Al-Bayan Center for Planning and Studies

ح�صاد البيان
ني�سان � -آيار  -حزيران 2017

�سل�سلـة ا�صدارات مركز البيان للدرا�سات والتخطيط

12

ح�صاد البيان 12

حقوق النشر محفوظة

2017

رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2443لسنة 2017

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

عن املركز

عن املركز:

مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
معقدة
لقضااي
ة
جلي
ة
عملي
حلول
وإجياد
نْ
ّ ّ
ّ
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد
واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي 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 إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية،
كز أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة
ويوجهُ املر ُ
واملصداقية ،واإلبداعّ ،
ِ
بصائر وأفكا ٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديني القصري
الشرق األوسط بتقدمي َ
والطويل.
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع عرب
حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة
ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والسياسات النفطية والزراعية ،والعالقات
قضااي العراق اليت ُّ
الدولية ،والتعليم.
مهمة املركز:

مهماً يف حتليل القضااي العراقية
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
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 أياًّ 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 تعتمد
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي ،ومنهم صانعو السياسات،
والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحدايت 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 ابلشؤون اآلتية:

•االقتصاد والتنمية( :القطاع املصريف ،واملوازنة ،والزراعة ،والرتبية والتعليم ،والسياحة ،واالستثمار،
وغريها).
•الطاقة( :النفط ،والغاز ،والكهرابء).
•السياسة اخلارجية والشؤون الدولية( :العوملة ،والصراعات الدولية).
•األمن الوطين والدفاع( :مكافحة اإلرهاب ،وبناء قدرات القوات املسلحة).
•الدستور والقانون والدميقراطية( :الربملان ،والفدرالية).
•احلوكمة وسيادة القانون والسياسات العامة( :منع الفساد ،وإعادة تنظيم املؤسسات وأتهيلها،
واالنتخاابت).
•اجملتمع واالستباانت( :التعايش السلمي يف اجملتمع ،والعنف والطائفية ،والرأي العام).
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املقدمة

المقدمة :

هذه ابقة 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 ظنّاً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف
إن املركز ّ
معانقة أايدي 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 إعادة الصحبة بَ َ
ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات ْأم يف إضافة هوامش على بعض املتونْ ،أم يف مراجعة
ٍ
جليس يف الزمان كتاب)
األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني (وخريُ
حكمةً دالةً على أمهية هذه الرفقة.
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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مقــاالت

مقاالت

االستفتاء التركي والعالقات الثنائية مع العراق
قسم األبحاث

2017-4-16
سيصوت األتراك يف السادس عشر من نيسان احلايل على االستفتاء الذي خيوهلم بتغيري دستور
بالدهم يف حال رغبوا بذلك؛ وهذا من شأنه تغيري الطريقة اليت ستدار هبا البالد منذ نشأهتا بنح ٍو جذري،
إذ إن التعديالت الرئيسة ستغري نظام احلكم يف تركيا من رائسة الوزراء إىل نظام رائسي يسمح للرئيس
إصدار القرارات وإعالن قانون الطوارئ وتعيني الوزراء وحل الربملان ،و�تَُع ُّد اخلطوة حنو قيام رائسة تنفيذية
هي األوىل يف أتريخ تركيا فهي -حبسب رأي النقاد -ستقود إىل نظام حكم استبدادي أكثر يقوده الرئيس
الرتكي احلايل رجب طيب أردوغان.
ماذا يعين التصويت ألردوغان؟
سيكون هذا التغيري يف أوج التطور السياسي ألردوغان الذي حكم تركيا بداية كرئيس للوزراء ،ومن
مث رئيساً للجمهورية لرتكيا ألكثر من  14سنة ،إذ إن التصويت بــ”نعم” على تغيري الدستور من شأنه أن
يتيح الفرصة له يف احلفاظ على السلطة حىت عام 2029؛ وذلك بعد قيام االنتخاابت الرائسية يف عام
 ،2019فالرئيس يف الدستور الرتكي مؤهل لتسلم فرتيت حكم مدة الواحدة منها مخس سنوات ،ويف حال
مل حتدث هذه التغيريات فسيكون ذلك اختباراً حقيقياً للمؤسسات الدميقراطية للدولة ،وكذلك استعداد
أردوغان للتنحي عن السلطة حينما تشارف واليته الرائسية على االنتهاء.
بعد املأزق الذي أعقب االنتخاابت األوىل لعام - 2015حينما خسر حزب العدالة والتنمية
أغلبيته يف الربملان -اهتم النقاد أردوغان بتجديد العنف بني احلكومة الرتكية وحزب العمل الكردستاين
( )PKKللحد من دعم احلزب الدميقراطي الشعيب ذي األكثرية الكردية ( )HDPالذي ميتلك أغلبية
أصوات الناخبني املتأرجحني أو املتقلبني ،وقد خلقت أعمال العنف املتجددة واالهنيار املتالحق يف عملية
السالم والسيما يف جنوب شرق تركيا مناخاً خانقاً للصحفيني والسياسيني املعارضني ،إلاّ َّ
أن حزب العدالة
والتنمية استعاد أغلبيته يف االنتخاابت العامة الثانية اليت جرت يف وقت الحق من العام نفسه.
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احتمالية التصويت بنعم أو ال:
نعم – Evet
أوضحت مؤشرات استطالعات الرأي احلالية انقسام األصوات ابلتساوي ،إذ يقف يف جهة
“املوافقني” حزب العدالة والتنمية ( )AKPوشعارهم الرمسي “قراران هو نعم” ،وقد أبدى العديد من
املنتمني للحزب موافقتهم ابلتصويت بــ”نعم” إلاّ َّ
أن بعض األعضاء قد أظهروا سخطهم لذلك القرار
والسيما بني شخصيات احلزب القدماء مثل (ميليه غوكشك) الذي كان قلقاً بنح ٍو متزايد حول القومية
السامة اليت يتبناها حزب العدالة والتنميةّ ،أما موقف حزب احلركة القومية ( )MHPبقيادة (ديفليت
هبجلي) الذي حصل على  %12من األصوات يف انتخاابت عام ُّ 2015
فيعد أمراً مربكاً ،إذ تشري
استطالعات الرأي إىل إنقسام احلزب بني التصويت بــ”نعم” أو “ال” مع توجه العديد من املؤيدين
التحول احلاصل داخل حزب احلركة القومية يف التصويت
املتشددين بتزايُد حنو حزب العدالة والتنمية ،وكان ُّ
بــ”ال” متمثالً يف شخصيات مثل (مريال أكسينر) الذي رفض وبنح ٍو قاطع دعم التغيريات املقرتحة من
قبل أردوغان وتشجيع الناس للتصويت بــ”ال”  80مليون مرة.
الHayır -
يقف يف جهة املعارضني حزب الشعب اجلمهوري ( ،)CHPواحلزب الدميقراطي الشعيب .كان
حزب الشعب اجلمهوري يف احلالة السابقة حزابً معارضاً أساسياً ألكثر من عقد لكنه فشل بنح ٍو متكرر
يف تقدمي الدعم الكايف وسط التصدعات الداخلية والضغوط اخلارجية على سياسات احلزب ،وقد أعرب
القائد احلايل للحزب (كمال كليكداروغلو) عن خماوفه من أن جهاز الدولة الرتكي يتم حتشيده خلف
محلة التصويت بــ”نعم” ،بينما يقوم بقمع أحاديث ورواايت السياسيني والناخبني املصوتني بــ”ال” ،قال
كليكدار اوغلو يف مقابلة له عرب صحيفة نيويورك اتميز “لقد كرران الشيء نفسه  100مرة ولكن بسبب
اإلعالم مل نستطع إيصال رسائلنا للجماهري” ،وهو أمر مشابه ملا حصل مع حزب الشعب الدميقراطي،
إذ مت سجن ما يقارب  12انئباً يف احلزب ويحُ اكم آخرون غريهم بدعوى ارتباطهم مع مجاعات إرهابية؛
مما زاد من العدائية بني احلزب واحلكومةِّ ،
ويشك ُل هذان احلزابن مع بعضهما بعضاً جمموعة ضخمة ،حيث
لكن كثرياً من املشاهدين
حصل كالمها على جمموع تصويت ما نسبته  %36يف انتخاابت عام َّ ،2015
مل يكونوا مقتنعني أبن دعمهم ٍ
كاف جلمع املؤيدين للتصويت بــ”ال” والسيما يف ظل الدعم اليومي الذي
حيظى به أردوغان والدعم الشعيب واسع النطاق ،وجاذبية شخصيته على خشبة املسرح فضالً عن احلرية
احملدودة اليت يقدمها للشخصيات املعارضة.
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كيف وصل أردوغان وتركيا إىل هذا اهلدف؟
�تَُع ُّد املعارضة ألردوغان والتغيريات الدستورية املقرتحة مؤشراً على تقارب نتائج التصويت ،إذ كان
ذلك هنجاً يتبعه بنح ٍو تدرجيي استطاع من خالله التخلص من املنشقني والتغلب على العديد من اخلصوم
السياسيني والسيما يف حماولة االنقالب اليت حصلت يف متوز من العام  2016اليت وصفها أردوغان
“هبدية من هللا” ،فبعد عدة أايم من االنقالب أعلنت احلكومة الرتكية حالة الطوارئ؛ لتتمكن من إزالة
مجيع العناصر املشاركني يف حماولة االنقالب بنح ٍو سريع ،ومشل ذلك إقالة أكثر من  100ألف شخص،
كمدافع عن اجلمهورية
وإلقاء القبض على  37ألفاً آخرين وتغيري املنتسبني يف اجليش الذي كان ينظر إليه ُ
العلمانية؛ مما مسح ذلك ألردوغان على تعزيز سلطته.
يف اآلونة األخرية استغل أردوغان ما عدَّه ابلعداء املتزايد من أورواب والسيما بعد أن تراجعت العديد
من املدن األملانية يف تقدمي دعمها إلقامة سباق االستفتاء العام ،فكان أردوغان حازماً يف استنكار هذا
القرار ،مدعياً أن تلك املمارسات ال ختتلف عن ممارسات النازية يف السابق ،متهماً أورواب مبنع السياسيني
األتراك الشرعيني من التحدث ،بينما مت السماح لقادة حزب العمال الكردستاين عرب هذه الدول والسيما
أملانيا مبخاطبة مؤيديهم عرب األقمار الصناعية؛ ولذلك قام أردوغان بتفعيل هذا العداء مع أورواب لتصوير
االستفتاء وكأنّه واح ٌد من صراع احلضارات ،فضالً عن وصفه للناخبني الذين صوتوا بــ”ال” ابإلرهابيني.
كيف سيؤثر هذا على العالقات الثنائية مع العراق؟
منذ بروز تنظيم داعش اإلرهايب واستيالئه على مساحات واسعة من األراضي العراقية عام ،2014
سعت تركيا حينها لتأدية دور مهم يف املنطقة ،ففي كانون األول من عام  2015نشرت تركيا قوات كبرية
يف قاعدهتا العسكرية يف بعشيقة الواقعة مشال املوصل ،اليت هدفت ظاهرايً لدعم العراق يف حماربته لتنظيم
داعش ،ومت إرسال املئات من القوات العسكرية إىل القاعدة؛ مما أدى إىل انطالق نداءات واسعة من
اجلانب العراقي للمطالبة ابنسحاب “قوات االحتالل” الرتكية ،ليؤدي إىل إشعال شرارة احلرب الكالمية
بني احلكومتني.
استمرت التشنجات بني الطرفني وقادت إىل انتقاد العبادي للتوغل الرتكي على احلدود العراقية،
مبيناً أن وجود القوات الرتكية يقلّ ُل من السيادة العراقية ،ومن املمكن أن يقود ذلك إىل حرب إقليمية،
وقد ألقى العراق اللوم أيضاً على تركيا لسماحها ابنضمام مقاتلني أجانب يف صفوف داعش اإلرهايب عرب
سوراي ،أما أنقرة فقد زعمت قيام بغداد بدعوة القوات الرتكية لدعم مقاتلي البيشمركة الكردية ومناصرهتم
يف معركة القضاء على داعش ،وحىت إن كان ذلك هو املغزى فإن لدى تركيا دوافع أبعد وراء تقدميها الدعم
العسكري يف احلرب ضد مليشيات داعش اإلرهايب.
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يقع التهديد “بنشاط إرهايب” من قبل حزب العمال الكردستاين على رأس اهتمامات أردوغان
ُ
السياسية ،إذ تستطيع تركيا اغتنام فرصة تواجدها على األراضي العراقية كذريعة الستهداف املنشقني
األكراد يف الشمال ،وفضالً عن ذلك يسعى أردوغان إىل تربير تصرفاته يف مشال العراق طاملا فكرة هتديد
حزب العمال الكردستاين ال تزال حاضرة يف خميلته ،ويدعم مسار هذا السلوك جهات سياسية يف
كردستان العراق الذي يوفّر للوجود الرتكي شعوراً بشرعية تواجده يف املنطقة.
يصور أردوغان نفسه “ابحلامي للسنّة” يف مواجهة بشار األسد العلوي السوري واألغلبية
كما ّ
الشيعية يف العراق وإيران ،ويرى أن هناك فرصة لكشف التوترات الطائفية على مرأى اجلميع يف مشال
العراق؛ لزايدة شعبيته بني سنة املوصل والسيما الشعب الرتكماين.
وقد عملت القوات اخلاصة الرتكية مع اجلبهة الرتكمانية العراقية منذ عام  2003يف حماولة ملواجهة
حزب العمال الكردستاين وتوسيع النفوذ الرتكي ،وابلنسبة ألردوغان فإن وجود قوى سنية قوية يُ ُّ
عد أمراً
ضرورايً حلماية السنّة يف املنطقة بعد اخلالص من داعش ،وجتنُّب دخول موجة أخرى من الالجئني إىل
لكن هذا األمر يضعف اجلهود اليت يبذهلا رئيس وزراء العراق حيدر العبادي لتوحيد اجلماعات
تركيا؛ و َّ
الدينية والعرقية يف بالده ،والسيما يف ضوء عمليات حترير املوصل ومجيع أحناء حمافظة نينوى إذ تتوحد
خمتلف اجلماعات حملاربة العدو املشرتك املتمثل بتنظيم داعش.
كنتيجة للدعم الرتكي استطاع الكرد حتت ظل قوات البيشمركة من زايدة جمموع األراضي الواقعة
حتت سيطرهتم بنسبة  %40منذ عام 2014؛ وابلتايل سامهت تركيا -من دون دراية -بزايدة املطالبات
اجلديدة حول استقالل كردستان ،إال أن العبادي يرفض هذه النوااي ويرغب ببقاء إقليم كردستان جزءاً
من العراق.
إنه ملن غري احملتمل أن تتحسن عالقة العراق برتكيا كثرياً يف الوقت الذي ما زالت تتواجد فيه
القوات الرتكية يف مشال البالد ،إذ ستسعى تركيا للحفاظ على موطئ قدمها لغاايت احتواء نشاط حزب
العمال الكردستاين واحلد من النفوذ اإليراين يف الوقت نفسه ،وسيستمر العبادي ابختاذ إجراءات مشددة
ضد التوغل الرتكي على األراضي العراقية ،ومع اقرتاب االنتخاابت العراقية يف عام  2018فإن هزمية
داعش اإلرهايب وإجبار تركيا على االنسحاب من األراضي العراقية يدعم وبنح ٍو كبري رئيس الوزراء العراقي
الدكتور حيدر العبادي.
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منظمة الشفافية الدولية :دراسة حالة لتقييم الفساد
في العراق
علي المولوي*

2017-4-17
يُد ِرك اجملتمع الدويل بنح ٍو متزايد أن له دوراً مهماً يف إعادة تنشيط االقتصاد العراقي -جنباً إىل
جنب مع اجلهود املبذولة لدعم القوات املسلحة العراقية هلزمية تنظيم داعش اإلرهايب-؛ إذ إن االقتصاد
القوي واملتجدد إبمكانه -وحده -أن يعاجل بفعالية حتدايت إعادة اإلعمار واحلكم يف البالد ،وإن وضع
اسرتاتيجية متماسكة يتطلب خربة دولية ،ولكن تتمثل اخلطوة األوىل يف التأكد من أن أي تقييم ٍ
أساس
للمشكالت املؤسسية يف العراق سريتكز على هنج صارم يستفيد من اخلربة احمللية ألصحاب االختصاص
من العراقيني.
استضاف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مؤمتراً تشاورايً وطنياً مع الشخصيات ذات الصلة من
املسؤولني يف احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين يف بغداد يف السادس من نيسان احلايل الستعراض خارطة
الطريق ملكافحة الفساد يف العراق ،وقد وصف رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي يف هذا السياق التأثري
املتبادل بني الفساد واإلرهاب ،وأشار إىل أن خطته األوىل بعد تويل منصبه ترّكزت على استئصال الفساد
داخل املؤسسات العسكرية واألمنية.
تطرق املؤمتر أيضاً إىل كيفية متكن اخلرباء من تقييم مدى الفساد يف العراق على حن ٍو أفضل،
ّ
واستشهد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري مبؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية (،)CPI
وق ّدم بعض التوصيات حول كيفية حتسني جودة تقييم هذا املؤشر يف العراق .لقد دعا الياسري منظمة
الشفافية الدولية ( )TIلفتح مكتب هلا يف بغداد؛ من أجل حتسني مستوى التعامل مع التحدايت العراقية
واجلهود املبذولة ملعاجلة الفساد ،ومن اجلدير ابلذكر أن لدى منظمة ( )TIما يقرب من  120فرعاً يف
مجيع أحناء العامل و 9مكاتب يف الشرق األوسط مبا يف ذلك يف دول اليمن ،والكويت ،وتونس ،واقرتح
*ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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الياسري أيضاً أن يقوم مؤشر ( )CPIبزايدة مصادر البياانت املستخدمة يف تقييمه للعراق.
على الرغم من وجود نقاط ضعف متأصلة يف مؤشر ( ،)CPIإال أنه يُ ُّ
عد قاعدة مهمة يف حتديد
مستوايت الفساد يف  177بلداً حول العامل ،وعند حتليل منهجية املؤشر جند أنه ال حيدد فقط إمكانية
تفاعل منظمة الشفافية الدولية مع العراق بنح ٍو أفضل ،بل إهنا تتوسع لتشمل أيضاً إجياد أفضل املمارسات
اليت حيتاج اجملتمع الدويل إىل اعتمادها يف سعيه ليؤدي دوراً بناءً يف العراق.
يعرف مؤشر ( )CPIعلى أنه مؤشر مركب يعتمد على  13مصدراً للبياانت اليت تقيس مستوى
َّ
إدراك الفساد ،وبعض هذه املصادر مرتبطة مبناطق حمددة مثل مؤشرات مصرف التنمية األفريقي ،أو
مؤشرات برتلسمان للحوكمة املستدامة ،اليت ال تغطي سوى بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
خيص تقرير مؤشر ( )CPIلعام  ،2016فقد اعتمدت منظمة الشفافية
ودول االحتاد األورويب .أما ما ُّ
الدولية ( )TIعلى بياانت استخرجت من  5مصادر لتحديد الرتتيب العام للعراق ،وهي :مؤشر
برتلسمان للتحول الدميوقراطي والتنمية االقتصادية لعام  ،2016ومؤشر مؤسسة “وحدة إيكونوميست
للمعلومات” لعام  ،2016وتصنيفات خماطر البلدان لدى “جلوابل إنسايت” لعام  ،2016وتقرير
دليل املخاطرة العاملي لعام  ،2016ومشروع أصناف الدميقراطية ( )VDEMلعام .2016
أي خبري مقيم يف العراق ،وذلك يعارض الغرض
مل يَعمل يف تلك الدراسات االستقصائية اخلمس ُّ
من تلك الدراسات ،وبطبيعة احلال تُ ُّ
عد االنطباعات أموراً غري موضوعية؛ لذا من الضروري الرتكيز على
االنطباعات وشعور األفراد الذين يتعرضون مباشرة للمسؤولني واملمارسات الفاسدة يف العراق.
يكمن اجلانب اآلخر املثري للقلق -بنح ٍو ساخر -يف مؤشر ( )CPIيف انعدام شفافية التقيّمات
اليت تعتمدها منظمة الشفافية الدولية ( ،)TIإذ من ضمن املصادر اخلمسة اليت تشكل النتيجة اإلمجالية
التعرف
للعراق ،هناك ثالثة مصادر غري متاحة للعامة لغرض االطالع ،وإبمكان العمالء املشرتكني فقط ُّ
على تصنيفات البلدان يف تقارير التحليل العاملي ملنظمة ( ،)IHSوتقرير دليل املخاطرة العاملي ،وتقرير
مؤسسة وحدة إيكونوميست للمعلومات ،فضالً عن ذلك فإن منظمة ( )IHSاليت تنشر تصنيفات
تزود تقاريرها مع منظمة الشفافية الدولية ،وبدالً من ذلك ،يتم الوصول إىل
غلوابل إنسايت ،مل �تَعُ ْد ّ
البياانت من خالل مؤشرات احلوكمة اخلاصة ابلبنك الدويل ،اليت ال تقدم سوى أرقام دون حتليل مفصل؛
فبناءً على ما سبق يُصبح من الصعب جداً على الباحثني ومنظمة الشفافية الدولية التأ ّكد من األساس
الذي سجلت به هذه التصنيفات.
لألسباب املذكورة آنفاً ،نرى أن التقييم الدقيق ملؤشر ( )CPIيف العراق سيحتاج إىل دمج مصادر
بياانت إضافية ،وهو ما أشار إليه رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري ،ومن اجلدير ابلذكر وجود ثالثة
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مصادر أخرى -فضالً عن الدراسات االستقصائية اخلمس اليت ذكرت سابقاً -تعرتف هبا منظمة الشفافية
فعل بعد ،وهي :مؤشر التنافسية العاملية
الدولية اليت من املمكن أن تضم العراق يف تقييماهتا إلاّ أهنا مل تُ ّ
( ،)IMDومؤشر استطالع الرأي التنفيذي العاملي ( ،)EOSومؤشر سيادة القانون اخلاص مبشروع
العدالة العاملي ،فقد ضمت هذه الدراسات الثالث العديد من الدول يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا
لكن هناك دوالً مل يتم إدراجها يف استطالعات الرأي اليت أجراها مؤشر استطالع الرأي
يف تقييماهتا؛ َّ
التنفيذي وهي :سوراي ،وليبيا ،والعراق ،واألهم من ذلك ،فإن هذا املؤشر حيدد وجهات نظر كبار رجال
األعمال الذين لديهم خربة مباشرة مع بيئة األعمال الوطنية ،إذ يعمل منتدى االقتصاد العاملي بنح ٍو وثيق
مع أكثر من  160معهداً شريكاً إلدارة الدراسات االستقصائية ،وعاد ًة ما تكون هذه املعاهد البحثية
احمللية غري حكومية ذات فهم عميق للبيئة االقتصادية واإلدارية لكل بلد ،وفضالً عن ذلك �يَُع ُّد هذا املؤشر
جزءاً من تقييم أوسع أجراه مؤشر التنافسية العاملية الذي يقيس جمموعة من األبعاد األخرى مبا يف ذلك
سياسة االقتصاد الكلي واالبتكار.
كما هو احلال مع مؤشر استطالع الرأي التنفيذي ،فإن مؤشر التنافسية العاملي ( )IMDيقوم
بدمج آراء املديرين التنفيذيني على الصعيدين الوطين والدويل ،ويف عام  2016أجاب  5480من قادة
األعمال يف  61بلداً علی استطالع مؤشر ()IMD؛ واحملصلة :فإن مؤشر سيادة القانون الذي أعده
مشروع العدالة العاملية يدرس بنح ٍو أوسع سلوك املوظفني العموميني داخل فروع احلكومة الثالثة ،ويبني
مدى امتثاهلم للقانون ،ويتم طرح  53سؤاالً على اخلرباء يف كل بلد ،وقد أدرجت شبكة مشروع العدالة
 7بلدان يف الشرق األوسط يف مؤشرها.
جيب أن يستند أي تقييم جدي إىل بياانت أولية موثوقة وحمدثة ،فضالً عن احلاجة إىل البحث عن
غض النظر عنه يف العديد من التقارير عن العراق؛ ويعود ذلك يف كثري من
أصوات حملية أصيلة ،هو ما يتم ُّ
األحيان إىل عدم فهم طبيعة البيئة البحثية هناك ،ومن املعروف أن بياانت احلكومة الرمسية يصعب الوصول
إليها عرب اإلنرتنت ،وال يعزى ذلك -يف بعض األحيان -إىل وجود سياسة متعمدة هتدف إىل إخفاء
املعلومات ،فيكمن السبب وراء صعوبة إاتحة هذه البياانت إىل انعدام ثقافة الشفافية واالفتقار إىل اخلربة
الفنية ،ولكن هذا ال يعين أنه ال ميكن احلصول عليها من خالل وسائل أخرى مشروعة متاماً ،ومن األمثلة
على ذلك الدائرة احلكومية الرمسية جلمع البياانت واإلحصاءات املعروفة بـ“اجلهاز املركزي لإلحصاء”،
فال حيتوي موقعها الرمسي إال على جزء صغري من التقارير العامة اليت ختتارها للنشر ،وإبمكان املنظمات
غري احلكومية احلصول على نسخ من تقارير اللجنة بتقدمي طلبات رمسية يسرية؛ وذلك يقودان إىل النقطة
الرئيسة وهي أن الباحثني يف البلد نفسه قادرون على تنمية عالقات عمل مع الدوائر احلكومية ،وهذا يُ ُّ
عد
ميزةً إجيابيةً واضحةً من أولئك الذين يعتمدون على املوارد املتاحة عرب اإلنرتنت فقط.
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إذا كان اجملتمع الدويل جاداً يف تقدمي حلول مستدامة ملساعدة العراق على كسر دوامة الفساد
وسوء اإلدارة ،فال َّ
بد من االعرتاف بعدم إمكانية القيام بذلك من دون وجود هنج تعاوين يضم الشخصيات
احمللية الفاعلة ابلعراق يف التقييمات.
وبطبيعة احلال ،فإن إجراء تقييم أساسي دقيق هو جمرد بداية رحلة طويلة حنو التصدي للفساد،
وسيواجه العراق صراعاً شاقاً للقضاء على ممارسات الفساد اليت أصبحت راسخة داخل مؤسسات الدولة؛
وهلذا السبب فأن الشرط املسبق القرتاح إجراءات عالجية مثل التشريعات املتعلق مبكافحة الفساد هو
التوصل إىل فهم سليم للمشهد البريوقراطي القائم الذي ميكن املوظفني الفاسدين من العمل يف دوائر
الدولة دون عقاب ،وحىت إذا توافرت اإلرادة السياسية ملعاجلة هذه املشكلة حن ٍو جدي ،فإن املبلغني عن
املخالفات واحملققني حول الفساد سيحتاجون إىل ضماانت كافية متكنهم من أداء عملهم أبمان.
املصادر:
1- Reuters, Iraq’s anti-corruption czar: the job so tough they won’t let you
quit. Reuters (Apr 7, 2017) http://www.reuters.com/article/us-mideastcrisis-iraq-corruption-idUSKBN1751VV.

ٍ
الياسري يطالب منظمة الشفافية الدولية ابعتماد مصادر أكثر
مكتب هلا يف العراق …
 -2داعياً لفتح
ُّ
ملعلوماهتا اليت تتبنَّاها يف إصدار تقاريرها السنوية
http://nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=4023
3- Measuring corruption in Iraq: between perceptions and reality, Open
Democracy (Oct 25, 2010) https://www.opendemocracy.net/ali-almawlawi/measuring-corruption-in-iraq-between-perceptions-and-reality
تعريف بعض االختصارات.
	•منظمة الشفافية الدولية ( )Transparency International (TI
	•مؤشر مدركات الفساد ()Corruption Perceptions Index (CPI
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)Varieties of Democracy (VDEM( 	•مؤشر أصناف الدميقراطية
Economist Intelligence Unit (EIU) 	•مؤشر مؤسسة وحدة إيكونوميست للمعلومات
Country Risk Ratings
Political Risk Services International Country Risk 	•تقرير دليل املخاطرة العاملي
Guide
Global Insight Country Risk Ratings ”	•تصنيف خماطر البلدان لدى “جلوابل إنسايت
Bertelsmann Transformation Index 	•مؤشر برتلسمان للتحول الدميقراطي والتنمية االقتصادية
)(BTI
IMD World Competitiveness Yearbook 	•مؤشر التنافسية العاملية
World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS( 	•مؤشر استطالع الرأي التنفيذي العاملي
World Justice Project Rule of Law Index 	•مؤشر سيادة القانون اخلاص مبشروع العدالة العاملي
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الفساد في العراق ..بين التصور والواقع
علي المولوي*

2017-4-19
عرف البنك الدويل الفساد أبنه “أعظم عقبة أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية” ،إن عملية
ّ
اجتذاب االستثمار األجنيب تعتمد على تنمية التوقعات املتعلقة بوجود بيئة عمل صحية ،وتؤثر املعلومات
املتعلقة مبستوايت الفساد على استعداد املاحنني ملساعدة البلدان النامية.
يف  26تشرين األول من العام  2010كشفت منظمة الشفافية الدولية ( )TIعن نتائج مؤشر
مدركات الفساد (- )CPIمت نشر هذا املؤشر ألول مرة يف عام  1995كأحد املؤشرات الرئيسة لقياس
الفساد يف دول العامل ،-وقد سجل العراق تراجعاً شديداً يف مؤشر مدركات الفساد ابستمرار ،ويف عام
 2009احتل املرتبة الرابعة من األسفل من أصل  180بلداً ،قبل ميامنار وأفغانستان والصومال ،إلاّ أنّه
يف تقرير صدر يف أوائل شهر تشرين األول عام  2010الذي شاركت يف إصداره منظمة الشفافية الدولية
اليت قيّمت مدى الشفافية يف صناعات النفط والغاز واملعادن -قد احتل املرتبة  13من أصل  41دولةغنية ابملوارد ،وتص ّدر الدول اجملاورة له يف الشرق األوسط؛ لذا يتطلب فهم أسباب هذا التفاوت فحصاً
وثيقاً ملنهجية مؤشر مدركات الفساد وآاثره يف قياس تصورات الفساد يف العراق.
إن مؤشر مدركات الفساد هو مؤشر إمجايل يصنف البلدان بناءً على نطاق الفساد بني املوظفني
العموميني والسياسيني ،وتعِّرف منظمة الشفافية الدولية الفساد أبنه “إساءة استخدام السلطة املمنوحة
لتحقيق مكاسب خاصة”.
يعتمد مؤشر مدركات الفساد على  13دراسة استقصائية من عشر منظمات مستقلة ترتب
البلدان على وفق نطاق الفساد (التكرار و/أو حجم التعامالت الفاسدة)؛ تستند  6من الدراسات
االستقصائية إىل آراء رجال األعمال احملليني ،أما املصادر  7املتبقية فهي تقييمات من خرباء مقيمني وغري
مقيمني يف البلدان.
هناك تداخل حمدود بني الدراسات االستقصائية يف البلدان اليت يتم دراستها ،إذ جيب أن يتوافر
ثالثة مصادر يف كل بلد على األقل لكي يدرج يف تقرير مؤشر مدركات الفساد ،وال َّ
بد من حدوث
*ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اختالفات يف عدد املصادر املستخدمة لكل بلد ،فعلى سبيل املثال :أن مؤشر مدركات الفساد ()CPI
استند إىل  10مصادر يف اهلند يف حني مل تتوافر سوى  3منها يف هايييت ،مت تقييم  180بلداً يف عام
 2009هبذا املؤشر واحتسبت النتيجة النهائية لكل بلد على وفق متوسط الدرجات املقدمة من كل
مصدر.
نقاط الضعف العامة ملؤشر ()CPI
مت تسليط الضوء على عدد من نقاط الضعف الكامنة يف مؤشر ( )CPIوأثريت الشكوك حول
منهجية منظمة الشفافية الدولية؛ إذ تعرتف املنظمة بصعوابت قياس الفساد الفعلي ،ولكنها تدعي أبن
مؤشر ( )CPIيعد طريقة موثوقة؛ العتماده على “جتربة أولئك الذين يرتبطون بنح ٍو مباشر مع الفساد
يف بلد ما”.
إن عدم وجود تعريف للفساد متفق عليه عاملياً يعد مشكلة كبرية ،إذ السؤال هنا هو إذا كانت
الرسوم غري الرمسية املدفوعة للموظفني العموميني للحث على اخلدمات البريوقراطية -املعروفة ابسم
مدفوعات التسهيل -تقع حتت الفساد أم ال؟ فإن ذلك يعتمد على املعايري القضائية لكل بلد حبسب
تعريفه ملفهوم الفساد ،ورمبا يُ ُّ
عد رجال األعمال يف بلد ما املناقصات املغلقة شكالً من أشكال الفساد،
يف حني أن تلك املناقصات قد تكون أمراً شائعاً يف بلدان أخرى.
مت التبليغ عن عدد من احلاالت اليت تندرج حتت بند سوء إدارة األموال يف شركات األمن اخلاصة
واملنظمات الدولية يف العراق؛ لكن تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد أبنه “إساءة استخدام السلطة
املمنوحة لتحقيق مكاسب خاصة” حيد من نطاق األنشطة الفاسدة للموظفني العموميني والسياسيني،
ويتجاهل الفساد يف القطاع اخلاص وداخل وكاالت املساعدات األجنبية.
يعرف على أنه “إساءة استخدام السلطة املمنوحة لتحقيق
ابلنظر إىل مفهوم الفساد الذي َّ
مكاسب خاصة” ،يتبادر إىل الذهن التساؤل اآليت :هل هذا التعريف ينطبق على العديد من األنظمة
االستبدادية حيث يتم احلصول على السلطة ابلقوة والرتهيب؟ فعلى وفق هذا التعريف ال يوجد يف تلك
الدول فساد ،إذ إن السلطة غري ممنوحة؛ ولكن سيكون من الصعب القول إن األنظمة الديكتاتورية ليست
فاسدة؛ بل سيكون من املنطقي أن نقول إن مجيع أنشطة تلك احلكومات فاسدة ،ألن دافعها األساسي
هو االستيالء على السلطة لتحقيق مكاسب خاصة.
قد ال توجد بعض األنشطة الفاسدة يف البلدان االستبدادية؛ بسبب طبيعة نظمها السياسية،
فعلى سبيل املثال غالباً ما تُتهم مجاعات الضغط ومجاعات املصاحل اخلاصة يف البلدان الدميقراطية ابلتأثري
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على األحزاب السياسية من خالل وسائل غري مشروعة؛ من أجل إقرار تشريع خيدم مصاحلهم ،إلاّ أنه
يف البلدان اليت ال يوجد فيها نظام حزيب تعددي ،من املرجح أن يكون انتشار هذه األنشطة أقل بكثري،
وسيكون من غري املنطقي االقرتاح أبن هذه البلدان أقل فساداً بسبب االفتقار إىل تلك املمارسات،
واجلدير ابلذكر أن البلدان اليت تكون أكثر عزلة عن اجملتمع الدويل وتقل فيها التجارة الدولية واالستثمار
األجنيب بنح ٍو كبري ،ستواجه حاالت أقل من الرشوة املرتبطة بصفقات املناقصات.
نقاط ضعف العراق حسب تقرير مؤشر ()CPI
إن إلقاء نظرة فاحصة على املصادر املستخدمة حلساب مؤشر ( )CPIيف العراق يثري تساؤالت
خطرية حول دقة التقييم العام ،إذ هناك ثالثة مصادر فقط سامهت يف مؤشر ( )CPIيف العراق
لعام  2009وهي :مؤشر برتلسمان للتحول الدميوقراطي والتنمية االقتصادية ،ومؤشر مؤسسة “وحدة
إيكونوميست للمعلومات ،وتصنيفات خماطر البلدان لدى “جلوابل إنسايت”؛ وقد استنتدت هذه
التقارير الثالثة إىل التقييمات اليت أجراها خرباء مقيمون خارج العراق ومل يتم تضمني آراء رجال األعمال
ي من التقييمات الثالثة يف عام .2009
احملليني ،فيما مل يساهم أي خبري حملي يف أ ٍّ

طرح مؤشر برتلسمان للتحول الدميقراطي والتنمية االقتصادية سؤالني يتعلقان ابلفساد ومت
تضمينهما يف مؤشر ( ،)CPIاألول :إىل أي مدى توجد عقوابت قانونية أو سياسية على أصحاب
املصلحة الذين يسيئون استخدام مواقعهم؟ واآلخر :كم يتطلب من وقت حىت ميكن للحكومة السيطرة
على الفساد بنجاح؟ متت اإلجابة عن السؤالني من قبل خرباء غري مقيمني يف العراق ،وكان من بني
اإلجاابت عن السؤال األول“ :ال يحُ ا َكم أصحاب املناصب الفاسدون ابلنحو املالئم مبوجب القانون،
بل يتعرضون إىل االنتقاد السليب فقط”؛ إذن ستكون هناك حاجة إىل معرفة متعمقة لإلجراءات القضائية
يف العراق إلجراء تقييم دقيق ،وابلنظر إىل أن اخلرباء ال يقيمون يف العراق ،فيجب أن �تَُع َّد إجاابهتم آراءً
شخصية وغري موضوعية.
يتألف تقرير املصدر الثاين -مؤشر مؤسسة “وحدة إيكونوميست للمعلومات” -حلساب مؤشر
لكن
( )CPIلعام  2009من سلسلة من  60متغرياً لتقييم املخاطر السيادية والسياسية واالقتصادية ،و ّ
هناك متغرياً واحداً فقط ذا صلة بقياس الفساد؛ إذ يقيّم اخلرباء املقيمون يف لندن ونيويورك وهونغ كونغ
حاالت الفساد من خالل النظر يف عدة جوانب ،مثل :استقالل القضاء ،واختالس األموال العامة من
قبل املوظفني لتحقيق مكاسب خاصة ،ويتم تصنيف الردود يف مقياس من  0إىل  ،4إذ تشري الدرجة
“ ”0إىل وجود الفساد بدرجة “عالية جداً” يف حني تشري الدرجة “ ”4إىل وجود الفساد بدرجة
“منخفضة جداً”؛ وعادةً ما تتم مراجعة تلك الدرجات من قبل خبري داخل البلد ،إلاّ أنه يف حالة
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العراق ،مل يكن هناك أي خبري يف عام .2009
يقوم مؤشر جلوابل إنسايت لتصنيفات املخاطر لعام  2009بتقییم احتیاجات املوظفنی الفاسدین،
وقد سجلت البلدان درجات ما بني ()5-1؛ إذ تشري الدرجة  1إىل َّ
أن البلد ميتاز ببيئة عمل مرتفعة إذ
يكون الفساد أبدىن درجاته ،يف حني تشري الدرجة  5إىل وجود صعوابت تشغيلية شديدة جتعل العمل
أمراً مستحيالً ،وينتشر الفساد لريتفع إىل أعلى مستوايت احلكومة وتشمل الرشاوى مقابل منح العقود.
بناءً على ما تقدم ،مل تعتمد أي من تلك املصادر الثالثة يف تقييمها للفساد ابلعراق على “جتربة
أولئك الذين يشهدون الفساد بنح ٍو مباشر”؛ نظراً لعدم مسامهة رجال األعمال احملليني أو اخلرباء املقيمني
يف تلك التقييمات ،ومن املثري لالهتمام أيضاً أن مؤشر ( )CPIاعتمد على الدراسات االستقصائية
والتقارير املوجزة بنح ٍو عام وغري حمددة يف تقييمها للفساد.
إساءة تفسري نتائج مؤشر ()CPI
يقول النقاد إن التفسري غري الصحيح للمؤشر من قبل وسائل اإلعالم هو قاعدة وليس استثناءً؛
إذ يصنف املؤشر البلدان على وفق درجاهتا اإلمجالية ،إلاّ أ ّن منظمة الشفافية الدولية تؤكد أنه ال ينبغي
اللجوء إىل مؤشر ( )CPIيف مقارنة مستوايت الفساد بني البلدان؛ ولكن ذلك مل مينع الصحفيني
املوثوقني واخلرباء من تقدمي ادعاءات غري صحيحة فحسب ،بل أسندهتا إىل منظمة الشفافية الدولية،
فبعد صدور نتائج مؤشر ( )CPIلعام  2009أعلنت هيئة اإلذاعة الربيطانية ( )BBCأن “الدول اليت
مزقتها احلرب ما زالت األكثر فساداً يف العامل ،حبسب ما ذكرته منظمة الشفافية الدولية” ،إذ قال املعلق
الشهري حول الشؤون العراقية ابتريك كوكربن إن“ :العراق هو الدولة األكثر فساداً يف العامل ،وعلى وفق
منظمة الشفافية الدولية فإن الدول األكثر فساداً من العراق هي الصومال وميامنار ،بينما احتل كل من
هاييت وأفغانستان هناية القائمة”.
تؤكد منظمة الشفافية الدولية أيضاً عدم مالءمة املؤشر لرصد التقدم الذي حيرزه البلد على مِّر
الزمن ،إذ شهد العراق بعض التحسن ،فقد ارتفع ليصل إىل املرتبة  176من أصل  180بلداً ،أي بصعود
عن العام املاضي مبرتبتني”� ،فَ�يَُع ُّد ذلك نقطة حرجة؛ ألن التغريات يف تصورات الفساد على مر الزمن ال
يستدعي ابلضرورة حدوث تغيريات يف الفساد الفعلي.
خيص مستوايت
ونظراً لألسباب املذكورة آنفاً فإن مؤشر ( )CPIهو مؤشر غري موثوق فيما ُّ
الفساد الفعلية يف العراق ،فبدالً من تعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد ،قد تؤدي نتائج املؤشر إىل
تفاقم التصورات حول الفساد املستشري ،الذي سيؤدي إىل الوقوع يف “فخ الفساد”؛ مما سيشكل عقبة
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خطرية أمام التنمية املستدامة يف العراق.
تقييم آليات مكافحة الفساد
ينبغي أن تتجه اجلهود حنو حتديد نقاط القوة والضعف يف األطر املؤسسية من طريق تقييم فعالية
آليات مكافحة الفساد داخل اهليئات التشريعية والقضائية والتنفيذية ،عوضاً عن الرتكيز فقط على
حماوالت حتسني دقة قياس مدى تفشي الفساد يف الدولة ،ويتماشى هذا النهج مع اسرتاتيجية البنك
الدويل للحوكمة الرشيدة يف التصدي للفساد ،اليت هتدف إىل “احلد من الفساد يف الوقت الذي يتم فيه
فرض عقوابت شديدة على الفاسدين الذين يتم اإلمساك هبم”.
هناك إدراك متزايد أبن على مؤشرات الفساد أن تكون أكثر صلة أبصحاب املصلحة يف البلدان
اليت يتم تقييمها؛ إذ عادةً ما تكون املؤشرات املركبة ضعيفةً يف تقدمي اسرتاتيجيات قابلة للتنفيذ للوكاالت
احمللية ملكافحته ،ويكمن الفهم الدقيق للفساد يف العراق وإجياد حلول ملمكنه له عرب تشجيع عمل
دراسات وطنية حوله من طريق إشراك أصحاب املصلحة احملليني من اجملتمع املدين واحلكومة والقطاع
اخلاص ،وفضالً عن ذلك فإن الشراكات مع املنظمات الدولية من شأهنا أن متنح املصداقية لعملها وتوفري
اخلربة التقنية كذلك.
نظراً لتداعي األمن وانعدام وجود شركاء كافيني ،مل تقم منظمة الشفافية الدولية إبنشاء مكتب يف
العراق؛ فإذا كانت املنظمة جدية يف سعيها لفهم طبيعة الفساد فإهنا حباجة للوصول إىل اجلماعات العراقية
األصلية اليت تواجه واقع العراق بنح ٍو مباشر ،فضالً عن حاجتها إىل التغلب على تصورها أبن العراق هو
مكان خطري جداً للعمل فيه.
للمزيد انظر الرابط ادانه:
https://www.opendemocracy.net/ali-al-mawlawi/measuring-corruptionin-iraq-between-perceptions-and-reality.
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العالقات االقتصادية االستراتيجية للعراق مع اليابان
لقمان عبد الرحيم الفيلي *

2017-5-14
املقدمــة:
يرتبط العراق والياابن بعالقات صداقة وتعاون ثنائي منذ شهر تشرين الثاين من العام ،1939
الذي شهد افتتاح أول مفوضية ايابنية يف بغداد ،وبعدها بسنوات مت افتتاح مفوضية عراقية يف طوكيو
يف كانون األول عام  ،1955لتستمر بعدها العالقات ابلتطور وصوالً إىل مرحلة تبادل السفراء بني
البلدين يف كانون الثاين ع��ام  .1960وق��د شهدت العالقات االقتصادية بني البلدين ازده���اراً كبرياً
خالل فرتة السبعينيات من القرن املاضي ،إذ كانت الياابن متثّل اثين أكرب مصدر للعراق بعد أملانيا
الغربية يف حينها ،وكانت املشاريع الياابنية يف جماالت الطاقة ،واالتصاالت ،والبىن التحتية ،واإلسكان
هلا بصمة واضحة يف العراق منذ ذلك الوقت ولغاية اآلن.
استمرت العالقات االقتصادية والتجارية ابلتطور يف الثمانينيات ،واستمرت عجلة التعاون الثنائي
ابلدوران حىت يف سنوات احلــرب العراقية-اإليرانية الثمان ،ومن مث جاءت لتأيت حقبة التسعينيات اليت
مثلّت سنوات من القطيعة يف عالقات البلدين ،بعد غزو نظام البعث للكويت يف آب 1990؛ فقد
أبدت الياابن جدية عالية يف تنفيذ قرارات األمم املتحدة املتعلقة ابلعقوابت االقتصادية على العراق،
إذ تراجعت خالل تلك املدة التعامالت االقتصادية والتجارية بني البلدين -انعدمت تقريباً -لصرامة
املوقف الياابين جتاه العمل الذي أقدم عليه نظام صدام حسني آنذاك.
وإدراكاً ألمهية املرحلة اليت مير هبا بلدان يف الوقت احلاضر ،واحتياجاته األساسية خالل مرحلة
إعادة اإلعمار ،فقد ارأتيت إعداد دراسة موجزة لواقع العالقات مع الياابن ،وسبل تطويرها ،وصوالً إىل
عالقات شراكة اسرتاتيجية طويلة األمد ،فالعراق اجلديد يواجه حتدايت حقيقية تتمثل بتأمني املصادر
املالية ال�لازم��ة لتنفيذ مشاريع إعمار البىن التحتية ،وتوفري اخل��دم��ات األساسية من جهة ،والنهوض
* السفري العراقي السابق لدى ال��والايت املتحدة بني األع��وام ( ،)2016-2013وقبلها شغل منصب سفري العراق لدى
الياابن بني األعوام ( ،)٢٠١٣-٢٠١٠وقبل تسنمه هذين املنصبني ،شغل مناصب عليا يف العراق ،منها :مدير برامج يف
قطاعات تكنولوجيا املعلومات يف العديد من كربايت الشركات متعددة اجلنسية يف اململكة املتحدة ،ولديه خربة أكثر من
ثالثة عقود يف العمل اجملتمعي والنشاط السياسي يف املهجر العراقي يف اململكة املتحدة.
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ابلواقع الصناعي والعمراين ،وبناء اقتصاد رصني من جهة أخرى.
لذا أعددت رؤية واقعية تقوم على املوازنة بني احتياجاتنا الوطنية امللحة من جانب املنافع اليت
من املمكن أن جننيها من الياابن على وفق سياسة املصاحل املتبادلة ،اليت كانت األساس لقيام مشروع
الشراكة االسرتاتيجية بني العراق والياابن ،الذي مت التوقيع على بيانه ببغداد ،يف شهر كانون الثاين عام
 ،2009ليكون القاعدة األساسية لتعاون شامل بني البلدين ،إال أن هذا االتفاق مل جيد طريقه إىل
التطبيق العملي؛ بسبب التعقيدات احمليطة ابمللف األمين والتشريعي والسياسي واالقتصادي يف العراق،
وعدم وجود رؤية عراقية حمددة يف رسم حدود سياسته االقتصادية جتاه الياابن.
ومن الضروري بيان الفوائد اليت من املمكن أن حيققها العراق من خالل تبين سياسة مدروسة
جتاه بلد ميتلك اقتصاداً قوايً على املستوى العاملي ،مدعوماً بقدرات تقنية وخربات فنية وموارد بشرية
ومالية كبرية ،ميكن توظيفها جمتمعة يف املهمة الوطنية النبيلة؛ إلعادة بناء العراق ،والسيما يف اجملالني
االقتصادي وتنمية املوارد البشرية.
ولتسليط الضوء على واقع العالقات مع الياابن ،وعناصرها الكامنة ،وآفاقها املستقبلية ،والسبل
الكفيلة بتحقيق أكرب قدر ممكن من املنفعة للعراق ،أقدم هذه الورقة اليت تتكون من حماور خمتلفة:
أوالً :نظرة على واقع العالقات الثنائية بني البلدين:
كانت الياابن من الدول السباقة يف تقدمي الدعم للعراق اجلديد وعلى مجيع األصعدة متمثلة
مبا أييت:
•ال��دع��م السياسي :ك��ان��ت ال��ي��اابن وال ت���زال م��ن ال����دول ال��داع��م��ة لعملية التحول
الدميقراطي اجلارية يف العراق ،وهي تدعم ابستمرار مواقف البالد يف احملافل الدولية ،وقد قامت
إبرسال قوات الدفاع الذايت الياابنية إىل مدينة السماوة خالل األعوام ( )٢٠٠٦-2٠٠٤للمشاركة
يف تعزيز األمن يف املدينة ،ودعم مشاريع إعادة اإلعمار فيها ،يف خطوة غري مسبوقة بتأريخ الياابن
منذ انتهاء احل��رب العاملية الثانية .كانت ال��ي��اابن كذلك يف طالئع ال��دول ال�تي سارعت إىل فتح
سفاراهتا يف بغداد ،بعد عام  ،2003فضالً عما تقوم به اخلارجية الياابنية من إصدار بياانت دورية
تعكس وجهة نظر إجيابية جتاه التطورات اليت تشهدها العملية السياسية يف العراق؛ فقد قامت
الوزارة بعد  2003ولعدة سنوات ابستحداث منصب سفري ملف إعمار العراق ،يف تلك الوزارة
لتفعيل دور الياابن يف املشاركة إبع��ادة إعمار ال��ع��راق ،وق��د تبادل املسؤولون يف البلدين زايرات
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رمسية على أعلى املستوايت ،ويف كانون الثاين  2017مت افتتاح مكتب قنصلية الياابن يف أربيل.
•الدعم املايل والتقين:
أ :إطفاء الديون املرتتبة على العراق :لقد كانت الياابن يف طليعة ال��دول اليت وافقت على
إطفاء  %80من ديون العراق كعضو يف اندي ابريس؛ وبذلك أسقطت ما يقارب ( 6,7مليار دوالر)
من ديوهنا املستحقة على العراق ،وجدولة املتبقي من تلك الديون على مدى  23عاماً كفرتة تسديد،
على أن تسبقها فرتة مساح أمدها ستة أعوام.
ب :منحة مالية :قدمت الياابن -كجزء من تعهداهتا خالل مؤمتر مدريد للماحنني عام 2003
وبعدها -مبلغ  2مليار دوالر كمنحة مالية خصصت لتأهيل مشاريع يف قطاعات الكهرابء ،والصحة،
واألم��ن ،واالتصاالت ،وقدمت الياابن مساعدات إىل النازحني بقيمة  361مليون دوالر وذلك من
خ�لال األم��م املتحدة واملنظمات الدولية وغ�ير احلكومية فضالً عن مبلغ  217مليون دوالر مليزانية
 ،2016وكذلك الدورات التدريبية اليت أقُيمت يف الياابن ومصر واألردن ملتدربني من الوزارات العراقية
الذي بلغ عددهم أكثر من  7990شخصاً لغاية شباط ،2017/يف إطار التعاون التقين بني البلدين.
امليسر :تعهدت الياابن خالل مؤمتر مدريد ،مبنح العراق قرضاً ميسراً بقيمة
ج -القرض الياابين ّ
 5.9مليار دوالر ،وبفائدة هامشيةُ ،خصص لتنفيذ  25مشروعاً يف قطاعات البىن التحتية لالقتصاد
العراقي ،والقطاعات اليت هلا متاس مباشر مع احلياة اليومية للمواطن العراقي ،ومنها :الكهرابء والنفط
والنقل والزراعة واالتصاالت والصحة وأخرياً الصرف الصحي .وسعت الياابن كذلك إىل توسيع الرقعة
اجلغرافية هلذه املشاريع لتغطي أغلب مناطق العراق ومنها إقليم كردستان ،والعاصمة بغداد واحملافظات
الغربية ،فضالً عن حمافظات اببل والبصرة واملثىن.
•القطاع اخل��اص :إن العالقات بني القطاع اخل��اص العراقي ونظريه الياابين حم��دودة
جداً ،ومعظم الصفقات تتم عرب شركات وسيطة بني اجلانبني ،وهذا املوقف له أسباب سيتم ذكرها
الحقاً يف هذه الدراسة ،ومن الضروري أن ال ننسى أيضاً الدور الفعال ملشاركة الياابن السنوية يف
معرض بغداد الدويل.
اثنياً :احتياجات العراق اليت ميكن للياابن أتمينها كلياً أو جزئياً:
بعد الدمار ال��ذي حلق جبميع قطاعات احلياة يف العراق نتيجة احل��روب املتعددة والسياسات
اهل��وج��اء ال�تي انتهجها النظام الصدامي وال��ع��ق��وابت االقتصادية األمم��ي��ة ال�تي دام��ت م��ا ي��ق��ارب ال��ـ 13
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عاماً ،أصبح العراق يف حاجة ماسة إىل إعادة أتهيل مجيع اجملاالت الرتبوية والصحية ،واخلدمية ،وبناه
التحتية؛ مما خيلق ضغوطاً هائلة على املوازنة احلكومية يف ظل تراجع القطاعات اإلنتاجية يف البالد،
وتراجع القدرات التصديرية ابستثناء القطاع النفطي الذي يعاين أصالً من تذبذب يف أسعار النفط
العاملية ،واستنزاف للموارد املالية احلكومية من أجل مواجهة التهديدات اإلرهابية ،وختصيص موازنة
حرب ملواجهة تنظيم داعش اإلرهايب وطرده من األراضي العراقية وحتريرها ،وميكن وضع توصيف موجز
لتلك االحتياجات ال�تي من املمكن أن نعتمد على الياابن يف تغطيتها أو تغطية أج��زاء كبرية منها،
وهي كاآليت:
	•قطاع النفط والغاز الذي يشمل االستخراج واملصايف وبناء األانبيب الناقلة للنفط
اخلام والغاز ،ونشري هنا إىل تصرحيات املسؤولني يف وزارة النفط العراقية الذين أعلنوا حاجة هذا
القطاع إلع��ادة إعمار البىن التحتية فيه ،واحمل��ور األه��م يف هذا املوضوع هو احلاجة الستثمارات
مالية ضخمة لتغطية نفقات عمليات البناء واإلعمار اليت تكلف مبالغ مالية طائلة؛ مما يضيف
عبءاً كبرياً على املوازنة احلكومية للعراق وعلى االقتصاد العراقي ككل ،ومن اجلديد ابلذكر أن
الياابن لديها اإلمكاانت املالية والتقنية واخل�برة يف هذا اجمل��ال وهناك كثريٌ من الشركات الياابنية
ذات الباع الطويل ،اليت ابإلمكان االعتماد عليها يف جمال إع��ادة إعمار البىن التحتية للمنشأة
النفطية يف العراق وأبح��دث التكنولوجيات ،حيث متتلك تلك الشركات تصورات واضحة عن
امليسر للعراق
حاجة العراق يف هذا اجملال .ومن اجلدير ابلذكر أيضاً ،أن مشاريع القرض الياابين ّ
الـ( )ODAمشلت هذا القطاع النفطي أبربعة مشاريع فقط هي( :مشروع تطوير مصفى البصرة
خدمات هندسية فقط ،)-و(مشروع إع��ادة إعمار املنشأة التصديرية للنفط اخل��ام يف الفاو)،و(مشروع بناء حمطة توليد الكهرابء الغازية يف حقل عكاز يف حمافظة األنبار) ،ومشروع تطوير
مصفى البصرة .ولقد استفادت بلدا ٌن نفطية ذات إمكانيات كبرية ،من التمويل الياابين إلعمار
بناها التحتية النفطية.
	•املواصالت :قطارات سفر حديثة فائقة السرعة ،وقطارات إنفاق ،وقطارات نقل
بضائع ،وطرق وجسور ،وموانئ ،ومطارات.
	•نقل اخلربات يف جماالت التعليم االبتدائي والعايل والتعليم التقين.
	•إعادة أتهيل شبكة الكهرابء الوطنية.
	•نقل اخلربات والتقنيات وتدريب الكوادر البشرية يف جمال البيئة.
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	•تقدمي خربات ومساعدات تقنية يف جمال الصحة.
	•التقنيات احلديثة يف مشاريع املاء واجملاري.
	•نقل التقنيات احلديثة اخلاصة أبنظمة الزراعة والري.
	•التدريب املهين والتقين.
	•املوارد البشرية والتنمية البشرية.
	•الدراسات والبحوث االقتصادية واملالية.
	•االتصاالت السلكية والالسلكية وأبحدث التقنيات والتكنولوجيا املتقدمة.
	•تطوير مصادر الطاقة البديلة ،كالطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية.
اثلثاً :املنافع اليت ميكن أن تتحقق للعراق من خالل الشراكة االسرتاتيجية مع الياابن:
كما أشران آنفا إىل أن الياابن متتلك إمكاانت مالية وبشرية متعلمة وتقنية متقدمة واسعة جتعلها
يف مقدمة ال��دول ال�تي من املمكن للعراق أن يقيم معها شراكات اسرتاتيجية طويلة األم��د ،يف إطار
عملية إعادة اإلعمار وما بعدها ،وتوطيد االستقرار فيه ،ومن خالل استمرار التواصل مع األطراف
الياابنية املختلفة ملست وج��ود ف��رص كبرية ميكن توفريها ل��ب�لادان م��ن خ�لال اعتماد سياسة مدروسة
وبعيدة املدى جتاه الياابن ،فمن خالل التبصر ابحمليط اإلقليمي للياابن نرى أن هلا دوراً رئيساً يف حالة
التطور اليت تشهدها االقتصادات اآلسيوية ،كالصني وكوراي اجلنوبية ،وسنغافورة ،وماليزاي ،وإندونيسيا،
والفلبني ،فقد سامهت املساعدات املالية والتقنية اليت قدمتها الياابن لتلك الدول ،فضالً عن األموال
اليت استثمرها القطاع اخلاص الياابين ،يف انطالق ثورة صناعية وعمرانية يف دول جنوب شرق آسيا،
بنسب ختتلف من دولة إىل أخرى ،إذ استثمرت الياابن الكلفة الواطئة لأليدي العاملة يف تلك الدول
لبناء مصانع ،وأنظمة خدمية ومشاريع إنتاجية حققت عائدات مالية ضخمة لكال الطرفني.
لقد أردان من خالل األمثلة اليت ذكرانها آنفاً التذكري ابملكاسب اليت ميكن للعراق إن حيققها
من خالل بناء اسرتاتيجية شراكة شاملة مع الياابن ،ويف أدانه أهم املكاسب املتوقعة من هذه الشراكة:
•اجملال السياسي :نظراً للمكانة الدولية اليت تتمتع هبا الياابن كوهنا واحدةً من أهم
القوى االقتصادية واملالية والتقنية يف العامل ،فبإمكان العراق االستفادة من الدعم الياابين لقضاايه
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املصريية يف احملافل الدولية واإلقليمية ،مبا حيقق له نقاط ق��وة إضافية تعزز من مكانته اإلقليمية
وال��دول��ي��ة على وف��ق نظرية ال��ت��وازن احل��اص��ل��ة إبق��ام��ة األح�ل�اف وال��ت��ج��م��ع��ات ،م��ن خ�لال عالقات
اسرتاتيجية مع الدول املهمة يف العامل؛ ومن املتوقع أن تنجح الياابن يف احلصول على مقعد دائم
يف جملس األمن الدويل ،إذا ما حتقق مشروع زايدة عدد املقاعد الدائمة يف هذا اجمللس؛ مما يعزز
من مكانة الياابن الدولية ويضاعف من مكاسب بناء عالقات اسرتاتيجية عالية املستوى معها.
•اجملال املايل:
أوالً :القروض امليسرة :هناك استعداد ايابين ملنـــــــح العراق قروضاً ميسرة وبفوائد قليلة -على
غ��رار ال��ق��رض احل���ايل -ميكن استثمارها يف تغطية تكاليف بعض مشاريع إع���ادة اإلع��م��ار وإمكانيـــة
احلصول على حزمة ماليـــة ( )Financial Packageمببالغ عالية ج��داً مقدمة من جهات ايابنية،
لتمويل مشاريع واستثمارات يف العراق.
اثنياً :الفرص االستثمارية :متتلك املؤسسات املالية ورجال األعمال والشركات الياابنية ،أمواالً
ضخمة ميكن جذهبا إىل العراق إذا ما توافر املناخ األمين والقانوين واالستثماري لدخول تلك األموال
إىل العراق.
•جمال البناء :للشركات الياابنية املختصة ابلبناء واإلنشاءات مسعة طيبة يف العراق
مثل املستشفيات العامة والعمارات السكنية وبعض الوزارات العراقية كوزارة اخلارجية.
•اجملال التقين :من املعروف أن الياابن متتلك ق��درات واسعة يف إنتاج التكنولوجيا
احلديثة وتسويقها يف جماالت احلياة كافة؛ إذ إن الشركات الياابنية بتقنياهتا العالية قادرة على تزويد
العراق بتكنولوجيات حديثة تضيّق الفجوة العلمية والتقنية اليت تولدت نتيجة الظروف القاسية اليت
مر هبا العراق خالل العقود الثالثة املاضية ،مع األخذ ابحلسبان أن الياابن كان هلا الدور الرايدي
يف التقدم والبناء الذي حصل مع دول آسيوية أخرى كالصني وماليزاي والفلبني.
رابعاً :األسباب اليت تقف وراء االهتمام الياابين ابلعراق ومطالبها منه:
كما ذكران آنفاً ،فإن الياابن تتمتع ابقتصاد قوي له ثقل عاملي ،يرتكز إىل قاعدتني أساسيتني
مه��ا :القاعدة الصناعية املتطورة ال�تي تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة ورأس امل��ال البشري الكفوء،
والقدرات املالية الضخمة .وال خيفى أن اإلنتاج الصناعي والنشاط اخلدمي والعمراين يف الياابن حباجة
إىل الطاقة ال�تي يتم استريادها من اخل��ارج؛ بسبب ان��ع��دام امل��وارد الطبيعية أو ندرهتا يف أرخبيل اجلزر
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الياابنية ،إذ تستهلك الياابن أكثر من  4.25مليون برميل من النفط يومياً ،فضالً عن الغاز الطبيعي،
وبقية املواد األساسية إلنتاج الطاقة .وقد وجدت الياابن نفسها يف حرج شديد إابن أزمة النفط العاملية
عام  ،1973حينما أوقفت الدول العربية تصدير النفط اخلام احتجاجاً على العدوان على دولة مصر
آنذاك.
لقد ّتعلم الياابنيون درساً قاسياً حينما وجدوا أن القدرات الصناعية والتقنية ،ومستوى اخلدمات
الرفيعة اليت ميتلكوهنا قد ابتت بال فائدة النقطاع مصادر الطاقة؛ ومنذ ذلك احلني تويل الياابن موضوع
اإلمدادات النفطية أولوية قصوى؛ ونتيجة حلضور البُعد االسرتاتيجي يف سايكولوجية الفكر والتخطيط
هنا ،فإن الياابن تسعى لتأمني إمدادات نفطية مستدامة يف املستقبل ولرمبا حىت عام  ،2050ملعرفتها
اجل��ازم��ة أبن النفط سيبقى عصب الطاقة الرئيس يف ال��ع��امل ،فعلى ال��رغ��م م��ن تقدم البحوث العلمية
الستنباط بدائل جديدة إلنتاج الطاقة ،إال أهن��ا تبقى بعيدة عن حتقيق االكتفاء الكامل عن النفط
بسبب كلفتها الباهظة مقارنةً ابلنفط .لقد تضمنت اسرتاتيجية الياابن للطاقة اليت وضعتها عام 2016
توصيات بتنويع مصادر احلصول على النفط والغاز جتنباً النقطاعها؛ بسبب احلروب والكوارث اليت
قد تصيب هذه املنطقة أو تلك من العامل ،وتبحث عن مصادر طويلة األمد إلمدادات الطاقة؛ ومن
هنا يُفسر االهتمام الياابين ابلعراق ال��ذي ميتلك احتياطياً نفطياً متقدماً على املستوى العاملي .ومما
يعزز اهتمام الياابن ابلعراق هو التحول الدميقراطي الذي أطل عليه بعد عام 2003؛ مما جيعله دولة
ذات منهج مؤسسي يسهل على املستوى النظري التعامل معه ،وتنطوي احلالة على أسباب أخرى
منها التبادل التجاري واملنافع االقتصادية األخرى ،وقد متثل عالقة العراق املتميزة مع الوالايت املتحدة
عنصر تطمني إضافياً للياابن لبناء قاعدة عريضة من املصاحل االقتصادية مع العراق.
إن استقرار العراق بوصفه دولة حمورية يف الشرق األوسط ،وهي املنبع الرئيس للطاقة يف العامل،
يشكل رغبة ملحة جلميع الدول الصناعية ،فاستقرار العراق والشرق األوسط أمر أساس الستقرار سوق
النفط العاملية اليت متس مجيع مفاصل احلياة يف العامل.
أم��ا م��ا تطلبه ال��ي��اابن م��ن ال��ع��راق فيتلخص ب��ض��م��اانت إبم���داد نفطي مستمر ال ينقطع بقرار
سياسي ،وعلى وفق األسعار السائدة يف السوق العاملية ،وترغب الشركات النفطية الياابنية أن تؤدي
دوراً أساساً يف عمليات استخراج وتصدير النفط العراقي على وفق الشروط املناسبة لكال الطرفني،
مقابل أن تساهم تلك الشركات يف النهوض ابلقطاع النفطي العراقي إىل أعلى مستوى ،وتش ّكل
املنافسة الدولية على املشاريع النفطية العراقية ،والسيما املنافسة الصينية والكورية اجلنوبية ،عوامل حتفيز
مهمة للياابن جتاه العراق.
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ومن الفوائد اليت ميكن للياابن حتقيقها من خالل عالقات اسرتاتيجية مع العراق ،هو مساعدة
شركاهتا من اخلروج من حاالت اجلمود االقتصادي املتكررة اليت تواجهها الياابن منذ سنوات ،فحصول
تلك الشركات على مشاريع مهمة يف العراق سيحقق هلا مكاسب مالية مهمة ،ومبا يعود ابلنفع على
االقتصاد الياابين.
خامساً :أسباب أتخ��ر دخ��ول الشركات العاملية ومنها الياابنية يف ال��دخ��ول إىل السوق
العراقية:
هنالك العديد من العوامل اليت أنتجت حالة ال�تردد والتخوف اليت تنتاب الشركات الياابنية
وتعرقل دخوهلا إىل السوق العراقية بعضها يتعلق ابلوضع العراقي الداخلي ،وبعضها اآلخر يتعلق آبليات
عمل تلك الشركات والقواعد اليت حتدد نشاطاهتا ،وفيما أييت نبذة عن تلك املعوقات:
	•العامل األم�ني :لقد ش ّكل مقتل اثنني من الدبلوماسيني الياابنيني فـي العراق عام
 ،2004ومواطنني ايابنيني آخرين ،صدمة كبرية للرأي العام يف الياابن وعلى املستويني احلكومي
والشعيب ،مما جعل الشركات الياابنية ترتدد يف إرسال موظفيها للعمل يف العراق ،واستعاضت عن
امليسر ،إالّ يف حاالت
ذلك بشركات أو هيئات تنفيذية ملتابعة املشاريع اليت شمُ لت ابلقرض الياابين ّ
حمدودة تقوم الياابن فيها إبرسال موظفني رمسيني -كما يف وكالة الياابن للتعاون الدويل ،JICA
ووزارة االقتصاد الياابنية -فطبيعة النظام السياسي السائد يف الياابن جيعل احلكومة غري ق��ادرة
على مواجهة تداعيات فقدان أي مواطن ايابين أمام الرأي العام يف البالد ،وهذا يربر انسحاهبا
املبكر من العراق عام  2006من وجهة نظر احملللني ،ومن اجلدير ابلذكر وجود صفات اعتقادية
لدى اجملتمع الياابين انعكست حىت على السلوك السياسي للحكومات الياابنية املتعاقبة اليت تع ّد
اإلنسان الياابين كائناً مقدساً وال جيوز تعريضه للخطر.
	•ع��دم إيضاح الرؤية ح��ول قوانني النفط واالستثمار األجنيب يف ال��ع��راق ،من وجهة
النظر الياابنية ،وكثرة التجاذابت السياسية يف املشهد العراقي ،جيعل املهتمني هبذين القطاعني
احليويني ي�ت�رددون يف ال��دخ��ول إىل ال��س��وق العراقية يف ال��وق��ت ال��راه��ن والسيما م��ن قبل الشركات
الصناعية واملالية الكربى اليت تبحث عن أجواء مستقرة مالئمة لالستثمار.
تعد القاعدة األساسية
	•افتقار الساحة العراقية إىل املؤسسات املالية املتخصصة اليت ُ
ألي استثمار أو مشروع ،كالبنوك واملصارف الكبرية وشركات التأمني وغريها.
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	•أتخ��ر القطاع اخل��اص العراقي ع��ن مواكبة ال��ت��ط��ورات االقتصادية العاملية وحم��دودي��ة
نشاطاته وخرباته يف التعامل مع السوق العاملية ،واحنسار دوره يف االقتصاد العراقي أبن يكون اتبعاً
للقطاع احلكومي ال غري.
	•أتثر الشركات العاملية ابلتقارير االقتصادية املتخصصة اليت تشري إىل انتشار ظاهرة
الفساد اإلداري واملايل يف املؤسسات العراقية ذات الصلة ابجملال االقتصادي.
	•ختوف العديد من الشركات الياابنية من إمحال انتقال األجهزة واملعدات املتطورة أو
احلساسة اليت تنوي بيعها إىل العراق دون علمها ،إىل دول اجلوار العراقي بطرق غري مشروعة ،مما
يضع تلك الشركات يف مواقف حمرجة تسيء إىل مسعتها يف األوساط الياابنية والدولية وتعرضها
إىل املساءلة القانونية.
	•تش ّكل القيود اليت تفرضها وزارة اخلارجية الياابنية على سفر املواطنني الياابنيني إىل
العراق حاجزاً نفسياً حيول دون توجه الشركات الياابنية إىل العراق بغية العمل فيه.
	•ضعف الشفافية يف آليات القرار العراقي؛ وابلتايل عدم مقدرة اجلانب الياابين يف
فهم املعطيات العراقية لقراراته.
	•ضعف التوقع والتنبؤ يف آليات القرارات العراقية؛ وابلتايل لتفاجأ بتعليمات وزارية
وإرشادات تؤثر سلباً على مشاريعهم يف العراق.
سادساً :دالئل االهتمام الياابين ابلعراق:
متثّل مظاهر السلوك السياسي واالق��ت��ص��ادي دالئ��ل واض��ح��ة على طبيعة توجهات ال���دول حنو
بعضها بعضاً ،فهناك كثري من املؤشرات العملية واإلجراءات السياسية واالقتصادية اليت قامت هبا الياابن
جتاه العراق تؤكد على اهتمامها ببناء عالقات وثيقة مع بلدان ،وميكن إيضاح ذلك من خالل اآليت:
	•اخت��ذت احلكومة الياابنية ق��رار إرس��ال ق��وات الدفاع ال��ذايت إىل السماوة ،يف سابقة
مل تعشها الياابن منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية ،وحدوث االنعطاف الكبري يف الواقع السياسي
واالقتصادي الذي عاشته بعد احلرب .فعلى الرغم من العوائق الكثرية اليت واجهتها تلك احلكومة،
واليت منها ما هو دستوري (املادة التاسعة من الدستور الياابين اليت حتّرم إرسال قوات الدفاع الذايت
الياابنية يف مهمات خارجية) ،ومنها ما هو سياسي (كاملظاهرات اليت نظمتها أحزاب املعارضة
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لقرار إرسال القوات الياابنية إىل العراق) ،وحىت الشعيب منها ،إال أن حكومة رئيس الوزراء األسبق
صوت عليه الربملان الياابين ليجيز إرسال تلك
السيد كويزومي عمدت إىل استصدار قانون خاص ّ
القوات إىل العراق ،ومع أن املراقبني يعزون ذلك إىل ضغوط مارستها الوالايت املتحدة يف ذلك
الوقت ،إال أن املبادرة الياابنية جتاه العراق كانت جديرة ابالحرتام والثناء.
	•مستوى الدعم املايل الكبري الذي قدمته الياابن إىل العراق واملتمثل إبطفاء الديون
والقروض امليسرة واملنح املستمرة لغاية الوقت احلايل.
	•احلرص الياابين على توقيع اتفاق الشراكة االسرتاتيجية مع العراق؛ إذ أوفدت الياابن
يف شهر كانون الثاين  2009رئيس وزرائ��ه��ا األسبق -وه��و حالياً رئيس ل��ل��وزراء -السيد شينزو
آيب إىل بغداد ،كمبعوث شخصي من رئيس ال��وزراء الياابين السيد اترو آسو يف حينها ،لتوقيع
بيان الشراكة؛ ليكون مبنزلة اإلطار القانوين لعمل الشركات الياابنية جتاه العراق ،وقد سبق توقيع
االتفاق إنشاء جلنة ختصصية عالية املستوى برائسة وزي��ر االقتصاد الياابين لتقييم العالقات مع
العراق ،ورسم اخلطوط العريضة لسياسة بالده االقتصادية جتاهه.
	•اهتمامها برتسيخ مبادئ املصاحلة الوطنية يف العراق ،من خالل دعوة رؤساء الكتل
يف جملس النواب العراقي لزايرة الياابن وعقد حوارات متعددة برعاية ايابنية.
	•اهتمامها بعقد منتدايت اقتصادية لتشجيع ال��ش��رك��ات الياابنية يف االستثمار أو
العمل يف العراق.
	•قيام وزارة اخلارجية الياابنية إبص��دار ب��ي��اانت دوري��ة للشجب والتنديد ابهلجمات
اإلرهابية اليت يتعرض هلا العراق ،ومناداهتا بضرورة احلفاظ على وحدة الصف العراقي.
	•ما تلمسته حينما كنت سفرياً جلمهورية العراق لدى طوكيو ( )٢٠١٣-٢٠١٠من
استعداد ايابين عايل للتعامل إبجيابية مع أي طلب مايل أو تقين عراقي.
	•وضع العراق ضمن األولوايت العُليا يف السياسة اخلارجية للياابن ودعمه يف احملافل الدولية.

سابعاً :ما مييز عالقة العراق االسرتاتيجية مع الياابن عن بقية الدول املتقدمة:

	•عدم وجود حواجز نفسية يف العالقات العراقية-الياابنية ،كاملاضي االستعماري أو
غري ذلك من العُقد السياسية ،وأن للياابن موقفاً واضحاً من القضااي العربية والشرق أوسطية كما
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هو احل��ال يف موقفها املساند لقضية الشعب الفلسطيين ،ووض��وح السياسة اخلارجية الياابنية يف
التعامل مع دول العامل على أساس االحرتام املتبادل.
	•إن الياابن ال تضع ح��دوداً على تصدير التكنولوجيا املتطورة إىل العراق ،لذا فإن
التكنولوجيا املستوردة منها ستكون على وفق أحدث املستوايت.
ميسرة،
	•من املمكن أن توفر الياابن للعراق مصادر مالية جيدة هبيئــــــــــــــــة ق��روض ّ
تساعده على االستجابة لتكاليف مشاريع إعادة اإلعمار.
	•تع ّد سوق الطاقة الياابنية من األسواق املهمة ،كوهنا تستهلك  4.25مليون برميل
يومياً مما تش ّكل للعراق فرصة اقتصادية جديرة ابالهتمام.
	•اخلربة اليت متتلكها الياابن يف تنفيذ املشاريع العراقية ،منذ سبعينيات ومثانينيات القرن
املاضي ،جيعلها تنخرط بسالسة يف املشاريع العراقية دون حواجز تذكر.
	•هامش الثقة الكبري الذي تتمتع به الشركات الياابنية على مستوى تنفيذ املشاريع يف
العامل ،فهي متتاز ابلدقة واملتانة يف التنفيذ.
	•االحرتام الشديد الذي يكنه الياابنيون للعراق وأترخيه.
اثمناً – حتليل سوات ( )SWOTللعالقة:
أ – الضعف:
	•ب��طء إج��اب��ة اجل��ه��ات العراقية على م��راس�لات السفارة الياابنية بسبب البريوقراطية
اإلدارية يف داخل العراق.
	•ضعف التنسيق بني ال��وزارات العراقية كما هو احل��ال بني وزاريت التجارة والصناعة
وهيئة االستثمار ووزاريت النفط والكهرابء.
	•عدم وجود خمتص ابللغة الياابنية يف القسم لرتمجة املقاالت والدراسات االقتصادية
الياابنية.
يصعب على الياابنيني الرتويج
	•الوضع األم�ني غري املستقر يف بعض امل��دن العراقية ّ
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لالستثمار يف كل العراق.
	•ع���دم ت��ل��م��س اجل���ان���ب ال���ي���اابين ج��دي��ة م���ن اجل���ان���ب ال���ع���راق���ي ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ن��ود االت��ف��اق
االسرتاتيجي.
	•عدم وجود اسرتاتيجية عراقية واضحة عن كل قطاع مشمول ابالتفاق.
	•غالباً ما جي��ري تبديل املسؤولني احلكوميني القائمني على موضوع معني يف امللف
الياابين مبوظفني ومسؤولني جدد وخالل فرتات قصرية؛ مما ال يساعد على تراكم املعرفة وانعكاس
ذلك على األداء.
	•الفساد املايل واإلداري املتفشي يف العراق.
	•عدم وضوح مبدأ الدفع ابآلجل ابلنسبة للجهات العراقية؛ وابلتايل يصعب عرضها
على الياابنيني.
	•عدم وضوح القطاعات االقتصادية اليت يركز عليها اجلانب العراقي جلذب الياابنيني.
	•اإلحباط الياابين من عدم منح أي معاملة تفضيلية عراقية للشركات وقطاع األعمال
يف الياابن على الرغم من دعمهم املقدم للعراق وشعبه منذ العام .2003
	•ع��دم وج��ود قطاع خ��اص ع��راق��ي يكون شريكاً مناسباً يُعتمد عليه م��ن قبل رج��ال
األعمال الياابنيني.
	•عدم وضوح أدوار اجلهات العراقية احلكومية ومسؤولياهتا يف جمال تنشيط االستثمار
وتسهيله يف العراق كما يف اهليئة الوطنية لالستثمار ووزارة املالية والتجارة والتخطيط والتداخل
يصعب احلالة على الياابنيني برتكيزهم على اجلهة الواجب
الكبري يف عملهن يف هذا اجمل��ال؛ مما ّ
حضورها للياابن.
	•عدم وضوح طبيعة الصالحيات هليئات االستثمار يف احملافظات العراقية؛ مما يضعها
يف تداخل مع عمل اهليئة الوطنية لالستثمار ومن هو املسؤول األخري الذي جيب أن يعقد الصفقة
مع املستثمر.
	•عدم وجود كوادر متخصصة تقوم ابلرتويج والتسويق لالستثمار يف السوق العراقية.
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	•الوضع األمين غري املستقر يف املدن العراقية ،يبعد املستثمر األجنيب عن االستثمار
يف هذه املدن.
	•اعتماد القانون العراقي كمرجع قانوين حلل املنازعات واخلالفات اليت من املمكن أن
تنشئ مع املستثمرين األجانب ،واليت ال تعطي احلق هلؤالء املستثمرين ابالستعانة ابلقوانني الدولية
املعتمدة يف حل النزاعات التجارية.
	•ق��ل��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��واف��رة ع��ن ال��ب��ي��ئ��ة االس��ت��ث��م��اري��ة يف ال���ع���راق م��ث��ل ال��ق��وان�ين ال��ن��اف��ذة
واإلحصائيات املتعلقة ابالقتصاد.
يصعب على املستثمر األجنيب إجياد شريك حملي
	•ضعف القطاع اخلاص العراقي مما ّ
يف السوق العراقية.
	•ع���دم وج����ود ال��ب�نى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�ل�ازم���ة ال��ك��اف��ي��ة جل���ذب امل��س��ت��ث��م��ري��ن ك��ال��ف��ن��ادق وط��رق
املواصالت وضعف االتصاالت السلكية وشبكات احملمول.
	•صعوبة تطبيق القرارات والقوانني اخلاصة ابالستثمار؛ بسبب ضعف األداء اإلداري
للمؤسسات العراقية يف هذا الشأن؛ نظراً ألن جتربة جذب االستثمارات والتعامل معها هي جتربة
جديدة يف ال��ع��راق؛ مما يكلف املستثمر كثرياً من الوقت وامل��ال ملتابعة األم��ور اللوجستية لتنفيذ
مشروعه يف العراق ،واحلصول على املوافقات الالزمة ومن عدة جهات حكومية عراقية.
	•التقادم الزمين ألانبيب النفط والغاز املستخدمة يف العراق ،اليت عدا كوهنا مصدراً
تشكل مصدر قلق للمستثمرين من حتملهم لنفقات جديدة املتمثلة ببناء أانبيب
ملواثً للبيئة فإهنا ّ
جديدة لنقل النفط والغاز إىل املصايف النفطية ومن هذه النقطة لنقل مشتقات النفط إىل األسواق
احمللية وموانئ التصدير.
ب – التهديدات:
	•إمكانية تعرض ايابنيني عاملني يف العراق لالعتداء.
	•تغيرّ أولوايت احلكومة الياابنية وتراجع ملف العراق.
	•اق��ت��ص��ار ال����زايرة ع��ل��ى اجل��ان��ب ال�بروت��وك��ويل ف��ق��ط ،وع���دم وج���ود ن��ت��ائ��ج عملية مثمرة
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للجانبني مثل توقيع اتفاقيات أو االتفاق على إقامة مشاريع يف العراق.
	•اقتصار الوفد العراقي على اجلانب احلكومي فقط وال وج��ود ملمثلني عن القطاع
اخلاص.
	•هتديد بعض العشائر يف املدن العراقية لالستثمارات األجنبية.
خيص االستثمار ،مثل قانون النفط والغاز.
	•عدم املصادقة على القوانني املهمة فيما ّ

	•ب��طء إج����راءات اجل��ه��ات احلكومية ال��ع��راق��ي��ة ب��ش��أن تسديد مستحقات املستثمرين
األجانب يف العراق مما يؤدي إىل أتخري عمليات التسديد هذه ،ويضع املستثمرين يف صعوابت
مالية.
	•ملفات الفساد اإلداري متثّل هتديداً حقيقياً لالستثمار يف العراق اليت -على الرغم
من جهود احلكومة العراقية وهيئة النزاهة -ال تزال تش ّكل أرقاماً ال ميكن االستهانة هبا أو بعواقبها.
	•تدهور الوضع األمين لبعض املدن العراقية املستقرة نسبياً مثل التفجريات اإلرهابية.
	•هتديد بعض العشائر يف املدن العراقية لالستثمارات األجنبية.
	•التغيري املستمر للسياسيني العراقيني املعنيني مبلفات الياابن.
ج – القوة:
	•عالقات ممتازة مع ( ،)JICAاجلهة املسؤولة عن القرض الياابين امليسر للعراق.
	•املوقف الرمسي الياابين إجيايب وداعم للعراق.
	•عدم وجود أي خالف أو عداوات أترخيية بني البلدين.
	•السوق العراقية متثل عنصر جذب االستثمارات الياابنية.
	•مي��ث��ل ال��ع��راق اثل���ث أك�ب�ر اح��ت��ي��اط��ي نفطي يف ال��ع��امل؛ وب��ذل��ك يشكل ع��ام��ل إغ���راء
للشركات الياابنية على إقامة عالقة طويلة األمد معه.
	•ال��ي��اابن بلد ذو إم��ك��اانت اق��ت��ص��ادي��ة وتكنولوجية ك��ب�يرة ،وال��ع��راق ب��ث��روات��ه الطبيعية
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العمالقة يشكالن ثنائياً اقتصادايً انجحاً وكالمها حيتاج إىل اآلخر.
	•أتكيد للسمعة اجليدة للشركات الياابنية لدى السوق واملستهلك العراقي فإن العراق
يسعى التفاقات مع الياابنيني.
	•توجه قوي للحكومة الياابنية لتصدير تكنولوجيا البىن التحتية للدول النامية.
	•موارد بشرية كبرية حبدود  37مليون شخص ،أغلبها شبابية وطبقة واسعة متعلمة.
	•أرض خصبة مستوية مبساحات واسعة.
	•قانون االستثمار رقم ( )13لسنة  2006وتعديالته ،الذي منح املستثمر األجنيب
االمتيازات مثل احلق يف البيع والشراء يف سوق العراق لألوراق املالية.
د – الفرص:
	•إن تطبيق االتفاق سيفتح الباب أمام استثمارات ايابنية إضافية.
	•نقل التكنولوجيا الياابنية املتطورة.
	•اكتساب املهارة واخلربات الياابنية.
	•حتريك االقتصاد العراقي.
	•القضاء على البطالة وحتسن الوضع األمين.
	•االتفاق مع اجلانب الياابين على تنفيذ مشروع ميثّل رمزاً للعالقة االقتصادية املتقدمة
بني البلدين مثل حقل الناصرية النفطي أو شرق بغداد أو أي مشروع آخر مقبول من الطرفني.
	•ت��وف��ر م��ش��اري��ع م��ت��ع��ددة م��ع��د ل�لاس��ت��ث��م��ار يف ق��ط��اع��ات ال���زراع���ة وال��ك��ه��رابء والصحة
واإلسكان والصناعة واالتصاالت والسياحة والسفر.
	•إنتاج النفط يف العراق سيستمر ابلزايدة للسنني القادمة.
	•زايدة ص�لاح��ي��ات اهليئة الوطنية لالستثمار لتشمل مجيع اإلج����راءات وامل��واف��ق��ات
اإلدارية والفنية لبدء املشروع وتنفيذه من قبل املستثمرين.
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	•ال��ق��ي��ام حب��م�لات ت��روجي��ي��ة ل�لاس��ت��ث��م��ار يف ال���ع���راق م��ن ط��ري��ق ب��رانم��ج م�برم��ج حسب
األولوايت ابلنسبة للسوق العراقية والسيما يف البلدان املتقدمة كالوالايت املتحدة األمريكية والياابن
والدول األوروبية.
	•وجود أعداد كبرية من اآلابر النفطية غري املستغلة حىت اآلن ،فضالً عن مواقع مل يتم
التنقيب فيها عن النفط من قبل.
اتسعاً – التوصيات:
إن التحدايت الكبرية اليت تواجه احلكومة العراقية يف جمال بسط األمن والنظام ،وإعادة إعمار
البالد تستوجب اعتماد سياسات اقتصادية راسخة ،ق��ادرة على االستجابة للضرورات اليت تفرضها
تداعيات املرحلة الراهنة .فمن الضروري أن تعمد املؤسسات العراقية املعنية إىل إعداد خطط اسرتاتيجية
شاملة لالستفادة من املناخ ال��دويل املؤيد لعملية التحول الدميوقراطي اجلارية يف العراق ،وحتويله إىل
دعم اقتصادي وتقين مبين على أسس املصاحل املشرتكة؛ وإن طموحات كهذه حتتاج إىل تدابري سياسية
وأخرى فنية (اقتصادية وتشريعية).
وفيما خيص تطور العالقات مع الياابن واستثمارها ابلنحو األمثل ،فإين أدعو إىل دعم جهود
حكومتنا يف صياغة منهج سياسي واقتصادي واضح املعامل ،يش ّكل األس��اس يف التعامل مع الطرف
الياابين على وفق إط��ار املصاحل املتبادلة؛ ألن عالقات العراق والياابن هي من نوع العالقات املرحبة
(ربح – ربح) لكال اجلانبني بسبب حاجة كليهما إىل اآلخر ،وميكن إمجال التدابري السياسية والفنية
اليت ينبغي على العراق القيام هبا لتحويل العالقة مع الياابن إىل عالقة مرحبة إىل أبعد احل��دود ،على
وفق التصورات اآلتية:
التدابري الفنية.
	•تفعيل عمل وزارة اخلارجية العراقية يف قيادة امللفات الثنائية املهمة مع الياابن كوهنا
جزءاً حيوايً من عالقات العراق اخلارجية.
	•اإلي��ع��از إىل وزارة التخطيط العراقية ابلتعاون مع ال���وزارات املختصة إلع��داد قائمة
تفصيلية ابملشاريع اليت يفضل تنفيذها من قبل الشركات الياابنية ،لتكون قاعدة انطالق وخطة
عمل مربجمة للخارجية العراقية بنح ٍو خاص واحلكومة بنح ٍو عام؛ لتتحرك على أساسها لتشجيع
املؤسسات واهليئات احلكومية واخلاصة الياابنية ،للمشاركة يف محلة إعادة اإلعمار يف العراق.
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	•تفعيل االتفاق االسرتاتيجي بني البلدين كونه خطوة مهمة ابجت��اه تطوير عالقات
البلدين ،وأرى أن يبادر اجلانب العراقي ابلدعوة إىل عقد اجتماع وزاري للوزراء املعنيني ،والسيما
النفط والكهرابء والتخطيط واالستثمار ،يف كال اجلانبني لوضع القواعد األساسية حل��وار مباشر
فضل إجراء هذه االجتماعات يف طوكيو
يستهدف تطوير عالقات البلدين يف مجيع اجملاالت ،ويُ ّ
أوالً ،مث يف بغداد.
	•األخ��ذ بنظر احلسبان طبيعة السلوك الياابين يف التعاطي مع اجلوانب االقتصادية
والفنية ،فمن األفضل أن تكون املطالب العراقية واضحة وحمددة.
	•اس��ت��ك��م��ال ب��ن��اء امل��ؤس��س��ات االق��ت��ص��ادي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ،وت��ط��وي��ر امل��ؤس��س��ات احل��ال��ي��ة
ابالستفادة من اخل�برات الدولية وإعطاء دور أوس��ع للقطاع اخل��اص العراقي يف املشاركة ابلتنمية
الشاملة من خالل خصخصة بعض القطاعات االقتصادية يف البالد.
	•حم��ارب��ة ظ��اه��رة الفساد اإلداري وامل��ايل م��ن خ�لال ات��ب��اع أساليب الشفافية يف إدارة
املؤسسات االقتصادية.
	•تشجيع قيام شراكات جتارية بني القطاعني العام واخلاص العراقي من جهة والشركات
العامليـــة من جهة أخ��رى كوسيلــة لنقــــل اخل�برات ومعاجلة املشكالت ال�تي تعرتض سبيل التنمية
الشاملة يف العراق يف اجملاالت األمنية ،والتقنية ،والصناعية ،والتعليمية ،والتجارية ،واملالية.
	•صياغة اسرتاتيجية بعيدة امل��دى للعراق ومب��ح��اور متوازية سياسية واقتصادية على
الدول الكربى املفيدة للبلد يف الوقت احلاضر ويف مقدمة هذه ال��دول ،الياابن ،حيث إن معظم
التحركات جلذب االستثمارات تكون غري منسقة بني اجلهات العراقية مثل هيئة االستثمار ووزارات
النفط والتجارة والصناعة وغريها ،ومن املمكن االستفادة من جتارب الدول األخرى يف هذا اجملال،
ميسرة
كما هو احلال يف قيام الياابن بتزويد فيتنام بتقنية مشاريع القطارات السريعة ،ضمن قروض ّ
طويلة األمد.
	•إن التزام العراق أبن يكون شريكاً اسرتاتيجياً للياابن يف جمال الطاقة ال يعين إعطاء
أفضلية للياابن يف جمال األسعار أو التسهيالت القانونية اليت قد تعكس أتث�يراً سلبياً على مسعة
العراق الذي ينادي ابلنزاهة والشفافية ابلتعامل مع مجيع الطراف التجارية حبيادية وبتوازن كامل،
بل املقصود أن يكون التزاماً سياسياً يُروج له قبل التوقيع عليه مع اجلهات الياابنية ،وميكن فرض
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شروط العراق على الياابنيني الذين ال يريدون أي مفاضلة على حساب اآلخرين بل التزام أخالقي
وسياسي بعيد األمد من العراق بتأمني إمدادات الطاقة وأبسعار السوق السائدة.
	•ن���ود اإلش�����ارة ه��ن��ا إىل أن إح����دى امل��ش��ك�لات ال�ت�ي ت��ت��ص��ف هب��ا ال���وف���ود ال��ت��ف��اوض��ي��ة
العراقية مع الشركات واجلهات األجنبية بنح ٍو عام والياابنية بنح ٍو خاص أبهنا تركز على اجلانب
االقتصادي فقط من دون أي نظرة إىل البعد االسرتاتيجي بعيد األم��د لعالقة العراق مع الدول
اليت يتم التفاوض مع شركاهتا ،واملقصود جمدداً ليس التنازل عن فقرات معينة لصاحل هذه الدول
اليت تع ّد صديقة للعراق ،بل املقصود استثمار هذه العالقات االقتصادية والعقود واملفاوضات
وغريها لتقريب األصدقاء إلينا وتشجيعهم ملد يد الشراكة االسرتاتيجية معنا وليس العكس؛ أي
أن التفاعل جيب أن يكون بشأن إجياد شريك اسرتاتيجي بعيد األمد وليس عرضاً أو طلباً جتارايً
على املدى القصري.
	•حي��اول ال��ع��راق بناء اقتصاده وبنيته التحتية على وف��ق أح��دث امل��واص��ف��ات العاملية،
إال أننا جيب أن ال ننسى العامل الزمين يف هذا التوجه ،حيث إن عدم استثمار الفرص املقدمة
من بعض األصدقاء قد يع ّد خسارة على املدى البعيد؛ نتيجة عدم استثمارها يف وقتها؛ لذلك
املفضل دراسة الفرص املقدمة ٍ
بتأن ،ووضع العامل الزمين والبعد االسرتاتيجي وكلفة الفرصة
من ّ
الضائعة قبل إصدار أي قرار هنائي هبذا الشأن.
	•إمكانية إنشاء دائرة متخصصة يف اخلارجية العراقية يرأسها سفري على غرار ما كان
موجود يف اخلارجية الياابنية تتوىل تنسيق ملف اإلعمار بني اخلارجية العراقية والسفارات العراقية
العاملة يف اخلارج ومع الوزارات واملؤسسات العراقية داخل العراق.
	•ق��د ي��ك��ون م��ن امل��ن��اس��ب أن ت��ق��وم احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة إبح��ال��ة بعض م��ش��اري��ع القرض
امليسر  ODAإىل الشركات الياابنية املختصة وذات السمعة الطيبة؛ مما حيقق للعراق
الياابين ّ
الفوائد اآلتية:
 .1إن مش��ول الشركات الياابنية بتنفيذ مشاريع القرض سيشجع احلكومة الياابنية على منح
قروض جديدة للعراق يف املستقبل ،وابلشروط امليسرة نفسها؛ ألهنا ستعود ابلنفع على قطاع األعمال
يف الياابن وعلى االقتصاد الياابين بنح ٍو عام الذي يعاين -كما ذكران آنفاً -من ركود؛ بسبب ضعف
الطلب الداخلي وحبثه عن أس��واق جديدة لتصريف منتجاته؛ وه��ذا اإلج��راء ليس من أجل احلصول
على هذه األموال لدعم املوازنة احلكومية فحسب ،بل من أجل أن يكون هنالك تواجد ايابين على
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األرض العراقية يف قطاع اإلعمار.
 .2تبديد خماوف بعض الشركات الياابنية اليت ختشى من عدم متكن اجلهات احلكومية العراقية،
من الوفاء ابجلدول الزمين املناسب لتعهداهتا املالية جتاه تلك الشركات ،يف أثناء تنفيذ املشاريع العراقية
أو بعد ذلك؛ إذ تتيح القروض الياابنية اليت سيحصل عليها العراق من احلكومة الياابنية عامل تطمني
كبري لتلك الشركات ألن حكومة بالدهم ستكون جزءاً أساساً من آلية التسديد املايل للمشاريع اليت
ستنفذها.
 .3االس��ت��ف��ادة م��ن اخل�ب�رات الياابنية على األرض يف تنمية ق���درات م���وارد ال��ع��راق البشرية من
مهندسني وفنيني ،فضالً عن التعلم من أسلوب اإلدارة الياابنية املتقدم يف قيادة املشاريع االسرتاتيجية
الكربى.
عاشراً :اخلامتة:
إن ما نالحظه من خالل مراقبة احلركة االقتصادية للساحة الياابنية هو هتافت ال��دول إلقامة
العالقات معها يف شىت فروعها واالستثمار يف كافة امليادين املتاحة ،يف حني نعتقد أن هناك غياابً يف
الرؤية االسرتاتيجية لعالقات العراق مع الياابن أدت إىل احنسار العالقات حىت من اجلانب الياابين
يف مدايت معينة نرى أهنا حتتاج من صناع القرار يف العراق إىل مراجعة شاملة وسريعة إذا كنا راغبني
يف تطوير عالقاتنا الثنائية وتعزيزها يف خمتلف اجمل��االت ،واالرت��ق��اء هبا إىل درج��ات متقدمة وإمكانية
تقدمي تطمينات للياابن بتأمني مصاحلها يف جمال الطاقة من دون أن خيل ذلك مبصاحلنا االسرتاتيجية
القصرية والطويلة األمد ،ونرى أن هذا املوضوع هو غاية يف األمهية ،أي أن تكون هناك مبادرة عراقية
لتوطني االهتمام الياابين ابلعراق ملا له من دور يف انعاش االقتصاد العراقي ،وال نستبعد أن أييت يوم
تسهم الياابن يف انطالقة االقتصاد العراقي كما حدث يف بعض دول آسيا اليت كان للياابن الفضل
يف انطالقتها الصناعية؛ وخبالفه فإننا نتصور أن الدعم الياابين للعراق ليس التزاماً أبدايً ،وقد تستجد
موضوعات حتول االهتمام الياابين عن العراق والسيما مع وجود بوادر يف األفق يف زايدة اهتمام الياابن
يف بلدان أخرى؛ وهذا سيكون على حساب اهتمام الساسة الياابنيني ابلعراق ،وميكن القول إن الياابن
رائدة يف جمال حبوث الطاقة البديلة ،ويف حال انصرافها عن مواصلة االهتمام ابلعراق وإذا مل يكن لدينا
ما نقدمه من حمفزات للطرف اآلخر فإن ذلك سيقود إىل اختالل يف ميزان املصاحل املتبادلة الذي لن
يصب يف مصلحتنا بكل أتكيد.
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قراءة في أبعاد زيارة الرئيس التركي إلى الواليات
المتحدة
أحمد حسن علي *

2017-5-23
وصل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل واشنطن قادماً من بكني للقاء الرئيس األمريكي
دوانلد ترامب بعد أن التقى الرئيسني الصيين والروسي خالل مشاركته يف منتدى “احلزام والطريق” للتعاون
الدويل يومي  ١٥-١٤من آاير ،وقد عد املراقبون زايرة الصني إشارة من السيد أردوغان إىل خيارات
أخرى قد يتبعها يف العالقات الدولية يف حال فشلت زايرته لواشنطن ،ورافق الرئيس الرتكي يف زايرته إىل
الصني مث الوالايت املتحدة وزراء اخلارجية والدفاع والعدل واالقتصاد والطاقة واملوارد الطبيعية ،وانتهت
الزايرة دون حتقيق هدف تركيا األساس إبقناع األمريكيني يف عدم اختاذ الفصائل الكردية املسلحة حليفاً
للوالايت املتحدة ،ومن مثَّ أتسيس إقليم كردي يف مشال شرق سوراي أسوة ابإلقليم الكردي يف مشال
العراق؛ مما سيشكل هتديداً حقيقياً لوحدة تركيا اليت يتواجد على أراضيها أكرب نسبة من السكان األكراد
يف الشرق األوسط.
قضية تسليح الفصائل الكردية:
سيطرت القضية الكردية على جدول أعمال حماداثت ترامب وأردوغان؛ بسبب النشاط العسكري
األمريكي الكردي على احلدود السورية-الرتكية ،وبعد أن وافق الرئيس األمريكي على تسليح الفصائل
الكردية على الرغم من مطالبة السيد أردوغان -عدة مرات -أبن تتوقف الوالايت املتحدة عن دعم
وحدات محاية الشعب الكردية السورية املتواجدة على احلدود الرتكية ،ووجه بتنفيذ ضرابت جوية على
قواعد اتبعة للوحدات الكردية يف سوراي ،ومدينة سنجار العراقية .لقد كانت الضربة اجلوية الرتكية تتوجياً
للتوتر األمريكي الرتكي حول مشاركة األكراد السوريني يف احلرب ضد داعش ،ومل تكن قضية تسليم
رئيس حركة اخلدمة فتح هللا غولن ذات أمهية للرئيس الرتكي مع أهنا كانت يف جدول األعمال أيضاً ،إذ
متكن السيد أردوغان من تفكيك شبكات ما يعرف يف تركيا بـ(الكيان املوازي) الذي مت اهتامه مبحاولة
قلب نظام احلكم ،وكان أردوغان قد كلف وزير العدل الرتكي مبناقشة مسألة تسليم السيد غولن للجانب
الرتكي ،وطلب الوزير الرتكي حبس غولن مؤقتاً -حبسب اتفاقية إعادة اجملرمني املوقعة بني الوالايت املتحدة
وتركيا.-
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اجلدير ابلذكر هو أن السيد أردوغان لىب دعوة الرئيس الصيين حلضور منتدى بكني يف مرحلة
متر فيها العالقات األمريكية الرتكية مبرحلة صعبة وحرجة بعد قرار ترامب تسليح وحدات محاية الشعب
ُّ
الكردية -اجلناح املسلح حلزب االحتاد الدميقراطي الكردي السوري ،-يف وقت تعدُّها تركيا منظمة إرهابية
تش ّك ُل خطراً على األمن القومي الرتكي وعلى وحدة األراضي الرتكية؛ ويبدو أن ما أاثر غضب السيد
أردوغان هو إعالن الرئيس ترامب عن قرار تسليح وحدات محاية الشعب الكردية قبل أايم من الزايرة.
ٍ
غضب على أمريكا فحسب بعد قرار تسليح وحدات محاية الشعب
ال يقتصر ما متر به تركيا من
الكردية ،بل إن عالقاهتا مع اورواب متر هي أبسوأ مراحلها أيضاً ،والسيما مع أملانيا ،وسط دعوات من
اجلانبني للتخلي عن مشروع انضمام تركيا لالحتاد األورويب ،حيث هدد الرئيس أردوغان يف وقت سابق
إبجراء استفتاء للتخلي عن هذا املسعى الرتكي.
وينظر األتراك بقلق عميق إىل نشاط املنسق األمريكي للتحالف الدويل ضد تنظيم داعش بريت
ماكغورك الذي متكن من إقناع الرئيس ترامب يف تسليح الوحدات الكردية السورية؛ وهذا القلق الرتكي
ترمجه وزير اخلارجية مولود تشاووش أوغلو ،واهتم علناً ماكغورك بدعم املنظمات اليت وصفها بـ”اإلرهابية”
الكردية ،ودعا القيادة األمريكية إىل استبداله بشخص آخر ،ومع أن الوالايت املتحدة تصنف حزب
العمال الكردستاين كمنظمة ارهابية أسوة برتكيا ،إال َّ
أن القيادة الرتكية ُّ
تعد حزب االحتاد الدميقراطي
الكردي السوري تنظيماً اتبعاً حلزب العمال الكردستاين ،وترى أن العمال الكردستاين الرتكي يستخدم
االحتاد الدميقراطي السوري واجهة لتحسني صورهتا واحلصول على الدعم الغريب السياسي والعسكري،
ميهد لقيام دولة؛
وأن احلزبني يقاتالن جنباً إىل جنب وبدعم أمريكي وأورويب ويسعيان إلنشاء إقليم كردي ّ
وهذا ما دعا الرئيس الرتكي أن يبلغ الرئيس األمريكي خالل زايرته لواشنطن أبن “اجليش الرتكي سيتحرك
دون الرجوع ألحد” إذا اقتضت احلاجة ضد وحدات محاية الشعب الكردية السورية.
من جانبها ،يبدو أن القيادة األمريكية ماضية يف تقدمي الدعم السياسي والعسكري حلزب االحتاد
الدميقراطي الذراع السياسي لوحدات محاية الشعب ،والتوجه إلخراج تنظيم داعش من مدينة الرقة السورية
دون االستعانة ابجليش الرتكي ،وهو ما يعين ضم تلك املنطقة إلقليم “روجوفا” الكردي الذي أعلنه حزب
االحتاد الدميقراطي يف عام ٢٠١٢؛ وذلك يعين أيضاً أن الوالايت املتحدة اختذت قرارها بشأن عملية
الرقة ،ولن تتمكن تركيا من املشاركة بسبب األكراد؛ وترى القيادة الرتكية أن املشاركة الكردية ال تنحسر
على أكراد سوراي فحسب بل إن هناك الكثري من عناصر حزب العمال الكردستاين سينضمون للقتال إىل
جانب القوات األمريكية ،وإن الوالايت املتحدة تتعامل مبكيالني مع تركيا فهي ُّ
تعد العمال الكردستاين
منظمة إرهابية ،ولكنها تتغاضى عن انضمام عناصرها الذين يشنون هجمات ضد العسكريني واملدنيني
يف تركيا لصفوف محاية الشعب السورية.
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وللتعبري عن امتعاضها ،منعت القيادة الرتكية مسؤولني أملان من دخول قاعدة إجنرليك اليت
تستضيف مئات العناصر من القوات األملانية ،وطالب وزير خارجية أملانيا مساعدة الوالايت املتحدة
للسماح بدخول القاعدة العسكرية ،مع األخذ ابحلسبان أن أملانيا وتركيا عضوان يف حلف مشال األطلسي
(الناتو) الذي تقوده الوالايت املتحدة ،وبدأت العالقات الرتكية-األملانية ابلتدهور حينما صوت الربملان
األملاين على وصف أعمال القتل اجلماعي ضد األرمن على يد العثمانيني يف عام  1915ابإلابدة
اجلماعية .وخالل السنة املاضية منحت أملانيا حق اللجوء ألتراك متهمني ابملشاركة يف حماولة االنقالب
الفاشلة ،منهم  ٤٠٠شخص حيملون جوازات سفر دبلوماسية وحكومية؛ وأخري حينما ألغت أملانيا
جتمعات مجاهريية لدعم الرئيس الرتكي قبل االستفتاء األخري على التعديالت الدستورية.
تتحدث الصحف املوالية للرئيس أردوغان أن أملانيا مع الوالايت املتحدة تقدم الدعم العسكري
واللوجسيت لوحدات الشعب الكردية وتسهل هلا إنشاء إقليم كردي إىل جانب دعمها للنشاطات الكردية
املعارضة يف أملانيا ومن غري املقبول السماح لألملان ابستخدام أر ٍ
اض تركية لتهديد األمن الرتكي حبجة قتال
داعش ،وقد ردت احلكومة األملانية بتقدمي مشروع إىل الربملان يتضمن سحب قواهتا اليت تشرتك يف قتال
داعش من إجنرليك ونقلها إىل األردن ،وينتظر الربملان األملاين ما ستثمره اجلهود األمريكية يف إقناع األتراك
سيصوت على نقل
وإذا ما أصرت تركيا على منع املسؤولني األملان من زايرة القاعدة فإن الربملان األملاين
ّ
قواته إىل األردن ،وستكون تلك انتكاسة حللف الناتو ملا من تركيا أمهية كبرية ،واملفارقة أن تركيا اليت ُّ
تعد
نفسها عضواً فعاالً يف حلف الناتو ترى أن بقية أعضاء احللف يسعون لتهديد وحدة أراضيها ،ودعم
تنظيمات تشن هجمات على مواطنيها.
وقبل زايرة الرئيس أردوغان للوالايت املتحدة ،حاولت القيادة الرتكية جاهدة إلقناع اإلدارة األمريكية
عايل املستوى إىل واشنطن برائسة مدير املخابرات الرتكية
لتغيري موقفها يف إشراك األكراد ،فأرسلت وفداً َ
ورئيس هيئة األركان حاملني مشروع خطة تتضمن االستعاضة عن الفصائل الكردية بفصائل سورية دربتها
تركيا؛ لتقاتل مع القوات األمريكية ضد تنظيم داعش ،لكن املسؤولني األمريكيني رفضوا املشروع ،واشرتطوا
مشاركة األكراد ،وأن تتعاون الفصائل املسلحة التابعة لرتكيا مع الفصائل الكردية ،وحينما رفض الوفد
الرتكي الشروط األمريكية أبدوا ختوفهم من مستقبل األكراد يف سوراي وأتثريها على تركيا ،فرد األمريكيون
وأخربوا األتراك أن ال دور سيؤديه أكراد سوراي بعد إخراج تنظيم داعش من الرقة.
على ما يبدو فإن الوعود األمريكية غري مقنعة لألتراك الذين يرون أن وحدات محاية الشعب
الكردية تستغل املكاسب العسكرية؛ لتحقيق إجنازات سياسية ،وتوسيع مناطقها ،وطرد العرب والرتكمان،
وإنشاء إقليم ينضم إىل حزب العمال الكردستاين؛ وبعد لقاء الوفد الرتكي يف واشنطن التقى وزير الدفاع
الرتكي مع وزير الدفاع األمريكي ليبحث املخاوف نفسها ،فتلقى اإلجاابت عينها أبن الوالايت املتحدة
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لن تسمح بتهديد األمن القومي الرتكي ،وحينما أيقن األتراك مبضي األمريكيني يف االستعانة ابلفصائل
الكردية بعد تسليحهم كرر السيد أردوغان هتديداته ملنع وصول قوات محاية الشعب للرقة وقال إنه سيقوم
إبرسال قواته عميقا يف داخل سوراي.
التخلي عن تركيا:
ترى إدارة الرئيس األمريكي أهنا حمقة يف االعتماد على الفصائل الكردية السورية؛ ألهنا أثبتت
يف أكثر من معركة قدرهتا على القتال ،وإحلاق اهلزمية ابلتنظيمات املتطرفة بعد فشل برامج املخابرات
األمريكية يف إعداد فصائل مسلحة سورية “معتدلة” تقاتل تنظيم داعش ،ولكن من جانب آخر جتازف
القيادة األمريكية من الناحية االسرتاتيجية خبسارة تركيا كأقوى حليف يف الشرق األوسط لصاحل روسيا
والصني؛ لذا فإن عدم اهتمام األمريكيني ابحلساسية الرتكية من املسألة الكردية سيؤدي إىل مواجهة بني
تركيا والوالايت املتحدة يف مسائل متعددة ،فالرئيس أردوغان متكن -بعد االستفتاء -من إحكام قبضته
على مقاليد احلكم يف تركيا ،وصار القائد العام للجيش ،واملهيمن على القضاء والربملان واإلعالم ،وحيظى
بتأييد شعيب كبري يف املواجهة مع التنظيمات الكردية.
ويرى الرئيس أردوغان أن إبمكانه ترجيح كفة الصراع يف سوراي لصاحل طرف دون آخر ،فيما
يعتقد الرئيس ترامب أنه يستطيع التخلي عن الدور الرتكي وحيقق مكاسب على األرض السورية ضد
روسيا وإيران ،ولكن وقوف حلفاء الوالايت املتحدة يف املنطقة مع مشروع الرئيس ترامب يف دعم أكراد
سوراي سينظر إليه األتراك على أنه مشاركة يف التهديد ضد تركيا؛ وابلتايل فإن التخلي عن الدور الرتكي
واالستعاضة عنه ابلدور الكردي ستكون له تبعات مهمة لصاحل روسيا وإيران.
هناك رؤية تركية تقول إن تسليح أكراد سوراي انبعة من خماوف والدة كيان كردي على احلدود
اجلنوبية يسمح حلزب العمال ابلتواصل مع بقية األكراد بنح ٍو سيجرب تركيا على التعامل معه حبسم؛ فهذه
الرؤية ال تعد الدعم األمريكي لألكراد مانعاً من بناء عالقات مع نظام الرئيس السوري بشار األسد
واإليرانيني والروس حملاصرة تركيا بنح ٍو يعطي اإليرانيني الفرصة للوصول إىل البحر املتوسط ،وتوسيع مناطق
وحدات محاية الشعب الكردية عرب البادية حىت دمشق.
ينبع الغضب الرتكي من جتاهل األمريكيني لواثئق قدمها األتراك عن وحدات محاية الشعب
الكردية ،فاألمريكيون يؤكدون ابستمرار على أن قوات محاية الشعب السورية ختتلف عن حزب العمال
الكردستاين “ ،”PKKومن هذه الواثئق شهادة وزير الدفاع األمريكي السابق أشتون كارتر يف نيسان
املاضي ،والتقرير املفصل الصادر عن جمموعة األزمات الدولية يف بروكسل  5آاير اللذين تضمنا تفاصيل
عن سيطرة حزب العمال الكردستاين على وحدات محاية الشعب ،ويشعر القادة األتراك ابإلهانة حينما
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تتم مماثلة تركيا بفصيل كردي مسلح ،فهم يرون يف بلدهم احلليف يف الناتو البلد األقوى عسكرايً
واقتصادايً يف املنطقة.
املشروع الكردي يف سوراي:
مل تعد سراً مطالبة األكراد يف سوراي من حليفتهم الوالايت املتحدة مساعدهتم على ربط املناطق
يف مشال شرق سوراي اليت يطلقون عليها إقليم “روجوفا” ابلبحر األبيض املتوسط من خالل ممر ،يف
مقابل مساعدة األمريكيني يف إخراج تنظيم داعش من الرقة ،ويبدو أن الرقة هي بداية لتوسع كردي يف
املناطق العربية بعد السيطرة عليها للوصول إىل مدينة دير الزور اخلاضعة أيضاً لتنظيم داعش ،ففي تقرير
صحفي كتبه “مارك اتونسند” مراسل صحيفة الغارداين الربيطانية يف  ٦آاير  ،٢٠١٧انقالً عن مسؤولة
يف وحدات الشعب الكردي قوهلا “إنه بعد استكمال السيطرة على الرقة فإن التوجه سيكون حنو مدينة
إدلب اليت تبعد  170كيلومرتا إىل الغرب الستعادهتا من جبهة فتح الشام أو فرع تنظيم القاعدة يف سوراي،
وتبعد إدلب  ٥٥كيلومرتاً عن البحر املتوسط” ،وقالت املسؤولة أيضاً :إن “الوصول إىل البحر املتوسط
هو مشروعنا لشمال سوراي ومن حقنا القانوين الوصول إليه بدعم سياسي من الوالايت املتحدة مقابل
املساعدة يف هزمية تنظيم داعش” ،وقد ذكرت كذلك أن الوصول إىل البحر املتوسط سيحل كثرياً من
مشكالت مشال سوراي عرب االلتفاف على إغالق احلدود من اجلانب الرتكي ،وجتنب التوتر مع اجلانب
العراقي.
إن هذا املشروع الكردي يعين توسع اإلقليم الكردي ليشمل ثلث سوراي؛ وألن هناك سكاانً من
غري األكراد فإن القادة األكراد السوريني سيسعون إلقامة استفتاء حول ضم املناطق ذات األقليات غري
الكردية ،وقد نقلت الغارداين عن مشاهدات لتدريب عناصر من الشرطة لتويل مسؤولية األمن يف الرقة،
خيص
أما بشأن مدينة دير الزور فإن وحدات احلماية الكردية ال تبعد سوى  10كيلومرتات عنها ،ويف ما ُّ
إدلب قالت املسؤولة الكردية“ :إنه بعد السيطرة على منطقة مشال سوراي وشرقها فسنتجه إىل إدلب”.
ومما جيدر ذكره أن إدارة الرئيس دوانلد ترامب أبقت على بريت ماكغورك الذي عينه الرئيس السابق
ابراك أوابما كمبعوث خاص لدول التحالف ضد داعش ،الذي يرى يف االعتماد على املقاتلني األكراد
للتقدم حنو مناطق التنظيمات املتطرفة سواءٌ أكان داعش أم غريه؛ وابلتايل تبنت إدارة ترامب السياسة
نفسها اليت اعتمدهتا إدارة الرئيس أوابما.
هناك شعور بني األكراد -والسيما السوريني منهم -أبهنم حصلوا على دعم قوة عظمى قد
تساعدهم على بناء دولتهم ،فحضور ضباط أمريكيني جلنازة املسلحني األكراد الذين ماتوا بسبب
القصف اجلوي الرتكي كان ذا رمزية كبرية ،ومن مث خروج دورايت عسكرية مشرتكة أمريكية-كردية مت فيها
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رفع العلم الكردي إىل جانب العلم األمريكي ،وقد وقف السكان األكراد وهم حييون املدرعات األمريكية
متر يف شوارع البلدات الكردية يف طريقها حلماية احلدود مع تركيا ،ويرى السكان األكراد السوريون
وهي ُّ
أن الوالايت املتحدة لن ختذهلم؛ ألهنا مل ختذل أكراد العراق ،وما زالت تدعم قوات البيشمركة.
ويرفض كثري من األكراد مشاهبة ختلي األمريكيني عن األكراد العراقيني يف عام  ١٩٩١حينما
تغاضت عن جرائم صدام حسني ،ويتخوف بعض السوريني منهم من أن تتخلى عنهم الوالايت املتحدة
بعد القضاء على داعش لتكسب تركيا ،فالوالايت املتحدة مل تستطع محاية وحدات محاية الشعب الكردية
من هجمات الطريان الرتكي يف  25نيسان وقتل فيها  20مسلحاً ،مع أن االتراك أبلغوا األمريكيني ابلغارة
قبل حدوثها بساعة ،وبدال من نشر القوات األمريكية اخلاصة على عملية الرقة مت نشرها حلماية األكراد
من اهلجمات الرتكية ،ولو أن تركيا قامت بعمليات عسكرية جديدة يف سوراي ضد األكراد فإن حزب
العمال سريد بعمليات عسكرية داخل تركيا ،ويف هناية املقام فإن على الوالايت املتحدة أن ختتار بني تركيا
واألكراد ،فالوالايت املتحدة نقضت بوعودها لألكراد العراقيني يف عام  1975حينما اعتقدوا أهنم ضمنوا
دعم إيران الشاه حليف أمريكا ،ومرة أخرى يف حرب صدام حسني ضد إيران ،وحينما شجعهم جورج
بوش األب على الثورة ضد صدام بعد حرب خليج األوىل؛ فتأريخ األكراد مليء ابلوعود الكثرية ،لكن
التعاون األخري غري مسبوق وهو ما يثري قلق تركيا.
إن خيارات تركيا حمدودة ،فأي عملية عسكرية ضد مواقع األكراد شرقي هنر الفرات ستضع قواهتا
يف مواجهة مباشرة مع القوات األمريكية ،فأي عملية تركية يف مشال سوراي أو غرهبا ستضع القوات الرتكية
يف مواجهة الطريان الروسي؛ ومن هنا فقد تتجه تركيا -مبوافقة امريكية -لضرب حزب العمال يف مشال
العراق ،والغاية من أي عملية عسكرية يف الشمال العراقي هو لعزل حزب العمال يف مشال العراق عن
شرق سوراي ،ويف الوقت نفسه ستعقد العملية الرتكية من مهام القوات العراقية واحلشد الشعيب يف استعادة
األول
تلعفر؛ ألن تركيا تتهم قوات احلشد الشعيب ابلتعاون مع حزب العمال الكردستاين ،إذ إن اهلم ّ
حسب الرؤية الرتكية -هو عزل املقاطعات الكردية عن بعضها بعضاً؛ إلضعاف الكيان الكردي يفمشال شرق سوراي ،أما مدينة تلعفر العراقية فهي هي جزء من هذه االسرتاتيجية الرتكية ،ومما ال يستبعد
أيضاً هو قيام تركيا بعمل عسكري ضد قواعد حزب العمال الكردستاين يف جبل سنجار؛ لقطع الطريق
بني العراق وسوراي ،وأيضاً منع حتول سنجار إىل مق ٍر ٍ
اثن ألكراد تركيا ،وتلك العملية لن تواجه معارضة
ّ
أمريكية ولكنها ابلتأكيد ستلقى مواجهة عراقية.
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خالصة القول:
مل تكن زايرة الرئيس الرتكي أردوغان إىل الوالايت املتحدة انجحة؛ ألهنا مل تتمكن من إقناع
ِ
القيادة األمريكية بنبذ حزب االحتاد الدميقراطي السوري الكردي وفصائله املسلحةُّ ،
وحدات
وتعتد تركيا
ِ
محاية الشعب الكردية السورية جزءاً من حزب العمال الكردستاين هذه املنظمة اليت ختوض حرابً مع الدولة
الرتكية منذ  30عاماً ،وحتاول إنشاء دولة هلا على معظم جنوب شرق تركيا.
إن ما هو مؤكد عدم مشاركة تركيا يف أي عملية عسكرية مع الوالايت املتحدة يف حال مشاركة
كردية فيها ،ويف الوقت نفسه إذا قامت بعمليات أحادية اجلانب كما حصل يف وقت سابق يف بلدات
الراعي وجرابلس والباب السورية ،فإهنا هذه املرة ستواجه القوات األمريكية.
وألهنا ال تريد مواجهة القوات األمريكية أو الطريان الروسي ،فقد تلجأ القيادة الرتكية إىل اسرتاتيجية
عزل املناطق الكردية عرب عمليات عسكرية يف بلدة سنجار ،فاإلعالم الرتكي يتحدث عن سنجار كمقر
ٍ
أساس حلزب العمال الكردستاين تنطلق منه العناصر املسلحة الكردية لتنفيذ عمليات داخل األراضي
الرتكية.
تقم بسحب عناصر وحدات احلماية
ترى تركيا أن الوالايت املتحدة أخلفت عن وعدها حينما مل ْ
الكردية من بلدة منبج السورية بعد خروج تنظيم داعش ولكن الفصائل الكردية بقت فيها ،ووعودها أبن
ال مستقبل لالحتاد الدميقراطي الكردي بعد هزمية داعش يتناقض مع احلقائق على األرض.
ويف الوقت الذي ترى فيه الدول احلليفة لواشنطن كاململكة العربية السعودية أن اخلطر اآليت هو من
األول انبع من قوات محاية الشعب وحزب العمال الكردستاين ،وهذا ما
إيران ،إال أن تركيا ترى أن اخلطر ّ
يفسر غياب الرئيس أردوغان عن لقاء الرايض مع الرئيس األمريكي وقادة الدول اإلسالمية.
ُّ
إن إدارة الرئيس أردوغان ميكنها التعايش مع كيان كردي حلزب االحتاد الدميقراطي يف مشال شرق
سوراي تدعمها الوالايت املتحدة على أن تكون مرتبطة برتكيا وتقاتل حزب العمال الكردستاين ،لكنها غري
مستعدة للتعايش مع هذا الكيان املدعوم أمريكياً ،ويرتبط بعالقات وثيقة مع حزب العمال الكردستاين
الذي بدوره يرتبط بعالقات جيدة مع إيران ونظام الرئيس بشار األسد.
ويؤمن الرئيس الرتكي أبن الوالايت املتحدة ستطرق ابب تركيا لطلب التعاون يف الشأن السوري
مؤكداً أن الدور الرتكي سيبقى حاضراً يف سوراي ومشال العراق ،وأن تركيا تستطيع إفشال اجلهود األمريكية
وترجيح كفة حلفاء روسيا كما حصل يف معركة حلب أو يف توجه الفصائل املسلحة املوالية لرتكيا
للمفاوضات مع النظام السوري ضد الفصائل األخرى.
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منطقة الصراع ..ونجاحات العراق المتحققة
في السياسة الخارجية
أيمن عبد الكريم حسين *

2017-5-24
ميثّل حتديد مفهوم السياسة اخلارجية للدولة مبا مييزها عن بقية الدول من فاعلية وأتثري يف الساحة
العاملية أمراً غاية يف الصعوبة يف بعض األحيان ،حيث اختلفت اآلراء يف حتديد تعريف السياسة اخلارجية،
فريى بعضهم أهنا “تلك األفعال اهلادفة واملؤثرة للدولة واملوجهة حنو خارج حدودها”[ ،]1وحيددها الرأي
اآلخر أبهنا “برانمج العمل العلين الذي خيتاره املمثلون الرمسيون للوحدة الدولية من بني جمموعة من
البدائل املتاحة من أجل حتقيق أهداف حمددة يف احمليط الدويل”[ ،]2وعلى الرغم من اختالف حدود
السياسة اخلارجية وتعددها إلاّ أهنا تشري مبجملها إىل أي نشاط خارجي للدولة مع الفاعلني الدوليني
يف النظام الدويل ،أي :هو ذلك النشاط املوجه حنو اخلارج؛ بغية حتقيق األهداف املرسومة للدولةُّ ،
وتعد
السياسة اخلارجية ألي دولة “املرآة العاكسة للنظام السياسي الذي بواسطته تُعامل اجملتمع الدويل سلباً أو
إجياابً”[ ،]3إذ تتحرك الدولة يف سياستها اخلارجية حنو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية مع الدول األخرى على
وفق مصاحلها القومية أو الوطنية ،وقد تعمل على تنفيذها من خالل عدة أدوات أبرزها هي دبلوماسية
الدولة اليت تعكس السياسة اخلارجية هلا ،ونظرة خنبها السياسية ملصاحل البلد العليا “اليت يتأثر حتديدها
ليس على طبيعة النظام السياسي فحسب ،بل أيضاً مبدى متثيله ملصاحل أغلبية اجملتمع وتطور مؤسساته
ووضوح نظامه السياسي”[ ،]4مبعىن :أن السياسة اخلارجية هي الوجه التشريعي إلدارة العالقات الدولية.
وترتبط السياسة اخلارجية للدولة بسياستها الداخلية من حيث صناعة القرار وأهداف السياستني
النجاح بنح ٍو كبري ما مل حيقق متطلبات األفراد
ومستوى صنعهما ،أي :ال ميكن ألي صانع قرار خارجي
ُ
يف الداخل؛ ألن عدم حتقيقها يسبب مشكالت تُعيق صانع القرار يف جمال عمله اخلارجي ،وأن طبيعة
النظام السياسي وشكله القائم يف الدولة لهُ أثر يف سياستها اخلارجية ،فضالً عن طبيعة اجملتمع اليت
تؤثر على السياسة اخلارجية يف بعض األحيان وتدفعهُ ابجتاه دول أو منظمات معينة ومتنعهُ من ذلك؛
فهي ابلتايل متثل دوافع وحمددات لصانع القرار السياسي ،فالسياسة اخلارجية كيفما كانت طبيعتها فهي
ابحملصلة متثل انعكاساً للسياسات الناجتة عن تفاعل متغريات البيئة الداخلية؛ ألن “السياسة اخلارجية
تبدأ حني تنتهي السياسة الداخلية”[ ،]5وقد استندت السياسة اخلارجية العراقية ما بعد عام  2003إىل
مجلة من املبادئ اليت ترتجم حرص العراق كدولة حمبة للسالم ومتعلقة ابلشرعية الدولية على تقوية أسباب
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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التفاهم والتسامح والتضامن بني الدول والشعوب ،وإضفاء مزيد من الدميقراطية والتوازن يف العالقات
الدولية وتعميم األمن واالستقرار وتتلخص هذه املبادئ ابآليت:
	•التمسك ابلشرعية الدولية واحرتام مقتضياهتا وقراراهتا.
	•التعلق ابلسلم وتغليب منطق احلوار والتفاوض والوسائل السلمية كسبيل لفض اخلالفات
والنزاعات.
	•تطوير العالقات الدولية يف كنف االحرتام املتبادل وااللتزام بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األخرى.
املسامهة يف كل جهد وعمل مجاعي خلدمة السلم واألمن واالستقرار والنهوض حبقوق اإلنسان.
إن املبادئ املذكورة آنفاً وغريها تندرج ضمن ثوابت السياسة اخلارجية العراقية ،وتشكل اإلطار
العام الذي تتحرك من خالله الدبلوماسية العراقية اليت جتسد توجهات السياسة اخلارجية العراقية اليت
يصوغها رئيس الوزراء وحيدد أبعادها كونه املسؤول التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة[ ،]6فقد
سعى العراق بعد عام  2003إىل إقامة أفضل العالقات مع اجلوار اإلقليمي انطالقاً من الوفاء الكامل
ملقومات اهلوية العربية واإلسالمية له ،فضالً عن إقامة عالقات قوية على الصعيد الدويل من أجل تعزيز
مكانته السياسة واالقتصادية يف إطار عالقات قائمة على أساس االحرتام املتبادل وعدم التدخل بشؤون
الدول الداخلية ،فضالً عن قيام العراق بدعم اجلهود الدولية يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليني من
طريق التوقع على معاهدات حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزع االسلحة الكيميائية وغريها من
املعاهدات الدولية ،وسعى أيضاً إىل عدم الدخول يف سياسة احملاور والعمل ابجتاه تصحيح االختالالت
القائمة يف توازانت العالقات الدولية وتكريس مبدأ التكامل يف املصاحل املشرتكة ،والعمل على تبين خطاب
خارجي معتدل حىت مع الدول اليت هلا موقف سليب جتاهه.
ومن جانب آخر أثرت منطقة الصراع الدائر يف الشرق األوسط بني القوى الكربى والفاعليني
الدوليني بنح ٍو كبري على سياسة العراق اخلارجية جتاه دول منطقة الشرق األوسط بنحو خاص ،مما أدى
ذلك إىل مرور السياسة اخلارجية العراقية وملدة ليست ابلقصرية بعقبات أسهمت اببتعاده عن حميطه
العريب؛ نتيجة لعوامل كثرية كان أمهها حربه ضد اإلرهاب ،فضالً عن املرياث الثقيل الذي ورثهُ من
اخلالفات واإلشكاالت اليت ُّ
حتد من تعاونه مع بعض دول اجلوار ،ولكن سرعان ما عمل العراق على
استعادة دوره يف حميطه اإلقليمي من طريق خطاب موحد ع�بََّر من خالله عن ضرورة تعزيز عالقاته مع
الدول الصديقة والشقيقة على خمتلف األصعدة ،ووقوفه على مسافة واحدة مع الدول كافة؛ فمن هنا
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جنح العراق بسياسته اخلارجية هذه إىل ترميم ما مت هتدميه وإعادة بناء قواعد جديدة يف عالقته مع دول
العامل“ ،وجنح بذلك يف وقت قياسي على الرغم من الظروف السياسية واالقتصادية واألمنية اليت مر هبا
يف زرع الثقة وإعادة التوازن والعالقات مع العديد من الدول وفتح العشرات من السفارات واملمثليات يف
عشرات الدول العربية والعاملية وأصبح لهُ دور فاعل يف اجتماعات ونشاطات املنظمات الدولية بصفة
دولة هلا أثر ووزن إقليمي وأفق اسرتاتيجي”[]7؛ مما انعكس ذلك إجياابً على متثيله يف املنظمات اإلقليمية
والوقوف معهُ من قبل خمتلف الدول يف تلك املنظمات َع َرب خطاابهتا وزايراهتا املتعددة للعراق ،فضالً عن
متثيله يف املنظمات الدولية وتقدمي املبادرات حلل األزمات يف منطقة الشرق األوسط ،وتسنمه مقعداً يف
جملس حقوق اإلنسان[ ،]8كذلك بتصفية بعض امللفات والقضااي العالقة مع دول اجلوار والوصول إىل
حلول سياسية واقتصادية حتت مظلة دولية؛ كل ذلك أعطى دافعاً قوايً إىل تضافر اجلهود الدولية لدعم
العراق يف مسريته الدميقراطية اجلديدة وفتح صفحة جديدة للعالقات بني العراق ودول العامل ،إذ “إن جزءاً
أساسياً لتعامالتنا وتعاطينا مع اآلخرين يتعلق مبدى فهمنا هلم أوالً ،ومعرفة أصول العمل الدويل وقواعد
التعاطي السياسي واالقتصادي معهم أيضاً”[ ،]9مبعىن أن على صانع القرار السياسي اخلارجي يف العراق
عليه مراعاة ما الذي تريدهُ الدول من العراق ،ومن مث يتعامل معها على أساس اإلمكاانت االقتصادية
والسياسية والعسكرية وغريها؛ بغية حتقيق األهداف املنشودة لسياسته اخلارجية واحملافظة عليها ،والسيما
أن وضع األهداف وحتقيقها على الصعيد الداخلي واخلارجي خيضع لواقع الظروف الدولية املتغرية بني
احلني واآلخر؛
لذلك يُ ُّ
عد تشخيص املصلحة العليا للدولة على املستويني الداخلي واخلارجي مساعداً يف اختيار
الشريك االسرتاتيجي ،وبناء عالقات اقتصادية وسياسة وعسكرية معه ،كذلك ما تؤكده األدبيات
السياسية يف العالقات الدولية أن الدول املضطربة تعمل يف العادة على إقامة حتالفات مع دول كربى ال
جتاورها جغرافياً؛ من أجل مساعدهتا للتغلب على العقبات اليت تقف يف طريق حتقيق أهدافها ،وهذا ما
سعى إليه العراق بعد عام  2003من إقامة عالقات اسرتاتيجية مع الوالايت املتحدة األمريكية أو غريها
من الدول الكربى من أجل إعادة ترميم بناه التحتية ،وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية تنسجم مع
تطلعات العراق ونظامه السياسي احلايل؛ ملواكبة التحدايت والتغيرّ ات يف البيئة الدولية ،ولكن التساؤل
األهم هو كيف ميكن للعراق احملافظة على أبرز املكتسبات اليت حققها على الصعيد اإلقليمي والدويل؟
فتكمن اإلجابة على هذا التساؤل ابآليت :إن على العراق وصانع القرار السياسي اخلارجي تشخيص
األولوايت الرئيسة اليت حتقق االستقرار الداخلي الذي ي ِ
ساعد يف احلفاظ على هذه املكتسبات اليت تتمثل
ُ
ال
فض
املياه،
وتقاسم
احلدود
برتسيم
املتمثلة
ار
و
اجل
ابألمن الوطين العراقي ومعاجلة امللفات العالقة مع دول
ً
عن امللف األهم وهو احلرب ضد اإلرهاب بكل إشكاله ومحاية حدوده ،فضالً عن األزمة املالية ،وتنويع
إيرادات العراق املالية وغريها من األولوايت اليت ال بُ َّد أن تُعاجل آنياً.
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ولكي يستطيع العراق ضمان انسيابية عالقته اإلقليمية والدولية ال بد له من هتيئة كوادره اليت تكون
يف موقع التعامل مع دول العامل ،والسيما الكوادر العاملة يف وزارة اخلارجية وامللحقيات العاملة يف اخلارج
وتقوية قدراهتم[ ،]10فإن لتعزيز صورة العراق اجلديد أمهيةً ابلغة يف البيئة الدولية ،كون ذلك يضفي نوعاً من
املصداقية وزايدة فرص الشركاء الدوليني واملؤسسات الدولية والتعاون معها يف بناء شراكة اسرتاتيجية طويلة
األمد وواضحة املعامل واألهداف؛ من أجل رسم سياسة خارجية هادفة ،وممكنة التنفيذ ،وأكثر اتزاانً.
اهلوامش:
[ –]1مازن إمساعيل الرمضاين ،السياسة اخلارجية (دراسة نظرية) ،كلية العلوم السياسة – جامعة بغداد،١٩٩١ ،
ص.١٣ :
[ –]2حممد السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية ،ط ،٢دار اجليل ،بريوت ،٢٠٠١ ،ص.١٢ :
[ –]3أمحد عارف الكفارنة ،العوامل املؤثرة يف عملية اختاذ القرار يف السياسة اخلارجية ،جملة دراسات دولية،
العدد ،٤٢اجلزائر ،ص.١٣ :
[ –]4فوزي عبد الرحيم ،حول السياسية اخلارجية العراقية ،صحيفة العامل اجلديد ١٤ ،أيلول  ،٢٠١٦أنظر
املوقع اإللكرتوين اآليت/http://al-aalem.com :
[Henry A. Kissinger, Domestic Politics and Foreign Policy, in: –]5
James N. Rosenau, International Politics and Foreign Policy. The Free
.261 p ,1969 ,Press, New York
[ –]6املادة  78الدستور العراقي لسنة http://www.cabinet.iq/PageViewer. ،2005
.2=aspx?id
[ –]7رؤى خليل سعيد ،األدوات الدبلوماسية للسياسة اخلارجية العراقية جتاه دول اجلوار (تركيا-إيران) ،احلوار
املتمدن ،العدد ( .2015-4-12 ،4775بتصرف)
[ h t t p : / / w w w . o h c h r . o r g / A R / H R B o d i e s / H R C / P a g e s / – ]8
CurrentMembers.aspx
[ –]9لقمان الفيلي ،اإلطار االسرتاتيجي لسياسة العراق اخلارجية ،جريدة الصباح ،2015-1-4 ،للمزيد:
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=83800
[ –]10ينظر :سعد كركوش اجلابري ،صحيفة البينة اجلديدة 2016-3-22 ،للمزيد:
 /http://albayyna-new.comحملات-يف-السياسة-اخلارجية-العراقية.
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العالقات العراقية-األمريكية بين التحديات والفرص
لقمان عبد الرحيم الفيلي *

2017-6-10
مقدمة عامة:

ِ
العالقات اخلارجيةَ أمهيةً ابلغة ،وتعمد إىل تعزيز تلك العالقات؛ هبدف حتقيق
تويل كثري من الدول
املصاحل الوطنية العليا ،ومن خالل تفاعل احلكومات مع الدول األخرى يستطيع املراقب أن يشخص أبرز
مالمح السياسة اخلارجية لذلك البلد ،وعلى كل حال فإن هذا التفاعل يعتمد على جمموعة من العوامل
الداخلية واخلارجية.
تقع مسؤولية رسم السياسة اخلارجية للعراق على عاتق مؤسسات مهمة يف الدولة العراقية،
وبقيادة احلكومة ،أما مسألة صنع القرار السياسي اخلارجي فهي تعكس تطلعات البيئة الداخلية مبكوانهتا
املختلفة ،وتعمد احلكومة إىل توظيف األدوات املختلفة؛ لتنفيذها يف ضوء اإلمكاانت املتوافرة ،ولكي
حندد على وجه اخلصوص -اإلطار االسرتاتيجي العام للسياسة اخلارجية العراقية مع الوالايت املتحدةكوهنا الرقم الدويل األول -فإننا حنتاج إىل حتديد احملاور األساسية اليت ممكن أن تقدم أكثر مردود إجيايبللعراق يف ضوء سياسة خارجية واقعية ومنهجية وطويلة األمد.
مراحل العالقة وأترخيها:
منذ الدخول العسكري األمريكي إىل العراق يف ربيع  ٢٠٠٣مرت العالقة بني البلدين أبربع
مراحل :األوىل :أدت إىل تغيري جوهري يف طبيعة التعامل الثنائي بني البلدين ابتدأت ابحتالل عسكري
كامل للعراق ،وإسقاط نظام صدام حسني ،وانتهت خبروج قواهتم يف هناية عام  .٢٠١١املرحلة الثانية:
لقد اتسمت معامل هذه املرحلة ابلتواجد العسكري واألمين املكثف مع التدخل املباشر يف كثري من جمرايت
احلكومة السياسية ،بعدها مرت العالقة بنوع من اخلمول السياسي واألمين منذ بداية  ٢٠١٢حىت دخول
* السفري العراقي السابق لدى ال��والايت املتحدة بني األع��وام ( ،)2016-2013وقبلها شغل منصب سفري العراق لدى
الياابن بني األعوام ( ،)٢٠١٣-٢٠١٠وقبل تسنمه هذين املنصبني ،شغل مناصب عليا يف العراق ،منها :مدير برامج يف
قطاعات تكنولوجيا املعلومات يف العديد من كربايت الشركات متعددة اجلنسية يف اململكة املتحدة ،ولديه خربة أكثر من
ثالثة عقود يف العمل اجملتمعي والنشاط السياسي يف املهجر العراقي يف اململكة املتحدة.
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داعش مدينة املوصل يف حزيران  .٢٠١٤املرحلة الثالثة :ابتدأت بتسنم الدكتور حيدر العبادي حلكومته
اجلديدة يف آب  ٢٠١٤وانتهت بدخول الرئيس ترامب للبيت األبيض يف كانون الثاين  ،٢٠١٧وقد
اتسمت بتعاون عايل املستوى والسيما يف اجلانب األمين والسياسي .وحنن اآلن يف بداية املرحلة الرابعة
ولعلنا نكتشف كل يوم معلماً جديداً يف هذه العالقة اليت هي يف طور اإلنشاء.
خارطة األطراف العراقية واألمريكية:
ال يستطيع املراقب أن يقيم أي عالقة ثنائية بني بلدين من دون اخلوض يف تفاصيل األطراف،
الداخلية واخلارجية -لكال البلدين -املؤثرة على هذه العالقة ،ففي اجلانب العراقي نرى ظاهرة كثرة النوع
والكم احلزيب والطائفي والقومي والعرقي واملذهيب والديين يف تعامالهتما املباشرة مع األطراف األمريكية؛
وتعد هذه الظاهرة يف علوم السياسة ظاهرة غري صحية فهي ال ميكن أن تدوم ،إذ من املفرتض أن تكون
العالقة منحصرًة بني احلكومتني فقط ،ويكون لألطراف األخرى أتثري جانيب واثنوي ،وهنا ال نرى -مثالً-
حصر األمور التنفيذية بيد احلكومة العراقية كما هو مفرتض ،بل نرى أعضاء جملس النواب -وحىت
مؤسسات اجملتمع املدين -يتعاملون مع األطراف األمريكية كأهنا هي احلكومة التنفيذية.
إن هذا التماهي يف عدم وضوح األدوار لألطراف العراقية أعطى ذريعة وجماالً لألطراف األمريكية
املختلفة يف التعاطي املباشر واملؤثر على املشهد العراقي؛ وهنا نرى التأثري املباشر لقرارات الكونغرس
األمريكي على الواقع العراقي ،فضالً عن دور الوزارات األمريكية ،واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية.
وهذا الكم والنوع لألطراف العراقية واألمريكية املتشابكة يف العالقة جعال عملية التأثري األمريكي
على القرار العراقي عملية ليست ابلصعبة وقابلة للتغيري حبسب مصاحل األطراف وليس حبسب املصاحل
العليا لكال البلديني ،ومن جانب آخر جعلت عملية أتثري احلكومة العراقية على القرار األمريكي أكثر
صعوبة؛ حلاجة احلكومة املركزية للتأثري على األطراف العراقية واألمريكية معاً.
قراءات اإلدارة األمريكية ملنطقة الشرق األوسط:
تتلخص قراءات اإلدارة األمريكية السلبية ملنطقتنا أبهنا منطقة معقدة وصعبة التكهن والفهم
جملرايت أحداثها ،ولعل فشل الربيع العريب ،وفشل احلكام العسكريني ،وفشل الشعوب يف التمسك
ابلدميقراطية ،وسوء إدارة حكام املنطقة لشعوهبا وثرواهتا خري دليل على هذه التعقيدات املتجذرة ،وكذلك
ترى الزايدة السكانية اهلائلة كمؤشر خطر والسيما مع ضعف تلبية احتياجات شباهبا وتطلعاهتم مع سعة
معرفتهم مبجرايت األحداث العاملية؛ نتيجة اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي ،وهجرهتم اجلماعية
إىل دول الغرب ،متزامنةً مع جتذر اإلرهاب فيها ،ومشكلة اإلسالم السياسي ،وضعف استيعاب اآلخر
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تنس ظاهرة ضعف كيان بعض الدول يف املنطقة ،وهتديد وجودها،
أو ضعف التسامح االجتماعي ،ومل َ
وهشاشة نسيجها ،وانتقال بعضها إىل واقع الال دولة أو دولة ضعيفة أو فاشلة.
ومن جانب آخر هناك قناعة أمريكية بعدم احلاجة لالعتماد على الطاقة من املنطقة ،وانتقال
الطاقة إىل سلعة متوافرة وزهيدة الثمن ،مع ازدايد ثقتهم بقدرة إسرائيل على احلفاظ على أمنهم ،وحاجتها
للرتكيز على حتدايهتم احمللية مثل مشكالت البطالة والتعليم والصحة واألمن واهلجرة الكبرية هلا ،متزامنةً
مع ازدايد قناعاهتا أبهنا ال ترى يف نفسها املسؤولية أن تكون شرطياً للعامل والسيما أهنا أصالً ال تعتقد
أهنا دولة إمربايلية.
القراءات االسرتاتيجية للعالقة بني البلدين:
بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاماً على أتسيس نظام سياسي دميقراطي يف العراق ،يبدو أن
احلكومة االئتالفية ستكون الصفة املالزمة لنظام احلكم فيه خالل املرحلة املقبلة ،ومع وجود مآخذ متعلقة
مبدى فاعلية احلكومات االئتالفية يف العراق ،إال أهنا تضمن مشاركة واسعة يف احلكم ،وتعزز االستقرار
الوطين والسيما خالل املراحل اليت تشهد توترات سياسية عميقة واليت تؤثر سلباً على الواقع االجتماعي
والسياسي العراقي؛ ولكي نتغلب على ضعف فاعلية احلكومات االئتالفية يف صناعة سياسة خارجية
قوية للعراق ،حتتاج مؤسسات الدولة العراقية إىل حتديد املفاهيم واألطر االسرتاتيجية العامة للسياسة
اخلارجية؛ حىت تفسح اجملال أمام احلكومات االئتالفية للرتكيز على وضع آليات تنفيذ برانجمها احلكومي.
ولعل اإلشكالية األخرى تكمن يف غياب التقييم املوضوعي ألداء احلكومات السابقة ،وتعزيز ثقافة البناء
على ما حتقق من إجنازات خالل الفرتات السابقة يف عالقة تكاملية حنو بناء العراق؛ لكي يتضح اإلطار
االسرتاتيجي العام للدولة العراقية ،ويحُ دد إطار احلركة والسياسة اخلارجية للحكومات االئتالفية؛ وهنا
حنتاج إىل مراجعة شجاعة لتشخيص الواقع الذي يعيشه العراق ابملماثلة مع الدول األخرى ،ولالستفادة
مما تتمتع به الوالايت املتحدة من مكانة مهمة يف النظام العاملي فال بد من التفاعل الذكي مع املتغريات
اإلقليمية واملواقف األمريكية ،يف ضوء األزمة اليت تعيشها املنطقة ،واهنيار العديد من األنظمة السياسية،
واالستقطاب الذي تطور على أساس طائفي أو سياسي سلطوي؛ ألن لتلك املتغريات واملواقف األثر
الكبري على العالقات الثنائية بني العراق والوالايت املتحدة؛ وهذه املراجعة الشجاعة ستسمح للعراق
بتشخيص األمنوذج الذي يريد العراقيون أن يقدموه إىل العامل ،أي :صبغة البلد ،والكيفية اليت يتم من
خالهلا تسويقها ،إذ ال بد من هتيئة الكوادر العراقية وتثقيفها والسيما اليت تكون يف موقع التعامل مع دول
العامل كالعاملة يف وزارة اخلارجية ،واألقسام اليت هي يف متاس مع دول العامل يف خمتلف الوزارات العراقية،
فضالً عن امللحقيات العاملة يف اخلارج من الناحية اللغوية والقانونية والعالقات ،مع قدرات الكادر
التسويقية ،وغريها؛ لتعزيز صورة إجيابية عن العراق.
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إن من مقومات رسم اإلطار االسرتاتيجي للسياسة اخلارجية للعراق هو املعرفة التفصيلية والدقيقة
لقدرات البلد وإمكانياته ،وتشخيص نقاط القوة والضعف يف ثرواته كالطاقة ،والتأثري اجليوسياسي
واجليواقتصادي له يف املنطقة ،فضالً عن كيفية استثمار دور اجلاليات العراقية يف اخلارج.
وهنا نرى كيف أن عدداً من الدول حتدد العوامل الثابتة واملتغرية خالل عملية وضع اسرتاتيجياهتا
املتعلقة ابلسياسة اخلارجية ومنها عامل الزمن ،وتستفيد من اإلعالم لتسويق ثقافتها ،وتعمد تلك الدول
إىل إجراء مراجعة ألدائها كجزء أساسي لتطوير إمكانياهتا؛ لذا فإن تشخيص الثقافة السلبية املوروثة -مثل
نظرية املؤامرة -ومعاجلتها يعد امراً مهماً ملا للثقافة من أثر ابلغ يف دميومة تقدم اجملتمعات.
إن وجود بعض االختالفات يف الرؤى مع الوالايت املتحدة وغريها من الدول أمر طبيعي يف
العالقات الدولية وال يعد تراجعاً يف العالقات ،فقد تتقارب األهداف أحياانً وقد تتباعد أحياانً أخرى،
ولكن يتطلب األمر توضيح املواقف والدوافع احلقيقية مبا ينسجم ومبادئ الشراكة بني الدول .ولقد
استطاع العراق أن خيرج من حكم الوصاية بعد خروج القوات األمريكية هناية عام ٢٠١١؛ ليصبح شريكاً
دولياً ،والسيما مع حترير أغلب األراضي احملتلة من سيطرة داعش ،وابت يُعتَ َمد عليه يف منطقة حمفوفة
ابملتغريات اليت هتدد األمن واالستقرار فيها؛ وهذا ساعد يف تطوير عالقة الصداقة مع الوالايت املتحدة
لتكون عالقة طبيعية قائمة على املصاحل املشرتكة ،واالحرتام املتبادل؛ لذا البد لنا من استثمار هذه العالقة
املهمة بفاعلية وذكاء كبريين.
اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي:
تعد اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي املوقعة بني العراق والوالايت املتحدة عام  ٢٠٠٨منعطفاً مهماً يف
أتريخ العالقات بني البلدين ،إال أن تنفيذ بنود تلك االتفاقية مل يرق إىل مستوى التحدايت اليت يواجها
العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري سنة  ،٢٠٠٣فاستثمار هذه االتفاقية -مبا ينسجم مع حاجة
العراق إىل حليف اسرتاتيجي قوي كالوالايت املتحدة -حيتاج إىل توفري مناخ يستوعب املعطيات الداخلية
واإلقليمية وأثرها على مستوى العالقات مع الوالايت املتحدة وغريها من القوى اإلقليمية والدولية ،وكذلك
تشخيص املوارد الضرورية لالستفادة من تلك العالقات.
ولكي يستطيع العراق أن يستفيد من هذه االتفاقية فهو حيتاج قبلها إىل تشخيص أهم عنصر
إلجناح اإلطار االسرتاتيجي للسياسة اخلارجية له وهي تشخيص أولوايت البلد أمام التحدايت احلالية،
ويف احلالة العراقية أتيت أسئلة مهمة حول أولوايهتا ،مثالً هل أن زايدة اإلنتاج النفطي من أولوايت العراق
احلالية؟ أم إعادة بناء البىن التحتية يف خمتلف القطاعات هي األولوية؟ أم أن ختفيض نسبة البطالة والبطالة
املقنعة هي األهم؟ أم أن معرفة األثرين السليب واإلجيايب للزايدة السكانية السريعة ومعاجلتهما هي األوىل؟
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أم أن عملية التسليح حلماية احلدود وحماربة اإلرهاب هي اليت تقدم على مجيع ما سبق؟ وقد تكون مجيع
الفقرات املذكورة آنفاً مهمة ابلنسبة للعراقيني ،وجيب أن تعاجل بنح ٍو آين ،وال ختفى صعوبة املرحلة احلالية،
فالتحدايت اليت نواجهها تستلزم التخطيط ومعرفة ومن مث حتديد األولوايت والعمل على استغالل طاقات
العراق احملدودة واستثمارها.
من جانب آخر نستطيع أن نقول ابطمئنان إن قطاع التعاون العسكري هو أهم قطاع يف حتديد
معامل العالقة احلالية ،أما بقية الشراكات والقطاعات املذكورة يف وثيقة اإلطار فهي حتتاج إىل عملية
مراجعة حقيقية ،ومن مث إعادة صياغة يف حتديد مدى شراكتنا مع الوالايت املتحدة وعمق هذه الشراكة
بعد معرفة ماهية جوهر هذه العالقة وسبل تعافيها وإن كانت متمحورة حول ملفات أمنية أو عسكرية أو
قضائية أو سياسية أو اقتصادية أو تعليمية أو مالية أو غريها؛
ولإلجابة عن األسئلة املذكورة آنفاً ،والتحديد الدقيق للمعطيات الصحيحة إلطار السياسة
اخلارجية وتشخيص حماورها نستطيع رسم سياسة خارجية هادفة ومتزنة وممكنة التنفيذ مع الوالايت املتحدة
وغريها؛ وابلتايل إبمكاننا تشخيص الشركاء الدوليني واملؤسسات الدولية اليت من خالل التعاون معهم
نستطيع أن نبين شراكة اسرتاتيجية طويلة األمد وواضحة املعامل واألهداف.
إن تنفيذ بنود اتفاق التعاون االسرتاتيجي الثنائي وتطوير مستوى العالقات مع الوالايت املتحدة،
يتطلب عمالً عراقياً مؤسساتياً مشرتكاً ،وتوظيفاً لألدوات التشريعية والسياسية يف تعزيز التعامالت
اخلارجية ،فضالً عن رسم سياسة وطنية كفيلة بتحقيق املصاحل العليا للبالد ،مع مراعاة املصاحل املشرتكة
لكال البلدين ،فعلى الرغم من الطابع اإلجيايب للعالقات اليت تربط حكوميت البلدين إال أن عملية بناء
عالقات ترقى إىل مستوى التحالف االسرتاتيجي تتطلب تقارابً يف الرؤى جتاه املصاحل املشركة والقضااي
اإلقليمية والدولية ،ودراية ابلقواعد واإلجراءات واملؤسسات اليت حتكم عملية صنع القرار السياسي
اخلارجي للوالايت املتحدة األمريكية ،مع توسيع دائرة العالقات اإلجيابية مع خمتلف القوى املؤثرة يف
عملية صنع القرار السياسي األمريكي ومنها الكونغرس ،ومراكز البحوث ،والشركات الكربى ،فضالً عن
املؤسسات اإلعالمية ،واجلامعات ،واجلالية العراقية ،وغريها ،مبا خيدم حتقيق املصاحل الوطنية للعراق؛ إذ
إن توحيد اجلهود السياسية الداخلية يعزز من قدرة احلكومة العراقية على مواصلة مساعيهما يف تقوية
العالقات مع خمتلف األطراف املهمة داخل الوالايت املتحدة.
أما بناء مؤسسات الدولة فيتطلب جهوداًكبرية وانفتاحاً يف العالقات مع دول العامل املتقدم ،ومنها
الوالايت املتحدة ،وتشخيص دقيق للواقع ،وتشمل عملية بناء املؤسسات اجلوانب التشريعية والفنية أيضاً؛
لتكون مبستوى حاجة العراق إىل اخلربات األجنبية للمسامهة يف إعادة البناء ،وهنا ال بد للعراق من أن
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يرسخ عالقاته ابلوالايت املتحدة والسيما يف ظل وجود اتفاقية اسرتاتيجية تطمح الكثري من دول العامل
إىل أن تكون هلا مثلها .ويشهد العراق اليوم منواً كبرياً يف قطاع النفط ،ومنواً سكانياً سريعاً ،وهذه تشكل
عوامل مهمة يف جذب الشركات العاملية ،إال أن مجود بعض القوانني وعدم مواكبتها للتطور احلاصل يف
التعامالت اخلارجية احلديثة ،فضالً عن األوضاع األمنية يف أجزاء من العراق حيول دون توفري بيئة مناسبة
الستقطاب الشركات العاملية والسيما األمريكية لدخول السوق العراقية الواعدة.
وأخرياً من الضروري أن نؤكد أن بناء العالقات مع دول العامل ،ومنها الوالايت املتحدة ،يتطلب
منا إعادة النظر ابلكثري من التشريعات املتعلقة آبليات كتابة املصادقة على املعاهدات وغريها؛ لضمان
انسيابية تلك العالقات ومواكبة التحدايت والتغريات يف بيئة األعمال ومنها حتسني الشفافية وتقويض
الفساد ،وكذلك اعتماد معايري دولية يف التعامل مع الشركات العاملية مبا يضفي نوعاً من املصداقية والثقة
على أسلوب التعامل معها ،ويزيد من فرص إقبال الشركات العاملية على العراق؛ واالنفتاح على دول
العامل يستلزم إعداد أشخاص ميتلكون اخلربة الالزمة الختاذ القرارات اإلدارية الصحيحة واملعرفة الضرورية
لتوظيف املوارد املتاحة.
إن حتدايت العالقة ليست ابلقليلة ولكن مع حاجة البلدين إىل اآلخر واستمرار تفاقم خطر
اإلرهاب يف املنطقة فإن فرص توطيد العالقة مع وجود قطاع أمين وسياسي ستبقى وستتطلب من الدولة
العراقية قرارات واضحة وسريعة لالستفادة من هذه الفرص.
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نظرة إلى عمق العالقات األمريكية-السعودية
احمد حسن علي *

2017-6-19
ال تعتمد عالقات الوالايت املتحدة مع اململكة العربية السعودية على مقدار ما يبيعه السعوديون
لألمريكيني من النفط اخلام ،وليس هذا األمر أيضاً هو ما جيعلهما حليفني منذ عام 1945؛ ألن اململكة
تبيع النفط لعدة دول أخرى ،ولكن املهم هو دور السعودية -كوهنا اثين أكرب منتج للنفط يف العامل -يف
إبقاء الدوالر عملة «تقومي للنفط» لدى أوبك؛ مما يعين أن العملة األمريكية هي االحتياط الرئيس لتلك
الدول ،فالتفاهم األمريكي-السعودي منذ السبعينيات خلق ظاهرة «البرتودوالر» وما نتج عنها من طلب
عاملي على الدوالر األمريكي وعلى األوراق املالية املقومة ابلدوالر األمريكي اليت تعتمد عليها حكومات
الوالايت املتحدة يف متويل ميزانياهتا؛ ألهنا قد ضمنت على الدوام اإلقبال على عملتها.
وحبسب مصادر خمتلفة منها جملة «بلومبريغ» األمريكية املتخصصة يف التجارة واألعمال ،فإن
الدوالر األمريكي حتول إىل عملة عاملية بعد املؤمتر الذي انعقد يف متوز عام  1944واملعروف مبؤمتر
“بريتون وودز” يف الوالايت املتحدة األمريكية حبضور ممثلني ألربع وأربعني دولة ،لوضع اخلطط من
أجل استقرار النظام املايل العاملي بعد احلرب العاملية الثانية؛ ونتج عن املؤمتر أتسيس منظمتني دوليتني مها
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل .ويف تلك املدة كانت الوالايت املتحدة -لوحدها -متتلك ما يقارب
ثلثي ذهب العامل ،حيث بقي الدوالر األمريكي العملة الوحيدة يف العامل املغطاة ابلذهب (كمية حمددة
من العملة الورقية هلا ما يقابلها من كمية حمددة من الذهب)؛ ألن دول العامل خالل احلرب العاملية األوىل
والثانية وبعدمها واجهت أزمات اقتصادية هائلة سببت ختليها عن تغطية عمالهتا ابلذهب ،فتم االتفاق
يف هذا املؤمتر على حتديد سعر الدوالر مقابل الذهب (أونصة واحدة من الذهب عادلت  35دوالرا)؛
وعلى إثر ذلك توجهت دول العامل إىل مجع الدوالر األمريكي بغية استبداله ابلذهب األمريكي وقت ما
تشاء تلك الدول؛ وابلتايل صار الدوالر احتياطي النقد العاملي.
وحينما دخلت الوالايت يف حرب فيتنام ( ،)1975-1956وجدت نفسها أهنا حباجة إىل
مبالغ كبرية جداً لتمويل العمليات العسكرية ،وألن النقد مل يكن كافياً اضطرت احلكومة األمريكية إىل
طباعة كميات كبرية من ورق الدوالر دون تغطيتها ابلذهب كما كان متفقاً يف مؤمتر “بريتون وودز” عام
1944؛ لعدم وجود ما يكفي من الذهب ،من دون أن خترب دول العامل .ومن العام  1950إىل 1969
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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تعاىف اقتصادا أملانيا والياابن عرب مراحل ،وابملقابل اخنفضت حصة الوالايت املتحدة من الناتج االقتصادي
العاملي بنح ٍو كبري من  %35إىل  ،%27وتسبب ميزان املدفوعات السليب ،والدين العام املتزايد بسبب
حرب فيتنام إىل تضخم نقدي يف قيمة الدوالر بنح ٍو متزايد خالل الستينيات ،وكانت الدول االوربية
ومنها فرنسا ،تنظر إىل نظام “بريتون وودز” على أنه “امتياز ابهظ ألمريكا”؛ ألنه ّأدى إىل نظام مايل
غري عادل ،إذ رأى فيه األوربيون أهنم يدعمون مستوايت املعيشة األمريكية ويدعمون الشركات املتعددة
خيص األمريكيني فلم يكن طباعة الدوالر يكلف سوى بضع
اجلنسيات يف الوالايت املتحدة .ويف ما ُّ
سنتات إلنتاج ورقة نقدية بقيمة  100دوالر ،ولكن على البلدان األخرى أن تقدم بنح ٍو حقيقي ما قيمته
 100دوالر من السلع الفعلية للحصول على ورقة نقدية واحدة.
ويف شباط فرباير  1965أعلن الرئيس الفرنسي شارل ديغول عزمه على استبدال احتياطيات
الدوالر األمريكي يف البنك املركزي الفرنسي ابلذهب األمريكي حسب اتفاقية عام 1944؛ وحبلول عام
 ،1966كانت البنوك املركزية غري األمريكية حتتفظ بـ ( 14مليار دوالر) ،يف حني مل يكن لدى الوالايت
املتحدة سوى ( 13.2مليار دوالر من احتياطي الذهب) ،ومن بني هذه االحتياطيات ،مل يكن سوى
( 3.2مليار دوالر) قادراً على تغطية احليازات األجنبية بينما كان املتبقي يغطي احليازات احمللية ،وحينما
طلبت فرنسا -رمسياً -من الوالايت املتحدة عام  1971استبدال الدوالر املوجود لدى البنك املركزي
الفرنسي ابلذهب األمريكي -على مبدأ أونصة ذهب مقابل  35دوالراً -فوجئ اجلميع بعدم قدرة
الوالايت املتحدة على السداد ،فتلك األزمة املالية األمريكية مع فرنسا جعلت مجيع الدول اليت تستخدم
الدوالر كعملة احتياط تطالب ضماانت من احلكومة األمريكية.
وملا كانت احلكومة األمريكية غري قادرة على استبدال الذهب ابلدوالر أو تقدمي الضماانت،
أعلنت عن عدم التزامها بتحويل الدوالر إىل ذهب ،وعرفت تلك األزمة بـ “صدمة نيكسون” اليت اختذ
فيها الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون يف عام  1971سلسلة من اإلجراءات االقتصادية ،كان أمهها
إلغاء استبدال الدوالر ابلذهب دون إلغاء نظام “بريتون وودز” للتبادل املايل الدويل ،وأعلن نيكسون
عزمه على استئناف التحويل املباشر للدوالر ابلذهب بعد تنفيذ إصالحات على نظام “بريتون وودز”،
لكن مجيع حماوالت اإلصالح مل تنجح .وحبلول عام  1973فقدت اتفاقية “بريتون وودز” قيمتها،
وبعدها صار الدوالر عملة ورقية مضمونة من قبل احلكومة األمريكية فقط شأهنا شأن أية عملة أخرى.
وحينما فقد الدوالر معياره الذهيب -لعدم وجود ما يكفي من الذهب األمريكي -كان على
األمريكيني التحرك بسرعة حىت ال خيسروا كل تلك املزااي اجليوسياسية الكبرية ،وحسب الرؤية األمريكية
فلم تكن األمهية يف أن تكون الصادرات األمريكية هي األكثر يف العامل ،ولكن أن تكون الصادرات يف
العامل ابلدوالر؛ ويف هناية املطاف استمرار الطلب على هذه العملة ،وإذا كانت مشكلة األمريكيني هي يف
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كيفية احلفاظ على استمرار طلب العامل للدوالر مع عدم كفاية الذهب األمريكي ،فإن احلل البديل هو
العثور على منتج يطالب به العامل كله ،والتأكد من بيع هذا املنتج ابلدوالر وليس ابلضرورة أن يكون هذا
املنتج أمريكي الصنع ،فكان النفط هو البديل.
النفط العريب واالقتصاد األمريكي
اندلعت احلرب العربية اإلسرائيلية عام  ،1973ووقفت الدول العربية املصدرة للنفط إىل جانب
مصر وفرضت حظراً نفطياً ضد الدول املؤيدة إلسرائيل والسيما الوالايت املتحدة ،وبدأ احلظر من شهر
تشرين األول  1973لغاية آذار  ،1974وقد تسبب احلظر يف أزمة اقتصادية ،وزايدة يف التضخم،
وهبوط حاد ألسواق األسهم األمريكية والغربية .وبعد رفع احلظر العريب ويف تلك األجواء املتوترة ،أرسل
الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون وفداً برائسة وزير اخلزانة يف جولة إىل عدد من الدول األوروبية والشرق
أوسطية ،واملهمة األساسية كانت يف إقناع قيادة اململكة العربية السعودية بـ”عدم” استخدام النفط
كسالح اقتصادي ،وإقناع السعوديني بتمويل العجز األمريكي -بسبب حرب فيتنام -من الثروة النفطية،
وقال الرئيس األمريكي لوزير اخلزانة إن “الفشل لن يعرض اقتصاد أمريكا للخطر فحسب ،بل ميكن أيضاً
أن يعطي االحتاد السوفييت الفرصة لتحقيق مزيد من التقدم يف العامل العريب”.
عرضت الوالايت املتحدة على اململكة العربية السعودية الصفقة اآلتية :ستشرتي الوالايت املتحدة
النفط من اململكة وتوفر هلا املساعدات واملعدات العسكرية املطلوبة .يف املقابل ،فإن على السعوديني
ضخ املليارات العائدة من أرابح النفط إىل اخلزائن األمريكية لتمويل اإلنفاق األمريكي ،وجنح وزير اخلزانة
األمريكي ويليام سيمون بعد عدة اجتماعات “سرية” يف التوصل إىل اتفاق مع السعوديني أبن الوالايت
املتحدة هي “املكان األكثر أماانً” الستثمار عائدات النفط السعودي ،وحبسب عدة مصادر أمريكية
ومنها “بلومربغ” فقد طالب امللك فيصل بن عبد العزيز أبن تظل االستثمارات السعودية يف الوالايت
املتحدة “سرية متاماً” ،على وفق ما ذكره دبلوماسي أمريكي ،وبقيت االتفاقية سرية إىل أن قامت وزارة
اخلزانة األمريكية ابلكشف عن املوجودات الكاملة لديها يف عام .2016
ميكن القول إمجاالً إنه جرت يف عام  1973اتصاالت بني األمريكيني والسعوديني انتهت بعرض
واحد قدمه وزير اخلارجية األمريكي هنري كيسنجر للسعوديني هو :يقدم األمريكيون احلماية العسكرية
حلقول النفط السعودية ،فضالً عن تزويدهم ابألسلحة واحلماية من إسرائيل؛ ويف املقابل على العائلة املالكة
السعودية أن توافق على حتديد مجيع مبيعات اململكة من النفط ابلدوالر األمريكي ،واستثمار فائض
عائدات النفط يف سندات الدين األمريكية اليت تستخدمها حكومة الوالايت املتحدة يف متويل ميزانياهتا
ويف استثمارات أخرى داخل الوالايت املتحدة.
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وبعد حرب  ،1973اجتاحت موجة غضب عارمة مجيع أحناء العامل العريب ضد الوالايت املتحدة
لدعمها إسرائيل ،وكانت أكرب خماوف امللك فيصل هو أن تنتهي أموال النفط السعودية بنح ٍو مباشر أو
غري مباشر يف أيدي اإلسرائيلني على شكل مساعدات من الوالايت املتحدة؛ وحلل هذه املعضلة ،وافق
مسؤولو اخلزانة األمريكية على جتاوز السعوديني عملية املناقصة التنافسية العادية ومت استبعادهم من املزاد
الرمسي وإخفاء آاثر وجود السعودية يف سوق الدين احلكومي يف الوالايت املتحدة.
وعلى وفق نشرات منظمة أوبك منذ سنة  ،1960فقد بلغ إنتاج اململكة العربية السعودية من
النفط يف عام  7,60( 1973مليون برميل ابليوم) كجزء من إنتاج منظمة أوبك حينها البالغ (30,63
مليون برميل ابليوم) ،فيما كان اإلنتاج العاملي كلياً ومن ضمنها أوبك ( 55,68مليون برميل ابليوم) ،ويف
عام  1974وصل إنتاج اململكة إىل ( 8,48م/ي) كجزء من اإلنتاج العاملي البالغ ( 55,72م/ي)،
ومنها إنتاج أوبك عام ( 30,35م/ي) ،واجلدير ابلذكر أن مؤمتر أوبك -الذي جيتمع عادة يف مقره
بفيينا مرتني يف السنة على األقل ويف دورات استثنائية إضافية عند االقتضاء -هو السلطة العليا للمنظمة،
ويتكون من وفود يرأسها وزراء النفط يف الدول األعضاء؛ وهي تعمل على مبدأ اإلمجاع وللعضو الواحد
صوت واحد ،ومع ذلك -ومبا أن اململكة العربية السعودية هي أكرب مصدر للنفط مع قدرة كافية على
العمل كمنتج بديل لتحقيق التوازن يف السوق العاملية -فقد صارت مبنزلة زعيمة أوبك الفعلية منذ عهد
شاه إيران الذي وافق على تقومي النفط ابلدوالر مع بقية دول اخلليج.
وحبلول عام  ،1975دخلت مجيع بلدان منظمة أوبك يف االلتزام نفسه ،وصارت جتارة النفط
العاملية مقومة ابلدوالر األمريكي ،ويف تقرير آخر ملنظمة أوبك عن أرابح الدول األعضاء (الثالث عشرة)،
بلغ مقدار مبيعات دول أوبك يف عام  400( 1975مليار دوالر)؛ وبذلك صارت الدول املستوردة
للنفط تدفع ابلدوالر األمريكي لدول أوبك ،وخرجت الوالايت املتحدة من ازمتها املالية بعد حرب فيتنام
أقوى من ذي قبل .ويف عام  ،1977كانت اململكة العربية السعودية قد وضعت حوايل  %20من مجيع
ٍ
استثناء خاص حينما بدأت وزارة
عائداهتا احملتفظ هبا يف اخلارج داخل الوالايت املتحدة ،ومت منح اململكة
اخلزانة األمريكية يف إصدار تقارير شهرية عن كل بلد على حدة ختص ديون الوالايت املتحدة ،وبدالً من
الكشف عن ممتلكات اململكة العربية السعودية ،قامت اخلزينة األمريكية بتصنيفها مع  14دولة أخرى
مثل :الكويت ،واإلمارات العربية املتحدة ،ونيجرياي حتت عنوان “املصدرون للنفط” وهو إجراء استمر
ملدة  41عاماً حىت عام  ،2016ومع اعتماد الوالايت املتحدة على اململكة العربية السعودية يف استمرار
تقومي النفط ابلدوالر ،صارت اململكة جزءاً أساسياً يف كل شكل من أشكال التفاعل السياسي مع
الوالايت املتحدة.
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وحني مراجعة أرقام إنتاج النفط العاملية حسب منشورات املنظمات والشركات العاملية مثل شركة
“برتش برتوليوم” اليت نشرت تقريراً عن الطاقة ،قالت فيه إنه يف شهر كانون األول  :2015بلغ اإلنتاج
العاملي من النفط ( 91,67م/ي) ،منها إنتاج أوبك ( 38,22م/ي) بنسبة ( )%41.4من اإلنتاج
العاملي ،وبلغ إنتاج السعودية وحدها ( 12,014م/ي) مع عائدات سنوية معلنة مبقدار ( 130مليار
دوالر) من ضمن عائدات أوبك البالغة ( 404مليار دوالر) يف عام  2015بعد أن كانت ( 754مليار
دوالر) يف عام  2014قبل اخنفاض أسعار النفط.
وتبني بعد أن كشفت وزارة اخلزانة األمريكية يف أاير  2016عن حاملي السندات األمريكية يف
اخلارج أن الصني تستثمر ( 1.244تريليون دوالر) يف الديون األمريكية ،تليها الياابن ( 1.137تريليون
دوالر) ،مث دول اخلليج الست جمتمعة اليت حتمل سندات خزانة أمريكية تبلغ قيمتها ( 231.1مليار دوالر)
منها ( 116.8مليار دوالر) للسعودية ،وما أعلنته وزارة اخلزانة هو استثمارات الدول اخلليجية يف سندات
اخلزانة األمريكية فقط ،وال تشمل االستثمارات األخرى هلذه الدول يف الوالايت املتحدة ،سواء أكانت
حكومية أم خاصة ،وبلغت موازنة الوالايت املتحدة يف عام  2016بقيمة ( 3.871تريليون دوالر) ،منها
( 523مليار دوالر) ميزانية الدفاع و( 493مليار دوالر) لبقية الوكاالت الفيدرالية و( 96مليار) النفقات
االستثنائية للعمليات العسكرية يف اخلارج ،حسبما نشرته وزارة اخلزانة األمريكيةُّ ،
وتعد السندات إحدى
أهم وسائل التمويل املايل حلكومة الوالايت املتحدة للحصول على رأس املال الالزم لتنفيذ ما لديها من
مشاريع أو لتغطية ما عليها من ديون ،فيما تقوم األطراف اليت تشرتي السندات األمريكية ابالستثمار
لدى الوالايت املتحدة كوهنا اكرب اقتصاد يف العامل وآمنه.
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أمهية تقومي النفط ابلدوالر
على وفق ما ذكره موقع جملس االحتياط االحتادي األمريكي -مبنزلة البنك املركزي األمريكي -فإن
طباعة ورقة واحدة من فئة املئة دوالر تكلف خزينة الوالايت املتحدة ( 15.5سنت) ،مبعىن أن طباعة
مليون دوالر يكلف اخلزينة األمريكية ( 1,550دوالراً) ،وطباعة مليار دوالر يكلف (155,000
دوالر) ،فيما على دول العامل تقدمي سلعة حقيقية بقيمة مليار دوالر لشراء هذا املبلغ.
على سبيل املثال ،خالل عام  2016اشرتت الياابن ما يعادل ( 50.8مليار دوالر) من النفط
وتعتمد بنح ٍو كبري على نفط الشرق األوسط حيث استوردت  %34من احتياجاهتا من النفط اخلام من
السعودية ،وابجململ تستورد الياابن من دول الشرق األوسط ما يقارب من  %80من احتياجاهتا النفطية،
وتبيع الياابن السيارات املنتجة لديها مقابل الدوالر األمريكي ،مث تدفع ابلدوالر لشراء النفط من الدول
املنتجة للنفط ،والدول املنتجة للنفط تعمل على تكوين احتياطي نقدي ابلدوالر لدعم العملة احمللية،
أما الدول األخرى غري املنتجة للنفط فتعمل على االحتفاظ ابحتياطي نقدي من الدوالر من أجل
أتمني احتياجاهتا املستقبلية من النفط حينما تبيع بضائع ومواد خام للحصول على الدوالر لشراء النفط،
ويف األزمات االقتصادية تلجأ هذه الدول لالقرتاض من البنك الدويل أو صندوق النقد الدويل مع فوائد
ابلدوالر أيضاً.
يعتقد بعضهم أن يف حالة فشل نظام البرتودوالر -كما حصل مع اتفاقية  -1944فإن اقتصاد
الوالايت املتحدة قد يتعرض لالهنيار؛ بسبب التضخم املفرط وستفقد الوالايت املتحدة مكانتها ،وأن
الدول اليت ال تتعامل ابلدوالر األمريكي سوف تزدهر أكثر وسيتحول العامل إىل عامل جديد؛ وهلذا أتخذ
الوالايت املتحدة على حممل من اجلد حماوالت الصني وروسيا وإيران يف التعامل بغري الدوالر ،فبعد افتتاح
البنك املركزي الروسي فرعاً له يف بكني يف آذار عام  ،2017عد املراقبون االقتصاديون ذلك األمر تطوراً
كبرياً جداً ميكن أن يؤدي إىل حتالف أقوى بني بكني وموسكو وسط رغبة البلدين يف تقدمي معيار مايل
جديد للتداول املدعوم ابلذهب؛ ويهدف هذا التحالف اجلديد بني الصني وروسيا إىل إضعاف الدوالر
األمريكي .وقد حتدثت الصحف الروسية عن نية روسيا إصدار سندات قروض احتادية مقومة ابليوان
الصيين ،فتحالف روسيا والصني -وكالمها من املوردين الكبار للذهب يف العامل -ضد الدوالر األمريكي
سيكون ابلتأكيد مثرياً لالهتمام ،والسيما بعد أن اعلنت الصني أهنا تريد إصدار عملة مدعومة ابلذهب
يف مرحلة ما يف املستقبل.
ويف دراسة نشرهتا جملة “بلومبريغ” االمريكية ،ذكرت فيه أنه إذا استمرت الصني على املنوال نفسه
من النمو االقتصادي فإن القرن احلادي والعشرين سيكون قرانً صينياً بعد أن كان القرن العشرين قرانً
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أمريكياً ،وسيتجاوز الناتج القومي الصيين الناتج القومي األمريكي يف عام  2026أو يف عام 2030؛
إذ بلغ الناتج القومي األمريكي عام  18( 2015ترليون دوالر) مشكالً ( %22.3من االقتصاد العاملي)
فيما بلغ الناتج القومي الصيين للعام نفسه ( 11.4ترليون دوالر) مشكالً ( %13.4من االقتصاد العاملي).
يضر
أما الرئيس الروسي فالدميري بوتني فقد أعلن بصراحة أنه يرى احتكار الدوالر لتجارة الطاقة ُّ
ابالقتصاد الروسي .ويف مواجهة العقوابت الغربية ،يسعى بوتني إىل تقليص اعتماده االقتصادي على
الغرب؛ لذا وقعت روسيا عقدين للغاز مع الصني مع مفاوضات لتقدمي أسلحة متطورة روسية إليها ،وأن
روسيا بصدد االنتهاء من صفقات جتارية مهمة مع اهلند وإيران؛ فكل هذا سيكون لصاحل إيران أيضاً إذ
أعلن الروس عن اتفاق لبناء عدة حمطات جديدة للطاقة النووية فيها.
ويف تقرير صادر عن فايننشال اتميز ،قالت فيه إن التحدي األكرب ابلنسبة للوالايت املتحدة هو أهنا
حتتاج األجانب كل يوم لشراء الدوالر؛ حىت حتافظ على قوة العملة ومتنعها من السقوط .ويف عام ،2016
ابعت الوالايت املتحدة لألجانب ( 2.7مليار دوالر يومياً) وهو أكثر من الناتج احمللي اإلمجايل اليومي
هلولندا مثالً ،وحينما ال مييل األجانب إىل شراء ( 2.7مليار دوالر يومياً) فإن ذلك سيضعف الدوالر.
إذا قرر السعوديون بيع النفط بغري الدوالر وتبعهم يف ذلك أوبك ،فإنه ميكن أن يلحق ضربة قاضية
لنظام البرتودوالر ،وال يهم ما إذا كان السعوديون يتخلون عن عمد أو إذا حصل اهنيار يف اململكة؛ ألن
النتيجة النهائية ستكون هي نفسها وهي التضخم الشديد ،فنظام البرتودوالر مسح للحكومة األمريكية
وللمواطنني األمريكيني ابلعيش بطريقة تتجاوز وسائلهم لعقود ،وستواجه الوالايت املتحدة كارثة اقتصادية
تكون تبعاهتا جذرية يف النظام املايل واالجتماعي والسياسي األمريكي ،وهو ما لن تسمح به الوالايت
املتحدة؛ ولذا صارت اململكة العربية السعودية جزءاً ال يتجزأ من القوة األمريكية.

References:
BP Statistical Review of World Energy June 2016
OPEC Revenues Fact Sheet June 14, 2016
The Federal Reserve Board
China and the United States: Tale of Two Giant Economies
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الماراثون اإلقليمي للوصول إلى مدينة الرقة السورية
علي عدنان *

2017-6-24
تعد مدينة الرقة السورية من املدن املهمة اسرتاتيجياً؛ إذ إهنا حالياً تقع حتت سيطرة تنظيم
«داعش» ،وكانت منذ السنوات الثالث السابقة -وال زالت -إحدى املراكز الرئيسة للتنظيم -فضالً عن
مدينة املوصل العراقية -يف ختطيط عملياته يف سوراي والعراق؛ لذا ستكون معركة حترير الرقة واحدة من أهم
اخلطوات يف احلرب على داعش ،حيث إهنا ستشكل ضربة قاصمة للتنظيم بتزامنها مع املعارك يف املوصل.
على مدار السنوات الثالث األخرية كانت املدينة حتت رمحة داعش ،وكان القمع واالستبداد
حاضرين ليكوان جزءاًكبرياً من معاانة جمتمع تلك املدينة الذي غالبيته من العرب ،لكن القمع واالستبداد
ليسا بتلك األمهية اذا ما قوران ابلتحشيد الفكري ،وغسيل العقول الذي كان يقوم به داعش ،فالدروس اليت
تشرح الدين اإلسالمي كما يفسره التنظيم كانت تعطى وبكثافة للسكان يف الرقة ،وإن التغيري الدميوغرايف
كان حيدث حتت غطاء التهجري القسري لضباط النظام السوري واألكراد وغريهم؛ لذا فالقوات احملررة
سوف تسيطر على الرقة -املدينة املنقسمة واملقسمة -فستكون صعوبة ما بعد التحرير من التحدايت
اجلدية اليت ستواجه القوى احملررة.
أمهية الرقة جغرافياً:
تقع الرقة يف وسط سوراي ،وعلى اخلط املمتد بني احلدود السورية-العراقية ،وحلب ومحص ،الذي
ميتد من القائم اىل دير الزور مث يتفرع إىل حلب من جهة وإىل محص من جهة أخرى.1
تعقيدات معركة الرقة والشكل األقرب للهجوم:
إن تعقيدات معركة حترير الرقة هي من امللفات املهمة يف القضية السورية ابلوقت الراهن؛ ويعود ذلك
إىل عدة أسباب يكاد يكون أكثرها وضوحاً هو القوات املشاركة يف حتريرها ،وسبق وأن قررت الوالايت
املتحدة أبن تتم املعركة من خالل دعم قوات سوراي الدميقراطية -اليت معضمها قوات كردية اتبعة إىل (واي
 .1اميد ديكل ،املونيتور
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/turkey-syria-main-gate-raqqa.html
* ابحث ومتابع للشأن السياسي.
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يب جي) اليت لطاملا كانت تتلقى الدعم املباشر من الوالايت املتحدة ،-2بينما يشرتط الطرف الرتكي على
الوالايت املتحدة أن تتخلى عن دعم (واي يب جي) كوهنم متعاونني مع حزب العمال الكردستاين (يب كي
كي) املدرج ضمن التنظيمات اإلرهابية ،يف مقابل مشاركتهم يف معركة الرقة ،3ويف النهاية ،قدم البنتاغون
خطة متكاملة بناءً على طلب الرئيس األمريكي دوانلد ترامب الستعادة الرقة تتضمن مشاركة أوسع من
القوات األمريكية على األرض ،وإصراراً على أن تقوم املعركة مبشاركة قوات سوراي الدميقراطية فقط؛ لذا
ترتب على هذين اخليارين قيام قوات سورية الدميقراطية ابلتنازل عن قرى مشايل منبج للجانب السوري
للحد من اقتتال تركي-كردي ،مع األخذ ابحلسبان أن األخريين مها حليفان رئيسان للوالايت املتحدة.4
تلقى خيار االعتماد على قوات سوراي الدميقراطية ردوداً شديدة من اجلانب الرتكي ،يف الوقت
الذي رحبت فيه قوات سوراي الدميقراطية مبشاركة من اجليش العريب السوري بعملية حترير الرقة مدعية أبن
«للشعب السوري احلق ابلدفاع عن أراضيه» ،5وجاء هذا ابلتزامن مع التقارب بني الطرفني يف منبج الذي
مت بوساطة روسية ،وكذلك التقارب الروسي-األمريكي ،وتصرحيات البيت األبيض أبن بشار األسد هو
جزء من العملية السياسة ،6كانت هذه األحداث مجيعها تدور يف شهر متوز من العام  2016املاضي،
وبناءً على ما تقدم فإن شكل املعركة سوف يكون أقرب إىل اآليت:
	•تقدم لقوات سوراي الدميقراطية من مشال الرقة متلقية دعماً أكرب من القوات األمريكية.

	•تقدم لقوات بشار األسد من اجلانب الشرقي للرقة من جهة حلب.
املعطيات على األرض:
تشري املعطيات إىل تقدم بطيء من قوات سوراي الدميقراطية حنو الرقة بعد أن متكنت تلك القوات
من حماصرة الرقة شرقاً ومشاالً وغرابً بعد فرض السيطرة على الطبقة يف نيسان املاضي ،7ويف الوقت نفس
فإن اجليش العريب السوري يتقدم شيئاً فشيئاً من اجلهة الغربية حنو قضاء (مسكنة)؛ لتكتمل السيطرة على
خيص القوات الرتكية فقد أهنت عملية درع الفرات موخراً معلنة
اجلانب الشرقي حللب أيضاً ،8أما ما ُّ
 .2جيف دانيالز ،سي أن يب سي goo.gl/m2ufHP
 .3سارة الديب ،شيكاغو تريبيوين goo.gl/uJjZt9
 .4عني الشرق االوسطgoo.gl/9HhzTE ،
 .5جريونhttp://www.geroun.net/archives/78101 ،
.6الغارداينgoo.gl/UdJQfa ،
 .7العامل الوطين نقال عن اسوشيتيد برسgoo.gl/6kEA2Q ،
 .8اخبار روسيا االنgoo.gl/dqfsud ،
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وجود ما مسّتها ابلـ»املفاجآت اجليدة» اليت ستكون موجهة ضد اإلرهاب ،ويرى بعضهم أن تركيا تقوم
بتدريب اجليش السوري احلر على معدات أكرب ،وتقوم أيضاً إبرسال قوات على احلدود السورية من جهيت
القامشلي وتل أبيض ،9مع وجود حتركات تركية حنو عفرين أيضاً.
اقرتحت أمريكا يف اخلطة الشاملة اليت أعدهتا البنتاغون مؤخراً مشاركة أكرب من قواهتا يف احلرب على
اإلرهاب ،وقطع اإلمداد املايل عن التنظيم ،مث الرتكيز على احلد من عودة التنظيمات اإلرهابية ،ويعتمد
جزء كبري من حتدي احلد من ظهور التنظيمات اإلرهابية جمدداً على ما بعد حترير الرقة -سنتطرق إليه
فيما بعد ،-أما بشأن املشاركة األكرب من القوات ،فشهدت اآلونة األخرية انتشاراً أوسع للقوات التابعة
للتحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة على األرض ،وهذا االنتشار كان على احلدود الرتكية ،واألردنية،
والعراقية ،إذ انتشرت القوات على احلدود الرتكية-السورية مشايل سوراي ،وانتشرت قوات للتحالف مدعومة
جواً على معربي البو كمال والتنف على احلدود العراقية ،فضالً عن قوات أمريكية وبريطانية منتشرة يف
قاعدة الزرقاء يف األردن استعداداً ملناورات األسد.
أما ما خيص روسيا ،فلم يشغلها العمل على حماداثت أستاان -العاصمة الكازاخستانية -عن
التعليق على معركة الرقة ،وقد �يَُع ُّد أهم ما صرحت به روسيا بشأن املعركة هو أهنا لن تكون سهلة ابلنسبة
للتحالف الدويل ،وعلى واشنطن أن تنسق بني مجيع األطراف لدحر اإلرهاب يف الرقة يف ما عده كثريون
حماولة من روسيا لزج بشار األسد يف احلرب على الرقة.
جبهات أخرى:
إن الصراع على املشاركة يف معركة الرقة سوف يفتح األبواب على جبهات أخرى سوف تكون
اسرتاتيجية بفعل الصراع على املشاركة يف الرقة ،ومن هذه اجلبهات:
الطبقة :وهي على حدود الرقة من جهة حلب ،واملنطقة ختضع لسيطرة قوات سوراي الدميقراطية
حالياً ،وهي تقطع الطريق أمام قوات اجليش العريب السوري للمشاركة يف حترير الرقة ،أما سيطرة األكراد
على هذه البقعة فجاءت بعد حماوالت تركية للتقدم حنوها.
احلدود العراقية (القائم) :نتيجة ملعركة الرقة ،ستكون هذه املنطقة اسرتاتيجيةً مهمةً ستحول السيطرة
عليها دون زحف اإلرهابيني حنو صحراء األنبار من جانب ،ومن جانب آخر ستكون السيطرة عليها
إحدى بواابت التقدم حنو دير الزور (ذات األمهية النفطية) إحدى أهم مناطق الصراع السوري.
 .9ار يت عربيةgoo.gl/tr2LVp ،
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احلدود العراقية (التنف) :أصبح معرب التنف من اجلبهات االسرتاتيجية ،وقد شهد بداايت الصراع
بني قوات اجليش العريب السوري والتحالف الدويل ،إن معرب التنف احلدودي أشبه ابملثلث الذي يربط
العراق بسوراي واألردن .تسيطر املعارضة املدعومة من قوات التحالف على هذه املنطقة حالياً ،وقد قامت
قوات اجليش العريب السوري مبساندة من إحدى فصائل القتال الشيعية ابلتقدم حنو املنطقة؛ مما أدى إىل
قصفها من قبل طريان التحالف ،10وتكمن أمهية هذه املنطقة بكوهنا تقع على جسر عبور اإلمدادات
بني العراق وسوراي واألردن.
تدمر :ستصبح تدمر منطقة ذات أمهية اسرتاتيجية خالل معركة الرقة؛ ألن قوات اجليش العريب
السوري سوف تسعى للتقدم أكثر حنو دير الزور لفك احلصار املفروض على املنطقة منذ سنتني مستغلني
بذلك اتفاقية خفض التوتر اليت هدأت من القتال يف اجلانب الغريب ،ومستغلني أيضاً االنشغال مبعركة
الرقة.
دير الزور :وستصبح مدينة دير الزور أيضا حمط أنظار إثر معركة الرقة ،حيث ستكون الوجهة الثانية
بعد حترير الرقة ،كوهنا متتد على اخلط الذي يربط القائم ابلرقة ،فضالً عن ثروهتا النفطية اليت ال تغيب عن
الرؤية السياسية لكل من الوالايت املتحدة وروسيا ،وبناءً على هذا سيكون توجه أغلب القوى املتصارعة
يف سوراي حنو دير الزور ،فضالً عن ذلك سيقوم داعش يف حال التقدم حنو الرقة ابلنزوح حنو دير الزور
وتدمر يف الغالب.
ما بعد حترير الرقة:
أصبح الرتكيز من اإلدارة األمريكية على مصري الرقة بعد التحرير واضحاً على مجيع األصعدة؛
نتيجة خلطة البنتاغون املذكورة آنفاً ،اليت تقضي ابحلد من ظهور التنظيمات اإلرهابية ،ففي البدء جاء
تفضيل قوات سوراي الدميقراطية على مشاركة اجلانب الرتكي بناءً على التجارب الناجحة يف املدن اليت
ومثال على ذلك جملس منبج العسكري الذي دار مدينة منبج بعد حتريرها ،يليه ضمان مشاركة
حرروهاٌ ،
العرب ضمن القوات احملررة كي ال تتعرض تلك القوات للمقاومة من السكان احملليني العرب ،ففي حال
االعتماد على (قوات سوراي الدميقراطية) كلياً ستكون األطماع الكردية حاضرة يف السعي حنو ضم الرقة إىل
ما مسّته «احلكم الالمركزي-الفيدرايل» وهو بصيغة أخرى ضمها إىل اإلقليم الذي يسعى األكراد لقيامه يف
الشمال السوري11؛ وهذا ما تسعى تركيا لتجنب وقوعه ،فهي حتشد اجليوش السنية وتدرهبا لتهيئة فصائل
قادرة على حترير الرقة من جانب ،وتسعى ملنع األكراد من السيطرة على الرقة بعد التحرير من جانب آخر.
 .10يورو نيوزgoo.gl/ML6oKG،
 .11سبوتنيك نيوزgoo.gl/f5PmJU،
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السناريوهات احملتملة ملعركة الرقة:
أوالً :أن تتم املعركة من خالل قوات سوراي الدميقراطية فقط:
سيواجه كل من قوات سوراي الدميقراطية والتحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة حتدايت سياسية
وعسكرية إذا ما حصل هذا السيناريو ،يف ابدئ األمر ستواجه قوات سوراي الدميقراطية حتدايً عسكرايً
صعباً يف حترير الرقة كوهنا إحدى أهم معاقل داعش و»عاصمة خالفته» ،والتنازل عنها لن يكون ابألمر
اهلني على الرغم من األنباء اليت تزعم أبن التنظيم يعاين من ضعف يف الرقة ونزوح لقيادييه ،وفضالً عن
ذلك سوف يستغرق القتال وقتاً طويالً ،إذ ميكن رسم مقارنه بني حترير الرقة وحترير املوصل الذي اعتمدت
فيه احلكومة العراقية وقوات التحالف الدويل يف الغالب على مقاتلي «جهاز مكافحة اإلرهاب» ،وعلى
الرغم من أن مقاتلي جهاز مكافحة اإلرهاب تلقوا تدريبات كثيفة وهم مقاتلون حمرتفون ،استمر -وما
زال مستمراً -القتال يف املوصل لعدة أشهر؛ لنستنتج أبن املعركة يف الرقة ستستغرق وقتاً طويالً ،وهذا فيه
استنزاف للمعدات واألموال واجلهود املبذولة من قبل التحالف الدويل ،والسيما إذا ما عرفنا أن قوات
سوراي الدميقراطية هي أقل احرتافاً وتدريباً من القوات العراقية ،أما التحدي السياسي فيتمثل ابلتنازالت
اليت سيفرتض تقدميها للمضي قدماً يف حترير الرقة ،فبقدر ما سيضيف حتريرها يف هذا السيناريو إىل قوات
التحالف ،بقدر ما سيكون التلكؤ فيه خذالانً ،والسيما إذا قابله تقدم من جانب قوات اجليش العريب
السوري وهو ما نشهده يف الوقت احلايل.
سيمنح التباطؤ يف املعركة -يف هذا السيناريو -الوقت لقوات اجليش العريب السوري مبساندة
روسية-إيرانية للسيطرة على معرب التنف احلدودي ،وإمتام السيطرة على تدمر للتقدم من خالهلا ابجتاه
دير الزور؛ وابلتايل منع نزوح اإلرهابيني حنو تدمر أو دير الزور ،والدفع هبم حنو الرقة؛ وستكون املعارضة
املعتدلة -مدعومة من قبل واشنطن ولندن -على احلدود األردنية حاضرة يف السعي حنو السيطرة على
احلدود ،مما يولد نزاعاً بني املعارضة املعتدلة املدعومة من التحالف الدويل وقوات اجليش العريب السوري.
ومن إحدى املشكالت اليت ترتتب على هذا السيناريو هو مصري الرقة بعد التحرير ،إذ ستسعى قوات
سوراي الدميقراطية -بقيادة الواي يب جي -إىل إقامة إدارة حملية ،حىت وأن اتسمت بغالبية سنية ،وقد ال
تلقى -غالباً -هذه االدارة احمللية ترحيباً ال من جانب السكان احمللييني وال من اجلانب الرتكي الذي يسعى
إىل إقامة إدارة تكون يف صفه ومت ّكنه من البقاء قوايً يف مفاوضات احلل السياسي ،فضالً عن أن اإلدارة
لن تكون ملبية لطموحات سكان الرقة الذين خرجوا مؤخراً من القمع واالستبداد الداعشي فمن الصعوبة
التعامل معهم؛ ونتيجة لذلك سيكون هناك نفور من إدارة املدينة بعد التحرير؛ مما سيؤدي إىل صعوبة
فرض االستقرار والسيطرة عليها.
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اثنياً :أن تتدخل القوات السنية املدربة من تركيا من خالل تل أبيض:
هذا السيناريو هو األقرب من سابقه للحدوث ،حيث يتم االتفاق على صيغة تعاون بني اجلانب
الرتكي وقوات سوراي الدميقراطية برعاية أمريكية ،وستدخل قوات املعارضة (املدعومة من تركيا) على أثره من
تل أبيض وتل عبيد حيث يفتح األكراد طريقاً هلا لتدخل إىل معركة الرقة ،وتساند قوات سوراي الدميقراطية؛
وابلتايل تضمن مشاركة أوسع من العرب يف معركة التحرير ،حيث إن املقاتلني اليت تقوم بتدريبهم تركيا
هم يف الغالب املقاتلون الذين قدموا إىل إدلب بعد اتفاق خفض التوتر؛ ابلتايل قامت تركيا -من خالل
االتفاق -بضمان أتمني نقل املقاتلني لتقوم بتدريبهم واملشاركة يف احلرب على الرقة ابلسرعة املطلوبة ،فرتكيا
ضمنت للنظام وقف القتال حىت يتمكن من الرتكيز على حلب وتدمر واحلدود العراقية متقدماً حنو الشرق
ومؤمناً على الغرب؛ ومن خالل هذا السيناريو سيكون هناك ضمان مشاركة أوسع من العرب السنة يف
اإلدارة احمللية للمدينة اليت تسكنها الغالبية السنية 12؛ والسيما إذا ما جنحت تركيا ابلتعامل السياسي مع
مدينة إدلب ذات الغالبية السنية أيضاً.
اثلثاً :أن يشارك النظام السوري يف التحرير:
إن ذلك من السيناريوهات املستبعدة ،لكنه قابل للحدوث ،فمن املستبعد أن يتقبل التحالف
الدويل مشاركة قوات اجليش العريب السوري ،املدعومة من روسيا وإيران وحزب هللا ،وبعض فصائل احلشد
الشعيب يف العراق ،يف حترير أحد أهم البقع اجلغرافية اليت كانت وال زالت حتت سيطرة داعش ،إذ إن ذلك
ُّ
سيعد انتصاراً أترخيياً لقوات النظام وداعماً أكرب لشرعيته بفرض السيطرة على البالد ،وأنه سيضيف الكثري
إىل جعبته يف املفاوضات السياسية ،أما ما خيص تركيا فهي األخرى لن تتقبل مشاركة بشار األسد ،ولكن
بنسبة أقل؛ إذ إهنا ابت لديها تقارب سياسي وبوادر اتفاق مع إيران وروسيا من خالل مفاوضات أستاان،
فمن املمكن أن تتقبل تعاوانً مؤقتاً مع قوات بشار األسد؛ لعرقلة املشاركة الكردية ،ولكن من املستبعد جداً
أن نشهد تعاوانً بني تركيا والنظام السوري يف حترير الرقة؛ فاملشاركة السورية يف احلرب على الرقة هي بوابة
مفتاحها لدى األكراد بعد سيطرهتم على الطبقة اليت متكنهم من فتح الطريق للقوات السورية حنو الرقة.

 .12سرتاتفوردgoo.gl/UzK5T9 ،
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اخلالصة:
إن تعقيدات معركة الرقة وما بعد حتريرها من أهم العواقب أمام بدء االقتحام واملعارك الفعلية،
فالصراع الرتكي-الكردي على املشاركة يف احلرب أحدث شرخاً يف صفوف التحالف الدويل ،وهذا الشرخ
تطلب يف وقت معني تدخالً روسيا يف منبج؛ لتاليف انتقال الصراع إىل معارك على األرض ،وسلمت
القرى احلدودية ملنبج إىل قوات بشار األسد ،ويف املقابل أحكمت قوات سوراي الدميقراطية سيطرهتا على
الطبقة لتحاصر الرقة وتقطع الطريق أمام قوات بشار األسد اليت تتقدم حنو (مسكنة)؛ وبدورها أصبحت
قوات األسد تتقدم حنو شرق سوراي واحلدود العراقية مستفيدة من اتفاق خفض التوتر الذي أضاف كثرياً
لكل من تركيا والنظام السوري.
وتعقيدات مصري املدينة ما بعد التحرير هي من اجلوانب اليت هتم مجيع األطراف يف الصراع
السوري ،إذ إن إدارة املدينة ستؤدي دوراً مهماً يف املفاوضات السياسية ،وإن التقارب السوري-الرتكي،
والسوري-الكردي هو خطة أتمني احلوار مع تلك األطراف بعد حترير الرقة.
املصادر
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/turkey-syriamain-gate-raqqa.html
http://www.cnbc.com/2017/02/27/pentagon-delivers-plan-to-speedup-fight-against-islamic-state.html
http://www.presstv.ir/Detail/2017/03/26/515646/Russia-FranceRaqqah
http://www.middleeasteye.net/news/us-backed-kurdish-forcesagree-hand-over-key-area-syrian-government-2116188328
http://www.geroun.net/archives/78101
https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/05/syria-chemicalgas-attack-donald-trump-nikki-haley-assad
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https://www.rt.com/news/383438-erdogan-euphrates-shield-syria
https://www.therussophile.org/tiger-forces-encircling-isis-heldtown-of-maskanah-in-aleppo-province.html
http://www.thenational.ae/world/middle-east/syrian-fighters-wrestmost-of-tabqa-from-isil-control
https://www.stratfor.com/node/231576#/entry/jsconnect?client_id=6
44347316&target=%2Fdiscussion%2Fembed%3Fp%3D%252Fdiscussi
on%252Fembed%252F%26vanilla_identifier%3D269992%26vanilla_
url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.stratfor.com%252Fnode%252F23157
6%26vanilla_ca
http://www.euronews.com/2017/05/19/syria-and-russia-condemnus-strikes-in-tanf
https://sputniknews.com/middleeast/201605261040270319-syriaraqqa-liberation-kurds
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-turkey-kurdsraqqa-20170311-story.html
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نمو النفوذ الصيني على التمويل العالمي وتراجع
الدعم األميركي
كيفين غاالغر*

2017-4-1
سيتوجه وزراء مالية عدة دول من العامل إىل واشنطن حلضور االجتماعات الربيعية لصندوق النقد
الدويل والبنك الدويل يف نيسان  ،2017وللمرة األوىل منذ أتسيس األخريين ،يبدو من الواضح أن بعض
الوزراء لن يكونوا موضع ترحيب يف االجتماعات.
ط��رح رئيس ال���والايت املتحدة دوانل��د ترامب يف شهر آذار ميزانية تضمنت تقليص املسامهات
املقدمة لصندوق البنك الدويل مبقدار  650مليون دوالر ،وختفيض املسامهات األمريكية املقدمة لصندوق
النقد الدويل أيضاً .ويف الوقت الذي يرتاجع فيه الدعم األمريكي على الساحة العاملية حترز الصني تقدماً
ملحوظاً ،فمنذ نشوب األزمة املالية قدمت الصني -وال تزال تقدم -املساعدات للدول األجنبية ،إبعطاء
مليارات الدوالرات لتنمية التمويل.
يؤدي البنك املركزي الصيين (بنك الشعب يف الصني) دوراً متزايداً يف تقدمي الدعم للسيولة الدولية،
فبعد األزمة املالية أبدى مدير البنك تشو شياو تشوان استغرابه منها قائالً“ :إن اهلدف املناسب إلصالح
النظام النقدي الدويل… إنشاء عملة احتياطية دولية غري متصلة ابلدول املستقلة وقادرة على أن تبقى
مستقرة ملدة طويلة؛ وابلتايل سيؤدي هذا إىل إزالة العجز الناتج عن استخدام العمالت الوطنية املبنية على
االئتمان” ،لقد اختذ تشوان بعض اخلطوات اجلادة يف هذا الشأن على الرغم من طرحه بعض الكلمات
احل��ادة؛ وهب��ذا أك��د الربوفيسور يف جامعة سرياكيوز دانييل ماكدويل يف ورق��ة حبثية له أن بنك الشعب
الصيين قام بتوفري ما يقارب  550مليار دوالر ملقايضات العمالت احمللية حول العامل ،ليشري بعده اخلبري
االقتصادي يف جامعة كورنيل إسوار براساد -يف كتاب له -إىل أن هذه املقايضات ال تعين أن الرمنينيب
العملة الرمسية للصني -يف طريقها إىل اهليمنة ،إذ ال يزال ال��دوالر األمريكي العملة األساسية يف العاملوالسيما بعد أن وفر النظام االحتياطي الفدرايل -البنك املركزي للوالايت املتحدة -كميات غري حمددة
من الدوالرات بعد األزمة املالية ،ومع ذلك تُ ُّ
عد املقايضات الصينية ضخمة ،وهي ستساعد على تسهيل
التجارة ،ورمبا متهد الطريق أيضاً ألشياء أكرب يف املستقبل.
* أستاذ يف سياسة التنمية العاملية يف كلية ابردي  Pardeeللدراسات العاملية جبامعة بوسطن.
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تُ ُّ
عد قيادة الصني هلذه املفاوضات مثاالً حيتذى به ،إذ قام بنك الشعب الصيين -يف خطوة هي
أكثر انسجاماً مع اتفاق بريتون وودز -إبعادة تنظيم تدفقات رأس املال؛ للتخفيف من انعدام االستقرار
املايل ،ومنع حدوث اخنفاض كبري يف قيمة العملة الصينية ،لكن يف الوقت نفسه تعهدت إدارة الرئيس
ترامب ابلرتاجع عن التنظيمات املالية اليت مت إقرارها بعد حدوث األزمة.
برزت الصني أيضاً كمرشد يف جمال التمويل اإلمنائي ،إذ ميتلك اجلناح العاملي لبنك التنمية الوطين
الصيين ِسجل قرض يقرتب من  400مليار دوالر ،أما بنك االسترياد والتصدير الصيين فيمتلك ما يقارب
 300مليار دوالر ،فهذان البنكان ميتلكان أكرب سلة من املدخرات مقارنةً ابلبنك الدويل ومجيع البنوك
اإلمنائية اإلقليمية متعددة األطراف جمتمعةً.
متتلك ال��ص�ين -ف��ض�لاً ع��ن البنكني امل��ذك��وري��ن آن��ف��اً 161 -مليار دوالر يف الصناديق الثنائية
واإلقليمية كصندوق طريق احلرير (- )Silk Road Fundال��ذي سيستثمر يف خطة “مارشال”
الصينية -ومبادرة ( ،)Belt and Roadوهنالك صناديق أخرى كصندوق التنمية األمريكي الالتيين-
التحول الصناعي.
الصيين ،وصندوق التنمية األفريقي-الصيين اللذين يقدمان الدعم للبنية التحتية و ّ
أخذت الصني زمام املبادرة إلنشاء مصرفني تنمويني جديدين مها :البنك اآلسيوي لالستثمار يف
البنية التحتية ( ،)AIIBوالبنوك التنموية اجلديدة اليت بدأت برأس مال استثماري بقيمة  50مليار دوالر،
ولكنها تتطلع المتالك ما يقرب من  350مليار دوالر حبلول عام .2020
تظهر املؤسسات الصينية وكأهنا متتلك مرونة أكثر ،إذ أشار كبري االقتصاديني السابق يف البنك
الدويل جوستني ييفو لني يف كتابه (الذهاب إىل أبعد من املساعدات :التعاون اإلمنائي من أجل التحول
اهليكلي) إىل أن املؤسسات اإلمنائية الصينية جتمع بني األدوات املالية االمتيازية وغري االمتيازية ،فضالً عن
مسامهة املساعدات والقطاع التجاري بطرق فعالة يصعب على املؤسسات اليت تدعمها واشنطن ختيُّلها.
ص ّ��رح رئيس بنك  AIIBلصحيفة فاينناشال اتميز قائالً“ :اآلن قد تطورت الصني وقد حان
دوران للمسامهة”.
ال ميكن أن أتيت املسامهات الصينية يف وقت أفضل من ذلك ،إذ أثبتت األزمة املالية حاجة كل من
صندوق النقد الدويل والنظام االحتياطي الفدرايل إىل مزيد من العمل اجلاد لتخفيف األزمة ،وبنحو أكثر
من ذلك حيتاج العامل االقتصادي الستثمار  6ترليوانت دوالر على مدى السنوات اخلمس عشرة املقبلة؛
لسد الثغرات يف البىن التحتية للدول النامية ،وإعادة بناء البىن التحتية املهملة يف البلدان االقتصادية ،وعلى
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الرغم من التقدم الذي مت إحرازه إال أن هناك أكثر من  700مليون شخص يعيشون يف فقر مدقع على
هذا الكوكب ،ويبدو أن نية إدارة ترامب بتقليص املسامهات املالية للمؤسسات االقتصادية العاملية �تَُع ُّد
توجه الوالايت املتحدة حنو االنعزالية ،وجيب على واشنطن أن تقوم بتبين اجلهود الصينية،
إشارة أخرى على ُّ
ِ
االنسحاب من ذلك.
بدل
وحتديد سبل التعاون مع الصني ملساعدة االقتصاد العاملي َ
املصدر:
https://www.ft.com/content/16edc70e-10b9-11e7-b030-768954394623
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سعي السعوديين إلى تنويع عالقاتهم االستراتيجية
مع آسيا
جون سفاكياناكيس*

2017-4-2
مناح ،فهي ّإما
اختذت زايرة امللك الس����������عودي س����������لمان بن عبد العزيز األخرية إىل دول يف آسيا عدة ٍ
تكون زايرة روتينية لتعزيز العالقات التجاريّة القويّة بني السعودية وآسيا ،وإما حماولة لتنويع العالقات بعيداً عن
الوالايت املتحدة ،وإما وس����������يلة جلذب االستثمارات إىل اململكة العربية السعودية وعرض استثماراهتا اخلاصة؛
يج من مجيع ما مت ذكره آنفاً؛ فضالً عن األمهية املتمثلة ابلنفط
َّ
لكن التوقعات تشريُ إىل أن سبب الزايرة هو مز ٌ
السعودي.
يذهب حوايل ثلثي صادرات اململكة العربية الس����������عودية من النفط إىل آس����������يا ،و�يَُع ُّد املفهوم السائد يف
الش����������رق األوس����������ط هو أن الوالايت املتحدة قامت يف الس����������نوات األخرية برتاجع تركيزها على املنطقة والشروع
إبجياد نوع من التقارب مع إيران؛ ونتيجة لذلك أتمل اململكة إاثرة مبدأ التعامل ابملثل ،وإجياد موضع قدم هلا
يف آسيا من خالل بدء صفقات االستثمار مع ماليزاي ،وإندونيسيا ،والياابن ،والصني.
لقد اكتس����������بت الش����������راكة بني اململكة العربية السعودية وآس����������يا أمهيةً كبريًة على مدى العقد املاضي،
تفوقت آس����������يا على االحتاد األورويب لتصبح أكرب ش����������ريك جتاري مع جملس
ومت تعزيزها يف عام  2016حينما ّ
التعاون اخلليجي .تس����������تورد الياابن  %83من حاجتها للنفط من اخلليج؛ مع األخذ ابحلس����������بان أن أكثر من
ثلث استريادها أييت من اململكة العربية السعودية ،إذ تتمتع الدولتان بعالقات دبلوماسية ممتازة تعود إىل العام
تضمنت الزايرة إىل الياابن إدراج
 1938حينما زار املبعوثون الس����������عوديون الياابن لفتح مس����������جد يف طوكيوّ .
ش����������ركة أرامكو الس����������عودية يف بورصة طوكيو مبجرد بيع أسهمها للجمهور؛ األمر الذي ّأدى إىل وجود منافسة
حمتدمة من البورصات األخرى مثل تلك املوجودة يف نيويورك ،ولندن ،وهونغ كونغ ،وس����������نغافورة ملا قد يكون
أكرب طرح عام أويل يف العامل من أي وقت مضى.
ؤديه الصني يف دعمها لألسواق العاملية إغراءً كبرياً للمملكة العربية السعودية ،فضالً
�يَُع ُّد الدور الذي تُ ّ
عن كوهنا أكرب مستهلك للطاقة يف العامل واثين أكرب مستورد للنفط اخلام -بعد الوالايت املتحدة األمريكية-؛
* مدير البحوث االقتصادية يف مركز اخلليج لألحباث.
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وهذا مينح السعودية فرصة لتثبيت وجودها يف السوق اآلسيوية وسط تزايد املنافسة الروسية ،وعلى الرغم من
أن الس����������عودية تشحن نفطها إىل الصني بنح ٍو أكثر من الوالايت املتحدة ،إلاّ َّ
أن الصني تشرتي معظم النفط
الذي حتتاجه من روس����������يا وليس من السعودية ،وقد أشرف امللك سلمان بن عبد العزيز -يف أثناء تواجده يف
الصني -على توقيع صفقات بقيمة  65مليار دوالر تضم جماالت الطاقة ،والتصنيع ،وإنشاء حديقة ألعاب؛
األم����������ر الذي وصفه العديد من احملللني أبهنا طريقة لتعمي����������ق العالقات بني البلدين؛ واألهم من ذلك أن هذه
هي املرة األوىل اليت يتم فيها حتديد أهداف ثنائية وقنوات مؤسس����������ية حمددة لكي تتابعها الكياانت احلكومية؛
مما سيساعد على حتقيق هذه املشاريع واالتفاقات.
تفكر الصني بنح ٍو متزايد يف إنشاء ممٍّر نقل جتاري حبري إىل أورواب ،و�تَُع ُّد منشآت املوانئ الصينية من
االس�����ت����راتيجيات األساس����������ية اليت تربط بني احمليط اهلندي ،والبحر األمحر ،وقناة السويس انتهاءً مبيناء بريايوس
يف اليوانن األكرب واألكثر فعالية يف أورواب ،و�تَُع ُّد اخلدمات اللوجس����������تية جزءاً رئيس����������اً من رؤية اململكة العربية
السعودية لعام  ،2030إذ تسعى الدولة إىل رفع مرتبتها يف مستوى اخلدمات اللوجستية العاملية إىل املرتبة الــ
 25حبلول عام  2030بعد أن كانت يف املرتبة الــ  52يف عام .2016
توسع ش����������ركة أرامكو السعودية إىل متهيد الطريق حنو إندونيسيا وماليزاي ،وخالفاً للياابن والصني
ّأدى ُّ
فقد كانت زايرة العاهل الس����������عودي إلندونيس����������يا هى األوىل منذ  47عاماً ،ومت توقيع اس����������تثمارات بقيمة 6
مليارات دوالر بني شركة أرامكو السعودية وشركة برياتمينا لتوسيع مصفاة البرتول اإلندونيسية .أما يف ماليزاي
فقد مت التوقيع على صفقة بقيمة  7مليارات دوالر مع ش����������ركة برتواليم انس����������يوانل لتطوير مصفاة لتكرير النفط
وكس����������ارة النفتا ( ،)naphtha crackerفضالً عن توفري  %70من احتياجاهتا من النفط اخلام ،ويكون
ذلك أكرب اس����������تثمار لشركة أرامكو السعودية خارج اململكة.إن مجيع الصفقات املذكورة آنفاً ال تشري إىل أن
الس����������عودية تتجاهل حلفاءه����������ا القدامى؛ إذ بينما كان العاهل الس����������عودي يف زايرة إىل الصني ،قام ويل العهد
األم�����ي����ر حممد بن س����������لمان بزايرة قصري للقاء الرئيس األمريكي دوانلد ترام����������ب ،وأعلن البيت األبيض يف بيان
له عن وجود اس����������تثمارات تصل إىل  200مليار دوالر يف الس����������نوات األربع املقبلة تقوم على الطاقة والصناعة
والبنية التحتية والتكنولوجيا؛ وابلنس����������بة للمملكة العربية السعودية ،فإن الصفقات مع الوالايت املتحدة وآسيا
من شأهنا املساعدة على تنويع خياراهتا الدبلوماسية االقتصادية.
املصدر:
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-03-27/saudis-thinkingbeyond-oil-in-asia-courtship
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التحديات التي يواجهها نهرا دجلة والفرات في العراق
بيتر شوارتزستين*

2017-4-23
منذ ظهور تنظيم داعش اإلرهايب يف الفلوجة واس����������تيالئهم على س����������د املدينة يف مطلع العام ،2014
انتاب حممد أمني قلق كبري؛ كونه مزارعاً يعتمد بدرجة كبرية على ش����������بكة من القنوات املائية اليت تتدفق ش����������رقاً
من هنر الفرات ،إذ َعلِم أمني مدى س����������هولة قيام أفراد داعش بتخريب حماصيله ،وحينما قام التنظيم إبغالق
س����������د الفلوجة يف ش����������هر آب أدى ذلك إىل غمر جزء كبري من احلزام الزراعي يف بغداد ،وعرقل تقدم اجليش
العراقي ،وكان أمني مس����������تعداً بنح ٍو أفضل من غريه ،إذ يقول“ :حافظت على البذور ،واألمسدة ووضعتها يف
مكان مرتفع ،كان لدي شعور أبن ذلك سيحدث”.
ولكن ما مل يعلمه هو واملزارعون اآلخرون -الذين يعملون يف أرض كانت سجناً أمريكياً سابقاً -هي
األضرار البيئية طويلة األجل اليت قد يلحقها التنظيم ابملنطقة ،إذ بعد هزميته ابلفلوجة يف آاير عام  2016قام
داعش بتفجري  6بواابت للسد من أصل 10؛ األمر الذي أجرب املسؤولني على قطع تدفق املياه إىل القنوات،
وبعد  9أشهر أصبحت أجزاءٌ من حمافظة األنبار -اليت ال تزال دون مياه -جافةً متاماً ،وهنا قال املزارع أمني:
“هناك مياه قذرة وقليلة ،وقنوات مياه س����������يئة ..كنا نظن أننا مرران ابألس����������وأ ،إن الكارثة الكربى اآلن -اليت
سببها لنا أولئك اجملرمون -هي انعدام املياه متاماً”.
ركزت العديد من التقارير حول داعش على اخلسائر البشرية لعملياته اإلرهابية؛ إلاّ َّ
هنري العراق قد
أن ّ
تضررا بنحو ابلغ أيضاً ،ومن املرجح أن تستمر األضرار إىل ما بعد هزمية التنظيم ،فقد تلوث هنرا دجلة والفرات
–اللذان يعانيان من عدة مشكالت ابلفعل -بسبب اجلثث اليت مت إلقاؤها فيهما ،وخملفات الذخائر ،ومياه
البنية التحتية امللوثة على مدى السنوات الثالث املاضية ،فبالنسبة لبلد يعتمد على هذه املمرات املائية الرئيسة
ل����������ري أكثر من  %80م����������ن مزارعها ،فإن تلك األضرار اليت يعاين منها النه����������ران دفعت املزارعني العراقيني إىل
حافة اهلاوية ،وقد قال وزير املوارد املائية العراقي الدكتور حسن اجلنايب“ :إن الشعب قد جنا ولكن دون مياه،
وبوجود مجيع تلك األضرار ما زال الشعب يعاين؛ فقد مت استغالل املياه كسالح ألقصى مدى”.
بدأ الدمار بعد اس����������تيالء تنظيم داعش على أجزاء م����������ن أودية النهرين يف صيف عام  ،2014حينما
*صحفي يف جملة فورين أفريز
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ري يف
سيطر على أعمال الري يف الفلوجة والرمادي وسوراي ،إذ زعم أحد أفراده -الذي كان يعمل مهندس ّ
السودان -أبنه من دبر ملؤامرة إغراق  200كيلومرت مربع للحقول اليت تقع بني هنر الفرات وبغداد.
قام تنظيم داعش بتدمري حماصيل يُق ّدر مثنها مبئات املاليني من الدوالرات ،واستعمل هنر دجلة كمقربة
مجاعي����������ة ،إذ مت إلق����������اء جثث ما ال يقل عن  100من أصل م����������ن  1700طالب يف اجليش العراقي من الذين
أعدموا يف معس����������كر س����������بايكر يف حزيران عام  ،2014فقد بلّغ الصيادون يف مشال سامراء عن وجود جثث
كانت قد علقت يف شباكهم يف أثناء اصطيادهم لألمساك.
هزم يف منطقة تل����������و األخرى ،قام مقاتلوه
ازداد الض����������رر س����������وءاً مع مرور الوق����������ت؛ فبينما كان داعش يُ َ
إبحراق مجيع القرى اليت مروا هبا يف تراجعهم ،متبعني بذلك تكتيك األرض احملروقة ،وقاموا بتفجري اجلس����������ور،
وزرع األلغ����������ام بني أنق����������اض حمطات ضخ املياه ،وأحدثوا ثقوابًكبريًة يف قناة املياه اليت ترتبط بني منطقة الدبس
يف كركوك إىل طوزخرماتو يف صالح الدين؛ مما س����������اهم يف تراجع إنتاج القمح يف حمافظة كركوك بنس����������بة %80
منذ عام  ،2014وحينما سيطرت القوات العراقية والتحالف على عدة مناطق يف املوصل ،قام مقاتلو التنظيم
إبش����������عال العشرات من آابر النفط يف القيارة ،وتشري الصور اليت التقطتها األقمار االصطناعية إىل أن خملفات
بعض تلك اآلابر قد تسربت إىل إحدى اخلطوط الفرعية لنهر دجلة.
مستقبل مظلم
قال مسؤولون عراقيون إن هذه األضرار النامجة عن احلرب إذا كانت مرتبطة ابملياه فقط ،فإن الوضع
ق����������د يكون قابالً للحل؛ إلاّ أن ظهور داعش أضاف جمموعة كبرية من األضرار إىل تلك املش����������كالت العالقة
مس����������بقاً؛ فقد قامت تركيا وإيران ببناء العش����������رات من الس����������دود يف أحواض دجلة والفرات على مدى العقود
القليلة املاضية ،ومع انشغال بغداد يف التصدي لداعش ،يبدو أهنما بدأات مبنع تدفق املياه بنح ٍو أكرب منذ عام
 ،2014وعل����������ى وفق تقرير أصدره جمموعة من دعاة حف����������ظ الطبيعة يف املنظمة احمللية غري احلكومية “طبيعة
العراق” متت اإلش����������ارة فيه إىل أن أنقرة تس����������مح بتدفق املياه عرب حدودها أبقل من ربع التدفق املعتاد يف هنر
الف����������رات ،فض�����ل����اً قيام إيران بقطع تدف����������ق مياه هنر كارون بنح ٍو كامل ال����������ذي كان يصب حنو  5مليارات مرت
مكعب من املياه س����������نوايً يف ش����������ط العرب -الذي يتكون من تالقي هنري دجلة والفرات جنويب العراق ،-إذ
يقول وزير املوارد املائية حس����������ن اجلنايب“ :كانت مجيع مياه النهر تصل إىل العراق حىت أواخر الس����������بعينيات،
لكن األمور قد تغريت وسيصعب احلصول على كل شيء مرة أخرى” .فضالً عن كل ما ذكر آنفاً؛ تراجعت
حصة وزارة املوارد املائية من صندوق االستثمار الرأمسايل من  1.7مليار دوالر يف عام  2013إىل  90مليون
دوالر يف العام املاضي؛ مما جيعلها غري قادرة على تلبية العديد من مهامها املتعلقة بصيانة البنية التحتية.
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يتزايد اعتماد العراق على هنري دجلة والفرات يف كل عام على الرغم من املخاوف بش����������أن مس����������تقبل
النهرين ،وقد دفعت األمطار املتساقطة يف كردستان ونينوى -وهي األجزاء الوحيدة من البالد اليت استطاعت
احلف����������اظ عل����������ى حماصيلها من اجلفاف نتيجة الزراعة البعلية اليت تعتم����������د على مياه األمطار -املزارعني يف تلك
املناطق إىل إنشاء شبكات ري حملية؛ مما زاد العبء على النهرين ،فقد قال وزير الزراعة فالح الزيدان إن أقل
من  %60من املزارعني يف إقليم كردستان حيصلون على كمية مياه كافية ألراضيهم ،فهو يعتقد أن هذا العدد
من املمكن أن يزداد مع تغري املناخ وتساقط مزيد من األمطار.
حاول بعض املزارعني التكيف مع الظروف الصعبة من خالل وضع أقمش����������ة مشعية على املس����������احات
املائية القريبة من قنوات الري للحد من التبخر ،أو عن طريق حفر آابر غري قانونية خاصة هبم.
ّأما يف األهوار جنوب العراق -حيث تبلغ مس����������توايت املياه حنو نصف متوس����������طمستوايهتا التأرخيية-
فقد اخنفضت أجور مريب املاشية (اجلواميس) بنح ٍو حاد؛ إذ تسببت املياه املاحلة برتاجع إنتاج احلليب ،بينما
يقول صائدو األمساك إن نس����������بة الصيد قد تراجعت بنح����������و  %60بني عامي  1981و2001؛ األمر الذي
أجرب العديد من سكان املنطقة إىل مغادرهتا حينما قام صدام حسني بتجفيف األهوار يف التسعينيات ،وبعد
عام  2003تسببت احلالة السيئة للمجاري املائية ابستحالة رجوع احلياة يف تلك املنطقة.
حاول املسؤولون يف بغداد تقدمي مبالغ يسرية للمزارعني؛ إذ قدموا أمواالً ملساعدة رعاة املاشية يف بناء
املدمرة للمياه والتخفيف من آاثر تغري املناخ
برك����������ة للمياه العذبة حليواانهتم؛ غري أن إعادة بناء البني����������ة التحتية َ
س����������يكلف املليارات من الدوالرات اليت ال متتلكها الس����������لطة املعتمدة على النفط ،وقد يقوم املاحنون األجانب
بتقدمي املساعدة يف حتسني البنية التحتية حينما تنتهي احلرب مع داعش ،إلاّ أن منظمات املساعدات الدولية
تكافح من أجل احلصول على األموال لدعم املاليني من النازحني العراقيني ،ويف الوقت نفسه تقرتب تركيا من
االنتهاء من بناء سد إليسو الكبري الذي يهدد ابخنفاض تدفق مياه هنر دجلة بنح ٍو حاد لكي يتم ملء خزاهنا.
لطامل����������ا ارتبطت حظوظ العراق -على م����������ِّر التأريخ -مع هنري دجلة والفرات ،إذ من خالهلما ظهرت
حضارة السومريون -واحدة من احلضارات العريقة األوىل يف التأريخ ،-ومبا أن البلد ينتقل من أزمة إىل أخرى
يبدو أنه من املناسب -بنح ٍو مأساوي -أن يتشارك النهران تلك الصراعات أيضاً.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2017-04-07/dangerous-stateiraqs-rivers
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السباق الرباعي ..عنوان االنتخابات الرئاسية الفرنسية
قسم الترجمة والتحرير *

2017-4-24
�تَُع ُّد مدينة شاتودان -اليت تقع يف منطقة غري حضرية مبحاذاة هنر لوير ( -)Loirمن املدن الفرنسية
األمنوذجية ،إذ تضم هذه املدينة قلعةً تعود إىل القرن اخلامس عش����������ر ،ويبلغ معدل البطالة فيها نس����������بة ،%10
ويس����������كنها حنو  13ألف نسمة ،وهلا أتريخ يف التصويت يتماش����������ى مع آراء األغلبية يف بقية املدن يف فرنسا،
إذ دعم الس����������كان احملليون الفائز نيكوال س����������اركوزي من حزب اليمني يف عام  ،2007ويف عام  2012صوتوا
لصاحل الفائز فرانسوا هوالند من حزب اليسار ،ومع اقرتاب اجلولة األوىل من االنتخاابت الرائسية هلذا العام يف
 23من شهر نيسان احلايل ،يبدو أن الناخبني يف هذه املدينة سيعكسون االجتاه الوطين يف البالد مرة أخرى.
يقول برتراند -وهو رجل متقاعد أُجري حوار معه يف أثناء تس����������وقه من الس����������احة الرئيسة“ :-إنين يف
صوت لصاحل السيد ساركوزي يف عام
حرية من أمري بشأن من سأصوت له”؛ إذ يعتقد السيد برتراند الذي ّ
 2012أبن فرنسوا فيون -املرشح عن حزب اليمني الوسط -هو الشخص املناسب ذو اخلربة اجليدة إال أن
التحقيق احلايل بسبب إساءة استعمال األموال يعد أمراً خمزايً جداً ابلنسبة لربتراند ،ويف حني صوتت جينفييف
زوجة برتراند -لصاحل الس����������يد هوالند يف االنتخاابت األخ�����ي����رة ،إلاّ أهنا صرفت النظر عن التصويت لصاحلخيايل النزعة ،وتقول إهنا متيل إىل التصويت لصاحل
املرش����������ح االش�����ت����راكي بنوا هامون إذ يعد يف نظرها شخصاً َ
جان لوك ميلينش����������ون -الذي يبلغ  65عاماً -املدعوم من الشيوعية ،الذي تعهد بتحقيق “ثورة املواطنني”،
وإخراج فرنسا من حلف مشال األطلسي ،وفرض أعلى معدل ضريبة للدخل بنسبة .%100
اس����������توىل املرش����������حون الذين يَعِدون بتغيري النظام على أصوات أغلبية الناخب�����ي����ن؛ إذ قال ديدييه رينارد
وهو عامل بناء متقاعد -بال تردد إنه س����������يصوت لصاحل مارين لوابن املرش����������حة عن اجلبهة الوطنية املعارضةللمهاجرين ،إذ يقول السيد رينارد يف لقاء مع الكاتب“ :إهنا الشخص الوحيد الذي سيساعد أانس بسطاء
مثلنا” ،وتقول امرأة تدير حمالً للخضار والفاكهة“ :ال أحد حيرتم املرشحني ،فقد ضاق الشعب ذرعاً بسبب
أعماهلم الس����������يئة” ،ويرى الس����������يد آالن فينوت -عمدة مدينة شاتودان وأحد أعضاء حزب ميني الوسط -أبنه
عادة ما يكون لديه شعور جيد حول نتائج التصويت يف بالده ،إلاّ أن النتائج يف االنتخاابت الرائسية القادمة
تعد غامضة ابلنسبة إليه.
* كتب هذا املقال يف صحيفة االيكومنست
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قدم الس����������يد ميلينشون -الذي ميتلك حساابً يف اليوتيوب ويقوم جبذب الناخبني من خالل تسجيل
تَ َ
فيديو خاص به يعرض على اهلواء مباشرة -يف بعض استطالعات الرأي من املركز اخلامس إىل املركز الثالث،
متجاوزاً بذلك الس����������يد فيون ،وال يبتعد عن السيدة لوابن والسيد إميانويل ماكرون سوى ببضع النقاط ،ويعد
السيد ميلينشون شخصاً ليربالياً مؤيداً لالحتاد األورويب.
تُظ ِهُر االحتماالت وجود منافس����������ة بني السيدة لوابن والسيد ماكرون؛ إذ فرض ماكرون -الذي كان
وزيراً لالقتصاد يف عهد الس����������يد هوالند -نفس����������ه كزعيم للتمرد ،وقدم وعوداً إبهناء االنقس����������امات القدمية بني
اليس����������ار واليمني واتباع أس����������لوب جديد يف السياس����������ة ،تقول صويف زيوجني -وهي سيدة أعمال ومتطوعة يف
حزب الوس����������ط -إن العديد من الس����������كان يرون ماكرون -املرشح البالغ من العمر  39عاماً -شخصاً لطيفاً،
100

وقد يقول بعضهم إنه قد يكون “انتهازايً” ،وترتاوح آراء الناخبني يف فرنس����������ا بني مؤيد لصاحل السيد ماكرون
أو السيدة لوابن.
قد يكون من املبكر القول اآلن إن الس����������يد ماكرون س����������يحتفظ بتصدره يف اجلولة الثانية لالنتخاابت،
إلاّ أنه س����������يواجه منافس����������ته السيدة لوابن وس����������يحاول التغلب عليها يف مجيع احلاالت .وتعد هذه االنتخاابت
وكأهنا سباق بني أربع جهات حيث ال ميكن استبعاد أي سيناريو ،وهذا يشمل إمكانية تراجع السيد فيون،
وذلك من خالل تغيرُّ رأي الناخبني يوم االقرتاع الذين ادعوا س����������ابقاً أبهنم سيصوتون له؛ وابلعودة إىل الوراء،
جنح السيد جان لوابن -والد السيدة لوابن -يف عام  2002من الوصول إىل اجلولة اثنية بفارق نصف نقطة
عن املرشح يف املركز الثالث.
كان لدى الفرنسيني مفاجآت انتخابية سابقاً؛ إذ صوتوا ضد مشروع الدستور األورويب عام ،2005
ويف االنتخاابت التمهيدية الرائس����������ية األخرية قاموا بطرد الش����������خصيات املفضلة هلم من االنتخاابت -الرئيس
الس����������ابق (نيكوال ساركوزي) واثنان من رؤساء الوزراء الس����������ابقني (آالن جوبيه ومانويل فالز) ،-وهذه املرة قد
يقوم معظم الناخبني الفرنسيني بدعم مرشح ال ينتمي حلزب اليمني وال اليسار -احلزابن اللذان أدارا فرنسا على
مدى الس����������تني عاماً املاضية ،-فستكون هذه االنتخاابت األكثر غرابة يف أتريخ فرنسا منذ أي وقت مضى،
ولكن قد حتدث هناك حتوالت غري متوقعة يف األايم القادمة.
املصدر:
http://www.economist.com/news/europe/21720667-worst-case-scenariorun-between-marine-le-pen-and-communist-backed-firebrand-frances
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توجه شباب العرب إلى روسيا مع تراجع النفوذ األمريكي
سميون كير *

2017/5/4
حلت روسيا حمل الوالايت املتحدة كأهم حليف دويل ابلنسبة للشباب العريب ،على وفق الستطالع
رأي حديث ،مما يؤكد أن تدخالت فالدميري بوتني يف الشرق األوسط تعيد تشكيل مواقف العرب جتاه روسيا
والوالايت املتحدة .وأظهر املس����������ح الس����������نوي للشباب العريب زايدة قدرها  12نقطة ،وصوالً إىل  %21بعد أن
كانت النسبة  %9فقط يف عام  ،2016يف عدد املـُستطلَعني الذين يع ّدون روسيا حليفتهم األكثر ثقة.
وعلى النقيض من ذلك ،اخنفضت نس����������بة النظر إىل الوالايت املتحدة بكوهنا احلليف األكثر ثقة إىل
 %17بعد أن كانت  %25قبل عام؛ مما يعكس التشاؤم واسع النطاق بشأن دوانلد ترامب وقيادته ،وينظر ما
يقرب من ثلثي الذين مشلهم االستطالع -حوايل  -%64إىل رائسة ترامب بقلق أو غضب أو خوف ،مقارنةً
كل ِ
ستة ٍ
شبان ٍ
عرب ينظرون إىل
بنس����������بة  %19كانت فيها النظرة إجيابية .وأظهر التقرير أن “مخسةً من أصل ِّ
ِ
عد روسيا
دوانلد ترامب نظرةً س����������لبيةً ،وأن وجهات النظر املناهضة للوالايت املتحدة آخذة يف االزدايد ،مع ّ
أكرب حليف دويل يف املنطقة يف الوقت احلاضر”.
ّأدى تدخل روسيا لدعم نظام بشار األسد يف سوراي إىل إقناع قوى اخلليج بزايدة مبادراهتا الدبلوماسية
جتاه موس����������كو؛ نظراً للوجود الروس����������ي القوي على الساحة ،يف حني أن الش����������باب العريب يف السعودية وقطر
أكرب دولتني داعمتني للمسلحني يف سوراي -أكثر ميالً لتحديد روسيا كعدو ،إال أن الشباب املشاركني يفاالستطالع من دول اخلليج األخرى -والسيما الكويت -كانوا أكثر انفتاحاً جتاه موسكو.
وأظهر التقرير أيضاً أن اإلمارات العربية املتحدة حلت حمل الس����������عودية كوهنا أكرب حليف يف املنطقة
بوجهة نظر الشباب ،إذ ارتفعت نسبة التأييد مبعدل مثاين نقاط وصوالً إىل  ،%36ووصلت نسبة التأييد جتاه
قط����������ر إىل  %17بعد أن كانت  %12يف العام املاضي ،وأظهر االس����������تطالع أن اإلمارات العربية املتحدة هي
البلد الذي يرغب معظم الش����������باب العريب أن يعيش فيه ومي����������ارس عمله .وعلى النقيض من ذلك ،رأى %11
فقط من املـُستطلَعني إىل إيران كحليف ،بعد أن كانت النسبة  %13يف العام املاضي.
* مراسل يف صحيفة الفايننشال اتميز.
103

حصاد البيان

ِ
األكرب اليت تواجه الش����������باب الع����������ريب ،جبانب داعش والتهديدات اإلرهابية،
لقد عُ ّدت البطالةُ العقبةَ َ
وفيما خيص الفجوة بني األجيال وافق أكثر من  %80من املـُس����������تطلَعني أبغلبية س����������احقة على أن احلكومات
حباجة إىل بذل مزيد من اجلهود لتلبية احتياجات الشباب.
أجرى االس����������تطالع مقابالت وجهاً لوجه مع  3500شخص ترتاوح أعمارهم بني  24-18سنة يف
 16بلداً ملدة ش����������هر تقريباً ،وأجرى االس����������تطالع مقابالت مع  200مش����������ارك يف كل دولة من الدول الــ 16
ابستثناء اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومصر ،إذ متت مقابلة  300مشارك لكل منها،
بينما متت مقابلة  250ش����������خص يف العراق و 150يف االراضي الفلس����������طينية .وقد أجريت املقابالت بعد أن
وقع الس����������يد ترامب أوامر تنفيذية ُّ
حتد من اهلجرة من بعض الدول ذات األغلبية املس����������لمة ولكن قبل أن أيمر
بش����������ن ضرابت جوية على سوراي ّرداً على استخدام النظام املزعوم لألسلحة الكيميائية .وقال ُربع املستطلعني
إن رائسة ترامب سيكون هلا أتثريٌ كبري على الشرق األوسط خالل السنوات اخلمس املقبلة.
دول العراق واليمن واألراضي الفلسطينية ولبنان الوالايت املتحدة كعدو ،وقد
يف عام  2016عُدت ُ
انضمت إىل هذه الدول األربع هذا العام كل من قطر وليبيا واجلزائر ومصر ،وأظهر االستطالع أن  %70من
املـُستطلَعني ينظرون إىل الرئيس ترامب كمناهض للمسلمني.
املصدر:
https://www.ft.com/content/782b773e-2f1b-11e7-9555-23ef563ecf9a
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السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بن جوده*

2017/5/10
فاز الرئيس الفرنسي املنتخب إميانويل ماكرون البالغ من العمر  39عاماً وذو اخلربة اليسرية ابلسياسة
اخلارجية مبفاتيح قصر األليزيه من دون أن يلقي خطاابً رئيساً حول الشؤون الدولية ،إذ إن آراءه غري واضحة
إىل اآلن على الرغم من إحاطته بعدد كبري من مستش����������اري السياس����������ات األجانب والفرنس����������يني ،فضالً عن
االس����������تماع إىل أقرب مستشاريه يف السياسة اخلارجية ،فاجلدير ابلذكر أن هذه احلملة املريرة ملاكرون واجهت
خصوماً موالني ملوس����������كو متثلوا مبارين لوابن؛ وحينما يتعلق األمر مبوسكو ،ستستجيب فرنسا اآلن ملعتقدات
ماكرون.
قال مستش����������ار السياسة اخلارجية الرمسي ملاكرون أورليان ليش����������يفالييه“ :سنحمل مبدأ االنتقام حينما
يتعلق األمر ابهلجمات اإللكرتونية الروسية أو أي نوع آخر من اهلجمات .إن هذا يعين أننا مستعدون لالنتقام
من اهلجمات السيربانية ،ليس فقط يف النوع ،ولكن أيضاً مع أي مقياس تقليدي أو أداة أمنية أخرى”.
����������خصي للرئيس املنتخب حديثاً منذ أايم املدرسة الوطنية لإلدارة ،وقد عمل
صديق ش
إن ليش����������يفالييه ٌ
ٌ
كمستشار دبلوماسي سابق لرئيس بلدية ابريس ،وملحق ثقايف سابق يف بريوت.
وتعتقد محلة ماكرون “إىل األمام” أهنا كانت ضحية محلة دعائية رقمية روس����������ية مس����������تمرة هتدف إىل
نش����������ر أخبار ومهية وتش����������ويه مسعة ماكرون وأداة ملؤامرة “روتشيلد” -يف إشارة إىل عمله كمصريف يف روتشيلد
بباري����������س ،-وقد توجت هذه العمليات ابخرتاق عمالق حلركة “إىل األمام” ،حيث مت إزالة الواثئق من على
اإلنرتنت قبل س����������اعات فقط من بدء التعتيم الرمسي لوس����������ائل اإلعالم االنتخابية يف فرنس����������ا ،وقد قال موظفو
احلملة :إن بصمات موسكو اإللكرتونية واضحة.
وصرح رئيس جملس املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية فرانسوا هيسبورغ الذي يقوم بتقدمي املشورة
ملاكرون بش����������أن سياسات الدفاع واألمن“ :أن اهلجمات اإللكرتونية واملعلوماتية ميكن أن جتعلك تقوم بنظرة
خاطفة جداً للشخص الذي حيكم روسيا ،حىت لو مل يكن لديك أي حتيز قبل أن تبدأ احلمالت”.
* كاتب مساهم يف جملة البوليتيكو.
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مل تكن للمرشح نفسه آراء قوية جتاه الكرملني ،حسب ما قال يل أقرب مستشاري السياسة اخلارجية
ملاكرون يف بداية احلملة ،وقد تردد الكالم نفسه على لسان هيسبورغ الذي قال“ :على حد علمي ،مل يكن
لديه أي آراء قوية يف ما يتعلق ابلشؤون اخلارجية عموماً ،إذ مل يصدر أي تصريح خاص عن الصني أو روسيا،
ومل يعرف نفس����������ه أبنه من مدرس����������ة مبنية على القيم أو مدرسة واقعية ،وقد جاء مع قاعدة معرفة غري مكتملة
وغري متحيزة”.
يقول انئب مدير مؤسسة “ال ريشريتش سرتاتيجيك” برونو ترترايس -الذي عملت مؤسسته بنحو
وثيق مع مجاعة ماكرون املختصة ابلسياس����������ة اخلارجية والدفاع“ :-لقد تس����������ببت اهلجمات الروس����������ية بنتائج
عكسية ،لقد غريت تفكريه ووجهات نظره حول روسيا”.
ماكرون غري اجلاهز؟
إن الرئيس اجلديد لفرنسا يعرف االحتاد األورويب جيداً ،ويدرك كذلك مدى معرفته ابلسياسة اخلارجية.
يرى ترترايس “أن ماكرون مستعد حنو جيد ملتابعة الشؤون األوروبية واملالية وشؤون االقتصاد ،ورمبا هو
أفضل رئيس مستعد يف اآلونة األخرية ،لكن هذا االستعداد ينتهي حينما يتعلق األمر ابلسياسة اخلارجية”.
يتباهى فريق ماكرون بفهمه لربوكسل ،وخربته يف اجلغرافيا السياسية يف منطقة اليورو ،والنقاط الدقيقة
للتمويل الدويل اليت أغرقت عدداً كبرياً من القادة األوروبيني منذ االهنيار املايل عام .2008
إن مؤمترات القمة ليس����������ت ش����������يئاً جديداً ملاكرون ،الذي مثّل الرئيس الفرنس����������ي فرانس����������وا هوالند يف
التجمعات احلرجة لالحتاد األورويب حول أزمة الديون اليواننية وخالل قمة جمموعة السبع وجمموعة العشرين،
يق����������ول ترترايس“ :ومع ذلك ،أعتقد أنه قد قام ابلتقليل من أمهية الوقت واملدة اليت سيس����������تغرقها العمل على
سياس����������ات الدفاع والسياسة اخلارجية ومكافحة اإلرهاب ،اليت تش����������كل كلها نصف متطلبات الوظيفة؛ فلن
يكون هناك وقت طويل للتحضري”.
سيجتمع ماكرون مع الرئيس األمريكي دوانلد ترامب بعد أقل من ثالثة أسابيع يف قمة الناتو بربوكسل
يوم  25مايو ،وللتحضري هلذا اللقاء ،لن يقتصر اعتماد ماكرون على الدبلوماس����������يني الفرنس����������يني فقط ،ولكن
أيضاً على ستة أشهر من املناقشات اليت أجريت من قبل عدة جمموعات من املستشارين غري الرمسيني.
يذكر أن ليشيفالريييه قاد فريقاً للسياسة اخلارجية واألمن قوامه  5٠شخصاً خالل النصف األول من
العام املاضي ،مع قيادة هيس����������بورج مللفات الدفاع واألمن القومي ،وتوىل مستش����������ار الشؤون األوروبية ملاكرون
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كليمنت بيون توجيه جمموعة موازية حول ش����������ؤون االحتاد األورويب ،وقال هيس����������بورغ“ :فكر يف ذلك كجيش
غري نظامي”.
ولكن قائمة مستش����������اري ماكرون حول األمن والشؤون اخلارجية ال تؤدي دورها كجيش غري نظامي،
بل إهنا تعمل كما يعمل مؤسس����������و السياس����������ة الفرنس����������ية ،إذ تضم هذه الفرق الرئيس الس����������ابق للخدمة السرية
الفرنسية جان كلود كوسران ،ورئيس ختطيط السياسات بوزارة اخلارجية جوستني فايس ،ورئيس مكتب املناخ
بوزارة اخلارجية أنطوان ميشون ،واملدير العام السابق لوزارة اخلارجية اناثيل لويزاو ،ومدير جلنة مكافحة التطرف
موريل دوميناش ،ورئيس األركان لوزير اخلارجية غيوم أوالغنييه ،والسفري الفرنسي يف واشنطن جريار أرود.
وقد س����������عى ماكرون بنح ٍو غري رمسي للحصول على مش����������ورة املستش����������ار الدبلوماسي السابق للرئيس
فرانس����������وا ميرتان ووزير اخلارجية ىف وقت الحق هوبري فيدرين ،ووزير اخلارجية الس����������ابق جلاك شرياك دومينيك
دو فيليبان ،فضالً عن قيام وزير الدفاع احلايل جان إيف دراين بتقدمي املش����������ورة إىل حركة “إىل األمام” ،مع
احتمالية بقائه يف منصبه.
وعل����������ى الرغم من هذه األمساء ،كان ينظر إىل جمموعة السياس����������ة اخلارجية من قبل الذين ش����������اركوا يف
االجتماعات على أهنا جمموعة فاش����������لة ،وقال كثريون إهنا سامهت يف األداء الضعيف ملاكرون خالل احلديث
عن السياس����������ة اخلارجية من املناظرات الرائس����������ية ،وقال مستشار كبري للحملة“ :إن أجراس اإلنذار دقت بعد
ذلك ،لكن مل يتم عمل الكثري لتغيري األمور” .ملرتني ،كان من املقرر إجراء مقابلة مع صحيفة أجنبية ،إال أنه
مت إلغاؤها ،مع وجود مصادر تشري إىل أن الفريق مل يكن واثقاً مبا فيه الكفاية للقيام ابملقابلة.
وقال أحد كبار مستشاري احلملة :إن اجملموعة تفتقر إىل شخصية قوية وحمرتمة تفرض نفسها ،وكانت
أوراق البياانت املوجزة تتطاير يف األرجاء؛ مما أدى إىل إرابك ماكرون”.
وذكرت عدة مصادر أن الرتب العليا ملن يقدمون املش����������ورة والرتب األقل إلولئك املقربني من ماكرون
خلقت احتكاكات وصدامات ىف احلملة بش����������كل متكرر ،وق����������د مت اعتبار العمل على الدفاع واألمن القومي
أكثر جناحاً ،إذ يشعر ماكرون ابلثقة الكافية إللقاء كلمات رئيسة حول هذه القضااي والبدء يف احلديث عنها
خالل املناظرات ،وحينما يتعلق األمر ابإلرهاب ،قرر حزب “إىل األمام” أن حيضر ماكرون جلسات طويلة
مع رجال الشرطة واملعلمني واألطباء النفسيني وغريهم من الذين يرون التطرف عن قرب.
يقول هيس����������بورغ“ :اسأل ماكرون عن نظام املعاشات التقاعدية اجلديد وسوف يشرح ذلك يف مخس
دقائق بشكل مجيل ومضيء ،لكن اسأله ما سياسته يف سوراي سرتاه يتحدث ملدة مخس عشرة دقيقة بطريقة
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جيد الناس صعوبة يف فهمها ،وهذا ما يظهر على شاشة التلفزيون”.
ونظراً لعدم اإلملام النس�����ب����ي للرئيس اجلديد ابلعديد من القضااي ،فمن املتوقع أن وزير اخلارجية هو من
سيش����������كل سياس����������ة ماكرون اخلارجية ،ومل يتخذ بعد قراراً بشأن من سيكون رجل ماكرون يف كواي دورساي،
لكن املصادر تقول إن الذين س����������يتم اختيارهم يف هناية املطاف س����������يعتمدون على االنتخاابت التشريعية املقبلة
يف حزيران  /يونيو املقبل.
إن الش����������خصية املفضلة لشغل منصب املستشار الدبلوماس����������ي البارز هو السفري الفرنسي السابق يف
واشنطن ،وتتوقع عدة مصادر أنه يف حال فوز حزب “إىل األمام” أبغلبية يف انتخاابت شهر حزيران\يونيو
املقبلة ،فإنه سيتم حترير أيدي ماكرون لتعيني مبتدئني سياسيني يف مناصب رفيعة.
ومع ذلك ،إذا مل يفز احلزب ابألغلبية ،فإن الكابينات الوزارية ملاكرون ستصبح رهينة لبناء التحالفات،
وت����������رى املصادر أن ماكرون قد يس����������تخدم وزارة اخلارجية إلغراء األط����������راف اجلمهورية ،ويقال إن رئيس الوزراء
السابق جان بيري رافاران قد يكون مرشحاً ملنصب وزارة اخلارجية.
ماكرون يلتقي ترامب
قال ليشيفالريييه“ :لدينا جدول أعمال كامل فيما خيص الوالايت املتحدة” ،فهو يرى أن فرنسا تريد
اقرتاح “مبادرة أمنية جديدة حول ليبيا” ،ومناقش����������ة أزميت س����������وراي وأوكرانيا ،إذ إن “هذه هي القضااي األمنية
األساس����������ية” ،ويف الوقت نفسه سيسعى ماكرون للحصول على “توضيح” من البيت األبيض حول موقف
األخري من التجارة احلرة ،واالتفاق النووي اإليراين ،واتفاقات ابريس حول املناخ.
وقال ليشيفالريييه“ :سنكون قلقني قليالً إذا ما قامت الوالايت املتحدة مبراجعة مشاركتها يف اتفاقيات
ابريس ،فنحن نريد بقاء الوالايت املتحدة يف هذه االتفاقات؛ فنحن من املمكن أن نكون أكثر مرونة لكننا
نريد أن تبقى الوالايت املتحدة يف االتفاق”.
واتب����������ع القول“ :حينما يتعلق األمر ابالتفاق الن����������ووي اإليراين فإننا نريد العمل عن كثب على املتابعة
للتأكد من أنه ال يزال قائماً ويتم تنفيذه جبدية ،إننا نفهم أن هناك مراجعة للسياسات يف مكاهنا ونريد اختبار
بعض اخليارات”.
ستكون احلرب ضد اإلرهاب أولوية لفرنسا يف قمة الناتو اليت ستنعقد يف بروكسل ،وستتصدر جدول
أعمال االجتماع األول ملاكرون يف اجمللس األورويب يف ش����������هر حزيران القادم ،ويف الوقت نفس����������ه ،يف ابريس
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س����������تكون إحدى األعمال األوىل للرئيس هي إنش����������اء قوة عمل  7/24ملكافحة داعش وتنس����������يق العمليات
الفرنسية يف العراق وسوراي مع احللفاء الدوليني.
يقول ليش����������يفالريييه“ :إن الرئيس يواجه حتدايً واحداً :فنحن لدينا الكثري من اإلصالحات اليت جيب
أن نقوم هبا ىف فرنس����������ا ،ولدينا جدول زمين معبأ جداً ألول مئة يوم”.
املصدر:
http://www.politico.eu/article/emmanuel-macrons-foreign-policy-doctrines/
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الصدام األمريكي-التركي في سوريا
كولن كول *

2017/5/25
أتزم العالقات األمريكية الرتكية:
يكمن سبب النزاع بني تركيا وأمريكا يف مواصلة األخرية بتقدمي الدعم لألكراد السوريني الذين حياربون
تنظيم داعش اإلرهايب .بدأت الش����������راكة بني الوالايت املتحدة ووحدات محاية الش����������عب الكردية وامليليشيات
العربية السورية -املعروفة حالياً ابسم قوات سوراي الدميقراطية -منذ أكثر من عامني حتت قيادة الرئيس السابق
ابراك أوابما ،واستمرت إدارة الرئيس دوانلد ترامب احلالية بدعم قوات سوراي الدميقراطية اليت يبلغ عدد أفرادها
 50ألف جندي كقوة حماربة لداعش يف مشال س����������وراي ،وقد اقرتبت القوات حالياً من فرض س����������يطرهتا على
الرقة -وهي عاصمة تنظيم داعش -بعد موافقة ترامب على خطة لتقدمي األسلحة بنح ٍو مباشر هذه القوات
لكن تركيا ترى أن هذه القوات تش���������� ّكل خطراًكبرياً؛ بس����������بب انتمائها
للمعركة األخرية للقضاء على التنظيمَّ ،
إىل حزب العمال الكردس����������تاين الذي نظّ����������م مترداً دموايً داخل تركيا قبل ثالثة عقود ،فتس����������ببت هذه املصاحل
املتعارضة حبدوث تصادم بني واش����������نطن وأنقرة يف الوقت الذي تسعى فيه الوالايت املتحدة األمريكية القضاء
على داعش يف سوراي.
تعد خماوف تركيا بش����������أن القوات الدميقراطية السورية أمراً بديهياً ومعروفاً على نطاق كبري؛ ولكن ما مل
يكن معلوماً لدى العديد أن اإلجراءات والقرارات اليت اختذها الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت يف عرقلة
اجلهود املش�����ت����ركة بني الوالايت املتحدة األمريكية وتركيا للقضاء على تنظيم داعش اإلرهايب؛ األمر الذي دفع
الوالايت املتحدة إىل توطيد عالقاهتا مع وحدات محاية الشعب الكردية وامليليشيات العربية السورية وتشكيل
قوات س����������وراي الدميقراطية يف هناية املطاف؛ ومع س����������يطرة هذه القوات على الرقة ،فمن غري املرجح أن تتخلى
عنها إدارة ترامب اآلن.
يف األايم األخرية من حقبة إدارة أوابما ،كان الرئيس األمريكي على استعداد بزايدة التدريب واملساعدة
لقوات س����������وراي الدميقراطي����������ة للقضاء على داعش هنائياً ،إلاّ أن اجلنرال املتقاعد مايكل فلني -مستش����������ار ترامب
لألمن القومي -طلب من أوابما إيقاف تلك املساعدات ليتسىن لفريق اإلدارة اجلديدة إجراء تقييم خاص هبم؛
وأصبح واضحاً اآلن أبن فلني قد مت رشوته لتمثيل مصاحل احلكومة الرتكية قبل أن يصبح مستشاراً لألمن القومي.
* أستاذ مشارك يف برانمج الدراسات األمنية بكلية إدموند والش للشؤون اخلارجية يف جامعة جورج اتون.
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يبدو أن إدارة ترامب قد توصلت إىل النتائج نفسها اليت توصل إليها أوابما بعد دراسة مجيع اخليارات،
وهي أن القوات الدميقراطية الس����������ورية تعد القوة الوحيدة الصاحلة إلعادة الس����������يطرة على الرقة يف مدة قصرية؛
وم����������ع ذلك ،قررت إدارة ترامب أتجيل تقدمي الدعم اإلضايف للقوات -والس����������يما مع تس����������ليح أفراد وحدات
محاية الشعب الكردية وامليليشيات العربية السورية -لعدة أشهر احرتاماً للتحالف بني الوالايت املتحدة وتركيا
وسياس����������ات أردوغان الداخلية؛ ويبدو أن إدارة ترامب كانت تنتظر نتائج االستفتاء الرتكي يف  16من نيسان
املاضي لزايدة تعزيز الس����������لطة الرائس����������ية؛ مما سيمنح ألردوغان فرصة يف عدم إاثرة املشاعر القومية اليت تناهض
اخلطة األمريكية.
بعد فوز أردوغان يف االس����������تفتاء الذي يعزز من س����������لطته بنسبة ضئيلة ،قام ترامب ابختاذ خطوة مثرية
للجدل حينما هنّئه ،ومن املرجح أنه قام بذلك لتسهيل إجناز مهمة حترير الرقة من تنظيم داعش ،ومتت دعوة
أردوغان أيضاً الجتماع مع ترامب يف البيت األبيض؛ وهي خطوة من شأهنا أن حتسن صورة السياسة الرتكية
نظراً لالنتقادات الدولية املتزايدة حول تراجع الدميقراطية يف تركيا.
مل تنجح اخلطة األمريكية ابلتأثري على تركيا ،ففي  25من نيس����������ان املاضي قامت طائرات حربية تركية
بضرب وحدات محاية الش����������عب الكردية وامليليشيات العربية الس����������ورية ومواقع حلزب العمال الكردستاين على
جانيب احلدود الس����������ورية-العراقية ،وقد أس����������فرت عملية القصف -اليت وقعت على بعد بضعة أميال فقط من
املناطق اليت كانت تعمل فيها القوات األمريكية -عن مقتل  20شخصاً من مقاتلي وحدات محاية الشعب،
ويف الوقت نفسهّ ،أدت الضرابت الرتكية يف مشال غرب العراق اليت استهدفت حزب العمال الكردستاين على
جبل س����������نجار إىل قتل عدد من قوات البيشمركة الكردية ،فلم يكن هناك تنسيق رمسي مع الوالايت املتحدة،
وقد مت إعطاء اجليش األمريكي إشعاراً قبل أقل من ساعة من بدأ العملية الرتكية.
تتخل الوالايت املتحدة عن شراكتها
هدد أردوغان مبواصلة تركيا ضرب وحدات محاية الش����������عب ما مل َّ
معها ،وذلك بعد أن قدمت تركيا دعمها لالقرتاح الروسي إبنشاء “مناطق تصعيد” لتجميد الصراع يف أماكن
أخرى يف س����������وراي ،وأشار أحد مستش����������اري أردوغان إىل أن القوات األمريكية قد يتم قصفها إذا ما استمرت
يف دعم السوريني األكراد ،وإذا نفذت تركيا هذه التهديدات ،فإن ذلك سيؤدي إىل إحداث حرب حدودية
بينها وبني األكراد تعطل محلة حترير الرقة؛ األمر الذي يقوض مصلحة األمن القومي للوالايت املتحدة ،وإذا
ما تس����������بب خطأ عسكري من قبل تركيا إىل وفاة أفراد من القوات األمريكية فذلك سيقود إىل حدوث صراع
مباشر بني واشنطن وأنقرة.
ستكون قضية الدعم األمريكي لألكراد السوريني القضية األوىل اليت سيثريها ترامب حينما يلتقي مع
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حث الرئيس األمريكي يف إلغاء
أردوغان يف واش����������نطن هناية شهر آاير احلايل؛ ومن املرجح أن حياول أردوغان ّ
لكن هل يعين
قراره بتسليح وحدات محاية الشعب والبحث عن بدائل أخرى إلنقاذ الرقة وهو أمر مسبتعدْ ،
ذلك أن مصري حليفي الناتو هو الدخول يف صراع ال ميكن إصالحه؟ اجلواب هو كال ،بل يعين أن اإلدارتني
حباجة إىل وضع خطط لتخفيف حدة التوتر بينهما قبل فوات األوان؛ إذ إن محلة هزمية تنظيم داعش اإلرهايب
ومستقبل العالقات األمريكية-الرتكية على شفا حفرة.
أسلحة أيلول:
لكي يتس�����ن����ى إلدارة ترامب فهم اخلي����������ارات املتاحة عليها أوالً فهم أس����������باب الوصول إىل هذه النقطة
احلرج����������ة ،إذ ارتكبت الوالايت املتحدة أخطاءً كبرية يف س����������وراي ،إال أن املش����������كلة احلالية هي نتيجة اخليارات
اليت اختذها أردوغان واليت دفعت الوالايت املتحدة إىل عقد ش����������راكة مع األكراد كقوة وحيدة مناهضة لتنظيم
داعش يف مشال سوراي.
بدأت املش����������كلة يف أيلول عام  2014حينما هاجم مس����������لحون من تنظيم داعش بلدة كوابين -وهي
بلدة حدودية ذات أغلبية كردية تس����������يطر عليها وحدات محاية الشعب منذ عام -2012؛ األمر الذي أدى
إىل ن����������زوح أكث����������ر من  100ألف مواطن إىل تركيا ،فامت األخرية بنق����������ل داببتها إىل احلدود ورفضت التدخل
نيابة عن وحدات محاية الشعب بينما شاهد العامل سيطرة التنظيم اإلرهايب على املدينة وفرض حصار عليها،
ومنعت األكراد األتراك من الدخول إىل سوراي لتقدمي املساعدة.
رأى املسؤولون األتراك أن املعركة يف كوابين بني كيانني إرهابيني؛ فوضع أردوغان شروطاً قبل تقدمي أي
مساعدات تركية للمدينة احملاصرة وهي أن على وحدات محاية الشعب التخلي عن النظام السوري ،وتفكيك
املقاطعات اإلدارية يف مشال شرق سوراي ومشال غرهبا ،والتزامهم بعدم هتديد احلدود الرتكية.
يف منتصف تش����������رين األول  2014أمر أوابما إبس����������قاط جوي لإلمدادات الطبية والذخائر للمقاتلني
األكراد الذين كانوا يف أمس احلاجة إليها ،مث متكنت أنقرة وواشنطن من التوصل إىل حل وسط يسمح لقوات
البيشمركة العراقية ابلعبور من خالل تركيا إىل كوابين للمساعدة يف تعزيز وحدات محاية الشعب.
حينما تصاعد القتال يف كوابين ،بدأ املس����������ؤولون األمريكيون والرتكيون مبناقشة شروط التحالف الذي
تقوده الوالايت املتحدة للوصول إىل القواعد اجلوية الرتكية ،وانقش����������وا كذلك شروط التعاون األمريكي-الرتكي
إلبع����������اد تنظيم داعش عن احلدود الرتكي����������ة؛ وقد قام اجلنرال املتقاعد جون أل�����ي����ن -املبعوث األمريكي اخلاص
لتحال����������ف القضاء على التنظيم اإلرهايب يف ذلك الوقت -وانئبه بريت ماكغورك ،بعرض اقرتاح بفتح القواعد
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الرتكية -اليت كانت تستخدمها الوالايت املتحدة ألغراض االستخبارات ،ومراقبة املعارك اليت خيوضها مقاتلو
التنظيم -لش����������ن هجمات ضد التنظيم ،وتضمنت اخلطة أيضاً جهوداً مش�����ت����ركة بني الوالايت املتحدة وتركيا
لتدريب قوات املعارضة الس����������ورية وتس����������ليحها ،وتقدمي الدعم اجلوي من قبل القوات األمريكية والرتكية؛ لدحر
التنظيم اإلرهايب من مجيع املناطق احلدودية الرتكية والسورية ،وكان هناك حديث حول إدخال قوات العمليات
اخلاصة الرتكية كمستش����������ارين للعمل جنباً إىل جنب مع أولئك املقاتلني.
رافق كاتب املقال -يف أواخر ش����������هر تش����������رين الثاين عام  -2014انئب الرئيس جو ابيدن ملدة يومني
لعقد حماداثت مع رئيس الوزراء أمحد داود أوغلو والرئيس أردوغان يف إس����������طنبول؛ وكان اهلدف األس����������اس من
تلك احملاداثت هو احلصول على املوافقة حول اقرتاح ألني وماكغورك -اللذان عمال على نطاق واسع مع كبار
املس����������ؤولني األتراك ،-فوافق داوود أولغلو يف اجتماع له مع ابيدن على االقرتاح املقدم ،يف حني مت رفضه من
صرح ابيدن بعد ما يقرب من مخس س����������اعات من احملاداثت
قبل أردوغان الذي كانت لديه أولوايت خمتلفةّ .
عن خماوف أردوغان بشأن دعم الوالايت املتحدة األمريكية لوحدات محاية الشعب يف كوابين ،مشرياً إىل أن
تركيا قامت أيضاً بتأييد جمموعات تعد مصدراً للمشكالت من وجهة نظر الوالايت املتحدة مبا يف ذلك أحرار
حبث أردوغان على وضع
الش����������ام -وهي قوة سلفية متش����������ددة تعمل مع تنظيم القاعدة السورية ،-قام ابيدن ّ
هذه اخلالفات جانباً من خالل تبين اقرتاح ألني-ماكغورك؛ وللتخلص من خماوف أردوغان بش����������أن وحدات
محاية الش����������عب ،فإن الوالايت املتحدة وتركيا س����������تحددان بديالً ملكافحة تنظيم داعش اإلرهايب .نّبي أردوغان
تقبله لالقرتاح اجلديد ولكن بشرط واحد هو أن على الوالايت املتحدة فرض منطقة حظر جوي مشال سوراي،
مبا يف ذلك مدينة حلب ،فلم يكن ذلك طلباً جديداً ،فعلى مدى عامني س����������عى أردوغان إىل إنش����������اء منطقة
آمنة يف حمافظيت حلب وإدلب الش����������ماليتني ملنع تدفق الالجئني الس����������وريني ،ومنح املتمردين املناهضني لألسد
فرصة إعادة التنظيم والتدرب ويتم دعمهم بفرض حظر جوي إلبطاء خمططات الرئيس السوري يف املنطقة.
جاء قرار أردوغان نتيجة لرغبته يف حماربة تنظيم داعش وإس����������قاط نظام األسد يف آن واحد ،يف الواقع
خالل الس����������نوات القليلة األوىل من احلرب -فإن التزام أنقرة بتغيري النظام الس����������وري قد دفع تركيا إىل فرضقيود أقل على املقاتلني املناهضني لألسد يف عبور احلدود الرتكية إىل سوراي؛ وحىت مع انتشار التنظيم اإلرهايب
يف شرق سوراي وتوسع أتثري تنظيم القاعدة السوري يف مشال سوراي ،ال يزال األسد حمور سياسة أردوغان.
اعتقد أردوغان أن التهديد الذي يش����������كله تنظيم داع����������ش اإلرهايب على تركيا ميكن أن يتم تداركه من
طريق اتباع هنج “عش ودع غريك يعيش” ،إي إذا قامت تركيا ابلتغاضي عن وجود التنظيم يف س����������وراي ،فإن
داع����������ش لن يش����������ن هجمات على تركيا ،ولذلك رأى أردوغان أن التع����������اون ضد التنظيم هو أمر يصب لصاحل
واشنطن وال يعد أمراً إجيابياً لألمن الوطين الرتكي.
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إن عملية فرض حظر جوي يف س����������وراي تتطلب من الوالايت املتحدة إس����������قاط الطائرات الس����������ورية يف
غياب وجود هناية عس����������كرية واضحة أو تفويض دويل (أو حملي) ،ومل يكن أوابما راغباً يف الدخول يف صراع
مباشر مع نظام األسد ،فضالً عن تصريح البنتاغون يف أن فرض حظر جوي سيتطلب توفري مبالغ مالية كبرية
وأجهزة استخباراتية ملراقبة حتركات التنظيم.
انعطاف يف األحداث:
جلأ البنتاغون إىل دعم القوى الوحيدة -وحدات محاية الشعب الكردية وامليليشيات العربية والسورية-
القادرة على مواجهة تنظيم داعش يف مشال س����������وراي وش����������رقها يف ظل غياب وجود اتفاق بني الوالايت املتحدة
وتركيا ،إذ شنت هذه الوحدات وحلفاؤها العرب هجوماً على التنظيم يف كوابين يف ربيع عام  ،2015وحبلول
منتصف ش����������هر حزيران من العام نفسه اس����������تولت على تل أبيض -وهو أحد املعابر الرئيسية للتنظيم يف مشال
س����������وراي (انظر اخلرائط اآلتية) -كان االستيالء على معرب تل أبيض أمراً اسرتاتيجياً ،إذ كان التنظيم يستخدمه
لتهريب القادة ،واملؤونة واملواد املتفجرة بنحو مباشر إىل مدينة الرقة أو يف أغلب األحيان إىل العراق.
خريطة :مناطق السيطرة ،آاير 2015

(املصدر :معهد دراسة احلرب)
115

حصاد البيان

خريطة :مناطق السيطرة ،أواخر شهر حزيران 2015

)املصدر :معهد دراسة احلرب(
إن اعتقاد أردوغان يف إمكانية جتنب تركيا هلجمات تنظيم داعش ثبت أبنه ال أساس له من الصحة؛
إذ أسفر تفجري تبناه التنظيم يف  20متوز عام  2015عن مقتل  33شخصاً وجرح أكثر من  100آخرين
يف مدين����������ة س����������وروك اجلنوبية يف تركي����������ا ،وكان العديد من الضحااي من األكراد األت����������راك ،وبعد عدة أايم قام
مس����������لحون من حزب العمال الكردس����������تاين بقتل اثنني من رجال الشرطة الرتكية مدعني أن هذا اهلجوم هو
انتقام من تركيا اليت تتآمر مع داعش.
وافقت تركيا يف  22متوز - 2015بعد مكاملة هاتفية بني أوابما وأردوغان -على فتح قاعدة إجنرليك
وغريه����������ا من القواع����������د اجلوية الرتكية للتحالف األمريكي؛ وبدأت اهلجمات اجلوية بعد بضعة أس����������ابيع ،وجاء
قرار أردوغان نتيجة التهديد املتزايد الذي يشكله تنظيم داعش .وكذلك وافقت كلٌّ من واشنطن وأنقرة على
العمل معاً يف تدريب أفراد من قوات املعارضة السورية من أجل القضاء على داعش يف املنطقة احلدودية اليت
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ال يس����������يطر عليها األكراد -وهي منطقة تقع بني معرب عزاز (يف مشال غرب سوراي) وجرابلس (على ضفة هنر
ف برانمج البنتاغون إىل تدريب وجتهيز  5000شخص من مقاتلي
الفرات) املعروف ابسم جيب منبجَ .ه َد َ
املعارضة س����������نوايً إال أن تباطؤ تركيا يف حتديد األش����������خاص الذين يتم تدريبهم أدى إىل توقف الربانمج وتوجهَ
ب����������دالً من ذلك إىل الرتكيز عل����������ى اجلماعات اليت حتارب داعش على أرض الواقع؛ ونتيجة لذلك مل حترز تلك
اجلماعات س����������وى تقدم ضئيل على الرغم من تكريس ما يقرب من نصف قوات التحالف الدولية من أجل
زايدة الضرابت اجلوية على التنظيم يف جيب منبج.
اس����������تمر تعمق عالقات الوالايت املتحدة مع وحدات محاية الش����������عب حملاربة تنظيم داعش اإلرهايب،
ففي تشرين األول عام  2015نشرت إدارة أوابما فرقة مكونة من  50قوة اتبعة للعمليات اخلاصة األمريكية
لتحس�����ي����ن التدريب والتخطيط والدعم للقوات الكردية والعربية السورية الواقعة شرق هنر الفرات ،الذين أطلق
عليها اسم قوات سوراي الدميقراطية.
خالل جولة رائس����������ية أخرى إىل إس����������طنبول يف كانون الثاين عام  ،2016قضى ابيدن وغريه من كبار
املسؤولني األمريكيني ساعات طويلة يف االطالع على خرائط العراق وسوراي مع أردوغان ومساعديه .كان من
أول����������وايت ابيدن يف جدول أعماله أن يبني ألردوغان احلاجة امللح����������ة للقضاء على داعش يف منبج؛ إذ كانت
املدينة نقطة عبور رئيسة للمقاتلني األجانب ،وخط اإلمداد الرئيس ملدينة الرقة ،ومركزاً ملقاتلي التنظيم املتورطني
يف التآمر اخلارجي؛ فكان اقرتاح الوالايت املتحدة هو اس����������تخدام القوات الدميقراطية السورية لعبور هنر الفرات
والدخول إىل املدينة من اجلهة الغربية؛ إلاّ أن أنقرة اعرتضت على ذلك االقرتاح ظناً منها أن أي حترك للقوات
الدميقراطية الس����������ورية يف جيب منبج يعد خطوة حنو توحيد اجلماعات الكردية؛ لذا اقرتح أردوغان اللجوء إىل
مقاتلي املعارضة املستعدين للتحرك شرقاً من منطقة ممر أعزاز ابجتاه جرابلس مث التوجه إىل مدينة منبج جنوابً.
وافقت إدارة أوابما على إيقاف اس����������تخدام القوات الدميقراطية الس����������ورية للعمل مع تركيا ،ومع ذلك مل
يتحرك س����������وى بضع مئات من املقاتلني املدعومني من تركيا؛ ويف ش����������هر نيسان عام  2016قامت قوة صغرية
تدعمه����������ا تركيا تتألف من الرتكمان واجليش الس����������وري احل����������ر والفصائل املتطرفة -بدعم م����������ن قوات التحالف
اجلوية -بشن هجوم لالستيالء على منطقة الراي اليت تبعد  22ميالً شرق أعزاز ،ولكن بعد النجاح األويل،
قام داعش إبعادة تنظيم قواته وتس����������ليحها وهزمت اجلماع����������ات اليت تدعمها تركيا؛ األمر الذي دفع الوالايت
املتحدة إىل العودة إىل القوات الدميقراطية السورية ،ففي هناية شهر آاير عام  2016عربت القوات هنر الفرات
ابجتاه مدينة منبج ،وبعد عدة أشهر من املعارك الدموية وسقوط آالف القتلى من اجلانبني ،سيطرت القوات
الدميقراطية السورية على املنطقة يف  12من شهر آب عام  ،2016وبعد أسبوعني من حترير منطقة منبج من
تنظيم داعش ،اكتشفت تركيا قوة معارضة أكرب وقررت التدخل يف سوراي.
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عملية درع الفرات:
قدمت إدارة أوابما وعوداً بعودة مجيع قوات وحدات محاية الش����������عب إىل الش����������رق عرب هنر الفرات بعد
حترير مدينة منبج واستقرارها؛ مما زاد من خماوف تركيا أبن يستويل األكراد السوريون على بقية املناطق احلدودية
بني سوراي وتركيا نظراً لتصورهم أبن اجمللس العسكري يف منبج ذي األغلبية العربية الذي حيكم املدينة هم وكالء
لوحدات محاية الشعب؛ ومما زاد من تلك املخاوف إنشاء مواقع دفاعية من قبل قوات سوراي الدميقراطية مشال
مدينة منبج ابلقرب من جرابلس.
قامت قوات املعارضة املدعومة من تركيا -اليت تساندها قوات العمليات اخلاصة الرتكية -ببدء عملية
درع الف����������رات وذلك بعبور جرابلس لدحر تنظيم داعش ،واألهم من ذلك الس����������يطرة على األكراد .ومع حترك
تلك القوات ابجتاه اجلنوب كان يتعني على القوات األمريكية التدخل السريع لتجنب اشتباك كبري مع عناصر
قوات سوراي الدميقراطية املتمركزين ابلقرب من مدينة منبج ،ومل ترسل تركيا أي حتذير للوالايت املتحدة بشأن
بدء العملية ،إلاّ أن إدارة أوابما س����������رعان ما عرضت خدمة ق����������وات العمليات اخلاصة األمريكية ،واملعلومات
االستخباراتية ،والدعم اجلوي لعملية درع الفرات ،وشجعت املسلحني املدعومني من تركيا على التحرك غرابً
ومن مث التوجه إىل اجلنوب الغريب لدحر مقاتلي التنظيم من املدن احلدودية األخرى .وبعد س����������تة أش����������هر من
القتال قامت عملية درع الفرات ابالستيالء على مدينة الباب الواقعة جنويب منطقة جيب منبج؛ مما أدى إىل
إنشاء منطقة عازلة مساحتها  772ميالً مربعاً يسيطر عليها األتراك.
خريطة :مناطق التأثري ،أوائل آاير عام 2017
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ش����������كلت عملية درع الفرات نوعاً من الس����������عي املشرتك حنو القضاء على تنظيم داعش يف خريف عام
للتوصل إىل مربر للتدخل الرتكي املباشر يف سوراي للقضاء
 ،2014ومع ذلك ،اس����������تغرق من أردوغان عامني ُّ
عل����������ى التنظيم ،إلاّ أن الس����������بب وراء تدخل أردوغان كان األك����������راد ،كان تردد أردوغان يف التخلص من تنظيم
داعش يف وقت سابق أنتج وبنح ٍو مثري للسخرية عالقة وثيقة بني الوالايت املتحدة األمريكية ووحدات محاية
الشعب؛ مما أدى يف هناية املطاف إىل خضوع تركيا لألوضاع الراهنة والتدخل للتخلص من داعش.
ما الذي نستنتجه من ذلك؟
بغض النظر عن اجلهة اليت تتحمل مسؤولية املأزق احلايل ،فإن السؤال الرئيس هو :ماذا إبمكان إدارة
ترامب تقدميه حيال ذلك؟ ابلنظر إىل املصلحة الوطنية احليوية اليت حتظى هبا الوالايت املتحدة يف هزمية تنظيم
داعش ،لن يكون من احلكمة التخلي عن القوات الدميقراطية الس����������ورية يف هذه املرحلة ،على الرغم من وجود
مش����������كالت مع تركيا .خالل حدث أقيم يف واش����������نطن يف  26من نيسان هلذا العام ،قال اللواء املتقاعد تريي
وول����������ف -انئب املبع����������وث األمريكي لتحالف القضاء على تنظيم داعش :-إن قوات س����������وراي الدميقراطية متثل
“اجلهة اجملدية الوحيدة لتحرير الرقة”.
ليس من املستغرب أن املسؤولني األتراك خيالفون رأي السيد وولف ،ومن املرجح أن أردوغان سيطلب
دعم اهلجوم على
من ترامب إيقاف اخلطط األمريكية يف تسليح وحدات محاية الشعب قائالً إن على اإلدارة َ
الرقة ابس����������تخدام القوات املدعومة من تركيا ،أي :إعادة تنظيم اجملموعات وتوجيها اليت مت حش����������دها يف عملية
درع الفرات ،ق ّدر البنتاغون إعداد القوات الدميقراطية السورية لتصل إىل  50ألف مقاتل ،منهم  27ألفاً من
وحدات محاية الشعب ،و 23ألفاً من القوات العربية ،وعلى النقيض من ذلك ،فإن تركيا قامت حبشد بضعة
آالف مقاتل فقط يف عملية درع الفرات ،إال أن بعض احملللني يعتقدون أهنم ضروريون للحفاظ على املنطقة
العازلة اليت أنشأهتا تركيا ،ولكن حىت لو مت السماح للقوات املعارضة ابهلجوم على الرقة فإن أعدادهم ال تزال
صغرية جداً فضالً عن أن مدى متاسك القوات وحتكم القيادات يف تشكيالت اجملموعة يعد أمراً غري مؤكد؛
وابلتايل ال متثل بديالً ذا مصداقية قوية كقوات الدميقراطية السورية.
فضالً عما مت ذكره آنفاً ،فمن غري الواضح كيف س����������يصل أف����������راد قوات املعارضة التابعون لعملية درع
الفرات إىل الرقة إذ إهنم متمركزون يف منطقة حماصرة ،وإذا أرادوا الوصول إىل الرقة من اجلنوب فسيكون عليهم
قتال قوات النظام الروس����������ي وأسد ،وإذا اختاروا الوصول إىل الرقة من الشمال ،فعليهم طلب املرور من خالل
خطوط قوات س����������وراي الدميقراطية وهو أمر مستبعد ،أو إبمكاهنم االستيالء على معرب تل أبيض مث القتال مع
اآلالف من املقاتلني األكراد والعرب املدعومني من الوالايت املتحدة األمريكية.
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(املصدر :معهد دراسات احلرب)
أظهرت تقارير كثري يف ش����������هر نيسان املاضي أن كبار مس����������ؤويل جملس األمن الوطين قد طرحوا خيار
إرس����������ال عش����������رات اآلالف من القوات األمريكية إىل سوراي لالس����������تيالء على الرقة ،وهي خطوة من شأهنا أن
تش����������كل أساساً لغزو سوراي ،وستكون هنجاً خمالفاً للنهج “غري املباشر” الذي يتم فيه االعتماد على الشركاء
احملليني لتحرير األراضي ومحايتها .وفيما عدا األرواح األمريكية اليت ستزهق ،فإن اجليش األمريكي سيقاتل يف
مدينة تضم أكثر من  200ألف نس����������مة من دون وجود اس�����ت����راتيجية خلروجهم من املدينة .إلاّ أن البنتاغون ال
حيبذ مثل هذا اخليار -وهو ال يعد أمراً مفاجئاً -إذ أبدى ترامب مؤخراً عدم رغبته يف إرسال أعداد كبرية من
القوات الربية األمريكية للقتال ضد تنظيم داعش ،فضالً عن تردده يف التعمق بنحو أكرب يف األزمة السورية.
ونظراً لندرة البدائل اجليدة ،ينبغي إلدارة ترامب املضي قدماً خبيار القوات الدميقراطية الس����������ورية ولكن
عليها أن تفعل ذلك كجزء من اس�����ت����راتيجية أوس����������ع هتدف إىل ختفيف خماوف تركيا قدر اإلمكان ،وينبغي أن
تتضمن هذه اخلطة مخسة عناصر على األقل ،وهي كما أييت:
أوالً :لك����������ي يبني ترامب ألردوغان احلاجة امللحة لتحرير الرقة ابس����������تخدام القوات املتاحة حالياً ،فإن
اإلدارة س����������تحتاج إىل تقدمي قضية أقوى -على املس����������توى العام واخلاص على حد سواء -للمزااي احملتملة لرتكيا
من شراكة الوالايت املتحدة مع وحدات محاية الشعب .إن الدعم األمريكي مينح للوالايت املتحدة السيطرة
على أفراد وحدات محاية الش����������عب يف مشال وس����������ط سوراي ومشال ش����������رقها؛ مما ُّ
حيد من احتمالية سعي مقاتلي
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يضر ابملصاحل الرتكية بنح ٍو كبري.
وحدات محاية الشعب للحصول على الدعم من روسيا وإيران وهو ما قد ُّ
إن العالقات األمريكية مع وحدات محاية الش����������عب وجناحها السياس����������ي -حزب االحتاد الدميقراطي
( -)PYDس����������تؤدي أيضاً إىل منح الوالايت املتحدة األمريكية الفرصة أبن تكون وس����������يطاً بني تركيا وحزب
العمال الكردس����������تاين يف حالة اس����������تعداد الطرفني إلعادة بدء حماداثت الس�����ل����ام؛ وهذا من شأنه أن يصب يف
مصلحة أردوغان نظراً لعمليات القتل الذي ميارسه حزب العمال الكردستاين يف اجملتمع الرتكي ،وعدم وجود
تدخل عس����������كري حلل هذا الصراع ،وفضالً عن ذلك وبعد حصول أردوغان على الس����������لطة التنفيذية عليه أن
يسعى من أجل احلد من تعزيز املشاعر املعادية للكرد.
م����������ن اجلدير ابلذك����������ر أن أردوغان قد اتبع يف الس����������ابق -منذ ع����������ام  2012إىل أوائل عام -2015
اس�����ت����راتيجية هتدف إىل إهناء احلرب مع حزب العمال الكردستاين عرب الوصول إىل تسوية خالل املفاوضات،
وش����������اركت احلكومة الرتكية مع حزب االحتاد الدميقراطي الكردس����������تاين ووحدات محاية الشعب آملة أبن ختلق
ش����������قاقاً بينهما وبني حزب العمال الكردس����������تاين؛ إلاّ أن هذه االسرتاتيجية قد ابءت ابلفشل يف عام 2015
مع عودة العنف ضد حزب العمال الكردس����������تاين؛ إذن ،فإن مهمة ترامب األساس����������ية هي تقدمي حجة مقنعة
ألردوغ����������ان أبن من مصلحة تركيا العودة إىل هنجها القدمي ابلتع����������اون مع األكراد ،وأن الرئيس األمريكي على
استعداد لتقدمي املساعدة.
اثنیاً :ينبغي على ترامب االلتزام ابلش����������فافية الكاملة مع أردوغان حول طبيعة الدعم العسکري الذي
تقدمه الوالایت املتحدة للقوات الدميقراطية السورية لتجنب خماوف أنقرة من أن املساعدة األمریکیة لوحدات
محایة الش����������عب میکن أن تش����������كل خطراً عس����������کرایً مباش����������راً علی ترکیا .قال مس����������ؤولو الدفاع األمريكيون إن
املساعدات ستتضمن أسلحة صغرية ومدافع رشاشة وذخائر وعرابت مدرعة ومعدات هندسية فقط ،وينبغي
على اإلدارة أن تتبع اقرتاح البنتاغون أبن يتم قياس نوعية األس����������لحة والذخائر وكميتها اليت تقدمها للقوات،
حبيث تكون هذه املس����������اعدات كافية يف عملية حترير الرقة ويف الوقت نفس����������ه ال تشكل خطراًكبرياً على تركيا،
وينبغي أيضاً إرجاع أي أسلحة ثقيلة قدمت للقوات إىل الوالايت املتحدة يف أعقاب محلة الرقة.
اثلثاً :على ترامب أن حيدد نطاقاً أوس����������ع للتس����������وية املؤقتة بني أنقرة والقوات الدميقراطية الس����������ورية اليت
وإن كانت بعيدة عن املثالية من وجهة نظر أردوغان -س����������تحافظ على املصاحل الرتكية األساس����������ية يف احتواءالطموح����������ات الكردية واحلفاظ عل����������ى التحالف األمريكي-الرتكي ،وينبغي عل����������ى إدارة ترامب أن حتدد وتنفذ
شروطاً واضحة وذات مصداقية حتد من توسع سيطرة األكراد ونفوذهم يف سوراي؛ ويعين ذلك عملياً أن على
الوالايت املتحدة أن تكون مس����������تعدة بقيام سحب كامل للقوات الدميقراطية السورية عرب الضفة الشرقية لنهر
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الف����������رات ،اتركةً مدينة منبج تدار من قبل جمموعات معتدلة اتبعة لرتكيا؛ وهذا يعين أيضاً اس����������تعدادها لتقدمي
مس����������اعدات إضافية جلهود تركيا الرامية إىل احلفاظ على املنطقة العازلة لدرع الفرات كتحوط ضد عودة تنظيم
داعش وضمان عدم جتمع األكراد والسيطرة على احلدود الرتكية السورية أبكملها ،على اإلدارة األمريكية أن
تعيد التأكيد على معارضة الوالايت املتحدة لوجود دولة كردية مستقلة يف مشال سوراي.
يتوجب على ترامب أن يبني ألردوغان أن الوالايت املتحدة ال تزال ُّ
تعد حزب العمال الكردس����������تاين
منظمة إرهابية ،وأهنا س����������تقدم مزيداً من املعلومات االس����������تخبارية واملس����������اعدة لوقف هجمات حزب العمال
الكردستاين؛ وملعاجلة املخاوف األمنية الرتكية جيب على اإلدارة أن توضح لوحدات محاية الشعب أن استمرار
عالقتهم مع حزب العمال الكردس����������تاين -والسيما يف سياق اهلجمات املستمرة حلزب العمال الكردستاين يف
تركيا -سيجعل أي عالقة طويلة األمد بعد الرقة مع الوالايت املتحدة غري قابلة لالستمرار.
رابعاً :جيب أن تسعى الوالايت املتحدة إىل إجياد طرق ملعاجلة املخاوف الرتكية املشروعة ،ويف الوقت
نفس����������ه عليها أيضاً أن تسعى يف إجياد حلول ملخاوف األكراد الس����������وريني؛ فإذا انسحبت القوات الدميقراطية
الس����������ورية بنحو هنائي من ش����������رق هنر الفرات -مثالً -فإن على تركيا إنشاء ممر آمن للنقل عرب منطقتها العازلة
للسماح حبركة املدنيني األكراد بني احملافظات الكردية ،ويف املقابل السماح مبشاركة أكرب للمنظمات السياسية
املوالية لرتكيا يف املناطق اليت تس����������يطر عليها قوات س����������وراي الدميقراطية؛ وينبغي على تركيا أن توافق أيضاً على
أي حكومة س����������ورية مس����������تقبلية اليت تقوم بتوفري درجة من احلكم الذايت احمللي للمناطق اخلاضعة لسيطرة
حتمل ّ
تلك القوات يف مشال س����������وراي؛ ومبجرد أن تنأى وحدات محاية الشعب بنفسها عن حزب العمال الكردستاين
فإن إدارة ترامب جيب أن تقدم املساعدة األمريكية بنح ٍو مستمر.
خامس����������اً :على ترامب أن يكون مستعداً لتقدمي خيارات ملعاجلة خماوف أردوغان بشأن حزب العمال
الكردس����������تاين خارج سوراي ،والسيما يف مشال العراق ،إذ خيشى أردوغان من تواجد حزب العمال الكردستاين
يف منطقة جبل سنجار -إحدى املناطق اليت مت قصفها يف  25نيسان -خوفاً من أن يعمل احلزب مع إيران
إلقامة “جس����������ر بري” لش����������حن األسلحة من إيران إىل سوراي عرب العراق؛ فمن هنا إبمكان إدارة ترامب تعزيز
العالقات األمريكية مع وحدات محاية الشعب ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاين ،ورئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي للتخلص من وجود حزب العمال الكردس����������تاين يف س����������نجار وذلك عل����������ى وفق تقرير جمموعة
األزمات الدولیة األخری.
ال تُعد أي من تلك اإلجراءات حالً س����������حرايً للمش����������كلة ،ولن يكون من السهل إقناع أردوغان هبا،
وجتدر اإلش����������ارة إىل َّ
أي وس����������يلة لطمأنة تركيا لن تكون كافية لتتقبل عالقة الوالايت املتحدة مع وحدات
أن َّ
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محاية الش����������عب ،ولكن قد تكون اخلطوات املقرتحة يف هذا املقال كافية ملنع تدهور كل من احلملة العس����������كرية
يصب يف مصلحة البلدين.
ضد تنظيم داعش والتحالف األمريكي-الرتكي وهو أمر ُّ
شك فيه أن الرئيس األمريكي قد
يف ظل التحدايت العاملية العديدة اليت يواجهها ترامب ،فإنه مما ال َّ
اكتش����������ف أن األحداث يف مشال س����������وراي معقدة جداً؛ يف الواقع قد ال يكون هناك بلد أكثر تعقيداً من سوراي
على هذا الكوكب ،إلاّ أن اش����������تباك القوات األمريكية وسط تفاقم التوترات بني تركيا واألكراد وزايرة أردوغان
الوشيكة إىل واشنطن ،فإنه ليس أمام الرئيس خيار سوى مواجهة هذا التعقيد بنح ٍو سريع.

املصدر:
http://foreignpolicy.com/2017/05/12/the-united-states-and-turkey-are-on/a-collision-course-in-syria-trump
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لعبة انتظار الالجئين السوريين في األردن “قنبلة
موقوتة على الحدود األردنية”
آرون مجيد *

2017/5/28
تقطّعت السبل بعبد السالم محيد البالغ من العمر  52عاماً يف خميم ركبان ،وهو خميم لالجئني
يقع يف الصحراء احلارقة على حافة احلدود الشمالية الشرقية األردنية مع سوراي منذ آذار عام  .2016وقد
َّفر من محص إىل هنا للهرب من احلرب األهلية السورية وإلجياد املكان اآلمن ألسرته ،لكن املخيم الذي
يسكنه -والذي يضم حنو  80ألف انزح سوري نزحوا مسافة  100ميل من أقرب مدينة -مل يشهد سوى
توزيع شحنة غذائية واحدة اتبعة لألمم املتحدة منذ كانون الثاين للعام  ،2017ومل يشهد وجود مرفق
طيب مهين واحد ،إذ يقول محيد “إن الوضع ىف ركبان كارثي” ،على وفق األرقام اليت ذكرهتا األمم املتحدة
فإن حوايل  %80من الذين تقطعت هبم السبل يف خميم ركبان هم من النساء واألطفال؛ وقد طالب محيد
وهو أب لثمانية أطفال -ابحلصول على إذن من احلكومة األردنية لتلقي عالج أحد أبنائه الذي يعاينلكن احلكومة األردنية رفضت طلبه بعالج ابنه ،وأعرب عن أسفه بعدم وجود
من مشكلة قلبية مستمرةَّ ،
تعليم رمسي يف املخيم؛ مما ّأدى ذلك عدم معرفة بعض أوالده كيفية كتابة أمسائهم ،واصفاً احلال بــ”كما
لو كنا نعيش يف العصر احلجري”.
بعد اندالع احلرب األهلية السورية عام  ،2011فتح األردن أبوابه أمام الالجئني السوريني ،وقد
استوعبت البالد ما ال يقل عن  659الف الجئ سوري على مدى السنوات الست األخرية على ووفق
أرقام األمم املتحدة ،وأتيت هذه النسبة الستيعاب الالجئني بعد كل من تركيا ولبنان فقط ،يف حني أكدت
عمان غريت نيتها يف متوز
احلكومة األردنية أن العدد احلقيقي هو ح��وايل  1.4مليون شخص ،إال أن ّ
من العام  ،2014وبدأت يف منع اآلالف من طاليب اللجوء السوريني من دخول البالد ،وتركهم ابلقرب
من ركبان املنطقة الدولية احلرام اليت يطلق عليها مسؤولو املساعدات “البريم”؛ ونظراً لقرهبم من احلدود
األردنيةَّ ،فر السكان إىل هذا املعسكر الصحراوي املعزول هرابً من نظام األسد والضرابت اجلوية الروسية.
وخالفاً للمخيمات الرمسية لالجئني داخل األردن ،مثل الزعرتي أو األزرق الذي توفر فيه القوات
األردنية األمن إال أن خميم ركبان خيلو من أي فرقة عسكرية أردينة أو قوات من الشرطة تعمل ابنتظام داخل
املنطقة؛ فنتيجة لذلك وإىل حد ما ،ستسود الفوضى ،فخالل العام املاضي انفجرت على األقل مثاين قنابل
*صحفي يف عمان ،ويكتب يف جملة “الشؤون اخلارجية” ،وموقع “املونيتور” ،وصحيفة “ديلي ستار” اللبنانية.
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يف البريم ،وكان آخرها يف  16أاير ،و ّأدت االشتباكات املتكررة بني املليشيات داخل املخيم،كداعش،
واجليش السوري احلر ،ومجاعات متمردة سورية أخرى ،إىل مزيد من التوترات؛ وابلنظر إىل عدم وصول
وسائل إعالمية موثوقة إىل البريم خلطورة األمر فإنه من احملتمل أن يكون عدد اهلجمات أعلى بكثري.
قاد تنظيم داعش يف حزيران عام  2016شاحنة مليئة ابملتفجرات إىل نقطة حدودية ابلقرب من
ركبان؛ وقد أسفر ذلك عن مقتل سبعة من أفراد األمن األردنيني ،األمر الذي أاثر صدمة كثريين من أبناء
البالد ،وعلى الرغم من أن امللك عبد هللا وعد يف مطلع عام  2016ابلسماح لـ  20ألف سوري ابهلجرة
من ركبان إىل األردن -وذلك بسبب الضغط من الوالايت املتحدة األمريكية آنذاك -إال أن تفجري يونيو
غري متاماً من حساابت الرئيس األمريكي ابراك أوابما ،إذ أعلن األردن من أن املنطقة كاملة هي منطقة
عسكرية مغلقة وأص َّ��ر على قطع املساعدات الغذائية والطبية حىت أغسطس من ع��ام  ،2016مدعياً
أبن أزمة البريم مل تعد مشكلة البالد على الرغم من أن األمم املتحدة واملاحنني الغربيني ميولون الربانمج
اإلنساين أبكمله؛ وعليه فقد أدى القطع إىل سوء التغذية احلاد ،مع انتشار أمراض التهاب اجلهاز التنفسي
واإلسهال احلاد والسيما بني األطفال.
عمان مسحت يف هناية املطاف مبساعدات حمدودة للغاية ،فإن الوضع ال يزال
على الرغم من أن ّ
غري جيد هناك ،إذ أشار أحد مسؤويل املساعدات الدولية -ال��ذي مل يكشف عن هويته خوفاً من أن
يُزعج احلكومة األردنية -إىل أن أكثر من  12طفالً يف الركبان وافتهم املنية منذ بداية أزمة البريم؛ لعدم
حصوهلم على الرعاية الصحية ،حيث وثقت صور مرئية لألقمار الصناعية وجود وجود مقابر مؤقتة ،وبعد
عمان السماح لالجئني إبعادة التوطني يف األردن،
كل ما حصل هناك من أمور إنسانية لالجئني رفضت ّ
ِّ
وهذا األمر يشري إليه مدير مركز القدس للدراسات السياسية يف عمان عريب الرنتاوي خالل مقابلة معه
إذ قال“ :األردن لن يسمح مطلقاً للسوريني العالقني على احلدود ابلدخول إىل البالد ،حنن لن خناطر
أبمننا ،ومثل هذا الرأي منتشر على نطاق واسع يف اململكة اهلامشية”.
قبل مدة يسرية على اهلجوم الذي طال احلدود ،قال امللك عبد هللا لقناة يب يب سي الربيطانية إن
األردن وصل إىل “درجة الغليان” من حيث قبول الالجئني ،حمذراً بقوله إبنه “عاجالً أم آجالً ،يرى أن
السد سوف ينفجر” ،وفضالً عن حديث العاهل األردين فإن األردنيني يُعادون ما يرونه إبلقاء اإلشاعات
املغرضة حول أمهية حقوق اإلنسان.
منذ بداية احلرب السورية يف عام  ،2011استوعبت الوالايت املتحدة على ما يقارب  18ألف
سوري يبحثون عن اللجوء ،وهو جزء صغري مقارنةً ابلعدد الذي استوعبته اململكة اهلامشية فقرية املوارد؛
ف��ل��ذا ق��ال ال��رن��ت��اوي“ :إذا ك��ان ه��ن��اك أي شخص مهتم حب��ل ه��ذه املشكلة ،فبإمكانه أن أييت وأيخ��ذ
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[الالجئني] إىل أورواب أو كندا”.
يرى عامل السياسة جبامعة متبل (شون يوم) -مهمته احلفاظ على االتصال املنتظم مع كبار املسؤولني
األردنيني -أن عمان “ال توجد لديها اسرتاتيجية طويلة األمد” حلل أزمة البريم ،وبدالً من ذلك قال إن
احلكومة األردنية “ستواصل التلكؤ -طاملا أهنا قادرة -حىت يستقر الوضع يف سوراي” ،لكن ابلواقع يقول
عمان تواجه معضلة ،إذ ختشى خلق السماح للسوريني ابلدخول رمسياً من ركبان لألردن موجة جديدة
إن ّ
وكبرية من الالجئني؛ ألن الناس من سوراي سيتدفقون مرة أخرى إىل حدود األردن من أجل أتمني احلماية،
ويف الوقت نفسه -ومن خالل إبقاء  80ألف سوري عالق -ستخلق اململكة اهلامشية هتديداً أمنيا كبرياً
لنفسها ،حيث يصبح املخيم ساحة جلذب املسلحني ،ويشعر األردن بقلق ابلغ إزاء التهديد بشن هجوم
آخر على قواته ،وأن التفجريات العديدة اليت وقعت مؤخراً يف ركبان زادت من حدة قلق األردن؛ وأخرياً
أكد امللك عبد هللا أن داعش قام إبنشاء موطئ قدم منيع داخل املخيم.
أعلن قائد ق��وات احل��دود يف األردن العميد سامي كفاوين يف شباط أن وج��ود داع��ش قد يعزز
يف البريم ،لكن -الباحث يف هيومن رايتس ووتش -آدم كوغل انتقد اخلطاب الرمسي الذي يربط عالقة
 80ألف الجئ سوري مع داعش ،وقال إن مثل هذه التصرحيات “ميكن أن تستخدم إلخفاء حقيقة
أن هؤالء هم العوائل الذين يعانون ابلفعل” ،مضيفاً أن الالجئني “هربوا من االضطهاد الشديد وطلبوا
املساعدة اإلنسانية”.
وفيما خيص املساعدة اإلنسانية فإهنا مل تُقدم حىت اآلن ،وعلى الرغم من إنشاء عيادة اتبعة لألمم
املتحدة ابلقرب من ركبان ،إال أهنا تعاين من قصور شديد ،وعلى وفق مسؤول إنساين دويل مطلع أكد
أن احلكومة األردنية تسمح املرفق الطيب التابع لألمم املتحدة ابستقبال فقط ما يرتاوح بني  20إىل 30
مريضاً يومياً ،وهو معدل ال يلبيّ سوى  %10من االحتياجات الطبية لسكان املخيم ،وقد أوضح كوغل
أن الوصول إىل املرفق الطيب خيضع لسيطرة جمموعة من امليليشيات داخل املخيم؛ مما “ينتهك املبادئ
اإلنسانية يف كثري من النواحي” ،حيث من املفرتض توفري الرعاية جلميع من حيتاجون إليها .وأش��ارت
خريون داال -اخلبرية لدى منظمة العفو الدولية على منطقة البريم -إىل أن احلصول على الغذاء حمدود جداً
حبيث يلجأ بعض السكان إىل ممارسة احملرم من أجل البقاء ،وشددت داال على أهنا وغريها يف املنظمات
اليت تقدم املساعدات يتفهمون “املخاوف األمنية املنطقية” لألردن ،ولكنهم يطالبون احلكومة على األقل
“إبيصال املساعدات اإلنسانية من دون قيود لالجئني يف رخميمي كبان وحدالت” ،إال أن احلالة ال تزال
حمبطة اآلن ،فعملية األمم املتحدة يف ركبان هي اآلن من أمثن العمليات ،على وفق ما ذكره أحد املسؤولني
الذين حتدثت إليهم؛ ومع ذلك يتهم سكان املخيمات امليليشيات القبلية احمللية ابختالس املساعدات،
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أما انعدام األمن يف املنطقة فيضمن عدم قدرة اجلهات املاحنة الغربية من التأكد أن مساعدهتا تصل إىل
أهدافها املقصودة.
وحىت لو مسحت عمان بوصول مساعدات األم��م املتحدة من دون قيود إىل داخ��ل البريم ،فإن
املسؤولني يف اجملال اإلنساين سيواجهون حتدايت هائلة ،فقد ذكر سفري أورويب -الذي طلب عدم الكشف
فأي منظمة غري حكومية أو دولية ستغامر إبرسال
عن هويته“ :-أن هناك خطر االختطاف والقتلُ ،
شعبها يف بيئة كمنطقة البريم!؟” ،وفضالً عن التعقيدات املتواجدة يف البريم ،وضح مسؤولون أوروبيون
أبن احلكومة األردنية انقشت إبعاد الالجئني من أربعة إىل ستة أميال عن احلدود إلنشاء منطقة عازلة،
ومنع تكرار هجوم يونيو 2016؛ ومع ذلك فإن مثل هذا االقرتاح سيكون حتدايً لوجستياً هائالً على أقل
تقدير ،وقد ينتهك أيضاً القانون الدويل؛ مما قد يؤدي إىل مشكالت واسعة النطاق يف العالقات العامة
لألردن.
وعلى الرغم من مقابلة  11شخصاً مطلعني من بينهم دبلوماسيون غربيون كبار ،ومسؤولون عن
حقوق اإلنسان وسوريون عالقني يف البريم ألغراض هذه املقالة ،إال أن املتحدث ابسم احلكومة األردنية
حممد املومين رفض التعليق على تعامل األردن مع األزمة اإلنسانية يف املنطقة هناك.
وعلى أقل تقدير ،ينبغي على األردن أن تسمح بتقدمي مساعدات غذائية ،وأن تزيد من إمكانية
وصول السوريني إىل مرفق طيب قريب اتبع إىل األمم املتحدة ،وإحالة طاليب اللجوء الذين حباجة إىل معاجلة
طبية طارئة إىل املستشفيات األردنية؛ فغياب بعض التغيريات يف سياسة عمان أو نتائج احلرب األهلية
للتطرف يف البريم،
السورية اليت استمرت ست سنوات ،والتحدايت اإلنسانية إىل جانب التهديد املتصاعد ُّ
مجيعها ُّ
تعد قنبلة موقوتة على عتبة األردن.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/jordan/2017-05-24/ammansrefugee-waiting-game
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كيف يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالية؟
إد غرابيانوسكي *

2017/6/3
يعد مكتب التحقيقات الفيدرالية أضخم وكالة حكومية يف الوالايت املتحدة ،ويراه بعضهم الوكالة
األكرب لتطبيق القانون يف العامل .كانت هذه الوكالة -خالل أترخيها الذي انهز  100سنة -يف صميم
العديد من احلاالت املشينة بعضها انجحة ،وبعضها مثرية للجدل ،أما يف عصر اإلرهاب احلايل فقد كان
مكتب التحقيقات الفيدرالية معقداً وقوايً كما مل يكن يف السابق.
يف هذا املقال سنتعرف عما يفعله مكتب التحقيقات الفيدرالية؟ وكيف بدأ؟ وكيف ميكن أن
تصبح وكيالً له؟ وسوف نلقي نظرة على بعض األدوات والتقنيات اليت يستخدمها املكتب ،وسنتكلم على
(جي إدغار هوفر) الرجل الذي قام بتطوير املكتب إىل وكالة ضخمة حلل اجلرائم.
إن مكتب التحقيقات الفيدرايل هو الذراع التحقيقية لوزارة العدل األمريكية ،ومهمته اخلاصة
متجددة ابستمرار ،ويركز حالياً على وقف اإلرهاب ،والفساد ،واجلرمية املنظمة ،واجلرائم عرب الشبكة
العنكبوتية ،وانتهاكات احلقوق املدنية ،والتحقيق يف اجلرائم اخلطرية ،مثل :السرقات الكربى ،أو جرائم
القتل ،ويساعد هذا املكتب أجهزة تطبيق القانون األخرى عند احلاجة ،وتشمل اجلرائم اليت تقع يف
اختصاصه على وجه التحديد األعمال اإلجرامية اليت تعرب حدود الدولة ،وانتهاك قوانني املمتلكات
االحتادية اخلاضعة للفدرالية ،وغريمها من االنتهاكات للقوانني الفيدرالية.
تتمثل املهمة الرمسية ملكتب التحقيقات الفيدرايل -حبسب موقعه يف اإلنرتنت -يف دعم القانون من
خالل التحقيق يف انتهاكات القانون اجلنائي الفيدرايل؛ حلماية الوالايت املتحدة من االستخبارات األجنبية
واألنشطة اإلرهابية ،وتوفري القيادة واملساعدة يف جمال تطبيق القانون لألجهزة الفيدرالية والرمسية واحمللية
والدولية ،وااللتزام هبذه املسؤوليات بطريقة تستجيب الحتياجات اجلمهور وخملصة لدستور الوالايت
املتحدة يف الوقت نفسه.
وإلزالة بعض التكهنات حول مكتب التحقيقات الفيدرايل ،هنالك بعض األشياء اليت ال يقوم هبا
تتمثل ابآليت:
•هو ليس قوة من الشرطة الوطنية ،وإن أجهزة تطبيق القانون احمللية والرمسية ليست
* كاتب مستقل من مدينة بوفالو ،يف والية نيويورك.
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اتبعة ملكتب التحقيقات الفيدرالية ،بل إن لديه اختصاصات متعددة ألنواع خمتلفة من اجلرائم.
•ال يتسلم القضااي من األجهزة احمللية ،لكن إذا كانت اجلرمية تنطوي جزئياً ضمن
اختصاص مكتب التحقيقات الفيدرايل ،أو إذا كانت خطرية مبا فيه الكفاية لتتطلب مشاركته
فسيقوم املكتب بتشكيل فريق عمل ومن خالله سوف يعمل الوكالء بنح ٍو وثيق مع الشرطة
احمللية.
•ال يالحق احلاالت ،فهو يقدم معلومات استقصائية وحتقيقة إىل حماميي الوالايت
املتحدة الذين يستخدمون تلك املعلومات إلصدار القرار فيما إذا سيتم حماكمتهم أو ال.
ميكن للوكالء يف مكتب التحقيقات الفيدرالية محل األسلحة النارية ،ويكون استخدامهم لتلك
األسلحة مقيداً ابلقواعد نفسها اليت تقيد مجيع مكاتب تطبيق القانون األخرى يف الوالايت املتحدة ،مع
إمكان استخدام القوة القاتلة حني الضرورة ملنع حدوث وفيات أو إصاابت ألحد الوكالء يف املكتب
أو غريهم ،وال ميكن للوكالء املشتبه هبم استخدام وسائل إلكرتونية لالستماع من خالهلا على احملاداثت
اهلاتفية دون تل ّقي أمر من احملكمة ،وللحصول على أمر من احملكمة جيب عليهم أن يثبتوا السبب احملتمل
وهو أن املشتبه به متورط يف نشاط غري قانوين ،وأن االتصال املباشر سيساعدهم على احلصول على
معلومات حامسة؛ فحينها جيب على القاضي الفيدرايل املوافقة على التنصت على اهلاتفُّ ،
ويعد التنصت
من دون أمر قضائي جرمية.
ماذا يعين هذا االختصار ()FBI؟
يف حني أن « »FBIهو من الناحية الفنية اختصار ملكتب التحقيقات الفيدرالية ،لكنه أيضاً حيمل الشعار
االيت :اإلخالص ( )Fوالشجاعة ( )Bوالنزاهة (.)I

إن مكتب التحقيقات الفيدرايل جزء من وزارة العدل األمريكية اليت يرأسها النائب العام األمريكي،
وقد بقي املكتب حتت سلطة النائب العام إلنشاء وكالء حتقيق لتطبيق القوانني الفيدرالية (القسمان
 533و ،534الباب  28من قانون الوالايت املتحدة)؛ ومع ذلك ،فإن النائب العام ال ميارس سلطة
مباشرة على مكتب التحقيقات الفيدرايل نفسه ،وهذه هي مهمة املفتش العام ،إذ قبل عام  2002كان
إبمكان املفتش العام التحقيق يف مكتب التحقيقات الفيدرالية ،ولكن فقط إبذن من النائب العام ،ويف
أعقاب العديد من الفضائح اليت حدثت عام  ،2001مبا يف ذلك الكشف عن وكيل مكتب التحقيقات
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الفيدرالية روبريت هنسني -الذي كان يبيع أسرار الوالايت املتحدة إىل السوفيت ملدة  15عاماً -أعطى
الكونغرس للمفتش العام مزيداً من سلطة الرقابة.
عي رئيس الوالايت املتحدة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية ملدة  10سنوات ،واملدير احلايل للمكتب
يُ نِّ ُ
هو روبريت أس ميلر ،وهناك العديد من املديرين املمثلني حتت أمرته ،ويرتأس مدير املساعد التنفيذي  11شعبة
اتبعة للمكتب ،وتتزامن هذه االنقسامات عموماً مع نوع اجلرائم اليت حيقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالية،
على سبيل املثال :هناك شعبة مكافحة اإلرهاب ،وقسم التحقيقات اجلنائية ،وقسم تكنولوجيا املعلومات.
ويقع املقر الرئيس ملكتب التحقيقات الفيدرايل يف مبىن (جي إدغار هوفر) يف واشنطن العاصمة،
الذي افتتح يف عام  ،1974وأيوي البناء -الذي يشبه نوعاً ما املستودع أو املخزن اهلائل -املدير ومعظم
رؤساء األقسام وخمترب اجلرمية ملكتب التحقيقات الفيدرالية الشهري عاملياً -مت إيقاف اجلوالت ملبىن مكتب
التحقيقات الفيدرايل حالياً؛ بسبب أعمال الرتميمات ،ولكن من املقرر استئناف اجلوالت يف ربيع
 ،-2007وتقع املكاتب امليدانية التابعة للمكتب يف معظم املدن الكربى ،إذ هنالك ما جمموعه 56
مكتباً ،ويوجد وكيل خاص مسؤول عن رائسة كل مكتب ميداين ،ويرأس مساعد املدير مكاتب ميدانية
كبرية وبنح ٍو استثنائي يف نيويورك ولوس أجنلوس ،فضالً عن وجود حوايل  400وكالة مقيمة يف املدن
الصغرية أو املناطق األخرى اليت يتطلب فيها وجود مكتب التحقيقات الفيدرالية.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالية يف  31آذار عام  2006بتوظيف أكثر من  30ألف شخص،
مشل منهم  12515وكيالً ،و 17485من موظفي الدعم ،وفنيي املختربات واإلداريني ،وكان يعد املكتب
يف املاضي مكاانً غري مالئم للنساء واألقليات.
ويف عام  1972مل يكن يف مكتب التحقيقات الفيدرالية أي امرأة تعمل كوكيل ،وكانت هنالك
نسبة قليلة من األقليات ،أما اليوم ،فهنالك أكثر من  13ألف موظفة من النساء تعمل يف مكتب
التحقيقات الفيدرالية ،فضالً عن  7691من األقليات ،وأكثر من  1000شخص من ذوي اإلعاقة.
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ُشعبة اجلرمية
اإللكرتونية
ُشعبة التحقيق
اجلنائي
ُشعبة مكافحة
اإلرهاب
ُشعبة مكافحة
التجسس
ُشعبة خدمات
العدالة اجلنائية

ُشعبة مصادر
املعلومات
ُشعبة األمن

ُشعبة
التدريب
ُشعبة
املختربات
ُشعبة اخلدمات
اإلدارية
ُشعبة
التمويل

مساعد املدير
التنفيذي
للتحقيقات اجلنائية

مساعد املدير التنفيذي
ملكافحة اإلرهاب/مكافحة
التجسس

املدير
انئب املدير
املكاتب امليدانية

مساعد املدير
التنفيذي خلدمات
تطبيق القانون

الوكالت املقيمة
مكاتب االتصال األجنبية

مساعد املدير
التنفيذي لإلدارة

*الشكل :تنظيم مكتب التحقيقات الفيدرايل.
إن متويل مكتب التحقيقات الفيدرالية هو جزء من وزارة العدل ،وأييت من امليزانية الفيدرالية
اإلمجالية ،ففي عام  2003بلغت امليزانية اإلمجالية للمكتب  4298بليون دوالر.
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أتريخ مكتب التحقيقات الفيدرالية:
كانت لوزارة العدل دائماً سلطة التحقيق يف اجلرائم الفيدرالية ،ولكنها مل تكن متتلك الوسائل
الالزمة للقيام بذلك على الدوام ،ففي أحقاب القرن التاسع عشر كثرياً ما استأجرت الوكاالت احلكومية
شركات حتٍّر خاصة مثل شركة ( )Pinkertonsحلل اجلرائم ،ويف عام  1908أغضبت مبيعات
األراضي غري القانونية يف الوالايت املتحدة الغربية الرئيس روزفلت الذي أعطى بعد ذلك النائب العام
تشارلز جي بوانبرت سلطة إنشاء مكتب صغري للتحرايت؛ من أجل التحقيق يف هذه اجلرائم ،وحبلول عام
 1909حصلوا على اسم رمسي وهو (مكتب التحقيقات).
يف ابدئ األمر كان هنالك عدد ضئيل جداً من اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص املكتب ،ويعد
كل من االحتيال على األراضي ،والغش يف املصارف الوطنية ،وجرائم منع االحتكار واجملرمني الذين
يعربون حدود الدولة من ضمن اختصاص املكتب .وخالل العقد الذي تاله وسعت قوانني جديدة نطاق
احلكومة الفيدرالية للتحقيق يف اجلرائم الوطنية ،وللتحقيق يف ارتفاع أعداد الوكالء أيضاً .وخالل احلرب
العاملية األوىل ،ركز الوكالء على وقف أعمال التجسس والتخريب ،ووضع احلدود لألشخاص الذين
يبطلون مسودة املشروع ،وحبلول عشرينيات القرن املاضي  ،1920كان هنالك أكثر من  300وكيل
و 300من موظفي الدعم الذين يقومون بتشغيل عدد متزايد من املكاتب امليدانية.
لقد عاىن مكتب التحقيقات حىت أوائل العشرينيات من القرن العشرين من وكالء غري
حمرتفني ،ومتدربني تدريباً ضعيفاً ،وغري مؤهلني يف وظائفهم؛ إذ كان للسياسة أتثري قوي ،فباإلمكان القيام
برشوة الوكالء بسهولة للتغاضي على اجلرائم ،وقد مجع الوکالء يف بعض األحیان معلومات إجرامية لتشويه
مسعة اخلصوم السیاسینی ،وكل هذا بدأ يتغيرّ يف عام  1924حينما رفع النائب العام (هارالن فيسكي
ستون) مساعد املدير (جي إدغار هوفر) البالغ من العمر  29عاماً إىل منصب مكتب املدير؛ وعليه بدأ
هوفر على الفور مبراجعة اإلجراءات وسجالت الوكالء ،إذ كان يستعرض شخصياً ملف كل وكيل ،وكان
مندهشاً بعدد الوكالء الذي كانوا على الطاقم؛ بسبب العالقات أو التأييد السياسي ،وقام بفصل أكثر من
 100وكيل منهم يف غضون بضعة أشهر .وبعد ذلك رفع هوفر معايري توظيف الوكالء اجلدد ،إذ تتطلب
املعايري أن يكون الوكيل اجلديد متعلماً تعليماً جامعياً ولديه خربة يف تطبيق القانون ،ووضع قواعد وأنظمة
لسلوك الوكالء وإجراءات التحقيق ،مبا يكفل أن يكون نشاط املكتب موحداً يف مجيع أحناء البالد ،وكما
قال هوفر“ :علينا مجيعاً أن هنتم هبدف واحد فقط وهو القضاء على اجلرمية”.
وكان هوفر أيضاً مسؤوالً عن العديد من اإلصالحات يف جمال التحقيق اجلنائي؛ فقد أنشأ خمترباً
للجرمية اتبعاً ملكتب التحقيقات الفيدرايل يف عام  ،1932وفتح أكادميية للتدريب يف عام  ،1935وهو
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العام نفسه الذي أصبح فيه املكتب (املكتب الفيدرايل للتحقيق) ،فقامت هذه األكادميية بتدريب وكالء
ابتكار
ملكتب التحقيقات الفيدرالية ،فضالً عن العديد من ضباط الشرطة احمللية والرمسية ،وكان هنالك
ٌ
آخر هلوفر وهو قائمة املطلوبني العشرة ،إذ أنشأ هذا االبتكار يف عام  ،1950وهو يوفر الصور واملعلومات
عن اهلاربني العشرة -من دون ترتيب معني أو دقيق -الذين يرغب مكتب التحقيقات الفيدرالية إبلقاء
القبض عليهم ،ويتم نشر هذه القائمة يف األماكن العامة مثل مكاتب الربيد ،وابتداءً من عام ،2002
مت إدراج  458شخصاً يف القائمة ،ومت إلقاء القبض على  429شخصاً منهم ،واليوم أصبحت قائمة
املطلوبني العشرة متاحة على اإلنرتنت.
خالل احلرب العاملية الثانية واحلرب الباردة ،واصل مكتب التحقيقات الفيدرايل تويل مهام جديدة
حتت إشراف هوفر ،وقد أجرى املكتب حتقيقاً مع اجلواسيس األملان والياابنيني خالل احلرب واستأصل
الشيوعيني يف السنوات اليت تلت احلرب .وقد تغريت أولوايت مكتب التحقيقات الفيدرالية مرة أخرى
يف أعقاب هجمات  11أيلول ،أما اآلن فتعد مهمة مكافحة اإلرهاب األولوية القصوى للمكتب ،فهو
يطارد اإلرهابيني املعروفني ،ويتعاون مع وكاالت أخرى مثل وكالة املخابرات املركزية ( ،)CIAوأجهزة
استخبارات وتطبيق القانون من بلدان أخرى جلمع املعلومات .وعلى عكس العديد من األجهزة احلكومية
األخرى ،مل يتم ربط مكتب التحقيقات الفيدرايل مع وزارة األمن الداخلي إذ إنه ال يزال يعمل ضمن
وزارة العدل.
تسميات مكتب التحقيقات الفيدرالية
• 26يوليو  – 1908مت إنشاؤه دون وجود اسم معني ويشار إليه ابسم قوة الوكيل اخلاصة
• 16آذار  - 1909مكتب التحقيقات
• 1متوز  - 1932مكتب التحقيقات األمريكي
شعبة أيضاً مكتب احلظر)
• 10آب ُ - 1933شعبة التحقيق (ومشلت ال ُ
• 1متوز  - 1935مكتب التحقيقات الفيدرايل

ضم هوفر كثرياً من السلطة السياسية خالل فرتة واليته ،وقد مت اكتساب كث ٍري منها من خالل استخدام
مكتب التحقيقات الفيدرالية للتخويف ومجع معلومات إجرامية عن خصومه ،وكتب (دايرمويد جيفريس)
يف كتابه عن الفساد -الذي كشفه يف مكتب التحقيقات الفيدرالية بعنوان “املكتب”“ :-هنالك إشاعة
مفادها أن املدير كان لديه معلومات تفصيلية عن األعمال الطائشة سواء أكانت جنسية أم سياسية
أم مالية لبعض الشخصيات املشهورة يف الدولة األكثر قوة؛ وعليه فقد استخدم هذه املعلومات لالبتزاز
للوصول إىل السلطة والنفوذ “.
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لقد بقي هوفر يف منصبه كمدير ملكتب التحقيقات الفيدرالية حىت وفاته ،على الرغم من أن العديد
من الرؤساء ظنوا أنه قد أُطلق النار عليه .بعد وفاة هوفر يف عام  ،1972مت نقل بعض ملفاته الشخصية
إىل الوكيل السابق مارك فيلت -الرجل الذي ظهر الحقاً وأطلق عليه مصطلح “احللق العميق” يف
فضيحة ووترغيت ،-أما ملفات هوفر فقد تضمنت كالماًكثرياً على املشاركني ،والرسائل التهديدية املرسلة
إىل مارتن لوثر كينغ ،واملزاعم أبن بعض املرشحني السياسيني مثليّو اجلنس ،وتوثيق التنصت غري القانوين
ملكتب التحقيقات الفيدرايل؛ ومن بني محالت هوفر املثرية للجدل -وغري القانونية يف الغالب -هي محلة
سوينتيلربو اليت استهدفت ما يسمى اجلماعات الراديكالية اليت احتجت على حرب فيتنام أو عملت من
أجل احلقوق املدنية ،جنباً إىل جنب مع اجلماعات األخرى اليت تشجع على اإلطاحة ابحلكومة ابستخدام
القوة.
يف بعض األحيان كانت قيادة هوفر الجتثاث املخربني داخل الوالايت املتحدة حمددة جبنون
العظمة واالضطهاد ،ففي مقابلة له مع جملة عام  ،1966أعلن هوفر أن األمريكيني مهددون “أبسلوب
جديد يف املؤامرة ،فهي مؤامرة شديدة الدقة وملتوية وابلتايل يصعب فهمها ،إذ تعكسها املزاجية واملواقف
املشكوك فيها ،من قبل الفردية غري املقيدة ،ومن خالل عدم التوافق يف اللباس واحلديث ،حىت بلغة
فاحشة ،وليس عن طريق العضوية الرمسية يف منظمات حمددة”.
ارتبطت الشائعات املستمرة عن هوفر يف أثناء حياته وبعد مماته على حد سواء ،إذ وصفوه أبنه
مثلي اجلنس وكانوا يستخدمون مصطلح (اخلروج من اخلزانة) ،إذ كان حيتفظ مبالبس اجلنس اآلخر
ويرتديها يف خزانته خوفاً من أن يراه أحد ،وكان هذا الدليل يف أيدي املافيا ،غري أنه مل يتم أبداً العثور على
أدلة قوية على هذه االدعاءات.
املسألة القياسية :يف عام  ،1934منح الكونغرس وكالء مكتب التحقيقات الفيدرالية سلطة
محل البنادق ولعدة سنوات كان عيار بندقية مكتب التحقيقات الفيدرالية  ،38ويف التسعينيات
استخدم املكتب مسدسات شبه أوتوماتيكية مقاس  10ملم ،وقد اختربت هذه األسلحة لتكون
قوية جداً للواجبات االعتيادية ،واستبدلت بعد ذلك بـعيا ر  40من شركة �Smith & Wes
 sonلألسلحة النارية ،وخالل التدريب يف أكادميية مكتب التحقيقات الفيدرالية ،أطلق الوكالء
 3000دفعة من الطلقات من عيار  40لشركة  ،S & Wفضال عن دفعة أخرى من الطلقات
ببندقية ودفعة من الطلقات ابستخدام مدفع رشاش ذي قياس  10ملم.
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أقسام مكتب التحقيقات الفيدرالية وطرائقه:
ألن مهمة مكتب التحقيقات الفيدرالية مستمرة يف التطور وهلا نطاق واسع ،فقد وضعت العديد
من األقسام املختلفة ملعاجلة املعلومات والتعامل مع احلوادث ،ومن بني هذه األقسام ُشعبة خدمات
وشعبة املختربات (أو “خمترب اجلرمية”) ،ووحدة التحليل السلوكي،
معلومات العدالة اجلنائية (ُ ،)CJIS
وفريق إنقاذ الرهائن ،وسيتم احلديث عن كل واحدة منها ابلتفصيل:
الشعب داخل مكتب التحقيقات
عدُّت ُشعبة خدمات معلومات العدالة اجلنائية ( )CJISمن أكرب ُ
الفيدرايل ،وهذا أمر منطقي؛ ألن مجع بياانت مسرح اجلرمية وحتليلها ومقارنتها هو يف جزء منه من أهم
الشعبة من عدة برامج ،منها نظام التعريف اآليل على
أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالية ،وتتألف ُ
بصمات األصابع املتكامل ( ،)IAFISوحيتوي هذا النظام على بصمات أكثر من  47مليون شخص
وهي أكرب قاعدة بياانت من نوعها يف العامل ،وتشمل ُشعبة ( )CJISأيضاً املركز الوطين ملعلومات اجلرمية
( ،)NCICوهو خيزن معلومات تفصيلية عن اجلرائم املرتكبة يف مجيع أحناء الوالايت املتحدة ،بصرف
النظر عن املنظمة اليت حققت يف اجلرمية ،وميكن ألجهزة تطبيق القانون على املستوايت الوطنية والرمسية
واحمللية الوصول إىل كل من نظام ( )IAFISواملعلومات الواردة يف مركز ( ،)NCICومساعدهتم على
حتديد هوية اجملرمني الذين قد ينتقلون من مكان آلخر ابكتشاف أوجه الشبه بني اجلرائم اليت يقرتفوهنا.
وميكن أن تستخدم أجهزة تطبيق القانون أيضاً خدمات ُشعبة املختربات ،وألنه واحد من أكرب
املختربات اجلنائية يف العامل ،أجرى خمترب جرائم مكتب التحقيقات الفيدرالية أكثر من مليون فحص
طيب شرعي واستكشف تقنيات جديدة يف التحليل اجلنائي ،ويقوم املخترب ابلتحقيقات اجلنائية بشأن
مجيع أنواع األدلة اجلسدية ،مبا يف ذلك احلمض النووي ( ،)DNAوالدم ،والشعر واأللياف ،وبصمات
األصابع الكاملة ،والواثئق ،والكتاابت اليدوية ،واألسلحة النارية ،وميكن ألجهزة تطبيق القانون أن تتلقى
أيضاً تدريباً من مركز حبوث العلوم اجلنائية والتدريب التابع للمخترب ( )FSRTCيف أكادميية مكتب
التحقيقات الفيدرالية ،ويقدم الفاحصون املخربيون دليل املختص يف دعاوى احملكمة اليت تتناول األدلة
اجلنائية.
وقد كان مكتب التحقيقات الفيدرالية رائداً يف تقنية حتليل التحقيق اجلنائي -اليت تسمى أحياانً
الشعبة عرب شبكة اإلنرتنت،
“التشخيص” ،-اليت أجراها كادر وحدة التحليل السلوكي ،فعلى وفق موقع ُ
فإن حتليل التحقيقات اجلنائية هو “عملية إلعادة عرض اجلرائم من منظور سلوكي واستقصائي على
السواء” ،وينظر احملللون املتدربون إىل األدلة والظروف احمليطة ابجلرمية أو سلسلة من اجلرائم ويضعون ملفاً
يصف جوانب خمتلفة من شخصية املشتبه به ،وميكن للجنس والعمر ومستوى التعليم وأنواع الوظائف
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والعناصر األخرى أن تضيق من نطاق التحقيقات وتساعد الوكالء على إعطاء األولوية لألدلة ،وتساعد
عملية التشخيص أو التحليل اجلغرايف أيضاً يف هذه التقنية؛ إذ يقوم احملللون إبضافة املعلومات عن مواقع
اجلرائم إىل جهاز الكمبيوتر ،مما خيلق “نطاق اهتمام” للمحققني للرتكيز عليه.
حيتاج احملللون حوايل عام من التدريب الشاق ،ومن اجليد أن يكون لديهم خلفية أكادميية يف علم
النفس أو العلوم االجتماعية األخرى ،ومع ذلك ،فإن أهم مسة حمللل مكتب التحقيقات الفيدرالية هي
اخلربة الواسعة يف العمل على التحقيقات.
ولدى مكتب التحقيقات الفيدرالية أيضاً واحدة من أكرب فرق إنقاذ الرهائن يف العامل ،إذ ُّ
يعد فريق
إنقاذ الرهائن ( )HRTجزءاً من فرع الدعم التكتيكي لفريق االستجابة للحوادث احلرجة ،ويف البدء كان
فريق إنقاذ الرهائن هو وحدة اإلنقاذ التكتيكية اجملهزة كفريق ( ،)SWATوكانت مهمتهم تقتضي إبهناء
وضع الرهائن ابستخدام القوة ،وكانت وحدة التفاوض بشأن الرهائن منفصلة ،وكان من املفرتض أن حتاول
حل وضع الرهائن سلمياً قبل أن يتدخل فريق إنقاذ الرهائن ،وقد نشأت عالقة معادية بني الوحدتني،
وبلغت ذروهتا يف حادث  Ruby Ridgeاملثري للجدل ،ويف عام  1992كان املارشال األمريكي يف
مواجهات مع عائلة مدججة ابلسالح يف ريف Idaho؛ وعليه ذهب مكتب التحقيقات الفيدرالية إىل
هناك ،إال أن فريق إنقاذ الرهائن تصرف خالفاً لنصيحة املفاوضني من ذوي اخلربة وأمروا القناصة إبطالق
النار على األسرة قبل أن يكون للمفاوضني فرصة إلهناء املواجهات سلمياً؛ فقتل القناصة األم ،ورداً على
هذه احلادثة وغريها من احلوادث ،أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالية فريق االستجابة للحوادث احلرجة،
الذي جيمع بني وحدة التفاوض بشأن األزمات ،وفريق إنقاذ الرهائن يف جمموعة واحدة يرأسها قائد واحد.
بعد احلادي عشر من شهر أيلول عام  ،2001أمر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية ريتشارد
ميلر التغيريات التشغيلية والتنظيمية بدعم التغيريات يف بؤرة مكتب التحقيقات الفيدرالية إذ “منع اهلجمات
اإلرهابية ،ومكافحة عمليات االستخبارات األجنبية ضد الوالايت املتحدة ،والتصدي للهجمات القائمة
على جرائم الفضاء اإللكرتوين ،واجلرائم األخرى ذات التكنولوجيا العالية” ،وتعمل املنظمة أيضاً على
حتسني التكنولوجيا؛ من أجل مواجهة هذه التغيريات ،وتقدمي دعم أقوى لألجهزة الفيدرالية والرمسية
واحمللية.
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لكي تصبح وكيالً ملكتب التحقيقات الفيدرالية عليك ابآليت:
لتقدمي طلب االنضمام إىل املكتب ،جيب أن تكون لديك شهادة جامعية بعد دراسة دامت أربع سنوات ،وحتمل
اجلنسية األمريكية ويكون عمرك بني  23و 39سنة .وجيب أن يكون لديك أيضاً سجل نظيف ،دون إداانت
عن أي جرائم خطرة .فقط  % 10من مجيع املتقدمني قد مت قبوهلم ،ويف أعقاب هجمات  11أيلول ،ارتفع
عدد املتقدمني بنح ٍو كبري ،ومبجرد القبول ،يقوم الوكالء ابلتدريب يف أكادميية مكتب التحقيقات الفيدرالية ،اليت
تقع على قاعدة  Marine Corpsاألمريكية يف .Quantico, Va
افتتحت األكادميية اليت تبلغ مساحتها  385فداانً يف عام  ،1972وقد اشتملت األكادميية على املسكن،
والتدريب اجلنائي ،وخمترب األحباث ،وميادين إلطالق الرصاص ،وصالة ملمارسة سباق السيارات ،وصالة لأللعاب
الرايضية ،ومكتبة ،إذ لدى األكادميية مدينة ومهية كاملة تدعى  Hogan's Alleyللتدريب ،وننوه إىل أن
األكادميية ال تُفتح للجوالت العامة.
حينما تصبح وكيالً ملكتب التحقيقات الفيدرالية ميكن أن تكون مبوضع خطر ،فلدى املكتب سجل للسالمة ابرز
ومهم ،وخالل مدة  71عاماً املمتدة من عام  1925إىل عام  ،1996لقي  33وكيالً فقط مصرعهم خالل أتدية
واجبهم.
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أزمة فساد البرازيل التي ال تنتهي
بريان وينتر*

2017/6/4
قبل ستة عقود من الزمن -أي قبل وقت طويل من تصويت جملس الشيوخ الربازيلي يف آب من
العام  2016على عزل الرئيسة ديلما روسيف عن منصبها -استبعد أحد أكرب الزعماء املرغوب فيهم
يف أتريخ البالد من منصبة بسبب فضائح تسبب هبا لنفسه ،وقد منح الرئيس جيتوليو فارغاس حقوقاً
جديدة -مبا يف ذلك إجازة مدفوعة األجر -جليل من العمال يف الثالثينيات واألربعينيات ،ولكن بعد
تويل فارغاس السلطة يف عام  ،1951فإن أحد كبار مساعديه اهتم ابلقتل ،وواجه فارغاس ادعاءات أبن
بنك الربازيل الذي تديره الدولة قد منح قروضاً ميسرةً جداً لصحفي مؤيد للحكومة ،وبعد اجتماع جمللس
الوزراء يف وقت متأخر من الليل يف  24آب - 1954الذي فشل يف حل األزمة فضالً عن أن العديد
من اجلنراالت طالبوا ابستقالته -انسحب فارغاس إىل غرفة نومه ،وأمسك مسدس كولت ،وأطلق رصاصة
على نفسه أصابت قلبه.
ومنذ ذلك احلني استمرت سلسلة فضائح الفساد يف االرتفاع بنح ٍو روتيين يف السياسة الربازيلية،
ففي عام  1960فاز جانيو كوادروس ابلرائسة من خالل محلته اليت استخدم فيها مكنسة ،متعهداً بطرد
اللصوص من الربازيل ،ولكن بعد إهناء خدماهتم لثمانية أشهر صاخبة حصل انقالب عسكري عام
1964؛ وهذا الغضب الواسع ضد فساد السياسيني املدنيني ساعد جنراالت الربازيل على تويل السلطة
لعقدين من الزمن ،ففي عام  1992استبعد فرانندو كولور دي ميلو أول رئيس ينتخب بعد استعادة
الدميقراطية من منصبه على خلفية مزاعم مفادها أبنه وأصحابه املقربني قد اختلسوا املاليني.
ويف آب من العام املاضي أصبحت روسيف -وهي أول رئيسة يف البالد -آخر سياسي برازيلي
يرى مسريته مهدمة جزئياً أمامه من خالل الكشف عن مكاسب غري مشروعة؛ وكانت األسس املبينة
على إقالتها هي أهنا استغلت امليزانية االحتادية إلخفاء حجم العجز املتصاعد يف البلد ،لكن الواقع يرى
غري ذلك إذ إن اإلقالة كانت مدفوعة بغضب عام على شخص كان مشرفاً على رائسة شهدت أسوأ ركود
يف البالد خالل أكثر من قرن من الزمن ،وكشف فضيحة فساد مباليني الدوالرات اليت جعلت من حبرية
فرجاس تبدو وكأهنا بركة صغرية ،وكشفت عملية غسيل السيارات ،وكشف كذلك التحقيق عن الكسب
* رئيس حترير صحيفة أمريكاز كواراتريل ،كتب هذا املقال لصحيفة الفورين أفريز.
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اهلائل غري املشروع الذي شارك فيه مسؤولون حكوميون ،وقادة رجال األعمال ،وشركة النفط برتوبراس
اليت تديرها الدولة واليت ترتأسها روسيف نفسها قبل أن تصبح رئيسةً للبالد يف عام  .2011على الرغم
من عدم اهتمام روسيف ابالستفادة من خمطط الفساد إال أن املدعني العامني يقولون إن العائدات غري
املشروعة استخدمت لتمويل انتصاراهتا االنتخابية يف عامي  2010و ،2014لكن روسيف تنفي وجود
أي خمالفات ،وقد حكم على العديد من الناشطني من حزب العمال ،مبن فيهم أمني اخلزانة السابق،
واملعلم اإلعالمي لروسيف ،وسيناتور سابق ،ابلسجن بتهمة غسيل األموال وغريها من التهم.
زعم أن
توىل الرئيس ميشال تيمر منصبه على أمل بدء صفحة جديدة ،لكن دون جدوى ،ويُ َ
بعضهم داخل حزب احلركة الدميقراطية الربازيلية الوسطى الذي ينتمي اليه تيمر مبن فيهم عدد من أعضاء
جملس الوزراء شاركوا ابلفساد يف برتوبراس ،وبعد أسابيع قليلة من تويل تيمر منصبه اضطر وزير الشفافية
فابيانو سيلفريا إىل تقدمي استقالته بعد تسريب تسجيل سري ظهر فيه أنه ينصح رئيس جملس الشيوخ
بشأن كيفية جتنب املالحقة القضائية ،ويف استطالع لشهر شباط املاضي قال إن  %65من الربازيليني
الذين مشلهم االستطالع أهنم يعتقدون أن حكومة تيمر كانت أكثر فساداً من حكومة روسيف ،وقد وافق
 %10فقط على أداء حكومته؛ مما جعل بقاء تيمر السياسي يف خطر.
ومع تصاعد الغضب الشعيب واستمرار الركود االقتصادي ،فإن الدميقراطية الربازيلية هي اآلن يف
أقوى نقطة ضعف منذ عودة احلكم املدين قبل ثالثة عقود ،فهي ختاطر يف الوقوع ابخللل على املدى
الطويل أو يف “االستبدادية الناعمة” اليت جتتاح العامل حالياً؛ لذلك أن نضال روسيف و تيمر -واليت قام
هبا أسالفهم -توضح ملاذا حان الوقت للربازيل أن تتخذ هنجاً جديداً جذرايً ملنع الفساد ،ولن يتمكن
السياسيون يف الربازيل من درء الكارثة واستعادة ثقة اجلمهور إال من خالل التخلي عن امتيازاهتم اخلاصة
وااللتزام إبصالح حقيقي.
تنظيف الطريق:
لقد كان أتريخ الفساد يف أمريكا الالتينية بصفة عامة أحد العناوين الرئيسة املثرية للعواقب ،ولكنه
مل يرتتب عليه سوى عواقب قليلة على املذنب ،فمثال حني كان رئيس األرجتني يف حقبة التسعينيات
كارلوس منعم يقود بفخر سيارته الفرياري احلمراء اليت استلمها كهدية من رجل أعمال يعكس سلوكه هذا
اعتقاد العديد من السياسيني أبهنم ُسيحمون من الغضب الشعيب ،إما من خالل النمو االقتصادي وإما
من قبل املؤسسات املتشددة .أما يف املكسيك ،فقد كان احلزب الثوري املؤسسي يسيطر على احملاكم
ووسائل اإلعالم؛ وكان حيمي رؤساء البالد من فضائح كانت قد تنهي مهنتهم لو ظهرت إىل العلن.
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وحينما نتكلم على الربازيل فسنرى أن الفساد قد أطاح حبكومة تلو األخرى ،حىت جعل ذلك
بعض احملللني يلومون مساحة الربازيل الكبرية ومراكزها اإلقليمية القوية يف السلطة اليت أنتجت عدداً كبرياً
من األحزاب السياسية يف وقت واحد ،إذ كان حتالف روسيف يف الكونغرس يضم أكثر من  20حزابً،
وأن األحزاب نفسها لديها هوايت أيديولوجية ضعيفة وسلطة ضعيفة لنفوذ الوالء بني أعضائها اليت غالباً
ما تلزم الرؤساء ابلتفاوض مع املشرعني بنح ٍو فردي للحصول على قوانني ممررة؛ وهذا بدوره خيلق حوافز
قوية للسياسيني للجوء إىل الرشوة للمساعدة يف إقامة حتالفات.
ويقول ابحثون آخرون إن الربازيل مل �تَعُ ْد ملتوية أكثر من نظرياهتا اإلقليمية ،مشريين إىل دراسات
استقصائية مثل مؤشر تصورات الفساد الدولية للشفافية الذي صنف الربازيل أبهنا أقل فساداً من األرجنتني
واملكسيك ،وأن الفساد الربازيلي هو -ببساطة -أكثر عرضة لالكتشاف كما يدعون ،وأن لدى الربازيل
صحافة حرة قوية ،وهيئة قضائية مستقلة ومزودة مبوارد جيدة ،وطبقة عمل كبرية ومهمشة أترخيياً ،يف ظل
مستوايت من عدم املساواة مرتفعة حىت مبعايري أمريكا الالتينية ،تكاد تكون دائماً على استعداد لتغيري
قادهتا بسرعة.
لقد منح دستور الربازيل لعام  1988حكماً استقاللياً استثنائياً للمدعني العامني؛ مما أاتح هلم
حرية التحقيق وسجن أعضاء رجال األعمال والنخبة السياسية دون خوف يذكر من االنتكاس أو
االنتقام ،وكما هو احلال يف أجزاء أخرى من العامل ،فإن التطور التكنولوجي مبا يف ذلك ظهور فيسبوك
وتويرت ،جعل من السهل على اجلهات الرقابية مجع األدلة ،ونشر االدعاءات ،وحشد مظاهرات مكافحة
الفساد ،وخلق االزدهار االقتصادي الذي تتمتع به الربازيل يف العقد األول من هذا القرن ،والذي يغذي
جزءاً من الطلب الصيين على سلعها ،إذ قبل عقد من الزمن احتلت البطالة واجلوع املرتبة األوىل يف معظم
اهتمامات الناخبني ،أما اليوم فإن الفساد هو الذي حيتل املراتب األ َُول والسيما بني الناخبني من هم
حتت  40عاماً.
وقد جاءت هذه العوامل يف املقدمة يف فضيحة غسيل السيارات ،ففي عام  2013اكتشفت
الشرطة الربازيلية أعمال حتويل ألموال غري مشروعة خمبأة وراء حمطة وقود ،وقد قال أحد رجال غسيل
األموال الذين ألقي القبض عليهم -وهو رجل يدعى ألربتو يوسف -للمحققني عن دوره يف خمطط مت
بواسطته حتويل مليارات الدوالرات من شركة برتوبراس وغريها من الشركات العمالقة إىل السياسيني
الربازيليني وشركائهم ،ومنذ ذلك احلني ،قام فريق من املدعني العامني ببناء أدلة تستند إىل صفقات إضافية
للتفاوض ،فضالً عن شبكة واسعة من السجالت املصرفية احمللية والدولية ،وذكرت جملة فوربس أن العديد
من فاحشي الثراء الربازيليني قد سجنوا ،مبا يف ذلك اتجر البرتول أيك ابتيستا الذي صنف على أنه سابع
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أغىن شخص ابلعامل يف عام  ،2012إذ إن املدعني العامني -ومعظمهم يف الثالثينيات واألربعينيات من
العمر -أيتون من اجليل األول من الربازيل ويعرفون الدميقراطية جيداً ويقدرون سيادة القانون ،واحرتام
السلطة.
ظلت املؤسسة السياسية القدمية يف الربازيل تقلل ابستمرار من مثابرة املدعني العامني والدعم الذي
يتمتعون به من اجلمهور الربازيلي ،فحينما توىل تيمر -صاحب الـ 76ربيعاً -منصبه كان من املمكن قد
عني مساعدين له مل يفلتوا من فضيحة غسيل السيارات ،وفضالً عن ذلك مجع يف الكابينة الوزارية كل
الذكور ذوي البشرة البيضاء على الرغم من أن أكثر من  %50من الربازيليني يعرفون أنفسهم على أهنم
أصحاب بشرة مسراء أو خمتلطة العرق ،والفكرة -على ما يبدو -هي أنه من خالل جتميع فريق من النجوم
من السياسيني من ذوي اخلربة -إن مل يكونوا مشهورين -سيكون مبقدور تيمر إصدار تشريع ،مبا يف ذلك
إصالح نظام املعاشات التقاعدية السخية يف الربازيل الذي من شأنه أن يعيد ثقة املستثمرين ،ومبجرد عودة
النمو االقتصادي ،يعتقد تيمر ومساعدوه أن الغضب العام على الفساد سينحسر.
ولرمبا كان هذا النهج قد يبعث على التفاؤل ،ففي خضم سيل متواصل من االدعاءات اجلديدة
الناشئة عن قضية برتوبراس وغريها من التحقيقات ،استقال مخسة وزراء آخرين من حكومة تيمر أو فقدوا
وظائفهم ،ويف كانون األول املاضي اندلعت مظاهرات شوارع كبرية بعد أن حل سياسيون برازيليون مشروع
قانون ملكافحة الفساد ،وقد أعاق عدم االستقرار السياسي قدرة تيمر على تنفيذ جدول أعماله التشريعي
وخاف كثري من املستثمرين احملليني واألجانب ،ومعظم االقتصاديني يتوقعون اآلن أن ينمو اقتصاد الربازيل
ابلكاد يف هناية  ،2017والشخصية العامة الوحيدة يف الربازيل اليت يقف تصنيفها على الدوام أعلى من
 %50هي سريجيو مورو القاضي البالغ من العمر  44عاماً الذي يشرف على عملية غسيل السيارات.
ومع انتهاء مدة تيمر يف كانون األول من العام  ،2018رمبا يكون من السابق ألوانه إعادة إطالق
حكومته يف قالب أكثر شفافية ،ولكن ستكون فرصة ذهبية خللفه كي يتعلم الدروس من عملية غسيل
السيارات؛ وميكن حتقيق ذلك من خالل إعطاء األولوية ملكافحة الفساد النظامي وجعل الشفافية مبدأً
توجيهياً لسياسة احلكومة ،ومن هذا املنطلق ميكن لسياسيي الربازيل استعادة الدعم من انخبيهم ،وإاثرة
الثقة بني املستثمرين ،ووضع حد لألزمة االقتصادية يف البالد؛ وهذه االسرتاتيجية -اليت تسميها “الشفافية
املتطرفة” -حتظى أبفضل أمل للبالد.
املكافح األفضل للفساد:
جيب أن تبدأ الشفافية اجلذرية من قمة اهلرم ،وتتطلب إصالحات عميقة ،فضالً عن تدابري رمزية
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ترمي إىل استعادة ثقة اجلمهور ،ففي البدء يتعني على الرئيس الربازيلي القادم تسمية جملس وزراء مل متسه
الفضائح متاماً يف السنوات األخرية؛ ولتعزيز التزامه إبحضار شخصيات جديدة يف السياسة الوطنية ،ينبغي
للرئيس االحتفاظ بنصف املناصب الوزارية املخصصة للنساء وحصة أصغر لألشخاص الذين تقل أعمارهم
عن  40عاماً ،وجيب على احلكومة أيضاً نشر بياانت تضم كل األوليات اخلاصة ابلوزير والدخل احلايل
على املوقع الرمسي للرائسة.
ولكن للحد من الفساد بنح ٍو كبري جيب على املشرعني الربازيليني إجراء إصالحات سياسية أكثر
جدية وعمقاً كإلغاء ما يسمى بـ”املكانة املتميزة يف الربازيل” وهو قانون ال ميكن مبوجبه للمحكمة العليا
إال أن حتكم على كبار املسؤولني احلكوميني ،مبن فيهم الرئيس ،ووزراء احلكومة ،وأعضاء الكونغرس،
بتهمة ارتكاب جرائم ،ويهدف هذا احلكم ،الذي يعود أصله إىل احلكم االستعماري الربتغايل يف القرن
التاسع عشر ،إىل محاية املوظفني العموميني الرفيعي املستوى من األحكام املسيئة من قبل احملاكم الدنيا،
ولكن ابلنظر إىل أن احملكمة العليا تتعامل مع أكثر من  100000قضية يف السنة ،فإن حماكمات
السياسيني عادةً ما تستمر لعدة سنوات؛ والنتيجة هي ابلقرب من اإلفالت من العقاب ملا يقدر بنحو
 22,000شخص يتمتعون حالياً ابملكانة نفسها من هذا االمتياز؛ مما يساعد على تفسري ملاذا مت سجن
عدد أكرب من املديرين التنفيذيني من السياسيني حىت اآلن يف فضيحة غسيل السيارات ،وإن تعديل
ذلك األمر يتطلب من الكونغرس تعديل الدستور ،وذلك من شأنه أن حيسن بنح ٍو كبري من احتماالت
السياسيني الفاسدين الذهاب إىل السجن دون أتخري مفرط.
وميكن لرئيس الربازيل القادم أن يكمل هذا التغيري من خالل توجيه مزيد من املوارد حنو الشرطة
االحتادية ،وزارة الشفافية واإلشراف والضوابط ،واحملكمة االنتخابية العليا ،واهليئات األخرى اليت تقوم
ابلتحقيق يف جرائم الكسب غري املشروع واالحتيال؛ إذ إن الربازيل لديها ابلفعل بعض تشريعات مكافحة
الفساد األكثر صرامة يف املنطقة ،مبا يف ذلك قانون حرية املعلومات لعام  ،2011وقانون عام 2013
حيكم سلوك القطاع اخلاص ،وقانون عام  2016الذي يفرض مزيداً من الشفافية املالية يف الشركات
اليت تديرها الدولة مثل برتوبراس ،وعاد ًة بسبب فشل احلكومة يف توفري املوارد إلنفاذها ،فعلى وفق نقابة
موظفيها فإن الشرطة االحتادية مربوطة جداً ابلنقد؛ ألن لديها موظفاً واحداً فقط لكل  200حالة؛
فطلبت النقابة مضاعفة حجم القوة ملواكبة الطلب؛ وعلى هذا املنوال اختذت دول أخرى هزهتا عملية
غسيل السيارات اليت اتبع التحقيق أمواهلا خارج حدود الربازيل إىل كولومبيا وبريو خطوات مماثلة ،فعلى
سبيل املثال يف فرباير أعلن رئيس بريو أنه سيزيد ثالثة أضعاف متويل املدعني العامني ملكافحة الفساد.
وإذا كانت احلكومة ترغب يف القضاء على نوع الفساد الذي كشف عنه يف برتوبراس ،فينبغي أن
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تركز على األماكن اليت يتقاطع فيها القطاعان اخلاص والعام ،وهذا يعين نشر مجيع الشروط والعطاءات
والنتائج ملشرتايت البنية التحتية ومشاريعها ،ووضع غرامات أشد على الشركات حينما أتخذ مشاريع
العمل وقتاً إضافياً أو أمواالً أكثر من امليزانية ،ومن شأن االقرتاح الذي سينظر فيه الكونغرس أن جيرب
الكياانت احلكومية -مبا يف ذلك الشركات اليت تديرها الدولة -على ختصيص ما ال يقل عن  %10من
ميزانياهتا اإلعالنية لتثقيف اجلمهور بشأن خماطر الفساد ونشر املنافذ للمبلغني عن املخالفات ،وهذه فكرة
جيدة ،وينبغي للحكومة أيضاً أن تعمل مع الكونغرس لوضع إطار جديد لتمويل احلمالت االنتخابية،
يف أعقاب قرار احملكمة العليا لعام  2015إبلغاء تربعات الشركات متاماً حىت ميكن إنشاء نظاماً أكثر
شفافية.
وأخرياً جيب على احلكومة املقبلة أن تعمل مع الكونغرس من أجل إصدار تشريع من شأنه خفض
عدد األحزاب السياسية ،ومعها فرص الفساد ،وحىت كانون األول من العام  ،2016كان هناك  28حزابً
ممثالً يف الكونغرس الربازيلي ،وكانت الطلبات معلقة لدى السلطات االنتخابية إلنشاء  52حزابً إضافياً،
فإدخال حد أدىن من األصوات لدخول الكونغرس ميكن أن يقلل من عدد األحزاب الرئيسة -على سبيل
املثال مثانية أو عشرة -دون تقييد ال مربر له للتنوع السياسي.
التطهري:
ويرفض العديد من السياسيني الربازيليني هذه املقرتحات كوهنا غري قابلة للتطبيق يف املناخ السياسي
احلايل ،ويصرون على أن املصدر احلقيقي لالستياء العام ليس الفساد ،بل االقتصاد الذي انكمش بنسبة
 %10تقريباً على أساس نصيب الفرد منذ عام 2014؛ ولذلك ينبغي على احلكومة أن تنقذ رأمساهلا
السياسي؛ لتمرير التشريعات اليت من شأهنا أن تعزز فرص العمل وتوفرها ،وتسهيل قانون الضرائب
البيزنطي الشهري ،وحتسني دمج الربازيل -االقتصاد الرئيس األكثر انغالقاً يف أمريكا الالتينية -مع بقية
العامل.
على الرغم من أن استعادة الديناميكية اليت رفعت املاليني من الربازيليني من الفقر أمر ابلغ األمهية
إال أن احلكومة ستكون متهورة لرفض غضب اجلمهور على الفساد ،ففي دراسة استقصائية أجريت عام
 ،2016وافق  %32فقط من الربازيليني الذين مشلهم االستطالع على أن الدميقراطية هي دائماً أفضل
شكل من أشكال احلكم -أي ابخنفاض قدره  %22عن العام السابق ،وإذا ظل عدم الرضا الشعيب مع
الطبقة السياسية مرتفعاً جداً ،فإن الدميقراطية الربازيلية ستواجه هتديداً وجودايً ،ولن يكون خطر ذلك
ِ
ب
انقالابً عسكرايً ،فتلك احلقبة يف الربازيل انتهت مع احلرب الباردة ،وبدال من ذلك ميكن أن يُغض َ
استبدادي يدفع الكونغرس جانباً ويقيد احلرايت الدميقراطية؛ وهبذا سيظل البلد حماصراً
ٌ
اجلمهور ٌ
َ
زعيم مدينٌ
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يف دورة يقاوم فيها السياسيون الذين ال حيظون ابلشعبية على الدوام الشفافية ،حىت مع استمرار فضائح
جديدة ،وهي وصفة للركود على املدى الطويل.
ومن املؤكد أن محلة مكافحة الفساد ستحمل بعض املخاطر ،والرؤساء الذين يتعهدون ابلقضاء
على الفساد كثرياً ما يلجأون إىل الغوغائية ،وحماولة دفع التحقيقات أنفسهم بدالً من متكني املؤسسات
القضائية املستقلة ،وجيب على السلطات أن تكفل قيام أجهزة إنفاذ القانون إبنفاق أموال إضافية على
حنو فعال ،وعلى كل حال تنفق الربازيل ابلفعل أكثر من نظرياهتا يف املنطقة على القطاع القضائي ،ولكن
الكثري من األموال تذهب حنو الرواتب واالمتيازات الفخمة للقضاة ،حىت حينما تشكو الشرطة أهنا ال
تستطيع حتمل تكاليف ملء سياراهتم ابلغاز ،وأخرياً فإن اجلهود الرامية إىل زايدة الشفافية كثرياً ما تنتهي
خبيبة أمل؛ ولذلك ينبغي للحكومات أن تدير التوقعات العامة؛ واهلدف هو احلد من الفساد ،وليس
القضاء عليه متاماً.
ومع ذلك ،فإن قادة الربازيل لديهم فرصة غري اعتيادية ،وهناك اآلن املزيد من الدعم للتغيري
السياسي الشامل من أي وقت مضى يف جيل واحد ،وتظهر استطالعات الرأي أن الربازيليني مقتنعون
أبن الفساد تسبب أبسوأ أزمة يف حياهتم؛ ففي دراسة على مستوى البالد يف هناية عام  ،2016قال
 %96من املستطلعني إهنم يريدون عملية غسيل السيارات أن تستمر “بغض النظر عن التكلفة” ،ويقال
إن  %70منهم لديهم ثقة أبن الفساد سينخفض يف املستقبل بفضل التحقيقات.
يف األشهر األخرية قبل إقالة روسيف قالت إهنا كلفت استطالعات داخلية سرية لقياس مكانتها
السياسية ،وفوجئت أبن الرقم األكثر شعبية يف الربازيل مل يكن هلا أو لويز إيناسيو لوال دا سيلفا (املعروف
ابسم لوال) سلفها احملبوب ،بل كان للبااب فرنسيس ،الذي جاء مثاله على التقشف والنزاهة صدى يف
وقت أزمة أخالقية هائلة ،والذي دعا يف عام  2015الفاتيكان للعمل “بشفافية مطلقة” ،وينبغي للقائد
املقبل للربازيل أن أيخذ دروساً من ذلك.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/brazil/2017-04-13/brazil-s-neverending-corruption-crisis?cid=int-lea&pgtype=hpg
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أربع دول عربية تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر
“لدعمها اإلرهاب”
سيمون كير *

2017-6-8
قطعت السعودية وثالث دول عربية أخرى عالقاهتا الدبلوماسية ،ومجيع وسائل النقل مع قطر؛
يف حماولة استثنائية لعزل الدولة اخلليجية ،وذلك حسب ادعاءاهتم أبن سياساهتا اإلقليمية تؤجج التطرف
واإلرهاب ،وهذا التحرك غري املسبوق ضد الدوحة من قبل كل من الرايض ومصر واإلمارات والبحرين
صعِد من اخلالف حول دعم قطر للجماعات اإلسالمية السياسية ،وخلق تصوٍر أبهنا منفتحة لفكرة
يُ ّ
توثيق العالقات مع إيران -املنافس األول للسعودية.-
نقلت وكالة األنباء السعودية عن مصدر رمسي أن اململكة قد قطعت عالقاهتا مع قطر “حلماية
األمن القومي من خماطر اإلرهاب والتطرف” ،ومن جانبها وصفت احلكومة القطرية تصرفات الدول
اجملاورة أبهنا غري مربرة ،مشرية إىل أهنا تواجه محلة إعالمية غري مسبوقة لتشويه صورة الدوحة ،وأضافت
“من الواضح أن احلملة اإلعالمية كان هدفها منذ البداية أن متارس ضغوطاً على احلكومة القطرية لكي
تتخلى عن سيطرهتا على عملية صنع القرار والسيادة والسياسة الوطنية”.
صرحت الدول األربع اليت قطعت عالقاهتا مع قطر -اليت تستضيف أهم قاعدة عسكرية أمريكية
ّ
يف الشرق األوسط -أبهنا ستغلق روابط النقل اجلوي والبحري؛ ومن اجلدير ابلذكر أن قطر هي واحدة من
أغىن الدول يف العامل ،وهي املوِّرد األكرب للغاز الطبيعي املسال آلسيا وأورواب ،ومستثمر كبري يف اململكة
املتحدة وأورواب من خالل صندوق الثروة السيادية اخلاصة هبا.
منعت دول اخلليج الثالث مواطنيها من السفر إىل قطر وأعطت القطريني مهلة أسبوعني ملغادرة
بلداهنا ،وصرحت أبهنا ستسلك مساراً قانونياً حملاولة منع الشركات والدول الصديقة اليت تنتقل من وإىل
قطر عرب جماهلا اجلوي .ويذكر أن إغالق احلدود الربية الوحيدة مع اململكة العربية السعودية من شأهنا أن
تقطع إمدادات الغذاء اىل الدولة املعتمدة على الواردات اليت من املقرر أن تستضيف بطولة كأس العامل
لكرة القدم عام .2022
تعرتف قطر -املعروفة ابستقالهلا اإلقليمي ولطاملا ما تسعى إىل حتقيق أهدافها اخلاصة -أبهنا تدعم
بعض احلركات اإلسالمية ،مثل مجاعة اإلخوان املسلمني ،ومحاس ،واجلماعات الفلسطينية املسلحة ،إلاّ أهنا
* مراسل يف صحيفة فايننشال اتميز.
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صرحت أبن تلك املزاعم ال أساس هلا من
أنكرت دعمها لإلرهاب؛ وأعربت الدوحة عن أسفها للقرار ،إذ ّ
الصحة؛ وقال بيان صادر عن قناة اجلزيرة إن هذه اإلجراءات لن تؤثر على احلياة اليومية للمواطنني واملقيمني.
يعتقد احملللون أنه من غري املرجح أن تتأثر صادرات قطر من الغاز الطبيعي املسال؛ ألهنا ستتطلب
من اململكة العربية السعودية وحلفائها اخلليجيني حصار املمرات البحرية إليقاف الشحنات ،وهو تصاعد
كبري يف األحداث لن يكون موضع ترحيب يف واشنطن.
قال ريتشارد مالينسون احمللل يف شركة “إنريجي آسبكتس” يف لندن“ :ال أعتقد أبن أحداً قد
ملح بشأن فرض احلصار؛ إذ تعتمد كل من السعودية واإلمارات العربية املتحدة اعتماداً كبرياً على جتارة
النفط من خالل البحر ،وأان ال أستطيع حقاً أن أختيل قيامهم مبخاطرة من شأهنا أن تعطل ذلك”،
فاإلمارات العربية املتحدة -مثالً -هي مستورد ومصدر للغاز الطبيعي ،وإبمكاهنا إيقاف استرياد الغاز
القطري وإعادة توجيه إنتاجها للغاز إىل االستهالك احمللي يف خطوة تؤدي إىل إعاقة قطر من تصدير الغاز
الطبيعي املسال.
أصدر ميناء الفجرية اإلمارايت مذكرة حتظر رسو مجيع السفن القطرية يف امليناء ،وذلك على وفق ما
ذكرته صحيفة فايننشال اتميز؛ إذ ُّ
تعد الفجرية نقطة التزود الرئيسة لناقالت النفط يف اخلليج العريب ،وأن
منع قطر من الرسو يف أرصفتها ميكن أن يزيد من عدد مرات الشحن والنفقات؛ وقال وسطاء الشحن إن
قطر قد رتبت ابلفعل نقاط توقف أخرى يف جبل طارق وسنغافورة لست انقالت للغاز الطبيعي املسال
اليت كان من املقرر أن تزود ابلوقود يف الفجرية.
حدث هذا النزاع اإلقليمي بعد أن مت تشجع اململكة العربية السعودية وحلفائها اإلقليميني من قبل
دوانلد ترامب الذي اختار الرايض يف أول زايرة له يف اخلارج كرئيس للوالايت املتحدة؛ إذ التقى السيد
ترامب خالل زايرته الزعماء العرب مبن فيهم أمري قطر ،وأيّد محلة الرايض لتحدي النفوذ اإليراين يف الشرق
األوسط بصفقة أسلحة تصل قيمتها إىل  110مليارات دوالر.
قام ريكس تيلرسون وزير اخلارجية األمريكي يوم االثنني ابلتقليل من أمهية النزاع القائم بني حلفاء
حل خالفاهتم؛
الوالايت املتحدة يف أتثريها على احلرب ضد تنظيم داعش بينما حيث مجيع األطراف على ِّ
وقال السيد تيلرسون خالل زايرته يف سيدين“ :ال أتوقع أن يكون هلذا األمر أي أتير مهم يف احلرب ضد
اإلرهاب يف املنطقة أو على الصعيد العاملي”.
إن اخلطوط اجلوية القطرية مهددة بتعطيل شبكتها اجلوية إذا مل تتمكن الرحالت اجلوية من الوصول
صرح االحتاد للطريان -شركة طريان يف أبوظيب،-
إىل اجملال اجلوي ألقرب ثالث دول جماورة هلا ،فقد ّ
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وطريان ديب -شركة طريان يف اإلمارات -أبهنما سيعلقان مجيع الرحالت اجلوية إىل قطر حىت إشعار آخر.
اهتمت اإلمارات العربية املتحدة قطر بنشر أيديولوجية تنظيم القاعدة من خالل وسائل اإلعالم
وإيواء متطرفني مطلوبني ،واهتمت البحرين قطر بتمويل اجلماعات املسلحة املرتبطة إبيران لتنفيذ هجمات
“ختريبية” يف اململكة البحرينية.
واهتم أحد املراقبني اخلليجيني قطر بتمويلها لإلرهاب يف سوراي وليبيا واليمن ومصر ،وقال إن رغبة
البالد يف االنفتاح على إيران “مسألة مثرية للقلق”.
بينما تتهم السعودية واإلمارات والبحرين إيران ذات األغلبية الشيعية بتغذية الصراعات واالضطراابت
يف الشرق االوسط ،وعلى الرغم من أن قطر تعد دولة سنية ،فإهنا تتمتع بعالقات أفضل مع طهران من
دول اخلليج اجملاورة هلا ،وقد دعا وزير اخلارجية اإليراين حممد جواد ظريف الدول العربية إىل حل هذا النزاع
عرب احلوار ،وأ ّكد يف تعليق له حول األزمة القطرية “أن اإلكراه ليس هو احلل أبدا”.
إن حماوالت عزل الدولة القطرية على الصعيد الدويل تعد تصعيداً خلالف دبلوماسي مماثل عام
 2014حينما احتدت الرايض وأبو ظيب واملنامة ضد الدوحة على دعمها للحركات اإلسالمية ،وانقطعت
العالقات يف بداية شهر حزيران احلايل حينما نشرت وسائل إعالم إماراتية وسعودية تصرحيات تزعم أن
الشيخ متيم بن محد آل اثين أمري قطر قد أدىل هبا ،وقد فُ ِسَرت أبهنا تدعم إيران واحلركات اإلسالمية ،لكن
احلكومة القطرية من جانبها بيّنت أن التصرحيات كاذبة وكانت نتيجة حادث اخرتاق إلكرتوين.
ّأدى قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر إىل إاثرة حالة الذعر يف شراء السلع األساسية ،فقد قال
أحد املوظفني التنفيذيني املغرتبني“ :إن مجيع املواطنني يتواجدون يف احملال التموينية للتسوق ،وهم قلقون
بشأن ترتيبات السفر” ،وأشار االقتصاديون إىل أن هذه اخلطوة تعد خطراً على القطاع املايل القطري؛
فقد قامت البنوك القطرية بزايدة فروعها خارج البالد يف السنوات األخرية ،إذ ميتلك بنك قطر الوطين
حوايل  210فروع يف مصر ،و 27فرعاً يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف حني ميتلك البنك التجاري
القطري  %40من أسهم البنك العريب املتحد لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
إن تكلفة االقرتاض قد ترتفع اآلن يف قطر وذلك على وفق ما ذكره بنك سييت ،الذي قال يف بيان
له :إن السيولة يف القطاع املصريف يف قطر “أتثرت بشدة”؛ بسبب اخنفاض أسعار النفط.
املصدر:
https://www.ft.com/content/dc24473c-499e-11e7-a3f4-c742b9791d43
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النزاع في الخليج  ..مغزى المشاحنة داخل الحكومة
الملكية
ديفيد ب .روبرتس *

2017-6-17
ابلنظر إىل القواسم الدينية والثقافية والتأرخيية بني احلكومات امللكية لشبه اجلزيرة العربية ،ميكن
أن تكون العالقات بني حكومات هذه املنطقة مشحونة بنح ٍو ملحوظ؛ وآخر هذه املشاحنات تركزت
حول حفل خترج عسكري حضره أمري دولة قطر متيم بن محد آل اثين يف  23من أاير للعام احلايل،
إذ إنه ويف وقت الحق من ذلك اليوم أفادت وكالة األنباء القطرية الرمسية ( )QNAأبن األمري ألقى
خطاابً يف املراسم ذكر خالله التوترات بني قطر والوالايت املتحدة ،وتساءل عن املدة اليت سيبقى فيها
الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف السلطة ،قائالً إن محاس هو املمثل الشرعي للشعب الفلسطيين،
مؤكداً -جمدداً -دعم قطر جلماعة اإلخوان املسلمني ،وأشار إىل عالقات قطر “الطيبة” مع إسرائيل،
وبعد ساعات قليلة نشرت الوكالة على موقعها عرب “تويرت” ثالث تغريدات تعلن عن اكتشاف مؤامرة
من قبل البحرين ومصر والكويت واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة لتشويه مسعة
لكن املسؤولني القطريني نفوا أن يكون ما ذكرته
قطر ،وأعلنت عن سحب سفرائها من تلك الدولَّ ،
الوكالة صحيحاً ،قائلني إن األمري “متيم” مل يتحدث يف حفل التخرج ،مبينني أن وكالة أنباء بالدهم
كانت ضحية اخرتاق مدبر بعناية.
ومل ِ
ينف إنكار الدوحة الفضيحة اإلقليمية اليت أعقبت ذلك ،ومل تسفر نتائج التحقيق اليت
أجراها مكتب التحقيقات الفيدرايل (- )FBIبعد أسبوعني -عن أن القراصنة الروس كانوا مسؤولني؛
فقد ظهرت أكثر من اثنيت عشرة افتتاحية ومقالة يف الصحف السعودية واإلماراتية قامت بتأنيب قطر
على سياساهتا اخلاطئة ،كوهنا تتعارض مع أولوايت الرايض وأبو ظيب ،وقد انضمت مصر مع أقرب
جريان لقطر -السعودية والبحرين واإلمارات العربية املتحدة -إىل قطع العالقات الدبلوماسية مع
الدوحة ،وطالبت القطريني ابلعودة إىل دايرهم يف غضون أسبوعني ،وفرضت البلدان األربعة حصارا
ًجوايً وحبرايً وبرايً على قطرُّ ،
ويعد هذا عقاابً طائشاً؛ ألن قطر تعتمد اعتماداًكبرياً على حدودها الربية
مع اململكة العربية السعودية وعلى ميناء جبل علي يف ديب للواردات ،والسيما الواردات من املواد
الغذائية الطازجة ومواد البناء.
* أستاذ مساعد يف جامعة كينغز اللندنية ،ومؤلف كتاب (قطر :أتمني الطموحات العاملية لدولة املدينة).
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وعلى الرغم من أن احلكومات امللكية اخلليجية األخرى ال يبدو أهنا تصدق مزاعم الدوحة حول
اخرتاق وكالتها ،إال أنه ال توجد لقطات من حديث متيم يف املراسم العسكرية؛ فهو ال يتحدث عاد ًة
يف مثل هكذا مناسبات ،ويف حني أنه من املمكن تصور أن “متيم” سيعطي بعض التصرحيات وليدة
اللحظة حول الدعم القطري الكبري حلركة محاس ،فإنه يبدو من غري احملتمل أن يتحدث عن عالقات
قطر مع إسرائيل أو أن يعرتف علناً أبن قطر هلا عالقات ضعيفة مع الوالايت املتحدة ،على الرغم من
مثن القيام بذلك.
بغض النظر عما إذا كان قد أدىل هبا ابلفعل ،فإن العديد من التعليقات اليت ذكرها متيم ميكن
تصديقها؛ ألهنا ليست بعيدة عن سياسة قطر اخلارجية ،واملشكلة هي أن قطر من املفرتض أن تكون
قد تركت هذه السياسات يف عام  ،2014خالل آخر مشاحنة بني دول اخلليج؛ وألن “متيم” بدا
عما ميكن أن يفكر به املسؤولون يف الدوحة بنح ٍو خاص ،فإن النزاع الذي طال أمده
وكأنه قد أعرب ّ
بني قطر وجرياهنا قد عاد إىل الظهور.
تعود جذور النزاع احلايل بني قطر والسعودية على وجه التحديد إىل ما ال يقل عن ثالثة عقود
والسيما السنوات اليت تلت عام  ،1971حينما حصلت قطر على استقالهلا من اململكة املتحدة ،وقد
توىل خليفة بن محد آل اثين -جد أمري البالد احلايل -السلطة يف غضون ستة أشهر من االستقالل،
وقد قام بتحديث اقتصاد البالد ،وزايدة املعاشات التقاعدية ،ورفع مستوى العمالة للسكان احملليني.
ويف جمال السياسة اخلارجية اتبع بدأب قيادة اململكة العربية السعودية؛ وهذا ما يتناسب مع النمط
طويل األمد؛ إذ كانت اململكة العربية السعودية ُّ
تعد قطر -اليت تعد اليوم موطناً حلوايل 300،000
قطري -دولة اتبعة وخاضعة هلا أترخيياً.
وكان احلكام السعوديون غري راضني عن هذه الفكرة يف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات،
حيث اعتلى محد بن خليفة آل اثين السلطة ،ورفض األمري الشاب آنذاك دور السعودية املهيمن،
وسعى بدالً من ذلك إىل صياغة سياسة خارجية مستقلة تقوم قطر مبوجبها بتنويع عالقاهتا مع دول
أخرى ،ومن خالل حتسني عالقات قطر مع إيران وفتح العالقات مع إسرائيل ضد مشيئة الرايض،
حث محد على عصر العالقات السيئة بني قطر وجارهتا األكرب اليت شهدت -من بني نزاعات أخرى-
سلسلة من املصادمات واملناوشات احلدودية يف أوائل التسعينيات ،وحينما أخذ محد يف النهاية السلطة
من والده يف انقالب سلمي عام  ،1995دعمت السعودية -بنحو مزعوم -انقالابً مضاداً الستعادة
خليفة ،إال أهنا قد فشلت يف ذلك.
يف عام  ،1996أنشأت قطر قناة اجلزيرة اإلخبارية ،وكانت اململكة العربية السعودية هدفاً
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خاصاً يف التسعينيات والعقد األول من هذا القرن؛ وعليه ،فقد غضب حكام دول الشرق األوسط
ومشال أفريقيا بسبب مشاهدة عشرات املاليني من مواطنيهم لقناة اجلزيرة ،ففي عام  1999أغلقت
احلكومة اجلزائرية بث القناة يف أجزاء من عاصمة اجلزائر ملنع املواطنني من مشاهدة املقابالت مع
الدبلوماسيني املنفيني أو املغرتبني.
وحبلول عام  ،2002سحبت اململكة العربية السعودية سفريها من قطر إلجبار البالد على لسري
يف الطريق الصحيح ،وقد عاد الدبلوماسيون السعوديون يف عام  2008لكن بشرط أن متنع قطر من
تغطية اجلزيرة للمملكة العربية السعودية ،إال أن هذا التنازل الطفيف كان ال شيء ابلنسبة للسعودية،
إذ أظهر أمري قطر أن بالده ميكن أن تفعل ما تريد وهو مطمئن.
مع اندالع الربيع العريب يف عام  ،2010خضعت السياسة اخلارجية القطرية للتحول ،فلم
تعد الدوحة تبحث عن دور كنوع من الوسيط احملايد الذي له صالت حول معظم جوانب النزاعات
املختلفة يف الشرق األوسط ،وبدالً من ذلك ،سوف ختتار التدخل احملسوب من أجل مصلحتها؛
إذ أرادت النخب القطرية دعم االنتفاضات الشعبية ضد األنظمة “االستبدادية” الراسخة يف مصر
وليبيا وسوراي وتونس ،لكن وزارة اخلارجية القطرية كانت حديثة وال متتلك اخلربة الواسعة ،وهيمن عليها
الوزير ،وكانت عرضة خلطر النفوذ والوجود الشخصي بدالً من صنع القرار املؤسسي؛ لذلك أصبحت
النخب القطرية جمموعة خاصة من املنفيني واملغرتبني العرب الذين انتقلوا إىل الدوحة على مدى عقود،
وكثري منهم يعتنقون الدين اإلسالمي كوسطاء ،ومثال على ذلك ،احملاور القطري يف ليبيا ،امسه علي
وهو رجل دين يدعو إىل اجلاهلية!
أي مؤازرة تدعم مجاعة معينة مثل مجاعة اإلخوان املسلمني،
مل يكن لدى املسؤولني القطريني ُّ
وعدَّت الدوحة أن معظم أعضاء هذه املنظمة معتدلون ،وفضالً عن ذلك كان اإلخوان املسلمون
عبارة عن جمموعة إقليمية وقومية واسعة ،ويف بداية الربيع العريب ،بدا أن وقتهم قد حان ،إذ يبدو أن
العناصر الداعمة جلماعة اإلخوان املسلمني كانت خياراً مدروساً ،ويف الوقت نفسه ،اتضح أن قطر
تعمل على تطوير عالقاهتا مع مجاعات أكثر تطرفاً ،مثل محاس ،واجلماعة الفلسطينية ،وجبهة النصرة
أضر
اليت كانت فيما مضى تتبع تنظيم القاعدة يف سوراي .إن ممانعة قطر يف مناقشة هذه العالقات قد َّ
بسمعتها بنح ٍو علين وعميق ،فالتفسري األكثر إحلاحاً لبناء قطر للعالقات مع محاس وجبهة النصرة هو
أن الدوحة سعت إىل هتدئة هذه اجلماعات؛ ففي أاير من عام  ،2017أقنعت قطر محاس ابلتخفيف
من موقفها من السالم مع إسرائيل ،ويف يوليو من عام  ،2016أدت قطر دوراً إلقناع جبهة النصرة
إبهناء انتمائها الرمسي مع القاعدة.
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شعر املسؤولون يف اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية منذ مدة طويلة ابلقلق
إزاء تصاعد اإلسالم السياسي؛ خوفاً من أن متكني هذه اجلماعات قد يؤدي إىل تقويض أمنهم وأمن
حلفائهم ،إذ أاثر الربيع العريب خماوفهم؛ لذلك حينما تنحى محد بن خليفة يف عام  2013لصاحل ابنه
متيم ،أظهرت اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة فرصة أخرى للضغط على قطر
للتغيري ،ويف أوائل عام  ،2014سحبا سفراءمها من الدوحة ،وهو ما فعلته البحرين كذلك ،ودعت
وسائل اإلعالم يف مجيع أحناء اخلليج واملتعاطفة مع السعوديني إىل مزيد من التصعيد إلغالق حدود
قطر مع اململكة العربية السعودية وملنع اخلطوط اجلوية القطرية من التحليق عرب اجملال اجلوي السعودي.
حبلول شهر تشرين الثاين من العام  ،2014وافقت قطر على جمموعة من املطالب ،مبا يف ذلك
كبح دعمها جلماعة اإلخوان املسلمني؛ وعليه غادر عدد من األعضاء رفيعي املستوى من اجملموعة
الدوحة ،ولكن مل حيدث تغيري جوهري يف السياسة اخلارجية الواسعة يف قطر؛ ألهنا مل ترغب يف التخلي
عن االتصاالت اليت استثمرهتا منذ عقود ،وال ميكن ألمري البالد اجلديد أن يتسامح بطريقة مهينة يف
التخلي عن مواقف طويلة األمد بعد مدة وجيزة من توليه السلطة.
وعلى الرغم من توفري قطر للقوات واملعدات العسكرية للحرب اليت قادها السعوديون واإلماراتيون
يف اليمن عام  ،2015بدت وكأهنا تبشر بعمل مؤقت وجديد ،إال أهنا كانت يف الواقع تعمل على
حتريف احلقائق واخلداع :إي مل تكن مسامهات الدوحة تُذكر.
ليس من الواضح سبب حتول احلكومات امللكية يف اخلليج بسرعة إىل الضغط يف هذا الوقت،
لكن التساؤل هو :هل كان رد فعلهم نتيجة للتطورات األخرية أو استجابة لفشل قطر امللحوظ يف
التمسك بنهايتها يف صفقة عام 2014؟ ويف كلتا احلالتني ،ميكن أن تكون القشة األخرية هي استعداد
قطر لدفع فدية ضخمة إىل احدى الفصائل العراقية يف نيسان؛ لضمان عودة  26قطرايً ،مبن فيهم
عدد من عائلة آل اثين ،الذين مت القبض عليهم يف أثناء عملية صيد الصقور يف جنوب العراق قبل 16
ٌ
شهراً (الصفقة املعقدة اليت جلبت إطالق سراحهم تنطوي أيضاً على عمليات نقل رهائن واسعة يف
سوراي) .على الرغم من أن بعض التقارير تشري إىل أن الكثري من األموال ما زالت مع احلكومة العراقية
يف بغداد ،وبقدر ما كان بعض املراقبني السعوديني واإلماراتيني قلقني ،إال أن الصفقة كانت دليالً آخر
على استعداد قطر للتآمر مع العدو.
ومن اجلدير ابلذكر أيضاً أن النزاع اندلع سريعاً بعد ّأول رحلة خارجية لرتامب ،فعلى عكس أي
رئيس جديد قبله جعل ترامب السعودية أول حمطة له ،ومل تتمكن احلكومات امللكية يف اخلليج -بعد
عالقتها الصعبة مع إدارة ابراك أوابما -من تلقي زايرة أفضل ،وكان حضور ترامب حضوراً مليئاً ابلثقة،
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وكان خطابه أمام القادة العرب يف الرايض داعماً إىل أقصى احلدود؛ إذ شعرت اململكة العربية السعودية
ودولة اإلمارات العربية املتحدة ابلشجاعة ،ويف الوقت نفسه ،فإن قطر معروفة يف األوساط السياسية
يك أقل ثقة كوهنا مقراً لقناة اجلزيرة -اليت غالباً ما تنتقد السياسة األمريكية ،-وهي
يف واشنطن أبهنا شر ٌ
راعية جلماعة اإلخوان املسلمني -الذين يعارضهم العديد من املراقبني األمريكيني ،-وخصوم حكومة
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي املدعومني من قبل الوالايت املتحدة.
بيد أنه منذ أوائل التسعينيات استضافت الدوحة القوات األمريكية أبعداد كبرية ،واشرتت
كميات متزايدة من املعدات العسكرية ،وتعد قاعدة العديد العسكرية ( )Al-Udeidللقيادة املركزية
األمريكية جنوب غرب الدوحة جزءاً جوهرايً من البنية األساسية العسكرية العاملية يف واشنطن؛ وبسبب
حجم القاعدة األمريكية وأمهيتها يف قطر ،سيكون من املستحيل نقلها يف أي إطار زمين معقول،
ولكن ذلك ال مينع من وجود التدخالت األخرى من جانب الوالايت املتحدة؛ ففي السادس من شهر
حزيران احلايل نّبي ترامب من خالل تغريداته عرب برانمج “توتري” دعمه للضغط على قطر ،وبعد يوم
واحد دعا إىل اهلدوء واحلوار.
وإىل اآلن ،أثبتت قطر مرونتها ،وقد اخنفض تصنيفها االئتماين من قبل وكالتني للتصنيف،
لكنها ما زالت قوية من انحية املوارد املالية ،وتعمل موانئ سلطنة عمان يف “صحار وصاللة”
كمحطات لنقل البضائع املتوجهة إىل قطر؛ مما خيفف من بعض الضغوط ،وقد زودت تركيا وإيران
البالد مبئات األطنان من الفواكه واخلضراوات ومنتجات األلبان يومياًُّ ،
ويعد الغاز الطبيعي املسال يف
قطر أمراً ابلغ األمهية ابلنسبة للدول يف مجيع أحناء العامل كاململكة املتحدة والصني واهلند والياابن وكوراي
اجلنوبية ،ومن انحية أخرى ،فإن الوضع بدأ ابلتصاعد إثر وجود جمموعة جيدة من احللفاء.
ولكن اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة يعتالن أعلى مستوى من الثقة والقوى
اإلقليمية ويف عالقاهتما مع الوالايت املتحدة؛ ومما ال شك فيه أن هذا اخلالف ليس خالياً من الثمن
الباهض ابلنسبة للبلدين ،إذ فقدا التجارة ،وأضرا بسمعتهما من طريق التضحية ابلعقود التجارية الدولية
إىل اخلالفات السياسية احمللية ،لكن قطر تضررت أكثر ،واألهم من ذلك يتم تضييق اخلناق عليها مع
الوقت.
ال تستطيع قطر تغيري موقعها ،وجيب أن جتد طريقة لتسوية اخلالفات مع ثالث من أقرب
جرياهنا ،وجيب على الدوحة أن جتد حل وسط ،ولكن ال ميكن جلريان قطر أن يضغطوا علناً على
الدوحة لتغيري سياساهتا ،ومن احملتمل أن تطالب دول اخلليج األخرى أبن تغلق قطر قناة اجلزيرة كشرط
كل من السعودية واإلمارات الضغط على
للمصاحلة؛ ولكن هذا سيكون مطلباً صعباً ،وإبمكان ٍّ
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الدوحة؛ إذ حىت اآلن مل �تَعُ ِد العالقات بينهما كسابق عهدها ،فإهنما حباجة للسماح لقطر بطريقة
مشرفة للتخفيف من حدة التصعيد ،متاماً كما حتتاج البالد إلقناع حلفائها السابقني أبن هذه املرة قد
أخذت رسالتهم على حممل من اجلد وعلى عاتقها.
املصدر
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2017-06-13/dustupgulf?cid=soc-tw-rdr
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لم ال تستطيع الحكومات حل مشكلة بطء اإلنتاجية؟
مارك ليفنسون *

2017-6-18
قدم االقتصاد العاملي بعد الرتاجع الكبري الذي حدث يف عام  ،2016فعلى وفق تقرير صادر
تَ َ
عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDيف السابع من شهر حزيران احلايل فإن االقتصاد
العاملي سينمو بنسبة  %3.6يف العام املقبل ،وهو أفضل منو عاملي له منذ عام  ،2011وتوقع صندوق
النقد الدويل يف نيسان املاضي أن متوسط معدل البطالة سينخفض يف االقتصادات املتقدمة يف العامل
ليصل إىل  ٪5.8يف عام  ،2018وهو أدىن معدل له خالل عقد من الزمن.
نّبي تقر ٌير ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDصدر يف  18من شهر أاير املاضي
منظوراً آخر؛ فقد أشار إىل أن االقتصادات املتقدمة تشهد “تباطؤاً يف معدالت منو اإلنتاجية”؛
وتشري بياانت أخرى إىل أن االجتاه نفسه جيري يف العديد من الدول األقل ثراءً ،وهذا يعين أن النظرة
املستقبلية يف معظم أرجاء العامل ترى أن النمو االقتصادي -الذي من شأنه أن يرفع األجور وحيسن
مستوايت املعيشة -سيكون بطيئاً جداً ويستمر على املدى الطويل؛ وهو ما سيزيد من سخط العديد
من األشخاص الذين سيتأثرون بشدة يف ظل بطء منو االقتصاد العاملي.
ال يوجد هناك تناقض بني هذا التفاؤل على املدى القصري واحلذر على املدى البعيد ،فعلى
املدى القصريّ ،أدى انتعاش دورة األعمال ،وحدوث عجز كبري يف العديد من احلكومات ،واخنفاض
أسعار الفائدة إىل تعزيز النمو االقتصادي وزايدة الدخل ،وأن احلكومات تسيطر على هذه العملية
بنح ٍو كبريّ .أما على املدى البعيد ،فيعتمد املعدل الذي تتحسن فيه مستوايت املعيشة اعتماداً كلياً
على معدل منو اإلنتاجية ،وحينما يتعلق األمر بزايدة النمو ،فإن احلكومات مل حتقق أي تقدم يذكر؛
وجتدر اإلشارة إىل أن اإلنفاق احلكومي والسياسة الضريبية والسياسة النقدية -وهي األدوات القياسية
لالقتصاد -ليس إبمكاهنا أن تقدم حلوالً فعالة للمشكلة.
الدورة اإلنتاجية:
تعرف اإلنتاجية أبهنا مقياس للناتج االقتصادي الناتج عن كمية معينة من اليد العاملة ورأس
َّ
املال ومدخالت أخرى ،وأكثر أشكال اإلنتاج شيوعاً هي إنتاجية العمل ،اليت تعرف عادة أبهنا
الناتج عن متوسط ساعات العمل ،ولكن حياول االقتصاديون أيضاً تقييم ما إذا كانت رؤوس األموال
* خبري اقتصادي ومؤرخ وصحفي ،له سجل طويل يف الكتابة حول القضااي االقتصادية والتجارية.
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والتكنولوجيا اجلديدة يتم استعماهلا بنحو جيعلها أكثر إنتاجية مع مرور الوقت ،وحينما يكون منو
اإلنتاجية سريعاً ،فإن الزايدة يف مقدار الثروة اليت ينتجها االقتصاد سيكون سريعاً كذلك.
مييل منو اإلنتاجية إىل التحرك يف دورات طويلة ،وذلك منذ الثورة الصناعية؛ ففي الوالايت
املتحدة ،كان منو اإلنتاج بطيئاً إىل حد ما إابن احلرب األهلية ،ولقد شهد تقدماً أسرع يف أواخر القرن
التاسع عشر ،وتباطأ يف الفرتة من  1900إىل أوائل العشرينيات ،وكان أكثر سرعة على مدى نصف
قرن ،وتوقف يف عام 1973؛ كانت الفرتة بني عامي  1948و 1973ملحوظاً وذلك لقوة اإلنتاجية
يف الوالايت املتحدة اليت طابقت أو جتاوزت اإلنتاجية يف مجيع أحناء أورواب الغربية والياابن؛ نتيجة
لذلك أصبح إبمكاننا القول إن تلك السنوات اليت أعقبت احلرب هي احلقبة األبرز للنمو االقتصادي
يف أتريخ البشرية ،مع توسع االقتصاد العاملي مبعدل سنوي يبلغ حنو  .%5ومع منو اقتصادات بلداهنا
بنح ٍو سريع -الذي ضاعف حجمها مبقدار أربعة أضعاف -يف غضون  25عاماً فقد شهد مئات
املاليني من األفراد حتسناً غري متوقع يف مستوايت معيشتهم عاماً تلو اآلخر ،ويشار لذلك العصر غالباً
ابلعصر الذهيب لإلنتاجية.
اختلفت األوضاع منذ عام  ،1973إذ اقرتن ضعف منو اإلنتاجية يف أحناء كثرية من العامل
ابخنفاض طويل األجل يف حصة الدخل القومي املدفوع يف األجور؛ مما أدى إىل بطء التحسن يف
مستوايت املعيشة ملعظم األفراد ،واخنفاض مستوايت املعيشة ابلنسبة لبعضهم؛ وكان لذلك نتائج
سياسية مهمة ،فقد استند الدعم الواسع النطاق لدولة الرفاهية يف اخلمسينيات والستينيات إىل
االعتقاد أبن النمو االقتصادي املطرد وارتفاع الدخل مها عمل احلكومات احلكيمة واملعنوية ،ومع ارتفاع
الدخل وأرابح األعمال التجارية ،ازدادت اإليرادات الضريبية؛ مما زاد من عملية متويل برامج الرعاية
الصحية واملعاشات التقاعدية وغريها من املزااي االجتماعية ،إلاّ أن عجز احلكومات يف استعادة النمو
االقتصادي السريع والعمالة الكاملة بعد عام  1973دفع الناخبني إىل الشك يف قدرهتم على احلفاظ
على مستوايت معيشية أفضل مع ركود األجور؛ مما زاد العبء بنح ٍو أكثر على دولة رفاهية ،و ّأدى
هذا الفشل إىل متهيد الطريق أمام السياسيني احملافظني (مثل مارغريت اتتشر وروانلد ريغان) من أجل
وضع سياسات موجهة حنو السوق كوسيلة لتحفيز اإلنتاجية ،ولكنه فتح اجملال أيضاً للشعبويني الذين
ينتمون إىل أيديولوجيات مناهضة للمؤسسة واملهاجرين.
ما الذي تستطيع احلكومات فعله؟
ملعرفة مدى خطورة هذه املشكلة ،ضع يف احلسبان أفضل مقياس معروف لإلنتاجية ،وهي:
إنتاجية العمالة اليت تُعرف أبهنا املبلغ الذي ينتجه العامل يف ساعة من العمل ،وقد كان معدل منو
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إنتاجية العمل يف تراجع طويل األجل يف مجيع االقتصادات الغنية تقريباً؛ فعلى سبيل املثال ارتفعت
هذه النسبة يف بلجيكا بنحو  %7سنوايً يف أوائل السبعينيات ،ولكنها مل تبلغ سوى  %0.5يف العقد
املاضي ،وشهدت فنلندا اخنفاضاً يف معدل منو إنتاجية العمالة من  %5سنوايً يف أوائل السبعينيات إىل
ما يقرب من الصفر اليوم ،وقد شهدت كل من فرنسا وأملانيا والياابن واململكة املتحدة منواً يف إنتاجية
العمالة بنح ٍو أكرب من الوالايت املتحدة ،ويف كوراي اجلنوبية -اليت توسع اقتصادها بوترية أسرع من أي
اقتصاد ثري آخر يف العقود األخرية -يصل معدل منو إنتاجية العمالة فيها اآلن إىل  %3سنوايً وهو أقل
بكثري من نسبة  %6اليت متتعت هبا يف السبعينيات .يرى جملس املؤمتر -وهي منظمة جتارية -أن إنتاجية
العمالة يف روسيا آخذة يف االخنفاض ،وال تتوافر بياانت للمقارنة ابلنسبة للصني ،إلاّ أن جملس املؤمتر
يقدر أن إنتاجية العمالة يف الصني ارتفعت بني  3و %4يف عام  ،2015ومرةأخرى يف عام .2016
يرتبط بطء منو اإلنتاجية بسياسات معينة ،مثل :ارتفاع معدالت الضرائب؛ والسياسة النقدية
اليت يفرضها البنك املركزي األورويب -بوضع قواعد مصرفية أمريكية أكثر صرامة عقب األزمة املالية اليت
بدأت يف عام  -2008والبريوقراطيون يف بروكسل وطوكيو وواشنطن ،ولكن بطء منو اإلنتاجية هي
ظاهرة عاملية وليس لقوانني أي بلد عالقة ابلتأثري عليها ،كما أن احلكومات ليس لديها قدرة على حل
مشكلة تراجع النمو.
إن احلكومات تقف كاملتفرج حينما يتعلق األمر بتحسني منو اإلنتاجية؛ والواقع أن املكاسب
السريعة اليت حصلت يف العصر الذهيب ترجع جبزء كبري منها إىل مبادرة الدولة ،إذ بفضل االستثمارات
الكبرية يف التعليم ،تضاعفت معدالت االلتحاق ابجلامعات يف فرنسا وأملانيا لثالث مرات بني عامي
 1950و  ،1965مما خلق قوة عاملة قادرة على التعامل مع أعمال أكثر تعقيداً ،وأدت البحوث
الزراعية املمولة من القطاع العام إىل زايدة غلة احملاصيل لكل فدان ،وكانت اتفاقات التجارة الدولية
حامسة أيضاً؛ فقد أنشأت معاهدة روما لعام  1957السوق األوروبية املشرتكة؛ واتفاقية السيارات
األمريكية-الكندية لعام  ،1965واتفاقيات التعريفات اجلمركية ،وغريها من االتفاقات التجارية ،أدت
إىل فرض ضغوطاً على املصنعني لكي يكونوا أكثر كفاءة وابتكاراً يف مواجهة منافسة أجنبية أكرب.
منو أسرع يف األفق؟
ال ميكن تكرار هذه التدابري ذات التأثري العايل لزايدة اإلنتاجية مرة أخرى؛ إذ إن آاثر حتسني
الطريق السريع بوضع مدخل جديد تعد سهلة ابملماثلة مع املكاسب الناجتة عن استبدال طريق مزدحم
بطريق سريع آخر خمصص ملركبات النقل ،ولكن اتفاقيات التجارة السابقة اليت خ ّفضت من أسعار
التعريفات اجلمركية جعلت الفائدة من االقرتاحات اجلديدة هامشية ،وللحصول على مكاسب أكرب
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جيب التوصل إىل أساليب ومنتجات جديدة .ويف كثري من األحيان قد حيتاج التقدم التكنولوجي أو
فعال ،فقد شهدت العديد من البلدان
فكرة مبتكرة جديدة عدة سنوات ليكون هلا أي أتثري اقتصادي ّ
طفرة يف منو اإلنتاجية يف أواخر التسعينيات حينما أعادت الشركات تنظيم عملياهتا على شبكة
اإلنرتنت -أي ثالثة أو أربعة عقود بعد التطورات اليت حدثت يف جمال احلوسبة واالتصاالت اليت
ابتكرت اإلنرتنت -ومل يتوقع أحد حدوث تلك الطفرة اإلنتاجية يف تلك الفرتة ،وانتهت فجأة كما
بدأت.
شهدت االقتصادات املتقدمة تباطؤاً يف منو اإلنتاجية ألكثر من أربعة عقود ،ومن الواضح أن
احلكومات ليس إبمكاهنا عمل شيء للتأثري على هذا الوضع أبي طريقة قابلة للتنفيذ ،وقد يساهم
حتسني البنية التحتية ،ودعم البحث العلمي ،وتعزيز التعليم ،وتدريب العمال يف زايدة سرعة منو
اإلنتاجية مبرور الوقت ،ولكن ال ميكن ألحد أن يعرف مدى سرعة تلك االستثمارات يف زايدة النمو.
وإذا ما ارتفعت اإلنتاجية مرة أخرى ،فمن شبه املؤكد أن يكون ذلك نتيجة االبتكارات اجلذرية
يف القطاع اخلاص ،وهو أمر ليس من الصعب تصوره؛ فالتطورات (كالذكاء االصطناعي والواقع
االفرتاضي والتكنولوجيا النانوية) ال تبدو أهنا حققت الكثري من أجل منو اإلنتاجية حىت اآلن ،ولكنها
قد حتدث ثورة يف األعمال التجارية يف املستقبل ،وسيكون أمراً رائعاً تقاسم الدخل الناتج على نطاق
واسع ،وذلك إذا أحدثت تلك التطورات قفزة يف اإلنتاجية؛ وحلني حدوث ذلك فمن املرجح أن العامل
سيبقى عالقاً مع اقتصاد يسري جداً.

املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-06-12/slowproductivity-growth-here-stay
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أسعار النفط على المدى البعيد
ليام دينينغ *

2017-6-22
ما الطريقة الصحيحة للتفكري يف أسعار النفط على املدى البعيد؟ يرتبط هذا التساؤل بنح ٍو
كبري ابلصناعة واألسواق بغض النظر عن األسعار يف أي مدة حمددة ،فحينما نتج عن عمليات الدمج
الكربى شركة ضخمة مثل شركة إكسون موبيل يف عام  ،2000قد كان من املعتاد أن يتم إدراج مبلغ
 20دوالراً للربميل يف مناذج التقييم ،وقبل بضع سنوات فقط ،مت إبالغنا أبن مبلغ  100دوالر للربميل
قد أصبح املبلغ اجلديد املدرج يف النماذج ،وبعد تدهور جديد يف أسعار النفط مل تتمكن شركات النفط
الكربى من إيقاف الرتاجع ابألسعار دون التعهد بتمويل نفسها مببلغ  55دوالراً للربميل.
ُخر،
لنلق نظرة على منحىن العقود اآلجلة للنفط قبل حدوث التدهور ويف عدة أوقات أ َ
إبمكانك أن ترى أن األسعار مستقرة على مستوى حمدد على املدى الطويل:
معيار جديد آخر
اهنارت قيمة العقود اآلجلة للنفط على املدى الطويل مبقدار النصف تقريباً واستقرت على 55
دوالراً للربميل

ملَ استقرت األسعار على ذلك املستوى؟ إن أوضح تفسري لذلك هو أنه يبدو كأنه نقطة انطالق
ملنتجي الصخر الزييت (النفط الصخري) يف الوالايت املتحدة لتعزيز عمليات احلفر والتكسري؛ مما يرفع
* كاتب لصحيفة بلومبريغ ،يغطي موضوعات الطاقة ،والتعدين ،والسلع.
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من نسبة العرض بسرعة نسبية؛ وابلتايل احلفاظ على األسعار احلالية ،ويف الوقت نفسه ،اضطر بقية
منتجي النفط اخلام الضغط على التكاليف للحفاظ على استمراريتهم يف املنافسة مع منتجي الصخر
الزييت.
يعد إنتاج الصخر الزييت نقلة جذرية يف اقتصادات النفط اليت ترتكز إىل النموذج القدمي املتمثل
مبنظمة أوبك؛ وذلك ألن الصخر الزييت يعود مببالغ طائلة لدعم رأس املال والتكنولوجيا واإلبداع بنح ٍو
أكرب من الطرق التقليدية للتدخل السياسي املباشر ،إلاّ أن سوق النفط غريبة للغاية؛ إذ أشار سبنسر
ديل كبري خرباء االقتصاد يف شركة ( )BPيف أحدث طبعة لتقريرها اإلحصائي السنوي للطاقة إىل نقطة
مثرية لالهتمام حول دور الدول املصدرة للنفط يف عصر وفرة النفط ،قال:
“إذا كنت من كبار منتجي النفط ،فبإمكانك تشغيل عجز مايل كبري جداً ملدة سنتني أو ثالث
أو أربع أو حىت مخس سنوات ،وهو أمر جيد متاماً ابلنسبة إليك ،ولكنك لن تستطيع تشغيل عجز
مايل كبري إىل األبد؛ وابلتايل أعتقد أنك حباجة إىل التفكري ليس فقط حول تكلفة استخراج النفط بل
التفكري يف طبيعة اقتصادات كبار منتجي النفط أيضاً”.
ويف مقابلة له يف نيويورك يف اليوم الذي بعده ،قال السيد ديل:
“إن الغريزة الطبيعية للخبري االقتصادي هي أن تكون لديه القدرة على حتديد سعر أي شيء
على املدى البعيد من خالل حساب التكلفة اإلنتاجية ،ومن مث إضافة عوائد رأس املال إليها الذي
سينتج عنه الربح اإلمجايل؛ وهذا هو السعر على املدى البعيد”.
أما يف حالة النفطُّ ،
فتعد الدول الكربى املصدرة للنفط مشكلة كبرية؛ ألن معظمها تتطلب
كما يقول ديل -أن تكون أسعار النفط أعلى من  50دوالراً بكثري الستمرارية عمل اقتصاداهتا علىاملدى البعيد؛ فحىت اململكة العربية السعودية -اليت كانت ذكية مبا فيه الكفاية يف جين املليارات من
الدوالرات يف سنوات االزدهار -ليس ابستطاعتها الصمود أمام األسعار احلالية ملدة طويلة.
كان لدى منظمة أوبك معظم االحتياطات النفطية -وذلك منذ عقد من الزمن يف وقت
الذروة -وقامت البلدان األعضاء بفرض حاجتها أبن يكون سعر الربميل الواحد  100دوالر؛ وهلذا
كان جيب أن يكون سعر النفط على هذا املستوى .إن ذلك األمر أشبه مبوظف يقول ملديره“ :أان
إيل املاليني ألن لدي منط حياة معيناً وجيب أن أحافظ عليه!” ،يف تلك احلالة
حباجة إىل أن تدفع َّ
سيبحث املدير عن موظف جديد آخر يعمل براتب أقل ،أو قد ال يفعل شيئاً ،وذلك ما فعله
مستهلكو النفط.
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إن موضوع النقاش هنا ال يدور حول طريقة منظمة أوبك يف حتديد األسعار هبذه الطريقة؛ بل
إن اقتصاد أعضائها -الذين ال يزالون يزودون العامل حبوايل  %40من النفط -سيرتاجع بنح ٍو كبري؛
مما يشكل خطراً على تراجع األسعار ،وإذا مل تكن الشركات النفطية يف الوالايت املتحدة استثمارية،
فإهنا تستطيع أن ختفض التكاليف ،وحىت لو مل تنجح يف ذلك ،فإن أسوأ ما قد حيدث هو الذهاب
إىل حمكمة اإلفالس؛ ولكن يف حالة االقتصاد املعتمد على النفط جيب على احلكومات أن تشرع يف
إجراء إصالحات جذرية أو -كما يف حالة فنزوايل -أن تتقبل اهنيار اقتصادها بنح ٍو كامل؛ وتثري
هذه اهلشاشة املتأصلة حول عدد كبري من مصدري النفط العامليني خطر حدوث تراجع كبري يف كمية
العرض؛ مما قد يرفع األسعار مرة أخرى ،وهو ما حدث يف السبعينيات ويف أوقات خمتلفة خالل العقد
املاضي.
حلل منظمة أوبك ،إلاّ أن ذلك سيكون حالً مؤقتاً ،وأظهر
يف حني أنه من املغري أن هنتف ِّ
لنا العقدان املاضيان أن الدول اليت اهنار اقتصادها -بصرف النظر عن البعد األخالقي ملعاانهتا -هلا
طرق يف تصدير العواقب.
إن سبب فشل أمنوذج التكلفة والعائد لتحديد األسعار على املدى البعيد هو أن سوق النفط
تضطر بنح ٍو متزايد إىل املنافسة للحصول على العمالء؛ وتتعرض سوقها األساسية للتهديد على هامش
تطور التكنولوجيا يف صناعة السيارات الكهرابئية والضغوط اجملتمعية حول التلوث وتغري املناخ؛ وقد
تتسبب الزايدة يف أسعار النفط -بسبب املخاوف من ندرته -أبثر كبري إبمكاننا التنبؤ به ،وهو الذهاب
بعيداً عن املنتج الذي ال ميكن االعتماد عليه.
ومع مرور الوقت ،فإن الدور الذي تؤديه تكاليف احلفر أو ميزانيات دول الشرق األوسط يف
حتديد قيمة النفط سيتغري لصاحل مفهوم آخر ،وهو :ما اخليارات اليت تعود ابلفائدة للعميل؟

املصدر:
https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/15-06-2017/oil-s-longterm-price-takes-new-math
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أبرز المرشحين النتخابات الرئاسة اإليرانية
حيدر الخفاجي *

2017-4-18
أعلن رئيس جلنة االنتخاابت بوزارة الداخلية اإليرانية “علي أصغر أمحدي” يف مؤمتر صحفي
أن  1636شخصاً سجلوا ترشيحاهتم يف الدورة الثانية عشرة من االنتخاابت الرائسية اإليرانية من بينهم
 1499رجالً و 137امرأة ،وقد أوضح أن أصغر املرشحني سناً يبلغ  18عاماً وأكربهم سناً  92عاماً،
موضحاً أن  226شخصاًكانوا أكرب فئة عمرية تبلغ أقل من  30عاماً سجلوا أمساءهم يف قائمة املرشحني،
وأن  430مرشحاً كانوا حاصلني على شهادة البكالوريوس فما فوق ،وقد أضاف أمحدي أن 590
شخصاً سجلوا أمساءهم للرتشح النتخاابت رائسة اجلمهورية يوم السبت وهو اليوم اخلامس واألخري من
فتح ابب الرتشيح ،إذ إن الدورة الثانية عشرة لالنتخاابت الرائسية اإليرانية ستجري يف التاسع عشر من
آاير القادم ،بني املرشحني الذين يؤيد جملس صيانة الدستور أهليتهم خلوض االنتخاابت.
ومن أبرز الشخصيات اليت قدمت ترشحيها رمسياً إىل انتخاابت رائسة اجلمهورية هو الرئيس احلايل
“حسن روحاين” ،وسادن احلضرة الرضوية “سيد إبراهيم رئيسي”  ،والرئيس اإليراين السابق “حممود
أمحدي جناد” ،ومساعده السابق “محيد رضا بقائي” ،ووزير الربيد والربق واهلاتف السابق “حممد
غرضي” ،ووزير الثقافة واإلرشاد السابق يف حكومة الشيخ الراحل هامشي رفسنجاين “مصطفى مريسليم”
عن حزب املؤتلفة اإلسالمي ،وشقيق الرئيس الراحل رفسنجاين “حممد هامشي” ،وعمدة طهران “حممد
ابقر قاليباف” ،والنائب األول للرئيس اإليراين “إسحاق جهانگريي” ،واملدير االسبق لالذاعة والتلفزيون
“عزت هللا ضرغامي” ،ووزير العلوم األسبق يف حكومة أمحدي جناد ” حممد مهدي زاهدي” ،ومساعد
الرئيس اإليراين يف حكومة الراحل رفسنجاين “مصطفى هامشي طبا” ،فضالً مسؤول التعبئة الطالبية يف
اجلامعات “علي رضا زاكاين”.
ويف السادس والعشرين إىل السابع والعشرين من نسيان احلايل سيتم اإلعالن من قبل وزارة الداخلية
عن نتائج أمساء املرشحني املقبولني ،ومن مث تبدأ الدعاية االنتخابية من الثامن والعشرين من الشهر نفسه
إىل السابع عشر من آاير ،على أن يتم وقفها يف الثامن عشر من آاير ليبدأ االقرتاع يف التاسع عشر من
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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الشهر املذكور.
-11حسن روحاين
حسن روحاين (مواليد  ،)1948شغل منصب عضو يف جملس اخلرباء منذ عام  ،1999وعضو
يف جملس تشخيص مصلحة النظام يف إيران منذ عام  ،1991وعضو اجمللس األعلى لألمن القومي منذ
عام  ،1989ورئيس مركز البحوث االسرتاتيجية منذ عام  ،1992وكان كبري املفاوضني للربانمج النووي
اإليراين مع االحتاد األورويب.
كان الرئيس اإليراين احلايل روحاين أول املرشحني الذي مت اإلعالن عن ترشحه يف أتريخ  26فرباير
 2017رمسياً لالنتخاابت القادمة ولكن بنح ٍو غري مباشر ،إذ أعلن املساعد الربملاين لروحاين “عباس علي
أمريي” -على هامش اجتماع جمللس الشورى اإلسالمي -أن رئيس اجلمهورية توصل إىل نتيجة مفادها
أنه سيشارك يف االنتخاابت الرائسية القادمة.
 -22سيد إبراهيم رئيسي
توىل السيد إبراهيم رئيسي -املولود يف العام  -1960النيابة العامة عام  1980يف مدينة كرج
غرب طهران ،ومن مث أصبح مدعياً عاماً يف العام نفسهه ،ويف عام  1985توىل رئيسي منصب انئب
املدعي العام يف طهران ،ويف عام  1988كلفهُ السيد اخلميين ابلبت ابملشكالت القضائية يف حمافظة
لرستان ،وكرمانشاه ،ومسنان فضالً عن العديد من امللفات القضائية املهمة .بعد رحيل السيد اخلميين مت
تعيني رئيسي يف منصب املدعي العام يف طهران أبمر من يزدي رئيس السلطة القضائية ،وبقي يف هذا
املنصب منذ عام  1989حىت  ،1994ومن مث توىل منصب رئيس دائرة التفتيش العامة يف إيران وبقي
حىت عام .2004
وكان منذ عام  2004حىت  2014املساعد األول لرئيس السلطة القضائية ،ومنذ عام 2014
حىت  2016توىل منصب املدعي العام يف إيران ،وبعد رحيل واعظ طبسي أصبح املسؤول عن سدانة
أوقاف احلضرة الرضوية يف مدينة مشهد بقرار من املرشد األعلى السيد علي اخلامنئي الذي قال“ :إن
حجة اإلسالم رئيسي الذي ترعرع يف تلك الداير املباركة ،ميتلك كل املؤهالت املطلوبة لتويل سدانة املرقد
الرضوي”.
يقوم رئيسي حالياً -فضالً عن سدانة أوقاف احلضرة الرضوية -بتدريس مادة الفقه يف مدرسة نواب
ِ
س كذلك نصوص الفقه ،وقواعد فقه القضاء ،وفقه االقتصاد يف احلوزات العلمية
يف مدينة مشهد ،ويُد ّر ُ
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يف طهران وجامعات إيران ،فهو لديه العديد من الكتب يف احلقوق ،واالقتصاد ،والعدالة االجتماعية.
-33حممود أمحدي جناد
حممود أمحدي جناد (مواليد  ،)1956أستاذ جامعي وسياسي ،أصبح عمدة لبلدية طهران مث رئيساً
للجمهورية ،وهو الرئيس السادس للجمهورية اإليرانية ،توىل مهام الرائسة منذ  3أغسطس  2005بعد
تغلبه على منافسه الشيخ الراحل هامشي رفسنجاين يف الدور الثاين من االنتخاابت الرائسية ،وأعيد انتخابه
يف  12يونيو  2009على حساب منافسه مري حسني موسوي ،وظل رئيساً حىت  15يونيو .2013
-44محيد بقائي
من (مواليد  ،)1969أعلن املساعد التنفيذي للرئيس اإليراين السابق أمحدي جناد يف أتريخ 18
فرباير 2017يف بيان له ترشحه لالنتخاابت املقبلة حيث قال“ :سأخوض االنتخاابت املقبلة عرب اإلميان
الراسخ ابلطاقات العظيمة هلذه األرض األصيلة”.
-55حممد غرضي
هو مهندس كهرابئي من (مواليد  ،)1941حظي مبسؤوليات كثرية منها حمافظ كردستان
وخوزستان ،وعضو يف الربملان ،وممثل عن مدينة أصفهان يف الدورة األوىل ،ووزير النفط سابقاً يف دولة
مهدوي كين ومري حسني موسوي ،ووزير الربيد والربق واهلاتف يف الدورة الثانية ملري حسني موسوي
وحكومة رفسنجاين.
جيرب غرضي حظه هذه املرة من خالل اإلعالن عن ترشحه لالنتخاابت يف أتريخ  10نوفمرب
 ،2016وقال غرضي -يف معرض توضيحه عن سبب ترشحه جمدداً لالنتخاابت“ :-إن االسلوب
الذي اتبعه روحاين كسائر احلكومات السابقة ال ينفع اجملتمع؛ لذلك سيشارك يف االنتخاابت الرائسية
القادمة”.
-66مصطفى مري سليم
من (مواليد  )1947وهو رئيس اجمللس املركزي حلزب املؤلفة ،وكان يشغل منصب وزير الثقافة
واإلرشاد اإلسالمي يف حكومة الشيخ هامشي رفسنجاين الدورة الثانية عام ( ،)1997-1989وكان
يعمل انئباً سياسياً واجتماعياً لرئيس اجلمهورية ووزير الداخلية يف حكومة بين صدر (،)1982-1979
وكان عضواً يف احلزب اجلمهوري اإلسالمي يف عام ( ،)1979وقد رشحه بين صدر آنذاك لرائسة الوزراء
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ظ ابملوافقة ،ويف املدة من عام ()1989-1982
حيث قدمه إىل جملس الشوى اإلسالمي لكن مل حي َ
يف حكومة رئيس اجلمهورية السيد علي خامنئي كان مري سليم رئيس اإلدارة الرائسية ،وكبري مستشاري
اخلامنئي ،وهو حالياً عضو يف جملس تشخيص مصلحة النظام ،وخالل اجتماع حلزب املؤتلفة يف أتريخ
 29ديسمرب 2016يف مشهد املقدسة ،مت ترشيحه كمرشح هنائي لالنتخاابت الرائسية القادمة.
-7حممد هامشي رفسنجاين
يعرف مبحمد هامشي من (مواليد  ،)1942سياسي إيراين وشقيق الراحل الشيخ هامشي رفسنجاين
رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام ،تقلد عدة مناصب أبرزها مساعد وزير الزراعة ،ومساعد رئيس
الوزراء ،ووزير اخلارجية ابلوكالة ،ورئيس اإلذاعة والتلفزيون الرمسي اإليراين ( ،)1994-1984وانئب وزير
الشؤون اخلارجية ،وانئب املدير التنفيذي لرئيس اجلمهورية ،وعضو يف جممع تشخيص مصلحة النظام
( ،)1996ومدير مكتب رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام حالياً ،أشار حممد هامشي عقب ترشحه
إىل أنه من املبكر احلديث عن انسحابه لصاحل روحاين ،قائالً :ليس من الواضح كيف ستكون املنافسات.
-8حممد ابقر قاليباف
من (مواليد  ،)1961ميثل قاليباف تيار احملافظني اجلدد التكنوقراطيني أو التكنوقراطيني امللتزمني
الذين يهتمون ابلكفاءة والقوة والتخصص ويف الوقت نفسه يؤمنون ابلقيادة الروحية يف إيران ،أي :والية
الفقيه .مت ترشيح حممد ابقر قاليباف عمدة طهران يف قائمة الـ 14من قبل اجلبهة الشعبية لقوى الثورة يف
أتريخ  12مارس.
املناصب العسكرية واإلدارية اليت اعتالها :قائد مقر خامت األنبياء -قائد سالح اجلو للحرس
الثوري ،-والقائد االسبق للشرطة ،ووكيل رئيس اجلمهورية يف مركز مكافحة هتريب البضائع والعملة الصعبة
عام  ،2004وعمدة بلدية طهران من عام  2005حىت اآلن.
-9إسحاق جهانگريي
سياسي إيراين من (مواليد  ،)1958هو النائب األول لرئيس اجلمهورية يف حكومة الرئيس حسن
روحاين ،كان جهانگريي وزيراً للصناعة واملناجم يف حكومة الرئيس األسبق حممد خامتي ،وكان عضواً
مبجلس الشورى اإلسالمي لدورتني متتاليتني خالل الفرتة من  1984إىل  ،1992ويف تصريح له قال
جهانگريي“ :أان وروحاين نكمل بعضنا بعضاً”.
172

تقارير

-10عزت هللا ضرغامي
من (مواليد  ،)1959كان ضرغامي املدير األسبق لالذاعة والتلفزيون يف إيران ،وهو من
الشخصيات املؤيدة للمحافظني وعلى عالقة جيدة من الرئيس السابق أمحدي جناد ،أعلن ترشحه رمسياً
لالنتخاابت الرائسية اإليرانية القادمة من خالل إطالقه لقنوات التليگرام ،قائال“ :رغبة يف اإلصالح يف
البالد واستجابة للمطالب الشريفة للشعب وحل مشكالهتم قبلت دعوة اجلبهة الشعبية للثورة للحضور
يف االنتخاابت الرائسية القادمة”.
-11حممد زاهدي
من (مواليد  ،)1953كان وزير العلوم األسبق يف حكومة أمحدي جناد ،ورئيس جلنة التعليم يف
جملس الشورى ،وأعلن ترشحه رمسياً لالنتخاابت الرائسية اإليرانية للصحفيني كآخر الراغبني بذلك يف
أروقة جملس الشورى.
-12مصطفى هامشي طبا
هو الوزير األسبق للصناعة ،والرئيس األسبق للجنة الوطنية األوملبية ،ومساعد الرئيس اإليراين يف
حكومة علي أكرب هامشي رفسنجاين يف احلكومة الثانية ( ،)1997 -1993واحلكومة األوىل حملمد
خامتي (.)2001 -1997
-13علي رضا زاكاين
من (مواليد  ،)1965وهو عضو يف جملس الشورى اإليراين للدورة السابعة والثامنة والتاسعة،
واملسؤول عن التعبئة الطالبية يف اجلامعات ،واألمني العام جلمعية أنصار الثورة اإلسالمية .مت اختياره من
قبل مجعية أنصار الثورة اإلسالمية ،ومن احملتمل أن تدعمه مجعية املضحيني للثورة اإلسالمية.
-14حممد أشريف أصفهاين
من (مواليد  ،)1944هو من الشخصيات املؤيدة لإلصالحني ،وعضو يف جملس الشورى اإليراين
للدورة الثانية والثالثة عن مدينة كرمنشاه .اختار أصفهاين أتريخ  22آاير  2016يوم اإلعالن عن ترشحه
لالنتخاابت الرائسية على هامش مراسم إحياء ذكرى الشاعر أمحد عزيزي ،وقال للصحفيني إنه سيرتشح
لالنتخاابت القادمة ،ولن يتنازل أو ينسحب لصاحل أي شخص.
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-15حممد زارع فومين
هو األمني العام حلزب األمة لإلصالح ،وانشط سياسي إصالحي أكد ترشحه لالنتخاابت
الرائسية يف  17آذار  ،2017إذ قال“ :سأشارك يف االنتخاابت إلنقاذ البالد وتشكيل حكومة ضد
الفساد”.
-16أمر هللا شيخياين
هو األمني العام حلزب الشعب الذي يُ ُّ
عد من األحزاب املعتدلة اليت دعمت روحاين يف انتخاابت
ُ ،2013د ِع َم هذه املرة “أمر هللا شيخياين” األمني العام هلذا احلزب بدالً من روحاين.
-17مصطفي كواكبيان

من (مواليد  ،)1963يُ ُّ
عد من السياسيني اإلصالحيني يف إيران ،عمل كممثل لطهران ،وراي،
ومشریاانت ،وإسالمشهر ،وپردیس ،ومدينة مسنان يف الربملان يف الدورة العاشرة ،ومهدیشهر يف الدورة
الثامنة ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية وأستاذ جامعي يف جامعة العالمة طباطبائي
للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،يشغل كواكبيان األمني العام حلزب اإلصالحيني الدميقراطيني ،وقد أعلن
يف  24شباط عن فكرة ترشحه لالنتخاابت الرائسية القادمة ،وقال إنه سيُليب هذه الفكرة عقب استشارة
الكبار يف هذا الشأن.
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السياسة الخارجية للمملكة المتحدة بعد انسحابها من
االتحاد األوروبي
بحث مشترك

2017-5-6
ذهب الشعب الربيطاين إىل صناديق اإلقرتاع يف الثالث والعشرين من شهر حزيران عام 2016
للتصويت حول بقاء اململكة املتحدة ضمن االحتاد األورويب أم انسحاهبا منه .كانت املفاجأة اليت صدمت
العديد من املراقبني واحمللليني ٍ
وعدد من اجلماهري ،فضالً عن شخصيات سياسية هو اختيار الناخبني
وبنسبة  %51،9مغادرة بريطانيا من االحتاد األورويب.
ما كان يُنظر إليه كمفاجأة للعديد من احملللني هو يف واقع األمر قد استغرق مدة طويلة لتحقيقه،
إذ إن املعارضني واملشككني لالحتاد األورويب كانوا جزءاً من املشهد السياسي واالجتماعي الربيطاين
قبل انضمام اململكة املتحدة ملا كانت تسمى آنذاك ابجملتمعات األوروبية ،فحىت بعد إنضمامها لالحتاد
استمر موقعها «كشريك غري حمبذ» وسط ازدايد حالة من بث الشكوك املشرتكة ،وازدادت قوة املعارضني
واملشككني لالحتاد األورويب وأتثريهم يف العالقات املستقبلية لربيطانيا عقب ارتفاع مستوايت اهلجرة،
وركود الدخل يف العديد من أجزائها ،وتراجع البىن التحتية ،وزايدة املخاوف بشأن توسع االحتاد األورويب.
تسعى ورقة البحث هذه إىل اإلجابة عن الشكل الذي ستكون عليه السياسة اخلارجية الربيطانية
يف حقبة ما بعد خروجها من االحتاد األورويب ،يف الوقت الذي كانت فيه احلكومة الربيطانية متشددة
يف قراراهتا املستقبلية املتعلقة ابلسياسة العامة ،وتنظر ورقة البحث هذه يف العالقات التارخيية واالجتاهات
القائمة مسبقاً واملؤشرات التأرخيية؛ من أجل حتديد مسار السياسة اخلارجية لربيطانيا.
توصلت ورقة البحث إىل أن السياسة اخلارجية الربيطانية بعد خروجها من االحتاد األورويب سترتكز
أكثر على شؤوهنا الداخلية ،يف الوقت الذي تستعد فيه حكومتها ملواجهة التحدايت الداخلية املرتبطة
خبروجها من االحتاد األورويب .سنشهد يف العامني املقبلني توجه طاقات احلكومة الربيطانية حنو التوصل
إىل نتيجة إجيابية من مفاوضاهتا مع االحتاد األورويب واالحتفاظ أبكرب قدر ممكن من احلقوق فيما يتعلق
ابلتجارة واهلجرة والسيطرة على احلدود؛ وكنتيجة لذلك ،ستقوم بقطع العالقات اليت ليست هلا منافع
ومزااي سياسية واقتصادية فورية ومباشرة إىل اململكة املتحدة اليت ال تستند إىل أسس أترخيية ميكن البناء
االعتماد عليها بنح ٍو سريع.
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ستحاول بريطانيا بناء عالقات مع الوالايت املتحدة ،إذ إن الرئيس األمريكي دوانلد ترامب أيد
خروجها من االحتاد األورويب ورحب به ،لكن لدى الدولتني انطباعات متباينة إىل حد كبري حول ما
يرغبون به من وراء اخلروج من االحتاد وحول العامل ،وابملثل فإن لديهم تصورات خطرية ومتباينة بنح ٍو كبري
فيما يتعلق ابلصني وروسيا؛ وهذا سيعيق من كفاءة عالقتهم ،وجيرب اململكة املتحدة على حتقيق التوازن
بني خمتلف األطراف مع احلفاظ على عالقتها «اخلاصة» ابلوالايت املتحدة.
ستتوسع الشراكات االقتصادية للملكة املتحدة مع دول اخلليج ،إذ إن لدى اململكة املتحدة روابط
أترخيية واقتصادية متطورة مع دول اخلليج ،وبقيت هذه الروابط مستقرة ،ومن املتوقع أن تستمر كذلك على
مدى العقود القادمة ،ومبا أن اململكة املتحدة ترى أن لعالقاهتا مع دول اخلليج ميزة كبرية هلا بعد خروجها
من االحتاد األورويب فإن تلك الشراكات ستبقى مستمرة.
إن عالقات بريطانيا مع عدد من الدول األخرى كرتكيا والعراق غارقة بتحوالت وتناقضات سريعة
وسيكون من الصعب حتديد كيفية تقدمها ،إذ إبمكان هذه الدول تصميم سياسة خارجية مالئمة هلم
إدراكاً منهم للمصاحل واملنافع املناسبة للملكة املتحدة.
عدد من القضااي غري املعروفة ومن املمكن أن يكون هلا عواقب
ويف الوقت نفسه ،ما زال هنالك ٌ
وآاثر مهمة على سياسة اململكة املتحدة بعد خروجها من االحتاد األورويب.
ستضطر احلكومة الربيطانية على الصعيد الداخلي إىل التعامل مع نداءات االستقالل داخلياً فيما
يتعلق ابستقالل أسكتلندا ومشال آيرلندا وويلز عن اململكة املتحدة ،مع ضمان بقائهم جزءاً من اململكة
كاملةً ،ويف حالة حدوث االستقالل لتلك األجزاء فإن ويستمنسرت -وهي اليت تسيطر اآلن على إجنلرتا
لوحدها -ستجد نفسها ُملزمة وبشدة من النواحي االقتصادية والسياسية.
ستستمر األطراف املعارضة لالحتاد األورويب واملناهضة للمؤسسة واحلركات األخرى يف صناعة
التقلبات ،وعلى الرغم من أن مرشحي املعارضة قد هزموا يف هولندا والنمسا ومن املرجح أهنم هزموا أيضاً
يف أملانيا إال أنه ال ينبغي التقليل من شعبيتهم والسيما أهنم فاعلون يف فرنسا وإيطاليا إذ إن االنتخاابت
هنالك اصبحت قريبة ،وسيكون لنتائجها آاثر مهمة على السلوك الذي سيتبعه االحتاد األورويب ،ويف
الوقت الذي سيوفر فيه االحتاد «الضعيف» منافع قصرية األمد للملكة املتحدة فإن عدم االستقرار املستمر
وتداعياته ستسبب ضرراً للملكة املتحدة على املدى املتوسط والبعيد.
وبغض النظر عن النتائج ،فإن خروج بريطانيا من االحتاد األورويب وتبعات هذا اخلروج سيأخذ
السياسة اخلارجية الربيطانية إىل أقاليم وأر ٍ
اض غري مدروسة وجمهولة.
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أتريخ املعارضة والتشكيك ابالحتاد األورويب يف اململكة املتحدة واملسائل الرئيسة وراء االستفتاء:
أتسس االحتاد األورويب حني أتسيس «اجلماعات األوروبية» يف اخلمسينيات ،إذ كانت تتضمن
هذه اجلماعات ،اجلماعة األوروبية للفحم والصلب( ( ،)ECSCواجلماعة األوروبية للطاقة الذرية (�Eur
 )atomواجلماعة االقتصادية األوروبية ( .)EECويُعرف كذلك ابلسوق املشرتك .تضمنت اجلماعات
األوروبية يف مراحلها األولية كالًّ من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وأملانيا الغربية ،وقد سعى
االحتاد األورويب إىل إقامة عالقات سياسية واقتصادية بني دول أورواب الوسطى يف حماولة للتغلب على
بيئة املواجهات والشكوك املشرتكة اليت قادت إىل احلرب العاملية الثانية .على الرغم من دعمها لألهداف
وغاايت اجملموعات األوروبية خالل مالبسات احلرب الباردة إال أن اململكة املتحدة قررت البقاء خارج
االحتاد املنبثق إدراكاً منها بعدم خدمته للمصاحل الربيطانية .1ال تزال اململكة املتحدة حتافظ يف ذلك الوقت
على وجودها االستعماري القوي يف مجيع أحناء الشرق األوسط وأجزاء من آسيا الشرقية ،وأظهرت نفسها
قادرة على احلفاظ على نفوذها السياسي واالقتصادي من دون أن تتداخل مصاحلها مع مصاحل فرنسا
وأملانيا إذ إهنا تعدهم منافسيها ،فضالً عن أن لدى كل من الشعب الربيطاين والسياسيني الربيطانيني قناعة
من أن اململكة املتحدة جيب أن تؤدي «دوراً هاماً يف أورواب دون أن تكون جزءاً منه».2
كان ألزمة السويس يف اخلمسينيات ( )1950وتداعياهتا أتثري هائل على التصورات الربيطانية
كوهنا «قوى إمرباطورية» ،ويف أعقاب األزمة ،انعطف الفكر السياسي اخلارجي لربيطانيا بعيداً عن
التصرف كقوى إمرباطورية؛ مما أدى إىل إهناء االستعمار بنح ٍو أسرع ،وأيضاً أثرت األزمة يف العالقات بني
بريطانيا والوالايت املتحدة آنذاك على الرغم من أن «العالقة اخلاصة» بينهما مل ِ
تؤد إىل عواقب دائمة
إال أهنا زادت من إدراك ضعفها لدى مؤسسة السياسة اخلارجية الربيطانية ،وقد تقدمت اململكة املتحدة
لطلب االنضمام إىل اجملموعات األوروبية يف عام  1961على إثر تصاعد األعمال القتالية يف احلرب
الباردة واآلفاق االقتصادية املتوسطة.
جلأ شارل ديغول -الرئيس الفرنسي -إىل استخدام حق النقض حينما قامت بريطانيا بتقدمي أول
طلب هلا لالنضمام إىل اجملموعات األوروبية ،وقد قلق شارل ديغول من القومية الراسخة اليت تربط اململكة
املتحدة بعالقات قوية مع الوالايت املتحدة األمريكية والعداء السابق واملتجذر جتاه البناء األورويب إذ إهنم
سيهددون اجملموعات األوروبية واملصاحل الفرنسية .3انضمت اململكة املتحدة إىل االحتاد األورويب عام
1.Watts, Duncan; Pilkington, Colin. Britain in the European Union Today,
Manchester: Manchester University Press, 2005.
2. Ibid
3. Wilson, Sam. “Britain and the EU: A Long and Rocky Relationship”, BBC, 01-April-2014,
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-26515129> (Accessed 22-March-2017).
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 1973بعد أن متت املوافقة على طلب االنضمام الثاين ،وأكد االستفتاء يف عام  1975من أن %67
من الشعب وافقوا على استمرار عضوية اململكة املتحدة يف اجلماعات األوروبية.4
استمرت الشكوك جتاه الشؤون األوروبية يف السياسات الربيطانية على الرغم من االنضمام إىل
اجملموعات األوروبية وموافقة اجلمهور الالحقة بشأن العضوية ،ينبع الكثري من الشك جتاه أورواب من التقاليد
السياسية الربيطانية اليت تركز على السيادة غري احملدودة والقائمة على نظام قانوين بريطاين ،ومل تكن املكاسب
العملية -على سبيل املثال -االعتماد االقتصادي املتبادل واملتزايد بني اململكة املتحدة وبقية دول اجلماعات
األوروبية -اليت حلت حمل العالقات االقتصادية اخلاصة ابململكة املتحدة مع رابطة األمم املتحدة -قادرة
على الرتاجع يف التشكيك واملعارضة التقليدية لالحتاد األورويب للمؤسسة السياسية الربيطانية.
على الرغم من زايدة عدد السياسيني وأعضاء الربملان املؤيدين ألورواب على مدى العقود املتتالية إال
أن املناهضات استمرت للمطالبة مبزيد من االندماج والتكامل األورويب إذ بلغت ذروهتا عند معارضة رئيس
الوزراء مارغريت اتتشر خلطط إدخال عملة أوروبية واحدة وتعميق االندماج والتكامل األورويب من خالل
معاهدة ماسرتخيت ( )Maastrichtعام  1992اليت حولت اجملموعات األوروبية إىل االحتاد األورويب.
شهدت املعارضة لالحتاد األورويب حالة من عدم االنتظام تبعاً للتيارات السياسية يف ذلك الوقت
بعد تشكيله من خالل معاهدة ماسرتخيت ،ومع ذلك فقد حافظت على حضورها القوي يف السياسة
والرأي العام مقارنة أبورواب القارية ،ومع مرور الوقت أخذت الشخصيات السائدة ملعارضة االحتاد
األورويب يف حزب العمال وحزب احملافظني موقفاً من «معارضي االحتاد األورويب املتساهلني» ،وقاومت
الشخصيات حماوالت تعميق التكامل والتوحد وسلطت الضوء على عيوب املنظمة ولكنها مل تدعُ
إىل االنسحاب الصريح ،وقد جربت األحزاب املؤيدة لالنسحاب الكامل من االحتاد األورويب كحزب
االستفتاء وحزب االستقالل الربيطاين ( )UKIPهجمات شعبية ،ولكنها مل حتقق مكاسب مستدامة،
فعلى السياسيني الربيطانيني األخذ إبجراءات للتصرف جتاه الفاسدين يف صنع السياسة األوروبية وكسبها
امساً مستعاراً وهو “الشريك احلرج يف أورواب”5؛ يف حماولة لتهدئة الناخبني هلذه األحزاب وتبطيء عملية
التكامل والتوحد األورويب ،وقد حالت مثل هذه اإلجراءات دون قيام اململكة بتشكيل حتالفات دائمة مع
القوى القارية؛ وأدى ذلك إىل إدر ٍاك متزايد لدى الشعب الربيطاين أبن االحتاد األورويب غري فاعل وضد
مصاحل اململكة املتحدة .6مل تكن فكرة أتثري االحتاد األورويب على اململكة املتحدة مرغوبة ،وكانت خمالفة
4. Wilson, Sam. “Britain and the EU: A Long and Rocky Relationship”, BBC, 01-April-2014,
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-26515129> (Accessed 22-March-2017).
5. Lynch, Philip; Fairclough, Paul. «The European Union», AS UK Government
and Politics, Hodder Education, pp. 339-340.
6.Ibid
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للمصاحل السيادية هلا إذ كان ذلك قوايً مبا فيه الكفاية يف أن يصبح واحداً من أهم اجملاالت الرئيسة اليت
يدعمها سياسيو معارضة االحتاد األورويب من أجل أن يقود ذلك إىل استفتاء عام  2016لتحديد عضوية
اململكة املتحدة الدائمة يف االحتاد األورويب ،وقد أكد  %49من الناخبني الذين صوتوا على خروج اململكة
املتحدة من االحتاد األورويب خالل فرتة االستفتاء أهنم قاموا بذلك بناء على اعتقادهم مببدأ أن القرارات
بشأن مملكتهم جيب تُؤخذ داخلياً.7
مت مترير مفاهيم السيادة للملكة املتحدة من االحتاد األورويب عرب األزمات اليت شهدها االحتاد يف
أوائل القرن الواحد والعشرين ،واستجابته هلا .شعر معارضوا االحتاد األورويب أبن قرار عدم االنضمام ملنطقة
اليورو كان مدعوماً من قبل األداء الضعيف واملستمر لليورو منذ نشأته ،وفضالً عن ذلك يعود سبب
هذه املشاعر إىل األزمة املالية اليت حصلت عام  2008وأزمات الديون الالحقة اليت كان هلا أتثري هائل
على االقتصاد اليوانين .8رأى معارضو االحتاد األورويب من أن العملة املشرتكة ليست فقط هي اليت تركت
االحتاد األورويب عرضة خلطر عجز االقتصاد اليوانين ،لكن عجز االحتاد يف استعادة االقتصاد اليوانين
سلط الضوء وبنح ٍو حاسم على العيوب الكامنة والقيود للمنظمة ،وكانت هنالك تكهنات شديدة يف
ذلك الوقت من أن اليوانن ستغادر منطقة اليورو واالحتاد األورويب كذلك ،9أدى احتمال خروج اليوانن
من االحتاد األورويب أوالً إىل دعوات الستفتاء خروج بريطانيا منه ليتم النظر جبدية للملكة املتحدة ،وعلى
الرغم من أن خروج اليوانن من االحتاد مل تتحقق فإن فكرة إجبار دول أورواب األثرايء كأملانيا واململكة
املتحدة على تعزيز االقتصاد اليوانين قد دعمت موقف معارضي االحتاد األورويب من أن اململكة املتحدة
ستكون أفضل حاالً من دون املشاركة يف االحتاد .لفت املعارضون للعالقات القوية بني االحتاد األورويب
وبريطانيا االنتباه إىل تكاليف مالية أخرى تكبدها االحتاد وصنعت عوضاً عن ذلك حجة حنو استخدام
األموال املصروفة من قبله لتعزيز البنية التحتية للمملكة املتحدة ،وكان أكثر اإلدعاءات املخزية هو إدعاء
أن اململكة املتحدة أنفقت  350مليون جنيه إسرتليين على االحتاد األورويب وأن االنسحاب من االحتاد
7. Lord Ashcroft, «How the United Kingdom Voted on Thursday...and why»,
Lord Ashcroft Polls, 24-June-2016, <http://lordashcroftpolls.com/2016/06/howthe-united-kingdom-voted-and-why/>, (Accessed 24-March-2017).
8. Wilson, Sam. “Britain and the EU: A Long and Rocky Relationship”, BBC,
01-April-2014, http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-26515129 (Accessed
23-March-2017).
( BBC, 01-April-2014, h-2017
9. Krause-Jackson, Flavia; « Economist that coined ‘Grexit’ now says Greece will
stay in the Euro», Bloomberg, 28-June-2015, <https://www.bloomberg.com/
news/articles/2015-06-28/economist-who-coined-grexit-now-says-greece-willstay-in-euro>,(Accessed 24-March-2017).
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سيسمح بتخصيص هذه األموال خلدمة الصحة الوطنية ( ،)NHSومنذ ذلك الوقت مل يثبت هذا االدعاء
بعد وختلى عنه املدافعني عن معارضة العالقات القوية بني بريطانيا واالحتاد األورويب ،10ومع ذلك ،بقيت
احلجة االقتصادية قوية كفاية إذ إن  %6من املشاركني يف محلة مغادرة بريطانيا من االحتاد األورويب أشاروا
إىل نظرة اقتصادية أفضل وأكثر عدالً كوهنا السبب الرئيس وراء تصويتهم.11
تتعلق قضية االقتصاد العادل أيضاً ابلتصور املتزايد من أن االحتاد األورويب قد أتى إلفادة الشراكات
الكبرية أكثر من إفادة األشخاص فقط ،وتتكون هذه الدميغرافية (إحصائيات السكان) من جمموعتني
أساسيتني :تتكون اجملموعة األوىل من الناخبني اليساريني الذين يعتقدون ابالحتاد األورويب ،فبدالً من
أن يكونوا منظمة دميقراطية وإجتماعية مثالية أصبحوا وبعمق ضد الدميقراطية وأتييد الشراكة ،وقد نوهوا
من أن االحتاد األورويب جيرب احلكومة اليواننية على تقليل برامج الرعاية االجتماعية والتوظيف احلكومي
للحفاظ على األموال خالل األزمة املالية اليواننية مع األخذ ابحلسبان أن تلك الربامج تُ ُّ
عد املصدر الوحيد
للدعم لدى العديد من الشعب اليوانين يف مواجهة البطالة املتزايدة وقد أشاروا أيضاً إىل شراكة التجارة
واالستثمار عرب األطلنطي ( )TTIPاملقرتحة بني االحتاد األورويب والوالايت املتحدة ،وإن مت التصديق
على هذه االتفاقية فإهنا ستزيد من اخلصخصة وتتيح للشراكات صالحيات قانونية كبرية.12
أما ما خيص «- »Lexitوهم األنصار اليساريني حلملة املغادرة -فإن هذه الدميغرافية اجتهت ضد
الناخبني اليساريني الدائمني ،وفقدت محلة املغادرة واملؤيدين هلا من اليساريني قوهتا بنح ٍو ملحوظ بينما
سيطرت األحزاب اليمينية كـحزب االستقالل الربيطاين « »UKIPواجلناح املعارض من حزب احملافظني
على احلملة ،ومع ذلك كان أتثريهم على الوحدة اليسارية كبرياً جداً ،وابملقارنة بفقدان الدعم املذكور آنفاً
من انخبيهم التقليديني ،فإن عجز حزب العمال يف إصالح االختالفات بني فصائله املوالية واملعارضة لالحتاد
األورويب كان له أتثري كبري على سالمة احلملة ضد اخلروج من االحتاد األورويب ووحدة احلزب نفسه.13
10. Helm, Toby. “Brexit camp abandons £350m-a-week NHS funding pledge”, The
Guardian, 10-September-2016, <https://www.theguardian.com/politics/2016/sep/10/
brexit-camp-abandons-350-million-pound-nhs-pledge>, (Accessed 27-March-2017).
11. Lord Ashcroft, «How the United Kingdom Voted on Thursday...and why»,
Lord Ashcroft Polls, 24-June-2016, <http://lordashcroftpolls.com/2016/06/howthe-united-kingdom-voted-and-why/>, (Accessed 24-March-2017).
12. “About Lexit”, Left Leave: Campaign for a UK Left Exit from the EU,
<http://www.leftleave.org/about-2/>, (Accessed 27-March-2017).
13. Chakelian, Anoosh. “Is Jeremy Corbyn losing his supporters after voting for Brexit?”,
The New Statesman, 16-February-2017, <www.newstatesman.com/politics/uk/2017/02/
jeremy-corbyn-losing-his-supporters-after-voting-brexit>, (Accessed 27-March-2017).
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أتيت الطبقة الدميغرافية الثانية من خلفيات الطبقة العاملة ذات البشرة البيضاء واحملافظة على حن ٍو
تقليدي إذ وجدوا مهاراهتم ومستوايهتم العلمية تتفوق بنح ٍو كبري عرب طبقة العمال األصغر واملوالية لالحتاد
األورويب .ويف األصل فإن الناخبني من حزب العمال (الذي يهدف اىل الدميغرافية) إجنذبوا إىل حزب
االستقالل الربيطاين « »UKIPاستجابةً ملوقف حزب العمال املوايل لالحتاد األورويب ،14شهدت هذه
الدميغرافية ضياع وظائف التصنيع التقليدية إىل بلدان أخرى ،وشهدت انتقال الوظائف املتبقية للمدن
احلضرية حيث املنافسة على الوظائف أكرب بكثري ومعدالت اهلجرة أعلى بكثري؛ فما ستخلفه هذه
الدميغرافية سيجعل قضية مناهضة اهلجرة واحدة من أكرب القضااي يف احمليط املعارض.
اعتمد املعارضون السياسيون الربيطانيون لالحتاد األورويب على اهلجرة إىل االحتاد كون ذلك قضية
حمورية رئيسة فقط يف اآلونة األخرية ،إ ْذ يف حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية كان العديد من اليساريني
املتطرفني الربيطانيني يدعمون التوحد واالندماج الربيطاين داخل أورواب يف حماولة لتوحيدها وتشجيع اهلجرة
من داخل أورواب الغربية بدالً من رابطة األمم املتحدة -الذي كان املصدر الرئيس لربيطانيا هلجرة العمال
يف ذلك الوقت ،15-وأحدث اتساع اجلماعات األوروبية حنو الشرق وتزايد أعداد السكان املهاجرين من
هذه الدول حتركاً حنو التشكك أو املعارضة لالحتاد واعتماد وجهة نظر مناهضة للهجرة ضمن سياسة
املعارضني ألورواب .فأدى اتساع االحتاد األورويب يف عام  2004وإدراج ٍ
عدد من الدول األوروبية الشرقية
إىل ارتفاع مستوايت اهلجرة من بولندا ابلتحديد؛ وابلتايل أدى أيضاً إىل زايدة عدد السكان األجانب يف
بعض املناطق يف اململكة املتحدة بني عام  2001وعام  2014بنسبة  .16 %200وابلتزامن مع الركود
االقتصادي يف املناطق الريفية الربيطانية ،فإن زايدة معدالت اهلجرة أدت ابحملصلة إىل ادراك الربيطانيني
من أن املهاجرين اجلدد استحوذوا على الوظائف املتوافرة ،وقد جتلت خماوف مماثلة أخرى بشأن انضمام
تركيا إىل االحتاد األورويب.17
14. Ford, Rob. “Older ‘left-behind’ voters turned against a political class with
values opposed to theirs”, The Guardian, 25-June-2016, <www.theguardian.
com/politics/2016/jun/25/left-behind-eu-referendum-vote-ukip-revolt-brexit>,
(Accessed 27-March2017).
15. Gottlieb, Julie (ed.); Linehan, Thomas (ed.). Culture of Fascism: Visions of
the Far Right in Britain, I.B.Tauris, 31-December-2003, p. 75.
16. “Explaining the Brexit Vote”, The Economist, 14-July-2016, <http://www.
economist.com/news/britain/21702228-areas-lots-migrants-voted-mainlyremain-or-did-they-explaining-brexit-vote>, (Accessed 23-March-2016).
17. offey, Daniel; Helm, Toby. “Vote Leave embroiled in race row over Turkey security
threat claims”, The Guardian, 22-May-2016, <https://www.theguardian.com/politics/2016/
may/21/vote-leave-prejudice-turkey-eu-security-threat>, (Accessed 24-March-2017).
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ضاعفت أزمة الالجئني الناجتة عن احلرب األهلية يف سوراي واحلرب يف العراق وما أعقبه من
أعمال إرهابية هلا عالقة بتنظيم داعش اإلرهايب من نربات لغة اخلطاب حول اخلوف من األجانب والغرابء
واملسلمني ،إ ْذ يرى السياسيون الربيطانيون املعارضون لالحتاد األورويب أن سياسة الباب املفتوح للمستشارة
سبب لتشديد الرقابة على اهلجرة
األملانية آجنيال مريكل واألعداد الكبرية من الالجئني يف اليوانن والسويد ٌ
يف املمكلة املتحدة اعتقاداً منهم أبن السماح لدخول الالجئني من املمكن أن يؤدي إىل أعمال إجرامية
وتفاقم األوضاع االقتصادية واهلجمات اإلرهابية.
كانت األحزاب احملرضة ضد االحتاد األورويب كاململكة املتحدة من بني تلك األحزاب اليت
استغلت مثل هذه اآلراء بنح ٍو صريح ،وقد أدت اىل اهتامات مفادها أن رئيس حزب االستقالل الربيطاين
( )UKIPانجيل فاراج يثري الكراهية العنصرية ابستخدام اللغة والصور احلافلة بذكرايت املانيا النازية.18
على الرغم من أن فاراج وحزب االستقالل الربيطاين ( )UKIPقد تلقيا إدانة واسعة خلطاابهتما ولغتهما
إال أن الرسالة مازالت ترتدد صداها يف داخل العديد من الشعب الذين يرون أن أزمة الالجئني واملخاوف
الواسعة بشأن اهلجرة هي قضااي ساخنة ،وترى هذه الشعوب اليت يشكلون  %33من الناخبني الذين
صوتوا على مغادرة بريطانيا من االحتاد األورويب أن القيام بذلك هو الطريقة الوحيدة للحصول على
السيطرة الفعالة على سياسات اهلجرة الربيطانية.19
وابختصار ،فإن حركة املعارضة لالحتاد األورويب اليت قامت حبملة من أجل خروج اململكة املتحدة
من االحتاد األورويب مت حثها من طريق :الرغبة العطاء لندن حتكماً أكثر على السياسات اليت يرون أهنا
التعود ابلفائدة للممكلة املتحدة والرغبة يف تطبيق ضوابط متزايدة على اهلجرة حلماية اململكة املتحدة من
آاثر أزمة الالجئني اليت أثرت بنحو كبري على أورواب والرغبة يف املوارد املالية والثروات املخصصة لتمويل
االحتاد األورويب الستخدامها من أجل تطوير اخلدمات احمللية للمملكة املتحدة ،وابلتحديد خدمة الصحة
الوطنية ( )NHSوابلتايل اإلدراك أن سياسات االحتاد االورويب مل تؤثر إجيابياً على حياة الشعب الربيطاين
وصراعاته وفضلت بدالً من ذلك املؤسسة املالية ،انشدت العديد من هذه القضااي اليت لديها سياسات
اجتماعية قوية لصاحل السكان على أولئك املهاجرين والقضااي املناهضة لليربالية واملناهضة للمؤسسة
سواء أكانت مؤسسة مالية أم سياسية -وقد مت التنازع عليها لتكون جزءاً من املوجة القومية نفسها اليت18. Riley-Smith, Ben. “EU referendum: George Osborne compares UKIP
‘breaking point’ migration poster to Nazi propaganda”, The Telegraph, 19-June2016, <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/19/eu-referendum-campaigningresumes-as-jeremy-corbyn-and-michael-g2/>, (Accessed 24-March-2017).
19. Lord Ashcroft, «How the United Kingdom Voted on Thursday...and why»,
Lord Ashcroft Polls, 24-June-2016, <http://lordashcroftpolls.com/2016/06/howthe-united-kingdom-voted-and-why/>, (Accessed 24-March-2017).
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دفعت ابجتاه شخصيات واعية ومشهورة كدوانلد ترامب يف الوالايت املتحدة ،وخريت فيلدرز يف هولندا،
ومارين لوابن يف فرنسا .20تشري هزمية فيلدرز يف االنتخاابت اهلولندية اليت حصلت يف شهر آذار من هذا
العام إىل أن جناح هذه احلركة هو بعي ٌد عن التأكيد فمن املرجح أن يناشد السياسيون يف اململكة املتحدة
وعرب االحتاد األورويب ابالحنياز هلذه الدميغرافية؛ يف حماولة لكسب األصوات واحلفاظ على السلطة وجتنب
إاثرة املزيد من التوترات ،وسيحتاج واضعو السياسة كامل واقعيتهم إىل تذكر هذه القضااي.
االستفتاء وتداعياته:
أُجري االستفتاء الربيطاين لتحديد عضوية املمكلة املتحدة املستمرة يف االحتاد األورويب يف الثالث
والعشرين من حزيران للعام  2016وأدى إىل نتيجة فوز ضعيفة بنسبة  %51.9لصاحل خروج املمكلة من
االحتاد األورويب ،فجاءت النتيجة صادمة للعديد؛ وذلك ألن استطالعات الرأي قد توقعت أن محلة الدعوة
للبقاء ستفوز يف االنتخاابت ،إذ عملت على إرسال موجات صادمة داخل النظام االقتصادي والسياسي
الربيطاين ،ويف أعقاب االستفتاء قدم رئيس الوزراء ديفيد كامريون -الذي دافع للبقاء يف االحتاد األورويب-
استقالته واصبحت وزيرة الداخلية السابقة ترييزا ماي رئيسة للوزراء ،ويف خطوة مثرية للدهشة ،استقال رئيس
حزب االستقالل الربيطاين ( )UKIPانجيل فاراج من منصبه كذلك على الرغم من أنه ال يزال شخصية
صرحية وجريئة يف سياسة بريطانيا بعد خروجها من االحتاد األورويب ،وعلى الرغم من أن حزب العمال مل
يشهد تغريات قيادية إال أن زعيم احلزب جريميي كوربني انتقده العديد بسبب موقفه غري احملدد خالل محلة
االستفتاء ،وقد اُهتم بتخريب محلة البقاء مع أن هذه احلملة كانت مفضلة بنح ٍو كبري للناخبني من حزب
العمال .21على الرغم من أن كوربني جنح يف اإلبقاء على حتديه يف القيادة فقد ظل احلزب نفسه منشقاً بعد
خروج بريطانيا من االحتاد األورويب وغري قادر على احلفاظ على ٍ
خط سياس ٍي متماسك.
تعرضت األسواق املالية أيضاً للصدمة بسبب النتيجة ،وتراجعت بسرعة يف غضون األايم القليلة
األوىل اليت تلت النتيجة ،وعلى الصعيد الدويل ،فقد متت إابدة أكثر من تريليونني دوالر أمريكي من الثروة يف
أسواق األسهم يف أكرب معدالت البيع للتصفية خالل يوم واحد يف التأريخ املسجل من حيث القيمة الثابتة.22
20. McAllester, Matt. «Brexit, Trump, Le Pen and the rise of the right: the anger goes global»,
The Independent, 02-December-2016, <www.independent.co.uk/news/world/brexit-trumple-pen-and-the-rise-of-the-right-a7443241.html>, (Accessed 27-March 2017).
21. Kuenssberg, Laura. “Corbyn office ‹sabotaged EU Remain campaign – sources”, BBC,
26-June-2016, <www.bbc.co.uk/news/uk-politics-36633238>, (Accessed 28-March-2017).
22. Kirka, Danica; Lee, Youkyung. “Stocks crash as UK vote to quit EU shocks investors”, The
Associated Press, 24-June-2016, <www.bigstory.ap.org/article/d4930c2180b143d685213a75e916bee8/
british-vote-leaving-eu-rocks-world-financial-markets>, (Accessed 28-March-2017).
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وبلغت خسائر سوق األسهم ما جمموعه  3تريليوانت دوالر يف السابع والعشرين من شهر حزيران
إذ إخنفض مؤشر فوتسي  250املركب حملياً إىل ما يقارب  %14مقارنة ابليوم الذي سبق نشر نتائج
االستفتاء ،23ومنذ ذلك احلني تعافت أغلب أسواق األسهم على الرغم من أهنا ما زالت قلقة من الصدمات
والتحوالت ،وابملثل فقد هبط اجلنيه اإلسرتليين إىل أدىن مستوايته مقابل الدوالر األمريكي منذ عام  1985إذ
سجل اخنفاضاً بنسبة  %10مقابل الدوالر األمريكي و %7مقابل اليورو ،فكان االخنفاض من  1،50دوالر
اىل  1،37دوالر �يَُع ُّد أكرب حتول للعملة يف فرتة ساعتني فقط يف التأريخ ،24ويف الثامن من شهر متوز أصبح
اجلنيه اإلسرتاليين صاحب أسوأ أداء يف العام مقارنة بـ  31عمالت رئيسة ،إذ عُ َّد أداؤه آدائه أسوأ من البيزو
األرجنتيين الذي كان أضعف عملة يف السابق .25أتثرت أيضاً اقتصادات الدول األخرى اليت هلا حلقات
تواصل جتارية كبرية مع اململكة املتحدة متضمنة اهلبوط األكرب الذي حصل خالل يوم واحد لعملة الراند
يف جنوب أفريقيا 26منذ عام  2008واالخنفاض املفاجئ لقيمة سوق األسهم يف كندا 27ونيجرياي وكينيا28؛
بسبب التحول املايل العاملي من خالل العمالت الذي يُنظر إليه على أنَّهُ خماطرة إذ إن انسحاب اململكة
املتحدة من االحتاد األورويب من املمكن أن يؤثر على العالقات التجارية واالقتصادية لتلك الدول ،وبعد
اخنفاض اجلنيه اإلسرتليين حاول وزير اخلزانة جورج أوسبورن طمأنة األسواق املالية إىل أن اقتصاد اململكة
23. Buttonwood. “Britain Faces Project Reality”, The Economist, 27-June2016, <http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2016/06/markets-afterreferendum>, (Accessed 28-March-2017).
24. Allen, Katie; Treanor, Jill; Goodley, Simon. “Pound Slumps to 31-year
low following Brexit vote”, The Guardian, 24-June-2016, <https://www.
theguardian.com/business/2016/jun/23/british-pound-given-boost-byprojected-remain-win-in-eu-referendum>, (Accessed 28-March-2017).
25. De Aragao, Marianna Duarte. “Pound Overtakes Angentine Peso to Become
2016›s Worst Performer”, Bloomberg, 08-July-2016, <https://www.bloomberg.
com/news/articles/2016-07-08/pound-overtakes-argentine-peso-to-become2016-s-worst-performer>, (Accessed 28-March-2017).
26. «Rand slumps more than 8% against Dollar», Business Report, 24-June2016, <www.iol.co.za/business-report/markets/currencies/rand-slumps-morethan-8-against-dollar-2038150>, (Accessed 28-March-2017).
27. Evans, Pete. “Loonie loses more than a penny, TSX sheds 239 points after
Britons vote to quit EU”, CBC News, 24-June-2016, <http://www.cbc.ca/news/
business/brexit-vote-business-impact-1.3650553>, (Accessed 28-March-2016).
28. Kuo, Lily; Kazeem, Yomi. “Brexit Will be terrible for Africa›s largest
economies”, Quartz Africa, 24-June-2016, <https://qz.com/715710/brexitcould-be-terrible-for-africas-largest-economies/>, (Accessed 28-June-2017).
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املتحدة مل يكن يف مأزق خطر ،بقوله إن بريطانيا تواجه املستقبل “ومن موقع القوة”29؛ ومع ذلك ،ال تزال
التوقعات السلبية قائمة بني املشاريع متوقعةً نتائج سلبية وسط حالة عدم االستقرار للجنيه اإلسرتليين وسوق
األوراق املالية ،وقد حذرت عدداً من الشركات املالية من احتمالية حدوث ركود.30
ومن شأن هذه الظروف والشكوك أن ختلق بيئة صعبة للتفاوض فبعد أايم من االستفتاء اتضح
أن ويستمنسرت مل تكن مستعدة للمفاوضات اليت ستتبع ،وقد وصف رئيس الوزراء ديفيد كامريون تصرف
احلكومة الربيطانية “ابإلمهال اجلسيم” ومنع القيام أبي خطط طوارئ جتاه نتيجة االستفتاء للخروج من
االحتاد األورويب؛ وقد قالت جلنة اختيار الشؤون اخلارجية للربملان إن احلظر املفروض على خطط الطوارئ
ُدفع من قبل املخاوف من إمكانية تسريبها اىل الصحافة؛ مما يعزز من موقف املعارضني لالحتاد األورويب،
ويف النهاية فإن كل ما مت فعله هو لتفاقم الشكوك بعد االستفتاء سواء داخل اململكة املتحدة ْأم فيما بني
الشركاء الدوليني الرئيسني وجعل املهمة اليت تواجه احلكومة اجلديدة اآلن صعبة جداً.31
حينما استلمت وزيرة الداخلية السابقة ترييزا ماي -اليت دعمت التصويت للبقاء -منصب رئيس
الوزراء وعينت حمافظ لندن السابق بوريس جونسون -الذي دعم التصويت للخروج على الرغم من
أن لندن وأبغلبية ساحقة صوتت على البقاء -وزيراً للدولة للشؤون اخلارجية وشؤون رابطة الشعوب
الربيطانية ،وتواجه احلكومة الربيطانية صراعاً شاقاً لتوضيح خروج بريطانيا من االحتاد األورويب وسنت املادة
رقم ( )50من معاهدة االحتاد األورويب اليت ستبدأ رمسياً بنهج عملية خروج اململكة املتحدة من االحتاد.
بدأت احلكومة الربيطانية ما بني حزيران من عام  2016وآذار من عام  2017بتحديد الشروط
الصحيحة خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،لكن ما الذي قد حتصل عليه اململكة املتحدة من
املفاوضات وما الذي قد يكون على احملك يف حالة فشل املفاوضات ،وعلى الرغم من أن االستفتاء
نفسه مل يكن ملزماً إال أن رئيس الوزراء ترييزا ماي أكدت أن الشعب قام ابإلختيار الواضح وأن خروج
29. “Osborne: UK Economy in a position of strength”, BBC, 27-June-2016,
<www.bbc.co.uk/news/business-36637732>, (Accessed 28-Marchy-2017).
30. Sheffiled, Hazel. “Brexit will plunge the UK into a recession in the next year,
BlackRock says”, The Independent, 13-July-2016, <www.independent.co.uk/
news/business/news/brexit-will-plunge-the-uk-into-a-recession-in-the-nextyear-blackrock-says-a7134616.html>, (Accessed 28-March-2017).
31. Wintour, Patrick. “Cameron accused of ‹gross negligence› over Brexit
contingency plans”, The Guardian, 20-July-2016, <https://www.theguardian.
com/politics/2016/jul/20/david-cameron-accused-gross-negligence-brexitcontingency-plans>, (Accessed 28-March-2017).
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بريطانيا من االحتاد األورويب يعين خروج بريطانيا من االحتاد وأهنا ستدفع من أجل حدوث ذلك أبفضل
وفضال عن ذلك ،فقد ذكرت «ال صفقة لربيطانيا أفضل من صفقة سيئة» ،مضيفةً أهنا
النتائج املمكنةً ،32
متأكدة إبمكانية الوصول إىل إتفاق إجيايب؛ مما يعين ضمنياً أن اململكة املتحدة ستسعى إىل نتيجة تعود
ابلفائدة على مجيع األطراف وال تلغي الشكوك املرتبطة يف املفاوضات أو احتمالية أن اململكة املتحدة
واالحتاد األورويب رمبا ينتهي هبما املطاف إىل ما يشار إليه بـ «النهاية الفوضوية».33
إن احلكومة الربيطانية ال تزال متشددة على أهداف وغاايت وخطوط حمُ ر ملفاوضاهتا ،اتركةً
احملللني والصحفيني والواثئق املتسربة لتخمني مسار املفاوضات ،وقد مت صياغة الورقة البيضاء الوحيدة
واملتعلقة أبهداف احلكومة يف املفاوضات يف شهر شباط من عام  ،2017ومت إصدارها يف شهر آذار
من العام نفسه ،واستناداً إىل الورقة البيضاء ،فإن لدى احلكومة الربيطانية األهداف اآلتية ملفاوضاهتا مع
االحتاد األورويب:
•التجارة :ستنسحب اململكة املتحدة من السوق األحادية وستسعى لرتتيب مجركي
جديد واتفاقية للتجارة احلرة مع االحتاد األورويب.
•اهلجرة :سيتم إدخال نظام جديد للسيطرة على اهلجرة لالحتاد األورويب ،وميكن أن يتم
على مراحل إلعطاء املشاريع الوقت الكايف للتجهيز .سيتم تصميم النظام اجلديد للمساعدة يف
سد العجز يف املهارات والرتحيب ابلطلبة “احلقيقيني”.
•الوافدون :ترغب احلكومة ابلتوصل إىل إتفاق مع الدول األوروبية “ويف أقرب فرصة”
بشأن حقوق مواطين االحتاد األورويب يف اململكة املتحدة والربيطانيني املقيمني يف أورواب.
•السيادة :سترتك بريطانيا سلطة القضاء حملكمة العدل األوروبية ،ولكنها ستسعى لوضع
آليات حل منفصلة ألمور كالنزاعات التجارية.
وآيرلندا.

•احلدود :هتدف إىل حدود مستمرة ومتفق عليها قدر اإلمكان بني آيرلندا الشمالية

32. Cowburn, Ashley, “Theresa May says ‹Brexit means Brexit› and there will be no
attempt to remain inside the EU”, The Independent, 11-July-2016, <www.independent.
co.uk/news/uk/politics/theresa-may-brexit-means-brexit-conservative-leadership-noattempt-remain-inside-eu-leave-europe-a7130596.html>, (Accessed 29-March-2017).
33. Kellner, Peter. “Brexit, a Game of Deal or No Deal”, Carnegie Endowment
for International Peace, 06-February-2017<http://carnegieeurope.eu/
strategiceurope/67909>, (Accessed 28-March-2017).
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•نقل السلطة :منح السلطات إىل أسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية اتركني عملية صنع
القرار إىل اململكة املتحدة.34
سواء إن كانت اململكة املتحدة قادرة على حتقيق هذه األهداف أم ال فإنه ال يزال علينا رؤيتها
على أرض الواقع إذ -وكما ذُكر آنفاً -إن اململكة مل تتخذ أي خطوات متهيدية يف حالة التصويت على
خروجها؛ مما أدى إىل حالة من التشويش يف احلكومة لتحديد أهدافهم وغاايهتم يف أقل وقت ممكن قبل
أن تبدأ املفاوضات ،وحىت وإن متكنت احلكومة من التفاوض على نتيجة إجيابية ،فإن على هذه النتيجة
أن تكون مستساغة للشعب الذي صوت على مغادرة االحتاد األورويب ،وسيك ِّون هذا األمر معضلة إذ
أشارت جمموعة كبرية من الكتاابت والرواايت من أن الشعب كان جيهل الوظائف الدقيقة لالحتاد األورويب
أو عدد املهاجرين يف اململكة املتحدة أو مستوى إسهام ميزانية اململكة املتحدة يف االحتاد ،35إن ما يتوقعه
املصوتون مبغاردة اململكة املتحدة من نتيجة املفاوضات سيستثين بنح ٍو متبادل وأكيد مع ما ميكن أن
حتققه املفاوضات والسياسات يف الواقع .إن إحتمالية أن جتتمع التوقعات ضد الواقع وتؤدي إىل طريق
مسدود مرتفعة كثرياً.
أضف إىل ذلك ،فقد مت حث االحتاد األورويب ملنع عملية خروج بريطانيا السلسة يف حماولة ملنع
األمنوذج الربيطاين من وضع سابقة هلا أثر مستقبلي للوطنيني املعارضني لالحتاد اآلخرين يف بلدان كإيطاليا
وفرنسا وهولندا ،ومن جهة أخرى أكدت الوطنية الفرنسية مارين لوابن أن خروج بريطانيا هو شيء تطمح
له فرنسا ،36على الرغم من أن االحتاد األورويب رمبا ال ينوي «عقاب» اململكة املتحدة على مغادرهتا إال
إنه سيسعى بطبيعة احلال إىل نتيجة تعود ابلفائدة إىل االحتاد األورويب على اململكة املتحدة يف حني أن
إعطاء إشارة للمعارضني لالحتاد على أرض الواقع إلبقائهم داخله فستكون مغادرة بريطانيا إجيابية أكثر.
على الرغم من موقف رئيسة وزراء بريطانيا العلين والتفاؤيل فإن هنالك املزيد من االعرتافات عن الصعوابت
34. “The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European
Union”, HM Government, February 2017, <https://www.gov.uk/government/
_uploads/system/uploads/attachment_data/file/589191/The_United_Kingdoms_exit
from_and_partnership_with_the_EU_Web.pdf>, (Accessed 29-March-2017).
35. Kellner, Peter. “The Great Fog of Brexit”, Carnegie Endowment
for International Peace, 05-December-2016, <http://carnegieeurope.eu/
strategiceurope/66342>, (Accessed 29-March-2017).
36. Huggler, Justin. “Brexit ‹the first real blow to the old order› Marine Le
Pen tells rowdy ‹alternative European summit› in Germany”, The Telegraph,
21-January-2017, <www.telegraph.co.uk/news/2017/01/21/brexit-first-real-blowold-order-marine-le-pen-tells-rowdy-alternative/>, (Accessed 29-March-2017).
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واملخاطر املرتبطة خبروج اململكة املتحدة بني أعضاء احلكومة.37
وسط هذه التوترات املتزايدة وفقدان الوضوح فيما يتعلق بنتيجة املفاوضات استندت رئيس الوزراء
ترييزا ماي رمسياً إىل املادة ( )50يف التاسع والعشرين من شهر آذار من هذا العام  ،2017وتنص املادة
( )50من معاهدة االحتاد األورويب على التايل:
1 )1حيق ألي دولة عضو يف االحتاد االنسحاب على وفق ما يتفق مع متطلباهتا الدستورية.
2 )2جيب على الدولة العضو يف االحتاد اليت قررت االنسحاب أن تبلغ اجمللس األورويب
بنيتها لذلك .يف ضوء اإلرشادات املعطاة من قبل اجمللس األورويب فإن على االحتاد أن يتفاوض
ويُربم اتفاقية مع الدولة ويضع الرتتيبات الضرورية النسحاهبا مع مراعاة إطار عالقتها املستقبلية
مع االحتاد .وجيري التفاوض على هذا اإلتفاق وفقاً للمادة  )3( 218من املعاهدة حول عمل
االحتاد األورويب ،وجيب أن يكون االتفاق كامالً ابلنيابة من االحتاد عن طريق اجمللس وعرب أغلبية
مؤهلة بعد احلصول على موافقة الربملان األورويب.
3 )3جيب أن تتوقف املعاهدات عن تطبيقها على الدولة املعنية ابتداءً من نفاذ اتفاقية
االنسحاب أو بعد انقضاء سنتني على البالغات املشار اليها يف الفقرة رقم  ،2ما مل يقرر اجمللس
األورويب ابإلمجاع وابالتفاق مع الدولة العضو املعنية على متديد هذه الفرتة.
4 )4ألغراض الفقرتني  2و ،3جيب على الدولة العضو يف اجمللس األورويب أو يف اجمللس
الذي ميثل الدولة العضو املنسحبة عدم املشاركة يف مباحثات اجمللس األورويب أو اجمللس أو
القرارات املتعلقه به .جيب أن يتم حتديد األغلبية املؤهلة على وفق املادة ( )B( )3( )238من
املعاهدة حول عمل االحتاد األورويب.
5 )5إذا طلبت الدولة اليت انسحبت من االحتاد إعادة االنضمام إليه ،فإنه جيب أن خيضع
طلبها لإلجراء املشار إليه يف املادة (.38)49
تبدأ االستعانة ابملادة ( )50مبدة سنتني ،وتقوم من خالهلا اململكة املتحدة ابلتفاوض حول
37. “MPs ‹walk out› in protest at ‹too gloomy› Brexit report”, BBC, 28-March-2017,
<http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39417715>, (Accessed 29-March-2017).
38. “Consolidated Texts of the EU Treaties Of the EU Treaties As Amended
By the Treaty of Lisbon”, Foreign and Commonwealth Office, January 2008,
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/228848/7310.pdf>, (Accessed 29-March-2017).
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خروجها من االحتاد األورويب.
بعد استالم الوثيقة الرمسية للمادة ( )50من احلكومة الربيطانية ،سيقوم رئيس اجمللس األورويب
دوانلد توسك بنشر إرشادات التفاوض ،فقد أعلن توسك أيضاً أن قمة االحتاد ستُعقد بتأريخ التاسع
والعشرين من شهر نيسان  ،2017وخالل القمة سيعمل على وضع اإلطار للمفاوضات بعد خروج
بريطانيا ،وسيُحال هذا اإلطار بعد ذلك إىل املفوضية األوروبية اليت ستجهز إرشادات تفصيلية أكثر
للمفاوضات ،وستحتاج بعدها الدول األعضاء يف االحتاد إىل املوافقة على اإلرشادات يف عملية ميكن أن
تنتهي بني شهري آاير ومتوز ،وال يتوقع اختاذ قرارات مثرية يف وقت مبكر يف العملية ولكن عندما تبدأ
املفاوضات أخرياً سيحتاج اجلانبان للتوصل إىل حلول واالتفاق حول وضع املواطنني الربيطانيني الذين
يقيمون يف االحتاد األورويب ومواطين االحتاد الذين يقيمون يف اململكة املتحدة.39
يف اململكة املتحدة ،ستعلن احلكومة الربيطانية رمسياً عن «مشروع قانون اإللغاء العظيم» يف آاير
من العام  .2017وسيلغي مشروع القانون هذا قانون اجملموعات األوروبية عام  ،1972وسيعيد صياغة
التشريعات السابقة والسارية املفعول يف القانون الربيطاين مبوجب قانون االحتاد األورويب ،وال ميكن أن
يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ حىت أتريخ اخلروج ،ويهدف إىل تيسري االنتقال من طريق ضمان بقاء
مجيع القوانني حيز التنفيذ إىل أن تُلغى على وجه التحديد.40
ومن املتوقع أن تبدأ احملاداثت الرمسية وجهاً لوجه يف بداية فصل الصيف من العام  ،2017ومن
املتوقع أن تنتهي املباحثات األولية يف آواخر العام نفسه يف نفس الوقت الذي يتم فيه إمعان النظر يف
مشروع قانون اإللغاء العظيم من قبل الربملان ،ومن املتوقع أن حيصل هذا املشروع على موافقة ملكية يف
بداية عام  2017مع إضفاء تعديالت الحقة على القانون لتغطية أي ثغرات يف التشريعات.41
أكد املفاوض القيادي خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب ميشال ابرنييه أنه يتوقع أن تنتهي شروط
خروج بريطانيا حبلول  30كانون األول عام  ،2018وسيشهد هناية عام  ،2018أو بداية عام 2019
تصويت الربملان الربيطاين واجمللس األورويب على أي صفقة .وحبلول شهر آذار عام  2019ستغلق انفذة
التفاوض ،ويف حالة مل يكن هنالك إتفاق ،فيمكن حينها متديد املفاوضات ،ولكن تتطلب تصويت كل
39. “UK: EU Summit Announced to Formulate Brexit Framework”, Stratfor,
21-March-2017, <https://www.stratfor.com/situation-report/uk-eu-summitannounced-formulate-brexit-framework>, (Accessed 24-March-2017).
40. “Brexit: Article 50 Has been triggered - what now?”, BBC, 29-March-2017,
<www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39143978>, (Accessed 29-March-2017).
41. Ibid
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دولة عضو فيه .ويف حالة مل يتم عرض أي متديد ومل يتم التوصل إىل إتفاق فإن مجيع املعاهدات مع االحتاد
األورويب سترتك االحتاد مع إلغاء مجيع املعاهدات السابقة.42
مسار السياسة اخلارجية الربيطانية بعد خروجها من االحتاد األورويب:
ومبا أن املفاوضات مل تبدأ بعد فإن نتائجها وأتثريها من الصعب التنبؤ هبا ،ومع ذلك ،فإن هنالك
عدداً من اجملاالت من املؤكد غالباً أن تتأثر ،وستكون أول هذه التأثريات هو ختفيض التجارة مع االحتاد
األورويب ،وكما أن املمكلة املتحدة �تَُع ُّد أكرب شريك جتاري لدى االحتاد األورويب ،فإن لدى االحتاد عدداً
مهماً من االتفاقيات التجارية والسوق احلرة مع اململكة املتحدة ،واألهم من ذلك هو الوصول إىل السوق
األحادية لالحتاد األورويب ،وجيب أن يتم إعادة التفاوض جلميع هذه االتفاقيات التجارية ،وعلى الرغم من أن
43
االتفاق الناجح الذي حيتفظ ابلوصول الفعلي للسوق األحادية هو ليس أمراً غري وارد ،هنالك خطر كبري
أبن ال يتحقق؛ مما يؤدي إىل آاثر مضرة على عدد من الصناعات كالبناء والتمويل� .44يَُع ُّد هذا الشأن خطراً
للغاية بعد تصرحيات املستشارة األملانية آجنيال مريكل اليت تلت االستعانة ابملادة ( .)50إذ رفضت مريكل
طلب رئيسة الوزراء ماي ملناقشة مستقبل االتفاقيات التجارية الشاملة بني االحتاد األورويب واململكة املتحدة
يف ذلك الوقت الذي شددت فيه مفاوضات املادة ( )50على أن اململكة واالحتاد سيحتاجان ابلبداية إىل
«حل» عالقاهتم املعقدة قبل املوافقة على جمموعة أخرى من االتفاقيات ،45ومع احتمالية وجود مدة طويلة
من عدم اليقني تلوح يف األفق ،فإن عدداً من املشاريع قد اختذت القرار مسبقاً يف الرحيل ،وإن احتمالية أن
يتبعها املزيد من ذلك كبرية.46
42. “Brexit: Article 50 Has been triggered - what now?”, BBC, 29-March-2017,
<www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39143978>, (Accessed 29-March-2017).
43. Noyer, Christian. “Brexit means the end of single market access for London”,
Financial Times, 15-March-2017, <Financial Times, https://www.ft.com/
content/4a7e49b2-042b-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12>, (Accessed 30-March-2017).
44. Fletcher, Nick. “Single Market exit: UK Construction ‹could lose 175,000
EU workers›”, The Guardian, 15-March-2017, <https://www.theguardian.com/
business/2017/mar/15/single-market-exit-brexit-uk-construction-sector-lose175000-eu-workers>, (Accessed 30-March-2017).
45. Stone, Jon. “Angela Merkel derails Theresa May›s Brexit plan by rejecting
parallel trade talks”,<www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-article50-angela-merkel-rejects-theresa-may-parallel-talks-a7656506.html>,
46. “Lloyd›s of London Chooses Brussels for Post-Brexit EU Hub”, <https://
www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-30/lloyd-s-of-london-picksbrussels-for-post-brexit-eu-headquarters>, (Accessed 30-March-2017).
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اقرتحت احلكومة الربيطانية واملؤيدين للمغادرة من أن تعوض اململكة املتحدة عن اخلسارة من طريق
تعزيز التجارة 47اليت ليست لالحتاد األورويب (من املرجح رابطة األمم املتحدة) ،ومع ذلك ،فإن التفاوض
ووضع اللمسات األخرية هلذه املفاوضات سيستغرق من احملتمل وقتاً طويالً.
سيكون التأثري اآلخر هو اخنفاض قيمة اجلنيه االسرتليين فقد أضر إعالن نتيجة االستفتاء يف قيمة
االسرتليين الربيطاين بنح ٍو كبري ،وعلى الرغم من أنه انتعش منذ ذلك احلني ،فقد أدى اإلستعانة ابملادة
( )50إىل تدهور اثنوي يف قيمته ،ورمبا تبقى الثقة ابجلنيه االسرتليين قليلة يف املستقبل القريب 48والسيما
مع حدوث جمموعة من القضااي األخرى كمباحثات استقالل أسكتلندا اليت جعلت الوضع ساخناً أكثر،
ومن اجلانب اآلخر فقد استفادت مهن التصنيع الربيطانية اليت تتمركز يف أمور التصدير من ضعف اجلنيه
االسرتليين؛ وهذا من شأنه أن جيعل الواردات أقل عمليةً والصادرات ابهضة بشكل أقل49؛ وابلتايل فإن
هذا الضعف �يَُع ُّد نعمة تعزز من التصنيع احمللي ،وتشري إىل عودة الصناعات املرتبطة ابلتصنيع مرة أخرى
إىل اململكة املتحدة .ومبا أن فقدان املهن للطبقة العاملة التقليدية للعمل يف التصنيع كانت واحدة من
املظامل اليت أدت إىل تشكيك االحتاد األورويب ومعارضته فإن احلكومة الربيطانية ستسعى على األرجح إىل
االستفادة من هذا التيار.
مل تسفر املباحثات إىل اآلن على أية تغيريات قطعية ونتائج يف السياسة الربيطانية خاصة فيما يتعلق
ابلعالقات اخلارجية واألحداث واالجتاهات مع قدوم االستفتاء وعواقبه اليت قدمت صورة حنو الكيفية اليت
ستكون عليها عالقات اململكة املتحدة مع العامل ،وبناءً على املعلومات املتواجدة بني أيدينا فمن املرجح
أن تكون السياسة اخلارجية الربيطانية يف حقبة ما بعد خروج بريطانيا من االحتاد األورويب كاآليت:
•يف نظرة عميقة أكثر :لدى أغلب اخلطاابت اليت تدور حول محلة املغادرة والتخلي
عن السيادة ومساحة من االنفصال عن االلتزامات االقتصادية والسياسية اليت ال تعود بفائدة
47. “Brexit: Single Market benefit ‹largely imaginary›”, BBC, 23-March-2017,
<www.bbc.co.uk/news/business-39356664>, (Accessed 30-March-2017).
48. Adinolfi, Joseph; Reklatis, Victor. “British Pound edges lower as
UK Formally begins EU exit”, MarketWatch, 29-March-2017, <www.
marketwatch.com/story/british-pound-under-pressure-ahead-of-brexittrigger-2017-03-29>, (Accessed 30-March-2017).
49. Elliott, Larry; Kollewe, Julia. “UK Manufacturers upbeat as weak pound
boosts exports”, The Guardian, 26-January-2017, <https://www.theguardian.
com/business/2017/jan/25/uk-manufacturers-weak-pound-exports-cbi-sterlingbrexit>, (Accessed 30-March-2017).
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على اململكة املتحدة حاشية من احلمائيني ،إ ْذ هنالك رغبة واضحة لدى الذين صوتوا مبغادرة
االحتاد األورويب للرتكيز حول حتديد القضااي الداخلية كالبطالة وعلى الرغم أن احلكومة الربيطانية
كررت مرة أخرى الرغبة ببقاء املشاركة يف العامل إال أن عدداً من األولوايت ستحول دون مشاركة
عاملية عميقة ،وسوف تشغُل مفاوضات املادة ( )50مع االحتاد األورويب ،فضالً عن املباحثات
اجلارية حول استقالل أسكتنلدا -وكذلك احلركات االنفصالية الناشئة كتلك يف آيرلندا الشمالية
وويلز -الكثري من االهتمام واملصادر لدى احلكومة الربيطانية؛ وكنتيجة لذلك ستخطو على
األرجح صناعة السياسة الربيطانية خطوة إىل الوراء من عدد من التدخالت اخلارجية ،وحماولة
إعطاء األولوية أو إعادة إحياء البقية ،وسيرتكز حساب التفاضل والتكامل فيما يتعلق ابلعالقات
ذات األولوية على حتليل مثن املنافع املرتكزة على املمكلة املتحدة على املدى القصري واملتوسط
بدالً من املدى الطويل أو األهداف السياسية ذات الدوافع األيدلوجية.
•متييز النفعية السياسية واالقتصادية :سيكون للحكومة الربيطانية قدرة حمدودة يف
التعامل مع القضااي األخرى ،بناءً على النظرة العميقة ووجود العديد من أجهزة السياسة اخلارجية
املعنية ابملسائل املتعلقة خبروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وستستند العالقات اليت يتم بناؤها
على ما إذا كانت هذه العالقات ميكن أن توفر بديالً لالحتاد وأن حتقق النجاح خبروج بريطانيا
من االحتاد األورويب وأن حتقق أقصى قدر ممكن من املكاسب السياسية واالقتصادية أبقل قدر
ممكن من التداعيات .ولتحقيق هذه الغاية ،ستكون األلفة والصداقة السابقة عنصراً رئيساً كما
هو واضح يف تصرحيات وزير اخلارجية بوريس جونسون الذي قال إنه حينما انضمت اململكة
املتحدة للسوق األحادية “خانت عالقاتنا مع الدول ضمن رابطة األمم املتحدة” ،50يف سياق
ال خيتلف عن الرؤية الوطنية للرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فالدميري
بوتني حتلم الشخصيات كجونسون منذ مدة طويلة إلحياء رابطة األمم املتحدة أو متركز اململكة
املتحدة يف مركز التحالف العاملي للبلدان الناطقة ابللغة اإلجنليزية (الوالايت املتحدة األمريكية
وكندا واسرتاليا ونيوزلندا وجنوب أفريقيا) ،51وابملثل ،فإن املدن واملناطق اليت تتمتع معها اململكة
املتحدة بعالقات متينة كمنطقة اخلليج ستشهد أيضاً عالقات اقتصادية وسياسية قوية.

50. Campanella, Edoardo; Dassu, Marta. “A Future of the English-Speaking
Peoples”, Foreign Affairs Magazine, 21-February-2017, <https://www.
foreignaffairs.com/articles/world/2017-02-21/future-english-speaking-peoples>,
(Accessed 30-March-2017).
51. Ibid
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عالقات اململكة املتحدة بعد خروجها من االحتاد األورويب مع الوالايت املتحدة
تعود العالقة اخلاصة للمملكة املتحدة ابلوالايت املتحدة إىل عقود عديدة وقد مت توثيقها منذ مدة
طويلة من قبل احملللني السياسيني .أبقت هذه العالقة دائماً اململكة املتحدة متوازنة بعالقتها مع االحتاد
األورويب ،وكما كان احلال يف احلرب العراقية عام  ،2003فإن احنياز اململكة الوثيق للوالايت املتحدة على
األحتاد األورويب كان مصدر اخلالف .قام الرئيس ابراك أوابما خالل فرتة واليته ابختاذ هنج خمتلف نوعاً ما
لصاحل بناء عالقات قوية للملكة املتحدة مع االحتاد األورويب ،فقد كان أوابما قاسياً بنح ٍو خاص حول
ما يتعلق ابستفتاء خروج بريطانيا من االحتاد ،مؤكداً أن اململكة ستتجه “إىل خلف الرتل” يف املفاوضات
التجارية يف حالة اختيارها مغادرة االحتاد األورويب ،52وهذا يتناقض مع الرئيس احلايل دوانلد ترامب إذ
إنه مل يرحب فقط بقرار اململكة املتحدة مبغادرهتا لالحتاد األورويب ،بل وعد بتحقيق النجاح خبروجها من
االحتاد53؛ وابلنظر إىل شراين احلياة الذي منحه فوز ترامب غري املتوقع يف االنتخاابت ،وحرص بعض
الشخصيات كبوريس جونسون ببناء عالقات مع دول العامل الناطقة ابللغة اإلجنليزية وضمن رابطة األمم
املتحدة ،فإن التوافق الوثيق بني اململكة والوالايت املتحدة يف حقبة ما بعد خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب أصبح واضحاً.إن ما يشبه ذلك ويف ذاكرتنا عندما كانت رئيسة الوزراء ماي أول رئيس يقوم
ابلرتحيب برتامب حينما فاز ابلرائسة ،إذ قامت بزايرته يف البيت األبيض يف آواخر شهر كانون الثاين من
هذا العام على الرغم من بقاء هلجة االحتاد األورويب جتاه ترامب ابردة وعدائية.
ومع ذلك ،فإن لدى الزعيمني األمريكي وجهات نظر متباينة إىل حد بعيد فيما خيص خروج
بريطانيا من االحتاد األورويب والعامل واالهتمامات واألولوايت السياسية اخلارجية امللحة ،وعلى الرغم من
أن اململكة املتحدة ستسعى إىل بناء عالقات سياسية واقتصادية قوية مع الوالايت املتحدة وإعادة تنشيط
العالقة اخلاصة فإن هذه االختالفات ستخترب عالقتهما.
على الرغم من أن املصوتني مبغادرة اململكة املتحدة من االحتاد األورويب مت حثهم من قبل احلمائية،
لكن هذا مل يكن املوقف الرمسي ملاي اليت تناقض ترامب الذي جعل احلمائية ضرورة مجاعية وحيتفظ
خبطاابته أشهراً بعد دخوله للبيت األبيض ،54ومع وجود احلمائية يف إدارة واشنطن ،فإهنا لن تكون مستعدة
52. “Seeking Reassurance Across the Pond”, <https://www.stratfor.com/analysis/
seeking-reassurance-across-pond>, (Accessed 30-March-2017).
53. Ibid
54. De Luce, Dan. “Trump Sticks to a Protectionist, Isolationist Script in Frist
Big Speech”, Foreign Policy Magazine, 01-March-2017, <foreignpolicy.
com/2017/03/01/trump-sticks-to-a-protectionist-isolationist-script-in-first-bigspeech/>, (Accessed 30 March-2017).
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السترياد املنتجات من بلد ما ما مل تدفع حصصاً يف األرابح بطرق أخرى؛ وسيكون خيار فتح طريق
لزايدة املنتجات األمرييكة يف اململكة املتحدة قابالً للتطبيق ،لكن سيكون له عواقب على نفسها ،ورمبا
لن يكون أصحاب املصانع واملزارعني قادرين على منافسة الصناعات القائمة يف الوالايت املتحدة وأن
إخنفاص املعايري التنظيمية يف الوالايت املتحدة مقارنة ابململكة املتحدة أاثرت املخاوف حول املنتجات اليت
يستوردها املواطنون الربيطانيون .55أدى اخنفاض املعايري التنظيمية واخلصخصة اجلماعية وإقتناء املؤسسات
الربيطانية والبنية التحتية والشركات إىل نتيجة معاكسة متاماً لتلك اليت رغب هبا املصوتون خلروج بريطانيا
من االحتاد األورويب .56كدولة لديها الدوافع للوصول إىل األسواق يف اخلارج وبشكل متزايد لعرض
بضائعها ،فإن اململكة املتحدة ببساطة أقرب لالحتاد األورويب من الوالايت املتحدة.
من املمكن أن تتسبب العالقات التجارية األمريكية-الربيطانية املتزايدة بتعرض العالقات مع
شريك جتاري رئيس آخر للملكة املتحدة للخطر وهو (الصني) .تُ ُّ
عد الصني شريكاً جتارايً مؤثراً بنح ٍو
متزايد للملكة املتحدة وشاركت بعدد من مشاريع البناء والبىن التحتية منها حمطة الطاقة النووية .شاركت
اململكة املتحدة أيضاً يف مشروع “حزام واحد ،طريق واحد” الذي يسعى إلنشاء روابط نقل مباشرة بني
املراكز التجارية الرئيسة يف العامل ،وقد الحظ املسؤولون الربيطانيون أن مغادرة اململكة املتحدة من االحتاد
األورويب ،سيؤدي إىل أن الشراكة مع الصني ستصبح “مهمة أكثر عن ذي قبل” ،57وقد تكرر هذا الرأي
من قبل املسؤولني الصينيني الذين حتدثوا وإبجيابية حول آاثر خروج بريطانيا من االحتاد األورويب؛ ألن
اململكة املتحدة سوق منفتحةٌ أكثر ويسهل الوصول إليها من االحتاد األورويب.58
والنقيض من ذلك ،لدى الرئيس األمريكي عالقات معادية مع بكني منذ انطالق محلته االنتخابيه،
إذ انتقد ترامب الصني ملمارساهتا التجارية «غري العادلة» وفشلها يف كبح جارهتا كوراي الشمالية وسياستها
يف الصني اجلنوبية ويف اتيوان ،فلم حيافظ ترامب فقط على موقفه املتشدد واملناهض للصني بعد تسلمه
الرائسة ،ولكنه أبدى استعداده للدخول يف حرب جتارية مع بكني وجتاهل «سياسة الصني الواحدة»
55. Blythman, Joanna. <https://www.theguardian.com/environment/2017/
jan/29/britain-us-trade-deal-gm-food-eu-rules>, (Accessed 30-March-2017).
56. Macshane, Denis. “Brits, Beware of Trumps Bearing Trade Deals”, Foreign
Policy Magazine, 18-January-2017, <foreignpolicy.com/2017/01/18/britsbeware-of-trumps-bearing-trade-deals/>, (Accessed 30-March-2017).
57. “China trade ‹more important than ever to the UK”», BBC, 10-November-2016,
<www.bbc.co.uk/news/uk-politics-37934784>, (Accessed 30-March-2017).
58. Tan, Huileng. “Brexit to open new opportunities in China-UK
trade, top Chinese banker says”, CNBC, 25-March-2017, <www.cnbc.
com/2017/03/25/uk-china-trade-brexit-li-ruogo-boao-forum.html>, (Accessed
30-March-2017).
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اليت مسحت لواشنطن ابستمرار عالقاهتا مع بكني من دون التخلي عن اتيوان ،ويغامر بصراع عسكري
فعلي ضد الصني ،59ويف حال استمرت العالقات ابلتدهور فهنالك احتمالية كبرية يف أن تطلب كل من
واشنطن وبكني من ويستمنسرت أن ختتار جانباً معيناً ،وابحملصلة ستكون كال النتائج على حساب اململكة
املتحدة.
هنالك خالفات مماثلة ولكن عكسية للمصاحل الربيطانية األمريكية فيما يتعلق بروسيا ،فعلى مدى
محلته االنتخابية ،عقد ترامب ابستمرار نغمة تصاحلية مع روسيا ،وعلى الرغم من أن نغمة ترامب اللطيفة
كانت موضع ترحيب يف البداية من قبل املراقبني كوهنا خروجاً عن السياسة احلادة يف حقبة أوابما ،ومنذ
ذلك احلني مت التشكيك بطبيعة العالقات بني ترامب واحلكومة الروسية ،60مع وجود املخاوف املتزايدة فإن
الرئيس ترامب مل يستمر فقط جتنب اإلشارة إىل قضااي السياسة اخلارجية امللحة على سبيل املثال الصراع
بدال من ذلك سعى ملهامجة الناتو ،مشرياً إىل أن حتالف الناتو «من الطراز القدمي»،
يف أوكرانيا ،61ولكن ً
مبيناً أن الوالايت املتحدة رمبا لن تكون مستعدة للدفاع عن احللفاء األوروبيني يف حالة النزاع.62
وعليه فإن إدراك التهديد يف ويستمنسرت جتاه موسكو عالية جداً ،فقد فرضت اململكة املتحدة
وسنَّت عدداً من العقوابت على روسيا بسبب أنشطتها يف سوراي وأوكرانيا ،وتدهورت العالقات بني
َ
البلدين بنح ٍو كبري خالل فرتة حكم رئيس الوزراء ديفيد كامريون ،وعلى الرغم من أن بوريس جونسون قد
أعرب عن رغبته يف استعادة العالقات مع موسكو ،63فقد استمرت اململكة املتحدة ابحلث على فرض
59. Auslin, Michael. “China Won’t Run From a Fight With Trump”,
<foreignpolicy.com/2017/01/24/china-wont-run-from-a-fight-with-trump/>.
60. Tamkin, Emily; Groll, Elias. “Comey: Yes, We’re Investigating Possible
Ties Between Trump and Russia”, <foreignpolicy.com/2017/03/20/comey-yeswere-investigating-possible-ties-between-trump-and-russia/>,
61. De Luce, Dan. “Trump Sticks to a Protectionist, Isolationist Script in
Frist Big Speech”, Foreign Policy Magazine, 01-March-2017, <foreignpolicy.
com/2017/03/01/trump-sticks-to-a-protectionist-isolationist-script-in-first-bigspeech/>, (Accessed 30 March-2017).
62. Hudson, John. “Republicans Join Democrats in Defending NATO”, Foreign
Policy Magazine, 16-March-2017, <foreignpolicy.com/2017/03/16/republicansjoin-democrats-in-defending-nato/>, (Accessed 30-March-2017).
63. Hughes, Laura. “Boris Johnson says Britain must ‹normalise› its relationship with
Russia”, The Telegraph, <www.telegraph.co.uk/news/2016/08/11/boris-johnsonsays-britain-must-normalise-its-relationship-with/>, (Accessed 30-March-2017).
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ووفضال عن ذلك ،فإن تدخل اجملال اجلوي للملكة املتحدة
العقوابت ضد شركات موسكو وروسيا،64
ً
من قبل طائرات املقاتلة الروسية وقاذفات القنابل -الذي أصبح حداثً منتظماً خالل فرتة كامريون-
استمر دون انقطاع .65وابلنظر إىل موقف ترامب الغامض جتاه موسكو وموقفه املعادي للناتو ،فإن
املخاوف األمنية اليت رمبا تعرب عنها روسيا هي واحدة من تلك املخاوف املشرتكة بني كل من بريطانيا
وحكومات االحتاد األورويب.
وابلتايل لن حيدث االلتزام الكامل بني الوالايت املتحدة واململكة املتحدة بعد خروج بريطانيا من
االحتاد األورويب على الرغم من أن السياسات اخلارجية الرمسية رمبا تسعى للقيام بذلك ،ومن املرجح أن
ينحاز البلدان لعدد من القضااي السياسية واالقتصادية لكن سيكون هنالك حدود يف تلك العالقة ،وبدالً
من ذلك ،ستتبع اململكة املتحدة سياسة خارجية اليت لطاملا كانت تتبعها وتعمل على موازنة مصاحلها
مع واشنطن ضد عدداً من املصاحل اإلقليمية والعاملية اليت غالباً ما ستكون غريبة مع بعضها بعضاً ،وكما
يضرب مثالً يف إدانة اململكة املتحدة املتأخرة والصامته فيما يسمى «حبظر املسلمني» 66يف يناير من
هذا العام الذي منع من دخول ستة دول ذات األغلبية املسلمة ،ستسعى ويستمنسرت من هتدئة بعض
التوجهات العنيفة لواشنطن وحتاول إجياد أرضية متبادلة للتعاون ،وابلتزامن مع ذلك ،ستبحث ويستمنسرت
على شركاء بدالء حول العامل يف حماولة لزايدة نفوذها ضد واشنطن حينما يتطلب األمر.

64. Stefanini, Sara. “Russian oil company loses challenge to UK sanctions
measures”, Politico, 28-March-2017, <www.politico.eu/article/rosneft-loseschallenge-to-uk-sanctions-measures/>, (Accessed 30-March-2017).
65. Dearden, Lizzie. “RAF Typhoon jets scrambled to intercept Russian
bombers circling UK”, The Independent, 09-February-2017, <www.
independent.co.uk/news/uk/home-news/raf-typoon-jets-scrambled-russianblackjack-bombers-intercept-north-scotland-lossimouth-coningsby-a7571691.
html>, (Accessed 30-March-2017).
66. “UK finally makes moves against Trump›s Muslim immigration order”,
The New Arab, 29-January-2017, <https://www.alaraby.co.uk/english/
news/2017/1/29/uk-finally-makes-moves-against-trumps-muslim-immigrationorder>, (Accessed 30-March-2017).
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عالقات اململكة املتحدة بعد خروجها من االحتاد األورويب مع منطقة الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية
اخلليج:
سترتكز أغلب االتفاقات االقتصادية والسياسية للملكة املتحدة بعد خروجها من االحتاد األورويب
يف منطقة اخلليج ،وال ينبغي أن يكون ذلك مفاجئاً؛ وذلك ألن دول اخلليج تشكل غالبية العالقات
الربيطانية يف املنطقة كاملة .تُ ُّ
عد اململكة العربية السعودية الشريك التجاري األساس لربيطانيا يف الشرق
األوسط ،وبلغت صادرات اململكة املتحدة للبضائع املرئية للملكة العربية السعودية  7مليارات جنيه
إسرتليين يف عام  2014أما صادرات السلع فبلغت  4،17مليار جنيه إسرتليين ،وتبلغ قيمة املشاريع
املشرتكة بني الشركات السعودية والربيطانية  11،5مليار جنيه إسرتليين ويعمل يف اململكة العربية السعودية
ما يقارب  30ألف مواطن بريطاين يقيمون هناك .67أما قطر فهي اثين أكرب مستثمر للنفط للملكة
املتحدة من خالل الشركة الربيطانية اهلولندية ( )Royal Dutch Shellوفضالً عن ذلك فقد شاركت
قطر واستثمرت يف عدد من املشاريع للبنية التحتية والتنمية يف اململكة املتحدة مبا فيه الشركات الربيطانية
الكبرية كـ ( ،)Barclaysو( )Sainsburyوكذلك احلال حملطة ( )Hinkley Point Cللطاقة الذرية،
ومطار ( .68)Heathrowوتوجد مثل هذه العالقات مع البحرين -حيث يوجد فيها قاعدة حبرية اتبعة
للملكة املتحدة -واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان.
بقيت العالقات بني اململكة املتحدة واخلليج مستمرة ومستقرة وال ختضع لتحوالت خطرية يف
السياسة ،يف حني كانت العالقات متوترة يف بعض األحيان؛ ويعود سبب ذلك إىل عدد من األمور املتعلقة
بسجالت حقوق اإلنسان والتطرف ومؤخراً احلرب يف اليمن وما نتج عنها من خسائر يف صفوف املدنيني
ابإلضافة إىل األوضاع اإلنسانية؛ إن هذه االستمرارية واالستقرار ستجعالن من اخلليج شريكاً مرغوابً
به لدى بريطانيا يف حقبة ما بعد خروجها من االحتاد األورويب بسبب تفضيلها (حسب ما ذكران آنفاً)
للسياسة والنفعية ،وابلواقع فإن اململكة املتحدة أُهتمت ابلدفاع عن االنتهاكات اليت تقوم هبا دول اخلليج
أو أهنا تقوم بغض البصر عنهم والسيما يف البحرين ،69وحىت قبل التصويت على مغادرة بريطانيا كانت
67. «Saudi Arabia», Middle East Association, <the-mea.co.uk/countries/saudiarabia>, (Accessed: 30-March-2017).
68. Packard, Jim; Parker, George. “Qatar lined up for £10bn UK projects fund”,
Financial Times, 13-March-2013, <https://www.ft.com/content/0f6c15ca-8c0711e2-8fcf-00144feabdc0>, (Accessed 30-March-2017).
69. “Britain won’t back UN statement condemning Bahrain’s human rights
abuses”, Russia Today, 02-March-2017, <https://www.rt.com/uk/379187-unbahrain-human-rights/>, (Accessed 30-March-2017).
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العالقات بني اململكة املتحدة ودول اخلليج من املخطط هلا أن تنهض ،وأن خروج بريطانيا سيتطلب
منها أن تبين عالقات اقتصادية وسياسية خارج أورواب للتعويض عن اخلسارة احملتملة للسوق املشرتكة فمن
املرجح وبنح ٍو كبري أن تسعى اململكة املتحدة إىل تعزيز هذه العالقات يف اخلليج ،إ ْذ متتلك هناك أساساً
متيناً .ومن احملتمل أن حيدث هذا على الرغم من اخلوف من اإلسالم (املبطن) يف التصويت على مغادرة
بريطانيا 70كما حدث سابقاً من هجمات أدت إىل اخلوف من اإلسالم -على سبيل املثال أحداث
احلادي عشر من سبتمرب أو يف السابع من متوز -إذ مل يكن هلذه اهلجمات أتثري يُذكر على العالقات
اخلليجية الربيطانية.
أفريقيا الشمالية:
تدخل اململكة املتحدة يف عالقات مع منطقة أفريقيا الشمالية متضمنة املغرب واجلزائر وتونس
وليبيا ومصر لكن هذه العالقات حمدودة جداً إذا ما قورنت بدول اخلليج ،وعُدت العوامل التأرخيية
واجلغرافية والسياسية يف هذه املنطقة مفضلة كثرياً للقوى األوروبية يف البحر األبيض املتوسط كإسبانيا
وفرنسا وإيطاليا ،71فحيثما شاركت بريطانيا فإهنا غالباً ما تكون جزءاً من املشاريع املشرتكة أو التحالفات
الدولية وتسعى للحد من أثرها.
انتهى تدخل بريطانيا يف الصراع اللييب بعد سقوط معمر القذايف يف عام  ،2011وقد امتنعت من
مساعدة االحتاد األورويب خالل أزمة الالجئني يف البحر األبيض املتوسط اليت وصلت إىل مرحلة األزمة
احلرجة عام  ،2014وفضالً عن ذلك ،تشري بعض التوقعات لسياسات االحتاد األورويب بعد خروج
بريطانيا إال أن االحتاد سيقوم بتقوية عالقاته االقتصادية والسياسية مع دول أفريقيا الشمالية للتعويض
عن خسارته للملكة املتحدة72؛ وابلتايل ،فإن عدم االستقرار النسيب يف املنطقة (مقارنة ابخلليج) واملنافسة
املتزايدة من الدول األوروبية األخرى وفقدان القاعدة التأرخيية للمنطقة جيمعها يعين أن اململكة املتحدة
من املرجح أن تقلل إعطاء األولولية ملنطقة أفريقيا الشمالية بعد حقبة خروجها من االحتاد األورويب.
70. Kazmi, Zaheer. «Islamophobia and the New Britishness», Foreign
Affairs, 02-August-2016, <https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedkingdom/2016-08-02/islamophobia-and-new-britishness>, (Accessed 30-March-2017).
71. Geri, Maurizio. «From Brexit Towards a New EU-MENA Relationship»,
The Washington Institute for Near East Policy, <www.washingtoninstitute.org/
fikraforum/view/from-brexit-towards-a-new-eu-mena-relationship>, (Accessed
30-March-2017).
72. Ibid
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تركيا:
كان موقف تركيا من النقاش حول خروج بريطانيا متناقضاً بعض الشيء ،إ ْذ لدى اململكة املتحدة
عالقات أترخيية قوية مع تركيا .ألن تركيا تُ ُّ
عد اثين أكرب مصدر للسلع وتشكل حنو  %8من إمجايل
صادراهتا ،73وإن اململكة املتحدة واحدة من أقوى املؤيدين إلنضمام تركيا لالحتاد األورويب إذ أعرب رئيس
الوزراء بوريس جونسون متحمساً عن أتيديه النضمام تركيا.74
بصرف النظر عن العالقات الوثيقة ،فإن انضمام تركيا لالحتاد االورويب ،سواء أكان احتماالً واقعياً
يف ذلك الوقت أم ال ،أصبح هتافاً مجاعياً حلملة التشكيك ابالحتاد ،وكانت احلجة املقدمة هي أن تركيا
البالغ عدد سكاهنا  76مليون نسمة تشكل خطراً على أمن السكان يف االحتاد األورويب وأن على اململكة
املتحدة املغادرة لتجنب دخول أعداد كبرية من الالجئني األتراك إىل اململكة املتحدة ،75وقد تغذت هذه
احلجة إزاء الرأي السائد حول اخلوف من اإلسالم يف محلة املغادرة وإظهار تركيا كتهديد لربيطانيا «الدولة
76
قواي حيد من إهانة
الربيطانية»  ،وقد أصدر بوريس جونسون 77بنفسه (ومن مث عضو من الربملان) انتقاداً ً
الرئيس الرتكي أردوغان خالل هذه الفرتة  ،وابلنظر إىل املشاعر املناهضة للمهاجرين (كما ذكران آنفاً)
اليت تظهر بني املصوتني ابملغادرة من أن هنالك حجة قوية وهي أن هتديد انضمام تركيا لالحتاد األورويب
قد يكون أثّر على التصويت.
73. “The World Factbook: Turkey”, Central Intelligence Agency, <https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html#Econ>,
(Accessed 30-March-2017).
74. Johnson, Boris, “Let Turkey In”, The Spectator, 16-November-2002
<archive.spectator.co.uk/article/16th-november-2002/7/let-turkey-in>,
(Accessed 30-March-2017).
75. Boffey, Daniel; Helm, Toby. “Vote Leave embroiled in race row over
Turkey security threat claims”, The Guardian, 22-May-2016, <https://www.
theguardian.com/politics/2016/may/21/vote-leave-prejudice-turkey-eusecurity-threat>, (Accessed 24-March-2017).
76. Kazmi, Zaheer. «Islamophobia and the New Britishness», Foreign
Affairs, 02-August-2016, <https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedkingdom/2016-08-02/islamophobia-and-new-britishness>, (Accessed 30-March-2017).
77. Weise, Zia. “Boris Johnson praises his ‹Turkish washing machine› as he
attempts to woo Erdogan in Ankara”, The Telegraph, <www.telegraph.co.uk/
news/2016/09/27/boris-johnson-praises-his-beautiful-turkish-washing-machineas-h/>, (Accessed 30-March-2017).
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وبصرف النظر عن إظهارها كتهديد لقيم االحتاد األورويب واململكة املتحدة ،فقد حرصت احلكومة
الربيطانية بعد خروجها من االحتاد على استعادة العالقات االقتصادية والسياسية مع تركيا اليت شهدت ظروفاً
سيئةً على شكل حماولة انقالبية يف متوز عام  ،2016وجتاهل جونسون االهتامات املتزايدة جتاه أردوغان
قائالً إن األخري كان يستخدم االنقالب كذريعة الحتجار املعارضني السياسيني وإسكاهتم .78وخالل زايرته
إىل تركيا يف أيلول من عام  ،2016أيد دخول اململكة املتحدة مع تركيا يف اتفاقية التجارة احلرة.79
جعل املوقف املتناقض والنقدي للسياسيني الربيطانيني جتاه اململكة املتحدة من الصعب التنبؤ
تبق احلكومة
بكيفية تطور العالقات بني البلدين يف حقبة بعد خروج بريطانيا ،فمنذ عام  2016مل َ
الربيطانية هادئة نسبياً فقط فيما يتعلق ابالهتامات حول انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبطة ابالنقالب يف
تركيا ،لكنها بقيت هادئة أيضاً بعد أن تدهورت العالقات بسرعة بني تركيا واالحتاد األورويب عقب قمع
املظاهرات املؤيدة ألردوغان يف هولندا.80
و على الرغم من اخلطاابت العدائية خالل محلة املغادرة فإن مبادرات جونسون الدبلوماسية جتاه
تركيا من احملتمل أن تؤيت مثارها ،وأن العالقات بني البلدين بدأت تستقر نسبياً ،ويف الوقت الذي تواجه
فيه الدولتان عالقات حادة مع االحتاد األورويب ،فإن أتسيس شراكة سيعود ابلفائدة على كال الدولتني من
النواحي االقتصادية والسياسية؛ مما يسمح هلما ببذل ضغوط مشرتكة على االحتاد األورويب حول قضااي
متنوعة .ومع ذلك ،الزالت هنالك شكوك كبرية جتاه أنقرة يف صفوف الشعب ٍ
وعدد كب ٍري من السياسيني
الربيطانيني؛ وابلتايل ستحتاج ويستمنسرت إلدارة شراكتها مع تركيا حبذر شديد لتجنب أي ردود ٍ
فعل عنيفة.
العراق:
78. Wintour, Patrick. «British MPs say Turkish president using attempted coup
to suppress human rights», The Guardian, 25-March-2017, <https://www.
theguardian.com/world/2017/mar/25/british-mps-say-turkish-president-usingattempted-coup-to-suppress-human-rights>, (Accessed 30-March-2017).
79. Weise, Zia. “Boris Johnson praises his ‹Turkish washing machine› as he
attempts to woo Erdogan in Ankara”, The Telegraph, <www.telegraph.co.uk/
news/2016/09/27/boris-johnson-praises-his-beautiful-turkish-washing-machineas-h/>, (Accessed 30-March-2017).
80. Yazsıl, Cemal, “Why is Turkey in a row with the Netherlands?”, The New
Statesman, 14-March-2017, <www.newstatesman.com/world/europe/2017/03/
why-turkey-row-netherlands>, (Accessed 30-March-2017).
202

أوراق حبثية

وكونه أحد املشاركني الرئيسني يف الغزو عام  2003الذي أطاح بصدام حسني ،فقد كان للملكة
املتحدة حضوراً سياسياً وعسكرايً مهماً يف العراق والسيما حول مدينة البصرة ،ويتشكل معظم هنج
اململكة املتحدة بعد حرب عام  2003جتاه العراق من قبل الظروف اليت قادت إىل احلرب وتداعياهتا.81
كانت احلركة ضد املشاركة الربيطانية يف حرب عام  2003أكثر صخباً وأقوى يف اململكة املتحدة مقارنة
ابلوالايت املتحدة ،وشعر الكثريون يف احلركة أبن مقاومتهم قد برزت بعد فشل التحالف الذي تقوده
الوالايت املتحدة يف العثور على أية أسلحة دمار شامل؛ وكنتيجة لذلك ،حرصت اململكة املتحدة
على تقليص حضورها يف العراق أبسرع وقت ممكن وابتت وتركز على جهود إعادة األعمار واملساعدة
اإلنسانية ،وعلى الرغم من أن القوات الربيطانية كانت مقرها يف البصرة إال أن أغلب جهود إعادة األعمار
متركزت حول إقليم كردستان.82
غادرت القوات الربيطانية العراق يف عام  2011لكنها عادت بعد أن احتل تنظيم داعش اإلرهايب
مناطق واسعة يف مشال البالد عام  ،2014ومع ذلك ،اقتصر التدخل الربيطاين على املستشارين والضرابت
العسكرية وشكلت ما بنسبته أكثر من  %10من التحالف املناهض لداعش اإلرهايب .اتبعت ويستمنسرت
سياسة واشنطن واجتاهاهتا العسكرية خالل احلرب ضد داعش اإلرهايب ،83وتركزت أغلب األعمال اليت
قامت هبا احلكومة الربيطانية يف العراق على املسائل اإلنسانية ،ومنذ عام  2014قدمت اململكة املتحدة
مساعدات انسانية للعراق تصل قيمتها إىل أكثر من  60مليون جنيه إسرتليين ،إذ مت إنفاق جزء من هذه
األموال لتزويد الضحااي ابملساعدات األساسية ،وتقدمي الدعم إلنقاذ حياة العديد يف حاالت الطوارئ
مبساعدة األمم املتحدة وخمتلف املنظمات غري احلكومية وأيضاً مساعدة الناس يف فصل الشتاء لعام
 2014من خالل تزويدهم ابملؤونة الضرورية يف فصل الشتاء فضالً عن املساعدات النقدية.84
وبصرف النظر عن الصراع ،فقد زادت احلكومة الربيطانية من مستوى التعاون االقتصادي مع
العراق بعد عام  ،2014وقد أعرب وزير الطاقة الربيطاين أندراي ليدسوم يف عام  2015عن رغبته يف
أن يصبح العراق “شريكاً اختيارايً” للملكة املتحدة وأشار أن شركة  Shellوقعت مؤخراً وثيقة رؤساء
االتفاق ( )Heads of Agreementإلنشاء مصنع للبرتوكيمياوايت بقيمة  11مليار دوالر يف البصرة
81. “The United Kingdom›s Policy Towards Iraq”, Al-Bayan Center for
Planning and Studies, December 2015, <www.bayancenter.org/en/wp-content/
uploads/2015/12/The-UK.pdf>, (Accessed 30-March-2017).
82. Ibid
83. Ibid
84. “Iraq Crisis: UK Humanitarian Response Factsheet”, British Government,
8-September-2015, <https://www.gov.uk/government/publications/iraq-crisisuk-humanitarian-responsefactsheet>, (Accessed 24-March-2017).
203

حصاد البيان

الذي سيكون واحداً من أكرب املصانع للبرتوكيمياوايت يف العامل وينتج عنه  40ألفاً إىل  50ألف فرصة
عمل.85
شهد التصويت ابملغادرة وما أعقبه من تغيري يف القيادة إعادة تعيني ليدزوم مبنصب وزير الدولة
لشؤون البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،ومنذ أن مت إدخال وزارته يف إدارة األعمال والطاقة واالسرتاتيجية
الصناعية بقيادة جريك كالرك ،مل يقم األخري أبي شيء يتعلق ابلتزامات اململكة املتحدة يف العراق ومل
يشر إىل أي من تعهدات ليدزوم.
ْ

وكنتيجة هلذه التغيريات ،فمن الصعب تصور السياسة الربيطانية جتاه العراق يف حقبة ما بعد
املغادرة ،فمن الناحية التأرخيية حافظت بريطانيا على بصمتها يف العراق مقتصرة على النهج األمين
واتباع القيادة األمريكية فيما يتعلق ابلقرارات السياسية ،ومع مفاوضات خروج بريطانيا اليت أخذت كثرياً
من ثروات ويستمنسرت ،فإهنا ستقلص من بصمتها وأثرها بنح ٍو أكرب وتفوض الكثري من مسؤولياهتا إىل
الوالايت املتحدة مبجرد انتهاء احلرب ضد داعش اإلرهايب ،ومع ذلك ،تقرتح اململكة املتحدة فيما خيص
ابستثماراهتا يف البصرة خالل الفرتة من عام  2015-2014أهنا ستكون جاهزة لتعميق مشاركتها
االقتصادية يف العراق ،واالستثمار يف البنية التحتية والصناعات العراقية حينما تزود هذه االستثمارات
ابحلوافز املناسبة.
العوامل غري املعروفة اليت من املمكن أن تؤثر على سياسة بريطانيا اخلارجية بعد خروجها من
االحتاد األورويب:
نظراً لعدم الوضوح واالستعداد احمليطني بصناعة السياسة الربيطانية بعد املغادرة فضالً عن عملية
املفاوضات ،فإن العديد من السياسات الربيطانية بعد املغادرة غارقة يف اجملهول .على الرغم من عدم
وضوح االجتاهات السابقة واحلاضرة والعالقات القائمة فبإمكاهنا مساعدة املشروع والتنبؤ بسياسة بريطانيا
اخلارجية املستقبلية ،ومع ذلك ،فإنه ال يزال هنالك حديثان أساسان من الصعب التنبؤ بنتائجهما ،مها:
نقاش استقالل أسكتلندا واالنتخاابت األوروبية القادمة .إن نتائج كل من هذين احلدثني متقلبة بنح ٍو كبري
وسيكون هلما عواقب كبرية على مستقبل مفاوضات خروج بريطانيا وسياستها اخلارجية.
نقاش االستقالل األسكتلندي واحتمالية استقالل ويلز وآيرلندا الشمالية:
يشري االستقالل األسكتلندي إىل حتقيق هدف إنشاء جمموعة متنوعة من األحزاب السياسية
85. «Iraqi Petroleum Conference», The British Government, 09-June-2015,
<https://www.gov.uk/ government/speeches/iraqi-petroleum-conference-2015>,
(Accessed 24-March-2017).
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واجملموعات املناصرة ومقرها يف أسكتلندا لتشكيل دولة مستقلة ذات سيادة .شهدت حركة االستقالل
مراحل من الشعبية عرب التأريج لكنها القت رواجاً منذ منتصف القرن العشرين؛ بسبب جهود احلزب
الوطين األسكتلندي ()SNP؛ ومنذ ذلك احلني دفع احلزب الوطين األسكتلندي أسكتلندا إىل املطالبة
مبزيد من احلكم الذايت إلدارة شؤوهنا اخلاصة وبلغت هذه املطالبات ذروهتا يف استفتاء عام .2014
سعى االستفتاء الذي كان وعداً انتخابياً للحزب الوطين األسكتلندي إىل حتديد ما إذا كان الشعب
األسكتلندي قد سعى ألن يصبح دولة مستقلة أو أن يبقى جزءاً من اململكة املتحدة ،وقد حصلت احلملة
من أجل البقاء جزءاً من اململكة املتحدة على  %55من األصوات.
جدد استفتاء خروج بريطانيا لعام  2016ونتائج هذا اخلروج من االحتاد األورويب نداءات الستقالل
أسكتلندا ،وجاءت هذه النداءات على أساس أنه حينما صوتت أسكتلندا للبقاء جزءاً من اململكة املتحدة
يف عام  2014فعلت ذلك حتت فكرة أن أسكتلندا املستقلة لن تكون قادرة على االنضمام يف االحتاد
األورويب ،86ومع ذلك ،وجد املصوتون األسكتلنديون الذين صوتوا وأبغلبية كبرية على بقاء اململكة
املتحدة يف االحتاد أنفسهم اآلن يغادرون االحتاد األورويب ،ورأى احلزب الوطين األسكتلندي أن الظروف
واملالبسات اليت كانت سائدة يف عام  2014وقادت إىل تصويت الناخبني األسكتلنديني ابلبقاء ضمن
اململكة املتحدة مل تعد موجودة ،87ومنذ أن ظهرت النداءات اليت تطالب ابستفتاء ٍ
اثن ،سعت رئيس
الوزراء ترييزا ماي إىل هتدئة حالة الغضب هذه ووعدت ابلتقليل من قيمة السلطات بشكل أكرب إىل
أسكتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز ،يف حني وعد زعيم احلزب الوطين األسكتلندي مبواصلة االستفتاء.88

86. Clegg, David. “Independence referendum: Euro bigwig Jose Manuel Barroso
delivers fresh blow to Yes campaign”, The Daily Record, 11-August-2014,
<www.dailyrecord.co.uk/news/politics/independence-referendum-ec-presidentjose-3154114>, (Accessed 30-March-2017).
87. “SNP Manifesto”, the Scottish National Party, 2016, <https://d3n8a8pro7vhmx.
_cloudfront.net/thesnp/pages/5540/attachments/original/1461935515/SNP
Manifesto2016_-_ER.pdf?1461935515>, (Accessed 30-March-2017).
88. Carrell, Severin, “Scottish independence: Sturgeon to press on with
referendum”, The Guardian, 29- March-2017, <https://www.theguardian.
com/politics/2017/mar/29/scottish-independence-sturgeon-to-press-on-withreferendum>, (Accessed 30-March-2017).
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أاثر نداء ستورجون نداءات مشاهبة من السياسيني يف آيرلندا الشمالية وويلز .89فكانت النداءات
إلجراء استفتاء لالستقالل يف آيرلندا الشمالية اليت صوت األغلبية فيها على البقاء يف االحتاد األورويب
بدافع املخاوف من أن احلدود الضيقة مع اململكة املتحدة قد تنتهي إبنشاء سيطرات حدودية بني آيرلندا
وآيرلندا الشمالية .مل تكن مثل هذه السيطرات موجودة منذ انتهاء الصراعات الربوتستانية-الكاثوليكية،
ونتج عن استئصاهلا ميزات تعود على عملية السالم ،90وحصلت حركة استقالل آيرلندا الشمالية على دعم
آخر حينما أكد وزير الشؤون خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب ديفيد ديفيس عدم حاجة آيرلندا الشمالية
إلعادة التقدمي لالنضمام لالحتاد إذا انضمت إىل آيرلندا وذلك يعين أهنا يف الواقع عضواً يف االحتاد.91
يف ويلز ،جاءت الدعوات الستقالهلا ويلش على الرغم من أن األغلبية يف البالد صوتت على
مغادرة االحتاد األورويب جبانب إجنلرتا ،ادعت قائدة احلزب السياسي الوطين الويلزي -لني وود أن
التصويت ابستقالل أسكتلندا سيقود إىل هناية اململكة املتحدة كدولة ،قائلةً إنه هذه احلالة ستحتاج ويلز
إىل أن تقرر مستقبلها ،92وعلى عكس سياسيي أسكتلندا وآيرلندا الشمالية ،فإن سياسيي ويلز مل يتخذوا
إىل اآلن أية خطوات مهمة من شأهنا أن ترسم األسس القانونية الستفتاء االستقالل.
وابلتايل ،فإن ما بدأ كنداءات لالستقالل األسكتلندي كان لديه القدرة كلياً على تفكك اململكة
املتحدة كدولة ،وترك إجنلرتا وحدها فقط ككيان مستقل ،ويعمل مثل هذا التفكك على تقليص قدرة
89. Batchelor, Tom. “Nicola Sturgeon›s referendum call prompts demands
for Welsh and Northern Irish independence votes”, The Independent,
13-March-2017, <www.independent.co.uk/news/uk/politics/wales-northernireland-independence-campaign-nicola-sturgeon-scottish-independencedemand-speech-a7627861.html>, (Accessed 30-March-2017).
90. Ibid
91. “Northern Ireland ‘can rejoin EU after Brexit if it votes for reunification’”,
The Independent, 27-March-2017, <www.independent.co.uk/news/uk/
politics/brexit-northern-ireland-can-rejoin-eu-reunification-david-davisstormont-a7653346.html>, (Accessed 30-March-2017).
92. Batchelor, Tom. “Nicola Sturgeon›s referendum call prompts demands
for Welsh and Northern Irish independence votes”, The Independent,
13-March-2017, <www.independent.co.uk/news/uk/politics/wales-northernireland-independence-campaign-nicola-sturgeon-scottish-independencedemand-speech-a7627861.html>, (Accessed 30-March-2017).
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ويستمنسرت بنح ٍو كبري على التفاوض مع االحتاد األورويب ،والتقليل من قدرهتا يف إبراز السلطة السياسية
واالقتصادية حول العامل؛ مما حيول دون قيامها ببناء أي عالقات جتارية متينة يف حقبة ما بعد خروج
بريطانيا ،وفضالً عن ذلك ،تطالب أسكتلندا ابألراضي اليت تغطي حقول النفط للبحر الشمايل يف اململكة
املتحدة ،93على الرغم من أن أسعار النفط تنخفض بنح ٍو تزامين على مدى السنتني املاضيتني بسبب وفرة
النفط العاملي وما يرتتب عليه اخنفاض يف أسعار النفط ،غري أن خسارهتا لتلك األراضي ستكون كارثة
إلجنلرتا؛ مما حيرمها من مصدرها الرئيس وهو النفط احمللي وجيربها ذلك على استرياد مز ٍ
يد من النفط ،وإن
اآلاثر االقتصادية ملثل هذا التطور احلاصل من املمكن أن تكون كارثية.
وعليه ،ميثل استقالل أسكتلندا واحداً من أعظم الفرتات اجملهولة يف حقبة ما بعد خروج بريطانيا،.
ويف حالة إجراء االستفتاء ،فإن احتمالية أن تكون النتيجة لصاحل مغادرة أسكتلندا من اململكة املتحدة
تكاد تكون حمتومة ،وإذا حدث ذلك ،ستحاول كل من آيرلندا الشمالية وويلز تكرار النجاح الذي حققته
أسكتلندا .واألهم من ذلك ليس السؤال يف النتيجة اليت سيعرب عنها االستفتاء بل إذ ما كانت رئيسة
الوزراء ماي قادرة على منع حدوث ذلك يف املقام األول.
االنتخاابت األوروبية يف فرنسا وإيطاليا:
أصبح من الشائع القول إن التصويت على املغادرة يف اململكة املتحدة وانتخاابت دوانلد ترامب
يف الوالايت املتحدة أظهروا حركات شعبية وطنية مزدهرة جتتاح الغرب ،وقد قيل أن هذه احلركات تتحقق
انطالقاً من الرغبة بزعزعة األحزاب املؤسسة اليت ظهرت على أهنا فاسدة ولطيفة يف الوقت نفسه .إن
بروز بعض الشخصيات كناجيل فاراج يف اململكة املتحدة ونوربرت هوفر يف أسرتاليا ومارين لوابن يف فرنسا
وخريت فيلدرز يف هولندا وحزب البدالء األملاين يف أملانيا وحركة اخلمس جنوم يف إيطاليا مجيعها وصفت
كجزء من التيار نفسه املضاد للمؤسسة مع مناشدات شعبية.94

93. Chapman, Ben. “Scotland North Sea oil revenues collapse by nearly 100% to reignite independence debate”, The Independent, 24-August-2016, <www.independent.
co.uk/news/business/news/scotland-north-sea-oil-97-per-cent-148bn-budget-deficitscottish-independence-nicola-sturgeon-a7207756.html>, (Accessed 30-March-2017).
94. Kellner, Peter. “Peak Populism, Perhaps”, Carnegie Endowment
for International Peace, 06-March-2017, <carnegieeurope.eu/
strategiceurope/?fa=68183>, (Accessed 30-March-2017).
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ويف آذار من هذا العام انتهت االنتخاابت يف أسرتاليا وهولندا خبسارة كل من هوفر 95وفيلدرز،96
ويف اململكة املتحدة فشل حزب االستقالل الربيطاين ( )UKIPمن االستفادة بنجاح مغادرة بريطانيا
وأصبح مكسوراً بسبب االنقسامات الداخلية ،97تؤدي استطالعات الرأي اليت سبقت االنتخاابت إىل
اخنفاض مستمر يف أعداد حزب البدالء األملاين يف أملانيا ،98ويف الوالايت املتحدة وصلت مستوايت
الشعبية لدوانلد ترامب إىل اخنفاض جديد ،99جيادل املرء وسط هذه التطورات من أن موجة احلركات
الشعبية القومية تسري إىل الوراء؛ ومع ذلك ،فإن االنتخاابت اليت من املقرر أن جتري يف فرنسا وإيطاليا
لديها اإلمكانية على تنشيط حركات التشكيك يف االحتاد األورويب عرب أورواب.
ويف إيطاليا ظهرت حركة اخلمس جنوم كحزب معارض أساسي ضد احلزب الدميقراطي وسط
اليسار احلاكم ،وكسبت السلطة على روما خالل االنتخاابت البلدية ،وأظهرت أحدث استطالعات الرأي
أهنا تدفقت إىل ما وراء أحزاب التيارات السائدة يف إيطاليا ،تعد حركة اخلمس جنوم مثاالً غريباً يف أهنا
على خالف األحزاب األخرى اليت تؤخذ يف عني احلسبان إذ تفتقر إىل األيديولوجية الواضحة ،وتعرف
نفسها فقط يف األوراق االعتمادية املناهضة للمؤسسة ،ويف وسط ركود االقتصاد وزايدة البطالة ،وتنامي
تعد فعالة إىل ٍ
خيبة األمل للتيارات السياسية السائدة فإن هذه االسرتاتيجية ُّ
حد ما ،100على الرغم من أن
احلزب عاىن من االنقسامات الداخلية بسبب بقاء تركيبه االنتقائي وموقفه املناهض واملتلون للمؤسسة جتاه
التشكيك ابالحتاد األورويب شائعاً ،ويف الوقت نفسه ،يكافح املرشحون املؤيدون لالحتاد األورويب كوزير
95. “Stimmenstärkste Kandidaten pro Bundesland”, Bundesministerium Für
Inneres, 2016, <wahl16.bmi.gv.at>, (Accessed 30-March-2017).
96. Matthews, Alex; Robinson, Martin. “Dutch PM says people rejected ‹wrong
sort of populism after Brexit and Trump› as he beats far right MP Geert Wilders
by 13 seats in election”, Daily Mail, 15-March-2017, <www.dailymail.co.uk/
news/article-4315374/Europe-braced-NEXIT.html>, (Accessed 30-May-2017).
97. Kellner, Peter. “Peak Populism, Perhaps”, Carnegie Endowment
for International Peace, 06-March-2017, <carnegieeurope.eu/
strategiceurope/?fa=68183>, (Accessed 30-March-2017).
98. Ibid
›99. Bryan, Bob, “Trump›s approval ratings crater even further after ‹Trumpcare
debacle”, UK Business Insider, 29-March-2017, <uk.businessinsider.
com/poll-trump-approval-rating-ahca-2017-3?r=US&IR=T>, (Accessed
30-March-2017).
100. “A Warning Sent to Italy›s Ruling Party”, Stratfor, 06-June-2017, <https://
www.stratfor.com/analysis/warning-sent-italys-ruling-party>, (Accessed
30-March-2017).
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اخلارجية أجنيلينو ألفانو من أجل احلفاظ على األصوات.101
ويف فرنسا ،ترشحت مارين لوابن رئيس اجلبهة الوطنية لالنتخاابت الفرنسية القادمة وتعد األمور
غري اثبتة ،وعلى خالف حركة اخلمس جنوم وضعت مارين لوابن نفسها يف موقع الكره للغرابء والقومية
العرقية واخلوف من اإلسالم فضالً عن أتييد فكرة مناهضة االحتاد األورويب ،فهي مل ترحب فقط خبروج
بريطانيا من االحتاد بل أعربت عن نيتها بتكرار ما حصل لفرنسا كذلك .102وأظهرت استطالعات الرأي
أن فرصة فوز لوابن أبقت عليها إما يف املقدمة وإما قريبة من منافسها األقرب وهو إميانويل ماكرون .103
سيكون لنتائج االنتخاابت سواء لصاحل حركة اخلمس جنوم أم اجلبهة الوطنية أاثر كبرية لالحتاد األورويب،
ومبا أن إيطاليا تعاين من البطالة احلادة واألزمة املصرفية اليت تلوح يف األفق فستعمل حركة اخلمس جنوم على
الضغط على االحتاد األورويب لتزويد خطة انقاذ أو إجراء استفتاء من أجل خروج إيطاليا من االحتاد األورويب،
ومن املتوقع أن تفوز اجلبهة الوطنية ابالنتخاابت لتخريب مفاوضات االحتاد األورويب مع اململكة املتحدة
ولإلضرار مبصاحل االحتاد قدر اإلمكان قبل سحب فرنسا خارجه .104على الرغم من أن نتيجة فوز لوابن
سيكون هلا مضرة أكثر على االحتاد األورويب لكن كال النتيجتني سيكون هلا آاثر مهمة على الوحدة األوروبية،
وللمملكة املتحدة ستقدم أورواب املكسورة مقاومة حمدودة لالمتيازات اليت تطالب هبا؛ مما يوفر هلا طريقاً أكثر
سالسة من املفاوضات ،ومع ذلك ،وعلى املدى املتوسط والبعيد فإن أورواب املتزعزعة ستكون على حساب
اململكة املتحدة أيضاً ،ومع أن املرشحني الوطنيني الشعبيني قد متت هزميتهم أو بصورة أخرى فقدوا شعبيتهم يف
معظم أحناء الغرب ،إال أن اإلنتخاابت الفرنسية واإليطالية ما زالت لديها القدرة على إحداث حتدايت مهمة.
101. Surana, Kavitha. “Europe Has a New Defender in Italy”, Foreign Policy
Magazine, 20-March-2017, <foreignpolicy.com/2017/03/20/europe-has-anew-defender-in-italy-populism-trump-berlusconi-pro-european-union-eubrexit/>, (Accessed 30-March-2017).
102. Traub, James. “Marine Le Pen Is Donald Trump Without the Crazy”,
Foreign Policy Magazine, 16-February-2017, <foreignpolicy.com/2017/02/16/
marine-le-pen-is-donald-trump-without-the-crazy-front-national/>, (Accessed
30-March-2017).
103. “Macron holds edge in French election race ahead of first debate”,
Reuters, 19-March-2017, <www.reuters.com/article/us-france-electionidUSKBN16Q0J8>, (Accessed 30-March-2017).
104. Traub, James. “Marine Le Pen Is Donald Trump Without the Crazy”,
Foreign Policy Magazine, 16-February-2017, <foreignpolicy.com/2017/02/16/
marine-le-pen-is-donald-trump-without-the-crazy-front-national/>, (Accessed
30-March-2017).
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اخلالصة:
فيما يتعلق بقرار اململكة املتحدة ابملغادرة ،يرى املراقبون واحملللون وأفراد من الشعب والسياسيني
أهنم غري مستعدين للتغلب على التصعيد السريع للخطاب العدائي بني خمتلف جوانب املباحثات؛ ونتيجة
لعدم استعداد احلكومة الربيطانية نفسها للمفاوضات وبقائها متشددة بشأن عملية التفاوض والسياسات
املستقبلية للحكومة الربيطانية فقد أجرب املراقبون اخلارجيون على رسم التنبؤات واملسارات القائمة على
العالقات اخلارجية واالجتاهات القائمة والسابقة فضالً عن املؤشرات املستقبلية.
ويف حتليل هذه االجتاهات واملؤشرات ،استنتجت ورقة البحث هذه أن السياسة اخلارجية الربيطانية
يف حقبة ما بعد خروج بريطانيا سيكون هلا نظرة أعمق بكثري إذ تقوم احلكومة الربيطانية ابالستعداد
ملواجهة التحدايت الداخلية املرتبطة خبروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وستشهد السنتان القادمتان سعي
احلكومة الربيطانية إىل وضع كامل طاقاهتا من أجل احلصول على نتيجة إجيابية من مفاوضاهتا مع االحتاد
االورويب واالحتفاظ أبكرب قدر ممكن من احلقوق فيما يتعلق ابلتجارة واهلجرة والسيطرة احلدودية.
على احلكومة الربيطانية أن تضع يف اعتبارها يف أثناء القيام بذلك مشاعر الشعب اليت أدت إىل
التصويت خبروج بريطانيا ،كاهلجرة والركود االقتصادي ،وعدم الرضا على املؤسسة (االحتاد األورويب)
اليت يُنظر إليها على أهنا متكربة ،واخلوف من املنظمات الدولية كاالحتاد األورويب اليت ال متلك الشغف
والوجدان جتاه عامة الناس.
وابلتزامن مع ذلك ،ستضطر احلكومة الربيطانية إىل التعامل مع دعوات االستقالل داخل هيكلها
فيما يتعلق أبسكتلندا وآيرلند الشمالية وويلز ،وضمان بقائهم جزءاً من اململكة املتحدة كاملة ،ويف حالة
استقالل هذه األجزاء ،ستجد ويستمنسرت نفسها اليت حتكم اآلن إجنلرتا مقيدة وبشدة من النواحي
االقتصادية والسياسية.
ونتيجة لذلك ،ستحول احلكومة الربيطانية أولوايهتا يف السياسة اخلارجية حنو اجتاه أكثر واقعية
يفضي إىل النفعية االقتصادية والسياسية ،وستبين عالقات معرتف هبا مع دول اخلليج وحتاول بناء عالقات
مع القوى العاملية كالصني ،مع احلفاظ وحتسني العالقة اخلاصة مع الوالايت املتحدة ،وتُ ُّ
عد عالقاهتا مع
بعض الدول كرتكيا والعراق غارقة يف التحوالت والتناقضات السريعة ،وسيكون من الصعب حتديد كيفية
تقدمها ،وإدراكاً منهم ملصاحل اململكة املتحدة ونتائجها املفضلة فإن تلك الدول إبمكاهنا أن تصمم سياسة
خارجية تكون أكثر مالئمة هلا.
ويف غضون ذلك ،ستستمر األحزاب املعارضة لالحتاد األورويب واملناهضة للمؤسسة فضالً عن
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احلركات عرب االحتاد األورويب يف صناعة التقلبات ،وعلى الرغم من أن مرشحيهم قد هزموا يف هولندا
وأسرتاليا ومن املرجح أهنم ُهزموا أيضاً يف أملانيا ،فال ينبغي التقليل من الشعبية اليت حصلوا عليها ،إذ ما
زالواةومهع أقوايء يف فرنسا وإيطاليا اليت ستخوضان انتخاابت قريبة وستكون لنتائج هذه اإلنتخاابت
آاثر مهمة على سلوك االحتاد األورويب ،يف حني أن االحتاد األورويب الضعيف سيسعى إىل تزويد اململكة
املتحدة مبنافع قصرية األمد إال أن عدم االستقرار املستمر وتداعياته سيسبب ضرراً للملكة املتحدة على
املدى املتوسط والبعيد.
وبغض النظر عن النتيجة ،فإن السنتني القادمتني اللتني ستشهدان مفاوضات االحتاد األورويب مع
اململكة املتحدة بشأن خروج بريطانيا ستأخذ العامل إىل أر ٍ
اض غري مألوفة يف صناعة السياسة اخلارجية.
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االنتخابات العامة البريطانية لعام  : 2017التأثيرات على الشرق األوسط
قسم األبحاث

2017-5-31
يف  18من نيسان أعلنت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي أن االنتخاابت املفاجئة ستجري يف
 8حزيران  ،2017وجاء هذا اإلعالن يف ظل مفاوضات خروج بريطانيا من االحتاد األورويب -تصويت
اململكة املتحدة لرتك االحتاد األورويب ،-ومنذ ذلك احلني أصدر كلٌّ من حزب احملافظني بقيادة ترييزا ماي
وحزب العمال بقيادة جريميي كوربني ،بياانً يتضمن تعهداهتما وقاما حبمالت انتخابية تضمنت وعوداً
بشأن ما ستبدو عليه بريطانيا حتت قيادة كل منهما ،وتبحث هذه الورقة بياانت سياساهتما اخلارجية
وتوجهاهتما حيال منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ( ،)MENAوستنظر الورقة يف االنتخاابت نفسها
لتقدم األجوبة على كيفية أتثري خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ،وما إذا كان حلزب العمال فرصة للفوز،
واحتمال قيام التحالفات التكتيكية بني األحزاب وهل ما زال لألحزاب الوطنية األصغر حجماً من قبيل
احلزب الدميقراطي الليربايل ،وحزب استقالل اململكة املتحدة ( )UKIPأي أتثري حقيقي.
مواقف السياسة اخلارجية لألحزاب السياسية الربيطانية:
حزب احملافظني:
من بني األح��زاب الرئيسة الثالثة يف االنتخاابت العامة ،ك��ان البيان االنتخايب حل��زب احملافظني
موجهاً للداخل بشكل كبري ،مع تركيز واضح على االقتصاد واحلراك االجتماعي واألمن الداخلي ،وقد
حدد احملافظون مخسة حتدايت رئيسة تواجه اململكة املتحدة ،هي :االقتصاد وخروج بريطانيا من االحتاد
األورويب ،واألحداث العاملية األوسع يف عامل متغري ،واالنقسامات االجتماعية واحلراك يف اململكة املتحدة،
والتحدايت الدميوغرافية النامجة عن شيخوخة الشعب الربيطاين ،والتغريات التكنولوجية املتسارعة اليت
تتحدى املعايري القائمة(.)1
وعلى الرغم من أن البيان االنتخايب أك��د «وج��ود متييز طفيف بني ال��ش��ؤون احمللية والدولية يف
القضااي املتعلقة ابهلجرة واألم��ن الوطين واالق��ت��ص��اد»( ،)2إال أن العديد من قضااي السياسة اخلارجية مت
مناقشتها من منظور اهتمامات السياسية احمللية مع إشارة خاصة إىل خروج بريطانيا من االحتاد األورويب،
وبدا ذلك واضحاً بنح ٍو خاص يف الفصل الذي ركز على شؤون السياسة اخلارجية والدبلوماسية حتت
1.“Forward, Together: , goo.gl/FYJPh6
2. Ibid, p. 6.
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عنوان «أمة قوية وموحدة يف عامل متغيرّ » ،ويركز النصف األول من ذلك الفصل بنح ٍو كامل على متاسك
اململكة املتحدة ،وكذلك خروجها من االحتاد األورويب ،مشدداً على احلاجة لإلبقاء على وحدة إجنلرتا،
وأسكتلندا ،وويلز ،وآيرلندا الشمالية وكيف استفادت احلكومات احمللية يف ظل احلكومة احملافظة .ويتعهد
هذا كذلك القسم بتعزيز مصاحل أسكتلندا وص��ادراهت��ا يف مجيع أحن��اء ال��ع��امل( ،)3وقدمت تعهدات مماثلة
فيما يتعلق بويلز وآيرلندا الشمالية ،اللذين أعربتا عن اهتمامهما إبجراء االستفتاء على االستقالل(،)4
وبعد ذلك انقش أمهية وحدة اململكة املتحدة؛ لضمان جناح خروج بريطانيا من االحتاد األورويب؛ فمثل
هذه الصلة تتسق مع احملاوالت املقصودة حلملة احملافظني إلنشاء عالقة معيارية بني االنتخاابت العامة،
وإقامة استفتاء أسكتلندي ٍ
اثن على االستقالل ،وبيان النتائج اإلجيابية خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب
والسيما مع أتكيد رئيسة الوزراء ماي نفسها اليت أعلنت أن كل صوت انتخايب للمحافظني إمنا هو صوت
التفاق جيد خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب( .)5ووصف البيان االستفتاء على االستقالل األسكتلندي
«ابلتقسيمي» ،وسلّط الضوء على املخاطر اليت يرتبها هذا االستقالل على مفاوضات خروج بريطانيا
من االحتاد األورويب( .)6وبنحو عام فإن تعهدات خروج بريطانيا من االحتاد األورويب املضمنة يف البيان
االنتخايب تركز على االستقرار واالستمرارية ،مع حتديد األه��داف إببقاء االض��ط��راابت يف احلد األدىن،
وضمان أن اململكة املتحدة ميكن أن تربم اتفاقيات جتارة حرة ومجارك شاملة مع البلدان املستقلة ضمن
االحتاد األورويب أو من دونه(.)7
مت كذلك مناقشة املوضوعات املتصلة بقضااي الدفاع ،واألمن ،والدبلوماسية ،والسياسة اخلارجية
على نطاق واسع يف النصف الثاين من هذا الفصل ،إذ تعهد البيان ابحلفاظ واملشاركة يف املنظمات الدولية
3. “Forward, Together: , goo.gl/FYJPh6
4. Batchelor, Tom. “Nicola Sturgeon›s referendum call prompts demands for Welsh
and Northern Irish independence votes”, The Independent, 13-March-2017,
<www.independent.co.uk/news/uk/politics/wales-northern-irelandindependence-campaign-nicola-sturgeon-scottish-independence-demandspeech-a7627861.html>, [Accessed 22-May-2017].
5.Gilchrist, Karen. «UK›s Theresa May pledges to fight for every vote to secure
best Brexit deal», CNBC, 19-April-2017, <http://www.cnbc.com/2017/04/19/
theresa-may-pledges-to-fight-for-every-vote-to-secure-best-brexit-deal.html>,
][Accessed 22-May-2017
6. “Forward, Together: Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future”, The
Conservative and Unionist Party”, May 2017, <https://s3.eu-west-2.amazonaws.
]com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf>, p. 30 [Accessed 22-May-2017
7. Ibid, pp. 35-36.
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( ،)8وإعادة أتسيس العالقة مع «األصدقاء واحللفاء القدامى» يف مجيع أحناء العامل مثل الكومنولث مع
البناء على « العالقة اخلاصة « مع ال��والايت املتحدة ( ،)9وكانت تتضمن سلطة دفاعية قوية وتعهدت
مبواصلة اإلنفاق على الناتو بنسبة  %2من الناتج احمللي اإلمج��ايل وإستثمار  178مليار جنيه إسرتليين
لبناء معدات جديدة وتطويرها مبا يف ذلك التوسع يف البحرية امللكية ( ،)10ويف الوقت الذي أنى البيان
عن االلتزامات أو التعليقات بشأن أزم��ات حم��ددة مثل س��وراي وال��ع��راق ،إال أنه علّق على األزم��ات اليت
مل تتسبب هبا بريطانيا ،مثل :أزمة الالجئني اجلارية ،والتطرف اإلسالمي اليت ال تزال حلوهلا متمركزة يف
اململكة املتحدة.
وفيما يتعلق ابلشرق األوسط فإن اململكة ستواصل دعم الروابط االقتصادية والسياسية مع الشركاء
يف اخلليج كالسعودية وقطر والبحرين ،إذ إن العديد من دول اخلليج والشركات هلا حصص يف الشركات
والبنية التحتية األمريكية؛ وهذه االستمرارية ستجعل من اخلليج شريكاً مرغوابً به لربيطانيا بعد خروجها
من االحتاد األورويب ،وعلى خالف حزب العمال مل يقدم احملافظون أي انتقادات أو حتفظات ضد دول
اخلليج.
ومع ذلك فإن يف املناطق األقل قابلية على التنبؤ مثل العراق وسوراي ستعمل اململكة املتحدة على
تقليل أتثريها فيها ،ويف أعقاب خروج بريطانيا من االحتاد األورويب فإن عدداً من الشخصيات اليت فضلت
عالقات اقتصادية أعمق مع العراق -مثل أندراي ليدسوم -قد خسروا مواقعهم ،ومل يتم تكرار سياساهتم.
أما يف سوراي وعلى الرغم من أن حزب العمال اهتم احملافظني أبهنم سيلجئون إىل التدخل( )11إال أن ماي
امتنعت حىت اآلن عن إعالن الدعم للتدخل هذا؛ مع أن الشخصيات البارزة احملافظة األخرى مبا يف ذلك
وزي��ر اخلارجية بوريس جونسون ضغطوا هبذا االجت���اه()12؛ وبنح ٍو عام فمن غري احملتمل أن تقوم اململكة
8.“Forward, Together: Our Plan for a Stronger Britain and a Prosperous Future”,
The Conservative and Unionist Party”, May 2017, <https://s3.eu-west-2.ama]zonaws.com/manifesto2017/Manifesto2017.pdf>, p. 30 [Accessed 22-May-2017
9.Ibid, p. 38.
10. Ibid, pp. 41-42.
11. Mason, Rowena; MacAskill, Ewen. «Vote for Tories is vote to escalate Syria
war, Labour says», The Guardian, 04-May-2017, <https://www.theguardian.
com/politics/2017/may/04/theresa-may-urged-not-rush-attack-syria-election>,
[Accessed 23-May-2017].
12.Staunton, Denis. «May Refuses to Endorse Johnson›s stance on British
Intervention in Syria», The Irish Times, 27-April-2017, <http://www.irishtimes.
com/news/world/uk/may-refuses-to-endorse-johnson-s-stance-on-britishintervention-in-syria-1.3063799>, [Accessed 23-May-2017].
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املتحدة يف ظل حكومة احملافظني أبي دور نشط يف األزمات احمليطة مبنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،
مع تفضيلها لرتكيز جهود السياسة اخلارجية على الشركاء العتيدين ،ويف الوقت الذي ال تقحم فيه اململكة
املتحدة نفسها يف األزمات ،إال أهنا من املرجح أن تفعل ذلك ابلشراكة مع الوالايت املتحدة وحلف مشال
األطلسي مع حتاشي أن يكون هلا أتثري كبرية.
حزب العمال
على غرار حزب احملافظني ،ركز بيان حزب العمال على السياسات احمللية ،مبا يف ذلك األجور
املنخفضة ،وعدم املساواة ،وفشل اخلدمات على الرغم ارتفاع تكاليفها على عامة الناس ،واعرتف حزب
العمال أبمهية خروج بريطانيا من االحتاد األورويب يف االنتخاابت العامة ،وأوضح أن هدفهم التوصل إىل
نتيجة تصاحلية مع أكرب شريك جتاري -االحتاد األورويب -حيمي االقتصاد ومستوايت املعيشة ،مع توفري
االطمئنان ملواطين االحتاد األورويب والشركات الدولية( ،)13وميكن أن يؤدي املوقف التصاحلي إىل تقليل
خماطر خ��روج بريطانيا من االحت��اد األورويب ويفضي إىل إجي��اد بيئة تفاوضية إجيابية بني اململكة املتحدة
واالحت���اد؛ وإذا ما جنحت مثل ه��ذه السياسات ف��إن ذل��ك من شأنه أن خيفف بعض من الضغوط عن
اململكة املتحدة يف سياق أتسيس روابط اقتصادية جديدة تعوض عن فقدان التجارة مع االحتاد األورويب،
ومع ذلك فإن حقيقة وجود إعادة تنظيم لسياسات حزب العمال سيعين أن جزءاًكبرياً من املوارد السياسية
يف اململكة املتحدة ستكرس لذلك؛ فوضع سياسة اثبتة هو أمر ضروري ابلنظر إىل أن اململكة املتحدة
استندت إىل املادة ( )50·14وهي اآلن ضمن مدة السنتني اليت من املقرر أن جتري فيها املفاوضات مع
االحتاد األورويب؛ واجلدير ابلذكر هو أن انتصار حزب العمال سيضع حدوداً على قدرة اململكة املتحدة
على االخنراط يف األزمات يف مجيع أحناء العامل ،على غرار نصر احملافظني.
يعد االلتزام بعدم التدخل الركن الرئيس لبيان حزب العمال بصدد السياسة اخلارجية ،إذ ينص
البيان على أن قيم حزب العمال للسياسة اخلارجية سوف هتتدي بقيم السالم واحلقوق العاملية والقانون
13.“For the Many, not the Few: The Labour Party Manifesto 2017”, The Labour
Party, May 2017, p. 24 <http://www.labour.org.uk/page/-/Images/manifesto-2017/
]labour-manifesto-2017.pdf>, [Accessed 22-May-2017
.14تنص هذه املادة على أن أي دولة عضو يف االحتاد األورويب راغبة يف اخلروج من االحتاد إحاطة اجمللس األورويب علماً بذلك،
وأن تتفاوض على ذلك بشرط أن ال تتجاوز مدة املفاوضات سنتني ،إال يف حالة موافقة مجيع الدول األعضاء األخرى على متديد
هذه املدة .وتنص املادة أيضاً على أن الدولة اليت تريد اخلروج من االحتاد األورويب ال حيق هلا املشاركة يف املشاورات داخل االحتاد
حول هذا املوضوع( ،املرتجم).
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الدويل( ،)15ويشري إىل أن اململكة املتحدة تواجه حتدايت أكثر تعقيداً وترابطاً يف األمن والتنمية مبا يف ذلك
الصراعات يف الشرق األوسط ،وأزمة الالجئني ،واإلرهابن والتغري املناخي ،واجملاعات يف أفريقيا وروسيا
األكثر «شراسة» ،و»ختبط» اإلدارة األمريكية.
ويشري البيان ابلتحديد إىل حتقيق جلنة تشيلكوت ،•16فاستجابة بريطانيا هلذا التحدايت حتتاج إىل
تغيري وإىل حلول دبلوماسية ،وضرورة أن تنفذ جنباً إىل جنب مع الشركاء الدوليني واإلقليميني واحملليني
يف إطار القانون ال��دويل( ،)17والتعهد بتعزيز الدفاع ،واحلفاظ على اإلنفاق على الدفاع مبستوى  %2من
الناتج احمللي اإلمجايل ،ولكن التفاصيل الشاملة عن الدفاع هي أقل تفصيالً إذا ما قورنت مع احملافظني.
وقد اقرتحت مسودة النسخة السياسية سياسة أقوى لعدم التدخل؛ وعلى الرغم من هذا فقد مت حذفه
يف النسخة األخرية( ،)18إال أن املشاعر اليت تعكس هذه السياسة ال تزال جلية يف احلملة االنتخابية ،ويف
أعقاب تفجريات  22أاير يف مانشسرت ،أشار كوربني إىل أن السياسة اخلارجية الربيطانية املتصلة ابإلرهاب
قد فشلت ،وهناك حاجة إىل حلول جديدة(.)19
ويف الوقت الذي مل يشر فيه البيان احملافظ إىل وصف احللول ألزمات متعددة ،فقد عاجل حزب
العمال ع��دداً من األزم��ات البارزة بنح ٍو مباشر ،وال غرابة يف هذا األم��ر؛ نظراً ملشاركة كوربني يف ٍ
عدد
خيص سوراي
من مجاعات املدافعة السياسية الشرق األوسطية وموقفه الثابت واملؤيد لفلسطني( ،)20أما ما ُّ
فقد تعهد البيان إبعادة العملية الدبلوماسية إىل مسارها ودعم اجلهود الدولية الرامية إىل «التحقيق مع
15.Ibid, p. 116.
.16هي جلنة حتقيق بريطانية مستقلة خمتصة ابلتحقيق حول مشاركة بريطانيا يف حرب العراق ،أسست يف  15حزيران/يونيو 2009
من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وابشرت عملها رمسياً يف  30يوليو  .2009يغطي التحقيق -كما أعلن السري جون
تشيلكوت رئيس اللجنة -املدة الواقعة بني صيف عام  2001وحىت هناية متوز /يوليو من عام ( .2009املرتجم).
17.Ibid, p. 116.
18. «Labour manifesto 2017: What has changed from the draft document?», BBC,
16-May-2017,<www.bbc.co.uk/news/election-2017-39937090>,[Accessed 22]May-2017
19.Mason, Rowena; Stewart, Heather. “Jeremy Corbyn: the war on terror is
simply not working”, The Guardian, 26-May-2017, <https://www.theguardian.
com/politics/2017/may/26/jeremy-corbyn-the-war-on-terror-is-simply-notworking>, [Accessed 26-May-2017].
20.«MPs, actors, authors and musicians among 21,000 demanding arms
embargo on Israel», Palestine Solidarity Campaign, 25-July-2014, <https://
www.palestinecampaign.org/mps-actors-authors-musicians-among-21000demanding-arms-embargo-israel/>, [Accessed 25-May-2017].
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مرتكيب جرائم احل��رب وحماكمتهم وإدانتهم» مع ضمان احل��د من املعاانة اإلنسانية النامجة عن احل��رب،
وتوخى البيان أيضاً وضع خطط تفصيلية للعمل على وأد الصراعات وحلها ،وبناء السالم يف مرحلة ما
بعد انتهاء الصراع ،وحتقيق العدالة لضحااي جرائم احلرب( ،)21وهذا يشمل اختاذ مجيع الوسائل القانونية
لوقف «الوحشية اليت ال متيز أحداً» املتمثلة بداعش ،و»الدفاع عن االسرتاتيجيات السياسية الطويلة األمد
املتعددة اجلنسيات بقيادة اجلهات الفاعلة اإلقليمية للتصدي النتشار التطرف»(.)22
وتعهد «مبراجعة
وقد حث البيان مصر ودول اخلليج وتركيا على احرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانونّ ،
()23
مجيع عقود التدريب والتجهيز مع األنظمة القمعية؛ لضمان عدم تورط بريطانيا يف سوء معاملة املدنيني» .
وتتضمن السياسة اخلارجية املوضحة يف البيان عدداً من املواقف اليت ميكن أن يكون هلا أتثري كبري
على السياسة اخلارجية املتميزة يف اململكة املتحدة .ان املوقف السياسي الرئيس هو اإللتزام بعدم التدخل
واحللول السلمية لألزمات يف الشرق األوسط .وذلك يف حد ذاته قد اليكون تعهداً كبرياً نظراً لتعهدات
مماثلة يف املاضي .ومع ذلك فان البيان يرتك فسحة كافية للمرونة ،من خالل إقرتاح ان اململكة املتحدة
ستظل ملتزمة بدعم احلكومات الوطنية ضد اإلرهاب (حتديداً العراق وأفغانستان)؛ ومع ذلك فإن التعهد
الصريح ابلتساوق مع قناعات كوربني الشخصية يفصح عن موقف أكثر تشدداً للملكة املتحدة حيال
إيران وسوراي -سيخفف بعض الشيء -من ذلك ،وعلى العكس فإن احلكومة العمالية ستحاول زايدة
الضغط على دول اخلليج؛ مما حيد من العالقات إىل حد ما ،وقد تعهد كوربني بتأميم عدد من الشركات
وهو األمر الذي من شأنه أن يعمل على توتر العالقات مع دول اخلليج اليت متتلك حصصاً يف الشركات
()24
املرجح أن تضغط على احلكومة الربيطانية
الربيطانية والسيما قطر  ،وملواجهة ذلك فإن دول اخلليج من ّ
وحتفزها على االحتفاظ ابلنفوذ؛ ونظراً للوبيات والشبكات العتيدة اليت ميتلكوهنا فهم سينجحون ،ويف
عضون ذلك فإن هذا الوضع سيزيد من حدة املنافسة بني إيران ودول اخلليج.
21.«MPs, actors, authors and musicians among 21,000 demanding arms embargo
on Israel», Palestine Solidarity Campaign, 25-July-2014, <https://www.palestinecampaign.org/mps-actors-authors-musicians-among-21000-demanding-armsembargo-israel/>, [Accessed 25-May-2017].
22. Ibid, p. 118.
23. Ibid, p. 118.
24.Packard, Jim; Parker, George. “Qatar lined up for £10bn UK projects fund”,
Financial Times, 13-March-2013,<https://www.ft.com/content/0f6c15ca-8c0711e2-8fcf-00144feabdc0>, [Accessed 21-May-2017].
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اخلروج الربيطاين من االحتاد األورويب (النتيجة):
يعد العامل امل��ش�ترك فيما يتعلق جبميع البياانت ال�تي مت ذك��ره��ا ه��و خ��روج بريطانيا م��ن االحت��اد
األورويب ،وهذا أمر ال يثري الدهشة؛ نظراً للتأثري املستمر واملثري لالختالف على السياسات الربيطانية ،وأايً
سيتعي عليه أن يتعامل مع نتائج االستفتاء وتداعياته وعملية
كان احلزب املنتخب يف االنتخاابت العامة ،نّ
مغادرة االحتاد األورويب .وكما هو موضح يف أقسام البيان ،فإن ذلك سيجعل سياسات خروج بريطانيا
من االحتاد األوريب موجهة أكثر حنو الداخل ،إذ إن كثرياً من اخلطاابت اليت حتيط حبملة «اترك االحتاد
األورويب» كانت ذات صبغة محائية ،وقد عدت السيادة ومستوى فك االرتباط من االلتزامات السياسية
واالقتصادية أبهنا ليست ذات فائدة للمملكة املتحدة.
هناك رغبة واضحة بني أوس��اط أولئك الذين صوتوا ل�ترك االحت��اد األورويب للرتكيز على حتديد
القضااي الداخلية مثل البطالة والبنية التحتية واخلدمات الصحية الوطنية ( ،)NHSفضالً عن ذلك فإن
��دد من
لكن هناك ع ٌ
على احلكومة الربيطانية إع��ادة أتكيد الرغبة يف بقاء االنغماس ابلشؤون العامليةْ ،
األول���وايت ال�تي حت��ول دون ذل��ك ابل��ش��ؤون العاملية وه��ي :املفاوضات مع االحت��اد األورويب ،واملناقشات
اجلارية احمليطة ابالستقالل األسكتلندي سوف تشغل حيزاًكبرياً من االهتمام واملوارد اليت متتلكها احلكومة
الربيطانية ،والسيما إذا ما حقق احلزب الوطين األسكتلندي فوزاً كبرياً.
وكنتيجة لذلك فمن املرجح أن ترجع عملية صنع السياسة الربيطانية خطوة إىل الوراء حيال عدد
من التدخالت اخلارجية ،وأن حتاول حتديد األول��وايت ،أو تعمل على تنشيط ما تبقى منها ،وسيستند
احلساب الذي أيخذ بعني احلسبان أي العالقات اليت يتم حتديد أولوايهتا على حساب الكلفة-العائد
خيص اململكة املتحدة يف املدى القصري واملتوسط ،بدالً من األهداف السياسية الطويلة األجل أو
فيما ُّ
ذات الدوافع األيديولوجية.
ونظراً للرتكيز على الداخل ف��إن احلكومة الربيطانية ستكون لديها ق��درة حم��دودة للتعامل القضااي
األخرى ،وسيتم بناء العالقات على أساس ما إذا كانت ستوفر بديالً عن االحتاد األورويب ،وأن حتقق خروجاً
انجحاً لربيطانيا من االحتاد األورويب ،وأن حتقق أقصى قدر من املكاسب السياسية واالقتصادية أبقل قدر
ممكن من التداعيات؛ ولتحقيق هذه الغاية ستكون للعالقات القائمة واملعروفة سابقاً عامالً رئيساً يف هذا
اجملال ،وقد شدد وزير اخلارجية بوريس جونسون على ضرورة حتويل الرتكيز إىل العالقات القائمة للمملكة
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خيص الشرق األوسط حيث ستأخذ العالقات
املتحدة مثل الكومنولث( ،)25وستجري عملية مشاهبة فيما ُّ
القائمة مع دول اخلليج وإسرائيل األسبقية حىت يف حالة انتقاد احلزب هلذه الدول يف سبيل انتخابه.
ومع ذلك فإنه من الصعوبة التنبؤ بنتيجة خروج بريطانيا من االحت��اد األورويب حىت االنتهاء من
االنتخاابت ،وإن ف��وز احملافظني هبامش كبري من شأنه أن يسمح لرئيسة ال���وزراء م��اي ابلرتويج لرؤيتها
القاضية بـ»عدم وج��ود اتفاق أفضل من اتفاق سيّئ» ،واخت��اذ مواقف متشددة ضد االحت��اد األورويب،
وتصاعد التوترات ،وزايدة احتمالية «خروج بريطاين صعب من االحتاد األورويب(»)26؛ ومن شأن ذلك
أيضاً أن حي ّفز االندفاع صوب االستقالل األسكتلندي الذي ميكن أن حيفز بدوره حتركات مماثلة يف آيرلندا
الشمالية ،فعلى الرغم من أن االستقالل الويلزي قد نشأ إال أنه أقل إحتماالً بكثري وحركته أضعف بكثري،
وعلى الرغم من عدم ترجيح ذلك إال أن عدداً من علماء السياسة قد افرتضوا أن سلسلة األحداث هذه
ميكن أن تنطوي على إمكانية تقسيم اململكة املتحدة(.)27
من املرجح أن تقل احتمالية «اخلروج الصعب لربيطانيا من االحتاد األورويب» يف حالة فوز حزب
العمل أو ف��وز ح��زب احملافظني هبامش ضئيل ،وسيكون ه��ذا ه��و احل��ال والسيما إذا حقق الليرباليون
الدميقراطيون -الذين وعدوا إبجراء استفتاء اثن خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب )28(-مكاسب كبرية
يف االنتخاابت ،ومن شأن هذه النتائج أن توفر مقاومة متزايدة ضد احتمال اخلروج ،وسيفضي إىل إعادة
توجيه بوصلة السياسة صوب «اخلروج الناعم لربيطانيا من االحتاد األوريب»( ،)29ال بل حىت عدم خروج
بريطانيا من االحتاد األورويب مطلقاً.
ويف ظل هذه الظروف ميكن تفادي االستقالل األسكتلندي والشمال اآليرلندي ،لكن إعادة
25. Campanella, Edoardo; Dassu, Marta. “A Future of the English-Speaking
Peoples”, Foreign Affairs Magazine, 21-February-2017, <https://www.
foreignaffairs.com/articles/world/2017-02-21/future-english-speaking-peoples>,
[Accessed 30-March-2017].
26. Described as total withdrawal from the EU including the Single Market and the
cessation of Free Movement.
27. «Brexit›s Potential to Fracture the UK», Stratfor, 02-April-2017, <https://www.
]stratfor.com/article/brexits-potential-fracture-uk>, [Accessed 25-May-2017
28.“Change Britain’s Future: Liberal Democrat Manifesto 2017”, The
Liberal Democrats, May 2017,p.9.
<http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.
net/themes/5909d4366ad575794c000000/attachments/original/1495020157/
Manifesto-Final.pdf?1495020157>, [Accessed 22-May-2017].
29. Denoting a partial withdrawal from the EU while still participating in its institutions
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تنظيم املواقف السياسية سيفضي إىل أتخ�يرات يف صياغة املوقف التفاوضي؛ وألن االحت��اد األورويب قد
 فإن أي تغيري وإعادة تنظيم من قبل اململكة املتحدة سيعطي،)30(وضع األطر التفاوضية خلروج بريطانيا منه
.االحتاد األورويب زمام املبادرة
 فمن ال��واض��ح أن املفاوضات بني اململكة املتحدة،وبصرف النظر عن احل��زب ال��ذي سينتخب
 وقد تكثف اخلطاب،واالحت��اد األورويب على مدى العامني املقبلني ستكون معقدة وحتيط هبا الشكوك
 وبلغت ذروهتا حينما اهتمت،العدائي بني االحتاد األورويب واململكة املتحدة فقط منذ إعالن االنتخاابت
 وهتديد السياسيني القوميني بعمل عسكري ضد،)31(ترييزا ماي االحت��اد مبحاولة التالعب ابالنتخاابت
 وافرتاض السياسيني املؤديني خلروج بريطانيا من االحتاد األورويب،)32(أسبانيا بشأن النزاع على جبل طارق
.)33(أن األخري سيحاول معاقبة بريطانيا بسبب تصويتها على اخلروج منه
إن املخاوف بشأن مفاوضات خ��روج بريطانيا من االحت��اد األوريب ت��زداد تعقيداً من قبل حزب
 ويدرك مؤيدو حزب استقالل اململكة أهنم لن حيققوا مكاسب كبرية،)UKIP( استقالل اململكة املتحدة
 وجنح العديد من انخبيهم صوب، فقد فقدوا مقاعدهم مجيعها يف االنتخاابت احمللية،)34(يف االنتخاابت
 فقد وضع احلزب، ويف حماولة للحفاظ على أمهيته كونه قاعدة الدعم.)35(حزب احملافظني الذي انبثقوا منه
30.Wishart, Ian; Bodoni, Stephanie, Simenas, Dalius; «European Leaders Back
Brexit Negotiating Plan Before Talks», Bloomberg, 28-April-2017, <https://
www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-28/eu-says-it-s-already-europe1-britain-0-as-brexit-reality-dawns>, [Accessed 25-May-2017].
31.Kellner, Peter, «Much Ado About Brexit», Carnegie Endowment for International
Peace, 09-May-2017, <carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=69908>,
32. Parker, George. «Gibraltar Tensions Bubble Over Into British War Talk», The
Financial Times, 02-April-2017, <https://www.ft.com/content/391f0114-17a111e7-a53d-df09f373be87>, [Accessed 23-may-2017].
33. Swinford, Steven. «Revealed: How Jean-Claude Juncker›s ‹monster› is plotting
to punish Britain for Brexit», The Telegraph, 02-May-2017, <www.telegraph.
co.uk/news/2017/05/02/revealed-jean-claude-junckers-monster-plottingpunish-britain/>, [Accessed 24-May-2017].
34.Cooper, Charlie. «No point campaigning for UKIP, says party’s ex-MP»,
Politico EU, 05-May-2017, <www.politico.eu/article/no-point-campaigningfor-ukip-says-partys-ex-mp/>, [Accessed 23-May-2017].
35.Goodwin, Matthew; Cutts, David. «Why UKIP’s collapse matters», Politico
EU, 28-April-2017, <www.politico.eu/article/uk-general-election-ukip-whycollapse-matters-conservative-majority-theresa-may/>, [Accessed 25-May-2017].
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نفسه يف «طليعة الداعني خل��روج بريطانيا من االحت��اد األورويب( ،)36والفكرة هي أن رئيسة ال��وزراء ماي
واحملافظني سيتكئون كثرياً على «اخلروج الناعم من االحتاد األوريب» ،إال أهنم بذلك يعملون على جعل
ذلك النقطة اليت جتمع الربيطانيني املشككني ابخلروج من االحتاد األورويب؛ األمر الذي يفضي يف هناية
املطاف إىل تقليل الناخبني احملافظني ،لكن يف حقيقة األمر أن حزب استقالل اململكة املتحدة قد وجه
انتقادات قوية ضد احملافظني يف أعقاب اهلجوم املسلح يف  22أاير مبانشسرت(.)37
نتيجة االنتخاابت:
كان إعالن رئيسة الوزراء ماي عن االنتخاابت املفاجئة أمراً غري متوقع لكثري من مجهور الناخبني،
ومنذ ذلك احلني دأب العديد من احملللني إىل كشف النقاب عن دوافعها الكامنة وراء دعوهتا إىل إجراء
انتخاابت مبكرة يف هذا الوقت احلساس؛ وسبب ماي هو أن القيام بذلك من شأنه أن يضمن هلا نفوذاً
واضحاً يف املفاوضات مع االحتاد األورويب ،يف حني أن ترك ال��دورة االنتخابية تسري مبوعدها املقرر من
شأنه أن يؤدي إىل أن جتري االنتخاابت يف العام  2019وهو املوعد نفسه املقرر النتهاء املفاوضات(،)38
وأن التوقيت مهم أيضاً ،إذ إن اإلعالن عن االنتخاابت جرى يف وقت كان فيه احملافظون حيرزون نقاطاً
عالية يف استطالعات الرأي ،فيما ظل حزب العمال يرتنح بني مؤيدي جريمي كوربني ومعارضيه(.)39
وبصدارة احملافظني أبكثر من  21نقطة يف استطالعات الرأي ،فمن املتوقع أن يفوزوا بنح ٍو مريح
يف االنتخاابت( ،)40وقد دعمت هذه التوقعات نتائج االنتخاابت احمللية يف أاير  2017حينما مين حزب
36.«General election 2017: UKIP needed to stop Brexit ‹backsliding›», BBC, 28-April-2017,
<www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39742407>, [Accessed 25-May-2017].
37. Walker, Peter. «Ukip launches manifesto with pledge to act against Islamic
terrorism», The Guardian, 25-May-2017, <https://www.theguardian.com/
politics/2017/may/25/ukip-launches-manifesto-with-pledge-to-act-againstislamic-terrorism-manchester-paul-nuttall>, [Accessed 26-May-2017].
38. Kellner, Peter. «May›s Election Gamble», Carnegie Endowment for International
Peace,
19-April-2017,
<carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=68712>,
[Accessed 24-May-2017].
39.«UK: Theresa May›s Election Gambit», Stratfor, 18-April-2017, <https://
www.stratfor.com/article/uk-theresa-may-s-election-gambit>, [Accessed 25]May-2017
40.Smith, Matthew. «Voting Intention: Conservatives 44%, Labout 23%»,
YouGov, 17-April-2017, <https://yougov.co.uk/news/2017/04/17/votingintention-conservatives-44-labour-23-12-13-/>, [Accessed 25-April-2017].
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العمال وحزب استقالل اململكة املتحدة ( )UKIPخبسائر فادحة ،يف عضون ذلك أخفق فيه الدميقراطيون
الليرباليون من إحراز أي تقدم(.)41
مع ذلك ومنذ ذلك احلني ،ظهرت عدد من األم��ور هزت موقف احملافظني القوي ،إذ إن تلقي
األحكام املتعلقة برعاية املسنني واملرضى الضعفاء كانت ضارة بنح ٍو خاص ابحلملة ،وعلى الرغم من أن
رئيسة الوزراء قد أنت بنفسها عن الضريبة اليت وصفتها وسائل اإلعالم بـ»ضريبة اخلرف» فإن اقرتاح مثل
هذه السياسة كان له أتثري واضح على االنتخاابت؛ األمر الذي ّأدى إىل ارتفاع دعم حزب العمال(،)42
ومت انتقادها أيضاً؛ مما ّأدى إىل تعليقات ساخرة على أن برانجمها «القوي واملستقر» كان يف الواقع ضعيفاً
ومتذبذابً(.)43
وفضالً عن ذلك دعا عدد من األحزاب واملناضلني السياسيني إىل إنشاء «حتالف تقدمي» بني
حزب العمل والدميقراطيني الليرباليني وحزب اخلضر ،فيما اقرتحت األح��زاب احمللية يف آيرلندا الشمالية
وأسكتلندا حتالفات مماثلة()44؛ ومن شأن هذه التحالفات أن تشجع التصويت التكتيكي بني مؤيدي
األحزاب ذات السياسات املماثلة إلسقاط حزب احملافظني(.)45
وإن هكذا حم��اوالت يف إجنلرتا وأسكتلندا وويلز حمفوفة ابلصعوابت ،وعلى الرغم من أن حزب
العمال واحل��زب القومي األسكتلندي هلما أرضية مشرتكة ،إال أهنما فشال يف تسوية خالفاهتما بشأن
41.«Local and mayoral results: Tories advance amid Labour losses», BBC, 05May-2017, <www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39810488>, [Accessed 24-May2017].
42. Maidment, Jack. «Conservative poll lead cut in half after ‹dementia tax› U-turn»,
The Telegraph, 26-May-2017, <www.telegraph.co.uk/news/2017/05/26/
conservative-poll-lead-cut-half-dementia-tax-u-turn/>, [Accessed 26-May]2017
43. Harford, Tim. «Donald Trump and Theresa May give U-turns a bad name»,
The Financial Times, 26-May-2017, <https://www.ft.com/content/d65daebe4076-11e7-82b6-896b95f30f58>, [Accessed 26-May-2017].
44. Bulman, May. «Progressive alliance: Greens, Labour and Liberal Democrats
unite to take down Jeremy Hunt», The Independent, 08-May-2017, <www.
independent.co.uk/news/uk/politics/labour-stands-down-to-help-nhs-doctorwin-against-jeremy-hunt-a7723491.html>, [Accessed 23-May-2017].
45. Barnes, Peter. «Tactical voting: The early signs it could really take off in 2017»,
BBC, 25-April-2017, <www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39693277>, [Accessed
]23-May-2017
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استفتاء ٍ
اثن على استقالل أسكتلندا( ،)46وابملثل أيضاً فقد وجد حزب العمال والدميقراطيني الليرباليني
صعوبة يف تسوية خالفاهتما بشأن خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب وهو عامل مهم؛ ألن حزب
الدميقراطيني الليرباليني هو الذي ينفق على أولئك الذين صوتوا ضد ترك االحتاد األورويب( ،)47ومل يساعد
ذلك زعيم الدميقراطيني الليرباليني تيم فارون الذي رفض فكرة أي حتالف مع األحزاب األخرى()48؛ لذا
وعلى الرغم من ظهور عدد من التحالفات احمللية املناهضة للمحافظني -أن ذلك مل يرتجم بعد إىلحتالف مستدام على مستوى األمة.
بدأ حزب احملافظني الدورة االنتخابية بفوز واضح متوقع ،بيد أن اهلوامش بني حزب العمال وحزب
احملافظني قد تقلصت ،واب��ت��داءً من أواخ��ر أاير أظهرت املكاسب ال�تي حصل عليها ح��زب العمال أن
احلزب سيكون قادراً على كسب مثانية مقاعد من احملافظني؛ األمر الذي سيرتك الفارق مقعدين فقط بني
احلزبني( ،)49ويف الوقت احلاضر فإن استطالعات الرأي ما زالت تتوقع النصر للمحافظني ،وإن كان ذلك
هبوامش أصغر بكثري مما كان متوقعاً يف األصل ،وابلنظر لالجتاهات احلالية فال يزال حلزب العمال فرصة
للفوز؛ مع ذلك -وابلنظر للعديد من العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتحوالت السريعة اليت
شهدهتا الدميوغرافية حىت اآلن -فمن املنطقي أن يكون من الصعب التنبؤ بنتائج االنتخاابت.

46.McMillan, Joyce. «Joyce McMillan: Much unites Labour and SNP, indyref2
remains barrier», The Scotsman, 26-May-2017, <www.scotsman.com/news/
opinion/joyce-mcmillan-much-unites-labour-and-snp-indyref2-remainsbarrier-1-4457441>, [Accessed 26-May-2017].
47. Whiting, Chris. «Why The Progressive Alliance Is A Non-Starter For Liberal
Democrats», Huffington Post, 03-May-2017, <www.huffingtonpost.co.uk/chriswhiting/progressive-alliance_b_16399782.html>, [Accessed 24-May-2017].
48. «No coalitions› Farron insists after Cable hints at Lib Dem alliances with
Labour», ITV News, 08-May-2017, <www.itv.com/news/2017-05-08/nocoalitions-farron-insists-after-cable-hints-at-lib-dem-alliances-with-labour/>,
[Accessed 24-May-2017].
49.Adam Bienkov, «Theresa May faces disaster after new poll finds Corbyn
slashing her majority to just 2 seats», Business Insider UK, 26-May-2017, <uk.
businessinsider.com/yougov-poll-general-election-theresa-may-jeremy-corbynlabour-conservatives-majority-two-seats-2017-5>, [Accessed 26-May-2017].
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واقع مشاريع صناديق اإلقراض التخصصية للمبادرة
الزراعية لسنة 2014
محمد حمزة عمران*  -ضرغام مسلمان برباز**

2017-6-20
املقدمة:
شهدت فكرة التقييم تطوراً كبرياً عرب أتريخ هذا النشاط ،إذ إن املنظمات واجلهات اليت كانت
تُوَكل إليها مسؤولية إجناز بعض املشاريع املخصصة ملساعدة الشرائح االجتماعية بدأت وهي حمدودة
الدخل ،وكان غالباً ما يُطلب من قبل املمولني لتلك املشاريع تقارير تربر الكيفية اليت صرفت هبا األموال
اليت رصدت إلجناز تلك املشاريع ،وكانت هذه املنظمات املذكورة كثرياً ما تقتصر على رفع تقارير تصف
النشاط املنجز وبعض التفاصيل حول اخلدمات املقدمة من خالل املشروع.
ومع تقدم املعرفة اإلنسانية وتطور العلوم وظهور احلاجة إىل معلومات أدق وأمشل لتنفيذ املشاريع
بسرعة وفاعلية ،بدأ املهتمون ابلتنمية يعمدون إىل حتليل سجالت األنشطة اليت يقومون هبا من طريق مجع
املعلومات من االستمارات للحصول على معلومات أكثر متكن من ختطيط أكثر دقة وإدارة أكثر فاعلية
(السعيدي .)1989،
وكان معظم الناس يعتقدون أن التقييم نشاط ال فائدة منه ،حيث يولِّد كمية كبرية من البياانت
اململة مع استنتاجات غري ذات فائدة ،وهذه كانت املشكلة مع التقييم يف املاضي إذ كانت نظرايت
تقييم املشاريع تعتمد أساليب على أساس اإلجناز العلمي والدقة فقط ،وكثرياً ما ولّد هذا النهج تعميمات
واستنتاجات وتوصيات جتنبها الناس؛ وكنتيجة لذلك متيل تقارير التقييم إىل برانمج واضح بعيد عن خيبات
أمل مديري املشاريع وتشكيكهم حول أمهية التقييم ،فقد ركزت على التقييم بنح ٍو عام ،وكان من املعتقد
أن التقييم عبارة عن إثبات يبني مدى جناح املشروع أو فشله ،وهذا يفرتض أسطورة النجاح والكمال يف
تنفيذ املشاريع ،وذلك غري وارد؛ إذ إن التقييم املستمر الذي يوفر التغذية الراجعة اليت تساعد على تعديل
*مهندس زراعي يف مكتب رئيس الوزراء ** .تدريسي يف جامعة بغداد /كلية الزراعة.
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األهداف واإلجراءات وتصويبها ابستمرار هو مفتاح النجاح (العبيدي .)2009 ،
مما ال شك فيه هو أن متابعة األداء تعد من االنشطة الرئيسة اليت تعمل على التأكد من أن ما حت ّقق
ومنسجم مع األهداف املخطط؛ وعلى هذا األساس ال يكون متابعة
مطابق ملا هو موجود ابخلطة املقرتحة
فعالً ٌ
ٌ
األداء فقط بعد انتهاء التنفيذ ،بل جيب أن يكون عند نقاط معينة يف أثناء التنفيذ ،فلو تركت متابعة األداء
فقط يف النهاية ،فقد نكتشف أخطاءً بعد أن يصبح من الصحب حينها اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة.
إن القطاع الزراعي بشقية النبايت واحليواين والقطاع اإلروائي يف العراق كاان قد عاان اإلمهال يف
السنوات السابقة ،ولكن استطاعت قروض املبادرة الزراعية أن حترك كثرياً من مفاصل القطاع الزراعي بشقيه
النبايت واحليواين يف احملافظات العراقية كافة ،وبدأت املشاريع مبختلف أنواعها تفرض حضور منتجاهتا يف
خمتلف األسواق العراقية ،ومنها :حماصيل احلبوب ،واخلضروات ،واألمساك ،والدواجن ،واللحوم احلمراء.
عملت تطوير املبادرة الزراعية للحكومة العراقية ،وتطوير صناديق اإلقراض التخصصية على ضمان
استمرار عمليات اإلقراض ملختلف فروع القطاع الزراعي ،واستمرار النهوض ابلعملية الزراعية يف البالد
والسيما بعد تضافر جهود املبادرة الزراعية مع وزاريت الزراعة واملوارد املائية وحتقيق نتائج متميزة يف اإلنتاج
الزراعي على الصعيدين الكمي والنوعي؛ إذ متكن العراق بعد مرور ست سنوات على انطالق املبادرة
الزراعية من حتقيق االكتفاء الذايت يف إنتاج األمساك وبعض أنواع اخلضر ،وحتقيق ما نسبته  %50من حاجة
العراق من منتجات الدواجن ،فضالً عن مضاعفة كميات الفواكه والتمور املنتجة حملياً بعد تطوير الكثري
من البساتني ،وكذا األمر يف منتجات اللحوم احلمراء.
مشكلة البحث:
هتدف الدولة إىل توفري رأس املال الالزم لتحفيز االستثمار والنهوض ابلقطاع الزراعي من خالل
التمويل الزراعي ,إال أن ذلك اهلدف قد ال يتحقق بسبب عدم فاعلية السياسة االقراضية اليت تتبناها
الدولة الفتقارها إىل األسس والقواعد الصحيحة للتمويل ،وعدم وجود التوافق وبني السياسات الزراعية
واالقتصادية املرافقة هلا.
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أمهية البحث:
تنطلق أمهية البحث من أمهية متابعة أداء القرارات االستثمارية للتأكد من أن ما حتقق فعلياً
مطابق ملا هو موجود ابخلطة املقرتحة ومنسجم مع األهداف املخطط هلا؛ وعلى هذا األساس ال يكون
متابعة األداء فقط بعد انتهاء التنفيذ ،بل جيب أن يكون عند نقاط معينة يف أثناء التنفيذ ،فلو تركت
متابعة األداء فقط يف النهاية ،فقد نكتشف أخطاءً بعد أن يصبح من الصعب حينها اختاذ اإلجراءات
التصحيحية املناسبة والناجحة.
هدف البحث:
يهدف البحث إىل التعرف على املبادرة الزراعية اليت أطلقتها احلكومة العراقية وفعاليتها ،وذلك من
خالل متابعة إجناز املشاريع املمولة واملشمولة ابملبادرة الزراعية يف عام  ،2014إبجراء مسح ميداين لتلك
املشاريع ،والوصول إىل نتائج مقنعة عن فعالية متويلها على أرض الواقع ،وذلك بقيام الباحث بدراسة
ميدانية لقياس نسب اإلجناز لتلك املشاريع.
فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية مفادها أن اإلخفاق يف بعض السياسات الزراعية واالقتصادية املرافقة
هلا أثر واضح على أداء سياسة التمويل ،وأن هناك ضعفاً يف متابعة القروض ومراقبتها ،وتزامن ذلك مع
تدهور الوضع األمين يف العراق.
مصادر البياانت:
اعتمد البحث على البياانت األولية ،إذ مت زايرة جمموعة من املشاريع املقرتضة مت حتديدها مسبقاً
اعتماداً على مبالغ القروض وموقع املشروع ،مشلت  10حمافظات هي :بغداد ،وكربالء ،وواسط ،واببل،
والنجف ،وذي قار ،وميسان ،والبصرة ،والديوانية ،واملثىن ،ومت من خالل هذه الزايرات االطالع على
 235مشروعاً لعام  2014مبجموع مبالغ  64.9مليار دينار.
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اإلطار النظري
تعريف تقييم املشروع:
يعرف تقييم املشروع يف املنظمات غري احلكومية على أنه عملية تشاركيه ،منهجيه ،تستند إىل
تعلم مجاعي ومعرفة منظمة ،تسهم يف بناء القدرات ،وتستهدف التحقق من أن مشروعات املنظمات
غري احلكومية حتقق األهداف اليت تبنتها؛ لتحسني نوعية حياة املستهدفني أبقصى كفاءة وفاعلية (قنديل
.)2007،
عرف تقييم املشروع على أنه اختبار منظم يقيس مدى التقدم واإلجناز يف حتقيق خمرجات
ويُ ّ
املشروع ،وال يكون التقييم ملرة واحدة فقط ،بل يشمل عملية قياس اإلجنازات املختلفة لألهداف عرب
مراحل زمنية متعدد حىت الوصول إىل حتقيق خمرجات املشروع (.)UNEP, 2005
ويعرف تقييم املشاريع -حسب دليل االحتاد األورويب إلدارة املشاريع -على أنه قياس ملدى
حتقق معايري التقييم املختلفة مثل :الكفاءة ،والفاعلية ،واألثر ،واالرتباط ،واالستدامة يف أهداف املشروع
وأنشطته (.)PCM, 2004
وكذلك ميكن تعريف التقييم على أنه عملية قياس مدى منهجية مالءمة املشاريع اجلارية واملنجزة
وموضوعيتها وأدائها ومدى جناحها ،حيث يعد أداة إدارية إلرشاد صانعي القرارات ومديري املشاريع عما
إذا كان التخطيط والتنفيذ للمشروع مت على وفق ما هو خمطط له ،وعادةً ما تكون حمددة بزمن معني
حبسب توقيت التقييم ،وجيري التقييم عاد ًة لتحقيق هدف معني ولإلجابة عن أسئلة حمددة تزود صانعي
القرار ومديري املشاريع ابملعلومات حول النظرايت والفرضيات املستعملة يف التنفيذ فيما إذا كانت فعالة
أم ال ،وملاذا؟ لتمكن من اختاذ القرار الصحيح بشأن تعديل السياسات واإلجراءات اجلارية ابلتنفيذ،
واالستفادة منها مستقبالً يف تنفيذ مشاريع أخرى.)UNFPA Evaluation toolkit, 2007( ،
ويعرف (السعيدي )1989 ،التقييم على أنه جمموعة العمليات اليت نقوم هبا ملقارنة النتائج الفعلية
للمشروع مع أهدافه؛ وذلك كطريقة للمساعدة على أخذ قرارات مقبلة من شأهنا حتسني التخطيط يف املستقبل.
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ومما سبق نستخلص أن تقييم املشاريع عبارة عن عملية قياس ملدى اإلجناز يف حتقيق معايري التقييم
“االرتباط والكفاءة والفاعلية واألثر واالستدامة” على مستوى الفئات املستهدفة واإلدارة والعاملني
والشركاء واجملتمع.
ملاذا نقوم بعملية التقييم؟
قد أييت إىل الذهن أكثر من جواب على هذا السؤال ،وتتلخص هذه األجوبة -على سبيل املثال
ال احلصر -يف الرسم التوضيحي اآليت ،ومن خالل هذه األجوبة املختلفة نستخلص األسباب األساسية
اليت تربر-بل جتعل -القيام بعملية التقييم ضرورة حتمية ،وموجز هذه األسباب كما أييت:
ملاذا التقييم؟

ويفيدان التقييم يف معرفة اآليت:
•مدى صحة طريقة اإلجناز
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•قياس التقدم املسجل لتحقيق هذا املشروع.
•التعرف على مدى فاعلية اجلهود املبذولة.
•مقارنة املصاريف ابإلجنازات.
•مجع معلومات جديدة الستعماهلا يف التخطيط للمستقبل.
•التعرف على نقاط الضعف والقوة يف العمل والتخطيط.
•جعل اآلخرين يستفيدون من خربتنا.
وخالصة األمر أننا نقوم بتقييم املشاريع من أجل دراسة وحتليل اآليت:
•النشاطات اليت تقام ضمن مشروع معني.
•املوارد البشرية واملادية اليت تستعمل كمدخالت للمشروع.
•املعلومات واحلقائق واألرقام اليت هتم النشاط املراد تقييمه.
وفضالً عن املربرات املذكورة آنفاً قد تكون هناك ضرورة للقيام هبذه العملية يف حاالت أخرى،
كأن يكون التقييم بناءً على طلب من اجلهة املمولة للمشروع ،أو إحدى الوزارات املتخصصة أو اليت هلا
سلطة اإلشراف أو متكيناً لباحث يرغب يف جتربة وسائل أو طرق جديدة ميدانياً ،أو قياس أثر إدخال
بعض العناصر اجلديدة على املشروع حمل التنفيذ (.)Lewis, 2002
املبادرة الزراعية:
أصبحت املبادرة الزراعية العنصر األهم يف املعادلة الزراعية العراقية ،فقد سامهت يف تطور القطاع
الزراعي ،فعلى الرغم من احملاوالت العديدة إلنعاش القطاع الزراعي بعد االحتالل األمريكي عام 2003
اليت سبقت املبادرة الزراعية -إال أن ما أنفق من أموال املساعدات وغريها قد عبثت به رايح الفساداإلداري واملايل يف تلك املدة ومل تثمر شيئا ،وقد بقي القطاع الزراعي يعاين من ختلف واضح يف شقيه
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النبايت واحليواين.
قامت املبادرة الزراعية منذ إطالقها يف  2008بدعم مشاريع وزاريت الزراعة واملوارد املائية ،فضالً
عن دعم املشاريع الزراعية األخرى من خالل تقدمي القروض امليسرة ،وقد متثلت بقيام الدولة إبقراض
الفالحني واملزارعني واملتقدمني للحصول على قروض اسرتاتيجية دون فوائد أو أجور إدارية مع وجود فرتة
مساح لتسدد أموال القروض بعد إنشاء املشاريع الزراعية وبناها.
مت تشكيل سبعة صناديق لإلقراض الزراعي ومت تقسيم تلك الصناديق حبسب األغراض الزراعية
كما أييت:
صناديق اإلقراض حسب األغراض الزراعية:
.1صندوق صغار الفالحني واملزارعني.
.2صندوق مشاريع الثروة احليوانية.
.3صندوق املكننة ووسائل الري احلديثة.
.4صندوق بساتني النخيل.
.5صندوق املشاريع الكربى والصناعات التحويلية.
.6صندوق أبناء العراق.
.7صندوق املرأة الريفية.
صندوق صغار الفالحني واملزارعني:
البيوت البالستيكية غري املكيفة.
مناحل عسل.
حماصيل حقلية.
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حماصيل اخلضر الصيفية والشتوية.
الطماطة احملمية (أنفاق).
خدمة بساتني الزيتون.
زراعة العلف األخضر ابستخدام منظومة الري ابلرش الثابتة.
فتح مكتب استشاري للمهندسني الزراعيني العاطلني عن العمل.
صندوق مشاريع الثروة احليوانية:
إنشاء حقول الدواجن أبنواعها واجملازر ومعامل العلف أو أتهيلها.
إنشاء املخازن املربدة واجملمدة واجملازر.
تشغيل حقول الدواجن أبنواعها (تسمني فروج حلم ،وتربية بيض املائدة ،وتربية أمهات
بيض التفقيس ،وتربية األجداد).
تشغيل جمازر.
تشغيل املفاقس.
تشغيل معامل العلف بطريقة البلت وحسب النوع (علف الدواجن ،واجملرتات ،وعلف
األمساك).
تشغيل حبريات األمساك.
شراء قوارب الصيد مع مستلزمات الصيد.
إعادة اتهيل السفن والزوارق البحرية.
إنشاء وتربية األمساك ابالقفاص العائمة.
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فتح عيادة بيطرية لألطباء البيطريني غري املعينيني أو تطويرها.
تربية أبقار حليب مستوردة ال تزيد عن سنتني (هولشتاين أو فريزاين).
تسمني العجول أو احلمالن بعمر ( )6-4أشهر.
صندوق املكننة ووسائل الري احلديثة:
شراء الساحبات واحلاصدات الزراعية (منقية ،وابذرة ،وكابسة تنب).
شراء املرشات الثابتة واحملورية ومنظومات الري ابلتنقيط.
شراء طاقم ضخ.
صندوق بساتني النخيل:
إنشاء البساتني اجلديده بطريقة الري احلديث (الري ابلتنقيط).
خدمة بساتني النخيل وتطويرها ،وتشمل( :إضافة مغروسات ،وتنظيف السواقي،
وهتيئة الرتبة ،وتكريب النخيل ،وشق السواقي).
إنشاء خمازن حلفظ التمور أو أتهيلها وتطويرها وتوسيعـــها وترميمـــها.
إنشاء خمزن للتمور مع مكبس أو أتهيله (يهدف هذا الغرض إىل اجلمع بني خزن
التمور وتنظيفها وكبسها متهيداً لعرضها يف األسواق احمللية والعاملية).
حفر اآلابر السطحية واالرتوازية.
صندوق املشاريع الكربى:
مشاريع اجملرتات ،وتشمل( :قروض األبقار ،وقروض العجول  ،وقروض األغنام ،وقروض
اجلاموس).
مشاريع الدواجن ،وتشمل( :فروج حلم ،وبيض مائدة ،والديك الرومي ،وأمهات بيض التفقيس،
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واألجداد ،واملفاقس ،واجملازر).
مشاريع الثروة السمكية ،وتشمل( :تربية األمساك ابألقفاص العائمة ،وتربية األمساك ابألحواض
الرتابية).
مشاريع املخازن (املخازن املربدة واجملمدة ،خمازن التمور).
مشاريع املزارعني والفالحني ،وتشمل( :احملاصيل املومسية ،وإنشاء بيوت بالستيكية غري مكيفة،
وإنشاء منحل مع مظلة نظامية ومستلزمات الرتبية ،وخدمة بساتني الزيتون عالية اجلودة وتطويرها ،وإنشاء
بستان زيتون عايل الزيت بطريقة الري ابلتنقيط).
مشاريع البستنة ،وتشمل( :خدمة البساتني وتطويرها ،وبساتني النخيل ،وبساتني الفاكهة
«محضيات ،ونفضيات»).
مشاريع املكننة الزراعية ووسائل الري احلديث ،وتشمل( :حفر اآلابر السطحية واالرتوازية مع
طواقم الضخ ،وشراء املرشات الثابتة واحملورية ومنظومات الري ابلتنقيط).
مشاريع الصناعات التحويلية اليت هلا مساس ابإلنتاج الزراعي ،وتشمـــــــل( :مصانع اللحوم،
واملخلالت ،والبسكويت ،ومعجون الطماطم ،والراشي ،والدبس ،ومعامل الزيتون ،ومعامل تعليب التمور
وكبسها ،واملربيات ،وغرف التربيد خلزن املنتجات الزراعية).
صندوق أبناء العراق:
يشمل األغراض كافة املوجودة يف مجيع صناديق اإلقراض التخصصية.
صندوق املرأة الريفية:
يشمل مناطق األهوار والريف ويركز على األرامل والعازابت ،ويشمل االغراض اآلتية( :صناعة
األلبان ،وصناعة املربيات ،والدبس ،واخلل ،وصناعة احلصران والبسط ،وصناعة األواين الفخارية ،وتربية
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احليواانت املزرعية ،وأعمال تسويق املنتجات الزراعية واحليوانية ،وزراعة اخلضر احملمية ،فضالً عن أغراض
خيص اإلنتاج الزراعي).
زراعية أخرى هدفها تنمية املرأة الريفية ،ومجيع ما ُّ
يف عام  2008انطلقت املبادرة الزراعية بتخصيص  288مليار دينار ،وقد قام املصرف الزراعي
ابستالمها وإدخاهلا يف دورة رأس مال الصناديق التخصصية ،ويف عام  2009مت ختصيص 244.8
مليار دينار تلتها ختصيص  288مليار دينار يف عام  ،2010بينما مت استالم  280مليار دينار فقط
يف عام  ، 2011واخنفض التخصيص يف عام  2012إىل  201.6مليار دينار ومت استالم  150مليار
دينار فقط ،ويف عام  2013مت ختصيص واستالم  254.2مليار دينار ،لتصبح جمموع املبالغ املخصصة
واملستلمة حنو  1.5بليون دينار وذلك لغاية . 2013
يظهر اجلدول اآليت أن إمجايل القيمة املستقبلة للمبالغ املخصصة يف عام  2016قد بلغت 2.3
بليون دينار ،وقد مت حساهبا على أساس معدل سعر فائدة  ،%8وهو أقل معدل سعر للفائدة يف الدول
النامية ،إذ تشري الدراسات إىل أن معدالت الفائدة يف الدول النامية ترتاوح ما بني  %8إىل  ،%15بينما
بلغ إمجايل املبالغ املفقودة  817مليار دينار خالل املدة املدروسة ،اليت ُّ
تعد تكاليف السياسة اإلقراضية
اليت مت اتباعها ،فضالً عن أنه ميثل التكاليف االجتماعية اليت يدفعها اجملتمع من أجل النهوض ابلقطاع
الزراعي ،الذي ش ّكل  %54من قيمة املبالغ املخصصة خالل فرتة الدراسة ،و %35من القيمة االقتصادية
للمبالغ املخصصة ملختلف الصناديق اإلقراضية ،أي أن يضحي بنحو  %35من رأس ماله املستثمر من
أجل حتقيق بعض األهداف العامة يف القطاع الزراعي ،كإصالح الواقع الزراعي ،والقضاء على البطالة
املقنعة يف القطاع الزراعي ،وتقليل نسبة البطالة يف اجملتمع ،فضالً عن تطوير القطاع الزراعي يف العراق
وتنشيطه.
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السنة

املبالغ
املخصصة
مليار دينار

القيمة املستقبلية مقدار الفقد أو االخنفاض نسبة الفقد
يف قيمة املبالغ املخصصة إىل املبالغ
للمبالغ
املخصصة %
املخصصة
مليار دينار

نسبة الفقد إىل القيمة
املستقبلية للمبالغ
املخصصة %

مليار دينار
2008

288.0

533

245

85

46

2009

244.8

420

175

71

42

2010

288.0

457

169

59

37

2011

280.0

411

131

47

32

2012

150.0

204

54

36

26

2013

254.2

296

42

17

14

اجملموع

1505.0

2322

817

54

35
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مشاريع عينة البحث:
توزعت مشاريع العينة يف عشر حمافظات مشلت احملافظات الوسطى واجلنوبية ،وقد بلغت قيمة
القروض يف العينة املدروسة حنو  64.9مليار دينار عراقي ،توزعت على حنو  235مشروعاً زراعياً ،منها
 154مشروعاً ضمن صندوق املشاريع الكبرية ،بينما بقي  81مشروعاً ضمن صندوق املكننة الزراعية،
وقد بلغت نسبة اإلجناز يف مشاريع عينة البحث حنو  ،%89وقد أظهرت العينة أن نسبة إجناز املشاريع
يف حمافظة البصرة بلغت  ،%100وال توجد مشاريع متلكئة ،وقد شكلت قيمة القروض املمنوعة يف
احملافظة حنو  %10من إمجايل القروض يف العينة ،تلتها حمافظة املثىن والقادسية وميسان ابلنسب اآلتية
على التوايل ( ،)%94،%94،%98بينما كانت نسبة إجناز املشاريع  %72يف حمافظة اببل وهي أقل نسبة
إجناز مسجلة يف حمافظات العينة على الرغم من أن نسبة القروض املمنوحة يف احملافظة شكلت  %11من
إمجايل قروض العينة.
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عدد املشاريع
احملافظات

املبالغ املمنوحة للمشاريع املبالغ املمنوحة للمشاريع املبالغ املمنوحة ملشاريع
العينة
املتلكئة
املنفذة

منفذة متلكئة جمموع

نسبة املبالغ جمموع
املبالغ

نسبة

نسبة

جمموع
املبالغ

بغداد

14

3

15876

%91.0

1563

%9.0

%27 17,439

اببل

24

5

5205.5

%72.8

1949

%27.2

7154.5

%11

كربالء املقدسة 15

2

6766

%85.0

1192

%15.0

7958

%12

واسط

13

4

3082

%78.8

827

%21.2

3909

%6

الديوانية

39

3

8877.4

%94.9

479

%5.1

9356.4

%14

املثىن

34

2

5181.2

%98.5

79.8

%1.5

5261

%8

ميسان

30

1

3431.9

%94.6

197

%5.4

3628.9

%6

ذي قار

16

2

2744.2

%87.9

376

%12.1

3120.2

%5

النجف األشرف 12

3

702.6

%77.8

201

%22.2

903.6

%1

البصرة

13

0

6264

0 %100.0

%0.0

6264

%10

اجملموع

25 210

%10.6

%100 64,995

%89.4 58130.8

238

6863.8

اوراق حبثية

مشاريع عينة البحث:
اشتملت عينة البحث على خمتلف األغراض الزراعية من املشاريع بشقيها (حيوانية ونباتية) ،فضالً
عن املشاريع الساندة يف القطاع الزراعي ،وقد أظهرت النتائج اهتماماًكبرياً يف مشاريع قطاع الدواجن ،إذ

بلغت  99مشروعاً شكلت  %42من مشاريع العينة ،فيما بلغت األمهية لقروض هذا القطاع حنو %50
من إمجايل قيمة القروض يف العينة ،ومبتوسط بلغ حنو  327مليون دينار للمشروع الواحد؛ وهذا يعكس
الدعم الكبري الذي تتلقاه صناعة الدواجن يف العراق.
وقد تلتها القروض املمنوحة لشراء املكائن واآلالت واحلاصدات الزراعية اليت تشكل  %16من
إمجايل عدد قروض العينة ،مبينةً النشاط الكبري لصندوق املكننة يف توفري املكائن واملعدات الزراعية اليت
حيتاجها املزارعون ،وقد بلغ متوسط القرض املمنوح  85مليون دينار ،الذي شكل  %5من إمجايل مبالغ
القروض يف عينة البحث ،بينما شكلت مشاريع املخازن املربدة ومشاريع تربية األبقار  %11-10من قيمة
القروض الكلية يف العينة على التتابع.
أما املشاريع األكثر كلفة يف عينة البحث فهي مشاريع الزراعة النسيجة ،إذ بلغ معدل تكاليف
املشروع حنو  1.9مليار دينار ،وذلك بسبب ارتفاع تكاليف األجهزة واملواد املختربية ذات التقنية احلديثة
واملتطورة.
املشاريع

األعداد قيمة
القروض

األمهية النسبية
ألعداد املشاريع

األمهية النسبية املتوسط
لقيمة القرض

مشاريع تربية حنل العسل

2

45

%1

%0

22.5

مكاتب زراعية وبيطرية

6

173.6

%3

%0

28.9

مشاريع تربية األمساك

16

2154.4

%7

%3

134.7

شراء املكائن واملعدات

37

3171.6

%16

%5

85.7

مشاريع الزراعة احملمية

24

2087.9

%10

%3

87.0

مشاريع تربية األبقار

17

6797.5

%7

%10

399.9
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مشاريع إنشاء البساتني

9

290.5

%4

%0

32.3

خمتربات الزراعة النسيجية والفطر

3

5990

%1

%9

1996.7

مشاريع الدواجن

99

%42 32417.1

%50

327.4

4470

%3

%7

558.8

7397

%6

%11

528.4

%100

276.6

مشاريع معامل اللبان والتمور واألعالف 8
مشاريع املخازن املربدة والعادية

14

اجملموع

%100 64994.6 235
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املشاريع

األمهية النسبية
األمهية النسبية
األمهية النسبية
لقيمة القروض
ألعداد املشاريع
ألعداد املشاريع على
األعداد قيمة القروض
على مستوى
على مستوى
مستوى العينة
العينة
املشاريع املنجزة

مشاريع تربية حنل العسل

2

45

%1.0

%0.9

%0.1

مكاتب زراعية وبيطرية

6

173.6

%2.9

%2.6

%0.3

مشاريع تربية األمساك

13

1837.4

%6.2

%5.5

%2.8

شراء املكائن واملعدات

35

2886.8

%16.7

%14.9

%4.4

مشاريع الزراعة احملمية

21

1260.9

%10.0

%8.9

%1.9

مشاريع تربية األبقار

10

3800.5

%4.8

%4.3

%5.8

مشاريع إنشاء البساتني

9

290.5

%4.3

%3.8

%0.4

خمتربات الزراعة النسيجية
والفطر

3

5990

%1.4

%1.3

%9.2

مشاريع الدواجن

93

30511.1

%44.3

%39.6

%46.9

مشاريع معامل اللبان
والتمور واألعالف

6

3719

%2.9

%2.6

%5.7

مشاريع املخازن املربدة
والعادية

12

7266

%5.7

%5.1

%11.2

اجملموع

210

57780.8

%100.0

%89.4

%88.9
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املشاريع

األعداد

قيمة
القروض

األمهية النسبية
ألعداد املشاريع
على مستوى
املشاريع املتلكئة

األمهية النسبية األمهية النسبية
ألعداد املشاريع لقيمة القروض
على مستوى
على مستوى
العينة
العينة

مشاريع تربية حنل العسل

0

0

%0.0

%0.0

%0.0

مكاتب زراعية وبيطرية

0

0

%0.0

%0.0

%0.0

مشاريع تربية األمساك

3

317

%12.0

%1.3

%0.5

شراء املكائن واملعدات

2

284.8

%8.0

%0.9

%0.4

مشاريع الزراعة احملمية

3

827

%12.0

%1.3

%1.3

مشاريع تربية األبقار

7

2997

%28.0

%3.0

%4.6

مشاريع إنشاء البساتني

0

0

%0.0

%0.0

%0.0

خمتربات الزراعة النسيجية والفطر 0

0

%0.0

%0.0

%0.0

مشاريع الدواجن

6

1906

%24.0

%2.6

%2.9

معامل األعالف ومكابس التمور
ومعامل األلبان

2

751

%8.0

%0.9

%1.2

مشاريع املخازن املربدة والعادية

2

131

%8.0

%0.9

%0.2

اجملموع

25

7213.8

%100.0

%10.6

%11.1
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النتائج والتوصيات:
يف ضوء بياانت الدراسة مت التوصل إىل جمموعة من النتائج والتوصيات تتلخص ابآليت:
 .1إن جمموع املبالغ املخصصة واملستلمة خالل املدة املدروسة بلغ حنو  1.5بليون دينار.
 .2إن إمجايل القيمة املستقبلة للمبالغ املخصصة قد بلغت  2.3بليون دينار يف هناية عام
.2016
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 .3بلغ إمجايل االخنفاض يف قيمة املبالغ املخصصة خالل املدة املدروسة حنو  817مليار دينار
اليت تعد تكاليف السياسة اإلقراضية اليت مت اتباعها.
 .4إن التكاليف االجتماعية اليت يدفعها اجملتمع من أجل النهوض ابلقطاع الزراعي ،شكلت
 %35من القيمة االقتصادية للمبالغ املخصصة ملختلف الصناديق اإلقراضية ،وهو مقدار تضحية
اجملتمع؛ من أجل حتقيق بعض األهداف العامة يف القطاع الزراعي ،كإصالح الواقع الزراعي،
والقضاء على البطالة املقنعة يف القطاع الزراعي ،وتقليل نسبة البطالة يف اجملتمع ،فضالً عن تطوير
القطاع الزراعي يف العراق وتنشيطه.
.5توزعت مشاريع العينة يف عشر حمافظات مشلت احملافظات الوسطى واجلنوبية ،وقد بلغت
قيمة القروض يف العينة املدروسة حنو  64.9مليار دينار عراقي ،توزعت على ( )235مشروعاً
زراعياً وأبغراض زراعية متنوعة.
 .6بلغت نسبة متويل صندوق املشاريع الكبرية حنو  %65من إمجايل مشاريع العينة ،بواقع 154
مشروعاً ،بينما مت متويل  81مشروعاً ضمن صندوق املكننة الزراعية.

 .7بلغت نسب التنفيذ للمشاريع ومبالغ القروض  %89وهي نسبة جيدة جداً.
 .8بلغت نسبة إجناز املشاريع يف حمافظة البصرة  ،%100وال توجد مشاريع متلكئة ،وقد
شكلت قيمة القروض املمنوعة يف احملافظة حنو  %10من إمجايل القروض يف العينة.
 .9إن نسبة إجناز املشاريع يف حمافظة اببل هي األقل بني حمافظات العينة ،فقد بلغت %72
على الرغم من أن نسبة القروض املمنوحة يف احملافظة شكلت  %11من إمجايل قروض العينة.
 .10هنالك توجه حاد يف احملافظات كافة إىل مشاريع تربية فروج الدجاج؛ لسهولة إنشائها
وقصر فرتة الرتبية؛ وعليه جيب التوجه إىل دعم مشاريع احللقات األخرى من صناعة الدواجن
(كمعامل إنتاج العلف ،واملفاقس ،ومشاريع األمهات ،واجملازر) ،فضالً عن حلقة التسويق؛
لتاليف املشكالت اليت قد حتدث نتيجة تضخم اإلنتاج يف إحدى احللقات دون مع احللقات
األخرى.
 .11ال تعتمد املشاريع املقرتضة على النمط الزراعي السائد يف احملافظات.
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التوصيات:
 .1ضرورة األخذ ابحلسبان التكاليف االجتماعية اليت يضحي هبا اجملتمع؛ من أجل حتقيق
األهداف العامة يف القطاع الزراعي ،والوصول إىل اتباع سياسات متويلية انجحة يف ضوء حمدودية
رأس املال املتاح لالستثمار.
 .2ضرورة فرض سعر فائدة على مجيع القروض الزراعية؛ تالفياً لتآكل رأس املال املتاح لالستثمار
من جهة ،ورفع كفاءة استخدام القروض املمنوحة من جهة أخرى.
 .3ضرورة استخدام األساليب احلديثة يف تقييم القروض الزراعية ،اليت تراعي القيمة الزمنية
للمبالغ املقرتضة عوضاً عن الطرق التقليدية.
 .4التوجه إلمتام احللقات املفقودة من إنتاج حلوم الدواجن من خالل توجيه احملافظات؛ إلنشاء
مشاريع داعمة إلنتاج هذا النوع من اللحوم كمعامل العلف ،ومشاريع إنتاج بيض التفقيس،
واجملازر ،فضالً عن التسويق.
 .5ضرورة معرفة النمط الزراعي السائد يف احملافظات كافة يف تطبيق السياسات التمويلية؛
ليكون هناك أثر واضح ومباشر للمبادرة الزراعية ،واالستفادة من مزااي امليزة النسبة على مستوى
احملافظات ،فضالً عن حتقيق املكاسب االقتصادية أكرب نتيجة للتخصص يف اإلنتاج.
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مقره
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
الرئيس يف بغداد .مهمته الرئيسة ،تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول
ٍ
خاص
ختص العراق بشكل
قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت
ّ
ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام ،فضالً عن قضااي أخرى ،ويسعى
هتم
إىل إجراء حتليل
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
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