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عن املركز

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

إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.

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 حّددت النظرة إىل العراق 
خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية، واحليادية، واملصداقية، واإلبداع، ويوّجُه 
املركُز أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة 

ملعاجلتها على املديي القصري 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 قضااي العراق اليت ختصُّ السياسة، واالقتصاد، واجملتمع، والسياسات النفطية والزراعية، 

والعالقات الدولية، والتعليم.
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مهمة املركز

يسعى مركُز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً مهّماً يف حتليل القضااي العراقية على حنو مستقّل، وألن يكون منتدى للحوار   
املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق واملنطقة، فضاًل عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي 
أاّيً كان موقُعه، ويتوّخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف 

اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.

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

األهداف

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

السياسات، والصحفيون، واألكادمييون، حول  العراقي، ومنهم صانعو  للخرباء ابلشأن  املعلومات واحلقائق  املبين على  احلوار  • تشجيع 
التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة، وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.
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• 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(.  •



اإلصدارات
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تعد اإلدارة الناجحة للمشاريع اهلندسية وغري اهلندسية أساساً جوهرايً يف جناحها وضمان 
جودهتا، إذ أن اإلدارة هي احملور الذي ترتكز إليه مقومات جناح هذه املشاريع، وقاعدة لقياس 
وتقييم مدايت التقدم من عدمه يف أي نشاط هندسي أو عمراين، وميكن القول إن قراءة أساليب 
إدارة أي مشروع ميكن أن تعطي مؤشرات تتنبأ مبكراً مبدايت جناح ذلك املشروع أو فشله، إذنْ 
تعطي اإلدارة الناجحة ألي مشروع استغالاًل أفضل للموارد واإلمكانيات للخروج أبفضل النتائج 

على وفق معايري عالية اجلودة.   
الكتب  من  واحداً  يعَّد  اهلندسي"  والعمل  املشاريع  إلدارة  العملية  "األسس  إن كتاب 
القالئل اليت أُلفت حديثاً ومن قبل أصحاب خربة هندسية من العراقيي، جتمع بي اخلربة العملية 
إدارة املشاريع اهلندسية  التطور احلاصل يف  إدارة مشاريع هندسية انجحة، ومواكبة  الطويلة يف 
يف العامل، وتطويع اخلربات واملواكبة لبيئة العمل العراقية، إذ يضع املعمار االستشاري نعمان مىن 

عصارة خربته وعلمه يف هذا الكتاب. 

الأُ�ش�س العملية لإدارة امل�شاريع 
والعمل الهند�شي

Al-Bayan Center for Planning and Studies

معمار استشاري
نعمان منى

سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

9

  نعمان مىن
• عضو•استشــــــــاري•يف•نقابة•املهندســــــــني•العراقية	
• 	 RIBA•عضو•يف•اجملمع•امللكي•للمعماريني•الربيطانيني
• معمار•استشاري•ميلك•خربة•عملية•تفوق•االربعني•عاماً•يف•مكاتب•	

العمارة•والتصميم•يف•بريطانيا•والعراق.
• درس•نعمان•العمارة•يف•بريطانيا•وعمل•هناك•اىل•عام•1974•حيث•	

عاد•اىل•العراق،•مث•غادر•العراق•مرة•اخرى•عام•1979•وتدرج•يف•عمله•
ليصبح•مدير•عام•العمارة•يف•مكاتب•معمارية•متميزة•يف•بريطانيا.•

• 2011•إلدارة•مشروع•	 ااير•عــام• العراقي•يف• املــركــزي• البنك• تعاقد•مع•
مبىن•البنك•اجلديد•الذي•صممته•املهندسة•املعمارية•زها•حديد،•وقد•
شارك•يف•التفاوض•مع•مكتب•زها•حديد•اىل•حني•توقيع•العقد•وبناء•
الفريق•الفين•املتفرغ•إلدارة•املشروع،•ومن•مث•قام•ابالشراف•على•عملية•
اعداد•التصاميم•وتطوير•متطلبات•رب•العمل•التفصيلية•والتنسيق•مع•
دوائر•البنك•املركزي•املختلفة•ومتابعة•املتطلبات•الرمسية،•انتهى•عمله•
مع•البنك•املركزي•العراقي•بعد•االنتهاء•من•املرحلتني•االوىل•والثانية•من•
اعداد•التصاميم•من•قبل•مكتب•زها•حديد•والفريق•االستشاري•العامل•

معهم.
• من•خالل•خربته•الواسعة•يف•إدارة•الفريق•املعماري•للمشاريع•التجارية•	

الكبرية،•استطاع•نعمان•ان•جيمع•ما•بني•املهارات•املهنية•الفنية•وإدارة•
املشاريع،•وقيادة•الفريق•املعماري،•والقدرة•على•التواصل•مع•املشاركني•

االخرين•يف•عملية•التصميم•العمراين•والتنفيذ•املوقعي.
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األسس العملية إلدارة املشاريع والعمل اهلندسي
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يُعد وجود غاز اثين أوكسيد الكاربون يف الغالف اجلوي عنصراً مهماً يف استمرار احلياة 
عملية  إن  املهمة،  الدفيئة  الغازات  أحد  ابملقابل  وهو  للكاربون،  األرضية كمصدر  الكرة  على 
التمثيل الضوئي تُعدُّ أساساً لتنظيم تركيز هذا الغاز يف عصر ما قبل الثورة الصناعية إال أن زايدة 
عملية احرتاق الوقود الكاربوين فيما بعد أدت إىل حدوث زايدة مضطردة يف تراكيز ذلك الغاز؛ 

وابلتايل بروز مشكلة عاملية متثلت ابالحتباس احلراري. 
ويُعد التخطيط االسرتاتيجي واخلطط بعيدة املدى مسة من مسات األمم املتحضرة، إذ إن 
السياسات قصرية األمد ال تتيح سوى املعاجلات املوضعية والتعاطي مع بعض احلاالت الطارئة 
اليت تُعد مبنزلة إطفاء احلرائق أو تسكي اآلالم مما ال يوفر فرصاً حقيقية للتعاطي مع مشكالت 
فعلية ومعقدة ومن مث التصدي هلا، وانطالقاً من هذا املضمون تُعدُّ قضية تقليل و/أو احلد من 
انبعااثت أكاسيد الكاربون من املشكالت البيئية املهمة اليت تكاد تكون حمط اهتمام دول العامل 
املتقدمة والنامية على حدٍّ سواء وصواًل إىل بيئة عاملية مستدامة خالية من الكاربون حبلول عام 

2100 الذي ميثل الرسالة واهلدف اجلوهري للتقرير احلايل.

تطوير طرق إزالة الكاربون .. اخلطوات الثالثة ملستقبل خاٍل من الكاربون
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إن التعامل مع املتغريات اليت حتدث على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي يتطلب ضرورة إحداث 
تغيريات جذرية يف أسلوب اإلدارة يف املؤسسات احلكومية وكيفية تقدميها للخدمات أو السلع؛ وهذا 
يستلزم تبين مفهوم حديث لإلصالح اإلداري يتالَءم والتغيريات اليت مير هبا جهاز اإلدارة العامة يف 

العراق، فاملفهوم التقليدي لإلدارة مل تعد قادرة على التعامل مع التطورات احلديثة.
وقد اتسمت السنوات املاضية بتطورات وحتدايت عديدة كان هلا أتثريات مباشرة على اإلدارة العامة، 
ومن أهم هذه التحدايت اختالق دور الدولة، والتغيريات البيئية والسياسية، وتطورات تكنولوجيا 
االقتصادية  التغيريات  تلك  مواجهة  من  العام  القطاع  يتمكن  ولكي  واالتصاالت...  املعلومات 
والتكنولوجية والبيئية ينبغي االستفادة من التطورات احلديثة يف اإلدارة وجتارب الدول األخرى يف 

كيفية التعامل مع مثل هذه التغيريات والتطورات.

أوضاع اإلدارة العامة يف العراق )الصعوابت القائمة والعالجات املقرتحة(
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يدي  بي  ننشرها  والتخطيط(  للدراسات  البيان  )مركز  أزهار  من  ابقة  هذه 
القارئ اجلاد يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكّتاب ومرتمجون على 
وفق منهجية علمية خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن ترمّست مقدمات أفصحت عن 

سالمة بنيتها التخطيطية وأهدافها الواضحة.
إن املركز يظّن ظناً يكاد يصل إىل اليقي أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي 
حقه يف معانقة أايدي القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست 
قصرية حبكم الزمن؛ مما يؤدي إىل إعادة الصحبة بي الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا 
يشكل تالمحاً بينهما سواًء أكان ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات أم يف إضافة 
هوامش على بعض املتون، أم يف مراجعة األصول دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول 
أمحد بن احلسي ) وخرُي جليٍس يف الزمان كتاب( حكمة دالة على أمهية هذه الرفقة.    
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إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ 

السياسي واألكادميي.
 

20
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حصاد البيان
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ما يزال االحتدام واجلدل بي املفكرين االقتصاديي مستمريِن حول أمهية السياسة املالية والسياسة النقدية 
ودور كل منهما يف النشاط االقتصادي، إذ يذهب البعض حول أسبقية السياسة املالية بوصفها املؤثر الشديد يف 
جممل املتغريات االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية، وبذلك فإهنم يدعون إىل هيمنة السياسة املالية على البنك 
املركزي والسياسة النقدية. يف حي يذهب االجتاه اآلخر حنو قيادة السياسة النقدية للنشاط االقتصادي فهي اليت تعمل 
على تعقيم اآلاثر اجلانبية للسياسة املالية وتعدل مسارات نتائجها وبذلك فإهنم يدعون إىل استقاللية البنك املركزي 
والسياسة النقدية، أما فيما خيص واقع حال االقتصاد العراقي فإن البنك املركزي يتمتع ابستقاللية على وفق القانون 
إال أنه حبكم طبيعة االقتصاد العراقي اأُلحادي اجلانب فإن هناك أمهية واضحة للسياسة املالية على البنك املركزي من 
خالل عملية اإلنفاق العام، حيث يقوم البنك بتنفيد اإليرادات العامة املتأتية بنسبتها العظمى من صادرات النفط، 
الصادرات  النفط؛ وحجم  النقدية رهينة هلذه اإليرادات؛ وعليه فهي رهينة كذلك ألسعار  السياسة  وابلتايل تكون 
النفطية، ونتيجة لذلك كله تكون هذه اإليرادات رهينة أيضاً للسياسة املالية، إذ إن هذه اإليرادات تتجسد بنحٍو 
واضح يف اإلنفاق احلكومي، الذي وصف خالل العقد األخري أبنه إنفاق مضطرب غري منضبط؛ مما جنم عنه الكثري 

من التشوهات يف املتغرّيات االقتصادية اليت متثل أعباء كبرية وضغوطاً عالية على السياسة النقدية والبنك املركزي.

ات النقدية يف العراق البعد املايل يف تطـورّر بعض املتغـيرّ
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والنامي- إىل  منها  العامل -املتحضر  الصحية يف مجيع دول  الرعاية  أنظمة  تعرضت 
عمليات إصالح مستمرة؛ من أجل الوصول إىل أهداف هذه األنظمة، وال خيلو أي نظام من 
نقاط خلل، وبعبارة أخرى: فإنه ال يوجد نظاٌم صحٌي ُوِلَد متكاماًل، أو أن حيدث توسعاً أو 

تطوراً يف الرعاية املقدمة؛ مما يتطلب تغيرياً يف النظم والسياقات املعمول هبا حالياً.
ويف السنوات األخرية تزامن حدوث إصالح يف أنظمة الرعاية الصحية يف بعض الدول 
املتقدمة كالوالايت املتحدة )Obama Care(، أو اململكة املتحدة يف زمن وزير الصحة 
الربيطاين Lord Ara Darzi العراقي األصل، أو بعض الدول غري املتقدمة يف الرعاية 
العراق،  الصحة يف  من نظام  قريباً جداً  اليت كانت متتلك نظاماً صحياً  الصحية كالصي، 
والسيما ما صاحبه من انتقال البلد من نظام اقتصاد الدولة إىل اقتصاد السوق، ومن نظام 

صحي تتبناه الدولة بنحٍو كامل إىل آخر حيكمه القطاع اخلاص.  

إصالح الرعاية الصحية يف العراق .. التحدايت والفرص

اإ�صالح الرعاية ال�صحية 
يف العراق .. التحديات والفر�ص

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies

HEALTHCARE REFORM IN IRAQ 
CHALLENGES & OPPORTUNITIES

الدكتور فائز عبد الشهيد كاظم



الفعاليات
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استطالع رأي: املستوى املعيشي لألسرة العراقية 2016

اجملتمع  من  متعددة  لشرائح  الدراسة  هذه  تصميم  مت 
العراقي من طريق استبيان تكّون من جمموعة أسئلة وجِّهت إىل 
)1024( مبحواثً مت أخذهم من عينة مكونة من )38.000( 
من  عشوائية  بطريقة  اختيارها  مت  حممول،  هاتف  رقم  ألف 
العراق  الوطنية يف بغداد كممثلي عن سكان  البياانت  قاعدة 
الذين يتجاوز عددهم )36( مليون نسمة، وقد تناسب أفراد 
العينة على الصعيد الوطين بي نسبة الذكور واإلانث، والتوزيع 
البياانت  أحدث  وفق  على  احملافظات  وسكان كل  العمري، 

الصادرة من اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط.

استطالع رأي 
 المستوى المعيشي 
 لألسرة العراقية 2016
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ورشة تدريبية: خطوات كتابة البحث العلمي يف الدراسات اإلنسانية

نظراً ملا ميثله البحث العلمي من ضرورة وأمهية يف جمال التعليم نظَّم مركز 
البيان للدراسات والتخطيط ورشة عمل تدريبية بعنوان: )خطوات كتابة البحث 
العلمي يف الدراسات اإلنسانية(، وذلك ضمن سلسلة ورش عمل املركز خالل 
العام 2016 وملدة يومي ابتداًء من 21 – 22 /2016/10، ومبشاركة شرحية 
واسعة من طلبة الدراسات العليا من خمتلف اجلامعات يف بغداد، وألقى خالهلا 
بغداد حماضرات  السياسية يف جامعة  العلوم  أستاذ  احلافظ  عبد  الدكتور طارق 
تضمنت أسس كتابة البحث العلمي يف الدراسات اإلنسانية وطرائقه من خالل 
واستخدامها  املصادر  مجع  وإتقان  البحث،  عنوان  اختيار  على  الضوء  تسليط 
عن  فضاًل  املصادر،  إىل  اإلشارة  وكيفية  واهلوامش،  االقتباس  وطرائق  وقراءهتا، 
األوراق  وإعداد  العلمي،  البحث  الرتقيم يف  وكيفية  وأقسامها،  وأنواعها  املناهج 
إىل  اإلشارة  وأيضاً  اإلجنليزية،  املصادر  إىل  واإلشارة  اإلجنليزية،  ابللغة  البحثية 
األمور الطباعية، واألخطاء الشائعة، وأساليب حتليل النتائج وعرضها ومناقشتها.
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ندوة: الفيدرالية يف العراق بني رؤية التقييم والتقسيم

تُعدُّ الفيدرالية من أهم عناصر بنية النظام الدميقراطي السياسي، 
وانطالقاً من جمموعة التفاعالت احلاصلة يف الوسط اإلقليمي بنحٍو 
عام والعراق بنحٍو خاص والسيما بعد التغيريات اليت حدثت بظهور 
والتخطيط  للدراسات  البيان  مركز  نظَّم  املنطقة،  يف  )داعش(  تنظيم 
ندوة علمية بعنوان )الفيدرالية يف العراق بي رؤية التقييم والتقسيم(، 
وذلك ضمن سلسلة ندوات املركز خالل العام 2016 ملدة يوم واحد 
وافق السبت 2016/10/29 ومبشاركة شرحية واسعة من املختصي 
واألكادمييي املهتمي واملتابعي للشأن السياسي، ألقى خالهلا األستاذ 
الدكتور عبد اجلبار أمحد عبد هللا عميد كلية العلوم السياسية يف جامعة 
بغداد حماضرة متحورت حول إشكالية تطبيق النظام الفيدرايل يف العراق 
واإلشكاليات اليت يواجهها يف حال تطبيقها وأهم املعاجلات، فضاًل 

عن التوفيق بي الصالحيات اإلدارية واحمللية.
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ندوة علمية: التعديالت الدستورية يف العراق مشروع بناء الدولة واجملتمع

نظَّم مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة علمية بعنوان )التعديالت 
سلسلة  ضمن  وذلك  واجملتمع(،  الدولة  بناء  مشروع  العراق  يف  الدستورية 
 ،2016/11/26 املوافق  السبت  يوم   2016 العام  خالل  املركز  ندوات 
ومبشاركة شرحية واسعة من املختصي واألكادمييي واملهتمي واملتابعي للشأن 
السياسي، ألقى خالهلا األستاذ الدكتور عبد اجلبار أمحد عبد هللا -عميد 
إشكالية  حول  متحورت  حماضرة  بغداد-  جامعة  يف  السياسية  العلوم  كلية 
تطبيق التعديالت الدستورية اليت ستساهم يف بناء الدولة واجملتمع يف العراق.
وأوضح الدكتور عبد اجلبار أن الدستور العراقي لعام 2005 عرب عن 
سلطة سياسية جديدة متتاز ابلتعددية السياسية اليت كانت غائبة يف معظم 
اليت رافقت كتابة  العملية  العراقية، فضاًل عن  السابقة للجمهورية  الدساتري 

هذا الدستور.
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ندوة: اإلدارة االمريكية اجلديدة والتطورات على الساحة العراقية

)اإلدارة  بعنوان  ندوة  والتخطيط  للدراسات  البيان  مركز  عقد 
ضمن  وذلك  العراقية(،  الساحة  على  والتطورات  اجلديدة  األمريكية 
سلسلة فعالياته لعام 2016، واستضافت الندوة السفري العراقي السابق 
الفيلي، وحبضور خنبة  لقمان  األمريكية األستاذ  املتحدة  الوالايت  لدى 
الباحثي واملفكرين واألكادمييي وممثلي مراكز البحوث والدراسات  من 
العراقية، افتتح سعادة السفري لقمان فيلي أعمال الندوة بكلمة ترحيبية 
مراكز  تؤديه  أن  ميكن  الذي  والفاعل  احليوي  الدور  على  فيها  أكد 
البحوث والدراسات يف هنضة األمم واجملتمعات، ملا تتمتع به من مكانة 
فكرية تؤهلها ملواجهة األزمات والتحدايت، وأشار إىل أن هذا يستلزم 
دوراً فاعاًل هلا من أجل مواجهة هذه التحدايت أبسلوب علمي يطرح 
الناجعة  السياسات  القرار على وضع  خيارات واضحة تساعد صانعي 

يف مواجهتها.



دراسات مرتمجة
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يشري املؤشر العاملي للتوجه حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015 إىل السنة التاسعة من 
بنسلفانيا  املدين يف جامعة  اجملتمع  ومنظمات  والرأي  الفكر  لربانمج مؤسسات  املتواصلة  اجلهود 
لإلقرار ابإلسهامات املهمة والتوجهات العاملية الناشئة يف مجيع أحناء العامل. كانت مبادرتنا األوىل 
يف إصدار تصنيف ملؤسسات الفكر والرأي يف العامل يف عام 2006 استجابًة لسلسلة من طلبات 
اجلهات املاحنة واملسؤولي احلكوميي والصحفيي والباحثي املختصي يف إجياد تصنيفات إقليمية 
لتقرير  املتواصلة  بداية األمر كانت غايتنا  العامل، ومنذ  البارزة يف  الفكر والرأي  ودولية ملؤسسات 
تؤديه  الذي  للدور  فهم  على  احلصول  هي  والرأي  الفكر  مؤسسات  حنو  للتوجه  العاملي  املؤشر 
مؤسسات الفكر والرأي يف احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين، ومن خالل استخدام هذه املعرفة 
أنمل أن نقدم العون يف تطوير قدرات وأداء مؤسسات الفكر والرأي يف العامل، فمنُذ عام 2006 
ونطاق  عدد  اثبت  على حنو  ازداد  وقد  التصنيف،  طريقة  على  وتبسيط  تنقية  عمليات  أجريت 
املؤسسات واألفراد املنضوية يف التصنيف، تعتمد الطريقة واإلجراءات -كما هو احلال يف سابق 
السنوات- على تعريف مشرتك يف البحث يف السياسة العامة وحتليلها واشرتاك املنظمات، وعلى 

جمموعة مفصلة من معايري االختيار، وعلى ترشيحات اختيار مفتوحة وشفافة على حنو متزايد.

تقرير: مؤشر التوجه العاملي حنو مراكز الفكر والرأي لعام 2015

تقرير موؤ�شر التوجه العاملي نحو مراكز الفكر 
والراأي لعام 2015

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies
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يف 15 كانون األول عام 2015، نّظم مركز الشرق األوسط ورشة عمل ألهم اخلرباء يف السياسة 
الداخلية واخلارجية لرتكيا، وهتدف ورشة العمل إىل شرح العالقة بي السياسة الداخلية الرتكية والسياسة 
اخلارجية هلا يف الشرق األوسط يف خضم املدة اليت تواجه فيها كل من تركيا واملنطقة حتدايت كبرية وتشهد 

حتوالت مهمة، جيمع هذا العدد جمموعة من األوراق اليت ُقدمت يف ورشة العمل.
إن شرح الروابط بي السياسة الداخلية للدول وسياساهتا اخلارجية ليس ابملهمة السهلة، ويف مواجهة 
ذلك، يعتمد كّتاب هذه األوراق على الفكرة الرئيسة أبن قرارات السياسة اخلارجية تتخذ من قبل حكومات 
الطاقة  أن كمية  ويقرتحون  والفرص،  التهديدات  بتصورات  ودولياً  احمللية،  السياسية  ابلبيئة  داخلياً  متأثرة 
املكتسبة يف احلكومة ومدى الرأي العام يف اجملتمع يؤثران على القرارات اليت تؤثر يف صنع السياسة اخلارجية 
بطرق ملموسة، وهذا الرأي ال يهتم ابلتعقيدات احمللية يف تركيا وال بتعدد اجلهات الفاعلة احلكومية وغري 
احلكومية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والتأرخيية العوامل اليت تشكل السياسة اخلارجية الرتكية، ومع 
ذلك ومن أجل تضييق النطاق وإنشاء حتليل متماسك، تركز هذه األوراق على املستوى احلكومي وعلى 

املسألة الكردية والعوامل احمللية واإلقليمية.

حزب العدالة والتنمية والسياسة اخلارجية الرتكية يف الشرق األوسط

حزب العدالة والتنمية وال�سيا�سة 
اخلارجية الرتكية يف ال�سرق االو�سط

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies
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العراق هو اثين أكرب منتج للنفط اخلام يف أوبك، وميتلك خامس أكرب احتياطي مؤكد للنفط 
اخلام يف العامل، بعد فنزويال والسعودية وكندا وإيران وهو اثين أكرب منتج للنفط اخلام يف منظمة 
البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( بعد اململكة العربية السعودية، ومعظم احلقول الرئيسة املعروفة يف 
التنمية، على الرغم من أن الكثري من موارده اهليدروكربونية  النفط أو أهنا يف مرحلة  العراق تنتج 
املعروفة مل تستغل ابلكامل، وتقع مجيع حقول النفط املعروفة يف العراق يف املناطق الربية، وأن أكرب 
احلقول يف اجلنوب هلا تكاليف استخراج منخفضة نسبياً بسبب اجليولوجيا غري املعقدة، ولتعدد 
احلقول العمالقة، ولوقوع احلقول يف مناطق غري مأهولة نسبياً مع أرض مستوية، وملقربة احلقول 
من املناطق الساحلية، يعيد العراق تطوير احتياطياته من النفط والغاز الطبيعي بعد سنوات من 
العقوابت واحلروب، فقد ارتفع إنتاج النفط اخلام يف العراق بنحو 1.5 مليون برميل يومياً على مدى 
السنوات اخلمس املاضية، بعد أن ازداد من 2.6 مليون برميل يومياً يف عام 2011 إىل ما يقرب 

من 4.1 مليون برميل يومياً يف عام 2015.

إدارة معلومات الطاقة األمريكية… حتليل موجز للعراق

Al-Bayan Center for Planning and Studies

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط 

اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
حتليل موجز للعراق
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ذلت احلكومات يف مجيع أحناء العامل حماوالت عديدة للقضاء على العجز وخفض ديوهنا.  
وقد اختلفت النتائج على نطاق واسع، إذ حقق بعضها جناحاً أكرب من البعض اآلخر. وبينما يواجه 
االقتصاد العاملي مرحلة ركود أخرى، فإن احلكومات تعتمد مرة أخرى على زايدة اإلنفاق املمول 
السابقة،  البيئة- تفحص اجلهود  املناسب -يف هذه  أنه من  الكبرية، ويبدو  العجز والديون  طرق 
عليها  وينبغي  مماثلة،  تواجه حتدايت  قد  اليت  الدول  لتلك  الدروس  واستخالص  نتائجها،  وتقييم 
استعادة االستقرار املايل يف املستقبل. تسمح السيادة املالية ألي بلد أن حيدد لنفسه مساراً طموحاً 
يف أنه ميكن له أن يوفر املوارد املالية والبشرية الالزمة لدعم خطته دون نقل تكاليف خيارات اليوم 
اىل أجيال املستقبل، ويستكشف هذا التقرير جتربة احلكومة الكندية يف القضاء على العجز، وحتسي 
الوضع املايل العام بي عامي 1994-1999، فقد قامت كندا -على مدى فرتة ثالث سنوات- 
ابلقضاء على عجز املوازنة بنسبة 5.3 % من الناتج احمللي اإلمجايل، وقد مت تنفيذ كل قرارات مراجعة 

الربامج يف 1998-1999، وأدارت كندا امليزانيات الفائضة حىت عامي 2008-2007. 

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

Al-Bayan Center for Planning and Studies

برنامج املراجعة: 
جتربة احلكومة الكندية يف الق�ضاء على العجز، 

 1999-1994
درا�ضة حالة

 جوسلين بورغون
المركز الدولي إلبتكار الحوكمة

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط 
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إن البناء اإلداري والتنظيمي للتعليم غالباً ما أيخذ بنظر احلسبان الكيفية اليت تنظر فيها 
الدولة إىل التنوّع، ويوضح كيفية التعامل مع مجاعات األقلية من قبل اجملتمع األوسع؛ ونتيجة 
لذلك أصبح التعليم طرفاً يف حتقيق أهداف سياسية وأيديولوجية أوسع يف أوقات الصراع اإلثين 
والتوتر االجتماعي الداخلي، إذ إنَّ مكانة التعليم يف أغلب اجملتمعات تسمح له أبن يؤدي دوراً 
مهّماً يف عملية التنشئة االجتماعية القائمة على االنتماء العرقي، وميكن للمدارس أن تؤدي أتثرياً 
جوهرايً من خالل حمتوايت املناهج، وتوفري الفرصة إلعادة إنتاج اللغة والثقافة السائدة، وضمان 
التفسريات  وحىت  والدين  التأريخ  تدرس  أن  املناهج  هلذه  وميكن  القادمة،  األجيال  إىل  انتقاهلا 
اجلغرافية لألوطان من خالل قنوات التأريخ واجلغرافية؛ وعلى هذا النحو غالباً ما يتم استخدام 
املنهج وحمتوايته إلنكار أتريخ مشرتك، واضطهاد حقوق األقليات اللغوية؛ وهبذا املعىن فإن التعليم 
يوفر آلية مثالية ملشاريع الدولة املتعلقة ابالنصهار اجملتمعي وعلى العكس من ذلك فإن التعليم 

ميكن أن يوفر آليات دفاعية غري عسكرية حينما تواجه الدولة هتديدات للهوية اإلثنية.

الدور املتغي للتعليم يف املناطق العراقية املتنازع عليها

Al-Bayan Center for Planning and Studies

الدور المتغير للتعليم في المناطق العراقية المتنازع عليها
 )الصهر والفصل والتلقين(

الدكتورة كيلسي شانكس 
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السلطة، بل  لتنحية بشار األسد من  ليس جمرد تكتيك يهدف  للجهاديي  الرتكي  الدعم  إنَّ 
يستند إىل قرار اسرتاتيجي يتبناه جانب من السلطات الرتكية للتأثري بشؤون الشرق األوسط من خالل 
الفواعل من غري الدولة؛ كما فعلت إيران ذلك ردحاً من الزمن، فدعم تركيا للجهاديي يف العبور إىل 
سوراي وأتسيسها روابط وثيقة مع محاس واإلخوان املسلمي هو الوجه اآلخر املتصل بتلك االسرتاتيجية، 
مسحت السلطات الرتكية للمتعاطفي مع القاعدة ابستخدام وسائل اإلعالم الرتكية للرتويج ملعتقداهتم. 
وقد تبنت السلطات لغة سياسية جديدة تغذي املشاعر املعادية ألمريكا والغرب. واملدعون الذين حاولوا 
منع شحنات األسلحة من الوصول إىل اجلماعات املنضوية إىل القاعدة يف سوراي قد مت طردهم ويف بعض 
احلاالت مت سجنهم، ويف احلقيقة من خالل ترهيب االدعاء لعام والشرطة الوطنية الرتكية TNP مل تتم 
أي علمية ملكافحة اإلرهاب لكبح شبكات القاعدة أو األنشطة املتصلة بتجنيد مقاتلي جدد، ومنظمة 
االستخبارات الوطنية الرتكية )TNIO(  أُعطيت املسؤولية الكاملة للتعامل مع األنشطة اجلهادية من 

دون أية رقابة فعالة وإحجام الشرطة عن اجملازفة والدخول يف شؤوهنم.

سياسات تركيا اجلهادية واألمن الغريب

Al-Bayan Center for Planning and Studies

أمر اهلل اوزلو

من الطريق اجلهادي ال�سريع اإىل املالذ 
اجلهادي الآمن: �سيا�سات تركيا اجلهادية 

والأمن الغربي 
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يف العقد املاضي برزت فنلندا كوهنا إحدى الدولة الرائدة يف التحصيل العلمي يف منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية، ومن خالل دراسة مصادر صعود هذه الدولة إىل األعلى، تظهر 
األحباث أحد العناصر الرئيسة اليت أثرت يف جناحها وتفوقها على اآلخرين، ويتناول هذا املوجز 
والتطوير  والتعّلم،  املعلمي،  إعداد  ودراسة  فنلندا،  الناجح يف  للنظام  الرئيسة  العناصر  تفاصيل 
القرار،  املستقبلية هلا، وصنع  السياسة  والتقييم، وقضااي  للمناهج  املهين، واألنظمة واملمارسات 

والدروس اليت ميكن للوالايت املتحدة أن تتعلمها من جناح فنلندا.
مع مستوايت عالية من التحصيل العلمي، تُعدُّ فنلندا أحد أكثر اجملتمعات قراءة وكتابة 
يف العامل؛ لدخول أكثر من 98 يف املئة لدروس ما قبل املدرسة، وإكمال 99 يف املئة للتعليم 
األساسي اإللزامي، وخترج 94 يف املئة من املدارس اإلعدادية، فضاًل عن معدالت إكمال التعليم 

اإلعدادي املهين اليت تصل إىل 90 يف املئة.

سر النجاح يف فنلندا: إعداد املعلمني

سر النجاح في فنلندا:
 إعداد المعلمين

باسي سالبيرج

Al-Bayan Center for Planning and Studies

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط



28 Al-Bayan Center for Planning and Studies

فنلندا دولة رفاه ودميقراطية وعضو مشايل يف االحتاد األورويب، فهي خري مثال ألمة قادرة 
على حتويل اقتصادها التقليدي إىل اقتصاد معرفة حديث خالل مدة  قصرية نسبياً من الزمن، وقد 
أدى التعليم دوراً مهماً يف هذه العملية. يقوم هذا البحث مبناقشة تفوق منظومة تعليم الطالب 
اسرتاتيجيات  عن  ختتلف  تعليم  سياسات  ابستخدام  وذلك  معقولة،  بتكلفة  هبا  القيام  وكيفية 
من  العكس  فعلى  األخرى،  البلدان  من  العديد  يف  وسائد  تقليدي  هو  ملا  املوجهة  اإلصالح 
العديد من أنظمة التعليم األخرى، مل تكن املساءلة على أساس االختبار ومعايري التعلم احملددة 
من اخلارج جزءاً من سياسات التعليم الفنلندية، ومن خالل االعتماد على البياانت الدولية لتقييم 
التقدم يف  الطالب واملؤشرات ودراسات السياسات السابقة، يصف هذا الفصل كيفية حتقيق 
تعليم الطالب من خالل سياسات التعليم الفنلندية القائمة على اإلنصاف، واملرونة، واإلبداع، 
واحرتاف املعلمي، والثقة املتبادلة، ونستنتج أن اإلصالح التعليمي يف فنلندا قد مت بناؤه على 
بيئات  على خلق  املدارس  وتشّجُع  والتعلُّم،  التعليم  الرتكيز يف  تضع  اليت  اجليدة  القيادة  أفكار 

تعليمية مثلى.

نبذة قصية عن إصالح التعليم يف فنلندا

نبذة قصيرة عن إصالح
 التعليم في فنلندا

باسي سالبيرج

Al-Bayan Center for Planning and Studies
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يتطرق هذا البحث إىل التنمية االقتصادية يف العراق من منظور جديد، إذ ينظر إىل التنمية 
ابعتبارها عملية لتحقيق اإلمكانيات البشرية -مبا يف ذلك قدرة الدولة- اليت تتوسطها املؤسسات، 
ويؤكد على أن العديد من احملن االقتصادية اليت مرَّ هبا العراق -صعوابت القيام ابالستثمارات، وسوء 
اخلدمات العامة، وتباطؤ النمو- ميكن أن تفهم بشكل أفضل ضمن إطار الرتاجع املؤسسي فيما 
خيص القدرات البشرية اليت حصلت منذ عام 1990.يتعارض هذا البحث مع وجهيت نظر رئيسيتي 
اللتي هيمنتا على املناقشات اليت جرت حول التنمية االقتصادية يف العراق والشرق األوسط،يف حي 
أهنما يقدمان معلومات مهمة، إالّ أهنما ال يوضحان جتربة التنمية االقتصادية يف العراق بنحٍو مالئم، 
والسيما خالل الثالثي عاماً املاضية.وتركز اجملموعة األوىل على أثر النفط على اهلياكل االقتصادية 

)اليت تعرف ابسم املرض اهلولندي( والعالقات السياسية )اليت تعرف ابسم فرضية الدولة الريعية(.

النمو املتعثر يف العراق: يف منظور التنمية البشرية واالقتصادية

النمو املتعرث يف العراق: يف منظور التنمية 
الب�صرية واالقت�صادية

بسام يوسف

Al-Bayan Center for Planning and Studies
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أصبح برانمج منظمة التعاون والتنمية الدويل لتقييم الطلبة على مدى العقد املاضي، املقياس األهم 
عاملياً لتقييم جودة األنظمة املدرسية ومساواهتا وكفاءهتا، ومن خالل التعرُّف على خصائص النظم التعليمية 
عالية األداء، ويسمح الربانمج الدويل لتقييم الطلبة للحكومات واملربي بتحديد السياسات الفعالة اليت ميكن 
أن تتواءم وظروفهم احمللية، وقد ركز آخر تقييم للربانمج الدويل لتقييم الطلبة يف عام 2015 على العلوم، 
ابتداًء بتناول مسكن لألمل وانتهاًء بتحديد وجبة الغذاء “املتوازنة”، ومن شرب احلليب املبسرت إىل حتديد 
ما إذا كان من املناسب شراء سيارة هجينة، فالعلوم موجودة يف كل مكان من حياتنا، إذنْ إن العلوم ليست 
جمرد أانبيب االختبار واجلدول الدوري، بل هي أساس كل أداة نستخدمها، ابتداًء مبفك السيارة وصواًل 
إىل املركبات اليت تستكشف الفضاء، وهي األكثر تقدماً. أما األهم من ذلك، فهو أن العلم ليس فقط 
جمااًل للعلماء، ففي زمن تدفق املعلومات اهلائل والتغَّري السريع، حيتاج كل شخص اآلن إىل أن يكون قادراً 
على »التفكري مثل عامل«، أن يكون قادراً على حتليل األدلة، والتوصل إىل استنتاج، وأن يفهم أن علمية 
“احلقيقة” قد تتغري مع مرور الوقت، بينما تظهر اكتشافات جديدة، وأننا كبشر نطور فهماً أكرب ابلقوى 

الطبيعية والقدرات التقنية والقيود.

الربانمج الدويل لتقييم الطلبة نتائج 2015

Al-Bayan Center for Planning and Studies

الربنامج الدويل لتقييم الطلبة
نتائج 2015
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ا�سرتاتيجية التعليم العايل 
وم�س�ؤولية التطبيق

إن تــــزايد أعداد خرجيي الدراسة اإلعداديـــة مل يقرتن معه أي مؤشر جلودة هذه األعداد من 
انحية الرصانة العلمية أو الرتبوية أو الثقافية أو اإلبداعية لتلك الكوادر، لذلك ويف ضــــوء ارتفاع اعداد 
خرجيي اإلعدادايت اعدت وزارة التعليم العايل خطة الستيعاب تلك االعداد ابستحداث جمموعة من 
الكليات احلكومية واملوافقة على استحداث جمموعة من اجلامعات والكليات اخلاصة أو أالهلية، ولكن 
السؤال هنا كيف سيكون حال هذه اجلامعات احلكومية واخلاصة   يف ظل الكثري من اإلرهاصات 
مصاحلهم  ألجل  والضوابط  والتعليمات  القواني  خلرق  حماوالهتم  يف  املستفيدين  وتدخل  واملعوقات 

اخلاصة او ألجندات معينة؟
مما  أقل  القبول  التعليمية- خلطة  املؤسسات  املصممة-لبعض  التحتية  والبنية  املستلزمات  إن 
الكوادر  مهنية  على  أو  وقابلياهتم  التدريسية  اهليئة  أعداد  مستوى  على  احلال، سواء  واقع  عليه  هو 
اخلدمية  وأعدادهم ايضاً أو على مستوى استيعابية قاعات احملاضرات واملختربات واملكتبات او املرافق 
املساندة، مثل الساحات الرايضية، والساحات اخلضر، والفضاءات بي القاعات الدراسية أو األدوات 

املخصصة للنشاطات الال منهجية أو الال صفية.

اسرتاتيجية التعليم العايل ومسؤولية التطبيق

 أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

 للكاتب أ.د.عبد الرزاق عبد اجلليل العيسى
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البحث العلمي التطبيقي الهادف.. خط�ة 
لرت�سني التعليم العايل والبحث العلمي

يُعدَّ البحث العلمي يف اجلامعات نتاج أعضاء هيئات التدريس الذين يشكلون أكثر من 
80% من العاملي يف حقل البحث العلمي يف معظم الدول العربية. 

والبحث العلمي مبنزلة املدخل الطبيعي لتنمية اجملتمع والسبيل إىل اختيار أنسب الطرق 
إىل املستوى احلضاري املتقدم؛ مما يتطلب ذلك رسم السياسة العامة للبحث العلمي ابجلامعات 
ووضع خطة البحوث العلمية يف كل جامعة يف ضوء املشكالت اليت ترد من قطاعات اإلنتاج 
النهوض يف  تساعد على  اليت  والطرق  اآلليات  بعض  وفيما أييت  احمللي،  واجملتمع  ومؤسساهتما 

البحث العلمي اهلادف: 
تطوير برامج ربط الباحث مبؤسسات القطاعات املختلفة الصناعية والزراعية واإلنتاجية 
وغريها ، مثل برانمج ابحث/دكتور، لكل مصنع يقوم مبوجبها الباحث ابلتعرف على املشكالت 

احلقيقية اليت يواجهها القطاع ويعمل على دراستها وإجياد احللول هلا. 

البحث العلمي التطبيقي اهلادف.. خطوة لرتصني التعليم العايل والبحث العلمي

 أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

 للكاتب أ.د.عبد الرزاق عبد اجلليل العيسى
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اخلط�ات املتخذة يف عملية 
تر�سني التعليم العايل يف العراق

الدستور العراقي يعد التعليم عاماًل أساسياً لتقدم اجملتمع ويراه حقاً مكفواًل للجميع فضاًل 
عن جمانيته بدءا من مراحل رايض األطفال وذوي االحتياجات اخلاصة وحىت الدراسات العليا، 
ويعــــــود اتريخ استحداث أول مؤسسة للتعليم العايل لعام 1908 حي أتسست مدرسة احلقوق 

)كلية احلقوق الحقاً( وما تبعها بسنوات قليلة لتستحدث كليات أخرى وكما أييت:-
• كلية دار املعلمي العالية )الرتبية حالياً( .

• كلية اهلندسة . • الكلية الطبية امللكية .   
• كلية التجارة . • كلية اآلداب .    
• كلية الزراعة . • كلية العلوم .    

• كلية الطب البيطري .
ويف عام 1957 أتسست جامعــة بغــداد فضاًل عن الكليات التسع املذكورة  اعاله املعاهد االتية:-

• معهد اللغات . • معهد العلوم اإلداريــة .   
• معهد اهلندسة الصناعيــة العايل . • معهد املساحــة .    

• معهد الرتبية البدنيــة .

اخلطوات املتخذة يف عملية ترصني التعليم العايل يف العراق

 أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

 للكاتب أ.د.عبد الرزاق عبد اجلليل العيسى
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التعليم العايل … اإرادة 
الإ�سالح

إن كثرياً من مؤشرات البنك الدويل واليونسكو تؤكد عدَم قدرِة التعليم املتبع يف الوطن العريب 
على تقدمي خمرجات تتناغم وحاجَة اجملتمع والسوق احمللية قبل الدولية؛ وهذا سبََّب تزايًدا يف أعداد 
امللتحقي  أعداد  السكانية مع ما يصاحبهما من زايدة يف  الزايدة  العمل، ابلتزامن مع  العاطلي عن 
ابجلامعات؛ وابلتايل فإن ازدايد أعداد اخلرجيي من دون فرص عمل مناسبة يشّكل عامل قلق للقائمي 
على التعليم العايل قبل غريهم من أصحاب الشأن من املسؤولي احلكوميي يف خمتلف الدول العربية، 
فضاًل عن القلق الذي يشكله لعوائل اخلرجيي،وحي إنعام النظر لبعض مؤسسات الدولة واملؤسسات 
اخلدمية يف اجملتمع العراقي سنجدها حتتاج إىل كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للعمل يف قطاعات اإلنتاج 
واخلدمات املختلفة وسنجد أّن بعضها تستخدم ُعمَّااًل ليسوا عراقيي؛ وعليه يتبّي أن بعض خمرجات 
التعليم غري مالئمة حلاجة سوق العمل الفعلية، ومما يؤسف له حقاً جند أن نسبة خرجيي املعاهد الفنية، 
واملؤهلي للعمل يف السوق احلرة ومؤسسات الدولة يف األعمال احلرفية واخلدمية ال تتجاوز )%10( 
قياساً جملموع خرجيي اجلامعات للدراسات األولية، ومن الذين ميكن للسوق احمللية االستفادة واالنتفاع 

منهم، وجيب أن نعلم أن أحد أسباب املشكالت القائمة حالياً يف العراق هو الفقر والبطالة.

التعليم العايل … إرادة اإلصالح

 أ.د.عبد الرزاق عبد الجليل العيسى

 للكاتب أ.د.عبد الرزاق عبد اجلليل العيسى
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رفع الدعم احلك�مي عن الطاقة 
واآثاره القت�سادية

إن احلكم على عدَّ  التغيري يف سياسة )حكومة ما( “قراراً اقتصادايً جيدًا” يعتمد على 
ما سيتم حتقيقه من هذه السياسة اجلديدة وعّما إذا كانت السياسة اجلديدة تقتصر على اقتصاد 
الدولة أو أُتثر على الدولة بنحٍو عام؛ ويف هذه احلالة إذا أخذان فكرة تقليل أو رفع دعم الطاقة 
بنحٍو منفصل فإن ذلك سيؤدي إىل اخنفاض يف اإلنفاق العام الذي يُعدُّ ظاهرايً قراراً اقتصادايً 
جيداً، يوضح الشكل )1( أتثري الدعم احلكومي على تقليل سعر سلعة ما؛ مما يؤدي إىل زايدة 
يف الطلب، وأن تقليل الدعم له أتثري مماثل على الرسوم اجلمركية أو الضرائب اليت تؤدي إىل زايدة 

يف األسعار واخنفاض الطلب، ويعد الدعم من املصروفات املباشرة للحكومة.
إن ختفيض النفقات تعين أن إبمكان احلكومة التحكم مبيزانيتها بنحٍو أفضل )على افرتاض 
أهنا ال تنفق ما ادخرته على استثمارات أخرى(، وهذا قد يعين أن احلكومة ستقوم ابقرتاض أقل 
أو ستواجه نسبة أقل لتكلفة االقرتاض أو غريها من اآلاثر املالية اإلجيابية، وحىت اآلن فإن اإلجابة 

على السؤال: هل إن ختفيض الدعم احلكومي هو قرار اقتصادي جيد؟

رفع الدعم احلكومي عن الطاقة وآاثره االقتصادية

سجاد نشمي

للكاتب سجاد نشمي
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�سع�د ال�سني وقلق ال�ليات 
املتحدة

ال توجد يف النظام الدويل األ نراكي أو الالسلطوي دولة ذات سلطة عليا تسيطر على 
الدول األخرى؛ إذ ليس هناك حكومة عاملية تتبعها بقية الدول كما يتبع املواطنون دولتهم، وحيدد 
التفاعل مع بعضها،  السياسية احلاكمة من  اليت متكن األنظمة  القطاعات  الدويل  النظام  إطار 
وكان صعود الصي واضحاً يف كل من هذه القطاعات، إذ أدت دوراً متزايد األمهية يف السياسة 
-على سبيل املثال يف التعامل مع إيران وكوراي الشمالية-، واجليش -على سبيل املثال الوجود 
البحري يف منطقة حبر الصي اجلنويب واجلزر املتنازع عليها واحلدود-، واالقتصادي، والتكنولوجيا 
اقتصاد منتج للكثري من السلع-، والقطاعات  املثال تعد الصي اآلن اثين أكرب  -على سبيل 
االجتماعية والثقافية -مثل بروز الصي على الصعيد العاملي، وزايدة انتشار الثقافة الصينية من 
خالل وسائل عدة مثل األفالم-، ويف هذا الصدد فإن صعود الصي قد اعتمد إىل حد كبري على 
الصي نفسها؛ فقد انتقلت البالد إىل اقتصاد سوق أكثر انفتاحاً، وعملت على زايدة اإلنتاجية 
التجارة، وأدت إىل  الدولية اليت سهلت  الدول األخرى واهليئات  واإلنتاج، وزايدة عالقاهتا مع 

حدوث حتسن يف التعليم والتكنولوجيا الصينية.

صعود الصني وقلق الوالايت املتحدة

سجاد نشمي

للكاتب سجاد نشمي
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دخ�ل بن�ك جديدة يف القطاع 
امل�سريف العراقي

تسبب دخول بنوك جديدة يف القطاع املصريف العراقي بتغيري توازن السوق بسبب زايدة 
العرض، إذنْ إن وجود قيود على القطاع املصريف قد تعين أن املنافسة ليست عالية كما هو متوقع، 
وأن املستهلكي ال حيصلون على العروض املثلى وذلك لرتاجع العرض، أما من انحية الطلب 
فال يبدو أن هناك تزايداً يستحق الذكر -بسبب الزايدة يف حجم السوق حبركة أفقية حينما يقوم 
العمالء بتبديل حساابهتم من مصرف إىل آخر- وقد تكون املصارف اجلديدة هي من تسببت 
هبذه احلالة، وما حيدث هو وجود حتول يف منحىن العرض إىل جهة اليمي؛ األمر الذي سيؤدي 
إىل حتقيق توازن جديد يف السوق، تقوم البنوك اجلديدة ابستهداف مستهلكي جدد من خالل 
تقدمي منتجات جديدة، وحتسي عملية الوصول إىل املصرف، واستخدام التكنولوجيا جلذب 

الزابئن من بنوك أخرى وتقويض منافسيهم.

دخول بنوك جديدة يف القطاع املصريف العراقي

سجاد نشمي

للكاتب سجاد نشمي
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قان�ن العدالة �سد رعاة الإرهاب 
واآثاره على العالقات بني ال�ليات 

املتحدة وال�سع�دية

صوَّت الكونغرس األمريكي يوم 28 أيلول املاضي ابإلمجاع على جتاوز قرار الرئيس أوابما 
 Justice Against( ابستخدام حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب
Sponsors of Terrorism Act( أو ما يطلق عليه اختصاراً بـ)JASTA(، ويعد هذا 
القرار السابقة األوىل اليت ينجح فيها الكونغرس يف حتقيق ثلثي األصوات الالزمة لنقض الفيتو 
الرائسي منذ توىل أوابما ملنصب الرئيس، وكانت إحصاءات التصويت النهائية مدوية بلغت 97 
إىل 1 يف جملس الشيوخ، و348 إىل 77 يف جملس النواب، وعرّبت اإلدارة بسرعة عن استيائها 
إزاء القرار، مع وصف املتحدث ابسم اإلدارة األمريكية جوش إرنست إايها أبهّنا “األمر األكثر 

إحراجاً الذي فعله جملس الشيوخ يف الوالايت املتحدة رمبا منذ عام 1983”.
وابختصار.. فإن مشروع القانون ميّهد الطريق حنو أسر ضحااي احلادي عشر من أيلول 
ملتابعة اإلجراءات القانونية يف حماكم الوالايت املتحدة ضد اململكة العربية السعودية بتهمة التواطؤ 
املزعوم يف اهلجمات على نيويورك وواشنطن عام 2001، وعلى الرغم من أن القانون ظهر كرد 

على هجمات 11 أيلول، إالَّ أنَّ نطاقه أوسع بكثري مع التداعيات احملتملة.

قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب وآاثره على العالقات بني الوالايت املتحدة والسعودية

علي المولوي

للكاتب علي املولوي
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امل�ازنة الحتادية يف العراق لعام 
2017: ال�سمات الرئي�سة والجتاهات

بعد سلسلة من احملاداثت احلادة واملثرية للجدل اليت شهدت انسحاب بعض الكتل من قبة 
الربملان بسبب خالفات حول تقاسم العائدات املالية، أقرَّ جملس النواب العراقي يف هناية املطاف 

املوازنة االحتادية لعام 2017 يف السابع من كانون األول حبضور 189 عضواً.
وقللت موزانة عام 2017 من اإلنفاق احلكومي بنحو 5% مقارنة مع موزانة هذا العام، 
ومت ختصيص مبلغ 100.7 ترليون دينار لنفقات عام 2017، مع توقع احلكومة أن يصل إمجايل 
اإليرادات إىل 79 ترليون دينار على أساس أن معدل   سعر النفط 42 دوالراً للربميل ومعدل تصدير 
قدره 3.75 مليون برميل يومياً، استندت ميزانية عام 2016 إىل توقعات تصدير 3.6 مليون برميل 
يومياً مبعدل سعر قدره 45 دوالراً للربميل، ومع ذلك كان الوصول إىل تلك األهداف صعباً، مع 
وبلغت  املاضي،  الثاين  تشرين  للربميل يف شهر  دوالراً  إىل  41  البصرة  متوسط سعر خام  وصول 
صادرات هذا العام حىت اآلن ما متوسطه   3,28 مليون برميل يومياً، بيد أن هناك بعض األسباب 
للتفاؤل يف العام املقبل، إذ بلغت صادرات تشرين الثاين املاضي مستوايت غري مسبوقة مع بلوغ 
معدل التصدير 4،051 مليون برميل يومياً من مجيع أحناء العراق، ومن املتوقع أن تزداد الصادرات 

بوترية اثبتة خالل عام 2017 على وفق ما بينه مسؤولون يف وزارة النفط.

املوازنة االحتادية يف العراق لعام 2017: السمات الرئيسة واالجتاهات

علي المولوي

للكاتب علي املولوي
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قان�ن العدالة �سد رعاة الإرهاب 
واآثاره على العالقات بني ال�ليات 

املتحدة وال�سع�دية

أتيت الزايرة يف وقت متر فيه العالقات السعودية-األمريكية يف أسوأ مراحلها منذ أتسيسها يف أربعينيات 
الذين  السعوديي  فإن  العامل واملنطقة على وجه اخلصوص،  اليت يشهدها  التغريات  املاضي. وبسبب  القرن 
حاولوا ومايزالون حياولون االبقاء على املعادلة اليت حكمت العالقة بي البلدين، يبدو عليهم القلق والتوتر 
أكثر من ذي قبل جتاه مسار هذه العالقة وأتثرها عليهم. فاحلماية واألمن والسكوت عن أوضاع النظام 
السعودي مقابل النفط واملال وتقدمي التسهيالت للوالايت املتحدة يف اخلليج كانت هي املعادلة احلاكمة 
يف العالقة تلك حىت عام 2001. إذ أن هذه املعادلة فيما يبدو مل تعد صاحلة يف ظل أجواء القرن احلادي 
والعشرين، مع تغريات كبرية تشهدها املنطقة، واختالف التعامل األمريكي مع تلك التغريات. خصوصاً أن 
مستوى التداخل يف املصاحل بي البلدين وصل إىل درجة كبرية يف ظل بعض الظروف، ما لبث أن انتكس 
ليتحول إىل تباين يف ظروف أخرى. وجمرد إلقاء نظرة سريعة حول نظرة كل من العربية السعودية والوالايت 
املتحدة إىل عدد من القضااي االقليمية والدولية، يبي بوضوح اتساع اهلوة بي البلدين مع كل سنة تضاف اىل 
عالقتهما. ومن املستبعد أن تضيف زايرة الرئيس األمريكي ابراك أوابما أي بعد يقرب املسافة بي البلدين، 
سوى اللهم فتح أبواب اجلدل على أوسع أبواهبا حول عالقة يعرتض طريقها الكثري من األلغام بي البلدين.

زايرة الرئيس األميكي إىل الرايض…هل ستأيت جبديد؟

عبد اهلل عبد األمير

للكاتب عبد هللا عبد األمي
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دعاة اأم دبل�ما�سي�ن

يف شهر أاير من عام 2003 أقدمت السلطات األمنية األمريكية على اعتقال ومن مث 
إبعاد فهد الثمريي، الدبلوماسي يف القنصلية السعودية يف مدينة لوس أجنيلوس ومنعه من دخول 
الرمسي  القنصلية )العنوان  الديين يف  امللحق  أنه  الذي تبي فيما بعد  املتحدة.  الوالايت  أراضي 
الذي كان حيمله هو دبلوماسي يعمل يف قسم العالقات االسالمية والثقافية وإمام مسجد امللك 
فهد يف كالفر سييت(. ويعد املسجد واحداً من أكرب املساجد يف والية كاليفورنيا، وقد مت إنشاؤه 

بتمويل حكومي سعودي.
وذكرت صحيفة نيويورك اتميز األمريكية أن الشيخ الثمريي كانت له صالت مع اثني من 
خمتطفي الطائرات السعوديي الذين قاموا بتنفيذ اعتداءات نيويورك عام 2001، وتتوفر لدى 
أجهزة األمن األمريكية أدلة حول استقباله للمختطفي يف مسجد امللك فهد وأن أي عالقة بي 
تتهمه  الذي  الثمريي  الشيخ  عرب  متر  فإهنا كانت  تفجريات 9/11  وقضية  السعودية  احلكومة 
أجهزة األمن األمريكية ابلكذب بشأن صالته خباطفي الطائرات السعوديي على الرغم مواجهته 

بتسجيالت هاتفية بينه وبينهم.

دعاة أم دبلوماسيون

عبد اهلل عبد األمير

للكاتب عبد هللا عبد األمي
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كتاب الحتاد ال�س�فيتي والعراق: 
ال�سعي ال�س�فيتي من اأجل النف�ذ

السوفييت،  واالحتاد  العراق  بي  العالقات  تناقش  اليت  املوسعة  الدراسات  أوائل  من  هو 
الباحث أوليس سلومانسكي ابللغة اإلجنليزية مبساعدة  يقع الكتاب يف )347( صفحة، ألفه 
بيت سلومانسكي، وقد قضى أوليس سلومانسكي مدة تتعدى عشرة أعوام يف تقصي املصادر 
الغربية والعربية والسوفيتية لتأليف الكتاب، وقد حلل مسوالنسكي -البلولندي األصل واألمريكي 
أستاذاً  أوليس مسوالنسكي  الربوفسور  ويعمل  العراقية،  السوفيتية –  العالقات  اجلنسية- طبيعة 
متخصصان يف  والباحثان  بنسلفانيا،  والية  األمريكية يف  ليهي  الدولية يف جامعة  العالقات  يف 
النفوذ والتأثري  السابق والسيما يف دراسة  السوفييت  الدولية والشرق األوسط واالحتاد  العالقات 
بي الدول، واستخدم الباحثان هذه العالقات كمادة دراسة لنفوذ القوى العظمى ومساحات 
التأثري، والتأثري املتبادل بينها وبي بلدان أصغر وأضعف، وحيفل ابلكثري من التفاصيل عن طبيعة 
العالقات بي بغداد وموسكو خالل األعوام 1958-1980، ومعلومات عن األسلوب الذي 
انتهجه حزب البعث وابلتحديد يف جتربته حلكم العراق يف حبثه عن حليف قوي لتثبيت وضعه 

داخلياً وإقليمياً ودولياً.

كتاب االحتاد السوفييت والعراق: السعي السوفييت من أجل النفوذ

عبد اهلل عبد األمير

للكاتب عبد هللا عبد األمي
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قراءة يف التقرير النهائي لفريق 
ا�سرتاتيجية ال�سرق الأو�سط من املجل�س 

الأطل�سي لل�ليات املتحدة

نشر اجمللس األطلسي للوالايت املتحدة يف شهر تشرين األول 2016 تقريره النهائي 
لفريق عمله الذي عكف على صياغة مقرتح اسرتاتيجية أمريكية للشرق األوسط. وقد ترأس 
السابقة، وستيفن هاديل،  األمريكية  اخلارجية  أولربايت، وزيرة  مادلي  العمل كل من  فريق 
مقرتحة  عمل  خطة  االسرتاتيجية  هذه  وتعترب  السابق.  األمريكي  القومي  األمن  مستشار 
لإلدارة األمريكية لكيفية النظر إىل مشاكل منطقة الشرق األوسط والتعاطي معها من منطلق 
املصاحل األمريكية. وتتحدث عن وجود أربعة حروب أهلية يف املنطقة يف سوراي، والعراق، 

واليمن وليبيا.
تقع االسرتاتيجية يف 120 صفحة ويتضمن الفصل الثالث منها املبادئ التوجيهية 
لالسرتاتيجية، والفصل الرابع عناصر االسرتاتيجية، والفصل اخلامس صد العنف يف املنطقة، 

والسادس أساليب تطوير القابليات البشرية يف املنطقة.

قراءة يف التقرير النهائي لفريق اسرتاتيجية الشرق األوسط من اجمللس األطلسي للوالايت املتحدة

عبد اهلل عبد األمير

للكاتب عبد هللا عبد األمي
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دور مراكز الفكر والراأي يف عملية �سنع 
القرار ال�سيا�سي اخلارجي

إن خصوصية صناع القرار ودورهم يشكالن عاماًل مؤثراً يف العالقات الدولية، من دون شك أن 
رجال الدولة هم -قبل كل شيء- مقررون، وابلنتيجة العبون يف املسرح الدويل، ولكنهم يعملون أبسم الدولة 
وملصلحتها، مبعىن أن موضوع أتثري مراكز الفكر والرأي على عملية صنع القرار السياسي اخلارجي هو موضوع 
مهم على املستوى الدويل أو احمللي، وجاء ذلك نتيجة تطور العالقات الدولية والسياسة اخلارجية للدول، 
فضاًل عن ظهور مؤسسات وفاعلي دوليي جدد يف املسرح الدويل؛ وانطالقاً من أتثري تلك املراكز على صناع 
القرار، جاءت هذه الدراسة لتبي اهم العوامل اليت ميكن لتلك املراكز أن تستخدمها للتأثري على صانع القرار، 
فضاًل عن إيضاح اهم املراكز العاملية اليت هلا دور فعال يف صناعة القرار السياسي اخلارجي، وكذلك املقارنة بي 
الدول من حيث أعداد تلك املراكز ومدى تقدمها وطبيعة دراساهتا وارتباطها، “إن مؤسسات الفكر والرأي 
هي منظمات تقوم إبجراء حتليل ومشاركة يف البحث يف السياسة العامة اليت تؤدي إىل ظهور حبوث وحتاليل 
ونصائح توجهها السياسة العامة تتعلق بقضااي دولية وحملية؛ وهبذا يتم متكي صانعي السياسات العامة وعامة 
الفكر والرأي إىل مؤسسات  تنتمي مؤسسات  العامة، قد  السياسة  الناس من اختاذ قرارات مستنرية حول 

اخرى، وقد تكون مستقلة ومنظمة بشكل هيئات دائمية، وليس هيئات ألغراض خاصة”.

دور مراكز الفكر والرأي يف عملية صنع القرار السياسي اخلارجي

 أيمن عبد الكريم

للكاتب أمين عبد الكرمي
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الق�ة الناعمة وت�ظيفها يف 
ال�سرتاتيجية الأمريكية ال�ساملة جتاه 

ال�سرق الأو�سط

املفكرين  بي  والتعريفات  اآلراء  الختالف  نتيجة  خمتلفة  معاٍن  عدة  القوة  ملفهوم  إن 
التعريفات  أغلب  أن  إال  القوة،  مفهوم  فسرت  اليت  النظرايت  اختالف  عن  فضاًل  والباحثي، 
اليت تتناول مفهوم القوة تتمحور حول فكرة مفادها “أن القوة هي القدرة على التأثري يف سلوك 
اآلخرين”، أي إهنا عالقة سلوكية بي طرفي يقوم أحدمها ابلتأثري يف سلوك اآلخر رغبًة منُه يف 
حتقيق أهدافه خالل مدة زمنية حمددة ومن خالل جمال معي، ومن هنا ميكن أن حندد عناصر 

القوة وخصائصها ابآليت:
إن القوة وسيلة لتحقيق غاية ما.

إن التأثري الذي ينتج عن القوة ال يكون يف اجتاه أو جمال واحد طوال الوقت.
أن يكون هناك طرف قوي وآخر  إذ ال ميكن  نسبية وليست مطلقة،  قيمة  القوة هي 

ضعيف على الدوام.

القوة الناعمة وتوظيفها يف االسرتاتيجية األمريكية الشاملة جتاه الشرق األوسط

 أيمن عبد الكريم

للكاتب أمين عبد الكرمي
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�سراع اله�ية بني الأحزاب الرتكية

عندما يتجه87% ممن حيق هلم التصويت لإلدالء أبصواهتم يف انتخاابت تشرين الثاين عام 2015، 
فإن ذلك يعين أن هناك أزمة كبرية جداً جعلت األغلبية العظمى من الشعب تشارك يف تقرير نوع احلكومة 
اليت ستحل تلك األزمة! تلك األزمة وإن بدت أمنية الطابع لكنها يف احلقيقة صراع بي طرفي، طرف يريد 
ابقاء تركيا على هويتها احلالية وطرف آخر يسعى لتغري اهلوية الرتكية، وتلك األزمة ما زالت مستمرة وتتفاقم.

القصة ال تبدأ من مطالبة الرئيس أردوغان إبقامة النظام الرائسي بداًل عن النظام النيايب، بل تنتهي 
عندها إبعطاء صالحيات دستورية مطلقة لرئيس اجلمهورية وتطبيق النظام الفيدرايل، لذا يدور جدل شديد 
بي األحزاب الرتكية ومجاهريها عن ماهية الدستور اجلديد وخشية املعارضة أن تؤدي برتكيا إىل نظام استبدادي، 
وحيث إن مشروع النظام الرائسي الذي تقدم به الرئيس أردوغان يضمن استقالليته كرئيس للجمهورية بغض 
النظر إن كان حزب العدالة والتنمية ميتلك أغلبية يف جملس النواب أم ال. وتشمل صالحيات الرئيس يف مشروع 
النظام الرائسي، تعيي قادة القوات املسلحة ومدريري األمن العام واملخابرات، وتعيي رئيس احملكمة الدستورية 
والقضاة واملدعي العامي، وامتالك حق النقض للقرارات الصادرة من جملس النواب، ورفض املوازنة العامة، 

وتوقيع اتفاقيات دولية دون وجود رئيس للوزراء، وهو نظام مشابه للنظام السياسي االمريكي.

صراع اهلوية بني األحزاب الرتكية

أحمد حسن علي

للكاتب أمحد حسن علي
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الأزمة الداخلية يف حزب العدالة 
والتنمية الرتكي

املؤسسة  القيادات  إقصاء  بعد  التفاقم  من  مزيد  إىل  والتنمية  العدالة  داخل حزب  األزمة  تتجه 
للحزب اليت سامهت بشكل كبري يف حتويل تركيا إىل مثال لالزدهار االقتصادي، وبعد إصرار الرئيس رجب 
طيب أردوغان على اعتماد النظام الرائسي وحصر الصالحيات التنفيذية كافة بيده، فإن تلك االزمة قد 
تقسم أعضاء حزب العدالة والتنمية إىل أكثر من حزب يف ظل حتدايت كبرية تواجهها تركيا تتمثل يف 
عودة احلرب مع حزب العمال الكردستاين وتنامي قوة املتطرفي اإلسالميي والقوميي، وغضب االحتاد 
األورويب من سياسات فتح األبواب الرتكية ملرور الالجئي، بعد إغالق حزب الفضيلة قضائياً يف آب 
2001 )حزب السياسي االسالمي الرتكي جنم الدين أربكان( انقسم أعضاؤه على قسمي: القياديون 
الكبار أسسوا حزابً جديداً هو )حزب السعادة( املوجود حالياً لكنه خارج جملس النواب )حصل على 
أقل من 1% من األصوات يف آخر انتخاابت وحيتاج إىل 10% من اصوات الناخبي لدخول اجمللس(، 
فيما توجه املنشقون إىل أتسيس حزب آخر هو )العدالة والتنمية( بعد يومي من إغالق حزب الفضيلة 
وأبرزهم )رجب طيب إردوغان، وعبد هللا غول، وبولنت أرنتش، ومليح كوكجيك( ليكونوا قادة التيار 

األول املؤسس.

األزمة الداخلية يف حزب العدالة والتنمية الرتكي

أحمد حسن علي

للكاتب أمحد حسن علي
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معايري الحتاد الأوروبي 
وان�سمام تركيا

بغض النظر عن كون تركيا من أكرب الدول اإلسالمية مما قد يعتربه الكثريون السبب األساسي 
يف رفض االحتاد األورويب لطلب االنضمام لغاية اآلن، لكن االحتاد األورويب يعمل كمؤسسة ذات معايري 
خاصة وهي تطلب من أي دولة تقع يف القارة األوروبية وتريد االنضمام أن تلتزم هبذه املعايري، وحسب 
تقييمها فإن تركيا ما زالت متاخرة عن االلتزام هبذه املعايري، واالحتاد األورويب هو احتاد كونفدرايل سياسي 
واقتصادي مكون من 28 دولة ذات سيادة قامت كل منها بتفويض بعض الصالحيات إىل هيئات مشرتكة 
تعمل وفق جمموعة معاهدات اتفقت عليها هذه الدول ابتداًء من معاهدة روما االقتصادية لعام 1957، 
ومعاهدة االندماج يف 1967، والقانون األورويب املوحد لعام 1986، ومعاهدة ماسرتخيت يف 1992، 
ولالحتاد   .،2009 يف  لشبونة  ومعاهدة   ،2002 يف  نيس  ومعاهدة   ،1997 يف  أمسرتدام  ومعاهدة 
اإلنسان  حقوق  محاية  ويعين  األوروبية؛  املواطنة  معايري  حتقيق  )أواًل  هي  رئيسية  أهداف  أربعة  األورويب 
واحلرايت األساسية، واثنياً ضمان احلرية واألمن والعدالة ويعين التعاون يف جمال القضاء والشؤون الداخلية، 
واثلثاً تعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي ويعين سوق واحدة، واليورو، ومحاية البيئة والتنمية االجتماعية 

واإلقليمية، ورابعاً الدور األورويب يف العامل(.

معايي االحتاد األورويب وانضمام تركيا

أحمد حسن علي

للكاتب أمحد حسن علي
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تداعيات حماولة النقالب الع�سكري
يف تركيا ونتائجه

أدت األحداث املتسارعة بعد االنقالب الفاشل يف تركيا يف اخلامس عشر من متوز من 
هذا العام إىل سياسات وإجراءات وردود أفعال متعددة على مستوى املؤسسات املختلفة يف تركيا، 
حيُث مشلت املؤسسات احلكومية الرمسية مثل اجلامعات واملستشفيات ومراكز الشرطة واملدارس 
واحملاكم، ومل يكن هذا االنقالب هو األول من نوعه يف تركيا، فعند مراجعة أتريخ االنقالابت 
اليت حصلت فيها جتد أن هذا االنقالب هو األبرز لعوامل عدة سياسية واقتصادية وتكنولوجية، 
فضاًل عن الوضع اإلقليمي احمليط برتكيا، وأن دور املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية يف تركيا 
مبوجب الصالحيات اليت منحها هلا الدستور يف محاية النظام العلماين كان هو العامل املساعد 
القوة العسكرية  اآلخر على االنقالب،  وقد أراد االنقالبيون من خالل احملاولة األخرية إظهار 
العالية، من أجل السيطرة على نظام احلكم عن طريق استخدامهم الطائرات، وضرب مبىن الربملان 
الرتكي، وحتليق طائرات F16  العسكرية، واعتقال رئيس أركان اجليش، وإنزال اآلليات العسكرية 

إىل الشوارع الرئيسة والسيطرة على مبىن التلفزيون الرمسي.

تداعيات حماولة االنقالب العسكري يف تركيا ونتائجه

أحمد حسن علي

للكاتب أمحد حسن علي
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احل�سابات الرتكية اخلاطئة 
يف �سمال العراق

يبذل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان كل جهوده جلعل عام 2017 عام تغيري النظام السياسي 
الرتكي من نظام برملاين إىل نظام رائسي ختوله صالحيات مطلقة يف حكم الدولة الرتكية اليت يستطيع من 
خالل تلك الصالحيات بناء دولة عثمانية جديدة، لكنه يواجه مشكلة يف رفض نصف الشعب الرتكي من 
اليساريي والقوميي واألكراد يف قبول النظام الرائسي؛ لذا يسعى أردوغان إىل استخدام أدوات ووسائل قد 
تنجح يف مترير املشروع الرائسي عرب إاثرة النزعة القومية الرتكية يف إلغاء معاهدات تركية قدمية لرسم احلدود 
اجلنوبية من جديد، وهو ما يشكل حداثً خطرياً مشاهباً إللغاء صدام حسي معاهدة اجلزائر بي العراق وإيران 

اليت أدت إىل حرب طويلة.
إن أردوغان يؤمن بوجود مؤامرة غربية لتقسيم تركيا على غرار معاهدة سيفر وإنشاء دولة كردية على 
أراٍض تركية؛ لذا يسعى جاهداً إىل مواجهة هاجس التقسيم وتفكك الدولة الرتكية ابفتعال األزمات يف العراق 
وسوراي إلشغال اجليش الرتكي، وتوحيد اجلبهه الداخلية. وابت من الواضح للمراقبي أن تركيا لن ترتك موقعها 
يف مشال العراق بل ستعمل على تعزيره عماًل بسياسة “ابقية ومتدد” شأهنا شأن قواهتا املتواجدة يف قربص 

منذ العام 1974.

احلساابت الرتكية اخلاطئة يف مشال العراق

أحمد حسن علي

للكاتب أمحد حسن علي
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املح�ر امل�سري يتقدم يف ليبيا

املتصارعة  القوى  تعقيدات  بسبب  الليبية  األرض  على  جيري  ما  معرفة  السهل  من  ليس 
عليها، إاّل أنه من املؤكد وجود ثالث حكومات وأربعة جيوش تتقاتل فيما بينها يف حرب ابلوكالة 
بي حمورين أساسيي مها حمور مصر – اإلمارات، وحمور تركيا – قطر، وتقف الوالايت املتحدة مع 
االحتاد األورويب ملراقبة الصراع الذي بدأ منذ العام 2014، إاّل أن الكفة بدأت متيل لصاحل احملور 
املصري منذ الشهر املاضي بعد تطورات ميدانية تقدمت فيها القوات الليبية بقيادة اجلنرال حفرت 

وحققت انتصارات كبرية.
أعقب سقوط الدكتاتور معمر القذايف حالة من الفوضى عمت البالد؛ بسبب طول فرتة 
حكمه اليت امتدت إىل 42 عاماً، هدم خالهلا البناء املؤسسي للدولة مبمارسة أسوأ أنظمة احلكم 
من طريق إقامة توازانت داخلية اعتمدت على تقريب قبائل واستبعاد أخرى، وتقوية أطراف على 
حساب أخرى، وهتميش مناطق على حساب مناطق، وإغداق األموال على قيادات قبلية وحرمان 
آخرين، وكل ذلك حصل من دون إنشاء قوات مسلحة متماسكة وقوية على الرغم من ختمة السالح 
الذي كان يستورده ألسباب سياسية فقط يف سياسة مشاهبة حالياً لسياسة اململكة العربية السعودية.

احملور املصري يتقدم يف ليبيا

أحمد حسن علي

للكاتب أمحد حسن علي
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شركة غاز البصرة العراقية تضع أهدافاً طموحة لإلنتاج   فريد رمحن
نفط داعش: اجلهاديون كانوا حباجة ماسة إىل الدعم واالتفاق مع شبكات جتار النفط    ايريكا سولومون

كيف انقلب سالح اململكة العربية السعودية ضدها؟   أندرو سكوت كوبر
قلق إسرائيل الرئيس يف سوراي إيران وليس داعش   ايروسالف تروفيموف
كيف استحوذت اململكة العربية السعودية على واشنطن   ماكس فيشر
صانع القنبلة املاهر يشكرّل جزءاً رئيساً من شبكة داعش األوروبية   سام جونز
االهنيار البيئي يف أهوار بالد ما بني النهرين يضع حداً للعمل التقليدي للمرأة   ليزا ليسرت
تصدير اجلهاد   جورج ابكر
الصادرات النفطية لشهر آذار قوية رغم االضطراابت   بن الندو، ابتريك اوزجود، بن فان هيفليني
األيزيديون ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف احملكمة اجلنائية الدولية   تيموثي ويليام ووترز
مصدر مطلع يف )أوبك(: تسعية النفط العاملي قد انقلبت رأساً على عقب   رمزي سلمان
تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهايب واسرتاتيجيته يف إحراق األراضي   بيرت شوارتزستني
كيف سلطت جزيراتن يف البحر األمحر الضوء على العالقات السرية بني إسرائيل واململكة العربية السعودية   روث إجيالش
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تنظيم داعش اإلرهايب يف تركيا: الغوص يف مكان مظلم   هارون شتاين
للقيام ابستهداف إيران، السعودية متزج السياسة النفطية ابلسياسة   خافيي بالس، وائل املهدي
فشل رهان شركات النفط على إقليم كردستان   سيلينا ويليا
االكتشافات النفطية ترتاجع إىل أدىن مستوى هلا منذ 60 عاماً   إد كروكس
ملك تركيا: إردوغان بعد داود أوغلو   سونر چاغاپتاي
يف حالة النهاية املفاجئة للدولة اإلسالمية   براين مايكل جنكينز، كولن كالرك
العراق يكافح جملاراة إنتاجه النفطي القياسي لشهر كانون الثاين   أجنلي رافال
معركة الطريق السريع احلادي عشر يف الفلوجة   بول مكليي
األمني العام لألمم املتحدة يظهر حدود سلطته بعد احلديث عن التهديد السعودي   سوميين سينغوبتا
بريطانيا تصورّت على مغادرة االحتاد األورويب وكاميون يعلن استقالته   ستيفن ايرلنجر
التقرير السري حول أحداث 11 أيلول   ديفيد فرانسس
صادرات الغاز الطبيعي املسال اجلديدة يف البصرة تظهر تقدماً يف اإلنتاج   بن هوفيلني
تركيا تنقلب على الوالايت املتحدة بعد االنقالب   صحيفة اإليكونيميست
نظرة على االنقالب الفاشل واجليش املفكك يف تركيا   هارون شتاين
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احلرب على اليمن يف وسائل اإلعالم السعودية   سباستيان سونز،تويب مثيسن
النفط الصخري لتكساس حارب السعودية حىت وصل إىل طريق مسدود   أمربوز إيفانز بريتشارد
تطهي أردوغان حلكومته حرب طائفية   إدوارد لوتواك
عودة تنظيم القاعدة وأفول تنظيم داعش   ديفيد روس، توماس جاسلن
ملاذا األطفال يف سنغافورة جيرّدون جداً يف الرايضيات؟   جيفان فاسجار
أوبك تتفق على احلاجة خلفض إنتاج النفط   بينوا فوكون، سيلينا ويليامز، جرجيوري كانتجيف
العرش غي مستقر   صحيفة اإليكونيميست

العراق بصدد التوقيع على 12 عقداً جديداً حلقول النفط   بن الندو 
حتالف أردوغان مع الكماليني، ما أتثي ذلك على تشكيل السياسة اخلارجية الرتكية؟   جونول تول،عمر اتسبينار
إدارة ترامب قد تقلب األوضاع يف منطقة الشرق األوسط   ليز سالي
موقع السعودية متأرجح يف “أوبك” بسبب عودة العراق وإيران   أنتوين ديباولو، سام يلكني
أوبك تتوصل إىل اتفاق خلفض إنتاج النفط   بينوا فوكون، جورجي كانتشيف
الناخبون النمساويون يعارضون الشعبوية اليمينية املتطرفة   رالف أتكينز وآرثر بيسلي
2017 سيكون عام احلساب من أجل وحدة أورواب   ماركوس ووكر، أنطون ترونسكوفيسكي
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ما الذي ميكن للعامل أن يتعلمه من أحدث نتائج اختبارات الربانمج الدويل لتقييم الطلبة )PISA(   صحيفة اإليكونوميست
ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي وأتثيه على العمالت املرتبطة به   مايك بيد وجرجيور ستيوارت
ريكس تيلرسون: من مدير لشركة نفط كربى إىل وزير اخلارجية   ستيف كول
حكومة إقليم كردستان تعرض أصواًل نفطية كربى لرتكيا يف حبثها عن إنقاذ مايل  ابتريك أوسغود، بني فان هوفلني



تقارير ومتابعات
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دونالد ترامب..
 امل�اقف والت�جهات

ولد دوانلد ترامب عام 1946 يف نيويورك. وقد مجع ثروته من خالل عمله كمقاول ومطور للعقارات. 
وقد عرف عن والده أبنه كان مقاواًل يف جمال اإلنشاءات كذلك، وحصل على شهادة جامعية يف االقتصاد 
من جامعة بنسلفانيا عام 1968، يف عام 1971 اخنرط يف قطاع تطوير العقارات يف مشاريع مرحبة وكبرية يف 
ماهناتن- نيويورك، كان أمهها مشروع بناء فندق )كراند حياة( عام 1980 الذي وضعه كأفضل مطور عقاري 
يف املدينة، وقد قاده التوسع يف جمال االنشاءات العقارية إىل جعله من أصحاب املليارات، حيث تقدر صحيفة 
فوربس ثروته بـ 4.5 مليار دوالر أمريكي، فضاًل عن قطاع العقارات فقد عمل يف جمال االنتاج التلفزيوين أيضاً 
ابلشراكة مع مؤسسة )NBC( االعالمية، حاول الدخول يف سباق الرتشح للرائسة األمريكية عام 2000 
ولكنه مل يستطع االستمرار بسبب ضعف النتائج اليت حققها يف كاليفورنيا آنذاك، ولكن ذلك مل يقلل من 
شهيته للوصول إىل رائسة الوالايت املتحدة، حيث أعلن عام 2012 عن نيته للدخول يف سباق الرتشح مرة 
أخرى، ولكن بسبب اخنراطه يف حركة )Birther( اليت كانت تشكك مبسقط رأس الرئيس األمريكي ابراك 
أوابما خارج الوالايت املتحدة قد ضربت مسعته السياسية حينها، ولكنُه استمر يف أن يكون من أشد املنتقدين 

ألوابما، ليس فقط فيما يتعلق مبكان والدته ولكن ضد سياساته كذلك.

دوانلد ترامب.. املواقف والتوجهات
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داخل القت�ساد العراقي املايل: 
الأعمال البنكية ذات الإحتياط ال�سامل 

يف �س�ء ال�اقع النقدي املرير

الواقع  العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية )IIR( حتليل على أرض  التقارير  توفر 
للقضااي األكثر إحلاحاً يف العراق. وهتدف إىل رفد صانعي القرار واخلرباء ابلبحوث والتحاليل احملكمة 
حول سياسة العراق. إن هذه التقارير فريدة من نوعها وذلك لكوهنا تصنع داخل العراق وترتكز إىل 
العمل امليداين يف البالد فضاًل عن البحوث ذات املصادر املفتوحة. التقارير العراقية ملعهد الدراسات 
اإلقليمية والدولية هي بنات أفكار كل من “أمحد علي” و”كريستي فان دن تورن” وكالمها لديه 
سنوات من اخلربة يف إجراء البحوث والكتابة عن العراق وإقليم كردستان يف العراق، كما هو احلال 
يف العديد من االقتصادات اليت تكون يف حالة صراع قائم أو ما بعد الصراع، إن القطاع اخلاص 
يف العراق يستند يف املقام األول إىل املوارد النقدية. والتمويل البنكي غري متوفر للجميع فيما عدا 
الشركات الكربى اليت يقتصر التمويل البنكي هلا على تسهيالت السحب املكشوف فقط. بينما 
تستخدم الشيكات غالباً مابي الشركات داخل املدينة نفسها، ويسيطر حتويل النقود عن طريق نقل 

النقود ورقياً أو عن طريق شركات حتويل األموال على نظام املدفوعات.

داخل االقتصاد العراقي املايل: األعمال البنكية ذات االحتياط الشامل يف ضوء الواقع النقدي املرير

د.مارك دي ويفر
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ال�سعب�ية احلديثة: اأنظمة الدولة 
الت�زيعية وال�سراع القت�سادي بعد 

الث�رات العربية

إن أنظمة التوزيع الغنية يف العامل العريب مركزية لفهم كل من االنتفاضات العربية واإلخفاقات 
برسم  املذكرة  اجتماعي جديد، وستقوم هذه  وإجياد عقد  االقتصاد  املنطقة إلصالح  الالحقة يف 
اخلطوط العريضة وابختصار لفكرة وجود “جمموعة متنوعة من الرأمسالية” العربية اليت متتاز ابلدور 
اىل  مقصودة،  غري  مناطق  يف  األقل  وعلى  الكبرية،  تدخالهتا  تؤدي  اليت  التوزيعية  للدولة  املركزي 
جتزئة األسواق التجارية والعمل بي املقربي من احلكومة وغري املقربي، وسوف أشرح كيف أدى 
هذا النموذج إىل الركود االقتصادي وساهم يف االنتفاضات من عام 2011، وكذلك الكيفية اليت 
تعثر فيها التكيف االقتصادي بعد االنتفاضات، سواء يف إطار األنظمة القدمية أم اجلديدة، وإن 
خالصتها املتشائمة هي أن املؤسسات التوزيعية يف معظم الدول العربية ما تزال قوية جداً، بعد أن 
خلقت مصاحل خاصة قوية ليس فقط يف جمال األعمال التجارية ولكن أيضا يف اجملتمع ككل، وهذا 
يقوض التفاوض على “العقد االجتماعي” اجلديد – وهو مفهوم يتحدث عنه العديد، ولكن يبدو 

أن ال أحد قادر على فهم تفاصيله.

الشعبوية احلديثة: أنظمة الدولة التوزيعية والصراع االقتصادي بعد الثورات العربية

ستيفن هيرتوج
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املراجعة ن�سف ال�سن�ية لقطاع 
البرتول العراقي

ما يزال العام 2016 يف العراق ابلنسبة لقطاع البرتول عاماً مالياً صعباً كما هو احلال مع بقية 
يتوقعون  املراقبي  الرغم من أن  املالية حىت هنايته، على  الصعوابت  املرجح أن تستمر  القطاعات، ومن 
أهنا ستكون أقل وطأة من بدايته، يتناول هذا التقرير نصف السنوي القضااي األساسية املتعلقة بقطاع 
استكشاف النفط وإنتاجه يف العراق، ويركز التقرير على حتليل ما تعمل عليه احملافظات الوسطى واجلنوبية 
املنتجة للنفط وصادراهتا، ويتناول التقرير كذلك صادرات حكومة إقليم كردستان النفطية بنحٍو موجٍز، 

القضااي األساسية اليت يتناوهلا هذا التقرير:
إيرادات صادرات النفط والعجز املايل.

فروق أسعار النفط بي النفط العراقي وخام برنت.
االستفادة من الغاز املصاحب للنفط وتطوير حقول الغاز.

التقدم يف منح مناطق االستكشاف.
الصادرات النفطية واإليرادات والصعوابت املالية حلكومة إقليم كردستان.

قضااي النفط يف اتفاق العراق مع صندوق النقد الدويل.

املراجعة نصف السنوية لقطاع البرتول العراقي

أحمد موسى جياد
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تقرير: مقا�ساة اأع�ساء تنظيم 
)داع�س(

تقدمي املشورة للحكومة العراقية حول اإلعداد للمحاكمة بتهمة اإلابدة اجلماعية
منذ عام 2014، كان العراق مسرحاً لفظائع مروعة ارتكبها تنظيم داعش ضد طوائف 
عرقية ودينية اليت يعدها التنظيم طوائف خارجة عن اإلسالم حسب تفسريه املتشدد لإلسالم. 
التنظيم وسيطرته  وعلى الرغم من عدم َعدِّ داعش كتهديد كبري يف ابدئ األمر، إال أن متدد 
على الفلوجة يف بداية عام 2014 وما تالها من هجمات يف عموم احملافظات ، صيف العام 
نفسه الذي شهد بسط نفوذ التنظيم وسيطرته على العديد من املدن الكربى والسيما املوصل 
وتكريت؛ مما أدى إىل لفت انتباه العامل مدركاً خطره. وبعد السيطرة على مدينة املوصل، أعلن 
التنظيم عن اخلالفة ونّصب )إبراهيم عواد السامرائي(  املكىن )أبيب بكر البغدادي( كخليفة له، 
وابشر بتجاوز احلدود املعقولة واملعتدلة للمذاهب اإلسالمية إذ اعتمد ابضطهاد كل من وقف 

ضده معتمداً بذلك على تفسرياته املتطرفة لإلسالم .

تقرير: مقاضاة أعضاء تنظيم )داعش(
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تقرير �سندوق النقد الدويل 
رقم 16 / 225

ملدة    SBA االئتماين  االستعداد  قرض  على  الدويل  النقد  إدارة صندوق  صادق جملس 
مليار وحدة )أي حوايل:  بقيمة 3.831   SDR للعراق وحبقوق سحب خاصة  ثالث سنوات 
5.34 مليار أو نسبة 230%(؛ لدعم برانمج اإلصالح االقتصادي الذي تتبناه احلكومة العراقية. 
وإن مصادقة اجمللس مُتكِّن من صرف 455 مليون وحدة من حقوق السحب اخلاصة )حوايل 634 
مليون دوالر( يف متوز/يوليو استلم العراق دفعًة على وفق أداة التمويل التمويل السريع، أي ما يكافئ 

مليون وحدة من حقوق السحب اخلاصة )حوايل 1.24 مليار يف وقت املصادقة(.
برانمج إصالح االقتصاد العراقي الذي يدعمه قرض االستعداد االئتماين SBA يهدف إىل 
معاجلة االحتياجات العاجلة ملدفوعات امليزانية وتكييف اإلنفاق مع مستوى أسعار النفط العاملية 
املنخفضة، وضمان بقاء الدين مبستوى ميكن حتمله، ويتضمن الربانمج أيضاً تدابري حلماية الفقراء 
وتعزيز اإلدارة املالية العامة، وتعزيز استقرار القطاع املايل، واحلد من الفساد، وسيحتاج العراق إىل 

دعم اجملتمع الدويل لتنفيذ هذه السياسات.

تقرير صندوق النقد الدويل رقم 16 / 225
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حقيقة حجم امل�قف الأمريكي والغربي 
من النف�ذ الإيراين يف العراق

أدىل اجلنرال مارتي دميبسي -رئيس األركان األمريكي- يوم أمس 2015/3/3 بشهادته 
أمام جلنة القوات املسلحة األمريكية يف جملس الشيوخ األمريكي. وقد حتدث فيها عن املخاطر اليت 
هتدد املصاحل األمريكية يف العامل، فضاًل عن تعاظم التهديدات اإلرهابية للعامل أمجعه. وقد أتى على 
ذكر أحدى تلك التحدايت اليت تواجه العامل ،أال وهي التحرك املتعاظم لقوى هي من أنظمة 
من خارج الدول القومية، وال سيما عرب شبكات من احلركات املتطرفة اليت تستخدم اإلرهاب 
كتكتيك يف حركتها. حيث متتد هذه الشبكات عرب الشرق األوسط ومشال أفريقيا، عرب ليبيا، 
وغزة والعراق وسوراي ونيجرياي واليمن. إذ متكنت داعش من السيطرة على أجزاٍء واسعة من العراق 
وسوراي، فضاًل عن انتشار اإلرهاب يف مناطق أخرى من العامل. وحبسب اجلنرال دميبسي فإن 
الوالايت املتحدة وبقواهتا املسلحة تستمر يف الضغط على  القاعدة وداعش واجملموعات املتطرفة 

األخرى بنحٍو مباشر أو عرب شركائها أينما هتددت املصاحل األمريكية.

حقيقة حجم املوقف األميكي والغريب من النفوذ اإليراين يف العراق
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الَتغيرياُت املُرتقبة يف ال�سيا�سِة 
ال�سع�دية جُتاه الإخ�ان املُ�سلمني

يَتحدث املراقبون َعن َتغيري اسرتاتيجي يف الشأن الُسعودي، حيُث يَنوي امللك سلمان الِقياَم 
بِه َعرب فَتح َصفحة َجديدة مَع تُركيا وقطر واإلخوان املسلمي.

اإلخفاقات  َعن  حَتلياًل  هريست( كتَب  )ديفيد  املخضرم  الربيطاين  والُصحفي  الَكاتب 
اخلارجية  السياسة  إن  فيها  قَال  امللك عبد هللا وحىت رحليه،  تويّل  أن  ُمنذ  السعودية  االسرتاتيجية 

السعودية َتراجعت يف عهِد امللك الراحل عبد هللا بشكل كبري جداً.

عندما َتوىل امللك عبد هللا احُلكم، كانت إيران حُمجمة النفوذ أما اململكة العربية السعودية 
فكانت متتلك نفوذاً يف الشمال واجلنوب، َبدءاً ِمن ُدول اخلليج إىل اليمن واألردن وِمصر والعراق 
يف عهِد صدام، حىت سوراي اليت ارتبطت بعالقات طيبة مَع اململكة، إذنْ كانت إحدى الزوجات 
السابقات للملك عبد هللا هي ُأخت زوجة رفعت األسد َعم الرئيس بشار األسد. َكانت اململكة 
َمقراً إلبرام اتفاقية إهناء احلرب األهلية اللبنانية، ومأوى املصاحلِة الفلسطينية. أما اآلن فقد َخسرت 
املسلمي  اإلخوان  مجاعة  مع  عالقاهتا  وساءت  واليمن  ولبنان  وسوراي  العراِق  يف  نفوذها  اململكة 

املتواجدين يف مجيِع الُبلدان اإلسالمية.

الَتغيياُت املُرتقبة يف السياسِة السعودية جُتاه اإلخوان املُسلمني 
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اإ�سالح قطاع الكهرباء يف العراق

الباحثي  قبل  من  العراق  الكهرابء يف  قطاع  حبثية عن  ورقة  الدوحة  بروكنجز  مركز  نشر 
الكهرابئية وصعوابهتا  الطاقة  )لؤي اخلطيب وهاري استبيانيان( حتداث فيه عن مشكالت جتهيز 
يف العراق، وطرحا حلواًل مستقبلية. وأشار الباحثان إىل أن خطة احلكومة العراقية قبل شهر أاير 
اليوم،  يف  ساعة  ملدة 24  متواصل  بشكل  للموطني  الكهرابء  لتجهيز  طموحة  2014 كانت 
إبضافة )8,000 ميغاواط( من قدرة توليد للطاقة لتبلغ )20,000 ميغاواط( حبلول هناية عام 
2015، ولكن مع هجوم داعش يف حزيران 2014، وأعلنت وزارة الكهرابء عن حدوث خسائر 
يف الشبكة زادت عن )8,000 ميغاواط(. ويساور املواطني العراقيي شكوٌك حول وعود جديدة 
من احلكومة أبن توليد الكهرابء سريتفع إىل )12,000 ميغاواط( حبلول صيف العام 2015. 
وقد ترتب على هذه الفجوة بي العرض والطلب يف الكهرابء, خسائر سنوية بلغت ما يقرب من 
)40 مليار دوالر( لإلقتصاد العراقي، وتواجه حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، حتدايً كبرياً يف 

توفري اخلدمات األساسية مبا يف ذلك الكهرابء.

إصالح قطاع الكهرابء يف العراق 
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قرار جمل�س العم�م الأمريكي بخ�س��س 
الت�سليح يف العراق

قدم النائب ماك ثورنبري رئيس اللجنة العسكرية يف جملس الشيوخ األمريكي، مشروع قانون 
يطالب فيه وزيري الدفاع واخلارجية األمريكيي مبطالبة حكومة بغداد برائسة حيدر العبادي إلعطاء 

السنة والكرد دوراً أكرب يف احلكم وابلتحديد يف قتال تنظيم داعش.
ورهن مشروع القانون املساعدات العسكرية األمريكية إبشراك السنة والكرد يف حكم البالد، 
وإهناء الدعم املقدم لفصائل احلشد الشعيب اليت مت اهتامها مبمارسة أعمال “إرهابية” ضد األقلية 
السنية، وضرورة االنتهاء من تشريع قانون احلرس الوطين، وإال ستحجب ما تبقى من 60% من 

املساعدات عن احلكومة العراقية وستذهب معظمها للكرد والسنة.
أعضاء اللجنة العسكرية يف جملس الشيوخ األمريكي حتدثوا عن دور ايران داخل العراق وقد 
أقروا أبن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد متكن من حتسي الوضع الطائفي يف البالد واختذ خطوات 
حامسة للحفاظ على هذا الزخم. ومع ذلك، فإن أعضاء اللجنة األمريكية يعتقدون أن أفضل طريقة 
لضمان استمرار التقدم هو يف تشريع قانون يسمح ابستخدام )715( مليون دوالر كمساعدات 

عسكرية.

قرار جملس العموم األمريكي خبصوص التسليح يف العراق
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اتفاق ني�ي�رك ح�ل �س�ريا

تتحدث صحيفة واشنطن بوست عن قبول روسيا سراً برحيل األسد وعن حل يف ثالث 
فيدراليات بسوراي فيما قال خرباء مبعهد واشنطن لدراسات الشرق األدىن أن ال حل مع بقاء األسد.

األمريكي جون كريي مع  اخلارجية  اجتماع وزير  إن ما جاء من  وقالت واشنطن بوست 
رويرتز عن  أنباء  نقلت وكالة  فقد  األسد.  هناية  االتفاق على  بوتي هو  فالدميري  الروسي  الرئيس 
دبلوماسي غريب قوله: ’’ما حصلنا عليه هو هناية لبقاء األسد، وإن الروس وصلوا لنقطة قبلوا فيها 
سراً برحيل األسد بعد هناية عملية االنتقال السياسي مع أهنم مل يعربوا عن استعدادهم للتعبري عن 
موقفهم علنا‘‘. وأكدت الوكالة أن عدداً من املسؤولي الغربيي أكدوا تصرحيات الدبلوماسي يف 
وقت مت فيه االتفاق بي الوالايت املتحدة وروسيا والسعودية وإيران والدول األوروبية على مدى زمين 
للعملية االنتقالية تبدأ يف األول من كانون الثاين ومتتد على مدار 18 شهراً تنتهي برحيل األسد. 
وعلى الرغم من التقارب يف املواقف إال أن اخلالفات العميقة ما تزال موجودة وال سيما مع إصرار 

دول ترى أن االسد هو احلل ملواجهة تنظيم داعش يف سوراي.

اتفاق نيويورك حول سوراي
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