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عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
ختص العراق بنحو ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل
نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
إجراء حتليل
هتم نْ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
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
ويوجهُ
خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية ،واإلبداعّ ،
ِ
بصائر وأفكا ٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة
املر ُ
كز أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمي َ
ملعاجلتها على املديني القصري والطويل.
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت
ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والسياسات النفطية والزراعية،
مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ُّ
والعالقات الدولية ،والتعليم.
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مهمة املركز
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار
مهماً يف حتليل القضااي العراقية على حنو
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
ّ
املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف
أياًّ كان موقعُهّ ،
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.
األهداف
ختص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة ومستقلة تعتمد بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
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.
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• 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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اإلصدارات

خطوات كتابة البحث العلمي يف الدراسات اإلنسانية
إن البحث العلمي هو الوسيلة أو الطريق للوصول إىل املعرفة واكتشاف املعلومات وصوالً
إىل حل بعض املشكالت اليت تواجه اإلنسان ابتباع املنهج العلمي ،وعملية الوصول إىل هذه
املعرفة تتطلب خطوات علمية منهجية متسلسلة جيب على الباحث معرفتها قبل الشروع بعملية
البحث.
وعلى الرغم من أمهية اجلوانب الفلسفية املتعلقة أبصول البحث العلمي إال أن الطالب
أو الباحث يف ٍ
أحيان كثرية حباجة إىل معرفة اجلوانب اإلجرائية (الشكلية واملوضوعية) يف كتابة
البحث العلمي قبل البدء ابلكتابة أو قبل البدء ابختيار العنوان أصالً؛ ألن معرفته هلا تساعده يف
اختيار العنوان ومن مث تساعده لتتبع بقية اخلطوات وصوالً إىل انتهاء البحث.
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جملة دراسات البيان
حني يكون اإلميان ابلعقل -كونه القوةَ الدافعة للبناء -واالرتقاءُ ابلعلم سبيالً هلما
كل املستلزمات املادية واالعتبارية وتنشيطها؛ لتحقيق هذا اهلدف،
يكون من الالزم تفعيل ِّ
صدر مركز البيان للدراسات والتخطيط العدد األول من جملته املوسومة «دراسات
وإذا يُ ُ
ممتلئ ابلطموح ومسرتش ٌد ابلعقل والعلم؛ لتقدمي
البيان» لشهر حزيران  ،2017فإن املركز ٌ
البحوث والدراسات اليت من شأهنا أن تضيف حقالً معرفياً ،وعلماً موضوعياً ،ونشاطاً
أكادميياً مبا خيدم حركة اإلنسان يف اجملتمع ،وصون حقوقه وحرايته ،وأن تكون قنا ًة لرفد صانع
القرار يف الدولة العراقية إبمكاانت التخطيط االسرتاتيجي ومقوماته ،واعتماد السياسات
العقالنية والرشيدة البناءة الفاعلة ،وليس اعتماد ردود األفعال اليت ال جتدي نفعاً .وأيمل
املركز أبن يكون إصداره هلذه اجمللة طريقاً للتعامل مع اآلخر قبوالً واحرتاماً وتعايشاً ،وتعشيق
العقول وتفاعلها ومشاورها على اختالف مشارهبا وأنواعها وأطيافها ،هذا إىل جانب أمل
املركز أبن تكون اجمللة منرباً إلعالء صوت العلم واملعرفة؛ إذ إن هلذين سلطة وفضيلة ال تزوالن
وحتقيقاً ملبدأ «زكاة العلم تعليمه» وسعياً للوصول إىل منطق السلطة اخلادمة وليس احلاكمة.
9
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حصاد البيان
هذه ابقة من أزهار (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ننشرها بني يدي
القارئ اجلاد يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون على
ترست مقدمات أفصحت عن
وفق منهجية علمية خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن مّ
سالمة بنيتها التخطيطية وأهدافها الواضحة.
يظن ظناً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي
إن املركز ّ
حقه يف معانقة أايدي القراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست
قصرية حبكم الزمن؛ مما يؤدي إىل إعادة الصحبة بني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا
يشكل تالمحاً بينهما سواءً 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 احلسني (وخريُ ٍ
جليس يف الزمان كتاب) حكمة دالة على أمهية هذه الرفقة.
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اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف
حتليل ودراسة جدوى أتقلم هذه االسرتاتيجة مع السياق العراقي
اهلجمات اإلرهابية يف والية نيويورك يف احلادي عشر من أيلول من عام  2001واحلروب
عرضت
ُ
ّ
الغرب إىل خطر مفاهيم التطرف اليت مل تشهدها من قبل .ويف حني أن العديد
أفغانستان
و
اق
ر
الع
الالحقة يف
َ
من الصراعات خالل احلرب الباردة وما تلتها من عواقب وخيمة تشكلت عرب األيديولوجيات السياسية
والتوترات العرقية ،فإن األحداث يف عام  2001وما أعقبها مت من خالهلا استقطاب األفراد وجذهبم من أجل
غاايت تنتهي ابلتطرف التدرجيي؛ ومنذ ذلك احلني تعاين أغلب دول العامل إىل يومنا هذا من آاثر ما حدث
يف ذلك اليوم .ومذ ذاك احلني ،يسعى احملللون واملتخصصون ابألمن إىل شرح الكيفية واألسباب وراء اجنذاب
األفراد حنو قضية التطرف .وعلى الرغم من الكميات اهلائلة من الكتب اليت مت نشرها عرب تلك السنني ،إال
أن التعريف الدقيق للتطرف ما يزال غري قائم؛ ويف غضون ذلك ،برزت أسئلة أخرى فيما يتعلق ابلتمييز بني
التطرف العنيف وغري العنيف ،واألدوار املعينة اليت يؤدوهنا لزايدة جذب األفراد حنو األفكار العقائدية .ما
حترض على القتل والدمار عرب العامل ،فقد قام تنظيم داعش إبهناء
تزال اجلماعات املتطرفة واأليديولوجيات ّ
التطرف اإلسالمي الذي ميثله تنظيم القاعدة الذي سيطر على مساحات واسعة من سوراي والعراق وليبيا
ومصر ،وإن اإلرهابيني الذين يتم توجيههم من قبل أيديولوجية اجلماعة مسؤولون عن اهلجمات الدموية يف
الوالايت املتحدة ،واململكة املتحدة ،والسويد ،وفرنسا ،وبلجيكا ،وتونس وأماكن أخرى.
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املخدرات واإلدمان  ..الرؤى الدولية يف املكافحة والتجربة العراقية
ليس من املبالغة إذا ما وصفت آفة املخدرات يف العراق أبهنا صنو اإلرهاب يف تفتيت اجملتمع
واإلضرار به .فمشكالت خطرية مثل التفكك األسري ،وخروج طاقات العمل عن قدراهتا ،وانتشار مافيات
اجلرمية املنظمة ،وحتالفها مع منظومة الفساد املستشري ،واهلدر االقتصادي ،كلها تشكل جزءاً يسرياً من
ظاهرة اإلدمان وانتشار املخدرات يف أوساط الشباب.
وعلى الرغم من مرور حنو مئة عام على االتفاقية العاملية ملنع اإلدمان على املخ ِّدرات والسيطرة
عليها ،وبعد أن استطاعت بلدان العامل امتالك جتارب انفعة يف هذا اجملال ،إالّ أن نتيجة كل ذلك -واي
للمفارقة -هي أن مجيع بلدان العامل تقريباً مل تصل إىل اهلدف األساس الذي رمسته ،وهو احلياة من دون
خم ِّدرات.
وال يعين ذلك ابلطبع أن جهود مكافحة املخدرات كانت بال مثر ،إذ إن مالحقة جرمية نشر
املخدرات ،ومساعدة املدمنني على ترك اإلدمان ،هي الوظيفة األساس واجلهد اإلنساين الذي يستحق
ابلفعل تقدمي التضحيات.
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وقائع مؤمتر البيان السنوي األول
على الرغم من سعي العراق منذ تشكيل احلكومة األوىل عام  2003إىل
رسم سياسات تنموية واقتصادية للبلد مثل «اسرتاتيجية التنمية الوطنية -2007
 ،2010واسرتاتيجية التنمية الوطنية ،2014-2010مث اسرتاتيجية التنمية
الوطنية  ،2017-2013وخطة التنمية الوطنية  ،»2022-2018وغريها من
االسرتاتيجيات اليت وضعت ابلتعاون مع املؤسسات الدولية مثل البنك الدويل
ومنظمة العمل الدولية ،وسواها من املؤسسات املتخصصة إال أن هذا السعي مل
جيد فرصة التطبيق على الواقع العملي؛ بسبب الوفرة املالية اليت حتققت للعراق نتيجة
ارتفاع أسعار النفط الكبرية اليت أدت إىل زايدة اإلنفاق االستهالكي؛ مما أضعف
مسارات التخطيط السليم ،وهذا احلال ليس يف العراق فحسب بل تشهده معظم
الدول النامية اليت تعتمد على قطاع املواد األولية يف توفري احتياجاهتا من العمالت
الصعبة ،ومتويل استرياداهتا االستهالكية اليومية.
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األوراق البحثية

السياسة اخلارجية للمملكة املتحدة بعد انسحاهبا من االحتاد األورويب
ذهب الشعب الربيطاين إىل صناديق االقرتاع يف الثالث والعشرين من شهر حزيران عام
 2016للتصويت حول بقاء اململكة املتحدة ضمن االحتاد األورويب أم انسحاهبا منه .فكانت
املفاجأة اليت صدمت العديد من املراقبني واحملللني واجلماهري ،فضالً عن شخصيات سياسية هو
اختيار الناخبني وبنسبة  %51،9مغادرة بريطانيا من االحتاد األورويب.
وما 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 انضمامها 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.
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االنتخاابت العامة الربيطانية لعام  :2017التأثريات على الشرق األوسط

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.
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واقع مشاريع صناديق اإلقراض التخصصية للمبادرة الزراعية لسنة 2014

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 ،
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مكافحة املخدرات يف القانون العراقي
لقد عرف اإلنسان منذ القدم قدرة بعض النبااتت على تسكني آالم بعض األمراض
والشفاء منها سواء عن طريق الصدفة أم عن طريق التجربة ،ويف الوقت نفسه اكتشف أن لبعض
النبااتت أتثريات غريبة حني مضغها أو استنشاقها تؤثر على وعيه وقدراته العقلية والنفسية .ويف
تراث احلضارات القدمية وجدت كتاابت ونقوش على جدران املعابد تدل على معرفة اإلنسان
على مر العصور ابملواد املخدرة واستخدامه إايها ،فاهلندوس على سبيل املثال كانوا يعتقدون أن
اآلهلة (شيفا) هي من أتيت بنبااتت القنب من احمليط ،مث أتيت بقية اآلهلة لتستخرج منه ما يسمونه
ابلرحيق اإلهلي ،ويقصد به (احلشيش).
وقد أضحت املخدرات آفة خطرية ابتلعت عدداًكبرياً من الشباب يف خمتلف اجملتمعات،
وإن األثر السليب لتعاطي املخدرات ال ينعكس على املدمنني وأسرهم فحسب ،بل متتد هذه
اآلاثر لتشمل اجملتمع كنسيج اجتماعي واحد ،فبعض من اجلرائم يرتبط بتعاطي املخدرات
كحوادث الدهس ،وبعض يرتكب حتت أتثري املخدرات كالقتل واالغتصاب.
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حزب العدالة والتنمية :أسباب الصعود ،والقفزة االقتصادية ،واملستقبل
عاشت تركيا منذ قيام اجلمهورية على يد مصطفى كمال أاتتورك يف عام  ١٩٢٣وحىت
بداية عهد تورغوت أوزال عام  ١٩٨٣يف ظل سياسات منغلقة اقتصادايً واجتماعياً وثقافياً؛
والسبب الرئيس لسياسة االنغالق -حسب اعتقاد الكماليني -أن الدولة العثمانية اليت قامت
على أساس اخلالفة اإلسالمية لستة قرون عانت من مشكالت اقتصادية واجتماعية ،لوجود
قوميات وأداين كثرية ،وأن احلل كان يف انغالق تركيا على قومية واحدة ودين واحد ،واالكتفاء
بقدرات البالد االقتصادية الذاتية بدالً من االعتماد على الدول األوروبية اليت سيطرت على
االقتصاد العثماين منذ حرب القرم بني العثمانيني والروس ( )١٨٥٦-١٨٥٣اليت تسببت يف
استنجاد الدولة العثمانية ابلربيطانيني والفرنسيني وحصلت على قروض كبرية مل تستطع تركيا
تسديها؛ وابلتايل أعلنت اإلمرباطورية العثمانية إفالسها يف عام  ١٨٧٥وعدم قدرهتا على تسديد
الديون األجنبية واحمللية.
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شبكات االتصاالت املتنقلة (من اجليل االول اىل اجليل اخلامس)
خالل العقود األخرية ازداد استخدام تكنولوجيا االتصاالت بنح ٍو متسارع؛ لضرورة
احلصول على خدمات االتصاالت بسعات نقل عالية جداً ،فضالً عن احلاجة إىل التطور املستمر
يف شبكات االتصاالت ،ونقل املعلومات .ومن انحية اقتصادية توفر تكنولوجيا املعلومات
عائدات مالية كبرية للمستثمرين يف هذا القطاع .ولعل احلاجة امللحة املستمرة لزايدة سرعة تنقل
البياانت متثل حتدايً كبرياً لصناع التكنولوجيا الذي حدا هبم إىل تطوير مستمر ودائم يف قطاع
تكنولوجيا االتصاالت؛ األمر الذي أفرز ظهور تقنيات وأجيال متعددة لشبكات االتصاالت.
إن التطور املستمر يف التقنية ميثل حالً لكل التحدايت اليت تواجه االتصاالت احلديثة بتطبيقاهتا
كافة املتمثلة بنقل الصوت ،والفيديو ،والوسائط املتعدة ،وبعبارة أخرى تنقل البياانت بصورة
عامة .وإن كمية نقل البياانت وكفاءة النظام والرتددات املستخدمة مكنت هذه التقنية من توفري
سرعة للبياانت بلغت ما يقارب 100م هـ /اثنية يف حال التجوال و 1جيكا هـ /لكل اثنية
يف حالة الثبات ألكثر من مستخدم ،وهذه متثل سرعات عالية جداً ابملقارنة مع سابقاهتا من
التقنيات (.)3G ,2G
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أزمة البيت الكردستاين يف مشال العراق
من الناحية االجتماعية ،ينقسم مشال العراق -ذو األغلبية الكردية -على منطقتني،
منطقة هبدينان ومنطقة سوران ،وتشمل هبدينان حمافظة دهوك ابلكامل فضالً عن بعض البلدات
الصغرية والقرى يف حمافظة أربيل ،فيما تضم سوران حمافظة السليمانية ومعظم أربيل .والفرق
االجتماعي األساسي بني املنطقتني هو اختالف اللهجتني البهدينانية والسورانية بنح ٍو كبري.
وإمجاال ،فإن الناطقني ابلسورانية يف مشال العراق أكثر من البهدينانية ،وتفتقر املنطقة الكردية
يف مشال العراق إىل لغة كردية فصحى مشرتكة .ومل ينجح الزعماء األكراد يف توحيد اللهجات
الكردية الرئيسية يف لغة فصحى موحدة اليت هي من أهم متطلبات توحيد أي أمة حنو تشكيل
دولة مستقلة.
وحبسب تصنيف املوقع الرمسي حلكومة إقليم كردستان العراق ،فإن للّغة الكردية هلجتني
رئيسيتني هي (الكرماجنية) ويتحدث هبا مجيع األكراد يف تركيا وسوراي ،واملناطق اليت يسكنها
البهدينان يف حمافظة دهوك .واللهجة الثانية (السورانية) ويتكلم هبا أكراد حمافظات السليمانية
وكركوك ومعظم أكراد أربيل ،وأكراد إيران.
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التسرب الدراسي يف العراق  ..رؤية قانونية مقارنة
ُّ
ُّ
يعد التعليم أحد حقوق اإلنسان الذي حرصت املواثيق ،والعهود الدولية على ضمان
حصول األفراد عليه والتمتع به؛ لكسب املعرفة ،والثقافة ،واكتساب املهارات اليت ميكن أن
تصحح مسار حياهتم بعيداً عن اجلهل والتخلُّف ،ويتفرع عنه احلق يف إلزام التعليم مبراحل معينة
من حياة األوالد الذين يكونون مؤهلني من حيث العمر للدخول إىل املدارس سواء العامة منها
أو املتخصصة اليت هتتم بفئة من األوالد الذين حيتاجون إىل تعليم خاص.
إن احلق يف التعليم من احلقوق املعرتف هبا يف الدساتري الوطنية يف عامل اليوم ،إذ تشري
الدراسات إىل أن  %90من دساتري العامل ضمت بنداً عن احلق يف التعليم ،ومن بني هذه
الدساتري ،يقتضي  %60منها أن يكون التعليم إلزامياً حىت مرحلة معينة ،فضالً على أن يكون
التعليم جمانياً يف كل املراحل أو مراحل معينة.
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إصالح النظام االنتخايب يف العراق
لقد أصبح النظام االنتخايب يف العراق موضوعاً مثرياً للجدل للغاية ،حبيث ّأدى إىل
مظاهرات ومطالبات إبصالحات مهمة يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت والقانون
االنتخايب ،وقد متكن جملس النواب العراقي من اختيار جلنة جديدة ملفوضية االنتخاابت ،لكن
اجلدل ما يزال قائماً على اختيار واحد من األمور الثالثة اآلتية:
– إما اعتماد قانون االنتخاابت لعام  2010مرة أخرى أو تعديله.
– وإما أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة أو  18دائرة.
– وإما اختيار اآللية األنسب لتوزيع املقاعد النيابية.
تطوره مع مرور
لذلك ،من الضروري دراسة طبيعة النظام االنتخايب يف العراق وكيفية ُّ
الوقت ،وآلية تطبقيه من الناحية العملية ،واألسس اليت يتم على وفقها انتقاده؟
إن اإلجابة عن هذه األسئلة األساسية تفسر املفاضلة بني مزااي النظام االنتخايب يف العراق
وعيوبه ،ومتهد السبيل لتقييم البدائل ،فضالً عن دراسة اجلدوى وإمكانية التطبيق.
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العمليّة الرتبويّة يف العراق  ..الواقع واملشكالت واحللول
عانت العملية التعليمة يف العراق منذ منتصف مثانينيات القرن املاضي من اإلمهال
والركود؛ بسبب سياسات احلروب اليت انتهجها النظام املباد ،وما تبعها من اهتمام مبالغ ابلقوة
العسكرية على حساب املرتكزات الكثرية اليت تبىن على أساسها الدول املتطورة وعلى رأسها
عما تركه احلصار االقتصادي الذي
النظام التعليمي الذي يع ّد قاعدة اهلرم يف تطور األمم ،فضالً ّ
فرض على الشعب العراقي ،والذي أطاح مبا تبقى من بىن حتتية للتعليم يف العراق .ويف حني
كان النظام التعليمي يف العراق ُّ
يعد من بني األنظمة املتطورة يف املنطقة ،ابت اليوم من بني أكثر
األنظمة التعليمية اليت تعاين من مشكالت كثرية يكاد يكون أغلبها مستعصياً؛ بسبب عدم
جدية القائمني على رسم سياسات الدولة ،وضعف القيادات التعليمية يف كثري من مفاصلها.
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إعالن ترامب بشأن القدس يف ضوء القانون الدويل العام
القدس أو أورشليم هي مدينة أتسرك جبماهلا وروعتها وعراقتها ،وهلا مكانة عظيمة يف
قلوب املسلمني ،فهي أرض مقدسة ،ومباركة بنص القرآن الكرمي ،وفيها املسجد األقصى أول
قبلة للمسلمني ،واثين مسجد بُنيِ هلل يف األرض ،وإليها أسري ابلنيب حممد -صلى هللا عليه وآله
وسلم -وهي أرض األنبياء عاش عليها ودفن يف ثراها كثريٌ منهم عليهم السالم.وملدينة القدس
أمهية ابلغة يف الفكر اإلسرائيلي ،لذرائع دينية وأترخيية .وقبل أن يُعلن عن قيام «إسرائيل» بنصف
قرن قال ثيودور هرتزل مؤسس املنظمة الصهيونية العاملية« :إذا حصلنا على مدينة القدس ،وكنت
حياً وقادراً على القيام أبي عمل ،فسوف أزيل كل شيء ليس مقدساً لدى اليهود فيها ،وسوف
مرت عليها قرون» .وبعد نصف قرن من استيالء «إسرائيل» على كامل
أحرق مجيع اآلاثر اليت ّ
مدينة القدس عام  ،1967مل يكن فكر القادة اإلسرائيليني مغايراً ألسالفهم ،ففي مراسم استقبال
الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف أول زايرة له إلسرائيل بعد توليه منصبه ،أعلن رؤوبني ريفلني
رئيس إسرائيل خماطباً ترامب« :فخر لنا أن نستقبلك يف القدس يف وقت حنتفل مبرور  50عاماً على
احتفاالت يوم القدس ،ويسعدان أن حليفتنا األكرب تقر أبمهية القدس للشعب اليهودي ،فالقدس
هي القلب النابض للشعب اليهودي مثلما كانت قبل ثالثة آالف عام».
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الفعاليات

مشاركة مركز البيان للدراسات والتخطيط يف زايرة إىل أملانيا بدعوة من قبل مؤسسة كونراد أديناور ()KAS
من يوم  23إىل  27من كانون الثاين ،كان مركز البيان للدراسات والتخطيط جزءاً من الوفد
العراقي الذي ذهب إىل أملانيا بدعوة من قبل مؤسسة كونراد أديناور ،وتضمنت الزايرة سلسلة من
االجتماعات يف هامبورغ وبرلني مع معاهد البحوث ،وأعضاء الربملان االحتادي األملاين ،ومسؤولني
من احلكومة االحتادية مبا يف ذلك وزارة اخلارجية واملستشارية.
انقش الوفد طوال مدة الزايرة سبل تعزيز العالقات الثنائية بني العراق وأملانيا يف اجملاالت
املشرتكة ،مبا يف ذلك اجلهود املبذولة ملكافحة التطرف العنيف ،وخلق الظروف املالئمة ملزيد من
االستقرار يف الشرق األوسط ،واالستجابة اإلنسانية للنازحني والالجئني ،وكيفية التعامل مع األزمة
املالية العاملية.
تؤدي أملانيا دوراً قيادايً يف حتقيق االستقرار يف املناطق احملررة يف العراق كوهنا عضواً يف
التحالف الدويل ملكافحة داعش من طريق توفري اخلدمات األساسية وفرص العمل للنازحني ،وعلى
مدى العامني املاضيني قامت أملانيا أيضاً مبهام تدريبية يف إقليم كردستان لدعم قوات البيشمركة يف
مكافحة تنظيم داعش.
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جلسة حوارية
ضمن سلسلة فعاليات مركز البيان للدراسات والتخطيط لعام  ،2017أقام املركز
جلسة حوارية يوم السبت املوافق  29نيسان  2017مجعت طلبة الدراسات العليا يف كلية
العلوم السياسية – جامعة بغداد ،وطلبة الدراسات العليا يف جامعة جورج اتون – قسم
السياسة اخلارجية واألمن والدفاع يف واشنطن ،إذ تناولت هذه اجللسة يف بدايتها نبذة تعريفية
بني الطلبة يف كِال اجلامعتني وأشار طلبة جامعة جورج اتون إىل أهم املناهج واملواد الدراسية
اليت تُدرس يف اجلامعات األمريكية اليت إبمكان طلبة الدراسات العليا االستفادة منها يف
أثناء كتابة حبوثهم .ابتدأت اجللسة بطرح أسئلة من قبل الطرفني ،ومن مث فتح النقاش حول
أهم احملاور اليت مشلتها تلك األسئلة ،إذ تناولت عدة جوانب سياسية منها واقتصادية وأمنية
ومالية ،فضالً عن جمال التكنولوجيا ومكافحة اإلرهاب .وأشار الطلبة يف جامعة جورج اتون
إىل اجلهود اليت يبذهلا العراق يف حماربته للمجاميع اإلرهابية يف املوصل ،واستعادة األراضي
العراقية املسيطر عليها من قبل داعش ابلتعاون مع التحالف الدويل ،فضالً عن التطرق إىل
مرحلة ما بعد داعش والسبل الكفيلة يف إعادة إعمار تلك املناطق وإرجاع سكاهنا إليها،
وإعادة أتهيل النسيج االجتماعي هلا.
Al-Bayan Center for Planning and Studies

28

دور مراكز الدراسات واألحباث يف صنع السياسة العامة
يف إطار نشاطات مركز البيان للدراسات والتخطيط وضمن
سلسلة فعالياته لعام  2017عقد املركز ورشة عمل حتت عنوان (دور
مراكز الدراسات واألحباث يف صنع السياسة العامة) يوم السبت
املوافق  6أاير  2017وحبضور رؤساء مراكز الدراسات واألحباث
يف العراق وممثليهم ،وتضمنت الورشة حواراً موسعاً بني احلاضرين
ألهم احملاور املشرتكة فيما بني مراكز األحباث ،وبدأت اجللسة بكلمة
ترحيبية من قبل املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط
السيد سجاد نشمي ،مشرياً إىل اجلهود اليت تبذهلا مراكز الدراسات
يف العراق يف تقدمي رؤية عامة لصناع القرار يف اجملاالت السياسة
واالقتصادية واالجتماعية.
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حوار ونقاش
يف  15أاير عام  ،2017استضاف مركز البيان للدراسات
والتخطيط مناقشات بني وفد زائر من مؤسسة كونراد أديناور يف برلني برائسة
انئب األمني العام الدكتور جريهارد واهلرز وجمموعة من املهنيني والباحثني
العراقيني الشباب يف بغداد.
وتضمن هذا احلدث مناقشات حول حتدايت العراق املستقبلية
مبا فيها األمن والتنمية االقتصادية واملصاحلة الوطنية ،وعرض الوفد األملاين
انطباعاته عن الوضع احلايل يف العراق وتبادل املشاركون وجهات النظر
حول طبيعة العالقات الثنائية بني العراق وأملانيا وفرص تعزيز التعاون الثنائي
بني البلدين .وتعد الطاولة املستديرة جزءاً من سلسلة من املناقشات يف
مركز البيان الذي يسعى إىل تعزيز جودة النقاشات حول خيارات السياسة
املتعلقة ابلتنمية السياسية واالقتصادية يف العراق يف ضوء التحدايت احمللية
واإلقليمية.
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استطالع رأي :توجهات الناخبني ابالستحقاقات االنتخابية القادمة يف العراق
(املشاركة ،التفضيالت ،األولوايت)
مت تصميم الدراسة احلالية لشرائح متعددة من اجملتمع العراقي من
ِ
وجهت إىل ()2.310
تكون من ستة عشر سؤالاً رئيساًّ ،
خالل استبيان ّ
مبحوثني مت سحبهم من عينة مكونة من ( )38.000ألف رقم هاتف
حممول ،ومت اختيار األرقام بطريقة عشوائية من قاعدة البياانت الوطنية
يف عموم احملافظات كممثلني عن سكان العراق الذين يتجاوز عددهم
( )36مليون نسمة ،وقد تناسب أفراد العينة على الصعيد الوطين من
حيث نسبة السكان يف احملافظة إىل نسبة العينة املختارة ،وتضمنت
األسئلة متغريات اجلنس ،والتوزيع العمري ،واملستوى املعيشي ،واملستوى
التعليمي ،ونوع العمل ،والقومية ،فضلاً عن تسعة أسئلة حمورية عاجلت
أهداف االستطالع وحماوره الرئيسة .وجرى اعتماد إسقاطات سكان
العراق حسب كل حمافظة على وفق أحدث البياانت الصادرة من اجلهاز
املركزي لإلحصاء التابع لوزارة التخطيط.
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ندوة :أزمة امليزانية يف حكومة إقليم كردستان كمحفز لقيادة مسؤولة ومتجاوبة
سيحضر قادة العامل يف دافوس يف االجتماع السنوي السابع واألربعني
للمنتدى االقتصادي العاملي ملناقشة التحدايت العاملية وضرورة إجياد “قيادة
متجاوبة” ،ويف ضوء ذلك استضاف مركز البيان للدراسات والتخطيط
جلسة نقاشية يوم  17من كانون الثاين عام  2017بعنوان “أزمة امليزانية
يف حكومة إقليم كردستان كمحفز لقيادة مسؤولة ومتجاوبة” ،تضمنت
املناقشة عرضاً تقدميياً قدمه الدكتور مارك ديويفر من واشنطن العاصمة،
الذي حتدث مع جمموعة من األكادمييني واملمارسني حول األزمة االقتصادية
اليت تواجه إقليم كردستان ،وشرح كيف أن أزمة املوازنة احلالية ستجرب حكومة
اإلقليم على التحول حنو قيادة أكثر استجابة ومسؤولية.
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ندوة :الرائسة األمريكية اجلديدة ومستقبل العالقات العراقية األمريكية
نظَّم مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة علمية بعنوان( :الرائسة األمريكية
اجلديدة ومستقبل العالقات العراقية األمريكية) ،وذلك ضمن سلسلة ندوات املركز
خالل العام  2017يوم السبت املوافق  21كانون الثاين  ،2017ومبشاركة شرحية
واسعة من املختصني واألكادمييني واملهتمني واملتابعني للشأن السياسي ،ألقى خالهلا
األستاذ صفاء الشيخ -انئب مستشار األمن الوطين -حماضرة نّبي خالهلا الدور
املهم للوالايت املتحدة األمريكية يف املنطقة يف ظل الظروف الراهنة اليت تعيشها
واملتمثلة ابلواقع األمين وسبل القضاء على اإلرهاب ،فضالً عن أمهية تبين العراق
سياسة خارجية واضحة وقوية مع الوالايت املتحدة ،واستعرض األستاذ صفاء الشيخ
مراحل العالقات العراقية ،األمريكية يف السنوات السابقة ،وما حتقق فيها من تعاون
يف جمال الطاقة واألمن وتدريب القوات العراقية ،والسيما أن هذه العالقات اتسمت
ابالتزان والثبات كما وصفها ،ودعا الشيخ إىل عدم استباق األحداث؛ كون معامل
اإلدارة اجلديدة للبيت األبيض ما تزال غامضة على حد تعبريه ،ألن كل ما يقال وما
يُكتب يبقى جمرد توقعات وتنبؤات.
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مشاركة مركز البيان
أقامت مؤسسة الشرق األوسط للبحوث (مريي) مبقرها يف أربيل
يوم اخلميس املوافق  ٢٦كانون الثاين  2017حلقة نقاشية بني مراكز
الدراسات واألحباث يف عموم حمافظات العراق ،ومبشاركة مركز البيان
للدراسات والتخطيط ،وشرحية واسعة من الباحثني واألكادمييني ،ومديري
مراكز البحوث والدراسات ،وترأس اجللسة السيد دالور عالء الدين رئيس
املؤسسة ،وبدأها بكلمة ترحيبية ،أشار فيها إىل الدور الذي تضطلع به مراكز
الدراسات والبحوث يف العراق والعامل ،مبيناً أن فكرة هذه احللقة النقاشية
جاءت ألمهية اللقاءات املباشرة فيما بني هذه املراكز ،وضرورة السعي إىل
تطويرها بنح ٍو مستمر مبا يساعد يف بناء مؤسسات حبثية علمية تعمل على
رفد صانع القرار ابألحباث والدراسات الرصينة.
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ندوة :مستقبل النفط يف ظل تعدد مصادر الطاقة
متر أسواق النفط حالياً مبرحلة صعبة بعد تراجع أسعار اخلام بنح ٍو
ُّ
كبري؛ بسبب العوامل اليت حتدد شكل أسواق الطاقة العاملية ،فضالً عن
خفض اإلنتاج ملنظمة البلدان املصدرة للنفط ( ،)OPECوبناءً على ذلك
عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوتَهُ املوسومة بـ(مستقبل النفط يف
ظل تعدد مصادر الطاقة) ،ألقى خالهلا السيد لؤي اخلطيب مدير معهد
العراق للطاقة حماضرة تضمنت العديد من احملاور ،منها:
	•السياسة احلكومية يف ظل هبوط أسعار النفط العاملية.
	•التقليل من االعتماد على النفط كمورد رئيس لالقتصاد العراقي.
	•منظمة أوبك ( )OPECودورها يف خفض اإلنتاج.
	•مشروع الطاقة املتجددة وسبل تطبيقه يف العراق.
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ندوة :حنو واقع أفضل للتعليم العايل يف العراق
أقام مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة علمية بعنوان (حنو واقع أفضل
للتعليم العايل يف العراق) يوم السبت املوافق  25آذار  ،2017حبضور معايل
وزير التعليم العايل والبحث العلمي األستاذ الدكتور عبد الرزاق العيسى ،ومبشاركة
رئيس جامعة اببل األستاذ الدكتور عادل البغدادي ،واألستاذ الدكتور حممد
علي الربيعي من جامعة دبلن ،وحضر الندوة خنبة من األكادمييني ،واملختصني،
والباحثني ،وعمداء الكليات العلمية واإلنسانية ،وبعض الناشطني من منظمات
اجملتمع املدين.
وتضمنت الندوة عدة حماور ابتدأها معايل الوزير الدكتور عبد الرزاق
العيسى إبلقاء نظرة إىل التعليم العايل ومؤسساته يف العراق ،مشرياً إىل خطة الوزارة
يف السنوات املقبلة اليت تسعى من خالهلا إىل بناء جسور تعاون وتواصل بني
املؤسسات التعليمية العراقية واملؤسسات العاملية؛ ملا لذلك من ضرورة وأمهية يف
تطوير واقع تلك املؤسسات داخل العراق؛ ملواكبة االنفتاح العلمي والبحثي مع
نظرياهتا العاملية.
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ندوة :خروج بريطانيا من االحتاد األورويب ..اآلاثر والتوقعات
أقام مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة بعنوان “خروج بريطانيا من االحتاد
األورويب ..اآلاثر والتوقعات” يوم اخلميس املوافق  6نيسان  ،2017وذلك يف ضوء
جلوء اململكة املتحدة للمادة  50من معاهدة لشبونة؛ األمر الذي ميهد الطريق حنو
مفاوضات متتد لعامني ستؤدي يف هناية املطاف إىل خروج اململكة املتحدة من االحتاد
األورويب.شهدت الندوة استضافة عضو الربملان يف مجهورية أملانيا االحتادية وعضو
اللجنة الربملانية املعنية ابلتعاون االقتصادي والتنمية السيد توبياس زيش ،وقد قدم السيد
زيش وجهة نظر أملانيا حول عواقب اخلروج الربيطاين من االحتاد األورويب ،مشرياً إىل
أن النتيجة اإلجيابية الوحيدة احملتملة لقرار بريطانيا مبغادرة االحتاد األورويب تتمثل بوجود
وبي أن على أملانيا
فرصة ألورواب لتطوير سياسة أمنية ودفاعية متماسكة ومتكاملة ،نّ
أن يكون هلا اآلن دور قيادي يف صياغة السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب ،والسيما
ابلنظر إىل أوجه عدم اليقني املتعلقة ابلعالقات األوروبية-األمريكية ،وقد أعرب السيد
زيش عن قلقه إزاء االجتاه العاملي املتنامي حنو االنفصالية والعزلة ،مستشهداً إبعادة
توحيد أملانيا كمثال على كيفية حتقيق السالم والتعايش بنجاح.
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ندوة :سياسات البنك املركزي يف ظل األزمة املالية
متر أسواق النفط حالياً مبرحلة صعبة بعد تراجع أسعار اخلام بنح ٍو كبري؛
ُّ
بسبب العوامل اليت حتدد شكل أسواق الطاقة العاملية ،فضالً عن خفض اإلنتاج
ملنظمة البلدان املصدرة للنفط وكذلك العجز احلاصل يف موازنة العراق للسنوات
الثالث املاضية؛ نتيجة اخنفاض اإليرادات مقابل حجم النفقات العامة ،هلذا عقد
مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوتَهُ املوسومة بـ(سياسات البنك املركزي يف
ظل األزمة املالية) يوم السبت املوافق  ٨متوز  ٢٠١٧مبشاركة معايل الدكتور علي
العالق حمافظ البنك املركزي ،وحضور خنبة من األكادمييني والباحثني واملهتمني،
وشخصيات من املصارف األهلية ،ورجال أعمال ،وقدم خالهلا السيد العالق
حماضرة موسعة بدءاً من بيان مهام البنك املركزي ومسؤولياته والتحدايت اليت
يواجهها ،وكذلك الظواهر اليت تواجه السياسة النقدية ،فضالً عن حجم اإليرادات
احمللية والنفقات احمللية ،واالخنفاض املفاجئ يف اإليرادات الذي واجهتهُ احلكومة
مع ارتفاع الدين العام بني عامي  ٢٠١٦و.٢٠١٧
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ندوة :قراءة أولية ملوازنة العراق 2018
ُّ
تعد املوازنة العامة للدولة “ترمجة مالية وكمية ونقدية لألهداف اليت ترغب
الدولة بتحقيقها مستقبالً خالل مدة مالية مقبلة” ،مبعىن أن املوازنة العامة للدولة
مبنزلة األداة الرئيسة يف حتقيق إجنازات األداء العام هلا ،وهي تقوم على “اجلداول
املتضمنة ختمني الواردات واملصروفات لسنة مالية واحدة تعني يف قانون املوازنة”؛
فتعمل الدولة من خالل اإلعداد والنظر إىل مدخالهتا وخمرجاهتا داخل هذه
املوازنة؛ لغرض حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وأتمني الرفاهية للمجتمع،
وانطالقاً من هذه األمهية عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط ندوة علمية
بعنوان (قراءة أولية يف موازنة العراق  ،)2018مبشاركة الدكتور مظهر حممد
صاحل مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية ،والدكتور إحسان الياسري مدير عام
دائرة املوازنة يف البنك املركزي العراقي ،والدكتور لؤي اخلطيب مدير معهد العراق
للطاقة ،وحبضور خنبة من األكادمييني والباحثني ،واملهتمني ،وشخصيات من
املصارف األهلية ،ورجال أعمال .وقد قدم خالهلا املشاركون مالحظاهتم العامة
بشأن إعداد املوازنة العامة للعراق للسنة املالية القادمة.
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السياسي
ندوة :دور املراكز البحثية يف صناعة القرار
ّ
انطالقاً من األمهية اليت حتظى هبا مراكز الفكر والرأي يف الوقت
احلاضر ،فضالً عن الدور الذي تضطلع به يف إرشاد صانع القرار ألهم
املعلومات اليت تساعد يف اختيار أفضل البدائل لديه ،عقد مركز البيان
للدراسات والتخطيط ابلتعاون مع مركز دراسات البصرة واخلليج العريب
يف جامعة البصرة ندوة علمية بعنوان (دور املراكز البحثية يف صناعة
السياسي) يوم االثنني املوافق  ٢٧تشرين الثاين  ،٢٠١٧يف بناية
القرار
ّ
مركز دراسات البصرة واخلليج العريب .وحضر الندوة مجع من األكادمييني
والباحثني ،ألقى خالهلا الباحثون أوراقهم البحثية اليت أشارت إىل أمهية
الدور الذي تؤديه هذه املراكز يف ظل التغيريات اليت حدثت -وما تزال
حتدث -يف النظام الدويل.
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ندوة :املخدرات يف العراق :األبعاد واملعاجلات
عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط طاولته النقاشية التخصصية عن
املخدرات حتت عنوان“ :املخدرات يف العراق :األبعاد واملعاجلات” بتأريخ
 18تشرين الثاين  ،2017وقد حضرها خنبة من املختصني واملسؤولني واملعنيني
ابملخدرات.وقد عرض الدكتور عدانن ايسني رئيس اللجنة الرمسية املشكلة يف
األمانة العامة جمللس الوزراء واخلاصة بدراسة واقع املخدرات يف احملافظات اجلنوبية،
ملخصاً عن تقرير اللجنة الذي محل عنوان“ :مشكلة املخدرات وأثرها يف األمن
اإلنساين للمجتمع العراقي :دراسة ميدانية يف حمافظات البصرة وميسان وذي
قار” ،إذ كشف عن أرقام تشري إىل الدالالت االجتماعية (الفقر ،والتعليم،
والبطالة) وعالقتها ابنتشار املخدرات يف أوساط الشباب ،وأشار إىل أن هذه
العناصر تتعلق ابلتنمية االجتماعية ،ويف حال مل هتتم الدولة ابلتنمية املستدامة؛
فإن هذه احلاالت سوف تتحول إىل ظاهرة بنيوية يف اجملتمع ،وذلك مكمن
خطورهتا ،حيث إن بنيوية الظاهرة تعين ظهورها أبشكال خمتلفة مهما مت حماربتها
طاملا األسباب موجودة.
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مؤمتر البيان السنوي األول
يف إطار حتقيق مركز البيان للدراسات والتخطيط ملهمته
يف أن يكون مصدراً مهماً يف حتليل القضااي العراقية على حنو
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول
التغيرُّ ات اليت حتدث يف العراق واملنطقة ،والسيما اليت تتناول جممل
القضااي السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،عقد املركز مؤمتره
السنوي األول املوسوم بـ”التخطيط لرسم سياسات اقتصادية
ومالية جديدة يف العراق” وذلك يوم السبت املوافق  16أيلول
 2017يف بغداد.
وقد انتظم برانمج املؤمتر يف ثالث جلسات وستة حبوث،
افتتح املؤمتر السيد سجاد نشمي املدير التنفيذي للمركز بكلمة
عيشه الواقع االقتصادي
بي خالهلا أمهية هذا املؤمتر انطالقاً مما يَ ُ
نّ
ٍ
ٍ
واالستثماري يف العراق من حتدايت حقيقة -وقد تكو ُن مصريية
يف بعض اجلوانب-؛ فمن هنا تقرر إقامةُ مؤمت ٍر علمي يسعى
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
رصينة ُمقدمة من
أحباث
رب
إىل معاجلة املشكالت االقتصادية َع َ
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ِ
ِ
كفوئني ِ
لتناول ِ
احللول هلا.
وإبداء
تلك املشكالت،
أساتذ َة
جممل َ
َ
وأشار السيد سجاد نشمي إىل ضرورة تبين مثل هذه املؤمترات
اليت تساعد -ولو ابلنحو اليسري -إىل تشخيص املشكالت اليت
يعاين منها اجلانب االقتصادي يف العراق ،وإبداء احللول املناسبة
هلا عرب أحباث علمية رصينة تساعد يف حل تلك املشكالت،
ودعا خالل كلمته مؤسسات الدولة كافة ،ومراكز األحباث
ِ
العلمية ومؤسسات
والدراسات واملؤسسات األكادميية ،واملراك ِز
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اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية إىل أن املركز على استعداد
لبذل املزيد من اجلهود عرب اإلمكانيات املتاحة ِ
للعمل واملشاركة يف
ِ
ِ
ِ
سهم
إعداد الدراسات واألحباث والنشاطات اليت من شأهنا أن تُ َ
يهتم هبا هو واملراكز األخرى إىل
أو تُقدم احللول يف اجملاالت اليت ُ
اع القرار يف العراق .وقد شهد املؤمتر مشاركة الدكتور مهدي
صنّ ِ
العالق األمني العام جمللس الوزراء بورقة محلت عنوان “هل أدت
سياسة ترشيد اإلنفاق احلكومي إىل إعاقة مهام إعادة اإلعمار
يف املناطق احملررة؟” إذ أشار الدكتور إىل وضع خطة إلعادة
استقرار املناطق احملررة ابلتنسيق مع الوزارات واجلهات احلكومية
متس حياة الناس
األخرى ،فضالً عن إعادة تشغيل املشاريع اليت ُّ
بنح ٍو مباشر ،وشدد على ضرورة وضع خطط اقتصادية ومالية
تتواءم مع املرحلة اليت مير هبا العراق يف حربه ضد اإلرهاب ،مبيناً
أن الدولة متوجهة إىل رسم سياسة اقتصادية جديدة من خالل
إقرار اإلطار العام خلطة اإلعمار يف العراق ،وتبين خطط تنموية
مخسية حىت عام  2030تضع القطاع اخلاص قطب الرحى يف
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عجلة التنمية ،فضالً عن تبين أهداف التنمية املستدامة -2015
 ،2030وكذلك اسرتاتيجية التخفيف من الفقر 2020-2018
عرب صندوق التنمية االجتماعي .وقد ختللت اجللسات الثالث
نقاشات علمية موضوعية هادفة ،وتوجيه األسئلة واالستفسارات
لألساتذة احملاضرين .واجلدير ابلذكر أن هذا املؤمتر السنوي األول
هو ابكورة ملزيد من املؤمترات اليت سوف يعقدها املركز واليت تدخل
ضمن اهتماماته وأهدافه.
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تدريب :اإلحصاء الوصفي يف الدراسات اإلنسانية
انطالقاً من األمهية اليت يوليها مركز البيان للدراسات والتخطيط
لتقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،عقد املركز يوم السبت املوافق ٩
كانون االول  ٢٠١٧ورشة عمل بعنوان“ :اإلحصاء الوصفي يف الدراسات
صصت الورشة لطلبة الدراسات العليا من ذوي
اإلنسانية” ،وقد ُخ ّ
االختصاصات اإلنسانية يف مرحلة البحث ،وعقدت الورشة مبشاركة مخسة
عشر ابحثاً من األساتذة محلة شهادات املاجستري والدكتوراه يف اختصاص
أعد الباحث هاشم الركايب كراساً يغطي
العلوم السياسية وعلم االجتماع ،وقد ّ
مفردات املادة العلمية لتقدمي الورشة من قبله .وقد قسمت ورشة العمل على
ِ
ص احملور األول لفهم عالقة اإلحصاء ابلدراسات
ثالثة حماور :حيث ُخ ّ
ص َ
اإلنسانية ومميزاته .فيما غطى احملور الثاين بعض املفاهيم اإلحصائية املهمة
كهامش اخلطأ ،واملتغيرّ ات ومقاييسها ،واملناهج اإلحصائية ،والطرق
صص لإلحصاء الوصفي
اإلحصائية .أما احملور الثالث واألخري فقد ُخ ّ
ومؤشراته وآليات قياسها وتوظيفها يف الدراسات اإلنسانية.
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ورشة عمل :االلتزام ابلدستور ضمانة لوحدة العراق وخلياره الدميقراطي
حل اخلالفات الداخلية ،وترسيخاً للتجربة
انطالقاً من أمهية احلوار يف ّ
الدميقراطية يف العراق على أسس سليمة ،عقد مركز البيان للدراسات والتخطيط
ورشة عمل بعنوان( :االلتزام ابلدستور ضمانة لوحدة العراق وخلياره الدميقراطي)
مبشاركة خنبة من األساتذة األكادمييني واملختصني من الوزارات احلكومية.
وقد تضمنت الورشة عدداً من األوراق البحثية تناولت املشكالت العالقة
بني احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان ،وأشار السادة املشاركون من
وسبل
خالهلا إىل أهم اخلالفات اليت تؤثر على العالقة بني بغداد وأربيلُ ،
معاجلتها من خالل تشخيص املشكالت ،وطرح احللول العلمية والعملية هلا.
وأكدوا ضرورة البدء حبوار موسع يف إطار الدستور العراقي ،يُطرح من خالل
خيص مسألة إدارة املناطق املختلف عليها ،واملعابر احلدودية،
هذا احلوار كل ما ُّ
واملطارات ،واإليرادات الشهرية فيها ،فضالً عن إدارة الثروات يف تلك املناطق،
واإلشارة إىل قضية األقليات والرتابط اجلغرايف يف املناطق املختلطة.
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دراسات مرتمجة

اإلصالحات االقتصادية يف إقليم كردستان العراق
توفّر التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية حتليالً على أرض الواقع للقضااي
األكثر إحلاحاً يف العراق ،وهتدف إىل رفد صانعي القرار واخلرباء ابلبحوث والتحاليل احمل ّكمة
حول سياسة العراق ،إن هذه التقارير فريدة من نوعها؛ كوهنا تصنع داخل العراق وترتكز إىل
العمل امليداين يف البالد ،فضالً عن البحوث ذات املصادر املفتوحة.
إن التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية هي بنات أفكار كل من “أمحد
علي” و”كريستني فان دن تورن” ،وكليهما لديه سنوات من اخلربة يف إجراء البحوث والكتابة
عن العراق وإقليم كردستان يف العراق.
متر على إقليم كردستان العراق السنة الثالثة من الركود االقتصادي ،فبعد قطع املدفوعات
َّ
من بغداد إىل حكومة اإلقليم يف النصف األول من عام  ،2014تلقت التعامالت املالية يف
كردستان ضربة قاضية؛ بسبب اخنفاض أسعار النفط العاملية عام  ،2014اليت تراجعت أكثر من
 ٪50يف النصف الثاين من ذلك العام ،و َّأدى اهنيار إيرادات حكومة إقليم كردستان إىل انعكاس
مفاجئ للنمو السريع الذي متتعت به املنطقة يف السابق ،وترك هذا االقتصاد يف حالة من أزمة
من احملتمل أن تتفاقم قريباً (.)DeWeaver, 2015
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الدروس املستنبطة من التجربة الكندية يف توزيع العائدات املالية

أييت هذا البحث األويل يف ضوء العمل املستمر واإلدارة املشرتكة ملشروع الفيدرالية
املمول ابلتشارك بني
والالمركزية املالية وإدارة األزمات بني الفريق الفين العراقي والكندي للمشروع ّ
احلكومتني الكندية والعراقية ،الذي يهدف إىل بناء قدرات املسؤولني العراقيني يف املركز واإلقليم
واحملافظات؛ لتوحيد فهم وإطار مشرتك للفيدرالية والالمركزية يف العراق.
وكذلك يهدف إىل تعزيز القدرات الوطنية لوضع الرتتيبات املالية الالزمة بني احلكومة
االحتادية واإلقليم واحملافظات ،وأيضاً بناء القدرات يف جمال إدارة األزمات وصنع القرار فيما
خيص حصراً قضية الالجئني اليت تشكل أزمة حادة يف ضوء احلملة العسكرية لتطهري البلد من
ُّ
اجملاميع اإلرهابية.
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سياسة تركيا اخلارجية جتاه روسيا وإيران والعراق
سعت تركيا إىل أن تكون بلداً حيوايً يف نقل النفط والغاز من جرياهنا األغنياء ابلطاقة
إىل أورواب ،وازدادت هذه السياسة أمهية بعد االنقالب العسكري الذي حدث عام  1980وما
تبع ذلك من إصالحات حملية لتحرير االقتصاد الرتكي ،وقد تعاونت احلكومات الرتكية املتعاقبة
مع البلدان اجملاورة املصدرة للطاقة لتنويع جهات توريد الطاقة وزايدة األمهية الرتكية للتجارة عرب
احلدود مع أورواب .وكانت هذه اجلهود ختالف اجلهود األمريكية ملعاقبة روسيا على غزوها ألوكرانيا،
وعزل إيران أو جهودها يف بعث رسالة إىل القادة األكراد العراقيني حول ضرورة بقاء العراق
متماسكاً إقليمياً .وتشاطر تركيا العديد من املصاحل مع الوالايت املتحدة يف قرهبا من اخلارج،
ولكن لديها أيضاً مصاحل اقتصادية وجيوسياسية واضحة خاصة هبا ،والسيما يف تعميق التعاون
يف جمال الطاقة مع معظم دول الشرق األوسط .إن آلية صنع القرار يف أنقرة يف مثانينيات القرن
املاضي تشبه اإلجراءات اليت اختذت يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين ،وهذا النمط
سيساعد يف إلقاء الضوء على السياسة الرتكية املستقبلية جتاه روسيا وإيران والعراق.

49

Al-Bayan Center for Planning and Studies

إدارة احلمل الكهرابئي األقصى للقطاع السكين يف بغداد ابستعمال الطاقة الشمسية
إن اسرتاتيجيات إدارة احلمل الكهرابئي مثل خفض الذروة ،وحتويل احلمل واحلفاظ
على الطاقة هي حلول فعالة حلفظ الكهرابء واستخدامها بنح ٍو أمثل .واخلالاي الشمسية -نظام
األلواح الضوئية اجلهدية ( -)Solar PVهي أحد األساليب احلديثة املستخدمة يف إدارة احلمل
األقصى يف نظام الطاقة الكهرابئية؛ وذلك ألن نظام األلواح الضوئية اجلهدية ( )PVتتزامن مع
ساعات احلمل األقصى خالل اليوم .ويهدف هذا البحث إىل تطبيق تقنيات إدارة استخدام
اخلالاي الشمسية يف القطاع السكين حملافظة بغداد ،ومت حماكاة توقعات بياانت اإلشعاع الشمسي
واأللواح الضوئية اجلهدية ( )PVاعتماداً على برانمج ( ،)MATLABوقد مت يف هذا البحث
استعمال مولد األلواح الضوئية اجلهدية ( PV(2kWpأحادي السليكون ذي كفاءة ،٪20
ومت استخدام ستة ألواح ذات مساحة إمجالية تبلغ 10م 2لكل عينة خمتارة يف القطاع السكين
حملافظة بغداد ،ومت توجيه األلواح الضوئية حنو اجلنوب -زاوية السمت تساوي صفراً ،-وكانت
زاوية امليل  °18لألشهر الصيفية و °48لألشهر الشتوية .تراوحت النتائج اليت مت احلصول عليها
من االقتصاد يف الطلب ما بني  ٪17يف كانون الثاين ،و ٪27يف نيسان مقابل  ٪20لشهر
حزيران.
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املعايري األملانية اجلديدة للسياسة اخلارجية

يهدد صعود دوانلد ترامب رئيساً للوالايت املتحدة األمريكية حبدوث تغيري جذري يف
معامل السياسة اخلارجية األملانية اليت ُو ِض َعت حينما مت أتسيس اجلمهورية األملانية االحتادية عام
 .1949وقد استفادت أملانيا من تكوين نظام دويل ليربايل خاص هبا حينما وفّرت الوالايت
املتحدة األمن والطلب ،وأدت دور املالذ األخري ألملانيا بشأن الطلب .وخالل العقد املاضي
أصبحت الوالايت املتحدة -بنح ٍو تدرجيي -أقل استعداداً لتقدمي هاتني السلعتني ومن احملتمل
أن تكف عنهما متاماً؛ وابلتايل فإن أملانيا معرضةٌ بنح ٍو أكرب للتخلي عن “القيادة” األمريكية
مقارنة مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب مثل فرنسا واململكة املتحدة-؛ وعليه فإن التحوليف السياسة اخلارجية للوالايت املتحدة يف عهد الرئيس ترامب من املمكن أن يكون صدمة تؤثر
على أملانيا بنح ٍو كبري.
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حتديد األسلوب املؤثر للوقاية من اإلدمان على املخدرات يف ضوء االسرتاتيجيات املطبّقة يف إيران
ابتت مسألة تعاطي املخدرات وجرائمها من املشكالت الكربى اليت ُمنيت
هبا مجيع بلدان العامل ،ومل تكن إيران مبنأى ٍ
ومعزل عنها .وحبسب اإلحصائيات
املتوافرة فإ ّن أكثر من نصف السجناء يف البالد كانوا قد دخلوا السجن بسبب
ِّ
املخدرات ،وهناك دالالت تُشري إىل تزايد عدد املدمنني ،فضالً عن وجود احنرافات
فتنم تلك املؤشرات عن
متنوعة يف اجملتمع أفرزته ظاهرة اإلدمان على املخدراتُّ ،
ضعف إجراءات الوقاية املتخذة يف البالد وعن أنهّ ا ال ترقى إىل املستوى املطلوب.
وأتسيساً على ذلك -وابلنظر إىل ضرورة حتديد املنهج األكثر أتثرياً للوقاية من
اإلدمان وجرائم ِّ
املخدرات يف اجملتمعُ -سلِّط الضوء يف هذه الدراسة على أنواع
االسرتاتيجيات التطبيقية للوقاية من اإلدمان املنطوية على :الوقاية الدينيّة ،والوقاية
القانونية ،والوقاية البيئيّة (الوقاية األسرية ،ومراكز التدريب الوقائي ،والوقاية
اجملتمعية).
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ملاذا يدوم السالم؟ حتليل االستقرار ما بعد النزاع
احتلت التهديدات األمنية النامجة عن عدم االستقرار يف اخلارج حيزاً واسعاً من
االهتمام بني البلدان يف العقدين املاضيني؛ وتبعاً لذلك فقد تبنت العديد من احلكومات
سياسات تنطوي على االلتزام ببناء السالم واحلفاظ على استقرار السالم يف املناطق
اخلارجة من نزاع عنيف .وينعكس هذا االلتزام على جهود إعادة اإلعمار حلقبة ما بعد
الصراع اليت تبذهلا املنظمات املتعددة األطراف ،والسيما األمم املتحدة ،والبنك الدويل،
ومنظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) ،ومنظمة األمن والتعاون يف أورواب ()OSCE
واالحتاد األفريقي ( )AUوغريها .إن املرحلة اليت تتطلب إحالل سالم مستقر بعد النزاع
األهلي تشكل حتدايً كبرياً جداً؛ إذ إن العودة للصراع يعد أمراً شائعاً ،فمن بني البلدان
الـ 105اليت شهدت حرابً أهلية بني عامي  ،2013-1945عاىن أكثر من نصفها من
االنزالق إىل النزاع العنيف من جديد بعد أن استتب السالم فيها .وحبسب أحد التقديرات
فإنه مبعدل  %40من الدول اخلارجة مؤخراً من احلرب األهلية من املرجح أن تنزلق من
جديد صوب النزاع العنيف يف غضون عقد من وقف األعمال العدائية.
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ملاذا يفضي احلكم السيّئ إىل جتُّدد احلرب األهلية؟
َّ
إن معظم احلروب األهلية املعاصرة ما هي اليوم إال تكرار حلروب أهلية سابقة،
وعلى خالف النظرايت الكالسيكية املتصلة املظامل والفرص ،فإن هذه الدراسة تقدم نظرية
تكرار احلرب األهلية اليت تسلط الضوء على الدور احلاسم الذي تؤديه املؤسسات السياسية
والقانونية يف تقييد النخب يف دول ما بعد احلرب األهلية ،فمثل هذه القيود تعمل مبنزلة رقيب
على السلطة التنفيذية ،وتساعد النخب اليت يف السلطة على االلتزام مبصداقية ابإلصالح
السياسي ،وتفضي إىل الوضع الذي ال حيتاج فيه املتمردون اإلبقاء على املليشيات بوصفها
آلية ملناهظة النخب السياسية ،وكل هذا يقلل من احتماالت جتدد احلرب األهلية وابستخدام
التحليل اإلحصائي لسنوات ما بعد النزاع ،توضح هذه الدراسة أن املؤسسات السياسية
القوية ال ترتبط بنح ٍو مهم وسليب ابحلرب األهلية فحسب ،بل تعد من احملددات األساسية
إذا كانت البلدان تقع يف فخ الصراع.
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إدارة مكافحة املخدرات ()DEA
من بني مجيع الوكاالت الفدرالية املعنية بتنفيذ القانون ،تُ ُّ
عد إدارة مكافحة املخدرات
الوكالة الوحيدة ذات هدف حمدد وهو تنفيذ القوانني واألنظمة املتعلقة ابملخدرات يف الوالايت
املتحدة؛ إالّ أهنا تعطي األولوية للتحقيقات املتعلقة ابملنظمات وأعضائها الذين يسعون إىل
زايدة املتاجرة ابألدوية غري املشروعة وتصنيعها وتوزيعها ،ويشمل ذلك الرتكيز على املنظمات
اليت أتخذ العقاقري القانونية من مستخدميها القانونيني ،وتوزعها ألشخاص آخرين .إن ما حيتل
احليز األكرب من جهود إدارة مكافحة املخدرات ليس األشخاص الذين تقدم هلم العقاقري ،بل
املنظمات اليت جتلب تلك العقاقري وتوزعها؛ وحتقيقاً هلذه الغاية مت حتديد اجلهات املستهدفة يف
مجيع أحناء العامل ،ويشري بويوم ورويرت ( ،2005ص  )79إىل أن إدارة مكافحة املخدرات تبذل
جهداً كبرياً يف تنفيذ القانون لتفكيك املنظمات الكبرية اليت تتاجر ابملخدرات.
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داعش يرتاجع إعالمياً بنحو كبري
منذ ظهوره يف الساحة الدولية عام  ،2014قام تنظيم داعش اإلرهايب بنقل اإلنتاج
اإلعالمي اجلهادي إىل مستوايت جديدة كلياً ،وذلك ببث صور ومقاطع فيديو عالية اجلودة
ابستمرار؛ لنشر رسالته وجذب اآلالف من اجملندين.
وجدت األحباث اليت أجرهتا “يب يب سي مونيتورينغ” أن العملية اإلعالمية لداعش
تعيش اآلن فرتهتا الظاللية السابقة؛ وذلك الخنفاض اإلنتاج اإلعالمي بنح ٍو كبري بعد ساعات
من فقدان سيطرته على مدينة الرقة اليت تعد رأس املال الفعلي للتنظيم .فمنذ سقوط الرقة
اخنفض اإلنتاج اإلعالمي اليومي “لداعش” من  29مادة إعالمية يومياً إىل  10مواد فقط،
ويف الفرتة ما بني  22و 23تشرين الثاين ،لوحظ انقطاع غري مسبوق على مدار  24ساعة يف
إنتاج املواد اإلعالمية اليت تنشر على الصفحات الرمسية التابعة للتنظيم.
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سيناريوهات أمام مستقبل العراق…وحتليل الرؤى القانونية والدولية واألمنية
للجمهورية اإلسالمية يف ايران
تربط العراق شراكات مع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران أكثر من غريه من البلدان
اجملاورة ،فلو تعرضت اجلغرافية السياسية أو سالمة أراضي هذا البلد ألي مصري؛ فيمكن أن
يهدد اجلغرافيا السياسية والرؤى القانونية ،والدولية ،واألمنية للجمهورية اإلسالمية يف إيران؛
وابلتايل سيؤثر عليها تبعاً لذلك؛ وهلذا السبب ،فإن الغرض الرئيس من هذا البحث هو
شرح السيناريوهات املستقبلية لألزمة العراقية ،وحتليل أتثرياهتا املتبادلة على الصعيد القانوين،
والدويل ،واألمين للجمهورية اإلسالمية يف إيران.
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املقاالت

كيف ستقوم منطقة اليورو بتخطي مشكلة منو الناتج احمللي اإلمجايل املنخفض؟

للكاتب سجاد نشمي

يف هناية عام  2014واجهت منطقة اليورو اخنفاضاً يف منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل
أقل من  ،٪1واخنفاضاً يف التضخم االقتصادي يتجه حنو االنكماش املايل بنسبة ،٪0.4
وارتفاعاً يف نسبة معدالت البطالة لتصل إىل أكثر من  ،٪11ووصل معدل الفائدة اخلاص
ابلبنك املركزي األورويب إىل الصفر تقريباً ،وقالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إن
اقتصاد منطقة اليورو يف حالة ركود ،وإهنا ستؤثر على االقتصاد العاملي برمته .كانت نسبة
االقرتاض يف أملانيا منخفضة ،وكانت معدالت الفائدة احلقيقية طويلة األجل منخفضة
أيضاً؛ وذلك ألهنم أرادوا أن حيققوا توازانً يف امليزانية ومل يرغبوا بزايدة نسبة اإلنفاق العام
واالستثمار ،كانت العوائد على السندات األملانية منخفضة جداً ،ومل يكن هناك أثر يذكر
لربانمج التسهيل الكمي الذي أطلقه البنك املركزي األورويب بعد األزمة املالية لعام 2008؛
ويرجع ذلك إىل صغر حجم برانمج شراء األصول املالية مقارنة مع حجم الشراء حينما
طبّق مثل هذا الربانمج يف الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ،وابختصار فقد كان
اقتصاد منطقة اليورو يتعاىف بنح ٍو بطيء من فرتة الركود وكان على شفا حفرة يف الوقوع فيه
مرة أخرى.
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للكاتب زهري مجعة املالكي

العراق وحتدايت 2017
مع بداية عام  2017بدأت تداعيات التحدايت اليت سيفرضها العام احلايل على
الوضع العاملي بصورة عامة ،ومن ضمنها الوضع يف العراق ،كونه مركزاً من مراكز تقاطع
الصراعات واحملاور الدولية اليت ستشكل مستقبل املنطقة والعامل .واليوم يقف العراق أمام
حتدايت ثقيلة حتتاج يف أغلبها إىل تضافر اجلهود من اجلميع ،وحتتاج إىل حلول خالقة
وإبداعية لتجاوزها.
هناك اليوم حديث عميق عن أربعة حتدايت رئيسة تواجه كيان الدولة العراقية
ومستقبل البلد ككل وال ميكن التعامل مع تلك التحدايت إال ابملواجهة املباشرة ،وتتمثل
تلك التحدايت يف حتدي األمن القومي ،وحتدي السياسة اخلارجية ،وحتدي الوحدة الوطنية،
وحتدي األزمة االقتصادية غري املسبوقة؛ بطبيعة احلال أننا مل نتناول حتدي الفساد كونه
ختصيص مقاالت خاصة ،ولكن يف هذا املقال نتحدث عن التحدايت
موضوعاً يستدعي
َ
املباشرة اليت جلبها العام .2017
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التأثريات احملتملة لتحول تركيا إىل النظام الرائسي التنفيذي

للكاتب أمحد حسن علي

سيتوجه الشعب الرتكي يف  16من نيسان املقبل إلجراء االستفتاء على التعديالت
الدستورية الذي سيتم مبوجبها االنتقال من النظام الربملاين إىل النظام الرائسي ،بعد أن أقر
الربملان الرتكي مشروع التعديل الدستوري خالل عملية تصويت سرية شارك فيها 488
انئباً من جمموع  550أي بغياب  62انئباً ،وصوت  339انئباً ما نسبته ( )%61لصاحل
مقرتح القانون بينما عارضه ( )%39منهم ،ومن أجل إقرار التعديالت الدستورية ،ينبغي أن
يكون عدد املصوتني يف االستفتاء العام القادم  1+50بـ(نعم) ،أي أكثر من ( )%50من
األصوات.
إن وسائل اإلعالم املوالية للحكومة واحلزب احلاكم تطرح حساابت رقمية توضح
سهولة ضمان مرور املشروع الرائسي عرب االستفتاء ابعتبار أن أصوات انخيب احلزبني (العدالة
والتنمية واحلركة القومية) تتخطى  %49.5- 60%للعدالة والتنمية و 11.9%للحركة القومية-
حسب نسبة ممثليهم يف الربملان الذي يتكون من  550انئباً ،منهم  317من العدالة والتنمية،
و 133من حزب الشعب اجلمهوري (اليساري) ،و 59من الشعوب الدميقراطي (الكردي)،
و 39من احلركة القومية ،وانئبان مستقالن.
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للكاتب حيدر اخلفاجي

إيران واالنتخاابت القادمة يف ظل غياب رفسنجاين
فقد النظام اإليراين أحد أهم شخصياته السياسية وهو الشيخ علي أكرب هامشي
حادة عن عم ٍر انهز  82عاماً ،إن كثرياً من احلساابت والسيناريوهات
رفسنجاين إثر أزمة قلبية ّ
السياسية اليت وضعها املختصون يف الشأن اإليراين بعد وفاة مرشد اجلمهورية اإلسالمية السيد
علي خامنئي كانت تتحدث عن دور رفسنجاين يف ضبط إيقاع النظام ملا له من ثقل سياسي
يف الساحة اإليرانية ،وقدرته الفائقة على التحالف مع مجيع التيارات السياسية داخل النظام،
بدءاً من احملافظني إىل املعتدلني ،وصولاً إىل اإلصالحيني ،لكن مل خيطر ببال أحد أبن املعادلة
سوف تنقلب على العكس ،وهي غياب رفسنجاين وبقاء خامنئي.
اعتلى رفسنجاين مجيع منابر السلطة يف النظام اإليراين بعد جناح الثورة اإلسالمية عام
1979م ،فقد تولىَّ رائسة الربملان اإليراين من عام 1980م إىل 1989م ،مث رائسة اجلمهورية
من 1989م إىل 1997م ،مث رائسة جملس اخلرباء من عام 2007م إىل عام 2011م ،ويف
عام 2013م ّتوىل منصب رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام إىل حني وفاته.
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االستفتاء الرتكي والعالقات الثنائية مع العراق

قسم األحباث

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 ،2019
فالرئيس 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.
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للكاتب علي املولوي

منظمة الشفافية الدولية :دراسة حالة لتقييم الفساد يف العراق
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 إىل 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.
Al-Bayan Center for Planning and Studies

64

الفساد يف العراق ..بني التصور والواقع

للكاتب علي املولوي

عرف البنك الدويل الفساد أبنه “أعظم عقبة أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية”،
ّ
وإن 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 180
بلداً ،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  41دولة غنية 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.
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العالقات االقتصادية االسرتاتيجية للعراق مع الياابن

للكاتب لقمان عبد الرحيم الفيلي

يرتبط العراق والياابن بعالقات صداقة وتعاون ثنائي منذ شهر تشرين الثاين من العام
 ،1939الذي 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 عام  .1960وقد شهدت العالقات
االقتصادية بني البلدين ازدهاراً 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.
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قراءة يف أبعاد زايرة الرئيس الرتكي إىل الوالايت املتحدة

للكاتب أمحد حسن علي

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.
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للكاتب أمين عبد الكرمي حسني

منطقة الصراع ..وجناحات العراق املتحققة يف السياسة اخلارجية
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” ،وحيددها 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” ،وعلى 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” ،إذ تتحرك الدولة يف سياستها اخلارجية حنو حتقيق أهدافها االسرتاتيجية مع الدول
األخرى على وفق مصاحلها القومية أو الوطنية.

Al-Bayan Center for Planning and Studies

68

العالقات العراقية-األمريكية بني التحدايت والفرص

للكاتب لقمان عبد الرحيم الفيلي

ِ
العالقات اخلارجيةَ أمهيةً ابلغة ،وتعمد إىل تعزيز تلك العالقات؛
تويل كثري من الدول
هبدف حتقيق 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 املتحدة -كوهنا الرقم الدويل األول -فإننا حنتاج إىل
حتديد احملاور األساسية اليت ممكن أن تقدم أكثر مردود إجيايب للعراق يف ضوء سياسة خارجية
واقعية ومنهجية وطويلة األمد.
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للكاتب أمحد حسن علي

نظرة إىل عمق العالقات األمريكية-السعودية
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” لدىأوبك؛ 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 1944
واملعروف 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.
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املاراثون اإلقليمي للوصول إىل مدينة الرقة السورية

للكاتب علي عدانن

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 جزءاً كبرياً من معاانة
جمتمع تلك املدينة الذي غالبيته من العرب ،لكن القمع واالستبداد ليسا بتلك األمهية إذا
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.
71

Al-Bayan Center for Planning and Studies

للكاتب عبد هللا عبد األمري

الصراع السعودي-القطري :األسباب والنتائج احملتملة
ال ميكن أبي حال من األحوال التغاضي عن العقد التأرخيية يف تعامل بلدان املنطقة
فيما بينها على الرغم من حصول كثري من املتغريات يف الظروف والبيئة السياسية .ويربز
اشتعال األزمات املفاجئ مدى ترسخ األحقاد واخلالفات القبلية واألسرية والطائفية .وميكن
مالحظة وجود تكرار يف أمناط طبيعة العالقات والتعامل بني بلدان املنطقة تعيدان إىل أصول
نشأة البلدان هذه املنطقة ،والظروف اليت شكلتها؛ فالعقليات اليت حتكمها ،جتعلنا نفهم
أن هذه املنطقة ما تزال حتكمها العقلية العشائرية واألسرية ،أكثر مما حتكمها عقلية الدولة
ورجاهلا .ويبدو أن اشتعال الصراع جمدداً بني اململكة العربية السعودية وقطر ،بعد أايم على
انعقاد قمة رعتها اململكة العربية السعودية مجعت مبوجبها عدداً من زعماء البلدان العربية
واإلسالمية ابلرئيس األمريكي دوانلد ترمب ،يؤشر وبوضوح إىل مدى هشاشة العالقات
اخلليجية-اخلليجية ،وجتذر العداء واملنافسة واخلوف بني زعماء املنطقة .وعلى الرغم من أن
اخلالفات القطرية-السعودية ليست ابجلديدة ،إال أن األزمة أتخذ هذه املرة بعداً جديداً،
ألهنا تدار «فيما يبدو» من قبل جيل جديد من الزعامات الشابة األقل خربة ،بدأ مؤخراً
ابستالم مقاليد األمور يف اململكة العربية السعودية ،وقطر ،واإلمارات العربية.
Al-Bayan Center for Planning and Studies

72

تدابري األمم املتحدة إلنقاذ تراث العراق الثقايف واحلضاري

للكاتب غالب فهد العنبكي

تعرضت آاثر العراق وممتلكاته الثقافية لواحدة من أبشع اهلجمات الرببرية والوحشية يف
التأريخ احلديث من قبل تنظيم داعش أو ما يسمى بـ(الدولة اإلسالمية يف العراق والشام) الذي
تفنن يف جرائمه الفظيعة ضد كل ما له صلة ابلرتاث واآلاثر العراقية ،مستهدفاً مسح الذاكرة
العراقية وتشويهها عن طريق التدمري املمنهج للرتاث العراقي الذي هو تراث لإلنسانية ملا متثله
احلضارة السومرية واألكدية والبابلية واآلشورية واإلسالمية من أصالة وأبعاد إنسانية عاملية.
ونظراً للجرائم اليت ارتكبتها عصاابت داعش اإلرهابية -والسيما بعد العاشر من حزيران
للعام  -2014أصدر جملس األمن عدة قرارات مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
أكد فيها أن داعش وتنظيمات أخرى مماثلة متثل هتديداً لألمن والسلم الدوليني ،وأن على اجملتمع
الدويل االمتثال والتنسيق والتعاون واختاذ التدابري الضرورية للقضاء على هذا اخلطر والتهديد
الدائمني ،ودعا يف عدد من هذه القرارات إىل إنقاذ تراث العراق وممتلكاته الثقافية ،وكلف فريق
الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات ملتابعة تنفيذ قراراته مع الدول األعضاء والوكاالت املتخصصة،
واملنظمات ذات الصلة كمنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ،ومنظمة
الشرطة الدولية اجلنائية (اإلنرتبول).
73

Al-Bayan Center for Planning and Studies

للكاتب هاشم الركايب

حنو إطار نظري ملكافحة الفساد يف العراق
ختاض احلرب ضد الفساد على عدة جبهات دولية وحملية مع حتقيق درجات
متفاوتة من النجاح ،وقد درس العديد من الباحثني الفساد يف العراق ،وقد ركزت بعض
الدراسات على عراق ما بعد عام  2003دون األخذ ابحلسبان جذور الفساد املمتدة
إىل النظام البعثي ،وعلى العكس من ذلك ،عزت دراسات أخرى الفساد يف العراق إىل
عدة عوامل ،مبا يف ذلك تركة نظام صدام حسني ،واحلوافز اليت تشجع على الفساد،
وضعف املؤسسات .وبدالً من اخلوض يف اخلالفات حول تعريف الفساد ،وقياس
حجمه ،وحتديد طبيعته املتعددة األوجه ،حتاول هذه الورقة دراسة جتارب البلدان األخرى
يف مكافحتها للفساد ،وطاملا أن لكل بلد مسات ثقافية واقتصادية وسياسية فريدة من
نوعها ،فإن ليس من احلكمة تكرار جتارب البلدان األخرى دون إدخال تعديالت تالئم
البلد املعين ابلدراسة؛ ولذلك ستسلط هذه الورقة الضوء على األساليب الناجحة اليت
اعتمدت يف احلرب ضد الفساد.
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العراق يقلل من عجز املوازنة ببيع مليار دوالر من السندات احلكومية

للكاتب علي املولوي

حقق العراق هدفاً مهماً األسبوع املاضي حينما أهنى أول عملية بيع مستقلة للسندات
احلكومية بقيمة مليار دوالر أمريكي بعد أن أكمل مسؤولون ومستشارون حكوميون محلة
تروجيية استمرت أسبوعاً ،مشلت التوقف يف لندن ،وبوسطن ،ونيويورك .وكان بنوك سييت،
ودويتشه ابنك ،وجي يب مورغان ،واملصرف العراقي التجاري من كبار مديري هذا الطرح،
الذي قد ُح ِّد َد يف البداية بنسبة  ،%7ولكن الفائدة اليت مت تعيينها للمستثمرين -اليت ستُسدد
عام ُ -2023خ ّفضت إىل � .%6.75يَُع ُّد هذا األمر اثلث إصدار دويل للديون يف العراق
بعد حرب عام  ،2003إذ يف كانون الثاين من هذا العام أصدر العراق سندات بقيمة مليار
دوالر أمريكي بنسبة  %2.149مضمونة متاماً من قبل احلكومة األمريكية ،وقبل ذلك ،كان
العرض الوحيد املستقل للعراق قد جرى يف عام  2006لسندات بقيمة  2.8مليار دوالر
أمريكي اليت ستُسدد عام  ،2028وهي حالياً  .%6.66ويعكس الطلب املرتفع على عرض
االهتمام املتزايد بعروض الديون
األسبوع املاضي -الذي مت االكتتاب فيه مبقدار  7أضعاف-
َ
من األسواق الناشئة مبا يف ذلك أوكرانيا اليت أصدرت سندات مماثلة مع عوائد بنسبة .%7.1
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للكاتب حيدر اخلفاجي

العالقات اإليرانية-الرتكية
ّمرت العالقات اإليرانية الرتكية على مدى العقود املاضية بفرتات من املد واجلزر،
إال أن جميء حزب العدالة والتنمية ،وتطويره أسس السياسة اخلارجية اإليرانية ومرتكزاهتا اليت
تقوم على فكرة التعاون والشراكة أكثر من الصدام والصراع انعكس ذلك إجياابً على العالقة
بني البلدين فهي تشهد تطوراً مستمراً ،ففضالً عن املصاحل واألهداف االسرتاتيجية املتمثلة
يف التنسيق األمين والعسكري الالزم لتحقيق هذا اهلدف ،فإن املواقف اليت أبدهتا أنقره إزاء
امللف النووي اإليراين واعرتافها حبق طهران يف امتالك التكنولوجيا النووية لألغراض السلمية
ساعد على تطوير عالقات البلدين .وتكتسب العالقات اإليرانية الرتكية أمهية مضاعفة لدى
دوائر املختصني والباحثني وصناع القرار يف منطقة الشرق األوسط ،وحتيط جغرافيا إيران
وتركيا ابجلغرافيا العربية من الشرق والشمال ،فتتداخالن معها روابط احلضارة املشرتكة ،على
حنو قلما تتوافر يف مناطق جغرافية أخرى ،ويضاف إىل تلك األسباب املهمة سبب إضايف
هو أن إيران وتركيا دولتان قويتان متجاوراتن لكل منها مشروع إقليمي طموح ذو نفوذ يفرض
مكانة كبرية يف اإلقليم ويسعى إىل دور عاملي أحياانً.
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املخدرات يف العراق – مالحظات ميدانية يف احملافظات اجلنوبية

للكاتب د .خالد حنتوش ساجت

كان العراق من الدول اليت ُّ
تعد منفذاً ملرور املخدرات قبل  2003إىل دول اخلليج
وحىت أورواب ،إال أن ظروفاً حتّمت أن يصبح العراق متعاطياً ،ومروجاً ،وحمطة لزراعة املخدرات
وصناعته ،مع احتفاظه بكونه معرباً هلذه املواد؛ وهذا التحول يعود لعدة أسباب منها أن
األجهزة األمنية للنظام العراقي السابق كانت تسيطر بنح ٍو خفي على جتارة املخدرات القادمة
من وسط آسيا وأفغانستان مروراً إبيران فالعراق ليتم إيصاهلا إىل دول اخلليج ،وكان هذا
األمر جزءاً من احلرب السياسية اخلفية اليت كان النظام السابق يشنها ضد الدول اخلليجية
اجملاورة[ .]1وبطبيعة احلال كانت األجهزة األمنية العراقية تسيطر بنح ٍو اتم على املخدرات
من خالل نقلها اىل الدول اجملاورة واحليلولة دون انتشارها داخل العراق.
إن األوضاع االقتصادية يف العراق إباّ ن حكم النظام السابق ،واحلصار االقتصادي مل
يتيحا لغالبية الشعب العراقي شراء املخدرات اليت أسعارها مرتفعةٌ جداً قياساً مبستوى دخل
املواطن آنذاك ،لكن احلال تغيرّ بعد  ،2003وحتسنت األوضاع االقتصادية يف البالد حيث
أصبح ابإلمكان شراء املخدرات واملؤثرات العقلية أبسعار منخفضة.
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للكاتب هاشم الركايب

تقييم لإلصالحات يف قطاع الكهرابء يف العراق
ما أن بدأت احلكومة العراقية خبصخصة القطاع الكهرابئي حىت أصبح هذا املوضوع
أمراً مثرياً للجدل بني الكتل السياسية ،والسيما بعد أن مت رفضه من قبل مخس حمافظات
جنوبية هي :ذي قار ،واملثىن ،وواسط ،والديوانية ،والنجف؛ وتعود أسباب اخلصخصة إىل
فشل مؤسسات الدولة «اليت أثبتت أهنا مبذرة وغري ّفعالة ،وتقدم خدمات ذات جودة
منخفضة بتكلفة مرتفعة» .إن إصالح قطاع الكهرابء هو أمر ضروري لتلبية االحتياجات
احمللية ،وجذب االستثمار على ٍ
حد سواء ،لكن عدم توفر البىن التحتية الالزمة ُّ
يعد عائقاً
أمام االستثمار ،فضالً عن أن العجز يف توفري الكهرابء يكلف االقتصاد العراقي من  3إىل
 4مليارات دوالر سنوايً.مت تنفيذ عملية خصخصة القطاع الكهرابئي يف عدة بلدان تواجه
صعوابت مماثلة كتلك اليت يواجهها العراق ،فعلى سبيل املثال عاىن قطاع الكهرابء يف
بلدان أمريكا الالتينية من التدخالت السياسية ،واملرافق اململوكة للدولة املكتظة ابملوظفني،
واخنفاض مستوايت اإلنتاجية ،واألسعار املدعومة بنح ٍو كبري.
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كيفية نزع فتيل األزمة العراقية-الكردية

للكاتب سجاد نشمي

بعد أكثر من  25عاماً من احلكم الذايت عن حكومة العراق االحتادية ،وصل إقليم
كردستان العراق إىل نقطة حتول يوم االثنني املوافق  25أيلول  2017حينما صوت على
استفتاء االستقالل ،وعلى وفق السلطات الكردية فقد صوت أكثر من  90يف املئة من
املواطنني لصاحل االنفصال يف االستفتاء غري امللزم من قبل حكومة بغداد ،إال أن النتائج
النهائية ما تزال قيد املراجعة.
وحيتفل األكراد هبذه النتيجة ،ويرون أهنا ميكن أن تكون خطوة حنو حتقيق حلمهم
األزيل يف إقامة دولة كردية ،ولكن السؤال اآلن هو ما الذي سيأيت بعد ذلك؟ إذ هتدد
املعارضة الداخلية واخلارجية لالستفتاء بتصعيد التوتر ،وإن الضغط على احلكومة االحتادية يف
ويصر رئيس إقليم
بغداد يتصاعد إلجياد وسيلة لنزع فتيل الوضع احلايل ،ومنع تفكك العراقُّ .
كردستان مسعود البارزاين على أن االستفتاء ليس حول وضع حدود لدولة كردية مستقبلية
أو اختاذ خطوة فورية حنو االستقالل ،وبدالً من ذلك ،قال إن هذا االستفتاء أييت كتأكيد
على إرادة الشعب الكردي العراقي يف تشكيل دولته يف املستقبل.
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للكاتب أمحد اجلعفري

التحوالت الكربى
التعليم الـعـايل العراقي و ُّ
حني حتليل مسارات احلياة املهنية للتعليم العايل يف كوراي اجلنوبية ،وأمريكا،
وأملانيا ،وسنغافورة ،والياابن ،وبريطانيا ،وأسرتاليا ،يتجلى واضحاً أن تلك الدول
استجابت إىل فلسفة قدمت قدراً أوفر من املرتكزات اليت سامهت يف تصميم هياكل
التعليم العايل ،وتوجهاته ،وسياساته ،وإدارته ،ووظائفه العلمية واملعرفية ،فضالً عن تفعيل
نظام احملاسبة ،والرقابة اخلارجية ،والشفافية ،وحتفيز البحث العلمي؛ مما جعلها دوالً
منتجة للمعرفة العلمية ،واإلبداع ،واالبتكار ،والرايدة؛ لكن السؤال األهم هو :كيف
حصل كل ذلك؟
أتيت اإلجابة من مفهوم احلوكمة الذي ُّ
يعد منطقاً مهماً وحامساً يف إنتاج تعليم
ٍ
ٍ ٍ
وقوي؛ فقد جاهدت هذه الدول من أجل تفكيك احلوكمة
عال فعال ومتماسك ّ
لتحل حملَها بنح ٍو ٍ
أساس أمنا ٌط جديدةٌ من احلوكمة على رأسها نظام ال
الكالسيكية َّ
مركزي ساهم يف تطور نظم التعليم العايل ،وجعلها متميزة.
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املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ورقة موجزة عن حالة العراق

للكاتب د .أسامة عباس الساعدي

كان العراق من الدول شبه اخلالية من املخدرات إىل وقت قريب ،لكنه كان دوماً
ممراً رئيسياً للمخدرات خالل احلقب املاضية ،فقد تكون املعايري الثقافية الغنية واملعتقدات
الدينية واألخالقية التأرخيية لألمة العراقية هلا الدور األساس يف احلفاظ على منع استخدام
املواد املخدرة ،وقد كان العراق يعيش ظروفاً اقتصادية سيّئة ويف عزلة اتمة يف زمن النظام
السابق اليت مل تكن تشجع جتار املخدرات على الرتويج لتجارهتا؛ كون أغلب الناس كانوا
يعيشون يف فقر وحاجة للمقومات األساسية للحياة ،فضالً عن أن القضاء كان متشدداً يف
األحكام اخلاصة ابملخدرات؛ فكل تلك العوامل كان هلا األثر الكبري يف احلفاظ على البلد
من انتشار املواد املخدرة .ولغرض احلفاظ على العراق خالياً من املواد املخدرة فقد مت إنشاء
“اللجنة الوطنية العليا ملكافحة املخدرات وسوء استخدام العقاقري” برائسة وزارة الصحة عام
 2004وبقرار من جملس احلكم اليت مت إقرارها ابلقانون اجلديد اخلاص مبكافحة املخدرات
مع حتديد هيكليتها اجلديدة.
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للكاتب أمحد اجلعفري

نظـرة إىل أفضـل مخسة أنظمة تعليـم يف العامل
هنالك مخس دول تعد من األوائل عاملياً يف جمال التعليم األساس ،وقد اعتمد
تصنيف هذه الدول على تقرير مؤشر بريسون للتعليم واملهارات املعرفية والتحصيل التعليمي
العاملي؛ وهو الذي بدوره اعتمد حتديد أفضلية الدول بناءً على عدة اختبارات دولية منها:
– اختبار مدى التقدم يف القراءة والكتابة الدويل (بريلز).
– اختبار االجتاهات الدولية يف الرايضيات والعلوم (تيمس).
– اختبارات برانمج التقومي الدويل للطلبة (بيزا).
وقد جاء ترتيب الدول العشر األوائل على النحو االيت :كوراي اجلنوبية أوالً ،الياابن
يف املركز الثاين ،تلتها سنغافورة يف املركز الثالث ،وهونغ كونغ يف املركز الرابع ،أما فنلندا فقد
تراجعت إىل املركز اخلامس بعد أن كانت متقدمة يف األعوام السابقة ،وجاءت يف املركز
السادس اململكة املتحدة ،وأعقبنها كندا يف املركز السابع ،ومن مث هولندا يف املركز الثامن،
تبوأت املركز التاسع ،ويف املركز العاشر جاءت بولندا.
ومن بعدها آيرلندا اليت ّ
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للكاتب حسني درويش العاديل

العراق واألمم الثالث
العراق هو البلد املرتكز شرق أوسطياً؛ بسبب موقعه اجليوجمتمعي/السياسي الرابط
بني أمم ثالث ،هي :العربية ،واإليرانية ،والرتكية ،فهو الدولة الشرق أوسطية الوحيدة الرابطة
جغرافياً ،وجمتمعياً ،ودينياً ،ومذهبياً ،وإثنياً بني إيران ،وتركيا ،والبالد العربية برابطة التقاء
وتداخل وتشابك ،ومآله النهائي سيؤثر بنح ٍو مباش ٍر على خارطة متاسك اجلغرافيا اجملتمعية
والسياسية هلذه األمم الثالث أو تداعيها؛ فهنا تكمن أمهية العراق متاسكاً أو اهنياراً ،وهو ما
جيب إدراكه وتوظيفه إبدارة العملية السياسية اإلقليمية والدولية الدائرة على أرضه.
َّ
كأمة -إىل أمم
إن الدولة العراقية -حالياً -منقسمة على نفسها انقساماً أفقياً ّ
فرعية ،-وعمودايً كمراكز قوى معربة عن مكوانهتا اجملتمعية ،مع مركز حكم يسعى للملمة
أمة الدولة واحتواء مراكز قوى اجملتمع والدولة؛ ليكون معبرّ اً عنها وحامالً هلا لتجاوز نقطة
االهنيار.
بسبب وضعه الفعلي يش ّكل العراق حالياً منخفضاً جيواسرتاتيجياً بني اسرتاتيجيات
األمم الثالث املذكورة؛ لذا فهو حمط صراعاهتا الفعلية .وبسبب تداخل امللفات اإلقليمية
والدولية فإن العراق -سياسياً واقتصادايً -هو مورد صراع احملاور الدولية املعنية ابملنطقة.
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للكاتب حيدر اخلفاجي

املناورات العسكرية اإليرانية :األهداف والرسائل
ال يُنكر املتابع للشأن اإليراين حقيقة أن إيران تسعى إىل تطوير كفاءهتا القتالية
وجهوزيتها لذلك األمر ،لكن هناك من يرى أن مناوراهتا العسكرية وجتارب األسلحة
غالباً ما تتزامن مع مجلة من املتغيرّ ات والتح ّدايت الداخلية واخلارجية اليت تواجهها طهران
مثل التهديدات اخلارجية ،والعقوابت األمريكية ،وزايدة نشاط اجلماعات املسلحة ضد
قوات األمن وقوات احلرس الثوري يف أقاليم كردستان وسيستان وبلوشستان واألهواز.
وقبل مدة ليست ابلبعيدة انطلقت املرحلة الثالثة من مناورات “حيدر الكرار”
على احلدود الغربية إليران ملنطقة “برويزخان” اليت ُّ
أهم بواابت التواصل بني
تعد من ّ
التحرك العسكري واهلجوم،
إيران والعراق ،استعرضت فيها القوات اإليرانية قدراهتا على ُّ
وشهدت املناورات مشاركة وحدات ُّ
التدخل السريع ،والوحدات اهلجومية املتنقلة ،فضالً
املدرعة ،ورامجات صواريخ من طراز انزعات  10املعروفة بـ
عن عدد من الوحدات ّ
( ،)10-Nإىل جانب مشاركة عدد من الوحدات العسكرية العراقية.
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عُمان ومواقفها اإلقليمية جتاه األزمات يف املنطقة

للكاتب أمين عبد الكرمي حسني

مرت منطقة الشرق األوسط بتحدايت كبرية ،وكانت بداية هذه التحدايت هو تغيري
النظام السياسي يف العراق عام  ،٢٠٠٣حيث يرى بعض املراقبني أن تلك التحدايت أخذت
تتسع وتنتقل شيئاً فشيئاً بني دول املنطقة ،وكانت هذه التحدايت على خمتلف املستوايت
السياسية واالقتصادية واألمنية ،وتركت آاثراً كبرية يف بنية اجملتمعات داخل بلدان الشرق
األوسط ،واستطاعت يف بعض الدول الذهاب حنو تقسيمها على حن ٍو مذهيب وطائفي وعرقي
وإثين ،وسعت بعض البلدان يف منطقة الشرق األوسط إىل درء هذه التحدايت ومواجهتها
من أجل احلد من آاثرها ،وكذلك ذهبت بعض البلدان إىل حن ٍو آخر ابلتدخل بشؤون
البلدان األخرى ،وكانت بعض الدول عامالً مساعداً يف الصراع القائم يف منطقة الشرق
األوسط .وحني احلديث عن موقف الدول جتاه هذه التطورات من املهم التعرف على سياسة
سلطنة عُمان اخلارجية ،فقد كانت هذه السياسة واضحة املعامل وشفافة جتاه هذه التحدايت
وأخذت التعامل مع التطورات اليت حصلت وما تزال حتصل سواء على مستوى البلدان
اخلليجية والعربية أم اإلقليمية على ٍ
حد سواء ،وأخذت كذلك على عاتقها القيام مبا هو ممكن
من أجل حتقيق السالم واالستقرار ملنطقة اخلليج بنح ٍو خاص والشرق األوسط بنح ٍو عام.
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للكاتب د .زهري مجعة املالكي

دور الشركات األمنية اخلاصة يف نزاعات منطقة الشرق األوسط
ال خترج الشركات األمنية اخلاصة -بغض النظر عن التوصيفات والتعريفات اليت
توردها عن نفسها يف مواقعها اإللكرتونية ونشراهتا التعريفية -عن كوهنا مشاريع جتارية
تقدم خدمات أمنية وعسكرية يف آن واحد ،وتشمل تلك اخلدمات على أشخاص
مدربني ومسلحني؛ لتوفري احلماايت للشخصيات والعجالت واألبنية واملواقع أبنواعها
كافة سواء السكنية أو التجارية أو حىت العسكرية وغريها من األماكن .ومن ضمن
خدماهتا أيضاً تشغيل منظومات األسلحة وصيانتها سواء الدفاعية أو اهلجومية ،فضالً
عن احتجاز املسجونني والتحقيق معهم ،وتقدمي املشورة للقوات احمللية وأفراد األمن
وتدريبهم .وقد تزايد الطلب على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة منذ هناية احلرب
الباردة حىت أهنا حتولت إىل نشاط اقتصادي كبري يقدم ابقة أوسع من اخلدمات ،ويوظف
بعض تلك الشركات ما يزيد على عشرة آالف موظف دائمي ما عدا عشرات اآلالف
من األفراد املتعاقدين.
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مبدأ التوازن داخل العائلة املالكة السعودية

للكاتب أمحد حسن علي

س أمري الدرعية يف جند (حممد بن سعود آل مقرن) الدولة
يف عام ّ ،1744
أس َ
السعودية األوىل ابلتحالف مع احلركة الوهابية ،واستمرت تلك الدولة يف التوسع حىت
املصري بقيادة إبراهيم ابشا .وخالل تلك الفرتة،
سقوطها عام  1818على يد اجليش
ّ
سيطرت الدولة السعودية على القبائل العربية يف جند مستخدمة احلركة الوهابية على أهنا
إعادة لنشر رسالة التوحيد وحماربة البدع واخلرافات ومظاهر الشرك .لقد شهدت تلك املرحلة
سلسلة من غزوات النهب والسلب من قبل الدولة السعودية األوىل اعتماداً على مبدأ احلركة
الوهابية يف تكفري اآلخرين ،فخطورة مبدأ التكفري تكمن يف إابحة قتل املخالفني وسلب
ممتلكاهتم وسيب نسائهم ،وهو ما كانت القبائل العربية تعتمده يف تلك الفرتة ابجلزيرة العربية،
وما كان على األمري حممد بن سعود إال أ ْن يتفق مع الشيخ حممد بن عبد الوهاب على
إنشاء دولة تشرع القتل والسلب والسيب لتجمع قبائل جند حوهلا؛ وعلى هذا األساس ،بدأت
اإلغارات على القبائل عرب اجلزيرة العربية ووصلت إىل أطراف اليمن واخلليج واحلجاز ،مهددة
مكة واملدينة -رمز السلطة الدينية للخليفة العثماين ،-ووصلت غزوات الدولة السعودية إىل
جنوب العراق والشام.
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للكاتب علي زايد العلي

دور أجهزة االستخبارات الوطنية يف إدامة الزخم األمين العراقي
ُّ
تعد أجهزة االستخبارات ذات أمهية اسرتاتيجية قيّمة لدى مجيع احلكومات ،ففي
عامل متقلب وحماط ابهلواجس والشكوك ال ميكن معرفة القيمة احلقيقية لالستخبارات
إلاَّ بعد اختبار عملها األمين ،فاالستخبارات ليست امليدان األمين الوحيد للحكومات،
لكنها تستخدم من قبل القابعني على عملية صنع القرار؛ من أجل تعضيد تصوراهتم
حول الغموض الذي يشوب البيئة األمنية (الداخلية ،واخلارجية) انطالقاً من حيثيات
التناغم والتنافر مع احمليط اخلارجي .تعاظمت أمهية دور أجهزة االستخبارات العراقية بعد
عام 2014؛ نتيجة االنتكاسات األمنية اليت ألقت بظالهلا على خمرجات نشاطات هذه
األجهزة وعملها يف ميدان البيئة األمنية الداخلية ،انطالقاً من نظرية (االنبثاق واألفول)
اليت تتحدث عن صعود األدوار االستخباراتية واحنسارها .وقد انعكس الضغط األمين
ألحداث عام  2014بنح ٍو فعال على أسلوب إدارة أجهزة االستخبارات من خالل
إعادة النظر يف اهليكلية ،والتنظيم ،واألسلوب ،واألداء االستخبارايت الوطين.
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تبعات قرار الرئيس األمريكي عن هتويد القدس

للكاتب أمحد حسن علي

يف العام  1980ضمت احلكومة اإلسرائيلية اجلزء الشرقي ملدينة القدس بعد
احتالهلا يف حرب حزيران  1967وإعالهنا عاصمة هلا ،إال أن اجملتمع الدويل مل يعرتف
ابلقدس عاصمة إلسرائيل؛ الحتواء القسم الشرقي من املدينة على األماكن املقدسة
اإلسالمية واملسيحية واليهودية على حد سواء؛ وابلتايل صار االعرتاف يعين اإلقرار
بيهودية القدس ،وجتاهل املسلمني واملسيحيني ،وجعل مجيع األماكن املقدسة اإلسالمية
واملسيحية حتت إدارة احلكومة اإلسرائيلية ،وهتديد وجود مئات اآلالف من الفلسطينيني
ممن يعيشون يف القدس؛ وكرد فعل ،نقلت معظم دول العامل سفاراهتا من القدس الغربية
إىل تل أبيب أتييداً لقرار األمم املتحدة الرافض لتهويد القدس.ويف عام  1990انقش
الكونغرس األمريكي نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،وصدر قانون
نقل السفارة عام  ،1995وقد تضمن القانون أن تبقى القدس موحدة حتت السلطة
اإلسرائيلية ،واالعرتاف ابلقدس املوحدة عاصمة إلسرائيل ،وإلزام اإلدارة األمريكية بنقل
السفارة.
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للكاتب أمحد حسن علي

التنافس الرتكي-السعودي واملواجهة اإلعالمية
من يتابع اإلعالم السعودي والرتكي من كثب يف هذه األايم يرى بوضوح وجود
ٍ
حاد غري معلن بني الدولتني بدءاً منذ تغيري تركيا سياسةَ العداء جتاه روسيا بعد
خالف ّ
حماولة االنقالب الفاشلة يف متوز  ،٢٠١٦حىت زعامة تركيا املعارضة اإلسالمية ضد
قرار الرئيس األمريكي َج ْع َل القدس عاصمةً إلسرائيل .فموقف تركيا والتصعيد الذي
قادته دفاعاً عن القدس ابستضافتها مؤمتراً عاجالً ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وقرارها
بفتح سفارة يف القدس الشرقية -وسط موقف سعودي هادئ أمام القرار -أغضب
اإلعالم السعودي وجعله يهاجم الرئيس الرتكي ألنه أراد انتزاع موقع الزعامة اإلسالمية
من السعودية حبسب ما يراه اإلعالم السعودي .وعلى الرغم من أن القمة اإلسالمية
يف إسطنبول مل حيضرها سوى  ١٧زعيماً إسالمياً من أصل  ٥٣دولة إسالمية ،إال أ ّن
ذلك أشار بوضوح إىل وجود تنافس تركي-سعودي على قيادة اجملتمع اإلسالمي السنيّّ،
وانقسام هذا اجملتمع بني مؤيد لزعامة تركيا وأخرى لزعامة السعودية.

Al-Bayan Center for Planning and Studies

90

معاجلة أداء جمالس احملافظات من خالل اإلصالح االنتخايب

للكاتب هاشم الركايب

يرتكز النظام االنتخايب جملالس احملافظات إىل نظام التمثيل النسيب الذي مي ّكن
العديد من األحزاب من احلصول على مقاعد مبا يتناسب مع األصوات اليت حصلت عليها؛
مما ينتج جمالس غري مستقرة سياسياً .وفضالً عن ذلك ،فإن كل حمافظة هي دائرة انتخابية
ُّ
املساءلة.وحيد هذان اجلانبان من قدرة جمالس احملافظات على
واحدة ،مما يضعف من بُعد
تنفيذ مهامها الدستورية .ومن املمكن أن يوفر نظام الفوز لألكثر أصوااتً “first-past-
 ”the-post (FPTP) systemبديالً؛ خلفضه من عدد األحزاب الفائزة؛ مما يقلل
من الصراعات السياسية ،ويرتكز أيضاً إىل الدوائر االنتخابية ذات املقعد الواحد؛ مما يعزز
من جانب املساءلة.وكما هو منصوص عليه يف املادة /122اثنياً من الدستور العراقي:
“متنح احملافظات اليت مل تنتظم يف إقليم الصالحيات اإلدارية واملالية الواسعة ،مبا ميكنها من
إدارة شؤوهنا على وفق مبدأ الال مركزية اإلدارية ،وينظم ذلك بقانون” ،وعلى الرغم من
عدم تطبيق الال مركزية ابلكامل ،فإن جمالس احملافظات ما تزال تؤدي دوراً مهماً والسيما
من حيث تقدمي اخلدمات ،وترشيح كبار املسؤولني داخل حمافظاهتم ،وتنفيذ املوازنة.
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املقاالت املرتمجة

دعوات لليقظة من تنامي خطر جهاديي آسيا
الطاقة الشمسية ستتغلب على الفحم وتصبح أرخص مصدر للطاقة على سطح األرض
مثانية رسوم بيانية تشرح ما حيدث يف األسواق العاملية يف الوقت احلاضر
وفاة رفسنجاين هتز اإلصالحيني يف إيران قبل االنتخاابت
الرحلة الطويلة واملؤملة حنو اضطراب العامل
خفض إنتاج النفط قد يؤدي إىل ركود اقتصادي يف اململكة العربية السعودية
تركيا عالقة ابإلرهاب
دروس من املصاحلة الوطنية يف رواندا
السياسة اخلارجية واألمنية للمملكة املتحدة بعد اخلروج من االحتاد األورويب
أورواب بعد اخلروج الربيطاين :االحتاد األقل مثالية
كيفية تعليم املواطنة يف املدارس
مساواة اجلنسني يف املوازانت الوطنية
يدمر االحتاد األورويب
الثورة الفرنسية املقبلة :التصويت الذي قد ّ
يعتقد ترامب أن إبمكانه التعاون مع دول اخلليج
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ريتشارد سبنسر
جيسيكا شانكيلمني -كريس مارتن
سيد فريما
جنمة بزرمجهر
مارتن وولف
مارك بولوند

هارون شتاين
أماندس أونج
مالكلومل تشاملرز
ماتياس ماتيس
صحيفة اإليكونوميست
صحيفة اإليكونومست
صحيفة اإليكونوميست
آرون ميلر -ريتشارد سكولسكي
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نيكوالس بوروز  -بريندان ميجان
معهد الطاقة يف العراق
إد كروكس
قسم الرتمجة والتحرير
صحيفة اإليكونوميست
كيفني غاالغر

حرب النفط اليت أخفقت فيها اململكة العربية السعودية
ميزانية العراق لعام  2017وخمصصات البرتودوالر
خشية شركات النفط من تراجع الطلب على اخلام
الثغرة يف الشؤون املالية الغربية
أسباب عدم إقرار املوازنة اللبنانية ملدة  12عاماً

منو النفوذ الصيين على التمويل العاملي وتراجع الدعم األمريكي
سعي السعوديني إىل تنويع عالقاهتم االسرتاتيجية مع آسيا
التحدايت اليت يواجهها هنرا دجلة والفرات يف العراق
السباق الرابعي ..عنوان االنتخاابت الرائسية الفرنسية
توجه شباب العرب إىل روسيا مع تراجع النفوذ األمريكي
ُّ
السياسة اخلارجية للرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
الصدام األمريكي-الرتكي يف سوراي
لعبة انتظار الالجئني السوريني يف األردن “قنبلة موقوتة على احلدود األردنية”
كيف يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالية؟
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جون سفاكياانكيس
بيرت شوارتزستني
قسم الرتمجة والتحرير
مسيون كري
بن جوده
كولن كول
آرون جميد
إد غرابيانوسكي
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أزمة فساد الربازيل اليت ال تنتهي
أربع دول عربية تقطع عالقاهتا الدبلوماسية مع قطر “لدعمها اإلرهاب”
النزاع يف اخلليج  ..مغزى املشاحنة داخل احلكومة امللكية
مل ال تستطيع احلكومات حل مشكلة بطء اإلنتاجية؟
أسعار النفط على املدى البعيد

مكافحة اإلرهاب يف بريطانيا بعد االنتخاابت – فحوى خطط ترييزا ماي
للسنة الثالثة على التوايل ..أتيت صناعة النفط بشروط مع اخلام رخيص الثمن
التجارب الدولية يف منع تعاطي املخدرات
احلقيقة املرة حول املعارضة الرتكية
هل يتم اإلعداد للصراع الطائفي يف أذربيجان؟
سياسة اهلوية املميتة يف أفغانستان
الرسوم البيانية السبعة اليت تبني كيفية فقدان بلدان العامل املتقدم سيطرهتا
البلدان النفطية الراغبة بزايدة األسعار
قوة الشعبويني ،حينما تفقد النخب سيطرهتا فإن الناخبني مينحون القوة للراديكاليني
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براين وينرت
سيمون كري
ديفيد ب .روبرتس
مارك ليفنسون
ليام دينينغ
زاهري كازمي

جورج كانتشيف ،وسارا كينت ،وإيرين أيلورث
قسم الرتمجة والتحرير
هوارد إيسنستات
إلدار ماميدوف
ابتريشيا غومسان
مارتن وولف
ماثيو س .كلني
قسم الرتمجة والتحرير
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ميشيل وحيد حنا
ماثيو بييت
حوار أجراه غريغوري لوكيانف
سيد جواد طاهايي
علي رضا نوري
روبن ميلز

ال تسمحوا لألزمة اخلليجية أن تتجه حنو الغرب
على أمريكا أن تفرق بني مصاحل حلفائها ومصاحلها
تغيريات السياسة األمريكية يف الشرق األوسط يف عهد ترامب وأتثريها على مواقف إيران اإلقليمية
إيران والعالقات السعودية-القطرية
املخطط الروسي ملرحلة ما بعد داعش يف سوراي

ركود الطلب على الغاز الطبيعي يف الشرق األوسط
ٍ
عمليات مشرتكة؟
كي لتنفيذ
هل مثّة اتفاق إيراينّ تر ّ
التحالف اإليراين-الرتكي اجلديد
ٍ
مواجهة مع أمريكا
الصني يف
احلرب الباردة بني إيران والسعودية
منو اخلطاب السلفي احلديث
دور سجون السلفيني واإلرهابيني يف ّ
احلرب الروسيّة القادمة من وجهة نظ ٍر إيرانيّة
التداعيات النامجة عن خروج ترامب من احملاداثت النووية
احلركة السلفية-اجلهادية
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صادق ملكي
سارة معصومي
غراهام أليسون
قسم الرتمجة والتحرير
سيّد علي جنات
الدكتور جهانكري كرمي
السيد حسني موسواين
قسم الرتمجة والتحرير
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نظرة اقتصادية للنزعات االنفصاليّة
مؤمتر احلزب الشيوعي – كيف ختتار الصني قادهتا؟
اخلالفات ومستقبل العالقات بني إقليم كردستان واحلكومة املركزية يف بغداد
استقالل كردستان العراق والتعقيدات اجليوسياسية يف املنطقة
هنري دجلة والفرات احلدوديَني
آاثر السياسة املائية الرتكية على َ

وحتليل الح ٌق لَه
حتليل ساب ٌق للحدث
ٌ
انفصال كردستان العراقٌ :
أزمة بناء الدولة يف إقليم كردستان
اإلسالموية العثمانية والطائفية يف احلياة السياسية الرتكية املعاصرة
تركيا واألزمة البيئية وأتثريها املُحيط على دجلة والفرات
حماداثت أستانة القصة غري املكتوبة
البُعد اآلخر لألحداث يف سوراي
هناية داعش العسكرية ال تعين هنايته الفكرية
دع النساء تعمل  -احلالة االقتصادية للحركة النسوية
استعراض حتليلي حول “أسباب فشل األمم”
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علي سرزعیم
قسم الرتمجة والتحرير
یونس رشیدي
د .إبراهيم رومينا
مرمي طهماسيب
علي سرزعیم

سعيد الكاشاين
مرکز دراسات السالم الدولية
الدکتور مریمهرداد مریسنجری
صحيفة يين شفق الرتكية
أمني جول شان
سلمان صادقي زاده
راشيل فوجيلستني
قسم الرتمجة والتحرير
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التقارير

العراق  ..تقرير النفط والغاز بضمنها التوقعات لعشر سنوات قادمة حىت العام 2025
من املقرر أن تقوم وزارة النفط العراقية بعرض ( )12حقالً صغرياً ومتوسط احلجم يف
جنوب العراق إىل املستثمرين الدوليني ،ويتوقع أن تصادق شركة جينيل للطاقة على خطة تطوير
حقول (مريان ،وبيين ،وابوي) ،وعقد تصميم الواجهات األمامية ملرافق نقل النفط ومن املقرر أن
تكتمل حبلول عام .2016
مت إحراز التقدم يف إكمال التطويرات املشرتكة حلقل (توخبانة) حتت إشراف شركة ريبسول
اإلسبانية وحقل (كوردامري) حتت إشراف شركة زاغروس الغربية.
ميكن أن يتأخر إجناز مصفى كربالء إىل ما بعد عام  2020ابلنظر لتأخر املدفوعات
إىل شركة هيونداي.
طلب العراق أن يعفى من تدخل أوبك يف السوق النفطية يف االجتماع رقم ( )171الذي
عقد بتأريخ  30تشرين الثاين .2016
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ب�ضمنها التوقعات لع�شر �سنوات قادمة
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أبرز املرشحني النتخاابت الرائسة اإليرانية
حيدر اخلفاجي
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  226شخصاً كانوا أكرب فئة عمرية تبلغ أقل من  30عاماً
سجلوا أمساءهم يف قائمة املرشحني ،وأن  430مرشحاًكانوا حاصلني على شهادة البكالوريوس فما
فوق ،وقد أضاف أمحدي أن  590شخصاً 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.
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�أبرز املر�شحني النتخابات الرئا�سة
الإيرانية
حيدر الخفاجي
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تقرير :صادرات الغاز اإليراين للعراق تتخطى  1.2مليار مرت مكعب
حيدر اخلفاجي
ُّ
يعد النف ُط واحداً من أهم املصادر املتعددة للطاقة ،ولعمليات إنتاجه وتسويقه ونقله على
تبعات سياسية واقتصادية كبرية ،وأتثريٌ يف مصاحل جهات وأطراف كثرية ،أمهها الدول
النطاق العاملي ٌ
املنتجـة والدول املستهلكة؛ وهنا دائماً نرى إىل أ ّن هذه األطراف تتـوخى الوصول إىل توازن حيقق
مصاحلها ،ولكن هناك بعض األطراف اعرتهتـا عدة تطورات بشأن بيع النفط ،حيث احتدم الصراع
شك يف
بني بعض هذه األطراف واختذ كلٌّ منها اجتاهات وسياسات خمتلفة يف املنطقة اليوم ،وال ّ
أ ّن االستقرارين األمين والـسياسي عامالن حامسان يف جناح جهود توسيع القدرة اإلنتاجية يف الدول
املنتجة .ونستعرض هنا كيف بدأت إيران يف تصدير الغاز إىل العراق؟ وما الكميات اليت من املمكن
أن تصدرها يف املستقبل؟ فضالً عن عودهتا أسواق الطاقة وأهم الفرص والتحدايت اليت ستواجهها
يف املستقبل.
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تقرير� :صادرات الغاز الإيراين للعراق
تتخطى  1.2مليار مرت مكعب
حيدر الخفاجي
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تقرير جديد يعرض مصادر أسلحة تنظيم داعش اإلرهايب
قسم األحباث
ظهرت العديد من املقاالت واآلراء حول الكيفية اليت متكن من
خالهلا تنظيم داعش من النمو خالل احلرب األهلية السورية؛ بسبب تدفق
األسلحة القادمة إىل البالد من اجلهات املاحنة اليت سعت إىل تقويض
النظام السوري .إلاّ أن هناك تقريراً جديداً أصدرته منظمة «حبوث يف
الصراع املسلح» (- )CARوهي منظمة ممولة من قبل االحتاد األورويب
اليت تتعقب أصول األسلحة ووجهاهتا يف مناطق النزاع -قدم أدلة اثبتة
حول كيفية متكن التنظيم اإلرهايب من احلصول على كميات كبرية من
األسلحة.يسلط التحقيق -الذي استغرق إجراؤه ثالث سنوات -الضوء
على ثالث نتائج مهمة تفسر كيف متكن تنظيم داعش من احلفاظ على
قوته العسكرية.
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