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عن املركز

عن المركز
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 
اليت  والقوالب  السائد  األسلوب  إطار  خارج  التفكري  على  القدرة  إىل  تفتقر  العراق  يف 
حّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي 
املركُز  ويوّجُه  واإلبداع،  واملصداقية،  واحليادية،  املوضوعية،  تعتمد  جديدة  نظر  وجهات 
أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي 
بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديي القصري والطويل. 
واإلبداع  واألصالة  املوضوعية  مبادئ  على  قائمة  نظر  وجهات  املركز  ويقدم   
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.
مهمة المركز:

القضااي  مهّماً يف حتليل  أن يكون مصدراً  للدراسات والتخطيط إىل  البيان  يسعى مركُز   
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 
السياسة  القرار يف جماالت  اإلدارة وصناعة  أجل خلق خرباء يف  من  احلكومية؛  والدوائر  املدين، 

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

عميقة  بتحليالت  القيام  العراق من خالل  اليت ختّص  النقاشات  الفاعلة يف  املسامهة   •
ومستقلة تعتمد بنحٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي، ومنهم صانعو 
السياسات، والصحفيون، واألكادمييون، حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة، 

وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.

• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.

• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان بالشؤون اآلتية:

• االقتصاد والتنمية: )القطاع املصريف، واملوازنة، والزراعة، والرتبية والتعليم، والسياحة، 	
واالستثمار، وغريها(.

• الطاقة: )النفط، والغاز، والكهرابء(.	
• السياسة اخلارجية والشؤون الدولية: )العوملة، والصراعات الدولية(.	
• األمن الوطين والدفاع: )مكافحة اإلرهاب، وبناء قدرات القوات املسلحة(.	
• الدستور والقانون والدميقراطية: )الربملان، والفدرالية(.	
• احلوكمة وسيادة القانون والسياسات العامة: )منع الفساد، وإعادة تنظيم املؤسسات 	

وأتهيلها، واالنتخاابت(.
• اجملتمع واالستباانت: )التعايش السلمي يف اجملتمع، والعنف والطائفية، والرأي العام(.	
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املقدمة

المقدمة 

      هذه ابقة من أزهار )مركز البيان للدراسات والتخطيط( ننشرها بي يدي القارئ اجلاد 
يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكّتاب ومرتمجون على وفق منهجية علمية 
التخطيطية  بنيتها  سالمة  عن  أفصحت  مقدمات  ترّست  أن  بعد  سليمة  نتائج  إىل  خلصت 

وأهدافها الواضحة.
     إن املركز يظّن ظناً يكاد يصل إىل اليقي أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف 
معانقة أايدي الّقراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن، مما 
يؤدي إىل إعادة الصحبة َبَي الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواٌء أكان 
ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات أمنْ يف إضافة هوامش على بعض املتون، أمنْ يف مراجعة 
األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسي )وخرُي جليٍس يف الزمان كتاب( 

حكمًة دالًة على أمهية هذه الرفقة.    
 

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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مقاالت

2018-1-10
يف 18 كانون األول للعام 201٧ أعلنت إدارة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب عما ُعرف 
ابسرتاتيجية األمن القومي األمريكي، اليت محلت شعار محلة ترامب االنتخابية “أمريكا أواًل”، وجاء 
يف االسرتاتيجية اجلديدة أن مصادر التهديد للوالايت املتحدة وحلفائها أتيت من ثالثة جهات: 
األوىل )روسيا والصي( أو القوى املنافسة، والثانية )إي��ران وكوراي الشمالية( أو “ال��دول املارقة”، 

والثالثة )التنظيمات اجلهادية اإلرهابية(.
وتركز اسرتاتيجية الرئيس ترامب إىل أربعة حماور رئيسة، هي:

– األول: محاية أراضي الوالايت املتحدة وشعبها ومنط احلياة األمريكية عرب مكافحة التطرف 
ومنعه من االنتشار داخل الوالايت األمريكية ابهلجرة، وكيفية التعامل مع األشخاص غري املرغوب 

فيهم مبنعهم من الدخول إىل األراضي األمريكية.
– الثاين: حتقيق الرفاهية لألمريكيي.

القوات املسلحة األمريكية  القوة”، وتطوير هياكل  الثالث: فرض “السالم ابستخدام   –
ومنظومة الدفاع الصاروخية.

– الرابع: تعزيز النفوذ االقتصادي للوالايت املتحدة عاملياً بتشجيع القطاع اخلاص واالستثمار.
وهنا، نتحدث عما خيصُّ الشرق األوسط؛ إذ إن اسرتاتيجية الرئيس ترامب اجلديدة لألمن 
العامل اإلسالمي عموماً  القومي وق��راره عن القدس ال تنبئ بعالقات جيدة للوالايت املتحدة مع 
الشرق  تويرت بشأن قضااي  تغريداته على موقع  يف  ه��ذا جلياً  األوس���ط خصوصاً؛ وابت  وال��ش��رق 
األوسط، وهو بذلك يزيد من تعقيد مشكالت املنطقة املعقدة أصاًل. وبداًل من السعي إىل حّل 
األزمات الكبرية -مثل احلرب يف اليمن- اجتهت اسرتاتيجية الرئيس ترامب لدعم اململكة العربية 
لعام 2018 هو  اليمن. ولعلَّ اجلانب األه��م يف سياسته  املأساة اإلنسانية يف  السعودية وجتاهل 

الشرق األوسط في استراتيجية الرئيس ترامب لألمن القومي
أحمد حسن علي*

*  ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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السعي إىل حل النزاع اإلسرائيلي-الفلسطيين على وفق الشروط اإلسرائيلية مسبباً حالة من اليأس 
الفلسطيين اليت ستستفيد منها حركة محاس وبقية املنظمات اإلسالمية؛ إلثبات وجهة النظر القائلة 

إن عملية السالم كانت خطًأ اسرتاتيجياً للفلسطيني.
إن قرار ترامب بشأن القدس عزَل الوالايت املتحدة عن بقية العامل كما بدا يف الرفض الدويل، 
فأصوات أعضاء جملس األمن الدويل كانت بنسبة )1٤ إىل 1(، أما اجلمعية العامة فكانت )128 
إىل ٩(، على الرغم من كل حماوالت الدبلوماسية األمريكية يف الضغط على الدول للتصويت لصاحل 
القرار األمريكي. وقد ألغت اهليئتان قرار الرئيس ترامب بشأن القدس؛ وابلتايل صارت الوالايت 
املتحدة -اليت كانت الطرف الوحيد القادر على القيام بدور الوسيط والضغط على إسرائيل- تقف 

خصماً للفلسطينيي والدول املؤيدة هلم يف الشرق األوسط.
وهناك من يعتقد أن الرئيس ترامب تلقى إش��ارات من بعض الزعماء العرب ختلوا فيه عن 
القدس لصاحل إسرائيل، وهذا اهتام وجهته تركيا لبعض دول اخلليج، ولكن بعض األنظمة العربية 
اليت مل هتتم ابلقضية الفلسطينية يف العقود األخ��رية، وأنشأت عالقات مباشرة أو غري مباشرة مع 
إسرائيل، جتد نفسها أمام رفض شعيب عريب وإسالمي للقرار األمريكي ملا للقدس من رمزية عقائدية 

يف الدين اإلسالمي.
وترى إسرائيل أن أمنوذج حّل الدولتي ال ميكن حتقيقه على أرض الواقع؛ لذا فهي تريد حاًل 
بدياًل آخر. ويف حقيقة األمر، إن إدارة الرئيس ترامب يف اسرتاتيجيته لدعم إسرائيل بنحٍو مطلق 

تواجه خيارين:
األول: عودة الوضع إىل عام 1٩8٧ أي ما قبل االنتفاضة األوىل واحتالل اجليش اإلسرائيلي 

للضفة الغربية وقطاع غزة؛ وبذلك تتحول إسرائيل إىل دولة عنصرية حسب القانون الدويل.
الفلسطينية بكل ما للدولة من حقوق سيادية سياسية، واقتصادية،  الثاين: إعالن الدولة 
وثقافية، على أن تكون القدس الشرقية عاصمتها؛ ويبدو أن اسرتاتيجية األمن القومي األمريكي 

اجلديدة متيل إىل اخليار األول مع ما هلا من تبعات خطرية على أمن املنطقة.
أم��ا يف ال��ش��أن ال��ي��م��ين، فما ت���زال ال����والايت امل��ت��ح��دة صامتة ع��ن امل��أس��اة اإلن��س��ان��ي��ة ابليمن 
إبعطائها الفرصة الكافية للمملكة العربية السعودية يف تدمري البنية التحتية اليمنية وتعريض املدنيي 
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بسبب  اليمنيي  لألطفال  م��وت مجاعي  عن  تتحدث  الدولية  املنظمات  فتقارير  إنسانية،  لكارثة 
اجملاعة ونقص الدواء؛ وما ابت واضحاً من قراءة لالسرتاتيجية األمريكية أن إدارة ترامب غري مهتمة 
إبهناء هذا الصراع الكارثي، وال تريد أن تستخدم نفوذها الكبري على اململكة العربية السعودية لبدء 

مفاوضات مع قيادات أنصار هللا “احلوثيي” يف اليمن.
ومل تتضمن اسرتاتيجية الرئيس ترامب أي تعهد أمريكي لتعزيز العملية الدميقراطية يف العامل 
أو الدفاع عن حقوق اإلنسان، على النقيض من االسرتاتيجيات الرؤساء السابقي الذين يرون أن 
الدفاع عن حقوق اإلنسان والدميقراطية ختدم املصلحة األمريكية، فيما يرى ترامب أن الوالايت 

املتحدة لن تفرض قيمها على اآلخرين.
وفيما خي��صُّ الشأن ال��س��وري وم��ا بعد هزمية تنظيم داع��ش بنحٍو كامل يف س��وراي، ن��رى أن 
الدبلوماسية  ف��إن  ل��ذا  للنظام؛  بقاء بشار األس��د رئيساً  اسرتاتيجية ترامب ترفض االع��رتاف بواقع 
األمريكية غابت عن حتديد مستقبل سوراي ألهنا ابتت عاجزة أمام حتالف )روسيا – إيران – تركيا( 
األط��راف الوحيدة اليت تناقش مستقبل البالد وهي تكتفي فقط إدارة ترامب بدعم حزب االحتاد 

الدميقراطي الكردي يف سوراي املتحالف مع حزب العمال الكردستاين، وهو ما يغضب تركيا.
الرئيس ترامب على تبين اسرتاتيجية تنقض فيها تعهدات  ويف الشأن اإلي��راين، تصرُّ إدارة 
الوالايت املتحدة لالتفاق النووي، واالنطباع السائد عن ترامب واملتحدثي ابسه تبّي أهنم يريدون 
إلغاء الصفقة مع إيران، مدعي انتهاك طهران لالتفاق، وكانت سياسة إدارة الرئيس السابق ابراك 
أوابما تتضمن فصل القضية النووية اإليرانية عن السياسات اإلقليمية األخرى اليت تتناىف مع املصاحل 
األمريكية يف املنطقة. ويبدو أن توجه الدميقراطيي كانت يف التوصل إىل اتفاق نووي، مث التفاوض 
مع طهران على القضااي األخرى، مبا يف ذلك األزمة السورية، وحزب هللا، واليمن، وقضااي اإلرهاب؛ 

لكن إدارة ترامب رفضت هذا الفصل بي امللفات.
إن هذه االسرتاتيجية لن ختدم املصاحل األمريكية يف املنطقة؛ إلن السعي إىل حتقيق األمن 
واالستقرار يف اخلليج على املدى الطويل يتطلب من إدارة ترامب أال تتجاهل إيران، وحبسب هذه 
االسرتاتيجية، هتدف الوالايت املتحدة إىل أاّل يتحّول الشرق األوسط إىل مالذ آمن لإلرهابيي، وأن 
ال تكون أي قوة معادية للوالايت املتحدة األعلى نفوذاً، وأن تبقى املنطقة مصدراً مستقرا لتدفق 

النفط والغاز.
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دميقراطية،  أنظمة  إىل  احلاكمة  األنظمة  اسرتاتيجية حتويل  انتهاج  بوش  إدارة  لقد حاولت 
وج��اءت من بعدها إدارة أوابم��ا اليت تبنت اسرتاتيجية فك االرتباط ابملنطقة والتخلي عن فرض 
الدميقراطية، واليوم تعلن إدارة ترامب عن اسرتاتيجية “أمريكا أواًل” اليت هي يف حقيقتها ال تقدم 
حلواًل ألزمات املنطقة، بل حتّمل اإلدارتي السابقتي مسؤولية تضاؤل النفوذ األمريكي لصاحل إيران 

وانتشار الفكر اجلهادي.
وذهبت اسرتاتيجية ترامب تتحدث عن الشرق األوسط أبهنا موطن التنظيمات اإلرهابية يف 
العامل مثل داعش والقاعدة، وأن إيران قد استغلت هذا الوضع األمين والسياسي لتوسيع نفوذها يف 
املنطقة، وأهنا تواصل هتديد استقرار املنطقة؛ فضاًل عن تطويرها لربانمج الصواريخ الباليستية وقدراهتا 

السيربانية لشن اهلجمات اإللكرتونية.
ال��والايت املتحدة؛ حيث أرادت  التحالفات الدولية مع  وأش��ارت االسرتاتيجية إىل مسألة 
االسرتاتيجية اجلديدة عدم دخول الوالايت املتحدة يف حتالفات دولية ال يتقاسم فيه احللفاء أعباء 
التحالف، وأن تكون الكلمة األخرية للرئيس ترامب. لكن تعرتف هذه االسرتاتيجية ضمناً بنهاية 
عامل القطب الواحد وعودة املنافسة بي الدول العظمى؛ وهذه النظرية تقلق حلفاء الوالايت املتحدة 
االتفاق  بتهديد  إي��ران  مع  التعامل  مثل كيفية  اخلطرة  السياسات  لبعض  ترامب  إدارة  انتهاج  من 

النووي.
بنحٍو  إسرائيل  ودع��م  الفلسطيين  الشأن  يف  السابقة  األمريكية  التعهدات  عن  التخلي  إن 
مطلق، وإن خت��وف ال���دول األوروب���ي���ة م��ن س��ي��اس��ات ت��رام��ب يف ال��ش��رق األوس���ط جعلت احللفاء 
األوروبيي يتساءلون عن جدوى قيادة إدارة ترامب للمعسكر الغريب، حيث تولدت قناعة لدى 
األوروبيي أن ترامب يؤمن أبن أورواب تشكل “منافساً محيدًا” للوالايت املتحدة وليس حليفاً، وأن 
على األوروبيي إطاعة إدارة ترامب ألنه يرأس أعظم قوة يف العامل، واحلقيقة أن القوة ال حتل أعقد 

املشكالت وأصعبها ما مل تكن هناك دبلوماسية قوية تعتمد التعاون مع الدول املنافسة.
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2018-1-11
الفرنسي  الرئيس  ألقى  ح��زي��ران 1٩58  يف ٤  وحت��دي��داً  اجلزائرية-الفرنسية  األزم���ة  ذروة  يف 
اجلنرال شارل ديغول خطاابً وّضح فيه مستقبل بالده السياسي، ورّسخ فكرة أن املغامرات الفرنسية 
االستعمارية قد انتهت ابلفعل. وقال اجلنرال -الذي وقف أمام مجاهري اُختريوا مسبقاً يف عاصمة 
اجلزائر-: “لقد فهمتكم!”؛ فتلك اجلملة قد أسيء فهمها يف بداية األمر كتعبري عن دعمه املضاد 
للتحرر السياسي واملؤسسي يف اجلزائر، لكن سرعان ما اتضح أن رؤيته كانت للمستقبل الذي 
يدور حول مفهوم استقاللية السيادة الذي كرس حياته املهنية للدفاع عنها، وأتكيدها كحق أساٍس 

للبلد.
لقد رأى العديد من معاصري اجلنرال ديغول أن أعماله تُعدُّ خيانة لفرنسا؛ فقد كان يسلك 
اجتاهاً معاكساً للسياسة املؤسسة الفرنسية آنذاك، ففي أحد اللقاءات قال ديغول للعضو السابق 
يف املقاومة لويس تريينوار يف 18 أاير 1٩55: “إننا نشهد حركة عامة يف العامل، نشهد موجة 
تدفع مجيع الشعوب حنو التحرر، ولكن هناك محقى ال يريدون أن يفهموا ذلك…”، إذ مل تتطلع 
طموحات ديغول إىل االستعمار، بل يف صعود فرنسا كقوة أوروبية؛ األمر الذي قد حيد من القوة 

املالية واجلّر السياسي للطموح األمريكي يف اهليمنة.
وقد ذكر اجلنرال هذه األيديولوجية يف تصريح له مبدينة سرتاسبورغ يف تشرين الثاين 1٩5٩: 
برمته”.  العامل  أورواب -م��ن احمليط األطلسي وح��ى جبال األورال- هي من ستحدد مصري  “أن 
وحينما استقبل موريس كالفيل يف كولوميب عام 1٩56 أوضح له أنه يريد أن يكون استقالل اجلزائر 
سياسياً بدايًة لتحٍد عامليٍّ على الوالايت املتحدة، ووسيلة للتقارب مع العامل الثالث. وابتداء من 
يونيو 1٩58. وأعد اجلنرال لفكرة انسحابه من حلف الناتو برفض نشر الصواريخ األمريكية يف 
فرنسا، وقد أشار وزيره آالن بريفيت إىل أّن “ديغول أراد وضع حد للقضية اجلزائرية بنحٍو سريع من 

فرنسا تتحدى عدوانية أمريكا وترنو إلى أن تصبح وسيطًا 
في منطقة الشرق األوسط

كاثرين شكدام *

*  ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أجل االخنراط يف السياسة العاملية الكربى بي الكتلتي، وهذا النوع من السياسة ال يستحق شخص 
آخر يف فرنسا أن يقودها سوى اجلنرال ديغول”.

لقد بقيت أوهام العظمة اليت راودت ديغول ملدة طويلة جمرد أحالم مل تتحقق، إذ قبل ظهور 
أمريكا كقوة عظمى كانت القارة القدمية -مبا فيها فرنسا- ترتاجع بنحو كبري، وخضعت للنظام 
اجلديد، فلم هتتم الدولة العظمى اجلديدة ابلتعاون مع أورواب بل كانت أكثر اهتماماً إبجياد دول 
اتبعة هلا. وبعد عدة عقود جنت فرنسا من حماوالت الرئيس األسبق جاك شرياك العابرة يف الوقوف 
ال��ع��راق ع��ام 2003، واستطاعت أن حت��ذو حذو  ض��د احل��ش��د العسكري األم��ري��ك��ي عشية غ��زو 

الوالايت املتحدة بداًل من انتقادها.
أم��ا الرئيس الفرنسي احل��ايل إميانويل ماكرون فقد دخ��ل حيز السلطة بعد م��دة من اهل��دوء 
السياسي، فبعد توليه للسلطة، أعلنت فرنسا عن مطالبتها أبن تكون الوسيط اجلديد يف منطقة 

الشرق األوسط، إذ تعدُّ بدياًل مثرياً لالهتمام للرئيس األمريكي دوانلد ترامب احملب للحروب.
ويالحظ قرّاء اإلبداع السياسي ملاكرون أهنا أتت يف منعطف مثري لالهتمام، إذا أخذان يف 
الكتلة  التحالفات اجليوسياسية )االبتعاد عن  املنطقة يف ظل تغري  الوضع يف  احلسبان مدى أتزم 
السعودية بنحٍو خاص(، وتعمق األزمة اإلنسانية يف اليمن، واالتفاق النووي اإليراين، واالنتخاابت 

العراقية املقبلة.
أن تعيد بلورة نفسها من خالل  ومع ظهور أزم��ة جديدة يف املنطقة، إبمكان فرنسا حقاً 
إحياء تلك الروابط املفقودة، وإن كانت رؤية ماكرون السياسية خمتلفة متاماً عن تلك اليت امتلكها 
اجلنرال ديغول، فسيكون من قلة الذكاء عدُم رؤية النمط املشرتك لكال اجلانبي املتمثل ابلتأكيد 

السياسي من خالل التعاون على أساس القومية السيادية.
لقد دعا الرئيس الفرنسي ماكرون اجملتمع الدويل إىل احلفاظ على حوار دائم مع إيران وليس 
إىل قرع طبول احلرب، مبتعداً بذلك عن الكتلة األمريكية-اإلسرائيلية-السعودية، وقال: “إن املسار 
املتحدة، وإسرائيل،  ال��والايت  النووي اإلي��راين -أي  ينددون ابالتفاق  الذين  يتبعه حلفاؤان  ال��ذي 
واململكة العربية السعودية- هو الطريق الذي ميهد للحرب على إيران”، مشرياً إىل أن فرنسا تعد 

هذا املسار “اسرتاتيجية متعمدة”، ولكنها ملتزمة ابحلفاظ على التوازن يف املنطقة.
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وأضاف ماكرون: “إذا مل نكن حذرين، سينتهي بنا املطاف إىل إعادة بناء “حمور الشر”، 
مشرياً إىل خطاب الرئيس األمريكي السابق جورج بوش الذي استخدم هذا املصطلح لوصف الدول 

اليت تتبع األنظمة الدكتاتورية مثل: إيران، والعراق وكوراي، الشمالية.
إي��ران من خالل اتباع ماكرون لقدر كبري من ضبط النفس  وتعّزز هذا الدعم للسالم مع 
الثاين احل��ايل 2018، وهو  إي��ران يف شهر كانون  ال��يت شهدهتا  يف التصدي ملوجة االحتجاجات 
تناقض واضح لنهج واشنطن العنيف. بيد أن حتدي الرئيس ماكرون مل يسلم من األوساط الفكرية 
الثاين  2 كانون  يف  الدولية-  السياسة  يف  -خبري  فرانسوا كليمنسيو  فقال  فرنسا،  يف  والسياسية 
2018: إن اسرتاتيجية ماكرون يف الشرق األوسط ختتلف اختالفاً كلياً عن تلك اليت تتبعها البيت 

األبيض؛ مما يؤدي إىل حدوث تصادم بي واشنطن وابريس.
ويرى الرئيس الفرنسي ماكرون ما تتعرض له املنطقة من آالم متزايدة وحماولتها يف تطوير 
املواءمة اجليوسياسية رؤيًة خمالفًة لرؤيِة الرئيس األمريكي ترامب الذي مييل إىل سحق تلك احملاوالت 
الرئيس  يتبعه  ملا  شبيهاً  سياسياً  موقفاً  ماكرون  تبىن  إذ  بتحقيقها،  التكفل  أهن��ا ستجرب  من  خوفاً 
الروسي فالدميري بوتي، إذ إنه يدرك أن االنفراج السياسي، وحل النزاعات يسهل تنفيذمها بناًء على 

خلفية التعاون االقتصادي الذي حيقق املنفعة املتبادلة.
وعلى نسق حتذيرات الرئيس الفرنسي للوالايت املتحدة، فقد انتقدت وزارة اخلارجية الروسية 
يف ك��ان��ون ال��ث��اين هن��ج واشنطن “امل��دم��ر” لالتفاق ال��ن��ووي، إذ اهت��م انئ��ب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة سريغي 
رايبكوف الوالايت املتحدة ابستغالل الوضع احلايل يف إيران كذريعة لتقويض االتفاق النووي. وقال 
رايبكوف لوكالة )TASS( الروسية: “يظهر الوضع احلايل فشل واشنطن يف اغتنام الفرصة إلقامة 
قضااي جديدة خاصة خبطة العمل املشرتكة الشاملة، فهي حتاول متعمدة تقويض التزام اجملتمع الدويل 

خبطة العمل املشرتكة الشاملة وتدمريه.
وعلى الرغم مما ذُك��ر آنفاً بشأن إي��ران إال أّن احلديث عن أي تقارب حقيقي بي ابريس 
وطهران سابق ألوان��ه، بيد أن الرئيس الفرنسي ماكرون متّكن من قطع مسافة كبرية للتقارب من 
إيران، الذي يعدُّ حتواًل دراماتيكياً إذا قلنا إن كاًل من فرنسا وإيران كاان عاملي بعيدين عن بعضهما 

بعضاً منذ عام 1٩٧٩.
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الدبلوماسي  النفس  الرئيس ماكرون مبمارسة ضبط  أن رغبة  ن��رى  أن  املثري لالهتمام  وم��ن 
جتاه إيران كانت أقل وضوحاً عند تعامله مع العراق؛ ففي هذا امللف كانت االنتقادات الصادرة 
من قصر األليزيه احلاكم ليربالية أكثر، لكن خطة الرئيس ماكرون يف العراق ملرحلة ما بعد تنظيم 
داعش تشمل تفكيك قوات احلشد الشعيب الشيعي، ففي مطلع كانون األول 201٧ دعا ماكرون 
-خالل مؤمتر صحفي عقده يف فرنسا عقب اجتماع مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجريفان 
البارزاين- إىل “تفكيك” مجيع امليليشيات العراقية تدرجيياً. وأض��اف: “من الضروري أن يكون 
هناك جتريد تدرجيي للسالح، والسيما أسلحة امليليشيات الشيعية املستحدثة يف السنوات القليلة 

املاضية يف العراق”.
إّن فهم الرئيس ماكرون للشؤون اخلارجية من املمكن أن ترتك طابعاً مميزاً لدى بعضهم، إال 
أّن رغباته تشري إىل أّن فهمه للوضع يف العراق على أرض الواقع ضعيف للغاية؛ ومثل هذه املواقف 
هي اليت خففت من عزم ابيس يف مساعدة العراق يف الوقت الذي يستعد فيه إلج��راء انتخاابته 

املقبلة.
وق��ال م��اك��رون يف خطابه للعام اجل��دي��د: “إن فرنسا ع��ازم��ة على املسري ابجت��اه ع��دم أتثري 
القوى اخلارجية على استقرار البالد، يف الوقت الذي يستعد فيه العراق إلجراء االنتخاابت يف آاير 

املقبل”.
إن رغبة فرنسا اجلديدة يف أن تكون وسيطاً للسالم من املمكن أن تثبت أهنا شراين احلياة 
املفيد يف املنطقة اليت تعاين من انعدام االستقرار والسياسة غري املعروفة. وبعد مرور عقود من خطاب 
اجلنرال ديغول عن احلاجة إىل حتدي اإلمرباطورية األمريكية، قد تكون فرنسا قد انربت ملواجهة هذا 

التحدي وحددت مساراً لنهضة السياسة األوروبية.
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2018-1-16
يعلن اآلالف من العراقيي يف كل دورة انتخابية -مبا فيهم أولئك الذين لديهم فرصة ضئيلة 
للفوز- ترشيحهم لالنتخاابت، إذ تنافس ٩0٤3 مرشحاً على 328 مقعداً فقط يف االنتخاابت 
الربملانية لعام 201٤ أّي ما يعادل حوايل 2٧ مرة ضعف عدد املقاعد املتاحة، وتعدُّ هذه النسبة 
عالية جداً يف حال ماثلناها مع البلدان األخرى ذات النظم السياسية واالنتخابية املماثلة؛ فعلى 
سبيل املثال: تنافَس 21٤6 مرشحاً على أكثر من 200 مقعد يف االنتخاابت الربملانية لفنلندا -اليت 

هلا نظام برملاين ومتثيل نسيب- لعام 2015، وهو ما ميثل 10 أضعاف عدد املقاعد املخصصة1.
وقد يزعم أنصار األنظمة اليت تتيح ترشيح عدداً كبرياً من األفراد أبن هلا ميزة احلد من املنافسة 
داخل احلزب الواحد من خالل السماح للعديد من األشخاص ابلرتشيح حتت راية احلزب نفسه. 
وإن احتمالية وجود مرشحي يتشاركون اهلوية نفسها يف كل دائرة انتخابية حتفزهم على أن يكونوا 
أكثر استجابة الحتياجات الناخبي، وحتد من حتشيد الناخبي على أساس اهلوايت الفرعية، فمثاًل: 
إذا كان هناك مرشحان -فأكثر- يتنافسان يف املنطقة نفسها ويتشاركان االمتداد العشائري نفسه، 

فمن املرجح أن يعاد انتخاب املرشح الذي أوىف بتعهداته سابقاً.
بيد أن هناك جانبي سلبيي هلذا النظام: أواًل: يؤدي ارتفاع عدد املرشحي إىل هدر كبري 
ألصوات الناخبي الصاحلة2، الذي بلغ 36٪ يف حمافظة واسط خالل االنتخاابت الربملانية لعام 
201٤، كما هو مبّي يف الرسم البياين رق��م )1(. ويبدو أن نسبة األص��وات الضائعة تصل إىل 
أعلى مستوايهتا يف األجزاء الوسطى واجلنوبية من العراق؛ بسبب العدد الكبري من القوائم االنتخابية 

والدعم الشعيب القوي الذي كانت تتمتع به اجلهات السياسية املشاركة يف احلكومة آنذاك.

المنافسة االنتخابية في العراق .. سلبياتها وإيجابياتها
هاشم الركابي*

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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الشكل رقم )1(: نسبة األصوات الضائعة يف االنتخاابت الربملانية لعام 201٤

اثنياً: يتيح النظام للمرشحي الذين ال ميتلكون قواعد شعبية حقيقية احلصول على مقاعد 
نيابية  املرشحي مبقاعد  العديد من  ف��از  إذ  السابقة،  الربملانية  االنتخاابت  نيابية، كما ح��دث يف 
على الرغم من حصوهلم على 3000 إىل 5000 صوت فقط، معتمدين على أصوات قوائمهم 
االنتخابية، على الرغم من أن من املفرتض أن ميثل كل مقعد 100 ألف صوت، وكانت العتبة 
االنتخابية الفعلية تصل ل��� 38٤٧٤ صواتً. حى أن بعض الكتل السياسية الصغرية تفضل التنافس 
كقائمة منفردة، بداًل من التنافس داخل حتالف من األحزاب السياسية الصغرية؛ وذلك ألن خيار 
ترشيح العديد من املنافسي ميّكنهم من احلصول على أصوات كافية لتأمي مقعد واحد على األقل، 

فضاًل عن غياب عتبة انتخابية رسية واتباع نظام سانت ليغو يف عملية ختصيص املقاعد.
وللتخفيف من هذه اجلوانب السلبية، ينبغي فهم العوامل اليت تؤدي إىل ترشيح أعداد كبرية 

من املنافسي املتمثلة ابآليت:
أواًل: ارتفاع عدد األحزاب السياسية، إذ شارك 2٧٧ كياانً سياسياً مسجاًل يف االنتخاابت 
الربملانية لعام 201٤ 3، ولكن معظم تلك الكياانت حتالفت مع كياانت أخرى لتتنافس كقائمة 
انتخابية واح��دة، والسيما تلك اليت تتشارك الربانمج السياسي نفسه. وعلى الرغم من التصديق 
على قانون األحزاب السياسية، فقد أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت أن 20٤ أحزاب 
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سياسية مسجلة رسياً ستتنافس يف الدورة االنتخابية املقبلة لعام 2018؛ لذا يقرتح العديد من النقاد 
وضع متطلبات أكثر صرامة لتسجيل األحزاب اجلديدة من خالل زايدة رسوم التسجيل، وتوسيع 

نطاق االنتشار اجلغرايف لألحزاب، واشرتاط عضوية متثل التنوع اإلثين والطائفي يف العراق.
وم��ع كثرة االن��ت��ق��ادات، إال أّن ه��ذه الظاهرة ج��دي��رة ابالهتمام ك��ون األح���زاب ت��ؤدي دوراً 
حاساً يف تفعيل مشاركة املواطني، وتثقيفها، وحتشيدها يف احلياة السياسية، وهي تعكس الطابع 
الدميقراطي للنظام السياسي يف العراق، إذ إبمكان أي جمموعة من العراقيي أتسيس حزب سياسي 
وتسجيله مبجرد استيفاء الشروط التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور والواردة يف قانون األحزاب 
السياسية. وفضاًل عن ذلك أثبتت االنتخاابت السابقة أن العديد من القوائم مل حتصل على أي 
انتخابية خالل االنتخاابت الربملانية لعام 201٤ ابحلصول على  مقعد، إذ فشلت 125 قائمة 

مقعد واحٍد.
اثنياً: الفوائد املرتتبة على عملية الرتشيح نفسها: إن احلافز الرئيس الذي يقف وراء ترشيح 
عدد كبري من األكادمييي، وزعماء القبائل، ورجال األعمال، ورجال الدين هو متكنهم من احلصول 
على الفوائد، إذ حيصل معظم املرشحي على مبالغ كبرية من األموال أو حيصلون على مناصب عليا 
إذا فازت قوائمهم بعدد من املقاعد، فيحّشدون شبكاهتم االجتماعية؛ لتأمي فوائد قصرية األجل، 

فضاًل عن وجود احتمالية كبرية للحصول على مقعد من خالل االعتماد على أصوات قوائهم.
اثلثاً: النظام االنتخايب: يسمح النظام االنتخايب لكل قائمة انتخابية أبن يكون عدد املرشحي 
ضعف عدد املقاعد يف دائرة انتخابية معينة، ومن املمكن تقليل عدد املرشحي ليتساوى مع عدد 
املقاعد يف كل حمافظة بطريقة تقلل من عدد األصوات الضائعة، ولكن قد تعرتض األحزاب الصغرية 
على مثل هذه القرارات؛ ألهنا تقلل من احتمالية حصوهلم على مقعد واحد على األقل؛ وابملقابل، 
قد تدعمها األحزاب الكبرية، ألهنا متيل إىل تشكيل ائتالفات مع أحزاب أخرى وتوزيع مرشحيها 

بي األحزاب السياسية املختلفة اليت تكّون كل ائتالف.
وخالصة القول: هنالك إجيابيات وسلبيات لوجود عدد كبري من املرشحي يف االنتخاابت، 
ال��يت ميكن التخفيف م��ن أض��راره��ا م��ن خ��الل ال��رتك��ي��ز على ج��ان��ب ال��ط��ل��ب، أي: احل��د م��ن عدد 
امل��رش��ح��ي املتنافسي يف ك��ل دائ���رة انتخابية، ومي��ك��ن حتقيق ه��ذا اهل���دف م��ن خ��الل حصر عدد 
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املرشحي لكل قائمة انتخابية بعدد املقاعد املتاحة يف كل دائرة انتخابية، بداًل من معاجلة جانب 
العرض، أي: عدد األحزاب السياسية املسجلة؛ ألهنا قد تتعارض واملعايري الدميقراطية فيما لو َوَضَع 

النظام االنتخايب يف العراق قيوداً على تسجيل الكياانت السياسية.

[1] –https://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_
kat_001_en.html.

]2]– األصوات الضائعة: هي األصوات اليت حصلت عليها القوائم أو مرشحيها ولكن مل 
تتمكن من احلصول على أي مقعد، ويتم حساب األصوات الضائعة بطرح جمموع األصوات اليت 
حصلت عليها القوائم الفائزة من جمموع األص��وات الصاحلة يف حمافظة معينة. على سبيل املثال: 
بلغت األص��وات الضائعة يف حمافظة واسط ٤٩502٧ صواتً )جمموع األص��وات الصاحلة( انقص 
]1٧3608 أصوات )لتحالف دولة القانون( + ٧٧٧٧٤ صواتً )لتحالف األحرار( + 63231 
صواتً )لتحالف املواطن([، ومن مث تُقسَّم النتيجة الكلية على العدد اإلمجايل لألصوات الصاحلة 

وتضرب يف 100 للحصول على النسبة املئوية لألصوات الضائعة.
[3] -Sa’ad Al-Abdali, ”Legislative Encyclopedia of Iraqi Elections 
Post 2003,“ 2016.
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حيدر الخفاجي*

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

أزمة مياه العراق .. تحديات وحلول

2018-1-20
تتعرض منطقة الشرق األوسط -والسيما العراق- منذ عدة سنوات ألزمة مياه حقيقية مع 
استمرار حالة سوء توزيع احلصص املائية من األهنار املتجهة من دول املنبع إىل دول املصب؛ وقد 
أتثر العراق بذلك األمر؛ لعدم وجود مصادر أخرى للمياه مبا يتناسب مع حجم االستهالك، إذ 
أصبحت هذه العوامل حمل خالفات بي دول املنطقة وابتت قابلة لالنفجار يف أي وقت ممكن، 
ات املناخية والبيئية، وشح املياه يف السدود واألهنار، وعدم سقوط األمطار يف  والسيما بعد التغريُّ
املدة األخرية، وتعاظم احلاجة إليها يف زايدة استهالكها. وميكن القول إن هذه األزمة ابتت كبرية 
ومعقدة، وال ختتصُّ ابجلانب العراقي فحسب، بل أيضاً ابلدول اليت متّر فيها األهنار واليت تستفيد 

منها هذه الدول.
املوارد املائية املتاحة يف العراق

ختتلف أنواع املصادر املتاحة للمياه يف دول منطقة الشرق األوسط، فبعضها تعتمد أساساً 
على املياه السطحية من مشاطئة األهنر الدولية، مثل: العراق، وسوراي، ومصر، ودول أخرى، مثل: 
اليمن، وجيبويت، ودول اخلليج، وهي تعتمد اعتماداً أساسياً على املياه اجلوفية وحتلية مياه البحر، 
املياه  الدول كل  معظم  وتستغل  واجلوفية،  السطحية  املياه  من  مزجياً  أخرى  دول  تستخدم  بينما 
السطحية املتاحة تقريباً، وال تصل مياه كثري من األهنار الرئيسة إىل البحار واحمليطات؛ حيث بىن 
عدد من دول املنطقة سدوداً ومنخفضات لتخزين املياه، فضاًل عن االستثمارات الكبرية يف توسيع 
شبكات الري. يضاف إىل ذلك، قيام عدد آخر من دول املنطقة ابستغالل التكنولوجيا يف حتليلة 

مياه البحر وإعادة استخدام املياه املستعملة. 
غري أن معظم االستثمارات اليت ن�ُفَِّذت مل يكن يصاحبها -يف أحوال كثرية- إجراء ما يلزم من 
تغيريات مؤسسية وأخرى يف السياسات، بل إهنا يف الغالب ال حتقق ثروة، بل هي مدمرة. ومل تشكل 
هذه السياسات حافزاً لالستخدام السليم للمياه يف قطاع الزراعة -على سبيل املثال-، وال يوجد 
برانمج عمل مستقبلي يسمح ابالستغ�الل األمثل لتلك املياه واحلفاظ على املياه السطحي�ة املتجددة.
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أما ما خيص العراق فهو يعتمد كلياً على هنري دجلة والفرات إذ يعدُّ هذان النهران املورد 
الرئيس للمياه يف البالد، والسيما أن حوضهما يغطي مساح�ة )٧05500( كم2، وتبدأ منابعهما 
من داخل الشرقي الرتكي، وقد قدرت وزارة التخطيط اإليرادات السن�وية لنهر دجلة ب�)15.3٧( 
مليار/م3 ف�ي حي قدرت اإليرادات السنوية لرواف�ده ب� )2٤.23( مليار/م3، وإبضافة كم�ية اإليرادات 
للرواف�د يكون اجمل�موع الكلي ل�نه�ر دجلة )3٩.60( مليار/م3 بنسبة )٧2.3٪( وقدرت اإليرادات 
السنوية لنهر الفرات ب� )15.15( مليار/م3 بنسبة )٪٧.2٧( من اجملموع الك�لي لإليرادات السنوية 
لنهري دج�لة والفرات اليت قدرت ب� )5٤.٧5( مليار/م3. وتوجد يف العراق جمموعة من األحواض 
املائية مثل حبرية احلبانية، والثراثر، والرزازة اليت حتت�وي على كميات من املي�اه ومن املمكن أن تساعد 

على ختفيف النقص املائي. 
كانت إشكاالت إدارة املوارد املائية يف السنوات األخرية ابلبلد -وما تزال- ال تقّلل من 
خماطر بعض دول اجلوار يف السيطرة على املوارد املائية من أجل فرض هيمنتها السياسية، فهناك 
دول إقليمية جماورة تشارك العراق يف املوارد املائية أثّرت كثرياً إبحداث أزمة اجلفاف احلاد اليت تعاين 

منها البالد.
تزايد الطلب املائي يف العراق

سّجلت نسب تدفق مياه هنري دجلة والفرات من املصدر الرتكي يف السنوات العشر املاضية 
تدنياً كبرياً إذ بلغت سبعة مليارات و660 مليون مرت مكعب مقابل عشرين ملياراً و٩30 مليون 

مرت مكعب يف الثانية، اليت كان حيصل عليها العراق سنوايً حى مطلع تسعينيات القرن املاضي.
ويشري بعضهم إىل أن أهم أسباب ذلك هو تضاعف عدد سكان العراق يف العقود األربعة 
املاضية إىل ما يقارب ثالث مرات -من حنو 10 ماليي نسمة يف عام 1٩80 إىل حنو 5.3٧ 
مليون نسمة يف عام 2016-؛ حيث يبلغ معدل النمو السكاين احلايل يف العراق حنو 15%، وهو 

واحد من أعلى املعدالت يف العامل.
السابقة  احلكومة  الغذاء صاغت  على  الطلب  وزايدة  العراق  يف  السكاين  النمو  ظل  ويف 
سياسات زراعية هتدف إىل حتقيق االكتفاء الذايت من الغذاء، وأصبح القطاع الزراعي املستهلك 
لنا أن هناك ثالثة أسباب رئيسة -متداخلة ومرتابطة- تؤدي إىل زايدة  األكرب للمياه، ويتضح  

الطلب على املياه: 
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- أوهلا: زايدة التعداد السكاين يف العراق. 
- اثنيها: زايدة الطلب نتيجة احتياجات التنمية.

- اثلثها: اإلفراط الزائد يف أمناط االستهالك احمللي للماء يف هذا البلد.
أبعاد أزمة املياه يف العراق

حبسب خمتصي املوارد املائية فإن شحَّ املياه اليت ميرُّ فيها العراق دفعه إىل استخدام جزء حيوي 
من خمزونه املائي لتلبية االحتياجات املائية ضمن السدود واخلزاانت اليت تراجعت كميات خمزوهنا 
يف السنوات األخرية مسجلًة عجزاً بكميات كبرية من خمزون األعوام املاضية. وقد بّي وزير املوارد 
املائية العراقي حسن اجلنايب -يف حديث له قبل أشهر- خمططات نشرهتا مواقع إخبارية أشار فيها 
إىل إيرادات املياه خالل املدة من تشرين الثاين 2016 ولغاية تشرين األول 201٧، حيث توّضح 

املخططات قلة اإليرادات املائية مقارنة ابلسنوات املاضية1. 
إقامة تركيا منشآت مائية على هنري دجلة  املياه احلالية هي  ولعلَّ أحد أهم أسباب شح 
األانضول-؛  شرق  جنوب  منطقة  إحياء  -مشروع  الضخم   ”GAP“ منها مشروع  والفرات، 
الرتكي إىل فرض تنفيذ  النهرين؛ إذ يسعى اجلانب  املياه يف  أّدى إىل اخنفاض كبري بكمية  حيث 
مشاريعه املائية دون أي عائق، ورفض مبدأ تقاسم املوارد املائية املتاحة. ويرى مراقبون للشأن الرتكي 
 ”GAP« أن ضرر تركيا على العراق أكرب من ضرر إيران وسوراي، إذ ابشرت تركيا ابلعمل يف مشروع
الذي يضمُّ حنو 22 سداً، و1٩ حمطة للطاقة الكهرابئية، ومشروعات أخرى متنوعة يف قطاعات 
املساحة  حيث  -من   ”GAP“ ويعدُّ  واالتصاالت.  والري،  واملواصالت،  والصناعةن  الزراعة، 
والسعة- أكرب مشروع يف العامل، ويشمل املشروع تسعاً من احملافظات الرتكية، وحي االنتهاء منه 
ستقارب املساحة الزراعية املروية عن طريقه 1.8 مليون هكتار، أي حنو 1٩٪ من مساحة األراضي 
املروية يف تركيا2. ومن أهم سدود هذا املشروع سد أاتتورك، الذي اُف�نْتُِتَح يف متوز 1٩٩2 ويقع على 
هنر الفرات، حيث تشعر تركيا أن ما ستمتلكه من مياه سيوفر هلا ثروة وطنية تعادل ما متتلكه دول 
املنطقة من النفط، وهذا ما جاء على لسان رئيس تركيا األسبق سليمان دميريل يف حفل افتتاح سد 

1-  وزير املوارد املائية يكشف عن أزمة يف خمزون املياه ابلعراق.
2- The southeastern Anatolia Anatolia project )GAP(

مقاالت
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أاتتورك، إذ قال: إن مياه الفرات ودجلة تركية، ومصادر هذه املياه هي موارد تركية3. 
اسرتاتيجيات مواجهة هتديدات شح املوارد املائية يف العراق وإدارهتا:

ميكن طرح العديد من األفكار االسرتاتيجية ملواجهة التحدايت املذكورة آنفاً؛ نوجزها 
ابآليت:

1. نقل الفائض املائي: تتلخص الفكرة يف حماولة جّر الفائض املائي من بلد أو بلدان عرب 
خطوط أانبيب ضخمة. 

سابقاً  هبا  يُعمل  الذي كان  احلديثة  التقنيات  ابستخدام  وذلك  السحب:  استمطار   .2
القابلة للتلقيح، وذلك حملاولة زايدة كمية  السحب الركامية  تلقيح  طريق  من  العراق،  يف 

األمطار.
3. نقل جبل جليدي: حيث تُعدُّ هذه التقنية متقدمة، وهي من حيث التكلفة ابهظة جداً.

وميكن أيضاً وضع جمموعة من السيناريوهات تنطلق من الواقع العملي يف جمال التنمية 
اليت يتبىن بعضها البنك الدويل، ومن أهم هذه السيناريوهات:

• العمل على إجناز اسرتاتيجية شاملة لتنمية املوارد املائية للعراق.	
• التعجيل مبشروع الربط املائي بي الدول اجلارة للعراق أسوة مبشروع الربط الكهرابئي، أو 	

مشروع الغاز بي إيران والعراق.
• املياه وحتليتها ونقلها 	 تقنيات معاجلة  العمل على مشروعات اسرتاتيجية يف جمال تطوير 
وتوطينها.
• إقامة مشروعات زراعية )عراقية-تركية-إيرانية( تقام على أرض العراق، وتُروى مبياه تركية-	

إيرانية، ويتقاسم الطرفان ريعها يف إطار قانوين يُتفق عليه.

3-  أزمة املياه يف العراق انجتة عن سوء إدارة داخلية ورغبة تركية يف اهليمنة على املنطقة.
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• تعتمد التنمية يف العراق على املياه بنحٍو أساس كأي منطقة أخرى من مناطق العامل؛ وعلى 	

هذا النحو شرعت كثري من دول املنطقة ابلتصدي ملشكلة شح املياه عن طريق ضخ استثمارات 
يف البنية التحتية، حيث زاد نطاق تغطية إمدادات املياه زايدًة ملحوظة، إذ أصبح ثالثة أرابع 
سكان الدول املقرتضة من البنك الدويل يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حيصلون على 
أغلب  اخلدمات يف  انتظام  الرغم من عدم  الصحي؛ وعلى  الصرف  النظيفة وخدمات  املياه 
هذه الدول، بىن عدد منها سدوداً وأنظمة ختزين للمياه اجلوفية ابالستثمار الكثيف يف توسيع 

شبكات الري.
• تطغى أتثريات مشاريع املياه الرتكية على مياه األهنار املنحدرة حنو العراق، كوهنا تشغل حيزاً 	

العراق -دائمًا- إىل السعي من أجل حتسي  البلدين؛ األمر الذي دفع  واسعاً بي عالقات 
عالقته مع تركيا، وتوقيع بعض االتفاقيات االقتصادية لتمرير بعض حاجات تركيا.

• ي�َُعدُّ وادي الرافدين أهم رافد يف منطقة الشرق األوسط، ويوجد فيه فائض كبري من املياه، لكنه 	
يشهد مشكالت فعلية من انحية اجلانب الرتكي نتيجة للتطورات الراهنة يف املنطقة، حيث 
يواجه العراق والدول اجملاورة لرتكيا أزمة مياه حادة؛ األمر الذي قد يؤدي إىل نشوب خالفات 

كبرية يف املسقبل القريب.
• اللذين 	 العراق أزمة مائية متفاقمة بسبب نقص منسوب املياه يف هنري دجلة والفرات  يواجه 

ينبعان من تركيا، إذ انعكس ذلك سلباً على الواقع الزراعي، وأّدى إىل استرياد أكثر احتياجات 
الغذائي، وزايدة مساحات  لألمن  ميثل هتديداً  الذي ابت  األمر  اخلارج؛  الزراعية من  العراق 

التصحُّر، وامللوحة، وانعدام الزراعة يف مناطق كبرية منها.

مقاالت
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اخلامتـة
ات املناخية اليت ستُهزُّ العامل يف العقود املقبلة،  توالت يف األشهر األخرية التحذيرات من التغريُّ
وأتيت منطقة الشرق األوسط يف صدارة األقاليم املتضررة. وفضاًل عن ذلك فإن من الطبيعي جداً 
املتفاقمة بسبب  املياه  أن يكون العراق أحد أبرز األطراف املتأثرة ابألزمة، أضف إىل ذلك أزمة 
نقص منسوب هنري دجلة والفرات اللذين يعتمد العراق عليهما يف أتمي املاء بنحٍو أساٍس، حيث 
إن منابعهما تقع خارج أراضيه، وميتدان ملسافات كبرية يف األراضي الرتكية واألراضي السورية، وعلى 
الرغم من أن هناك اتفاقيات وقواعد دولية القتسام املياه بي الدول الثالث )العراق، وسوراي، وتركيا( 
لوزان«  »معاهدة  وكذلك  والعراق عن الدولة العثمانية،  سوراي  انفصال  -بعد   1٩20 عام  منذ 
للصلح بي تركيا واحللفاء اليت عقدت يف عام 2٤ متوز 1٩23، وهي اتفاقية متعددة األطراف بي 
بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا إذ تضمنت 1٤3 مادة موزعة على 1٧ وثيقة ما بي اتفاقية، وميثاق، 
وتصريح، وملحق، ونظمت كذلك استخدام املضايق املائية الرتكية، وقواعد املرور واملالحة فيها زمن 
احلرب والسلم، حيث جاء يف نص املادة 10٩ من االتفاقية ما أييت: »عند عدم وجود أحكام 
خمالفة، جيب عقد اتفاق بي الدول املعنية للمحافظة على احلقوق املكتسبة لكل منها وذلك حينما 
يعتمد النظام املائي )فتح القنوات، والفيضاانت، والري، والبزل، واملسائل املماثلة( على األعمال 
املنفذة يف إقليم دولة أخرى، أو حينما يكون االستعمال املائي يف إقليم دولة ومصادر هذه املياه يف 
دولة أخرى، بسبب تعيي حدود جديدة، وعند تعذر االتفاق حتسم املسألة ابلتحكيم«٤- إال أن 
 اجلانب الرتكي واصل نقضه جلميع االتفاقيات وبىن 22 سداً ضمن مشروع “GAP” الضخم.

وهنا ميكن القول إن أي حلول ومعاجلات ال تنطلق مع اسرتاتيجية واضحة ألزمة املياه يف العراق، 
ستكون بال جدوى على اإلطالق، إذ نتجت أزمة املياه هذه عن عوامل وسياسات خارجية وأخرى 
نسب  واخنفاض  احلراري،  واالحتباس  املناخي،  التغيري  يف  اخلارجية  العوامل  متثلت  وقد  داخلية، 
األمطار، وسوء تعامل دول املنبع لنهري دجلة والفرات مع املوارد املائية. أما األسباب الداخلية فقد 

متثلت يف قلة السدود، والبحريات، والتخزين اجلويف. 

٤- أزمة حوضي دجلة والفرات والتناقض بي املياه والتصحُّر.
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1- رووداو األخبارية: وزير املوارد املائية يكشف عن أزمة يف خمزون املياه ابلعراق

http//:www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/2411201715 

NRT -2: األخبارية أزمة املياه يف العراق انجتة عن سوء إدارة داخلية ورغبة تركية يف اهليمنة 
على املنطقة

 http://www.nrttv.com/Ar/Detail.aspx?Jimare=64555 

3 -The southeastern Anatolia Anatolia project )GAP(

 http://www.gap.gov.tr/en/what-is-gap-page-1.html 

التوزيع،  دار  الربيعي،  والتصحري، صاحب  املياه  بي  والفرات والتناقض  دجلة  أزمة حوضي   -٤
طالس-دمشق، الساقي-لندن، 1٩٩٩.

مقاالت
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القرارات الصعبة – فرنسا في صراع بين السياسة 
الواقعية واألخالقيات الجمهورية

كاثرين شكدام *

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

2018-1-2٤

متّكنت فرنسا فيما مضى من احلصول على مكانة مرموقة، تتمّثل بتكوين دولة ذات سيادة 
حرة، أّدت فيها القيم اجلمهورية إىل أن تكون مصدر إهلام لشعبها، بعدما رسخت يف دستورها 
مفردات الدميقراطية مثل: احلرية، واملساواة، واإلخاء. وكان لدى فرنسا فيما مضى امتياز اختيار 
املناورات  تعرضت  العامل  تقارب دول  العوملة، ومع  بسبب  ولكن  هبا،  اخلاصة  السياسية  القرارات 

السياسية الفرنسية لكثرٍي من السخرية السياسية.

جعلت  نفسه(،  الوقت  )يف   )en même temps( يف كتاب  املذكورة  السياسات  إن 
اجلمهورية اخلامسة تتصارع مع التطورات االجتماعية والسياسية املتوقعة منها؛ فاليوم تواجه فرنسا 

واقع مرحلة ما بعد تنظيم داعش، ومواجهة األخطاء املرتكبة يف املاضي.

يقول جون بيري فيليو أستاذ الدراسات احلديثة ابلشرق األوسط يف العلوم، يف مقال نشر 
املبادئ  إىل  اللجوء  يف  االستمرار  فرنسا  على  إن   :)The Conversation( احملادثة  موقع  يف 
األخالقية كاسرتاتيجية يف مواجهتها مع العامل العريب، وعرض قيم احلزب اجلمهوري يف الوقت نفسه.

وكتب: “األخالق هي سالح اسرتاتيجي حقيقي لفرنسا، وينبغي للدولة أن تتأكد من عدم 
التخلي عنها يف تعاملها مع األنظمة االستبدادية، والسيما يف مواجهة العامل العريب. غري أنه يتعّي 
بتلك  االلتزام  الداخلية من خالل  السياسية  أبعد من حدودها  على اجلمهورية فرض نفسها إىل 
املبادئ اليت حددت هوايت املواطني الفرنسي، يف الوقت الذي ستحافظ على سالمة كل من 

مؤسستنا، وإحساسنا ابهلوية الوطنية”.



38

حصاد البيان

تتجرّأ كاتبة  قد  اليت  املعضلة  وهي  األمهية،  ابلغة  نقطة  إىل  هنا  فيليو  الربوفيسور  ويشري 
املقال فيه على القول إهنا -يف الواقع- أعراض جانبية لعصران السياسي النامي، وهي: االنقسام 
االجتماعي-السياسي. ويف حي أن معظم العواصم الغربية كانت متمسكة بقيمها الدميقراطية، إاّل 
أهّنا قد جلأت إىل النظم القمعية ابسم الرباغماتية؛ كي تتماشى مع العديد من االنتقادات اليت كانت 

تدعو احلكومات للتخفيف من تناقضاهتا.

قال الكاتب فولتري: “أولئك الذين ابستطاعاهتم أن جيعلوك تصدِّق ابخلرافات، فبإمكاهنم 
الطغاَة،  فرنسا  ثالثة عقود ساندت  أكثر من  الفظائع”، وعلى مدى  أعظم  ترتكب  أن جيعلوك 
وجمرمي احلرب، واألنظمة الدنيئة، ويتفق اجلميع على أنَّ رئيس النظام البعثي يف العراق صدام حسي 
يعدُّ مثااًل واضحاً جلميع تلك الصفات حتت مسّمى السياسة الواقعية، اليت تعرف ابسم “أهون 
الشرين” لدى فئة املثقفي الفرنسيي. لقد ساندت فرنسا تلك األنظمة لتتمكن فيما بعد من تعزيز 
قدرهتا يف ممارسة نفوذها يف منطقة الشرق األوسط الكبري، ومل تدرك فرنسا أنه يف سعيها حنو حتقيق 
ذلك قد أّدى إىل خلق الوحش الذي أرادت القضاء عليه املتمّثل ب�)التطرُّف الديين احمللي(، وهي 

مفارقة هلذا البلد الذي لطاملا سعى حنو إرساء العلمانية إىل أن تكون أساساً وطنياً.

لقد بدأ كل ذلك يف عام 1٩83 من اعتقاد فرنسا أبن العقود العراقية املرحبة يف عهد صدام 
يف  اإلرهاب  ظهور  أبواب  فتحت  وابلتايل  اإليراين؛  الدميقراطي  التمكي  تعارض  حسي كانت 
الداخل. ويف ذلك الوقت افرتض املنطق الفرنسي أن املوافقة على سياسة القمع اليت اتبعها صدام 
د أي أمل  كانت أكثر استساغة من ادعاءات أمريكا أبن اجلمهورية اإلسالمية يف إيران سوف تبدِّ
غريب مبد نفوذه يف املنطقة؛ وهو ما شّكل نقطة انطالق لفرنسا يف الطريق الطويل من االنقسام 

السياسي، والفصام االجتماعي.

يقول الربوفيسور فيليو: “ملنْ يؤدِّ استعمال صدام حسي لألسلحة الكيميائية ضد األكراد يف 
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عام 1٩88 إىل دفع فرنسا إبعادة التفكري ابلطُعم اجلديد الذي ُعِثر عليه لتنفيذ الواقعية السياسية”. 
وحتقيق مثل هذه الواقعية مل جيعل فرنسا تتحّصل على بعض العقود املرحبة فحسب، بل إنه أثّر سلباً 

على سالمة مؤسساهتا، ومكانتها داخل اجملتمع الدويل.

إن مستقبل فرنسا يف الشرق األوسط -والسيما يف العراق- سيحدده قدرة الرئيس إميانويل 
يف  املشوهة  السياسية  الطبيعة  وإصالح  األساسية،  وقيمها  اجلمهورية  بي  التوفيق  على  ماكرون 

تعاملها مع العراق والنظام اجلديد للمنطقة.

ويعدُّ التأريخ خري درس لفرنسا أبن قصر النظر السياسي والال أخالقي يؤداين إىل إحداث 
على   1٩٩0 عام  يف  صدام  نظام  انقلب  املرء كيف  يتذكر  إذ  وعسكرية كربى،  مالية  كوارث 
“شركائه”؛ مما أّدى إىل إحداث كارثة ابلنسبة لفرنسا؛ األمر الذي اضطرت فيه ابريس إىل املشاركة 
يف قصف البىن التحتية اليت شاركت يف بنائها ابلعراق مع واشنطن ضد نظام صدام؛ إال أّن هناك 

بعض الدروس من الصعب تعلمها، حى وإن شعرت هبا.

ويف عام 1٩٩1 اختارت فرنسا مساندة صدام حسي مقابل إجياد عراق حمرر خمالفة بذلك 
فرنسا مرة أخرى يف عام 2003 بسقوط  تقتنع  إليها، ومل  اليت تدعو  السياسية”  “األخالقيات 
النظام، وما تبع ذلك من ظهور تنظيم داعش املتطرف يف أن تتخلى عن تدخلها لصاحل التمكي 

السياسي.

إاّل أنَّ مفرتق الطرق الذي وصلت إليه فرنسا اليوم يدفعها حنو التعلم من أخطاء املاضي، 
وأخذها ابحلسبان يف إصالح األمناط القدمية.

بعد  اجلهادي  التطرف  هتديدات  مع  ماكرون  الرئيس  فيها  تعامل  اليت  الكيفية  شأن  ومن 
داعش لسالمة األراضي الفرنسية أن حتدد السلوكيات اليت ستتبعها ابريس حنو العامل العريب، وكما 
قال الرئيس اليمين السابق علي عبد هللا صاحل: “سيتحتم على ماكرون أننْ يتعلم الرقص على رأس 

مقاالت
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الثعابي إذا أراد لفرنسا أن تقاوم املد السياسي القادم”. ويقول أجنس ليفالويس -انئب رئيس 
معهد البحوث والدراسات الشرق أوسطية-: “على ماكرون أن حيّدد “املصري الفرنسي”.

لقد لعب ماكرون مع التيار وضده، بي مؤيد ومعارض فيما خيصُّ السياسة اخلارجية اليت 
اتبعها جتاه كل من لبنان وسوراي وفلسطي، فضاًل عن العراق وإيران؛ وذلك كي يتمكن من أن 
ينشر نفوذه يف املنطقة اليت فقد السيطرة عليها منذ مدة طويلة بسبب املخاوف من رفع مستوى 

طموحات اهليمنة األمريكية.

ولكن ما الثمن الذي قد تضطر فرنسا إىل دفعه من خالل تصميمها -عن قصد أم ال- 
للتطرُّف الراديكايل؟ إذ مع عودة “اجلهاديي” الفرنسيي إىل بالدهم، فإن العالمة التجارية اخلاصة 

ابلرباغماتية اخلاصة بباريس قد تكون أمراً مكلفاً للغاية.

الواقع االجتماعي السياسي  إن عدم استعداد فرنسا اآلن يف ترسيخ “سياسيتها” ضمن 
اجلديد يف املنطقة يعدُّ مراعاة لتطلعات الدول، واملبادئ اليت أعلنتها اجلمهورية الفرنسية اخلامسة 

سابقاً )السيادة وحق تقرير املصري السياسي(.

إال أنَّ ارتكاب األخطاء يف املاضي ال يعين أن علينا فقدان األمل، إذ إبمكان املراقب للوضع 
السياسي يف املنطقة أن يرى أن يف إنقاذ الرئيس ماكرون لسعد احلريري من براثن اململكة العربية 
السعودية، و”دفاعه” عن مستقبل االنتخاابت يف العراق رغبَة فرنسا -إن مل تكن حاجة ملحة- يف 

القيام بفعل سياسي كبري مغاير “للسخافات” املاضية.
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سياسة ماكرون اخلارجية ذات األبعاد الثالثية

يف مقابلة أجريت مؤخراً مع وكالة شفقنا لألنباء، أشار دينيس بوشارد مستشار الشرق 
األوسط يف املعهد الفرنسي للعالقات الدولية إىل أن موقف فرنسا ومصاحلها جتاه الشرق األوسط 
يرتبط ابحتياجاهتا الوطنية املباشرة واألمن بنحٍو أكرب من احلاجة لتوجيه مستقبل املنطقة. وتعدُّ 
اخلامسة  اجلمهورية  جيعل  األمر  وهذا  األوسط؛  الشرق  من  القادمة  للمجتمعات  موطناً  فرنسا 
أكثر عرضة للتطورات السلبية، ويؤكد بوشارد بقوله: “جغرافياً، تقع فرنسا قريبة جداً من أفريقيا 
والشرق األوسط، وهذا يعين أهنا تتأثر مباشرة ابلتطورات اليت حتدث يف تلك املناطق، فأي شيء 

حيدث يف الشرق األوسط وأفريقيا هو مسألة ذات أمهية وطنية لفرنسا، وهو واقع لن يتغرّي”.
فوضى يف  احتمال حدوث  تستطيع  فرنسا ال  أّن  نرى  معطيات  من  متوافر  ما  وحبسب 
املنطقة دون أن حتافظ على سالمة حدودها وتوازهنا االجتماعي السياسي، فمن منظور اقتصادي 
اقتصادها  إىل  الثروة  وإدخال  أسواقها،  لدعم  السابقة  على مستعمراهتا  الدولة كثرياً  تعتمد هذه 
الوطين. وعلى خالف الوالايت املتحدة اليت تتمتع برفاهية موقعها يف وسط احمليط الذي يعمل 
على  للمحافظة  أكرب  بذل جهد  إىل  فرنسا حباجة  فإن  للهيمنة،  يساعدها يف حماوالهتا  كعازل 

واستمراريتها. متاسكها 
وعلى الرغم من أن فرنسا اتبعت حدسها لتحقيق مصاحلها الوطنية خالل العقد املاضي 
بالد  يف  الطائفي  التطرف  ظهور  لكننْ  املتحدة،  الوالايت  مع  االسرتاتيجية  شراكتها  أجل  من 
الشام، وما تبعه من آاثر شهدهتا الشوارع األوروبية، فضاًل عن اخلسائر املالية الكبرية يف )ليبيا(؛ 
أّدت تلك الوقائع مجيعها إىل حدوث حتوُّل سياسي كبري تبلور يف سياسة ماكرون اخلارجية ذات 

األبعاد الثالثية: )الدبلوماسية، والتنمية، والدفاع(.

تغير الموقف الفرنسي تجاه الشرق األوسط
كاثرين شكدام*

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ويف حي أّن واشنطن ما تزال تفضل اللجوء إىل احللول العسكرية، إال أّن ابريس تلجأ إىل 
هنج أكثر واقعية، واالعرتاف ابلواقع األرضي والتعددية؛ فقد وعد الرئيس إميانويل ماكرون بتقدمي 
تنظيم داعش اإلرهايب  املساعدات اإلنسانية والدعم على نطاق واسع عقب االنتصارات على 
يف سوراي والعراق، والتقليل من مشاركة فرنسا يف دعم الفصائل داخل املناطق اليت يسيطر عليها 

“اإلرهاب”.
وقال ماكرون يف كلمة ألقاها على منت حاملة طائرات هليكوبرت يف ميناء تولون اجلنويب: 
“اليوم -بفضل جهود مجيع الدول املعنية- ُهزم تنظيم داعش عسكرايً يف بالد الشام تقريبًا”، 
على األرض. وأرغب  عسكرايً  انتصاراً  القادمة  األسابيع  واثق أبننا سنحقق يف  وأضاف: “أان 

اآلن أن نلتزم مع شركائنا لتحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار واملساعدات للسكان”.
حتمُل تصرحيات الرئيس ماكرون دالالت أكرب بكثري من جمرد عروض الستمرارية التعاون 
املتجدد، بل أيضاً االعرتاف ابلواقع اجليوسياسي اجلديد بعيداً عن السعي حنو التعاوانت الثنائية 
يف  التأكيد  هذا  جاء  وقد  ابستمرار.  إسقاطها  على  حترص  واشنطن  أخرى كانت  دول  مع 
شهر  يف  العسكري  االرتباُط  ُفكَّ  بعدما  “اللهجة”-  أدق  بنحٍو  -أو  السياسي  “التحول” 
 Rafale( كانون الثاين املاضي حينما سحبت فرنسا اثنتي من أصل اثنيت عشرة مقاتلة رافال

fighter( كانت تعمل يف املنطقة.

وصرّح ماكرون بقوله: على الرغم من استمرار العمليات القتالية يف املنطقة إال أّن مشاركة 
فرنسا  تعين  ماذا  ولكن  العام.  هذا  التنمية  عملية  يف  املساعدات  تقدمي  على  ستقتصر  فرنسا 

بذلك، وإىل أي مدى ستؤثر قراراهتا يف املنطقة؟
الغذاء  الدول على احلصول على  الزراعة، وقدرة  من الصعب يف يومنا هذا جتاهل أمهية 
واملاء، اللذين يُعّدان أسلحَة حرب غري متكافئة. إذ استعمل تنظيم داعش آلية التجويع يف سوراي 
إنسانياً  الدول حصاراً  تفرض بعض  اليمن  بينما يف  له،  احمللية على اخلضوع  اجملتمعات  إلجبار 

إليقاف املقاومة.
العاملية،  والغذائية  الزراعية  التحدايت  إىل  أنظارها  اليوم  األوسط  الشرق  منطقة  وتوّجه 
وتفهم فرنسا -بنحٍو أفضل من معظم نظرائها الغربيي- أن انعدام وجود رؤية طويلة األمد إىل 
جانب انعدام االستقرار العسكري سيؤداين إىل تفاقم انعدام األمن االجتماعي على عتبة دارها، 
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وهو أمر حتاول ابريس منع حدوثه؛ ألن ذلك سيؤدي إىل خلق موجة أخرى من تدفق املهاجرين.
االجتماعي  االستقرار  على  للحفاظ  الزراعية  التنمية  بتعزيز  عالقة  لألمر  يكون  وحينما 
والسياسي، فإن لدى فرنسا خربة كبرية يف هذا اجملال؛ إذ أنشأت املركز الدويل للبحوث الزراعية 
ابلتنمية  وختتصُّ  األوسط،  الشرق  يف  تعمل  دولية  حكومية  منظمة  هي  اليت   )CIHEAM(
تطّور  الذي  والساحلية  الريفية  املناطق  يف  الغذائي  واألمن  األساك،  وصيد  للزراعة،  املستدامة 

ليصبح أمنوذجاً قواّيً يف عام 1٩62.
ومن املرجح أن يشمل هنج ماكرون اجلديد يف الشرق األوسط اجلغرافيا السياسية للغذاء، 
إذ إن وصف األحداث يف الشرق األوسط -والسيما يف العراق وسوراي اللتي تتحمالن القدر 
الواقع، فال ميكن  جملرايت  توضيحاً خطرياً  يعّد  داعش-  تنظيم  ميارسه  الذي  العنف  األكرب من 
للمرء أن يقلل من شأن الدور الذي يؤديه الغذاء واملاء والزراعة يف إعادة رسم السياسة اجلارية 
يف املنطقة. ويعتقد بيري بالنك -اخلبري يف اجلغرافيا السياسية للغذاء- أن “األرض واملياه جيب 
أن تدرج يف حتليالتنا لفهم أفضل لسلوكيات معينة أو دينامياهتا أو خماطرها”. وحذر بالنك من 
الثانية اليت  العاملية  أن تشهد منطقة الشرق األوسط -على عكس حال فرنسا يف هناية احلرب 
سعت إىل التضامن حلل أزمة انعدام األمن الغذائي- اندالعاً “للصراعات احمللية بنحٍو مفرط”.

وميكن أن تكون التجربة الفرنسية مفيدة جلميع األطراف، إذ إبمكان اجلغرافيا السياسية 
للغذاء أن تكون عاماًل حمفزاً لالنفراج السياسي احلقيقي جتاه فرنسا وليس أورواب فقط من خالل 

السماح أبن يكون “التضامن” هو القاسم السياسي املشرتك اجلديد.

مقاالت
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2018-2-1
يف متوز من عام 2015 وبعد 20 شهراً من املفاوضات؛ تُوصِّل إىل االتفاق النووي بي 
إيران وجمموعة 5+1 )الوالايت املتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وأملانيا، وفرنسا، والصي مع االحتاد 
النووي،  لربانجمها  طهران  تفكيك  مقابل  إيران  على  املفروضة  الدولية  العقوابت  لرفع  األورويب( 
ودخل االتفاق حّيز التنفيذ يف كانون الثاين 2016 حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب واألمم املتحدة قد فرضت عقوابت 
أضرت ابالقتصاد اإليراين، وكبدهتا خسائر كبرية منذ عام 2012 إلجبارها على تعليق عمليات 
العاملي  املايل  النظام  اإليرانيون من استخدام  العقوابت متّكن  اليورانيوم. ومع رفع تلك  ختصيب 
يف حركة التجارة، والوصول إىل أكثر من 100 مليار دوالر من أمواهلم اجملمدة ابخلارج، وقدرهتم 
على استئناف بيع النفط يف األسواق الدولية. وكانت مصادر استخبارية دولية تتوقع اقرتاب إيران 
قبل تنفيذ االتفاق من إنتاج قنبلة ذرية يف مدة ال تتعدى ثالثة أشهر، لكن تنفيذ االتفاق حرم 
طهران من تلك الفرصة احملتملة. وابملقابل، يقوم الرئيس األمريكي بتوقيع وثيقة جتمد العقوابت 
كل 120 يومًا. وقد دأب ترامب على انتقاد االتفاق الذي تُوصِّل إليه يف عهد ابراك أوابما، 
وحرص منذ دخوله إىل البيت األبيض مطلع العام 201٧ على التهديد املستمر إبلغاء االتفاق، 
ومّدد قرار تعليق العقوابت املفروضة على إيران، وأعلن استمرار العمل ابالتفاق النووي “للمرة 
عام  اتفاق  يف  ثغرات  عّدها  ما  ملعاجلة  األوروبيي  مع  اتفاق جديد  إبجراء  وطالب  األخرية”، 
2015، وإال فإن بالده ستنسحب من جانب واحد دون التفاوض مع إيران، واضعاً األوروبيي 

أمام خيارين: إما القبول بشروطه، وإما اإلبقاء على االتفاق ومواجهة الوالايت املتحدة.
النووية  التزاماهتا  بتنفيذ  تلتزم  إيران  إن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  قالت  جانبها،  من 
ضمن االتفاق خالل عامه الثالث؛ وإن امتثال طهران لتنفيذ بنود الصفقة، تعطيها فرصة كبرية 

االتفاق النووي اإليراني بين الرفض األمريكي والقبول 
األوروبي

أحمد حسن علي*

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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للفوز ابللعبة الدولية، وضمان استمرار التعامالت االقتصادية األوروبية على الرغم من أن نتائج 
االتفاق بطيئة املفعول يف االقتصاد اإليراين على النقيض من التوقعات الشعبية يف حتسُّن سريع 

املعيشي. للوضع 
ولكن إذا قررت إدارة الرئيس ترامب االنسحاب من الصفقة مع بقاء الدول األوروبية، مث 
التوجه إىل فرض عقوابت أمريكية على الشركات األوروبية اليت تقوم أبعمال جتارية يف إيران، فإن 
هذه الشركات ستواجه خيارين إما انسحاهبا من إيران، وإما املخاطرة حبرمان دخوهلا إىل السوق 

األمريكية األكرب حجماً واألكثر رحباً.
خالل  مرتي  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  جتاهلت  قد  ترامب  الرئيس  إدارة  وكانت 
األشهر الستة األوىل من العام 201٧، لكنها بدأت احلديث عنها منتصف تشرين األول، ورفض 
الرئيس ترامب التصديق -بنحو دوري- على االتفاق النووي، لكّن ضغوطاً كبرية من الكونغرس 

وبعض أعضاء إدارته، جعلته يوافق يف كانون األول بشرط إعادة االتفاق مع األوروبيي.
والدول األوروبية واالحتاد األورويب اليت شاركت يف االتفاق أكدت مراراً متسكها به، ورأت 
أنه مينع امتالك طهران قنبلة نووية. ويف حال امتالكها؛ قد تنشب حرب شاملة مبنطقة اخلليج 
اليت تعاين أصاًل من االضطراابت؛ وهذا ما جيعل من غاية ترامب ابالنسحاب حمل تساؤالت، 
فبعد زايرته للرايض يف أاير 201٧، أعلن عن وقوفه إىل جانب حلفائه اخلليجيي يف مواجهة 
السعودية  العربية  اململكة  وكانت  لبالده.  مباشراً  هتديداً  تشكل  إيران  إن  وقال  اإليراين،  اخلطر 
قد وقعت أكرب صفقة تسليح يف التأريخ مع الوالايت املتحدة األمريكية أبكثر من ٤50 مليار 

دوالر.
ويبدو أن هدف الرئيس ترامب متعلق ابالقتصاد وليس ابلسياسة، فكلما تصاعدت نربة 
التهديد بي واشنطن وطهران، هرع حلفاء الوالايت املتحدة -خصوم إيران- اإلقليميون لعقد 
صفقات تسليح مبئات املليارات من الدوالرات مع واشنطن. وترغب اململكة العربية السعودية يف 
إلغاءه والعودة ابلعالقات األمريكية اإليرانية إىل ما قبل 2015. وما يهم الرئيس ترامب هو أن 
حيصل على تنازالت إيرانية لصاحل حلفائه االسرتاتيجيي يف الشرق األوسط )إسرائيل واململكة 

العربية السعودية( اللتي اتفقتا ضد النظام اإليراين.
فيما تسعى إيران إىل االبقاء على االتفاق، وهو ما بدا واضحاً من تصرحيات املسؤولي 
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اإليرانيي، بدءاً من الرئيس حسن روحاين ووزير اخلارجية حممد جواد ظريف وقادة احلرس الثوري.
إن السعي إىل تغيري بعض بنود االتفاق من دون موافقة اإليرانيي والتفاوض معهم أمر غري 
ممكن والسيما مع الرفض القاطع إليران وروسيا والصي، وإن التزام طهران بتنفيذ بنود االتفاق 
وإبشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عامي من توقيع الصفقة، ال تعطي أي فرصة معقولة 
لتشديد الشروط. ويف حالة أي تعديل من طرف الكونغرس عرب تشريعات جديدة تشدد الشروط 
والعقوابت، فإن ذلك سيشكل انتهاكاً لالتفاق. وحياول األوروبيون عرب مشاوراهتم مع األمريكيي 
الصاروخي  برانجمها  حول  إيران  مع  جديد  اتفاق  على  والتفاوض  االنسحاب،  بعدم  إقناعهم 
النووي والربانمج الصاروخي. وهو  الربط بي االتفاق  إيران ال تقبل  ونفوذها اإلقليمي. إال أن 
رفض تقبلته ادارة الرئيس أوابما وفضلت التفاوض أواًل على املسألة النووية مث الربانمج الصاروخي 

ومشكلة اإلرهاب يف الشرق األوسط.
وعلى  عليهم  ترامب  الرئيس  إلدارة  اهلائلة  الضغوط  -وبسبب  اإليرانيي  أن  ويبدو 
يريدون  االيرانيي  أن  والظاهر  السابقة.  الثالثة  املسائل  حول  حوار  ببدء  قبلوا  قد  األوروبيي- 
بقيت  طاملا  االتفاق  الحرتام  أوروبية  رغبة  وهناك  االوريب.  األمريكي  اخلالف  من  االستفادة 
إيران حترتمه من دون املشاركة األمريكية، وحينها سيرتتب على االحتاد األورويب محاية الشركات 

األوروبية الناشطة يف إيران من عقوابت أمريكية حمتملة.
وهذا التوجه األورويب عرّب عنه الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون أبمهية استمرار احلوار مع 
إيران والتحذير من هلجة اخلطاابت السياسية األمريكية واإلسرائيلية والسعودية اليت قد تقود فعلياً 

إىل احلرب.
صفقات كبرية  ووقعت  األوروبية  األسواق  إىل  النووي  االتفاق  بعد  إيران  توجهت  وقد 
استرياد  وعلى  إيرابص،  طائرة   100 لشراء  اتفاقيات  على  إيران  ووقعت  إيران،  يف  لالستثمار 
بشأن  إيطاليا  مع  واتفاقيات  فرنسا،  مع  سيارات  وتصنيع  نفطية  وصفقات  األملانية،  املنتجات 

التحتية. الطاقة والبنية 
من جانب  النووي  االتفاق  تبطل  أن  ترامب  الرئيس  األمر، ال ميكن إلدارة  ويف حقيقة 
أطراف؛ وابلتايل كل ما ميكن  فيه ضمن جمموعة  اتفاق دويل، وما هي إال طرف  واحد؛ ألنه 
أن يفعله الرئيس ترامب هو االنسحاب من هذا االتفاق مما ال يشكل ابلضرورة إلغاءه. ولكن 

مقاالت
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من الناحية الواقعية، ستؤدي العقوابت األمريكية على طهران بعد االنسحاب وعلى الشركات 
األجنبية العاملة يف إيران، إىل خشية تلك الشركات وأصحاب االستثمارات وقلقهم؛ مما يعين يف 
حال رضوخ الشركات إىل عواقب سيئة على االقتصاد اإليراين؛ ويف النهاية اهنيار االتفاق النووي.
اتفاق 2015، وتقرتب  النووية اليت كانت ما قبل  العمل برباجمها  وحينها ستعيد طهران 
من احلصول على سالح نووي مع استمرار براجمها الصاروخية البعيدة املدى؛ وابلتايل لن تصبح 
إسرائيل واململكة العربية السعودية -حليفتا الوالايت املتحدة- يف خطر، بل إن األمر أبعد من 

ذلك.
والسؤال الذي يرغب الكثريون أن يسمعوا إجابته من الرئيس ترامب، هو: كيف ستتصرف 
إدارته لتطورات ما بعد إلغاء االتفاق؟ إن إدارة الرئيس ترامب ستكون يف مأزق كبري يف كيفية 
العقوابت  وإعادة  االتفاق  إلغاء  أن  يعتقد  من  وخيطئ  اإليراين.  النووي  السالح  مع  التعامل 
أتكيد  بكل  لكن  اإلسالمية.  اجلمهورية  بنظام  لإلطاحة  بثورة  للقيام  اإليراين  الشارع  ستؤجج 
سيفضي اهنيار االتفاق إىل وضع اقتصادي أسوأ لاليرانيي، لكنه سيتسبب أيضاً بتهديد املنطقة 
واألمن الدويل؛ لذا فإن قلق األوروبيي ليست خلوفهم من خسارة السوق اإليرانية، بل إّن القلق 

انبع ابألساس من األمهية األمنية.
ومما ال شكَّ فيه، أن إدارة الرئيس ترامب ستسعى بطرق خمتلفة إىل التهرب من االتفاق. 
املتعاملة  والشركات  إيران  وفرض عقوابت ضد  االنسحاب  أاير 2018  قرر خالل شهر  وإذا 
معها، فإن الدول األوروبية هي من تقرر فيما إذا تريد إبقاء االتفاق النووي أم ال. وخالل األشهر 
الوالايت  االتفاق دون مشاركة  واإليراين إلجياد حلٍّ ملستقبل  األورويب  الطرفان  القادمة سيعمل 

األمريكية. املتحدة 
ملتزمة  األوروبية  الدول  تبقى  أن  املتحدة-  الوالايت  انسحاب  وأتمل طهران -يف حال 
العقوابت األمريكية، وحينها ستكون أورواب  النامجة عن  بتعهداهتا وتتمكن من معاجلة األضرار 

وإيران يف عهد جديد.
من  إيران  مع  الناشطة  األوروبية  الشركات  حبماية  األورويب  االحتاد  دول  قامت  ما  وإذا 
العقوابت األمريكية، فحينئذ ستضحي أورواب مبصاحلها االقتصادية العميقة مع الوالايت املتحدة 

األمريكية ألجل ما تراه أمهية أمنية عظمى وهي عدم امتالك إيران السالح النووي.
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2018-2-٤
الرئيس  شّدد  السويسريّة  دافوس  مدينة  يف  العاملّي  االقتصادّي  املنتدى  خالل  يف كلمته 
العظمى،  الّدول  بي  موقعها  فرنسا  تستعيد  أبن  عزمه  على  بوضوح  ماكرون  إميانويل  الفرنسّي 
ثالث كلمات:  يف  ذلك  جمسداً  األقطاب،  متعّدد  اسرتاتيجّي  نفسها كشريك  أتكيد  وتعيد 

“فرنسا قد عادت”.
يعتقد  رؤية  ماكرون  الرئيس  لدى  فإن  “الثورة”-  ذُِكر يف كتابه  لسلفيه -وكما  وخالفاً 
من خالهلا أهنا ستسمح لفرنسا ابلظهور كجهة فاعلة مّرة أخرى، مدافعاً عن القيم اليت جتسدها 
اجلمهوريّة الفرنسّية: “احلريّة واألخّوة واملساواة”. فإذا كانت األقوال القدمية اخلاّصة ابجلمهوريي 
الفرنسّي  العلمايّن  التعّصب  السني؛ بسبب  تثري السخرية لدى بعض اخلرباء على مّر  السابقي 
فيعتقد  اهلجرة،  حول  ردودهم  يف  العرقّي  ابلتفّوق  الشعور  عن  فضاًل  الدينّية،  األقليات  جتاه 
الصحيح. وإن  السياسّي  املناخ  احلقيقّية يف ظّل  العودة إىل طبيعتها  فرنسا  أنه إبمكان  ماكرون 
هذا االعتقاد الذي جيب أننْ يُفَرَض أتثريُُه داخل حدود اجلمهوريّة هو ما سيجعل فرنسا شريكاً 
جذاابً. ولكون فرنسا عضواً دائماً يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة، فإهنا حتت رائسة إميانويل 

ماكرون ستتحّصل على السالمة العقالنية والنهج الرباغمايت.
دفاعاً  اليت كتبها  السطور  ماكرون يف  الرئيس  اليت رسها  الفرنسّية  الرؤية  تلخيص  وميكن 
املهّمة  هذه  “إن  ماكرون:  يقول  للسلطة،  وصوله  قبل  وذلك   2015 عام  يف  اجلمهوريّة  عن 
املهّمة  وهي  املستحّقة،  مكانتها  سيمنحها  ما  هو  قرون،  لعّدة  عاتقها  على  فرنسا  محلتها  اليت 
نفسها اليت تركت التأثري التأرخيّي لفرنسا لدى العامل، فقد شاركت هذه الدولة يف نقل األفكار 
النرّية لتحرير العامل من اجلهل واألداين اليت من شأهنا استعباد األفراد، والعنف الذي ينفي وجود 
الفرد، وذلك منذ عصر النهضة من خالل التنوير، ومن خالل الثورة األمريكية، وحى اإلعالن 
الذي يطمح  الفرنسّي  من رغبة الشعب  العاملي حلقوق اإلنسان ومكافحة االستبداد، وانطالقاً 

مقاالت

فرنسا الشريك االستراتيجيّ المهمّ في الشرق األوسط

كاثرين شكدام *

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أبن تكون فرنسا اجلهة اليت ستحارب الظلم واالستبداد يف العامل على الدوام، ورغبة عميقة يف 
إخبار اآلخرين مبفهومهم عن العامل لصاحل اجلميع.

إن املبدأ األساس لدى كّتاب املوسوعة )Encyclopaedists( وعلى رأسهم ديديروت، 
هو على األرجح الطموح االنفعايّل الذي ميّثل الرغبة الفرنسية، فال شيء جيايف احلقيقة الفرنسّية 

أكثر من أن حناول الرجوع إىل جوهران احلقيقّي”.
لو  أهنا  تدرك  أن  عليها  إىل حتقيقها، جيب  فرنسا  تسعى  اليت  الوطنّية  املثالية  عن  وبعيداً 
أرادت فعاًل عودة امتالكها للسلطة فعليها أن ترّكز يف نشر صناعاهتا ابلشرق األوسط من خالل 

اللجوء إىل الدبلوماسّية والتطّور السياسّي.
وقد كتب اجلنرال شارل ديغول يف “مذكرات احلرب” )War Memoirs( حول موطن 
تواجهها  اليت  والتعقيدات كافة  املخاطر  من  الرغم  “على  املعقد”:  الشرق  “قضية  يف  املفارقة 
وهي  لفرنسا،  اسرتاتيجّية  مبصاحل  حيتفظ  يزال  ما  األوسط  الشرق  أّن  إال  املنطقة،  يف  ابريس 
مشروطة بقدرهتا املستقبلية يف تقدمي سلطة تتناسب مع األسواق اجلديدة اليت ستفتحها ابريس. 
ولكي ندرك سياسات فرنسا يف الشرق األوسط إدراكاً كاماًل -والسّيما يف منطقة اخلليج- علينا 

أن نتقّبل احلقيقة املّرة: إن فرنسا ستعمل دائماً على وفق ما يصّب يف مصلحتها القصوى”.
إن االعرتاف هبذا الواقع ال يشري -أبي حال من األحوال- إىل انتقاد اجلنرال ديغول -بل 
تتعارض مع مصاحلها  تتبع سياسات  أن  أّمة  الفطنة ألي  إذ سيكون من عدم  متامًا-  العكس 

الذاتّية، فاآلن، يكمن مفتاح احلصول على السلطة ابتباع الطرق اليت حتّقق املصاحل الذاتّية.
أكانت حتت حكم  -سواء  الفرنسّية  السياسّية  النخب  رست  عقود،  عّدة  مدى  وعلى 
نيكوال ساركوزي أم فرانسوا هوالند- طموحاهتا الشخصّية ودعمتها وعززهتا، وبداًل من السعي 
“النخبة”؛  وهي  حمّددة،  دميغرافّية  فئة  تقّدم  حنو  يّتجه  سعيها  القومّية، كان  الدولة  تطوير  حنو 
وقد شّكل ذلك صعوبة يف فسح اجملال أمام إنشاء التحالفات، وهو ما أشار إليه الكثريون يف 
امنازت  -اليت  هوالند  فرانسوا  رائسة  فمثاًل، حتت  اجلامح”.  االقتصاد  من  ب�������”السخرية  فرنسا 
القوى،  تلك  إىل  ودبلوماسّياً  سياسّياً  ابريس  انضمت  السعوديّة-  العربّية  اململكة  من  ابلتقّرب 
الداخلّية وتقاليدها، ويبدو أن إميانويل ماكرون يرغب بكسر  تتناقض مع قيمها األساسّية  اليت 
هذه الشراكات؛ فقد قال فرانسوا آيسا توازي -مؤسس مركز األحباث كامبينا واملستشار السابق 
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للشرق األوسط يف كواي دورساي- يف مقابلة أجريت معه: “إّن عقيدة ماكرون تتمّثل يف احلوار 
مع مجيع األطراف، لوضع نفسها كوسيط ذي مصداقّية يف الشرق األوسط”.

السياسّية ليحقق مصاحل فرنسا بنحو أفضل؛ وابلتايل  ويسعى ماكرون إىل تنويع حمفظته 
يستعيد مكانته كوسيط اسرتاتيجي للسلطة، اليت فقدها اآلخرون والسّيما الوالايت املتحدة.

هنا تكمن الفرصة الذهبية
كتب مارتن جاي: “ال ميكن ألورواب أن تتحّمل حرابً أخرى يف الشرق األوسط، والسّيما 
إذا كانت هذه احلرب يقودها نظام استبدادّي ال يرغب يف حتّمل العواقب االجتماعّية والسياسّية 

واملالّية هلذه التحرُّكات العسكريّة”.
إن على فرنسا أن ُتدرك األخطار اليت تؤّدي إىل خلق مزيد من عدم االستقرار يف الشرق 
األوسط، واليت ستؤثّر تباعاً على سالمة حدودها وسيادهتا وأمنها القومّي، وتكمن مصاحل فرنسا 
يف حتقيق السالم، وتعزيز االستقرار السياسي. وحتت رائسة ماكرون ستكون التحركات العسكريّة 
اخلياَر الثايَن ضمن األولواّيت األكثر إحلاحاً، إذ سيكون الشغل األهم لدى الرئيس الفرنسي هو 
إعادة اإلعمار؛ وهذا ال يعين أن فرنسا ستكون الشريك املثايّل، إال أّن ابريس اآلن ستكون أكثر 

مياًل حنو اإلصغاء إىل املنطقة ككّل، على عكس سياستها السابقة.
ما أتثري ذلك على العراق؟

الشرق  يف  احلايّل  السياسّي  الوضع  حتّدي  على  ابلفعل  عازماً  ماكرون  الرئيس  إذا كان 
األوسط، فهناك فرصة متاحة أكرب من أن يتّم جتاهلها؛ إذ سيحتاج العراق إىل تكوين حتالفات 
إذا كان  احلكيمة  اجلغرافية  والسياسة  املشرتكة،  التجاريّة  املصاحل  إىل  ترتكز  جديدة  اسرتاتيجّية 

يرغب حقاً بتحسي اقتصاده املضطرب الذي خسره يف فرتات االستبداد واحلرب.
وتعدُّ فرنسا شريكاً مثرياً لالهتمام والسّيما أهنا تسعى إىل إظهار نفسها كقّوة عاملّية رائدة، 
غري أّن النداء الرئيس الذي تعرضه اآلن هو توّجهها حنو إنشاء دول مؤسساتّية؛ إذ ترتكز إىل 

فكرة أن الفرنسيي هم أطفال الدولة، وهذا ساعد فرنسا يف تطوير مؤّسسات حكومّية قويّة.
التعليم  قطاع  يف  اإلصالحات  حنو  الشعبية  احلركة  اجّتهت  الثالثة،  اجلمهوريّة  ظّل  ويف 
لتمكي مجيع املواطني؛ وابلتايل أتكيد حّق احلراّيت املدنّية، إذ كانت الفكرة هي حترير الفرنسيي 

مقاالت
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من قبضة اجلهل، والظالم، وتقدمي التغيري االجتماعّي؛ إذ تعد احلريّة موضوعاً مهّماً جّداً لفرنسا 
وحى للرئيس ماكرون، إذ جعله املوضوع األساس لبياانته السياسّية.
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2018-2-11
املاضية خالية من  العقود األربعة  املتحدة ابلعراق على مدى       مل تكن عالقة األمم 
االضطراابت على خمتلف الُصُعد، لكن منذ العام 2003 عملت األمم املتحدة بنحٍو كبرٍي على 
مساعدة هذه الدولة إبحالل السالم واألمن داخلياً وخارجياً؛ إذ خالل مدة دامت 13 عاماً 
السلم واألمن  منبوذة هتدد  العراق دولة  ُعدَّ  الكويت-  إثر حرب  االقتصادية  العقوابت  -حقبة 
طرق،  مفرتق  على  العراق  يقف  داعش،  مع  مكلفة  حرب  من  خرج  أن  وبعد  واليوم  الدويل، 
وابت اجملتمع الدويل واألمم املتحدة حيتاجان إىل إعادة النظر ابلزاماهتما جتاه البلد من أجل تعزيز 
املكاسب األخرية. وال بدَّ من إجراء تقييم نقدي لدور األمم املتحدة يف العراق لتحديد أفضل 
مسار للمضي قدماً، ومن املهم حي القيام بذلك أن ننظر إىل كيفية تطور دور األمم املتحدة 

يف العراق، وأن أنخذ ابحلسبان أي أخطاء وأوجه قصور.
لقد كان العراق من الدول املؤسسة لألمم املتحدة، وانضم إليها ألول مرة يف 21 كانون 
األول 1٩٤5 كدولة عضو، وشغل صفة عضو غري دائم ملرتي يف جملس األمن، وبدأت أوىل 
برامج األمم املتحدة يف العراق يف عام 1٩55، وكان احلدث األساس الذي أّدى إىل تغيري عالقة 
العراق ابألمم املتحدة حينما غزا صدام حسي الكويت يف عام 1٩٩0، إذ أصدر جملس األمن 
-مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املخصص ألشد االنتهاكات الصارخة للنظام 
الدويل- عدة قرارات، منها: القرار 68٧ )1٩٩0( الذي أذن ابستعمال القوة العسكرية ضد 
العراق، وعدَّه مسؤواًل “مبوجب القانون الدويل عن أي خسائر مباشرة أو أضرار انمجة عن غزو 
الكويت واحتالله إايها”، فضاًل عن فرض عقوابت اقتصادية مشددة على العراق وحظره توريد 

األسلحة.
ورّكزت األمم املتحدة يف ثالث مهاَم رئيسة على مدى 13 عاماً، هي: فرض عقوابت 
للطاقة  الدولية  الوكالة  فرق  ونشر  الشامل،  الدمار  أسلحة  تطوير  على  العراق  قدرة  من  للحد 

عالقة األمم المتحدة بالعراق

علي المولوي *

* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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الذرية لرصد برامج األسلحة يف البلد وتفتيشها، وإدارة برانمج النفط مقابل الغذاء.
الذي صدر يف 22 آاير  القرار 1٤83  البدء مبوجب  املتحدة يف  َد دور األمم  وقد حتدَّ
َد ذلك القرار اخلطوط العريضة  2003، وذلك يف أعقاب اإلطاحة بنظام صدام حسي، إذ حدَّ
إلطار إنشاء بعثة سياسية من شأهنا أن تؤدي دوراً رئيساً يف دعم سلطة االئتالف املؤقتة وجملس 
قرار  ومبوجب  منتخبة،  عراقية  إىل حكومة  لالنتقال  الطريق  متهيد  للمساعدة يف  العراقي  احلكم 
1500 صّوت جملس األمن يف 1٤ آب 2003 على إنشاء بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة 
لألمم  العام  لألمي  اخلاص  املمثل  -بقيادة  البعثة  وأتلفت  رسّيًا،  العراق  إىل   )UNAMI(
منهم  300 شخص  وكان  دولياً،  موظفاً   650 حوايل  من  ميللو-  دي  فيريا  سريجيو  املتحدة 
متمركز يف فندق القناة يف بغداد. بيد أن نقطة التحول الرئيسة اليت أثّرت يف تدخل األمم املتحدة 
مقتل 22 شخصاً  أسفرت عن  مما  القناة؛  فندق  مفخخة  استهدفت شاحنة  العراق حينما  يف 
كان من بينهم دي ميللو، وبعد شهر من احلادثة، استهدف تنظيم القاعدة يف العراق الفندق 
مرة أخرى؛ مما أّدى إىل إجالء معظم موظفي األمم املتحدة. وعلى مدى السنوات األربع اليت 
تلت تلك احلوادث، فرضت األمم املتحدة قيوداً شديدة على وجودها يف العراق، وأُِديرت براجمها 
العراقية ُجِدَدت  البلدان اجملاورة إىل حد كبري، وبناًء على طلب احلكومة  املخصصة للعراق من 
والية البعثة كل عام، إاّل أهنا بقيت دون تغيري حى آب 200٧، حينما اختذ قراراً مهماً بتوسيع 

نطاق الوالية إىل حد كبري على وفق القرار 1٧٧0 لعام )200٧(.
“دعم  يف  املتحدة  األمم  دور  مؤكداً  للبعثة،  املستقبلي  للمسار  حمدداً  القرار  هذا  وجاء 
احلوار  وتعزيز  التمثيلية،  احلكومة  مؤسسات  تعزيز  يف  العراقية  واحلكومة  العراقي  الشعب  جهود 
مبا  املستضعفة،  اجملموعات  ومساعدة  اجملاورة،  البلدان  وإشراك  الوطنية،  واملصاحلة  السياسي 
القضائي  اإلنسان واإلصالح  وتعزيز محاية حقوق  البالد،  داخل  والنازحون  الالجئون  ذلك  يف 

والقانوين.”
لعام  املشرتكة  املبادرة  تنفيذ  دعم  أييت:  ما  يتضمنان  البعثة  لعمل  رئيسان  جانبان  هناك 
 International Compact with(العراق مع  الدويل  االتفاق  ابسم  تعرف  اليت   200٧
Iraq( ، وتوفري “التنسيق الفعال بي اجلهات املاحنة لربامج إعادة اإلعمار واملساعدات املهمة 

.)IRFFI(” من خالل االعتماد على مرفق الصندوق الدويل إلعمار العراق



55

مقاالت

وبعد مضي عشر سنوات، تبدو أولوايت العراق اليوم مشاهبة متاماً، إذ إن الدمار الناجم 
عن احلرب مع تنظيم داعش، والعجز املايل يشريان إىل أن البالد حتتاج إىل تعبئة اجلهود اجلماعية 
العراقيي  من  املاليي  احتياجات  وتلبية  احملررة  احملافظات  بناء  إعادة  أجل  الدويل من  للمجتمع 
الذين تضرروا من ذلك النزاع؛ وهنا مثة دروس مهمة من جتارب العقد املاضي ميكن االستفادة 

منها، والسيما فيما خيصُّ الفشل والنقص يف حتقيق األهداف اإلمنائية املعلنة.
وكان من املفرتض أن يكون اتفاق عام 200٧ خطة وطنية تستمر خلمس سنوات بقيادة 
النقد  وصندوق  الدويل  البنك  من  بدعم  املتحدة  األمم  رائستها  يف  وتشرتك  العراقية،  احلكومة 
السليم، وتعزيز االستدامة االقتصادية. وكجزء  البالد على طريق السالم واحلكم  الدويل، لوضع 
املتحدة  األمم  ستوجه  املقابل،  ويف  املعايري،  من  شاملة  مبجموعة  احلكومة  تلتزم  االتفاق،  من 
االتفاق. وكان  تنفيذ  لتيسري  الالزم  الدعم  لتوفري  املتعددة األطراف  الدوليي واملنظمات  املاحني 
اهلدف األساسي لالتفاق هو “استعادة ثقة الشعب العراقي يف الدولة، وقدرهتا على محايتهم، 
 )IRFFI( وتلبية احتياجاهتم األساسية”، وابملثل، سعى مرفق الصندوق الدويل إلعمار العراق
الدوليي من أن يتعهدوا فيها ابألموال املخصصة للربامج مبا  آلية مُتكِّن املاحني  إىل استحداث 
ينسجم مع أهداف وغاايت االتفاق. ويف إطار اآللية اليت أنشأها مرفق الصندوق الدويل إلعمار 
العراق )IRFFI(، أُنشئ صندوقان: أحدمها تديره األمم املتحدة، واآلخر يديره البنك الدويل 
التربعات حبلول عام 2008-، وبدأت هذه  -الذي حصد أكثر من 1.8٤ مليار دوالر من 
قبيل  من  وليس  شهراً،   18 بغضون  تراجعت  إهنا  إاّل  ومندفع،  قوي  بنحٍو  الطموحة  املساعي 
املصادفة أن عودة األمم املتحدة للعمل يف العراق جاءت بعد وقت قصري من ازدايد عدد القوات 
العراقيي مّهد  الثاين 200٧؛ وبفضل شركائها  العراق)the Surge(  يف كانون  األمريكية يف 
اهلجوم الكبري ملكافحة اإلرهاب الطريق أمام إجياد بيئة أمنية معززة بنحٍو ملحوظ حبلول صيف 
عام 2008. ولكن يف هذه املرحلة، أصبح من الواضح أن الوالايت املتحدة كانت تعتزم سحب 
عدد كبري من قواهتا -ابتداًء من عام 200٩ وبلغت ذروهتا يف انسحاب مجيع القوات القتالية 
حبلول عام 2011-، ومع االنسحاب التدرجيي للقوات األمريكية، تراجع معها اهتمام اجملتمع 

الدويل يف البالد كذلك.
للعمليات  الرسي  تنظيم داعش واالنتهاء  العراقية من سيطرة   وبعد حترير مجيع األراضي 
تشكيل  إعادة  الدويل  واجملتمع  احلكومة  على  فيها  ويتعّي  مبرحلة حرجة،  البالد  مترُّ  العسكرية، 
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 ،200٧ عام  اتفاق  غرار  وعلى  التحدايت.  من  اآلتية  اجملموعة  مواجهة  لضمان  أولوايهتما؛ 
العراق  احتياجات  لدعم  الدويل  اجملتمع  جهود  تعبئة  إىل  يسعى  القائم  املتحدة  األمم  هنج  فإن 
مرفق  يدعى  للماحني  صندوقاً  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  ويدير  احلرب،  بعد  ما  حقبة  يف 
التمويل لتحقيق االستقرار )FFS( لإلسراع من عملية عودة النازحي من خالل إعادة اخلدمات 
األساسية إىل املناطق احملررة، يف حي ينظم البنك الدويل مؤمتراً استثمارايً يف الكويت يف شباط 
بدء  مع  ولكن  اإلعمار،  إعادة  يف  لالستثمار  الشركات  جيذب كربى  أن  شأنه  من   2018
قد  الدويل  اجملتمع  أن  من  قلق  هنالك  الدويل،  للتحالف  التابعي  العسكريي  األفراد  انسحاب 

يفقد اهتمامه مرة أخرى.
لتقدمي  املتحدة  األمم  بعثة  مها:  منفصلي،  من كياني  العراق  يف  املتحدة  األمم  تتألف 
املساعدة إىل العراق )UNAMI( اليت تقدم تقاريرها إىل إدارة الشؤون السياسية يف نيويورك، 

وفريق األمم املتحدة القطري الذي يضم 20 وكالًة وصندوقاً وبرانجماً تعمل يف البالد.
العراق يف متوز  لتقدمي املساعدة إىل  املتحدة  وحينما جّدد جملس األمن والية بعثة األمم 
تقييم  إجراء  العام  األمي  على  فيه  يتعّي  ومهّم  جديد  شرط  على  التجديد  تضّمن   ،201٧
خارجي مستقل لعمل األمم املتحدة يف العراق حبلول 15 تشرين األول 201٧، على أن يبحث 
التقييم يف “اهليكل، واملوظفي، واملوارد، واألولوايت، واجملاالت اليت تتمتع فيها مبزااي نسبية؛ من 
أجل ضمان تشكيل أنسب للبعثة )UNAMI( وفريق األمم املتحدة القطري”، وجتدر اإلشارة 
إىل عدم إجراء أي تقييم شامل لبعثة األمم املتحدة يف العراق من قبل. وقد ُقِدم التقرير إىل جملس 
العام، إذ ذكر فيها توصيات إبجراء  الثاين يف خطاب صدر عن األمي  األمن يف 15 تشرين 
تغيريات مهمة يف كيفية وضع االسرتاتيجيات اخلاصة ابلبعثة وطرق قياسها للنتائج؛ ويقرتح إعادة 
هليكلة املوارد واملوظفي، وحيدد التقرير املبادئ التوجيهية اليت ينبغي أن حتدد فيها البعثة أولوايهتا.

ويقرُّ التقرير أن عدم فعالية العمليات يكمن داخل هيكل البعثة، وأن االنقسام بي بعثة 
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق والفريق القطري خيلق توترات كبرية، ويضاعف جهود 
ومن  املعنية،  العراقية  للجهات  االنقسام  هذا  يسببه  الذي  االرتباك  عن  النظر  بصرف  العمل 
الضروري اعتماد آلية تدمج عمل مجيع اجلهات الفاعلة يف األمم املتحدة؛ لضمان وحدة اهلدف.
العراق  لتقدمي املساعدة إىل  املتحدة  لبعثة األمم  ويبّي توزيع ميزانية عام 201٧ اخلاص 
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مقدار التخصيص من جمموع امليزانية للموظفي العاملي يف تنفيذ والية البعثة الذي ال يبلغ سوى 
20٪، يف حي أن 50٪ من امليزانية تنفق على األمن وتكاليف دعم املوظفي؛ لذا هناك ثالث 
خطوات على األقل ميكن اتباعها لتقليل هذه التكاليف حبيث ميكن توجيه حصة أكرب من إنفاق 

امليزانية إىل املستفيدين العراقيي، وهذه اخلطوات هي:
اخلاصة  األمن  على شركات  اعتمادها  من  تقلل  أن  البعثة  على  يتعّي  األوىل:  اخلطوة   
ووحدة احلراسة التابعة لألمم املتحدة، وأن تدمج قوات األمن العراقية يف هيكلها األمين. وميكن 
إجراء هذه التعديالت يف ضوء مستوايت التهديد املخفضة بنحٍو كبري يف مجيع أحناء البلد، إاّل 
ما تواجه مقاومة قوية من أفراد األمن احلاليي ذوي املصاحل اخلاصة،  أّن هذه املقرتحات غالباً 
ولكن يتعّي على البعثة أن أتخذ يف احلسبان الفرص الضائعة بسبب املوظفي غري املتنقلي، إذ 
إن الوصول املقيد إىل اجلهات العراقية املعنية له أتثري مباشر على برامج األمم املتحدة وتدخالهتا، 

فضاًل عن تصورها العام.
واملتطوعي  واملتدربي،  املتخصصي،  من  مزيٍد  دمِج  إىل  البعثة  حتتاج  الثانية:  اخلطوة 
واخلرباء  املدنية  اخلدمة  موظفي  على  االعتماد  من  احلد  مع  صفوفهم  يف  احملليي  العراقيي 

االستشاريي الدوليي املكلفي.
اخلطوة الثالثة: جيب على األمم املتحدة يف العراق أن يغرّي مدة التحاق موظفيها ابلعمل 
سيعزز  بل  فحسب،  التكاليف  خفض  ذلك  يتضمن  ولن  أسابيع،  ستة  إىل  أسابيع  أربعة  من 

استمرارية العمل، ويقلل من ازدواجية اجلهود.
املتحدة،  واألمم  العراق  شعب  بي  القائمي  النية  وحسن  الثقة  أيضاً  التقرير  ويصف 
فاملؤلفون حمقون يف اإلشارة إىل دور األمم املتحدة الفريد كونه وسيطاً نزيهاً فال ميكن ألي جهة 
فاعلة أخرى أن تفي ابلتزاماهتا كما تفعل األمم املتحدة، إال أن تلك الثقة تكون معرضة أحياانً 
املعنية،  العراقية  اجلهات  إىل  بوضوح  أعماهلا  إيصال  يف  املتحدة  األمم  تفشل  حينما  للتدهور 
وهناك مثاالن يتبادران إىل الذهن هبذا الشأن: األول: حينما طُِعن ابلنتائج األولية لالنتخاابت 
الفريق االنتخايب لألمم املتحدة، الذي عمل بنحٍو وثيق مع  الربملانية لعام 2010، حي فشل 
املخاوف  من  التخفيف  يف  األصوات،  فرز  عملية  إلدارة  لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية 
بشأن االختالفات اليت أاثرها املراقبون؛ األمر الذي أاثر الشكوك حول دور األمم املتحدة يف 
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أيلول  يف  قطر  استضافته  الذي  السمعة  سّيئ  السين”  “املؤمتر  إقامة  أّدى  اثنياً:  االنتخاابت. 
2015 إىل بثِّ الشعور ابلقلق على نطاق واسع يف العراق؛ ألنّه تبّي أن ممثلي عن حزب البعث 
احملظور، وخمتلف اجلماعات اإلرهابية شاركوا فيه أيضاً، وقد أّدى املبعوث اخلاص لألمم املتحدة 
إىل العراق دوراً رئيساً يف عمليات الوساطة يف املؤمتر، وأن عدم تقدمي تفسري علين مبا كانت تقوم 
به بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق )UNAMI( يف الدوحة تسبب خبلق توتر مع 
بغداد؛ نظراً ألن أي مساعدة تقدمها البعثة تكون بناًء على طلب احلكومة العراقية بنحٍو خاٍص.

هللا  آية  أن  هو  إجيابية  تزال  ما  املتحدة  األمم  صورة  أن  يؤكد  مؤشر  هناك  ذلك،  ومع 
رفض  أنه  حي  يف  املتحدة  األمم  مسؤويل  مع  جيتمع  يزال  ما  السيستاين  علي  السيد  العظمى 
العراقيي يف  السياسيي  األجنبية وحى  الدبلوماسية  البعثات  مع  اجتماعات  أي  ابستمرار عقد 
السنوات األخرية. فضاًل عن أن االستطالع الذي أجراه مركز البيان مؤخراً على الصعيد الوطين 
العليا املستقلة  أشار إىل أن حنو ٤3٪ من املشاركي يف االستطالع يؤيدون استبدال املفوضية 
أن ذلك  الرغم من  وإدارهتا، وعلى  االنتخاابت  لتنظيم  املتحدة  لألمم  بوكالة اتبعة  لالنتخاابت 
يتناىف مع األحكام الدستورية، فإن هذه النتيجة تعكس درجة جيدة من الثقة يف األمم املتحدة 

لدى اجلمهور العراقي.
 )UNAMI( إن زايدة املواءمة بي أهداف بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق
ما يكون هناك  التحسي، فكثرياً  يستوجب  جمااًل مهماً  أيضاً  تعدُّ  العراقي  الشعب  واحتياجات 
انعدام للتطابق بي األولوايت اليت حتددها األمم املتحدة )ترتجم إىل برامج وصناديق( وتلك اليت 
العراقيون، ومن األمثلة على ذلك: حتديد أولوايت مسألة املصاحلة  يتخذها واضعو السياسات 
الوطنية، إذ يوصي التقييم املستقل الذي ُكلِّفت به األمم املتحدة بوضع 6 أولوايت اسرتاتيجية 
لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق )UNAMI(: )أ( منع نشوب الصراعات، ب( 
املصاحلة الوطنية، )ج( تعزيز حقوق اإلنسان، )د( محاية األقليات، )ه( احلوكمة الرشيدة، )و( 
دعم السيادة العراقية وإعادة الدمج اإلقليمي. وتتعارض هذه االسرتاتيجيات مع الطاب الرسي 
لوزارة اخلارجية العراقية لتجديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق، اليت حتدد 
جماالت دعمها مبا أييت: “إعادة إعمار املناطق احملررة، وضمان عودة النازحي، وتعزيز حقوق 
اإلنسان، وتعزيز سيادة القانون، وختطيط الربامج وتنفيذها، وبناء القدرات، واملصاحلة الوطنية“. 
وإليضاح هذه النقطة بقدر أكرب، فقد وجد االستطالع الذي أجراه مركز بيان أن 13٪ فقط 
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من املشرتكي يف االستطالع يف مجيع أحناء البالد شعروا أبن املصاحلة أو معاجلة الطائفية جيب أن 
تكون األولوية القصوى للمرشحي يف انتخاابت، مقارنة ب� ٤٤٪ الذين أبدوا قلقهم بشأن الرفاه 
االقتصادي واخلدمات. ومن الطرق اليت متّكن األمم املتحدة من سد هذه الفجوة االسرتاتيجية 
هي زايدة التواصل مع اجلهات املعنية من خالل احللقات النقاشية املركزة، واستطالعات الرأي 
العام ملعرفة املكان الذي تكون فيه االحتياجات أكثر إحلاحاً، ولكي تكون وسيلة لقياس أداء 

األمم املتحدة.
الدويل  األمن  جملس  قرارات  أكدته  -كما  العراق  يف  املتحدة  لألمم  الرئيس  اهلدف  إن 
ويتمتع  العراق حنو مستقبل مستقر ومزدهر ودميقراطي،  توجيه  عام 2003- هو  منذ  املتعاقبة 
عهد صدام  العراق يف  قوية ضد  إجراءات  املتحدة  األمم  اختذت  وقد  مع جريانه،  حبالة سالم 
للسلم واألمن الدوليي، أما يف يومنا هذا، فهناك إدراك أكرب أبنَّ  حسي، كونه يشكل هتديداً 

االستثمار يف إرساء السلم واألمن داخل العراق حيّقُق عوائد إجيابية للمجتمع الدويل أبسره.
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2018-2-20
لطاملا ُعرف عن العالقات الُعمانية-اإليرانية أبهنا تسري حيادايً وبنحو إجيايّب جداً مبنطقة 
اخلليج يف كثري من القضااي احلساسة، وينبغي فهم حتالف مسقط – طهران ضمن سياق مقاربة 
سلطنة ُعمان املستقلة ملا خيص الشؤون اخلارجية بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، فمنذ استالمه 
احلكم سنة 1٩٧0م، متكن من إحداث توازن بي املصاحل املتضاربة جلريان ُعمان األكرب واألكثر 
قّوة وتعدُّ عمان الدولة الوحيدة بي دول جملس التعاون اخلليجي املتميزة بعالقات حسنة مع إيران، 
فهي كانت -وما زالت- خمتلفة يف مواقفها وأحياانً خمالفة لإلمجاع اخلليجي يف كثري من القضااي 

اإلقليمية من دون الصدام، وإبقاء ابب احلوار مفتوحاً مع مجيع جرياهنا من الدول اخلليجية.
من  خالية  تكن  مل  أهنا  من  الرغم  فعلى  إيران،  مع  متينة  بعالقات  عمان  سلطنة  وترتبط 
احلروب واملصادمات يف املاضي، إال أّن الواقع اجلغرايف لكال البلدين فرض بعض املصاحل املشرتكة 
بصفتهما الدولتي اللتي تسيطران على جانيب مدخل اخلليج. إذ شهدت العالقات بي البلدين 
حتواًل كبرياً يف التعاون السياسي بعد تويل السلطان قابوس، حيث ساعدت إيران ُعمان ابلدعم 
الثوار  تدعم  العريب  اخلليج  دول  بعض  حي كانت  يف  ظفار]1[،  يف  الثورة  ملواجهة  العسكري 
وتدرهبم رسياً. ويف املقابل سعت السلطنة مراراً إىل تقريب إيران من دول اخلليج العربية، حيث 
دعا السلطان قابوس للتقريب بي إيران وجرياهنا يف أكثر من مناسبة؛ ففي عام 1٩٧6م طلب 
تقريب  فيها  املطلة على اخلليج، وكان أيمل  الثماين  الدول  قابوس عقد حماداثت بي  السلطان 
احملاداثت  أن  إال  اخلليجية-اإليرانية،  األطراف  بي  التأرخيي  التفاهم  وإزالة سوء  النظر  وجهات 
مل تسفر عن حتقيق أي تقدم يذكر، وعند قيام الثورة اإليرانية وأتسيس اجلمهورية اإلسالمية يف 
أواخر سبعينات القرن املاضي، حافظت عمان على حيادها االسرتاتيجي يف ظل إصرار بعض 
دول اخلليج على توحيد الصف اخلليجي ضد طهران. وحى بعد اندالع احلرب العراقية-اإليرانية 
يف العام 1٩80م-اليت استمرت حنو مثاين سنوات- هنجت السياسة الُعمانية منهجاً حمايداً، إذ 

سلطنة عمان وسياسة الحياد تجاه إيران

حيدر الخفاجي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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إيران؛  مع  الوقت نفسه مل تقف متاماً  القطيعة مع طهران، ولكنها يف  السلطنة دعوات  رفضت 
وهي هبذا الفعل كانت تغاير دول اخلليج اليت دعمت العراق آنذاك.

ومل تكتِف ُعمان على حيادها مع طهران، إذ أدت دور الوسيط يف العديد من األزمات 
ابملنطقة بي إيران والدول العربية، والدول الغربية، والوالايت املتحدة األمريكية، ومنها احتضان 
حماداثت سرية بي العراق وإيران لوقف إطالق النار خالل احلرب العراقية-اإليرانية، ويف الوقت 
نفسه رفضت الدعوة إىل مقاطعة إيران وعزهلا دبلوماسياً واقتصادايً يف العام1٩8٧م -يف قضية 
اخلليج-، وكذلك  إيران يف  هبا  اليت حتتفظ  الثالث  اجلزر  إعادة  واإلمارات حول  إيران  خالف 
ُعمان كذلك  اإليرانية. وقد توسطت  اجلزر  أراضيها لضرب  للعراق ابستخدام  السماح  رفضت 
إلعادة العالقات بي إيران والسعودية ما بعد احلرب العراقية-اإليرانية، وكانت وسيطاً بي إيران 
ومصر بعد الثورة اإلسالمية يف إيران، وساعدت يف حترير األسرى املصريي احملتجزين لدى إيران 

خالل سنوات احلرب مع العراق.
البلدين  التوتر بي  الثانية حصل بعض  اخلليج  ويف عام 1٩٩0-1٩٩1م خالل حرب 
تكّثف  ُعمان  جعل  مما  هرمز؛  مضيق  من  ابلقرب  للسفن  املضادة  الصواريخ  إيران  نشر  بعد 
تواجدها العسكري يف جزيرة مسندم الواقعة جنوب السلطنة واملطلة على مضيق هرمز، اليت تبعد 
مسافة 60 كيلومرتاً من احلدود اإليرانية، لكنَّ الطرفي ما لبثا حى جتاوزا التوتر الطارئ، وعادت 
وبنجاح  السلطنة  توسطت  الدولتي  بي  الوضع  استتباب  وبعد  التعاوين.  طابعها  إىل  العالقات 
يف عدة قضااي، منها: حترير حبارة بريطانيي كانوا حمتجزين لدى طهران يف العام 200٧م، مث يف 
العام 2011م اإلفراج عن رهائن أمريكيي، وفضاًل عن ذلك أخذت ُعمان على عاتقها متثيل 
املصاحل اإليرانية يف بعض الدول الغربية، وعلى امتداد مدة املفاوضات بي إيران والغرب، كان 
ملسقط دور كبري يف تسوية امللف النووي اإليراين، ففي حوار مع قناة Fox News األمريكية 
معاً  جتلسا  أن  األمريكية  املتحدة  والوالايت  إيران  “على  أن  سعيد  بن  قابوس  السلطان  أكد 
وتتحداث”]2[، ومل يكن هذا التصريح سوى مؤشر ملا حيدث خلف الكواليس، إذ إن الدبلوماسية 
الُعمانية يف احلوار بي الطرفي كان إجيابياً إىل حد ما، ويف تلك املدة استضافت عمان لقاءات 
أن  إىل  أرضية مشرتكة؛  إىل  للوصول  منذ سنوات يف حماولة  وإيران  املتحدة  الوالايت  سريّة بي 
اتفاق  إىل  إيران  توصل  خالل  من  2015م  عام  الثاين  تشرين  يف  ابلنجاح  جهودها  توصلت 

جنيف مع جمموعة 1+5.
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التعاون االقتصادي بني ُعمان وإيران
ُعمان كمركز مهم  إيران إىل ظهور  التعامل مع  السلطنة يف  تنتهجها  اليت  السياسة  تشري 
للتجارة الذي يربط إيران مع عدة قارات، ويبدو يف كثري من األحيان أن السلطنة تعمل خارج 
إطار دول جملس التعاون اخلليجي، إذ متتد جذور روابط ُعمان التجارية والثقافية واجلغرافية إىل 
أترخيها كإمرباطورية امتدت سلطتها عرب سواحل شبه اجلزيرة العربية وشبه اجلزيرة اهلندية، حتدها 
العربية  اجلزيرة  الغرب شبة  ومن  اهلندية،  القارة  الشرق شبه  ومن  إيران وابكستان،  الشمال  من 
والقرن األفريقي، وإن عالقة عمان بدول احمليط اهلندي ما هي إال صورة توضح بنحٍو جليٍّ وابرٍز 

مدى االهتمام الذي توليه السلطنة هلذه العالقات.
واآلن وبعد العزلة الدولية وختلص إيران من العقوابت اليت حتّملتها لسنوات، فإن للسلطنة 
فرصاً جديدة لرتسيخ مكانتها مع دول احمليط اهلندي؛ ففي أول خطة عمل مشرتكة بي البلدين 
يف العام املاضي، قال السفري اإليراين يف مسقط يف تصريح ل�”عمان أوبزيرفر”: “يرجع االتفاق 
الستضافة عمان يف بداايت املشوار عدَة اجتماعات هنا يف مسقط، وكذلك حلكمة السلطان 
قابوس ودرايته، وال بد من التأكيد أن للسلطنة النصيب األبرز يف حتريك دفة املفاوضات منذ 
املسؤولي  بي  النظر  تقريب وجهات  عليها يف  تشكر  جبارة كبرية  قامت جبهود  بدايتها؛ ألهنا 

سواء يف إيران أو أمريكا ودول 1+5”]3[.
هذه  “إن  قائاًل:  العامل  مع  والتجارية  االقتصادية  العالقات  على  جمدداً  السفري  وأكد 
األجواء اإلجيابية اليت وجدت يُراد منها االخنراط سياسياً واقتصادايً مع إيران لكي يرحبوا، وهذه 
الرحبية من اآلن وصاعداً سنوّفرها أواًل ألشقائنا يف دول اخلليج، ويف مقدمتهم عمان اليت وقفت 
معنا يف الشدة وسيكون هلا األولوية يف التبادل التجاري والسيما أهنا مقبلة على مشاريع ضخمة 

خالل السنوات املقبلة ستكون نقطة العبور األساسية للسلع من خالل ميناء الدقم”]٤[.
الُعمانية يف آذار  إيران وعدها مع جارهتا  السياسية، فقد نفذت  التصرحيات  عن  وبعيداً 
مليون دوالر  بقيمة 200  لصناعة سيارات مشرتك  أول مصنع  إطالق  أعلنت  املاضي، حينما 
الدقم  مدينة  يف  للسيارات  مصنع  أكرب  بناء  منه  واهلدف  للسيارات؛  الدويل  “أوركيد”  ابسم 
اململوك  االستثمار  صندوق  يتقاسم  إذ  السلطنة-  يف  العرب  حبر  ساحل  طول  على  -الواقعة 
للدولة الُعمانية ملكية املشروع مع الشركة اإليرانية “إيران خودرو” أكرب شركة سيارات يف إيران 
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تنتج  أن  املنتظر  ومن  العام  هذا  العمل  يف  اإليرانية  السيارات  شركة  وبدأت  ُعماين.  ومستثمر 
20,000 وحدة يف منتصف العام 2018م. وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “إيران خودرو” 
األخرى  وأن 15,000  الُعمانية  السوق  تستهدف  فقط  أن 5000 وحدة  زاري،  يكه  هاشم 
سُتصّدر إىل بعض الدول مثل أثيوبيا وأريرتاي والسودان واليمن. وتعمل إيران على عدة مشاريع 

يف ُعمان، منها يف جمال علوم تكنولوجيا النانو، والبناء والتشييد جممع مستشفيات.
وقد وقعت شركة “إيران خودرو” أيضاً على صفقة قدرها ٤36 مليون دوالر يف كانون 
الثاين العام املاضي اليت مبوجبها يتيح لشركة “بيجو سرتوين” الفرنسية إنتاج 200،000 سيارة 
ذكرت  واألرابح، كما  اإلنتاج  يف  شريكة  تكون  الشركة سوف  وهذه  املشروع،  ذروة  يف  سنوايً 

صحيفة “فايننشال تريبيون” اإليرانية.
التعاون الثنائي يف جمال الطاقة والنفط والغاز

الدول  لدى  ابلغاً  قلقاً  املاضية  األعوام  يف  النفط  ألسعار  واملتوايل  السريع  االهنيار  أاثر 
اخلليج  مالية، كدول  أزمة  يف  اخلليجي  البلد  أوقع  الذي  األمر  ُعمان-  سلطنة  -ومنها  املنتجة 
األخرى. وإن ما عزمت عليه السياسة العمانية هو تنويع مصادر الدخل للتغلب على تقلبات 
اليت   ،2020 لعام  رؤيتها  عاماً   21 قبل  وضعت  قد  السلطنة  أن  نرى  حيث  النفط.  أسعار 
هتدف أيضًا إىل تنمية االقتصاد وزايدة اإليرادات من خارج قطاع النفط واالستثمار يف رأس املال 

البشري يف البالد.
ويف عام 2013م، مت التوافق بي إيران وعمان واهلند على إنشاء خط أانبيب للغاز حتت 
سطح البحر بطول 1300 كيلومرت من إيران مروراً بُعمان مث إىل گجرات غريب اهلند]5[، وتّتجه 
عمان إىل تصدير الغاز الطبيعي املسال تلب���ية الط���لب العاملي بداًل من النفط، فإن استرياد الغاز 
اإليراين لالستهالك احمللي يف السلطنة، ميكن أن حيرر االقتصاد احمللي لبيع مزيد من الغاز الطبيعي 

املسال إىل دول أجنبية أخرى.
والقرن  اهلندية،  القارة  شبه  إىل  الوسطى  آسيا  من  انطالق  نقطة  إليران  ُعمان  وتُقّدم 
األفريقي؛ إذ إن جمرد اإلعالن عن التوصل إىل اتفاق مع إيران ُيسفر عن رفع العقوابت الدولية 
بناء  حنو  مهمة  متثل خطوة  إذ  الطاقة،  جمال  إيران يف  مع  السلطنة  عالقات  تعميق  إىل  أفضى 
عالقات جتارية بي هذه القارة عرب سلطنة ُعمان، حيث عملت السلطنة أيضاً فتح ميناء الدقم 
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حنو  جبدية  العمل  السلطنة  دفع  التجاري  املمّر  هذا  آفاق  وإن  الثالث،  القارات  إىل  وصاللة 
الدبلوماسية هبدف اإلفراج عن التعاون التجاري بي إيران والعامل اخلارجي.

للتجارة  اقتصادية مهمة  الدقم وغريها كمراكز  العمانية مثل ميناء  السلطنة  وتعمل موانئ 
البنية  من  لكسبه  الفرص  من  الكثري  لديهم  اخلليج  أعضاء دول  فبعض  املنطقة،  واالستثمار يف 

التحتية يف السلطنة وقدرهتا على الوصول إىل حبر العرب واحمليط اهلندي.
وتعد ُعمان البلد املستقر سياسياً يف الزاوية اجلنوبية الشرقية من شبه اجلزيرة العربية، واحملاط 

ببعض خطوط الصدع اجليوسياسية األكثر حساسية يف العامل، وممرات جتارية مهمة.
لكن هناك خالفات جدية بي ُعمان وبعض دول اخلليج حول العديد من القضااي املهمة 
يف املنطقة، بدءاً من إنتاج النفط إىل التدخل العسكري السعودي-اإلمارايت يف اليمن وغريها. 
الرايض  استقالل جيوسياسي عن  بتأمي  هلا  العالقات بي مسقط وطهران يسمح  تعميق  وإن 
وفرصاً  تقدماً  نرى  إيران، سوف  عن  العقوابت  رفع  من  مزيداً  لو شهدان  وفيما  اخلليج،  ودول 

جديدة للسلطنة يف االقتصاد العاملي.
احملصلة

تشرتك سلطنة ُعمان مع إيران يف مضيق هرمز، وما تريده هو احلفاظ على عالقات ودية 
مع جارهتا، على الرغم من عضويتها يف جملس التعاون اخلليجي الذي تتباين دولُه يف العالقة مع 
إيران؛ حيث استطاعت السلطنة ختطي االنقسامات اجلغرافية الطائفية يف املنطقة واحلفاظ على 
عالقات إجيابية مع كل القوى. وتتمثل السياسة اخلارجية للسلطنة يف حتقيق التوازن بي املصاحل 
إيران إىل االندماج  املتعارضة بي جرياهنا األكثر قوة لدفع مصاحلها اخلاصة، ويف حال عادت 
إىل  منه  وستسعى  إاليراين  لالقتصاد  انطالق  السلطنة كنقطة  تصبح  فقد  العاملي،  االقتصاد  يف 

الدخول يف األسواق األفريقية واهلندية واآلسيوية.
يشكل  العاملي  االقتصاد  إىل  إيران  دخول  فإن  اخلليجية  الدول  بعض  نظر  وجهة  ومن 
أمراً مزعجاً هلا؛ نتيجة خطة العمل املشرتك الشاملة بي ُعمان وإيران، حيث أبدى السعوديون 
النووي  االتفاق  استضافوا حماداثت سرية حول  قد  الُعمانيي  نظراءهم  أن  غضبها حينما علموا 
بي املسؤولي األمريكيي واإليرانيي، واتباعهم دبلوماسية بنحو مستقل عن دول جملس التعاون، 
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وفيما تواصل مسقط وطهران تعميق العالقات بي البلدين فمن املرجح أن تبقى هذه العالقات 
مصدراً للتوتر يف جملس التعاون اخلليجي؛ إذ إن بعض دول اجمللس من دون شك حذرت ُعمان 
من اتباع سياسة خارجية مستقلة من شأهنا أضعاف األمن اجلماعي لدول اخلليج العربية، وإن 
ولعدة  املنطقة  من جهة يف  أن ختدم مصاحلها ألكثر  يعين  الُعمانية  الدبلوماسية  املساعي  جناح 

أسباب:
إبعاد شبح احلرب والصدام العسكري يف املنطقة، والسيما أهنا بغري معزل عن ما حيدث 

يف منطقة اخلليج، إذ تبذل قصارى جهدها ألمن ُعمان واستقرارها الداخلي.
جناح الدبلوماسية الُعمانية وتعزيز الثقة السياسية يف املنطقة.

تعزيز العالقات بي ُعمان وإيران من جهة، والوالايت املتحدة األمريكية من جهة أخرى.
إيران، ويعد هذا  الوسطى عرب  للتعاون االقتصادي بي ُعمان وآسيا  تفتح آفاقاً جديدة 

أمراً مهماً جداً لالقتصاد الُعماين.
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املصادر:
1- The view from the Gulf: America’s quiet go-between speaks http://
www.foxnews.com/world/2012/01/31/view-from-gulf-americas-
quiet-go-between-speaks.html

2- سفري إيران: عمان أدت دوراً كبرياً بدفع املفاوضات وصواًل إىل االتفاق النووي
 http://ar.farsnews.com/iran/news/13940425000697

 3- مهکاری ايران، هند و عمان برای احداث خط لوله گاز از بسرت دراي )التوافق بي إيران 
وعمان واهلند على إنشاء خط أانبيب للغاز حتت سطح البحر بطول 1300 كيلومرت(

http://fa.alalam.ir/news/3059516/

]1]– ثورة ظفار كانت حركة ضد حكومة سلطنة عمان واالستعمار الربيطاين آنذاك. وظفار 
هو اإلقليم اجلنويب لسلطنة عمان، وظهرت هذه الثورة يف الستينات يف فرتة حكم السلطان سعيد 

بن تيمور والد السلطان قابوس وامتدت إىل هناية 1٩٧5م.
[2]– The view from the Gulf: America’s quiet go-between speaks-
fox news.

]3]– سفري إيران: عمان أدت دوراً كبرياً بدفع املفاوضات وصواًل إىل االتفاق النووي.
]٤]– املصدر نفسه.

]5]– مهکاری ايران، هند وعمان برای احداث خط لوله گاز از بسرت دراي.
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2018-3-3
اإلدارة،  وسوء  اإلمهال  بسبب  النتقادات كثرية  العراقية  اجلوية  اخلطوط  شركة  تتعّرض 
واستمرار الرتاجع يف جودة األداء واخلدمات. وابتت السمة املعروفة عنها أهنا ال تلتزم ابملوعد، 
وتتأخر دائماً أو تلغي رحالهتا دون سابق إنذار؛ مما يسّبب ضرراً مبصاحل املسافرين؛ وهذه األمور 
العراقية  الطائرات  دخول  على  فرض حظر  إىل  الطريان  لسالمة  األوروبية  الوكالة  دعت  وغريها 
فإن عودة “األجنحة  لذا  اجلوية؛  املالحة  معايري سالمة  توافر  لعدم  األورويب؛  اجملال اجلوي  يف 
اخلضراء” إىل مكانتها املرموقة حيتاج إىل معرفة ما حصل ملثيالهتا يف الدول األخرى وكيف تغلبت 

على مشكالهتا، وحققت تطوراً كبرياً، وستأخذ هذه الورقة التجربة الرتكية كمثال هلذا التطّور.
اليت حققت جناحات  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  من خالهلا  تطورت  اليت  الكيفية  يتابع  من 
متتالية يف السنوات االثنيت عشرة املاضية، عليه أن يعرف كيف عانت من الفشل وسوء اإلدارة 
يف السابق. ويف حي كانت اخلطوط اجلوية الرتكية متتلك 65 طائرة يف عام 2003، منها 11 
طائرة غري صاحلة للطريان، فقد بلغ عددها 328 طائرة هناية عام 201٧ برحالت منظمة إىل 

)302( وجهة.
وكما هو شأن اخلطوط اجلوية العراقية حالياً، كان تنظيم رحالت الطريان الرتكية يقتصر 
تسمح  اليت  والتقنية  املادية  اإلمكاانت  توافر  لعدم  فقط؛  تركيا  من  والقريبة  اجملاورة  الدول  على 

بتنظيم رحالت إىل بعض العواصم العاملية الكبرية اليت تبعد مسافات شاسعة عن تركيا.
كيف تطورت اخلطوط اجلوية الرتكية؟

مع هناية عام 2003، أقدمت احلكومة الرتكية على تغيري طاقم اإلدارة الذي كثرت عليها 
الشكاوى بطاقم جديد، وبعد عام من العمل الّدؤوب اشرتت الشركة 61 طائرة جديدة، بعد أن 

مقترح لتطوير الخطوط الجوية العراقية 
 التجربة التركية أنموذجًا

أحمد حسن علي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.



70

حصاد البيان

كانت متتلك آنذاك 5٤ طائرة تعمل فعلياً، ومع هناية عام 2015 بلغ عدد الطائرات املوجودة 
يف حيازة الشركة 2٩٩ طائرة تنّظم رحالت إىل 28٤ مدينة حول العامل.

عام 2003،  تقريباً  أمريكي  مليار دوالر  فقد كان دخلها  الشركة،  أرقام موقع  وحبسب 
وارتفع إىل عشرة مليارات دوالر مع حلول عام 2015. وقد ازداد عدد املسافرين الذين كانوا 
يستخدمون طائرات اخلطوط اجلوية الرتكية عام 2003 من عشرة ماليي مسافر إىل ما يقارب 
يف  العاملي  عدد  وارتفع  واخلارجية.  الداخلية  اخلطوط  يف   2015 عام  يف  مسافر  مليون   61
اخلطوط اجلوية الرتكية عام 2003 من 10 آالف عامل إىل ما يقارب ٤٤ ألف عامل يف خمتلف 

اجملاالت مع هناية عام 2015.
لقد أتسست اخلطوط اجلوية الرتكية يف عام 1٩33 كشركة مملوكة للدولة وبتمويل كلي 
ُخصِخصت  الثمانينيات،  يف  العام  القطاع  خصخصة  برانمج  بدء  بعد  ولكن  احلكومة،  من 
اخلطوط اجلوية الرتكية يف التسعينيات وصارت حصة احلكومة بعد عدة سنوات من خصخصة 

الشركة ٤٩٪ فيما طرحت بقية األسهم للقطاع اخلاص.
أولياً عاماً يف  وبفضل حافز تشجيع اإلنتاجية وزايدة رأس املال، نظمت احلكومة طرحاً 
عام 1٩٩0 مع عرض 1,83٪ من أسهم الشركة للقطاع اخلاص؛ إال أن سعة اخلطوط اجلوية 
سوء  مثل:  مشكالت كثرية،  من  وعانت  وبعدها،  التسعينيات  قبل  للغاية  سيئة  بقيت  الرتكية 
وسوء  اخلطف،  لعمليات  وتعرضها  اخلدمات،  وسوء  الرحالت،  يف  املستمر  والتأخري  اإلدارة، 

الصيانة اليت تسببت يف سقوط بعض الطائرات.
بسياسة  وبدأت  السلطة  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  جاءت   ،2003 عام  ويف 
الرتكية. ومت عرض عقدين عامي حيث اخنفضت حصة  اجلوية  توسيع اخلصخصة يف اخلطوط 
احلكومة إىل ما دون ٧5٪ يف عام 200٤، و٤٩٪ يف عام 2006؛ ونتيجة لعملية اخلصخصة 
هذه، حتّولت الشركة من كوهنا مؤسسة حكومية إىل شركة قطاع خاص حبلول أاير 2006 مما 

دفع إىل مزيٍد من الكفاءة واإلنتاجية.
بتنفيذ سلسلة من اإلصالحات “القاسية” يف اخلطوط اجلوية  وابشرت احلكومة الرتكية 
منذ عام 2003؛ هبدف توسيع شركة الطريان الرتكية، مثل: حترير السوق احمللية، وحتسي القدرة 

التنافسية الدولية للخطوط اجلوية الرتكية.
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وابلتزامن مع جميء حكومة العدالة والتنمية يف عام 2003، أُنِشَئ جملس تنفيذي جديد 
للخطوط اجلوية الرتكية يف نفس العام، اليت اختذت خطوات رئيسة لفتح طرق جديدة وحتسي 

الشبكة، وجتديد طائرات األسطول القدمية مع طائرات أحدث وأكثر كفاءة.
ومن اجلدير ابلذكر أن عدد اتفاقيات الطريان املدين الدويل املوقعة بي تركيا واحلكومات 
األجنبية قد ارتفع من 81 اتفاقاً يف عام 2003 إىل 1٤3 اتفاقاً حبلول عام 2012؛ مما ساعد 

اخلطوط اجلوية الرتكية على توسيع شبكتها الدولية.
لقد أنشأت اخلطوط اجلوية الرتكية شركات فرعية، وأسست شراكات مع خمتلف أصحاب 
التابعة هلا مراكز الصيانة والتصليح، ومراكز  املصلحة لدعم عملياهتا، وتشمل الشركات الفرعية 
اخلدمات التقنية، ومراكز احملركات، ومراكز الوقود، وشركات األطعمة، ومراكز اخلدمات األرضية 
للمسافرين وتنظيم الطائرات؛ وقد ساعدت هذه الشركات على حتسي جودة اخلدمة من خالل 

ختصص كل منها.
الفرعية فعالة  الرتكية من جعل هذه الشركات  وفضاًل عن ذلك، متكنت اخلطوط اجلوية 
تشغيل  تكاليف  من  األكرب  النسبة  والعمالة  الوقود  تكاليف  تشكل  حبيث  التكلفة،  ومنخفضة 

شركات الطريان.
وعلى مدى اخلمس عشرة سنة املاضية، أصبحت تكلفة الوقود جزءاً مهماً بنحو خاص 
عام  يف  للربميل  دوالراً   50 من  النفاث  الكريوسي  سعر  ارتفع  وقد  التشغيلية،  التكاليف  من 
هناية 201٧،  للربميل يف عام  2013، واخنفضت إىل 83 دوالراً  200٤ إىل 126 دوالراً 
خلفض  سعيها  يف  الرتكية  اجلوية  اخلطوط  اعتمدته  شعاراً  الفعالة  الطائرات  استخدام  وأصبح 
تكاليف الوقود. ويف حي كان متوسط   عمر الطائرة ٩ سنوات عام 200٤، اخنفض إىل ٧.6 

سنوات حبلول عام 2013، وحوايل 5 سنوات يف عام 201٧.
حملها  لتحل  األقل كفاءة  طائراهتا  اخلدمة مجيع  عن  الشركة  أخرجت   ،2006 عام  ويف 
اخنفض  اإلجراءات  هلذه  ونتيجة  الوقود؛  استهالك  يف  األكثر كفاءة   )A319-100( طائرات 
متوسط   استهالك الوقود بنسبة 10٪ تقريباً من 2005 إىل 2010. وأطلقت الشركة مشروعاً 

مشرتكاً مع شركة )أوبيت( النفطية الرائدة يف تركيا؛ لتوفري الوقود وختزين إعادة التزود ابلوقود.
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العراقية بطريقة  ويرى بعضهم أن هناك حاجة ملحة وضرورية خلصخصة اخلطوط اجلوية 
مشاهبة للطريقة الرتكية، فالطريان املدين العراقي حباجة إىل بعض اإلجراءات “الصارمة”، تتمثل 
يف طرحه للقطاع اخلاص، وأتسيس إدارة جديدة تتوىل رسم سياسات انجحة وتنفيذها وتكون 

قائمة على الربح واخلسارة.
مما  الرغم  على  العراقية،  اجلوية  اخلطوط  تويل شؤون  املتعاقبة يف  النقل  وزارات  تنجح  ومل 
السياسات والصالحيات  التداخل يف  أنفقت من أموال ووضعت من برامج وسياسات بسبب 
العراقية لألسف غري  اجلوية  اخلطوط  املتتالية، وستبقى جودة خدمات  االئتالفية  احلكومات  يف 

مرضية، ما مل تتحول إىل قطاع خاص خارج االئتالفات احلكومية املتعارضة. 
املوقع االسرتاتيجي للعراق

ال  الرتكي  الطريان  رحالت  معظم  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  الرتكي،  األمنوذج  إىل  وابلعودة 
أو تركيا  أفريقيا،  أو تركيا والشرق األوسط ومشال  تتجاوز األربع ساعات ما بي تركيا وأورواب، 
حتقيق  يف  اجلغرايف  إسطنبول  موقع  ابستخدامها  الطريان  شركة  تستطيع  وابلتايل  آسيا؛  وأواسط 

رحالت كثرية مع تكلفة وقود مناسبة.
وجلأت احلكومة الرتكية إىل اتّباع سياسة انجحة يف تنشيط السياحة مستفيدة من اإلرث 
الساحلية،  املدن  على  سياحية كبرية  منتجعات  إنشاء  عن  فضاًل  إسطنبول،  ملدينة  التأرخيي 
من  مستفيدة  تركيا  يف  العطالت  قضاء  فكرة  تسويق  اخلاص  للقطاع  السياحة  وزارة  وسهلت 

العروض منخفضة التكلفة للخطوط اجلوية الرتكية.
وهنا ال بدَّ من اإلشارة إىل األرث التأرخيي للعراق سواء من الناحية اإلسالمية أو ما قبل 
اإلسالم، وأيضاً ميكن االستفادة من موقع العراق اجلغرايف -كما هو الشأن يف إسطنبول- يف 
حتويل مطار بغداد إىل أحد أكرب املطارات يف الشرق األوسط ملرور الطائرات بي الشرق والغرب.
وألجل حتويل مطار بغداد إىل مطار عاملي رابط بي القارات، يفرتض إنشاء جممع وقود 
يف املطار يعمل على توفري الوقود النفاث ملختلف شركات الطريان، ولن تنجح هذه العملية ما 

مل تتولَّ شركة معروفة دولياً برصانتها تصميم جممع الوقود يف مطار بغداد وإدارته.
وحي املقارنة مع مطار ديب يف اإلمارات العربية املتحدة، وهي من أكثر املطارات ازدحاماً 
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يف العامل من حيث الرحالت الدولية، جند أهنا تتعامل مع طلبيات شركات الطريان وتواِفر الوقود 
تلك  ولتوفري  اإلماراتية-؛  النفط  بياانت شركة  -على وفق  ملياري غالون سنوايً  تتجاوز  بكمية 

الكميات قدمت احلكومة اإلماراتية تسهيالت تزويد الوقود عرب مصفاة جبل علي.
كربى  تسهيالت  تقدمي  إىل  ابلنتيجة  العراقية  اجلوية  اخلطوط  خصخصة  وستؤدي 
االستعالمات  ومكاتب  األجرة،  وسيارات  العامة  املواصالت  خدمات  من  بدءاً  للمسافرين، 
والدعم، واخلدمات املالية كتسهيالت مكاتب الصرافة وماكينات الصراف اآليل يف مباين املطار، 
واملطاعم، ومنتجات السوق احلرة، ومركز طيب، والتسوق. وهناك تسهيالت أخرى مطلوبة مثل 
لعناية األطفال ولعبهم،  األولية، وغرف  الساعة، وعيادة لإلسعافات  تعمل على مدار  صيدلية 

وصالوانت حالقة، وخدمة وكاالت السفر، فضاًل عن حاجته إىل فنادق من الدرجة األوىل. 
العاملون يف اخلطوط اجلوية العراقية

وقد  اجلوية،  اخلطوط  من  للعديد  ابلنسبة  التشغيل  لتكاليف  بند  أكرب  اثين  العمالة  تعدُّ 
النفقات يف  إمجايل  من  بنسبة ٪1٧  للموظفي  تشغيل  تكلفة  الرتكية  الطريان  سجلت شركات 
عام 2013، اليت هي تكلفة منخفضة مقارنة مع جمموعة اخلدمات اجلوية اليت تقدمها غالبية 

شركات الطريان العاملية.
وإذا ما قورنت مع طريان اإلمارات فإن موظفيها يتمتعون أيضاً مبيزة اخنفاض تكاليف اليد 
العاملة؛ بسبب استخدامهم أسواق العمل الرخيصة مثل اهلند وابكستان وسريالنكا وبنغالديش؛ 
شركات  أن  حي  يف  االتصال.  ومراكز  والصيانة،  املطارات،  يف  اخلدمات  مثل:  مهام  لتنفيذ 
من  بدعم  عالية  رواتب  تتطلب  اليت  األورويب  االحتاد  قواني  وفق  على  تعمل  األوروبية  الطريان 
نقاابت قوية، وهذا التفاوت الكبري بي تكاليف العمالة مع موقع مدينة إسطنبول االسرتاتيجي، 

جعل شركة الطريان الرتكية حتقق إرابحاً كبرية.
السكانية  النسبة  ذات  الرتكية  اجلوية  للخطوط  الرئيسة  القاعدة  -وهي  إسطنبول  وتعدُّ 
اهلائلة- مصدر العمالة املنخفضة التكلفة، ومبماثلة كلفة املعيشة فيها مع معظم املدن األوروبية، 

وعدم وجود نقابة قويّة للمطالبة حبقوق العاملي، أضافت ميزة رحبية للطريان الرتكي.
ولن تنجح اخلطوط اجلوية العراقية ما مل تتبع احلكومة سياسات جديدة انجحة، فاحلكومة 
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متخصص  إداري  بكادر  اإلدارة  وتغيري  الشركة  خصخصة  إىل  حباجة  شيء-  وقبل كل  -أواًل 
بعيد عن السياسة، ومن مث إنشاء شركات فرعية مساندة للطريان العراقي تتوىّل تقدمي اخلدمات 

املطلوبة، واستخدام عمالة منخفضة التكلفة.
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2018-3-5
مما ال شكَّ فيه أن العراق مقبل على أزمة مياه يف السنوات القادمة؛ بسبب املشروع الرتكي يف 
جنوب شرق األانضول الذي هو على وشك االنتهاء والذي سيؤدي إىل تصحُّر العراق -الشريك 
التجاري الثالث لرتكيا بعد أملانيا واململكة املتحدة، واملصدر األول للنفط إليها- الذي بدوره كان 
منشغاًل يف توطيد االستقرار بعد سنوات طويلة من احلصار الدويل، واالحتالل األمريكي، وهتديد 

اجلماعات اإلرهابية. 
إن صانع القرار العراقي مطالب أكثر من أي وقت مضى ابختاذ قرارات اسرتاتيجية، قبل أن 
جيد العراقيون بلدهم صحراء متصلة بصحراء اجلزيرة العربية؛ ويف هذا البحث عرض لألزمة املائية، 
ورأي لبعض اخلرباء يف كيفية معاجلتها من طريق حلول اسرتاتيجية تبعد العراق عن اخلضوع لإلرادة 

الرتكية يف املستقبل.
مشروع جنوب شرق األانضول

منذ قيام مجهورية تركيا يف بداية القرن املاضي، رأت القيادة الرتكية ضرورة احلاجة لالستفادة 
من منابع هنري الفرات ودجلة يف توليد الطاقة الكهرابئية والتنمية الزراعية. ويف سبعينيات القرن 
املاضي بدأ العمل خبطة مشاريع الري وإنتاج الطاقة اهليدروليكية على دجلة والفرات فيما عرف 
الحقاً ابسم )مشروع جنوب شرق األانضول(. ومن وجهة نظر احلكومات الرتكية املتعاقبة كان 
والزراعة،  والطاقة،  الري  قطاعات  لتطوير  واقتصادية؛  اجتماعية  تنمية  برانمج  عن  عبارة  املشروع 

والبنية التحتية، والغاابت.
ويف الثمانينيات وسعت احلكومة الرتكية من خطة املشروع ليتكون من 22 سداً و1٩ حمطة 
لتوليد الطاقة، منها 1٤ سداً يف حوض الفرات، وأمهها سد أاتتورك، و8 سدود يف حوض دجلة 
وأمهها سد إليسو، وتغطي منطقة املشروع تسع حمافظات، وميتد املشروع ملساحة تقدر ب� 300 ألف 

ميل مربع عرب حوضي دجلة والفرات)1(.

أزمة المياه في العراق.. التحديات والحلول
أحمد حسن علي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.



76

حصاد البيان

الرتكية  الداخلية بي احلكومة  التسعينيات؛ بسبب احلرب  إال أن املشروع توقف يف بداية 
وحزب العمال الكردستاين، حيث تسببت احلرب يف ختفيض متويل املشروع، وتدمري العديد من 
السدود والقنوات، ومقتل بعض العاملي يف املشروع. وأّدت األزمات االقتصادية خالل التسعينيات، 
مع احلظر االقتصادي لألمم املتحدة على العراق، إىل إيقاف متويل املشروع ألوقات حمددة إذ كانت 
للحكم،  والتنمية  العدالة  ومع جميء حزب  العراق،  مع  أساسياً  جتارايً  شريكاً  تزال-  -وما  تركيا 

شهدت تركيا هنضة اقتصادية واستقراراً سياسياً، وحصل املشروع على متويل داخلي وخارجي.
وينبع هنر دجلة من مرتفعات تركيا الشرقية، ولكن املشاركة الرئيسة للمياه العراقية يف النهر 
أتيت من روافد العراق، وتشارك تركيا بنحو 51٪ من تدفق دجلة. وعند اكتمال املشروع فإن مياه 
العراقية من حنو  املدن والقرى  النصف؛ مما حيرم  قريبة من  بنسبة  هنري دجلة والفرات ستنخفض 

نصف احتياجاهتا من املياه.  
واجلدير ابلذكر أن العراق يف عهد صدام حسي هدد بقصف سد أاتتورك يف عام 1٩٩1 
هنر  على  السد  من  األوىل  املرحلة  انتهت  حينما  الشديدة،  والسورية  العراقية  االحتجاجات  بعد 
الفرات، وأغلقت تركيا النهر ملدة شهر مللء خزان السد، وأدى العمل بسد أاتتورك ومشاريع الري 
املنبثقة عنه إىل خفض تدفق هنر الفرات مبقدار الثلث تقريباً، فيما كان غضب سوراي على املشروع 

عاماًل رئيساً يف قرارها يف منتصف التسعينيات؛ لتقدمي الدعم حلزب العمال الكردستاين.
من الواضح أن احلكومة الرتكية ماضية يف مشروعها ألهنا تتوقع مضاعفة اإلنتاج الزراعي 
وإنتاج الطاقة الكهرومائية يف تركيا، وأهنا ستزيد أيضاً من دخل الفرد يف املنطقة بنسبة 50٪. ومن 
املتوقع أن يضاعف الناتج احمللي اإلمجايل من الناتج القومي اإلمجايل بنسبة أربعة أضعاف، ويوفر 

فرص عمل ملليوين شخص تقريبًا)2(. 
اخلطة الرتكية ستتحول إىل سلة غذاء املنطقة العربية

أعلنت تركيا يف عام 2008 عن مشروع مستقبلي ابسم مركز سلة غذاء الشرق األوسط، 
الشرق  منطقة  إن  الرتكية  القيادة  يف  مسؤولون  وقال  مركزها،  تركيا  تكون  أن  املخطط  من  الذي 
األوسط تستورد األغذية بعشرات مليارات الدوالرات سنوايً، وأييت مشروع السدود الرتكية ضمن 
أزمة غذاء عاملية  للشرق األوسط، واالستفادة سياسياً يف مواجهة أي  الغذاء  لتزويد  هذه اخلطة 

حمتملة، لكن هذه اخلطة تتطلب استثمارات مبليارات الدوالرات)3(.
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ويف حديث ملسؤولي أتراك مع قناة اجلزيرة القطرية، قالوا إن خطة سلة الغذاء الرتكية تتطلب 
استثمارات تبلغ 12 مليار دوالر يف أربع سنوات، ولتنفيذ هذا املشروع فإن على تركيا أن تعمل 
على حتويل منطقة جنوب شرق األانضول إىل مركز إلنتاج احملاصيل الزراعية والغذائية وتوزيعها على 

بلدان املنطقة كافة.
الصناعات  وإنشاء  األراضي  من  واسعة  مساحات  ري  على  الغذاء  سلة  مشروع  ويعتمد 
الغذائية الرتكية وتطويرها، اليت ستعمل على توفري ماليي فرص العمل؛ وابلتايل ستساعد يف استقرار 
منطقة جنوب شرق تركيا اليت تشهد صراعاً عرقياً منذ أكثر من ثالثة عقود، وتسببت خبسائر كبرية 

لالقتصاد الرتكي)٤(.
القيادة  أتمل  واخلضار،  والقطن  احلبوب  إنتاج  مراكز  وتطوير  الزراعي  اإلنتاج  عن  وفضاًل 
الرتكية تطوير قطاعات اإلنتاج احليواين وتنميتها، وأتسيس مراكز لتصدير اللحوم ومنتجات األلبان 
ملنافسة املنتجات األوروبية العريقة؛ لذا يرى األتراك أن مشروع السدود الرتكية ذات أمهية اسرتاتيجية 
إلنتاج حماصيل القمح، والقطن، واملنتجات احليوانية، وصناعة زيوت الطعام، والصناعات األخرى. 
بسبب  األوىل؛  مراحله  يف  مالية  واجه صعوابت  الرتكي  املياه  مشروع  أن  ابلذكر  واجلدير 
الديون اخلارجية على تركيا، ومل تتمكن تركيا من إجياد التمويل الكايف لإلنفاق على املشروع، ومع 
تويل حزب العدالة والتنمية احلكم يف هناية 2002، لقي املشروع دعماً من مؤسسات دولية مثل 
البنك الدويل، واالحتاد األورويب، وبرانمج التنمية التابع لألمم املتحدة ومنظمة الزراعة والغذاء التابعة 
لألمم املتحدة، ووكالة التجارة والتنمية األمريكية، ومن حكومات أوروبية، ومن احلكومة اإلسرائيلية، 

والقطاع اخلاص اإلسرائيلي.
وال خيفي القادة األتراك السابقون واحلاليون مسألة تسييس املياه وبلوغ أهداف اقتصادية، 
وذلك يف حماولة لالستحواذ على أكرب كمية من مياه دجلة والفرات ومقايضتها ابلنفط؛ مما يضعها 
العامل؛ ولتحقيق ذلك فإن على تركيا زايدة املساحة  للغذاء يف  املنتجة  الكربى  العشر  الدول  بي 
ما  وهو  الزراعية؛  األراضي  من  هكتار   1،8 ل�  املياه  بتوفري  ودجلة  الفرات  حوضي  يف  املزروعة 
سينعكس سلباً على التدفق املائي هلذين النهرين جتاه العراق، ومن املتوقع أن خيفف املشروع من 
مشكلة البطالة يف منطقة جنوب شرق تركيا، ويوفر 2٧ مليون كيلووات/ساعة من الكهرابء سنوايً، 

وتزيد من دخل الفرد يف املنطقة بنسبة 20٩٪؛ وتوفر فرص عمل ل� 3،8 مليون شخص)5(.
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معاهدات املياه الدولية
وهناك العديد من املعاهدات واالتفاقيات اليت تنظم حقوق املياه بي العراق وتركيا وسوراي 
وإيران بدءاً من معاهدة السالم املوقعة بي تركيا ودول احللفاء املعروفة ابسم معاهدة )لوزان بسويسرا 
معاهدة  والفرات. مث  مياه هنري دجلة  العراق يف  إىل محاية حقوق  اليت دعت  يف متوز 1٩23( 
الصداقة وحسن اجلوار املوقعة بي العراق وتركيا عام 1٩٤6، اليت وافقت فيها تركيا على أن تطلع 
العراق على أية مشاريع خاصة تقرر إنشاءها على هنري دجلة والفرات أو روافدمها لتاليف اآلاثر 

واألضرار احملتملة لتلك املشاريع على العراق.
وهناك أيضاً اتفاق بي العراق وسوراي لعام 1٩8٩ يدعو إىل تقسيم مياه هنر الفرات على 
احلدود الرتكية السورية مع 58٪ للعراق و٤2٪ لسوراي. وأيضاً هناك اتفاق بي العراق وإيران فيما 
عرف )مبعاهدة اجلزائر لعام 1٩٧5( اليت دعت إىل إجراء مسح شامل حلقوق املالحة األرضية 

والنهرية يف شط العرب اليت ألغاها صدام حسي حي إعالنه احلرب على إيران.
ويف حي وعدت تركيا يف كثري من األحيان بزايدة كمية املياه يف هنر الفرات، فإهنا مل تلتزم 
وهتربت من اإليفاء بوعودها إال بنحو عشوائي وألوقات قصرية. وإن عدم استجابة تركيا لنداءات 
العراق املتكررة بشأن زايدة حصته من مياه الفرات -ودجلة يف املستقبل القريب بعد العمل بسد 
إليسو- ال تتناسب وحجم التطور االقتصادي املتميز بي البلدين، ورفضت تركيا مجيع املطالبات 
العراقية لعقد اتفاقات منفردة معها، وعرضت جدولة مياه هنري دجلة والفرات يف حساب احلصص 

وهي الطريقة نفسها اليت اعتمدهتا مع سوراي قبل عام 2011.
املائية  تركيا  خريطة  إىل  وابلنظر  املائية،  ابملوارد  الغنية  الدول  من  بلدهم  أن  األتراك  ويرى 
فإن  الرتكية؛ وهلذا  األراضي  تروي  والصغرية  واملتوسطة  الكبرية  األهنار  جن�د يف األانضول عشرات 
احلكومات الرتكية خالل 100 سنة أدركت أن مستقبل تركيا يقوم على تنمية دور املياه السياسي 
يف الشرق األوس�ط؛ لذا سعت عرب مشروع السدود الضخمة إىل أن تسيطر على هنري الفرات 
ودجلة عرب طابع سياسي واقتصادي داخلي. واحلقيقة أن تركيا تبحث ع�ن دور إقليمي حيقق قدراً 
أكرب من اهليمنة مستقباًل بعد التغلُّب على بعض مشكالهتا الداخلية وذلك عرب استخدام املياه 

كأداة سياسية.
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خطر حتول العراق لصحراء متصل ابجلزيرة العربية
حذر تقرير أصدرته مجعية املياه األوروبية من أن العراق ميكن أن خيسر متاماً مياه النهرين 
حبلول عام 20٤0، وكان التقرير متشائماً بشأن هنر دجلة الذي ميكن أن خيسر 33 مليار مرت 
مكعب من املياه سنوايً بسبب السدود الرتكية، وعلى وفق تقرير مجعية املياه األوروبية فقد اخنفضت 
حصة املياه املتدفقة إىل العراق بنسبة الثلثي يف السنوات الثالثي املاضية، وما زاد من تعقيد األزمة 
اجلفاف الشديد يف السنوات املنصرمة، وحّذر التقرير من أن العراق يواجه »كارثة حقيقية« وهو ما 

يعين أن يتحّول إىل صحراء متصلة بصحراء شبه اجلزيرة العربية)6(.
الفرات و20 مليار مرت  العراق حيصل على 30 مليار مرت مكعب من مياه  أترخيياً، كان 
مكعب من هنر دجلة، يضاف إليها مياه الروافد اليت تصب يف هنر دجلة داخل العراق، مثل الزاب 
الكبري والصغري، وهنر دايىل؛ ليكون مقدار مياه دجلة ٤0 مليار مرت مكعب، ولكن خالل الثالثي 

سنة األخرية قلت هذه الكميات بنحٍو كبرٍي والسيما يف الفرات.
وكانت موارد العراق املائية عام 1٩٩0 حبدود ٤2 مليار مرت مكعب وعدد سكانه 1٩ 
ملي�ون نسمة، ويف عام 2000 ازداد عدد السكان وبلغ 26 مليون نسمة، ومن املتوقع أن يصل 
عدد سكان العراق إىل ٤8 مليون نسمة يف عام 2025؛ مما يعين ضرورة زايدة املوارد املائية؛ وابلتايل 

سيحتاج العراق إىل 5٧ مليار مرت مكعب من املياه)٧(. 
ويعدُّ سد إليسو على هنر دجلة األكثر أتثرياً على العراق، وعند العمل به صيف هذا العام، 
فإنه سيحرم املياه عن ثلث أراضي العراق الصاحلة للزراعة وسيجعل املزارعي يتخلون عن مزارعهم 
-حسب تقرير خرباء األمم املتحدة-، وفضاًل عن ذلك فإن هنالك عوامل أخرى تشارك يف أزمة 

املياه العراقية، هي:
ات املناخية: إن العراق شأنه شأن معظم بلدان الشرق األوسط، يعاين من جفاف شديد •  التغريُّ

منذ سنوات طويلة.
األزمة الداخلية: أدت سنوات الصراع العرقي واملناطقي إىل عدم مقدرة احلكومة يف حل مشكلة • 

السدود  ببناء  منشغلة  تركيا  داخلية، كانت  يواجه صراعات  العراق  فبينما كان  املياه،  قطاع 
واخلزاانت.
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 ازدايد السكان: تضاعف عدد سكان العراق بنحو كبري يف املئة سنة املاضية؛ وقد أدى ارتفاع • 
مستوايت املعيشة إىل زايدة الطلب على استخدام املياه املنزلية، وإنتاج مزيٍد من األغذية. ويف 

الوقت نفسه حصل هدر كبري للمياه بسبب طرق الري والصرف القدمية.
مشكلة جباية أجور املياه: إن عدم وجود سياسات اقتصادية انجحة لتسعري املياه -ابعتبارها • 

سلعة اندرة جيب تسعريها بطريقة تشجع االستخدام الرشيد- أدت يف سنوات وفرة املياه إىل 
سوء االستخدام املكثف.

اخنفاض •  إىل  والتلوث  امللوحة  بسبب  املياه  نوعية  تراجع  أدى  اجلنوبية:  املياه  ملوحة  زايدة 
مستوايت املياه الصاحلة لالستخدام والسيما يف شط العرب، الذي نشأ عن التقاء هنري دجلة 

والفرات واختالطها ابملياه املاحلة اخلليجية. 
قاع •  الغريبة على  األجسام  انتشار  نطاق واسع انجم عن  املياه على  تلوث  إن  املياه:  تلوث 

النهر وتصريف النفاايت واملياه غري املعاجلة يف األهنار والبحريات، اليت قللت من مياه الشرب، 
وسببت خماطر على الصحة العامة. 

عدم جتريف الطمي يف األهنار: من املشكالت األساسية لنهري دجلة والفرات أهنما حيمالن • 
منها  احلبة  الصخور، وتكون حجم  تربة مستمدة من  اليت هي  )الطمي(  كميات كبرية من 
متوسطة بي حبة الرمل وحبة الطي، ويصل الطمي إىل قنوات النهر من السهول. ومن املفرتض 

أن جتري اجلهات املختصة يف العراق عمليات جتريف ومسح لقنوات املياه واألهنار.
حكومة احتادية قوية

املياه إال بوجود حكومة احتادية قوية يف بغداد، ولن تتمكن  ال ميكن إجياد احللول ألزمة 
حكومة احتادية قوية من حل األزمة إال من خالل تنسيق سياسة مائية تتناسب مع جغرافية املنطقة، 

وتتجاوز التنافس العرقي واملناطقي.
وحى يف حال تلّقي العراق مزيداً من املياه من تركيا، فإنه ما يزال يعاين من نقص؛ ويعود 
السبب يف األساس إىل اعتماد القطاع الزراعي العراقي على أساليب قدمية يف استخدام املياه، إذ إن 
معظم املزارعي يستخدمون خنادق الري أو األنفاق حتت األرض اليت كانت تستخدم آلالف السني 

يف نقل املياه، وخالل عملية النقل هذه يُفَقد الكثري من املياه إما ابلتبخر وإما ابجلراين السطحي.



81

مقاالت

ومن شأن اعتماد تقنيات حديثة اليت هي أكثر تكلفة أن حتدث ثورة يف القطاع الزراعي 
العراقي، مثل استخدام الري ابلتنقيط. إذ إن حتديث الزراعة العراقية يعين االبتعاد عن منظومات 
املياه املفتوحة، إال أن املزارعي حمدودي الدخل الذين لديهم موارد قليلة وطريقة حياة موروثة ال 

يُرجَّح أن يغريوا طريقة الري من تلقاء أنفسهم.
وبداًل من استخدام تقنيات الري احلديثة وإلغاء الطرق التقليدية القدمية اليت هتدر كميات 
الريفية  املناطق  فعاٍل على  بنحٍو  الرئيسية  املدن  تفضيل  العراقية  تواصل احلكومة  املياه،  هائلة من 
العراقية يف سقوط  النفطية  الثروة  املفرتض إجراء حتسينات زراعية كربى. وقد تسببت  حيث من 
البالد ضحية ملا يسميه بعض االقتصاديي ب�«لعنة املوارد«، ومع ارتفاع قيمة الدينار العراقي بعد 
سقوط نظام صدام حسي، صار استرياد األغذية أقل تكلفة من صناعتها ابلداخل، ودعمت الثروة 
النفطية املزارعي من خالل إجراءات الرعاية االجتماعية املختلفة، وهو ما قلَّل من احلافز للبقاء 
على املنافسة، فيما يستمر استخدام طرق الري غري الكفوءة حى مع اخنفاض تدفق املياه من تركيا 

وتضخم أعداد السكان العراقيي)8(.
وقد ارتبط االخنفاض احلاد يف املوارد املائية ابلنزاع اإلقليمي، وإحدى املناطق األكثر تضرراً 
هي املنطقة الزراعية يف حوض الفرات يف العراق، ومن املؤكد أن الصراع على املياه سيزداد كثرياً 
املياه؛ فإن مثل  املناطق سلطات ال مركزية كبرية على مواقع مراقبة  العراق أو أعطيت  إذا انقسم 
هذا االحتمال سوف جيعل من نظام البنية التحتية املائية حتت حكم جمالس احملافظات، اليت قد 
ختضع لنفوذ بعض اجلماعات املتطرفة عرقياً أو دينياً، وهو أمر ابلغ اخلطورة ألن السيطرة على املياه 

واحملطات الكهرومائية ذات أمهية جيواسرتاتيجية كبرية يف العراق.
إن وجود حكومة احتادية ضعيفة يف بغداد مع سلطات ال مركزية يف السياسة املائية، يعين أن 
الدولة العراقية اليت متتلك ثروات نفطية ستجد نفسها يوماً ما تتفاوض مع تركيا على تبادل النفط 
َم العراق على ثالث دول فإن جنوب البالد ستكون حباجة  من أجل احلصول على املياه. وإذا ُقسِّ

إىل التفاوض من دول مشال وغرب العراق وتركيا حلل مشكلة املياه.
والفكرة القائلة إن السياسة املائية حتتاج إىل دولة مركزية قوية ليست فكرة جديدة، فاملؤرخ 
األمريكي األملاين األصل كارل ويتفوجيل، رأى أن سياسة مياه األهنار ال بد من أن تكون حتت 
إدارة مركزية، حيث إن اجملتمعات اليت تعتمد على األهنار تتطلب مزيداً من املركزية لبناء السدود 

والقنوات واإلشراف عليها)٩(. 
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فمن دون وجود حكومة احتادية قوية لتنسيق تطوير البنية التحتية املائية، وحتقيق التوازن بي 
املصاحل اإلقليمية، والتفاوض من أجل البلد أبسره، فإن لدى العراق فرصة ضئيلة للتعامل بفعالية 
مع أزمة املياه. وإذا فشلت احلكومة االحتادية يف ضبط السياسة املائية، فإن األزمة ستزداد سوءاً، 

وستزداد الكراهية والعنف الداخلي. 
العالقات االقتصادية العراقية - الرتكية

على وفق صحيفة حرييت الرتكية، فإن تركيا تستورد ما يعادل ٩6,6٪ من النفط اخلام من 
مخس دول هي )العراق مبقدار ٩,2 مليون طن، وإيران 6,٩ مليون طن، وروسيا 3,2 مليون طن، 
والكويت 2,5 مليون طن، والسعودية 2,1 مليون طن(. وخالل عام 201٧، اخنفضت حصة 
العراق من ٤1٪ إىل 30٪ من بي أكرب مخسة مصدري للنفط اخلام إىل تركيا، وعلى الرغم من 

ذلك ما زال العراق املصدر األكرب لرتكيا)10(. 
ويف نظرة عامة لالقتصاد الرتكي منذ عام 1٩80، شهدت سياسة التجارة اخلارجية نشاطاً 
ملحوظاً، ومت تنفيذ برانمج شامل لتحقيق االستقرار، ومن خالل هذا الربانمج نفذت تركيا اسرتاتيجية 
منو موجهة حنو التصدير. ويف الوقت احلاضر، فإن واحدة من أكثر املشكالت االقتصادية اهليكلية 

يف تركيا هي العجز يف احلساب اجلاري نتيجة لسياسة التجارة اخلارجية الليربالية. 
ويستند تزايد الرتابط بي تركيا والعراق إىل الطاقة والعالقات التجارية، فالعراق املستقر أمنياً 
التعاون  االقتصادية ُشكِّل جملُس  العالقات  الرتكية. وعلى صعيد  للشركات  جتارية كبرية  يعين فرصاً 
االسرتاتيجي عام 2008، وبعدها بسنة واحدة ُوقِّعت ٤8 اتفاقية يف جماالت األمن والطاقة واالقتصاد.
وتشري بياانت صادرة عن جملس املصدرين الرتكي يف تشرين الثاين 201٧، إىل أن حجم   
الصادرات الرتكية للعراق خالل األشهر العشرة األوىل من 201٧، بلغ أكثر من 6 مليارات دوالر. 
ووصل حجم التبادل التجاري إىل 30 مليار دوالر سنوايً، يف الوقت الذي كان فيه دون املليار 

دوالر بي عامي 2003 و200٤)11(. 
املتحدة، حيث  واململكة  أملانيا  من  بعد كل  لرتكيا  الثالث  التجاري  الشريك  العراق  ويعدُّ 
النقل(،  ومعدات  املعادن،  وصناعات  واملنسوجات،  الغذائية،  واملواد  )املالبس،  العراق  يستورد 

وتشكل السوق العراقية نسبة 5,٤٪ من الصادرات الرتكية)12(. 
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أن  العراق-  بصحرنة  املهدد  املائي  يف مشروعها  قدماً  الرتكية -وهي متضي  القيادة  وترى 
العراقي ما  اقتصادايً؛ ألن االقتصاد  ميكِّنه من أن يتخلى عن تركيا  العراق ال ميتلك اكتفاًء ذاتياً 
زال ضعيفاً؛ وابلتايل ال تستطيع أية حكومة عراقية أن تتخذ مثل هذا القرار. ويعتقد االتراك أن 
العالقات العراقية-الرتكية ليست جتارية فقط، حيث إن تركيا تؤثر يف السياسية الداخلية للعراق؛ لذا 

فهو يف وضع صعب فيما إذا ختلى عن تركيا. 
ولكن ما ال حتسبه تركيا أن احلكومة العراقية قد تكون قادرة على اتباع سياسة انجحة للتوفيق 
بي إيران والسعودية، اليت من آاثرها حتسن االقتصاد العراقي وعدم اعتمادها على تركيا اقتصادايً، 
وكان بعض املسؤولي العراقيي قد دعوا إىل مقاطعة تركيا اقتصادايً؛ بسبب سياساهتا جتاه العراق. إن 
مطالبة نواب عراقيي بقطع العالقات االقتصادية مع تركيا ابعتبار العراق الشريك التجاري الثالث 
واملصدر األول للنفط ابلتأكيد سيضرُّ االقتصاد الرتكي الذي يواجه صعوابت يف احلساب اجلاري. 
وإن مثل هذا القرار سريبك بعض القطاعات االقتصادية العراقية اليت تتعامل مع تركيا منذ سنوات، 

وسيكون على العراق إجياد البدائل، والبدائل ممكنة.
نظرية األمن مقابل املياه

تكمن املشكلة األساسية للمياه يف أن تركيا ال تعرتف ابلطابع الدويل لنهر دجلة أو الفرات، 
من  النهرين حق  موارد  أن  تركيا  اعتربت  وابلتايل  للحدود«؛  عابر  »هنر  اسم  عليهما  تطلق  وإمنا 
حقوقها وأهنا تستطيع استثمارها على وفق مصاحلها اخلاصة؛ ألن االعرتاف هبما كنهري دوليي 
يعين إلزام دولة املنبع ودول املصب يف أن تتعاون وتتفق على كل املشاريع القائمة على تلك األهنار. 
أما إذا رأت دولة املنبع أو املصب أن النهر هو عابر للحدود، فإن من حقها أن تتحكم فيه كيفما 

تشاء وتقيم ما تريد من مشاريع.
يف عام 1٩8٧ وقع رئيس الوزراء الرتكي تورغت أوزال مع الرئيس السوري حافظ األسد على 
اتفاقية مبدئية ملدة مخس سنوات تتعلق ابلفرات، وافقت تركيا مبوجبها أن تسمح بتدفق مخسمئة مرت 
مكعب يف الثانية من هنر الفرات إىل سوراي. وطلب العراق )يف ظل نظام صدام حسي( أبن يكون طرفاً 
يف تلك االتفاقية ويف االتفاقيات األخرى اخلاصة ابملياه، إال أن تركيا رفضت الطلب العراقي، وعقد 

العراق اتفاقية تقاسم املياه مع سوراي القتسام مياه هنر الفرات بنسبة 58٪ للعراق، و٤2٪ لسوراي. 
وحسب رأي األستاذ فؤاد األمري اخلبري النفطي العراقي الذي يرى »أن بروتوكول 1٩8٧ هو 
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نتيجة جهود سياسية تركية لوضع حد ألنشطة حزب العمال الكردستاين، إذ سبق وأن أعلنت تركيا 
يف أواخر سنة 1٩86، أبهنا اكتشفت خمططاً لتدمري سد أاتتورك من قبل جمموعة مؤلفة من 12 
عنصراً من حزب العمال الكردستاين وبدعم سوري؛ األمر الذي جعل األتراك يفكرون يف طريقة 
لوضع حد لنشاط هذا احلزب من داخل سوراي؛ هلذا زار تورغت أوزال رئيس الوزراء الرتكي األسبق 
سوراي يف متوز 1٩8٧، وأبرم الربوتوكول املذكور آنفاً، وأبرم اتفاقية أمنية تعهدت سوراي فيها بوضع 

حد ألنشطة حزب العمال الكردستاين املسلحة ضد تركيا عن طريق األراضي السورية«)13(.  
وكان من املفرتض توقيع اتفاقية دولية تتعهد فيها تركيا للعراق وسوراي إبطالق كميات أكرب 
االتفاقية  التوقيع على  املبدئية هتربت من  االتفاقية  بعد مخس سنوات من  تركيا  املياه، ولكن  من 

النهائية، ومضت يف إقامة السدود دون موافقة سوراي أو العراق. 
ويف كانون الثاين عام 1٩٩0، أشرف تورغوت أوزال بنفسه شخصياً على عملية إقفال هنر 
الفرات ملدة شهر كامل بذريعة ملء سد أاتتورك، كأسلوب ضغط مباشر على كل من العراق وسوراي 
ملنع تواجد حزب العمال على أراضيهما، ومنع تسلل مقاتليها إىل تركيا. ومن جانبها رأت سوراي أن 
تركيا بدأت ابستخدام مياه الفرات كسالح ألغراض سياسية، وأن سد أاتتورك الكبري يهدد مستقبل 
سوراي الذي هو ليس بلداً نفطياً، فضاًل عن أن عالقات تركيا القوية مع دول الغرب وإسرائيل املعادية 

لسوراي شكلت هتديداً آخر؛ لذا قررت سوراي دعم احلركة االنفصالية الكردية يف تركيا.
ويف شهر كانون الثاين 1٩٩5، تناقلت وكاالت األنباء خرب توقيع اتنسو شيللر -رئيسة 
احلكومة الرتكية يف حينها- اتفاقاً مع جمموعة شركات أوروبية ومصارف دولية لتمويل سدود جديدة 
على هنر الفرات. ووصل توتر العالقات السورية-الرتكية عام 1٩٩8 مرحلة كادت تؤدي إىل حرب 
مباشرة لوال توسط الرئيس املصري -آنذاك- حسين مبارك، ويف تلك املدة هدد رئيس الوزراء الرتكي 
مسعود يلماز إبغالق سد أاتتورك ابلكامل ومنع املياه عن سوراي، وجتاهل العراق الذي كان مير يف 

مرحلة من أضعف مراحله بسبب احلصار الدويل. 
وانتهت تلك املرحلة بتوقيع اتفاق أضنة األمين بي سوراي وتركيا، تعهدت فيه سوراي ابلتوقف 
عن دعم حزب العمال الكردستاين، وفيما خيصُّ سوراي كانت قضية احلركة االنفصالية الكردية وسيلة 
سهلة للضغط على تركيا بشأن املياه ومسائل أخرى. ومع توقيع االتفاقية األمنية أغلقت سوراي 
قواعد حزب العمال الكردستاين على أراضيها، واحتجزت مئات من مقاتلي احلزب فضاًل عن نفي 

زعيمهم عبد هللا أوجالن من سوراي، الذي اُعتِقل الحقًا)1٤(. 
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وبعد توقيع اتفاق أضنة حتسنت العالقات بي البلدين والسيما بعد جميء حزب العدالة والتنمية 
للحكم، وأُعِلن عن »حوار اسرتاتيجي« نتج عن أتسيس جملس أعلى »للتعاون االسرتاتيجي«، 
أّن تلك  املستوايت. إال  أعلى  الرسية على  الزايرات  املختلفة وتبادل  االتفاقيات  وتوقيع عشرات 
العالقات اهنارت بنحٍو مفاجئ مع قيام الربيع العريب، وإعالن أنقرة عن قطع العالقات مع دمشق 
يف 2011 وفرض حصار اقتصادي على سوراي، والتخلي عن االتفاقيات االسرتاتيجية بي البلدين 

اليت من ضمنها اتفاقية أضنة األمنية. 
إن مشكلة املياه اليت جتري يف الفرات أو دجلة حتركها املصاحل السياسية دون اتفاق رسي. 
وتركيا تؤكد للمسؤولي العراقيي أهنا ملتزمة بتنفيذ »وعودها« يف منح العراق كميات أكرب من مياه 

هنر الفرات، يف مقابل التزام بغداد مبحاربة حزب العمال الكردستاين.
إن اشتداد الصراع الرتكي الكردي خالل السنوات املاضية أثبتت أبن استخدام تركيا للقوة 
املفرطة لن تستطيع إجبار ماليي األكراد على أراضيها ابالنصهار يف القومية الرتكية، وبكل بساطة 

مشكلة تركيا مع األكراد هي مشكلة عرقية داخلية ابقية، وهي ورقة راحبة لآلخرين ضد تركيا.
هل يستطيع العراق مواجهة آاثر السدود الرتكية؟

تتعلق مبصاحلها اخلاصة  به تركيا انبع من سياسة  القول إن كل ما قامت  مما تقدم ميكن 
لتحقيق مكاسب على املستوايت االقتصادية والسياسية واالسرتاتيجية يف مسألة املياه، ويف املقابل 
مل يكن هناك أي رد فع�ل عراقي بذلك االجتاه يتناسب وحجم املخاطر احلقيقية، وال توجد إجراءات 

عملية حلماية مصاحل العراق االقتصادية؛ ومن هنا يكون العراق حباجة إىل ما أييت:
االستفادة من شط العرب فيما هتدر فيه املياه.• 
إجياد بدائل للمياه من املياه اجلوفية.• 
إقامة مشاريع إروائية حديثة.• 
إنشاء خزان اسرتاتيجي للمياه.• 
مواجهة مشكلة امللوحة يف املياه.• 
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وهناك عدد من املقرتحات ينبغي أخذها يف احلسبان لتاليف شح املياه يف العراق:
أوال: إنشاء قناة ما بني دجلة والفرات:

)University of Surrey( يف  الفيزايئية  والعلوم  اهلندسة  من كلية  لباحثي  دراسة  يف 
اململكة املتحدة، اقرتح إنشاء قناة ما بي دجلة والفرات يف منطقة خالية من املشاريع املائية؛ ألن 
مياه هنر دجلة أتيت بنسبة كبرية من مشال العراق، وحبسب رأي الباحثي فإن أفضل موقع حلفر القناة 

هو عند منطقة اقرتاب النهرين من بعضهما يف جنوب بغداد. 
ويرى الباحث أن القناة ستكون بطول ٤5 كم وستمر يف أرض مستوية سهلة احلفر، وميكن 
للشركات العراقية تنفيذ املشروع دون االستعانة ابلشركات األجنبية. إن هذه القناة ستنقل جزءاً 
من املياه املطلوبة إىل الفرات، وتعزز قدرة العراق على االستقالل مائياً عن الضغوط الرتكية، وميكن 

للقناة أن تكون مصدراً يف استعادة بعض األهوار اليت جفت خالل السنوات العشرين املاضية.
وستعمل القناة كذلك على تغذية حبر النجف كخزان مائي جديد الذي تقدر مساحته ب� 
٤35 كم مربع والذي يبعد مسافة 15 كم عن هنر الفرات، وميكن أن خيزن ما يقارب 1٧ مليون 

مرت مكعب من املياه)15(. 
اثنياً: استثمار القطاع اخلاص يف الزراعة:

حيتاج العراق إىل برانمج استثمار زراعي يعتمد على القطاع اخلاص الذي بدوره سيعمل على 
ترشيد استخدام املياه يف الزراعة، وحي النظر إىل البلدان اليت استثمرت يف قطاعاهتا الزراعية أو 
تركتها للقطاع اخلاص، جندها أكثر جناحاً يف إنتاج الغذاء والصناعات الغذائية، كما فعلت تركيا. 

العاملية يف عام 2008،  الدول أيضاً، جتربة بنغالدش بعد األزمة  ومن قصص جناح هذه 
حيث طلبت حكومة بنغالديش من مركز االستثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة يف األمم املتحدة 
على مجع  األممي  االستثمار  مركز  وأشرف  وخارجي.  بتمويل حملي  زراعية  استثمارية  وضع خطة 
األموال املطلوبة للمشروع الزراعي، مث متابعتها بدقة وإجناحها ابلتنسيق مع احلكومة البنغالية)16(. 

وابت من الضروري حتفيز القطاع اخلاص للمشاركة يف اتباع وسائل الري احلديثة يف الزراعة 
اليت تستخدم يف ري األراضي ابملناطق الصحراوية، وهذه األراضي عادة ما تكون رملية وأهنا غالباً 

ما تكون غري مستوية السطح، وتشمل هذه األنظمة، الري ابلرش والري ابلتنقيط.
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والري ابلرش من أنظمة الري احلديثة اليت تستخدم لري املناطق الصحراوية اليت ال تستطيع 
االحتفاظ ابملاء ملدة طويلة، حيث إن تطبيق نظام الري التقليدي من األهنار عرب اجلداول؛ يسبب 
إهدار الكثري من املياه، وأن هذه التقنية مناسبة أيضاً يف ري األراضي ابلرفع من اآلابر االرتوازية. 

ومن مميزات هذه التقنية أهنا ال حتتاج إلنشاء قنوات واجلداول مع ري مساحة أكرب، وهي 
مناسبة لألراضي الصحراوية وال حتتاج للتسوية، وال حيتاج إىل عمالة كثرية، وميكن إضافة املبيدات 
واألسدة من خالل مياه الري ابلرش، ويوفر املياه بنسبة كبرية. غري أن هذا النظام اإلروائي مكلٌف 

مالياً وحيتاج إىل عمالة ذات خربة خاصة يف أعمال التشغيل والصيانة اليت ميكن التدريب عليها.
أما وسيلة الري ابلتنقيط فهي من أفضل األنظمة من حيث الكفاءة، حيث تضاف فيه مياه 
الري على شكل قطرات مائية أسفل النبااتت مباشرة، من خالل شبكة ري خاصة تنتهي بنقاطات 
خلروج مياه الري منها، على فرتات قصرية وبكميات حمدودة، وهذا النظام يشبه إىل حد كبري الري 

ابلرش يف وجود مضخة مياه قوية من مصدر املياه إىل داخل شبكة النقل والتوزيع.
ومن مميزات نظام التنقيط أهنا تناسب األراضي الصحراوية اليت ال حتتاج إىل تسوية، وتوفر 
كميات كبرية من املياه، وينتج عن تنظيم الري ورفع كفاءة األسدة املضافة إىل زايدة إنتاجية وحدة 
املساحة املزروعة، ولكن عيوب هذا النظام يكمن يف التكاليف املرتفعة إلنشاء الشبكة اليت ال تتوافر 
للكثري من املزارعي، ويعاين هذا النظام من مشكلة انسداد النقاطات واحلاجة الستبدال اخلراطيم 

التالفة؛ مما يتطلب توظيف عمالة فنية)1٧(. 
واجلدير ابلذكر أن وزارة الزراعة العراقية -وبتمويل من اللجنة العليا للمبادرة الزراعية- عملت 
على استخدام منظومات الري احلديثة لتغطية مساحة 3 ماليي دومن للوصول إىل االكتفاء الذايت. 
وعلى وفق خطة وزارة الزراعة السابقة كان من املفرتض أن يؤدي هذا املشروع إىل توفري 6,3 مليار 
مرت مكعب من مياه الري، اليت تقتضي استخدام 20 ألف منظومة رش حمورية و15 إلف منظومة 
رش اثبتة. وتوجهت الوزارة إىل استرياد منظومات الري وتقدمي الدعم املادي عند بيعها للمزارعي 
بنسبة 50٪ وتقسيط املبالغ املتبقية على 10 سنوات دون فوائد، ولكن هل حققت أهدافها)18(؟

اثلثاً: إنشاء سد على شط العرب: 
يف دراسة عن الواقع املائي للعراق على موقع OMICS International )املنرب العاملي 
للمناقشة املفتوحة( -وهي هيئة علمية تعىن بنشر األحباث العلمية والطبيعية- حتدث الباحثون عن 
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مقرتح بناء سد يف جنوب مدينة البصرة على هنر شط العرب للسيطرة على املياه اليت هتدر للخليج، 
ويرى البحث أن إنشاء هذا السد من شأنه تقليل ملوحة مياه هنر شط العرب الذي يبلغ طوله 

حوايل 1٩2 كم. 
عام  من  للمدة  للزراعة  الصاحلة  األراضي  مساحة  إمجايل  فإن  الدراسة،  تلك  وفق  وعلى 
1٩61 إىل عام 2013، بلغت حنو 5,8٧ مليون هكتار. ورأى الباحثون أن متوسط املساحة 
املروية ابملياه السطحية هي 2,8٤ مليون هكتار، وروى شط العرب من تلك املساحة مقدار ٤٪، 

فيما روى هنر دجلة 66٪، وهنر الفرات ٪30)1٩(.  
ومن أجل حل مشكلة املياه، قرر جملس حمافظة البصرة يف عام 2012 إنشاء سد على شط 
العرب، إال أن وزارة املوارد املائية أبدت اعرتاضها على املوقع الذي حدده جملس احملافظة، مث رأت 
الوزارة أنه ال حاجة إلنشاء سد يف شط العرب، وأن الوزارة ال متتلك ختصيصات مالية لبناء السد. 
ويف خضم اجلدل الدائر بي الطرفي، هناك من يعتقد أن بناء السد غري ممكن؛ بسبب طبيعة األرض 

يف تلك املنطقة، فضاًل عن مشكالت تتعلق ابألراضي اإليرانية.
والغاية األساسية من بناء السد هي للحد من هدر املياه العذبة اليت تنتهي يف مياه اخلليج، 
ويف حالة إنشاء السد فإنه ميكن حتقيق فوائد مجة للقطاعي الزراعي واحليواين، ولكن اخلرباء يعتقدون 
أن مناسيب املياه اليت ترتفع إىل األعلى بعد بناء السد ستعّرض املناطق احمليطة بشط العرب إىل 

الغرق، ويعتقدون أن ارتفاع األراضي على ضفيت شط العرب تكون عائقاً آخر لبناء السد.
وفضاًل عما ذُِكر آنفاً، هناك مشكلة أخرى ختتصُّ ابرتفاع مناسيب املياه األرضية يف مدينة 
األراضي  من  فقدان كثرٍي  مسببًة  ستزداد  املياه  مناسيب  فإن  السد  مبشروع  العمل  وعند  البصرة، 

الزراعية واحلضرية.
التغلب على هذه املشكالت يف طريقة  يعتقد بعض اخلرباء إبمكانية  التقنية،  الناحية  من 
إنشاء السد وتصميمه بنحٍو جيعل ارتفاع منسوب املياه غري مؤثّر على املناطق الزراعية يف حوض 
شط العرب. حيث إن استخدام قناة شط العرب كخزان للمياه العذبة غري ممكن ألهنا لن تتحمل 
هذه الكميات الكبرية، ولكن حفر الكثري من القنوات اإلروائية على جانيب شط العرب ستعمل 

على خزن املياه العذبة. 
الزراعية  املناطق  قنوات إلحياء  إنشاء سد، وحفر  متكامل يف  نتحدث عن مشروع  وهنا 
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املتضررة من ملوحة املياه، واستصالح أراضي جديدة، واحلفاظ على املمر املالحي لشط العرب، 
وحتفيز القطاع احليواين، وتنشيط القطاع السياحي.

اليت  املتحدة  التابع لألمم  تنفيذ هذا املشروع ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة  وميكن 
تُنّفذ مهامها عرب مركز االستثمار يف املنظمة، اليت تعاقدت مع أكثر من 30 مؤسسة مالية عاملية 
لتمويل املشاريع االسرتاتيجية، وفضاًل عن التمويل، فإن املنظمة تقّدم دراسات عن كلف املشروع 

وجدواها االقتصادية)20(. 
املصادر:

1. THE SOUTHEASTERN ANATOLIA PROJECT )GAP( http://
www.gap.gov.tr/en/

2. Agriculture and Rural Development Projects http://www.gap.gov.tr/
en/

3. Plant Food World http://ucee.eu/admin/allegati_appuntamenti/
Project-%20Turkey.pdf

٤ . aljazeera.net/ خطة تركية لتوفري الغذاء للشرق األوسط

5. New Action Plan for Southeastern Turkey http://setadc.org 

6. Water Crisis in Iraq: The Growing Danger of Desertification/ memri.
org  

٧ .iasj.net / حتدايت األمن املائي للعراق حلوضي دجلة والفرات

8. Why Natural Resources Are a Curse on Developing Countries and 
How to Fix It/ theatlantic.com   

9. The Growth of Chinese Despotism: A Critique of Wittfogel›s Theory 
of Oriental Despotism as Applied to China«. Mote, Frederick W. 
)1961(.   
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10. Iran becomes Turkey’s biggest crude oil exporter, signals more gas sales 
/ hurriyetdailynews.com 

11. An Estimation of Turkey›s Export Loss to Iraq / sciencedirect.com

12. Turkey / cia.gov/library 
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2018-3-٧
هناك عدد من العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت إبمكاهنا حثُّ الناخبي يف 
العراق على املشاركة على مستوى مقبول يف االنتخاابت النيابية املقبلة املقرر إجراؤها يف الثاين عشر 
من أاير للعام احلايل على الرغم من بعض الدعوات الفردية ملقاطعتها؛ ومما يالحظ فإن نسبة املشاركة 
يف االنتخاابت آخذة ابالخنفاض كما هو موّضح يف الشكل رقم )1(؛ ولذلك ينبغي طرح السؤال 

اآليت: هل يسبب اخنفاض نسب املشاركة مشكلة؟

تشري بياانت املشاركة االنتخابية يف مجيع أحناء العامل إىل أن غالبية الدميقراطيات االنتخابية 
-حنو 68٪- تكون نسبة اإلقبال فيها ترتاوح بي 50٪ و83٪، فيما تكون نسبة املشاركة يف ٪16 
فيها أعلى من  املشاركة  أقل من 50٪، و15.5٪ منها تكون نسبة  االنتخابية  الدميقراطيات  من 
83٪، حبسب ما مبي يف الشكل رقم )2(]2[؛ وبناًء على ذلك، يتبّي أن نسبة املشاركة االنتخابية 

يف العراق مقبولة مقارنة ابلدميقراطيات االنتخابية األخرى. 

قراءة لمشاركة المواطنين في االنتخابات النيابية المقبلة
هاشم الركابي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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مقاربة  املقبلة  االنتخاابت  يف  املشاركة  نسبة  تكون  أن  احتمال  عن  اإلجيابية  واملؤشرات 
لالنتخاابت السابقة متعددة، منها:

أواًل: إن عدد الناخبي الذين حدثوا بياانهتم البايومرتية واستلموا البطاقة اإللكرتونية قد وصل 
إىل 50٪ حى 20 شباط 2018 حبسب ما مبي يف الشكل رقم )3(.

بياانهتم  حيدثوا  مل  الذين  للناخبي  ستسمح  لالنتخاابت  املستقلة  العليا  املفوضية  إن  اثنياً: 
ابملشاركة يف استخدام البطاقات القدمية اليت استخدمت يف انتخاابت جملس النواب لعام 201٤]3[.

اثلثاً: ما تزال عملية حتديث البياانت مستمرة؛ مما يعين أن العدد سريتفع على األرجح.
ب�  يقدر عددهم  الذين  النازحي  مشاركة  لضمان  اختذت  اإلجراءات  من  العديد  إن  رابعاً: 

٤00,000 نسمة.
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اكتشف  واليت  العراق،  هبا  يتمتع  اليت  اخلصائص  من  العديد  هنالك  أخرى،  انحية  ومن 
الباحثون أمهيتها فيما خيص زايدة املشاركة االنتخابية، هي]٤[:

أواًل: نظام التمثيل النسيب، والذي ميّكن العديد من األحزاب للمشاركة يف االنتخاابت اليت 
بدورها ختوض محالت لتحفيز املواطني على املشاركة.

اثنياً: الطبيعية التنافسية الكبرية لالنتخاابت، إذ إن الفجوة االنتخابية بي املتنافسي ضيقة؛ 
مما يدفعهم لتعبئة قواعدهم اجلماهريية من أجل أتمي أكرب عدد ممكن من املقاعد.

مثل: مستقبل  اجلماهريية حول عدة قضااي،  وقواعدها  السياسية  النخب  استقطاب  اثلثاً: 
بي  اإلقليمي  للتنافس  واالستجابة  وإقليم كردستان،  بغداد  بي  العالقة  وطبيعة  الشعيب،  احلشد 

السعودية وإيران، وفرض الضرائب، وغريها.
العراق يسري على الطريق الصحيح، والسيما بعد هزمية تنظيم  التفاؤل املطَّرد يف أن  رابعاً: 

داعش، واالرتفاع الطفيف يف أسعار النفط.
خامساً: إن االنتخاابت العراقية حرة ونزيهة مع وجود العديد من املنظمات الدولية البارزة اليت 

.)UNAMI( تدعم إجراءاهتا وتراقبها، مثل بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق
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وعلى الرغم مما ذُكر آنفاً إاّل أن املخاوف من اخنفاض نسبة املشاركة تبدو مشروعة يف بعض 
املناطق عما كان عليه احلال يف االنتخاابت السابقة -والسيما يف مشال العراق- نتيجة عدم رضا 
الناخبي عما آلت إليه ظروفهم السياسية احمللية. ومع ذلك، فقد وجدت الدراسات السابقة أن 
اخنفاض نسبة املشاركة ال تعد مشكلة، خبالف الرأي التقليدي القائل إن ذلك يعدُّ هتديداً خطرياً 
الناخبي حمدودة إىل حد ما  الناخبي وغري  الدراسات أن االختالفات بي  للدميقراطية. ووجدت 
من حيث التفضيالت السياسية وامليول األيديولوجية، فضاًل عن أن اإلقبال املنخفض ال يؤدي إىل 
متثيل انقص أو مفرط لفئات معينة. وخلصت الدراسات السابقة إىل أن احلظوظ االنتخابية لشاغلي 
املناصب قد تزداد مع اخنفاض املشاركة يف االنتخاابت؛ ألن أولئك الذين يتفقون مع هنج احلكومة 

سيشاركون بنسبة أكرب من الرافضي لنهجها]5[.
احلفاظ على مستوى مقبول من  إن هناك عدة عوامل تساعد على  القول  وختاماً، ميكن 
املشاركة يف االنتخاابت؛ وهذا األمر ال يستبعد احتمال أن تكون نسبة املشاركة أقل من االنتخاابت 
أن  السابقة  الدراسات  فقد وجدت  الرغم من ذلك،  االنتخابية. وعلى  الدوائر  السابقة يف بعض 
اإلقبال املنخفض ال يؤثر بنحٍو كبري على االنتخاابت من حيث التمثيل واملساءلة، إذ إن االختالفات 

يف التفضيالت السياسية بي الناخبي وغري الناخبي تكون حمدودة.

]1]– املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت.
[2] -IDEA Database, ”Voter Turnout,“ https://www.idea.int/data-
tools/question-view/521.
[3] -Raydh Al-Badran, The Independent High Electoral Commission,    
http://www.ihec.iq/en/index.php/news/4394-chief-electoral-officer-
calls-voter-to-visit-the-centers-of-rece.html
[4] -Alan Siaroff, ”Parliamentary Election Turnout in Europe since 
1990,“ Political Studies 50, 2002, 916 – 927.
[5] -Martin Rosema, ”Low Turnout: Threat to democracy or blessing 
in disguise? Consequences of Citizens’ Varying Tendencies to Vote.“ 
Electoral Studies 26 )2007(, 612 – 623.
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2018-3-10
يعدُّ االقتصاد اإليراين من االقتصادايت األكثر تنوعاً يف منطقة الشرق األوسط. وإيران هي 
الدولة الوحيدة يف املنطقة اليت تصّدر كلَّ فئة من الصادرات املتنوعة على النحو احملدد هلا من قبل 

صندوق النقد الدويل يف األعوام األخرية.
وإن جهود إدارة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب الرامية إىل تقييد قدرة طهران على بناء ترسانة 
عسكرية يف املنطقة قد تكون هلا تداعيات رمبا تعيد عن طريقها تشكيَل ديناميات اقتصادية إقليمية، 
فإيران اثين أكرب دولة يف الشرق األوسط من الناحية اجلغرافية، وكذلك من حيث عدد السكان، 
وقد وصل انجتها احمللي اإلمجايل يف العام املاضي إىل ٤00 مليار دوالر من اإليرادات، ويعدُّ سوق 
األسهم اإليرانية من أكرب أسواق الدول اخلمس الناشئة يف جملس التعاون اخلليجي اليت يبلغ حجمها 

٩5 مليار دوالر، مع حجم تداول يومي يبلغ 100 مليون دوالر]1[.
ولقد اختربت السنوات املاضية من العقوابت سعة دهاء اإليرانيي الذين اضطروا إىل إجياد 
مرحلة  إيران  جتاوزت  وإذا  ومشتقاته؛  النفط  غري  االقتصادية  القطاعات  لتطوير  والوسائل  السبل 
عشرات  إىل  منفذاً  تكسب  إذ  النفط،  مبيعات  يف  اإلنتاج  زايدة  ستبدأ  فإهنا  الدولية،  العقوابت 
املليارات من الدوالرات، وستكون حباجة إىل شركات أجنبية للقيام مبهمة تعزيز البيئة االقتصادية 
للبلد؛ وهبذا ستكون هناك فرص ضخمة متاحة يف االقتصاد اإليراين للمستثمر اخلليجي. والسؤال 

هنا: هل يغلب الشعور التجاري اجليد على اجلغرافيا السياسية اإلقليمية؟
يلقى نبأ عودة إيران إىل األسواق املالية والنفطية العاملية جمموعة من االنتقادات والسجاالت 
تفيد بعدم ارتياح بعض جرياهنا، ومع ذلك، جاءت اهلتافات املؤيدة من االقتصاديي واملستثمرين من 
دول العامل والسيما الدول األوروبية إلمكانية تفعيل اقتصاد إيران املنعزل منذ ما يقارب عقوداً ثالثة؛ 
فيما خيصُّ أصول  إاثرة لالهتمام واإلجيابية  التطورات  أكثر  اإليراين سيكون من  االنفتاح  إذ “إن 
األسواق الناشئة واحلدودية منذ عدة سنوات، اليت كانت تتطلع إىل رفع العقوابت عن إيران ألكثر 

من سنة حى اآلن”]2[.

هل يحرم دول الخليج من فرص االقتصاد اإليراني؟
حيدر الخفاجي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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الصادرات غري النفطية اإليرانية
إن التصنيع والنقل والتجارة والسياحة هي من بي أكرب القطاعات غري النفطية املهمة يف 
إيران، إذ متثل جمتمعة ٧0٪ من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، وكان مصدراً مهماً للنمو غري النفطي 
العامل، وارتفاع  بقية  املصريف مع  التعامل  اإليرانية يف  اليت تالزم احلكومة  املعوقات  البالد، لكن  يف 
التضخم، وزايدة معدالت البطالة -اليت يقدرها البنك الدويل بنسبة 20٪- كانت من بي األسباب 

اليت ضغطت عليها من أجل السعي إىل ختفيف العقوابت.
النووي،  االتفاق  بعد  األكرب  املستفيد  إيران-  إىل  األقرب  اجلار  -كوهنا  قطر  دولة  وتعدُّ 
والسيما أن العالقة كانت موجودة هناك ملدة طويلة، وأصبح التعاون بي البلدين أقوى بعد اختالف 
قطر مع البيت اخلليجي؛ إذ بلغت قيمة صادرات إيران غري النفطية لدولة قطر خالل العام املاضي 
البىن  1٤5 مليون دوالر بزايدة 1٤8٪]3[. وعلى اجلانب اآلخر هناك زايدة اإلنفاق يف مشاريع 
التحتية والتطوير عرب أسواق الشرق األوسط ومنطقة اخلليج، وهذه تتطلب من إيران الرتكيز على 
صناعة الصلب وإنتاج اإلسنت، وميكن أن يتم توجيه هذا أيضاً عرب دول اخلليج كدولة اإلمارات 

أو الكويت.
وإذا نظران إىل التجارة التأرخيية بي إيران واإلمارات العربية املتحدة والكويت، فنراها قائمة منذ 
مدة طويلة والسيما اجلزء اجلنويب من إيران الذي يعد أقرب نقطة من دول جملس التعاون اخلليجي، إذ 
إن التكلفة هي أقل ابلنسبة إىل الشحن الذي يوافر بعضاً من كلفة رأس املال ألنه أيخذ مدة زمنية 

أقصر، ومن حيث اخلربة فإن إيران متتاز خبربة إنتاج تفوق املئة سنة يف املنطقة.
املوارد الطبيعية اإليرانية واالستثمار األجنيب

لطاملا نظرت طهران بقلق إزاء مواردها الطبيعية كوهنا ُتستنزف بواسطة الدول اجملاورة واملنتجة 
للطاقة مثل العراق وقطر -كما يقول اإليرانيون-، وتقع بعض حقول النفط والغاز اإليرانية حتت 
حدود مشرتكة. واحلقيقة أن إيران حتتاج إىل مستثمرين أجانب لتطوير الصناعة اهليدروكربونية البحرية، 
وإعادة جتهيز القطاع النفطي؛ لذلك مل ُيست�ََفدنْ من هذه املوارد املشرتكة فعلياً، حيث عكست زايرات 
ظريف ما بعد االتفاق النووي أيضاً، وهذا اإلحلاح من إيران أييت لالستفادة من النفط واحتياطات 
الغاز، اليت حتتل املرتبة األويل عاملياً من حيث احتياطي الطاقة األحفورية، ومن املتوقع أن يؤدي 

افتتاح أسواق إيران إىل عائدات مرحبة القتصادها.
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وإىل جانب هذا هناك أيضاً قطاع جذاب آخر وغري مستغل نسبياً يف إيران هو التعدين.؛ 
فالتعدين اإليراين -والسيما يف الزنك والنحاس- ضخم، وقد َعَرَف استثماراً وتدخاًل أجنبياً قلياًل 
جداً على مدى العقد املاضي يف إيران، وتسيطر الدولة على ٩0٪ على هذا القطاع، وتعمل جاهدة 
على حتديد األولوايت؛ جلذب مزيٍد من الشركات وتشجيعها على االستثمار، لكن ما تزال هناك 
عوائق يف جذب االستثمار األجنيب وتوظيفه يف هذا اجملال؛ إذ مل تكن االستثمارات األجنبية املباشرة 

يف إيران يف العام املاضي كافية، إذا ماثلناها مع دول جملس التعاون اخلليجي.
قطاع اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية يف إيران

إن أهم مؤشرات قياس الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال هو مؤشر عدد مستخدمي 
اإلنرتنت، الذي يعكس مدى جاهزية الدول لالقتصاد الرقمي، ويعد اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية 
قطاعاً ساخناً آخر لالستثمار يف إيران، إذ تشري اإلحصائيات إىل أن عدد مستخدمي اإلنرتنت لعام 
201٧م بلغ أكثر من 65٪، وتعد إيران الرقم 1٧ بي دول العامل يف استخدام اإلنرتنت]٤[. وإن جتار 
التجزئة احملليي على اإلنرتنت مثل Digikala ECommerce company  اليت لديها حصة 
كبرية يف السوق اإليرانية ما يقارب من 85٪، قد متكنت أخرياً من احلصول على متويل دويل. وعلى 
الرغم من استبعاد إيران من نظام املدفوعات الدويل، فإن نظم البنية التحتية والدفع الرقمي يف إيران 
 Shetab  Interbank Network متقّدمة جيداً، إذ يطلق على نظام املدفوعات اسم شتاب
إليه، وُتدفع  الوصول  الناس لديه حق  التقنية وآمن، وكثري من  الناحية  من  وهو نظام متقدم جداً 
غالبية عمليات الشراء عرب اإلنرتنت، ولكن -كوسيلة لتشجيع الثقة- هناك بعض من مواقع التجارة 

اإللكرتونية لديه خيار الدفع نقداً عند التسليم.
احملصلة

إن عودة إيران إىل احللبة االقتصادية العاملية قد تزعج بعض دول املنطقة، ومن املؤكد أن التوترات 
التعاون  جملس  دول  وبعض  إيران  بي  والتجارية  االقتصادية  العالقات  منو  متنع  سوف  اجليوسياسية 
اخلليجي؛ إذ تفرض معطيات العوامل اجليوسياسية يف املنطقة على دول اخلليج، وكذلك على إيران 
بلورة منهج إلدارة عالقاهتما السياسية واالقتصادية يف املستقبل، وبقدر التزام دول اخلليج يف عالقاهتا 
مع إيران -كما مع سائر بلدان العامل- بقواعد القانون الدويل والسيما ما يتصل بعدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية للدول، بقدر ما تتطلب منها فنون إلدارة السياسة الدولية بعيداً عن العنف واحلرب، 
وقد يكون من األوفق ارتكاز عملية إعادة هيكلة هذه السياسية املستقبلية على حسب الوضع الراهن.
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املصادر
[1] -Thoughts from a Renaissance man Iran – the next 10 years htt-
ps://goo.gl/7bgmwd

]2] -افزايش 1٤8درصدی صادرات از بوشهر به قطر
http://www.irna.ir/fa/News/82750472

]3]– ايران چند کاربر اينرتنت دارد؟
http://www.asriran.com/fa/news/531797/
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2018-3-1٧
بعد إجراء التعديالت اليت أدخلتها اللجنة املالية يف جملس النواب على مسودة قانون املوازنة 
االحتادية الذي قدمته احلكومة العراقية، أقرَّ الربملان املوازنة العامة لعام 2018]1[ يف الثالث من آذار، 
وتضّمنت املوازنة إجراء تقليص يف اإلنفاق يف جمايل األمن والدفاع؛ وزايدة االستثمارات يف قطاعات 

الكهرابء والصحة؛ وتغيري مهم يف حساب خمصصات إقليم كردستان.
وارتفع إمجايل اإلنفاق إىل 10٤ تريليوانت دينار بنسبة 3.5٪ مقارنة ابلعام املاضي، وقد 
قّدرت احلكومة  سعر بيع النفط عند ٤6 دوالراً للربميل، مع افرتاض أن معدل الصادرات ستصل 
إىل 3.888 مليون برميل يومياً. ومبا أن أسعار النفط جتاوزت 60 دوالراً للربميل الواحد ومع اقرتاب 
النفطية  العائدات  تتجاوز  أن  املرجح  فمن  اليوم،  يف  برميل  مليون   3.8 إىل  الوصول  من  اإلنتاج 

األهداف احملددة يف املوازنة.
وعلى الرغم من اخنفاض اإلنفاق للمشاريع االستثمارية عن السنة املاضية إىل حوايل ٪2٤، 
فقد اخنفض العجز املتوقع بنحٍو كبري )بنسبة ٤2٪(؛ بسبب زايدة اإليرادات النفطية وغري النفطية.

الفرق2018 )مليار دينار(201٧ )مليار دينار(
+ 3.5٪100،6٧110٤،158إمجايل اإلنفاق

حصة إنفاق املشاريع 
االستثمارية

٪25.1٪23.٧٪1.٤-

-٤2٪21،66012،51٤العجز
3.٧5 مليون برميل يومياً )بسعر ٤2 معدل   صادرات النفط

دوالراً للربميل(
3.888 مليون برميل يومياً 
)بسعر ٤6 دوالراً للربميل(

 

الموازنة االتحادية العراقية لعام 2018:
 الميزات واالتجاهات الرئيسة

علي المولوي *

* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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+ 13.5٪6٧،٩50٧٧،160عائدات النفط املتوقعة
حصة اإليرادات غري 

النفطية
٪1٤٪16٪2 +

 وتشكل الرواتب احلكومية حصة أصغر من اإلنفاق هذا العام بنسبة )33.٤٪( مقارنة ابلعام 
التقاعدية والدعم  بينما مت تقليص اإلنفاق على املعاشات  املاضي إذ كانت نسبتها )35.5 ٪(، 

االجتماعي بدرجة قليلة.

2018 )مليار دينار(201٧ )مليار دينار(
35،٧٧33٤،802الرواتب

15،٧٤٧15،162املعاشات + الدعم االجتماعي

خمصصات موازنة إقليم كردستان
لقد كان من بي أكثر التغيريات املثرية للجدل يف موازنة هذا العام قرار تقليل حصة إقليم 
كردستان البالغة نسبتها 1٧٪، وحتديد نسبة تتماشى مع نسب احملافظات العراقية األخرى، وقد 
جنم هذا عن اخنفاض كبري يف حصص احملافظات الكردية. يف عام 201٧ بلغت حصة حكومة إقليم 
كردستان من املوازنة -بعد استبعاد النفقات السيادية- حوايل 11.6 تريليون دينار، بينما حددت 
املوازنة هلذا العام حصص احملافظات الكردية الثالث ب�� 6.6 تريليون دينار حسب أعداد السكان يف 
كل حمافظة. وعلى الرغم من عدم ذكر مقدار احلصة املعدلة البالغة 12.6٧٪ يف قانون املوازنة، إال 
أن حصة إقليم كردستان يف اإلنفاق على استرياد الوقود، واألدوية، وحصة البطاقة التموينية -كما 
هو منصوص عليه يف اجلدول )د( من ملحق قانون املوازنة- تساوي ابلفعل 12.6٧٪. وبقي عدد 
موظفي حكومة إقليم كردستان على حاله عند أكثر من 682،000 موظف، ويلزم قانون املوازنة 
احلكومة املركزية على دفع رواتبهم بشرط أن تصّدر حكومة إقليم كردستان ما ال يقل عن 250 ألف 

برميل يومياً من النفط اخلام املنتج من حقوهلا لتسويقها عن طريق شركة )سومو( حصراً.
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2018 )مليار دينار(201٧ )مليار دينار(
إنفاق حكومة إقليم كردستان )انقص 

النفقات السيادية(
11،6056،5٩8

6.3 ٪11.5 ٪حصة اإلنفاق اإلمجايل الفعلي
إمجايل عدد موظفي حكومة إقليم 

كردستان
682،021

 التقليل من مصاريف األمن والدفاع
أّدى تقليل العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش إىل ختفيضات كبرية يف اإلنفاق على األمن 
والدفاع لعام 2018. ويف حي حافظت موازنة احلشد الشعيب على متويل 122،000 منتسب، 
إال أن خمصصات اإلنفاق اخنفضت بنسبة 12٪ مقارنة ابلعام املاضي؛ ويرجع ذلك يف الغالب إىل 
اخنفاض اإلنفاق على املشاريع االستثمارية. ويف الوقت عينه، اخنفضت موازنة وزارة الداخلية بنسبة 
6.5٪، مع ختفيض عدد املوظفي من 5٩5000 إىل 58٧000. وتبّي املقارنة بي موازنة هذه 
السنة مع عام 201٧ أن موازنة وزارة الدفاع اخنفضت بنسبة 15٪ تقريباً وحبدود ٤000 موظف 

معظمهم من ذوي املناصب رفيعة املستوى ويعود ذلك جزئياً إىل إحالة بعٍض منهم على التقاعد.

الفرق2018 )مليار دينار(201٧ )مليار دينار(
-6.5٪10،٧5810،06٧وزارة الداخلية

– 15٪8،٧81٧،٤8٧وزارة الدفاع
– 12٪1،٩1٧1،682احلشد الشعيب

 االستثمار يف اخلدمات األساسية مع عودة النازحني إىل دايرهم
من بي أبرز القطاعات اليت تلقت زايدات كبرية يف اإلنفاق هي قطاعا: الكهرابء والصحة، إذ 
تضاعفت موازنة وزارة الكهرابء أبكثر من الضعف، إذ ارتفع اإلنفاق على املشاريع االستثمارية من 
8٤٤ مليار دينار يف عام 201٧ إىل 3،1٤8 مليار هذا العام؛ ويرجع ذلك جزئياً إىل االستثمارات 
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اخلارجية كاحلصول على قرض بقيمة ٤00 مليون دوالر من شركة جنرال إلكرتيك.

الفرق201٧2018الكهرابء
+ ٤٩٪2،11٧3،1٤٧اإلنفاق التشغيلي

+ 2٧3٪8٤٤3،1٤8اإلنفاق على املشاريع االستثمارية
+ 113٪2،٩616،2٩5إمجايل اإلنفاق

+ 58٪1،31٤2،0٧6عدد املوظفي

االستثمارية. ويف  املشاريع  على  اإلنفاق  زايدة  والبيئة عرب  الصحة  وزارة  موازنة  ُعزِّزت  وقد 
الوقت نفسه، انخفض اإلنفاق علی الانزحي نظراً إىل أن عدداً كبرياً قد عادوا إىل مناطق سكناهم 
خالل العام املاضي، وأثر ختفيض موازنة وزارة اهلجرة واملهجرين بنسبة 50٪ بشكل أساس على 
اإلنفاق التشغيلي. اليوم، يوجد ٧00،000 انزح أقل مقارنًة هبذا الوقت من العام املاضي، وقد ازداد 

عدد العائدين إىل دايرهم من 1.6 مليون يف شهر آذار عام 201٧ إىل 3.5 مليون اليوم.
اجلدل حول الضريبة

ومن بي التعديالت األكثر إاثرة للجدل يف الربملان على مشروع قانون املوازنة املقرتح من قبل 
احلكومة هي املادة 2٧ اليت تلغي ضريبة 3.8٪ على الرواتب واملعاشات التقاعدية اليت ُقدِّمت يف 
العام املاضي كوسيلة لزايدة اإليرادات غري النفطية. وعلى وفق القانون اجلديد، سيتم تعويض املوظفي 
أبثر رجعي عن أي استقطاعات منذ بداية هذا العام، وعلى الرغم من أن التعديل قد ُقّدم من قبل 
الربملان بنحو شبه أكيد ألغراض انتخابية، إال أن هذه اخلطوة ستضع احلكومة يف موقف صعب 
مع صندوق النقد الدويل، إذ كان من املقرر إجراء املراجعة الثالثة للرتتيبات االحتياطية )SBA( مع 
صندوق النقد يف شهر تشرين األول من عام 201٧ لكن مل يتم االنتهاء منها إىل اآلن، وقد أبدى 
إقليم  املخصصة حلكومة  األموال  بسبب حجم  احلالية؛  املوازنة  من  استياءه  الدويل  النقد  صندوق 

كردستان والغاء ضريبة ٪3.8]2[.

العام، وميكن  بنسبة 2٪ يف موازنة هذا  بنحٍو طفيف  النفطية  اإليرادات غري  ارتفعت  لقد 
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للحكومة اتباع خيارين لتصحيح بعض أوجه القصور: فإما الطعن أمام احملكمة االحتادية العليا إللغاء 
التعديالت اليت مل يوافق عليها من قبل احلكومة، واليت من املرجح أن حتدث بعد انتخاابت أاير، 
وإما وضع موازنة تكميلية يف وقت الحق من العام مبجرد اكتمال عملية تشكيل احلكومة اجلديدة. 
وابحملصلة جيب على احلكومة أن أتخذ يف احلسبان التعهدات اليت قدمتها اجلهات املاحنة الدولية يف 

مؤمتر الكويت يف شهر شباط؛ مما يشري إىل أن املوازنة التكميلية أمٌر ال مفر منه.
يف اخلتام، نستطيع القول إن طبيعة موازنة 2018 تؤشر حلقيقتي يف العراق: أوالمها: هناية 
احلرب على داعش وما تبعها من اهتمام حكومي متزايد يف ملف اإلعمار واخلدمات، واثنيهما: 

حماوالت أعضاء جملس النواب إلرضاء قواعدهم اجلماهريية مع قرب موعد االنتخاابت النيابية.

]1]– ميكن االطالع على النص النهائي لقانون املوازنة هنا  https://goo.gl/6j5iSp. مل تُنشر 
املرافقات بعد، لكن الباحث متكن من احلصول على نسخة منها، وتستند األرقام املفصلة يف هذه 

املقالة إىل املرافقات الرسية لقانون املوازنة االحتادية لعام 2018.
[2]-Iraq Oil Report, IMF opposes budget, putting billions in financ-
ing at risk https://www.iraqoilreport.com/news/imf-opposes-budget-
putting-billions-financing-risk-28115/
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2018-3-18
“التعليم هو أقوى سالح ميكنك استخدامه لتغيري العامل” )نيلسون مانديال(.

قبل وقت طويل من ظهور فرنسا كدولة دميقراطية، لطاملا كانت تطمح هذه الدولة لرفع األمة 
قبال الوصول إىل املبادئ اليت أراد خنبة املفكرين رؤيتها، إذ كتب عامل االجتماع الفرنسي إميل دوركامي 
يف التعليم وعلم االجتماع: “لكل أمة نظامها التعليمي اخلاص هبا الذي يعكس هويتها متاماً كما 
تعكس األخالق، واآلراء السياسية، وامليول الدينية هويتها الوطنية”. ويعكس أسلوب التعليم يف 
كل دولة رؤية األمة اجتماعياً، إذ إن الطفل الذي ولد وترعرع يف بلد مجهوري سيكتسب ابلتأكيد 

الصفات اليت تتمسك هبا الدولة.
ويفرتض دوركامي يف حتليله للدور الذي يؤديه التعليم يف اجملتمع، أن الدولة ستطمح يف هناية 
املطاف إىل قولبة اجليل القادم ليعكسوا صورهتا بوضع نظام تعليمي يتماشى مع رؤيتها السياسية 
روسيا  يف  التعليم  أّداه  الذي  الدور  إىل  نظران  حال  يف  التأثري  هذا  مع  التأريخ  ويتفق  والفلسفية، 

السوفيتية كقناة، وتوسعة ملبادئ أتسيس الدولة.
فإذا كان التعليم –أو احلق يف التعليم بنحٍو أدق- إحدى محالت الناشطي االجتماعيي 
إمكانية  إىل  استناداً  املساواة  انعدام  فيه  يظهر  -الذي  االجتماعي  النظام  تصمم  أبهنا  العتقادهم 
الوصول إىل املعرفة-، فإن احلقائق العصرية قد جعلت من التعليم امتداداً لبصمة أي دولة اجتماعياً 

وسياسياً ومالياً، وجزءاً ال يتجزأ من التخطيط االسرتاتيجي هلا.
فإذا أشار نيلسون مانديال إىل التعليم ابعتباره وسيلة الرتقاء األفراد حنو مستوى اجتماعي 

أعلى، فإن التعليم يف سياق بناء الدولة لديه القوة أيضاً يف “تغيري العامل”.

نظام التعليم الوطني في فرنسا – التعبير عن فلسفة 
اجتماعية ديمقراطية

كاثرين شكدام *

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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لتنقلها إىل  التعليم كمؤسسة مستقلة، فإن لدى فرنسا ثروة كبرية من احلكمة  وفيما خيص 
الدول النامية، وخالفاً للعديد من الدول املعاصرة هلا، فقد تعاملت فرنسا مع التعليم على أساس 

جاذبيتها الفكرية واحلضارية، وليس ابعتبارها مؤسسة جتارية جلين األرابح منها.

العديد من  الفجوة اليت تكونت مع  املاضية، أغلقت فرنسا  السنوات األربعي  فعلى مدى 
لسكاهنا.  العلمي  التحصيل  خيص  فيما   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان 
يكملون دراستهم  الذين  الشباب  بنسبة  الكبرية  الزايدة  الفرنسي يف  التعليم  نظام  إجنازات  وتكمن 
الثمانينيات، وإنشاء  العايل يف  الثانوية أو ما يعادهلا، والتوسع الكبري يف نسب االلتحاق ابلتعليم 
املعاهد التعليمية اجلامعية اجلديدة يف عام 1٩66، فضاًل عن تطوير مسارات املناهج الدراسية على 

مستوى اجلامعة.
وقد رافق ارتفاع مستوايت التحصيل العلمي يف فرنسا زايدة كبرية يف مستوى املهارات لدى 

سكاهنا.
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:EAG 2017)OECD( نظرة عامة على نظام التعليم يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
يُعّي 8٩٪ من اخلرجيي الشباب -يف قطاع العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات- • 

يف سوق العمل، مقارنة مع ٧٧٪ من خرجيي الفنون والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية 
والصحافة واملعلومات.

يكون اإلنفاق السنوي للمؤسسات التعليمية على الطلبة يف املرحلة االبتدائية أقل بنسبة • 
15٪ من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، يف حي أهنا أعلى بنسبة ٪3٧ 

ابلنسبة لطلبة املرحلة الثانوية.
يشكل الطلبة األجانب نسبة 10٪ من امللتحقي يف املؤسسات التعليمية الفرنسية، يف • 

حي أن ٤٪ فقط من الطلبة الفرنسيي يقررون الذهاب للدراسة يف اخلارج.
من •  أعلى  وهي  نسبة ٤٤٪  العمرية 25-3٤  الفئة  من  العايل  التعليم  يشكل خرجيو 

املتوسط   يف مجيع أحناء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف البلدان األوروبية.
يلتحق عدد كبري من الصغار برايض األطفال يف فرنسا )الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات • 

تقريباً(، ويبلغ اإلنفاق على رايض األطفال 0.8٪ من الناتج احمللي اإلمجايل وهو أعلى 
من املتوسط   يف مجيع أحناء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

ازدادت نسب النجاح يف املسارات املهنية )CAP/BEP( بنحٍو ملحوظ يف فرنسا، • 
كما ازدادت نسب االستثمار يف هذه الربامج أكثر من الربامج العامة، إال أن معدالت 

عمالة الشباب ذوي املؤهالت املهنية أقل مما هو عليه يف البلدان األخرى.
حيضر الطلبة يف املرحلة االبتدائية 162 يوماً تعليمياً يف السنة، ويعد أقل عدداً مقارنة • 

 86٤ حيضرون  الطلبة  أن  إال  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  مجيع  مع 
ساعة مقارنة مبتوسط الساعات اليت تبلغ   800 ساعة يف مجيع بلدان منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية.
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اتباع النهج الفرنسي يف التعليم
على مّر القرون والعقود اليت شهدت تغري عدة أنظمة حاكمة، واجهت فرنسا متغرياً واحداً 
هو: صياغة نظامها التعليمي. وخالفاً للعديد من الدول املعاصرة هلا، فقد اعرتفت فرنسا أبن التعليم 
احتياجاهتا  أداة سياسية، ويرجع ذلك إىل رؤية فرنسا ألبعد من  قبل أن يكون  هو حق أساسي 

السياسية واملؤسسية املباشرة.
نظاماً  نفسها  عّدت  -اليت  الثالثة  الفرنسية  اجلمهورية  واجهته  الذي  األول  التساؤل  وكان 
قادراً على حترير مواطنيها ومتكينهم على أساس املساواة االجتماعية والقانونية- هل جيب  تعليمياً 
على املدرسة أن تتبع الكنيسة -كما كان احلال ملدة طويلة جدًا- أو إىل اأُلسر… أو إىل الدولة؟

على الرغم من أن التساؤل مل يكن جديداً، إال أن إجابته حتدد مصفوفة املؤسسة اجلمهورية 
الفرنسية، وتسمح بنشر “األمنوذج الفرنسي” أبكثر من طريقة وتطبيقه يف بلدان أخرى. وعلى الرغم 
من وجود العديد من املنتقدين للعلمانية الفرنسية، إال أهنا سحت إبضفاء الطابع الدميقراطي لنظام 

التعليم الفرنسي كونه أداة اجتماعية لتمكي الشعب.
وقد أكد بعض املفكرين مثل )لويس رينيه دي كاراديوك ال تشالواتيس، وجان اببتيست 
كريفييه( احلاجة إىل صياغة نظام تعليمي وطين -وهو التعليم الذي تقدمه الدولة لصاحل الدولة-، 
قال ال تشالواتيس: “إن ألي دولة احلق يف إعطاء التعليمات لسكاهنا؛ إذ جيب أن يُرّب أطفال 

الدولة من قبل أعضاء الدولة”.
وتعد اجلمهورية الفرنسية الثالثة وريثة )التنوير والثورة(؛ مما تؤكد ظهور دولة تربوية بعيدة عن 
سلطة الكنيسة واألسرة، وأصبح شعار فرنسا “احلرية واملساواة واألخّوة” يف اليوم الذي أعلن فيه 
جول فريي أن املدرسة العامة حرة وعلمانية وإلزامية، فلم يصبح التعليم إحدى احلقوق فحسب بل 

أصبح إلزامياً ابلقانون.
وهناك تساؤل آخر ال ميكن جتاهله يرتبط ابألولوية األساسية للمساواة، هو: كيف ستعمل 
املدرسة على أن تصبح أداة إلرساء الدميقراطية وتسمح بتحرير اجلميع من أعباء احلتمية االجتماعية؟ 
ومبا أننا مجيعاً منتجات بيئتنا، فكيف ميكن للجمهورية أن تصوغ نظاماً يتجاوز مجيع أوجه االختالف؟
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وقد قدم جولز فريي أوىل اإلجاابت عن طريق منح األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بي 6 
و13 عاماً إمكانية احلصول على تعليم متماسك وموحد يف مرحلة التعليم االبتدائي. ولكن ما تزال 
هناك مسألة احلصول على التعليم الثانوي، الذي سيكون أساساً للعديد من مشاريع اإلصالح يف 

حقبة ما بي احلربي العامليتي.
الدمج؛ مما  الوزير إدوارت هرييوت عام 1٩26 مبدأ  اتبع  التفاواتت االجتماعية،  وملعاجلة 
أّدى إىل إجبار وجود تالميذ من خمتلف األعمار واخللفيات االجتماعية يف الصف الواحد؛ لتحسي 
شعور التالميذ ابملسؤولية الشخصية جتاه جناحهم بناًء على جهودهم الشخصية، إذ إن مجيع األفراد 

حتت علم اجلمهورية متساوون.
وقد امتازت حقبة هناية القرن التاسع عشر يف فرنسا إببداء أمهية لإلصالحات املدرسية اليت 
دافع عنها جول فريي، عرب تقدمي التعليم اجملاين يف عام 1881 ومن مث التعليم اإلجباري والعلماين. 
وصّمم فريي نظاماً وطنياً )للتعليم املفتوح للجميع(؛ لتدريب مواطين املستقبل يف اجلمهورية الثالثة 
الناشئة آنذاك. يف هذا السياق، أصبحت املدرسة بوتقة للوحدة الوطنية، وقد أدى املعلمون -كما 
يذكر جان ميشال غايالرد- دوراً أساسياً من خالل الظهور ابسم “أفضل ضامن للنظام اجلمهوري 

والدميقراطية السياسية واالجتماعية”.
ويشري حتليل لكتاابت جول فريي إىل أن وزير التعليم العام والفنون اجلميلة كان مؤيداً قوايً 
نيسان  موليري 10  الشهري يف سال  عنوان خطابه  ويؤكد  واألكادميية،  االجتماعية  املساواة  لفكرة 

18٧0 “املساواة يف التعليم” الذي ينادي لصاحل هذه الفكرة.
وكانت وجهة نظر فريي أكثر تعقيداً، إذ يرى كلود ليليفر أن وجهة نظر فريي مل تكن حول ما 
ميكن القيام به لتعزيز فكرة “التسوية املطلقة للظروف االجتماعية، اليت من شأهنا أن ختمد عالقات 
الطرفي حقوق حمددة  القيادة والطاعة يف اجملتمع”، بل كانت “مسألة وجود سيد وخادم لكال 

ومتوقعة، ولكل منهما واجبات عليهما أتديتها”.
الفكر  وحدود  لنطاق  أوسع  لفهم  أفضل  بنحو  النقطة  تلك  زيلدين  ثيودور  وأوضح 
“الدميقراطي” الذي اندى به جول فريي؛ إذ مل يكن فريي مهتماً ابحلراك االجتماعي، فقد أراد أن 
يتساوى الرجال يف حقوقهم وكرامتهم، وكان القصد من النظام الذي مينح احلقوق وااللتزامات أن 



110

حصاد البيان

حتل حمل القمع الطبقي.
يشكل  ما  لفهم  إساءًة  الدولة  لبناء  اسرتاتيجية  التعليم كأداة  دور  تقدير  من  التقليل  ويعد 
السيادة الوطنية. وإذا كان دور اجليوش يكمن يف أتمي السالمة اإلقليمية ألي أمة واحلفاظ عليها، 

فإن التعليم سالح قوّي ضد التجزئة االجتماعية والركود االجتماعي واالقتصادي.
التعليم كأداة للتنمية االجتماعية والسياسية االسرتاتيجية

لقد وضعت فرنسا نظامها التعليمي حول تلك القيم اليت أرادت أن جتسد مجهوريتها على 
وفقها، ويبقى أبرز إجنازات فرنسا نظامها التعليمي الوطين والقيم اليت شاركت يف وضعها. وكانت 
فرنسا يف عهد جولز فريي آخر حقب التفاوت االجتماعي؛ إذ يف نيسان عام 1٩٧0 أعلن الوزير 
آنذاك يف سال موليري أن املساواة هو شرط أساسي للتعليم، ويف هذا اخلطاب أعرب فريي عن عزمه 
إلغاء امتيازات الثورة الفرنسية. وقال فريي: “إن وجود تعليم غري متكافئ سيؤدي إىل انعدام وجود 
للدميقراطية”، وأضاف: “أن ما أسيه القيادة الدميقراطية ال  مساواة يف احلقوق، اليت تعدُّ أساساً 
يكمن يف التمييز بي الرتبة العليا والدنيا، بل هناك رجالن متساواين يف احلقوق يتعاقدان معاً ويعلم 
كل منهما حقوقهما احملددة وواجباهتما”، وستستغرق فرنسا عدة عقود لعمل إصالحات من أجل 
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توسيع نطاق برانجمها “للتعليم اجملاين للجميع”، وذلك إبدراج التعليم الثانوي، مث التعليم اجلامعي.
تفانيها يف  الغربية احلديثة األخرى، حافظت فرنسا على  الدميقراطيات  للعديد من  وخالفاً 
نظام تعليمي وطين حّر، وأصبح التعليم أحد املوضوعات الرئيسية للفكر السياسي الوطين يف النصف 
الثاين من القرن العشرين، وقد كان التعليم موضوعاً أساسياً يف العديد املقاالت يف الصحافة اليومية 
والدراسات يف الدورايت العلمية والطلبات احلكومية دون إغفال التوصيات الصادرة عن املنظمات 

الدولية املرموقة، وشرعت االستثمارات يف جمال التعليم اآلن أن تكون مصدر قلق للبلدان النامية.
فرنسا  يكون حترير  أن  ديغول: “جيب  اجلنرال شارك  للجزائر، كتب  فرنسا  استعمار  وبعد 
مصحوابً بتجديد مؤسساهتا يف مجيع اجملاالت، وال بدَّ من حتقيق حتوالت عميقة يف النظام السياسي، 
العديد من خطط اإلصالح،  النظام االجتماعي”. ولذلك وضعت  االقتصادي، ويف  النظام  ويف 
وجاءت إلهلام عمل جلنة مكّرسة لتحسي التعليم اليت تشكلت يف 21 كانون الثاين 1٩٤٤ بواسطة 
واجتاهاته  األويل  املشروع  هذا  دوافع  وكانت  والشباب-،  الوطنية  الرتبية  -مفوض  رينيه كابيتانت 
صرحية للغاية؛ “إذ إن التطلعات حنو جتدد قوي ليست مبهمة، ففرنسا تعرف ما ينقصها قبل نشوء 
احلرب، وقد وضعت خطة لإلصالح يف األعوام 1٩3٧، 1٩38، 1٩3٩، وكان اإلصالح قد مت 

خبطى صغرية وبطيئة، ولكن يف النهاية قد حققت غايتها”.
وحتت قيادة رينيه كابيتانت أعادت فرنسا النظر يف نظام التعليم أبكمله لتشمل رؤية وطنية 
جديدة؛ مما يثبت مرة أخرى أن التعليم على مستوى الدولة هو يف الواقع عمل سياسي كبري. فكان 
ينظر إىل التعليم يف فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية كوسيلة لتصحيح االنزعاج من مدة االحتالل 

وإعادة أتكيد القيم اجلمهورية يف السرد الوطين.
يف  لالهتمام  مثرية  انفذة  وفتحت  الفكرة،  هذه  املّدة  تلك  تلت  اليت  اإلصالحات  وتعزز 
االرتباطات القائمة بي احلقائق الدميوغرافية كارتفاع عدد السكان -على سبيل املثال-، ورغبة الدولة 

يف “إضفاء الطابع الدميقراطي” على نظامها التعليمي الوطين.
ومع حسبان التعليم حقاً طبيعياً اثبتاً يف فرنسا حبلول اخلمسينيات من القرن املاضي، طُِلب 
من املسؤولي يف الدولة توسيع النظام التعليمي، وتطويره، وضبطه بنحٍو كامل لتلبية االحتياجات 

والتوقعات املتزايدة.
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ويف الستينيات شهد التعليم تغرياً شاماًل، إال أن هذه الطفرة اهليكلية مل حتدث دون عواقب، 
إذ على الرغم من أن نظام التعليم قد متكن من التصدي لتدعيم قوته العاملة، بيد أنه مل يتمكن بعُد 
من التغلب على التحدي املتمثل يف إضفاء الطابع الدميقراطي على التعليم الذي ما يزال حى اليوم 

حتدايً اجتماعياً رئيساً للمجتمع الفرنسي.
وتشهد إعادة النظر يف نظام التعليم يف فرنسا بعد االحتالل -وهي فرتة أثبتت أهنا صادمة 
اجتماعياً وسياسيًا- على الدور الذي أداه التعليم يف سد اهلوية الوطنية الفرنسية، وبعيداً عن الفوائد 
املالية الفورية للسكان املتعلمي، تظهر لنا الفكرة الداعية إىل أن األمة املفكرة تتفّوق على األمة احلرة.
وكان على فرنسا أن تتعامل مع ظهور التكنولوجيا واالستهالك التكنولوجي الشامل، مثل: 
التلفزيون، واإلنرتنت؛ ولذلك أصبحت إعادة التفكري يف األساليب الرتبوية قضية حاسة إذ بدأت 
املدارس تتنافس مع مصدر آخر للمعلومات واملعرفة؛ وذلك لظهور “ثقافة” جديدة. وكان هذا 
اليت كانت  اجلماعية”  أسباب فشل “املدرسة  املعرفة هو أحد  إىل  للوصول  العرض “التنافسي” 
آخذة يف الظهور؛ فقد أعيد النظر يف النظام الذي حيدد اكتساب املعرفة يف مكان حمدد، ويستبعد 
القدرات الفردية؛ األمر الذي قاد إىل فكرة أكثر واقعية، وهي قدرة الفرد يف التفكري خارج النظام 
املدرسي. وقد قال بيري مندس-فرنس “إن حصول مجيع األطفال على فرص متكافئة من طريق 

إضفاء الطابع الدميقراطي يف التعليم هو املفتاح لتحرير اإلنسان”.
لقد تكونت املدرسة الفرنسية من عدة حركات، منها نتيجة اآلاثر الدميغرافية اليت أّدت إىل 
تكّيف الدولة مع الواقع اهليكلي اجلديد؛ إذ إن الدولة حباجة إىل بناء مزيد من املدارس الستيعاب 
ترتبط  اليت  للبالد�  االقتصادية  التنمية  ابسرتاتيجيات  األخرى  احلركة  وترتبط  القادم.  اجليل  أطفال 
ابالستثمارات املتصلة ابملدارس، وزايدة رأس املال الثقايف، وتتطلب تنمية توقعات أمة ما يف االقتصاد 
ليس  املدرسة  أن  هي  الثالثة  احلركة  أن  الشباب. يف حي  تعليم  يف  الكبري  اإلنفاق  املعومل ضرورة 

ابستطاعتها أن تكون منظمة تربوية إذ مل تعد فكرهتا تتكيف مع أطفال اجليل اجلديد.
فكرة  ليجراند: “إن  لويس  إذ كتب  تعليمي موضع خالف،  نظام  يكن ضرورة وجود  ومل 
التحول الدميقراطي الضروري واحملتمل، وحالة التقدم االقتصادي والتقدم االجتماعي على حد سواء 
يتبع الواقعية اجلديدة، إذ يعدُّ التحول الدميقراطي أمراً مستحياًل نظراً للحتمية االجتماعية والبيولوجية 
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كذلك. وفضاًل عن ذلك، تتطلب التنمية االقتصادية والتقنية اختياراً مبكراً ومنتظماً “للموهوبي” 
الذين سيكونون قادرين للوصول إىل مستوى عاٍل من التدريب الالزم لقيادة العصر اإللكرتوين. أما 
ما خيصُّ األفراد املتبقي، فمن األفضل أن نطّور فيهم املواقف الالزمة لسالسة سري الشركات واهليئات 
االجتماعية؛ ومن هنا جاءت فكرة إلغاء التعليم ألولئك الذين هم ليسوا قادرين على االستفادة من 

التعليم العام رفيع املستوى”.
لتفادي  ينبغي جتنبه  الذي  التوجه  الذي يطرح نفسه اآلن هو معرفة مستوى هذا  والسؤال 
ظاهرة التسرب من املدرسة، فقد اختذت تدابري ملعاجلة هذه املشكلة منذ الثمانينات. ومع ذلك، 
جيب علينا التشكيك يف معىن هذه التعديالت: هل التنويع الوحيد للدورات التدريبية يكفي لتصحيح 

آاثر هذا التحول الدميقراطي؟
كتب أنطوان بروست هبذا الصدد: “أن إصالح اجلامعات ال يقتصر على توحيد الطبقات 
االجتماعية فحسب، بل يضفي الشرعية عليها كذلك؛ ألهنا تستند إىل معايري اجتماعية ال تبدو 
علنية، ودعت أعضاء اجملموعات االجتماعية املختلفة إىل استيعاب مواقفهم االجتماعية، يف حي أن 
ضحااي االختيار قد يلومون النظام الذي مل مينحهم فرصة. وحي ُمِنَح اإلصالُح يف نظام اجلامعات 
فرصًة دون مكافحة األعباء االجتماعية لطلبة اجلامعات جعلهم ذلك يتحملون مسؤولية فشلهم أو 
جناحهم، وما كان ممكناً أن يعزى سابقاً إىل فرص منذ الوالدة وعدم املساواة يف املدارس مل يعد يقع 
على اجملتمع بل على األفراد، ومع مرور الوقت فإن اإلصالح الذي أراد أن يكون النظام دميقراطياً 

ثبت أنه غري متكافئ”.
وهناك حتٍد جديٌد اليوم يتمّثل يف صياغة نظام ال خيتار األفراد “املوهوبي”، ولكن بداًل من 
ذلك توجيههم ومن مث تدريبهم على وفق قدراهتم اليت ُكِشف عنها سابقاً؛ مما أاتح وجود سيولة 

اجتماعية واقتصادية أكرب.
وتتمتع الدول النامية مبيزة من حيث إنه ابستطاعتها التعلم من جتارب الدول األخرى يف صياغة 
نظام تعليمي مصمم خصيصاً الحتياجاهتم، على عكس فرنسا اليت كان عليها يف القرن التاسع عشر 
أن تتعامل مع العديد من القيود الكبرية كالتفاواتت اجلغرافية، واخلدمات اللوجستية، وغريها. وإن ظهور 
التقنيات احلديثة يسمح بقدر كبري من املرونة يف حال ُسخِّرت من قبل الدولة يف إطار رؤية متماسكة.
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2018-3-1٧
املاضي،  الشهر  لعام 201٧ يف  الفساد  الدولية مؤشر مدركات  الشفافية  أصدرت منظمة 
وكشفت املنظمة يف تقريرها عن تصدُّر نيوزيلندا القائمة من حيث قلة الفساد متحصلًة على جمموع 
100/8٩، يف حي ُصنفت الصومال أبعلى مستوايت للفساد مبجموع 100/٩، وبلغ متوسط   

النتيجة العاملية ٤3/100.]1[
وقد كشف التقرير عن حتسُّن ترتيب العراق حتسناً طفيفاً، إذ ارتفع تقييم البالد من 100/1٧ 
يف عام 201٧ إىل 100/18 يف عام 2018؛ وبذلك حيتل العراق املرتبة 16٩ من إمجايل 180 
األفضل  النتيجة  املتحدة  العربية  اإلمارات  األوسط، حققت  الشرق  ويف  املؤشر.  يف  مدرجة  دولة 

حبصوهلا على تقييم 100/٧1، وجاءت يف الرتتيب 21 على مستوى العامل.

20122013201٤20152016201٧العراق
181616161٧18تقييم مؤشر مدركات الفساد

مقارنة بي تقييمات العراق يف مؤشر مدركات الفساد بي عامي 2012-201٧
وعلى ما ذُِكر من نتائج جيب أخذ بعض النقاط املهمة ابحلسبان حي حتليل النتائج، وهذا 

النقاط تتمثل ابآليت:
أواًل: ال يقيس مؤشر مدركات الفساد مستوايت الفساد الفعلية، بل يركز على مستوى إدراك 

الفساد بي خرباء الدولة ورجال األعمال.
اثنياً: ال ُتجري منظمة الشفافية الدولية املسوحات والتقييمات بنفسها، بل تعتمد على نتائج 
جمموعة حمددة من التقييمات اخلارجية اليت حُتّدد درجاهتا وجتمع وتُعتمد كنتائج ملؤشر مدركات الفساد.

مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية: تركيز 
خاص على جمهورية العراق

علي المولوي *

* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اثلثًا: تستند نتائج مؤشر مدركات الفساد هلذا العام -يف الغالب- إىل التقييمات اليت أجريت 
يف عام 201٧، وجُترى االستبياانت -يف بعض احلاالت- كل عامي؛ لذا فإن آخر البياانت املتاحة 

تعود إىل عام 2016.
كيف قـُّيم العراق يف مؤشر مدركات الفساد؟

يقّيم مؤشر مدركات الفساد البلداَن إمجااًل على أساس درجة إدراك الفساد املوجود يف القطاع 
العام، ويعتمد املؤشر على نتائج ثالثة عشر استقصاًء]2[ من منظمات مستقلة عن منظمة الشفافية 
الدولية، مبا يف ذلك البنك الدويل ودار احلرية، وتستند ثالثة من هذه االستقصاءات إىل آراء رجال 
األعمال احملليي، يف حي أن املصادر العشرة املتبقّية هي تقييمات خلرباء مقيمي وغري مقيمي يف 

البلدان]3[.
ال  إما  املتبقّية  الدراسات  ألن  فقط؛  استقصائية  دراسات  إىل مخس  العراق  تقييم  ويستند 
تنطبق على العراق، مثل تقييم مصرف التنمية األفريقي، وإما ال تشمله لعدم إدراج العراق فيها، مثل 
استطالع الرأي التنفيذي للمنتدى االقتصادي العاملي، بينما يعتمد تقييم مؤشر مدركات الفساد 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة على ٧ استقصاءات، وكوراي اجلنوبية على 10 استقصاءات.
الدرجة  تشكل  اليت  اخلمسة  التقييمات  من  نتائج كل  بي  مقارنة  أدانه  اجلدول يف  ويوضح 
اإلمجالية للعراق لعامي 2016 و201٧، ونظراً إىل أن كل تقييم يستخدم مقياساً خمتلفاً، فيقوم مؤشر 
مدركات الفساد بقياس هذه النقاط ابستخدام حساب رايضي يسهل عملية جتميع النتائج وتقييمها.

تقييم العراق لعام 201٧ )من 100(تقييم العراق لعام 2016 )من 100(مصدر

BTI2025
EIU1٩20

GI1010
PRS1515

V-DEM1٩20
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وفيما أييت وصف موجز   هلذه التقييمات اخلمسة:
1. مؤشر مؤسسة برتلسمان للتحول )BTI( لعام 2018:

مقرها  أملانية خاصة  برتلسمان )Bertelsmann Foundation( هي مؤسسة  مؤسسة 
يف مدينة غوترسلوه، ومتّول يف املقام األول من قبل شركة متعددة اجلنسيات اتبعة جملموعة برتلسمان 

املتخصصة يف وسائل اإلعالم، ومتتلك املؤسسة مكاتب يف بروكسل، وبرشلونة، وواشنطن.
إن مؤشر مؤسسة برتلسمان للتحول هو تقييم جُتريه جمموعة صغرية من اخلرباء غري املقيمي 
يف البلدان، وجُيرى التقييم األويل من قبل ابحث واحد مطلوب منه اإلجابة عن سؤالي متعلقي 
ابلفساد: األول: إىل أي مدى تُفَرُض عقوابت قانونية أو سياسية على أصحاب املصلحة الذين 
ُيسيئون استخدام مراكزهم؟ واآلخر: إىل أي مدى تستطيع احلكومة احتواء الفساد بنجاح؟ ويكون 
تقييم اخلبري لكل سؤال من 10 درجات، ويف تقرير مؤشر مؤسسة برتلسمان للتحول لعام 2016 

سجل العراق 10/2 للسؤال األول، و10/3 للسؤال الثاين.
مث يراجع خبرٌي اثٍن التقييم املبدئي، وقد يقدم تعدياًل على الدرجات مع مربرات صاحلة إذا 
لزم األمر، بعدها يستعرض املنسق اإلقليمي تقييَم كل بلد قبل أن يتخذ جملس املؤسسة املكون من 

حنو 20 أكادميياً أوروبياً قراراً هنائياً بشأن تقييم كلِّ بلد.
ويعتمد مؤشر مدركات الفساد على مؤشر مؤسسة برتلسمان للتحّول للمدة من 201٧ إىل 
2018 املقرر نشره يف هناية شهر آذار من هذا العام، وسيكون متاحاً على اإلنرتنت]٤[. وقد حتسن 
تقييم العراق يف مؤشر مؤسسة برتلسمان بنحٍو طفيف، إذ ارتفع من 100/20 يف عام 2016 إىل 

100/25 يف عام 201٧.
تقرير تقييم املخاطر للبلدان يف وحدة االستخبارات االقتصادية )EIU( لعام 201٧:

تعدُّ وحدة االستخبارات االقتصادية الذراع البحثية جمللة اإليكونيميست يف لندن، وهي شركة 
أحباث واستشارات عاملية تليب احتياجات الشركات وصانعي السياسات يف مجيع أحناء العامل. ويكون 
تقرير تقييم املخاطر للبلدان تقييماً للخرباء يكونون اتبعي هلذه الشركة. وتُعطى درجات التقييم بي 
)0 “نسبة منخفضة جداً من الفساد” إىل ٤ “نسبة عالية جداً من الفساد”(، وال تتوافر التقارير 
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التقييم، ومدى اّطالع  إال للعمالء واملشرتكي؛ لذلك توجد معلومات عامة حمدودة حول عملية 
وحدة االستخبارات االقتصادية على معلومات من األرض.

تقييم املخاطر للبلدان حبسب اإلحصاءات العاملية )GI( لعام 2016:
إن تقرير )GI( هو تقرير من إنتاج شركة )IHS Global Insight(، وهي شركة عاملية 
لالستشارات واملعلومات مقرها يف واشنطن العاصمة، وتقدم خدماهتا لرجال األعمال يف الغالب، 
ويتضمن مؤشر )GI( ستة عوامل لتقييم الفساد، وهي املخاطر: السياسية، واالقتصادية، والقانونية، 
والضريبية، والتشغيلية، واألمنية. وتعتمد التقييمات املخصصة لكل دولة على تقييم نوعي من قبل 
متخصصي حمليي يف الدولة يعتمدون عادة على خرباء متمركزين يف كل بلد. ويكون هذا التقرير 
 )IHS( متخصصي  اعتماد  مدى  من  التأكُّد  الصعب  من  لذا  واملشرتكي؛  للعمالء  فقط  متاحاً 
على اخلرباء داخل العراق. عالوة على ذلك، منذ عام 2015، توقفت )IHS( عن تزويد منظمة 
البياانت من خالل بوابة مؤشرات احلكم  الشفافية العاملية بتقارير )GI(؛ لذلك يتم الوصول إىل 

العاملية اخلاصة ابلبنك الدويل، تعود أحدث البياانت املتاحة إىل عام 2016.
ويرتاوح تقسيم درجات التقييم من )1.0 “احلد األقصى للفساد” إىل 5.0 “احلد األدىن 
للفساد”(، بقي مؤشر )GI( القياسي للعراق يف عام 201٧ دون تغيري عند 100/10، وهي أسوأ 

نتيجة بي التقييمات اخلمسة.
دليل املخاطر للبلدان جملموعة )PRS( الدولية:

يُنشر هذا التقرير من قبل شركة استشارات خماطر خاصة ومقرها يف سرياكوز-نيويورك. وتنتج 
جمموعة )PRS( تقريراً شهرايً عن املخاطر يف البلد، ويكون متاحاً فقط للمشرتكي، وتقّيم التقارير 
“أقل خطر  و6  “أعلى خطر حمتمل”   0( بي  التقييم  ويرتاوح  السياسي.  النظام  داخل  الفساد 
حمتمل”(، وحيتسب التقييم اإلمجايل للبلد على أنه إمجايل التقييمات الفصلية اليت تغطي املدة من 
شهر آب من عام 2016 إىل شهر آب من عام 201٧، وبقيت النتيجة القياسية للعراقية دون 

تغيري عند 100/15.
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تقييم أصناف الدميقراطية )V-DEM( لعام 201٧:
تنّظم هذا التقييَم جمموعٌة من اخلرباء يف جامعة غوتنربغ يف السويد، وجامعة نوتردام يف الوالايت 
املتحدة األمريكية. وبداًل من االعتماد على خبري تقييم واحد، يضم تقييم )V-DEM( وجهات 
نظر العديد من املنظمات احمللية اليت مل يكشف عن هوايهتا علنياً. ويسعى تقييم )V-DEM( إىل 
اإلجابة عن السؤال اآليت: ما مدى انتشار الفساد السياسي؟ ويرتاوح التقييم من )0 “منخفض” 
إىل 1 “عاٍل”(، وحصل العراق على درجة 0.82 يف أحدث تقييم ل��)V-DEM(، وهذا ما يعادل 

درجة قدرها 100/20.
كيف ميكن حتسني تقييم العراق يف مؤشر مدركات الفساد؟

يف  العراق  تدرج  أن  ميكن  الدولية  الشفافية  منظمة  هبا  تعرتف  أخرى  مصادر  ثالثة  هناك 
تقييماته، لكنها مل تفعل ذلك إىل اآلن، وهذه املؤشرات هي: مؤشر قانون حكم مشروع العدالة 
للتنافسية  السنوي  العاملية )World Justice Project Rule of Law Index(، والكتاب 
 .)EOS( السويسرية، ومسح الرأي التنفيذي للمنتدى االقتصادي العاملي )IMD( العاملية جلامعة
شأن  ومن  تقييماهتا.  يف  األخرى  األوسط  الشرق  دول  من  العديَد  الثالثُة  التقارير  أدرجت  وقد 
إىل  يستندان  ألهنما  الشامل  العراق  تقييم  إثراء  اخلصوص-  وجه  -على  األخريين  االستقصاءين 
تقييماهتم  وستقدم  البلد،  داخل  يعملون  الذين  من  األعمال  لرجال  متعددة  استقصائية  دراسات 
وجهات نظر أوسع من تقييمات اخلرباء اليت جيريها إخصائيون ال يتواجدون يف العراق، وليس لديهم 

عالقات وتواصل منتظم مع بريوقراطيي القطاع العام.
السنوي  الكتاب  وتنشر  األعمال  إدارة  يف  متخصصة  سويسرية  جامعة  هي   )IMD( إن
املعاهد  مع   )IMD( وتعمل  العامل،  حول  دولة   63 يشمل  الذي   )WCY( العاملية  للتنافسية 
استطالعات  خالل  من  دولة  يف كل  التنفيذيي  األعمال  رجال  تصورات  لقياس  احمللية  الشريكة 
الرأي )وعلى وجه التحديد عن الفساد(، ويسعى تقرير )WCY( إىل فهم مدى تفشي الرشوة. 
ويف الشرق األوسط أقامت )IMD( شراكة مع مخس مؤسسات، منها: وزارة التخطيط التنموي 
واإلحصاء القطرية، ووزارة التخطيط األردنية، واهليئة العامة لالستثمار يف السعودية، واهليئة االحتادية 

للتنافسية واإلحصاء يف اإلمارات العربية املتحدة.
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وميتلك املنتدى االقتصادي العاملي منهجاً مشاهباً للغاية ملنهج )IMD(، إذ يدير أكثر من 
٤0 استقصاًء للرأي مع رجال األعمال يف كل بلد من البلدان اليت يشملها التغطية. ويف حي تصرُّ 
على العمل فقط مع املنظمات غري احلكومية، إال أن العديد من شركائها احملليي هم من اهليئات 
التنمية  ودائرة  اإليرانية،  االقتصادية  الشؤون  وزارة  ذلك  يف  مبا  احلاالت،  من  العديد  يف  احلكومية 
االقتصادية يف اإلمارات العربية املتحدة. وتعد سوراي وليبيا والعراق من دول الشرق األوسط الوحيدة 
اليت مل ُتدرج بعُد يف تقرير املنتدى االقتصادي العاملي، على الرغم من تقدمي الطلبات الرسية من قبل 
منظمات اجملتمع املدين العراقي للتعاون يف هذا اجملال، إال أّن املنتدى االقتصادي العاملي رفض حى 

اآلن التشارك مع العراق.
وقد بقي مؤشر مدركات الفساد يف العراق اثبتاً ضمن أسفل 5٪ يف التصنيف العاملي السنوي 
ملنظمة الشفافية الدولية، وإن إجراء تقييم أكثر صرامة ملفاهيم الفساد يف هذا البلد سُيعّزز بنحو كبري 
من خالل دمج التقييمات اليت تستند إىل وجهات نظر رجال األعمال التنفيذيي الذين يعملون يف 

العراق.

[1]–https://www.transparency.org/news/feature/corruption_percep-
tions_index_2017

[2]–  http://www.transparencykazakhstan.org/UserFiles/file/
CPI_2009_methodology_eng.pdf

[3]– http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/
cpi/2009/faqs

[4]– http://www.bti-project.org/en/home/
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2018-3-25
تستثمُر ما  املتطورة كوهَنا  البلدان  االقتصادّي يف  العصَب  الصغرية واملتوسطة  املشاريع  متّثُل 
لديها من طاقات بشرية يف خمتلف املشاريع االقتصادية؛ وهذا االستثمار يؤّدي إىل بناء اقتصادايت 
قوية بعيداً عن اعتماد املواطن على احلكومات ووظائف الدولة، وحي مالحظة اقتصادايت الدول 
العظمى والغنية، جند أن املشاريع الصغرية واملتوسطة تشّكل معظم الكياانت االقتصادية العمالقة 

وتوّفر الكثري من فرص العمل. 
ويعّرف البنك الدويل املشروع الصغري أبنه املشروع الذي يتكون من عشرة عاملي أو أقل، 
فيما يشتمل املشروع املتوسط على مخسي عامل كحد أعلى. وتسعى الدول النامية إىل تشجيع 
املشاريع الصغرية واملتوسطة عرب تشريع حزمة من احملفزات االستثمارية لتقوية االقتصاد وتوفري فرص 

العمل.
والسؤال الذي يطرحه الكثريون هو: كيف يتمّكن اجليل اجلديد من إنشاء املشاريع الصغرية 

أو املتوسطة واالبتعاد عن العمل يف مؤسسات الدولة؟
يف حقيقة األمر هناك حاجة ماسة أكثر من ذي قبل إىل مبادرات يف ظل ترهُّل مؤسسات 
أن  الشباب  على  ولكن  اخلاص،  القطاع  إىل  للتوجه  الشباب  تشجيع  أجل  من  ابملوظفي  الدولة 
ظل  ويف  واملتوسطة.  الصغرية  املشاريع  خالل  من  الفرص  عن  البحث  يف  أنفسهم  على  يعتمدوا 
القطاع احلكومي، وخلق فرص  العمل خارج  الشباب  الظروف االقتصادية احلالية، كيف يستطيع 

املشاريع الصغرية واملتوسطة؟
فهنا تقوم احلكومة بواجبها يف التوجيه على املشاريع اليت حتقق األرابح فيما يتمّكن املشروع 
من االستمرار، ويف الوقت نفسه يقدم خدمة للمجتمع. ومن املهم أاّل تكون خطط تلك املشروعات 

صناعة تدوير النفايات في العراق - اقتراح لدعم
 المشاريع الصغيرة

أحمد حسن علي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط 
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الصغرية عشوائية أو عدمية الفائدة أو ذات نتيجة سريعة املفعول ملدة قصرية، بل جيب أن تكون 
انجحة ومفيدة لسنوات طويلة وأن حتلَّ املشكالت االجتماعية. 

الرحبية،  النفاايت؛ إذ يعدُّ هذا املشروع من املشاريع  الفرص قطاع تدوير  ومن ضمن هذه 
حيث ميكن احلصول على معظم املواد اخلام ابجملان أو أبسعار زهيدة؛ مما يعين البدء برأس مال يسري 
مقارنة ابألرابح اليت ميكن احلصول عليها من هكذا مشروع، وغين عن القول إن املشروع حيافظ على 

البيئة وخيلصها من أكوام النفاايت.
يف  املعدات  استخدام  حال  يف  العالية  األرابح  ذات  املشروعات  من  النفاايت  تدوير  إن 
عمليات الفرز والتدوير، ولكن يف حالة إنشاء مركز تدوير بدائي قائم على األيدي العاملة فقط دون 
وجود معدات ومكائن فإن الطاقة اإلنتاجية ستكون أقّل، وتسّبب حالة من الفوضى والتلوث البيئي.
وهنا نقرتح إطالق برانمج لتشجيع القطاع اخلاص للعمل يف تدوير النفاايت عرب تقدمي بعض 
التسهيالت املالية واإلجرائية ألصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة. وحي مراجعة جتارب القطاع 
اخلاص لبعض الدول مثل بريطانيا، نرى أن بعض الشركات الصغرية منت وحتّولت إىل شركات كبرية 

خالل الزمن وحققت أرابحاً كبرية يف إدارة املخلفات.
وإن مثل هذا الربانمج يعمل على تدوير املخلفات يف األقسام اآلتية: 

القسم األول إعادة تدوير نفاايت الورق، والورق املقّوى ملاليي األطنان كل عام.   •
القسم الثاين إعادة تدوير البالستيك، حيث إن هناك عشرات األنواع اليت هي يف معظمها   •

قابلة إلعادة التدوير. 
والصلب،  احلديد،  مثل  املستقبل،  يف  الستخدامها  املعادن  تدوير  إعادة  الثالث  القسم   •

واألملنيوم، والنحاس، والفوالذ املقاوم للصدأ.
القسم الرابع إعادة تدوير األخشاب غري امللوثة، مثل املنصات اخلشبية، وصناديق اخلشب،   •

واأللواح، واخلشب الرقائقي، واألاثث. 
القناين  املعاجلة، مثل:  امللوث واملناسب إلعادة  الزجاج غري  إعادة تدوير  القسم اخلامس   •



123

مقاالت

الزجاجية، وزجاج النوافذ، وغريها.
القسم السادس إعادة تدوير املنسوجات اليت تشكل مئات اآلالف من األطنان سنوايً إن   •
مل تكن أكثر، اليت يتم التخلص منها كل عام، مع أن كثرياً من املنسوجات اليت ترمى قابلة إلعادة 

التدوير واملعاجلة.
القسم السابع إعادة تدوير األنقاض الصعبة مثل طوب البناء إىل مواد قابلة لالستخدام   •
من جديد، وهذه األنقاض الصعبة يف املنشآت الصناعية ومواقع البناء واهلدم، اليت حتمل يف عرابت 
إىل مراكز إعادة التدوير، حيث يتم سحقها مث إنتاجها من جديد للحصول على درجات خمتلفة من 

الركام، ويعاد استخدامها يف مواقع البناء.
القسم الثامن إعادة تدوير النفاايت الكهرابئية واإللكرتونية.  •

جيب  اليت  اخلطرة  الصناعية  النفاايت  من  البطارايت؛ كوهنا  تدوير  إعادة  التاسع  القسم   •
التخلص منها بنحو سليم. 

القسم العاشر املصابيح الكهرابئية، اليت تعدُّ أيضاً من النفاايت اخلطرة؛ بسبب احتواء مجيع   •
املصابيح على زئبق ضار ابلبيئة، فيجب التخلص منها إبزالة الزئبق من املصابيح، وميكن إعادة تدوير 

الزجاج ابلكامل.
بتقطيع اإلطارات.  السيارات، وذلك  إطارات  نفاايت  إعادة تدوير  القسم احلادي عشر   •
وتستخدم نشارة املطاط كغطاء أرضي يف املالعب واملواد السطحية للميادين الرايضية، ويستفاد منها 

يف صنع احلصري املطاطي، واملطبات السريعة، وغريها.
القسم الثاين عشر إعادة تدوير النفاايت الغذائية، وحتويلها إىل أعالف وأسدة زراعية؛ فعلى   •
سبيل املثال: تعمل شركات تدوير النفاايت يف آيرلندا على إعادة تدوير املخلفات الغذائية، ومعاجلة 
عشرات اآلالف من النفاايت الغذائية العضوية اليت كانت تطمر يف املاضي، وتنتج هذه الشركات 

ساداً زراعياً عايَل اجلودة الستخدامه يف الزراعة.
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شراء النفاايت القابلة إلعادة التدوير
َتكُمن املشكلة األساسية يف كيفية إلزام الناس برمي النفاايت يف احلاوايت اجملهزة، أو يف   
إلزام عاملي مجع القمامة ابملرور على املنازل واملناطق التجارية لتجميع القمامة، الذين قد ال يلتزمون 
ابلتعليمات كما هو مطلوب؛ فحينها يكون املواطن أو صاحب العمل مضطراً إىل إلقاء النفاايت يف 
أقرب موقع لتجميع القمامة. ويف حال غياب روح املسؤولية تُلقى املخلفات يف أي مكان، وتتحّول 

بعض األماكن املفتوحة يف املناطق السكنية أو يف الشوارع العامة إىل مكبٍّ كبري للنفاايت.
لذا فإن احللَّ األمثَل َيكُمن يف شراء املخلفات املذكورة آنفاً أبسعار زهيدة، لغاية واحدة وهي 
إفادة مجيع األطراف )املواطن، وشركة تدوير النفاايت، والبيئة، واالقتصاد(؛ وهنا نتحدث عن برانمج 

حكومي ينظم مشاريع القطاع اخلاص يف إعادة تدوير النفاايت أبنواعها املختلفة.
عرابت  على  حصوهلم  هو  واملتوسطة  الصغرية  املشروعات  هذه  أصحاب  إليه  حيتاج  وما 
مجع القمامة حى وإن كانت مستخدمة، وحتديد موقع لتخزين القمامة وفرزها على وفق الضوابط 
املختصة  اخلدمية  املؤسسات  إىل  بتسليمها  للتدوير  القابلة  غري  النفاايت  مع  والتعامل  الصحية، 

احلكومية أو اخلاّصة للتخلص منها بنحٍو صحيح.
الصغرية  املشاريع  التسهيالت ألصحاب  تقدمي  احلكومي  الربانمج  هذا  يتضمن  أن  وميكن 
واملتوسطة يف احلصول على مواقع التخزين والفرز والتدوير، وتقدمي عرابت مجع النفاايت ومكائن 
إعادة التدوير أبسعار خمّفضة أو ضمن جداول قروض مالية، وإعفاءات ضريبية ملدة حمددة من الزمن. 
وتُبىن فكرة هذا الربانمج على تثقيف السكان على فرز النفاايت حسب األنواع يف أكياس 
أو صناديق، مثاًل وضع املواد البالستيكية يف كيس واملواد اخلشبية يف صندوق والزجاجيات يف حاوية 
وهكذا. مث حتديد مواعيد اثبتة يقوم فيها مندوب الشركة اخلاصة ابملرور على املنازل واملقاّر التجارية؛ 
جلمع النفاايت وسداد قيمة كل كمية من األنواع املختلفة من املخلفات. ويف الوقت نفسه، إنشاء 
مراكز يف كل منطقة لشراء املخلفات من السكان واحملال التجارية؛ ويتوىّل أصحاب املشاريع الصغرية 
واملتوسطة الرتويج ألعماهلم، وتعريف الناس أبسلوب مجع النفاايت اجلديد عرب األقسام األحد عشر 
السابقة، ويرتك الربانمج احلكومي مسألة أسعار بيع املخلفات للشركات لتدخل يف تنافس خيدم 
املواطن. وليس ابلضرورة قيام كل شركة جبمع مجيع أنواع خملفات األقسام األحد عشر للتدوير؛ ألن 
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ذلك يعدُّ أمراً صعباً للشركات الصغرية واملتوسطة، ولكن ميكن ختصيص الشركات الصغرية يف قسم 
واحد فأكثر.

إن مكائن إعادة التدوير قد حققت قفزات يف الكفاءة فضاًل عن توفري التكلفة والطاقة، 
حيث أصبحت معدات الفرز والتجهيز أسرع وأكثر متانة وميكنها التعامل مع مواد أكثر من أي 
وقت مضى، واخنفضت التكاليف املرتبطة مبعاجلة املواد القابلة للتدوير بنحٍو ملحوظ؛ بسبب كمية 

السلع اليت ميكن معاجلتها يف الدقيقة.
وبلجيكا،  وأملانيا،  والسويد،  الصي،  مثل  النفاايت  تستورد  هناك دواًل  أن  واجلدير ابلذكر 
وهولندا، فيما يعرف بشحنات النفاايت الدولية. وعلى سبيل املثال: متتلك السويد كثرياً من مراكز 
حتويل القمامة إىل طاقة، وحتّول الشركات السويدية معظم النفاايت إىل وقود لتوليد الطاقة خالل 

الشتاء الطويل، حيث إهنا ال ترمي أي خملفات قابلة للحرق يف املكبات. 
ومما ال شكَّ فيه أن إعادة تدوير النفاايت ثروة اقتصادية كبرية تعود على البلد بنتائج مفيدة، 
ويف تقرير لوكالة محاية البيئة األمريكية يكون إلعادة تدوير طنٍّ من النفاايت له أتثري إجيايب مضاعف 
يف االقتصاد بداًل من الدفن يف األرض، إذ إن إعادة تدوير طن إضايف من النفاايت يعين مزيداً من 
املرتبات واألجور، ومزيداً من السلع واخلدمات. ويف والية كاليفورنيا -ذات األربعي مليون نسمة 
تقريبًا- هناك 5300 شركة تدوير خملفات يعمل فيها 85 ألف عامل، وتدّر حنو أربعة مليارات دوالر 
أجور ومرتبات سنوايً، وتنتج زهاء عشرة مليارات دوالر من السلع واخلدمات. وفضاًل عن خلق مزيد 
من فرص العمل وزايدة النشاط االقتصادي على املستوى احمللي، فإن إعادة التدوير جتلب حنو 200 
مليون دوالر سنوايً عائدات من ضريبة املبيعات يف كاليفورنيا، وهذه األموال تساعد احلكومة احمللية 

يف متويل برامج اخلدمات العامة كاخلدمات الصحية واالجتماعية وحتسي وسائل النقل.
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2018-1-1
[عنوان املقال حياكي عنوان كتاٍب أمريكي شهري اسه: )الرجال من املريخ والنساء من الزهرة 
أتليف   ،)MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS  /
الطبيب النفسي األمريكي جون غراي صدر يف مايو 1٩٩2 وفيه يتناول املشكالت اليت قد حتدث 

بي الرجل واملرأة نتيجة االختالفات بينهم].
واالقتصاديي  السياسيي  بي  التعامل  طبيعة  عن  املقال  هذا  يف  املعروض  السؤال  يبحث 
يف عملية اختاذ القرار السياسي؛ فمنظومة القّوة )Power system( -إمجااًل- تشري إىل اجملال 
عّدة  بعوامل  املنظومة  هذه  وتتأثّر  العام.  القطّاع  وفعاليات  االجتماعية  القرارات  فيه  تُتَخذ  الذي 
يف  األساسيون  الالعبون  أّما  واجلمعيات،  الدعائية  واحلمالت  الضغط  ومجاعات  كاالنتخاابت 
منظومات القّوة فهم األانس االعتياديون يف جانٍب، والسياسيون وأصحاب القرار السياسي وقادة 

اجملتمع والنشطاء يف القطّاع االقتصادي املتنفذون من جانب آخر.
ميتلك خرباء االقتصاد على الصعيد العملي ومن خالل نفوذهم يف منظومة القّوة -ليس من 
خالل معرفتهم ابحللول الصحيحة أو من خالل رؤيتهم الدقيقة- القدرَة على إجياد التغيري؛ ولتأسيس 
أرضيٍة خصبة من أجل إحداث تغيرٍي اقتصادي جيب سوق اإلرادات الكامنة يف خمتلف أجزاء هرم 
القّوة]1[ صوب هذه التغيريات؛ ولذلك أصبحت إشكالية )وضع السياسات العامة( يف القرن الواحد 
 ،]2[)Interdisciplinarity( والعشرين إشكالية معّقدة تُعّد ضمن التخصصات العلمية املتداخلة
فليس مبقدور صاحب القرار السياسي أن ينتظر وقوع حادثة معّينة، بل جيب أاّل يكون كذلك، فال 
يسعه التصّدي ملعاجلة األحداث والوقائع من خالل جتاربه وإمكانياته الذاتية، ومل يعد “الالعبون” 
و”القادة” يف الوقت الراهن كالشخصيات املؤثرة السابقة من ذوي القابليات الشخصية من أمثال 
“تشرشل”، و”روزفلت”، و”اتتشر”؛ وفضاًل عن ذلك فإن سعة أتثري أجهزة اإلعالم احلديثة مل 
ترتك جمااًل لواضع السياسات العاّمة أبننْ ينفرد ابلتنظري واختاذ القرارات االرجتالية؛ ألّن القرار االرجتايل 

مقاالت مرتمجة

االقتصاديون من الزهرة، والسياسيون من المريخ – كيف 
تتكوّن العالقة بين االقتصاديين والسياسيين؟

فاطمة نجفي*

*طالبة دكتوراه يف قسم االقتصاد، جامعة “تربيت مدرس” بطهران.
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فور تبلوره جُيابَه من قبل الرأي العام، ويستعمل أصحاب املصاحل إمكانياهتم وطاقاهتم كاّفة من أجل 
تنفيذه أو إيقافه.

حقٍل  أي  سياسي يف  تغيري  أو  قراٍر  أو  تطّوٍر  ألّي  ينظر  أن  السياسي  القرار  واضع  على 
كاالقتصاد أو التشريع أو العالقات الدولية، وعليه أن ينظر ألّي من هذه األمور يف إطار ثنائية 
)القبول-والكفاءة يف األداء(؛ ففي الوهلة األوىل يُنَظر ملدى تزايد مقبولية صاحب القرار السياسي 
أو تراجعه بعد اختاذه هذا القرار، ويف مرحلٍة اثنية يُنَظر ملدى تفاعل النظام االجتماعي مع كلٍّ 
الصدد هو ما حصل بعد  الذي ميكن ذكره هبذا  لتلك األهداف. واملثال  من اجملاالت احلاضنة 
العاملة على  املختلفة  والقطّاعات  املصريف  النظام  قرار إلصالح  اخُتذ  إذ  زلزال حمافظة كرمانشاه، 
إصالح املساعدات احلكومية، ففي حينها كان أصحاب القرار يسعون لتلميع صورهتم واحلصول 
على مزيد من القبول اجلماهريي، فيما سعى االقتصاديون لتحقيق الكفاءة املرجّوة. فثبات ُحزمة 
القرارات السياسية وجناح تنفيذها منوط بتحقيق الُبعَدين آنَفي الذكر، [القبول والكفاءة]، فإذا مل 
حُتقق كفاءة اخلطوات املطروحة من قبل االقتصاديي تزايداً يف مستوى مقبولية النخبة احلاكمة، وإننْ 
مل حتقق أتييداً من قبل األوساط االقتصادية، فحينها سيفقد صاحب القرار السياسّي فوراً قدرته 
التنفيذية. وجيب االلتفات إىل أّن السياسّي -بغّض النظر عن كونه يسعى لتحقيق اخلري أو أنّه يعمل 
لتحقيق مصاحله- قبل كّل ذلك منهمك ابلعمل للبقاء يف السلطة، إذ إّن العامل املشرتك يف نشاط 

السياسيي كاّفة هو السعي إىل البقاء.
إّن النظام السياسي املهيمن على إمناء شخصية أصحاب القرار هو العامل األهم يف تكوين 
طبيعة العالقة بي السياسيي واالقتصاديي، فكّلما كان الفرد يف اجملال السياسي أعمق جتربًة وأكثر 
خوضاً ملراحل النمّو السياسي املمنهجة كانت القرارات املّتخذة أكثر نضجاً وكفاءة، وبعبارٍة أخرى: 
لُعبًة  احلزب-  داخل  أو يف  املباشر  االنتخاب  انتخابه -سواء من خالل  يعدُّ  السياسّي  إذا كان 
قابلة للتكرار، فحينئٍذ سيأخذ أث�ََر قراراته على مدى البعيد ابحلسبان؛ ألنّه حباجة لكسب املقبولية 
واالعتماد الشعيب بصورٍة مستمرّة، وحينها سيكون للتعاون مع املتخصصي وبنحو خاّص مع خرباء 

االقتصاد أمهّية قصوى.
إّن تقدمي تعريٍف دقيق لواقع احلال، واإلحاطة ابلفرتات الزمنية وعمق املشكالت واألزمات 
القرارات السياسية وخارطة طريٍق ملعاجلة املشكالت، من مهام  وحلوهلا، وكذلك تقدمي ُحزٍم من 
خرباء االقتصاد، وإّن صاحب القرار السياسي الذي حيتفظ خبرباء االقتصاد إىل جانبه سيحصل 
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على سّلة متكاملة ومألى ابخليارات العملية والسيناروهات احملتملة؛ وابلتايل ستطول صالحية تلك 
السياسات اليت تفضي إىل إطالة صالحية الفرد، ومن مثّ صالحية احلزب الذي ينتمي إليه.

إّن األحزاب اليت تقّدم آليات التنمية، تواكب األفراد طوال مسريهتا السياسية، وتؤّدي إىل 
تناسٍق بي التطبيع االجتماعي -مزيد من الكفاءة- ومصاحل صاحب القرار السياسي -مزيد من 
القبول-. وإّن حاجة احلزب لتحسي مستوى مقبوليته يف جزٍء كبرٍي من اجملتمع يتطّلب يف الوهلة 
السياسية  البُنية  املعيشة؛ ففي مثل هذه  األفراد يف  يبحث عن حلوٍل قومية ملشكالت  أننْ  األوىل 
استقطاَب خرباء   )Economic model( االقتصادية  واحللول  النماذج  البحث عن  يستوجب 

االقتصاد للوقوف إىل جانب السياسيي.
اليت  واملتعددة-  املباشرة  االنتخاابت  تعتمد  اليت  الدول  يف  -والسيما  النامية  الدول  ويف 
السياسي، يضطّر اخلبري  السلطة وختّفض عمره  القرار” يف رأس  بقاء “صاحب  تقلل من فرصِة 
االقتصادي أن حيّمل نفسه على صاحب القرار السياسي، إذ جيب عليه اعتماد الفجوات الناجتة 
القرار  صاحب  مع  التقارب  من  مزيد  إلجياد  االقتصادي  النظام  يف  واألزمات  االضطراابت  عن 

السياسي.
يف جانٍب آَخر من إشكالية “عدم تبلور تعامٍل إجيايّب ومؤثّر بي االقتصاديي والسياسيي”، 
جيب االلفتات إىل ُحَزم القرارات السياسية اليت يقرتحها االقتصاديون؛ فإّن لألكادمييي ولالقتصاديي 
قراءًة دقيقًة عن الوضع القائم، وعّما جيب أن يكون، ويف كثرٍي من احلاالت تكون حلوهلم -بسبب 
دقّتها ووحدهتا- مبنزلة كّل شيء أو ال شيء )All or none(]3[، ففي العامل الذي يُدار بطرٍق 
دميقراطية يكون تعارض مصاحل الفئات واألطراف االجتماعية ومشكلة الشعبوية وحمدودية السلطة 
-سواء على املستوى التنظيمي أو على مستوى القبول االجتماعي- سبباً يف منع حتقق أفضل أمناط 

التطبيع االجتماعي.
إّن احللول اليت تنفَّذ مبنهجية التماثل )Isomorphic(، واليت ال أتخذ هذه احلدود ابحلسبان 
ال تكون إال أذرعاً خيلقها االحتياج لقروض املنظمات الدولية، أو هي من أجل إجياد صورٍة مقبولة 
ودعائم تنفيذية للخوض يف جمازفات اقتصادية. إّن مثل هذه األذرع يف بعض الدول غري ملزمة 
إلجراء اإلصالحات االقتصادية العاّمة، كالدول النامية ذات الدخل القومي املرتفع اليت تكون فيها 
التكاليف، واألرابح، والدخل الفردي، وميزانيات احلكومية أكثر من القروض الدولية، واثنياً يف 
الدول اليت يكون احتياجها لالقتصاد الدويل ضئياًل، سواء أكان هذا املستوى من االحتياج عن 

مقاالت مرتمجة
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قصد أم من دون قصد. وعند غياب األذرع امللزمة اخلارجية سيكون االقتصاديون حباّجة ماّسة لرفع 
مستوى فهمهم للجزئيات التنفيذية، وخللق انسجاٍم انجع يف عملية االرتقاء برؤيٍة اقتصاديٍة ما إىل 
ُحزمٍة من القرارات السياسية، واالرتقاء بتلك احلزمة إىل سياسة منّفذة على أرض الواقع؛ وألجل 
ذلك حيتاج متخذو القرار إىل االهنماك بتفاصيل املراحل التنفيذية ومبستوايهتا كافة، وتشتمل هذه 
التفاصيل على مراحٍل شّى يف عملية التشريع، وطريقة توفري التكاليف املالية وغري املالية، وكذلك 
طريقة توظيف األدوات املؤسساتية واالجتماعية؛ ويف هناية املطاف يتحقق اهلدف السياسي. فعلى 
سلََّتي  احلكومة يف  ومصاريف  التمويل  مصادر  يرى  العام  االقتصادي  الربانمج  إّن  املثال:  سبيل 
منسجمَتي لدى السلطة التنفيذية، ومع هذه الفرضية ليس من املهم أن يكون برانمج حتسي أداء 
احلكومة الذي يقّدمة اخلبري االقتصادي من أجل مواجهة مشكلة الديون، وليس من املهم أننْ ينتقي 
هذا الربانمج مؤسسات معينة دون أخرى لفرض سياسة التقشف، فضاًل عن أّن أدوات حتسي 
العائدات تكون حمدودة يف رفع مستوى الضرائب. ولكن يف نظرٍة جزئية وضّيقة يكون القرار الناجع 
ألّي وزير هو عدم خفض مستوى املصاريف يف الوزارة اليت يديرها، ولُيلقي بذلك العبء على عاتق 
 public( اآلخرين، وليحافظ على مستوى مقبوليته مع عدم خفض مستوى تقدمي السلع العاّمة
good(. ولكن فيما لو ُزودت املؤسسات خبارطة الطريق املقرتحة آللية تطبيق التقّشف، ستجد 
تلك املؤسسات أبهّنا قد ُمنَعت من التمّتع بوجبة الغداء اجملانية )مثاًل(؛ وهبذا ستضطر للعمل من 
أجل عدم فقدان سائر االمتيازات، وتسعى إىل استعادة مكانتها واسرتداد خمصصاهتا من خالل 

حتسي أدائها الوظيفي.
وبنظرٍة واحدة فاحصة سنرى أن طبيعة العالقة بي االقتصاديي والسياسيي قريبة جّداً من 
عالقة الرجال املرخييي والنساء الزهريّة؛ إذ إّن لكّل من االقتصاديي والسياسيي دواّل وأهدافاً ولغة 
متباينة، ولكن كّلما كان نظام السلطة الذي يعملون فيه يُزيد من نطاقهم الزمين ومن عمق احتياجهم 
لبعضهم اآلخر، سعى الطرفان إىل تعميق هذه العالقة الثنائية؛ وابلتايل يُقّوى دور االقتصاديي يف 
اختاذ القرارات، ويرتفع مستوى الطلب لفهم ُحَزم القرارات السياسية املبنية على أساس حتليالت 
دقيقة؛ فمثل هذا التطّور يتطّلب أساساً اجتياز طريق متعرّج مع التحّلي مبزيد من الصرب، إذ إّن 
األمر هو مبنزلة دائرة تشمل حتسي األداء االقتصادي، وزايدة يف مقبولية صاحب القرار السياسية، 
وسعٍة يف مساحة قّوة كّل من السياسي واالقتصادي، ومن مثّ خطوة أكرب حنو حتسي كفاءة األداء 

احلكومي وغري ذلك من املسائل. 
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مصدر املقال:
اقتصادية  جمّلة  وهي   )http://www.tejaratefarda.com( فردا”،  “جتارت  جمّلة 
إيرانية، تصدر أسبوعياً ابللغة الفارسية، مقّرها يف العاصمة اإليرانية طهران، أتسست سنة 2008م 

على يد علي رضا خبتياري.

رابط املصدر:
أشارت  فكما   .)Authority  – و)السلطة   )power )القّوة –  بي  فوارق  مثّة   –[1[

الباحثة يف مقدمة مقاهلا فإهّنا تتحدث هنا عن )القّوة/power(، )املرتجم(.
يعرب احلدود  الذي  الدراسة  ]2]– حقول متداخلة )Interdisciplinarity( هي حقل 
التقليدية بي التخصصات األكادميية أو مذاهب املدارس، وقد حدث ذلك بسبب ظهور احتياجات 
جديدة ومهن جديدة أيضاً. يف األصل ظهر كتطبيق مصطلح متعدد التخصصات داخل اجملاالت 
التخصصات  هذه  ورؤى  أساليب  تستخدم  اليت  الدراسات  لوصف  والتدريبية؛  والتعليمة  الرتبوية 
الناشئة أو عدة ميادين من الدراسة التقليدية. وتشمل احلقول املتداخلة أو تعددية التخصصات 
اجلميع من الباحثي والطالب واملعلمي من أجل حتقيق أهداف ربط ودمج العديد من املدارس 
األكادميية والفكرية واملهن، أو تقنيات االختصاصات املتعددة، جنباً إىل جنب مع وجهات نظرهم 

اخلاصة يف السعي إىل حتقيق املهمة املشرتكة.
]3]– مصطلح يعتمد غالباً يف علم الطب وعلم النفس، وهو يشري إىل منط يف التفكري 

وكذلك إىل موضوع يف عضالت اجلسم.
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2018-1-٩
 يبدو أن التوتر قد بدأ يتصاعد بي الرئيس رجب طيب أردوغان وسلفه عبد هللا غول، على 
الرغم من أن الرجلي مؤسسان حلزب العدالة والتنمية، ورفيقا الدرب يف صداقة متينة عاشاها معاً 
وانضاًل معاً كما كاان يقوالن؛ ولكن الطرق فرقت بينهما، فقد اختلفت وجهات النظر بي الرفيقي 

إىل أن وصلت إىل درجة خلقت فجوات بينهما.
لقد كان الرئيس السابق عبد هللا غول يقظاً وحذراً جداً مع الرئيس احلايل أردوغان، وكان 
يفعل ما بوسعه لتجنب الصدام معه، ولكن أردوغان صاحب املوقف املتغري مل يكن يهتم أو يتوارى 
عن قول رأيه أو توجيه انتقاده للرئيس السابق، حى أنه قد اهتم غول ذات مرة أبنه يف جبهة املعارضة 

لتأييده كمال قلجدار أوغلو رئيس حزب اجلمهوري، وإن مل يذكر اسه صراحًة.
إن تصرفات الرئيس احلايل ومعاملته للرئيس السابق تؤثر على قاعدة حزب العدالة والتنمية، 
التوتر واستمرارها بنحو متصاعد هلا أتثري كبري على وحدة حزب  ويعتقد أردوغان أن مد حبال 
العدالة والتنمية وأن النتيجة ستكون لصاحله؛ ولكن رمبا ستواجهه مفاجئة كبرية، فهناك الكثري من 
التكهنات اليت جيري احلديث عنها، وواحدة من هذه التكهنات احتمالية عودة الرئيس السابق عبد 

هللا غول إىل الرتشح للرائسة منافساً ألردوغان على املنصب.
ويف حالة ظهور السيد عبد هللا غول منافساً للرئيس طيب أردوغان فإن هذا ال يعين مطلقاً 
أن فرصة غول أقل يف احلصول على الفوز بنقاط كبرية، ويقع على عاتق أردوغان العمل جبد من 
أجل سحب فرص النجاح من عبد هللا غول، وعليه مجع أتييد مجيع أعضاء حزب العدالة والتنمية 
إىل جانبه وأن ال يرتك أي صوت يذهب سدى، فضاًل عن العمل على زايدة عدد مؤيديه من 
احلزب القومي قبل االنتخاابت، ويف حالة قبول عبد هللا غول الدخول يف التنافس فإن أتييد نسبة 

ضئيلة من قاعدة حزب العدالة والتنمية كافية لفوزه ابالنتخاابت.
إن ترشيح غول ووقوفه منافساً ألردوغان يف االنتخاابت القادمة يثري االستغراب يف هيكلية 

هل سيكون حزب العدالة والتنمية في المعارضة؟
علي سيرمان*

* كاتب عمود يف صحيفيت مجهوريت، وسوزجو املعارضتي.
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حزب العدالة والتنمية؛ ألن االثني من أسسا احلزب وعمال معاً يف هذا التنظيم السياسي؛ لذا من 
الصعب معرفة وجهة نظر األحزاب األخرى من هذه املسالة، وإذا كانت هناك أية احتمالية حلصول 
ذات سيادة،  دولة  تركيا  تبقى  أن  األكرب  الذي صار مهه  أردوغان  لرحيل  احتمالية  فهناك  هذا، 

والسؤال املطروح هنا: لو حدث هذا ورحل أردوغان ما الذي سيتغري؟
إن مثل هكذا تغريُّ وتطوُّر يف السياسة الرتكية اليوم ليست ابملستحيلة فنشر الفكرة القائلة إن 
أردوغان هو الزعيم األوحد الذي يقف بوجه كل أنواع اإلهاانت اخلارجية وأمام قوى الشر الداخلية، 
العدالة  أعضاء حزب  انضمام مجيع  إىل  أدى  اإلمربايلية،  بوجه  يقف  الذي  الوحيد  الرئيس  وإنه 
والتنمية إىل صفه حى املستائي منهم أو األعضاء املبعدين عن احلزب، فضاًل عن بعض املرشحي 
لالنتخاابت املذكورين يف حقل اإلرهاب والفوضى، وشاهد مراقبو انتخاابت حزيران 2015 أن 

تسويق فكرة الرئيس األوحد قد جعل الناخبي يدفعون الثمن ابهظاً.
إن ظهور غول مرشحاً منافساً ألردوغان، قد أييت بسبب صعوبة ظهور مرشح آخر يف ظل 
هذه الظروف؛ ويف هذه احلالة لن نستغرب من تغريُّ السيد غول الرجل احملافظ على وقاره أبن أتخذه 
العصبية والغضب بسبب الظروف احمليطة به، وعليه أن يهتم ابلتواصل وأال تصل املسألة إىل نقطة 

قطع مجيع احلبال واهنيار العالقات.
واملعروف عن الرئيس أردوغان أنه وصل إىل حد صار فيه ال يتقبل أي تنبيه أو حتذير حى 
وإن مل يكن انتقاداً؛ لكن عليه أن يعلم أن هذه السلوكيات تعمل على توتري األوساط احمليطة به 
وتقسيمها، وهو ال يدرك أنه بتصرفاته هذه يقدم خدمة كبرية من أجل تدعيم سياسة عبد هللا غول، 
وإن كنا نرى أن األخري حيتاج إىل مزيد من الصرب إلجناح سياسة املصاحلة أمام عصبية أردوغان 

وغضبه.

املصدر:
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/896794/Muhalefet_de_
AKP_mi_olacak_.html
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2018-1-13
كيف ميكن حتليل هنج كلٍّ من إيران وروسيا جتاه النظام الدويل ودراسته؟ يعد هذا التساؤل 
حيوايً وأساسياً للمحققي والعاملي يف شؤون السياسة اخلارجية والعالقات الدولية؛ بسبب مكانة 
هذين البلدين من جهة، وأيضاً بسبب نوع العالقة اليت تكونت حالياً بينهما من جهة أخرى؛ إال 
أنه ال ميكن اإلجابة عن هذا التساؤل بناًء على القوالب اجلاهزة؛ فمن أجل اإلجابة عنه ينبغي أن 
أنخذ ابحلسبان أننا ال نواجه نظاماً دولياً منسجماً ومنظماً، إذ إن النظام الدويل ما يزال »يف طور 

التكوين«.
إن حالة »يف طور التكوين« املذكورة آنفاً تعين أن الالعبي الرئيسيي -والسيما الالعبي 
الغربيي- بتحليلهم ألنواع املقوالت املختلفة، والقراءات والرواايت، واستخدام العديد من املفاهيم 
بناًء على  العامل  الدويل وحيولون مقوالهتم إىل خطاابت سائدة يف  النظام  ينتجون  واملصطلحات، 
أن  أن نالحظ  علينا  )امليثودلوجيا(. وفضاًل عن ذلك  احلديثة  املنهجية  الشائعة يف  املصطلحات 
النظام الدويل ال يتشكل عن طريق البحوث والنقاش وطرح الرواايت واحلقائق، وجيب أن أنخذ 
القوى امللموسة واملؤثرة يف املشهد املادي ابحلسبان أيضاً؛ إذ ينبغي أن نعري أمهية لألفعال وردود 
األفعال املستمرة بي خمتلف اخلطاابت املتبادلة يف النظام الدويل واألحداث القائمة على أرض الواقع 
بشكل متزامن؛ ومن هذا املنطلق، تربز إىل الواجهة العشرات من القضااي احلقيقية املرتبطة مبنظومة 
القوى على املستوى العاملي مل يتبي مصريها احملتوم، ومل تقدم مستقباًل واضحاً؛ وابلتايل تتلخص 
النتيجة يف أن النظام الدويل ما زال يف طور الصريورة، وهناك وقت طويل حى بلوغ مرحلة الوضوح 

والتكوين.
وال يعين هذا اخلليط الدينامي أال نتطرق إىل هنج كل من إيران وروسيا؛ بل إنه ميكن دراسة 
هنج هذين البلدين عن طريق جمموعة تصوراهتما، وخطاابهتما وسلوكهما فيما خيصُّ النظام الدويل 
عند تكوينه وتعريفه إىل حد ما. وحول النظام الدويل يف البلدين ميكننا القول إن هناك اجتاهات 
خمتلفة، وإن احملللي والعاملي يف القضااي الدولية لديهم قراءات خمتلفة. وعطفاً على املفاهيم الثالثة 

نهج إيران وروسيا تجاه النظام الدولي

* أستاذ العالقات الدولية، رئيس مركز التعليم والبحوث الدولية التابعة لوزارة اخلارجية وعضو أقدم يف جلنة “ايراس” العلمية.
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اآلتية: »استقطاب القوى يف النظام الدويل«، و»دوائر القوى يف النظام الدويل«، و»اإلسرتاتيجيات 
املؤثرة يف النظام الدويل« ميكننا تقدمي صورة عن رؤية شائعة إىل حد ما للبلدين حول النظام الدويل. 
وبعد التحقيق يف تلك املفاهيم الثالثة سيتضح أن إيران وروسيا، تقدمان وجوه التشابه واالختالف 

بي الرؤى جتاه النظام الدويل.
أ- استقطاب القوى يف النظام الدويل: قبل كل شيء جيب أن نالحظ أن مصدر استقطاب 
القوى اإليراين خيتلف عن نظريه الروسي، فروسيا قوة عاملية يف حي أن إيران قوة إقليمية؛ إال أن 
هلذه القوة العاملية وتلك القوة اإلقليمية طبقات وتعقيدات متعددة، فقد حتولت روسيا من أحد قطيب 
العامل إىل قوة عاملية؛ ولكن هذا التحول مل يكن هبذه السهولة، فخالل العقدين األخريين ختطت 
روسيا مساراً معقداً مليئاً ابلعراقيل كي تصبح قوة عاملية، مث وصلت إىل مرحلة الثبات النسيب يف 
مكانتها هذه. وإن إيران حتّولت من قوة إقليمية اتبعة للغرب قبل الثورة اإلسالمية، إىل قوة إقليمية 
مستقلة وفاعلة حالياً، وكان مسار إيران يف الوصول إىل مكانتها كقوة -والسيما حجم إنتاجها 

األمن احمللي دون االعتماد على قوى خارجية- مليئاً ابلشد واجلذب.
وإىل جانب اختالف املصدرين، يتحدث هنجا البلدين يف استقطاب القوى يف العامل، عن 
اشرتاكات حيث إن خمرجهما املشرتك معارضة النظام القطب الواحد والقوة العظمى، وأن للبلدين 
كذلك موقفاً مشرتكاً جتاه نية الغرب يف أن يكون قوة حمورية ومركز الثقل، فهما يعارضان هذا األمر، 

ويف املقابل كالمها يدعمان خطاابً يروج لتعدد األقطاب والقوى يف النظام الدويل.
أما الظاهرة األخرى اليت تقرب البلدين إىل بعضهما من حيث االستقطاب يف النظام الدويل، 
فهي ضرورة االهتمام أبورآسيا كوهنا أحد املراكز الرئيسة للقوى يف النظام الذي سيتكون؛ فيجب 

وضع هذه النظرة إىل االستقطاب يف النظام الدويل مع عنصر آخر يُعرف ابسم دوائر القوى.
ب- دوائر القوى يف النظام الدويل: من البديهي أن ختتلف عضوية إيران وروسيا يف دوائر 
القوى ابلنظام الدويل مع بعضها اآلخر، فروسيا لديها عضوية دائمة يف بعض املؤسسات القدمية 
القوى يبدو أن  املتحدة، ولكن يف جمال دوائر  التابع لألمم  السابق كمجلس األمن  واملتبقية من 
كال البلدين يعارضان االجتاه الذي يريد تكوين دوائر جديدة برؤية احتكارية، يف الوقت الذي ال 
تتطابق فيه جهود الغرب الرامية التساع الناتو وعوملته مبحورية تفوق الالعبي الغربيي مع وجهات 
نظر إيران وروسيا؛ وبنحو عام ال ترغب طهران وموسكو بعوملة األمن الذي يكون حموره الغرب 

والدوائر املرتبطة به.
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من الواضح أن روسيا داخل االحتاد السوفييت السابق وخارجه تسعى إىل أتسيس مؤسسات 
مستقلة ومشرتكة، ويعد احتاد أورآسيا االقتصادي املثال األول ومنظمة شانغهاي املثال الثاين. وتعد 
وجهة نظر روسيا جتاه تعاون إيران مع هاتي املنظمتي إجيابية ومؤيدة بنحٍو ملحوظ؛ ومع ذلك ال 
ميكننا أن جنزم أن روسيا تسعى جاهدة إىل انضمام إيران إىل هاتي املنظمتي. وتعد جمموعة بريكس 
)BRICS( مثااًل آخر حيث إن هلا بقعة جغرافية أخرى وتتجاوز حدود أورآسيا التقليدية، ومع أن 
إيران يف هاتي املنظمتي تعد عضواً مراقباً يف منظمة شانغهاي، ولكن يبدو أهنا راضية عن مكانة 
هاتي املنظمتي وانطالقهما؛ وترامها كرادع أمام اجلهود من أجل احتكار دوائر القوى الدولية من 

قبل الغرب.
على  اهتمامنا  نصب  أن  حيتاج  الدويل  النظام  جتاه  وإيران  روسيا  من  هنج كل  حتليل  إن 
استقطاب القوى، ودوائر القوى وإسرتاتيجيات القوى يف النظام الدويل، وتشري مجيع هذه األمور إىل 
وجود أوجه اشرتاك واختالف بي روسيا وإيران؛ ومن أجل معرفة هنج البلدين جتاه النظام الدويل، 

علينا أن هنتم ابالسرتاتيجيات والسيما اسرتاتيجيات اختاذ القرار يف النظام الدويل.
االسرتاتيجيات  وروسيا  إيران  عارضت  لقد  الدويل:  النظام  يف  املؤثرة  االسرتاتيجيات  ج( 
اخلارجة عن إطار احلقوق الدولية والرامية إىل اختاذ القرار يف القضااي الكبرية واملهمة مثل احلرب 
والسالم يف النظام الدويل؛ ويف هذا الصدد علينا أن أنخذ ابحلسبان األحداث اليت وقعت يف منطقة 
الشرق األوسط منذ عام 2011 وما بعده. ومع أن روسيا انضمت إىل قراري جملس األمن املرقمي 
ب�1٩٧0 و1٩٧3 اخلاصي بليبيا، إال أهنا عارضت التفسري الذي دعمته الدول الغربية عن املفهوم 
املبتكر ملسؤولية احلماية )Responsibility to protect(، وقد شعرت روسيا أبهنا تعرضت 

للخيانة.
لقد بينت التطورات يف سوراي ومعارضة إيران وروسيا، التشابه يف وجهة نظر هذين البلدين 
حول كيفية اختاذ القرار يف القضااي املهمة واملصريية الدولية، وفضاًل عن اشرتاك الرؤى، فإن للبلدين 
حساابت اسرتاتيجية تقول إنه ال ميكن تغيري األنظمة السياسية بقرار اختذ يف اخلارج، ويعتمد هذا 
احلساب  هذا  أخرى. ويف  من جهة  اسرتاتيجية  من جهة وحساابت  مادة حقوقية  على  املوقف 
االسرتاتيجي ال جيب أن تكون حقوق اإلنسان ذريعة للتدخل يف الدول األخرى حبيث يتم استغالهلا 

من أجل تغيري اخلريطة اجلغرافية.
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وملخص الكالم هو أن حتليل هنج كل من روسيا وإيران جتاه النظام الدويل حيتاج االلتفات 
إىل استقطاب القوى، ودوائر القوى واسرتاتيجيات القوى يف النظام الدويل، وكل هذه األمور تدل 
على أن هناك وجوه تشابه واختالف بي روسيا وإيران. وإننْ كانت هناك شكوك ورواايت خمتلفة 
حول وجوه التشابه واالختالف هذه ، إال أنه ال ميكن الشك يف أن لروسيا بصفتها قوة عاملية وإيران 

بصفتها قوة إقليمية دوراً مؤثراً يف تكوين النظام الدويل.

املصدر:

http://www.iras.ir/www.iras.irfa/doc/note/3501
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2018-1-15
يف عام 201٧، ارتفع متوسط صادرات العراق من النفط اخلام أكثر من أي وقت مضى، 
العراقية من خليج  النفط  بعام 2016. وسجلت صادرات  مقارنة  بنسبة ٪3٧  عائداته  وزادت 
البصرة يف كانون األول رقماً قياسياً جديداً، مستفيدة من االرتفاع الثابت يف أسعار النفط اخلام، 
ومنهية عاماً من النجاح يف القطاع النفطي للحكومة االحتادية. وحبسب البياانت الصادرة عن وزارة 
النفط العراقية فإن متوسط صادرات العراق النفطية بلغت 3.535 مليون برميل يومياً يف كانون 
األول املاضي، وهو الشهر الرابع على التوايل من حيث الزايدة يف التحميل؛ مما جعل العراق يسجل 

رقماً قياسياً بلغ 3.30٩ مليون برميل يومياً خالل العام املاضي.
وبلغ متوسط مبيعات النفط اخلام 5٩.286 دوالراً للربميل يف كانون األول؛ أي أكثر من 
دوالرين للربميل الواحد عن شهر تشرين الثاين؛ لتصل العائدات إىل 6.٤٩6 مليار دوالر يف الشهر؛ 

أي: حوايل 60 مليار دوالر هلذا العام.
العراق على مواجهة اخنفاض األسعار، ففي عام 2012  الصادرات  وقد ساعدت زايدة 
-حينما حصل العراق على أكثر من ٩٤ مليار دوالر من مبيعات النفط- بلغ متوسط التصدير 
يف البالد 2.٤2 مليون برميل يومياً، أما يف عام 201٧، فقد بلغ متوسط اإلنتاج يف العراق أكثر 
مبليون برميل يومياً، وفضاًل عن ذلك فقد حطم شهر كانون األول من هذا العام رقماً قياسياً بتأريخ 
البالد النفطي بتصدير ٤.06 مليون برميل  يف السابع عشر من هذا الشهر على وفق البياانت اليت 
استعرضها تقرير النفط العراقي؛ ويف حي أن هذا الرقم القياسي اليومي واجلديد ليس مستداماً بعد، 
لكنه يبي ألي مدى وصل منو الصادرات يف العراق؛ إذ بلغ الرقم القياسي اليومي السابق ٩٤٩.3 

مليون برميل يف التاسع والعشرين من تشرين الثاين من العام 201٧.
ومن بي ما يقرب من 1.2 مليار برميل حمملة من حمطات التصدير يف جنوب العراق، كان 
نصيب 51٪ من حمطة نفط البصرة، و٤8٪ من العوامات األربع األحادية، وأقل من 1٪ من حمطة 
برتول خور العمية. يف حي كانت نسبة ٧5٪ من محولة النفط اخلام يف البصرة من النفط اخلفيف، 

2017 سنة قياسية للصادرات النفطية العراقية
قسم الترجمة والتحرير 
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واملتبقي كان من النفط الثقيل، وقد أنشِئت هذه الدرجات يف منتصف العام 2016.
ومن املتوقع أن تستمر الصادرات يف الصعود؛ نظراً ألن كال احلقلي اللذين تشغلهما شركات 
حكومية، وتلك اليت وضعتها شركات النفط األجنبية من املتوقع أن تشهد زايدات متواضعة على 
األقل يف عام 2018. ومن املتوقع كذلك أن تشهد البنية التحتية للصادرات الربية والبحرية يف 
جنوب العراق حتسينات تدرجيية يف السعة، ومن احملتمل أن تعيد االتفاقات السياسية التصدير عن 
طريق خط أانبيب كردستان املتوقفة حالياً اليت تربط خط أانبيب العراق وتركيا حبلول هناية العام؛ 
إذ مل ُيصّدر أي شيء من النفط اخلام يف مشال العراق من قبل شركة نفط الشمال؛ بسبب األزمة 

السياسية بي حكوميت املركز واإلقليم.
ومل يتضح بعد حجم صادرات النفط اخلام يف إقليم كردستان يف كانون األول، لكن من 
املتوقع أن خيتتم على 300 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل نصف الكمية املنتجة قبل 16 تشرين 
األول، وهو أتريخ مطالبة احلكومة االحتادية حبقول النفط الرئيسة يف كركوك، اليت يسيطر كردستان 

عليها منذ منتصف عام 201٤.
ميزانيات  الدولة، وتستند  إيرادات  أكثر من ٩0٪ من  العراق  النفط يف  مبيعات  وتشكل 
العراق املستقبلية إىل توقعات إيرادات الصادرات اخلام، وكذلك احلساابت اخلاصة ابلدعم الدويل 

من صندوق النقد الدويل وجهات أخرى.
وتوقعت موازنة العراق لعام 201٧ أن يبلغ متوسط صادرات البالد من النفط 3.٧5 مليون 
برميل يومياً مبتوسط ٤٤.٤0 دوالراً للربميل؛ لكن النتيجة أنه قد حتقق أكثر من هذا اهلدف، حيث 

بلغ متوسط سعر النفط أكثر من ٤٩ دوالراً للربميل من دون حصة حكومة إقليم كردستان.
وعلى وفق املوازنة فإن حكومة إقليم كردستان -اليت ما تزال تسيطر على طريق التصدير 
الوحيد إىل املوانئ الرتكية- ستسهل إنتاج ما يرتاوح من 550 ألف برميل يومياً إىل 250 ألف برميل 
يومياً من احلقول اخلاضعة لسيطرهتا، واملتبقي أييت من إنتاج شركة نفط الشمال، وتبيع احلكومة 
اإلنفاق  من  الفدرالية ٪1٧  احلكومة  املقابل خصصت  ويف  جيهان،  ميناء  يف  اإلنتاج  االحتادية 

الوطين، وبعد خصم النفقات “السيادية” املركزية، إىل حكومة إقليم كردستان.
لقد بلغ أعلى معدل شهري إلنتاج حكومة إقليم كردستان كان يف آذار، ونُِقَل هذا اإلنتاج 
الذي بلغ ٤٩ ألف برميل يومياً إىل منظمة تسويق النفط احلكومية )سومو(، وكانت التحويالت 
على الصفر منذ حزيران. ومل تسدد احلكومة الفدرالية مطلقاً بتسديد 1٧٪؛ حيث إن املخصصات 
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الزراعية، ورمبا  املقدمة إلقليم كردستان أتيت يف شكل مدفوعات ملزارعي احملاصيل  الوحيدة  املالية 
بعض الدعم يف القطاع الصحي، وبدءاً من كانون األول املاضي، ُقدمت دفعات لعمال السدود.

جيب على السياسيني العراقيني اآلن أن يتصدوا ملوازنة عام 2018
العراقية عرب برانمج دعم مايل  امليزانية  الدويل -الذي يؤثر على وضع  النقد  يركز صندوق 
بقيمة مليارات الدوالرات- على قدرة العراق على احلد من إغراءات اإلنفاق. إذ قال كريستيان 
جوش رئيس بعثة صندوق النقد الدويل يف العراق: “إن زايدة اإليرادات ال ختلق فرصة ملزيد من 
اإلنفاق”، وأضاف “نعتقد أهنم حباجة إىل تعديل امليزانية ملستوى منخفض ودائم ألسعار النفط، 
وحى وأن ارتفعت األسعار مبقدار دوالرين خالل األسبوعي املاضيي فإهنا ما تزال أقل بكثري من 

أسعار النفط قبل عامي أو ثالثة أعوام”.
وفيما أييت متوسط الصادرات اليومية من احلكومة االحتادية العراقية وإمجايل اإليرادات خالل 
العام 201٧ حبسب كل شهر، واجلدير ابلذكر أن هذه األرقام ال تشمل النفط الذي يباع بنحٍو 

مستقل من قبل حكومة إقليم كردستان.
– إمجايل معدل اإلنتاج اليومي: 3.30٩ مليون برميل.

– إمجايل اإليرادات: 5٩505000000 دوالر.
كانون األول 201٧: 3.535 مليون برميل يومياً – 6.٤٩6 مليار دوالر.
تشرين الثاين 201٧: 3.502 مليون برميل يومياً – 6.021 مليار دوالر.
تشرين األول 201٧: 3.3٤6 مليون برميل يومياً – 5.٤56 مليار دوالر.

أيلول 201٧: 3.2٤ مليون برميل يومياً – ٤.882 مليار دوالر.
آب 201٧: 3.216 مليون برميل يومياً – ٤.608 مليار دوالر.
متوز 201٧: 3.230 مليون برميل يومياً – ٤.386 مليار دوالر.

حزيران 201٧: 3.2٧3 مليون برميل يومياً – ٤.1٤٤ مليار دوالر.
أاير 201٧: 3.261 مليون برميل يومياً – ٤.623 مليار دوالر.

نيسان 201٧: 3.253 مليون برميل يومياً – ٤.60٧ مليار دوالر.
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آذار 201٧: 3.258 مليون برميل يومياً – ٤.٧66 مليار دوالر.
شباط 201٧: 3.2٧0 مليون برميل يومياً – ٤.51٤ مليار دوالر.

كانون الثاين 201٧: 3.321 مليون برميل يومياً – 5.002 مليار دوالر.
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2018-1-1٧
تركيا وروسيا  من  لكل  أستانة  الكازاخستانية  العاصمة  الثالثية يف  القمة  اجتماعات  أن  يبدو 
وإيران -اليت هدفها حل املسالة السورية وإيقاف نزيف الدم بوضع حد للحرب الدموية اليت دامت ما 

يقارب من ست سنوات- متّر حبالة من االهتزازات اخلطرية.
وكخطوة أوىل من املساعي هو انتشار الوحدات العسكرية للدول األعضاء يف املناطق احلساسة 
السورية ومجيع  النار بي احلكومة  اتفاق وقف إطالق  تنفيذ  والعمل على  إدلب،  والسيما يف مدينة 
فصائل املعارضة ابستثناء جبهة النصرة. وضمن هذا اإلطار، أخذت الوحدات العسكرية لدول التحالف 
الثالثي ابلتواجد واالنتشار يف إدلب؛ لضمان تنفيذ هدنة وقف إطالق النار بي األطراف واستمرار 
سرايهنا؛ لكن التطورات األخرية للخطط كشفت عن وجود انتهاكات وخرق للهدنة، فرصد اجلانب 
إىل  أدى  مما  انتهاكات؛  وجود  أيضاً  جانبها  من  الروسية  الوحدات  وأعلنت  اثني،  انتهاكي  الرتكي 

حدوث مشادات وتبادل لالهتامات بي اجلانبي الرتكي والروسي.
من الذي بدأ؟

أنقرة عن  الرتكية ابستدعاء سفريي روسيا وإيران، وكشفت  أفادت مصادر يف وزارة اخلارجية 
استيائها حلدوث هذه االنتهاكات، وذكرت أبن على مجيع اجلهات العمل على محاية اهلدنة واحلذر من 
تكرار حدوث مثل هذه اخلروقات جمدداً، وأضافت أهنا تلفت االنتباه إىل اهلجمات من جانب قوات 
األسد. وجاء رد موسكو مغايراً ملا كان منتظراً، حيث أشارت إىل أن االنتهاكات جاءت من املنطقة 
اليت تقع حتت نفوذ الوحدات الرتكية، وحتليق طائرات دون طيار ب� 13 جولة، اثنتان منها فوق القاعدة 
الروسية حيث أسِقطَتا، ووجهت روسيا رسالة إىل تركيا تذكرها فيها أبهنا تدعم عناصر اجليش السوري 

احلر لذا فهي مسؤولة عن املناطق اليت تنتشر فيها.

األمور في سوريا ليست على ما يرام

سامي كوهين*

* إعالمي تركي يهودي وكاتب عمود يف صحيفة ملييت.
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كيف ستنتهي األحداث؟
حي النظر إىل جمرايت األحداث فإنه يصعب توقعها أو معرفة هنايتها، ولكن يف احلقيقة يبدو 
أهنا خلقت جّواً من عدم الثقة بي األطراف املتحالفة اجلديدة جملموعة أستانة. وإن دعم روسيا لألسد 
بتعزيز جيشه واستعادة قوته وعّد ذلك ميزة تريد روسيا استخدامه ال يتالءم مع موقف تركيا املعارض 
للحكومة السورية. واملعروف عن روسيا أهنا تستخدم القوة املتكاملة حلل املسائل مع اجلانب اآلخر 

دون االستماع لألطراف.
إن عدم وجود احتاد متكامل لقوى املعارضة املتواجدة يف الساحة السورية اليت تسيطر عليها 
الوحدات الرتكية يف إدلب، فضاًل عن هيمنة التواجد الروسي يف املنطقة عمل على تقليص وجود القوات 
الرتكية يف إدلب. واجلدير ابلذكر أن روسيا ال تنظر حبرارة إىل قيام القوات الرتكية أبي عمليات عسكرية 
الدميقراطي  االحتاد  الكردي وحزب  الشعب  محاية  وحدات  على  الضغط  أو حى  املنطقة  يف  حمتملة 

الكردستاين املسيطرين على مدينة عفرين.
وعلى هذا املنوال نفسه، مل يتضح موقف روسيا من األطراف اليت ستحضر لتمثيل أكراد سوراي 
إىل املؤمتر املزمع انعقاده يف هناية هذا الشهر بقمة سوتشي. وعلى الرغم من كل هذا، فإن حماوالت 
الوالايت املتحدة األمريكية لالعرتاف بوحدات محاية الشعب كجيش نظامي، فضاًل عن األخبار الواردة 
من فرنسا ابعرتافها ابلكيان الكردي يف الشمال السوري، تظهر لنا أن اللوحة السورية معقدة جداً ضمن 

هذا اإلطار.

املصدر: صحيفة ملييت الرتكية



147

مقاالت مرتمجة

2018-1-2٧
ملا يقرب من مئة عام كان هناك أسلوابن من أساليب القياس يُلتجأ إليهما لتكوين فكرة 
حول جودة أداء بلد ما، األول: هو الناتج احمللي اإلمجايل )GDP(، الذي يقيس حجم االقتصاد 
لبلد ما، والثاين: هو معدل البطالة. ولكن حينما يتعلق األمر مبعرفة مدى فعالية بلد ما يف تقدمي 
اخلدمات ملواطنيه، فإن هذه األدوات ال تكون غري وافية فحسب، بل قد ال تكون مفيدة على 

اإلطالق.
أّما ما خيصُّ تقديرات التقدم االجتماعي -اليت تقيس جوانب مثل حصول املواطني على 
األثرايء؛  الفقرية على نظرائها  البلدان  تتفوق  ما  التعليم والغذاء والسكن أبسعار معقولة- فكثرياً 
وهبذا الصدد يقول مايكل غرين الرئيس التنفيذي ملؤشر التقدم االجتماعي: “تتمتع البلدان الغنية 
بتقدم اجتماعي أعلى؛ لذا فإن حتقيق زايدة النمو االقتصادي لبلد ما ال تعدُّ فكرة سّيئة. لكن ما 
نراه أيضاً هو أن التقدم االجتماعي ال يُفسَّر بنحٍو اتم عرب املتغريات االقتصادية، إذ إن الناتج احمللي 

اإلمجايل ليس أمراً حمتومًا”.
ويعدُّ مؤشر التقدم االجتماعي واحداً من عدة مؤشرات جتمع البياانت حول البلدان يف مجيع 
أحناء العامل، ومدى جودة هذه البلدان يف تقدمي اخلدمات لسكاهنا، ولكن إذا اُعُتِمد عليها بنحٍو 

اتم، فإهنا ستدفع العديد من األفراد إىل الرغبة ابالنتقال للعيش يف الدمنارك أو نيوزلندا.
إال أّن هذا النوع من البياانت يقدم لنا معلومات أكثر من ذلك بكثري، إذ إبمكاهنا أن تظهر 
لنا العالقات اليت تساعد على صياغة سياسة بلد ما، وميكنها حتديد أي البلدان اليت حتصل على 
مساعدات مالية، وأهنا تساعد على التنبؤ ابملستقبل كذلك. وإن إحدى اجلوانب املثرية لالهتمام 
اليت تبينها هذه األنواع من املؤشرات هي معرفة البلدان اليت أظهرت أي حتسن أو تراجع يف أدائها 

أو بقيت على حاهلا.
أي وقت  فعالية من  أقّل  اآلن  األمريكية  احلكومة  يعتقدون أبن  األفراد ممن  بعض  وهناك 
أّن  إال   .1٩58 عام  منذ  احلكومة  يف  األمريكيي  املواطني  ثقة  مستوايت  تراجعت  إذ  مضى، 

ما الذي يجعل بلد ما عظيمًا؟
أماندا روجيري*

.BBC صحفية وحمررة يف *
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مؤشرات احلوكمة العاملية التابعة للبنك الدويل تشري إىل أن مستوى فعالية احلكومة قد حافظت على 
موقعها منذ عام 1٩٩6 )حيلل املؤشر بياانت مثل حالة الطرق السريعة وجودة املدارس االبتدائية(.
تونس  شهدت  املثال:  سبيل  فعلى  ملحوظ؛  بنحٍو  أخرى  بلدان  مستوايت  تغرّيت  بينما 
تراجعاً مطرداً يف “الصوت املسموع واملساءلة” اللذين يقيسان جوانب مثل احلرية السياسية وحرية 
الصحافة يف املدة من 1٩٩6-2010، إال أنه يف عام 2011  حدث الربيع العريب؛ مما أّدى إىل 
تقدم مستوى البلد من ٩٪ إىل 36٪ ومنت بنحٍو مطرد منذ ذلك احلي. ويف عام 2016 حصلت 

تونس على نسبة 5٧٪ وهي النسبة نفسها هلنغاراي.
إال إنه من الصعب االنتقال من مستوى منخفض جداً إىل آخر متقدم، إذ يشري آرت كراي 
اخلبري االقتصادي يف البنك الدويل -الذي يعمل يف الفريق الذي جيري تقييم حديث للبلدان- إىل 
“أن أحد األمور اليت ختربان هبا هذه التقييمات هو أنه مبجرد إقامة بلد ذات حكم رشيد، فإن هذا 

احلكم مييل إىل االستمرارية، إال أنه من الصعب الوصول إىل حكم مماثل”.
احلدود النقدية

الوالايت  فمثاًل: حتتل  منفردة؛  تعمل  اليت ال  اجلوانب  إحدى  ما  ببلد  اخلاصة  الثروة  تعد 
املتحدة املرتبة 18 يف مؤشر التقدم االجتماعي على الرغم من أهنا أحد البلدان اخلمسة األوىل يف 
العربية  مماثاًل للمملكة  إمجالياً  حملياً  الناتج احمللي اإلمجايل. وابملثل، فإن لدى هولندا انجتاً  مؤشر 
أّن دول هولندا وتشيلي والفلبي  السعودية، وكذلك شيلي، وكازاخستان، والفلبي، وأنغوال؛ إال 

تتفّوق أبدائها عن نظرائها من البلدان.
وقد وجد االحتاد األورويب النمط نفسه حينما طبَّق إطار مؤشر التقدم االجتماعي، وكان 
البلد ذو األداء األفضل هو السويد، الدولة اليت هلا الناتج احمللي اإلمجايل نفسه يف رومانيا إال أهنا 

سجلت موقعاً أعلى بكثري يف مؤشر التقدم االجتماعي.
من املثري لالهتمام أن بياانت االحتاد األورويب أظهرت أيضاً عدم وجود عالقة بي التقدم 
االجتماعي ومعدالت البطالة، فقد يكون من املتوقع عادة أن حصول األفراد على الوظائف من 
شأهنا أن حتسن حياهتم االجتماعية، لكننْ يف اململكة املتحدة تعد معدالت البطالة منخفضة على 

مدى التأريخ، والتقدم االجتماعي يكون متوقفاً متاماً.
تلك  اجملتمع، وإحدى  لنا طبيعة عمل  تبي  تقليدية  مقاييس  مايكل غرين: “لدينا  يقول 
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املقاييس اليت اعتمد عليها العديد خالل السنوات الثماني املاضية هو معدل البطالة، إال أن هذا 
قد ال يبي الوضع احلقيقي لنوعية حياة املواطني قبل 20 عاماً؛ بسبب طبيعة العمل املتغرية”، 
فمثاًل: أن عقود العمل الصفرية قد تقع ضمن “العمالة”، ولكنها قد ال تكون فعالة يف بناء التقدم 

االجتماعي.
بلد ذو دخل متواضع  الالتينية، فهي  أمريكا  بلدان  بقية  عن  وال ختتلف كوستاريكا كثرياً 
السنوات األربعي أو  العاملية: “يف  العدالة  التنفيذي ملشروع  املدير  إذ يقول خوان بوتريو  نسبياً، 
اخلمسي املاضية كانت مؤسسات كوستاريكا قوية جداً، وترى أن مجيع النتائج االجتماعية فيها 

متيل إىل أن تتفوق على جرياهنا، فهي بلد مزدهر وأكثر أمااًن”.
إذا مل تكن ثروة بلد ما كافية لوحدها يف تقدمي خدمة ملواطنيها، فما الذي علينا فعله؟

يعمل بوتريو على مؤشر سيادة القانون يف مشروع العدالة العاملية، الذي يدرس “أساسيات 
العادلة.  القانونية  واإلجراءات  اإلنسان  احلكومية، ومحاية حقوق  املساءلة  مثل:  القانون”  سيادة 
ووجد بوتريو عالقة واحدة على األقل؛ إذ يقول: “إن الغالبية العظمى من األدبيات تشري إىل أن 
الثروة املالية يف جمال الصحة تعدُّ أمراً ضروراًي”، وأضاف: “وجدان أن سيادة القانون هو مؤشر 
على النتائج اخلاّصة ابلصحة، إال أنه مستقل عن الثروة املالية. وكلما ازدادت سيادة القانون زادت 
احتمالية حصول البالد على مستوى عاٍل للمؤشرات الصحية قياساً على معدل الوفيات ونسبة 

متوسط العمر املتوقعة واألمراض”.
وينبغي مما ذُِكر آنفاً معرفة أن الثروة املالية ال تعين أهنا أمر غري ضروري؛ فغالباً ما تكون 
البلدان ذات األداء العايل من البلدان الغنية، ولكن ال حتصل مجيع الدول الغنية على نسب عالية 
يف أدائها؛ مما دفع بعض اخلرباء إىل االعتقاد أبنه يف حي أن النمو االقتصادي ال خيدم مواطنيها 
فعلى املؤسسات الرتكيز على اجلوانب األخرى اليت ختدم املواطني اليت تساعد على النمو  دائماً 
االقتصادي. ويقول بوتريو: “حينما يكون البلد غنياً، فبإمكانه أن يدفع أجوراً أعلى ألفراد الشرطة، 
ومع وجود نظام قانوين قوي، فمن املرجح أن تكون معدالت اجلرمية أقل، وهكذا يصبح البلد أكثر 

ثراًء”.
 اآلاثر العاملية

ابلنظر إىل املعلومات اليت تقدمها هذه األنواع من املؤشرات، فإنه ليس من املستغرب أن 
التقدم االجتماعي يف صياغة  إذ يستخدم االحتاد األورويب مؤشر  الطرق،  ُتسَتعَمل يف عدد من 
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تعتمد  فمثاًل:  ابحلسبان،  املؤشرات  هذه  نتائج  أتخذ  بدأت  العاملية  الشركات  وإن  السياسات، 
مؤسسة ديزين على مؤشرات احلوكمة يف العامل اخلاصة ابلبنك الدويل يف حتديد البلدان اليت سوف 

تلجأ إليها لتصنيع منتجاهتا.
وإبمكان تلك املؤشرات أيضاً حتديد نسبة املساعدات اليت تتلقاها البلدان؛ فمثاًل: استثمرت 
مؤسسة التصدي لتحدايت األلفية األمريكية 11 مليار دوالر )ما يعادل 8.1 مليار جنيه اسرتليين( 

يف املساعدات املالية منذ إنشائها عام 200٤.
إن مفهوم “احلكم الرشيد” -الذي حتاول العديد من هذه املؤشرات قياسه- طُوِّر يف البداية 
من قبل املؤسسات املالية الدولية، على وفق ما ذكرته ليندا ريف أستاذة القانون الدويل يف جامعة 
ألربات، ومن مث طّبقت البلدان املاحنة -مثل الوالايت املتحدة- تلك املعايري يف عملية تقدمي املساعدة 

اإلمنائية.
وأضافت ليندا ريف: “تضم إحدى االنتقادات هلذا املؤشر يف أنه مت تطبيقه إىل حد ما يف 
اجلنوب العاملي، إذ يقول بعض العلماء … إن هنج احلكم الرشيد ميكن أن يعود أترخيه إىل اهليكل 

االستعماري يف العامل الذي خلق القانون الدويل”.
التسامح مع  الغربية؛ مثل:  القيم  العديد من املعايري تستند إىل  إىل أن  النقاد أيضاً  ويشري 

املثليي، أو التسامح الديين.
وهناك جدال آخر حول مدى مالءمة العديد من املؤشرات للفئة اليت تشكل نصف سكان 
العامل )النساء(. فعلى سبيل املثال: يف مجيع البلدان -ابستثناء األغىن- ال توجد عالقة بي سيادة 
القانون ومركز املرأة، فإذا أشري إىل بلد ما أبنه حيوي أنظمة قانونية قوية تضمن اإلنصاف واملساواة، 
فإن نصف سكاهنا من النساء ما زلن ال يتمتعن ابلفرص نفسها للحصول على العمل أو التعليم 
أو الرعاية الصحية كالرجال، ولذلك فبإمكان بعضهن القول إن املؤشرات معيبة أو غري كاملة على 

األقل.
هذه  مع  نتعامل  حينما  احلذر  من  مزيداً  نتوخى  جيعلنا  األمر  ذلك  أن  اخلرباء  وأضاف 
املؤشرات. فاعتماداً على البلد حتت التقييم، فإن الباحث قد يواجه نتائج خمتلفة من البياانت ملؤشر 

واحد.
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انظر إىل املستقبل
وعلى الرغم من االنتقادات، تعدُّ هذه األنواع من املؤشرات نقطة انطالق جيدة، وأحد أوجه 

أمهيتها يكمن يف أهنا تشري إىل االجتاهات األساسية، وبعضها قد يكون له عواقب وخيمة.
يكون  فلن  تونس،  يف  واملساءلة  املسموع  ابلصوت  االخنفاض  يف  الرتاجع  إىل  نظران  وإذا 
أنَّ حداثً كانتحار ابئع للفاكهة عرب حرق نفسه بعد تعرضه لسوء معاملة من قبل أحد  مفاجئاً 

املسؤولي احملليي تسّبب بتفجري سلسلة من األحداث اليت أّدت إىل إشعال ثورة الربيع العريب.
وعلى الرغم من كون فنزويال أغىن بكثري من جرياهنا فيما مضى، إال أهنا تعاين اليوم من أزمة 
مالية حادة. ويقول بوتريو: “احتلت فنزويال املرتبة األخرية يف تصنيف مؤشر سيادة القانون لعدة 
سنوات حى حينما حافظت احلكومة على استمرارية مبدأ سيادة القانون فيها، أّما اآلن فيبدو أن 

احلكومة ختلت عن أية قيود، ووضعها السياسي آخذ يف االهنيار”.
النواب وجملس  املتحدة حيث يسيطر اجلمهوريون على جملس  الوالايت  ويشري بوتريو إىل 
الشيوخ؛ ففي جمتمع ذي سيادة قانون منخفضة، من املتوقع أن تكون احلكومة قادرة على القيام 
بكل ما تريد، إال أن هذا ليس ما حيدث يف الوالايت املتحدة؛ إذ يقول بوتريو: “إن األولوايت 
للوالايت  وابلنسبة  الضوابط،  من  للعديد  أن ختضع  بعد  إال  مُتَّرر  ال  السلطة،  للحزب يف  املعلنة 

املتحدة يعد هذا قصة جناح حى اآلن”.
ما الذي ميكننا فعله هلذه املؤشرات القوية اليت قد تساعد على جعل البلد مستقراً، وآمناً، 

وعاداًل يوفر ملواطنيه نوعية حياة جيدة؟
يبدو أن العوامل الرئيسية اثنتان، فسواء أكان ذلك عامل التقدم االجتماعي أم اجلودة العامة 
للحكم لبلد ما، إال أن ما يهم هو مستوى التزام املؤسسات بتلك األمور، ومقدار الوقت الذي 

تبذله يف حتقيق ذلك.
التقدم  تغيري  ميكنك  فال  املدخالت؛  وليس  النتائج،  نقيس  “إننا  غرين:  مايكل  يقول 
االجتماعي اخلاص ببلد ما عن طريق تغيري القانون أو إنفاق القليل من املال؛ لذلك يعد االلتزام 

طويل األمد من أجل حتقيق التقدم االجتماعي من أهم عوامل النجاح”.
أما بوتريو فيقول: “إن البلدان اليت أقامت مؤسسات حكومية قوية استمرت ألوقات طويلة 
-كالوالايت املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة- كانت أقل عرضة خلطر فقدان تلك احلماية”.
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يف هناية املقال أقول: إذا كنت تبحث عّما جيعل بلد ما عظيماً، فال ننظر إىل مؤشرات الناتج 
احمللي اإلمجايل أو معدالت البطالة، بل انظر إىل مدى التزامه حنو مواطنيه، وما مقدار الوقت الذي 

بذله يف سبيل حتقيق تلك االلتزامات.

املصدر:
http://www.bbc.com/future/story/20180111-how-can-you-meas-
ure-what-makes-a-country-great
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ارتفعت أسعار النفط اخلام األمريكي حوايل 50٪ منذ تراجعه األخري الذي بلغ ٤2.53 
دوالراً للربميل يف 21 حزيران من العام املاضي، إال أنَّ أسعار العمالت للبلدان اليت تنتج النفط 
بنحٍو كبري قد ختّلفت عن الركب، فقد ارتفعت قيمة الكرونة النروجيية بنسبة 8.٤٪ مقابل الدوالر 
األمريكي خالل املدة نفسها، يف حي أّن الروبل الروسي والدوالر الكندي قد ارتفعت قيمة كل 
منهما بنسبة أكثر من 6٪ مقابل الدوالر األمريكي. ويف الوقت نفسه، اخنفضت قيمة الدوالر 
التأريخ  منذ   ٪٧.2 بنسبة   )ICE( أيس  مؤشر  تراجع  مع  نظرائه،  من  العديد  مقابل  األمريكي 

املذكور.
ويعدُّ التباين بي النفط والعمالت املرتبطة به أمراً غري اعتيادي، وعادة ما ترتفع قيم عمالت 
الدول املنتجة مع ارتفاع النفط؛ ألهنا تكسب مزيداً من الصادرات؛ وابلتايل منو اقتصاداهتا. لكن 
هناك بعض األسباب اليت جتعل العالقة بي أسعار النفط والعمالت مثل الروبل غري متزامنة، على 

وفق ما ذكرته شركة سوسيتيه جنرال.
ويساعد هذا االرتفاع يف حركة النفط )الدينامية( اليت تسّمى “أتجيل موعد البيع”، أي: إن 
العقود اآلجلة طويلة األمد تكون أرخص من العقود قصرية األمد؛ إذ إن املستثمر الذي ال يرغب 
أبن خيزن برمياًل من النفط يف الوقت احلاضر يكسب املال عن طريق اللجوء إىل العقود اآلجلة يف 

املستقبل بداًل من ذلك، من خالل عملية بيع عقود ابهظة الثمن، وشراء العقود األرخص سعراً.
ويف حي أن هذا العامل الفين يدفع أسعار النفط إىل األعلى، إاّل أنّه ال يعين ابلضرورة أن 
هناك حتسناً جوهرايً يف التوقعات االقتصادية للبلدان املنتجة للنفط، فهذا التأثري ال يظهر أي زايدة 

يف قيمة عمالهتا املالية كما هو احلال يف أسعار النفط.
 )Energy Aspects( ”ويقول فرييندرا تشوهان احمللل النفطي يف شركة “جوانب الطاقة

مقاالت مرتمجة

ارتفاع أسعار النفط تركت العمالت المرتبطة 
به في مهب الريح

سمية فيشامبايان*

*  إعالمية ختتص يف جمال االقتصاد والعمالت املالية، وتعمل لصاحل جريدة وول سرتيت جورانل.
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يف سنغافورة: “هناك اجنذاب واضح بي عرض النفط أو السلع األخرى واحملفظة االستثمارية”.
وما يزال العديد من املستثمرين يركزون على احملركات األخرى للسوق، إذ يقول كريستوفر 
 :)Rhicon Currency Management( براندون، مدير شركة ريكون كرينسي ماانجيمنت
“مل يعد للنفط دور فعال كالسابق، فاملستثمرون يبحثون اآلن عن العوائد املالية أو أسعار الفائدة 
بنحٍو أكرب”. وهو ما يعتقده جيمس كوك رئيس إدارة العملة يف شركة أموندي لألصول يف لندن، 
من  بداًل  الفائدة  ألسعار  رؤيته  إىل  بناء  سينخفض    الكندي  الدوالر  أّن  إىل  برأيه  استند  الذي 
أسعار النفط، ويرى السيد كوك أّن ارتفاع مستوى االقرتاض املنزيل يف كندا ميكن أن حيد من قدرة 
البنك املركزي على رفع أسعار الفائدة؛ األمر الذي من شأنه أننْ يرفع قيمة الدوالر الكندي مقابل 

العمالت األخرى مثل اليورو.
وهناك سبب آخر يف عدم ارتفاع قيمة العمالت املرتبطة ابلنفط يف الوقت الذي ترتفع فيه 
أسعار النفط، هو أنَّ أسعار العمالت لن ترتاجع بنحٍو كبري حينما اخنفض سعر النفط اخلام عام 

.201٤
أسعار  تتدهور  أقوى حينما  تكون  ما  غالباً  الروبل  مثل  والعمالت  النفط  بي  العالقة  إنَّ 
النفط، إذ يتخّلص املستثمرون بسرعة من كل شيء له عالقة ابلنفط اخلام، ولكن حينما ترتفع 
أسعار النفط مييل املستثمرون إىل شراء العمالت املرتبطة ابلنفط اليت تعززها عوامل أخرى أيضاً 

وذلك على وفق شركة سوسيتيه جنرال.

املصدر:

https://blogs.wsj.com/moneybeat/2018/01/23/oils-surge-has-left-cur-
rencies-in-its-wake
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تركيا صديقة الوالايت املتحدة السابقة واحلليفة اجلديدة إليران وروسيا

تُعرَّف تركيا -بصفتها دولة تعتمد دميقراطيًة ذات توّجٍه برغمايّت، وبدورها الدولة اإلسالمية 
الوحيدة املنضّمة إىل حلف الناتو- من قبل الوالايت املتحدة على أهّنا األمنوذج األمثل لسائر الدول 
العربية ذات “األنظمة االستبدادية” يف منطقة الشرق األوسط، وحي كان الربيع العريب حيدث يف 
املنطقة كان الرئيس الرتكي أردوغان جيد األمر فرصة لتعميم فكرة الثورة بي املعرتضي يف األوساط 
العربية، ولكن الربيع العريب حتّول يف وقٍت مبّكر إىل شتاء، وتغرّيت عالقة أردوغان مع حلف الناتو 

بنحٍو الفت.
ويف الوقت الذي حتافظ فيه تركيا على عضويتها يف حلف الناتو فإهّنا حتّولت إىل قّوٍة فاعلة 
يف اجلبهة اليت تقودها روسيا يف احلرب السوريّة، إذ قررت أنقرة شراء صواريخ )S-٤00( الروسّية، 
وهذا مبنزلة إنذار ألعضاء الناتو. وفضاًل عن ذلك جيب االلتفات إىل مشروع أنبوب “تورك سرتمي” 
لنقل الغاز الروسي إىل تركيا، ومن تركيا إىل جنوب أورواّب؛ وعلى هذا فإّن مفتاح فهم هذه الظاهرة 
يكون يف دراسة اجلغرافيا السياسية واالقتصادية جلمهورية تركيا بصورٍة منفصلٍة مرًّة، وبصورٍة مشرتكة 

مرًّة أخرى.
كّل شيء يعود إىل الطاقة

يُعدُّ االنقالب العسكري الرتكي يف متوز 2016 -الذي ابء ابلفشل- عاماًل مهماً يف تبلور 
طبيعة السياسة اخلارجية الرتكية، فقد كان الرئيس الروسي “فالدميري بوتي” رئيس أّول دولة يهّنئ 
أردوغان على جناحه يف التصّدي لالنقالب العسكري، وقد سبق بوتي بذلك وزير اخلارجية اإليراين 
“جواد ظريف” الذي نشر تغريدة يف موقع تويرت قال فيها: “االستقرار والدميقراطية يف تركيا فائقة 
األمهّية”، وقد أعقب ذلك مكاملة هاتفية أجراها حسن روحاين مع نظريه الرتكي أردوغان، وقال 

له: “إن حماولة االنقالب مبنزلة اختبار للتمييز بي أصدقائكم وأعدائكم الداخليي واخلارجيي”.

ديليب هيرو*

*مؤلف القاموس الشامل يف الشرق األوسط، جامعة ييل، الوالايت املتحدة.

مقاالت مرتمجة

أنقرة بحاجة إلى الطاقة والعالم الجديد
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إىل  املستقرّة حتتاج  املعيشية  مليون نسمة، وبظروفها  تبلغ حنو 80  اليت  بنفوسها  تركيا  إن 
مصادر أساسية وفورية من الغاز الطبيعي، والسيما أهّنا ال متتلك أيّة مصادر من املواد اهليدروكربونية 
سوى الفحم احلجري، وإن املصادر الرئيسة لتلبية احلاجة الرتكية للغاز الطبيعي تقع يف روسيا وإيران، 
إذ إن روسيا تؤّمن 60٪ من الغاز الذي حتتاجه تركيا، وتؤّمن إيران 30٪، فيما تؤّمن النسبة املتبقية 

جارهتا األخرى املتمثلة بدولة أذربيجان.
وال توجد عالقة مباشرة بي معايري احلياة العصرية واستهالك الطاقة؛ فضاًل عن الغاز الطبيعي 
يف تركيا الذي ُيستعمل غالباً يف جمال الطهي؛ وابلتايل تعكس نسبة استهالك الغاز السنوي، طبيعة 

معايري احلياة يف هذه الدولة.
ملادة  أوروبية  دول  عّدة  حاجة  بروم-  غاز  -أي:  للغاز  احلكومية  الروسية  الشركة  وتؤّمن 
الغاز وذلك عن طريق خط أانبيب أوكرانيا يف الشرق األورويب، ولتخفيض نسبة االحتياج ألوكرانيا 
الغاز  لتنقل  الغاز إىل اجلنوب-؛  الغاز، أعلنت روسيا عن خطّة جديدة -أي: مّد  عند تصدير 
إىل مناطق أخرى من أورواّب. وقد استمّر هذا املشروع حّى سيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم، 
إذ فرضت دول االحتاد األورويب عقوابت اقتصادية على روسيا؛ وكّل هذه األمور فتحت أبواب 
التعاون االقتصادي بي روسيا وتركيا، ففي كانون األول املاضي ألغى “بوتي” مشروع نقل الغاز 
إىل اجلنوب، واستبدله مبشروع “ترك سرتمي” بقيمة )13,٧٤( مليار دوالر، ويتوّقع من هذا املشروع 
أن ينقل الغاز الروسي إىل جنوب أورواّب عن طريق تركيا وبلغاراي يف هناية عام 2020. ويتضّمن 
هذا املشروع زرع األانبيب يف البحر األسود غريّب تركيا على مدى ٩00 كيلومرت، وألمهيته مل تؤثّر 
عليه األزمات الطارئة؛ فحّى التوّتر احلاصل بي موسكو وأنقرة جرّاء إسقاط املقاتلة الروسية يف 
احلدود السورية يف شهر تشرين الثاين 2015 مل يؤثّر على سري هذا املشروع الكبري على الرغم من 
فرض بعض العقوابت االقتصادية من قبل روسيا ضد أنقرة. وعلى أعقاب إرسال بوتي رسالة حول 
االنقالب العسكري الرتكي توّجه أردوغان فوراً إىل سانت بطرسربغ وقّدم شكره لنظريه الروسي، 

وألغى بوتي العقوابت االقتصادية رّداً على ذلك.
على الصعيد السوري

سبق أن كان أردوغان يعمل على تنحية “بشار األسد”، ولكّنه عّدل من موقفه يف اآلونة 
األخرية داعماً النظام السوري، وبداًل عن االتفاق مع الوالايت املتحدة على إجياد منطقٍة خاّصة 
الذي  سوتشي  اجتماع  ويف  السورية،  الداخلية  احلرب  إلهناء  بوتي  مع  التعاون  اختار  ابألكراد 
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سوراي  يف  القتالية  القّوات  “إن  “بوتي”:  قال  و”روحاين”  “أردوغان”  روسيا  فيه  استضافت 
وجهت ضربة قاضية للعدو، وابتت الفرصة متاحة إلهناء حرٍب داخلية امتّدت لعدة سنوات”، فيما 
أعلنت تركيا يف 12 تشرين الثاين توقيعها اتفاقاً مع روسيا لشراء صورايخ )S-٤00(، وجتاهلت 
عدم أتييد سائر أعضاء حلف الناتو، والسيما عدم أتييد الوالايت املتحدة، ويف أواسط شهر كانون 
األول اقرتح بوتي مع أردوغان أبن تكون “أستانة” عاصمة كازاخستان هي حمّل إجراء مفاوضات 
الّسالم يف سوراي، ويف 20 كانون األول انضّم وزير اخلارجية اإليراين حممد جواد ظريف إىل حماداثت 
أستانة؛ ومع تغيري السياسات السابقة وحتّوهلا بصورة عكسية أصبحت تركيا وإيران يف جبهٍة واحدة 

إزاء األزمة السورية.
اجلدير ابلذكر أن تركيا كانت يف مقّدمة الدول اليت اعرتفت بنظام اجلمهورية اإلسالمية يف 
إيران إاّبن الثورة اإليرانية، وإن شعارهم املشرتك )ال شرقّية، ال غربّية( أّدى إىل مزيد من التقارب بي 
البلَدين اجلاَرين يف بداايت الثمانينيات، ومع ضعف االحتاد السوفييت يف مطلع التسعينيات سعت 
مخس من اجلمهورايت السوفيتية ذات األغلبية املسلمة -كازاخستان، وأوبكستان، وتركمانستان، 
وقرقيزستان، وطاجاكستان- إىل أن حتصل على هويّة وطنية جديدة، وقد أوصت واشنطن أبن 
حتذو هذه الدول حذو تركيا يف اعتماد الدميقراطية العلمانية وأن تتجّنب األمنوذج اإلسالمي يف 

إيران.
وقد استمّرت هذه التوصية حّى سنة 1٩٩6، ولكن بعد مرور شهَرين من وصول “جنم 
ن�ََقَض  تركيا  يف  الوزراء  رائسة  ملنصب  اإلسالمية(  امليول  ذو  الرفاه  حزب  )زعيم  أربكان”  الدين 
العقوابت األمريكية ضد إيران وليبيا ووقع على اتفاق لشراء الغاز من إيران بقيمة 23 مليار دوالر، 
وزار طهران، وقد بدأت تركيا ابسترياد الغاز اإليراين بدءاً من سنة 1٩٩٩ وسيستمّر ذلك على 
مدى عشرين عاماً، وقد تزايد حجم االسترياد طوال هذه املدة، وعلى الرغم من أن اجليش الرتكي 

فرض على أربكان تقدمي استقالته يف سنة 1٩٩٧ ولكن مل خيّل ذلك ابتفاق مع إيران.
ومع فوز حزب العدالة والتنمية يف تركيا يف تشرين الثاين 2002 الذي يُعد البديل املعتدل 
أنقرة خالل سنة  استثمرت  إذ  اجلاَرين،  البلَدين  الدبلوماسية بي  العالقات  الرفاه توطدت  حلزب 
200٩ أكثر من ٤ مليار دوالر يف القسم السادس والسابع من حقل فارس اجلنويب الستخراج 
الغاز الذي يبلغ حجم احتياطياته 1٤ تريليون مرت مكعب، وما يعادل 8٪ من جمموع احتياطيات 
العامل. ومع ذلك شهدت العالقات الثنائية بي طهران وأنقرة بعض الرتاجع، حي استقدمت تركيا 

مقاالت مرتمجة
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قواعد الدرع الصاروخي لقّوات الناتو يف شهر أيلول من عام 2011، فقد زعم الرئيس اإليراين 
إسرائيل،  حلماية  أمريكي  خمطط  هو  الصاروخي  الدرع  هذا  أبّن  حينها  يف  جناد  أمحدي  حممود 
وللهجوم على مفاعل إيران النووي. وقد أوضح وزير الدفاع الرتكي “إيزمت ايلماز” أبّن هدف 
هذا النظام الصاروخي هو محاية األمن الرتكي واألورويب. وفضاًل عن ذلك فقد اختلف البلدان يف 
احلرب الداخلية السورية يف عام 2012، وحي شرع السعوديون بتدخلهم العسكري ابليمن يف آذار 
2015 قال أردوغان يف حواره مع قناة فرانس 2٤: “حنن ندعم التدخل السعودي يف اليمن”، 

وأضاف: “على إيران التوقف عن دعمها للجماعات اإلرهابية”.
مع ذلك وقعت تركيا وإيران قبيل سفر أردوغان القادم إىل طهران -يف بداية شهر أبريل- 
مثاين مذكرات تفاهم للتعاون االقتصادي، وقد أعلن الطرفان أن هدفهما من ذلك هو تعزيز التبادل 
البالغ 30 مليار دوالر، وقد بلغ يف الوقت احلاضر 1٤ مليار دوالر، وأيمالن  الثنائي  التجاري 
استمرار هذا التعاون مع رفع العقوابت، ولكن على الرغم من ذلك فإن حجم التبادل التجاري بي 

البلَدين يف عام 2016 قد اخنفض ووصل إىل ٩,6٧ مليار دوالر.
الصحفي  املؤمتر  الرتكي يف  الرئيس  أردوغان وروحاين عرّب  الذي مجع  املشرتك  اللقاء  وعند 
املشرتك عرّب عن روحاين ب� “األخ”، وأّكد ضرورة التعاون بي إيران وتركيا لفرض الّسالم يف اليمن. 
ومع توطيد العالقات بي إيران وتركيا تكاتف البلدان يف يونيو 201٧ عند حدوث أزمة العالقات 
القطرية مع دول اخلليج اليت هتدف إىل عزل الدوحة اقتصادايً ودبلوماسياً، وتعاوان على دعم قطر 

والوقوف معها.
إّن الفقرات املذكورة آنفاً تؤّكد أمهية املصاحل االقتصادية، إذ إليران حقل غازي عظيم جّداً 
تشاركه فيه دولة قطر، وإن تركيا هي شريكة مهّمة يف بناء مالعب كرة القدم استعداداً ملوندايل 

عام 2022 الذي ستستضيفه قطر.

املصدر: موقع “الدبلوماسية اإليرانية” نقاًل عن موقع “ييل غلوابل”.
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1974852
https://scroll.in/article/867030/how-the-need-for-gas-and-oil-
prompted-us-friendly-turkey-to-align-with-russia-and-iran
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ال تكمن أمهية الطاقة املتجددة يف فائدهتا البيئية فقط، ولكنها ستصبح بعد بضعة أعوام 

اخليار االقتصادي األفضل.
ما تزال تكلفة مصادر الطاقة املتجددة -مثل الرايح والطاقة الشمسية- تنخفض ابطّراد، 
وستصبح بعد بضعة أعوام أقل تكلفة من الوقود األحفوري. وترى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
)IRENA( -بناًء على تقريرها اجلديد- أن ذلك سيتحقق حبلول العام 2020، إذ ميكن أن 
هتبط األسعار إىل ثالثة سنتات لكل كيلو واط/ساعة ملشاريع الرايح على الياسبة، ومشاريع الطاقة 

الشمسية خالل العامي املقبلي.
لقد كانت معدالت   تكاليف إنتاج مشاريع الطاقة املتجددة مرتفعة السعر جداً، يف حي 
كانت الطاقة الكهرومائية أرخص مبعدل مخسة سنتات للكيلو واط/ساعة، والرايح على اليابسة 
ستة سنتات، والطاقة احليوية والطاقة احلرارية األرضية سبعة سنتات. أما مشاريع الطاقة الشمسية، 
فما تزال مرتفعة عند سعر عشرة سنتات للكيلو واط/ساعة -وإن كان هذا الرقم قد اخنفض بنسبة 

٧3٪ منذ العام 2010-؛ مما أدى إىل اخنفاض تكلفة النظم السكانية بنسبة ٪6٧.
وقد اخنفضت تكلفة مشاريع الرايح على الياسبة بنسبة 23٪ يف اإلطار الزمين نفسه. وميكن 
القول -بناًء على مشاريع مت بيعها يف املزاد، وسيتم تطويرها خالل سنوات قريبة قادمة- إن الطاقة 
املتجددة ستصبح ابلسعر نفسه أو حى أرخص من الوقود األحفوري حبلول العام 2020. وقد 
وصلت أسعار املزاد ملشاريع الطاقة الشمسية والرايح على اليابسة إىل رقم قياسي يبلغ ثالثة سنتات 

لكل كيلوواط/ساعة يف دول مثل: اإلمارات، واملكسيك، وتشيلي، والربازيل، وكندا، وأملانيا.
وأضافت الوكالة يف موجزها التنفيذي أن الكهرابء من الطاقة املتجددة ستكون أرخص من 
معظم أنواع الوقود األحفوري حبلول العام 2020، وأن مجيع تقنيات توليد الطاقة املتجددة -اليت 

بريان سباين*

*ابحث يف مسائل الطاقة النظيفة.

الطاقة المتجددة ستكون أرخص من الوقود 
األحفوري في غضون عامين

مقاالت مرتمجة
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هي اآلن ضمن نطاق تكلفة االستخدام التجاري للوقود األحفوري- ستكون أقل منه.
الشكل ES-1: التكلفة العاملية الشاملة للكهرابء لنطاق مدى تقنيات توليد الطاقة املتجددة 2017-2010

املصدر: إيرينا قاعدة بياانت التكلفة املتجددة
)IRENA( الصورة: قاعدة بياانت الوكالة الدولية للطاقة املتجددة

وترى الوكالة الدولية للطاقة املتجددة )IRENA( أن هناك ثالثة أسباب رئيسة لذلك، 
هي: التقدم يف جمال التقنية، والسوق التنافسية، وخربة املطورين يف هذه اجملال، إذ إن من شأن 
التقدم يف التقنية أن يزيد من كفاءة هذه املصادر املتجددة. وما يزال العلماء مستمرين يف تطوير 

تقنيات توليد الطاقة الشمسية، وزايدة كفاءة ألواح توليد الطاقة الشمسية.
وستؤدي التوربينات األكرب إىل توليد طاقة أكرب من الرايح، وميكن معاجلة التقطع من كال 
املصدرين من خالل بطارايت احتياطية. وقد أدى الشراء التنافسي من املزادات إىل خفض املعايري 
املتوقعة، وتسجيل أرقام قياسية خالل العام املاضي. وبينما تبقى املعدالت عند ثالثة سنتات لكل 
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كيلو واط/ساعة، فإنه من املتوقع أن يزيد املعدل حبلول العام 2020 إىل حوايل مخسة سنتات 
للرايح على الياسبة، وستة سنتات للطاقة الشمسية.

وعلى الرغم من أن الرتكيز كان على الطاقة الشمسية وطاقة الرايح، إال أن الطاقة الكهرومائية 
والطاقة احليوية والطاقة احلرارية األرضية كانت مجيعاً جزءاً من العملية اجلارية جلعل الطاقة املتجددة 
خياراً قاباًل للتطبيق على نطاق أوسع، إذ تشري الدراسة إىل أنه مت استثمار أكثر من تريليون دوالر 

يف هذا اجملال يف مجيع أحناء العامل؛ مما أدى إىل توفري عشرة ماليي فرصة عمل تقريباً.
تتضاعف  الكهرابئية، وحينما  التكاليف  اخنفضت  املتجددة،  الطاقة  قابلية  ازدادت  وكلما 
سينخفض االستثمار بنسبة ٩٪، وتكاليف توليد الكهرابء بنسبة 15٪. وال تكمن أمهية الطاقة 
املتجددة يف فائدهتا البيئية فقط، ولكنها أيضاً ستصبح بعد بضعة أعوام اخليار االقتصادي األفضل 

للسكان واألعمال.

املصدر:
https://goo.gl/eKJf6p

مقاالت مرتمجة
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2018-3-6
عّزز العراق نشاط تكرير النفط يف العام املاضي مبا ال يقل عن 60 ألف برميل يومياً وذلك 
بفضل جمموعة من املشاريع واملبادرات املبذولة من قبل وزارة النفط، إذ نّفذت الوزارة سلسلة من 
مشاريع التكرير اجلديدة اليت من شأهنا إنتاج أكثر من مليون برميل من النفط يومياً؛ وقد متّثل أحد 
هذه املشاريع مبناقصة أُعلن عنها لالستثمار يف مصفاة جنوب املوصل، بيد أن الشركات الدولية 
أظهرت عدم رغبتها ابلدخول يف مثل هذه املشاريع؛ لعدم التيقُّن من توافر املوارد املالية املرتبطة 

بسوق الوقود املدعومة يف البالد.
وجتدر اإلشارة إىل أن مكاسب تكرير النفط اإلضافية جاءت أساساً من اجلهود اليت متوهلا 
تنظيم داعش اإلرهايب، ومن  اليت كانت حيتلها  املناطق  التكرير يف  الدولة إلعادة تشغيل مصايف 

توسيع القدرة اإلنتاجية ملصايف التكرير يف جنوب العراق.
وعززت الوزارة نشاط التكرير احمللي من خالل التفاوض؛ كي ُتسَتثمَر القدرة الكامنة للمصايف 
غري املستخدمة يف إقليم كردستان، وبدأت هذه املبادرات يف شباط عام 201٧، مث توسعت فيما بعد.

ونتيجة لذلك، متكن العراق مؤخراً من تكرار ما متوسطه 625 ألف برميل يومياً يف مصافيه 
احمللية على وفق حتليل َصَدر من تقرير النفط العراقي استند فيه إىل أكثر من اثنيت عشرة مقابلة مع 

املسؤولي يف هذه الصناعة يف مجيع أحناء العراق.
وقد وّفر نشاط التكرير العايل مساعدة مالية كبرية من اإلغااثت املالية للحكومة اليت تعاين 
من أزمة مالية وذلك عن طريق احلد من االعتماد على واردات الوقود ابهظة الثمن. وساعد تكرير 
النفط على زايدة إمدادات الوقود إىل املناطق اليت حتتاجها بشدة، والسيما يف األراضي احملررة مؤخراً 

من تنظيم داعش اإلرهايب.
ويساعد ارتفاع املدخول من املصايف على جتنب العراق من بعض التدقيق من قبل منظمة 

سامية كوالب*

* خبرية يف شؤون النفط العراقي، ومراسلة ابرزة يف منظمة تقرير النفط العراقي، وهي منظمة جديدة تغطي قطاع الطاقة 
يف البالد.

عودة المصافي العراقية
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أوبك. ومع زايدة الطلب احمللي، متكنت احلكومة من رفع اإلنتاج والتخفيف من زايدة الصادرات، 
الذي حدده وزير النفط جبار اللعييب؛ كون ذلك أهم مؤشر على امتثال البالد ابحلصص اإلنتاجية 

اليت حددهتا منظمة أوبك.
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املصايف احملررة
أعادت وزارة النفط تنشيط ثالث مصاٍف صغرية منذ شهر أيلول، وتقع مجيعها يف مشال 
العراق، وأنتجت هذه املصايف جمتمعًة ما متوسطه 1٧ ألف برميل يومياً من النفط اخلام من حقول 

شركة نفط الشمال اليت تديرها الدولة.
ويف أواخر تشرين الثاين، أعيد فتح مصفاة الصينية يف حمافظة صالح الدين، وبلغت الطاقة 
يتم  تنظيم داعش اإلرهايب ومل  لكنها تضررت يف احلرب ضد  يومياً،  برميل  ألف  االسية هلا 20 
إصالحها كلياً حى اآلن. وإشارة إىل ذلك قال وزير النفط جبار اللعييب يف بيان أصدره حينما أعيد 
افتتاح املصفاة: “إن هذه املصفاة ستغطي احتياجات احملافظة كاملة، وستزود حمطات الكهرابء 
ابلطاقة الالزمة لتشغيلها”. يف حي قال مسؤول عراقي مطلع على هذه املصفاة: إهنا أنتجت ما 

يقارب 3800 برميل يومياً يف شهر كانون الثاين.
أما مصفاة القيارة الواقعة يف نينوى -على بعد 60 كيلومرتاً جنوب املوصل- فقد عادت إىل 
العمل يف أواخر شهر أيلول، وفيما مضى كانت هذه املصفاة تنتج 20 ألف برميل يومياً، إال أهنا 

تضررت بسبب احلرب ضد تنظيم داعش اإلرهايب.
وقال مسؤول يف املصفاة إنه بعد جهود إعادة التأهيل واسعة النطاق لوحدتي يف املصفاة، 
إال أن قلة إمدادات املواد األولية مل تساعد إال على عمل وحدة وحيدة هبذه املصفاة، وأضاف 
املسؤول أن املصفاة تتلقى ما ال يقل عن ٤000 برميل يومياً من النفط اخلام من حقل القيارة 
النفطي اجملاور، وتنتج ما متوسطه 250،000 مرت مكعب من الوقود و300 طن من اإلسفلت.

 وقد عادت مصفاة حديثة يف األنبار إىل العمل يف هناية شهر أيلول املاضي، وهي تعمل 
حالياً على تصفية 10 آالف برميل من النفط اخلام املستخرج من حقول نفط كركوك؛ وذلك على 
وفق تصريح ملسؤول يف املصفاة قال: “أصبح نقل النفط اخلام أكثر سهولة بعد حترير مجيع مناطق 
األنبار وغريها من احملافظات من تنظيم داعش، وإعادة فتح طريق حديثة-بيجي-الصينية، اليت يتم 
أتمينها ابلكامل”، وأضاف: “جيري حالياً إصالح وحدة التصفية الثانية، اليت ستضيف 6 آالف 

برميل يومياً من الطاقة”.
أما يف املصفاة األكرب ابلعراق قبل تدمريها من داعش فكانت مصفاة بيجي بصالح الدين 
اليت تبلغ طاقتها اإلنتاجية 310،000 برميل يومياً، وقد ذكرت وزارة النفط يف بيان صدر عنها 
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مؤخراً أن وحدة صالح الدين )1( يف مصفى بيجي ستنتج ما يقارب ٧0 ألف برميل يومياً. 
إفساح اجملال لطاقة إقليم كردستان

اخلام من  النفط  اتفاقية إلرسال  النفط على  تفاوضت وزارة  يف شهر شباط عام 201٧ 
حقول كركوك إىل مصاٍف يف إقليم حكومة إقليم كردستان. وقد يُنَقل النفط -مبوجب االتفاقية- 
من احلقول اليت تشغلها شركة نفط الشمال إىل مصفاة نينوى يف حمافظة أربيل يف إقليم كردستان، 
مث يُرَسل إىل مصفاة ابزاين يف السليمانية، ويف املقابل تُرسل إمدادات الوقود إىل املناطق احملررة يف 
نينوى ابملقام األول. وقد تزايدت التدفقات يف األشهر األخرية؛ ألن شركة نفط الشمال تعرضت 

لضغوط والسيما من حيث إجياد منافذ ملتوسط   إنتاجها البالغ 160 ألف برميل يومياً.
وبسبب التوترات السياسية والعسكرية مع حكومة إقليم كردستان، توقفت بغداد عن تصدير 
نفط كركوك من خالل خط األانبيب الذي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان إىل تركيا؛ مما يعين 

أن السوق احمللية تعدُّ اآلن املصدر الوحيد للطلب.
وقد صرّح مسؤول يف شركة النفط الوطنية: “أن مصفاة ابزاين -اليت تديرها جمموعة كيوان 
الكردية- كانت قد تلّقت ابلفعل ما يرتاوح بي 15000-20000 برميل يومياً من حقول شركة 

نفط الشمال، وحبلول شهر كانون الثاين وصلت إىل ما متوسطه 33000 برميل يوميًا”.
وتتلقى مصفاة نينوى -اليت تقع يف حمافظة أربيل واليت تديرها الشركة الكردية كار غروب- ما 
يرتاوح 60 ألف برميل يومياً من النفط اخلام من حقول شركة نفط الشمال ابتداًء من شهر تشرين 
الثاين، مقارنة مع ٤0 ألف برميل يومياً كانت تتلقاها من التخصيص املسبق، على وفق تصريح 

ملسؤول يف شركة نفط الشمال على دراية بتلك املصفاة.
-الذي  مصفاة كركوك  إىل  يذهب  الشمال  نفط  شركة  إنتاج  من  يتبقى  ما  معظم  وإن 
سيستغرق عملية توسعه متعددة املراحل حوايل سنة كاملة- كانت سعة املصفاة يف السابق تصل 

إىل 30 ألف برميل يومياً، ولكنها أنتجت ما متوسطه ٤0 ألف برميل يومياً لعدة أشهر.
وصّرحت وزارة النفط أنه يف كانون األول ثّبتت وحدة جديدة ذات سعة تصل إىل 13 ألف 
لتصل الطاقة اإلنتاجية الكلية إىل 56 ألف برميل يومياً، على الرغم من أن الطلب  برميل يومياً 

عليها مل يصل إىل هذا املستوى بعد. 
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املشاريع املستقبلية رهن التنفيذ
ختطط وزارة النفط لعدة مشاريع لبناء مصاٍف جديدة، إذ أعلنت الوزارة يف 20 شباط عن 
مناقصة ملصفاة بطاقة 100 ألف برميل يومياً يف القيارة، إاّل أهنا مل توضح ما إذا كانت هذه مصفاة 

جديدة متاماً أو توسعة للمصفاة الصغرية القائمة.

برميل  ألف  بطاقة 300  وتشغيلها  لبناء مصفاة  عقداً  منحت  أهنا  مؤخراً  الوزارة  وأعلنت 
يومياً يف الفاو الواقعة يف خليج البصرة، وجيري التفاوض على املصفاة -اليت بُِنيت على أهنا مشروع 
 ،)Norco( ونوركو   ،)Power China( تشاينا  ابور  شركيت  مع  النفطية،  املنتجات  لتصدير 

ويتضمن املشروع أيضاً إنشاء منشأة برتوكيماوية.
وقال املتحدث ابسم وزارة النفط عاصم جهاد: “إن هذا العقد هو جزء من خطة الوزارة اليت 
هتدف إىل تطوير صناعة التكرير والبرتوكيماوايت ألغراض التصدير؛ من أجل حتسي دور العراق 
يف هذه القطاعات، وحتقيق عائدات كبرية لدعم االقتصاد الوطين”. وفضاًل عن ذلك وقعت الوزارة 
عقداً مع شركة معروفة تدعى رانية الدولية )Rania International( يف 8 شباط لبناء مصفاة 

ذات سعة ٧0،000 برميل يومياً يف كركوك.
لتغطية  الوزارة وبراجمها  املشروع هو جزء من خطط  التوقيع: “إن  اللعييب يف مراسم  وقال 
املطالب احمللية للمنتجات النفطية يف البالد، ولتصدير الكميات اإلضافية من املنتجات يف مشاريع 

التصفية االستثمارية”.
لقد واجهت مبادرات التصفية األخرى بعض التأخري، إذ يبين احتاد شركات )كونسورتيوم 
كوري( بقيادة شركة هيونداي مصفاة تبلغ سعتها 1٤0 ألف برميل يومياً يف كربالء، وكان من 
املقرر االنتهاء منها يف بداية عام 2016؛ ولكن أُرجئ املوعد النهائي لعامي على األقل بسبب 

عجز يف التمويل املايل.

أما يف ميسان فقد ُأجِّل بناء مصفاة العمارة بعد أن ُمِنَح عقدها االستثماري إىل شركة غري 
معروفة تدعى سااترمي )Satarem( السويسرية عام 201٤؛ وسبب التوقف هو عدم التزام الوزارة 
بتوفري املياه، وقال مسؤولون يف وزارة النفط إن إعادة البناء بدأت حتت التهديد إبلغاء العقد بسبب 

التأخري، إال أن املوعد املتوقع إلجناز املشروع ما يزال غري واضح.
عدة  الدوالرات يف  مبليارات  تقدر  تصفية  ملشاريع  أخرى  فرص  عن  النفط  وزارة  وأعلنت 
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حمافظات منها: األنبار، ونينوى، وذي قار؛ ومبوجب العقد املقرتح يبين املستثمرون مصايف التكرير 
ويتصدون ملسؤولية امتالكها وتشغيلها ومتويلها، ويعتمدون على إيرادات مصايف التكرير السرتداد 

استثماراهتم.
وأبدى العديد من املستثمرين ترددهم يف الدخول يف مثل هذه االتفاقيات؛ ألن سوق الوقود 

املدعومة يف العراق جيعل من الصعب تقييم عائداهتم املالية احملتملة يف االستثمار واستمراريته.

املصدر:
https://www.iraqoilreport.com/news/iraq-refineries-resurgent-27858/
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2018-3-8
مل يكن اإلرهاب ظاهرة حديثة يف مجهورايت آسيا الوسطى، بل ظهر منذ األاّيم األوىل من 
استقالل هذه الدول، ويف السنوات اليت أعقبت االستقالل أصبح احلديث عن التطّرف والعمليات 
اإلرهابية يف آسيا الوسطى أمراً رائجاً ومتداواًل، واحتّل موضوع اإلرهاب ومسألة التصّدي له مكانًة 
يف الفجوة اليت تركتها صمامات األمان لدى هذه األنظمة السياسية يف هذه الدول، حّى ابت 
السياسية والفكرية  التيارات  اإلرهاب والتطّرف يف بعٍض منها -مثل طاجاكستان- حّجًة لقمع 

ذات الُبعد اإلسالمي حّى تلك احلركات اليت تعمل بطريقٍة سلمية.
ومييل شعوب هذه اجلمهورايت يف آسيا الوسطى يف الظروف االعتيادية إىل النزعة القومية، 
كرّد فعٍل للضغوط اليت تتحّملها هذه الدول من القوى العظمى، فضاًل عن أّن التطّرف اإلسالمي 
من  تتخذ  الدول  هذه  السياسية يف  السلطات  أّن  غري  اجملتمعات؛  هذه  فاعل يف  نفوذ  له  ليس 
النهج  هذا  أّدى  مما  واملنتقدين؛  املخالفي  لقمع  حّجًة  املتطّرفة  اجلماعات  لنشاطات  التصّدي 
احلكومي القمعي إىل ظهور خطاب التطّرف واألساليب اإلرهابية من قبل بعض اجملموعات اليت 
التيارات  أّن  إىل  وابلنظر  والسياسية.  االجتماعية  األوساط  يف  ذلك  ورواج  األفكار،  هذه  تتبىّن 
اإلسالمية ت�َُعّد من القوى النادرة -أو ابألحرى القوى الوحيدة- اليت متتاز ابلطابع التنظيمي؛ لذا 
ساعد املناخ االصطدامي على انتشار نزعة التطّرف والصراع بي األفراد؛ وابلتايل وجد التطّرف بيئة 

خصبة للنمّو واالنتشار يف هذه املنطقة.
إن زعماء اجلمهورايت اخلمس يف آسيا الوسطى )كازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، 
وإن  السياسي،  لنظامهم  مناهض  صوٍت  أّي  قمع  يف  متشددون  وتركمانستان(  وطاجيكستان، 
احلركات اإلسالمية غري مستثناة من هذا األمر، إذ تواجه قمعاً شديداً على الرغم من القبول الشعيب 
مع احلركات  الراهن اختذت تلكم احلكومات إجراءات أكثر تشدداً  الوقت  الذي تتمتع به. ويف 
والنشاطات اإلسالمية حبّجة التصّدي للحركات اإلرهابية مثل داعش، وحبجة تنامي التهديدات من 
قبل اإلرهاب العاملي، فعلى سبيل املثال أن تصنيف حزب “النهضة اإلسالمية” يف طاجيكستان 

إحسان تقوايى نيا *

* خبري يف شؤون آسيا الوسطى، مركز دراسات إيران وأورآسيا )إيراس(.

التطرّف ومستقبل الدول الهشة في آسيا الوسطى
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ضمن احلركات اإلرهابية هو من أبرز النتائج اليت خلفها اخلطاب احلكومي الداعي حملاربة اإلرهاب 
احلراّيت  ينقضون  الوسطى  آسيا  يف  اخلمس  اجلمهورايت  زعماء  ابت  حّى  الوسطى،  آسيا  يف 

املنصوص عليها يف الدستور حبّجة حماربة اإلرهاب.
الدول اهلّشة يف مستقبل آسيا الوسطى

ضد  جداّيً  هتديداً  آسيا  وغرب  أفغانستان  يف  الراديكالية  اإلسالمية  احلركات  تشّكل 
اجلمهورايت يف آسيا الوسطى، وال ريب يف أن هذا التهديد ابلنسبة هلذه اجلمهورايت اليت تعاين 
من عدة مشكالت داخلية، واليت تصنَّف ضمن الدول اهلّشة هو أكثر من أّي هتديد آخر، وميكن 
أن  املتخصصون  اخلرباء  بعض  ويرى  فاشلة.  دوٍل  إىل  حتّولت  قد  هّشة  دواًل  نشهد  أن  بسهولة 
مجهورايت آسيا الوسطى توّفر أرضية مناسبة لتنمية اجملاميع اإلرهابية كداعش؛ ألهّنا تصنَّف ضمن 

الدول اهلّشة يف العامل.
ويوّضح اجلدول اآليت مرتبة مجهورايت آسيا الوسطى من حيث املستوى األمين بي سائر 

دول العامل خالل العام 2015.

تشري تقديرات اخلرباء إىل وجود هتديد جّدي موّجه إىل الدولة يف أغلب النقاط املذكورة، وأن 
احتمال تدهور احلالة األمنية يف هذه الدول يف مستوى )حتذير عاٍل جّداً(، وإننْ كان هذا التدهور 
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مل يتحقق حّى هذه اللحظة، فضاًل عن أّن هناك متايزاً واضحاً بي مستوى التهديد يف دول آسيا 
الوسطى، إذ إن كازاخستان حتتّل مرتبة أفضل، وإن احتمال التدهور األمين يف هذه الدولة أقّل 

بكثري من سائر اجلمهورايت.
الرئيس النتقال  املعرب  أهّنا  الدول ابلدرجة األساس إىل  ويعود سبب “اهلشاشة” يف هذه 
املخّدرات من أفغانستان إىل روسيا، إذ إن أفغانستان تُعّد املصدر األّول إلنتاج املخّدرات يف العامل، 
وإن اخلرباء يف القضااي األمنية يعلمون جّيداً أبن أرابح نقل املخدرات ُتصَرف غالباً يف جمال دعم 
اإلرهاب والتطرف الديين، وخري مثال على هذا األمر جنده يف حرب “ابتكن” اليت حدثت يف 
سنة 1٩٩٩، فقد أُعَلن يف حينها أبن هدف املنظمة اجلهادية اليت هامجت قريغيزستان هو توفري 

جمال لتهريب اهلريوئي.
والعامل اآلخر يف هشاشة مجهورايت آسيا الوسطى هو ارتفاع معّدل الفساد يف هذه املنطقة، 
الوسطى  آسيا  دول  تصنَّف  الدولة  الشفافية  منظمة  قبل  من  املعلنة  اإلحصائيات  إىل  فباالستناد 
ك�”تركمانستان” و”أوزبكستان” ضمن أفسد الدول على مستوى العامل، إذ إن املستوى املرتفع 
للفساد يف هذه اجلمهورايت تسبب يف غياب املساواة االجتماعية، ومن الالفت للنظر أن اجلماعات 

اإلسالمية الراديكالية من أمثال داعش ترّكز على هذه القضية )أي الفساد( ضّد السلطات.
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ويعد التصّدي لألنظمة العلمانية يف املنطقة هي وسيلة إعالمية أخرى ترّوج هلا اجلماعات 
املدقع  الفقر  إىل  اإلشارة  جتدر  العوامل  هذه  جانب كّل  إىل  ولكن  داعش،  قبيل  من  األصولية 
من  تتقاسه كل  الذي  فرغانة”  اخلصوص يف “وادي  )وعلى وجه  الوسطى  آسيا  يف مجهورايت 
أن  الدول. وال شّك يف  الذي تسبب هبشاشة هذه  )أوزبكستان، وقريغيزستان، وطاجيكستان( 
إعالم داعش وسائر اجملاميع اإلرهابية واألصولية يكون مؤثّراً يف الشباب الريفيي يف هذه املناطق 
الذين يعانون من تفشي الفقر، فعلى مدى األعوام األخرية ازداد األمر سوءاً؛ بسبب تراجع قيمة 
الُعملة الروسية )الروبل(، واخنفاض فرص العمل يف هذه الدولة؛ وابلتايل فقد الكثري من العّمال 

الطاجيكيي األوزبكيي فرص عملهم يف روسيا.
والعامل الرابع الذي يشّكل هتديداً لدول هذه املنطقة فيتمّثل هبيمنة األنظمة االستبدادية 
والدكتاتورايت الفردية )شبه امللكية( اليت تسيطر على هذه الدول منذ سنوات طوال، إذ إن اهليكلية 
الداخلية املبنية على أسس ق�ََبلّية واختيار رئيس اجلمهورية على هذا األساس بعد وفاة الرئيس السابق 

متّثل سبباً يف هشاشة هذه الدول.
أما العامل اخلامس يف هشاشة مجهورايت آسيا الوسطى فيكمن يف اخلالفات العميقة بي 
هذه الدول على مصادر املياه، إذ نشهد هذه اخلالفات بوضوح بي الدول اليت تقع يف أعلى النهر 
)طاجيكستان وقريغيزستان( والدول اليت تقع أسفل النهر )أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان(، 

وال شّك يف أن هذه اخلالفات تشّكل عائقاً يف التعاون املشرتك ضد التهديدات األمنية.
والعامل السادس جنده يف نفوذ القوى العظمى )روسيا، والوالايت املتحدة، والصي، واالحتاد 
األورويب، والدول اإلسالمية( يف هذه اجلمهورايت، فصراع املصاحل بي هذه القوى يف هذه الدول 
يُزيد من التهديدات األمنية يف هذه املنطقة؛ وابلتايل يُفشل كّل احملاوالت الرامية إىل التصّدي هلذه 

التهديدات.
إّن الوضع الراهن يف أوزبكستان من حيث املواجهة بي احلكومة واجلماعات املتطرفة متباين 
من بعض اجلهات، فمن جانب جند أن أوزبكستان متّثل بؤرًة لربوز أقوى اجلماعات املتطرفة، ففي 
عام 1٩٩٩ حدثت عمليات إرهابية نّفذهتا احلركة اإلسالمية يف أوزبكستان، ويف شهر أاير من سنة 
2005 قامت منظمة “إركرامية” املتطرفة بتنظيم مظاهرات يف منظقة إندجيان بوادي فرغانة، ومن 

جانب آخر اختذت القوات األمنية مزيداً من التدابري للسيطرة على نشاطات اجلماعات املتطرفة.
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جند  الوسطى  آسيا  يف  التطّرف  خطر  من  األدىن  القدر  تواجه  اليت  الدولة  خيصُّ  وفيما 
كازاخستان هي األفضل حااًل ابلنسبة لسائر اجلمهورايت اجملاورة هلا، ولكن هذا ال يعين ابلضرورة 
ابتعاد هذا اخلطر عن هذه الدولة، ففي السنوات األخرية شهدت املنطقة الغربية يف هذه الدولة أزمة 
خطرية، وأن اكتشاف مصادر البرتول يف هذه املنطقة تسبب يف جتّمع فئات خمتلفة من املهاجرين 
يف هذه املنطقة، وبطبيعة احلال تبقى القّوة الكامنة على إيقاظ اجلماعات املتطرفة يف مثل هذه البيئة 

الصعبة متوافرة دوماً.
النتيجة

إن التطورات األخرية يف طبيعة العالقات الدولية حتّث اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية على 
بذل مزيٍد من اجلهد للبحث عن اجملاالت احليوية لتنفيذ األعمال التخريبية، إذ إن حتّول اإلرهاب 
السلفي من النماذج السابقة إىل أساليب جديدة وأشد تطّرفاً )مثل داعش( يف السنوات األخرية 
خلق مزيداً من املخاوف يف املناطق اليت تتوافر فيها األرضية اخلصبة لنمّو هذه اجلماعات. ومثّة عّدة 
عوامل مثل انضمام مقاتلي من هذه املناطق إىل صفوف داعش، وكذلك جرية أفغانستان بصفتها 
الدولة احلاضنة للجماعات اإلرهابية القدمية مثل مقاتلي طالبان الذين التحقوا بتنظيم داعش يف 
اآلونة األخرية، خلقت مزيداً من خماوف انتشار اإلرهابيي يف آسيا الوسطى؛ وابلتايل -ويف الظروف 
الراهنة- تكون أبرز املخاوف لدى زعماء دول آسيا الوسطى هي القلق من نفوذ اإلرهاب وتقويته 
يف هذه املنطقة عن طريق انتقال األزمات من أفغانستان، وكذلك عودة مواطنيهم الذين كانوا يف 

صفوف داعش يف العراق وسوراي، وهذا بدوره ينّمي التطّرف وخطورة التهديدات اإلرهابية.
املصدر:

http://www.iras.ir/www.iras.irfa/doc/article/3566
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2018-3-1٤
على الرغم من اهنيار بعض األنظمة على مدى عقود من الزمن أو هتشم دميقراطياهتا املزعومة 
بيد أن هذا املنحى مل يكن مطبقاً على الصي، إذ بقيت هذه الدولة حمافظًة على قوهتا وازدهارها، 

فهنالك دوماً شيء خمتلف يف شكل النظام االستبدادي لدى الصي.
لقد كان احلزب الشيوعي الصيين حازماً يف قمع املعارضة وسحق التحدايت احملتملة، لكن 
بعضهم أشار إىل أنَّ املعارضة جنت من حماوالت احلزب بقمعها عرب تطويرها ملؤسسات قوية بنحٍو 
غري عادي ملزمة بقواعد ومعايري صارمة. وتعدُّ الصي اثين أهم الدول اليت حتكم عرب القيادة اجلماعية 
-أي يتم حكمها عرب توافق اآلراء وليس عرب رجل قيادي واحد قوّي- وهذا الشكل من نظام احلكم 

يستمر لفرتات زمنية حمددة.
احملدودة،  الرائسية  للفرتات  حداً  سيضع  أنه  األسبوع  هذا  الشيوعي  احلزب  أعلن  وحينما 
والسماح لشي جي بينغ بتويل مهام منصبه إىل أجل غري مسمى؛ فإنه ابلتايل سيحطم هذه القواعد 
واملعايري. ويبدو أن الصي قد تسرعت هبذا القرار الذي قد يؤدي -حسب رأي العلماء- إىل ِصدام 

وشيك مع قوى التأريخ اليت كانت الصي تسعى دوماً إىل تفاديه.
هيالري  السابقة  األمريكية  اخلارجية  وزيرة  على وصف  الصي  احلكم يف  نظام  أتريخ  ويؤكد 
كلينتون لقادة بكي “ابحلمقى”؛ وذلك لتمسكهم بنظام حكم ال ميكن أن يستمر طوياًل يف العصر 
احلديث، ولكن السيد شي عرب انتقاله إىل نظام احلكم الذي يقوم على حاكم واحد قوي فهو يف 
هذه احلالة يؤكد على فكرة أن الصي دولة خمتلفة وإبمكاهنا إعادة تشكيل النظام االستبدادي هلذا 
العصر. وإذا جنح، فإنه لن يضمن مستقبله وحده فقط، ولن يوسع من نطاق مستقبل احلزب الشيوعي 

الصيين فحسب، بل ميكنه أيضاً أن يضع أمنوذجاً جديداً لالستبدادية لتحقيق االزدهار يف العامل.

ماكس فيشر *

* كاتب عمود األخبار والنشرات اإلخبارية لدى صحيفة نيويورك اتميز. ويستخدم فيشر العلوم السياسية االجتماعية 
لدراسة موضوعات معينة ختتصُّ ابألنظمة االستبدادية، وموضوعات الرقابة على األسلحة.

الرئيس شي يضع الصين في صدام وشيك مع التأريخ
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أصعب نوع من الدميقراطية
إذا بقَي السيد شي يف منصبه إىل أجل غري مسمى -كما يتوقع كثريون اآلن- فإنه بذلك 
يضفي الطابع الرسي على املسرية اليت اضطلع هبا لسنوات، حيث كان يسعى إىل جتريد املؤسسات 
الصينية من القوى وجعلها مقتصرة عليه فقط؛ وابلتايل، سيساعد ذلك على تقسيم الديكتاتورايت 
عقلياً على فئتي: مؤسسية، وشخصية. إذ تعمل األوىل من خالل اللجان والبريوقراطيات وشيء مثل 

التوافقية أو من هذا القبيل. أما األخرى فُتطّبق عرب قائد مّؤثر واحد.
وتُعدُّ الصي مزجياً من األمنوذجي )املؤسسي، والشخصي( على الرغم من أهنا الوحيدة اليت 
اتبعت األمنوذج األول بطريقة املنهج السقراطي. وعلى وفق ورقة حبث كتبها ابري نوتون -وهو ابحث 
بقضااي الصي يف جامعة كاليفورنيا يف سان دييغو- أكد فيها أن السيد شي جعل نفسه “العنصر 

الفاعل املهيمن يف التنظيم املايل والسياسة البيئية وكذلك السياسة االقتصادية”.
وقد قاد السيد شي أيضاً محالت واسعة ملكافحة الفساد طّهرت أعضاء الفصائل السياسية 
املتنافسة على حنو غري متكافئ؛ مما عزز ذلك من نفسه ولكنه قوض النهج الصيين القائم على توافق 

اآلراء.
وهذا الشكل من االستبدادية يصُعب احلفاظ عليه، فعلى وفق حبث أجرته إريكا فرانتز -وهي 
عاملة يف قضااي االستبداد يف جامعة والية ميشيغان- جاء فيه: “إن النظام الذي يعتمد على رجل 

واحد أو نظام الشخصنة ال يعدُّ نقلة متطورة”.
وغالباً ما تكون اجلوانب السلبية غري ملحوظة، وترى الدراسات أن السياسات احمللية متيل إىل 
أن تكون أكثر تقلباً وحتكم بطريقة غري منتظمة وتكون سياستها اخلارجية عدوانية أكثر، ولكن اخلطر 

األوضح أييت مع استمرارية احلكم.
ويقول ميالن سفوليك -وهو عامل يف الشؤون السياسية جبامعة ييل-: “هنالك سؤال جيول يف 
خاطري أود أن أساله ألصحاب االختصاص الروس وهو: إننْ تعّرض بوتي ألزمة قلبية يف املستقبل 
فماذا سيحدث؟ ال أحد يعلم اجلواب”. وقال “إن اإلجابة عن هذا السؤال حى اآلن يف الصي 
هي واضحة جدًا”، إذ إن احلاكم الذي قضى حنبه سيرتك وراءه جمموعة من القواعد املتفق عليها اليت 
ينبغي القيام هبا على نطاق واسع، وسيكون هناك توافق سياسي يف اآلراء بشأن كيفية القيام بذلك. 
وأضاف “يبدو أن هذا التغيري يعرقل ذلك”. وأردف سفوليك قائاًل: قد أظهر السيد شي -عرب 
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حتديه قواعد خالفته- أنه ميكن كسر أي قاعدة.
إن السيد شي يضّعف من التوجه املؤسسي الذي جعل نظام االستبدادية يف الصي مرانً على 
حنو غري اعتيادي، بينما سحت القيادة اجلماعية والسلطة املنتظمة اليت طُبِّقت يف مدة حكم ماو تسي 

تونغ “الكارثية” ابحلكم الفعال واملستقر نسبياً.
وكتب كي أوابلو -وهو عامل سياسي جبامعة جورج اتون-: “بعد إعالن احلزب الشيوعي، 
ستكون املراحل االنتقالية املنظمة أهم مؤشر على التنمية السياسية”، وإن “الرائسات ذات املدى 
الطويل، جتّمد جمموعات معينة من النخب خارج السلطة. وتعمل على إزالة احملفزات للمتواجدين يف 

السلطة؛ كي يتحملوا املسؤولية وخيضعوا لالبتكار”. 
ما الذي جيعل النظام االستبدادي شرعيًا

السياسي بروس جيلي يف عام 2005؛ من أجل معرفة اجلواب  العامل يف اجملال  لقد كافح 
حول إحدى أهم األسئلة لدى أي حكومة وهي: هل يُنظر إىل احلكومة من قبل مواطنيها على أهنا 
شرعية؟ وقد توصلت دراسته – عرب نتائج عددية حتددها مقاييس متطورة ملعرفة سلوك املواطني جتاه 
حكومتهم- إىل أن الصي تتمتع بشرعية أعلى مقارنة ابلعديد من الدول الدميقراطية وغري الدميقراطية. 
وأيد جيلي النمو االقتصادي واملشاعر الوطنية والقيادة اجلماعية؛ لكنه حي عاد إىل نتائجه السابقة 
اليت توصل إليها عام 2012، وجد أن النتائج العددية للصي قد اخنفضت، وأظهرت بياانتُُه طليعَة 
النفوذ الذي يُعتقد منذ مدة طويلة أنه أدى إىل هالك النظام الصيين. إذ تقول “نظرية التحديث”: إنه 
مبجرد وصول املواطني إىل مستوى معّي من الثروة فسيطالبون ببعض األمور مثل: القابلية للمساءلة، 
وحرية التعبري، وإجياد دور فعال يف احلكومة؛ ونتيجة لذلك فإن الدول االستبدادية غري قادرة على 
تلبية هذه املطالب، وابلتايل فإن عليها إما االنتقال إىل الدميقراطية وإما االهنيار يف خضّم التوّترات. 
وهذا التحدي -الذي ال يتغلب عليه أي نظام استبدادي آخر -ما عدا األنظمة الثرية مبا فيه الكفاية 
القومية  فالنزعة  فيها؛  االقتصادي  النمو  يتباطأ  للشرعية  جديدة  مصادر  يتطلب  مواطنيها-  لشراء 
-على الرغم من فعاليتها يف حشد الدعم- من الصعب السيطرة عليها؛ لذا فإن الصي تعزز بداًل 

من ذلك “األيديولوجيا والقيم اجملتمعية املشرتكة” اليت ختلق التوازن بي احلكومة والثقافة الصينية.
ويبدو أن شخصية السيد شي يف السلطة جتمع بي كل من الرجال القدامى الذين يتبعون 
النمط القدمي والشعوبيي الذين يتبعون األسلوب اجلديد والذين يرتقون بي الدميقراطيات يف العامل، 
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ولكن هذه الشخصية وهبذه الطريقة، تعدُّ حاًل شديد اخلطورة وجزئياً الحتياجات الصي، وأن تعظيم 
الشخصية ميكن أن يستمّر لبضع سنوات أو رمبا عقود ولكن ليس أكثر من ذلك.

املساءلة من دون الدميقراطية
جترب الصي شكاًل من أشكال االستبداد، وإذا جنحت فإن إبمكاهنا أن تغلق الفجوة اليت ال 
ميكن وصلها بي ما يطلبه مواطنوها وما ميكن أن تقدمه الصي. وإن احلكومات االستبدادية -حبكم 
تعريفها- غري خاضعة للمساءلة، ولكن بعض املدن والقرى الصغرية يف الصي تفتح اجملال احملدود 
واملسيطر عليه للمشاركة العامة؛ على سبيل املثال: يسمح برانمج يف الصي يسمى “صندوق بريد 
رئيس البلدية” للمواطني ابلتعبري عن مطالبهم أو شكاواهم وُيَكافأ املسؤولون الذين ميتثلون بتلك 

املطالب؛ ووجدت إحدى الدراسات أن الربانمج حسَّن من نوعية احلكم ورضى املواطني ابلدولة.
خالل  من  إرادهتا  عن  أعربت  اليت  احمللية  اجملتمعات  مع  االبتكار  من  النوع  هذا  بدأ  وقد 
املعارضة واالحتجاج احملدود واملستمر يف آن واحد، ووصفته ليلي ل. تساي -وهي ابحثة يف معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا- “ابملساءلة من دون دميقراطية”.
شو  فيفيان  الصينيتان  الباحثتان  قالت  إذ  االجتاه،  هذا  مع  اآلن  املسؤولي  بعض  ويتكّيف 
وابتريشيا م. ثورنتون يف كتاب جديد عن احلكم يف الصي: إن هدف املسؤولي ليس جلب االنفتاح 

والتحرر بل مقاومته “المتصاص االستياء الشعيب دون زعزعة استقرار النظام ككل”.
ويبدو أن معظم الصينيي -كما أتمل حكومة بكي- سريضون ابحلكم االستبدادي يف حال 
قّدم بعض املزااي والفوائد اليت وعدت هبا الدميقراطية، وتتضمن الفوائد وجود حكومة جيدة إىل حد 
ما، ومسؤولي يستجيبون إىل مطالب املواطني نوعاً ما، وحرية التعبري يف حدود صارمة. وإن املواطني 
الذين يقدمون مطالب كثرية يواجهون الرقابة واالضطهاد بنحٍو أكثر قسوة مما موجود يف دول العامل 

األخرى.
وهذا الشكل اجلديد من النظام ميكن أن يقدم الكثري إذا ُقورن ابلتحفظ على عدم حدوث 
وتبي  عاملياً.  الصي  لتزدهر  لالستبداد؛  أمنوذجاً  يوفر  أن  وميكن  التأريخ،  قوى  مع  صيين  صراع 
السيداتن شو وثورنتون يف كتاهِبما “الكيفية اليت ميكن هبا لألنظمة غري الدميقراطية االستمرار والنجاة 
والنجاح مع مرور الوقت”. إال أّن االستيالء على السلطة من جانب السيد شي، من خالل تقويض 
املؤسسات وتعزيز االنقسام الكلي بي الفصائل، فضاًل عن املخاطر جعلت هذا النوع من االبتكار 
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مقدمة: 
للتنمية  حموراً  اإلنساَن   1٩٩0 عام  األوىل  انطالقتها  منذ  البشرية  التنمية  تقارير  وضعت 
وغايتها، فهي ال تركز فقط على الدخل القومي كونه أحد أهم حماور التنمية، بل متتد لتشمل قدرات 

األفراد، وطاقاهتم، وأدوارهم، ومكامن قوهتم وضعفهم؛ لضمان حياة طويلة، وصحية، وخالقة. 
معيشتها  وأمناط  وبناها  تطورها  مراحل  اختالف  على  اإلنسانية  اجملتمعات  واجهت  لقد 
متفاوتة يف  أثرت وأبشكال  اليت  الداخلية  واملعوقات  اخلارجية  والتحدايت  األزمات  أنواع  خمتلف 
الكوارث  إىل  اجملتمعي، وصواًل  والنسيج  الدميغرافية،  واملتغريات  ابالقتصاد،  بدءاً  التنموي  مسارها 

النامجة عن الفيضاانت والزالزل.
ومن دون شك أن التأثري الواسع واخلطري للنزاعات واألزمات يف العراق وما صاحبها من 
خماضات عسرية متالحقة وألكثر من ثالثة عقود تفرض واقعاً يتطلب الرتكيز على تناول موضوع 
الصمود بتكثيف احلوارات واملناقشات اجلادة يف السعي إىل ختفيف الصدمات ودرء املخاطر، ومن 
وتعزيز  الدولة،  بناء  االجتماعي يف  املال  رأس  احليوية ودور  وطاقاته  اجملتمع  قدرات  تقومي  خالل 
التماسك اجملتمعي؛ لذا فإن هذه الدراسة تتطلع إىل حتسي فرص الفهم وإاثرة الوعي بي مجيع 
شركاء التنمية على املستوى احمللي والوطين والدويل، أبمهية القوة احليوية الفاعلة للشراكات، والتعاون، 
والتشبيك، والعمل التطوعي، واالندماج االجتماعي يف بناء الصمود اجملتمعي. وهذه املظاهر لرأس 
املال االجتماعي تصبح أكثر أمهية حينما يفتقد نظام درء املخاطر، وختفيف الصدمات للموارد 

املادية، وضعف القدرات البشرية، ووضوح الرؤية واالستجابة لآلاثر النامجة عن األزمات.
   Resilience وابلرتابط مع حقائق الوجود االجتماعي، تنظر األدبيات التنموية إىل الصمود
ويف  اآلخرين،  التنمية  وشركاء  احمللية  احلكومات  قدرة  تعكس  متنامية  عملية  بوصفه   Societal

رأس المال االجتماعي: الوجه اآلخر للصمود المجتمعي 
)مقاربات نظرية وخيارات تنموية(

أ.د. عدنان ياسين مصطفى *

* أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد.
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مقدمتهم القوى الفاعلة يف اجملتمع احمللي على املطاولة، ومقاومة التحدايت النامجة عن آاثر األزمة، 
والنزوح،  والعنف  اإلرهاب  آاثر  من  اجلراح  وتضميد  والتعايف،  والتكيَّف،  الصدمات،  واستيعاب 
وإعادة البناء بنحٍو أفضل. وهناك إدراك متزايد أبن األزمات تتأثر يف الواقع ابلعمل اإلنساين أو 
التقاعس عن العمل، فضاًل عن طبيعة اخليارات التنموية.  ومن دون شك، أن البلدان اليت حققت 
تقدماً ملموساً يف مؤشرات التنمية البشرية يف الوقت احلاضر، تدفع كلفاً عالية يف مواجهة األحداث 
املدمرة، فاألضرار النامجة عن تلك األزمات قد تدفع ابلبالد إىل الركود، والتشظي، والصراع، ورمبا 

تؤدي إىل التفكك.
الزاوية يف رسم السياسات  وبناًء على هذه املعطيات يصبح رأس املال االجتماعي حجر 
الناجعة للوقاية واحلد من اخلسائر النامجة عن تراكم األزمات؛ لتشكل ابلنتيجة األساس الصلب 

لصمود اجملتمع واستقراره، وختفيف الكلف االجتماعية عن كاهله.
للمرونة  املخفي  الوجه  االجتماعي -كونه  املال  رأس  مبوضوع  االهتمام  دواعي  من  ولعل 
والصمود- ما متتلكه اجملتمعات التقليدية األصيلة املتكافلة املتناغمة، برصيدها احلضاري وامتدادها 
ففيها  أنطولوجي -بتعبري عامل االجتماع ابسكر- والسيما يف زمن األزمات،  التأرخيي من عمق 
مستوايت من الوجود حتت ما يظهر على السطح أبعد مما يبدو للعيان، وهذه املستوايت التحتية 
ذات أمهية خاصة؛ ألهنا تساعدان على فهم عناصر رأس املال االجتماعي ومكوانته؛ وابلتايل تفسري 
ما هو ابٍد لنا1. وتكون اخلصوصية هنا مفهوماً ثقافياً ورأس مال ومسؤولية اجتماعية ومدنية يكّرس 

االلتزام هبا األمان الفردي، واألسري، والسلم األهلي، والتماسك االجتماعي.
ملاذا البحث يف هذا املوضوع؟ 

وداخلية  وصراعات خارجية  اليوم حروابً  املاضي وحى  القرن  مثانينيات  منذ  العراق  عرف 
خمتلفة، ومّر يف حاالت كثرية من انعدام االستقرار السياسي، وقد تركت مجيعها آاثراً سلبية كبرية 
على تركيبة الدولة ومتاسكها، وعلى فعالية مؤسساهتا وشرعيتها، وعلى متانة النسيج االجتماعي 
وطبيعة العالقات بي اجلماعات، وعلى االقتصاد الوطين واملوارد الطبيعية. واليوم يواجه حتدايت 
أساسية مرتبطة ابلقدرة على مواجهة األزمات واالضطراابت وهشاشة الوضع الداخلي، ولعل أبرز 
العدد 2٤٤،  املعرفة،  النظرية االجتماعية من ابرسونز إىل هابر ماس، ترمجة حممد حسي غلوم، سلسلة عامل  1- آاين كريب، 

1٩٩٩، ص: ٤3.  
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تلك التحدايت أزمة اإلرهاب والنزوح الداخلي وما يطرحه من حتدايت جوهرية على حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة بنحٍو عام، وعلى التجاوب احمللي لتعزيز التماسك االجتماعي بنحٍو خاص. 

ومن أجل ذلك، يعيد هذا الواقع فتح النقاش من جديد يف موضوع رأس املال االجتماعي 
الذي ظل حى وقت قريب ال حيظى ابالهتمام احلقيقي؛ حيث تفرض ظروف التحدي املتفاقمة 
وتداعياهتا على األمن اإلنساين يف العراق أبن يصبح مفهوم الصمود )Resilience( حموراً رئيساً 
يف مناقشة سياسات احلد من الصدمات واملخاطر، وما ينجم عنها من مشكالت يف املنطقة، من 
خالل تقييم مرونة املؤسسات الرسية وغري الرسية وقدراهتا، ودور رأس املال االجتماعي يف التخفيف 
منها، إذ تسعى هذه الدراسة إىل تقدمي تصورات ومؤشرات ميكن أن تسهم يف حتسي الفهم وزايدة 
الوعي بي أصحاب املصلحة الوطنية واحمللية املتعددة حول قوة عمليات التواصل والتعاون وحيويتها، 

والشراكات والعمل التطوعي، واالندماج االجتماعي يف بناء جمتمعات قوية. 
الفئة  فقط  ليسوا  والكوارث  األزمات  بسبب  واملهاجرون  والنازحون  والالجئون  فاملهجرون 
األكثر هشاشة جلهة االحتياجات األساسية والضرورية من إيواء، وغذاء، وعناية طبية، وغريها، بل 
هم أيضاً الفئة اليت تعاين من أشكال متعددة من التهميش واإلقصاء والتمييز وحى االضطهاد، مبا 

يف ذلك داخل البلد الواحد؛ مما يهدد النسيج اجملتمعي ابلتفكك.
فعلى وفق هذه املعطيات يصبح رأس املال االجتماعي أكثر أمهية للتخفيف من الصدمات 
الدولة تعاين من أزمات مالية، وتشظي يف  املنعة، يف وقت أصبحت  ودرء املخاطر وبناء جمتمع 
بناها االجتماعية، وتفكك يف منظومات صنع السياسات العامة اليت حتكم وحتدد كيفية التخطيط 
رئيساً وصمام أمان  املال االجتماعي حموراً  واالستجابة للكوارث واألزمات، ومن مث يصبح رأس 
اجملتمع للتأمي ضد أخطار حمدقة، وتيارات مرتبصة، ومنع االنزالق والتشظي، واحلد من خسائر 
يدفع مثنها اجليل احلايل واألجيال الالحقة؛ وابلتايل يشكل حجر الزاوية يف قدرة اجملتمعات احمللية 

على املطاولة، ومتكينها من الرد احلضاري املناسب. 
وتعدُّ هذه الدراسة من بواكري الدراسات اليت تركز على دور رأس املال االجتماعي يف تعزيز 
صمود الدولة واجملتمع من األخطار والتحدايت، وأهنا هتدف إىل إبالغ السياسات واملمارسات 
البالد، وقد جاءت أمهية هذه  املرونة والصمود يف  تعزيز  املال االجتماعي يف  احلالية أبمهية رأس 

الدراسة من خالل املعطيات اآلتية:  
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1. على الرغم من االهتمام املتنامي على الصعد احمللية والدولية مبوضوع الصمود وعالقته 
ابلتنمية البشرية، إال أن الدور الرئيس واملهم لرأس مال االجتماعي يف تعزيز فرص الصمود واالستقرار 
ظل مهماًل حى وقت قريب؛ لذا فإن هذا املفهوم حيتاج إىل إعطاء مساحة أوسع، وإبراز أكرب يف 
اخلطط والسياسات والربامج التنموية، يف الوقت الذي يتطلب ترسيخ هذا املفهوم يف أدبيات التنمية 

البشرية املستدامة كونه أحد الوسائل احملركة لتمكي األفراد، وتعزيز فرص مشاركاهتم.
2. استمر العراق ومنذ عقود من الزمن ابلتعّرض حلروب وأزمات متواصلة ذات آاثر بنيوية 
مدمرة للزرع والضرع. وعلى الرغم من اجلهود الرسية وغري الرسية احلثيثة يف مواجهة تلك اآلاثر، غري 
أهنا بقيت حمدودة يف تركيزها وعمقها وطبيعة تناوهلا ألهم اإلشكاليات التنموية وحماولة سرب أغوارها. 
لقد استمرت تلك اجلهود مبعثرة تركز ابألساس على االستجابة، يف حي أظهرت خطط التخفيف 
من املخاطر ضعفاً واضحاً يف االرتقاء إىل مستوايت التحدي، وتراجعت استجابة اجملتمعات احمللية 
يف أداء أدوارها التنموية، وما زالت هذه اجلهود حمدودة تعاين ضعفاً يف التنسيق والتكامل مع اجلهود 

الوطنية والدولية.
املشاركة يف  تتحقق  األزمة، والسيما حي  بداية  قيمة جوهرية يف  املعلومات   3. تشكل 
التخفيف من املخاطر، وهذا يعزز من نشاطات  اليت تتوىل  الفاعلة  املعلومة مع اجلهات والقوى 
اللجان املركزية العليا اليت تتوىل أدارة األزمة. وحينما يتعرض هذا النظام للتشظي والتصدع، فإن 
القنوات الرسية والبديلة للتواصل تستبدل هذا النظام، ويصبح رأس املال االجتماعي األداة والواسطة 

الرئيسة لالتصال. 
٤. غالباً ما تقوم الشراكات داخل منظومات درء املخاطر وختفيف الصدمات بي والقوى 
الرسية-الشخصية  غري  العالقات  على  العليا  املركزية  والقيادات  اجملتمع  احلكومية يف  غري  الفاعلة 
والصداقات؛ وهذا يدل ابلنتيجة على متانة رأس املال االجتماعي يف اجملتمع احمللي. وقد تتشكل 
يف بعض األحيان -وبنحٍو مفاجئ وغري خمطط له- شراكات متنع املنظومة املعنية بدرء املخاطر 
والكوارث احمللية من التصرف بنحٍو مستمر ومتماسك من أجل زايدة املرونة، وتعزيز الصمود من 

خالل رأس املال االجتماعي.
5. إن الروابط الوثيقة يف اجملتمع احمللي كثرياً ما تدعم النشاطات والفعاليات اخلاصة ابلعمل 
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التطوعي. كما نالحظ خالل أزمة النزوح يف العراق، حيث شكلت قدرات اجملتمع احمللي مصدراً 
رئيساً لتلك النشاطات سواء أكانت حمسوبة أم غري حمسوبة، وغالباً ما تشكل احملاذير األمنية معوقاً 

مباشراً لنشاطات العمل التطوعي، واحلد من فرص تقدمي اخلدمات من قبلهم.
ودرء  الصدمات  بتخفيف  اخلاصة  واهليئات  املنظمات  تتجاهل  األحيان  من  يف كثري   .6
والنساء  واأليتام،  واملعاقون،  )املسنون،  اهلشة  اجلماعات  حاجات  األزمات  ظروف  يف  املخاطر 
املعيالت لألسر...( على الرغم من وجود هذه الشرائح يف األجندات املعدة من قبل هذه اهليئات، 
تتطلب حاالت  اليت  األزمات  فرتات  مستمرة والسيما يف  ومتابعة  استثنائياً  يتطلب جهداً  وهذا 

اإلخالء.  
٧. حينما يكون عمل اهليئات الوطنية واحمللية متكاماًل ومنسقاً وشفافاً ومقدماً للمعلومات 
وتتقوى على  تتعزز  الرئيسيي  ابلفاعلي  الثقة  فإن  القرار،  للمواطني ولصناع  املناسب  الوقت  يف 
صعيد املؤسسة، وهي تساعد يف عمليات النهوض ابلتعبئة للمواطني والسيما حينما تتفاقم األزمة، 

وتساعد يف رفع مستوى التضامن والتعاون على صعيد النظام االجتماعي. 
8. كلما امتزجت العالقات والروابط االجتماعية وحالة التجاوب احمللي وانصهرت يف إطار 
من التفاعل اإلجيايب البناء، مكنها ذلك من زايدة القدرات للتعامل والتكّيف مع األزمات ودرء 
الصدمات. وابملقابل حينما يكون النظام خاماًل وال يؤدي وظائفه األساسية بنجاح، تكون قيمة 
استجابتها  يف  ووضوحاً  فاعلية  أكثر  املواطني  ومبادرات  العالقات  وشبكات  الشخصية  الروابط 

املبكرة لتجسري الفجوة بي االستجابة املتأخرة للنظام. 
أواًل: حتديد املفاهيم واملصطلحات: 

:Social Capital 1- رأس املال االجتماعي
األفراد واجملموعات  بي  اليت جتمع  الروابط  إىل طبيعة  االجتماعي  املال  مفهوم رأس  يشري 
البشرية داخل اجملتمع2، وهو بذلك يؤدي دوراً مهماً يف صياغة املشكالت االجتماعية فضاًل عن 
مدى قدرة اجملتمعات اإلنسانية على التعاون والتعايش السلمي مع بعضها، وقد ارتبطت الصياغة 

2- بن أمحد حوكا، الرأس املال االجتماعي ورابطة العيش املشرتك: دراسة يف الركائز األخالقية والثقافية لالجتماع السياسي يف 
املغرب، جملة إضافات: العددان 2٩-30، شتاء-ربيع 2015، ص: 182-162. 
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الصرحية هلذا املفهوم ابألحباث املهتمة بقضااي التنمية االجتماعية والسياسية. 
وبنحٍو عام، ميثل رأس املال االجتماعي قيمة اجتماعية تضع الناس يف إطار من التفاعل 
واالتصال مع اجلماعات أو الشبكات، فالناس يف أي جمتمع إنساين يعتمدون وبنحٍو منتظم على 
منظومة من االتصاالت؛ وهم بذلك لديهم تفاعالت خمتلفة داخل الشبكات، ويبنون يف الوقت 
نفسه منظومات جديدة يومياً، على سبيل املثال: جيد الناس فرصة عمل من خالل االتصاالت 
املشرتكة، والتعامل مع احلاالت السلبية يف أثناء األزمة من خالل دعم العائلة واألصدقاء أو اجملتمع 
األوسع. فالناس يعملون ابستمرار على حتسي أداء أعماهلم على أساس األفكار اليت حيصلون عليها 
يف أثناء املشاركة بناًء على صالهتم ابلشبكات احلرفية/ املهنية؛ وابلتايل يصبح رأس املال االجتماعي 
الذي متتلكه بعض اجملموعات من الناس )األسرة، اجلرية، اجملتمع احمللي، أو األمة( أهم األدوات 

اليت ُتستخدم على أساس يومي.
وفضاًل عن الشبكات، هناك من املكوانت االجتماعية لرأس املال االجتماعي اليت تُعَرف 
والرفاه يف  السعادة  مستوايت  تزداد  املثال:  سبيل  على  والثقة،  )التضامن(  ابملثل  املعاملة  بقواعد 

اجملتمعات اليت تتسم بشبكة دائمة من االتصال والثقة3. 
وعلى ما ذُكر آنفاً ميكن تعريف رأس املال االجتماعي أبنه جمموعة من املوارد املتأصلة 
يف العالقات االجتماعية اليت تسّهل األعمال اجلماعية املشرتكة والتعاون بني الناس؛ ومن هنا 
االجتماعية،  العالقات  وشبكة  ابجلماعة،  االرتباط  إىل  يستند  االجتماعي  املال  رأس  أن  يتضح 
والتساند االجتماعي، وبناء الثقة، واملقابلة ابملثل، واملساواة بي املواطني اليت تساعد على تكوين 

اجلماعات الفرعية.
ويشري معجم مفاهيم التنمية إىل أن رأس املال االجتماعي ميثل األشكال الطوعية للتنظيم 
البنية  وتقوية  البلدايت،  وتنشيط  املدين،  اجملتمع  منظمات  تقوية  عرب  تتجسد  اليت  االجتماعي، 
املال  رأس  مفهوم  يتسع  التصور  هذا  على  وبناًء  والدولة؛  اجملتمع  ملؤسسات  والتنظيمية  القانونية 
االجتماعي وبنحٍو واسع ليتجاوز رأس املال املادي أو البشري؛ ليكون مفتاحاً للتنمية املستدامة. 
القائمة على العدل والتفويض -حق كل إنسان يف  فاالستدامة مبنية على األخالق االجتماعية 
3 -Helliwell, J.F., Layard, R. and Sachs, J. )eds(.  World Happiness Report 2015. New York, 
Sustainable Development Solutions Network.  2015. 
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املشاركة-، واملساءلة والتضامن بي األجيال، وهي توسيع للخيارات املتاحة أمام الناس وبناء قدراهتم 
من خالل تكوين رأس املال االجتماعي الذي يليب حاجات اجليل احلايل دون التفريط ابستحقاقات 

األجيال الالحقة٤.   
من املهم أن نالحظ أنَّ رأس املال االجتماعي يعتمد أساساً على وقائع السياق االجتماعي5، 
املال االجتماعي مظاهَر متنوعة يف خمتلف  املختلفة من رأس  السياق متثل األشكال  هلذا  وطبقاً 
اجملتمعات وتتغري مع مرور الزمن؛ وبناًء على ذلك، تسعى اجملتمعات على اختالف أطيافها وتركيبها 
لتطوير مزيج متنوع األبعاد من رأس املال االجتماعي ذات الصلة اخلاصة بسياقاهتم االجتماعية، 

واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، والتأرخيية6.
ويف الوقت الذي يرى إدوارد، أن رأس املال االجتماعي ميثل جمموعة املعايري والقيم النامجة 
عن التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية القائمة بي الناس، يركز بورديو٧ على أمهية األسرة 
ودورها، إذ يرى أهنا هي من تقوم بتنظيم رأس املال االجتماعي وتنقله من جيل إىل آخر، كما 
أكد أنه حيافظ على التفاعل االجتماعي بي القوى الفردية واجلماعية ضمن الطبقات االجتماعية 

داخل اجملتمع. 
لقد أظهرت كثري من الدراسات والبحوث املعنية ابلشأن التنموي أمهية رأس املال االجتماعي 
ودوره يف برامج التنمية، والتخفيف من الفقر والبطالة، وحتسي الظروف البيئية واستدامتها. وقد 
يتعاونون  الذين  األفراد  يزداد عند  االجتماعي  املال  أن رأس  التجريبية كذلك  الدراسات  أظهرت 
جيداً مع جمتمعاهتم احمللية والذين يبذلون جهداً كبرياً يف تقدمي خدماهتم بكل تضحية وإخالص 
اخلريية  واجلمعيات  النسوية،  واملنظمات  املدين،  اجملتمع  منظمات  من خالل  وذلك  مقابل،  دون 

بتشكيالهتا التقليدية واحلداثية. 
٤-االسكوا والبنك الدويل، معجم مفاهيم التنمية، بريوت، 2005، ص٤5.

5 -See for example: Bourdieu, P. 1986. ‘The Forms of Capital’. In J. Richardson )ed.(, 
Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York, Greenwood. 
pp. 241-258; Gress, J. )2004(, ‘Showing the Seeds of Social Capital’. Journal of the American 
Planning Association, 70)2(: 176-183;  Putnam, R. 1993. ‘The Prosperous Community: Social 
Capital and Public Life’. The American Prospect, 13: 35-42.
6 - Gress, J. )2004(, ‘Showing the Seeds of Social Capital’. Journal of the American Planning 
Association, 70)2(: 176-183; Rohe, W. 2004. ‘Building Social Capital through Community 
Development’. Journal of the American Planning Association, 70)2(: 158-164.
7- Bourdieu, P., Op Cit. 
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2- الصمود:
أما مفهوم الصمود Resilience فيمكن تعريفه على نطاق واسع أبنه ميثل »قدرة النظام 
أو اجملتمع املعرض للمخاطر على املرونة يف مقاومة املخاطر واستيعاهبا والتعايف من آاثرها يف وقت 
واستعادهتا8«.   األساسية  والوظائف  البىن  حفظ  ذلك  يف  مبا  فعالة،  ومسالك  وبطريق  قياسي، 
توسيع  لضمان  التعلم؛  على  االجتماعي  النظام  قدرة  على  تنطوي  املرونة  عناصر  فإن  وهكذا، 
اخليارات املتاحة وضمان مرونتها٩، فضاًل عن أن الوعي ابملخاطر احملتملة والتعلم من األحداث 
السلبية، عناصر مهمة لتأمي إمكاانت االستعداد، والتأهب، والتعايف؛ وهذا من شأنه أن يعزز 
من مرونة النظام االجتماعي على الصمود واملطاولة دون اهنيار؛ للحد من آاثر الصدمات، وسرعة 

تضميد اجلراح لبناء جمتمع املنعة10. 
من خماطر  املعنية ابحلد  الدولية  املفاهيم  بسلسلة  مباشرة  اليوم  الصمود  مفهوم  ارتبط  لقد 
من  للتخفيف  املتحدة  لألمم  العاملية  االسرتاتيجية  أطلقت  حيث  العامل،  يف  والكوارث  األزمات 
الكوارث )UNISDR( عام 200٩، الذي استخدم فيه -إىل حٍد كبري- مفهوم املرونة والصمود 
الفعلية  واملمارسات  املفاهيم  تعتمد  السياق،  هذا  إطار  األزمات11. ويف  تلك  مواجهة خماطر  يف 
لتخفيف الصدمات، ودرء املخاطر، ومن مث بناء املنعة سلسلة من اجلهود املنهجية؛ لتحليل العوامل 
املسببة لألزمات والكوارث وإدارهتا، مبا يف ذلك إمكاانت خفض احتماالت التعرض للمخاطر، 
وتقليل هشاشة األشخاص واملمتلكات، وإدارة حكيمة لألرض والبيئة، فضاًل عن حتسي خيارات 

التأهب وتطويرها ملواجهة الظواهر السلبية. 
وعلى النقيض من النهج الذي كانت تعتمده اإلدارات التقليدية لألزمات الذي بقي يركز 
على االستعداد للطوارئ واالستجابة للكوارث، فإن أمنوذج احلد من خماطر األزمات اجلديد قد 

حتول يف الرتكيز على الوقاية، وختفيف الصدمات، ودرء املخاطر، ومعاجلة اآلاثر النامجة عنها12. 
8 -UNISDR., UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction, Geneva, UNISDR, 2009. 
9 - Schipper, F. L. and L. Langston. A Comparative Overview of Resilience Measurement 
Frameworks: Analyzing Indicators and Approaches, Working Paper 422, London, ODI., 2015.
10 -Mayunga, J. Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience: 
A Capital-based Approach. A draft working paper prepared for the summer academy for social 
vulnerability and resilience building, 22-28 July 2007, Munich, Germany, 2007. 
11 - UNISDR, Op Cit.
12 -UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP.
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ومما جتدر اإلشارة إليه، أن مفاهيم اهلشاشة البشرية والقدرات تقع يف قلب مفاهيم احلد من 
خماطر األزمات والكوارث الذي يهدف ملعاجلة الكوارث قبل حدوثها وأتثريها على عملية التنمية13. 
إذ تركز معادلة احلد من املخاطر على حتديد مستوايت التحدي ابملقارنة بي الكوارث؛ وابلتايل 
يعمل ابجتاه التخفيف من الصدمات، واحلد من التعرض للمخاطر، وخفض مستوايت اهلشاشة بي 
الناس واجملتمعات احمللية، وحتسي درجات التأهب واإلنذار املبكر من املخاطر احملتملة. وال يراودان 
الدميوغرافيا،  التنمية يف سياقاهتا اجملتمعية مثل  الكارثة يعتمد على مستوى  أدىن شك، أن خطر 

والفقر، املساواة بي اجلنسي، التحضر، البيئة، والتغرّي املناخي. 
ويتطلب التعامل مع املخاطر فهماً جيداً للعوامل الرئيسة الكامنة والدافعة، فحى وقت قريب، 
مل حيَظ التأثري البعيد املدى للكوارث الطبيعية على التنمية ابهتمام واٍف بل مل يكن معرتف هبا. واليوم، 
اإلنسان  نظر  اإلنساين، ووجهات  األمن  تداعيات على  األزمات وما تشكله من  احتلت قضية 
ابإلجراءات وارتباطها ابلكوارث ابهتمام كبري ومبناقشات مستفيضة، وأدجمت يف اسرتاتيجيات احلد 
احمللية  للمجتمعات  االجتماعية  امللفات  انعكست  قد  ذلك  عن  وفضاًل  الكوارث1٤.  من خماطر 
تشكل  االجتماعي، وهي  املال  رأس  العالقات يف مستوايت  لشبكات  االجتماعية  والديناميات 
اليوم نقطة اعرتاف مهمة كوهنا عاماًل مهماً لبناء اسرتاتيجيات احلد من خماطر األزمات والكوارث. 
وقد أاثر هذا املوضوع أيضاً مناقشات وحوارات حول قواعد وأنظمة احلد من خماطر الكوارث على 
خمتلف املستوايت كوهنا الوسيلة األكثر فاعلية واستدامة، فجميع هذه اجلوانب تشكل عناصر ال 

غىن عنها يف بناء جمتمعات أكثر أمناً وصموداً. 
واألساليب  املناهج  من  االنتقال  حالة  اجملتمع  وصمود  املرونة  متثل  تقدم،  ما  على  وبناًء 
ملواجهة  احلديثة  العاملية  والسياسات  األطر  إىل  املخاطر  ودرء  الصدمات  من  للتخفيف  التقليدية 

التحدي وبناء املنعة. 
اثنياً: األسس النظرية وأنواع رأس املال االجتماعي: 

تستند الفكرة املركزية لرأس املال االجتماعي إىل أن شبكات العالقات هلا قيمة فردية ومجعية، 
وقد استدل الباحثون يف التأصيل ملفهوم رأس املال االجتماعي إىل أعمال بيري بورديو وبوتنام. إذ 

13 -Ibid. 
14 -Ibid.  
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عرف بورديو رأس املال االجتماعي كمجموعة من العالقات االجتماعية الفعلية أو الكامنة القابلة 
لالستخدام؛ جللب املنافع املادية أو الرمزية15. بينما يدور مفهوم رأس املال االجتماعي، الذي تناوله 
املعاملة  ومعايري  والثقة،  االجتماعية  الشبكات  مفاهيم  بوتنام R. Putnam حول  العامل روبرت 
ابملثل. وتشمل الشبكات16على وفق هذا اإلطار االلتزامات املتبادلة داخل اجملموعة، والقائمة على 
أساس التضامن )قواعد املعاملة ابملثل( والثقة، فعلى وفق بوتنام1٧، تنعكس أمهية الشبكات يف صدى 
التفاعل مع البيئات الثقافية والثقة وقواعد املشاركة ابملعاملة يف املثل يف خلق رأس املال االجتماعي 
كسلعة »خاصة« و»عامة«**؛ وهكذا، فإن قيمة رأس املال االجتماعي تنعكس يف قدرته على 

إشراك الناس يف جمايل التعاون والتنسيق؛ من أجل حتقيق املصاحل الشخصية والعامة أو إحدامها.
   لقد ركز بوتنام كثرياً على قضااي املشاركة العامة، ومستوايت الثقة بي السكان، وتوصل 
إىل أّن آتكل رأس املال االجتماعي له نتائج وخيمة على صريورة الدميقراطية، ومستقبل التماسك 
الروابط  بداللة  وذلك  االجتماعي،  املال  رأس  من  أشكال  ثالثة  بي  بوتنام  ومييز  االجتماعي، 

االجتماعية اليت يستند إليها18:
• األصدقاء 	 وزمرة  األسرة  على  وينبين  احلميمية،  العالقات  على  املؤسس  الشخصي  املال  رأس 
املقربي.
• رأس املال االجتماعي التواصلي املبين على عالقات التجاور السكين واملهين.	
• رأس املال املؤسسايت القائم على االرتباطات الوجدانية مع املؤسسات العامة واملدنية.	

وغالباً ما تشكل هذه األشكال من رأس املال االجتماعي موارد كامنة قابلة لالستعمال يف 
ظروف األزمات والكوارث والتحدايت االجتماعية، ويرى بوتنام أن قوة رأس املال االجتماعي ال 
15 -Bourdieu, Pierre, »The Forms of Capital.« in: John G. Richardson, ed., Handbook 
of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Westport; London: 
Greenwood Press, 1986.

إىل  يشري  شيوعاً  واألكثر  االجتماعية،  ابلعلوم  املختصي  قبل  من  االجتماعية  الشبكات  من  املختلفة  األشكال  16-ُتستخرج 
الشبكات االجتماعية األفقية، والعمودية، الرسية وغري الرسية اليت تتسم بروابط قوية أو ضعيفة.   

17 -Putnam, R., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New 
York, Simon & Schuster, 2000. 

18-حممد نصر ومجيل هالل، قياس رأس املال االجتماعي يف األراضي الفلسطينية، القدس: معهد أحباث السياسات االقتصادية 
الفلسطيين، 200٧. 
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تستند فقط إىل وجود سات الفضيلة يف منظومات األخالق الدينية، ولكنها ترتكز إىل اخنراط الناس 
يف األعمال اإلنسانية واخلريية املنتجة للثقة االجتماعية.   

اجتماعية  مظاهر  عن  فضاًل  خمتلفة،  وأحجام  أشكال  يف  االجتماعي  املال  رأس  وأييت 
إجيابية وسلبية1٩، واألكثر شيوعاً يتم التمييز فيها بي الروابط واجلسور وحلقات الوصل لرأس املال 
املبنية على  بناء الشبكات االجتماعية  املال االجتماعي إىل  االجتماعي؛ وهنا تشري روابط رأس 
فهم اهلوايت املشرتكة مثل الطبقة االجتماعية، والعرق، والعمر، واجلنس، والتعليم، والدين، واللغة 
وغريها. إذ يصف العالقات بي الناس على وفق اخلصائص الشخصية واالجتماعية املماثلة، اليت 
تشمل أفراد العائلة، أو األصدقاء أو األقارب، أو اجلريان؛ وهنا ميكن أن تظهر حلقات الرتابط 
برأس املال االجتماعي على مستوى املنظمات والتجمعات القائمة على أسس دينية، أو الرايضة 
احمللية واألندية. ولكن هذا النوع من رأس املال االجتماعي يف كثري من األحيان ينظر إىل الداخل 
وقد يكون حكراً على أشخاص من خارج اجملموعة ألنه غالباً ما يرتبط هبوايت متجانسة؛ ونتيجة، 
الرتابط يف رأس املال االجتماعي ميكن أن تتكون مظاهر اجتماعية سلبية مثل التمييز واالستبعاد 

االجتماعي أو الفساد. 
وألواهنم  هوايهتم  مبختلف  اجملتمع  فئات  عرب  والثقة  اإلجيايب  التفاعل  من  إقامة جسور  إن 
يعزز رأس املال االجتماعي وجيعل ألوضاع أكثر استقراراً من خالل اجلمع بي الناس واحتوائهم 
الصمود والتماسك  أاثراً كبرية على مسارات  التالحم والتفاعل واملشاركة؛ مما يرتك  بوتقة من  يف 
االجتماعي.  وهذه الروابط اليت تظهر تنوعاً دميوغرافياً وتوفر املعلومات واملوارد اجلديدة ميكن أن 
املال  رأس  وترسم جسور  مبكرة20.  بصورة  اجملتمع  ينشده  الذي  التقدم  األفراد يف حتقيق  تساعد 
االجتماعي االتصاالت بي األفراد وإن اختلفوا يف نواٍح كثرية ولكنهم يشرتكون يف املصلحة أو 
املؤسسة. على سبيل املثال: يسهم إقامة اجلسور والشبكات يف حتقيق أمنوذج للروابط مع األصول 
اخلارجية واالنتشار الفعال للمعلومات، وهذا األمر بال شك يساعد يف العثور على فرصة العمل، 
أو التواصل مع أانس يتشاهبون يف وجهات النظر يف اجملاالت السياسة أو الفن مثاًل، فهذه املنظومة 
من اجلسور والتفاعالت لرأس املال االجتماعي تعزز فرص االندماج االجتماعي بصهر اهلوايت 
والعالقات  التشابكات  توسيع  على  تساعد  أيضاً  وإهنا  اجلامعة.  الوطنية  اهلوية  إطار  يف  الفرعية 

19- Putnam, Op Cit. 
20 -Ibid. 
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املدنية؛ لتحقيق أهداف مشرتكة، وميكنها املساعدة كذلك على نطاق أوسع يف انتشار املعلومات، 
وأخرياً، ميكن القول إن ربط رأس املال االجتماعي يتطلب أساساً تعزيز الروابط بي اجملتمع املدين 
التمييز بي الروابط الرسية أو غري  القرار، ويشمل هذا التصنيف أيضاً  والدولة واملواطني وصناع 

رسية، وكذلك الثقة االجتماعية العميقة، وقواعد املعاملة ابملثل.
ويف سياق األزمات، يصبح ترابط رأس املال غاية ذات قيمة عليا لتأمي عمليات اإلنقاذ يف 
حاالت الطوارئ ومساعدة احملتاجي، وإن جسور رأس املال االجتماعي مفيدة لعمليات تضميد 
اجلراح، وتعزيز فرص االنتعاش؛ ألهنا تسمح لألفراد ابالستفادة من املوارد بي الفئات االجتماعية؛ 
وابلتايل تنويع مصادر الدعم يف الوقت الذي متكن رأس املال االجتماعي من بناء روابط أفضل، 
وترصي أعمق للمعرفة يف املؤسسات اليت ختفف الصدمات وحتقق االستجابة والدعم املبكر وتعزز 

عمليات اإلنعاش.
اثلثاً: رأس املال االجتماعي يف العراق: 

ُيطرح اليوم الشعور ابلثغرة املتزايدة اليت جتسدها طبيعة الوالءات واالنتماءات املشتتة اليت 
حتكم منظومات السلوك واملمارسات اليومية لإلنسان العراقي يف ظل دولة رخوة تتجاذهبا تيارات 
وحتدايت كبرية؛ وقد جنم عن تلك املتغريات أن أتثرت وبشدة املصادر التقليدية لرأسال االجتماعي 
خالل العقود الثالثة األخرية، فعلى سبيل املثال أتثرت العالقات املتبادلة بي الثقافة ورأس املال 
االجتماعي يف اجملتمع التقليدي العراقي، واضطر ماليي الناس إىل النزوح داخل البلد أو خارجه، 
وتعاظمت حالة التشظي وتفشت روح االنقسامية نتيجة احلرب واإلرهاب والتفجريات وما رافقها 
النزوح،  حركة  تضاعفت  الريف،  يف  هو  املدن كما  ويف  للعنف.  متعددة  ألشكال  انتشار  من 
وتقلصت صور التضامن التقليدي، ومل تتمكن كثري من العوائل من احلفاظ على مستوايت معيشية 

الئقة وبقاء أوضاعها سليمة على الرغم من تغيري أماكن تواجدها خارج مناطق النزاع. 
اإلرهاب،  تدهور انجم عن  من  أعقبها  وما  عام 2003  بعد  الغزو  فرضت ظروف  لقد 
والتطرف، والنزوح عصراً جديداً من العنف املنظم واهلجمات املنهجية على البنية التقليدية للمجتمع 
العراقي وعلى قواعد الثقافة واملنظمات والشبكات، وحى األسرة، حيث قوضت روابط الثقة بي 
أفضى  آخر  للخوف. وعلى صعيد  اجلذور  بذور عميقة  إىل زرع  قادت  أوضاع  أعضائها، وهي 
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احلراك االجتماعي املزيف )القائم على اإلزاحة( إىل اتساع مساحة الفوارق الطبقية، على الرغم من 
حماوالت حتسي الوضع االقتصادي وتطور شبكات األمان االجتماعي. غري أن ظروف اإلرهاب 
والعنف وما صاحبها من نزوح ماليي من السكان، ساعدت بشكل أو آبخر على تقويض أسس 
اليت  القاسية  التجربة  هذه  أدت  إذ  واالقتصادية؛  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  بي  التفاعل 
تعرض فيها اجملتمع، بنية وحضارة وشخصية وموارد، إىل شلل مؤسسي شبه اتم، واستنزاف لطاقات 
البلد وخرباته العلمية واملعرفية، إىل جانب االستهداف املنظم لرتاثه ومنظوماته القيمية واألخالقية. 

  انعكست ظروف النزاع وما يعقبها من مظاهر النزوح على رأس املال االجتماعي 
وتركت آاثراً بنيوية أمهها: 

• اخلسائر الكبرية يف املوارد البشرية )وفيات، إصاابت، اضطراابت ما بعد األزمة، وغريها(.	
•  تدمري البنية التحتية املادية، سواء يف القطاع العام أو اخلاص. 	
• تدين واسع يف قطاع اخلدمات )التعليم، والصحة، وغريها(.	
• استهداف منظم ملنظومات القيم واملعايري وتعاظم خطر مغذايت الكراهية. 	
• زايدة العداء بي أطراف الصراع السياسي والتباس العالقة بي املواطن والدولة وعدم الثقة هبا.	
• تغيريات واسعة يف االقتصاد، مبا يف ذلك التغريات يف سياسة الدولة االقتصادية والبطالة وامللكية.	
• التهجري القسري للسكان )زايدة احلراك والنزوح(.	
• سياسات اإلقصاء والتهميش لشرائح فاعلة يف اجملتمع.	
•  تدهور واضح يف املؤسسات االجتماعية مثل األسرة والضبط االجتماعي.  	
• ضعف األمن واهنيار سلطة القانون والنظام.	
• ممارسات االعتقال واحلجز وما تركته من آاثر نفسية واجتماعية على أوضاع الفرد 	

واألسرة واجملتمع.
• ضعف كفاءة املؤسسات اإلصالحية )األحداث والبالغي( وقدراهتا.	
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• الفساد املايل واإلداري.	
• التشظي واالنقسام على صعيد األسرة واجملتمع احمللي. 	

املرجعيات الثقافية وسؤال الثقة االجتماعية: بعض املعطيات امليدانية
حتليل  عند  وجاهته  جيد  إذ  التنموية،  الدراسات  يف  املتغرّيات  أهم  من  الثقايف  العامل  يعدُّ 
خيارات الناس وتوجهاهتم وأولوايهتم حنو أهداف حمددة. فاملرجعيات الثقافية -والسيما يف اجملتمعات 
التقليدية- هي أساس بناء الصورة النمطية، وهي أساس تكوين الشخصية، بل هي تشكل نواهتا 
ونقطة ارتكازها؛ إذ ال بدَّ لكل إنسان أو كيان اجتماعي -مهما صغر حجمه أو كرب- من إطار 
مرجعي يوجه سلوكه وخيارته، ويتيح حتديد مواقفه من خمتلف األوضاع والقضااي، بل أكثر من ذلك، 

يشكل نظرته إىل الذات، وإىل احمليط الذي يعيش فيه؛ وهنا يدخل البعد الثقايف يف هذه املرجعية.
املواقف  أن جذور  إال  املاضية  العقود  مهمة خالل  ات  تغريُّ العراقي شهد  اجملتمع  أن  ومع 
التقليدية حنو خمتلف القضااي ما زالت قوية. إذ ما تزال القبيلة حتافظ على أطرها التأرخيية والثقافية، 
املادية والسياسية  الرغم من أن وجودها تعرض إىل عملية تفكيك أضعف بعض مرتكزاهتا  على 
والسيما يف مراكز املدن الكبرية. فاملرجعيات الدينية والعشائرية ما تزال تشكل مرتكزاً أساسياً إلعادة 
إنتاج أشكال الوعي واملشاعر املشرتكة للمجموعات السكانية يف خمتلف مناطق العراق، وهنا ميكننا 
القول إن املرجعيات الدينية ما تزال احلجر األساس يف تشكيل مصادر الثقة يف مجيع حمافظات 
العراق، يليها الرتابط القبلي، فما الصورة اليت يشكلها املواطن العراقي عن املؤسسات واملنظمات؟ 

وما ثقة األفراد حسب درجة انتمائهم القبلي أو املناطقي أو العائلي؟
لقد أظهرت املعطيات اإلحصائية يف اجلدول )1( حول معدالت الثقة لألفراد بعمر )18-
6٤( ابألشخاص واملؤسسات واملنظمات اليت تشكل اإلطار البنيوي للمجتمع أن رجال الدين ما 
زالوا حيظون أبعلى مستوى للثقة يف مجيع حمافظات العراق بلغت )80٪(، يليهم شيوخ العشائر 
الشك  يقبل  املعطيات مبا ال  القضاء )66٪(؛ وتؤكد هذه  العراقي )٧0٪( مث  )٧1٪( فاجليش 
أن العالقات احلميمية والروابط األولية مع املرجعيات الدينية والقبلية يف سياقاهتا التقليدية ما تزال 
تتحرك بفاعلية داخل أحشاء اجملتمع ويف صميم بنياته، متحدية صخب الشعارات واملمارسات اليت 
حاولت تسويقها وسائل التواصل االجتماعي املتنوعة، وذلك ما يسميه غريتز21 الوالءات األولية 

21 - كليفود غريتز، منشور يف التعدد وحتدايت االختالف: اجملتمعات املنقسمة وكيف تستقر، بريوت، دار الساقي، 1٩٩٧، 
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اليت تنمو وتتفاعل يف الفضاء الجتماعي، وتتداخل مع الفضاء السياسي.
جدول )1(: معدل الثقة لألفراد بعمر )18-64( حسب املؤسسات احلكومية أو 

املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية22 

ويبدو أن العراقيي ما زالوا يتمسكون ابالحرتام للسلطة التقليدية، ومل تستطع اهلياكل املدنية 
احملدثة -على الرغم من أمهيتها يف اجملتمع وعلى مدى أكثر من نصف قرن- أن تلغي دور املؤسسات 
التقليدية أو حتل حملها، فعلى الرغم من تغريُّ وضعية العمل والتعليم واملكانة االجتماعية ما يزال الفرد 
يف اجملتمعات احمللية حمكوماً بسلطة اجلماعة األولية، فظواهر االستعانة ابألقرابء البعيدين واألقربي، 
املنافع  للحصول على  األفراد  لدى  األسهل  السبيل  متثل  بقيت  البلد،  أببناء  التوسط  وسلوكيات 
واملكاسب واملناصب، أكثر من املسالك األخرى اليت حتددها عالقات املواطنة والسلوك املدين، فقد 
أظهرت دراسة للمهجرين قسراً أجريت يف حمافظة صالح الدين عام 2008 أن معظم أفراد العينة 
اليت أجريت عليها الدراسة ال يثقون ابألجهزة احلكومية يف حل مشكالهتم، وأن الغالبية العظمى 

منهم أكدوا جلوَءهم إىل العشرية حلل املشكالت اليت تواجههم23.

ص1٤5 وما بعدها.
22-نتائج اجلدول من: وزارة التخطيط، مسح شبكة معرفة العراق، 2011.                                                                         
23 -انظر: صاحل شبيب الدليمي، املهجرون قسرا غرابء يف الوطن، جملة دراسات اجتماعية، بيت احلكمة، العدد 20، 200٩.
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    أما قضية االنتماء والوالء فقد شكلت أحد أهم املتغرّيات يف النسيج اجملتمعي العراقي، 
بعد سلسلة من األزمات واحلروب، وتركت آاثراً مباشرة وغري مباشرة على املؤسسات البنيوية وعلى 
اإلنسان بنحٍو خاص؛ ومن هنا -وحنن نناقش رأس املال االجتماعي- ال بدَّ من النظر إىل هذه 
القضااي على حنو متكامل، فنحن إبزاء جمموعة معقدة من الظواهر، واملواقف والسلوكيات، تفصح 
البنية  تنبثق من  إضافات  أهنا  عن آاثر مرتاكمة، وتفصح عن جمموعة أخرى ميكن حتليلها على 
االجتماعية نفسها، ويبي املسح مشاعر العراقيي بعمر )18-6٤( حسب درجة االنتماء وحبسب 
املتغريات املذكورة آنفاً، إذ تظهر معطيات اجلدول )2( أن الثقة ابالنتماء العائلي سجلت أعلى 
النسب )٩6٪( تليها نسبة االنتماء إىل القبيلة أو العشرية )٩1٪( واجلهة الدينية اليت ينتمون إليها 
)٩1٪(. وسجلت نسب االنتماء إىل القرية أو املنطقة اليت يسكن فيها املبحوثون نسباً عالية بلغت 

)88٪( تليها اجلهة العرقية أو اإلثنية اليت ينتمون إليها )٪8٧(.
بينما يالحظ اخنفاض معدالت ثقة األفراد ابنتمائهم لألحزاب السياسية؛ حيث سجلت 
أقل املستوايت )5٧٪(، ورمبا يعكس ذلك خيبة أمل الناخبي ابملنجزات اليت حتققت على مستوى 

األمن واخلدمات إىل جانب الصراعات املستمرة بي األحزاب السياسية.  
جدول )2(: معدل الثقة لألفراد بعمر )18-64( حسب درجة انتمائك24.

2٤- مسح شبكة معرفة العراق، مصدر سابق.                                                                                                        
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ُتظهر مجيع املعطيات أن الغالبية العظمى من املبحوثي مت تصويتهم، على وفق انتماءاهتم 
التقليدية. وابملماثلة مع دراسات أخرى حاولت التعرف على االعتبارات اليت مت مبوجبها التصويت 
والشباب  للفتوة  الوطين  املسح  معطيات  وأظهرت  العراقية،  االنتخاابت  يف  للمشاركي  ابلنسبة 
العراقي عام 200٩ 25 أن الغالبية العظمى من املبحوثي مت تصويتهم  على وفق قناعاهتم الشخصية 
اإلجاابت،  ربع  من  أكثر  بلغ  والعشائري  والقبلي  الديين  والتأثري  العائلة  أتثري  وأن   ،)٪8٩.٧(
وهي معطيات تعكس أتثري الثقافة الفرعية )Sub-Culture( على طبيعة االنتماءات والوالءات  
والسيما يف ظل ضعف آليات الضبط اجملتمعي واالنقسامية والتشظي اليت شهدها اجملتمع العراقي 
خالل السنوات األخرية، مع مالحظة أن القناعة الشخصية ال تستقل عن مرجعياهتا العائلية والدينية 
والعشائرية فالناس ال تبتكر قناعتها من العدم، وإن كان التعبري عنها أيخذ مساحات واسعة وكأهنا 
من ابتكاره فعاًل، وكذلك أن ضعف الثقة ابالنتماء لألمة العربية أو االنتماء احلزيب يؤكد قوة الثقافة 

الفرعية وقد يعكس ضعف ثقة الناس ابملستقبل.
هنالك ثقة ضعيفة يف النظام الرسي الذي غالباً ما يفشل مع اإلدارات احمللية للتخفيف من 
الكوارث ودرء املخاطر إبشراك حصة أكرب من القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واملواطني 
يف مرحلة التأهب واالستعداد وعلى النقيض من ذلك، تتجسد الثقة يف اجملتمع احمللي بنحٍو أوسع،  

مستقل عن ارتباطاته مع النظام الرسي.
رابعاً: الصمود ومظاهر رأس املال االجتماعي: 

1- الصمود والتنمية البشرية: 
ال تقتصر املرونة والصمود على احلماية من األخطار الطبيعية فحسب، بل اتسع هذا املفهوم 
بنحٍو متزايد ليشمل أيضاً التعامل مع املخاطر املالية واالقتصادية اليت تصدع االقتصادات الوطنية 

والعاملية من خالل فقدان الدخل، وفرص العمل واالستقرار االجتماعي26.
وطبقاً هلذا الفهم الواسع ملفهوم الصمود وبناء املنعة، تناول التقرير العاملي للتنمية البشرية 
عام 201٤ قضااي األمن والتعرض لألزمات االقتصادية عند حتديده للصمود وبناء املنعة. فالصمود 
واملرونة على وفق هذه األطر يشكالن حموراً أساسياً للحد من اهلشاشة وبناء ودعم التنمية البشرية، 

25- وزارة التخطيط، املسح الوطين للفتوة والشباب 200٩ جدول رقم )1٧-٤ ( ص: 38٩.
26 -World Bank, World Development Report: Risk and Opportunity Managing Risk for 
Development. Washington, D.C., World Bank, 2014. 
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هي يف جوهرها، ضمان أبن تعمل الدولة واجملتمع واملؤسسات العاملية؛ لتمكي الناس ومحايتهم2٧. 
فالصمود حيتاج إىل بناء وتعزيز مستمرين حيدان من مواطن الضعف واهلشاشة، اليت تعرف أبهنا 
احتماالت متوقعة لتآكل قدرات الناس وخياراهتم، بل إن تقارير التنمية البشرية رسخت القناعات 
أبن التنمية هي أكثر بكثري من عمليات النمو االقتصادي، فالناس هم  »الثروة احلقيقية لألمم، وإن 

رفاه الناس هو اهلدف النهائي للتنمية«28.  
وقد عرض تقرير التنمية البشرية العاملي 201٤ مفهوم »صمود اإلنسان«، وأشار مباشرة 
الناس املتاحة من أجل أن  البشرية اليت تركز بنحٍو أساس على فكرة توسيع خيارات  التنمية  إىل 
يعيشوا حياًة طويلة وصحية ومزدهرة2٩، وعلى وفق هذا املسار ال بدَّ أن يعزز صمود اإلنسان من 
اخليارات الرصينة املستدامة للناس حى يتمكنوا من املواجهة والسيطرة على التحدايت اليت حتفز 
األحداث السلبية؛ فبناء القدرات على التكيف يتطلب تعزيز إمكاانت األفراد واجملتمعات والبلدان 
على االستجابة لالنتكاسات واألزمات. فاألشخاص الذين يعانون نقصاً يف القدرات األساسية 
-كما هو احلال يف التعليم والصحة والدخل- غالباً ما يكونوا غري قادرين على أداء أدوار تنموية 
سليمة والعيش يف حياة إنسانية ذات قيمة، وفضاًل عن ذلك، فإن خياراهتم قد ختضع للتقييد أو 
اإلعاقة ابحلواجز االجتماعية وغريها من املمارسات اإلقصائية اليت ميكن تتضمن حتيزاً اجتماعياً يف 

املؤسسات العامة والسياسات30. 

27 -.UNDP,  Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience, New York, 2014. 
28 -Klugman J., F. Rodriguez and C. Hyung-Jin. ‘The HDI 2010: New Controversies, Old 
Critiques’. Human Development Research Paper, No. 2011/01. New York, UNDP, 2011.
29 - UNDP,  Human Development Report 2014, Op Cit.
30 -UNDP,  Human Development Report 2014, Op Cit.
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16 
 

وغيرها من املمارسات اإلقصائية، والتي يمكن تتضمن  قد تخضع للتقييد او التعويق بالحواجز االجتماعية خياراتهم
 . 30تحيزًا اجتماعيًا في املؤسسات العامة والسياسات

 
 

 .ومع ذلك، فإن العالقة بين التنمية البشرية والصمود وبناء املنعة يتطلب مزيدا من التفصيل والتركيز واالهتمام   
يشير إلى املخاطر التي تهدد التنمية البشرية، إال ان منهج التنمية  2014وعلى الرغم من أن تقرير التنمية البشرية 

جدية أكبر لتناول موضوع الهشاشة واملخاطر وبالتالي تضمين املرونة والصمود البشرية يبقى ناقصًا إذا لم يتضمن 
 في مفهومها. 

، إضافة 201631لقد شكل اصدار تقرير التنمية البشرية اإلقليمي عن مواجهة مخاطر الكوارث غرب البلقان عام     
النتباه إلى نقطة االلتقاء بين التنمية نوعية وخطوة ريادية باتجاه تمكين الناس ملنع الكوارث عبر توجيه مزيد من ا

البشرية واملرونة والصمود، ومفاهيم الحد من مخاطر الكوارث. على سبيل املثال، ركز التقرير على األرضية املشتركة 
في -التي تمثلها الجهود الرامية للحد من مواطن الضعف والهشاشة ودرء عوامل الخطر في سياقات مجتمعية معينة 

 الحد من مخاطر الكوارث أمر ضروري جدًا.بيئة يكون 

فالتنمية البشرية في اطارها العام، ينبغي ان تكفل أن الناس واملجتمعات محميين من املخاطر املحتملة وهذا يعزز     
فرص املرونة والصمود من أجل تمكينهم لتخفيف املخاطر املحدقة بهم.  على صعيد آخر، البد ان تتسع سبل مواجهة 

                                                           
30 -Ibid.  
31UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: Empowering 
People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016.  

الصمود 
المجتمعي
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المرونة

ومع ذلك، فإن العالقة بي التنمية البشرية والصمود وبناء املنعة يتطلب مزيداً من التفصيل 
والرتكيز واالهتمام، وعلى الرغم من أن تقرير التنمية البشرية 201٤ يشري إىل املخاطر اليت هتدد 

التنمية البشرية، إال أن منهج التنمية البشرية يبقى انقصاً إذا مل يتضمن جدية أكرب لتناول موضوع 
اهلشاشة واملخاطر؛ وابلتايل تضمي املرونة والصمود يف مفهومها. 

لقد شكل إصدار تقرير التنمية البشرية اإلقليمي عن مواجهة خماطر الكوارث غرب البلقان 
عام 2016 31 إضافة نوعية وخطوة رايدية ابجتاه متكي الناس ملنع الكوارث عرب توجيه مزيد من 
االنتباه إىل نقطة االلتقاء بي التنمية البشرية، واملرونة والصمود، ومفاهيم احلد من خماطر الكوارث. 
الرامية للحد من مواطن  التقرير على األرضية املشرتكة اليت متثلها اجلهود  فعلى سبيل املثال، ركز 
بيئة يكون احلد من خماطر  الضعف واهلشاشة ودرء عوامل اخلطر يف سياقات جمتمعية معينة يف 

الكوارث أمراً ضرورايً جداً.

31-UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016. 
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فالتنمية البشرية يف إطارها العام، ينبغي أن تكفل أن الناس واجملتمعات حمميون من املخاطر 
احملتملة، وهذا يعزز فرص املرونة والصمود من أجل متكينهم لتخفيف املخاطر احملدقة هبم، وعلى 
صعيد آخر ال بدَّ أن تتسع سبل مواجهة خماطر األزمات والكوارث بتوسيع نطاق التخطيط للطوارئ 
ابلرتكيز على الطرق اليت تؤثر على السكان املعرضي للخطر )يعانون من اهلشاشة(، وكيف ميكن 
للناس أن يساعدوا يف التقليل من تلك املخاطر؛ ويف النهاية، مثة عامل مشرتك جلميع املفاهيم ذات 

الصلة هبذا املوضوع، هو الرتكيز على التقليل من مصادر اهلشاشة واحلد من عوامل اخلطر32.  
2- الصمود والقيم االجتماعية: 

العلوم  املفكرين ورواد  لدى  دائماً  اهتماماً  الفردي واجلماعي-  القيم -يف نسقها  شكلت 
االجتماعية، وأضحى شكل االهتمام هبا ومبضموهنا وعالقاهتا مبفردات البنية االجتماعية للمجتمع 
العلوم  يف  الكربى  والنظرايت  املفكرين  أعمال  بي  فارقاً  ومتفاعلة  منفردة  مستوايهتا  أو  اإلنساين 
االجتماعية. فالنظرايت املثالية الساعية إىل التكامل والتوازن االجتماعي رأهتا كما لو كانت معطى 
وانتشرت بي  فيها  اتسعت دوائر االشرتاك  اإلنسانية؛ وابلتايل كلما  احلياة  من معطيات  أساسياً 
غالبية األفراد واجلماعات كان ذلك أساساً من أسس االستقرار االجتماعي واحملافظة على األوضاع 

والعالقات االجتماعية القائمة.
    فالقيم يف هذا االجتاه من أهم حمددات الوجود االجتماعي لألفراد واجلماعات واملكاانت 
االجتماعية، ويكون العكس صحيحاً متاماً، فحينما تتباين القيم على مستوى األفراد واجلماعات، 
وتتناقض أهدافها مع بعضها بعضاً، وتصبح الوسائل احملددة من قبل النظم واملؤسسات غري قادرة 
على حتقيق األهداف اليت حددها النسق القيمي العام للمجتمع، يصاب اجملتمع حبالة من فقدان 
  E. Durkheim أو كما يسميها عامل االجتماع الفرنسي أميل دوركامي ،Normlessness املعايري
 R. أو خلل القيم وفقداهنا ألدوارها التوجيهية كما بي ذلك روبرت مريتون  Anomie ابألنومي

Merton  أحد أهم منظري هذا االجتاه وأبرزهم. 

إن هذه املقارابت التحليلية تنطلق من مسلمة أساسية ترى صعوبة الفصل -على مستوى 
األفعال واملمارسات- بي ما يتصل بقيم الناس وما يرتبط ابخلربات واملؤسسات والعالقات اليت 
يعيشها وخيربها املواطن. وإذا كان التأريخ هو الزمان اجلمعي للمجتمع -أي هو أتريخ اجملتمعات 

32 -32-UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016. 
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املعرب عن احلركة الكلية يف جمرى احلياة اجلمعية- فإن القيم ليست مطلقات خارجة عن السياق 
اجملتمعي، فهي مرجعيات يربر الناس على وفقها مواقفهم واختياراهتم وتفضيالهتم، وما يرونه جوراً 
تتحدد  وهي  للرصد،  قابلة  ممارسات  عرب  املرجعيات  هذه  وتتجلى  صواابً،  أو  خطًأ  عداًل،  أو 
حبصاد ظروف وجودهم االجتماعي الذي مجع بي خصائص الفرد، كالتعليم، والعمل، واملستوى 
االجتماعي واالقتصادي لألسرة، والثقافة اليت يعيشها )ريفية أو حضرية(، وأتثري املؤسسات اليت 
خيابرها الناس، بدءاً من األسرة واملؤسسة التعليمية، مروراً ابإلعالم واملؤسسات األخرى اليت يتواصل 
معها. وهذه املؤسسات ليست أوعية خاوية من احملتوى وقواعد السلوك، وإمنا يتأثر حمتواها حبصاد 
يف  تساعد  ومعاصرة  أترخيية  جتليات  وله  والسلطة،  للثروة  التوزيعية  تضاريسه  له  جمتمعي،  سياق 

تشكيل املرجعيات القيمية.
3- الكفاءات واملؤسسات: مرتكزات أساسية لرأس املال االجتماعي:

من  واحلد  الصدمات  ختفيف  وجهود  التنمية  أجندات  يف  والصمود  املرونة  مفهوم  يفرض 
املخاطر، فهو وصف يعزز مناذج التنمية البشرية ويثريها والسيما أنه يغري مفهوم التقدم من التنمية 
البشرية التقليدية من خالل إعطاء مزيد من الرتكيز على التنمية البشرية املرنة33، فالصمود متجذر 

أيضاً يف مفاهيم ختفيف الصدمات ودرء املخاطر وبناء املنعة وأفكارها.  
وحى وقتنا احلاضر، ما يزال مفهوم املرونة يتغري ويتوسع ابستمرار، وابت أيخذ يف احلسبان 
بنحٍو متزايد قيمة التفاعالت االجتماعية يف بناء مرونة اجملتمعات وصمودها، بينما يتجاهل هنج 
التنمية البشرية إىل حد كبري أمهية اجلوانب االجتماعية الزدهار الفرد، ويف هذا اإلطار ميكن القول: 
االزدهار  حالة  مع  انسجاماً  أكثر  هو  الكوارث  خماطر  من  واحلد  الصدمات  ختفيف  أمنوذج  إن 

االجتماعي.
وجود  عدم  يعين  ال  آنفاً  إليه  أشران  ما  فإن  االجتماعي،  الوجود  حقائق  مع  وابلرتابط 
الربانمج  االجتماعي. يف عام 201٤، مشل  املال  أمهية رأس  تتابع  اليت  والتوجهات  االهتمامات 
اإلمنائي لألمم املتحدة »الكفاءات واملؤسسات االجتماعية« وعدَّها من العناصر املهمة يف التنمية 
البشرية، وإن املصطلحات واملفاهيم املستخدمة كانت مرادفات لرأس املال االجتماعي؛ وعلى وفق 
هذه املعطيات ُعدِّت منظومة التفاعالت االجتماعية عمليات ال غىن عنها لدميومة حياة اإلنسان 
33 -33-UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP., 2016. 
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واستمرارها، ألهنا متثل نوعاً من التفاعالت اليت تقع يف بيئة مجاعية مشرتكة؛ وهي ابلنتيجة تؤثر يف 
جوانب متعددة من حياة اإلنسان وتساعد على تقدمه3٤، لكن هذه الوجوه اجلمعية واالجتماعية 

ما تزال على هامش تفكري التنمية البشرية.
خامساً: رأس املال االجتماعي وبناء املنعة: 

يتفق العاملون يف جمال التنمية من حيث املبدأ على أن متكي الناس يف جمتمعات ما بعد 
من  عن كثري  مفصلة  بياانت  يتطلب  البشرية  التنمية  يف  التقدم  فرص  من  االستفادة  من  النزاع 
املعامل مثل املنطقة، والنوع االجتماعي، ورأس املال االجتماعي، والوضع االجتماعي واالقتصادي، 
حتديد  الصعب  من  يكون  وقد  البياانت،  هذه  توفر  مدى  على  متفقي  غري  ولكنهم  وغريها.  
بطبيعة  واٍف  إملام  دون  من  معينة  أبعاد  يف  املساواة  عدم  أوجه  عن  للكشف  الالزمة  التفاصيل 
عمليات اإلقصاء والتهميش اليت يتعرض هلا سكان املناطق املأزومة، وميكن للممارسات السياسية 

واالجتماعية والثقافية أن تعمق اإلقصاء واحلرمان.
 ويتطلب يف ظروف العراق املشحونة مبظاهر االنقسام زايدة االستثمار يف جماالت التدخل 
وإعادة التأهيل، وتعزيز جهود إعادة اإلدماج يف املناطق املتأثرة ابلنزاع؛ لتأمي مواجهة طويلة األمد 
عرب االستثمارات املرنة والشاملة على مستوى الفرد واجملتمع واملؤسسات، حتسباً لردود فعل عكسية 
من الفئات اهلشة، واملستبعدة، واملهمشة، والفقرية، وتقليص مساحات التوظيف والتجنيد لتلك 

الفئات كي ال يستسلموا لرواايت التطرف واإلرهاب والعنف ومزاعمها. 
ملواجهة  احمللية  اجملتمعات  قدرة  بناء  يف  املختلفة  أبشكاله  االجتماعي  املال  رأس  دور  ما 
رئيساً خيفف  االجتماعي كونه مورداً  املال  أبرز مظاهر رأس  العراق؟ وما  والكوارث يف  األزمات 
الصدمات، وحيد من خماطر الكوارث يف اجملتمع؟ حي طرح هذه األسئلة، يظهر هذا احملور بوضوح 
وجود صلة مباشرة بي رأس املال االجتماعي، واملرونة، وامتالك اخليارات، ومبادئ احلد من خماطر 
األزمات والسيما يف احملافظات واألقضية اليت تعرضت إىل نزوح وهتجري قسري، وإهنا بال شك تظهر 
أمهية رأس املال االجتماعي لتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية، وهو ما تعرضه نتائج كثري من البحوث 
التطوعي،  العمل  خالل  من  والتضامن  والتنسيق،  الشراكات  االتصاالت،  دور  عن  والدراسات 

وتقدمي املساعدات اإلنسانية، واإلدماج االجتماعي، وتعزيز الثقة.
34 -Stewart, F., Capabilities and Human Development: Beyond the Individual – the critical role 
of social institutions  and social competencies. Occasional Paper No. 013/03. New York, 2013.
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الصمود: االنتقال من ختفيف الصدمات إىل التنمية البشرية: أ- 
حتمية  فإن  السياسات،  من  فاعاًل  إطاراً  ومعتمداً  ومتأهباً،  مستعداً  البلد  مهما كان 
وقوع األزمات والصدمات حُتِدث يف أحيان كثرية آاثراً مدمرة للغاية، وحينما تكون عمليات 
اإلنعاش جزئية مفككة ال تعزز املرونة واملنعة، فان آاثر الكارثة ميكن أن تكون طويلة األمد 
وهلا تداعيات مستمرة على اجليل احلايل واألجيال الالحقة35.                                                                     
وعلى الرغم من أن تعاريف الصمود وبناء املنعة ليست جديدة، إال أهنا شهدت اهتماماً 
عاملياً متزايداً يف الفرتات األخرية، والسيما بعد تصاعد حدة املخاطر النامجة عن الكوارث الطبيعية 

بنحٍو عام، واملشكالت واملخاطر املرتبطة ابلتحوالت الدولية واجملتمعية بنحٍو خاص. 
هناك عوامل كثرية تساعد يف دعم رأس املال االجتماعي وتعزيزه، يف مقدمتها:

• القدرة على املرونة وامتالك اخليارات، من خالل تعزيز فرص التسامح واحلوار بي القوى 	
اجملتمعية الداخلية اليت تتيح للناس االستمرار يف التأقلم وإعادة بناء حياهتم.

• التزام اجلميع وبنحٍو قوي ابالعتماد على الذات. 	
•  دور قوي للقوى التقليدية )املرجعيات الثقافية( يف تشكيل اهلوية الوطنية، واحلاجة إىل 	

إعادة هذه اهلوية.
• ضرورة استعادة البنية التحتية اليت دمرهتا ظروف اإلرهاب والنزوح. 	
• ال بدَّ من التيقُّن أبن احلكومة لوحدها غري قادرة على توفري ما هو مطلوب، دون املشاركة 	

الفاعلة لشركاء التنمية )اجملتمع املدين والقطاع اخلاص(.
وتوضح احلالة العراقية احنساراً لفرص التكامل بي مكوانت الدولة؛ بسبب االخرتاق النسيب 
للدولة وقوى السوق واجملتمع املدين كوهنا أدوات تعزيز لرأس املال االجتماعي، ومتاسكه، وجناحه 
يف مواجهة التحدايت. وعلى الرغم من بقاء البىن التقليدية واستمرار عرى التفاعل والتماسك بينها 
وبي التشكيالت احلداثية للمجتمع املتحول، فإن استجابة رأس املال االجتماعي ما تزال بطيئة 
35- UNDP. Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing 
Vulnerabilities and Building Resilience. New York, p.107.
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الظهور، وهي يف جزء كبري منها استجابة لقوى السوق؛ وابلتايل ما تزال فرص التكامل واالندماج 
االجتماعي عمودايً وأفقياً لتشكيل جمتمع متماسك تشكل حتدايً حقيقياً ألمن العراق االجتماعي 
على طريق السالم املستدام والتنمية االقتصادية، ومن الواضح أن املعامل املستقبلية هلذا الطريق تشمل 
تعزيز التفاعل والتكامل مع شركاء التنمية، وفتح مساحات واسعة للحوار بي الدولة واجملتمع املدين، 
الشفاف، وتشجيع االنتخاابت احمللية؛  القانون  للمشاركة اجملتمعية، وحكم  والتقدم ابجتاه متزايد 

لتكون مسارات التنمية التشاركية أكثر مشواًل واستدامة.
واستناداً إىل األدلة اليت توصلت إليها التقارير الدولية والبحوث امليدانية، انقش اجلزء االول 
من الدراسة االتصاالت وتبادل املعلومات من خالل أربع مراحل؛ للحد من خماطر األزمات )الوقاية 
واالستعداد واالستجابة والتعايف(؛ وهذا يوفر نظرة حتليلية للدور التنموي للحكومات احمللية وشركاء 
التقليدية ونظام  املواطني يف جمتمعاهتم، من خالل وسائل اإلعالم  التواصل مع  تعزيز  التنمية يف 
اإلنذار املبكر. وإن تبادل املعلومات بي املواطني ودور وسائل التواصل االجتماعي، والطرق البديلة 

لالتصال تشكل حمطة مهمة يف جمال املواجهة.
ب-خيارات الصمود والتمكني: 

1- االتصاالت: أدوات السيطرة الفاعلة على املخاطر:
   تعدُّ االتصاالت اليت تربط بي الناس أحد أهم املظاهر الرئيسة لرأس املال االجتماعي36. 

واستناداً هلذه املعطيات، فإن مجيع وسائل اإل
أيضاً  بل هتدف  املعلومات فحسب،  تبادل  على  تقتصر  ال  إهنا  االتصال.  عملية  يساعدون يف 
إىل التوصل إىل تفاهم متبادل، ويف هذا السياق، غالباً ما تعرّب املوثوقية والشمول وحسن توقيت 
املعلومات عن وجود فاعل لرأس املال االجتماعي يف خمتلف مستوايت اجملتمع. وإن نوعية املعلومات 
االجتماعية،  الشبكات  تطورت  أي مدى  إىل  تشري  اجملتمع  وفئات  اجلهات  بي خمتلف  وتبادهلا 

الرسية وغري الرسية، وكيف تؤدي وظائفها التنموية.
   ويف إطار احلد من خماطر األزمات والكوارث احمللية يف صربيا ساعدت االتصاالت وسرعة 
تبادل املعلومات -إىل حٍد كبري- ابلتنسيق مع القوى الفاعلة على الصعيد احمللي يف احلد من خماطر 
36 -Grootaert, C. and T. van Bastelaer. Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis 
of Findings and Recommendations from the Social Capital Initiative. Social Capital Initiative 
Working Paper No. 24. Washington, D.C., The World Bank,  2001 .
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الكوارث واملخاطر فقد عربت السلطات املركزية واملمثلون احملليون ملختلف القطاعات عن استجابة 
الذايت احمللي ووزارة  الداخلية واحلكم  القيادات املركزية ووزارة  سريعة حلاالت الطوارئ، فضاًل عن 

شؤون املرأة وقوى اجملتمع احمللي كوهنم أدوات فاعلة لرأس املال االجتماعي.       
   وميثل نظام تقييم املخاطر وخطط املواجهة أحد األدوار الرئيسة للحد من خماطر األزمات 
التقييمات  والكوارث احمللية، ابعتماد معايري لتقييم اهلشاشة احمللية أمام الكوارث واألزمات، وإن 
للحد من املخاطر، متثل آليات االستجابة والتعايف على املستوى الشعيب أيضاً، وتوفر عمليات تقييم 
املخاطر املعلومات حول مكامن اهلشاشة عند الناس وسبل العيش واألوضاع االقتصادية واخلدمات، 
وقدرات خمتلف اجلماعات السكانية للتعامل مع املخاطر واملساعدة يف االستجابة املبكرة وأتمي 
فرص اإلنعاش. وخالصة القول: إن تقييم مدى اهلشاشة تؤشر مدى الضعف والتشظي الذي يعاين 
منه سكان جمتمع معي، وحتديد اإلجراءات واملسارات املرسومة يف الوقت نفسه من قبل إدارة درء 
املخاطر، على أن تلزم هذه التقييمات بتشريعات فاعلة حتد من خماطر الكوارث، تبدأ مبستوايت 

من األداء الرصي من السلطة املركزية إىل مستوى احلكم احمللي.
2- الشراكات: قاطرة الرتابط للوصول إىل املوارد والكفاءات:

بقيت مناذج التنمية والتخطيط السابقة قائمة على مبدأ فرض حتقيقها من القمة إىل األسفل؛ 
اخلالقة وقدراهتم على  الناس، وإطالق طاقاهتم  تقلصت مساحة مشاركة  التوجه  وبناًء على هذا 
اإلبداع والعمل والتعاون والنهوض. واليوم تكشف معطيات الواقع العراقي احلاجة امللحة إىل وضع 
رهانه يف الناس وليس يف الدولة، وأن تعمل األخرية على هتيئة البيئة اليت تيسر لكل إنسان إجياد 
فرصته يف اإلبداع يف أطر اجتماعية تتسع ابطراد؛ من أجل أن يتمكن الفرد من التفاعل مع غريه، 
والعمل، واملشاركة اإلجيابية، فاملطلوب اخلروج ابإلنسان العراقي من حالة اليأس والشعور ابلعجز 
والفشل والتهميش إىل املشاركة يف صنع القرار املؤثر يف حياته، وأن يستعيد دوره بوصفه هدف 

التنمية وصانعها.
وتكون نقطة االنطالق يف ذلك من خالل الفهم العميق ألنساق اجملتمع، ومكامن قوته، 
ومهددات وحدته، والتحديد الدقيق للقيم اإلجيابية اليت تدفع  اإلنسان لإلبداع والتعاون والعمل، 
وتعديل مناهج التعليم لرتكز على قيم التعاون والتآزر وتنميها، وكيفية إجياد عالقات اجتماعية فاعلة، 
وتوسيع نطاق التفاعل االجيايب مع غريه، مبعىن أن تنمي املناهج الدراسية روح اجلماعة واملشاركة 
والعمل وتنمية الذات، وجتعل قضية تضميد اجلراح واالنتقال إىل استدامة التنمية القضية الكربى 
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يف اجملتمع بل قضية وجودهم، ومن مث متكي األفراد علمياً وتكنولوجياً ليصبحوا منتجي متفاعلي 
وإشعارهم  رفاهيتهم،  تعزز  وخدمات  سلع  إىل  وحتويلها  أقراهنم  وإبداعات  إبداعاهتم  مع  إجيابياً 

مبسؤولياهتم إزاء أنفسهم وأسرهم وجمتمعهم وبيئتهم.
إن املشاركة املنشودة تعين أن الناس يشاركون بفعالية يف العمليات اإلنسانية، االجتماعية، 
الثقافية، والسياسية اليت متس شؤوهنم، وأن يتمكن اجلميع -على حنو اثبت ومقنن من الوصول إىل 

عملية صنع القرار وآلياته- ويف هذه احلالة تصبح املشاركة ضرورية لتحقيق التنمية الشاملة.
3- العمل التطوعي: القوة احلقيقة لتحريك اجملتمع:

تعد املشاركة املدنية الفعالة يف أشكال تطوعية مرتابطة واحدة من أهم االستجاابت اجملتمعية 
للتهديدات. فالعمل التطوعي -كما هو معروف- هو »العمل غري مدفوع األجر، وهو يشمل 
الوقت والطاقة واملهارات وقدرات معينة متنح للمجتمع احمللي بسخاء ودون مقابل«3٧.  إذ غالباً ما 
يرتبط العمل التطوعي وبقوة ابملشاركة يف مجيع أنواع النشاطات والفعاليات املدنية اليت متّيز احلياة 
اجملتمعية املنظمة، ومع ذلك، يظهر العمل التطوعي أيضاً نتيجة للجهود الذاتية املنظمة اليت يقوم 
يعكس  فعل  متساند، وهو  مرتابط  عامل  املشرتكة يف  للمصلحة  يعملون  الذين  اجملتمع  أعضاء  هبا 

مستوايت التضامن والدعم يف أوقات األزمات.
وتتم الوقاية من املخاطر والتأهب ملواجهة األخطار احملدقة عرب مشاركة املتطوعي يف التخفيف 
من املخاطر والتأهب ملا هو أسوأ. وعلى الرغم من اإلعداد من قبل السلطات احمللية والوطنية لتطوير 
نظام احلد من خماطر الكوارث، لكنه اندراً ما يستخدم كأداة ملنع وقوع الكوارث. وميثل االخنراط 
يف شبكات االنقاذ املدنية شكاًل من أشكال املشاركة التطوعية من قبل املواطني بقيادهتا احمللية، 
وبنحٍو عام، خيضع بعض أعضاء منظمات اجملتمع املدين ابستمرار لتلقي التدريب النظري والعملي 
مثال آخر ألفضل  والبلدية  الوطين،  الصعيد  أو على  احمللي  عالية يف جمتمعهم  لتأهيلهم مبهارات 
املمارسات على وفق منهج وظيفي يعزز إمكاانت درء املخاطر وبناء املنعة، عرب شبكات فاعلة 
من احلماية املدنية، بعد أن خضعت لعدة دورات تدريبية واملتطوعون كذلك من أجل تنفيذ ورش 
تدريب فضاًل عن زايرات املؤسسات التعليمية، ومؤسسات تدريب الطلبة واملعلمي واملوظفي على 

املبادئ األساسية للحماية املدنية.

37- Donnelly, P. and J. Harvey, J., ‘Volunteering and Sport’. In B. Houlihan and M. Green )eds.( 
Routledge Handbook of Sports Development, London, Routledge, 2013, pp. 55-71.



207

أوراق حبثية

وتشهد االستجابة للمخاطر واإلنعاش عرب العمل التطوعي يف ظروف األزمة ارتفاعاً كبرياً 
يف مستوايت مشاركة املتطوعي يف أثناء األزمات، كما حصل خالل فيضاانت وزلزال عام 2010 
داعش  قبل  من  احتالهلا  بعد  العراقية  احملافظات  بعض  أو كما شهدته  يف كرالييفو يف صربيا38، 
بعد حزيران 201٤، وخالل السنتي األخريتي إاّبن عمليات التحرير؛ إذ شهدت ساحة العمل 
ويف  األزمة  من  مبكر  وقت  يف  اجلراح  تضميد  من  ابتداًء  فاعلة  ومتابعات  نشاطات  التطوعي 
املستوايت نفسها من األداء؛ هلذا السبب، ال ميكن حتليل املشاركة التطوعية بدقة بفصل مرحلة عن 
أخرى أذ إن درء املخاطر من الكوارث يظهر اخلصائص نفسها خالل االستجابة ومراحل اإلنعاش 

)املبكر(. والصفحة األخرية من تضميد اجلراح واإلنعاش عادة ال تتضمن عماًل تطوعياً تلقائياً.
وخالل مراحل االستجابة واإلنعاش املبكر يشارك املتطوعون من خالل عضويتهم الرسية 
الكوارث من خالل  التخفيف من خماطر  بتسريع واتئر  املدين  اجملتمع  انتساب اىل  أو  واملؤسسية 
اهلياكل احمللية ومنظمات اجملتمع املدين، وبنحٍو غري رسي، يؤدي التنظيم الذايت واجملتمعي دوراً يف 
احمللي. وتذكر  اجملتمع  أعضاء  والعوائل وغريهم من  املهددين ابخلطر من اجلريان واألصدقاء  دعم 
التقارير امليدانية بعد حترير املناطق املغتصبة من داعش يف العراق جسامة اخلطر الذي يهدد الزرع 
والضرع، وبعد أن انقلب اهلرم االجتماعي وتعرض الكثري من اأُلسر إىل افتقار حاد بسبب فقدان 

الوظائف واملمتلكات، كما فقد األطفال والشباب فرصهم يف التعليم والعمل. 
عرب  واإلنعاش  اإلغاثة  عمليات  يف  الرسية  غري  املؤسسات  شاركت  الصربية  التجربة  ويف 
املتطوعي الذي توافدوا أبعداد كبرية للمشاركة يف درء املخاطر، وكانوا على استعداد للمساعدة يف 
أي طريقة ممكنة؛ إذ شارك كثري من الناس يف الوقت املناسب، بعد أن جاءوا من القرى حبافالت   
ُوفِّرت توفريها من قبل اإلدارات احمللية. كان العمل التطوعي يهدف يف املقام األول إىل توفري  العمل 
اليدوي ودعمه، وتوزيع املساعدات اإلنسانية، وتقدمي اإلسعافات األولية، كما عرب عن ذلك من 

تواجد يف امليدان3٩.
4- النوع االجتماعي والفئات اهلشة: ماكنة االندماج االجتماعي:

تفرتض عمليات االندماج االجتماعي أن املشاركة االجتماعية على نطاق أوسع تؤدي إىل 
متكي األفراد، وحتقيق نتائج إجيابية على الصعد االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وإن املشاركة 
38 -UNDP، Human Development Report, Op Cit. 
39 -UNDP، Human Development Report, Op Cit., P. 81. 
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املواطني على احلقوق،  نتيجة حلصول  -بال شك- تقع يف صميم مفهوم االندماج االجتماعي 
اليت تعين املشاركة الفعالة من الالعبي االجتماعيي احملرومي. وإن جودة رأس املال االجتماعي 
الشاملة يف  اليت تتجلى يف عمليات االندماج االجتماعي  ومستوايته هي، من بي أمور أخرى، 
اجملتمع؛ وابلتايل فإن مرونة اجملتمع احمللي وصموده حيددان من خالل وضع االندماج االجتماعي 

يف اجملتمع.
 تُعدُّ اجلهات الفاعلة الرئيسة املعنية ابلتخفيف من خماطر الكوارث واألزمات احمللية املنوط 
هبا ورعاية الفئات اهلشة يف التخطيط واالستعداد واالستجابة واالنعاش خالاي إدارة األزمات احمللية 
ابلتعاون مع القوى الفاعلة فيه، إذ يقدم أعضاء مراكز العمل واخلدمة االجتماعية واخلدمات واملرافق 
الصحية، معلومات عن السكان من الفئات اهلشة، ويشكلون العناصر الفاعلة الرئيسة حينما تربز 
األزمة؛ ولعل أبرز هذه اجلهات مكاتب الصليب األمحر وفروعها كوهنم العبي مهمي، والسيما يف 

مرحلة اإلخالء ومراعاة وضع السكان من احملتاجي الحقاً.
وإن واحدًة من املهام الرئيسة ألنظمة ختفيف الصدمات ودرء املخاطر املسامهة يف تقليل 
نقاط الضعف واهلشاشة يف اجملتمعات احمللية ملواجهة الكوارث الطبيعية؛ إذ غالباً ما تؤشر نقاط 
اهلشاشة والضعف مظاهر القلق والتهميش للفئات السكانية الضعيفة )األطفال، األشخاص ذوو 
املخاطر  تعاين من نقص يف قدراهتا يف مواجهة  اليت  الفقرية وغريهم(  اإلعاقة، واملسنون، واألسر 
وحمدودية استجابتها، لكن -وكما يتضح من األحباث والتجارب الدولية واحمللية كما أشران آنفًا- 
هناك نقص عام يف تقييم مستوايت اهلشاشة احمللية يف مواجهة األزمات والكوارث، ويبقى أن نؤكد 
أن أنظمة احلد من خماطر الكوارث احمللية تفتقر عموماً للتجهيزات، وتقارير ومعلومات مفصلة عن 

السكان املعرضي للخطر، من حيث املواقع واالحتياجات اخلاصة.
ونتيجة لذلك، تبقى اخلطط واإلجراءات إلشراك الفئات اهلشة ورعايتها اليت من املفروض 
أن تكون مستعدة ملواجهة اخلطر مفقودة، ما عدا األولوية العامة اخلاصة مبمارسة إخالء النساء 
واألطفال، وكبار السن واملعاقي، فالوضع اإلنساين واملخاوف أشد يف هذا الصدد بعد موجات 
النزوح ونقص املعلومات عن السكان املعرضي للخطر يف املخيمات ومن ال تتوافر هلم فرص توفري 
احلماية االجتماعية، إذ يعاين سكان املناطق املأزومة من شظف العيش، وتفاقم التحدايت، ويف 
مقدمتهم من يعانون اهلشاشة املركبة٤0، والسيما يف احملافظات العراقية اخلمس )األنبار، ونينوى، 
٤0- يقصد ابهلشاشة املركبة حي تتداخل خصائص األفراد أو األسر اليت تعاين من هشاشة )معاقون/ أيتام/ نساء معيالت لألسرة/ 

ومسنون( مع ظروف النزوح القاسية. 
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وصالح الدين، وكركوك، ودايىل(، وحتديداً يف املناطق اليت مل يعد سكاهنا إليها حى بعد حتريرها. 

25 
 

 
، كما سياق العامفي ال مشاركة املرأةالقوانين الحالية عن حاالت الطوارئ ال تتناول  معظم عمومًا، يمكن القول ان    

في ومن خالل رفع الوعي والتأهب للمخاطر. في املقابل،  النظام وتمكينهمأنها ال تتضمن إدراج الفئات الهشة األخرى في 
الكوارث في صربيا الضوء على أهمية  الناشئة عن خاطراملسياسة الحد من (،  سلطت Sendai)  سيندايأعقاب إطار 

الحد نظام ، وال سيما النساء، في هشةلجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة، بما في ذلك الفئات اللاالندماج واملشاركة 
 . 41من مخاطر الكوارث

جيات الخاصة بالوقاية واالستعداد للكوارث على املستوى املحلي نادرا ما وأظهرت األبحاث والدراسات أن االستراتي    
لكن، وكما يتضح من معطيات    تنطوي على اشراك املرأة في صنع القرار واملشاركة في هياكل الحد من مخاطر الكوارث.

مخاطر الكوارث في النظام  الواقع بطء الجهود األولية املحرزة في مراعاة ادماج منظور النوع االجتماعي في الحد من
املحلي. على الرغم من الدعم الذي تلقاه منظمات املجتمع املدني النسوية إلدماج النوع االجتماعي في مساقات الحد 

 من مخاطر الكوارث.

مثل كبار السن واألطفال واألقليات العرقية خالل  الهشة بإدماج املجموعات املتعلقةع اوضاال بخصوص  أما    
هناك ف. للخطر فإنها تعكس في الواقع أجواء قلق حقيقيواالستعداد التأهب واألنشطة املتعلقة بالوقاية من املخاطر 

التأهب تحديد مستوى طر و اخملواجهة املللتخطيط صلبة قاعدة  تشكل، والتي الهشةنقص معلومات عن الفئات 
غير املجتمع  هشاشةأن يظهر بما ال يقبل الشك للمخاطر املناسب عدم وجود االستعداد إذ ان  .املناسبة بةواالستجا

وهي نفسها بالنسبة  التأهب واالستعداد للخطر،خطط لتوحيد هناك تقييم. بشكل عام، تخضع لل مول متوقعة

                                                           
41 -Ibid., p.86. 

النزوح

مركبةهشاشة

/  معاقون /أرامل/أيتام
اإلقصاء/ التهميش/ الفقرمشردون /مسنون 

وعلى ما ذُكر آنفاً ميكن القول:إن معظم القواني احلالية عن حاالت الطوارئ ال تتناول 
مشاركة املرأة يف السياق العام، وال تتضمن إدراج الفئات اهلشة األخرى يف النظام، ومتكينهم من 
خالل رفع الوعي والتأهب للمخاطر -يف املقابل، ويف أعقاب إطار سينداي )Sendai(- سلطت 
واملشاركة  االندماج  أمهية  على  الضوء  صربيا  يف  الكوارث  عن  الناشئة  املخاطر  من  احلد  سياسة 
للجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الفئات اهلشة، والسيما النساء يف نظام احلد من 

خماطر الكوارث٤1. 
وأظهرت األحباث والدراسات أن االسرتاتيجيات اخلاصة ابلوقاية واالستعداد للكوارث على 
املستوى احمللي اندراً ما تنطوي على إشراك املرأة يف صنع القرار، واملشاركة يف هياكل احلد من خماطر 
الكوارث، لكن -وكما يتضح من معطيات الواقع- هناك بطء للجهود األولية احملرزة يف مراعاة 
إدماج منظور النوع االجتماعي يف النظام احمللي؛ على الرغم من الدعم الذي تلقته منظمات اجملتمع 

املدين النسوية إلدماج النوع االجتماعي يف مساقات احلد من خماطر الكوارث.
أما بشأن األوضاع املتعلقة إبدماج اجملموعات اهلشة مثل كبار السن، واألطفال، واألقليات 
العرقية خالل الوقاية من املخاطر واألنشطة املتعلقة ابلتأهب واالستعداد للخطر فإهنا تعكس يف 

.UNDP، Human Development Report, Op Cit., P. 86 -٤1
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قاعدة صلبة  اليت تشكل  اهلشة،  الفئات  معلومات عن  نقص  فهناك  قلق حقيقي،  أجواء  الواقع 
للتخطيط ملواجهة املخاطر وحتديد مستوى التأهب واالستجابة املناسبة، إذ إن عدم وجود االستعداد 
املناسب للمخاطر يظهر مبا ال يقبل الشك أن هشاشة اجملتمع غري متوقعة ومل ختضع للتقييم، وبنحٍو 
عام هناك توحيد خلطط التأهب واالستعداد للخطر، وهي نفسها جلميع فئات السكان، ابستثناء 
اإلجراءات املتخذة يف عمليات اإلخالء اليت تعطي األولوية للنساء، واألطفال وكبار السن. ومع 

ذلك، ال تعد ممارسات اإلدماج االجتماعي للمجتمع عامل تعزيز للمرونة والصمود.
5- الثقة: فضيلة اجتماعية معززة للصمود وبناء املنعة: 

ما  مؤسسة  أو  مبادرات شخص  أبن  لالعتقاد  والرغبة  االستعداد  إىل  الثقة  مفهوم  يشري 
داعمة  سلوكيات  وفق  على  تتواصل  اليت  املناسبة  اإلجراءات  متثل  عليهما  يرتتب  وما  وسلوكهما 
وساندة بعضها لآلخر، وميكن أن يكون التمييز بي أشكال الثقة على أساس منح الثقة لشخص 
معي، بعد أن يشمل تطوير القدرات العامة أشخاصاً غري معروفي، والثقة يف النظام الرسي ميثل 

شكاًل من أشكال الثقة السياسية٤2.
وبناًء على ذلك، يعكس مفهوم الثقة مؤشراً شاماًل للكيفية االجتماعية اليت يتجلى فيها 
رأس املال االجتماعي يف اجملتمع الطريقة اليت يتم فيها تبادل املعلومات والشراكات، وميارس العمل 
التطوعي، ويعزز االندماج االجتماعي. الثقة -إىل جانب قواعد الدعم واملعاملة ابملثل- هي جوهر 
الشبكات االجتماعية وما ينتج عنها من عمليات وتفاعالت؛ وعلى هذا النحو، تؤثر الثقة على 
حيوية اجملتمع ومرونته وصموده أمام أنواع خمتلفة من املخاطر الصدمات، فالثقة هي اختبار حقيقي 
ملستوى رفاه اجملتمع، وإن املستوايت العالية من الثقة تبي أن العالقات غري الرسية فاعلة بي األسرة 
واجلريان واألصدقاء تدعم رد الفعل الفوري وتثريه يف بعض األحيان إزاء األزمة على شكل تبادل 
الذين  لألعضاء  تقدمها  اليت  الرعاية  عن  فضاًل  التطوعي،  العمل  وتعزيز  والتعاون،  للمعلومات، 

يعانون من اهلشاشة يف اجملتمع.
احملافظة على مستوايت  اإلنعاش يف ظروف األزمات والكوارث  تتطلب عمليات  وأخرياً، 
الثقة بي مكوانت رأس املال االجتماعي بي األسرة، واألصدقاء، واجلريان يف اجملتمع. وعلى صعيد 
التجارب احمللية كثرياً ما تشهد مستوايت الثقة على الصعد الرسية احمللية اخنفاضاً انمجاً عن تفشي 
42 -Fukuyama, F., Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York, Free 
Press, 1995; Herreros, F., The Problem of Forming Social Capital: Why Trust? New York, 
Palgrave Macmillan, 2004. 
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للمعونة  العادل  والتوزيع  واإلغاثة،  اإلنعاش  عمليات  شفافية  ما خيص  والسيما  الفساد،  مظاهر 
املقدمة إىل هؤالء املتضررين من الكارثة، وتقدم لنا التجربة العراقية مناذج كثرية من اإلخفاقات اليت 
رافقت عمليات التحول وما شاهبا من ضياع لفرص تضميد اجلراح والتنمية، وقد أظهرت دراسات 
متخصصة ضعف الثقة ابجلهات واملؤسسات التشريعية والقضائية واحلكومية بسبب استمرار هيمنة 
املنظومات  وهذه  ومفاصلها٤3،  الدولة  أحشاء  يف  الفساد  منظومات  وسيطرة  الفرعية  الوالءات 
مع  ترتابط  طائفية،  أو  بدوية،  أو  مناطقية،  أو  منغلقة عشائرية،  ثقافة  تغذيها  اهلشاشة  ومظاهر 

استعدادات وراثية انئمة تنفخ جتارب سيئة يف مجرها اخلايب فتوقظها. 
6- املسؤولية واملبادرة االجتماعية44: مرتكزات لإلصالح والبناء:

االجتماعي،  املال  لرأس  أكرب  بناء  االجتماعية فرص  واملبادرة  املسؤولية  تشكل مستوايت 
وميكن أن تتعاظم أدوار اجملتمع املدين يف إطار املسؤولية االجتماعية اليت تتسم يف أكثر األحيان 
ابلشدة والطبيعة احلمائية، والسيما يف ظروف األزمات والعنف يف أثناء الصراع، حيث توضع الثقة 
على احملك، وبداًل من ذلك، هناك فرص أكرب المتالك رأس املال االجتماعي عالقات متشابكة، 
متطلعة إىل اخلارج، ذات توجهات تنموية أو موجهة حنو املبادرة االجتماعية، كما هو احلال يف 
أوقات السالم واألمن، وهذان اجلانبان من رأس املال االجتماعي )مثل الكثري من مفاهيم الرتابط 
وجتسري رأس املال االجتماعي( قد ختتلفان يف تفاعلها مع ظروف الصراع، ونوعية اجملتمع املدين، 
ودور الدولة وقوى السوق. ويف إطار هذا املسار، تؤكد الدراسة على اجملتمع املدين كونه مركباً من 

وفاعلية  اهلشاشة  مؤشرات  العراق:  يف  والتنمية  اإلنساين  األمن  مصطفى،  ايسي  عدانن  د.  التفاصيل:  من  ملزيد  -أنظر   ٤3
السياسات، عمان: دار أجمد، 2016، الفصل اخلامس. 

٤٤ -ينظر إىل املسؤولية االجتماعية على أهنا متثل قدرة اجملتمع على القيام بدور تنموي فاعل بوصفه آلية للدفاع عن النفس واجملتمع 
ككل، وتوفري احلماية الشاملة لألشخاص الذين حيتاجون احلماية أو الرعاية االجتماعية حينما يهدد اجملتمع هبذه املخاطر كاألزمات 
الصحية، واألمية، والبطالة، وعدم احلصول على فرص التعليم، والعزلة اجلغرافية، والصراع وغريها. وتتأثر هذه القدرة بطبيعة التنوع 
الثقايف داخل اجملتمع ونوعية اجلهات الفاعلة يف اجملتمع. أما املبادرة االجتماعية، فإهنا متثل مشاركة اجملتمع املدين يف اجلهود املتواصلة 
يف تعزيز النمو االقتصادي والتنمية. وهذه اإلمكاانت ختتلف على وفق تنوع اجلهات الفاعلة وإمكاانهتا، والعوامل احمللية، والعقبات 
املعيارية. فالعوامل احمللية تتعزز ابلثقة واإلميان بقدرات اجملتمع إىل جانب الفرص املادية )االتصاالت، والنقل، البنية التحتية، والتعليم 
املعيارية فتشمل  العقبات  أما  املهارات احملددة(.  املؤهلون من ذوي  )املوظفون  املعريف  املال  املصرفية، والصحية( ورأس  واخلدمات 
العوامل ذات الطبيعة الرسية أو القانونية، املوضوعية، التنظيمية والبريوقراطية واالجتماعية والثقافية، أو العوامل ذات الطابع السياسي. 
وتعرف املبادرة االجتماعية على أهنا إجراءات نوعية حمددة من قبل اجملتمع املدين، وتوجهها حنو التنمية االقتصادية ويف هذا الصدد، 

يكون اجملتمع املدين -ليس كياانت أخرى- صاحب املبادرة االجتماعية األكرب أو األصغر يف مساره التنموي.    
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نوعي من رأس املال االجتماعي اليت قد تكون بدياًل أو تكمل أدوار الدولة والسوق ووظائفهما، 
والكشف عن درجة التماسك االجتماعي والتقاطع بي الدولة والسوق كمحرك عمودي أو ربط 

رأس املال االجتماعي واجملتمع املدين كمحرك أفقي.
7- الثقافة الشعبية: حمفز للتعبئة كاشف لالحنراف:

يف اجملتمعات التقليدية ذات العمق احلضاري التأرخيي تتقدم الثقافة يف وعيها أحياانً على 
حركة املتغريات اجملتمعية يف أثناء األزمات والكوارث، فالثقافة الشعبية يف العراق متيزت عرب التأريخ 
الثقافة جتسدها حركة  أو األزمات، وهذه  التحول  انتشار وتنوع والسيما يف مراحل  بزخم وسعة 
اجملتمع مبا نقرأه ونسمعه ونراه، من شعر أو زجل أو أهازيج وأغنيات، ومن مقاطع متثيلية وحى 
النكات، وما يرافقها من كتاابت ساخرة وختطيطات كاريكاتريية وهي تواجه ظروف احملنة وحتدايهتا، 
حيث تنشط الثقافة الشعبية وتتسع أمداؤها وتتعدد وسائلها، كلما كانت الظروف أصعب وأكثر 

ضرراً، وتكون أكثر قبواًل من املواطني، وأكثر أتثرياً أيضاً.  
ومواجهة  اخللل،  مكامن  وكشف  الناس،  حلشد  الشعبية  الثقافة  تنشط  املراحل  هذه  يف 
االحنراف، والتخفيف من الصدمات وكشف املمارسات اليت ال تنسجم ومعايري اجملتمع. وتدخل 
يف ظروف التحدي القاهر وسائل أخرى كاملنابر واألهازيج احلسينية اليت صارت متارس دوراً مؤثراً 

وشجاعاً يف مواجهة االحنراف الراهن، فتسقط يف أيدي املتسلطي، وحترجهم، وهتز مواقعهم. 
إن زخم الثقافة الشعبية يشحن اهلمم ويواجه املنحرفي ويعريهم أمام الراي العام، ومن ميزاهتا 
أهنا ال تقتصر على مجاعة أو فئة دون أخرى، إذ جتدها حاضرة يف كل عنفواهنا يف الريف واحلضر 

والبادية، بي الفقراء واملوسرين، وجبميع اللهجات احمللية. 

8- الرموز االجتماعية: حمرك للبناء معزز لالستقرار: 
للفعل  الدافعة  القوى  أهم  إحدى  التقليدية-  اجملتمعات  يف  -والسيما  الرمزية  تشكل 
االجتماعي، بل إن مساحة أتثريها متتد يف احلياة االجتماعية لتجسد احلقائق اجملردة، العقلية أو 
األخالقية، يف اجملتمع وجعلها مرئية وملموسة بتعبري العامل روشيه؛ وبذلك فإهنا تساعد على التذكري 
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واالستمرار يف احملافظة على مشاعر االنتماء، ويف ضمان املشاركة اليت تالئم األعضاء حبسب الوضع 
والدور الذي حيتله كل واحد منهم، فضاًل عن أهنا تساعد يف إقامة النظام االجتماعي الطبيعي، 

واستمراره، وتعزيز متطلبات التضامن الذي يفرتضه٤5. 
اليت متر يف مراحل حتول كبرية،  للرمزية بوضح يف اجملتمعات  الوظيفة االجتماعية  وتتجلى 

وتتبىن أشكااًل حمسوسة متعددة ومتنوعة ميكن حتديدها ابآليت: 
• الرموز اليت تدفع التضامن وتشجعه.	
•  الرموز اليت حتدد التنظيم التدرجي للجماعات.	
• الرموز اليت تشد احلاضر إىل املاضي.	
•  الرموز اليت جتعل وجود القوى والكائنات فوق الطبيعة وجوداً فعلياً. 	

إن هذه الرموز ال تساعد فقط على تقدمي اجلماعات ومتثيلها بصورة حسية، وإمنا ميكنها 
االنتماء والوالء عند األعضاء وتضامنهم٤6. وهذا ما  كذلك أن تستخدم من أجل إاثرة شعور 
الرؤساء  النشيد الوطين، أو اجلوالت اليت يقوم فيها  تسعى الدول إىل توظيفه من خالل: إنشاد 
يف ظروف األزمة وغريها، وتتجسد إحد املشكالت األمم الفتية تتجسد يف خلق الرمزية املوحدة، 

والسيما أن جتعلها حية وهلا داللة ابلنسبة إىل جمموع املواطني٤٧. 
9- الذاكرة اجلمعية كقوة دافعة لإلعمار: 

إذا كان املاضي حيمل إىل أي مجاعة بعضاً من هويتها أو كياهنا، فإن الذاكرة اجلمعية ليست 
إال عاماًل من العوامل األكثر قوة يف التضامن االجتماعي، فالرموز اليت تستعملها مثقلة ابملعاين، 
وإن الذكرايت اليت تثريها هذه الرموز حمملة ابنفعالية اجلماعة، فهي مصدر مشاركة نفسية وتقريباً 
ابيولوجية، فهي تقدم تفسرياً أو على األقل عقلنة للوضع احلاضر، وهي قبل هذا وذاك تقدم الدروس 
من أجل املستقبل؛ وهذا يكفي كمحفز أساس يساعد بقوة على تضامن اجلماعات وعلى املشاركة 

العربية  املؤسسة  بريوت:  دندشلي،  مصطفى  د.  ترمجة  االجتماعي،  الفعل  العام:  االجتماع  علم  إىل  مدخل  روشيه،  غي   -٤5
للدراسات والنشر، 1٩83، ص11٤.  

٤6- املصدر نفسه، ص: 115.                                                                                                                    
٤٧- املصدر نفسه، ص: 116.                                                                                                                    
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بي أعضائها، وعلى وجهة الفعل الفردية واجلماعية٤8. 
اخلامتة:

االستجابة  تسهيل عمليات  على  احمللية  اجملتمعات  قدرة  يف  تبايناً  الدولية  التجارب  تظهر 
بطريقة سريعة ومنسقة، وإن عملية االستعداد واالستجابة لظروف األزمة تتم من خالل اإلجراءات 
فاجملتمعات  احلكومية،  وغري  احلكومية  واملؤسسات  واحمللية،  الوطنية  املصلحة  العديدة ألصحاب 
املرنة الصامدة لديها القدرة ابالعتماد على عناصر القوة الكامنة الداخلية واملوارد الالزمة ملواجهة 

املخاطر الطبيعية٤٩. 
تؤكد معطيات الدراسة تؤكد ان العناصر األساسية املخففة للصدمات ودرء املخاطر50 

تركز يف: 
أ تنمية قدرات الناس ومتكينهم بتوفري بيئة آمنة وحممية من املخاطر:	-
• حتليل املخاطر والتحدايت ملنع الكوارث يف املستقبل	
• التعرف على مواطن الضعف والقوة. 	
• التقليل من خماطر التعرض لألزمات.	
• اختاذ التدابري حلماية الناس وممتلكاهتم عند وقوع األزمة.	
• تعزيز آليات التكيُّف واملواجهة لبناء املنعة. 	
أ تطوير قدرات الناس أبنفسهم لتعزيز أدوارهم التنموية بوصفهم عاماًل من عوامل 	-
التغيري:
	 واألنساق النظم  وتقوية  بتعزيز  واجملتمع  الفرد  مستوى  على  واملنعة  الصمود  بناء  يبدأ 

االجتماعية، مثل اخلدمات االجتماعية واحلكومات احمللية، ومتكي الفئات األكثر هشاشة والشرائح 
٤8-املصدر نفسه، ص:120.                                                                                                                    
49 - Murphy, B. ‘Locating social capital in resilient community-level emergency management’. 
Natural Hazards,  2007, 41)2(: 297-315.
50 - UNDP., Human Development Report 2016: Risk Proofing the Western Balkans: 
Empowering People to Prevent Disasters. Sarajevo, UNDP 2016, PP. 27-28. 
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السن،  وكبار  والشباب،  واألطفال،  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص  فيهم  مبن  اجملتمع،  من  املكشوفة 
بتمكينهم وتطوير مهاراهتم يف التعامل مع الصدمات والضغوط املختلفة.

	 تعزيز القدرات واإلمكاانت اليت ترفع مستوايت املرونة لدى الناس ليكونوا قادرين على
االستجابة املبكرة ابلقيام أبدوار نشطة وفاعلة ختفف من الصدمات وتدرئ املخاطر من خالل:

• ختفيف الصدمات ودرء املخاطر. 	
• االستعداد، مبا يف ذلك التخطيط للطوارئ وممارسة التظاهرات والتعبئة.	
•  االستجابة للكوارث وحتديد آليات التصدي. 	
•  إعادة بناء حياهتم وأتمي سبل العيش هلم.	
	 وينبغي أن تؤمن خيارات الناس يف هذه العملية )يف ضوء معرفتهم ابملخاطر، والعيش يف

األماكن اليت يرغبوها، واخنراطهم يف األنشطة االقتصادية القادرين عليها ويرغبون املشاركة فيها(.
إن قدرة أصحاب املصلحة يف التعامل مع املخاطر -مبا يف ذلك التكيف وتوظيف قدراهتا 
العالقات  املنعة، وذلك ألن  وبناء  املرونة  من مظاهر  أساسياً  التحول- تشكل مظهراً  يف عملية 
بي رأس املال الشخصي واالجتماعي واملؤسسايت، أبشكاهلا الرسية وغري الرسية واملشاركة املدنية، 
واالتصاالت، واإلدماج االجتماعي، والثقة، والتضامن هي مفتاح مكوانت رأس املال االجتماعي 

اليت تشكل الوجه اآلخر للصمود اجملتمعي، وهذه املظاهر ميكن تلخيصها ابآليت:
• االتصاالت وصمود اجملتمع: 	

ترتبط نوعية االتصال وتبادل املعلومات ارتباطا وثيقاً ومباشراً ابلصمود اجملتمعي؛ وهذا يؤشر 
بوضوح إىل قدرات الشبكات يف النظام واجملتمع احمللي على نقل املعلومات بسرعة إلنقاذ حياة 

الناس واملمتلكات، وتقليل األضرار احلتمية املتوقعة.
وتشري األدلة والتقارير الدولية للبلدان اليت مرت أبزمات وكوارث إىل أنه حينما تكون قنوات 
االتصال غري فعالة واملؤسسات مرتبكة، فإن عمليات احلماية واإلنقاذ اليت يعتمدها املواطن لتخفيف 
املمتلكات على قدرات اجملتمع احمللي وصموده؛ فقد أظهرت عمليات االستجابة  اخلطر ومحاية 
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لألزمات يف اجملتمعات احمللية يف صربيا51 وبنحٍو ملحوظ اعتماداً واسعاً على القنوات غري الرسية 
لالتصال، ويف معظم احلاالت، كانت عمليات االستفادة من نظام التخفيف من خماطر الكوارث 
معتمدة على قنوات االتصال، وحتقيق أقصى استفادة منها. ويف بعض احلاالت، يسعى نظام احلد 
من املخاطر إىل حتقيق الدعم من خالل التواصل مع قنوات بديلة؛ مما أدى إىل حتسن أدائها بنحٍو 
عام، فالكلمة اليت تطلق من الفم، تنشر اإلنذارات املبكرة وهو مظهر من مظاهر الصالت القوية 

بي اجملتمع احمللي ونظام احلد من خماطر الكوارث احمللية وممثلي اجملتمع. 
• الشراكات:	

تتسم الشراكات والتعاون يف إطار البىن املعنية ابحلد من خماطر الكوارث واألزمات يف غالبية 
ولكن  غنية ابملوارد،  احمللية  اجملتمعات  أن  من  الرغم  وقوية، وعلى  بعالقات غري رسية  اجملتمعات 
إمكانيات القطاع اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدين، واملواطني تستثمر فقط من اإلدارات العليا 
يف أوقات األزمات. فعلى سبيل املثل: اتسمت طبيعة الشراكات والتحركات غري الرسية يف اجملتمع 
الصريب يف أثناء األزمات بقوة من خالل االتصاالت الشخصية والصداقات، يف حي بقي التعاون 

الرسي يف إطار احلد من خماطر الكوارث يف اجملتمع احمللي يتسم ابلضعف واهلشاشة52.
وعلى الرغم من أن النظام احمللي للحد من خماطر األزمات يستند أساساً إىل متانة رأس املال 
االجتماعي يف االستجابة للمخاطر، فإن احتساب هذا الرصيد للقطاع اخلاص من أجل التعويض 
عن النقص املادي، مل جيد إطاراً منظماً للتعاون يف معظم احلاالت، ويف الوقت نفسه، إن الشراكات 
مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ال تدرك أحياانً أبهنا مصادر للخربات البشرية الضرورية.

ابملقابل، حينما ترسم صيغ التعاون بي الدولة والالعبي اآلخرين من غري الدولة، كما هو 
مبي يف عدد قليل من اجملتمعات احمللية، فإن النظام احمللي للحد من خماطر األزمات والكوارث 
احملتملة يف األرواح  يقلل من اخلسائر  األزمة؛ مما  يشهد سرعة وكفاءة يف االستجابة إىل ظروف 

واألصول، ويساعد أيضاً على زايدة وترية االنتعاش.

51 -UNDP, Human Development Report, Serbia 2016, Social Capital: The invisible Face of 
Resilience. 
52 - UNDP, Human Development Report, Serbia 2016, Social Capital: The invisible Face of 
Resilience.
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• العدالة االنتقالية:	
على  للرد  واآلليات  اإلجراءات  من  سلسلة  اجملتمعات  تتخذ  ما  غالباً  النزاع،  أعقاب  يف 
احلقائق،  تقصي  وجلان  القضائية،  املالحقة  أشكال  أتخذ  اآلليات  وهذه  املاضية،  االنتهاكات 
وخطط التعويض، والعدالة االنتقالية، والبناء املؤسسي؛ وهتدف هذه اإلجراءات إىل فرض املساءلة 
عن االنتهاكات اليت تعرض هلا اجملتمع، واملصاحلة داخل اجملتمعات احمللية، وبعد انتهاء النزاع، تسعى 
املنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة إىل تقدمي الدعم للمجتمعات املتضررة واملنكوبة. 
وهذه املسارات تتطلب مشاركة عدد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، 

والشركاء يف التنمية، والقادة املثقفون، والرموز الوطنيون واحملليون، على وفق األولوايت اآلتية: 
• نزع السالح وإيقاف التعبئة وحتقيق االندماج االجتماعي.	
• تعزيز أركان العدالة االنتقالية.	
• ترسيخ مرتكزات السلم اجملتمعي وتعزيز مبادرات اجملتمع املدين واحمللي.	
• اجملتمعي، 	 األمن واالستقرار  التمكي يف سعي جاد وحثيث إلحالل  تتجذر جهود  أن 

وضمان مشول هذا السعي الشباب واملرأة كفاعلي أساسيي يف عمليات التنمية.  
• االنتقال ابلسياسات االجتماعية من تضميد اجلراح إىل التنمية املستدامة: 	

بنحٍو  تعتمد  ابلنزاع  املتأثرة  احمللية  اجملتمعات  حتققها  اليت  والصمود  املرونة  مستوايت  إن 
أساس على طبيعة التأثري الواقع على مستوايت املعيشة وديناميتها يف خمتلف األوقات؛ ألن فقدان 
حياة األشخاص واملمتلكات تؤثر يف قدرات األسر واألشخاص على ترتيب أوضاعهم االقتصادية 
واالجتماعية يف مراحل ما بعد النزاع. وليس من شك أن أتثريات النزاع املسلح ال تقتصر فقط 
على ما متتلكه األسرة من أصول مادية )رأس املال املادي(، ولكنها أيضاً تستنزف تراكم رأس املال 

البشري.
املطلوبة من  املنعة واالسرتاتيجيات  لبناء  الدولة  تتبناها  اليت  الربامج والسياسات  إن طبيعة 
قبل اجملتمعات احمللية ملواجهة حتدايت ما بعد النزاع تبدأ أواًل من إرساء أسس حتقيق العدل، وبناء 
السالم، واالنصاف، واملصاحلة االجتماعية. فالنزاعات املسلحة قبل كل شيء صراع بي إرادات 
تؤدي إىل تدمري البىن املؤسسية، وتعمق مساحة التشظي واالنقسام يف النسيج اجملتمعي، وتعطل 
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اجلهود اجملتمعية وفرص بناء الوطن وتكامله الثقايف واالجتماعي. فمن جانب األمن االجتماعي، 
فقر  نتيجة  االنتكاسات  من  مزيد  إىل  واألطفال  املرأة  والسيما  والفقراء  اهلشة  الفئات  تتعرض 
السياسات، وضعف تطبيق حكم القانون والنفاذ من العدالة، فضاًل عن تفشي الفساد-الذي غالباً 
ما مييز بيئات النزاع، وما يصاحبه من ارتفاع يف معدالت االحنراف، واجلرمية، وفقدان األمن، وتنامي 

مشاعر اخلوف والقلق.
البيئات -احلضرية  وال بدَّ أن تتجه مساعي بناء املنعة اىل الفئات األكثر تضرراً يف مجيع 
والريفية- حبيث تنتاهبا مشاعر اهلشاشة، وفقدان األمن الشخصي، وانتهاك للحقوق، إىل جانب ما 
تتعرض له من عنف، وهتميش، وإقصاء53، فاملشاعر النامجة عن فقدان األمن حُيدَّد حركتهم وفرص 
مشاركتهم يف احلياة العامة واخلاصة. وعلى صعيد آخر يؤدي توسيع احلرية وحتقيق األمن اإلنساين، 
العنف  تقليص مساحة  إىل  ابلنتيجة  تؤدي  اليت  واجملتمع،  املؤسسات  التغيري يف  معايري  تعزيز  إىل 
)ومنها  اهلشاشة  مساحة  تقليص  إىل  واالستقرار  األمن  ويؤدي حتسي  األشخاص،  بي  والتمييز 

اهلشاشة املركبة( لألفراد واجملتمعات احمللية، ويعزز مشاعر الثقة ابألمن، والتمكي، واملستقبل.

53- UNDP., Human Development Report. Sustaining Human Progress, Building Resilience, 
Reducing Vulnerabilities, 2014.
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املقدمة:

يعدُّ موضوع التنمية املستدامة من أكثر املوضوعات املعاصرة إاثرًة للجدل والنقاش، وبدأ 
يستحوذ خالل العقدين املاضيي على اهتمام العامل، فعقدت القمم واملنتدايت العاملية، ووضعت 

اسرتاتيجيات، ورست سياسات، ونفذت عّدة برامج تنموية.
فاالستدامة فلسفة لرؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية، ونشاطات اقتصادية، وأمناط 
إنتاجية، واستهالكية، وتقنيات تعمل على استدامة البيئة، ومتكي اجليل احلايل، وحتسي حياته، 

وضمان حياة مالئمة لألجيال القادمة. 
وأتيت خطة التنمية املستدامة يف العراق للعام 2030 الستكمال مسرية األهداف اإلمنائية 
لأللفية، وإجناز ما مل يتحقق يف إطارها، وهي خطة طموحة شاملة مل يسبق هلا مثيل من حيث 
النطاق واألمهية، وتضم أهدافاً وغاايت عاملية تشمل العامل أمجع ببلدانه املتقدمة والنامية على حد 
سواء، وهي متكاملة غري قابلة للتجزئة، وحتقق التوازن بي أبعاد التنمية املستدامة الثالثة، وتقوم 
على إحداث حتول خاٍل من الفقر واجلوع واملرض والعوز، بعامل يسود أرجاءه كافة احرتاُم حقوق 
اإلنسان، وكرامته، وسيادة القانون، والعدالة، وعدم التمييز؛ وانطالقاً من أمهية التخطيط يف بناء 
متكاملة  اسرتاتيجية  رؤية  إىل  ماسة  حباجة  فنحن  للتحدايت؛  واقعية  حلول  ووضع  اجملتمعات، 
تتناول األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، يشارك يف إعدادها القطاع اخلاص واجملتمع املدين 
واألكادمييي فضاًل عن ممثلي الوزارات واهليئات احلكومية ذات العالقة؛ كي تكون خارطة طريق يف 
مسرية حتقيق اهداف التنمية املستدامة 2030 يف العراق، والسيما أن العراق ما يزال خيطو خبطوات 
بطيئة يف سعيه احلثيث حنو تنفيذ متطلبات التنمية املستدامة، وأن واقع احلال يشري إىل وجود عوائق 

أوراق حبثية

نحو رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة
 لعام 2030 في العراق

أ.د. كريم سالم حسين *

*  جامعة القادسية / كلية اإلدارة واالقتصاد
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وحتدايت أوجدهتا ظروف خمتلفة كانت سبباً وراء تراجع املؤشرات اخلاصة هبذه التنمية؛ وعليه أتيت 
هذه الورقة لتحديد مسار هذه االسرتاتيجية من حيث الرؤية واألهداف واحملاور أواًل، ومن مث حتديد 
ألمهيته  اثنياً؛  مستقبلية  برؤية  والنمو  االقتصادية  التنمية  حمور  إبجناز  الكفيلة  واإلجراءات  السبل 
وارتباطاته الوثيقة ابحملاور األخرى بعد التعرف على واقع حال مؤشرات االستدامة يف العراق؛ ويف 

ضوء ذلك ُقّسمت الدراسة على عدة مباحث: 
املبحث األول: التنمية املستدامة .. املفهوم واألبعاد.

املبحث الثاين: متطلبات التنمية املستدامة. 
املبحث الثالث: التنمية املستدامة يف العراق .. الواقع والتحدايت.

املبحث الرابع: االستدامة يف إطار التنمية .. رؤية مستقبلية. 
اخلامتة.

املبحث األول: التنمية املستدامة .. املفهوم واألبعاد
 يعدُّ موضوع التنمية من أكثر املوضوعات املعاصرة إاثرة للجدل والنقاش، وقد بدأ ذلك 
سياسات،  وُرست  للتنمية،  اسرتاتيجيات  ُوضعت  وقد  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  واضح  بنحو 

ونُفذت برامج تنموية خمتلفة من أجلها. 
املستحدثة  املفاهيم  املستدامة Sustainable development من  التنمية  ويعدُّ مفهوم 
البيئة كان  بقضااي  االهتمام  أن  إىل  الدول؛ ويرجع ذلك  البيئي يف خمتلف  العمل  ابلنسبة إلطار 
منصباً يف ابدئ األمر على احلد من التلوث البيئي أبنواعه املختلفة؛ فقد أدى إدخال البعد البيئي 
يف جمال االقتصاد إىل تغيري مفهوم التنمية االقتصادية من جمرد الزايدة يف استغالل املوارد االقتصادية 
النادرة إلشباع احلاجات اإلنسانية املتعددة واملتجددة إىل مفهوم التنمية املستدامة حيث بدأ هذا 
املفهوم ابلظهور واضحاً وجلياً يف األدبيات التنموية الدولية منذ سبعينيات القرن العشرين، ويعزى 
ذلك إىل تزايد الوعي البيئي ونتيجة لالهتمام الذي أاثرته تقارير اندي روما الشهري يف السبعينيات، 
ونتائج مؤمتر ستوكهومل عام 1٩٧2 حول البيئة البشرية يف السويد حول ضرورة احلفاظ املوارد الطبيعة 

.)1()UNEP( والبيئة، اليت أسفرت عن اإلعالن إلنشاء برانمج األمم املتحدة للبنية
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إال أن الصراع بي البيئة والتنمية استمر؛ حى أصدر جمموعة من خرباء األمم املتحدة يف 
أواخر السبعينيات من القرن املاضي تقرير مستقبلنا املشرتك )our common future( أو ما 
يعرف بتقرير )بورندالند( رئيسة وزراء النرويج آنذاك؛ وهو مثرة عمل دام ثالث سنوات، إذ كان 
صدور هذا الكتاب مبناسبة الوالدة احلقيقية ملفهوم التنمية املستدامة فهو يعلن أن التنمية املستدامة 
هي قضية أخالقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تتطلب اهتمام احلاضر من أفراد، أو مؤسسات 
وحكومات، وأشار إىل أن كل األمناط التنموية السائدة هي أمناط خمتلفة اقتصادايً، وأهنا ال حتقق 
مبقاييس  وضارة  عاجزة  لكنها  احلاضر  مبقاييس  تبدو انجحة  وإن كانت  االستدامة، حى  شرط 
املستقبل؛ ألهنا تتم على حساب استهالك الرصيد الطبيعي لألجيال القادمة واستنزافه، وقد أفضى 
ذلك إىل انعقاد أول قمة بيئية عاملية من نوعها هي قمة األرض يف مدينة ريودي جانريو ابلربازيل 
عام 1٩٩2، وهذا يعد جهداً ذا أمهية كبرية فقد حضرته )168( دولة)2(، وأشار املبدأ الرابع الذي 
أقرته القمة إىل أن من شروط حتقيق التنمية املستدامة ينبغي أن متثل احلماية البيئية على رأس عملية 
التنمية، وال ميكن التفكري ابلتنمية مبعزل عنها، ويف هذا إشارة إىل احلاجة التنموية والبيئية لألجيال 
احلاضرة واملستقبلية؛ لذا فإن انبثاق مفهوم التنمية املستدامة يف الفكر التنموي احلديث هو مبنزلة 
تصاحل بي عاملي جتاهل أحدمها اآلخر ملدة طويلة، األول يتمثل ابلتنمية والثاين ابلبيئة)3(، فضاًل 
عن ظهور فلسفة جديدة أتخذ ابحلسبان حمدودية املوارد البيئية الطبيعية، وحتديد قدرة األرض على 
حتمل أجهاد االستنزاف من انحية، والتلوث والتدهور من الناحية األخرى. وعلى الرغم من اهلالة 
اإلعالمية الكبرية اليت أعطيت هلذا املؤمتر إال أن النتائج احملسوسة القاضية حبماية الطبيعة، ومعاجلة 
املشكالت املتعددة كانت خجولة جداً، وبعد انقضاء عشر سنوات على هذا املؤمتر انعقدت مؤمتر 
قمة األرض الثانية يف جوهانسربغ يف آب عام 2002 واليت كان حمورها مفهوم التنمية املستدامة 
وحضرها ممثلون عن أكثر من )160( بلداً؛ هبدف إزالة التناقضات بي التنمية االقتصادية ومحاية 
النتائج جاءت خميبة لآلمال وينتهي إىل الفشل يف محل الدول املتقدمة على تنفيذ  البيئة إال أن 
الوعود املتفق عليها خالل قمة األرض األوىل عام 1٩٩2 وما يزال اجلدل مستمراً لغاية اآلن، ويف 
الوقت احلاضر هتيمن االعتبارات االقتصادية على أجندة االستدامة الدولية والوطنية على حد سواء؛ 

مما جيعل مسألة محاية البيئة متثل موقفاً هامشياً.

أوراق حبثية



222

حصاد البيان

إن مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم الصعبة واملراوغة وقد عرفت بطرق خمتلفة جداً ويشار 
يف هذا السياق إىل أن )Fowke and prasad( قد أورد أكثر من مثاني تعريفاً خمتلفاً، ويف الغالب 
متنافساً، وأحياان متناقضاً هلذا املفهوم)٤(، وسنورد يف الورقة بعضاً من هذه املفاهيم،  فقد عرف مؤمتر 
األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف ريودي جانريو عام 1٩٩2 مصطلح التنمية املستدامة 
على أهنا “ضرورة إجناز احلق يف التنمية”)5(، حبيث يتحقق توازن يف احلاجات التنموية والبيئية على 

حنو متساٍو ألجيال احلاضر واملستقبل. 
أما ابربري وماركاندا )Barbier and Markndya( فقد عرفاها على أهنا )ذلك املستوى 
من األنشطة االقتصادية اليت حتافظ على مستوى النوعية البيئية على وفق تطابق أهداف السياسة 
النوعية للبيئة مع كل أفكار االستدامة، وتكون الزايدة يف صايف املنفعة للتنمية االقتصادية أساساً 

لصيانة اخلدمات ونوعية املوارد الطبيعية على مدى الزمن()6(.
وجاء تعريفها يف قاموس )webester( أبهنا تلك التنمية اليت تستخدم املوارد الطبيعية دون 
 )w.Ruchekhous( أن تسمح ابستخدامها أو تدمريها جزئياً أو كلياً. وعرفها وليم رولكزهاوس
-مدير محاية البيئة األمريكية- أبهنا تلك العملية اليت تقّر بضرورة حتقيق حنو اقتصادي يتالءم مع 
القدرات البيئية وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة هي عمليات تكاملية 

وليست متناقضة)٧(.
ويشري تقرير املوارد العاملية الذي نشر عام 1٩٩2 والذي خصص أبكمله ملوضوع التنمية 
املستدامة حاول توضيح اخللط من خالل أجراء مسح شامل إىل أهم التعريفات، واستطاع حصر 
)20( تعريفاً واسع التداول للتنمية املستدامة، ويقول التقرير إن القاسم املشرتك يف هذه املفاهيم هو 

أن التنمية كي تكون مستدمية جيب حتقيق ما أييت)8(:
- أواًل: أالّ تتجاهل التمنية الضوابط واحملددات البيئية.
- اثنياً: أالّ  تؤدي إىل دمار املوارد الطبيعية واستنزافها.

- اثلثاً: تطور املوارد البشرية.
- رابعاً: حتدث حتوالت يف القاعدة الصناعية والثقافية السائدة.
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تلك  أهم  أن  إال  والبيئة،  التنمية  العالقة بي  وغريها تؤكد  آنفاً  املذكورة  املفاهيم  إن كل   
التعريفات وأوسعها انتشاراً ذلك الوارد يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 1٩8٧ برائسة 
دون  احلاضر  حاجات  تليب  اليت  التنمية  »تلك  أبهنا  املستدامة  التنمية  عرفت  اليت  بروندتالند 

املساومة على قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا«)9(.
فالتنمية املستدامة على وفق هذا التعريف تتيح إضافة بعدين جديدين للتنمية، مها:)10(   

 )Environment Quality( البيئية  النوعية  ليشمل  التنمية:  ملفهوم  النوعي  البعد   -
 .)Quality of life( وعالقتها بنوعية احلياة

لألساس  استناداً  القادمة(  )األجيال  البعيد  املدى  على  التنمية  ليشمل  الزمين:  البعد   -
.)Sustainable Base( املستدام

إن أيسر متثيل ملفهوم التنمية املستدامة يتم من خالل وجود منظومتي أساسيتي هي:
 .)Socio - EconomicEnv. system( منظومة البيئة االجتماعية واالقتصادية -

.)NatunalEnv. System( منظومة البيئة الطبيعية -
إن هاتي املنظومتي غري منفصلتي عن بعضهما؛ لوجود عالقات التفاعل املتبادل بينهما، 
الدخل واخلدمات،  بتلبية احلاجات األساسية لإلنسان، وحتسي مستوى  تتمثل أهدافها  فاألوىل 
وحتقيق العدالة االجتماعية، وحتسي املشاركة. يف حي تضمن أهداف املنظومة الثانية احلفاظ على 
التنوع البايولوجي، وتعظيم اإلنتاجية، واحلفاظ على املوارد الطبيعية، وحتسي نوعية مكوانت البيئة 
الطبيعية؛ واجلدير ابلذكر أن للتنمية املستدامة ثالثة أبعاد مرتابطة ومتداخلة فيما بينها وكل منها 

يتكون من جمموعة من العناصر كما مبي يف الشكل رقم )1(:

أوراق حبثية
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شكل )1(
أبعاد التنمية املستدامة وعناصرها

5 
 

 (1شكل )
 بعاد التنمية املستدامة و ناصرهاأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دارة البيئية ودورها يف التنمية املسوووووووووووووتدامة، جملة د. عدنان غامن، نظم اإلو د. مطاينو  خمول،  املصرررررررررردر:
 .39: ص ،2009، العدد الثاين، 25جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستدامة التنمية بعادأ

 البيئي البعد االجتماعي البعد االقتصادي البعد

 المستديم االقتصادي النمو-

 المال رأس كفاءة-

 األساسية الحاجاتإشباع -

 االجتماعية العدالة-

 التوزيع في العدالة-

  االجتماعي الحراك-

 والتنويع الشعبية المشاركة-
 الثقافي

 

 يكولوجيةاإل النظم-

 يجولويابلا التنويع-

  ةيجولويابلااإلنتاجية -

 التكيف على القدرة-

التنمية  يف  ودورها  البيئية  اإلدارة  نظم  غامن،  عدانن  ود.  خمول،  مطاينوس  د.  املصدر: 
الثاين، 200٩،  العدد  اجمللد 25،  والقانونية،  االقتصادية  للعلوم  املستدامة، جملة جامعة دمشق 

ص: 3٩.
املبحث الثاين: متطلبات التنمية املستدامة

التنمية املستدامة فإن مضموهنا هو الرتشيد يف توظيف  التباين يف مفاهيم  الرغم من  على 
املوارد املتجددة بصورة ال تؤدي إىل تالشيها أو تدهورها، فهي أيضاً تتضمن احلكمة يف استخدام 
املوارد اليت ال تتجدد حبيث ال حترم األجيال القادمة من االستفادة منها، وتتطلب التنمية املستدامة 
إىل  وتدرجيي  سلس  انتقال  لضمان  بطيء؛  مبعدل  املتجددة  غري  الطاقة  مصادر  استهالك  أيضاً 

مصادر الطاقة املتجددة.
وحيتاج حتقيق هدف التنمية املستدامة إىل إحراز تقدم متزامن يف أربعة أبعاد على األقل، 
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هي: األبعاد االقتصادية، والبشرية، والبيئية، والتكنولوجية. وهناك أرتباط وثيق فيما بي هذه األبعاد 
املختلفة، واإلجراءات اليت تتخذ يف إحداها من شأهنا تعزيز األهداف يف بعضها اآلخر؛ وعليه ميكن 

حصر املتطلبات العامة للتنمية املستدامة مبا أييت)11(:
- العناية ابلتنمية البشرية يف اجملتمع.

- سد االحتياجات البشرية مع ترشيد االستهالك.
- التنمية االقتصادية الرشيدة.

- احلفاظ على البيئة ورفع مستوى الوعي اخلاص هبا. 
- الشراكة يف العالقات اخلارجية والداخلية )التبادل املعريف(.

- حصر الثروات الطبيعية املوجودة وترشيد استخدامها.
- احلكمة يف استغالل املوارد املتاحة. 

- النهوض ابجملتمع، وبناء جمتمع قائم على املعرفة. 
ومتثل هذه املتطلبات اإلطار العام لعملية التنمية املستدامة، ويلزم تفسريها على وفق املنظومة 

احلضارية للمنطقة اليت جتري فيها جهود التنمية.
إن التنمية املستدامة هي تنمية تتصف ابالستقرار، ومتتلك عوامل االستقرار والتواصل اليت 
تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتا؛ االمر الذي 
أدى إىل وجود ارتباط متبادل بي التقدم االقتصادي ومحاية البيئة، وأصبحت احلماية البيئية والتنمية 
متثل  أساسية  على حماور  يقوم  التنمية  مثلث  فإن  لذا  احلايل؛  القرن  أكرب حتدايت  من  املستدامة 

متطلبات التنمية)12(.
- التنمية االجتماعية. 
- التنمية االقتصادية. 

أوراق حبثية
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- االستخدام األمثل للموارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة.
سبل  وحتسي  األفراد،  برفاهية  والنهوض  ابلبشر  الطبيعة  عالقة  به  يقصد  األول:  فاحملور 
احلصول على اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية، واحرتام حقوق اإلنسان، ومشاركة الشعوب 

يف صنع القرار؛ ومن متطلبات حتقيق ذلك ما أييت: 
- توفري الطعام والسكن املناسب والعناية الصحيحة للجميع.

- التعليم للجميع.
- التأكد من أن األجيال القادمة سوف تلقي حظها من املوارد.

- على اجملتمعات التخطيط السليم وعدم إهدار املوارد.
واحملور الثاين: يعين استغالل املوارد الطبيعية على النحو األمثل وأبكثر كفاءة ممكن؛ لتلبية 
احتياجات األفراد يف شى أحناء العامل والسيما ذوي الدخل احملدود؛ للوصول إىل مبدأ زايدة رفاهية 

اجملتمع، ومن متطلبات حتقيق ذلك ما أييت: 
- دفع أجور كافية للحد األدىن من الرفاهية لكل عامل. 

- عدالة توزيع املوارد وكفاءهتا؛ لغرض سد احتياجات الناس. 
- تدوير األموال بي الناس ألقصى حد ممكن.

- كفاءة اإلنتاجية يف أسواق العمل وتقليل النفاايت.
أما احملور الثالث: فيقصد به احلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبايولوجية، وعلى النظم 

اإليكولوجية والنهوض هبا ومن متطلبات حتقيق ذلك ما أييت: 
- استخدام املوارد غري املتجددة جيب أن يكون مدفوع األجر لغرض زايدة املوارد املتجددة. 

- ينبغي أاّل يزيد معدل استهالك املوارد املتجددة على استبداهلا مبواد متجددة. 
- جيب أاّل يزيد معدل استهالك املوارد غري املتجددة على استبداهلا مبواد متجددة. 
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- ال يزيد معدل التلوث على قدرة البيئة للتعامل مع هذا التلوث.
- معدل إنتاج املواد غري العضوية ال يزيد على قدرة الطبيعة على حتليلها.

وابختصار فإن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب ثالثة جماالت رئيسية:
1. حتقيق النمو االقتصادي والعدالة. 

2. احملافظة على املوارد البيئية والطبيعية لألجيال املقبلة. 
3. حتقيق التنمية االجتماعية من خالل إجياد فرص العمل وتوفري الغذاء والتعليم والرعاية 

الصحية للجميع. 
املبحث الثالث: التنمية املستدامة يف العراق .. الواقع والتحدايت

ال خيفى على اجلميع أن العراق ما زال خيطو خطواته األوىل يف سعيه حنو تنفيذ متطلبات   
التنمية البشرية املستدامة، وأن واقع احلال يشري إىل وجود عوائق أوجدهتا ظروف خمتلفة كانت سبباً 
لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  رصيد  مؤشرات  والسيما  التنمية،  هبذه  اخلاصة  املؤشرات  تراجع  وراء 
وحتديداً بعد منتصف عام 201٤ حيث اهنيار أسعار النفط اخلام، وانعكاساته السلبية على املوازنة 
العامة من جهة، وما تعرض له البلد من اضطراابت وصراعات مستمرة من قبل »داعش« اإلرهايب 
أدى إىل زايدة اعداد النازحي والالجئي من جهة أخرى، وقبل اخلوض يف أهم التحدايت اليت 

تواجه عملية االستدامة ال بد من اإلشارة إىل واقع التنمية املستدامة وأهم مؤشراهتا.

أواًل: واقع التنمية املستدامة يف العراق: 
تعرض االقتصاد العراقي لعدة صدمات وأزمات طيلة العقود األربعة املاضية، ومل يكن لديه   
القدرة ملواجهة تلك الصدمات واألزمات على الرغم مما ميتلكه من موارد مادية وبشرية، كرست 
مفهوم أحادية االقتصاد وجعلته يتسم بكونه ذات طابع ريعي ابمتياز؛ وهذا يدل على عمق وحدة 
مؤشرات  اإلحاطة جبميع  لصعوبة  ونظراً  االقتصاد.  مفاصل  من  العديد  اهليكلية يف  االختالالت 

التنمية املستدامة سيتم الرتكيز على أهم هذه املؤشرات: 
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1. املؤشرات االقتصادية: 
أ مؤشر حصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل: 	.

شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي االمجايل ارتفاعاً ملحوظاً خالل املدة )200٤-
2015(، إذ ارتفع عن )2( مليون دينار عام 200٤ إىل )5.320( مليون دينار عام 2010 مث 
بلغ أعلى مستوى له عام 2013 مبعدل )٧.8( مليون دينار مث اخنفض إىل )٧.1( مليون دينار عام 

201٤ )5.2( مليون دينار، عام 2015 كما هو موضح يف اجلدول )1(. 
جدول )1(

بعض مؤشرات التنمية املستدامة يف العراق

السنة
200420052006200720082009201020112012201320142015املؤشر

معدل نصيب 
الفرد من 
GDP

22.63.33.85.1٤.٤5.36.5٧.٤٧.8٧.15.1

نسبة االستثمار 
GDP من

٧.51٩.121.036.010.812.21٩.215.31٧.626.6

نسبة 
الصادرات إىل  
االستريادات 

0.8٧0.881.321.61.61.0021.151.61.62

26.81٧.٩1٧.511.٧15.311.111.٩معدل البطالة 

املصدر: 
1. اجلهاز املركزي لإلحصاء مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة.

2. اجلهاز املركزي لإلحصاء مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق. بغداد/2011، ص: ٧6.

 2015 عام  بعد  ملا  ونظرة   201٤ لسنة  العراق  يف  لأللفية  التنموية  األهداف  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   .3
صفحات خمتلفة.
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ويعود هذا االخنفاض إىل تدهور أسعار النفط اخلام بعد منتصف عام 201٤، ويصنف 
تقرير التنمية البشرية لعام 2015 العراق ضمن الدول ذات الدخل الفردي املتوسط)13(.

أ نسبة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل: 	.
وهذه  االستثمار،  إمجايل  من  األكرب  النسبة  على  هتيمن  احلكومية  االستثمارات  زالت  ما 
االستثمارات تعتمد كلياً على العوائد النفطية اليت حتتل املصدر الرئيس إليرادات الدولة اليت تفوق 
نسبة ٩3٪؛ وابلتايل فإن هذا املؤشر شهد التقلبات تبعاً للتطورات يف السوق النفطية والسيما من 
انحية أسعار النفط اخلام، وهذه النسبة للمدة 200٤-201٤ البالغة )٩1٪( ابملقارنة مع مثيالهتا 
يف الدول العربية األخرى، اليت وصلت إىل ما يقارب )30٪( يف األردن واإلمارات، وجتاوزت نسبة 
االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل بلغت أكثر من )25٪( على مستوى الدول العربية)1٤(، على 

الرغم من حاجة االقتصاد لزايدة ما خيصص لالستثمار من أجل عملية اإلعمار والبناء.
ج. نسبة الصادرات إىل الواردات: 

يعكس هذا املؤشر امليزان التجاري للسلع واخلدمات اليت يقوم البلد بتصديرها واستريادها،   
وتشري األرقام الواردة يف اجلدول )1( إىل أن صادرات السلع واخلدمات اليت يشكل النفط نسبة 
املدة 200٤-2015، وهو مؤشر  طيلة  اخلدمات  السلع  من  االستريادات  تفوق  منها   )٪٩8(
يعكس قدرة البالد على االستمرار يف االسترياد، وارتفاع درجة انفتاح االقتصاد على العامل اخلارجي.

2. املؤشرات االجتماعية: 
أ النسبة املئوية للسكان دون خط الفقر الوطين: 	.

عام  يف   )٪22.٩( بلغت  الوطين  الفقر  خط  دون  السكان  نسبة  أن  إىل  البياانت  تشري 
200٧، وهذه النسبة مرتفعة جداً يف بلد ميتاز ابلكثري من املوارد الطبيعية والبشرية، وتتفاوت هذه 
النسبة من حمافظة ألخرى إذ سجلت حمافظة املثىن أعلى نسبة بلغت )٤٤٪( بينما كانت أدىن 

نسبة يف حمافظيت أربيل والسليمانية بواقع )٪3(.
واخنفضت هذه النسبة يف عام 2012 إىل )18٪(، وكانت حصة الريف منها )٧.٪30(. 
وبواقع  األولوية  حتتل  املثىن  حمافظة  زالت  ما  إذ  الصورة  تتغري  فلم  احملافظات  مستوى  على  أما 

أوراق حبثية
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)52.5٪(، وكذلك حمافظة القادسية بنسبة )٤٤.1٪(. أما حمافظات إقليم كردستان، فقد حققت 
أدىن نسبة مئوية بلغت )2٪( يف حمافظة السليمانية، و)3.6٪( يف حمافظة أربيل كما هو واضح يف 

اجلدول )2(.
ونتيجة األحداث األمنية اليت شهدها البلد بعد حزيران 201٤ والتدهور احلاصل يف أسعار 
النفط اخلام وانعكاسها على الوضع االقتصادي، أدت إىل تفاقم مستوى الفقر، وتعود النسبة إىل 

ما كانت عليه قبل عام 2012 ومبقدار )٪22.5(.
جدول )2(

نسبة السكان دون خط الفقر الوطين

اجملموع%ريف%حضر%السنوات
200٧16.13٩.322.٩
201213.530.٧18.0
201٤--22.5

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، املؤشرات البيئية والتنمية املستدامة ذات األولوية يف العراق 201، ص: 13. 

- اجلهاز املركزي لإلحصاء، األهداف التنموية لأللفية يف العراق لسنة 201٤ ونظرة ملا بعد عام 2015. 

ب. معدل البطالة: 
بعد  بلغت )٪15.3(  إذ  عام 2008،  يف  نسبياً  اخنفضت  البطالة  أن معدالت  يالحظ 
زال  ما  البطالة  مستوى  أن  إال  عام 201٤،   )٪11.٩( إىل  اخنفضت  مث   )٪26.8( أن كانت 
مرتفعاً نسبة إىل الدول اجملاورة للعراق، إذ شكلت نسبة العاطلي عن العمل مما حيملون شهادة 
إىل  ارتفعت   )٪13.٩( البكالوريوس  محلة  من  العاطلي  ونسبة   )٪2٩.1( اإلعدادية  من  أعلى 
)16.1٪( عام 2008، شكلت اإلانث )23.5٪(، والذكور )13.1٪(، وهي أعلى من املعدل 

العام )٪15.3(15(.
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ج. معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة: 
عام  والدة  لكل 1000  وفاة  حالة   )٤٤( بلغ  املعدل  أن  إىل  املؤشر  هذا  بياانت  تشري 
2008، وعلى الرغم من حتسن هذا املؤشر عن األعوام 200٤ و2005 إال أنه ما يزال دون 
عام  يف  حالة   )1٧.٤( إىل  اخنفض  وفاة  حالة   )3٧( بلغ   2011 عام  ويف  املطلوب،  املستوى 

201٤، ورمبا يعكس ذلك جهوداً أكرب لتحسي مستوى الرعاية الصحية األولية. 
د. متوسط العمر املتوقع عند الوالدة: 

على وفق تقارير التنمية البشرية حقق هذا املستوى ارتفاعاً طيلة املدة )2005-2015( من 
)5٧.٧( خالل عام 2005 إىل )68.8( سنة خالل عام 201٤؛ وهذا يعود إىل حتسن املستوى 

املعاشي والرعاية الصحية خالل تلك املدة. 
هـ. نسبة السكان الذين تتوافر لديهم مياه آمنة: 

بلغت نسبة الذين حيصلون على مياه شرب آمنة حوايل )٧٩٪( يف عام 2008، وهي نسبة 
النفطية، ويف عام 2012  النفطية وغري  العربية  الدول  الدول سواء  منخفضة مقارنة ابلعديد من 
ارتفعت إىل )٩1.1٪(، ويستفيد من هذا املؤشر ملعرفة إمكانية حصول السكان على ماء صاحل 

للشرب. 
و. معدل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي: 

تطوراً  ابلتعليم  االلتحاق  معدل  إذ حقق  ابلتعليم  اخلاصة  املؤشرات  أحد  املؤشر  هذا  يعد 
ملحوظاً خالل املدة 200٤-2015؛ فقد ارتفع من )86.6( عام 200٤ إىل )٩5.0( خالل 

العام 2013-201٤. 
ز. معدل اإلملام ابلقراءة والكتابة: 

يؤشر إىل نسبة البالغي الذين لديهم املام ابلقراءة والكتابة نسبة من عدد السكان اإلمجايل، 
ففي عام 200٤ بلغت النسبة )٧1.٤٪( ارتفعت إىل )٧٧.5٪( يف عام 200٧، واخنفضت إىل 
)٧5.8٪( لألشخاص بعمر )10 فأكثر( يف عام 2012، وهي نسبة منخفضة قياساً ببعض الدول 
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العربية، وهو أقل من معدل الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة والبالغ )٩.٪81()16(.
3. املؤشرات البيئية: 

أ. األراضي الصاحلة للزراعة: 
للزراعة دور كبري يف حتقيق التنمية املستدامة ملا توفره من غذاء للسكان وقد شهدت نسبة 
االراضي املزروعة فعاًل عن األراضي الصاحلة للزراعة اليت شهدت هي األخرى تذبذابً خالل املدة 
)2015-200٤(، وبلغت أعلى نسبة يف عام 200٧ )٤٧٪( مث اخنفضت إىل )0.3٧٪( عام 
2012 مث إىل )28٪( يف عام 201٤، وقد يعود ذلك إىل ارتفاع ملحوحة األراضي فضاًل عن 

ظاهرة التصحر إذ بلغت نسبة األراضي املتأثرة ابلتصحر )3٩.1٪( يف عام 200٩. 
ب. التنوع البايولوجي: )النسبة املئوية للمناطق احملمية(: 

أو  العلمية  أو  التنافسية  القيمة  املياه ذات  أو من  احملمية هي مساحة من األرض  املنطقة 
السياحية اليت توضع حتت احلماية القانونية حلماية ثرواهتا البيئية والستدامة تنميتها.

تقدر  العراق  يف  طبيعية  حمميات  املقرتحة كمناطق  أو  القائمة  املناطق  مساحة  إمجايل  إن 
عدد )28٤022( هكتاراً أي حوايل )28٤0كم2( وهو ما يعادل )0.65٪( من إمجايل مساحة 
العراق)1٧(، ويعد هذا املؤشر أحد املقاييس املهمة ملعرفة مدى التزام الدولة ابملوروث الطبيعي من 
النبااتت وما يعيش عليها من كائنات حية ضمن احملافظة على التنوع البايولوجي يف حياة األهنار 

واألهوار. 
4. املؤشرات املؤسسية: 

أ. عدد خطوط اهلاتف النقال لكل 100 من السكان: 
يعكس هذا املؤشر تقدم عملية االتصال وسهولتها واالستفادة من تقنية االقتصاد الرقمي، 
ويعد هذا املؤشر أعم مقياس لدرجة التطور االتصاالت يف البلد، ويف العراق شهدت تطوراً ملحوظاً 
من خالل املدة )200٤-201٤( إذ ارتفع املؤشر من )2.16٪( عام 200٤ إىل )٧1.٧٪( لكل 
100 نسمة عام 2010، وحسب نتائج مسح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لألسر 
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واألفراد لسنة 2013، إذ بلغت نسبة األفراد الذين يستخدمون اهلاتف احملمول على مستوى العراق 
)63.2٪(، نسبة الذكور )٧0.٤٩٪( واإلانث )55.6٪(، وتظهر حمافظة البصرة )81.8٪( أعلى 
احملافظات ابستخدام اهلاتف النقال وأقل حمافظة املثىن بنسبة )٤3.٧٩٪()18(، وعلى الرغم من هذا 

االرتفاع الكبري إال أنه ما يزال بعيداً نسبياً عن أرقام دول اجلوار)1٩(.
ب. نسبة مستخدمي اإلنرتنت من جمموع السكان: 

جمتمع  وتطور  املعلومات  وتبادل  اإلنرتنت  خدمة  انتشار  ملدى  مقياساً  املؤشر  هذا  يعد 
تكنولوجي للمعلومات واملعرفة كوهنما ركني أساسيي يف بناء االقتصاد املعريف، وسجل هذا املؤشر 
ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد مستخدمي اإلنرتنت من )0.٩٪( عام 200٤ إىل )2.5٪( يف عام 2010 
يف حي بلغت نسبة استخدام اإلنرتنت على مستوى احملافظات )13.2٪( نسبة الذكور )٪1٧.٧( 
واإلانث )8.6٪(، وأعلى نسبة استخدام بي احملافظات هي حمافظة السليمانية )1٩.6٪(، وأقل 
ابلدول  مقارنة  جداً  متواضعة  نسبة  وهي   ،)20()٪6.8( واملثىن  القادسية  حمافظيت  استخدام  نسبة 

العربية األخرى. 
وبلغت نسبة استخدام اإلنرتنت على مستوى احملافظات )13.2٪(، نسبة الذكور )٪1٧.٧( 
واإلانث )8.6 ٪(، وأعلى نسبة استخدام بي احملافظات هي حمافظة السليمانية إذ بلغت )6.٪1٩( 

واقل نسبة استخدام حمافظيت القادسية واملثىن )٪6.8(.

اثنيًا: حتدايت التنمية املستدامة: 
ابت وضع اسرتاتيجية للتنمية املستدامة ضرورة ملحة للخروج من م�أزق االرجتالية والتخبُّط 
من صنع القرار االقتصادي؛ وهذا يستدعي حتديد أبرز التحدايت اليت تواجه هذه االسرتاتيجية: 

1.التحدايت االقتصادية: 
أ السمة الريعية لالقتصاد العراقي: 	.

تشّكل سياسة التنويع االقتصادي أحد أهم وسائل حتقيق التنمية املستدامة، ومتثل عملية 
معدل  بلغت  حيث  النفط،  على  الكبري  العتماده  نتيجة  العراقي؛  لالقتصاد  حتدايً كبرياً  التنويع 
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مسامهة قطاع النفط أكثر من )50.1٪( من الناتج احمللي اإلمجايل للمدة )2003-201٤( بينما 
تشكل اإليرادات النفطية )٩٧٪( من اإليرادات العامة، وكذلك احلال ابلنسبة للصادرات النفطية 
االقتصاد  للمدة نفسها؛ مما جيعل  الصادرات  اليت ابتت تشكل نسبة تفوق )٩8٪( من إمجايل 
العراقي عرضه للتقلبات احلاصلة يف أسعار النفط اخلام يف السوق العاملية، وهذا ما حصل فعاًل يف 

هناية عام 201٤. 
أ  ارتفاع معدالت البطالة: 	.

إن ضعف القدرة على توليد فرص العمل وتواضع مستوايت اإلنتاج وكفاءة اإلدارة أداي إىل 
تفاقم مشكلة البطالة والسيما بي الشباب اخلرجيي، وإن غالبة األفراد العاطلي هم من الفئة العمرية 

.)2٩-15(
ج. ارتفاع معدالت الفقر:  

من  املزدوجة(  ابألزمة  يدعى  ما  )أو   201٤ عام  بعد  واالقتصادي  االمين  الوضع  فاقم 
معدالت الفقر يف العراق، لتعود اىل ما كانت عليه قبل 2012 وبواقع )22.5٪(؛ مما يشكل عبئاً 

حقيقياً على اسرتاتيجية التخفيف من الفقر. 
د. العجز املتنامي يف املوازنة االحتادية: 

تفاقم العجز يف السنوات األخرية؛ متأثراً ابهلبوط احلاد يف أسعار النفط، وتدهور األوضاع 
من  وغريه  العسكري،  اإلنفاق  يف  زايدة  من  عليه  يرتتب  وما  عام 201٤  منتصف  بعد  األمنية 
النفقات املرتبطة به ملواجهة داعش اإلرهايب؛ إذ شكل هذا اإلنفاق أكثر من )20٪( من موازنة عام 
2016، حبيث إن جتاُوز العجز املتحقق نسبة )22٪( من GDP قد ميثل مؤشراً خطرياً والسيما 

أن نسبة احلدود املسموح هبا واآلمنة لعجز املوازنة هي )3٪( على وفق اتفاقية ماسرتخيت.
ه. ضعف مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي: 

ت�َُعدُّ مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي أحد أهم املعايري املستخدمة لقياس مدى تقدم 
اجملتمعات وتطورها والسيما يف إطار االهتمام ابلتنمية البشرية املستدامة، إذ إن متكي املرآة، وتعزيز 
مكانتها، ومشاركتها يف الفعاليات كافة أصبح من األولوايت الوطنية اليت جيب على اجلميع أن 
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يسعى إىل حتقيقها. 
وقد حقق معدل مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي )18٪( مقابل )٧٤.٩٪( للذكور يف 

عام 2008؛ وهذا يؤشر إىل تدين مسامهتها يف عملية التنمية. 
و. عبء املديونية العامة: 

نتيجة تعرض البلد لضغوط وصدمات بفعل  سجل إمجايل الدين العام ارتفاعاً ملحوظاً   
اهلبوط الكبري ألسعار النفط عاملياً، وارتفاع االنفاق العسكري يف مواجهة تنظيم داعش، إذ ارتفع 
من قرابة )3٩٪( العام املاضي إىل )٧0٪( حالياً، ويتوقع أن يرتفع العام املقبل إىل )٧٤.5٪( وهو 
ما يعين جتاوز حجم املديونية للمستوايت اآلمنة، وتبلغ قيمة ديون العراق )122.1( مليار دوالر 
يف عام 2015 مقابل )8٧( مليار دوالر يف 201٤، وتشكل الديون الداخلية للعراق ثلثي إمجايل 
الدين بنحو )65( مليار دوالر، يف حي متثل الديون اخلارجية الثلث املتبقي بقيمة )3٧( مليار 

دوالر)21(.
2. التحدايت السياسية: 

أ الواقع السياسي واألمين: 	.
 يعد الواقع األمين من التحدايت الرئيسة للتنمية املستدامة يف العراق، إذ إن ما شهده البلد 
يف عام )201٤( من اضطراابت وصراعات مستمرة من قبل تنظيم داعش اإلرهايب أدى إىل عدم 
اإلمنائية  األهداف  والرتاجع يف مسرية حتقيق  البالد،  التنمية يف  عملية  وتوقف  األمين،  االستقرار 
التأثري على  لأللفية. وإن االضطراب السياسي ال يقل خطورة عن االضطراب األمين من حيث 
وضع االقتصاد واالستثمار، فقد ترغب بعض الشركات ابلعمل يف بيئة غري آمنة من خالل توفري 

احلاجات األمنية الالزمة، ولكنها غري مستعدة للعمل يف بيئة غري مستقرة سياسياً. 
أ الفساد اإلداري واملايل: 	.

احتل العراق املراتب األخرية يف السلم العاملي للفساد ولعدة سنوات متتالية حسب تقارير 
منظمة الشفافية العاملية وآخرها يف عام 2016، على الرغم من كثرة الدوائر الرقابية هليئة النزاهة، 
وديوان الرقابة املالية، ومكاتب املفتشي العموميي، ودوائر الرقابة الداخلية يف الوزارات اليت تعمل 
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مجيعها على مراقبة األداء احلكومي يف اجملال اإلداري واملايل، وكما هو معروف فإن الفساد سوف 
يعيق عملية النمو والتنمية ويؤثر سلبياً على مؤشرات التنمية املستدامة.  

3. التحدايت البيئية: 
من  للعديد  املاضية  الثالثة  العقود  خالل  تعرضت  العراقية  البيئة  إن  القول:  ميكن  ابتداًء 
احلروب والصراعات، وسوء اإلدارة واالستخدام، وما جنم عنها من خماطر ساعدت على التلوث 

البيئي، وما تركه من آاثر سلبية عميقة على نواحي احلياة املختلفة، ومن هذه اآلاثر: 
أ التصحر: تقدر نسبة األراضي الصحراوية يف العراق ب�)٤2.5٪( من مساحته الكلية، وإن 	.

التصحر وبدرجات متفاوتة كاجنراف  حوايل )٩0٪( من مساحة األراضي تتعرض ألحد عوامل 
الرتبة، والكثبان الرملية، واألمالح، وتدهور الغطاء النبايت الطبيعي، ولعّل أهم أسباب التصحر هو 
سوء إدارة األراضي واملمارسات اخلاطئة استخدام املبيدات واألسدة الكيمياوية، فضاًل عن الظروف 
الطبيعية املتمثلة ابرتفاع درجات احلرارة واجلفاف، وارتفاع نسبة التبخر، واخنفاض نسبة األمطار، 

ونوع الرايح اجلافة. 
أ التلوث البيئي: يضمُّ العراق عدداً من املواقع امللوثة؛ بسبب جمموعة األنشطة العسكرية 	.

واحلروب، واألنشطة الصناعية، واألضرار الالحقة للنزاع والنهب، وإن تقرير وزارة البيئة يشري إىل 
وجود )152( موقع شديد التلوث يف العراق مبختلف احملافظات)22(، فضاًل عن النفاايت اخلطرة 
اليت متثل هتديداً لصحة البشر والبيئة، وإن العراق من الدول امللوثة أبعداد كبرية من األلغام املضادة 
لألشخاص اليت تعد من املخاطر البيئية الكبرية النامجة من احلروب املتعاقبة على العراق، ومشكلة 

التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي امللوث يف اجملاري املائية. 
أ ندرة املياه: تعدُّ ندرة مصادر املياه من أهم املشكالت اليت تواجه عملية التنمية االقتصادية 	.

والبشرية، ومما يزيد من حدة هذه املشكلة حالة اجلفاف، وقلة معدالت هطول األمطار، فضاًل 
عن اعتماد مصادر املياه على أهنار تنبع من خارج العراق إىل جانب تدين كفاءة استعماالت املياه 

والسيما يف قطاع الزراعة)23(.
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املبحث الرابع: االستدامة يف إطار التنمية .. رؤية مستقبلية
وضعت  فقد  العامل،  اهتمام  املاضيي  العقدين  خالل  املستدامة  التنمية  موضوع  استحوذ 
العاملية، كوهنا  واملنتدايت  القمم  تنموية، وعقدت  برامج  ونفذت  اسرتاتيجيات ورست سياسات 
التنمية والثروات بي األجيال املختلفة  العدالة واإلنصاف يف توزيع مثار ومكاسب  أساس حتقيق 

لشعوب العامل. 
أواًل: اسرتاتيجية التنمية املستدامة 2030: حتديد املسار 

من أجل مواصلة مسرية األهداف اإلمنائية لأللفية وإجناز ما مل يتحقق يف إطارها أتيت هذه 
اخلطة كربانمج عمل ألجل الناس واألرض واالزدهار، وهي هتدف أيضاً إىل تعزيز السالم العاملي 
والشراكة يف جوٍّ من احلرية أفسح، وتربهن أهداف التنمية املستدامة )2030( والبالغ عددها )1٧( 
هدفاً، وغاايهتا البالغ عددها )16٩( غاية، على اتساع نطاق هذه اخلطة العاملية ومدى طموحها، 
وهي أهداف وغاايت متكاملة غري قابلة للتجزئة حتقق التوازن بي األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: 

)البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد البيئي(. 
لقد عقدت هذه االسرتاتيجية العزم على إهناء الفقر واجلوع وهو أكرب حتد يواجه العامل وهو 
شرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة، والتصميم على محاية هذا الكوكب من التدهور وإدارة 
مواردها بصورة مستدامة على أن يتمتع الناس حبياة يظلها الرخاء تليب طموحاهتم، وقيام جمتمعات 
العاملية والتضامن العاملي، هذه هي اجملاالت  يسودها السالم والعدل من خالل تنشيط الشراكة 

األساسية هلذه اخلطة. 
ما السبل؟

التطور  إىل حتقيق  اهلادف  التغيري  اهلائلة حنو  الرغبة  ميتلك  واٍع،  العراقي جمتمع  اجملتمع  إن 
دائماً  املستمر حنو حياة أفضل، ويدفعنا هذا األمر  احلياة، والتطلع  احلقيقية يف  املطلوب والرغبة 
إىل البحث عن السبل واحللول اليت قد تساعد يف إجياد الفرص وخلقها للخروج من األزمة احلالية 
أببعادها كافة، ومن وجهة نظران فإن أي حلول تطرح حباجة إىل جهة مركزية تتبىن على عاتقها 
عنصر  على  تركز  تنموية  خطة  حنو  االنطالق  نقطة  وإن  واملتابعة.  والتنفيذ،  اإلشراف،  مسؤولية 
االستدامة، هي حتديد الرؤية واألهداف واحملاور الرئيسة الداعية إىل التغيري ومن مث إصالح كل منها 
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على وفق ما يتطلب واقع احلال القائم)2٤(.
لقد آن األوان إىل وضع رؤية اسرتاتيجية متكاملة يشارك يف إعدادها القطاع اخلاص واجملتمع 
املدين واألكادمييون واخلرباء، فضاًل عن ممثلي عن الوزارات ذات العالقة، وتوسيع قاعدة املشاركة 
القرار  والشفافية يف صنع  واملصداقية  السياسية  اإلرادة  توافر  فاعليتها من خالل  الشعبية، وزايدة 

االقتصادي والبيئي. 
اإلعالم كافة؛  ووسائل  واملؤمترات  الندوات  طريق  وتوعيته عن  اجملتمع  تثقيف  ومع ضرورة 
ولنجاح أي خطة ينبغي جدية الوسائل واألهداف هناك عدد من املبادئ األساسية السرتاتيجية 

مقرتحة تشمل ابآليت: 
1. الرؤية: أن يكون االقتصاد العراقي اقتصاداً متنوعاً ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، يقوم 
على االبتكار واملعرفة، وعلى العدالة واالندماج االجتماعي واملشاركة، ذات نظام بيئي متزن ومتنوع، 

ويستثمر طاقاته البشرية وموارده لتحقيق أهدافه املستدامة. 
ابلواقعية،  تتسم  أن  ينبغي  مقبولة وانجحة  االسرتاتيجية  تكون خطة  األهداف: كي   .2
أن تكون  املناسب  لذا جند من  العراقي؛  اإلنسان  وبناء  العراقي،  االقتصاد  واقع  تالئم  أن  وجيب 
أهداف التنمية املستدامة 2030، أهدافها املستقبلية كنقطة انطالق حنو مستقبل أفضل وطموح.    
3. احملاور: ترتكز نقطة االنطالق إىل خطة تنموية تقوم على عنصر االستدامة، وهي حتديد 
احملاور الرئيسة الداعية إىل التغيري، وعملية املعاجلة جيب أن نقضي يف النهاية إىل التكامل القائم بي 
احملاور األساسية إلجناز تنمية مستدامة يف العراق ابملستقبل القريب، وتشتمل هذه االسرتاتيجية على 

)10( حماور تتضمن األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئة وعلى النحو اآليت: 
• البعد االقتصادي ويضم )٤( حماور: 	

1. حمور التنمية االقتصادية. 
2. حمور الطاقة. 

3.حمور املعرفة واالبتكار والبحث العلمي. 



239

أوراق حبثية

٤.الشفافية وكفاءة املؤسسات احلكومية. 
• البعد االجتماعي ويضم )٤( حماور: 	

1.حمور العدالة االجتماعية. 
2. حمور الصحة. 

3. التعليم والتدريب. 
٤. الثقافة. 

• البعد البيئي ويضم حمورين: 	
1. البيئة. 

2. التنمية العمرانية. 
فهذه احملاور شاملة ومتكاملة وهي مبنزلة خارطة طريق حنو أهداف التنمية املستدامة، وهي 
واملصداقية  السياسية  اإلرادة  ظل  للتنفيذ يف  طريقها  أتخذ  وواقعية كي  جدية  وسائل  إىل  حباجة 

والشفافية يف صنع القرار واملشاركة اجملتمعية الفاعلة. 
اثنياً: حمور التنمية االقتصادية .. رؤية مستقبلية 

يعد حمور التنمية االقتصادية من أهم احملاور األساسية للتنمية املستدامة؛ كونه ينعكس بنحو 
مباشر على احملاور واألبعاد األخرى؛ نظراً الرتباطاته الوثيقة واملتعددة.

إن معظم أهداف التنمية املستدامة 2030 ذات بعد اقتصادي كالنمو االقتصادي )اهلدف 
8(، والفقر )اهلدف1(، واجلوع )اهلدف 2(، والطاقة )اهلدف٧(، واملاء )اهلدف 6(، واحلياة حتت 
واالبتكار  )اهلدف 12(،  واالستهالك  )اهلدف 15(،  األرض  على  واحلياة  )اهلدف 1٤(،  املاء 
والبنية التحتية )اهلدف ٩(، بل حى هديف الصحة والتعليم هي ذات طابع اقتصادي-اجتماعي 

مشرتك.
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سُتحدَّد األهداف الرئيسة والغاايت ضمن هذا احملور، كي تدمَج ضمن اخلطط والسياسيات 
االقتصادية اإلمنائية والربامج التنفيذية مستقباًل؛ وهذه األهداف املقرتحة بتقديران ستليب متطلبات 

التنمية املستدامة ضمن هذا احملور:
1. األهداف االسرتاتيجية للمحور:

اهلدف األول: اقتصاد متنوع مستقر من خالل: 
	 .زايدة مسامهة القطاعات اإلنتاجية يف الناتج احمللي اإلمجايل
	.تقليل السمة الريعية لالقتصاد العراقي
	 .خفض نسبة الدين العام للناتج احمللي اإلمجايل
	 .تقليص نسبة العجز للناتج احمللي اإلمجايل

اهلدف الثاين: حتقيق النمو املستدام من خالل: 
	.إىل حنو )10٪( كنقطة انطالق GDP رفع معدل منو
	.رفع معدالت النمو القطاعي
	.زايدة مشاركة املرآة والشباب يف سوق العمل
	.التمكي االقتصادي وخفض معدالت الفقر

اهلدف الثالث: توفري فرص عمل الئقة ومنتجة من خالل: 
	 .خفض معدالت البطالة
	 .مضاعفة معدالت اإلنتاجية
	.أتهيل العاملي وتدريبهم
	.تنمية املهارات
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اهلدف الرابع: زايدة نصيب الفرد من GDP احلقيقي: 
	 .حتسي مستوى معيشة املواطن
	 .خفض معدالت النمو السكاين
	 .تعظيم القيمة املضافة

اهلدف اخلامس: زايدة التنافسية والتنوع واالعتماد على املعرفة: 
	 .زايدة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل
	 .GDP زايدة نسبة مسامهة اخلدمات يف
	 .مسامهة الصادرات غري النفطية يف معدل النمو

    هذه األهداف والغاايت حباجة إىل وضع سياسات وخطط وبرامج للتنفيذ ُتدَمج ضمن 
اإلشراف،  مسؤولية  عاتقها  على  تتبىن  مركزية  واجلهة  أواًل،  واخلمسية  االقتصادية  التنمية  خطط 

والتنفيذ، واملتابعة اثنياً. 
2. السبل الكفيلة لتحقيق األهداف )الوسائل(: 

ينبغي مراجعة اخلطط االقتصادية سابقاً والتفكري جدايً ابلتغيري اهلادف يف رسم السياسات 
الربامج االقتصادية، وفيما أييت عرض أهم الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتحقيق األهداف املذكورة 
والتحليل  للنقد  مطروحة  وهي  مقرتحة،  حلول  مبنزلة  وهي  االقتصادية،  التنمية  حمور  ضمن  آنفاً 

والتعديل واإلضافة، وعسى أن ترى طريقها يف التنفيذ والتطبيق. 
• الواردات، ويساعد يف حتقيق 	 النشاطات لتوفري  الزراعي وتنميته كونه أسرع  القطاع  دعم 

األمن الغذائي بفسح اجملال للمستثمرين )األجنيب واخلاص( من خالل اسرتاتيجية تنموية واضحة، 
على أن مقومات هذا القطاع متوّفرة نسبياً. 

• االهتمام ابلقطاع الصناعي التحويلي من خالل تشخيص املعوقات واملشكالت اليت تواجه 	
هذا القطاع وتقومي األداء ملنشآته، ومن مث وضع اآلليات املناسبة للنهوض به؛ وهنا ينبغي إشراك 
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القطاع اخلاص على وفق مبدأ الشراكة واخلصخصة. 
• ضرورة استثمار الغاز الطبيعي واستغالله أسوة ابلدول املنتجة واملصدرة له )ايران، وقطر، 	

والسعودية، ومصر( من قبل الشركات األجنبية. مع العلم أن االحتياطي من الغاز الطبيعي يقدر 
حبوايل )36٩٤( مليار م3.

• استكمال متطلبات البىن التحتية لتأمي القاعدة األساسية لبناء االقتصاد العراقي.	
• إعادة النظر بقانون هيئة االستثمار والتشريعات واإلجراءات املعمول هبا حالياً مع تبين 	

سياسة استثمارية واضحة، وعقالنية مشجعة جلميع األطراف. 
• ضرورة منح أولوية للمناطق واحملافظات الفقرية -وحتديداً املناطق الريفية-، وإشراك املرأة يف 	

النشاط االقتصادي من خالل متكي وتنمية قدراهتا.
• إعادة النظر يف السياسة التجارية، واحلد من سياسة اإلغراق السلعي اليت يتعرض هلا البلد 	

والسيما من دول اجلوار والصي محاية للمنتج احمللي واملستهلك يف آن واحد. 
• واعتماد 	 املالية،  واملؤسسات  واألهلية(  )احلكومية،  التجارية  للمصارف  أكرب  تفعيل دور 

التقنيات احلديثة وأجهزة الصراف اآليل واإللكرتوين.
• تفعيل قطاع السياحة يف العراق والسيما السياحية الدينية، ووضع آلية وضوابط لتنظيم 	

دخول الوافدين وإعطاء اهتمام أكثر ملنطقة لألهوار يف جنوب العراق بعد ضمها إىل الرتاث العاملي. 
• بيئة 	 تعزيز  خالل  من  التنمية  عملية  يف  فاعل  بدور  القيام  من  اخلاص  القطاع  متكي 

االستثمار، وتسهيل اإلجراءات، وتقدمي الدعم املطلوب. 
اخلامتة: 

إن االستدامة هي فلسفة ورؤية جديدة للبحث عن بناءات اجتماعية، ونشاطات اقتصادية، 
وأمناط إنتاجية واستهالكية، وتقنيات تعمل على استدامة التنمية، ومتكي اجليل احلايل، وحتسي 

حياته، وضمان حياة مالئمة لألجيال القادمة. 
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وأتيت أهداف التنمية املستدامة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2015 متممة   
لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اليت اتفقت عليها دول العامل قبل مخسة عشر عاماً، وتعد هذه 
الناس، واألرض، واالزدهار، وخطة طموحة وشاملة عازمة على إهناء  اخلطة برانمج عمل ألجل 

الفقر واجلوع، وهي أكرب حتد يواجه العامل، وشرط ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة. 
ابتت وضع اسرتاتيجية ورؤية مستقبلية للتنمية املستدامة يف العراق ضرورة ملحة للخروج   
من مأزق االرجتالية يف صنع القرار االقتصادي، اسرتاتيجية شاملة وفاعلة يف إدارة االقتصاد الوطين 
الريعية، وتفعيل دور الشراكة معه، ووضع اخلطط والربامج اليت من  وتنظيمه وختليصه من السمة 
شأهنا تطوير القطاعات اإلنتاجية واخلدمية؛ من أجل تنويع مصادر الدخل والثروة، يف ظل توافر 
أي إصالح  إن  إذ  والبيئي،  االقتصادي  القرار  والشفافية يف صنع  واملصداقية،  السياسية،  اإلرادة 
ألنه  واملايل؛  اإلداري  الفساد  على  حقيقية  وحرب  سياسي،  إصالح  يسبقه  أن  جيب  اقتصادي 
بوجودمها لن تتمكن من مترير أي سياسة تنموية مستدامة، وأنمل أن جتد هذه األفكار الواردة يف 

حمتوى الورقة فرصتها يف التطبيق.
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الكاتب  يناقش  بي 1٩50-18٩0(  أسبانيا  يف  واأليديولوجيا  والعلم  )التعليم  يف كتابه 
األسباين مانويل كاستيلو أتثري الدكتاتورايت على البحث العلمي والتعليم، ويف خالصة الكتاب 
يذكر الكاتب عبارة ميكن تعمميها يف كل زمان ومكان، وهي: »ما حدث يف أسبانيا من أدجلة 
للبحث العلمي، وإنتاج املعرفة، كان مشاهباً ملا حصل يف الربتغال، واليوانن، وأملانيا، بل وحى يف 
بلدان ختتلف عن طبيعة أسبانيا األوروبية كما يف العراق وغريه من الدول العربية اليت عانت من 
ُمقيدة وبعيدة عن األدجلة  بيئة غري  البحث واملعرفة إىل  العصر احلديث. وحيتاج  الديكتاتورية يف 
السياسية أو الفكرية، وأن يتجّرد الباحث عن السياسة، والدين، والفكر يف سبيل إنتاج املعرفة هو 

ما ال يرغب فيه أي نظام ديكتاتوري«. 
لقد غاب العراق عن خارطة البحث العلمي العاملية لعدة سنوات؛ بسبب سياسات األنظمة 
املتعاقبة، وعدم استقاللية عمل اجلامعات، وغياب اهليئات املستقلة اليت تنظم آلية البحث العلمي 

يف البالد. 
وأوىل احملاوالت اجلادة لتنظيم البحث العلمي يف العراق كان يف العام 11٩63 من خالل 
العلمي،  البحث  لتنظيم  العراق بوصفه هيئة مستقلة  العلمية يف  للبحوث  أتسيس اجمللس األعلى 
وإدارة املوارد املخصصة هلذا الشأن. وبقي هذا اجمللس متعثراً؛ بسبب األوضاع السياسية املضطربة 
حى أُدِمَج حتت مظلة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف بداية مثانينيات القرن املاضي، وحينها 
قدم اجمللس جمموعة من اإلصالحات اليت رست سياسة البحث العلمي لسنوات قادمة، ومن أمهها 
البحث  قواعد  تطوير  عن  فضاًل  للسنوات 2000-1٩80،  العلمي  البحث  اسرتاتيجية  كانت 
العلمي. ولكن كالعادة مل يكتب هلذا اجمللس االستمرار، وبدأ دوره يضمحل حى ُحلَّ هنائياً يف 
العام 1٩8٩؛ لتشّكل فيما بعد دائرة البحث والتطوير عام 1٩٩5 اليت ما زالت هي اجلهة املسؤولة 
عن تنظيم البحث العلمي يف العراق، وهي ضمن تشكيالت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي2.

أوراق حبثية

البحث العلمي في العراق: الواقع ومقترحات التطوير
علي محمد باقر البهادلي*

* ماجستري يف العلوم الصيدالنية، ابحث دكتوراه وتدريسي يف أكادميية ساهلكرنسكا الطبية جامعة غوتنربغ-السويد.
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ويف املّدة اليت تبعت سقوط الديكتاتورية عام 2003، شهد جمال التعليم العايل توسعاً يف 
اجلامعات واملراكز البحثية، ورفعاً للعزلة األكادميية اليت عاشتها اجلامعات العراقية يف مدة احلصار من 
خالل املشاركة يف املؤمترات خارج العراق، وابتعاث العديد من الطلبة إىل جامعات عاملية، وحتسي 

الوضع املعاشي ملنتسيب اجلامعات3، وإطالق املكتبة االفرتاضية للبحوث العراقية٤. 
 ومع هذا التوسع، فإن عملية إنتاج البحوث قد ازدادت كّماً، إذ بدأ العراق خيرج من العزلة 
البحثية. وتشري مقارنة يسرية بي البحوث املتوافرة بي األعوام 1٩٩6 و2016 )شكل رقم 1( 
إىل أن عدد البحوث املنشورة يف Scopus -وهي قاعدة البياانت األكرب عاملياً للبحوث العلمية 
املنشورة- بي األعوام 1٩٩6 و2003 جمتمعة مل يتجاوز أربَع مئة حبٍث علمي، فيما أنتج العراق 

يف العام 2016 وحده ما يزيد على 2000 حبث علمي. 

األعوام 1٩٩6 و2016  بي  العراقية  البحوث  إنتاج  يف  الكمية  الزايدة   :1 رقم   شكل 
 Scopus اعتماداً على عدد البحوث املنشورة يف قاعدة بياانت

ولو قورنت هذه الزايدة يف عدد البحوث املنشورة مبعدل نسبة الزايدة مع دول جماورة للعراق، 
فإن العراق أيخذ الصدارة يف النسبة، ففي عام 2016 حققت السعودية منواً زاد مبعدل ٩ مرات 
يف عدد البحوث املنشورة مقارنة بعام 1٩٩6، وحققت األردن منواً أكرب ب� 5 مرات خالل املّدة 
نفسها، فيما لو احتسبنا معدل منو الناتج البحثي العراقي جند أن عدد البحوث العراقية قد زاد مبعدل 
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2٧ مرة مقارنة بعدد البحوث يف عام 1٩٩6 )شكل رقم 2(. 

شكل رقم 2: معدل النمو يف إنتاج البحث العلمي العراقي مقارنة مع دول جماورة بي األعوام 
Scopus 1٩٩6 و2016 اعتماداً على عدد البحوث املنشورة يف قاعدة بياانت

الصحافة،  قبل  من  إعالمية  تغطية  العراقي،  البحثي  املنتج  يف  الكمية  الزايدة  القت  وقد 
وكذلك يف املواقع الرسية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقي، حيث نشرت دائرة البحث 
والتطوير أن العراق حيتل املركز ٧6 عاملياً والعاشر عربياً يف عدد البحوث املنشورة يف قاعدة البياانت 

 .Scopus للبحوث
ولكن هناك حاجة للوقوف عند هذه الزايدة وحتليلها مبوضوعية، فهل ساعدت هذه الزايدة 
الكمية بتطوير البحث العلمي العراقي؟ وهل جنحت الزايدة الكمية بتسويق البحث العلمي العراقي 

ليرتك بصمة حقيقية على اخلارطة العلمية العاملية؟ 
إن التطور التكنولوجي واالجتاه حنو األرشفة اإللكرتونية للبحوث جعل من عدد اإلشارات 
إىل أوراق الباحث املنشورة واعتمادها مصدراً موثوقاً، وهو ما حيدد أمهية الباحث وقيمة حبوثه، ال 

عدد ما ينشره من حبوث.

أوراق حبثية
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عدد  وأن  يزداد،  العامل  يف  العلمي  البحثي  الناتج  أن  أمهها  عّدة  أسباب  إىل  األمر  ويعود 
أيضاً، فبحسب دراسة من جامعة أواتوا فإن  البحوث تزداد سنوايً  العلمية اليت تستقبل  اجملالت 
املهم هو معرفة عدد  أّن  إاّل  العاملية هو تقريباً 2 مليون حبث سنواًي5،  البحوث  الزايدة يف عدد 

اإلشارات للبحوث، وهي تشري إىل أمهية تلك األعمال يف الساحة العلمية. 
فلو أخذان نسبة اإلشارات للبحوث العراقية مبعادلة رايضية عن طريق حساب عدد اإلشارات 
إىل عدد البحوث املنشورة يف قاعدة البياانت Scopus نفسها خالل األعوام 2016-1٩٩6 
)شكل رقم 3( جند أن معدل اإلشارة للبحوث ينخفض مع زايدة عدد البحوث، ففي عام 1٩٩6 
-حينما نشر العراق ٩٤ حبثًا- كان عدد اإلشارات حينها 1185، أما يف العام 2016 -وبعد 
زايدة عدد البحوث إىل ما يزيد عن 2500 حبث- جند أن عدد اإلشارات أصبح 22٩٩ إشارة، 

٤0٪ منها كانت إشارات الباحثي إىل حبوثهم السابقة. 

قاعدة  يف  املنشورة  العراقية  البحوث  إىل  اإلشارات  ملعدل  البياين  املخطط   :3 رقم  شكل 
البياانت Scopus خالل األعوام 2016-1٩٩6

ومل يكن االخنفاض يف معدل اإلشارات إىل البحوث العراقية صفًة متفردة للعراق وحده، بل 
أغلب الدول اجملاورة اشرتكت هبذا النمط، حيث عانت السعودية، وسوراي، واألردن زايدة يف عدد 
البحوث، ويقابله اخنفاض يف معدل اإلشارات )شكل رقم ٤(، ولكن لو وضعنا أمهية البحوث 
املنشورة حتت منظار معامل التأثري للدورايت احملكمة اليت نشرت هذه البحوث جند أن معامل التأثري 
الرتاكمي للعراق يف عام 2016 كان ٧1، بينما دولة تعاين من احلرب وظروف مشاهبة لظروف 
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العراق كسوراي استطاع ابحثوها النشر بدورايت هلا أمهية أكثر من الدورايت اليت نشر فيها الباحثون 
العراقيون، مبعامل أتثري تراكمي وصل إىل 8٩ للعام 2016 )شكل رقم 5(. 

قاعدة  يف  املنشورة  العراقية  البحوث  إىل  اإلشارات  ملعدل  البياين  املخطط   :٤ رقم  شكل 
البياانت Scopus ابملقارنة مع الدول اجملاورة خالل األعوام 2016-1٩٩6.

شكل رقم 5: معامل التأثري الرتاكمي للبحوث املنشورة يف العام 2016، للعراق ابملقارنة 
مع عدد من الدول العربية.
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أما قاعدة البياانت Scopus فتوفر جمموعة أخرى من اإلحصائيات حول البحوث العلمية 
املتوافرة فيها، بنحٍو مُيكِّن من دراسة كل اختصاص على حدة ومقارنته على مدى األعوام السابقة، 
ولكن نكتفي يف هذا املقال ابملقدار املعروض من اإلحصائيات ونتوقف عندها، فجميع البياانت 
تشري إىل زايدة إنتاج العراق البحثي كماً بال زايدة يف كفاءة البحث وجودته، وهنا حنتاج إىل الوقوف 

ملراجعة األسباب. 
ويشري تقرير اليونسكو عام 2013 عن البحث العلمي يف العراق إىل أن عدداً كبرياً من 
يف  التحتية  البحثية  البنية  انعدام  إىل  العراقي  البحثي  السبات  سبب  يُرجعون  العراقيي  الباحثي 
اجلامعات وغياب مراكز البحث املتخصصة، فضاًل عن عدم استقاللية اجلامعات، واملراكز البحثية، 

وغياب االسرتاتيجية الواضحة للتطوير واإلنتاج املعريف يف البالد.
ويعود غياب البنية التحتية بصورة رئيسة إىل افتقار املوازانت العراقية املختلفة إىل بند خيصص 
ميزانية اثبتة وواضحة للبحث العلمي يف العراق، إذ يضطر كثرٌي من الباحثي إىل متويل حبوثهم من 

أمواهلم الشخصية؛ مما يؤثر على البحث العلمي وجودته. 
ولكن هل يقتصر البحث العلمي يف متويله على التمويل احلكومي؟ 

يف جامعة غوتنربغ حصل الباحثون يف العام املاضي على ما يقارب 85 مليون يورو من 
العلمي، وهناك شراكة بي اجلامعة ورابطة للمصارف  البحث  لتمويل  مؤسسات ماحنة وشركات 
يف السويد أسستها إحدى العوائل الغنية، وتتربّع هذه املؤسسة سنوايً مبا يقارب 20 مليون يورو 

ألغراض البحث العلمي. 
وفضاًل عن املؤسسات املاحنة فإن كثرياً من منح متويل الدراسات العليا تكون هبات مينحها 

األغنياء كجزء من تركاهتم، يف مقابل ختفيض ضرييب حيصل عليه هؤالء املتربعون. 
ويف دولة كالسويد أّدى اجملتمع دوراً مهماً يف متويل البحث العلمي ليس عن طريق الضرائب 

فقط بل من خالل املنح واهلبات، ولكن ما شّجع اجملتمع ألداء هذا الدور عدة أسباب أمهها: 
استقاللية اهليئة املسؤولة عن توزيع املوارد للمراكز العلمية واجلامعات، ووجود اسرتاتيجية • 

واضحة للبحث العلمي. 



253

شفافية آلية اختيار الباحثي املرشحي لنيل املنح والتمويل البحثي. • 
التواصل العلمي بي الباحثي واجملتمع من خالل فعاليات تستهدف العامة من الناس • 

ومهرجاانت تيسري العلوم. 
إعداد األجيال ملفهوم البحث العلمي من خالل املناهج الدراسية، وتضمي فعاليات • 

ختصُّ البحوث العلمية للطلبة منذ السنوات األوىل يف املدرسة. 
فلو ُعِمَل على هذه النقاط من خالل أتسيس هيئة مستقلة لدعم البحوث، وإدارة املنح 
أمهية  اجملتمع على  وتثقيف  للباحثي،  الصحيح  اإلعداد  ميزانية حكومية اثبتة مع  بوجود  واملوارد 

البحث العلمي سنجد أن مشكلة التمويل للبحوث لن تكون معضلة كربى. 
ولكن قبل كل هذا حنتاج إىل التساؤل هل إن اجليل القادم من الباحثي سيكون هلم القدرة 

على إنتاج حبوث أكادميية بقيمة عالية وجودة ترتك البصمة على اخلارطة العلمية؟ 
ولإلجابة عن هذا التساؤل سنكون حباجة إىل النظر يف آليات التدريس، وطبيعة املناهج يف 
اجلامعات العراقية؛ ففي استبيان سابق )غري منشور( أرسلناه عن طريق استمارة عرب وسائل التواصل 
االجتماعي إىل طلبة اجلامعات العراقية، اشرتك فيه 2150 طالباً وطالبة مشل عدة حماور عن آليات 
تنمية مهارات البحث العلمي يف املراحل األولية، تبّي أن نسبة كبرية من الطلبة )حنو ٧0٪( يرون 
أن جامعاهتم تفتقد إىل برامج دراسية لتنمية مهارات البحث العلمي، فيما مل يَر 56٪ منهم ربطاً بي 
احملاضرة اليت يقدمها التدريسي وآخر مستجدات البحوث العلمية، حيث إهنم جيدون أن التدريسيي 

مقيدون ابملنهج والوقت أكثر من تقيدهم ابلبحث العلمي. 
وبّي االستبيان أن 85٪ من املستطلعة آراؤهم مل يقرأوا حبثاً علمياً بتخصصهم خالل سنوات 
على  قدرهتم  عدم  وأيضاً  اإللكرتونية،  املصادر  غياب  إىل  السبب  منهم  الغالبية  ويعزو  دراستهم، 

التمييز بي البحث اجليد من الرديء. 
إن هذه النتائج لو وضعناها إىل جانب نتائج حتليل البحوث العراقية يف قواعد البياانت جند 
أن هناك ترابطاً مهماً، وهو عدم كفاءة اجلامعات العراقية يف إنتاج الباحث؛ مما ينعكس سلباً على 
اإلنتاج البحثي مستقباًل، فمن املخيف أن يتخرج طالب الكلية ومل يطلع على آخر البحوث يف جمال 
اختصاصه، ومن املخيف أال يعرف الطلبة آليات البحث العلمي قبل الوصول إىل مرحلة الدراسات 
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العليا، ليس من الناحية العلمية فقط، وإمنا من انحية التواصل مع ذوي االختصاص يف جامعات 
أخرى، فضعف اطالع الطالب على آخر املستجدات جيعله بعزلة عّما يدور يف اجلامعات العاملية؛ 
مما يؤدي إىل عزلة مستقبلية يف اجملتمع العلمي واألكادميي العاملي، وهو من أهم األمور اليت يعاين 

منها الباحث العراقي هذا اليوم.
ومن آاثر عدم إطالع الطلبة على آخر املستجدات وغياب املقررات الدراسية اليت تكسبهم 
مهارات البحث العلمي وتعّلمهم جودة البحث يف مراحل أولية من دراستهم، هو ما نراه من وقوع 
عدد كبري من الباحثي العراقيي ضحية اجملالت الومهية ودور النشر الرحبية. فال ختلو مواقع كثرٍي 
من اجلامعات العراقية من خرب نشر أحد األساتذة لكتاب يف مؤسسة تقع حتت مظلة املؤسسات 
االستغاللية، أو دور النشر الرحبية االستغاللية، أو اجملالت اليت تقع ضمن القائمة السوداء؛ وهبذا 

تضيع جهود الباحثي العراقيي، وتضيع مواردهم يف مشهد ابت ظاهرة واسعة االنتشار. 
هائلة،  موارد  هي  وطلبة  تدريسيي  من  العراقية  اجلامعات  متتلكها  اليت  البشرية  املوارد  إن 
ولكنها حتتاج إىل دورات أتهيلية مستمرة، ومناهج تالئم حاجة السوق، وتعمل يف الوقت نفسه 

على تطوير التفكري النقدي والقدرات البحثية للطلبة. 
 Problem( املشكلة على  املبين  التعليم  نظام  إدخال  أن  املتقدمة  الدول  وأثبتت جتارب 
الكامل  التقيد  العلمي إىل احملاضرات دون  البحث  Based Learning(  وإدخال مستجدات 
ابلكتاب املنهجي الذي جيب أن يعمل على بناء روح اإلبداع لدى الطالب وتنميته، ويعطيه الثقة 

ابلعمل يف أي بيئة دون مشكلة. 
العراق  يف  العليا  الدراسات  لربامج  مراجعة  سياسة  لوجود  حاجة  هناك  آخر  جانب  ويف 
إثقال  من  واالنتقال  العليا،  الدراسات  مقاعد  حتديد  خالل  من  الدكتوراه-  مرحلة  -والسيما 
الطلبة ابالمتحاانت التقليدية إىل نظام التقييم املبين على تقدمي ورقة حبثية متعلقة ابملقرر الدراسي 
ومناقشتها، وكذلك زايدة مدة البحث للطلبة، ووضع شرط النشر يف دورية دولية حمكمة بتصنيف 

عاٍل كأحد شروط قبول األطروحة. 
وهناك حاجة قصوى أيضاً لتفعيل العمل بنظام حبوث ما بعد الدكتوراه كجزء من شروط 
آلية  الشفافية يف  واتباع  العقود،  بنظام  والعمل  العراقية،  اجلامعات  الدائم يف  املالك  التثبيت على 
التثبيت على املالك الدائم من خالل فرض شرط النشر يف جمالت علمية دولية مبعامل أتثري متقدم، 
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فضاًل عن شرط إثبات القدرة على التعاون مع جماميع حبثية خارج العراق؛ وهبذا ميكن ضمان أن 
مالكات اجلامعات قادرة على إثبات قدراهتا البحثية يف جمال التخصُّص، وأيضاً قادرة على تكوين 
عالقات حبثية مع املختصي يف اجلامعات الدولية قبل احلصول على العقد الدائم أو الرتقية العلمية. 

املصادر: 
قانون رقم 116 لسنة 1٩63 املنشور يف الوقائع العراقية، رقم العدد: 862، أتريخ العدد: 
التشريعات  23-0٩-1٩63، عدد الصفحات 5، رقم اجلزء: 2، متوفر إلكرتونياً على قاعدة 

العراقية. 
Review of scientific research in Iraq- Unesco Iraq 2013 .

اخلطوات املتخذة يف عملية ترصي التعليم العايل يف العراق، األستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد 
اجلليل العيسى، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2016. 

Review of scientific research in Iraq- Unesco Iraq 2013.

Jinha, A. E. )2010(. »Article 50 million: an estimate of the number of 
scholarly articles in existence.« Learned Publishing 23)3(: 258-263.
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2018-1-31
املقدمة: 

تثري موضوعة التنمية اهتمام الدول املتقدمة والنامية ملا هلا من أمهية يف خمتلف جماالت احلياة؛ 
فهي ال تقتصر على اجلانب االقتصادي واالجتماعي فحسب، بل جتعل اإلنسان منطلقها وغايتها، 
وتتعامل معه كونه العنصر الفاعل هبا. ويف هذا اإلطار تتناول هذه الدراسة حمافظة ذي قار بوصفها 
حمافظة غنية يف كل شيء -بتأرخيها ومواردها-، فهي غنية مبواردها الطبيعية الظاهرة منها والكامنة، 
فضاًل عن وجود املوارد البشرية اليت مل تستغل ابلنحو املطلوب؛ مما جعل احملافظة حتتل املراتب األوىل 
يف تراجع مستوايت الفقر، واحلرمان، والبطالة، والبىن التحتية، واألمية من بي احملافظات األخرى، 
وتفتقر إىل الربامج االستثمارية اليت تساعدها يف ختطي هذه الصعوابت واملشكالت وتسنُّم مكانة 
جيدة ومتقدمة يف جمال التنمية، وحتقق معدالت منو عالية يف حالة استثمار تلك اإلمكاانت املتاحة.

هدف الدراسة: 
هتدف الدراسة إىل التعرف على واقع حال التنمية املستدامة يف حمافظة ذي قار، وحتديد أهم 
املمكنات االقتصادية، واالجتماعية، ومؤشرات التنمية من خالل رصد منجزات األهداف اإلمنائية 

لأللفية وتقوميها، والتعرف على البيئة االستثمارية ابحملافظة. 
فرضية الدراسة: 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها: »على الرغم من االمكانيات االقتصادية واالجتماعية 
التنمية  واقع  يف  تراجعاً  تشهد  زالت  ما  أهنا  إال  وبشرية  طبيعية  موارد  من  به  تتمتع  وما  املتاحة 

املستدامة«. 

الممكنات االقتصادية والبيئة االستثمارية
 في محافظة ذي قار

أ.د. كريم سالم حسين *

** جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد.
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تضمينه  املناسب  من  منهجيته وجدان  يكسب  أن  للبحث  ميكن  الدراسة: حى  هيكلية 
احملاور االتية:

املقدمة. 
أواًل: اإلمكاانت االقتصادية املتاحة. 

اثنياً: الواقع التنموي ... أرقام وحقائق.
اثلثاً: البيئة االستثمارية اجلاذبة. 

رابعاً: الرؤى االقتصادية وفرص االستثمار.
اخلامتة.

أواًل: اإلمكاانت االقتصادية املتاحة
1. حمافظة ذي قار يف سطور:

هي واحدة من املناطق اليت ولدت فيها أقدم حضارات العامل، واليت تركت خلفها مئات 
املواقع األثرية اليت تدل على عمق هذه املنطقة وأصالتها وما تركته من إجنازات ومعامل أغنت البشرية، 
ونقلت التفكري البشري من السطحية والسهولة إىل التحليل العقلي واملعريف، فمن زقورهتا بدأت 
أسئلة الوجود والبحث عن اخللود يف مالحم مل يشهدها التأريخ؛ وقانون  )أورمنو( الذي نظم حياة 
البشر شاهداً على ذلك. أما التطور االقتصادي واالجتماعي فشاهداه تل الُعبّيد وترنيمات موسيقى 
شبعاد، فاألول: شاهد على تصنيع دواليب الفخار ألول مرة وكيف بدأ اإلنسان يتعلم مهنة التعدين 
وَصنع األختام وكيفية بناء األقواس يف فن العمارة والبناء، والثاين: متمثل بقيثارة شبعاد الشهرية 
وموسيقاها وما تثريه يف النفس من أمل وسعادة، واألهم من ذلك هو والدة أيب األنبياء إبراهيم 
اخلليل -عليه السالم- على هذه األرض ليطهرها ويتخذ له بيتاً فيها؛ لينشر الفكر التوحيدي يف 

عام )1805( ق . م إىل يومنا هذا. 
ويُذكر أن ذي قار هي عي ماء كانت تراتدها القبائل يف مواسم الصيف تقع بي البصرة 
والكوفة أسها اآلن أبو غار)1 (. ويذكر أن األمام علّياً بن أيب طالب -عليه السالم- قد نزل جبيشه 
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فيها قبل معركة اجلمل للتزود ابملاء يف منطقة )منصور أبو احلسن( حالياً، وقد سّاها العرب ذي 
قار؛ وهي صفة ألراضيها اليت تنضح ابلقار والنفط.

لقد أُنِشئت مدينة الناصرية يف زمن الوايل العثماين مدحت ابشا )186٩-18٧2 م( حيث 
أوعز إىل انصر بن راشد بن حممد السعدون ليضع حجر األساس لبناء مركز قضاء الناصرية يف الثاين 

والعشرين من مجادي األوىل سنة 1286 ه� املوافق 186٩ م)2 (.
وتقع حمافظة ذي قار يف اجلزء اجلنويب من العراق وحتدها حمافظة واسط من الشمال والبصرة 
جنوابً، وميسان شرقاً، واملثىن والقادسية غرابً، وتبلغ مساحتها حوايل )12٩00( كم2، ومتثل نسبة 
الوحدات اإلدارية للمحافظة  من  البلد، وتضم احملافظة عدداً  مقدراها )3٪( من إمجايل مساحة 

بواقع )5( أقضية و)15( انحية.
2-املوارد الطبيعية: 

ت�َُعدُّ عنصراً  ملا حتويه من موارد كثرية  قار  أمهية كبرية يف حمافظة ذي  الطبيعية  املوارد  حتتل 
أساسياً يف التنمية املستدامة، ويف تطوير القطاعات االقتصادية املختلفة يف احملافظة، ففضاًل عن 
املوارد الطبيعية الدائمية كالرايح والشمس وغريها توجد موارد طبيعية غري متجددة كالنفط، والغاز 
الطبيعي، والفوسفات، وغريها من املعادن غري املستثمرة بصورة ختدم خطط التنمية يف احملافظة، 
وتزيد من مواردها املالية وتشغيل أعداد كثرية من األيدي العاملة اليت تدخل ضمن فئة العاطلي عن 

العمل؛ مما يقّلل من معدالت البطالة فيها.
      وقد كشفت التنقيبات األخرية عن النفط عن وجود احتياطي نفطي يقدر ب� 16 مليار 
برميل؛ وابلتايل قد تكون من احملافظات املتقدمة يف إنتاج النفط يف العراق. وأكدت اإلحصاءات 
احلالية أن احملافظة تتبّوأ املرتبة الرابعة يف الوقت احلاضر من حيث االحتياطي بعد البصرة وكركوك 
وميسان، ومن املتوقع تزايد إنتاج احملافظة من النفط خالل العامي املقبلي إىل حنو مليون برميل 
يومياً بعد دخول الشركات األجنبية النفطية لالستثمار يف احملافظة، واكتشاف حقول جديدة، مع 
األخذ ابحلسبان أن معظم حقول احملافظة غري مطورة ابستثناء حقل الناصرية، إذ متت املباشرة مبرحلة 
تطوره بداية عام 200٧ من قبل وزارة النفط، وهو ما جعل احلقل ينتج )12( ألف برميل يومياً، 

ومع عمليات تطويره زاد إنتاجه إىل )٤0( ألف برميل يومياً عام 2012.
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    وتضمُّ احملافظة حقل الغراف الذي هو من حصة ائتالف شركيت )برتوانس املاليزية( وشركة 
)جابكس الياابنية(، حيث ينتج يف بدايته )35( ألف برميل يومياً وتصاعد إىل )50( ألفاً عام 
2013، وإىل )230( ألف برميل عام 201٧. فضاًل عن حقل الرافدين وحقل صبه الذي حيتوي 

على )1٧( بئراً نفطية وتسعى وزارة النفط لتطوره جبهودها الذاتية)3(.
   وهذا من شأنه أن ينعش احلياة االقتصادية يف احملافظة يف حالة تطبيق سياسة البرتودوالر 
الغراف وحده  أن حقل  العلم  مع  للعاطلي  العمل  فرص  توفري  عن  فضاًل  املنتجة،  للمحافظات 

استوعب أكثر من )1500( عامل من أبناء احملافظة.
      وتتألف منظومة األهنار يف احملافظة من هنري الفرات والغراف املتفرع من هنر دجلة عند 
سدة الكوت، وهناك أيضاً هنر املصب العام، إذ يبلغ طوله )565( كم ابتداًء من منطقة اإلسحاقي 

يف بغداد، ومير مبحافظة ذي قار إذ يبلغ طوله )1٧2( كم لغاية التقائه بشط العرب. 
       ومتتلك حمافظة ذي قار موارد طبيعية أيضاً متمثلة ابألهوار، إذ تعدُّ أكرب نظام بيئي 
من نوعه يف الشرق األوسط، وهي ذات أمهية كبرية من النواحي البيئية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، فهي توفر بيئة مالئمة لرتبية الثروة احليوانية، والسمكية، وأنواع من الطيور الربية املهاجرة، 
ملا متتاز به من خصائص طبيعية، غرَي ما متثله هذه الثروة كمصدر مهم لألمن الغذائي واالقتصادي. 
منطقة  جيعلها  األهوار،  منطقة  املتوافرة يف  الطبيعية  والثروات  املتنوعة  االقتصادية  اإلمكانيات  إن 
مالئمة لالستثمار السياحي، وإقامة املنتجعات السياحية اليت تساعد يف توفري فرص العمل، وخفض 

معدالت البطالة يف احملافظة)٤(.
3- املوارد البشرية: 

الوقت  يف  والوسيلة  الغاية  فهو  منها،  واملستفيد  وصانعها  التنمية  حمور  اإلنسان  يعدُّ    
نفسه، وتوصف املوارد البشرية أبهنا ذلك اجلزء من السكان )population( الذي ميكن توظيفه 
اقتصادايً، والذي يشمل املشتغلي واملتعطلي واخلارجي عن قوة العمل )Labor force(، ويطلق 
على كل العناصر البشرية اليت تساعد على دور إنتاجي، فاإلنسان هبذا املفهوم يعدُّ مورداً اقتصادايً، 

أما ذلك اجلزء املعد فعاًل للمساعدة يف عملية اإلنتاج فهو الذي يعد من قبيل عوامل اإلنتاج)5(.
تشري تقديرات لعام 201٤ إىل أن سكان احملافظة بلغ )1٩٧٩561( نسمة يشكلون نسبة 
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) 5،5٪( من سكان العراق، وعلى مستوى الوحدات موزعي بواقع  36،8٪  يف قضاء الناصرية، 
ويف قضاء الشطرة بواقع 22٪ مث قضاء الرفاعي بنسبة 20٪، وقضاء سوق الشيوخ 16٪ وأخرياً 
الذكور اىل عدد  النوع )نسبة عدد  اجلبايش بنسبة ٤،8٪ من أمجايل سكان احملافظة، أما نسبة 

االانث( بلغت 108 ذكور لكل 100 أنثى يف عموم احملافظة.
يبلغ سكان احلضر نسبة 6٤٪ من سكان احملافظة، وسكان الريف 36٪. أما من حيث 
قاعدة  ذي  هبرم سكاين  تتمتع  احملافظة  أن  لنا  ويتضح  العمرية،  الفئات  السكان حسب  تركيب 
عريضة مع اتساع يف الوسط، وضيق يف قمة اهلرم؛ حبيث بقيت الفئة العمرية )15-6٤( سنة تتمتع 
أبعلى نسبة بلغت 5٧٪ من إمجايل؛ السكان وهذا يدل على أن أكثر من نصف سكان احملافظة 
هم يف سن العمل، تصاحبها زايدة يف نسبة الذكور إىل اإلانث. أما فئة )0-1٤( سنة فقد بلغت 
3٩،٩٪ وقد أضفى هذا االجتاه الدميوغرايف صفة اهلرم الفيت ذي احليوية االقتصادية؛ أي: ارتفاع 

السكان النشطيي اقتصادايً.
4- واقع القطاعات اإلنتاجية يف حمافظة ذي قار:

أ- القطاع الزراعي:
من اجلدول )1( نالحظ أن األراضي الصاحلة للزراعة تقدر مساحتها ب�)1630000( دومن، 
بلغت مساحة  فقد  الصحراوية  األراضي  أما  احملافظة،  قدرها )31٪( من عموم مساحة  وبنسبة 
قدرها )٧30000( دومن، وتشكل نسبة قدرها )1٤،1٪(. أما مساحة األهوار يف حمافظة ذي قار 
فقد بلغت )1٤80000( دومناً وتشكل ما نسبته )28.6٪(، أما األراضي املخصصة للنفع العام 

فقد بلغت )6٧٤٤0٤( وتشكل ما نسبتُه حوايل )٪13.0(.

أوراق حبثية



262

حصاد البيان

جدول )1(
األراضي واملساحات الزراعية حسب النوع يف حمافظة ذي قار

النسب املئويةاملساحة / دومنأنواع األراضي
100٪5160000األراضي الكلية )مساحة احملافظة(

31٪1630000األراضي الصاحلة للزراعة
1٤،1٪٧30000مساحة األراضي الصحراوية

28،6٪1٤80000مساحة األهوار
13.0٪6٧٤٤0٤املساحة املخصصة للنفع العام

http://www.alaalem.com/index.php?news :املصدر
      وعلى الرغم من اتساع مساحة األراضي يف عموم احملافظة إال أن نصف هذه املساحة 
غري صاحلة للزراعة، وأن املساحات املستغلة فعلياً هي أقل من نصف املساحات الصاحلة للزراعة، 
وهي تزرع مبحاصيل احلنطة، والشعري، والشلب، واخلضراوات الصيفية والشتوية يف مناطق متفرقة من 
أقضية سوق الشيوخ، والشطرة، وبعض مناطق الچبايش، وبعض األراضي املروية على ضفاف هنر 
الفرات، والغراف اليت تزرع مبحاصيل الذرة، والسمسم، وزهرة، الشمس، والذرة الصفراء، وغريها .

ومن اجلدول )2( نالحظ املساحات املزروعة يف احملافظة من احملاصيل االسرتاتيجية وهي 
وإنتاجها  احملافظة،  عموم  املزروعة يف  للمساحة  املئوية  نسبتها  ومقدار  والشلب،  والشعري  احلنطة 

ومتوسط غلة الدومن الواحد للسنوات2012-2011 .
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جدول )2(
معدل إنتاج احملاصيل واملساحات املزروعة ومتوسط غلة الدومن للمحاصيل االسرتاتيجية 

)2012 -2011(

املساحة املزروعة املوسماحملصول
متوسط غلة الدومن اإلنتاج )طن()دومن(

)كغم(

احلنطة
201120٧٤2٤6622٤31٩,3
201221٤521105223٤٩0,5

الشعري
201133٩٤68٩86152٩0,5
20122٤٤615108٤13٤٤3,2

الشلب
2011٩٤٧٤5٧٤82,6
201232051٤31٤٤6,6

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة اإلحصائية لعامي 2013-2012.
وتنتشر على ضفاف هنري الفرات والغراف زراعة النخيل، فقد بلغت جمموع األشجار املثمرة 
يف سنة 2012 حوايل )623( ألف خنلة، يف حي بلغت جمموع أشجار النخيل اإلانث للسنة 
نفسها حوايل )102٧( ألف خنلة وبنسبة مئوية قدرها )6,٩٪( من جمموع النخيل يف العراق. أما 
جمموع اإلنتاج فقد بلغ )٤00٩0( طناً، ومتوسط إنتاج النخلة الواحدة )6٤,3( كغم)6(. وتوجد 
يف احملافظة أعداد كبرية من احليواانت حوايل )13٧1٧2( رأساً من البقر، و)٤86515( رأساً 
من األغنام، و)6665٩( رأساً من اجلاموس، و)15165( رأساً من اإلبل، و)6000( رأس من 
املاعز)٧(، فضاًل عن تربية الدواجن واألساك. ويعاين القطاع الزراعي من عدة مشكالت تتمثل بعدم 
وجود مشاريع استصالح وقلة االطالقات املائية املخصصة للمحافظة وتوسع من ظاهرة التصحر، 

وقلة األسدة، وارتفاع أسعار الوقود واملستلزمات الزراعية األخرى.
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ب-القطاع الصناعي:
تشكل الصناعة القاعدة املادية-التقنية لالقتصاد؛ كوهنا تُزوِّد القطاعات االقتصادية األخرى 
كافة )زراعة، نقل، خدمات، جتارة( مبستلزمات اإلنتاج األساسية، وهي تنتُج القسم األعظم من 
السلع االستهالكية، فضاًل عن ذلك فإن القطاع الصناعي يعد القطاع الرائد لعملية التنمية وحركة 

التقدم العلمي، أما أهم الصناعات التحويلية الكبرية يف حمافظة ذي قار فهي: 
1- شركة أور العامة للصناعات اهلندسية: تشّكلت هذه الشركة من اندماج منشأتي 
بتأريخ 1٩88/٤/1 هي املنشأة العامة لصناعة مقاطع األملنيوم مع املنشأة العامة لصناعة القابلوات 
واألسالك؛ لتصبح منشأة أور العامة للصناعات اهلندسية وبرأس مال قدره )10٧.500( مليون 

دينار)8(. مثّ تغري اسم املنشأة إىل شركة أور العامة للصناعات اهلندسية يف عام 1٩٩8.
حتوي الشركة حوايل )581( ماكنة ختصصية أملانية وفرنسية الصنع موزعة على أقسام الشركة 

اإلنتاجية اليت تضم حوايل )8( معامل هي:
معمل القابلوات واألسالك الكهرابئية، ومعمل القابلوات اهلاتفية، وأسالك اللف، ومعمل 

األسالك املنزلية، ومعمل البكرات اخلشبية.
أما معامل صناعة األملنيوم فهي:

معمل السباكة، ومعمل البثق، ومعمل الدرفلة، ومعمل الرقائق وسدادات األدوية.
2- معمل الغزل والنسيج الصويف يف حمافظة ذي قار: أتسس هذا املعمل من قبل شركة 
أبيانيت اإليطالية عام 1٩٧6، ابلقرب من شركة أور العامة للصناعات اهلندسية، وبدأ العمل الفعلي 
يف املعمل عام 1٩80 وبطاقة إنتاجية قدرها )1.128( مليون مرت طويل من األقمشة، و)٤50( 
ألف بطانية وبرأس مال مستثمر قدره )30٧00( مليون دينار)٩(، وحيتوي املعمل على )250( 

ماكنة إنتاجية إيطالية املنشأ. 
3- حمطة كهرابء الناصرية احلرارية: تبعد احملطة عن مركز احملافظة حوايل 2 كم مشال غريب 

مدينة الناصرية يف اجلانب األمين من هنر الفرات.
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ويف منتصف السبعينيات من القرن العشرين أوكلت مهمة بناء احملطة إىل إحدى الشركات 
السوفيتية )سابقاً( األوكرانية )حالياً( والرائدة يف جمال بناء حمطات الطاقة الكهرابئية، وُعدت احملطة 
من احملطات ذات الوزن االسرتاتيجي يف املنطقة ملساعدهتا يف سد احتياجات القطر من الطاقة 
الكهرابئية، واملساعدة يف خطط التنمية القومية. وبلغت الطاقة التصميمية للمحطة حوايل )8٤0 
ميكاواط / ساعة(، وتتكون من أربع وحدات توليدية أدخلت للعمل يف سنة 1٩٧8، وصممت 
الوقود )الغاز، والنفط األسود، والنفط اخلام()10(. وقد بلغت  أنواع من  للتعامل مع ثالثة  احملطة 
الطاقة اإلنتاجية احلالية حوايل )500 ميكاواط / ساعة( ولثالث وحدات توليدية؛ ويعود اخنفاض 
الطاقة اإلنتاجية يف احملطة إىل ارتفاع معدالت )نسب( العسرة يف املياه املستخدمة لتربيد التوربينات 
املواد االحتياطية لتشغيل احملطة  قلة استرياد  املياه، مع  امللوحة يف  ارتفاع نسب  وآتكلها؛ بسبب 

واالعتماد على اخلزين املوجود فيها.
4- مطحنة سومر احلكومية: ُشيِّدت هذه املطحنة سنة 2002 من قبل شركة كولفتو 
اإليطالية، وافتتحت عام 200٤ من قبل مالك عراقي متخصص؛ لعدم تنصيبها من قبل الشركة 
اإليطالية بسبب ظروف احلرب وما تبعتها من أحداث أمنية غري مستقرة، والشركة ذات إنتاجية 
جيدة المتالكها أجهزة فنية متطورة نسبياً تعمل بطاقة إنتاجية قدرها )200( طن يومياً، أما ما 
خيصُّ قطاع الصناعات الصغرية يف احملافظة، فهو قطاع ذو أمهية اقتصادية واجتماعية كبرية ومميزة، 
تقام  ما  غالبا  املستهلك، وهي  مع  مباشر  متاس  على  الصناعات  هذه  تكون  أخرى  ومن انحية 
استجابة حلاجة األفراد -تلبية الطلب احمللي- هلا؛ ولكون هذه املشاريع الصغرية ال حتتاج إىل رؤوس 
أموال كبرية فإهنا قد تتناسب مع املستوى املعاشي لسكان احملافظة، وإن إقامة صناعات متنوعة 
من قبل القطاع اخلاص تساعد على تنوع اهليكل الصناعي يف احملافظة، وتتكون هيكلية الصناعات 

الصغرية يف حمافظة ذي قار من عدد من الفروع الصناعية، منها: الغذائية، والنسيجية، واملعدنية.
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اثنياً: الواقع التنموي ... أرقام وحقائق
واألكثر فقراً، وتعاين من تدين  قائمة احملافظات األكثر حرماانً  قار  تتصدر حمافظة ذي   

مستوى املعيشة، إذ تشري تقارير وزارة التخطيط إىل مجلة من املؤشرات نذكر منها: 
1. دليل أحوال املعيشة: احتلت حمافظة ذي قار املرتبة الرابعة من حيث أدىن احملافظات 
إشباعاً للحاجات األساسية على وفق دليل أحوال املعيشة، إذ بلغت نسبة احلرمان من احلاجات 
والسكن، وخصائص  الصحي،  والصرف  والكهرابء،  واملاء،  والصحة،  )التعليم،  األساسية لألسر 
البىن  جمال  يف  والسيما  مرتفعة  معدالت  وهي   ،٪)٤٩.٧( االقتصادي(  والوضع  السكن،  حميط 
التحتية، ووضع األسرة االقتصادي، وجماالت حميط السكن كما موضح يف اجلدول )3( يف أدانه:

جدول )3(
نسب احلرمان من احلاجات األساسية لألسر حسب امليدان

املاء الصحةالتعليم
حميط السكنوالكهرابء

السكن
الوضع 

االقتصادي
دليل أحوال 

املعيشة
35.821.8٧1.82٧.068.162.٧٤٩.٧حمافظة ذي قار

31.820.٧58.220.1٤0.٤55.131.2العراق
املصدر: د.مهدي العالق، حتديد سلم األولوايت لتنمية احملافظات ابعتماد معيار مستوى 

املعيشة 2006.
لذا ينبغي أن ختصص أموال إضافية من امليزانية هلا، مبا يناسب وحجم احلرمان يف كل امليادين 
من أجل تقليل الفوارق بي احملافظات يف مستوايت املعيشة مبا حيقق عدالة توزيع مثار التنمية بي 

احملافظات بنحٍو عادل.
2. معدالت الفقر واحلرمان: أظهرت نتائج مسح شبكة معرفة العراق لسنة 2011 ارتفاع 
معدالت الفقر واحلرمان يف احملافظة اليت وصلت إىل ما نسبته )3٧.8٪( وهي أعلى من املستوى 
الوطين البالغ )11.5٪( على الرغم مما متتلكه احملافظة من إمكاانت اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية 
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كبرية، وهي أعلى نسبة على مستوى احملافظات إذا ما قورنت مبعدالهتا يف عموم العراق.
وقد سجلت معدالت البطالة يف حمافظة ذي قار ارتفاعاً ملحوظاً بعد عام 2003 حيث 
تشري نتائج املسح ملعدالت التشغيل والبطالة إىل أن احملافظة تتصدر بقية احملافظات، إذ جتاوزت 
)2٧٪( لكال اجلنسي منها ٤٤٪ لإلانث و٤٤.٧٪ للذكور، ويف آخر تقدير لعام 201٤ بلغ 
معدل البطالة 18٪ وهو أعلى من معدل البطالة على املستوى الوطين والبالغ تقريباً 12٪، مع العلم 
أن عدد العاطلي عن العمل يف احملافظة يرتكز ابلفئة العمرية )15-2٤( سنة حيث تشكل ٪61.2 

من جمموع العاطلي وأن أكثر من 1.٩5٪ من العاطلي هم ضمن الفئات العمرية )٤٤ سنة(.
3. األهداف اإلمنائية لأللفية: تشكل األهداف اإلمنائية خطة عمل رئيسة جلميع الدول 
من  اجلهات جهوداً كبرية  وقد حشدت هذه  التنموي،  العمل  العاملية يف جمال  املنظمات  ومجيع 
للتنمية املستدامة،  أجل حتقيق هذه األهداف حبلول عام 2015 اليت تشكل قيمة مضافة ورفعاً 
واتُِفق على األهداف الثمانية املتمثلة خبفض معدل الوفيات بي األطفال دون اخلامسة إىل الثلثي، 
العمل على مكافحة فريوس نقص  بعد  أرابع  ثالثة  بنسبة  األمهات  وُخفَِّضت معدالت وفيات 
املناعة، واملالراي، وضمان االستدامة البيئية، وبناء الشراكة العاملية للتنمية، وهي مسؤولية احلكومات 
أمام شعوهبا ابلوعود اليت قطعتها على نفسها بتحقيق تلك األهداف. وعلى مستوى حمافظة ذي 
املعيشي  الوضع  يف  االطمئنان  إىل  تدعو  ال  املؤشرات  هذه  أن  إىل  التقارير  أحدث  أشارت  قار 
واخلدمي لسكان احملافظة، فما يزال عدد من هذه األهداف بعيد املنال؛ مما يستدعي وضع اخلطط 
والسياسات لرفع حالة التنمية فيها، وفيما أييت عرض موجز هلذه األهداف والنسب املئوية املتحققة 

هلا)11(:

أوراق حبثية
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جدول )4(
األهداف اإلمنائية لأللفية على مستوى حمافظة ذي قار

على مستوى األهداف
العراق

على مستوى 
احملافظة ذي قار

املالحظات

اهلدف األول: القضاء على الفقر 
واجلوع 

-نسبة السكان الذي يقل دخلهم 
اليومي عن دوالر واحد.

-نسبة السكن الذي يقل إنفاقهم 
اليومي عن دوالرين ونصف.

-السكان الذين ال حيصلوا على احلد 
األدىن من استهالك الطاقة. 

11.5

2.6

6.0

3٧.8

٩،٤

1٧.0

تراجع إىل الوراء 
وعدم حتقيق 
اهلدف عام 

.2015

اهلدف الثاين: إمتام مرحلة التعليم 
االبتدائي 

-صايف نسبة االلتحاق يف التعليم 
االبتدائي 

-الوصول إىل الصف اخلامس 
االبتدائي

-اإلملام ابلقراءة والكتابة لدى 
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم ما 

بي )15-2٤( سنة 

٩0.٤

٩5.5

85.5

88.6

٩٤

٧6.3

على املسار ومن 
احملتمل حتقيق 

غاية اهلدف عام 
2015

بعيد عن املسار 
وميكن حتقيقه 
بعد عام 2015
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اهلدف الثالث: املساواة بي اجلنسي 
ومتكي املرأة 

-حصة النساء ابلوظائف )غري 
الزراعة( 

-املساواة ابلتعليم الثانوي 

-املساواة ابلتعليم االبتدائي 

1٤.٧

0.85

0.٩٤

11.٧

0.81

0.8٩

تراجع إىل الوراء 

على املسار 

اهلدف الرابع: ختفيض معدل وفيات 
األطفال 

-وفيات الرضع لكل )1000( مولود 
حي.

-وفيات األطفال أقل من 5 سنوات 
لكل )1000( مولود. 

31.٩

3٧.2

2٩.٩

على املسار 3٩.٤

اهلدف اخلامس: حتسي صحة 
األمهات 

-الوالدات أبيدي ماهرة 

-احلاجة غري امللباة يف جمال تنظيم 
األسرة 

٩0.٩

8.0

٩3.8

٩.6

على املسار 

بعيدة عن املسار 

أوراق حبثية
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اهلدف السادس: مكافحة نقص 
املناعة البشرية )اإليدز( وغريها من 

األمراض 

-معرفة النساء ابنتقال اإليدز 

-حمافظة ذي قار األعلى بعد حمافظيت 
واسط والقادسية مبعدل اإلصابة مبرض 

السل لكل مئة ألف من السكان 
مبعدل )38( 

٩5.٩٩0.0
على املسار ومن 
احملتمل حتقيق 
اهلدف 2015

اهلدف السابع: ضمان توفري أسباب 
بقاء البيئة 

-الصرف الصحي احملسن

-مصدر املاء الصاحل للشرب

٩3.8

86.8

86.8

٧8.٩

على املسار 

بعيدة عن املسار 

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، تقرير مؤشرات رصد األهداف اإلمنائية األلفية على 
مستوى احملافظات 2012.

ات االقتصادية  تعدُّ هذه املؤثرات أداة متعددة األغراض واملنافع، حيث تساعد يف رصد التغريُّ
واالجتماعية، وعلى ضوئها يتم إعداد اخلطط التنموية الالزمة لتحسي وضع األنشطة اليت تعاين من 

قصور يف األداء وتشخيص اإلخفاقات يف مسار الغاايت املوصولة لألهداف املذكورة)12(. 
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اثلثاً: البيئة االستثمارية اجلاذبة
1. مفهوم البيئة االستثمارية: قبل عرض مفهوم البيئة االستثمارية ال بد من التعرض إىل 

مفهوم االستثمار الذي هو ختصيص أو توظيف لألموال يف الفرص االستثمارية املتاحة)13(.
إما البيئة االستثمارية، فإن مفهومها أوسع من ذلك، حيث تتوافر فيها متطلبات ومقومات 
االستثمار مبا يتيح للمستثمرين ورجال األعمال توظيف أمواهلم يف الفرص االستثمارية املتاحة بعد 
دراستها، وحتليلها، والتوصل إىل نتائج إجيابية ومشجعة لكل مستثمر راغب يف االستثمار، وتعد 
)الصناعي،  القطاع  وأمهها  القطاعات كافة  يف  لالستثمارات  مناسبة  بيئة  ذات  قار  ذي  حمافظة 
والزراعي، والسياحي، والنفط ومشتقاته، والسكن(؛ نظراً ملا متتاز به احملافظة من مقومات وموارد 

متثل مناخ مناسب لالستثمار نذكر منها:
أ. االستقرار السياسي واألمين: يعد االستقرار السياسي واألمين من أبرز مقومات البيئة 
مناخ  فإن  ذلك  وفق  وعلى  األخرى،  االستثمارية  اجلذب  عوامل  توافر  مع  اجلاذبة  االستثمارية 
االستثمار يف حمافظة ذي قار ميتاز ابالستقرار السياسي واألمين الذي يُعدُّ عاماًل مهماً يف جذب 

االستثمارات إىل داخل احملافظة.
ب. توافر املوارد الطبيعية: إن توافر املوارد الطبيعية بنحٍو كبري يف أي بلد أو منطقة معينة 
جيعل منها حمطاً للتنافس االستثماري بي الشركات واملستثمرين؛ وهذا ما متتاز به حمافظة ذي قار 
بوفرة نسبية من املوارد الطبيعية املختلفة، وأتيت يف مقدمتها األراضي الصاحلة للزراعة اليت تقدر أبكثر 
املتفرعة  العام، واجلداول  الفرات، والغراف، واملصب  املليون دومن، ووجود هنر  من مليون ونصف 
منها، واالحتياطي النفطي الذي يقدر ب� 16 مليار برميل، ومواقع آاثرية تقدر ب�)1200( موقع 

أثري واحملميات الطبيعية كاألهوار.
ج. األيدي العاملة املاهرة: تعد من املقومات األساسية اجلاذبة لالستثمار ومتتاز احملافظة 
بوفرة اخلربات واأليدي العاملة املاهرة، وغري املاهرة، والكفاءات يف شى القطاعات احليوية، فهناك 
أعداد كبرية متدربة ومتأهلة فائضة يف القطاع الصناعي ابحملافظة ممكن االستفادة منها، فضاًل عن 
أعداد اخلرجيي اليت تقدر ابآلالف سنوايً من املؤسسات التعليمية، ومن خمتلف االختصاصات \

اليت مل جتد هلا فرصة مناسبة للعمل داخل احملافظة.

أوراق حبثية
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املستثمر إىل ضمان حقوقه كمستثمر خصص  القانونية: حيتاج  د. احلوافز والضماانت 
ذلك  مقابل  ويرغب  املضيف،  البلد  معينة يف  استثمارية  فرصة  االستثمار يف  ثروته يف  من  جزءاً 
بتشريعات قانونية تضمن حقوقه املالية، ويبدو أن قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 املعدل 
قانون جيد على وفق تقدير كثري من املختصي؛ كونه منح العديد من املزااي والضماانت حسب ما 

ورد يف مواده.
هـ. اإلعفاء والسماح الضرييب: حتاول بعض احلكومات أن تقدم إعفاءات أو ساحات 
تقدم  أن  إما  فهي  فيها؛ ولذلك  لالستثمار  األعمال  للمستثمرين ورجال  ضريبية كعامل مشجع 
َص إعفاء ضرييب لالستثمار يف القطاع  إعفاًء ضريبياً كامال ملدة معينة، كما حصل يف العراق إذ ُخصِّ
احلال  املتحققة، وكذلك  اإلرابح  على  الضريبة  نسبة  وإما ختفيض  ملدة عشر سنوات،  الصناعي 
ابلنسبة للرسوم اجلمركية على مستوردات املستثمر من املكائن واملعدات وغريها من االحتياجات 

من مواد أولية ومستلزمات خاصة ابملشروع االستثماري.
و. الرتويج اإلعالمي: يعدُّ من النقاط الرئيسة اليت هتتم ابلبحث عن البيئة االستثمارية يف 
أي مكان تتوافر فيه الفرص االستثمارية؛ وهنا أييت دور هيئة االستثمار يف احملافظة للرتويج اإلعالمي 
للمشاريع والفرص االستثمارية كإصدار اخلارطة االستثمارية واالشرتاك ابملعارض الدولية وإصدار 
بيئة ومناخ االستثمار يف  النشرات اإلعالمية كي تعطي صورة واضحة وكاملة للمستثمرين ملعرفة 

احملافظة.  
2. حتدايت االستثمار: هناك العديد من العوامل والتحدايت اليت تقف عائقاً أمام تدفق 

االستثمارات إىل احملافظة ومن أبرز هذه التحدايت:
أ. تدين البنية التحتية يف احملافظة: إن ضعف البىن التحتية للخدمات األساسية يف حمافظة 
ذي قار قد تشكل عامل كبح يف تدفق االستثمارات إليها؛ كوهنا تنعكس على التكاليف واألعباء 
اليت تتحملها الشركات املستثمرة؛ لذا ال بد من العمل على إعادة بناء هذا القطاع احليوي؛ كي 

تكون احملافظة مهّيأة جلذب االستثمارات.
ب. وجود البريوقراطية اإلدارية: إن عدم حتقق إصالح األداء يف مؤسسات الدولة يشكل 
عقبة أمام املستثمرين، إذ يذهب مزيٌد من الوقت واجلهد واملال كي حيصل على إجازة استثمارية 
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ولكن دون جدوى، اذ يصطدم ابلروتي والنظم اإلدارية البريوقراطية . 
 ج. الفساد املايل واإلداري: يعد واحداً من املعوقات الرئيسة اليت تقف يف طريق حتقيق 
التنمية وعقبة أمام االستثمار كونه يشوه عملية ختصيص اإلنفاق العام، ويشل عملية البناء والنمو؛ 
وابلتايل تدمري االقتصاد وعجز الدولة على مواجهة التحدايت، وإعادة اإلعمار، وبناء البىن التحتية 
الالزمة. وقد احتل العراق املركز الثالث عاملياً يف هرم الفساد اإلداري واملايل حسب تقرير منظمة 
الشفافية، وقدرت هيئة النزاهة األموال املهدورة جراء الفساد يف الوزارات حبدود )٧.5( مليار دوالر 
خالل عامي 2008/200٧، فضاًل عن الفساد غري املنظور الذي يقدر أبكثر من هذه املبالغ 
املهدورة، وتضاعف عدد من أحالتهم هيئة النزاهة على القضاء بتهم الفساد أكثر من مخس مرات 
لعام 2011 عن عام 200٩، وتضاعف عدد املداني جبرائم الفساد أكثر من ست مرات للعام 

نفسه)1٤(.
القائمة على أساس التحزب  د. الصراعات احلزبية واملذهبية والقومية: توّلد الصراعات 
-أي رغبة األحزاب يف االستئثار ابلسلطة والثروة على حساب األحزاب األخرى- صراعاً حاداً، 
يف  التنمية  مشاريع  وأتخر  التنمية  مسار  أمام  ومشكلة كبرية  االستثمارات،  أمام  عائقاً  ويشكل 
العراق، وأتخر املصادقة على املوازنة االحتادية كما حصل يف عام 2013 وعدم اإلقرار يف عام 

.201٤
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رابعاً: الرؤى االقتصادية وفرص االستثمار
بغية إكمال الصورة الشاملة للموضوع ال بد من بلورة النظرة االقتصادية عن طريق تبين بعض 

السياسات التنموية والفرص املتاحة لالستثمار يف احملافظة: 
النشاط  هلذا  املالية  املوارد  الزراعي ابحملافظة وزايدة ختصيص  ابلقطاع  االهتمام  1. ضرورة 
احليوي وتقدمي الدعم الالزم للفالحي وتشجيعهم بزراعة أراضيهم، ودعم شرحية اخلرجيي الزراعيي 
والبيطريي واملهندسي؛ للمساعدة يف زايدة اإلنتاج الزراعي وتنوعه سواء النبايت أو احليواين، وتوفري 
املستلزمات الزراعية، واألسدة، واملعدات الزراعية املتطورة، ومنحهم القروض امليسرة اليت حيتاجها 

املزارعون والفالحون.
التنمية لأللفية  للتنمية املكانية: لقد ظهر من خالل متابعة أهداف  2. وضع اسرتاتيجية 
وجود تفاوت يف التنمية املكانية؛ لذلك ال بد من إعادة مسارات تشكيل التنمية بصورة أكثر عدالة 
التعليمية والصحية، وإنشاء  من خالل دعم احملافظات الفقرية ابخلدمات األساسية، واملؤسسات 
مشاريع إنتاجية يف تلك احملافظات، وختصيص مبالغ إضافية ضمن املوازنة العامة أو تنمية األقاليم 

وحسب درجة احملرومية والكثافة السكانية.
3. دعم وتنمية القطاع الصناعي بعد حتديد نقاط الضعف والقوة فيه وحتديد اهليكلية مع 
الصناعية وتطويرها وتوزيعها يف اماكن جغرافية مناسبة لتكون قاعدة لالستثمار  االهتمام ابملدن 

الصناعي واعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع اخلاص .
٤. اعتماد اسرتاتيجية تطوير القطاع اخلاص )201٤-2030( وحتقيق أهدافها؛ لتكون 
خارطة طريق لتوطيد مساعي احلكومة لتطوير القطاع اخلاص بغية توفري بيئة ودية لألعمال واملوارد 
املالية؛ لتحسي القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. وبناًء على ما سبق فإن تنشيط 
دور القطاع اخلاص يف حمافظة ذي قار هو يف توفري البيئة السياسية واالقتصادية والقانونية احملفزة 

ملمارسة نشاطه والسيما يف جمال إعادة اإلعمار والبناء والتشييد. 
5. السياسات االستثمارية: العمل على هتيئة بيئة تشريعية، وتنظيمية، وقانونية، ومالية جاذبة 
املستثمر،  تواجه  اليت  الروتينية  لإلجراءات  التعقيدات  من  اإلمكان  قدر  والتذليل  لالستثمارات، 
مالئم  مناخ  خلق  أجل  من  ائتمانية  وتسهيالت  الضريبية،  تشجيعية كاإلعفاءات  حوافز  وتقدمي 
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لالستثمار من طريق:
- دعم االستثمار اخلاص واألجنيب يف القطاعات اإلنتاجية من خالل اختبار األماكن اليت 

ميكن االستثمار فيها، وهتيئة مستلزمات االستثمار املتعلقة ابإلجراءات وإعالهنا للمستثمرين.
املستثمر  الطبيعية )األهوار(؛ جلذب  املواقع األثرية واحملميات  - هتيئة فرص االستثمار يف 
واخلدمة  والطعام،  السكن،  مستلزمات  من  السياحية  الراحة  وسائل  توفري  خالل  من  السياحي 

السياحية.
- تفعيل املادة )٩( من قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 املعدل من حيث تعزيز 
الثقة يف البيئة االستثمارية، والتعرف على الفرص االستثمارية، وحتفيز االستثمار هلا، والرتويج هلا، 

وتيسري إجراءات التسجيل، وإجازة للمشاريع االستثمارية، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة.
6. ضرورة الربط بي قطاع االستخراج وقطاعات الطاقة )املصايف، والبرتوكيمياوايت، وحمطات 
الكهرابء، وشبكة األانبيب، وغريها( من خالل إلزام الشركات النفطية األجنبية العاملة على وفق 
جوالت الرتاخيص، وضمن العقود املوقعة معها؛ لغرض تنفيذها يف احملافظة؛ بغية تنويع مصادر 

الدخل، وتوفري فرص عمل، وحتسي املستوى املعيشي واخلدمات األساسية يف تلك احملافظة.
٧. زايدة التخصيصات للقطاع الصحي مبا يتيح إمكانية وصول هذا النظام للمناطق الريفية، 
املبكر لألمراض  أنظمة لإلنذار  الوقائي، وإنشاء  الطب  الصحية وسياسات  التوعية  برامج  وزايدة 
االنتقالية، وتطوير سياسة الصحة االحتادية اليت من شأهنا تقليل معدل وفيات األمهات واألطفال 

يف املناطق الريفية خاصة. 
8. العمل على تنمية صناعة تصفية النفط والغاز الطبيعي، وبناء مصايف جديدة، ومعامل 

تستخدم الفائض من عمليات التكرير والتصفية كالبرتوكيمياوايت واألسدة والطاقة. 
النشاط  مقومات  متتلك  السياحة؛ كوهنا  لتطوير  احملافظة  أهوار  استغالل  على  العمل   .٩
السياحي يف احملافظة بتوفري إمكانيات طبيعية فريدة، ومقومات بشرية ذات طابع خاص وهلا بعد 
القطاع  هبذا  النهوض  وإن  فيها؛  السياحية  االستثمار  أمام  الباب  وفتح  وإرث حضاري،  أترخيي 

يتطلب ما أييت: 

أوراق حبثية
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- إنشاء مطار دويل قرب مدينة أور التأرخيية، أو حتويل القاعدة العسكرية إىل مطار مدين.   
- إنشاء مدينة سياحية متكاملة ابلقرب من األماكن األثرية أو البيئية حتتوي على فنادق، 

ومطاعم سياحية، ومسابح، ومول جتاري، وألعاب وأماكن ترفيهية. 
- زايدة االهتمام ابلصناعات احلرفية، والرتاثية اخلاصة مبنطقة األهوار. 

- قيام احلكومة هبيئاهتا العامة مبهام تطوير واقع األهوار إىل املستوى الذي خيلق منها منطقة 
جذب لالستثمارات اخلاصة احمللة واألجنبية. 

- حتديث البىن التحتية إلقليم األهوار، وتوسيع اخلدمات األساسية. 
إدارايً  وإصالحها  أتهيلها  وإعادة  للدولة،  العائدة  واملعامل  الصناعية  املنشآت  دعم   .10
احمللية  املدخالت  ذات  والسيما  التنمية  عملية  ىف  بفعالية  تساعد  هبا؛ كي  والنهوض  واقتصادايً 

واملكون التكنولوجي العايل ذات األمهية االسرتاتيجية.
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 اخلامتة:
أوضحت الدراسة أهم املمكنات االقتصادية واالجتماعية يف حمافظة ذي قار، واستعراض 
املوارد الطبيعية واالحتياطيات النفطية اهلائلة اليت متتلكها احملافظة، فضاًل عن املوارد البشرية اليت مل 
تستغل ابلنحو األمثل يف العملية اإلنتاجية؛ لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وأظهرت الدراسة 

أن سوء توزيع مثار التنمية ونتاجاهتا بعادلة ساعد يف تفاوت مثار التنمية املكانية بي احملافظات.
وقد بينت الدراسة ارتفاع معدالت الفقر واحلرمان يف احملافظة اليت بلغت نسبتها )٪3٧،٤(، 
وهي نسبة عالية إذا ما قورنت مبعدالهتا يف عموم العراق من انحية، وما متتلكه احملافظة من موارد 
طبيعية وممكنات اقتصادية كبرية من انحية أخرى. ومن خالل رصد األهداف اإلمنائية لأللفية يبدو 
أن حمافظة ذي قار مل تتمكن من إجناز هذه األهداف يف عام 2015، بل إن بعضها شهد تراجعاً 
الصحيح حنو  املسار  على  اليت كانت  املؤشرات  بعض  ابستثناء  املنال،  بعيدة  وابتت  الوراء،  إىل 
اهلدف. ويبدو أن أتثري الظروف السياسية واألمنية اليت مير هبا البلد حالياً أثرت على وترية النشاط 
االقتصادي يف احملافظة وانعكس سلباً على زايدة معدالت البطالة إىل مستوايت كبرية؛ مما أثّر على 
معدالت الفقر واحلرمان، وأن كثرياً من إجنازات أهداف التنمية لأللفية ترتبط بشكل كبري ابملستوى 
التعليمي والثقايف للمجتمع وابملستوى الصحي الذي أتثر بشكل كبري كل واحدا« منهما ابخنفاض 

االنفاق احلكومي.
وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من السياسات التنموية، واآلليات املقرتحة للنهوض بواقع 
استثمارية  بيئة  توفري  املساعدة يف  اليت من شأهنا  االستثمارية  الفرص  وبيان  االقتصادي،  احملافظة 

مناسبة للقطاع اخلاص احمللي واألجنيب.
ويف اخلتام ندعو إىل العمل على وضع اسرتاتيجية تنموية شاملة على مستوى احملافظة ت�َُعدُّ 
من ِقَبِل متخصصي يف اجملاالت كافة وابلتعاون مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ كي 
تكون خارطة طريق حنو إجناز أهداف التنمية وغاايهتا والسيما يف جمال ختفيض معدالت البطالة، 

وخفض معدالت الفقر يف احملافظة.
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نشرت جملة االضطراابت العاطفية Journal of Affective Disorders يف كانون األول 2017 
دراسة عن االنتحار يف العراق حيث مت تقدمي وحتليل بياانت االنتحار لعامي2015 و2016.

نبذة خمتصرة عن الدراسة 

هذا  أسباب  إحدى  البياانت  جودة  وتعدُّ  آخر،  بلد  االنتحار  معدالت  ختتلف  مقدمة: 
االختالف، وال توجد بياانت وطنية عن االنتحار يف العراق، فالدراسة الوطنية العراقية األوىل عن 
هذا املوضوع هي املبادرة احلكومية اليت تديرها وزارة الصحة العراقية، واليت تعد اخلطوة األوىل لتطوير 

سجل وطين لالنتحار تستخدم بياانته يف االسرتاتيجية الوطنية ملنع هذه الظاهرة.

احملافظات  ُتضمَّن  العراق، ومل  الدراسة 13 حمافظة )من أصل 18( يف  مشلت  املنهجية: 
الثالث التابعة حلكومة إقليم كردستان، فضاًل عن أن الوضع األمين يف حمافظيت األنبار ونينوى قد 
حال دون مجع البياانت من هاتي احملافظتي. وقد أرسلت استمارة مجع البياانت إىل مجيع مراكز 

الدراسة الوطنية األولى لالنتحار في العراق
 لعامي 2015 و2016

د. محمد جمعة عباس*1 - د. نصيف الحميري*2 - د. عماد عبد الرزاق*3 - شاكر نعوش *4
 البروفيسور لويس أبليبي*5

*1.د.حممد ج. عباس، بكالوريوس يف الطب واجلراحة، ماجستري يف العلوم الطبية، استشاري الطب النفسي واحملاضر 
.Leicestershire Partnership NHS Trust الفخري، شركة ليسسرتشري

احليوية، وأستاذ مساعد  الطبية  العلوم  إدارة معهد  الطب واجلراحة، عضو يف  بكالوريوس يف  *2. د.نصيف احلمريي، 
واستشاري الطب النفسي، كلية الطب، جامعة بغداد.

*3. د. عماد عبد الرزاق، بكالوريوس يف الطب واجلراحة، عضو يف إدارة معهد العلوم الطبية احليوية، واستشاري الطب 
النفسي ومستشار الصحة النفسية يف وزارة الصحة العراقية.

*٤. شاكر نعوش، بكالوريوس يف علم االجتماع، وانشط يف جمال اخلدمة االجتماعية، ومستشفى بغداد التعليمي، بغداد، العراق.
*5. الربوفيسور لويس أبلييب، أستاذ الطب النفسي جامعة مانشسرت، قائد االسرتاتيجية الوطنية ملنع االنتحار يف إجنلرتا.
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الشرطة يف احملافظات ال� 13 حيث ُملئت فيما كان لكل احلاالت اليت اعتمدت يف الدراسة حكم 
ابالنتحار أصدره قاٍض بعد دراسة حتقيقات الشرطة وتقارير ما بعد الوفاة، أي إن الدراسة حصرت 
مجيع حاالت االنتحار حصراً شامال على وفق املعايري املذكورة آنفاً خالل عامي 2016-2015.

انتحار يف عام 2015 )نسبة الذكور إىل اإلانث  النتائج: كانت هناك حنو 2٩0 حالة 
)1.26( و35٧ حالة يف عام 2016 )نسبة الذكور إىل اإلانث 1.٤6(. وبلغ معدل االنتحار 
لكل 100 ألف نسمة )1.0٩( يف عام 2015، و)1.31( يف عام 2016. وكانت حاالت 
االنتحار بعمر 2٩ سنة أو أقل متثل نسبة )6٧.٩٪( من مجيع احلاالت. وكانت الطريقة األكثر 
شيوعاً لالنتحار هي الشنق )٤1٪(، تليها األسلحة النارية )31.٤٪(، واحلرق )1٩.2٪(. ويف 
حوايل )2٤.1٪( من احلاالت مت اإلبالغ عن وجود اضطراابت نفسية للمنتحرين، وكان التشخيص 
هو االكتئاب )53.٩٪(، ويف معظم احلاالت )82.1٪( مل تكن هناك حماوالت  األكثر شيوعاً 
سابقة. وأفادت التقارير أبن أقلية صغرية فقط قد أصيبت بصدمة نفسية )15.5٪(، أو مشكالت 

مالية )12.٤٪(، أو إساءة معاملة لألطفال )٪2.2(.

اخلالصة: إن معدل االنتحار يف العراق أقل من املعدل العاملي، وإن نسبة كبرية من املنتحرين 
كانت أبعمار الشباب وكان التوزيع بي اجلنسي متساوايً تقريباً يف هذه الفئة العمرية. ورمبا كانت 
العوامل االجتماعية والثقافية قد أّدت دوراً يف هذه األمناط، وجاءت معدالت االضطراب النفسي 
وتعاطي املخدرات أقلَّ من تلك اليت أبلغ عنها على الصعيد العاملي؛ وميكن هلذه النتائج أن تفيد 

االسرتاتيجية الوطنية العراقية ملنع االنتحار.

وأكدت الدراسة يف متهيدها أن االنتحار هو التحدي الرئيس الذي يواجه دوائر الصحة 
النفسية يف مجيع أحناء العامل، إذ قدرت منظمة الصحة العاملية وجود 800 ألف حالة انتحار يف 
تبلغ ٩.1  اإلانث  إىل  الذكور  نسبة  وأن  نسمة،  ألف  لكل 100   )11.٤( مبعدل  عام 2012 
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نوع  البلدان، حبسب  االنتحار يف خمتلف  معدالت  العاملية، 201٤(. وختتلف  الصحة  )منظمة 
اجلنس والفئات العمرية. وبصفة عامة، فإن معدالت االنتحار املقدرة هي أعلى يف البلدان ذات 
الدخل املرتفع )12.٧ لكل 100 ألف من السكان ونسبة الذكور إىل اإلانث تبلغ )3.5( مقارنة 
ابلدول املنخفضة الدخل )11.2( لكل مليون نسمة ونسبة الذكور إىل اإلانث تبلغ )1.6( )منظمة 
الصحة العاملية، 201٤(. ومعدل االنتحار لعام 2012 أقل بكثري يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
الدخل يف شرق املتوسط   مبا يف ذلك العراق )6.٤( لكل 100 ألف من السكان مع نسبة الذكور 
إىل اإلانث )1.٤( )منظمة الصحة العاملية، 201٤(. وأحد األسباب احملتملة هلذا االختالف هو 
أن نوعية بياانت االنتحار ختتلف من بلد آلخر تبعاً لعدم اإلبالغ أو سوء التصنيف، والسيما يف 
البلدان اليت يكون فيها االنتحار غري قانوين أو موسوماً ابلعار )منظمة الصحة العاملية، 201٤(؛ 
ومع ذلك هناك بعض األدلة على وجود فروق حقيقية يف البلدان ذات البياانت اجليدة )منظمة 

الصحة العاملية، 201٤(.

 وتصف الدراسة وضع العراق احلديث أبنه مّر أبربعة عقود من احلروب والعقوابت والصراعات 
األهلية، إذ عاىن نصف عدد السكان الذين مشلتهم الدراسة االستقصائية للصحة النفسية يف العراق 
على  واحدة  حادثة صادمة  من   )Alhasnawi et al., 2009( العاملية  الصحة  ملنظمة  التابعة 
األقل، ووجد االستطالع نفسه أن معدل انتشار أي اضطراب ملدى احلياة -ابستثناء االضطراابت 
الذهانية- هو 18.8٪. واجلدير ابلذكر أنه يوجد يف العراق 206 أطباء نفسيي، و3 مستشفيات 

.)Al-Uzri et al., 2012( نفسية، و23 وحدة نفسية

ووضحت الدراسة أن منظمة الصحة العاملية تصنف بياانت الوفيات إىل أربع فئات من 1 
)سجل وفاة شامل( إىل ٤ )عدم وجود سجل وفاة(، وحيصل العراق على درجة 2 )سجل وفاة مع 

تغطية منخفضة، نسبة عالية من األسباب غري حمددة وال احلديثة(. 
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املنهجية

يوجد يف العراق 18 حمافظة، ثالث منها -أربيل، ودهوك، والسليمانية- وهي جزء من حكومة 
إقليم كردستان، ومل تدرج هذه احملافظات يف هذه الدراسة، فيما مل تكن البياانت متوافرة من حمافظتي 
أخريي مها: )األنبار، ونينوى(؛ إذ كانت هااتن احملافظتان حتت سيطرة تنظيم )داعش( وقت إجراء 
الدراسة. وعلى وفق البياانت اليت مت احلصول عليها من مكتب اإلحصاء املركزي يف وزارة التخطيط 
جمموعه  ما   2015 عام  يف  املتبقية   13 ال�  احملافظات  يف  السكان  عدد  إمجايل  بلغ  فقد  العراقية، 
26،٤60،32٤ فرداً، منهم )13،3٤٩،621 ذكوراً، و13،110،٧03 إاناثً(، ويف عام 2016 

كان العدد 2٧،1٤0،8٩5 فرداً، منهم )13،6٩2،٩85 ذكوراً، و13،٤٤٧،٩10 إاناثً(.

وقد ُصّممت أداة مجع البياانت من قبل الباحثي، وُعّدلت بعض بنودها إبذن من استمارة 
االنتحار )201٤/03( املستخدمة يف التحقيق السري الوطين الربيطاين عن االنتحار والقتل من 

قبل األشخاص الذين يعانون من مرض عقلي. 

وحتتوي االستمارة على 36 بنداً تغطي التفاصيل الدميوغرافية، والعوامل السريرية: تفاصيل 
وقد  االنتحار.  إىل  أّدت  اليت  واألسباب  والنفسي،  الطيب  والتأريخ  سابقة،  وحماوالت  االنتحار، 
أُرِسلت استمارة مجع البياانت عن طريق منظمة الصحة العاملية إىل وزارة الداخلية، ووزعت بعد 
ذلك على مجيع مراكز الشرطة يف احملافظات ال� 13 املذكورة آنفاً. وقد استخدم هذا النهج لضمان 
إدراج مجيع حاالت االنتحار؛ ألن الشرطة حتقق يف مجيع حاالت االنتحار يف العراق، ويشمل هذا 
التحقيق فحص املشهد، وإجراء املقابالت مع األشخاص املعنيي، مبا يف ذلك األسرة. وتُفَحُص 
نتائج التحقيق وتقرير ما بعد الوفاة من قبل القاضي الذي يقدم احلكم النهائي ابالنتحار. وكانت 
مجيع احلاالت الواردة يف هذا التقرير ضمن احلاالت اليت صدر حكم االنتحار حبقها من القاضي 
عن  فضاًل  حتقيقهم،  إىل  استناداً  البياانت  استمارة مجع  الشرطة  ضباط  استكمل  وقد  املختص، 
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احلصول على البياانت املفقودة من خالل االتصال ابلعائلة؛ ولذلك، فإن املتغريات السريرية -مثل 
وجود اضطراب نفسي- كانت تستند إىل تقارير األسرة.

النتائج

الرتكيبة السكانية

بلغ جمموع حاالت االنتحار 6٤٧ حالة، منها 2٩0 حالة يف عام 2015، و35٧ حالة يف 
عام 2016. ويف عام 2015، كان هناك عدد قليل من الذكور )162، 55.٩٪( مقارنة ابإلانث 
)٤٤.1،128٪( وبلغت نسبة الذكور إىل اإلانث )1.26(. ووجد منط مماثل يف عام 2016، 
حيث كان هناك 212 )5٩٪( من الذكور و1٤5 )٤0٪( من اإلانث، وكانت نسبة الذكور إىل 
اإلانث أعلى قلياًل، عند )1.٤6(. وبلغت نسبة الذكور إىل اإلانث يف جمموع احلاالت )1.36.( 
وإن حنو نصف حاالت االنتحار الكلية يف العراق قد حدثت يف بغداد والبصرة، ويبّي الشكل )1( 

توزيع احلاالت حسب العمر واجلنس.
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الشكل1

ويف كال العامي، كان عمر غالبية احلاالت أقلَّ من 2٩ عاماً، 65.2٪ من احلاالت يف عام 
2015، و٧0٪ من احلاالت يف عام 2016 -اجلدول 1-، وترد تفاصيل أخرى عن احلاالت 
الدميوغرافية يف اجلدول 1. وجتدر اإلشارة إىل أن 55.8٪ من احلاالت كانوا عزابً )مجع أعزب(، 
28،3٪ من احلاالت كان لديهم أطفال، و56،٧٪ من احلاالت مل يكن هلا عمل منتظم )٪21،8 

من العاطلي عن العمل، و3٤،٩٪ من رابت البيوت(.
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اجلدول 1 التفاصيل الدميغرافية
اجملموع20152016 

النسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقم  
5٧.80٪5٩.٤03٧٤٪55.٩0212٪162ذكراجلنس

٤2.20٪٤0.602٧3٪٤٤.101٤5٪128أنثى
6٧.٩0٪٧0.00٤3٩٪65.20250٪18٩≥ 2٩الفئة العمرية

30≥101٪3٤.8010٧٪30.00208٪32.10

الفئة العمرية

0.80٪0.805٪0.٧03٪2≥٩ سنوات
36.20٪38.1023٤٪33.80136٪10٩8-1٩ سنوات

30.٩0٪31.10200٪30.٧0111٪208٩-2٩ سنة
1٤.٧0٪13.٤0٩5٪16.20٤8٪30٤٧-3٩ سنة
8.٧0٪6.٤056٪11.٤023٪٤033-٤٩ سنة

٤.60٪5.0030٪٤.1018٪5012-5٩ سنوات
٤.20٪5.002٧٪3.1018٪٩≤ 60 عامًا

احلالة االجتماعية

55.80٪56.00361٪55.50200٪161أعزب
3٩.60٪38.٧0256٪٤0.٧0138٪118متزوج

3.20٪3.6021٪2.8013٪8مطلق / منفصل
1.٤0٪1.٧0٩٪1.006٪3أرمل

28.30٪26.60183٪30.30٩5٪88نعموجود اطفال

الدين
٩٩.٤0٪٩٩.٤06٤3٪٩٩.30355٪288مسلم

0.60٪0.60٤٪0.602٪2دين آخر

املستوى العلمي
13.٤0٪13.208٧٪13.80٤٧٪٤0أمي

81.60٪82.10528٪81.002٩3٪235املدرسة االبتدائية/ الثانوية
٤.٩0٪٤.8032٪5.201٧٪15جامعة/دراسات عليا

املهنة
21.80٪21.301٤1٪22.٤0٧6٪65عاطل عن العمل

٤3.30٪٤2.60280٪٤٤.10152٪128عامل / طالب
3٤.٩0٪36.10226٪33.٤012٩٪٩٧ربة منزل
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طرق وتفاصيل أخرى لالنتحار

يبّي اجلدول )2( أن تفاصيل العمل االنتحاري كانت متشاهبة يف كال العامي من دون وجود 
فروق إحصائية كبرية. وكانت الطريقة األكثر شيوعاً لالنتحار الشنق )٤1٪(، تليها األسلحة النارية 
)31.٤٪(، واحلرق الذايت )1٩.2٪(. وكانت مخس حاالت فقط )3.2٪( من املرضى النزالء، و6 
حاالت أخرى )3.٩٪( خرجت من مستشفيات األمراض النفسية خالل األشهر الثالثة املاضية. 
وأفادت التقارير أبن أقلية صغرية جداً كانت حتت أتثري الكحول )2.2 ٪(، أو غريها من املواد غري 

القانونية )2.8٪( يف أثناء العمل االنتحاري.
اجلدول 2 تفاصيل االنتحار

اجملموع20152016 
النسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقم  

طريقة االنتحار

1٩.20٪22.٤012٤٪15.2080٪٤٤حرق الذايت
٤1.00٪38.٩0265٪٤3.٤013٩٪126الشنق

31.٤0٪2٩.٧0203٪33.٤0106٪٩٧األسلحة النارية
0.50٪0.303٪0.٧01٪2القفز

٤.30٪٤.2028٪٤.5015٪13جرعة زائدة / مادة كيميائية
1.20٪1.٧08٪0.٧06٪2غرق

2.50٪2.8016٪2.1010٪6خمتلف
انتحار املرضى الداخليني 

3.20٪3.٧05٪2.٧03٪2نعم)النزالء(

االنتحار يف غضون 3 دقائق 
3.٩0٪٤.٩06٪2.٧0٤٪2نعمبعد التسريح من املشفى

االنتحار حتت أتثري 
2.20٪2.801٤٪1.٤010٪٤نعمالكحول

االنتحار حتت أتثري املواد 
2.80٪3.6018٪1.٧013٪5نعمغري املشروعة
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اخلصائص الطبية واالجتماعية

تظهر اخلصائص الطبية واالجتماعية للحاالت يف اجلدول 3 أن أقلية من احلاالت )3.٩٪( 
كانت تعاين من أمراض جسدية، وحوايل ربع )2٤.1٪( عانت من االضطراابت النفسية. وكان 
التشخيص األكثر شيوعاً هو االكتئاب الذي شّكل حوايل نصف حاالت االضطراابت النفسية 
)53.٩٪(. وكانت نسبة 13.٧٪ فقط من احلاالت هلا ماٍض سابق يف الدخول إىل مستشفيات 
األمراض النفسية، ويف معظم احلاالت )82.1٪(، مل تكن هناك حماوالت انتحار سابقة، مل يكن 
هناك سوى عدد قليل من احلاالت اليت أصيبت بصدمة نفسية )15.5٪(، أو عانت من مشكالت 

مالية )12.٤٪(، أو سوء معاملة يف أثناء الطفولة )٪2.2(.

اجلدول 3 اخلصائص الطبية واالجتماعية

20152016Totalاملتغري

النسبةالرقمالنسبةالرقمالنسبةالرقم  

٩.30٪8.٤060٪10.3030٪30 مرض جسدي
2٤.10٪22.٧0156٪25.٩081٪٧5 اضطراب نفسي

مدة االضطراب النفسي
50.30٪٤٩.٤0٧8٪51.٤0٤0٪38أقل من 1 سنة
20.00٪22.2031٪1٧.6018٪213-5 سنوات

2٩.٧0٪28.٤0٤6٪31.1023٪23أكثر من 5 سنوات

التشخيص

53.٩0٪55.6082٪52.10٤5٪3٧كآبة
٧.٩0٪12.3012٪2.8010٪2ذهان

اضطراب العاطفة 
3.30٪6.205٪05٪0الثنائي القطب

3٤.٩0٪25.٩053٪٤5.1021٪32خمتلف
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عدد حاالت الدخول اىل 
املشفى

86.30٪82.٧0132٪٩0.306٧٪65ال دخول
6.50٪٧.٤010٪5.606٪٤دخول واحد

٧.20٪٩.٩011٪٤.208٪3دخولي أو أكثر

عالج سابق ابلصدمات 
3.٩0٪3.٧06٪٤.203٪3نعمالكهرابئية

عدد حماوالت االنتحار 
السابقة

82.10٪81.20531٪83.102٩0٪2٤1ال توجد حماولة سابقة
15.00٪15.٤0٩٧٪1٤.5055٪٤2حماولة واحدة سابقة

2.٩0٪3.٤01٩٪2.٤012٪٧حماولتان أو أكثر

3.٤0٪3.٩022٪2.٧01٤٪8نعمماٍض يف تناول الكحول

3.٤0٪٤.5022٪2.1016٪6نعمماٍض يف تعاطي املخدرات

15.50٪18.50100٪11.٧066٪3٤نعمماٍض يف الصدمات النفسية

12.٤0٪11.2080٪13.80٤0٪٤0نعممشكالت مالية

سوء املعاملة يف أثناء 
الطفولة

٩٧.80٪٩٩.20633٪٩6.2035٤٪2٧٩ال إساءة
2.20٪0.801٤٪3.803٪11سوء معاملة نفسية

0٪00٪00٪0سوء معاملة جسدية
0٪00٪00٪0سوء معاملة جنسية

0.٩0٪0.606٪1.٤02٪٤نعمماٍض عائلي يف االضطراب النفسي

1.60٪1.٩010٪1٧٪3نعمماٍض عائلي يف حماوالت االنتحار

0.60٪0.60٤٪0.٧02٪2نعمماٍض عائلي يف االنتحار

إحصائية  فروق  وجود  عدم  مع  جداً،  متشاهبة  احلاالت  أن  العامي  بي  املقارنة  أظهرت 
كبرية بي املتغريات إال يف ثالث حاالت، ففي عام 2016، وكان هناك مزيد من حاالت الذهان 
 = P ،٪0 االختالل العقلي( )12.3٪ مقابل 2.8٪(، واضطراب ثنائي القطب )6.2٪ مقابل(
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0.005(، وحاالت أكثر عن الصدمة النفسية )18.5٪ مقابل ٧.P ،٪11 = 0.02(، وهناك 
.)0.01 = P ،٪3.8 مؤشرات قليلة عن سوء معاملة األطفال )٩0.8٪ مقابل

املقارانت عرب الفئات العمرية واجلنس

حتليل  أجري  فقد  سنة،  عن 2٩  أعمارهم  تقل   )٪6٧.٩( احلاالت  ثلثي  أن حوايل  ومبا 
30 سنة(.  2٩ سنة( مع بقية احلاالت )≤  منفصل ملقارنة هذه الفئة العمرية األصغر سناً )≥ 
وترد يف اجلدول ٤ فروقات ذات داللة إحصائية كبرية بي اجملموعتي، وكانت نسبة الذكور إىل 
اإلانث من الفئة العمرية األصغر سناً أقل )1.0٧( من الفئة العمرية األكرب سناً )2.٤(. وكانت 
حاالت االنتحار عند األصغر سناً مقارنة حباالت االنتحار عند األكرب سناً أكثر عزوبية )٧0.6٪ 
مقابل 5.P ،٪2٤ >0.001(، وكانت أقل احتمااًل إلجناب األطفال )15٪ مقابل ٪56.3، 
P >0.001(. وبقيت هذه الفروقات كبرية حى بعد استبعاد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 1٩ 
عاماً؛ ألنه من غري احملتمل أن يكونوا متزوجي. وكان لدى اجملموعة األصغر سناً تقارير أقل فيما 
خيصُّ األمراض اجلسدية )5.٩٪ مقابل P ،٪16.3 >0.001( واالضطراابت النفسية )1.٪1٩ 
مقابل 6.P ،٪3٤ >0.001(؛ وتعاطي املخدرات )1.8٪ مقابل ٧.P ،٪6 >0.001( وحى 

.)0.001< P ،٪23.1 املشكالت املالية )٧.3٪ مقابل
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اجلدول 4 فروق مهمة بني الذين يبلغ عمرهم ≥ 29 سنة و ≤ 30 سنة
إحصاءات≤30≥ 2٩  

  No٪No٪ Chi
SquareP

اجلنس
>٧0.٧020.8110.001٪51.٧01٤٧٪22٧ذكر
  2٩.30٪٤8.3061٪212أنثى

احلالة االجتماعية

>2٤.50120.1٧20.001٪٧0.6051٪310أعزب
  68.30٪26.001٤2٪11٤متزوج

  3.80٪3.008٪13مطلق / منفصل
  3.٤0٪0.50٧٪2أرمل

>56.30126.5020.001٪15.0011٧٪66يوجد أطفالوجود أوالد

املهنة

2٧.٩011.10٧0.00٤٪18.٩058٪83عاطل عن العمل

  ٤5.20٪٤2.٤0٩٤٪186عامل / طالب

  26.٩0٪38.٧056٪1٧0ربة منزل

طريقة االنتحار

>2٤.0028.6260.001٪16.٩050٪٧٤حرق ذايت
  28.٤0٪٤6.٩05٩٪206الشنق

  38.50٪28.0080٪123األسلحة النارية
  0.50٪0.501٪2القفز

جرعة زائدة / مادة 
  2.٤0٪5.205٪23كيميائية

  1.٩0٪0.٩0٤٪٤غرق
  ٤.30٪1.60٩٪٧خمتلف

حتت أتثري تعاطي 
5.8010.11٤0.001٪1.٤012٪6نعماملخدرات يف أثناء احملاولة
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>16.3018.2250.001٪5.٩03٤٪26نعممرض جسدي

>3٤.6018.٤850.001٪1٩.10٧2٪8٤نعماضطراب نفسي
ماضي يف تعاطي 

6.٧010.3520.001٪1.801٤٪8نعماملخدرات

>23.1032.٤630.001٪٧.30٤8٪32نعممشكالت مالية

وأظهرت املقارنة بي الذكور واإلانث أن اإلانث أصغر سناً )متوسط العمر = 2٤، االحنراف 
املعياري = 11.6( من الذكور )متوسط العمر = 2٩.٤، االحنراف املعياري = 1٤.٧(، وكان هذا 
أغلبية  أما يف اإلانث، فإن   .0.001< P ،٤.٧23 = t :االختالف ذا داللة إحصائية كبرية
النساء )81.3٪( كن رابت بيوت، واستخدمن احلرق كوسيلة لالنتحار أكثر من الذكور )٪28.2 

مقابل 12.6٪(. وترد يف اجلدول 5 فروقات ذات داللة إحصائية.

اجلدول 5 فروقات مهمة بني الذكور واإلانث
إحصائياتأنثىذكر  

  No٪No٪ Chi
SquareP

احلالة االجتماعية

>٤٩.5031.6660.001٪60.٤0135٪226أعزب

  ٤0.٧0٪38.80111٪1٤5متزوج

  ٧.00٪0.501٩٪2مطلق / منفصل
  2.٩0٪0.308٪1أرمل

املهنة

>1.80٤53.5060.001٪36.٤05٪136عاطل عن العمل

  16.80٪62.60٤6٪23٤عامل / طالب

  81.30٪1.10222٪٤ربة منزل
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املستوى العلمي
18.3010.6٤0.005٪٩.٩050٪3٧أمي

  ٧8.00٪8٤.20213٪315املدرسة االبتدائية / الثانوية
  3.٧0٪5.٩010٪22جامعة )دراسات عليا(

طريقة االنتحار

>28.20٤1.6260.001٪12.60٧٧٪٤٧حرق ذايت

  3٩.20٪٤2.2010٧٪158الشنق

  22.00٪38.2060٪1٤3سالح انري

  0.٤0٪0.501٪2القفز
  6.60٪2.٧018٪10جرعة زائدة / مادة كيميائية

  1.80٪0.805٪3غرق
  1.80٪2.٩05٪11خمتلف

0.٤010.1٩0.001٪٤.501٪1٧نعمحتت أتثري مادة غري مشروعة

>0.٤013.2350.001٪5.601٪21نعمماٍض يف تناول الكحول

>0.٤013.2350.001٪5.601٪21نعمماٍض يف تعاطي املخدرات

٧.3011.0660.001٪16.0020٪60نعممشكالت مالية

حتليل النتائج الرئيسة

هناك أربع نتائج رئيسة يف هذه الدراسة، هي: اخنفاض معدل االنتحار مقارنة مع األرقام 
الدولية واإلقليمية، وارتفاع املعدالت بي الشباب، واخنفاض نسبة الذكور إىل اإلانث -والسيما 
يف حاالت االنتحار عند الشباب-، واخنفاض معدالت االضطراابت النفسية وتعاطي املخدرات.

معدل انتحار منخفض

أكدت الدراسة أنه بناًء على ما توافر لديها من بياانت فقد بلغ معدل االنتحار لكل 100 
ألف من السكان يف العراق 1.0٩ يف عام 2015 و1.31 يف عام 2016؛ وهذه املعدالت أقل 
من املعدل العاملي لالنتحار )11.٤ لكل 100000 من السكان( وأقل من معدل مؤشر البلدان 
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ذات الدخل املنخفض واملتوسط يف شرق املتوسط )6.٤ لكل 100 ألف نسمة( )منظمة الصحة 
العاملية، 201٤(. ومن اجلدير ابلذكر أن أرقام منظمة الصحة العاملية هلذه املنطقة متت مراجعتها 
)Shah, 2009(. وما زال االنتحار يف العراق موسوماً ابلعار، وما يزال عدم اإلبالغ عنه ممكناً؛ 
ومع ذلك، فإن التشابه يف النتائج بي العامي يعطي بياانت الدراسة بعض املوثوقية؛ لذا حى مع 
التفسري احلذر تُعِطي النتائج بعض األدلة املعقولة على اخنفاض معدل االنتحار يف العراق مقارنة 

ابملعدالت العاملية وحى اإلقليمية.

واالجتماعية  الثقافية  العوامل  تؤدي  فقد  واضحة،  ليست  املنخفض  املعدل  هذا  وأسباب 
دوراً، حيث يستند اجملتمع العراقي إىل هيكل األسرة املمتدة؛ وقد يوحي ذلك بوجود درجة قوية 
من االرتباط االجتماعي واالنتماء ابملقارنة ابجملتمعات القائمة على مفهوم األسرة النواة. وقد ُوِجَد 
 Van Orden et al., 2008b, Van( االنتحارية ترتبط ابألفكار  االنتماء  أن مشاعر عدم 
Orden et al., 2008a(، وحماوالت االنتحار )Conner et al., 2007(. وقد اقرتح االنتماء 
أمنوذج حديث لالنتحار )Joiner, 2005(، وقد يكون  املنخفض كعنصر أساس لالنتحار يف 
للدين أيضاً دور يف هذا املعدل املنخفض؛ إذ إن مجيع احلاالت يف هذه الدراسة -تقريبًا- هي من 
خلفية إسالمية؛ واإلسالم حيّرم االنتحار. وإن األشخاص األكثر تديُّناً لديهم مواقف سلبية جتاه 
االنتحار وتقّل لديهم ابلنتيجة معدالت االنتحار )Koenig and Larson, 2001(، وإن الدور 
الوقائي للدين ميكن أن يكون من خالل حظره لالنتحار، وكذلك من خالل توفري املغزى والراحة 

.)Koenig, 2009( والدعم اجملتمعي

توزيع العمر واجلنس

الصحة  منظمة  الحظت  وقد  عاماً،   2٩ عن  تقريباً  االنتحار  حاالت  ثلثي  أعمار  تقل 
العاملية أن معدالت االنتحار يف بعض البلدان تبلغ ذروهتا لدى الشباب، مث تنخفض يف منتصف 
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العمر )منظمة الصحة العاملية، 201٤(. وقد لوحظ هذا النمط يف هذه الدراسة )انظر الشكل 
1(، فأسباب ارتفاع معدل الشباب ليست واضحة، وال يبدو أن االضطراابت النفسية واستعمال 
املخدرات يفسران هذا النمط؛ ألن معدالت هذه االضطراابت كانت يف الواقع أقل يف الفئة العمرية 
األصغر سناً. ومع ذلك، فإن عدم التعرف على هذه االضطراابت ما يزال احتمااًل. أما البطالة 
فهي عامل خطر معروف لالنتحار )Blakely et al., 2003( فضاًل عن األفكار االنتحارية 
)Gunnell et al., 2004(. أما العزوبية فهي األخرى ساعدت يف رفع معدل االنتحار -جزئياً 
على األقل-؛ ألن هناك عدداً أكرب من اإلانث يف الفئة العمرية األصغر سناً منه يف الفئة العمرية 

األكرب سناً.

معدالت االضطراابت النفسية وتعاطي خمدرات منخفضة

يف الوقت الذي أدت فيه العوامل االجتماعية دوراً كبرياً يف الفئة العمرية األصغر سناً، فإن 
دور العوامل اخلطرة األخرى مثل املرض البدين، واالضطراابت النفسية، وإدمان املخدرات يبدو أهنا 
أكثر أمهية عند أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بي 30 عاماً أو أكثر؛ ومع ذلك ما تزال معدالت 
هذه االضطراابت منخفضة. ووجدت الدراسة أن نسبة احلاالت اليت كان لديها اضطراب نفسي 
النسبة أعلى قلياًل من نسبة وجود اضطراب نفسي )ابستثناء االضطراابت  هي 2٤.1٪؛ وهذه 
 Alhasnawi( 18.8٪ اليت أثبتها مسح منظمة الصحة العاملية للصحة العقلية يف العراق )الذهنية
et al., 2009(. غري أن هذا املعدل )2٤.1٪( ما يزال منخفضاً جداً مقارنة ابلبلدان األخرى؛ 
البلدان  النفسية يف حاالت االنتحار من 60٪ يف بعض  حيث تراوحت معدالت االضطراابت 
اآلسيوية )Phillips et al., 2002, Radhakrishnan and Andrade, 2012( إىل ٩0٪ 
يف البلدان ذات الدخل املرتفع )Cavanagh et al., 2003(، ومن املمكن أن بعض حاالت 
Al-( النفسية الرعاية  من  املساعدة  يطلبوا  مل  املرضى  ألن  عنها؛  يبلغ  مل  النفسية   الالضطراابت 
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hasnawi et al., 2009(. هذا فضاًل عن حقيقة أن عدداً قلياًل فقط من املرضى الذين يعانون 
من اضطراب عقلي ميكن تشخيصه يف العراق يتلقون العالج )Alhasnawi et al., 2009( قد 
يفسر أن عدد انتحار املرضى الراقدين يف املستشفيات هو اندر جداً، ويف احلاالت اليت أُبِلَغ فيها 
 Conwell et al., 1996,( ًعن اضطراب نفسي، كان االكتئاب هو التشخيص األكثر شيوعا
Henriksson et al., 1993, Mann, 2003, Rich et al., 1986(، وكانت معدالت 
تعاطي الكحول واملخدرات )حوايل 2٪( وهذا أقل بكثري من تلك املبلغ عنها يف حاالت االنتحار 
يف أماكن أخرى، حيث تراوحت معدالهتا بي 1٩٪ وSchneider, 2009( ٪63(. وتبّي أن 
املسح الوطين العراقي للحالة املعيشية لألسر عن تعاطي الكحول واملخدرات قد وجد معدالت 
.)Al-Hemiery et al., 2017( منخفضة مماثلة على الرغم من عدم اإلبالغ لبعض احلاالت

نتائج أخرى

لالنتحار اليت توصلت اليها الدراسة هو الشنق، يليه استخدام  إن الطريقة األكثر شيوعاً 
األسلحة النارية؛ وهااتن الطريقتان مها أكثر الطرق شيوعاً يف البلدان ذات الدخل املرتفع. وميثل 
العاملية،  الصحة  )منظمة  االنتحار  حاالت  من   ٪18 النارية  األسلحة  واستخدام  الشنق٪50 
201٤(، واجلدير ابلذكر أن احلصول على السالح يف العراق أمر سهل؛ بسبب الوضع األمين 

املرتدي منذ عام 2003. 

أما احلرق فهو أمر اندر جداً يف البلدان الغربية، إالّ أهنا كانت اثلث أكثر الطرق شيوعاً، إذ 
استخدم من قبل اإلانث أكثر من الذكور، وقد ُسلِّط الضوء على استخدام هذه الطريقة يف إيذاء 
 Amin et al., 2012,( النفس واالنتحار -والسيما يف اإلانث- يف البحوث السابقة يف العراق
Othman, 2011(. وهناك 1٧٪ فقط من احلاالت كان هلا حماولة سابقة لالنتحار أو حماولة 
إليذاء النفس، وأحد التفسريات احملتملة هو استخدام أساليب مميتة للغاية؛ مما يؤدي إىل نتيجة 
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قاتلة؛ وقد خيلق ذلك صعوبة يف حتديد الفئات املعرضة للخطر؛ نظراً ألن حماولة االنتحار السابقة 
.)2008 ,.Yoshimasu et al( أو إيذاء النفس مها أقوى مؤشٍر على االنتحار يف املستقبل

نقاط القوة والضعف

معدالت  من حساب  تتمكن  مل  إذ   ،limitations القيود  بعض  الدراسة  هذه  واجهت 
موحدة للسن، وما يزال من املمكن وجود نقص يف البالغات، وميكن أن تكون املعدالت الفعلية 
البياانت إىل حتقيقات الشرطة وتقارير األسرة اليت كان من  الدراسة. واستندت  أعلى مما وجدته 
املمكن أن تكون انقصة أو جاهلة بعدد من العوامل، مبا يف ذلك االضطراب النفسي وإدمان تعاطي 
املخدرات، والتجارب النفسية املؤملة، ومل يكن غالبية املرضى حتت رعاية اخلدمات الصحية النفسية؛ 
ولذلك كان من الصعب إثبات صحة البياانت النفسية. ومل ُتضمَّن عدد من العوامل االجتماعية 
أو الضغوطات يف أمنوذج مجع البياانت )على سبيل املثال مشكالت العالقة أو الزواج القسري( أو 
مت تضمينها، ولكن هناك حاجة ملزيد من التفاصيل )نوع الصدمة النفسية، على سبيل املثال(، ومل 
ُتضّمن احملافظات التابعة حلكومة إقليم كردستان يف هذه الدراسة، وال ميكن تعميم النتائج على هذه 

احملافظات، والسيما أن هلا خصائصها العرقية والثقافية الفريدة.

البحث والتوجيه املستقبلي

حتسي  خالل  من  ذلك  ويكون  حتسيناً؛  الدراسة  هذه  يف  مجَُِعت  اليت  البياانت  تتطلب 
الصحة  جمال  يف  املهنيي  من  مباشرة  ومبشاركة  للمعلومات،  أخرى  مصادر  ودمج  اإلمكانيات، 
النتائج يف البحث؛  التقصي لدراسة بعض  البياانت. وهناك حاجة إىل مزيد من  العقلية يف مجع 
فعلى سبيل املثال: إن املعدالت املرتفعة لدى الشباب مع اخنفاض نسبة الذكور إىل اإلانث، ودور 
العوامل االجتماعية الثقافية يف هذه الفئة العمرية حتتاج إىل مزيد من التحقيق. فضاًل عن أّن دور 
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االضطراابت النفسية، وإدمان تعاطي املواد املخدرة، واحلصول على رعاية اخلدمات الصحية جماالت 
أخرى من جماالت البحث. ومن أهم التدابري الفعالة للحد من معدالت االنتحار الوطنية هو تقييد 
 Hawton, 2002, Hawton et al., 2009, Mann et( الوصول إىل وسائل االنتحار
al., 2005(. وحتتاج السياسات إىل تقييد الوصول إىل األسلحة النارية والكريوسي، فضاًل عن 
املتابعة -وإن كانت صعبة يف الوقت احلايل-. وستساعد هذه الدراسة يف تطوير جمموعة الوقاية 
من االنتحار اليت تضم ممثلي من خمتلف اإلدارات احلكومية؛ ويتمثل دور هذه اجملموعة يف وضع 

األهداف، واقرتاح السياسات، ورصد التوجهات.
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2018-2-6
ت�َُعدُّ الزراعة عنصراً مهماً يف حتقيق األمن الغذائي وإحدى أهم املوارد يف النهوض ابالقتصاد 
الوطين، حيث إن عناصر االقتصاد يف كل بلد تتمحور يف األساسات الثالثة )الزراعة، والصناعة، 

والتجارة(، فضاًل عن اجلوانب األخرى. 
حتدايت  تفرض  العامل  يف  متسارعة-  -وبوترية  املتالحقة  العاملية  االقتصادية  ات  التغريُّ وإن 
جسيمة على العراق من حيث مستوى حرية التجارة الدولية وحترير رؤوس األموال العاملية؛ فهذه 
التحدايت متسُّ العراق يف أمنه الغذائي وسياسته، وتنميته االقتصادية واالجتماعية، واألمن الوقائي. 
واالقتصاد العراقي احلايل هو فردي التوجُّه، يقوم على اعتماد النفط كمصدر أساس لنموه؛ 
وهو -ابلطبع- خيار آين لن يؤدي املتطلبات البيئية على املدى البعيد، فالعراق أمهل بقية القطاعات 
ومنها القطاع الزراعي؛ نتيجة الظروف اليت ميّر فيها العراق، حيث ابت يف أدىن املراتب املتدنية يف 
الزراعة وانزوى متاماً، وحتّول على إثر ذلك من بلد زراعي إىل مستورد تقريباً جلميع املنتجات الزراعية، 

وهذا ما يُثقل كاهل االقتصاد العراقي وجيعله يف حالة ال حيسد عليها.
وإن من أسباب تراجع الزراعة يف العراق -بشقيه املطري واملروي- عّدة أمور، منها البيئة 
السياسية واألمنية غري املدروسة إلدارة املشاريع، وكذلك تفشي الفساد، وعدم خلق بيئة مناسبة 

جلذب االستث�مار الداخلي واألجنيب هي من أهم هذه األسباب. 
وتبّي هذه الدراسة بعض األسباب اليت أّدت إىل تدهور الزراعة وطرح جمموعة من احللول 
اليت من املمكن أن تعيد للزراعة عافيتها يف املستقبل، وحتقيق نتائج إجيابية يف ظّل الوضع الراهن. 

اإلنتاج الزراعي في العراق – مقترحات للنهوض

حيدر الخفاجي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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استرياد العراق للمواد الغذائية
يستورد العراق -على وفق آخر اإلحصائيات الرسية- من الغذاء ما يعادل ربع قيمة فاتورة 
الواردات، أي: معدل 20 مليار دوالر، بنسبة 30٪ من املوازنة السنوية، ففي العام املاضي استورد 

شهرايً مواد غذائية بقيمة ستة مليارات دوالر، لتأمي نظام البطاقة التموينية.
للعراق إىل  التجارية  النفقات  يتنامى معدل  أن  الدويل  النقد  تقرير أصدره صندوق  وتوقع 
85.5 تريليون دينار )٧1 مليار دوالر( خالل عام 201٤، و85.٩ لألعوام املاضية، و8٩ يف 
2016 ليصل عام 2018 إىل حنو 102.٧ تريليون دينار عراقي )85 مليار دوالر(1؛ مما يؤكد 
تطوير  بعد  تصنيعها حملياً  اليت ميكن  املنتجات  استرياد  وتقليل  الوطين،  اإلنتاج  تعزيز  إىل  احلاجة 

القطاع الزراعي.
ويف تقييم لنتائج سياسات احلكومة للنهوض ابلقطاع الزراعي واالكتفاء الذايت، يوضح بعض 
اخلرباء أنه مل يطرأ أي حتسن ملحوظ على اإلنتاج الزراعي للعراق، حيث إن األراضي الصاحلة للزراعة 
ال تتعدى 11,5 مليون هكتار أي 26٪ من املساحة الكلية للبلد، أما األراضي املزروعة فعاًل 
فال تتجاوز 5,5 ماليي هكتار أي ٤8٪ فقط من األراضي الصاحلة للزراعة و13٪ من املساحة 

الكلية، يف حي يشّكل حجم املياه يف العراق ربع احلجم املتاح يف املنطقة2. 
أهم أسباب تراجع القطاع الزراعي 

األمطار، . 1 تساقط  تقليل  يف  ساعدت  األخرى  املناخية  والظروف  احلراري  االحتباس  ظاهرة 
وسببت شّح املياه يف مساحات شاسعة من األراضي الزراعية.

 ممارسة بعض دول اجلوار السياسات السلبية جتاه العراق اليت تنبع منها مياه األهنار العراقية؛ مما 2. 
أثر بنحٍو كبري على كمية املياه الواصلة للعراق.

 تكاسل املزارع العراقي وحبثه عن مهن أكثر رحباً، وحتوله من منتج يف االقتصاد العراقي إىل 3. 
مستهلك للمحاصيل الزراعية؛ وهذه النتيجة جاءت ألسباب متعددة وتتحملها عدة أطراف.

عدم توافر املعدات الزراعية احلديثة اليت تدعم املزارع يف استصالح األراضي الزراعية، واالعتماد . ٤
على الوسائل القدمية والبدائية؛ مما يؤثر على حجم املردود اإلنتاجي لألرض ونوعيته.

1-  تقرير صن�دوق النق�د الدول�ي.
2- صباح نعوش، أزمة الزراعة يف العراق، جملة املعرفة، العربية السعودية، 200٤.
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عدم توفري األسدة الكيمياوية والبذور الكافية من قبل الدولة للمزارع، وإن توافرت فإهّنا تُعطى . 5
أبسعار ابهضة غري مدعومة. 

االستحواذ على مساحات كبرية من األراضي الزراعية وحتويلها إىل سكنية؛ مما سبب أزمة يف . 6
األراضي الصاحلة للزراعة، مع غياب الرقابة احلكومية على املستخدمي وعدم اختاذ إجراءات 

رادعة ملنع ذلك. 
عدم وجود التخصيصات املالية الكافية للقطاع الزراعي.. ٧

 انفتاح السوق احمللية للمحاصيل الزراعية املستوردة من دول اجلوار، وعدم محاية املنتج الزراعي 8. 
احمللي من منافسة املستورد.

عدم توافق القواني احلالية مع التطوير الزراعي والسيما قواني امللكية وقانون التأجري )11٧(.. ٩
تبطي . 10 يف  الري  مياه  استخدام  لتنظيم  املائية  املوارد  إدارة  الطرق احلديثة يف  عدم تطبيق 

استصالح  على  عالية  ذي كفاءة  بزل  نظام  وإنشاء  الرشح،  لتقليل  املائية  واجملاري  القنوات 
األراضي.

 تفشي الفساد اإلداري يف بعٍض من مؤسسات الدولة والسيما الدوائر الزراعية، وانعدام 11. 
الدور الرقايب على من يُعيق النهوض والتطوي�ر يف تنمية القطاع الزراعي.

ويرى املختصون يف الشأن الزراعي أن أبرز اإلشكاالت اليت تواجه العراق يف جمال الزراعة هو 
عدم توافر التمويل احلكومي يف موسم الزراعة، وعدم توطي اآلليات الزراعية يف العملية اإلنتاجية، 
وعدم أتهيل شبكات الطرق داخل املشاريع الزراعية؛ األمر الذي يؤّدي إىل تلف املنتوج يف املناطق 

البعيدة.
مقومات النهوض ابلزراعة

لألولوايت  وضوحاً  العراق  يف  القادمة  للمرحلة  الزراعي  للقطاع  النهوض  حتقيق  يتطلب 
واألهداف االسرتاتيجية، مع األخذ يف احلسبان الدور املهّم لوزارات التخطيط، والزراعة، واملوارد 
املائية، وميكن تلخيص بعض هذه املقومات واإلجراءات اليت من املمكن اختاذها من قبل الدولة 

ابآليت:
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املسح امليداين الشامل لكل األراضي الزراعية يف البلد، وحتديد االراضي الصاحلة منها للزراعة . 1
وغري الصاحلة؛ لغرض إصالحها وضع خطط عملية للنهوض هبا بصورة سليمة، ورفع مستوى 

إنتاجيتها. 
إدخال التكنولوجيا احلديثة بنحٍو واسٍع يف اجملال الزراعي، وتوفري أجهزة الري احلديثة أبسعار . 2

الكمية  وزايدة  املنتج،  الزراعي  احملصول  جودة  لضمان  الدولة؛  قبل  من  ومدعومة  منخفضة 
وتقليل اهلدر يف مياه الري؛ وابلتايل زايدة الرقعة الزراعية.

العمل على حلِّ مجيع املشكالت املتعلقة مبصادر املياه العراقية مع دول اجلوار والسيما تركيا . 3
سواء عن طريق االتفاقيات الثنائية أو عن طريق املواثيق الدولية واألمم املتحدة، حيث يتطّلب 

جهوداً حثيثة خاصة على الصعيد الدبلوماسي.
إدخال تقنيات متقدمة يف الري السطحي املطّور اليت تؤّدي إىل توفري كميات كبرية من املياه . ٤

ترتاوح بي ٤0-50٪ تساعد يف التوسع األفقي ابملساحة املروية؛ اليت حُتافظ على عدم هدر 
املياه، ويضمن إيصال املياه بنحٍو صحيح للنبااتت املزروعة.

إنشاء السدود واحلواجز املائية على هنر دجلة والفرات؛ من أجل خزن املياه، وعدم جعلها مياه . 5
ضائعة ألهنا متثل دميومة الزراعة. 

اجليدة وكل ما . 6 النوعيات  الكيمياوية أبسعار منخفضة ومدعومة من  توفري احلبوب واألسدة 
حيتاجه الفالح الستصالح األرض وزايدة إنتاجيتها.

تفعيل اجلمعيات الفالحية التعاونية ودعمها وفتح اجملال هلا لتأخذ دورها املطلوب يف احتضان . ٧
املزارع واستقطاهبا ورعايتها.

للمحاصيل . 8 عادلة  أسعار  احمللي عرب ضمان  املنتج  الكفيلة حبماية  والتشريعات  القواني  سّن 
الزراعية احمللية من املنافسة مع مثيالهتا؛ وذلك يف فرض الرسوم اجلمركية، وتطبيق نظام احلصص 

املتعارف به عاملياً لتشجيع الفالح العراقي على زايدة اإلنتاج.
االهتمام ابحملاصيل الزراعية مثل احلنطة، والرز، والذرة، وقصب السكر، وغريها من احملاصيل . ٩

الدولة؛ لضمان  قبل  املهمة األخرى، والعمل على شراء هذه احملاصيل أبسعار مدعومة من 
دميومة عمل املزارع وسد احتياج املستهلك العراقي منها. 
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إعطاء قروض استثمارية للمزارعي حسب نوع احملصول مساحة األراضي املزروعة اليت يتم . 10
استصالحها وزراعتها.

توفري . 11 من خالل  الزراعي  اجملال  لالستثمار يف  واألجنيب  العراقي  اخلاص  القطاع  تشجيع 
التسهيالت الالزمة لتأس���يس املشاريع االستثمارية والسيما يف جمال استصالح األراضي. 

لبعض . 12 اجليين  والتعديل  الوراثية  اهلندسة  استخدام  مراكز حبثية متخصصة يف جمال  إقامة 
الزراعية  احملاصيل  تطوير  على  يساعد  مبا   )Engineering  Genetic( الزراعية  احملاصيل 

وحتسينها.
تسهيل نقل املنتجات الزراعية من أماكن إنتاجها إىل األسواق احمللية، وتوفري الدعم الالزم . 13

يف أسعار الوقود.
إن هذه املقومات واحللول لو ُعمَل هبا من قبل املؤسسات احلكومية املختصة وبنحٍو خمطط 
له ألمكن النهوض هبذا القطاع احليوي، وقد تنجح الدولة يف إجياد فرص عمل كبرية تساعد يف 
القضاء على أزمة البطالة املتفشية يف العراق والسيما يف املناطق الريفية، فضاًل عن حتقيق إجنازات 
واضحة وملموسة يف جمال التنمية الزراعية بشقيها النبايت واحليواين من احلبوب والفواكه واخلضراوات 
والثروة احليوانية، وحتويل البلد من مستورد للمحاصيل الزراعية إىل منتٍج هلا وحيقق االكتفاء الذايت 

يف بضع سنوات قليلة.
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احملصلة
والعراق خصوصاً،  املنطقة عموماً  تعصف جبغرافية  اليت  املتسارعة  البيئية  املتغرّيات  تتطّلب 
هنجاً جديداً على وفق املتغرّيات االقتصادية اليت ميّر هبا البلد وذلك من خالل اتباع أساليب علمية 
واسرتاتيجية انجتة عن حبوث يف التنمية الزراعية. وكذلك يتطل�ب من احلكومة العراقية تضاف��ر اجله��ود 
الوسائل كافة  لتوفري  وجاّدة  للتقدم حنو خطوات حقيقية  وقرارات جريئة  وحثيث  متكامٍل  بنحٍو 
الكفيلة هلذه التنمية، إذ تعدُّ الزراعة أحد أعمدة االقتصاد الذي ال ميكن االستهانة به أو التقليل 

من أمهيته.
وهنا ميكن القول: ال بدَّ من بلورة سياسات زراعية خاّصة للوضع الراهن يف العراق تكون 
واضحة وتتناسق وتتكامل فيما بينها من أجل حتقيق األولوايت واألهداف االسرتاتيجية وإجنازها 
اليت مت حتديدها مسبقاً، حيث حُتددَّ سياسة معيّنة لكل هدف اسرتاتيجي وذلك يف ضوء التسلسل 
املنطقي احلايل للمنظومة الزراعية بتحليل البيئة اخلارجية، واكتشاف الفرص املتاحة وجتنب التهديدات 

اليت تكتنفها.
إذ إبمكان أصحاب القرار متابعة مجيع االسرتاتيجيات املتاحة وتقييمها كأحد املتطلبات 
األساسية لنجاح تنفيذ املشاريع الزراعية يف البلد، وبنحٍو مباشر يف حتسي كفاءة التنمية الزراعية 

وفاعليتها وإدارهتا.  

املصادر
1- http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?lan=ara&NewQuery=
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&col=EXT
ARA&page=3&sort=Score&Filter_Val=N&iso=&requestfrom=countr
y&countryname= 

2- صباح نعوش، أزمة الزراعة يف العراق، جملة املعرفة، العربية السعودية، 200٤.
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2018-2-٧
الفصل األول

حزمة اإلصالحات االقتصادية يف العراق
املقدمة

يُعد اإلصالح االقتصادي من مفاهيم االقتصاد الكلي احلديثة اليت شاع استخدامها يف الدول 
العربية منذ مثانينيات القرن املاضي؛ وذلك نتيجة االختالالت اليت رافقت عملية التنمية االقتصادية. 
فاإلصالح االقتصادي عملية تستهدف حتسي أسلوب تعبئة املوارد االقتصادية وختصيصها سواًء 

أكانت بشرية أم مادية بغية تلبية االحتياجات اآلنية واملستقبلية.
ولذا سعى العراق بعد عام 2003 إىل تبين وصفات املؤسسات املالية الدولية -صندوق النقد 
الدوليي- هبدف اخلروج من األزمة اليت اجتاحت اقتصاده، مثل أزمة املديونية اخلارجية،  والبنك 
وترهل القطاع احلكومي ابلبطالة املقنعة، وتوسع ظاهرة البطالة، واتساع اهلوة ما بي طبقة األغنياء 
وطبقة الفقراء؛ مما أجرب النخب السياسية واالقتصادية على قبول برامج اإلصالح االقتصادي، بيد أن 
هذا القبول ال يعين ابلضرورة جناح برامج اإلصالح تلك، ولكن ال بدَّ أن يستلزم ذلك القبول، تدابري 
وإجراءات تتعلق ابلكيفية اليت ينبغي تطبيقها على وفق مقتضيات تفرضها املصلحة العامة، فضاًل 
عن نشر ثقافة اإلصالح االقتصادي مثل الشفافية، وحماربة الفساد، واملشاركة يف اختاذ القرارات. 
ولسوء احلظ فقد أخفقت سياسات اإلصالح االقتصادي املتبعة العراق، وذلك لسببي رئيسي مها: 
نوع النظام السياسي )النظام اجلمهوري(، وألن العراق دولة ريعية، وأدى اندماج هذين السببي معاً 
إىل والدة ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل اليت استفحلت وغطت معظم أرض العراق؛ مما حتم 
على احلكومة العراقية تقدمي حزمة إصالحات اقتصادية من الداخل عسى أن تصلح أو ختفف بعض 
األضرار اليت جنمت عن سوء إدارة احلكومة وأدائها، يف ظل اخنفاض أسعار النفط من 100 دوالر/ 

اإلصالح االقتصادي والفساد في العراق

أ.د. هيثم عبد اهلل سلمان *

* قسم الدراسات االقتصادية - مركز دراسات البصرة واخلليج العريب - جامعة البصرة.
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برميل عام 2013 إىل ٤8 دوالراً / برميل عام 2015، وقد جاءت مشكلة الدراسة على أن تبين 
بظاهرة  متثلت  داخلية  إحدامها:  وصدمتي  ترافقت  قد  العراق  يف  االقتصادية  اإلصالحات  حزمة 
الفساد اإلداري واهلدر املايل، ومن مث انطالق التظاهرات الشعبية الكبرية. واألخرى: اخلارجية املتمثلة 
ابخنفاض أسعار النفط العاملية، وحلل املشكلة فقد استندت الدراسة إىل فرضية مفادها أن اإلصالح 
االقتصادي يف العراق يتطلب تدابري علمية، واقتصادية، وفنية، وإدارية، وقانونية؛ لنجاح إجراءات 
اإلصالح تلك، وأن أي إخفاق يف أحد تلك اجلوانب قد يعرقل برامج اإلصالح االقتصادي برمته، 
اإلصالحات  من  حزمة  وضع  إىل  الدراسة  هدفت  فقد  نفيها،  أو  الدراسة  فرضية  إثبات  وألجل 
االنتعاش  إىل حالة  االقتصادي  والركود  الكساد  من حالة  العراقي  االقتصاد  تنقل  اليت  االقتصادية 

والرفاه.  
أواًل: مفهوم اإلصالح االقتصادي وأمهيته:

يُعرف اإلصالح االقتصادي املدعم من طرف صندوق النقد الدويل أبنه جمموعة اإلجراءات 
والسياسات اليت تستهدف زايدة مرونة االقتصاد ورفع الطاقة اإلنتاجية املستخدمة من طرف الدولة؛ 
بغية خفض االختالالت االقتصادية واملالية الداخلية واخلارجية أو إزالتها، وإنشاء العناصر املكونة 
القتصاد السوق، أي مبعىن زايدة قدرة االقتصاد على امتصاص الصدمات الداخلية واخلارجية)1(. 
أي إن اإلصالح االقتصادي -حبسب وجهة نظر صندوق النقد الدويل- ليس كما يفهمه عموم 
الناس كمرادف للفساد االقتصادي، وإمنا هو إجراء يستهدف معاجلة االختالالت االقتصادية اليت 
ال يستطيع االقتصاد بسياسته احلالية معاجلتها بنفسه، ولكن ميكن أن يعاجلها عن طريق الوصفة 

االقتصادية اليت يدعمها صندوق النقد الدويل بشروط ينبغي االلتزام هبا وتطبيقها حرفياً.
أما سياسة اإلصالح االقتصادي فُتعرف أبهنا عملية تسهيل حتويل األدوار من القطاع العام 
إىل القطاع اخلاص )آلية السوق(. إال أن برامج اإلصالح االقتصادي تشمل عّدة عناصر تشكل 
حزمة متكاملة من اإلجراءات يف جمال السياسة االقتصادية واملالية، وميكن تقسيم هذه الربامج من 

حيث طبيعة التدابري املتخذة على قسمي، مها)2(:

1. د. هيثم عبد هللا سلمان، عالقة النمو ابإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام 2003، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد 
)81(، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، شباط 2015، ص: 281.

2. عبد العزيز شرايب، برامج التصحيح اهليكلي وإشكالية التشغيل يف البلدان املغاربية، ندوة اإلصالحات االقتصادية وسياسات 
والتحاليل ابجلزائر، بريوت،  للدراسات  الوطين  املركز  العربية،  الوحدة  الثانية، مركز دراسات  الطبعة  العربية،  البلدان  اخلوصصة يف 

2005، ص: ٧8.
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اإلنفاق احلكومي، وختفيض . 1 الضرائب، وتقليل  املالية مثل زايدة  التدابري  يتضمن  قسم 
الدعم إلعادة توازن ميزان املدفوعات )التثبيت االقتصادي(، وعادة ما تكون املدة احملددة 

لتطبيق هذه الربامج من سنة إىل سنتي وهي من اختصاص صندوق النقد الدويل.
قسم يتضمن تدابري أخرى مثل حترير التجارة اخلارجية واعتماد برامج اخلصخصة وإعطاء 2. 

دور جديد للقطاع اخلاص هبدف إعادة ختصيص املوارد االقتصادية الداخلية وتنميتها، 
وإزالة التشوهات، الستئناف النمو على أساس اقتصاد مبين على قواعد السوق )التكييف 
اهليكلي(، وعادة ما تكون املدة احملددة لتطبيق هذه الربامج من ثالث سنوات إىل مخس 
سنوات وهي من اختصاص البنك الدويل. وتقوم هذه الربامج من حيث مرتكزها النظري 

على األسس الفكرية للمدرسة النيوكالسيكية، وتتمحور حول ما أييت)3(:
ختفيض قيمة العملة الوطنية مبا يوازي القيمة احلقيقية هلا، وحترير التجارة اخلارجية.. 3
العمل على تقليل العجز يف املوازنة العامة من خالل إلغاء الدعم السلعي، وزايدة أسعار . ٤

منتجات القطاع العام، وزايدة رسوم اخلدمات العامة.
بيع مؤسسات القطاع العام إىل القطاع اخلاص احمللي واألجنيب. . 5
جتميد األجور والرواتب وخفض العمالة احلكومية.. 6
زايدة الضرائب غري املباشرة ورفع أسعار الفائدة ووضع سقوف عليا.. ٧
حتجيم االستثمارات العامة واقتصارها على مشروعات البنية األساسية.. 8

الفساد  إشارة إىل ضرورة حماربة  توجد أي  أنه ال  يتبي  أعاله  املرتكزات يف  ومن مالحظة 
اإلداري واهلدر املايل، ودرجة الشفافية يف األداء احلكومي، والسعر املناسب لربميل النفط اخلام اليت 
تتطلبها برامج اإلصالح تلك؛ ألن سياسة اإلصالح تُعد توفر بعض تلك املقومات متحققاً تلقائياً، 
فضاًل عن أن أسعار النفط ال ميكن حتديدها ابملتغريات الداخلية، وإمنا يتحدد سعره على وفق آلية 

العرض والطلب.

3. املصدر نفسه، ص: ٧٩.
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اثنياً: مالمح االقتصاد العراقي ومشكالته
هبا؛  أنفرد  مبالمح  تنوعاً  األكثر  العربية  االقتصادات  بي  من  العراقي  االقتصاد  امناز  لقد 
العامة، فضاًل عن تفشي بعض  النفطية يف متويل موازنته  الصادرات  املتزايد على عوائد  العتماده 
الظواهر السلبية اليت أدت بدورها إىل تعميق حالة التخلف االقتصادي ومن بينها: الفساد، والبطالة 
املقنعة، والبطالة، والتضخم، واخنفاض مستوى الرفاه االجتماعي؛ ولكي توضح املشكالت الرئيسة 
اليت يعاين منها االقتصاد العراقي من الضروري تسليط الضوء على بعض املالمح االقتصادية الكمية 

اليت تعكس بعض اجلوانب الرئيسة لالقتصاد العراقي، ومن بينها:
  أ- اختالل اهليكل اإلنتاجي:  

يعاين االقتصاد العراقي من اختالل كبري يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل لصاحل القطاع النفطي 
الذي بلغت أمهيته النسبية يف هيكل الناتج حوايل 33٪ عام 2015)٤(. ويف احلقيقة أن هذه النسبة 
مشوهة جداً وال تعكس االختالل الكبري يف هيكل الناتج احمللي اإلمجايل؛ ألن القطاعات االقتصادية 
مدخالت  عن  فضاًل  النفطية،  الصادرات  عوائد  طريق  عن  تغذى  اإلمجايل  احمللي  للناتج  املكونة 
قطاع النفط، مما جعل اهليكل اإلنتاجي يف العراق يعاين من اختالل مركب يتمثل: بنسبة مشاركة 
القطاعات االقتصادية يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، ومصدر متويل هذه القطاعات ابلنفقات 

املالية لنشاطاهتا اإلنتاجية والتوزيعية واخلدمية. 
ب- اختالل القطاع املايل:

وأتسيساً على ما سبق ذكره فإن اختالل اهليكل اإلنتاجي يقتضي وجود اختالل مايل يف 
جانبي مها: اختالل يف مصدر التمويل املايل للموازنة العامة لالقتصاد العراقي، واالختالل يف امليزانية 

العامة نفسها. 
ومن انحية االختالل األول، فإن مبيعات النفط اخلام متول معظم املوازنة العامة لالقتصاد 
العراقي، إذ تشارك اإليرادات النفطية بنسبة 8٤٪ من اإليرادات العامة للدولة عام 2015)5(، لكن 
عوائد الصادرات النفطية تشارك تقريباً بنسبة ٧5٪ منها، والسبب يعود إىل أن عوائد الصادرات 
النفطية تعين ابلعوائد املالية النامجة عن تصدير النفط اخلام إىل اخلارج، بينما اإليرادات النفطية تدل 

٤. وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، املوجز اإلحصائي للمحافظات 2016، بغداد، 2016، ص: 3 .
http://cosit.gov.iq/images/stat_summary.pdf.

5 . املصدر نفسه، ص: ٤.
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النامجة عن بيع النفط اخلام إىل اخلارج، فضاًل عن اإليرادات املالية  على اإليرادات النفطية مجيعاً 
املتأتية من بيع املنتجات )املشتقات( النفطية لالستهالك احمللي، ومن مث فإن قدرة العراق املالية ترتبط 

بنحٍو رئيس إبمكانياته النفطية فقط.
إما من انحية االختالل الثاين، فإن االختالل يتجسد يف هيمنة النفقات اجلارية على النفقات 
االستثمارية يف املوازنة العامة، إذ خيصص للنفقات اجلارية أكثر من 65.5٪ من إمجايل املوازنة العامة 
لعام 2015، فيما تشارك النسبة الباقية البالغة 3٤.5٪ للنفقات االستثمارية)6(، يف ظل موازنة تتسم 

ابلعجز الكبرية يف كثري من األحيان.   
ج- االختالل يف اهليكل السلعي   

اختالل  من  العراقي  االقتصاد  يعاين  أن  البديهي  فمن  آنفاً،  املذكورين  لالختاللي  أتسيساً 
اهليكل السلعي يف التجارة اخلارجية، إذ ترتكز معظم صادرته السلعية من النفط اخلام والبالغة 1.3٩ 
مليار دوالر وبنسبة إسهام تصل إىل ٩٩٪ يف إمجايل الصادرات السلعية عام 2015، وقد شكلت 
الصادرات األخرى 1٪ توزعت ما بي صادرات املنتجات النفطية، والصادرات األخرى)٧(؛ وبذلك 
ميكن معرفة أمهية القطاع النفطي يف السيطرة على أهم مصادر النقد األجنيب لتمويل االسترياد يف 
ميزان املدفوعات، مما يسبب وجود قوة شرائية تعتمد على السوق اخلارجية يف إشباع حاجاهتا، ومن 
مث تعريض االقتصاد السترياد التضخم املستورد)8(، فيما تتوزع وارداته السلعية مبجموعة واسعة من 
السلع سواًء أكانت سلعاً استهالكية أم وسيطة أم رأسالية )إنتاجية( بلغت ٤2 مليار دوالر عام 
2015)٩(؛ وابلتايل يدل على مدى االرتباط الكبري بي االقتصاد العراقي واالقتصاد العاملي حبركة 
التجارة اخلارجية وما يصاحبها من احلساسية إزاء التقلبات االقتصادية يف السوق العاملية، والسيما 

ما يتعلق ابرتفاع نسبة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات السلعية)10(. 

6. قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 2015، جريدة الوقائع العراقية، العدد )٤352(، بغداد، 16 شباط 
.2015

٧. وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، املوجز اإلحصائي للمحافظات 2016، مصدر سابق، ص: ٤.  
8. د. عبد احلسي حممد العنبكي، اإلصالح االقتصادي يف العراق : تنظري جلدوى االنتقال حنو اقتصاد السوق، سلسلة كتب 

)28(، مركز العراق للدراسات، بغداد، 2008، ص: 1٧1.
٩. واردات العراق تصل إىل 50 مليار دوالر عام 2016، جريدة الشرق األوسط، العدد )1٤23٩(، األربعاء 22 تشرين الثاين  

 .201٧
10. هيثم عبد هللا سلمان، منظمة التجارة العاملية والعراق: مربرات االنضمام واآلاثر االقتصادية املتوقعة، جملة الدراسات اإلسرتاتيجية، 

العدد )1٧(، مركز البحرين للدراسات والبحوث، املنامة، شتاء 200٩، ص: 1٩3. 
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اثلثاً: أسباب اإلصالح االقتصادي يف العراق ونتائجه:
لقد تعددت األسباب اليت دعت احلكومة العراقية لقبول برامج اإلصالح االقتصادي وسياسته 
اليت تبناها صندوق النقد والبنك الدوليي؛ نتيجة التشوهات اليت اعرتضت االقتصاد العراقي بسبب 
احلروب واملقاطعة والسياسات االقتصادية غري املستقرة وحجم الديون اخلارجية والظروف املعيشية 
املتدنية، فضاًل عن التطورات االقتصادية الدولية واالنفتاح العاملي. وأن سياسات االحتالل زادت 
من حدة أزمة االقتصاد العراقي بفعل انتشار ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل؛ إذ واجه العراق 
منذ آذار 2003 أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية قاربت من حيث قوهتا أزمة جنوب شرق آسيا 
واألزمات اليت أصابت معظم الدول النامية)11(. بيد أن برامج اإلصالح االقتصادي وسياساته اليت 
جنحت يف األردن واملغرب مل تنجح يف تونس ومصر وحلقهما العراق الذي أخفق إخفاقاً ذريعاً، ال 
بسبب التقيد بوصفة صندوق النقد الدويل وما ترتب عليه من برامج إصالحية، ولكن بسبب انتشار 
ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل. والسؤال الذي يطرح ملاذا جنحت برامج اإلصالح االقتصادي يف 
بعض الدول وأخفقت يف بعضها اآلخر؟ متكن اإلجابة بشأن أسباب النجاح واإلخفاق يف التجارب 

الدولية والسيما يف مصر وتونس واملغرب واألردن ابآليت:
1. إن إخفاق جتربة اإلصالح االقتصادي يف تونس ومصر يعود إىل: إن كال الدولتي هلما 
النظام السياسي نفسه وهو النظام اجلمهوري، وإن هاذين النظامي قد تفشى فيهما الفساد اإلداري 
واهلدر املايل يف كل مفاصله، وبداًل من أن جتين مثار أهداف برامج اإلصالح االقتصادي فيهما على 
األمد الطويل من خالل توسعة الطبقة الغنية وتوسعة الطبقة املتوسطة على حساب تضييق الطبقة 
الفقرية، فإن إخفاق برامج اإلصالح االقتصادي أدى إىل تضييق طبقة األغنياء وحتويلها إىل طبقة 
برجوازية، وحتويل معظم الطبقة املتوسطة إىل طبقة فقرية، ومن مث اندلعت التظاهرات الشعبية وأدت 
إىل تغيري نظامي احلكم فيهما، وقد أشار إدموند فيليبس حول السبب الرئيس الندالع الثورة يف 
مصر، فأجاب مل يكن ذلك بسبب »عدالة توزيع الدخل والثروة«، ولكنه من أجل »عدالة توزيع 
الفرص، والدخول يف سوق العمل بصورة عادلة »)12(، وبذلك أشار فيليبس ضمناً إىل تفشي ظاهرة 

الفساد اإلداري واهلدر املايل يف معظم حكومات البالد العربية. 
2- إما ملاذا جنحت تلك الربامج يف األردن واملغرب؟ فذلك يعود إىل أن نظامهما السياسي 

11. د. هيثم عبد هللا سلمان، عالقة النمو ابإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام 2003، مصدر سابق، ص: 28٧. 
12. ثناء فؤاد عبد هللا، حول النمو االقتصادي وسياسات التنمية يف الوطن العريب، يف النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية يف 
الدول العربية: األبعاد االقتصادية، جمموعة مؤلفي، الطبعة األوىل، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت، كانون الثاين 

2013، ص: 3٩8.
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هو نظام ملكي أواًل، وأن كال النظامي مل تظهر فيهما حاالت فساد إداري وهدر مايل يعتد هبا من 
الناحية االقتصادية أو السياسية اثنياً.

وتونس،  )مصر،  األربع  الدول  يف  االقتصادي  اإلصالح  برامج  أن  ابحلسبان  األخذ  مع 
واملغرب، واألردن( قد طبقت براجمها اإلصالحية يف الوقت نفسه من تسعينيات القرن املاضي، وقد 
جنوا الثمار اإلجيابية أو السلبية لربامج اإلصالح االقتصادي بعد حنو )30-25( سنة من تطبيقها.
الدويل  النقد  هبا صندوق  اندى  اليت  اإلصالحية  الربامج  أخفقت  فقد  العراق  يف  أما   -3

لألسباب اآلتية:
• امناز نظام احلكم يف العراق أبنه نظام مجهوري تكرس فيه كثري من األحيان حاالت الفساد.	
• تفشي ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق حمتاًل مراتب متقدمة يف مؤشر مدركات 	

الفساد ملنظمة الشفافية الدولية، إذ أحتل املرتبة 166 من أصل 1٧6 دولة خضعت للقياس، 
وبعدها جاءت دول ماينيمار والسودان ولبيبا وغريها يف عام 2016)13(.

• عدم التقيد ابلوصفة اليت طرحها صندوق النقد الدويل لنجاح برامج اإلصالح، ومن أهم اخلروق 	
اليت نتجت عن عدم التزام العراق بشروط برامج اإلصالح االقتصادي هي: ختفيض قيمة العملة 
العامة من خالل  املوازنة  العجز يف  القيمة احلقيقية هلا، والعمل على تقليل  الوطنية مبا يوازي 
إلغاء الدعم السلعي، وزايدة رسوم اخلدمات العامة، وجتميد األجور والرواتب وخفض العمالة 

احلكومية، وزايدة الضرائب غري املباشرة، ورفع أسعار الفائدة ووضع سقوف عليا.
• متيز العراق أبنه دولة ريعية تكون معرضة أكثر من سواها للفساد مما يلحق ضرراً كبرياً ابلنمو 	

على املدى الطويل، فضاًل عن أهنا متيل إىل إزاحة األشكال األخرى من فرض الضرائب)1٤(.
وهو أمر أدى إىل تعميق حالة التخلف والتدهور االقتصادي، فضاًل عن تدين مستوى الرفاه 
العراقي  الشعب  دفع معظم شرائح  مما  املايل،  واهلدر  اإلداري  الفساد  االجتماعي، وتفشي ظاهرة 
إىل اخلروج يف مظاهرات شعبية عمت احملافظات العراقية أمجعها منادية ابإلصالحات االقتصادية 
وحماربة الفساد، وتنفيذ ما سّته احلكومة سابقاً بسياسة إعادة أعمار العراق واإلصالح االقتصادي 
الذي اندى به صندوق النقد الدويل، وهو أمر جعل احلكومة جتري بعض اإلصالحات االقتصادية 
13.https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016. 

العامل  أوضاع  فيدال، يف سلسلة  دومينيك  برتران ابدي،  إعاقة، حترير:  الريع  يكون  والدميقراطية: حينما  النفط  نويل،  أالن   .1٤
2011، الطبعة األوىل، مؤسسة الفكر العريب، بريوت، 2011، ص: 181.
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للحيلولة دون تفاقم املشكالت االقتصادية واالجتماعية والسيما املظاهرات الشعبية اليت انطلقت 
يف ٧/2015/8.

رابعًا: حزمة اإلصالحات االقتصادية الداخلية احلالية واملتوقعة يف العراق
1. حزمة اإلصالحات االقتصادية الداخلية لعام 2015

اليت ركز مبجملها على قضية  االقتصادية  العراقية بعض اإلصالحات  احلكومة  لقد أجرت 
دمج  عن  فضاًل  العليا،  اإلدارية  املناصب  لبعض  املخصصة  املالية  النفقات  تقليص  وهي  أساسية 
الشعبية  التظاهرات  أثري يف  ما  على  تركز  مل  اإلصالحات  تلك  لكنَّ  األخرى،  الوزارات يف  بعض 
أو نر أبن  إذ مل نسمع  الفساد واإلداري واملايل، وتقدمي اخلدمات.  القضاء على  اليت ركزت على 
أي أحد من املتظاهرين قد اندى بدمج وزارات أو إلغاء مناصب فصحيح أن تلك اإلصالحات 
تصب يف خدمة الشعب العراقي بصورة غري مباشرة وميكن عدها يف خانة الفساد اخلفي، ولكن 
الفساد العلين من خالل حماسبة  القضاء على  أن جترى هي  ينبغي  اليت  االقتصادية  اإلصالحات 
الوزراء، واملديرين العامي، وكبار املسؤولي الذين تلطخت أيديهم بسرقة أموال البلد وإرجاعها، ومن 
مث يؤثر ذلك يف تقدمي أفضل اخلدمات األساسية. ومن بي اإلصالحات اليت اختذهتا احلكومة ابتداًء 

من 2015/8/٧ حى 2015/٩/25 ما أييت)15(:  
أ- حمور اإلصالح اإلداري:

• الدولة مبا يف ذلك 	  تقليص شامل وفوري يف أعداد احلماايت أو احلراس لكل املسؤولي يف 
حراس الرائسات الثالث، والوزراء، والنواب، والدرجات اخلاصة، واملديرون العامون، واحملافظون 

وأعضاء جمالس احملافظات، وَمن يف مثل درجاهتم.
•  إلغاء مناصب نواب رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء فوراً.	
•  إبعاد املناصب العليا مجيعاً من هيئات مستقلة ووكالء وزارات ومستشارين ومديرين عامي عن 	

احملاصصة السياسية والطائفية، وتتوىل جلنة مهنية يعينها رئيس جملس الوزراء اختيار املرشحي يف 
ضوء معايري الكفاءة والنزاهة ابالستفادة من اخلربات الوطنية والدولية يف هذا اجملال، وإعفاء من 

ال تتوافر فيه الشروط املطلوبة.

15. نص احلزمة األوىل لإلصالحات املقدمة من السيد رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يف اجللسة االستثنائية جمللس 
الوزراء املنعقدة بتأريخ ٩/2015/8.

http://www.pmo.iq/press2015/9-8-201503.htm.
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•  ترشيق الوزارات واهليئات لرفع الكفاءة يف العمل احلكومي وختفيض النفقات.	
•  إلغاء مواقع املستشارين يف الوزارات خارج املالك وحتديد مستشاري الرائسات الثالث خبمسة 	

مستشارين لكل رائسة.
•  إلغاء الفوارق يف الرواتب من خالل إصالح نظام الرواتب واملخصصات، وتقدمي نظام جديد 	

خالل شهر.
• منها 	 واملتقاعدين  الدولة  واهليئات ومؤسسات  الرائسات  لكل  االستثنائية  املخصصات  إلغاء   

وحبسب تعليمات يصدرها رئيس جملس الوزراء أتخذ ابحلسبان العدالة واملهنية واالختصاص.
•  السعي إىل تشكيل مؤسسة ترعى الشباب بوصفهم أمل هذه األمة)16(.	

ب- حمور اإلصالح االقتصادي:
•  تتوىل خلية األزمة اختاذ القرارات املناسبة لتفعيل حركة االستثمار وتنشيط القطاع اخلاص من 	

خالل: تفعيل القروض لتنشيط حركة االقتصاد، وتشغيل العاطلي، سواًء اليت أقرهتا اخللية فيما 
تريليون   5 البالغة  اإلسكان  وقطاع  الزراعي  والقطاع  الصناعي  للقطاع  املقررة  القروض  خيصَُ 
دينار، أم فيما خيصَُ قروض دعم املشاريع الصغرية البالغة تريليون دينار. والعمل على تفعيل قرار 
جملس الوزراء وخلية األزمة بدفع املستحقات واجبة الدفع إىل شركات القطاع اخلاص؛ وإجناز 
برانمج الدفع اآلجل املكلفة إبعداده وزارة التخطيط ابلتعاون مع وزارة املالية يف غضون أسبوع، 

ورفعه إىل خلية األزمة إلقراره.
•  إلغاء االستثناءات كلها من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ابستثناء عقود التسليح يف وزارة 	

الدفاع حالياً، وختويل رئيس جملس الوزراء منح االستثناءات الطارئة.
•  تفعيل اسرتاتيجيات العمل الرصينة اليت أعدهتا مؤسسات الدولة والسيما ما أجنز ابلتعاون مع 	

منظمات دولية.

16. مكتب رئيس الوزراء، رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي: الشباب أمل هذه األمة ونسعى إىل تشكيل مؤسسة ترعاهم، 
.2015/٩/1٩

http://www.pmo.iq/press2015/19-9-20151.htm.
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ج- حمور اإلصالح املايل:
•  إصالح بُنية نفقات الدولة وإيراداهتا من خالل: معاجلة التهرب الضرييب سواًء فيما خيصُّ ضريبة 	

الدخل أم توسيع الوعاء الضرييب، على أن يكون النظام متطوراً وميسراً ويتعامل املشمولون به 
إبجيابية. فضاًل عن تطبيق التعريفة اجلمركية بصورة عادلة على املنافذ احلدودية كافة، واالستعانة 
الوطين، وملنع إغراق  اإلنتاج  الفساد، ولتشجيع  الرصينة يف هذا اجملال ملنع  العاملية  ابلشركات 

السوق العراقية.
•  خفض احلد األعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولي وإجراء صياغة تقدم يف غضون أسبوع ملعاجلة 	

القرارات اخلاطئة اليت اختذت سابقاً.
•  إعفاء 123 وكيل وزير ومديراً عامًا)1٧(.	
•  تقليص عدد أعضاء جملس الوزراء إىل اثني وعشرين عضواً بداًل من ثالثة وثالثي عضواً من 	

خالل إلغاء بعض الوزارات ودجمها)18(.
د- حمور اإلصالح اخلدمي:

• والتوزيع، 	 والنقل،  اإلنتاج،  جماالت  يف  الكهرابء  مشكالت  حلسم  إجراءات  حبزمة  اخلروج   
واجلباية، على أن يُنجز ذلك يف غضون أسبوعي.

•  تبين برانمج رقابة جمتمعية فعال لكشف الرتاجع أو اإلخفاق يف تقدمي اخلدمات؛ بغية حماسبة 	
املقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل عمل جباية تقدمي اخلدمات بشكل كفء سواًء على مستوى 

الوزارات أم على مستوى احلكومات احمللية.
هـ- حمور مكافحة الفساد

• تفعيل دور جملس مكافحة الفساد الذي يتوىل رائسته السيد رئيس الوزراء، وإطالق محلة )من 	
أين لك هذا؟(.

1٧. مكتب رئيس الوزراء، املكتب اإلعالمي لرئيس جملس الوزراء يعلن تفاصيل قرار إعفاء الوكالء واملديرين العامي، 10/٩/2015.      
http://www.pmo.iq/press2015/10-9-20152.htm.         

18. مكتب رئيس الوزراء، رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يصدر أمراً ديوانياً بتقليص عدد أعضاء جملس الوزراء ليكون 
22 عضواً بداًل من 33 عضواً، 2015/8/16.

http://www.pmo.iq/press2015/16-8-201502.htm.
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• تنشيط دور املؤسسات الرقابية، والكشف عن املفسدين، ووضع معايري لتقييم أداء املؤسسات 	
املفتشي  مكاتب  يف  النظر  وإعادة  الوطنية،  النزاهة  هيئة  دور  تفعيل  ذلك؛  ويقتضي  الرقابية 
العموميي والرتكيز على املهام األساسية ملكاتبهم مبا يقتضي ذلك من ترشيق هذه املكاتب، 

وحماربة الرتهل فيها.
• القضاء إىل 	 الفساد، ودعوة  السابقة واحلالية أبشراف جلنة عليا ملكافحة  الفساد  فتح ملفات 

اعتماد عدٍد من القضاة املختصي املعروفي ابلنزاهة التامة للتحقيق فيها وحماكمة الفاسدين، 
ووضع سقف زمين حلسم قضااي الرقابة وكشف الفساد واإلعالن عنه طبقاً للقانون.

• تشكيل جلان قانونية خمتصة ملراجعة بيع عقارات الدولة وإجيارها ومتليكها يف بغداد واحملافظات 	
يف املرحلة السابقة ألي جهة كانت، وإعادة األموال اليت جرى االستيالء عليها خارج السياقات 

القانونية إىل الدولة.
2. حزمة اإلصالحات االقتصادية املتوقعة:

هبدف تنفيذ مطالب املتظاهرين والقوى الشعبية األخرى يتوقع من احلكومة أن جتري بعض 
املالية،  النفقات  وختفيض  واملايل،  اإلداري  الفساد  حماربة  تصب يف  اليت  االقتصادية  اإلصالحات 
ودعم خزينة الدولة من النفقات اليت تُعد غري مربرة أصاًل من الناحية االقتصادية، أو من الناحية 
االجتماعية، وإمنا هي نفقات أوجدهتا احملاصصة املقيتة، واالستشارات اخلاطئة من جهة، فضاًل عن 

اإلصالحات االقتصادية اليت ختدم الشعب مباشرة من جهة أخرى، وميكن إمجاهلما ابآليت:
 اإلصالحات االقتصادية حملاربة الفساد وتقليص النفقات املالية وتشمل:أ- 
• الرقابة 	 العام وديوان  املفتش  النزاهة ومكتب  اليت هي حبوزة هيئة  الفساد  اإلعالن عن ملفات 

املالية وغريها، وحتويل مدانيها إىل القضاء العادل، واسرتجاع األموال املختلسة أو املسروقة إىل 
خزينة الدولة.

• االبتعاد عن تشكيل أي هيئات حكومية جديدة أو مكاتب أو ديوان، تثقل عمل احلكومة 	
وتزيد ترهلها.   

• حل اجملالس احمللية لعموم احملافظات ومن ضمنها العاصمة بغداد، فضاًل عن حل اجمللس البلدية 	
ملراكز احملافظات واألقضية والنواحي كافة.
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• إيقاف اإليفادات احلكومية إىل اخلارج، واقتصارها على اإليفادات اإلجبارية فقط ملرة واحدة يف 	
الشهر على أن يتحمل املسؤول املوفد التبعات املالية يف االيفادات األخرى أسوة ببقية الدول 

ومنها اإلمارات العربية املتحدة.
• مطالبة اإلنرتبول الدويل مبتابعة املطلوبي والقبض عليهم.	
• مصادرة األموال املنقولة وغري املنقولة للمداني اليت أدينوا جبرائم قضائية تتعلق ابإلرهاب وحى 	

الدرجة الثانية.
• اتباع سياسة الشدة أمام حكومة إقليم كردستان الستحصال املستحقات املالية من بيع النفط، 	

والرسوم، والضرائب وغريها، واسرتجاع املطلوبي قضائياً.
• إلغاء وكالء الوزارات كافة.	
• مشول موازنة إقليم كردستان بسياسة التقشف من خالل الرتشيق الوزاري وحجب قيمة املوازنة 	

من حصة اإلقليم لعدم اإليفاء بتصدير ما قيمته 550 ألف برميل يومياً.
اإلصالحات االقتصادية والسياسية املباشرة، وتشمل:ب- 

• توزيع قطع أراٍض لعموم الشعب العراقي؛ بغية رفع املعاانة، وتقليل نسبة الفقراء يف العراق.	
• منح عفو جزئي عن السجناء الذين ال تتعلق جرائمهم ابملادة )٤( إرهاب، غري املداني جبرائم 	

العمليات اإلرهابية وزعزعة النظام السياسي.
• صرف الرواتب املتأخرة لقوات احلشد الشعيب.	
• زايدة رواتب القوات املسلحة وقوى األمن الداخلي.	
• إصدار قرار بتمليك الدور السكنية احلكومية يف احملافظات املستقرة أمنياً لشاغليها، عدا اليت 	

يشغلها من بدرجة مدير عام فما فوق.  
خامسًا: احلزمة الناجحة لإلصالح االقتصادي يف العراق

      لكي جتري إصالحات اقتصادية انجحة يف العراق، ال بد أن تتوافق واإلصالحات 
أن  مبعىن:  هبا؛  التقيد  الواجبة  بشروطها  وااللتزام  الدويل  النقد  هبا صندوق  اندى  اليت  االقتصادية 
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تكون اإلصالحات يف ضمن اولوايهتا تتوافق والقواني النافذة على أقل تقدير، واملعايري الدولية اليت 
وافق عليها جملس النواب العراقي وأقرها مبسمياهتا كلها، سواًء أكانت اتفاقيات دولية أم انتماء إىل 
منظمات دولية وغريها. وميكن اقرتاح حزمة إصالحات اقتصادية انجحة ختفف االحتقان الشعيب، 
وختفف ظاهرة الفساد اإلداري واملايل سواًء أكان قانونياً أم غري قانوين )هناك فساد قانوين من خالل 
تغيري املواد القانونية من مادة قانونية إىل مادة أخرى(، بيد أن تلك االقرتاحات ال يعتقد أن ستكون 
سهلة ويسرية املنال، بل هي صعبة ومعقدة، وحتتاج إىل مواجهة املفسدين مباشرة، فضاًل عن بذل 
اإلصالح  إجراء  وميكن  العراق،  يف  ومستواه  واملايل  اإلداري  الفساد  حجم  تتخطى  جبارة  جهود 
عن  فضاًل  العراقي،  االقتصاد  بواقع  للنهوض  مخسية  خطة  إعداد  خالل  من  الرئيس  االقتصادي 

اإلصالحات اآلتية:  
أ- حزمة اإلصالح اإلداري:

واألمناء  واحملافظي  والوزراء  الرؤساء  من  للمتقاعدين مجيعهم  التقاعدية  الرواتب  إلغاء   -1
وأعضاء جملس احلكم السابق، وأعضاء جملس النواب )الربملان(، وأعضاء جمالس احملافظات كافة، 
ومنحهم رواتب تقاعدية حبسب ما يتقاضاه أقراهنم يف الوظيفة اليت كانوا يشغلوهنا )يعملون( هبا قبل 
انتخاهبم، أما غري املتعيني بوظائف حكومية فيتعي على احلكومة منحهم مكافأة هناية خدمة تبلغ 

)3-٤( مليون فقط.
2- إلغاء الرواتب التقاعدية للمديرين العامي الذين صدر حبقهم أمر وزاري ابلتثبيت وأحيلوا 
على التقاعد؛ ألن املديرين العامي يف النظام السابق يتسنمون املنصب ملدة قد تطول إىل 20 سنة، 
وقد ُسن القانون ألجل ذلك، أما بعد تغريُّ النظام املباد فإن املديرين العامي قد ال تتجاوز مدة 
خدمتهم يف املنصب ٤ سنوات، وقد يُقال من منصبة قبل ذلك بسبب حاالت الفساد أو غريه، 
ومن مث ال بد أن حُيالوا على التقاعد على وفق الدرجة واملرحلة اليت يستحقوهنا قبل تسنمهم منصب 

مدير عام.
3- إلغاء نظام شركات التمويل الذايت للدوائر واملؤسسات والشركات احلكومية كافة؛ هبدف 
التخلص من منح املخصصات واألرابح اليت تُعطى على أساس نوع القطاع مثل املخصصات اليت 

متنح للقطاعات اإلنتاجية والسيما لقطاعي النفط والكهرابء وغريمها.
تزيد  أو مكاتب جديدة  أو مؤسسات  االبتعاد قدر اإلمكان عن استحداث هيئات   -٤
من عجز كبري  حالياً  تعاين  اليت  للدولة  العامة  املوازنة  وترهق  من جهة،  الوظيفي  احلكومة  كاهل 
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واختالل يف نفقاهتا )65.5٪ منها نفقات تشغيلية و3٤.5٪ منها نفقات استثمارية(.
5- ميكن استحداث هيئات أو مؤسسات أو مكاتب جديدة، ومن بينها مؤسسة لرعاية 
الشباب كما أشار دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتأريخ 2015/٩/1٩ تكون مالكاهتا 
الوظيفية من الدرجات الوظيفية الفائضة )البطالة املقنعة( اليت تئن منها معظم دوائر الدولة ومؤسساهتا، 
تتمتع مبهارات وخربات علمية  اليت  اإلدارية  املواقع  املوظفي يف  لبعض  التنسيب  فضاًل عن إجراء 

وإدارية وفنية خاصة.
احملاصصة  فلسفة  من  التخلص  بغية  العراقي؛  النواب  رئيس جملس  منصيب  أحد  إلغاء   -6
السياسية والطائفية املقيتة، وترشيح انئب لرئيس جملس النواب من طبقة التكنوقراط يتسم ابإلخالص.
٧- إعادة هيكلة دوائر الدولة ومؤسساهتا كافة، على وفق منظور )ال يصح إال الصحيح وإن 
طال الزمن(. فكثري من املديرين العامي قد كرسوا أوقاهتم خلدمة مصاحلهم الشخصية وفئة قليلة من 

االنتهازيي، بدليل تفشي ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق.
8- ينبغي اإلعالن عن تشكيل جلنة علمية ومهنية من اجلامعات العراقية كافة، يف وسائل 
اإلعالم كلها للتعرف على مؤهالهتم العلمية واملهنية أواًل، والتأكد من وطنيتهم وإخالصهم اثنياً، 

هدفها اختيار املرشحي املخلصي لشغل املناصب العليا يف الدولة.
٩- وضع سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة من رئيس اجلمهورية إىل أصغر موظف يف 
الدولة العراقية، يتضمن املخصصات على وفق آليات حمددة كما كان يف النظام املباد مثل خمصصات 
املخصصات ضعف  تتجاوز  والنقل، وغريها حبيث ال  اجلامعية،  اخلطورة، وبدل عدوى، واخلدمة 
الراتب االسي للموظفي الذي يشغلون املناصب اآلتية: رؤساء، وحمافظي، ووزراء، ومديرين عامي، 
ومن بدرجاهتم، وال تتجاوز خمصصات بقية املوظفي ثالثة أضعاف؛ وذلك هبدف عدم السعي إىل 

نيل املناصب العليا الحتمال ختفيض راتبه حبسب سلم الرواتب.  
ب- حزمة اإلصالح االقتصادي:   

1- حّل خلية األزمة اليت تشكلت على وفق حزمة اإلصالحات االقتصادية األوىل؛ ألن 
معظم أعضاء اخللية يعملون يف الوزارات العراقية أما وزراء أو وكالء أو مستشارين أو مديرين عامي، 
وهؤالء -كما يعتقد- هم جزء من األزمة وليس جزءاً من اخللية. ونقرتح إيكال األمر إىل جلنة من 
أساتذة اجلامعات العراقية كافة ومن محلة األلقاب العلمية على أن ال يتجاوز عددهم 50 عضواً 
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يعملون بصفة خدمة اجملتمع املدين )جماانً(، وترفع توصياهتم إىل وزارة التخطيط أو إىل رائسة الوزراء. 
2- التوقف عن صرف اإلنفاق االستثماري أبشكاله كلها، عدا املشاريع قيد اإلجناز وتشكيل 
جلان حتقيقيه يف آلية اختيار املشروع وعمليات املناقصات. فضاًل عن إعادة النظر يف ختصيص املبالغ 

لتنشيط االقتصاد، وتوجيهها للقطاع الزراعي فقط على وفق شروط صارمة جداً.  
3- ميكن إجراء إصالحات اقتصادية يف كل قطاع على حدة وعلى النحو اآليت:   

• القطاع اخلدمي / السكن.	
يُعدُّ القطاع اخلدمي من أهم القطاعات االقتصادية اليت متس حاجة اجملتمع بشكل مباشر، 
للدولة بشقيها االستثماري والتشغيلي؛ ألنه قطاع  العامة  املوازنة  القطاع معظم  استنزف هذا  وقد 
النفقات اليت ميكن من خالهلا تقدمي أفضل  غري منتج )مستهلك(، ومن الطبيعي أن ختصص له 
اخلدمات، لكنه لوحظ أن أكثر حاالت الفساد قد أحاطت هبذا القطاع اخلدمي؛ نتيجة حجمه 
الكبري، وتعدد نشاطاته، واختالف الوزارات اليت تعمل فيه. ومن أهم اإلصالحات االقتصادية اليت 
ينبغي إجراؤها: أواًل إعادة األراضي اليت متلكها وزارة النفط إىل اإلدارة احمللية للمحافظات العراقية 
كافة؛ ألن بعض احملافظات العراقية ومنها البصرة وذي قار وميسان قد عانت كثرياً من هذا املوضوع، 
فضاًل عن أن وزارة النفط العراقية تعمل على وفق منظور الشعب كله يف خدمة النفط وليس النفط 

ملكاً للشعب. أما اإلصالحات االقتصادية الثانوية فيمكن إجيازها ابآليت: 
أ- توزيع قطع األراضي السكنية لعموم اجملتمع؛ وذلك لألسباب املوجبة اآلتية: إن عدم توزيع 
قطع األراضي منذ عام 1٩٩6 قد أخل مبنظومة التوزيع السكاين للمدن واألقضية والنواحي والقرى 
على حساب األراضي الصاحلة للزراعة، حبيث ارتفع متوسط سعر املرت الواحد تقريباً إىل مليون دينار 

800 دوالر/ مرت مربع عام 2015 بعد أن كان 6 دوالرات/ مرت مربع عام 1٩٧5. 
ب- القضاء على ظاهرة السكن العشوائي املسمى حملياً )احلواسم(؛ ألهنا ظاهرة غري حضارية 
تنتهك أيسر حقوق اإلنسان، وما الساكنون فيها إال  وغري إنسانية وغري قانونية، فضاًل عن أهنا 
مضطرون أو جاهلون حبقوقهم القانونية يف توفري السكن املالئم وحبسب الضوابط والقواني النافذة. 
أمواهلم  رصيد  عن  والتحري  وعناوينهم،  الساكني  أساء  جرد  ينبغي  الظاهرة  هذه  على  وللقضاء 
وأمالكهم، وهل هم يستحقون السكن فيها أو ال؟ بغية الوقوف على الذمة املالية للساكن، ويف 
حال التأكد من أن الساكن ينتمي إىل الطبقة الفقرية، جيري ختصيص سكن مالئم من خالل بناء 
الدور واطئة الكلفة )الدور أو املساكن االقتصادية(. أما يف حالة انتماء الساكن إىل الطبقة املتوسطة 
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فريحل ومينح قطعة أرض سكنية، أما إذا انتمى الساكن إىل الطبقة الغنية ويستفقر متعمداً فيعاقب 
حبكم القانون، ويغرم بدل إجيار لكل شهر من الشهور اليت شغلها يف األرض اململوكة للدولة أو الدار 

أو املؤسسة احلكومية اليت شغلها. 
ج- بيع الدور السكنية احلكومية إىل شاغليها الرسيي، أّما غري الرسيي فيمكن تقدير أجر 

شهري ميكن دفع عن الشهور كلها اليت شغلها يف الدار ومن مث بيعها إايه.   
•  القطاع اخلدمي / الكهرابء.	

تنفيذ  خالل  من  العراق  يف  الكهرابئية  الطاقة  إنتاج  يف  التدهور  حالة  على  القضاء  جيري 
اخلطوات اآلتية يف وقت واحد:

تتناسب أ-  مبا  العراق  يف  واط/ساعة  الكيلو  من  املباعة  الواحدة  الوحدة  سعر  تقييم  إعادة 
واألسعار شبه احلقيقية للتكلفة الفعلية، فضاًل عن تناسبها واملستوى العام لألسعار.

ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية اليت يُهدر منها الكثري، إذ تصل نسبة اهلدر فيها إىل ب- 
حوايل ٤0 ٪ يف إمجايل إنتاج الطاقة الكهرابئية، وهذه تكاليف تتحملها احلكومة من دون مراعاة 
خماطرها اجلسيمة على االقتصاد، إذ حددت املنظمات الصناعية الدولية املتخصصة إبنتاج الطاقة 
الكهرابئية أن نسبة اهلدر إذا بلغت 20٪ فال بد من إجراء تعديالت هيكلية داخل قطاع الطاقة 
الكهرابئية. وللحيلولة دون استفحال هذه الظاهرة وللقضاء عليها ال بد من إجراء اخلطوتي اآلتيتي: 
والرتشيد  واإللكرتونية،  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية  اإلعالم  وسائل  خالل  من  االختياري  الرتشيد 
اإلجباري من خالل حتديد عدد اللمبات )2-3( ملبات لكل مساحة احملال اليت ترتاوح مساحتها 
٤ م×3 م؛ بغية التخلص من اهلدر يف الطاقة الكهرابئية وترشيدها، أما يف الساحات واملعارض 

والكراجات فيمكن استخدام عدد اللمبات نفسها ملساحة 8 م × 6 م. 
إيكال موضوع جباية الرسوم التعريفة اجلمركية إىل شركة خاصة من خالل التعاقد وأحدى ج- 

الشركات العراقية املتخصصة على أن يكون التعاقد معها على صيغة نسبة مئوية حمددة للمبالغ اجملباة 
من حالة الديون املستحقة هبدف بذل اجلهود الكبرية الستحصاهلا من األفراد واملؤسسات احلكومية 

على حد سواء، وعلى نسبة مئوية أقل يف حالة اجلباية الشهرية. 
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• القطاع اخلدمي / التعليم.	
ألجل النهوض بواقع التعليم بشقيه االبتدائي واجلامعي ال بد من إجراء تغيريات هيكلية يف 
فلسفة التعليم ككل، إذ تركز فلسفة التعليم يف العراق على السنوات اليت يقضيها األستاذ وليس على 
كفاءته، بدليل أن سلم رواتب التدريسيي هو نفسه سلم رواتب املوظفي، وقد كان حمقاً الصحفي 
توماس فريدمان يف جريدة النيويورك اتميز األمريكية حينما قال إن النظم يف الدول النفطية لن تنقب 
عن العقول احمللية طاملا إنه إبمكاهنا التنقيب عن النفط واستخدام إيراداته لشراء الوالءات)1٩(. ولذا 
ال بد من دمج الوزارتي معاً للقضاء على حالة التعارض ما بي فلسفة الرتبية وفلسفة التعليم، وإجياد 
حالة التكامل ما بي الفلسفتي، فضاًل عن إلغاء بعض اهليئات، ودجمها وكذلك األقسام اليت أصبح 
عملها يكرس حالة الروتي ويربك العمل اإلداري أو يناقض إدارة اجلودة، مما جعل الوزارتي يعانيان 
من حالة الرتهل الوظيفي يف مالكاهتا الوظيفية، وبداًل من إجياد احللول للمشكالت اليت تعرتض 
مديرايت الرتبية واجلامعات على حٍد سواء، أصبح عملها اليومي هو كيفية معاجلة املشكالت اليت 

تعرتض عملها اإلداري نفسه.   
• القطاع اخلدمي / الصحة.	

من الضروري االهتمام ابلقطاع الصحي يف العراق من خالل: إصالح أجور العيادات الطبية 
اخلاصة وختفيضها من 25 ألف دينار للمعاينة إىل 5 آالف دينار للمعاينة؛ وذلك هبدف االرتقاء 
أبداء هذا القطاع احليوي من خالل تقليص اهلوة ما بي ما يتقاضاه الطبيب من راتب شهري يف 
املستشفيات احلكومية وما حيصل عليه من أجور معاينات املرضى يف العيادات اخلاصة، ومن مث جيري 
القضاء على حالة النرجسية والكرب والتفاخر لألطباء؛ وابلتايل إعادة مهنة الطبيب وتصحيحها من 
مهنة جتارية هدفها التخرج من اجلامعة والتعيي وفتح العيادة اخلاصة وما ينتج عنه من رفع املستوى 
املادي واملعاشي، إىل مهنة إنسانية هدفها الوحيد عالج املرضى وتقدمي اخلدمات الطبية حملتاجها، 
وبذلك نتخلص من االزدواجية اليت تواكب األطباء يف عملية الفحص وتشخيص الدواء للمرضى 
الشركات  مع  التعاقد  وضرورة  جهة،  من  هذا  اخلاصة،  والعيادات  احلكومية  املستشفيات  بي  ما 
العاملية اجملهزة لألدوية واملعدات الطبية اليت تتخصص يف بيع منتجاهتا إىل القطاع احلكومي حصراً؛ 
هبدف القضاء على حالة سرقة األدوية من املؤسسات الصحية احلكومية وبيعها يف األسواق احمللية، 
وللحيلولة دون تدهور القطاع الصحي، وميكن االستعانة بتجربة دولة الكويت واالطالع عليها.    

19 .Thomas L. Friedman, The World is Fiat: A Brief History of the Twenty – First 
Century, New York, 2005, p 460. 
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• القطاع الزراعي 	
يُعدُّ القطاع الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية اليت ميكن أن توفر حنو نصف االحتياجات 

الزراعية من املنتجات الزراعية احمللية، وميكن إجراء اإلصالحات من خالل:
توزيع األراضي الصاحلة للزراعة لعموم املزارعي أبجور سنوية ميكن حتديدها على وفق تقدير أ. 

كمية املنتج الزراعي السنوي قبل احلصاد، فكلما كان اإلنتاج مساوايً للكمية املقررة يف عقد اإلجيار 
السنوي فيستحصل منه أجور رمزية، أما غري ذلك فيمكن استحصال األجور املتعاقد عليها يف العقد 

املربم، أما إذا جتاوز كمية إنتاجه الكمية املقررة فيعفى من اإلجيار السنوي.
تفعيل عمل املصرف الزراعي مبنح القروض للمزارعي على وفق آلية تنظم مع اجلمعيات الفالحية.ب. 
للزراعة، ت.  الواقع احلايل  الوقوف على  مع الفالحي؛ بغية  العقود املربمة سابقاً  إعادة تقييم 

فضاًل عن التعرف على املشكالت اليت تعرتض عملهم.
إنشاء بعض السدود أو النواظم لتنظيم تدفق املياه املستخدمة للري، فضاًل عن استخدام ث. 

الري احلديث عن طريق ما يسمى الري حتت السطحي؛ هبدف ترشيد استهالك املياه. 
القضاء على اجملمعات السكنية العشوائية اليت انشئت على األراضي الزراعية والبساتي، ج. 

أما من خالل فرض رسوم مالية كبرية على عملية حتويل الطابو الزراعي إىل طابو سكين، أو تعويض 
الشاغلي ملساكنهم بدور سكنية أخرى خارج الرقعة اجلغرافية لألراضي الزراعية مع أخذ ضماانت 

إلعادة استزراع األراضي.   
• القطاع النفطي  	

لقد أظهرت دراسات أنه كلما كان االعتماد على النفط واملعادن )املوارد الطبيعية( أكرب كان 
النمو أسوأ)20(. ويف دراسات النمو أظهرت أن هناك مسارين: يشدد املسار األول املتجذر يف اقتصاد 
النمو على خماطر تصدير املواد األولية ابلنسبة إىل دولة فقرية منها: تراجع شروط التبادل ابلنسبة إىل 
املنتجات املصنعة، وعدم استقرار الدخول املرتبطة أبسعار تتغري على وفق الطلب العاملي، وارهتان 
حيال الشركات املتعددة اجلنسية. أما املسار الثاين فهو تقليدي ويتمثل ابملرض اهلولندي، إذ يقوض 

20. تريي الين كارل، فهم لعنة املوارد، يف الرقابة على النفط: دليل الصحفي يف جمال الطاقة والتنمية، حترير: سفيتالان تساليك، 
آنيا شيفرين، ريفينيو ووتش، معهد اجملتمع املنفتح، نيويورك، 2005، ص: 23-22.

http://dev.revenuewatch.org/revenuewatch_archive/reports/072305ar_old.pdf.
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تصدير املواد األولية قطاعات االقتصاد األخرى من خالل رفعه سعر الصرف، ما جيعل املنتجات 
احمللية األخرى أقل قدرة تنافسية يف السوق العاملية)21(. مما يدل على أن املوارد الطبيعية هي شرط 
ضروري وليس كافياً لتحقيق التنمية االقتصادية؛ إذ يستلزم النهوض بواقع التنمية تضافر كل اجلهود 
وكل اإلمكاانت املتاحة، للحيلولة دون فقدان متطلبات الشرط الضروري للتنمية أو تبديدها، فضاًل 

عن تكريس الشرط الكايف إلكماهلا وتوفريه.
لذا ينبغي ختلص العراق من حالة الدولة الريعية املعتمدة على ريع النفط بنحٍو أساس؛ ألن 
االعتماد على الريع النفطي وحده يعين إن الزايدة يف عدد السكان ستؤدي إىل تراجع مستوى دخل 
الفرد)22(، من خالل إجياد جمموعة متكاملة من اآلليات ومن بينها: التخلص من سياسة النفقات 
اليت تتبعها يف حتريك عجلة االقتصاد تدرجيياً من خالل الرتكيز على تقدمي اخلدمات العامة والتخلي 
عن سياسة إعادة توزيع الدخل اليت مل تنجح يف تطبيقها، واالهتمام املتزايد ابإليرادات غري النفطية 
أمام  اجملال  إيقاف توسعه، وفسح  أو  الدعم احلكومي  وإلغاء  املتنوعة،  املتمثلة ابلرسوم والضرائب 
العقد  من  مهماً  األحباث احلكومية واخلاصة بوصفها جزءاً  املدين ومراكز  اجملتمع  إنشاء منظمات 
البالد  لقادة  املشورة واحللول االسرتاتيجية  تقدمي  الدميقراطي؛ وذلك هبدف  النظام  االجتماعي يف 
وسياسيها، والتخلي عن العمل بسياسة وجود املستشارين هلم، ومن مث التخلص من املوروث التأرخيي 
اهلجي »للرأسالية العربية« )Arabic Capitalist( يف العراق اليت تعتمد االستيالء على مؤسسات 

القطاع العام عن طريق اخلصخصة)23(.
ج- حمور مكافحة الفساد:

النظام  نوع  هو  العراقي  جمتمع  الفساد يف  حالة  تكريس  تؤثر يف  اليت  العوامل  أهم  من  إن 
من  اخلاصة، كان  واملصلحة  العامة  املصلحة  بي  ما  الفجوة  اتسعت  إذ كلما  تبع، 

ُ
امل االقتصادي 

الضروري اتباع النظام االشرتاكي، والعكس صحيح، أي: كلما ضاقت الفجوة كان من الضروري 
اتباع النظام الرأسايل)2٤(، ومن مث فإن النظام االقتصادي املتبع يف العراق يؤدي دوراً رئيساً يف تفشي 
ظاهرة الفساد أو إيقافه، ومبا أن العراق تتسع الفجوة فيه ما بي املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة 
فينبغي اتباع النظام االشرتاكي، بيد أن الدستور أقر اتباع التحرر االقتصادي والنظام الرأسايل يف إدارة 

21. أالن نويل، مصدر سابق، ص: 180.
22. د. يوسف خليفة اليوسف، االقتصاد السياسي للنفط : رؤية عربية لتطوراته، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، 

بريوت، آاير 2015، ص: 3٧2.
23. ثناء فؤاد عبد هللا، مصدر سابق، ص: ٤00-٤01.

2٤. د. هيثم عبد هللا سلمان، عالقة املرض اهلولندي ولعنة املوارد يف تفشي ظاهرة الفساد يف العراق، جملة االقتصادي اخلليجي، 
العدد )25(، مركز دراسات البصرة واخلليج العريب، جامعة البصرة، آذار 2015، ص: 6. 
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شؤونه االقتصادية. ولذا تفشت ظاهرة الفساد اإلداري واملايل بعد تغري النظام املباد بشكل مل يسبق 
له مثيل، إذ احتل العراق مرتبة 166 يف تسلسل مراتب مدركات منظمة الشفافية العاملية عام 2016 
الفساد  على  القضاء  وألجل  نقطة،   1٧ بلغت  وبدرجة  للقياس  دولة خضعت   1٧6 أصل  من 
أبشكاله وصفاته كلها ينبغي إعادة هيكلة اهليئات املستقلة والدوائر األخرى املعنية مبكافحة الفساد 
وحماربته، مثل هيئة النزاهة، وديوان الرقابة املالية، ومكتب املفتش العام، وحتويلها إىل مؤسسة واحدة 
حتت عنوان ديوان الرقابة اإلدارية واملالية والقانونية واالجتماعية، يضمُّ يف كنفه أربع وهي: هيئة الرقابة 
اإلدارية، وهيئة الرقابة املالية، وهيئة الرقابة القانونية، وهيئة الرقابة االجتماعية؛ ألجل أن تكون الرقابة 
متخصصة يف جمال واحد فقط، من دون أن يعرتيها التناقض والتشتيت، ومن مث التسويف واملهادنة، 
فضاًل عن إجياد هيكلية إدارية حتت رأس هرم إداري واحد تنفذ فيه القواني واإلجراءات مجيعاً يف 
آن واحد، بعيداً عن احملاصصة احلزبية والطائفية واحملسوبية، ومتنع إجراءات التحقيق املتكرر حلاالت 
الفساد ألكثر من هيئة؛ وابلتايل يصبح العمل موجهاً على أساس نوع الفساد وليس على حجمه 
أو مستواه. وهبذا ميكن قطع اخليوط احمليطة ابلفساد مجيعاً اليت من شأهنا توفري البيئة الفاسدة لنمو 
الفساد وتوسعه. لكن أهم ما يعيق إنشاء مثل هذه اهليئة البديلة، هو كيف يكون اختيار املوظفي 
العاملي فيها؟ إذ من املتوقع أن يكون اختيارهم من أنقاض اهليئات السابقة مما سيؤدي إىل إخفاق 

عملها)25(، ومن مث هتدر فرص جناح مكافحة ظاهرة الفساد اإلداري واملايل. 
د- حمور اإلصالح التشريعي:

مبا أن عملية اإلصالح االقتصادي هي عملية تدخل يف املنظور الكلي وال متكن جتزئتها، 
لذا إن اإلصالح التشريعي ال بد أن جتري عليه بعض اإلصالحات اليت تشذبه من بعض اهلفوات 
والرتهل. ونبدأ أواًل مبجلس النواب العراقي الذي يبلغ عدد أعضائه 325 عضواً، وبدخل نقدي يبلغ 
السكن، وغريها(،  )الراتب، واملخصصات، واحلماية، وااليفادات،  حوايل ٤0 مليون لكل عضو 
وإذا حسبنا النفقات اإلمجالية الشهرية جمللس النواب العراقي فيمكن تقديرها حوايل 13 مليار دينار، 
أما سنوايً فيبلغ حوايل 156 مليار دينار، وإذا قدران إن عدد القواني اليت تشرع يف السنة الواحدة 
تبلغ حنو 20 قانوانً، فإن كلفة القانون الواحد املشرع هو ٧.8 مليار دينار، وإذا فرضنا أن كلفة 
تشريع القانون الواحد من املكاتب االستشارية القانونية هو مليون دينار، فإن ما ميكن توفريه من 
رواتب وأجور من أعضاء جملس النواب خالل سنة واحدة هو ٧.٧ مليار دينار أي حوايل 62.6 
مليون دوالر وهذه املبالغ ميكن أن تنهض ابلواقع الزراعي والصناعي واخلدمي، والسؤال الذي ميكن 
طرحه هنا: ليس من املنطق تطبيق دراسة اجلدوى االقتصادية لبيان املنافع والتكاليف فيما ما خيص 

25. د. هيثم عبد هللا سلمان، عالقة املرض اهلولندي ولعنة املوارد يف تفشي ظاهرة الفساد يف العراق، مصدر سابق، ص: 1٩.
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نشر النظم الربملانية لتشريع القواني وتطبيق الدميقراطية. واجلواب صحيح، ولكن الشعب هو مصدر 
السلطات وما دام انتخب أعضاَءه فال بد أن مينحهم سن القواني، أي قواني؟ القواني اليت ختدم 
الشعب، ال القواني اليت ختدم املصاحل الشخصية الضيقة للنواب والسياسيي، ومن مث ميكن ترشيق 
أعضاء الربملان العراقي إىل 36 عضواً بواقع عضوين لكل حمافظة، ومنح راتب شهري يساوي ما 
يتقاضاه أقرانه يف الوظيفة مضافاً له مليون دينار. أما من غري املتعيني يف الوظائف احلكومية فيمنح 
راتباً قدره مليون دينار؛ وبذلك قضينا على الرتهل الوظيفي، وخفضنا النفقات احلكومية، فضاًل عن 
القضاء على الوظيفة التشريفية للنواب واعتربانها وظيفية خدمية تصب يف خدمة الشعب مباشرة، 
وال جيرى الصراع حوهلا يف الفوز ابالنتخاابت اليت ينفق فيها كثري من املال للحصول على االمتيازات 

وغريها؛ وهذا ينطبق كذلك على أعضاء جمالس احملافظات كافة يف حال عدم حلها أو إلغائها. 
اخلامتة

لقد أصبحت قضية اإلصالح االقتصادي يف العراق ضرورة اسرتاتيجية وليست خياراً ميكن 
للحكومة أن تنتهجه؛ وذلك لتصاعد االحتجاجات والتظاهرات الشعبية ضد ظاهرة الفساد اإلداري 
العاملية من 100 دوالر/ برميل عام  النفط  البشعة بعد اخنفاض أسعار  واملايل اليت برزت مظاهره 
من  جمموعة  اختاذ  على  احلكومة  أجرب  أمر  وهو   ،2015 عام  برميل  دوالراً/   ٤8 إىل   2013
اإلصالحات اليت يعتقد أهنا ستخفف االحتقان الشعيب، بيد أن معظم اإلصالحات االقتصادية اليت 
جرى اإلعالن عنها وغريها من اإلصالحات مل تكن دستورية ومل تسن قواني تشريعية بتنفيذها ومل 
تنشر يف جريدة الوقائع العراقية، وهو أمر جعل حزمة اإلصالحات تدور يف فلك اإلعالم فقط دون 
تطبيقها على الواقع، وعلى سبيل املثال ال احلصر إلغاء منصيب انئيب رئيس اجلمهورية ورئيس جملس 

الوزراء، وغريها من اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة اليت مل تَر النور حى اآلن.  
وألجل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية املقرتحة يف العراق ينبغي أواًل االعرتاف ابخلطأ الذي 
وإيكال  والداخلية(  الدفاع  )عدا  الوزراء كافة  تغيري  وأن جيري  الوزارات،  معظم  يف  سابقاً  ارتكب 
املناصب إىل شرحية التكنوقراط لتنفيذ التدابري واإلجراءات اليت أقرت بشفافية من دون تعسف يف 
استخدام القانون. وللحيلولة دون تطبيق اإلصالحات على وفق أمزجة الوزير وميوله الشخصية أو 
احلزبية أو الطائفية. وخبالف ذلك ال ميكن تطبيق أي إجراء إصالحي يف العراق ما دام الوزير ال 
خيشى من مرؤوسه، فضاًل عن أن معظم الوزراء جاءوا من احملاصصة احلزبية والطائفية وال ميكن الطعن 
أبدائهم وكفاءهتم؛ ألن الطعن هبم يفهم على أنه طعن جلهاهتم احلزبية والطائفية؛ وهذا خالف ما يراد 

من برامج اإلصالحات وأهدافها.    
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الفصل الثاين
إعداد خطة اسرتاتيجية طارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق

املقدمة 
تُعدُّ ظاهرة الفساد من املالمح الرئيسة اليت اتسم هبا القرن احلادي والعشرون، فلم تُعّد ظاهرة 
ختص دولة معينه بذاهتا، ولكنها انتشرت بنحٍو واسع لتغطي معظم دول العامل، حى أصبح الفساد 
وابًء معدايً ال يسلم منه إال من لدية مناعة الدين، واخللق، والضمري، بيد أنه اختلفت مستوايت 
نضوج الفساد وتعمق جذوره يف كل دولة حبسب توافر مقومات توسعه أو البيئة املناسبة لنموه، فلم 
حتتاج بعض دول العامل ملكافحته إىل مؤسسات أو قواني أو تدابري استثنائية، وإمنا اعتمدت على 
الوسائل الروتينية ملكافحته مع إضافة بعض التعديالت الضرورية اليت تنسجم مع حالة تطور مفهوم 
الفساد ووسائله. ويف العراق فقد انتشر فيه الفساد شأنه شأن بقية دول العامل، بيد انه استفحل 
واستشرى يف معظم مؤسساته احلكومية، وقد ابتعد كثرياً ليصبح ثقافة جمتمعية ينتقدها اجملتمع علناً 
وميارسها سراً، وعلى الرغم من تعدد املؤسسات احلكومية املتخصصة، وكثرة التشريعات والقواني، 
فضاًل عن ضخامة التخصيصات املالية املخصصة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل، إال أن تلك 
اجلهود مجيعها ابءت ابإلخفاق؛ وذلك ألسباب قد تتعلق بعوامل موضوعية أو بعوامل ذاتية، ويف 
كال احلالتي مل جُيَر مكافحة الفساد مبهنية وموضوعية، وإمنا جرى تداول آليات مكافحته يف الربامج 

والنشرات والتقارير إعالمياً من دون اخلوض ابملعاجلات احلقيقية ملكافحته.
وتنبع أمهية حتليل ظاهرة الفساد يف العراق من أن الفساد يف  التشريع يعطل حكم القانون، 
والفساد يف القضاء يقوض العدالة، والفساد يف اإلدارة يقضي على مبدأ الشفافية واإلبداع، والفساد 
االقتصادي يؤدي إىل هدر املال العام، وذلك كله يؤدي إىل اختالل يف املنظومة اجملتمعية والعقد 
االجتماعي،  ويعّرض أمن املواطن للخطر وأمن الوطن للتهديد. ولعل املشكلة الرئيسة تتمثل بعدم 
جناح اجلهات احلكومية املسؤولة عن مكافحة الفساد يف العراق القضاء على الفساد اإلداري واهلدر 
املايل بصورة جذرية، وإمنا جنحت يف إلقاء القبض على بعض األفراد املفسدين وإعادة بعض األموال 
املختلسة أو املسروقة من املال العام، ومن مث فإن استمرار تفشيه ال يؤدي إىل هدر الثروة الوطنية 
فحسب، ولكن ميكن إن تتوسع إىل انعدام ثقة املواطن ابحلكومة؛ لذا يسعى التحليل إىل حتقيق 

الغاايت اآلتية:
بلورة رؤية اقتصادية تعاجل نقاط ضعف املنظومة احلكومية.. 1
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توضيح أنه ال تقتصر آاثر الفساد ابملقياس الكمي )مالياً( فقط، بل ميكن أن تتعداها . 2
ليكون نوعياً وهو أشد وأخطر. 

إعداد خارطة طريق السرتاتيجية تنموية طارئة ملكافحة الفساد من جذوره. . 3
أواًل: تعريف الفساد وأسبابه وآاثره:

1- تعريف الفساد وأنواعه:
إن األصل اللغوي لكلمة الفساد هو نقيض الشيء الصاحل. والفساد كلمة مطلقة وتتنوع 
ما بي الفساد اإلداري، واالقتصادي، والقانوين، والتشريعي، واألخالقي، والسياسي، واالجتماعي، 
وغريه، ونظراً هلذا اإلطالق لكلمة الفساد، فقد تعددت مفاهيمه وتنوعت حبسب مرجعيات املفكرين 
والباحثي، فقد عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد أبنه سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق 
مكاسب خاصة، أي: إنه كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة 
ذاتية لنفسه أو جلماعته. فيما عرفه اجمللس األورويب أبنه الرشوة وأي تصرف آخر متعلق إبفراد أو 
كانت هلم مسؤوليات يف القطاع العام واخلاص هبدف احلصول على منافع غري مستحقة من أي نوع 
سواًء ألنفسهم أم لآلخرين)26(، بيد أن من أهم العوامل املؤثرة على تكريس حالة الفساد يف اجملتمع 
يف الدول النامية هو نوع النظام االقتصادي املتبع، إذ كلما اتسعت الفجوة ما بي املصلحة العامة 
واملصلحة اخلاصة، كان من الضروري اتباع النظام االشرتاكي، والعكس صحيح؛ أي: كلما ضاقت 
الفجوة كان من الضروري اتباع النظام الرأسايل، ومن مث فإن النظام االقتصادي املتبع يف الدولة يؤدي 
دوراً رئيساً يف تفشي ظاهرة الفساد أو التقليل منه)2٧(، وهو أمر ينبغي مراعاته عند األخذ بنوع النظام 

االقتصادي املتبع.
2- أسباب الفساد وآاثره:

أهم  ومن  ومسمياته،  أنواعه  بشى  الفساد  ظاهر  النتشار  املؤدية  األسباب  تعددت  لقد 
األسباب اليت تؤدي إىل بزوغ حالة الفساد هي األسباب الذاتية املتمثلة بصفة املفسد وشخصيته 
ومنها ابتعاده عن خمافة هللا -سبحانه وتعاىل- والكذب، وحب األان، وعدم اإليثار، وغريها كثري. 

26. دور منظمة الشفافية الدولية يف مكافحة الفساد، ص: 3.
http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5CProtection%20argent% 
20et%20contre%20la%20corruption2009-2010/15.pdf.
2٧. د. هيثم عبد هللا سلمان، دور املرض اهلولندي ولعنة املوارد يف تفشي ظاهرة الفساد يف العراق، مصدر سابق، ص: 6.    
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وهناك أسباب موضوعية من أمهها غياب الشفافية واحملاسبة، فقد ورد يف تقرير املفتش العام األمريكي 
أبنه حيثما تغيبت الشفافية واحملاسبة حل الفساد حملهما والعكس صحيح)28(، وقد أثبتت أدبيات 
الفقر  يؤثر  إذ  الفساد والفقر،  تبادلية )طردية( ما بي  املتحدة اإلمنائي وجود عالقة  برانمج األمم 
يف زايدة مستوى الفساد من خالل إعاقته للنمو االقتصادي الذي يؤثر بدوره يف مستوايت الفقر 
من جهة، كما يؤثر الفساد يف الفقر عن طريق التأثري يف عوامل احلكم الرشيد من خالل إضعاف 
املؤسسات السياسية، ومشاركة املواطني، وختفيض جوده اخلدمات والبىن التحتية احلكومية من جهة 
أخرى)2٩(، فضاًل عن عدم تطبيق السياسات االقتصادية املالئمة، إذ إن اآلاثر السلبية للفساد على 
النامجة عن إخفاق السياسات االقتصادية يف  اجملتمع والدولة ككل أكثر وطأة من اآلاثر السلبية 
أدائها التنموي؛ وذلك ألن خطورة الفساد ال تقاس ابألرقام فحسب، بل إن أخطر ما ينجم من 
ممارسات الفساد واإلفساد هو ذلك اخللل الكبري الذي يصيب أخالقيات العمل وقيم اجملتمع وعقده 
احلوافز  نظام  نظام حوافز جديد ال جياريها  مقومات  الرشوة والعمولة تدرجيياً  فتأخذ  االجتماعي، 
واملكافآت املسن قانونيًا)30(؛ وبذلك ختفق القواني يف أداء مهامها املسنه ألجلها، ومن مث تفقد 
سيادة القانون وهيبة الدولة؛ وابلتايل خترتق مجيع مقاييس العقد االجتماعي، وتتسع اهلوة ما بي 

احلاكم واحملكوم، وقد يتطور األمر إىل اهنيار احلكومة أبكملها.  
اثنيًا: ظاهرة الفساد يف العراق بني الواقع واملالبسات:

1- واقع الفساد يف العراق      
لقد أخذت ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل )الفساد االقتصادي( تتسع شيئاً فشيئاً، ومل 
تستطع اجلهات التنفيذية وال التشريعية وال الرقابية أن تقضي على هذه الظاهرة أو تعاجلها أو تقلل 
منها، فعلى الرغم من تعدد اجلهات املسؤولة عن مكافحة الفساد واإلفساد ومن أمهها هيئة النزاهة، 
ومكتب املفتش العام، وديوان الرقابة املالية االحتادي، وجملس النواب، فضاًل عن جمالس احملافظات 
واجملالس البلدية، إال أنه يبدو أن احلالة انتشرت وتوسعت وأصبحت ظاهرة مما اجرب احلكومة بتأريخ 
الوزراء،  رئيس  السيد  رائسته  يتوىل  الذي  الفساد  مكافحة  جملس  دور  تفعيل  على   2015/8/٩
28. قضااي الفساد يف إعادة إعمار العراق حتت االحتالل، تقرير املفتش العام األمريكي املختص بشؤون  إعادة األعمار يف العراق، 

جملة املستقبل العريب، العدد )325(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، آذار 2006، ص: 28.
العريب أي  الوطن  التغيري يف  من اإلعصار، يف  العريب: ثالثون شهراً  الوطن  الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف  2٩. حمسن عوض، 
حصيلة؟ حترير وتقدمي: عبد اإلله بلقزيز، الطبعة األوىل، سلسلة كتب املستقبل العريب )6٧(، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 

تشرين الثاين 2013، ص: 113. 
30. املصدر نفسه، ص: 113.
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وإطالق محلة )من أين لك هذا؟( إىل جانب مهام اجمللس األخرى، وابلتعاون مع القضاء)31(. ولعل 
من أهم األسباب اليت أدت إىل التصريح علنياً بتفعيل دور اجمللس هو تفشي ظاهر الفساد يف العراق 

بنحٍو غري مسبوق للحيلولة دون تفاقمه والتقليل منه على أقل تقدير.
وميكن إرجاع السبب الرئيس لظاهرة الفساد هو االبتعاد عن وصااي وتوجيهات أئمة أهل 
البيت )عليهم السالم( يف كيفية إدارة العباد وعمارة البالد، وتُعد سوء اإلدارة وسوء التنظيم والتدبري 
من أبرزها، فهي )اإلدارة( أهم عناصر العملية اإلنتاجية يف النشاطات االقتصادية كافة سواًء أكانت 
اإلنتاج األخرى  بقية عناصر  تنظيم  لعملية  الرئيس  فهي احملرك  أم جتارايً  أم خدمياً  إنتاجياً  نشاطاً 
العراق  ففي  متماسكة)32(،  علمية  وأطر  نظم  وفق  تعمل  حبيث  واألرض(  املال،  ورأس  )العمل، 
أصبحت مجيع الوزارات سياسية شأهنا شأن وزارة اخلارجية، مما أفقد الوزارات مهامها اخلدمية اليت 

أسندت إليها، ومن مث تنصلت عن مسؤولياهتا اخلدمية أبعذار التقشف واألزمة املالية وغريها.
وعند النظر إىل واقع الفساد يف العراق جنده قد استفحل وأصبح مارداً )عمالق ضخم( ضرب 
أطناب مؤسسات الدولة العراقية كافة من مؤسسات حكومية )عامة( وغري حكومية )خاصة(، وحى 
بلغ بعض مؤسسات اجملتمع املدين كذلك، ومل تستطع مجيع القوى الفاعلة أن جتاريه وتقلل منه. 
ومن مالحظة بياانت اجلدول رقم )1( يتبي أن العراق قد احتل مراتب متقدمة يف مؤشر مدركات 
الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية33* يف تقريرها السنوي، وال ميثل التقرير حجم الفساد وال 
طبيعيته، وإمنا مدركاته )أي اإلحساس بوجوده()3٤(، إذ ارتفعت مرتبة العراق حبسب املؤشر من 113 
عاماً 2003 إىل 1٧5 عاماً 2011، واخنفضت نقاطه من 2.2 إىل 1.8 )من أصل 10 نقاط( 
للعامي على التوايل، حيث يرتب التقرير الدول تنازلياً ابتداًء من الدول األقل مدركات فساد فيها 
31. نص احلزمة األوىل لإلصالحات املقدمة من قبل السيد رئيس جملس الوزراء الدكتور حيدر العبادي يف اجللسة االستثنائية جمللس 

الوزراء املنعقدة بتأريخ 2015/8/٩، مصدر سابق.
32. ملزيد من املعومات راجع: - د. هيثم عبد هللا سلمان، عهد أمري املؤمني )ع( ملالك األشرت... بي وجهة النظر االقتصادية 
والدروس املستفادة منها على واقع االقتصاد العراقي، املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول نظام احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد 
اإلمام أمري املؤمني )عليه السالم( ملالك األشرت )رضوان هللا عليه( للمدة 2٤-2016/12/25، مؤسسة علوم هنج البالغة، مركز 
دراسات الكوفة، كربالء املقدسة-النجف األشرف، جملة املبي، العدد )3(، مؤسسة علوم هنج البالغة، كربالء املقدسة، 201٧. 
33* .لقد أتسست املنظمة عام 1٩٩3 ومقرها يف برلي –  أملانيا، وقد صدر عنها أول تقرير عام 1٩٩5، ويُعد مؤشر مدركات 
الفساد املؤشر الرئيس فيه وهو يتكون من )10- 10( نقاط وهي أعلى نزاهة يف الدول وحى صفر بوصفها األكثر فساد، واستمر 

هذا املقياس حى عام 2011، مث حتول يف عام 2012 إىل )100-100( نقطة واستمر املقياس حى اآلن. 
3٤. حسن كرمي عايت، العراق يف مؤشر مدركات الفساد يف تقارير منظمة الشفافية الدولية: أضواء ومعاجلات، جملة النزاهة والشفافية 

للبحوث والدراسات، العدد )6(، هيئة النزاهة، بغداد، 2013، ص: ٧1.
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p04.pdf.
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وانتهاًء أبكثرها مدركات، مث اخنفضت املرتبة إىل 16٩ حمققاً 18 نقطة )من أصل 100 نقطة( يف 
املؤشر عام 2012 ، مث اخنفضت إىل 166 حمققاً 1٧ نقطة عام 2016، مما يدل على أن العراق 
يقع يف مؤخرة الدول حبسب مؤشر مدركات الفساد وأن هذا التحسن الطفيف يف املرتبة ال يعكس 
أن املؤشر قد حتسن؛ وذلك بسبب اخنفاض الدول واملناطق املشمولة ابلتصنيف من 183 دولة عام 
2011 إىل 1٧6 دولة عام 2016، فضاًل عن أن املؤشر يعتمد وبنحٍو رئيس على عدد النقاط؛ 
ألهنا ال أتخذ ابحلسبان عدد الدول املشمولة ابلتصنيف؛ وابلتايل فإن العراق قد حصد نقاط قليلة 

يف مؤشر مدركات الفساد على املستوى العاملي.
اجلدول رقم )1(

مراتب العراق ونقاطه يف مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية
 للمدة )2003-2016(

عدد الدول املصنفةالنقاطاملرتبةالسنة
20031132.2133
200٤12٩2.11٤6
200513٧2.215٩
20061601.٩163
200٧1٧81.5180
20081٧81.3180
200٩1٧61.5180
20101٧51.51٧8
20111٧51.8183
201216٩181٧٤
20131٧1161٧٧
201٤1٧0161٧5
201516116168
20161661٧1٧6

Source :http://www.transparency.org/research/cpi/overview 
- https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
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وعند املقارنة مع بعض الدول العربية يتبي أن تونس هي من الدول اليت أظهرت حتسناً طفيفاً 
على املؤشر؛ وذلك يعود لعدة إجراءات اختذهتا حملاربة الفساد وأمهها إقرار قانون حق احلصول على 
املعلومة الذي يعدُّ من أفضل القواني املوجودة يف املنطقة العربية، فضاًل عن تطوير قدرات هيئة 

مكافحة الفساد، واملصادقة على االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد)35(.
وألجل الوقوف على واقع الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق، نلحظ بياانت اجلدول 
رقم )2( الذي يبي أن هيئة النزاهة قد منعت هدر، وأعادت أموااًل بقيمة 2.6 تريليون دينار، وهذا 
يعكس أواًل اجلهود الكبرية هليئة النزاهة يف متابعة حاالت الفساد بكل أنواعه، فضاًل عن احملافظة 
معظم  الذي طال  الكبرية  الفساد  يعكس عن حجم  واثنياً  والضياع،  اهلدر  من  العام  املال  على 
مؤسسات الدولة العراقية، مما جيعل من الصعب على هيئة النزاهة مبالكها )موظفيها احلاليي( مواكبة 

تطور ظاهرة يف الفساد وأتدية عملها ابلنحو املطلوب.     
اجلدول رقم )2(

توزيع جمموع األموال العامة هليئة النزاهة حبسب نوع اسرتجاعها لعام 2016
قيمة األموالاألموال العامة احملافظ عليهات
األموال اليت استطاعت اهليئة كشفها عن طريق اإلجراءات الوقائية أو الردعية 1

اليت منعت اهليئة هدرها
2 تريليون دينار

28.5 مليار ديناراألموال اليت متت إعادهتا حقيقة إىل خزينة الدولة.2
5٧0.3 مليار ديناراألموال اليت صدرت أحكام قضائية بردها.3
116.3 مليون ديناراألموال اليت أعيدت يف أثناء عمليات الضبط.٤

2.6 تريليون ديناراجملموع

املصدر: ملخص التقرير السنوي لعام 2016، هيئة النزاهة، 2016، بغداد، ص: 6.
 http://www.nazaha.iq/pdf_up/3951/mlreportF2016.pdf 

35. كندة حرت، الدول العربية تزداد سوءاً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، منظمة الشفافية الدولية، 2017/1/25.
http://www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very_drastic_decline_AR
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2- مالبسات الفساد يف العراق 
لقد امناز الفساد يف العراق مبجموعة اخلصائص اليت ميزته عن بقية الفساد املنتشر يف الدول 
القرار  )متخذي  احلكومية  الكابينة  انسجام  عدم  أمهها  ومن  اإلقليمية،  أو  منها  العربية  األخرى 
السياسي( مع صناع القرار السياسي)36(، وما رافقه من حماصصة طائفية ومذهبية وقومية، إذ احتدم 
وذلك  واإلفساد؛  الفساد  حملاربة  متهور  ورافض  الفساد،  حملاربة  خجول  موافق  بي  بينهم  الصراع 
للحفاظ على بعض املصاحل الفئوية الضيقة، فضاًل عن غياب الشفافية واحملاسبة، فمبدأ الشفافية 
يف احلكم يف العراق يقصد هبا مبدأ خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة ابلظروف والقرارات 
واألعمال احلالية متاحة ومنظورة ومفهومة، بيد أن تطبيق ذلك على الواقع اكتنفه الغموض واجلدل 
احلكومية  واملصلحة  الفئوية(  أو  )الشخصية  اخلاصة  املصلحة  بي  ما  اهلوة  التساع  وذلك  احلاد؛ 
تقدمي  أمهية  ترعى  صاحلة  حكومة  إجياد  من  بد  ال  اخلاصيتي  هاتي  على  وللتغلب  )العامة()3٧(، 
اخلدمات للمجتمع؛ وذلك ألنه الفساد يستوطن يف احلكومة فقط، وما اجملتمع إال وسيلة سهلة 
لنشره يف مجيع القطاعات االجتماعية واالقتصادية وغريها، وال يقتصر مواجهة الفساد كما طرحه 
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة النزاهة وآخرون من خالل تطبيق القانون وأنظمة العدالة اجلنائية 
عن طريق لفت انتباه السلطات املختصة إىل اإلحداث املتعلقة ابلفساد، فضاًل عن تطبيق الشروط 
التشريعية واملؤسسية والتشغيلية ملعاجلة الفساد)38(، وإمنا يستلزم كذلك إجياد قادة ووزراء يتسمون 
واألمانة،  والشجاعة،  والصدق،  هللا،  حمارم  عن  الورع  مميزاهتم  أهم  من  اليت  األصغر3٩*  ابلعصمة 
واإليثار، والعلم، واإلخالص، وغريها، وكما قال اإلمام الصادق )ع( »الناس هلكى إال العاملون، 
وذلك  خطر«؛  يف  واملخلصون  املخلصون،  إال  هلكى  والعاملون  العاملون،  إال  هلكى  والعاملون 
قال  أخرى  جهة  متييز، ومن  دون  ومن  بعدالة  النافذة  والقواني  التشريعات  مجيع  تطبيق  لضمان 
أمري املؤمني -عليه السالم- يف حماربة الفساد: »وهللا لو وجدته قد تزوج النساء وملك به اإلماء 
36. البنك الدويل، جتربة احلكومة اجلورجية يف مكافحة الفساد، ترمجة: مركز البيان للدراسات والتخطيط، سلسلة إصدارات مركز 

البيان للدراسات والتخطيط )1(، مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، حزيران 2015، ص: 1٩.  
3٧. د. هيثم عبد هللا سلمان، عهد أمري املؤمني )ع( ملالك األشرت... بي وجهة النظر االقتصادية والدروس املستفادة منها على 
واقع االقتصاد العراقي، املؤمتر العلمي الوطين املشرتك األول نظام احلكم وإدارة الدولة يف ضوء عهد اإلمام أمري املؤمني )عليه السالم( 
ملالك األشرت )رضوان هللا عليه( للمدة 2٤-2016/12/25، مؤسسة علوم هنج البالغة، مركز دراسات الكوفة، كربالء املقدسة- 

النجف األشرف، جملة املبي، العدد )3(، مؤسسة علوم هنج البالغة، كربالء املقدسة، 201٧، ص: ٤2.
38. برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وآخرون، الفساد وحتدايت النزاهة يف القطاع العام يف العراق: دراسة مدعمة ابألدلة، مكتب 

األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، بغداد، أيلول 2012، ص: 53.
3٩.* وهي العصمة اليت يكون مستواها أقل من العصمة الصغرى اليت يتسم هبا بعض أهل بيت النبوة )عليهم السالم(، مثل السيدة 

زينب )ع(، والسيد أيب الفضل العباس )ع(، والسيد علي األكرب )ع(، وغريهم )عليهم السالم(. 
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لرددته فإن يف العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فاجلور عليه أضيق«)٤0(، وبذلك شدد أمري 
املؤمني -عليه السالم- على مبدأ الشفافية يف احلكم من خالل حماربة الفساد واملفسدين وينأى 
النفس عن اهلوى، فبدأ بنفسه قبل سواها، فمع أهل الكوفة حتدث اإلمام -عليه السالم- فقال: 
»اي أهل الكوفة إذا أان خرجت من عندكم بغري رحلي وراحليت وغالمي فأان خائن«)٤1(، هذه هي 
نفس إمامكم فهي نفس حممد -صلى هللا عليه وآله وسلم- وال يرضى إال أن يكون عبداً شكوراً، 
وقد خلص -عليه السالم- ما يرغب به يف احلياة بقوله: »أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه 
بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، أال وإنكم ال تقدرون على ذلك، ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة 

وسداد«)٤2(.
األئمة  وصااي  ببعض  األخذ  ينبغي  املايل  واهلدر  اإلداري  الفساد  مكافحة  وألجل  وأخرياً 
يف  املقرتحة  املايل  واهلدر  اإلداري  الفساد  ملكافحة  الطارئة  االسرتاتيجية  السالم- وتنفيذ  -عليهم 
العراق،  على وفق منظور شرعي وديين وتنموي يتضمن أواًل االعرتاف ابلفساد الذي ارتكب سابقاً 
املناصب  وإيكال  العقود،  جبميع  شامل  حتقيق  جيري  وأن  املقصرين،  وحماسبة  الوزارات  معظم  يف 
اإلدارية إىل شرحية التكنوقراط، والتأكيد على حكومة اخلدمات والقضاء على املسؤولي احلكوميي 
الذين ينظرون للدولة كوسيلة لكسب املال)٤3(، وعلى حساب املصاحل العامة، وتنفيذ االسرتاتيجية 
املقرتحة بنجٍو دقيق ومن دون الركون إىل الضغوطات احلزبية أو املذهبية أو القومية،؛ هبدف إعادة 
هيكلة مؤسسات احلكومة العراقية من هيكلها احلايل املرتهل إىل هيكلة جديدة تعتمد على دولة 
املؤسسات يف إدارة مهامها اإلدارية، والتنفيذية، والتشريعية، والرقابية، على أساس املعايري العلمية 

ودولة القانون. 

٤0. خطاب املرحلة )211( ... يوم النزاهة والعدالة والنظام األمثل للحكم.
 http://www.alfadhela.org.iq/ArticlePrint.aspx?ID=2036.

٤1. رضا احلسيين، السرية االقتصادية لإلمام علي -علية السالم-، ترمجة: عالء رضائي، الطبعة األوىل، دار الوالء للطباعة والنشر 
والتوزيع، بريوت 201٤، ص: ٤٩.

٤2 . هنج البالغة.
http://www.islamology.com/Resources/Nahj_Imam/Letters/book/45.htm.«

٤3. البنك الدويل، جتربة احلكومة اجلورجية يف مكافحة الفساد، مصدر سابق، ص: 32. 
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اثلثاً: مقرتح خطة اسرتاتيجية طارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل:
1- نطاق االسرتاتيجية

 )Vertical integration(وتُعىن بتنظيم أداء اإلدارة احلكومية يف التكاملي: التكامل العمودي
من خالل روابط اجلذب اخللفية اليت متثلها سياسة اإلصالح االقتصادي ملكافحة الفساد، ومن 
خالل روابط اجلذب األمامية اليت متثلها إجراءات التنفيذ واملتابعة والتقييم لوسائل مكافحة الفساد، 
ويف التكامل األفقي )Horizontal integration( من خالل مكافحة الفساد يف مجيع مستوايت 
اإلدارة احلكومية ابتداًء من أصغر وحدة إدارية يف احلكومة العراقية إىل أكرب وزارة وما فوقها وما 
حييط هبا، والنظر إىل املؤسسات احلكومية كافة ابملستوى نفسه أمام أنظار القانون يف ظل ضمان 
املدين  اجملتمع  منظمات  أم  اخلاص  أم  احلكومي  القطاع  إدارات  ومراقبة  العمل  يف  الشفافية  مبدأ 

.)NGOS(
2- حوكمة صياغة االسرتاتيجية

رسم  عند  الوزراء  مبجلس  املتمثلون  املصاحل  أصحاب  تربط  اليت  العالقات  جمموعة  وتعين 
ظل  يف  األهداف  حتقيق  وكيفية  املايل،  واهلدر  اإلداري  الفساد  ملكافحة  الطارئة  االسرتاتيجية 
اإلمكاانت االقتصادية احلالية؛ وهذا يتطلب رسم سياسة إصالح اقتصادي موحدة ملكافحة الفساد 
تتبىن مفهوم التكامل يف إدارة الوزارات احلكومية من خالل الشفافية واحملاسبة وتبادل املعلومات 

واخلربات، وليس التنافس والتناحر لزايدة التخصيصات املالية للوزارة اليت يرتأسها.
3- منهجية االسرتاتيجية 

تعتمد املنهجية على:
أ- الركائز األساسية، وهي:

• عن 	 فضاًل  التوقعات،  عن  بعيداً  السيناريوهات  وحتديد  واألهداف،  والرؤية  الرسالة  توحيد 
مسارات االسرتاتيجية حنو حتقيق اهلدف الرئيس مباشرة من دون النظر إىل املصلحة الشخصية 

أو الفئوية أو الطبقية.
• التأكيد على احملاور الرئيسة لتنفيذ االسرتاتيجية على وفق منظور شرعي وديين وتنموي وطين 	

بعيداً عن الطائفية واحملاصصة السياسية.
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• هتيئة املتطلبات القانونية والتشريعية واملؤسساتية والتنظيمية لتنفيذ االسرتاتيجية على وفق جدول 	
زمين حمدد.

• البدء بتنفيذ االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل من خالل اتباع السياسة 	
اإلصالحية االقتصادية الوطنية اليت حتاكي مسار السياسات الدولية واإلقليمية والعربية، اليت 

أقرهتا املنظمات الدولية ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل.
• التأكيد على تفاعل اجملتمع العراقي مع االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر 	

إىل  للوصول  احلكومة،  تتخذها  اليت  والتدابري  الوسائل  خالل  من  االسرتاتيجية  لتنفيذ  املايل 
أهدافها من خالل التعاون الذايت واملستمر والنقد البناء مع القوى الفاعلة العراقية من منظمات 

اجملتمع املدين وغريها.
• وضع سلم أولوايت لالسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل لكل وزارة على 	

حدة، أتخذ ابحلسبان حجم الفساد، ونوعه، وأتثريه، واإلمكانية احلقيقية على تنفيذ مكافحته.
• اإلفادة من اإلجراءات والتدابري الناجعة اليت تتخذها كل وزارة على حدة لسلم أولوايهتا.	
• دراسة السياسات واالسرتاتيجيات املاضية املتعلقة مبكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف 	

الوزارات العراقية كافة، فضاًل عن حتليل أهم الدراسات والبحوث للوقوف على مواقع النجاح 
وجتاوز اخللل والقصور، ومن مث كيفية تطبيق توصياهتا.

ب- القواعد العامة، وهي:
• السياسة 	 مع  العراق  يف  املايل  واهلدر  اإلداري  الفساد  ملكافحة  الطارئة  االسرتاتيجية  اتساق 

العربية  املنظمات  من  اإلفادة  هبدف  والدولية؛  العربية  الدول  يف  هلا  املناظرة  واالسرتاتيجيات 
الدولية، وتسهيل  األهداف  مع  أهدافها  تعارض  دون  واحليلولة  الفساد  مكافحة  يف  والدولية 
عملية إلقاء القبض على الفاسدين اهلاربي إىل اخلارج واسرتجاع أمواهلم لغرض مصادرهتا خلزينة 

الدولة العراقية أو اسرتجاعها إىل اجلهات املعنية.  
• دراسة ظاهرة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق وحتليلها علمياً وموضوعياً وشفافاً وبعيداً 	

عن االعتبارات الطائفية واحملاصصة احلزبية والسياسية.
• االبتعاد عن نقل التجارب الدولية ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل، مع األخذ ابحلسبان 	
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الدروس والعرب عن جناحها أو إخفاقها؛ وذلك إلكساب اسرتاتيجية مكافحة الفساد ابحلس 
الوطين وبعيداً عن التدخالت اخلارجية.

• اعتماد التوصيات والتوجيهات العربية والدولية اليت أقرهتا املنظمات الدولية ومؤمتراهتا والسيما 	
منظمة الشفافية الدولية؛ هبدف تعديل مؤشر مدركات الفساد يف العراق.

• التقيد مبقررات صياغة االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل من الوزارات 	
كافة، وإيقاف أوامر االستثناء من مكافحة الفساد لبعض الوزارات أو اهليئات احلكومية. 

• االسرتاتيجية 	 تنفيذ  لتسهيل  واألجنبية  واإلقليمية  العربية  الدول  من  الدولية  االتفاقيات  عقد 
الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق والسيما يف جماالت إلقاء القبض على 
اجملرمي، وإعادة األموال املسروقة، وجتميد األصول العائدة للمتهمي، فضاًل عن نقل اخلربات 
يف  الفساد  طرق  أهم  على  والتعرف  الفساد  مكافحة  برامج  ومتويل  التدريبية  الدورات  وعقد 

التجارة اإللكرتونية وغسيل األموال، ونقل التكنولوجيا املناسبة ملكافحتها.
• اإلداري 	 الفساد  مكافحة  طرق  بشأن  والدولية  احمللية  املؤمترات  وتوصيات  مبقررات  االهتمام 

واهلدر املايل ووسائلها، فضاًل عن االهتمام ابلبحث والتطوير.
• فتح قسم الدراسات والتخطيط يف كل الوزارات واهليئات واملديرايت، أو إعادة أتهيل املوجود 	

منها؛ لكتابة الدراسات والبحوث احملكمة بشأن اختصاص الوزارة ومهامها، وما خيصُّ مكافحة 
الفساد، وهتيئة غرفة صغرية مبنزلة مكتبة لكل مؤسسة من املؤسسات احلكومية، ترفد مبجموعة 

من الباحثي املتخصصي.  
4- خطوات صياغة االسرتاتيجية

• دراسة واقع الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق بنحٍو مهيٍن وموضوعٍي وبعيٍد عن االعتبارات 	
األخرى. 

• حتديد رؤية احلكومة العراقية جتاه مكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل. 	
• حتديد الربامج لتنفيذ االسرتاتيجية لبلوغ اهلدف الرئيس والتحوُّل من الواقع الفعلي إىل املستقبل 	

املأمول ومبا حيقق الرؤية احلكومية.
• حتديد معدالت النمو املستهدف ملؤشرات مدركات الفساد أو ملؤشرات فساد أخرى ميكن 	
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االستعانة هبا؛ لبلوغ أهداف االسرتاتيجية على وفق جدول زمين حمدد؛ هبدف بيان نسبة جناح 
االسرتاتيجية يف حتقيق أهدافها املنشودة.

• تنفيذ االسرتاتيجية الطارئة ملكافحة الفساد اإلداري واهلدر املايل يف العراق من خالل تضافر 	
. )NGOS( اجلهود احلكومية واخلاصة وغري احلكومية

• الرقابة واملتابعة والتقييم؛ هبدف جتاوز العقبات، وتذليل الصعوابت، وإجراء التغذية الراجعة. 	
   5- خطة العمل

وأتيت من خالل املباشرة يف رسم إعداد االسرتاتيجية بنحٍو تفصيلي، ومن مث وضع خطة 
للتنفيذ الفعلي على وفق جدول زمين حمدد.
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2018-2-10
املقدمة 

شهد العراق منذ عام 2003 حتواًل حنو اقتصاد السوق، وهي املهمة األوىل اليت عمل عليها 
أصحاب التغيري، وُشرعت هلا العديد من القواني والربامج، واختذت تدابري وإجراءات طالت العديد 
من اجملاالت، إاّل أن النتائج مل تكن ابملستوى املطلوب، وسارت العملية عشوائياً ومن دون ختطيط 
الرغم من تدفق ما يقارب  اقتصادي كبري على  أو رؤية اسرتاتيجية واضحة؛ مما أسفر عن فشل 
)٩00( مليار دوالر من العائدات النفطية منذ التغيري وحى اآلن، اليت تبخرت يف جوٍّ من الفساد 

املايل واإلداري دون حتسُّن يف البىن التحتية، أو بناء اقتصاد أو خدمات ملموسة.
ويف هذا اجملال ال بدَّ من االنطالق من إشكالية مهمة قوامها اإلقرار أبن األزمة الشاملة 
لالقتصاد العراقي تؤكد ضرورة اعتماد رؤية جديدة لإلصالح االقتصادي، وإصالحات جذرية تعيد 
هيكلية االقتصاد كونه اقتصاداً ريعياً أحادي اجلانب، وليس لسياسات مسكنة تعاجل قضااي جزئية 
أو هتدف فقط إىل املواءمة السياسية، بل إصالح اقتصادي حقيقي يعرب عن حالة كيفية ونوعية 
أكثر منها حالة كمية تتجسد يف تراكمات مادية، وجيب أن يهدف هذا اإلصالح إىل إعادة الدور 
الرايدي للقطاع اخلاص وإعادة رسم دور الدولة يف النشاط االقتصادي؛ مبا يعزز تنوع قطاعاته، 
ابلفئات  والعناية  البشرية  املوارد  وتنمية  للدخل،  عداًل  أكثر  توزيع  وأتمي  عمل،  فرص  وإجياد 

االجتماعية األكثر تضرراً.
ينطلق البحث من فرضية مفادها: »أن غياب الرؤاي الفلسفية الواضحة لإلصالح االقتصادي 
الشامل لدى متخذي القرار أضاع فرصة التقدم مبشروع مينع تدهور األحوال إىل احلد الذي وصلت 

إليه اآلن«.

اإلصالح االقتصادي في العراق ما بعد عام 2003

أ.د. كريم سالم حسين*

* جامعة القادسية / كلية اإلدارة واالقتصاد.
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وقد تضمنت الدراسة احملاور اآلتية:
احملور األول: املضامي النظرية لإلصالح االقتصادي.

احملور الثاين: واقع االقتصاد العراقي ومربرات اإلصالح.
احملور الثالث: اإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام 2003: اآلليات والنتائج.

احملور الرابع: اإلصالح االقتصادي .. رؤية مستقبلية.
اخلامتة.

احملور األول: املضامني النظرية لإلصالح االقتصادي
السياسات  جمموعة  بي  رواجاً  األكثر  املوضوعات  من  االقتصادي  اإلصالح  يعدُّ   
النقد الدويل والبنك الدويل( على  الدولية )صندوق  االقتصادية اليت طرحت من قبل املؤسسات 
النامية ملعاجلة املشكالت اليت تواجه اقتصاداهتا والسيما االختالالت اهليكلية، واملديونية  البلدان 
اخلارجية، والعجز املتفاقم يف ميزان املدفوعات، والتضخم خالل سبعينيات القرن املاضي، ويستند 
اإلصالح االقتصادي إىل جمموعة من اإلجراءات اليت جيب أن تتخذها احلكومات لتطبيق الربانمج 

اإلصالحي، وهو رديف ملا اصطلح على تسمية ابلتصحيح االقتصادي يف األدبيات املعاصرة. 
.)Economic Reform( أواًل: مفهوم اإلصالح االقتصادي

يُعّرُف اإلصالح من حيث املفهوم اللغوي جبعل الشيء أكثر صالحاً، أي التعديل يف االجتاه 
املرغوب فيه، أو التغيري حنو األفضل1. أما املفهوم االقتصادي لإلصالح؛ فهو تعبري عن السياسات 
االقتصادية اليت هتدف إىل تعديل مسار االجتاه االقتصادي املرغوب فيه أو تصحيحه، ابجتاه حتقيق 
التوازن بي النفقات واإليرادات، والسيطرة على التضخم وخلق فرص عمل2. وهناك من يرى أن 
اإلصالح يعين حزمة من اإلجراءات املشروطة من قبل مؤسسيت برتيون وودز )صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل( اليت هتدف إىل معاجلة االختالالت االقتصادية واملالية والنقدية، وإيصال االقتصاد 

إىل حالة االستقرار، وحتقيق منو اقتصادي مستمر3.
يف حي ترى األمم املتحدة أن االصالح االقتصادي هو عملية تستهدف حتسي أسلوب   
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تعبئة املوارد وختصيصها؛ بغية تلبية احلاجات اآلنية واملستقبلية على وجه أفضل، وقد ترتاوح معامله 
التوجيهية  واملبادئ  االقتصادية،  واملؤسسات  اإلمنائية،  للسياسات  العامة  واألهداف  الفلسفة  بي 

املنتخبة للسلوك االقتصادي٤.
االجتاهات  طياته مجلة من  حيمل يف  مرانً  االقتصادي مصطلحاً  ويعدُّ مصطلح اإلصالح 
والسياسات، وال يتخذ صيغة اثبتة، وال يتحدد مبكان أو زمان معيني، بل يكون متوائماً مع طبيعة 

االقتصاد الذي تطبق عليه الوصفه اإلصالحية يف تلك اللحظة. 
اقتصادية، واجتماعية،  أبعاد  تقديران أن اإلصالح االقتصادي هو عملية مركبة ذات  ويف 
وثقافية، وهو كجزء من فكر تنموي شامل لكل القطاعات والفئات اجملتمعة كافة، ويهدف إىل 
تصحيح املسار االقتصادي، ومعاجلة االختالالت، وتعبئة املوارد، ورفع كفاءهتا؛ من أجل استعادة 

االقتصاد قدرته على النمو. 
وميكن تقسيم الدول إزاء تطبيقها لسياسة اإلصالح على جمموعتي5: 

األوىل: تتمثل يف الدول النامية اليت قامت إبصالحات اقتصادية بصورة ذاتية اعتماداً على 
مواردها الذاتية واإلمكاانت املتاحة دون أي تدخل مباشر من قبل صندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل، وتندرج ضمن هذه اجملموعة البلدان النفطية، والبلدان ذات املديونية املنخفضة؛ لتصحيح 

مسار املتغرّيات االقتصادية ومعاجلة االختالل يف اقتصادايهتا. 
األخرى: تشكل غالبية البلدان النامية اليت واجهت مشكالت اقتصادية والسيما يف عدم 
إىل  جلأت  لذا  املستحقة؛  وفوائدها  القروض  إبقساط  املتمثلة  اخلارجية  الديون  مبتطلبات  إيفائها 
مؤسسات التمويل الدولية للحصول على املشورة واملوارد املالية، على أن جُتري إصالحات أساسية 

على اقتصاداهتا عرفت بربامج االستقرار االقتصادي، والتكييف اهليكلي.
اثنياً: سياسات اإلصالح:

 Britton( وودز  بريتون  مؤسسات  تبنتها  اليت  االقتصادي  اإلصالح  سياسات  إن 
woods( متمثلة ابلصندوق النقد الدويل والبنك الدويل هتدف يف جوهرها إىل تطبيق الال مركزية 
من خالل االعتماد على آليات السوق، وتقليص دور القطاع العام يف النشاط االقتصادي لصاحل 
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القطاع اخلاص )احمللي واألجنيب(، والتوجه حنو االنفتاح على االقتصاد العاملي.
وقد تضمنت برامج اإلصالح جمموعتي من السياسات، هي6:   

1.سياسات االستقرار االقتصادي )التثبيت االقتصادي(: يعدُّ برانمج التثبيت االقتصادي 
)stabilization program( اخلطوة األوىل حنو عملية اإلصالح االقتصادي وتسعى إىل حتقيق 
نوع من االستقرار االقتصادي يف املدى القصري )1-3( سنة، ويعين هذا تصحيح اإلصالحات 
العامة؛  املالية والنقدية، والسيما التضخم والعجز يف ميزان املدفوعات، وتقليل العجز يف املوازنة 
وذلك ابعتماد سياسات مالية انكماشية ونقدية صارمة إلزالة حالة عدم التوازن بي الطلب الكلي 

والعرض الكلي، يصححها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدويل٧.
وتتضمن برامج التثبت االقتصادي احملاور اآلتية: 

أ. السعي إىل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات والقضاء على العجز. 
العامة والسيما اإلنفاق  النفقات  العامة من خالل ختفيض  املوازنة  العجز يف  ب. خفض 
احلكومي على اخلدمات االجتماعية، وإلغاء الدعم، وزايدة موارد الدولة عن طريق رفع الضرائب 

والرسوم وزايدة أسعار اخلدمات اليت تقدمها.
العام لألسعار وذلك عرب  النقود واحملافظة على استقرار املستوى  ج. احلد من منو عرض 

معدالت مقبولة من التضخم. 
:)structure Adjustment programs(2. برامج التكييف اهليكلي

وهي مكملة لربامج التثبيت االقتصادي وتظهر احلاجة إليها نتيجة لالختالالت والتشوهات 
داخلية غري  اقتصادية  سياسات  بفعل  الزمن سواء  عرب  ترتاكم  اليت  االقتصادية  املتغرّيات  أداء  يف 

مالئمة أو صدمات اقتصادية خارجية8.
وهذه الربامج من اختصاص البنك الدويل ابالعتماد على آليات السوق وتقليص دور الدولة 
يف النشاط االقتصادي ويرتبط هذا النمط من السياسات ابملدايت املتوسطة والطويلة األجل، وهتتم 
جبوانب العرض اليت تؤكد استخدام املوارد املتاحة بصورة كفوءة من خالل انتقاء فرص االستثمار 
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اليت تنماز ابرتفاع معدل عائدها يف االقتصادات النامية، وهو مصمم أيضاً لتحفيز النمو على املدى 
الطويل من خالل إعادة تنظيم هياكل اإلنتاج، وحتفيز مكوانت الطلب الكلي الفّعال بنحٍو متوافق 

مع املوارد االقتصادية املتاحة. 
ويشتمل برانمج التكييف اهليكلي على حزمة من العمليات االجرائية تتمثل ابآليت٩: 

حترير التجارة ابالعتماد على قوى السوق واملنافسة. 	 
تنمية القطاع اخلاص وتشجيعه )احمللي واألجنيب(.	 
إلغاء الدعم احلكومي لألسعار وختفيض عجز املوازنة. 	 
حتويل ملكية القطاع العام إىل اخلاص عن طريق اخلصخصة.	 
تشجيع السياسات املتجهة للتصدير.	 

يدعمها  اليت  االقتصادي  االستقرار  برامج  أن  إىل   )IB( الدويل  البنك  دراسات  وتشري 
صندوق النقد الدويل تتطلب حتسيناً يف تطبيقها، مبعىن أن السياسات القصرية املدى )سياسات 
جانب الطلب( اليت ميليها الصندوق على الدول املدنية تسبق السياسات الطويلة األجل )سياسات 
جانب العرض( اليت يدعمها البنك الدويل على أساس أن سياسات جانب العرض تستغرق وقتاً 

طوياًل حى تظهر نتائجها10.
ويبدأ برانمج اإلصالح االقتصادي خبطاب النوااي اليت توجهه الدول املعنية إىل صندوق   
وسياسته  البلد  أهداف  عن  عميقة  ومناقشات  مفاوضات  يتضمن  الدوليي حيث  والبنك  النقد 
الذي سيستخدم موارد املؤسستي الدوليتي، ويعرض صندوق النقد والبنك الدوليان شروطهما يف 
هذا اخلطاب الذي ميثل التزاماً قانونياً على تلك الدولة أن أتخذ به، وعادة ما أتخذ هذه الشروط 

شكلي: أوهلما شروط مسبقة، واثنيهما شروط الحقة. 
اثلثا: األهداف: 

املديونية  وعبء  االقتصادي،  األداء  بضعف  واملتمثلة  االقتصادية  املشكالت  تفاقم  إن   
املدفوعات  النامية، واختالل ميزان  البلدان  التجاري لغري صاحل  التبادل  اخلارجية، وتدهور معدل 
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وتباطؤ معدالت النمو االقتصادي، وتفاقم معدالت البطالة والفقر كل تلك األمر دفعت العديد 
التثبيت  برامج  تبيّن  الدولية )IFM ،IB( إىل  التمويل  النامية حتت ضغط مؤسسات  الدول  من 
االقتصادي والتكييف اهليكلي يف منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، على أمل أن يؤدي تنفيذ 
هذه السياسات إىل نتائج مرضية متمثلة بتصحيح االختالالت اهليكلية واحلصول على القروض 
ملواجهة العجوزات يف موازين املدفوعات؛ لغرض استعادة النمو االقتصادي وحتسي املعيشة، ويف 
هذا الصّدد يقول هنري كيسنجر من املالحظ أن احتماالت حتقيق منو اقتصادي حقيقي تضاءلت 
هذه  جناح  من  تداوله  يتم  مما  الرغم  على  الدويل،  النقد  صندوق  برامج  طبقت  اليت  البلدان  يف 

الربامج11.
وترمي سياسة اإلصالح االقتصادي إىل حتقيق مجلة من األهداف أو الغاايت اليت هتدف   

يف حمصلتها النهائية إىل حتقيق ما أييت:
بعض  يف  نشاطه  وحصر  التنمية  عملية  يف  رائد  القطاع  العام  دور  يف  النظر  إعادة   .1
ميتاز  قطاعاً  بوصفه  اخلاص  للقطاع  العامة  املشروعات  ملكية  ونقل  األساسية  والبنية  املشروعات 

بفاعلية أكرب يف استخدام املوارد حسب منظري صندوق النقد والبنك الدوليي. 
2. ختفيض معدل التضخم: ترى برامج اإلصالح أن االقرتاض الداخلي أو اخلارجي عن 
طريق رفع سعر الفائدة أفضل من التمويل ابلعجز من خالل اإلصدار النقدي اجلديد والسيما يف 
ظروف البلدان النامية اليت ال تتمتع مبرونة اجلهاز االنتاجي، كون التمويل ابلعجز يؤدي إىل التضخم 
يف حي تعمل سياسة رفع سعر الفائدة احمللية على ختفيض حجم وسائل الدفع املتداولة مما يسهم 

يف معاجلة التضخم12.
3. استعادة التوازن الداخلي واخلارجي لالقتصاد، وحتسي وضع ميزان املدفوعات، وتوفري 
املوارد اليت جتعل البلد قادراً يف املستقبل على الوفاء بعبء ديونه املرتاكمة؛ وابلتايل استعادة جدارته 

االئتمانية13.
٤. حتسي كفاءة ختفيض املوارد واملتاحة لالقتصاد، والسعي إىل توسيع الطاقات اإلنتاجية 
للبلد وإمنائها على أن يتوافق ذلك مع مزيٍد من التحّول إىل سياسة اإلنتاج من أجل التصدير؛ مبا 
القابل لالستمرار، وزايدة فرص العمل املنتج، وحتسي  النمو االقتصادي الذايت  يؤدي إىل حتقيق 
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املستوى املعيش للسكان.
5. ختفيض عبء املديونية اخلارجية واحلد من ضغط الديون على االقتصاد الوطين. 

6. حترير القطاع املايل من كل القيود، وإعادة هيكلة القطاع من خالل: 
فتح األسواق املالية احمللية أمام التدفقات املالية الدولية.	 
إزالة احلواجز أمام دخول البنوك األجنبية. 	 

احملور الثاين: واقع االقتصاد العراقي ومربرات اإلصالح
أواًل: طبيعة االقتصاد العراقي:

لديه  الثالثة األخرية، ومل يكن  العقود  العراقي عدة صدمات وأزمات طيلة  واجه االقتصاد   
القدرة ملواجهتها على الرغم مما ميتلكه من موارد مادية وبشرية، وكرست مفهوم أحادية االقتصاد وجعلته 
يتسم بكونه ذات طابع ريعي ابمتياز يعتمد بنحٍو مطلق على إيرادات النفط يف متويل النفقات العامة 
للدولة، أو أن يصبح اإلنفاق احلكومي حمدداً رئيساً ملسارات التنمية؛ وهذا أن دل على شيء، فإنه 
يدّل على عمق وحدة االختالالت اهليكلية يف العديد من مفاصل االقتصاد العراقي1٤؛ لذا ال بدَّ من 

حتليل مسار هذه االختالالت وتشخيصها دون ذكر مسبباهتا، وعلى النحو اآليت: 
1. اختالل هيكل الناتج: يعاين االقتصاد العراقي من اختالل اهليكل اإلنتاجي، وذلك 
هليمنة القطاع النفطي يف تكوين أو تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل، حيث تشّكل هذا القطاع نسبة 
ال تقلُّ عن )50٪( من الناتج احمللي اإلمجايل كمتوسط للمدة 2003-2015، يف حي جاءت 
بواقع ٤.8٪ من  الزراعي  القطاع  اإلنتاجية األخرى متندية جداً، فقد ساعد  القطاعات  مشاركة 
الناتج، يف حي كانت مشاركة قطاع الصناعة التحويلية حبدود )2.3٪(؛ وهذا ابلتأكيد يعود إىل 
غياب السياسات االقتصادية والتشريعات القانونية واإلدارة الكفء؛ لتطوير وتنمية هذه القطاعات 
ذات األمهية الفائقة. أما ما خيصُّ القطاعات التوزيعية )التجارة، والنقل، والتحويل، والتأمي( فقد 
)2003-201٤(، يف حي  املدة  ملتوسط  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من   ٪20.2 ساعدت حبدود 
كانت مشاركة القطاعات اخلدمة )اإلسكان، واملرافق، واخلدمات احلكومية( حبدود 1٤.1٪ للمدة 
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نفسها، كما هو مبي يف اجلدول رقم )1(:
جدول )1(

األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي االمجايل كمتوسط للمدة )2015-2003(
 القطاع

البيان

قطاع 
الزراعة

قطاع 
التعدين 

الصناعة 
التحويلية 

قطاع 
الكهرابء 

واملاء

قطاع البناء 
والتشييد

قطاع النقل 
واملواصالت

قطاع التجارة 
واملطاعم 
والفنادق

قطاع 
املال 
والتأمني

قطاع 
اخلدمات 
احلكومي 

الناتج احمللي 
اإلمجايل 
GDP

متوسط املدة 
201٤-2003

٪٤.8٪50.1٪2.3٪1.6٪6.8٪5.٧٪٩.3٪٧.1٪1٤.1٪100

املصدر: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2015، ص: 38٧.
صندوق النقد العريب، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية لسنة 2015، العدد )3٤(، ص: 36. 

يتمكن من تصحيح هذا  أمامه طريق طويل كي  زال  ما  العراقي  االقتصاد  أّن  يعين  وهذا 
االختالل يف ظّل غياب الرؤية االقتصادية الواضحة، وعدم كفاءة اإلدارة واالفتقار إىل آليات عمل 

منهجية وخمطط هلا بنحٍو جيد.
2. اختالل هيكل املوازنة: تشري البياانت إىل اعتماد العراق على اإليرادات النفطية اليت 
للمدة )2011- العامة كمتوسط  اإليرادات  من  تفوق )٩٧٪(  عالية جداً  نسبة  تشكل  ابتت 

201٤(15، يف حي ال تتجاوز اإليرادات الضريبية 3٪ للمدة نفسه. 
اختالاًل  وأحدث  الدولة،  مؤسسات  من  األخرى  اإليرادات  على  النفط  قطاع  هيمنة  إن 
واضحاً يف هذا اجلانب، وجيعل منها عرضة للتقلبات احلاصلة يف أسعار النفط، وهذا ما حصل 

فعاًل يف هناية عام 201٤.  
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جدول )2(
اجتاهات تطور االتفاق العام والناتج احمللي اإلمجايل للمدة 2015-2004

  السنوات 

20البيان 
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
معدل النمو 15

املركب

GDP

مليار دينار 

53
23

5

٧3
53

٤

٩5
58

8

11
1٤

56

15
٧0

26

13
06

٤3

16
20

6٤

21
٧3

2٧

25
٤2

25

2٧
10

٩1

26
06

10

1٩
68

20

12
06

32اإلنفاق العام 
11

٧

26
3٧

5

38
80

6

3٩
03

1

5٩
٤0

3

52
56

٧

6٤
35

1

6٩
63

٩

٩0
3٧

٤

10
68

٧3

83
55

6

11
٩٤

6212
3

مؤشر االجتاه العام 

٪6
0

٪3
5

٪٤
0

٪3
5

٪3
٧

٪٤
0

٪3
٩

٪3
2

٪3
5

٪3
٩

٪3
2

٪6
0

www.cbi-iq :على املوقع اإللكرتوين )CBIESD( املصدر: البنك املركزي العراقي، البياانت االقتصادية اإلحصائية 
.www.mof.gov.iq وزارة املالية: قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2015 على املوقع

أما ما خيصُّ النفقات العامة فيشري اجلدول )2( إىل ارتفاع اإلنفاق العام من )3211٧( 
قدره  مركب  منو  ومبعدل   ،2015 عام  دينار  مليار   )11٩٤62( إىل   200٤ عام  دينار  مليار 

)12.٧٪(، يف حي شهد الناتج احمللي اإلمجايل منّواً قدره )12.6٪( للمدة نفسها.
أما مؤشر االجتاه العام لإلنفاق العام -نسبة إمجايل اإلنفاق العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل-   
الذي يهدف إىل معرفة حجم اجتاهات السياسة اإلنفاقية للحكومة ومسارها التدخلي يف النشاط 
للمدة )2005-201٤(  احمللي اإلمجايل كمتوسط  الناتج  بلغ )٤0.3٪( من  فقد  االقتصادي، 
وهي نسبة مرتفعة تفوق نسبة اإلنفاق العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل على مستوى الدول العربية 

والبالغة )33.5(16.
عالية  نسبة  تشكل  التشغيلية  النفقات  أن  فنجد  العام  اإلنفاق  أما من انحية مكوانت   
اإلنفاق  للمدة 2003-2015، يف حي شكل  بلغت )68.٩٪( كمتوسط  العام  اإلنفاق  من 
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االستثماري )31.1٪( للمدة نفسها، وهذا يؤشر حااًل من االختالل اهليكلي يف اإلنفاق العام 
والسيما أن االقتصاد العراقي حباجة ماسة إىل زايدة معدالت اإلنفاق االستثماري؛ لتحقيق حالة 
معدالت  اإلمجايل، وخفض  احمللي  الناتج  يف  منو  معدل  حتقيق  املتمثلة يف  االقتصادي  االستقرار 

التضخم وحتقيق حالة الرفاهية االجتماعية من خالل حماربة الفقر والبطالة. 
3. اختالل هيكل التجارة اخلارجية: 

ُيستَدلُّ من األرقام واملؤشرات اخلاصة هبيكل امليزان التجاري للمدة )2015-2003(   
هو ضعف القاعدة اإلنتاجية، وعدم التنوع االقتصادي وأصبح االقتصاد العراقي أكثر من أي وقت 
آخر يعتمد على الصادرات النفطية وبنسبة تفوق )٩8٪( من إمجايل الصادرات للمدة املذكورة. 
وال تشكل الصادرات الزراعية والصناعية شيئاً يستحق الذكر يف تكوين هيكل الصادرات؛ مما يؤشر 
إىل خلل واضح يف هيكل الصادرات وهذا ما عرض االقتصاد إىل صدمات قوية انجتة عن ظروف 
السوق الدولية انعكست بنحٍو مباشر على اخنفاض الدخل القومي ومستوايت اإلنتاج والتشغيل. 
أما ما خيصُّ الواردات فقد هيمن استرياد السلع االستهالكية على هيكل الواردات؛ نظراً الرتفاع 
امليل احلدي لالستهالك يف العراق بعد التحسن امللحوظ يف دخل الفرد وضآلة حجم اإلنتاج احمللي 
من السلع، والسيما الغذائية هذا، وقد سّجل امليزان السلعي )عدا النفط( عجزاً مستمراً بلغ يف 
عام 2013 )2811٤.6( مليون دينار، وبنسبة منو قدرها )٤٩.3٪( عن العجز املتحقق يف عام 
2012 1٧، ويبدو ال وجود لسياسة جتارية حمكمة وفاعلة أتخذ على عاتقها تنمية قطاع التصدير 
والنهوض ابالقتصاد واحلد من سياسة اإلغراق السلعي اليت يتعّرض هلا االقتصاد، ومحاية املنتج احمللي 

من منافسة السلع املستوردة املماثلة.
الذي  واإلداري  املايل  الفساد  حالة  العراقي  االقتصاد  يف  االختالالت  هذه  إىل  يضاف   
ابت يشكل ظاهرًة خطريًة تتزايد ابستمرار يف أغلب مؤسسات الدولة، الذي ساعد يف هدر املال 
العام وتقليل إيرادات اخلزينة، ويعيق االستثمار كونه خيفض العائد عليه، ويضعف أداء القطاعات 
فهو  والثروات،  للدخل  التوزيعية  العدالة  البلد18، وعلى  االقتصادي يف  النمو  مَثَّ  االقتصادية ومن 

يقوض التنمية ويشوهها، وميثل هتديداً لألمن الوطين. 
ويف هذا الصدد ميكن القول: ما مل يتم على الفساد املايل واإلداري أو احلد منه يف ظل بيئة   
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سياسية مستقرة وآمنة، فال أمل للعراق من أن ينهض وينتعش اقتصادايً حى لو أنفق سنوايً مئات 
املليارات من الدوالرات.

اثنياً: مربرات االصالح االقتصادي:
على  لالقتصاد  املطلق  االعتماد  إن  االقتصادي:  النمو  معدالت  يف  حاد  اخنفاض   .1
الناتج احمللي اإلمجايل، فقد سجل )GDP( تدنياً  انعكس بنحٍو مباشر على  النفطية  العائدات 
واضحاً يف عام )201٤(، فقد بلغ )260610( مليار دينار بعد أن كان )2٧10٩1( مليار 
دينار عام )2013( ومبعدل منو سالب بلغ )3.8-٪(، أما يف عام 2015 فقد بلغ )1٩6820( 
مليار دينار وبنسبة تغيري سنوي بلغت )2٤.٤1-٪( ويتوقع أن يكون هناك هبوط حاد يف معدل 
النمو االقتصادي لعام 2016. وهذا يعد أحد املؤشرات اخلطرية على مستوى النشاط االقتصادي 
كونه أحد املقاييس اليت ي�ُّقوم األداء التنموي على أساسها، وابلتأكيد سوف ينعكس ذلك سلباً 
على متوسط دخل الفرد من الدخل القومي. إذ خيسر العراق أكثر من مليار دوالر سنوايً مع كل 

هبوط مقداره دوالر واحد يف سعر برميل النفط الذي يصدره العراق1٩.
للدولة يف  العامة  املوازنة  املتحقق يف  العجز  تفاقم  العامة:  املتنامي يف املوازنة  العجز   .2
السنوات االخرية، متأثراً ابهلبوط احلاد يف أسعار النفط والسيما أن أكثر من ٩3٪ من املوازنة تعتمد 
على اإليرادات النفطية فقد بلغ العجز املتحقق )21( مليار دوالر يف عام 2015، على الرغم 
من ضغط النفقات العامة يف حي بلغ العجز النقدي املخطط يف املوازنة العامة لسنوات 2016 
ب�)2٤( تريليون دينار؛ أي: ما يعادل )22( مليار دوالر على افرتاض أن سعر الربميل )٤5( دوالراً 
العجز  املتوقع مضاعفة هذا  الواقع، ومن  وبواقع تصدير )3.6( مليون برميل يومياً وهذا خالف 
ليصل إىل )٤0-٤5( مليار دوالر؛ وابلتايل من الصعوبة مبكان تغطية هذا العجز، بل إن حماوالهتا 
وخطوات احلكومة لتغطية هذا العجز هي جزء من تعقيد املشكلة وتفاقماهتا؛ ومما يفاقم العجز يف 
املوازنة زايدة اإلنفاق العسكري وغريه من النفقات املرتبطة به ملواجهته تنظيم داعش اإلرهايب، إذ 
شّكل هذا اإلنفاق أكثر من 20٪ من موازنة عام 2016، وإن جتاوز العجز املتحقق نسبة ٪22 
من الناتج احمللي اإلمجايل20 قد ميثل مؤشر خطورة والسيما أن تقرير صندوق النقد الدويل لسنة 
2012 بي منه أن نسبته احلدود املسموح هبا واآلمنة لعجز املوازنة إىل FDP هي )٪3( على 

وفق اتفاقية ماسرتخيت. 
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3. اخنفاض رصيد االحتياطيات من العمالت األجنبية والذهب لدى البنك املركزي، 
فبعد أن وصل الرصيد إىل حنو )٧6( مليار دوالر هناية عام 2013 اخنفض إىل 6٧ مليار دوالر يف 
هناية عام 201٤، وإىل )5٩( مليار دوالر يف نوفمرب عام 2015، وقد يتم اللجوء إىل ختفيض سعر 
صرف الدينار جتاه الدوالر كملجأ أخري21، وما يتبعه من آاثر تنعكس سلباً على الثقة ابالقتصاد 

العراقي فضاًل عن التبعات التضخمية الضارة للمستهلك. 
4. تزايد معدالت البطالة ألكثر من 25٪ وتفاقم معدالت الفقر اليت ابتت تزيد عن ٪30 
حسب بياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء، وكذلك برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وهذه مؤشرات 
خميفة يف بلد نفطي مثل العراق، وهلا انعكاسات سلبية على الوضع التنموي وتفاوت توزيع الدخول 

والعدالة االجتماعية. 
5. االضطراب السياسي واألمين: إن تداعيات االزمة املالية اليت ميرُّ هبا االقتصاد العراقي 
قد انعكس على الوضع السياسي واألمين، وبدأت حالة من االضطراب واالحتجاج الشعيب، وتفاقم 
عن  خطورة  يقل  ال  السياسي  االضطراب  إن  ابحلكومة.  املتمثلة  السياسية  الكتل  بي  واخلالفات 
االضطراب األمين على وضع االقتصاد واالستثمار؛ فقد ترغب بعض الشركات ابلعمل يف بيئة غري 
آمنة من خالل توفري احلاجات األمنية الالزمة، ولكنها غري مستعدة للعمل يف بيئة غري مستقرة سياسياً.

يف  االستثماري  اإلنفاق  تقلص  بسبب  االقتصادي؛  واالنكماش  الركود  من  حالة   .6
خمتلف النشاطات االقتصادية، فهو ضحية أي هبوط يف أسعار النفط اخلام؛ مما يعين توقف عملية 

البناء واإلعمار22، وإحلاق الضرر ابالقتصاد ورمبا يصاب بشلل اتم يف حالة التقشف والركود.

احملور الثالث: اإلصالح االقتصادي بعد عام 2003: اآلليات والنتائج
النظام السابق فرضت سلطة االئتالف سياسة  بعد أحداث ٩ نيسان 2003، واهنيار   
اقتصادية جديدة، متثلت مبنهج التحّول حنو اقتصاد السوق وبناء نظام اقتصادي ليربايل بعد مرحلة 
من الزمن طغت فيها توجهات اإلدارة املركزية يف االقتصاد العراقي؛ لذلك انصبت خطوات التحول 
االقتصادي،  النشاط  حرية  تضمنت  اليت  والتشريعات  القواني  بوضع  االقتصادي  اجلانب  على 

واختذت تدابري وإجراءات طالت العديد من اجملاالت لتفعيل آليات السوق وأدواهتا.
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وعلى الرغم من هذا التوجه والرغبة الشديدة يف التحول حنو اقتصاد السوق إال أن واقع   
العملية  التجربة  برهنت  ومالية  نقدية  سياسة  بتطبيق  واكتفت  شكلية،  حتوالت  إىل  يشري  احلال 
هو  فما حصل  إليه؛  ما وصل  إىل  العراقي  االقتصاد  إيصال  يف  فاشلة ساعدت  جتربة  أهنا  على 
إمهال قصدي لالقتصاد وعلى خلفية هدف االستقرار املايل والنقدي23 وميكن أن حندد مالمح 

اإلصالحات اجلديدة يف االقتصاد العراقي بعد عام 2003: 
أواًل: آليات تطبيق برامج االستقرار االقتصادية: 

1. السياسة النقدية: لقد وضعت السلطة النقدية جمموعة من املرتكزات، واختذت العديد 
من اإلجراءات واخلطوات على الصعيد النقدي نذكر منها2٤: 

أ.إصدار عملة عراقية جديدة ذات مواصفات تنسجم مع املواصفات الدولية. 
ب.استقاللية البنك املركزي على وفق املادة الثالثة من القانون رقم )56( لسنة 200٤.

ج.السماح للمصارف األجنبية لفتح فروع هلا يف العراق. 
د.إدارة مزاد يومي لبيع النقد األجنيب )الدوالر( وما زال العمل به مستمراً.

ه.حترير سعر الفائدة أحد دعائم اإلصالح املايل والنقدي. 
و.إلغاء عملية الرقابة على التحويل اخلارجي ضمن توجهات السياسة النقدية اجلديدة. 

2.إصالح السياسة املالية: إن اهلدف األساس للسياسة املالية هو ختفيض العجز يف املوازنة 
احلكومية إىل أدىن مستوى ممكن ابستخدام عدد من اإلجراءاتغ نذكر أمهها: 

أ. اإلجراءات الضريبية: صدرت األوامر )3٧، و٤1، و8٤( عن سلطة االئتالف مت مبوجبها 
العام  القطاع  موظفي  وإخضاع  الشركات،  وأرابح  األفراد  دخول  على  الضريبة  معدالت  ختفيض 

للعبء الضرييب أسوة ببقية شرائح اجملتمع.
ب. اإلجراءات الكمركية: مت استحداث ضريبة موحدة تفرض على مجيع السلع الواردة يف 

العراق ابستثناء املواد الغذائية واألدوية ونسبة )5 ٪( حسب األمر )38( لسنة 2003.
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لسنة  العام  الدين  قانون  إبصدار  متثلت  واخلارجي(  )الداخلي  العام  الدين  إدارة  آلية  ج. 
200٤ واملتضمن تعليمات بيع األوراق املالية احلكومية ابملزايدة العلنية لتوليد حالة مدة االستقرار 
يف السيولة لدى املصارف، أما فيما يتعلق ابلدين العام اخلارجي تتمثل ابالتفاق مع اندي ابريس 

حول تسويته. 
3. إصالح السياسة التجارية: دخل االقتصاد العراقي بعد عام 2003 مرحلة جديدة من 
السياسة التجارية وحترير التجارة وطلب االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية )WTO( لالنفتاح 
على العامل اخلارجي، وكذلك مت أتسيس املصرف العراقي للتجارة مبوجب األمر املرقم )20( لسنة 
2003، واالمر رقم )12( يف حزيران عام 2003 اخلاص بسياسة حترير التجارة اخلارجية للعراق 
واعتماد سياسة الباب املفتوح، وأصبح العراق على إثرها سوقاً لتصريف السلع الرديئة اليت أدت 
إىل نزف شديد ومنظم للموارد، وتراجع قدرة املنتج احمللي على املنافسة والنمو، وغلقها يف بعض 

األحيان25.
اثنياً: آليات تطبيق برامج التكييف اهليكلي: 

1. سياسة اخلصخصة وإصالح القطاع العام: إن اعتماد اخلصخصة كأسلوب ملعاجلة حالة 
الرتهل، واخنفاض الكفاءة، وضعف اإلنتاجية مل حُيَسمنْ بعد؛ بسبب تبعاته االقتصادية واالجتماعية 
اخلاص،  القطاع  دور  وتراجع  االستقرار،  بعدم  تتسم  االقتصادية  البيئة  أن  والسيما  والسياسية، 

وضعف قدرته التنافسية يف السوق احمللية. 
2. سياسة اجتذاب االستثمارات األجنبية: أصدرت سلطة االئتالف قانون االستثمار رقم 
بغية اإلسراع بعمليات  الباب على مصراعيه لالستثمار األجنيب  الذي فتح  )3٩( لسنة 2003 
التحويل إىل اقتصاد السوق وبعالج الصدمة إال أنه مل يوضع موضع التنفيذ فعلياً؛ مما دعا احلكومة 
العراقية إىل إصدار قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 املعدل، الذي يوفر مزااي كثرية من 
الضماانت لإلعفاءات واحلوافز للمستثمرين؛ بغية االستثمارات األجنبية وتشجيعها، وتعزيز دور 
القطاع اخلاص احمللي لألجنيب يف العملية اإلمنائية؛ إال أن البنية االستثمارية يف العراق تواجه حتدايت 

ومعوقات كثرية حالت دون حتقيق أهدافها26.
ويبدو أن اإلصالحات االقتصادية مل تعط مثارها بعد وأن النتائج مل تكن ابملستوى املطلوب 
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اسرتاتيجية  رؤية  أو  ختطيط  دون  ومن  عشوائياً  العملية  وسارت  االقتصادية،  األنشطة  أغلب  يف 
واضحة، فما زال االستثمار األجنيب يف العراق حيذر من ولوج خماطره االستثمار؛ بسبب تداعيات 
الوضع األمين والسياسي غري املستقر، فيما مل حتصل تغيريات يف السياسة املالية بسبب تزايد حجم 
اإلنفاق بنحو كبري واالعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيس للتحويل -كما الحظنا سابقًا-، 
وتفاقم العجز يف املوازنة العامة وضعف األداء االقتصادي، وتراجع معدالت النمو يف القطاعات 

اإلنتاجية والسيما يف الزراعة والصناعة وتفاقم معدالت البطالة والفقر. 
ولتقومي نتائج اإلصالح االقتصادي ما بعد عام 2003 ميكننا القول إن برانمج التصحيح 
قد حقق اجلزأ األسهل وهو االستقرار املايل والنقدي، أما اجلانب احلقيقي يف االقتصاد فقد بقي 
على حالة بل ازداد سوءاً، ومل ينجح يف إعادة هيكلية وتعزيز قدرته على تنويع مصادر الدخل وزايدة 
اإلنتاجية، ويبدو أن سياسات اإلصالح االقتصادي قد تنجح يف حتقيق أهدافها القصرية األمد 
املتمثلة يف حتقيق االستقرار املايل والنقدي ولكنها مل تنجح يف حتقيق النمو االقتصادي2٧؛ إذ أحدثت 
السياسة النقدية حتسناً يف الدخل احلقيقي لألفراد متّكنها من ضبط معدالت التضخم وحتقيق ثبات 
يف قيمة العملة احمللية، أما السياسة املالية اليت جاءت توسعيه فإهنا أّدت إىل حتسُّن توزيع الدخل 

لصاحل موظفي القطاع العام بعد تراجع دخوهلا احلقيقية خالل املدة )2003-1٩٩0(.
ومبقارنة بي مؤشرات االستقرار االقتصادي ما بي عامي 200٤ و2015 نالحظ تفاقم 
معدالت البطالة والفقر والتضخم يف عام 2015 على ما كانت عليه يف عام 201٤ إذ ارتفع 
معدل البطالة على 25٪ فيما تزايدت معدالت الفقر حى بلغت أكثر من 23٪ حسب بياانت 
اجلهاز املركزي لإلحصاء. أما معدل النمو االقتصادي فقد سّجل معدالت منو متدنية خالل العام 
201٤ بلغ )0.1٪(، وارتفع إىل )2.٩٪( يف عام 2015. ومل تسجل مشاركة القطاعات اإلنتاجية 
أي حتسُّن ملحوظ يف نسبة مشاركتها يف الناتج احمللي اإلمجايل بل تراجعت إىل معدالت متدنية، 
إذ بلغ مشاركة القطاع الزراعي 3٪، يف حي مل تتجاوز مشاركة القطاع الصناعي التحويلية ٪1 
من الناتج احمللي اإلمجايل لعام 2015 ابألسعار الثابتة 28، بعد أن كانت )10.٩٪، 2.3٪( على 

التوايل عام 200٤.
أما ما خيصُّ املوازنة االحتادية فقد حّققت فائض بلغ 865 مليار دينار عام 200٤ ارتفع 
إىل 1٤128 مليار عام 2005 2٩، وسجلت املوازنة العامة عجزاً نقدايً قدره )25٤1٤( مليار 
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دينار يف عام 2015، وارتفع العجز احلقيقي )الفعلي( إىل )3٤50٩( مليار دينار لعام 201630.
وقد حّقق احلساب اجلاري عجزاً يزيد على 11٪ من إمجايل الناتج احمللي، بينما بلغ إمجايل 
الدين العام حوايل ٧0٪ من إمجايل الناتج احمللي لعام 2016 مقارنة 56٪ من إمجايل الناتج احمللي 

يف عام 2015 31.
 ٪٩٩ من  أكثر  على  االقتصاد  اعتماد  إىل  واملؤشرات  األرقام  فتشري  التجاري  امليزان  أما 
على الصادرات النفطية، أما ما خيصُّ الواردات فقد هيمن استرياد السلع االستهالكية على هيكل 
الواردات يف حي سجل امليزان التجاري عجزاً نقدايً قدرة )٧٧58.٤( مليون دوالر، أي ما يعادل 
)٩032.٧18( مليار دينار يف عام 2015 32، بعد أن كان )3٤٩2-( مليون دوالر عام 200٤. 
إن ما تضمنه الربانمج من إطالق حرية التجارة ترتب عليه نتائج سلبية أدت إىل هتميش 
دور القطاع اخلاص الذي يستهدفه برانمج اإلصالح، وترّدي قدرة الصناعة الوطنية على املنافسة 
والنمو فضاًل عن أن التوسع يف الواردات يتناقض مع ما يهدف إليه اإلصالح من تقليص الطلب 

احمللي وزايدة االدخارات. 
وبناًء على ما ورد من حقائق ومؤشرات نستنتج أن برانمج التثبيت والتصحيح االقتصادي قد 
)جنح( يف حتقيق اجلزء األسهل الذي خيتُص ابالستقرار النقدي، وال وجود يذكر للجانب احلقيقي 
لالقتصاد، على الرغم مما عمل عليه أصحاب التغيري، وما ُشرَّع من قواني وبرامج، وما اختذ من 

تدابري وإجراءات، وما اعتمد من سياسات مالية ونقدية. 
إن احلقيقة الوحيدة اليت ال ميكن جتاهلها هي ثالثية الفشل االقتصادي املتمثلة يف )الفقر، 
والبطالة، والفساد(، وإن البلد ما زال سائراً على وفق النهج االقتصادي القدمي القائم على مفهوم 

الدولة املركزية املمسكة بكل التفاصيل والقائمة على الريع النفطي املتدفق.
احملور الرابع: اإلصالح االقتصادي ... رؤية مستقبلية 

خلفتها  اليت  العميقة  واالختالالت  حالياً  االقتصاد  هبا  ميرُّ  اليت  االقتصادية  األزمة  تستلزم 
املدة املاضية تستلزم الشروع إبصالحات اقتصادية هتدف إىل توسيع القاعدة اإلنتاجية، وتغيري بنية 
املوارد  وتنمية  والثروة  للدخل  أكثر عداًل  توزيع  الريعي وحتديثه، وأتمي  اجلانب وطابعه  األحادية 
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البشرية والعناية ابلفئات االجتماعية األكثر تضرراً، ومن هذا املنطلق ال بد أن تؤكد حاجة االقتصاد 
العراقي إصالح جذري33.

وإن تكلفة هذا اإلصالح ستتفاقم كلما أتّخر التصدي له، وابت من غري املمكن أتجيل 
هذا االستحقاق ملعاجلة الوضع االقتصادي واملايل املتدهور؛ وهنا ال بد من اإلشارة إىل ضرورة توافر 
بعض الشروط أو املستلزمات إلجناح عملية اإلصالح االقتصادي، إذ من دوهنا ال جند جدوى من 

البدء بتطبيق برامج اإلصالح أي كانت طبيعتها تتمثل ابآليت: 
1. حلول جذرية ورؤية واضحة: من الضروري أن تكون هناك خطة شاملة وحلول جذرية 
لإلصالح االقتصادي وليس لسياسات قصرية األجل وممكنة تعاجل قضااي جرئية أو هتدف فقط 
إىل املواءمة السياسية، وتسعى إىل الوصول لنتائج طويلة األمد ومستدامة مع وضوح الرؤية لعملية 

اإلصالح لدى املسؤولي املعنيي.
2. البناء املؤسسايت لإلصالح: إن أزمة العراق احلقيقية هي أزمة بناء مؤسسات؛ مما عطل 
والضوابط  ابلقواني  هنا  واملقصود  معقدة،  وأمنية  أوضاع سياسية  البلد يف ظل  التنمية يف  مسار 
والتعليمات والربامج والسياسات الضابطة للسلوك داخل منظومة السلطة وادارة الدولة، ومن دون 
املؤسساتية سنكون أمام سلوك غري منضبط من قبل خنب السلطة ولن تنجح أي حماولة إصالحية3٤. 
3. اإلرادة السياسية: ضرورة توافر إرادة سياسية حازمة، ومبدأ حسن النية من مثل مجيع 
القوى السياسية الفاعلة وتبنيها اإلصالح كفكر وممارسة يف عملها، ووضع مشروع اإلصالح موضع 

التطبيق وحتويله إىل واقع ملموس.
٤. حماربة الفساد: ابت الفساد واملايل واإلداري يشكل ظاهرة خطرية، وقد تزايد ابستمرار 
العام، وتقليل إيرادات اخلزينة، فهو يعيق  يف أغلب مؤسسات الدولة، وقد ساعد يف هدر املال 
االستثمار، ويضعف أداء القطاعات االقتصادية، ومن مث التأثري على االجتاه االقتصادي يف البلد، 
وعلى العدالة التوزيعية للدخل والثروات، فهو يقوض ويشوه التنمية بل يشكل هتديداً لألمن الوطين؛ 
املطلوبة من خمتلف  اإلصالح ابملصداقية  وأن حيظى  واملساءلة،  الشفافية  مبدأ  اعتماد  ينبغي  لذا 

قطاعات اجملتمع. 
5. كفاءة اإلدارة: ضرورة اعتماد نظام الكفاءة يف إدارة املواقع القيادية بعيداً عن احملاصصة 
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الطائفية واحلزبية، ومبا يعزز النظام القضائي يف حماسبة ومالحقة الفاسدين35.
ومن اجلدير ابلذكر أن االقتصاد العراقي حباجة إىل ترتيب جديد ألولوايته، تطوُّره على املدى 

القصري واملتوسط األجل، وهي على النحو اآليت36: 
1. حتقيق االستقرار املايل بعد )جناح( السلطة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي.

2. منو اقتصادي. 
3. تعديل االختالالت اهليكلية. 

٤. خفض معدل البطالة. 
فشل  إىل  تشري  التجارب  من  فالعديد  املطلقة3٧،  األحادايت  رفض  إىل  اإلشارة  وينبغي   
مشروع التنمية املستند إىل تنظيم احلياة االقتصادية من قبل الدولة حصراً، وكذلك املشروع الذي 
يعتمد على قوى السوق كلياً وهذا يستدعي إعادة رسم دور الدولة يف االقتصاد الوطين وجتنب 
االعتماد على الوصفة اجلاهزة لصندوق النقد الدويل وخطاب النوااي اليت تلزم البدان املعنية يف كل 
مكان وزمان؛ كون األوضاع االقتصادية واالجتماعية خمتلفة نوعاً ما عن بقية البلدان. وابإلمكان 
الذاتية يف رسم سياسة اإلصالح املناسبة لالقتصاد من خالل املالكات  االعتماد على القدرات 
املشورة  تقدمي  الدويل يف جمال  النقد  بصندوق  االستعانة  واخلرباء، وابإلمكان  املتخصصة  الوطنية 

وأتهيل املالكات االقتصادية واملالية38.
ويتطّلب حتقيق اإلصالح االقتصادي اختاذ حزمة من اإلجراءات، هي:   

1. اإلصالح املايل: ويتضمن ترشيد النفقات وزايدة اإليرادات، وختفيض عجز املوازنة أو 
يتمّثل  ابلنفقات  وما خيتصُّ  اإلجراءات  من  يتضمن جمموعة  املالية؛ وهذا  االستدامة  االجتاه حنو 
جديدة  حكومية  أجهزة  إنشاء  وفق  وعلى  احلكومية  واجلهات  الوزارات  مصروفات كل  بتقليص 
ودمج أو إلغاء بعض اهليئات والوزارات واإلدارات العامة وترشيد الدعم مع ضمان استمراره، أما 
جانب اإليرادات فيهتم ابستحداث ضريبة على أرابح األعمال والشركات وتطبيق ضريبة القيمة 
اإلجراءات  من  وغريها  واملواطني  الشركات  لدى  املتأخرة  احلكومة  مستحقات  وحتصيل  املضافة 

لتنويع مصادر الدخل. 
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2. إصالح القطاعي العام واخلاص معاً، بعد ترهُّل القطاع العام بفعل الثقافة الريعية املهيمنة 
عليه، وينبغي حتويل أجهزة هذا القطاع إىل أجهزة منتجة مع االلتزام ابلشفافية واالنضباط املايل، أما 
القطاع اخلاص فهو أيضاً حباجة إىل إصالح وهو قطاع يرتكز نشاطه يف أنشطة حمدودة ذات طابع 

ريعي كاملقاوالت، واخلدمات، والوكاالت التجارية للمنتجات األجنبة3٩.
3. إعادة رسم دور الدولة يف االقتصاد الوطين: وهنا ينبغي التمييز بي تقليص مدى الدولة 
وزايدة قوة الدولة، إذ إن مدى الدولة خيتصُّ بتوسعها األفقي أي حبجم الوظائف واألهداف اليت 
تطلع هبا وترسها، بينما تتمحور قوة الدولة حول قدرهتا وإدارهتا الكفوءة على ختطيط سياستها، 
وفرض القواني، والتشريعات، واإلجراءات، وحماربة اهلدر، واعتماد الشفافية واملساءلة٤0؛ وينبغي 
متكي الدولة من الرتكيز على مهامها األساسية يف حتسي بيئة األعمال، وتطبيق اإلجراءات الداعمة 

واحملفزة للقطاع اخلاص. 
٤. حتقيق مبدأ الشراكة بي القطاع العام والقطاع اخلاص، وهذا يتطلب بناء جسور ثقة بي 
الدولة ومؤسساهتا والقطاع اخلاص، وتشجيع املواطني للعمل يف هذا القطاع، وختفيف العبء املايل 

عن الدولة، وإاتحة فرصة أكرب للقطاع اخلاص يف إدارة االقتصاد. 
االقتصادي،  اإلصالح  لربامج  االجتماعية  اآلاثر  ومراعاة  والثروة  الدخل  توزيع  إعادة   .5

وابتكار الوسائل لزايدة الدعم احلكومي، وحتسي مستواهم املعاشي وتقليص الفوارق الطبقية. 
6.دعم القطاعات اإلنتاجية وتنميتها )الزراعة، والصناعة، والسياحة( من خالل اسرتاتيجية 
أو  الشراكة  مبدأ  وفق  على  اخلاص  القطاع  إشراك  ينبغي  وهنا  واألهداف؛  الرؤاي  واضحة  تنموية 
اخلصخصة، وحتسي أداء االقتصاد الوطين بقطاعاته املختلفة؛ إلهناء احلالة الريعية، وقّلة اإلنتاجية، 

وإجياد قاعدة صناعية صلبة. 
فما ذُِكر آنفاً هي املبادئ العامة واإلجراءات املطلوبة يف تّصور أي إصالح جذري وعميق 
للنظام االقتصادي، وهي حتتاج إىل عمل جاد وتصحيحات تبدأ من مؤسسات الدولة والقطاع 
واحلرية  ابلعدل  ممثلة  والثقافية؛  االجتماعية  القيم  إطار  يف  وتعمل  املواطني،  إىل  وصواًل  اخلاص 

والقانون، والعقالنية، والدميقراطية.
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اخلامتة:
التحّول  العراق ما بعد عام 2003 يف إطار  يبدو أن سياسة اإلصالح االقتصادي يف   
حنو اقتصاد السوق ركزت على إدارة جانب الطلب الكلي دون االهتمام ابلدرجة الكافية إبدارة 
جانب العرض املتمثلة يف اإلنتاج، وإعادة هيكلة االقتصاد يف جانبه احلقيقي؛ وبذلك حققت اجلزء 
الديون اخلارجية، ومل تنجح يف إعادة هيكلة  النقدي وإطفاء أو ختفيض  األسهل وهو االستقرار 

االقتصاد وتعزيز قدرته على تنويع مصادر دخله. 
إن األزمة االقتصادية احلالية اليت ميرُّ هبا االقتصاد العراقي والنامجة عن الصدمة املزدوجة   
املتمثلة هببوط أسعار النفط اخلام، ومواجهة »داعش« اإلرهايب حّفزت اجلميع للتفكري جدايً يف 
السابقة والتفكري جدايً ابإلصالح  النظر يف سياستها  إعادة  بدائل، ووقفت احلكومة على  إجياد 
والتغيري يف براجمها االقتصادية. لكن تكلفة هذا اإلصالح ستتفاقم كلما أتخر التصدي له، وابت 
من غري املمكن أتجيل هذا االستحقاق ملعاجلة الوضع االقتصادي واملايل املتدهور، وقد آن االوان 
لوضع حلول جذرية لربانمج اإلصالح ذات رؤية واضحة لدى املسؤولي املعنيي، تعمل يف ظل 
بناء مؤسسايت فاعل ومؤثر، وإدارة كفوءة لتنظيم االقتصاد العراقي، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع 

اخلاص مع مراعاة اآلاثر االجتماعية والعدالة يف توزيع الدخل. 
إن أي إصالح اقتصادي جيب أن يسبقه إصالح سياسي وحرب حقيقية على الفساد   

املايل واإلداري، ألنه بوجودمها لن يتمكن من مترير أي سياسة إصالحية.
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2018-2-1٧
املقدمة

اليت  البالد  للنفط، وهو إحدى ثروات  البديلة  الطاقة  الطبيعي من أهم مصادر  الغاز  يعدُّ 
الرؤية  غياب  إىل  ذلك  ويعود  العراق؛  اقتصاد  خيدم  مبا  تُوّظفنْ  ومل  األمثل  االستغالل  تستغل  مل 
االستثمارية، وسوء التخطيط، وعدم التنسيق بي املؤسسات املعنية، وانعدام وجود االستثمارات. 

إن أمهية ثروة الغاز الطبيعي يف أي بلد أتيت من كونه مصدراً مهّماً للطاقة احلرارية وامليكانيكية 
والكهرابئية يف خمتلف القطاعات، وكونه الوقود األنظف واألقل تلواثً للبيئة، فضاًل عن كونه مادة أولية 
للصناعات البرتوكيمياوية وإلنتاج املبيدات، وهو يساعد كذلك على منو ربع الطاقة املستهلكة يف العامل.

ويُقدَّر احتياطي العراق من الغاز ب� )13٧( ترليون قدم مكعب، وأييت ابملرتبة العاشرة عاملياً، 
ومن املمكن أن يكون سادس أكرب مورد للغاز العامل إذا ما اُستُثمرت احتياطياته بنحو صحيح، ومل 

حيظ الغاز الطبيعي ابالهتمام الكايف استثمارايً من قبل احلكومة. 
وقد آن األوان إلعطاء هذا املورد احليوي قدراً من االهتمام والتخطيط ملشاريع مستقبلية 
التحويلية وتصدير  الصناعات  لعدد من  أولية  الكهرابئية، وكمادة  الطاقة  توليد  والسيما يف جمال 

الفائض منه، وميكن االستفادة من التجارب الدولية العربية يف هذا اجملال كمصر وقطر.
وتتمثل الرؤية املستقبلية لقطاع الطاقة بتحقيق االستغالل األمثل لثروات البالد من االحتياط 
النفطي والغازي واملوارد الطبيعية، وإجياد مصادر متجددة وبديلة للطاقة من خالل تنمية القطاع 

الصناعي، وأتمي استقرارية عالية للمنظومة الكهرابئية ملواجهة الطلب املتزايد للطاقة مستقباًل.

استثمار الغاز الطبيعي في العراق: ضرورة تنموية 

أ.د. كريم سالم حسين*

* جامعة القادسية / كلية اإلدارة واالقتصاد.
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م على احملاور اآلتية: وبغية حتقيق هدف البحث ُقسِّ
احملور األول: صناعة الغاز الطبيعي يف العراق: حملة أترخيية.

احملور الثاين: واقع احتياطي الغاز الطبيعي وإنتاجه يف العراق.
احملور الثالث: معّوقات االستثمار يف الغاز الطبيعي واملعاجلات املقرتحة.

احملور الرابع: مستقبل صناعة الغاز الطبيعي يف العراق.
اخلامتة.

احملور األول: صناعة الغاز الطبيعي يف العراق: حملة أترخيية
مهم  مصدر  وهو  لالنبعااثت،  إصداراً  واألقل  األنظف  الوقود  أبنه  الطبيعي  الغاز  ميتاز   
للطاقة احلرارية وامليكانيكية والكهرابئية يف قطاعات اقتصادية حيوية كالنقل، والصناعة، والكهرابء، 
واإلسكان، فضاًل عن كونه مادة أولية للصناعات البرتوكيمياوية، وإلنتاج املبيدات ومواد اإلنتاج 

الزراعي؛ وابلتايل ي�َُعدُّ أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط.
الغاز الطبيعي على حنو حمدود يف أواخر اخلمسينيات، غري أن  بدأ االهتمام ابستخدام   
االهتمام الواسع ابستغالله وتصنعه مل يبدأ يف العراق إال يف هناية عقد السبعينيات. وعلى الرغم من 
ما ميتلكه العراق من ثروة هائلة من الغاز الطبيعي املصاحب إلنتاج النفط اخلام والغاز احلر، إال أن 
إنتاج الغاز الطبيعي املسوق ال يتناسب وحجم اإلنتاج اإلمجايل واالحتياطي املؤكد، وما تزال صناعة 
الغاز يف العراق تعاين من ختلف وتدٍن يف قدرهتا على حتويل الغاز الطبيعي إىل منتجات غازية )عبد 

الرضا،2012(.
أواًل: تطور صناعة الغاز الطبيعي يف العراق: 

شهد عقد السبعينيات خطوات جادة الستثمار الغاز يف العراق وذلك من خالل بناء   
عدة مشاريع صناعية مهمة منها معمل األسدة والورق وحمطات كهرابء يف البصرة، وحمطات كهرابء 
الناصرية، واهلارثة، وخور الزبري، والنجف، واحللة، وجممعات األسدة، والبرتوكيمياوايت، واحلديد 
الغاز  تصدير  املّدة  هذه  وشهدت  وكبيسة.  والنجف،  السماوة،  يف  السمنت  ومعامل  والصلب، 
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والسوائل الغازية من الرميلة إىل الكويت ودول اجلوار األخرى )موسى، 2016: 38(.  
ومع اندالع احلرب العراقية–اإليرانية شهدت حتول معظم منشآت النفط والغاز يف البصرة   

إىل مواقع عسكرية، وأُوِقَفت االستثمارات النفطية، وتدّمرت بعٌض منها.
وأتيت االنتكاسة األخرى يف بداية عقد التسعينيات )حرب اخلليج الثانية( وفرض العقوابت   
االقتصادية على العراق اليت دامت لغاية 2003، أدت إىل عزل صناعة النفط والغاز العراقية عن 

العامل، وهجرة املالكات النفطية، ومثلت حقبة االنتكاس والتدهور لصناعة الغاز يف العراق. 
ويف عام 2008 شهد قطاعاً النفط والغاز تطوراً ملموساً من خالل توقيع مذكرات تفاهم   
النفط  البصرة، وتنفيذ عدة جوالت من تراخيص  الغاز املصاحب يف  مع شركة )شل( الستثمار 
النفطي خالل  اإلنتاج  انعكس على زايدة  مما  العراق؛  توقيع عدة عقود يف جنوب  أسفرت عن 
املدة 2011-201٧، بلغ ٤.55 مليون برميل ابليوم وتصدير )3.2٧3( مليون برميل/ يوم. أما 
الغاز الطبيعي املصاحب بلغ إنتاجه )2٧02( مقمق )مليون قدم مكعب قياسية(، والغاز احملروق 

)1531( مقمق يف حزيران 201٧ )وزارة النفط، 201٧(.
وجتاوزت الكميات احملروقة يف املدة )2011-2015( األلفي مليار قدم مكعب تقدر   

قيمتها أكثر من )15( مليار دوالر )موسى، 2016: 13(.
شركات  أتسيس  حيث  من  خاّصاً  اهتماماً  الصناعة  هذه  شهدت  األخرية  اآلونة  ويف   
مواقع  إىل  وتوزيعه  الغاز  لنقل  التحتية  البىن  واستكمال  عاملية  غاز  مع شركات  ومشاريع مشرتكة 
االستهالك، وهناك جوالت تراخيص الستكشاف حقول غاز جديدة، ودراسات، وخطط لتصدير 

الغاز الفائض.
نتائج  أنه مل يسفر عن  الغاز، إال  التقدم احلاصل يف جمال صناعة  الرغم من هذا  وعلى   
ملموسة على أرض املواقع، إذ ما تزال التحدايت كثرية، وما يزال أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب 
من الغاز حيرق يومياً يف جنوب العراق يف عام 2016؛ وهذا يعين فقداانً وهدراً يف الثروة الوطنية 
للبلد وخسائر مادية وبيئية، ما جعل صناعة الغاز الطبيعي يف العراق تتسم ابلتخلف، على الرغم 
من وجود احتياطيات كبرية تشكل نسبة مهمة من االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي، ومن أبرز 
العوائق قدم التكنولوجيا اليت تستخدمها منشآت صناعة الغاز الطبيعي؛ مما أدى إىل عدة مشكالت 
يف اإلنتاج واملعاجلة، والعجز عن توفري الطاقة الكهرابئية الالزمة وقدم خطوط األانبيب الناقلة للغاز 
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الطبيعي، فضاًل عن مشكالت الفساد واملايل واإلداري.
ومن اجلدير ابلذكر أن شركة غاز البصرة هي املنتج الوحيد للغاز السائل يف العراق )أكثر   
من 150 ألف أسطوانة يف اليوم(، وتساعد يف توفري الغاز اجلاف الذي يزود حمطات توليد الطاقة 
الطبيعي  الكازولي  املكثف  الطبيعي  الغاز  سائل  تصدير  على  أقدمت  وقد  ابلغاز،  تعمل  اليت 
)C5plus( بكمية )10( آالف مرت مكعب اليت تستخدم يف البرتوكيمياوايت ألول مرة يف أتريخ 
الغاز،  لتصدير  بثالثة حماور  البصرة  غاز  النفط على وضع خطة مع شركة  وزارة  وتعمل  العراق. 
يتضمن احملور األول املكثفات، واحملور الثاين الغاز السائل )غاز الطبخ(، واحملور الثالث تصدير الغاز 
اجلاف؛ وهذا يعدُّ بداية لتطوير القدرات االقتصادية للشركة، ومورداً جديداً يضاف إىل مصادر 

الدخل.
املهّم لتاليف أو  النفط  الطبيعي املصاحب إلنتاج  الغاز  العمل على استثمار  ينبغي  وهنا   
تقليل حرقه عن طريق املشاركة مع الشركات العاملية إلنتاج الغاز اجلاف والغاز السائل الكازولي 
اسرتاتيجية  وضع  وضرورة  املكثفة،  الغازية  احلقول  بتطوير  احلّر  الغاز  استثمار  وكذلك  الطبيعي، 
الثروة الطبيعية وتصديرها يف إطار الدعم  البلد إلنتاج هذه  صناعية خاصة ابلغاز الطبيعي تؤهل 

املأمول هلذا القطاع.
ويُّعد مشروع شركة غاز اجلنوب ابلتعاون مع شركة )شل( النفطية اهلولندية ملعاجلة الغاز   
املصاحب للنفط من ثالثة حقول نفطية كبرية )هي كلٌّ من الرميلة، وغرب القرنة، والزبري( األكرب 
سبعة  العراق  يكلف  الذي  النفط  املصاحب الستخراج  الغاز  احرتاق  لتقليل  العامل  يف  نوعه  من 

مليارات وثالمثئة مليون دوالر سنوايً من احلقول اجلنوبية فقط.
وعلى وفق تقرير الطاقة األمريكية أييت العراق ابملرتبة العاشرة على مستوى العامل من حيث   
االحتياطي املؤكد من الغاز الطبيعي املصاحب والغاز احلر ويتواجد ٧0٪ منه يف حمافظة البصرة. 

ومن املؤمل أن تشهد صناعة الغاز يف العراق تطوراً كبرياً خالل السنوات املقبلة ابالجتاه   
الذي يؤدي إىل سد متطلبات الطلب احمللي فقط، وإمنا إىل إجياد فائض معد للتصدير إىل الدول 
اجملاورة واألسواق العاملية والسيما بعد جوالت الرتاخيص اليت أحيلت مبوجبها احلقول الغازية الثالثة 

)السيبة، واملنصورية، وعكاش( إىل عدد من الشركات األجنبية )عبد الرضا، 2012: 1(.
ويف هذا السياق حققت شركة غاز البصرة تقدماً ملموساً يف اسرتجاع كميات أكرب من   
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الغاز احملروق يف حقول النفط جنوب العراق، حيث بلغ متوسط ما اُسرتِجع على مدار األشهر 
التسعة األوىل لعام 2016 حوايل 600 مليون قدم مكعب / اليوم، إال أن كميات الغاز احملروق 
ما تزال مرتفعة، إذ متثل حنو 60٪ من اإلنتاج الكلي للغاز يف العراق، وتستهدف شركة غاز البصرة 
الوصول بكميات الغاز املسرتجع إىل ٧00 مقمق بنهاية عام 2016 )التقرير، 2016: 235(.

احملور الثاين: واقع احتياطي الغاز الطبيعي وإنتاجه يف العراق
يشارك الغاز الطبيعي بنحو ربع الطاقة املستهلكة يف العامل، وهو الوقود األنظف واألقل   
لالنبعااثت، وهو مصدر مهم للطاقة احلرارية والكهرابئية وامليكانيكية يف قطاعات الصناعة، والنقل، 

والكهرابء، واإلسكان. 
بنحٍو صحيح، مثل:  الطاقة واستثمارها  الدول ابستغالل هذه  العديد من  اهتمت  وقد   
روسيا، وقطر، وإيران، فضاًل عن كونه مادة أولية للعديد من الصناعات البرتوكيمياوية، ومبيدات 
احلشرات، ومواد اإلنتاج الزراعي، وهو ميّثل أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط، وأقل أنواع الوقود 
تكلفة إلنتاج الطاقة. ويرجع أتريخ الغاز املصاحب يف العراق على املستوى التجاري لعام 1٩2٧ 
حينما اُكتِشف النفط يف حقل اباب كركر يف حمافظة كركوك من قبل شركات النفط األجنبية الذي مل 

هتتم ابستثماره آنذاك، ومنذ ذلك احلي يُهدر هذا املورد حرقاً.
وقد بدأ االهتمام الفعلي ابلغاز يف السبعينيات من القرن املاضي، واستمر بناء املشاريع   
اجلديدة حى السنوات األوىل من عقد الثمانينيات منها مشروع غاز اجلنوب بطاقة )1050( مقمق 

يف اليوم، مث مشروع غاز الشمال وإنشاء شبكة نقل وطنية للغاز.
أما يف اجلانب الصناعي فقد بُِنيت حمطات كهرابء الناصرية، واهلارثة، وخور الزبري، والنجف،   
واحللة، وجممعات األسدة، واحلديد والصلب، يف خور الزبري، ومعامل السمنت يف السماوة والنجف 

وكبيسة، ومشاريع أخرى.
وشهدت الثمانينيات تصدير الغاز اجلاف والسوائل الغازية من الرميلة إىل دولة الكويت،   

وكذلك ُصدِّر الغاز السائل بواسطة احلوضيات إىل دول اجلوار األردن، وسوراي، وتركيا.
أواًل: االحتياطي املؤكد: 

يبلغ االحتياطي املؤكد من الغاز الطبيعي حوايل )36٩٤( مليار مرت مكعب عام 2016، 
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العريب، و)3.8٪( من  االحتياطي  قدرها )6.8٪( من  وبنسية  اخلامسة عربياً  املرتبة  بذلك  حمتاًل 
احتياطي دول األوبك و)1.88٪( من االحتياطي العاملي للغاز الطبيعي يف العام نفسه )التقرير، 

.)12٩ :2016
ويشكل الغاز املصاحب ما نسبته )83٪( من االحتياطي، فيما يشكل الغاز احلّر ما نسبته 
)1٧٪( )احللفي، عبد الرضا، 2013: 135(. أما جغرافياً فتوزع االحتياطيات يف املنطقة اجلنوبية 
اجلدير  الوسطى والشمالية حوايل )٤0٪(. ومن  املنطقة  املصاحب يف  الغاز  بنسبة )60٪( من 
االقتصادية  املوارد  األساسية الستخدام  واملعايري  املؤشرات  من  يعد  االحتياطي  أن حجم  ابلذكر 

وتنظيمها. 
فإنه أييت ابملرتبة  الطبيعي،  الغاز  الكبرية من  االحتياطيات  لتلك  العراق  امتالك  ويف ضوء 
اخلامسة عربياً بعد كلٍّ من )قطر، والسعودية، واإلمارات، واجلزائر(، والعاشرة عاملياً )روسيا، وإيران، 
وقطر، والسعودية، وأمريكا، واإلمارات، ونيجرياي، وفنزويال، واجلزائر(، ويصل إىل املرتبة )5٧( عاملياً 
من حيث اإلنتاج، وإذا ما استغل العراق هذا املورد بنحٍو كفوء وأمثل فبإمكانه أن يتصدر مراتب 

متقدمة من حيث اإلنتاج والتصدير.
وتعود زايدة حجم االحتياطي من الغاز الطبيعي ابألساس إىل زايدة االستكشافات، والتوسع 
يف الرقع االستكشافية والسيما بعد جولة الرتاخيص، ودخول الشركات العاملية يف ذلك؛ إذ يوجد 
يف العراق عشرة حقول للغاز احلر، مخسة منها تقع شرق العراق ومشال شرقه، وحتتوي على حوايل 
11 تريليون قدم مكعب )حنو 300 مليار مرت مكعب(، كاحتياطي اثبت، وحيتوي كل من حقل 
صّبة )جنوب البصرة( وحقل عكاس )يف الصحراء الغربية قرب احلدود السورية( على ما يزيد على 
)2( تريليون قدم مكعب )حنو 100 مليار مرت مكعب( من االحتياطي الثابت لكل منهما )زيين، 

.)1 :2010
وتقدر  تبدو كبرية جداً،  فهي  املكتشفة  احملتملة وغري  الغازية  العراق  إمكانيات  بشأن  أما 
بصيغة  هي  منها  مكعب  قدم  تريلون   )16٤( أن  ويعتقد  مكعب،  قدم  تريليون   )332( حبوايل 
غاز حّر )Free Gas(، يف حي أن الباقي تقدر بنحو )168( تريليون قدم مكعب فهو غاز 
مصاحب )associated Gas(؛ ونظراً لكون الغاز الطبيعي املصاحب يف العراق يشكل أكثر 
من )٧0٪( من الغاز الطبيعي يف العراق، فإن إنتاج الغاز يف العراق يتأثر بصورة رئيسية إبنتاج النفط 

)عبد الرضا، 2012: 1(.
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اثنياً: إنتاج الغاز الطبيعي: 
بدأ إنتاج الغاز الطبيعي يف العراق مع إنتاج النفط اخلام عام 1٩2٧ الذي كان حُيَرُق من   
الالزمة لذلك؛  التكنولوجيا  قبل الشركات االحتكارية حبجة عدم إمكانية استغالله، وعدم توافر 
وبعد تعديل أسعار النفط يف بداية السبعينيات وسيطرة احلكومة على املوارد النفطية بدأ االهتمام 

ابستخدام الغاز )عبد العايل، 2013: 5٧(.
للمدة  واالستهالك  الطبيعي  الغاز  من  الفعلي  اإلنتاج  حجم   )1( اجلدول  من  ويّتضح   
)2003-2015(، فقد بلغ متوسط حجم اإلنتاج للمدة )2003-2010( )1٤515( مليون 
م3، خصص لالستهالك )٧86٤( مليون م3؛ أي: ما نسبته )5٤٪( يستثمر من الغاز املنتج وما 
تبقى حيرق يف اهلواء. مث تزايدت الكميات املنتجة من الغاز الطبيعي؛ نتيجة التوسع يف االستكشافات 
النفط اخلام حى بلغ )23٤58( مليون م3 عام 2015، ُخصص  وزايدة الكميات املنتجة من 
لالستهالك )8852( مليون م3، أي: إن نسبة استثمار الغاز الطبيعي املنتج تراوحت بي )٪38-
5٤٪( للمدة )2003–2015(، وابملقابل بلغت نسبة الكمية احملروقة من الغاز الطبيعي حوايل 
)62٪( يف عام 2015، وهي نسبة مرتفعة نسبياً، وأييت العراق يف املرتبة )5٧( عاملياً من انحية 
اإلنتاج )التقرير، 2015: 15(. ويوضح الشكل )1( اجتاهات تطور كل من الكميات املنتجة 

واملستهلكة واحملروقة من الغاز الطبيعي للمدة 2015-2003.
جدول )1(

إمجايل إنتاج احتياطي استهالك الغاز الطبيعي يف العراق للمدة )2015-2003(
احتياطي الغاز الطبيعي السنة

)مليار مرت مكعب(
اإلنتاج )مليون 

مرت مكعب(
االستهالك )مليون 

مرت مكعب(
احملروق )مليون 

مرت مكعب(
نسبة االستثمار 

٪
نسبة الكمية 

احملروقة

متوسط املدة 
2010-200331٧01٤515٧86٤6651٪5٤٪٤6

20113158186٩28٩٩1٩٧01٪٤8٪52
201236٩٤20٤٩6852011٩٧6٪٤2٪58
201336٩٤213868٩5٤12٤32٪٤2٪58
201٤36٩٤218538٩82128٧1٪٤1٪5٩
201536٩٤23٤5888521٤606٪38٪62
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املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء، اجملموعة اإلحصائية السنوية 2016، بغداد، 2016، ص: 250.
منظمة الدول العربية املصدرة للنفط، التقرير األمي العام السنوي )٤3(، الكويت، 2016، ص: 130. 

11 
 

2015 3694 23458 8852 14606 38% 62% 
 .250: ، ص2016، بغداد، 2016حصائية السنوية المجموعة اإلحصاء، المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإل

 . 130: ، ص2016(، الكويت، 43مين العام السنوي )منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، التقرير األ

 
 
 
 
 
 

 
 .2015-2003الطبيعي للمدة  ( اتجاهات تطور كل من الكميات المنتجة والمستهلكة والمحروقة من الغاز1الشكل )

 

زيادة الكميات المنتجة من الغاز ل( %38لى )إنسبة استثمار الغاز الطبيعي تراجع  ويعود
( دولة 20على )أ وعدم معالجته، ويقع العراق من ضمن ثالث  2015في عام الطبيعي المصاحب 

 (.2012في العالم من حيث معدالت حرق الغاز )عبد الرضا، 
ذ بلغت حصة إيعتمد العراق اعتمادا  متوسطا  على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة، و  

لف برميل أ( 150يستهلك العراق نحو )و ، % من استخدام الطاقة19الغاز الطبيعي في العراق نحو 
 متدن  وهو رقم  ،لف برميل مكافئأ( 790جمالي استهالك الطاقة البالغ )إيوم من  مكافئ نفط /

ن يستهلكان من الغاز الطبيعي حوالي لتيوالسعودية ال، ماراتلى بعض الدول الخليجية كاإلإلقياس با
(، 79: 2016)التقرير،  2016لف برميل مكافئ نفط / يوم على التوالي لعام أ( 1865، و1450)
متطلبات لتلبية ف حسب اعتمادها على الغاز الطبيعي النفطية صنتن هناك ثالث فئات من الدول إذ إ

الجزائر، و مارات، اإلو قطر، و على الغاز الطبيعي )كالبحرين،  ا  ساسيأ ا  ولى تعتمد اعتماداأل ،الطاقة فيها
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(مليون متر مكعب)االنتاج 

(مليون متر مكعب) االستهالك 

(مليون متر مكعب)المحروق 

الشكل )1( اجتاهات تطور كل من الكميات املنتجة واملستهلكة واحملروقة من الغاز الطبيعي للمدة 2015-2003.

الغاز  املنتجة من  الطبيعي إىل )38٪( لزايدة الكميات  الغاز  ويعود تراجع نسبة استثمار 
الطبيعي املصاحب يف عام 2015 وعدم معاجلته، ويقع العراق من ضمن اثلث أعلى )20( دولة 

يف العامل من حيث معدالت حرق الغاز )عبد الرضا، 2012(.
بلغت  إذ  الطاقة،  متطلبات  لتغطية  الطبيعي  الغاز  على  متوسطاً  اعتماداً  العراق  ويعتمد   
حصة الغاز الطبيعي يف العراق حنو 1٩٪ من استخدام الطاقة، ويستهلك العراق حنو )150( ألف 
برميل مكافئ نفط / يوم من إمجايل استهالك الطاقة البالغ )٧٩0( ألف برميل مكافئ، وهو رقم 
متدٍن ابلقياس إىل بعض الدول اخلليجية كاإلمارات، والسعودية اللتي يستهلكان من الغاز الطبيعي 
)التقرير،  لعام 2016  التوايل  على  يوم   / نفط  برميل مكافئ  ألف  حوايل )1٤50، و1865( 
2016: ٧٩(، إذ إن هناك ثالث فئات من الدول تصنف حسب اعتمادها على الغاز الطبيعي 
النفطية لتلبية متطلبات الطاقة فيها، األوىل تعتمد اعتماداً أساسياً على الغاز الطبيعي )كالبحرين، 
وهي  الطبيعي  الغاز  على  رئيسياً  اعتماداً  تعتمد  والثانية  الكويت(،  واجلزائر،  واإلمارات،  وقطر، 
)تونس، ومصر، والسعودية(، والفئة الثالثة الدول اليت تعتمد اعتماداً متوسطاً على الغاز الطبيعي 

)كالعراق وسوراي( اليت تقل فيها حصة الغاز الطبيعي عن )33٪( من استخدام الطاقة.
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احملور الثالث: معوقات االستثمار يف الغاز الطبيعي واملعاجلات املقرتحة
أواًل: التحدايت: 

تشري بعض الدراسات إىل أن اخلسائر االقتصادية حلرق الغاز الطبيعي املصاحب يف العراق   
بلغت حنو )1.5( مليار قدم مكعب يومياً، ويقع العراق يف املرتبة الرابعة عاملياً من حيث كميات 

الغاز احملروقة، إذ بلغت نسبة احلرق أكثر من 62٪ لعام 2015. 
وهذا يعين أن أكثر من نصف الغاز املنتج جيري حرقه بكميات كبرية بداًل من تصديره أو   
استهالكه؛ مما يعطي انطباعاً على عدم وجود القدرة على معاجلة الغاز الطبيعي واستغالله ابلنحٍو 
األمثل، والسيما أن العراق يستورد كميات كبرية منه من البلدان اجملاورة لسد احلاجة احمللية، وإذا 
ما أجرينا املقارنة أيضاً بي االحتياطي واملنتج من الغاز الطبيعي فإهنا تشري إىل عدم وجود أمثلية 
الستغالل الغاز الطبيعي )موسى، 2010، ص: 303(، وهذا يعكس حجم التخلف الذي تعاين 

منه صناعة الغاز الطبيعي واخلسائر االقتصادية النامجة عن حرقه فضاًل عن االضرار البيئية.
ويرجع كل ذلك إىل غياب الرؤية االستثمارية وسوء التخطيط وعدم التنسيق بي الوزارات   

املعنية، وهناك حتدايت عديدة تواجه قطاع الغاز الطبيعي يف العراق نذكر منها:
1.التقادم الفين للمنشآت العاملة يف جمال الغاز الطبيعي، والسيما تكنولوجيا املعاجلة احلقلية 
للغاز الطبيعي املصاحب وتكنولوجيا حمطات كابسات الغاز؛ مما أدى إىل خلق عدة مشكالت يف 

اإلنتاج واملعاجلة ومواصفات الغاز املسّوق )عبد الرضا، 2012، ص: 18(.
ارتفاع  ابملقابل  الطبيعي،  الغاز  منشآت  وتطوير  لتأهيل  الكافية  األموال  2.عدم ختصيص 

تكلفة املنظومة املتكاملة للغاز اليت تصل إىل حنو )25( مليار دوالر )موسى، 2016(.
3.انقطاع التيار الكهرابئي املستمر عن الشركات وعدم توافر مولدات كهرابئية كافية لتشغيل 

املصنع، مما يقلل من كمية اإلنتاج املقررة ويضاعف ساعات العمل.
٤.ضعف التنسيق بي الشركات العاملة يف القطاع التوزيعي لوزارة النفط وضعف السيطرة 

على عمليات التجهيز والتسعري واملطابقة )عبد الرضا، 2012، ص: 20(.
5.قدم خطوط األانبيب الناقلة للغاز الطبيعي وضعف السيطرة واإلشراف؛ مما يؤدي إىل 
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تّسرب الغاز الطبيعي املسّوق وحدوث حرائق.
6.كثرة العطالت امليكانيكية الكهرابئية وتقادم األجهزة واملعدات؛ مما ينعكس سلباً على 

عملية الصيانة الدورية والسنوية.
ومن مث ضخه  وكبسه،  الطبيعي  الغاز  تصنيع  تعيد  من شأهنا  اليت  التحتية  البىن  ٧.تدمري 

ابألانبيب نتيجة احلروب والعمليات العسكرية يف العقود املاضية.
ولغرض االستفادة من هذه الثروة الوطنية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي نقرتح بعض املعاجلات 
املمكنة يف هذا اجملال اليت من شأهنا أن تشاركة مشاركة متواضعة يف احلد من املشكالت، واملعوقات 

اليت تواجه االستثمار يف الغاز الطبيعي ومنها:
1. ضرورة وجود منظومة اسرتاتيجية متكاملة الستثمار الغاز الطبيعي تقوم جبمعه من احلقول 

املنتشرة يف البالد من مشاله إىل جنوبه ومعاجلته.
احمللية  احلكومات  بي  جيدة  لعالقة  يؤسس  الذي  والغاز  النفط  قانون  إقرار  ضرورة   .2

واحلكومية االحتادية، وبي الشركات األجنبية والشركات احمللية.
3. االهتمام ابلثروة الغازية من قبل املؤسسات الدستورية، واحلاجة إىل وضع قانون مينع حرق 

الغاز، وتشجيع االستثمار يف بناء قطاع الغاز الطبيعي وتطويره.
الطبيعي وصناعته من خالل طرح عقود  الغاز  إنتاج  لتطوير  الشركات األجنبية  ٤. دعوة 

معيارية ختتلف عن عقود االستثمار يف قطاع النفط.
على  القائمة  الالحقة  الصناعات  لقطاع  األجنبية  االستثمارات  جذب  على  العمل   .5
من  الفائض  وتصدير  منها،  القائم  واألسدة، وحتديث  الطبيعي كالبرتوكيمياوايت  الغاز  منتجات 

اإلنتاج كوهنا متتلك ميزة نسبية وعامل جذب قوايً.
التكنولوجيا  على  للحصول  األجنبية  ابلشركات  ابالستعانة  اجلنوب  غاز  شركة  أتهيل   .6
املتطورة واخلربة العاملية من خالل التعاقد يف االستشارة، والتصميم، والتنفيذ، والتطوير بواسطة عقود 

خدمة فنية )عبد الرضا، عبد العايل، 2015، ص: 106(.
٧.االستفادة من جتارب بعض الدول يف هذا اجملال والسيما التجربة القطرية بصناعة الغاز 
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الطبيعي اليت متكنت من احتالل مراتب عاملية متقدمة يف إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، علماً أن 
العراق يتمتع مبيزة نسبية على قطر يف تصدير الغاز الطبيعي عن طريق األانبيب من خالل الربط مع 

شبكات التصدير العربية القائمة )عبد الرضا، عبد العايل، 2015، ص: 10٧(.
إن  إذ  أتهيلها،  وإعادة  املصاحب  الطبيعي  الغاز  ملعاجلة  الالزمة  التحتية  البنية  تطوير   .8

صناعة الغاز الطبيعي مرتبطة بتطوير البنية التحتية بدرجة عالية قياساً مبصادر الطاقة األخرى.
احملور الرابع: مستقبل صناعة الغاز الطبيعي يف العراق

مستقبل  أوهلا:  رئيسية:  عوامل  ثالثة  على  الطبيعي  للغاز  الدولية  التجارة  مستقبل  يعتمد 
االستهالك العاملي من الغاز، واثنيها: التوزيع اجلغرايف لالحتياطيات املؤكدة منه، واثلثها: مستوى 
السعر مقارنة بتكاليف اإلنتاج والضخ ابألانبيب أو بتكاليف اإلسالة والنقل البحري )عبد هللا، 

.)12 :1٩٩٩
إذ تشري الدراسات والتحليالت إىل وجود عالقة بي النمو االقتصادي واستهالك الطاقة، 
وابفرتاض أن معدل النمو االقتصادي العاملي حنو )2.8٪( لغاية 20٤0 فإنه يتوقع أن ينمو الطلب 
عليه بنحٍو سريع ومبعدل )1.٧٪( نتيجة توقع استخدام الغاز لتوليد الطاقة الكهرابئية واألنشطة 
الصناعية مستقباًل، أي: إن الطلب على الغاز سيزداد إىل حنو )60٪( من مصادر الطاقة حبلول 
إنشاء  اكتمال  عند  املؤكد  من  فإنه  العراق  مستوى  وعلى  )الرتكي، 2013، ص: 8(.   20٤0
الثالثة والرابعة وتوقع توسع رقعة االستثمارات يف  الرتاخيص  املشاريع اجلديدة واملثبتة يف جوالت 
الصناعات الغازية أن يتأهل البلد ليكون يف صدارة جمموعة البلدان املنتجة واملصدرة للغاز يف العامل 
مستفيداً من جتارب بعض البلدان اإلقليمية املنتجة للغاز كقطر وإيران اليت متتلك جتارب عاملية يف 

جمال استثمار الغاز الطبيعي.
ومن املتوقع أن يكون للغاز الطبيعي يف العراق دوٌر يف احلد من هيمنة النفط على املوازنة 
تنفيذ  والسيما  إليها  يسعى  اليت  األهداف  حتققت  لو  فيما  مستقباًل  العراقية  والصادرات  العامة 
ابلتأكيد  احمللية؛ وهذا  أو  األجنبية  الشركات  قبل  من  تطويرها سواء  أو  إنشاؤها  املتوقع  املشاريع 
سيعتمد على التغلب على التحدايت واملعوقات اليت تواجه االستثمار يف الغاز الطبيعي؛ وهنا ينبغي 
الرتكيز على إعداد الدراسات واخلطط املتعلقة بتطوير خطوط النقل وأتهيلها، وإمكانية االستفادة 
من القدرات احمللية من خالل الشراكة األجنبية لتأهيل الكفاءات العراقية وتطويرها ونقل اخلربات، 
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مع ضرورة وضع اسرتاتيجية وطنية الستثمار العوائد يف جمال البنية التحتية )الراوي، 2016، ص: 
.)120

وإن دخول العراق يف اتفاقية التعاون املشرتك ملشروع نقل الغاز الطبيعي وتصديره -الذي 
يشارك فيه كل من مصر، وسوراي، واألردن، ولبنان- وما ميتلك من مرونة تسويقية، فضاًل عن 
)موسى،  ابليوم  مقمق   )٤5.0( إىل  تصل  طاقة  من  توافره  وما  والقائمة  اجلديدة  الغاز  أانبيب 

2016( سيجعل له أفقاً جديداً يف هذا اجملال.
وتشري التوقعات إىل أن الطلب على الغاز الطبيعي سيحتل مركز الصدارة بي موارد الطاقة 
األخرى، يف تقرير خاص حول آفاق الطاقة يف العراق، ويتوقع وصول حجم الطلب عليه مبقدار 
66 مليون طن مكافئ عام 2035؛ ليشمل نصف إمجايل الطلب على الطاقة خالل مدة التوقعات 
)Oil and Gas، 2011(، ومبتوسط معدل منو سنوي يقرتب من )10٪( للمدة )2010-

.)2035
وإن أمام صادرات الغاز الطبيعي مستقباًل واعداً، إذ ميكن العمل على تشجيع مشروعات 
تصدير الغاز الطبيعي إىل دولة الكويت عن طريق إعادة أتهيل اخلط القدمي مث إىل اململكة العربية 
السعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة عن طريق الربط مع مشروع “دولفي” اخلليجي، والعمل 
العريب إىل كل من األردن، وسوراي، ومصر،  الغاز  الربط مع مشروع خط  الوقت نفسه على  يف 
ولبنان، وأخرياً مع تركيا؛ وال بد من وضع خطط مستقبلية كفيلة إبيصال الغاز الطبيعي إىل أورواب 
عن طريق خط انبوكو؛ وذلك لكوهنا مستهلكاً رئيساً له )عبد الرضا، عبد العايل، 2015، 100(.

اخلامتة 
تلواثً،  الوقود األنظف واألقل  للنفط، وهو  البديلة  الطاقة  أهم مصادر  الطبيعي  الغاز  يُعدُّ 
وإحدى ثروات العراق اليت مل تستغل االستغالل األمثل ومل تُوّظف مبا خيدم االقتصاد الوطين، وإن 
أكثر من نصف الغاز املنتج حُيَرق؛ ويرجع ذلك إىل غياب الرؤية االستثمارية، وسوء التخطيط، 
للمشاريع  التحتية  البىن  العمل على ضرورة أتهيل  ينبغي  لذا  املعنية؛  الوزارات  التنسيق بي  وعدم 
مشاريع  إلقامة  والتخطيط  املصاحب،  الطبيعي  الغاز  مبعاجلة  وتطويرها  واخلاصة  القائمة  الغازية 
اسرتاتيجية  ووضع  ابستمرار،  هتدر  اليت  احملروقة  الكميات  من  التقليل  هبدف  أخرى؛  استثمارية 
متكاملة لتطوير الثروة الغازية واستغالهلا بنحٍو أمثل، مبا حيقق املنفعة لالقتصاد والتنمية املستدامة.
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النقل، وتشغيل حمطات  الطبيعي ومعاجلته، وتطوير شبكة  الغاز  مرافق مجع  إقامة  وتعدُّ   
الكهرابء اليت تعمل ابلغاز، وجتهيز الصناعات القائمة على منتجات الغاز الطبيعي من األولوايت 

امللحة اليت ينبغي أن تؤخذ ابحلسبان حي توسيع اإلنتاج. 
ونتطلع اليوم إىل أفق جديد ونقطة حتول حاسة يف مستقبل قطاع الغاز الطبيعي؛ كي مينح   
البالد فسحة مثينة لألمل، واالرتقاء السريع، وفاحتة لعهد جديد يقلص اعتماد االقتصاد الوطين على 

الريع النفطي، ويساعد على التنويع االقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للبلد. 
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