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عن املركز

عن المركز
مقره الرئيس يف بغداد،
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
مهمته الرئيسة -فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي
ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو
ختص العراق بنحو
السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
هتم
عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
نْ
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي
يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت
ح ّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي
كز
ويوجهُ املر ُ
وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية ،واإلبداعّ ،
ِ
بتقدمي
أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط
بصائر وأفكا ٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديني القصري والطويل.
َ
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع
لقضااي الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف
ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع،
الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ُّ
والسياسات النفطية والزراعية ،والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة المركز:
مهماً يف حتليل القضااي العراقية
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق
على حنو
ّ
واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أياًّ كان
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر
موقعُهّ ،
احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،
وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
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األهداف:
ختص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
ومستقلة تعتمد بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي ،ومنهم صانعو
السياسات ،والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة،
وإلنتاج أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان 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 بني يدي القارئ اجلاد
يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون على وفق منهجية علمية
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها التخطيطية
خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن مّ
وأهدافها الواضحة.
يظن ظناً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف
إن املركز ّ
معانقة أايدي ال ّقراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن ،مما
ني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواءٌ أكان
يؤدي إىل إعادة الصحبة بَ َ
ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات ْأم يف إضافة هوامش على بعض املتونْ ،أم يف مراجعة
ٍ
جليس يف الزمان كتاب)
األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني (وخريُ
حكمةً دالةً على أمهية هذه الرفقة.
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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مقاالت ابحثي املركز

الفدرالية الفاعلة في العراق  ..وجهة نظر نقدية
علي المولوي*

2018-4-7
يعد مفهوم الفدرالية من املفاهيم الغريبة على التجربة السياسية العراقية؛ وه��ذا ما جعل
تطبيقها يواجه صعوابت منذ إقرارها يف الدستور العراقي عام .2005
إن ه��ذه الورقة ال تبحث يف كيفية أتث�ير التصورات املختلفة لكتاب الدستور إىل اعتماد
خيص توزيع السلطة والصالحيات بني املركز واحملافظات ،إال
أحكام غري متماسكة ومتناقضة فيما ُّ
أنه ميكن القول إن هناك عاملني حمفزين أساسيني ،مها :األول :املطلب الكردي ابإلبقاء على طبيعة
النظام شبه املستقل يف إقليم كردستان الذي مت تطبيقه منذ عام  .1991واآلخر :إمجاع النخب
السياسية على فكرة مفادها :ضرورة عدم متركز السلطة يف بغداد ملنع ظهور نظام استبدادي آخر
يف قادم األايم.
لعل أبرز جتليات الفدرالية
لقد تطور مفهوم الفدرالية بنح ٍو ملحوظ خالل العقد املاضي ،و َّ
جاءت بعد سقوط املوصل يف متوز  2014حينما متكن تنظيم داعش اإلرهايب من السيطرة على
ثلث أراضي العراق وهدد وجود الدولة العراقية ،حيث عُ ّدت الفدرالية خارطة طريق إلنقاذ العراق،
واحلفاظ على سالمة أراضيه ،وهزمية تنظيم داعش ،وإجياد ترتيبات سياسية مستدامة ميكن أن حتمي
البلد من االنزالق يف دوامة صراعات مستقبلية جديدة.
وك��ان��ت إدارة ال�رئ�ي��س األم�ري�ك��ي ابراك أوابم ��ا أول م��ن أاثر ه��ذا النهج يف مت��وز ،2014
وحت��دث بريت ماكغورك انئ��ب مساعد وزي��ر اخلارجية السابق -ح�ين اإلدالء بشهادته أم��ام جلنة
العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ -عن اسرتاتيجية اح�ت�واء تنظيم داع��ش وجماهبته استناداً إىل
ما مسّاه “الفدرالية الفاعلة”[ .]1ورأى ماكغورك أن هذا املفهوم كان منصوصاً عليه يف الدستور
العراقي ،لكنه مل ينفذ بنح ٍو كامل وفاعل ،وترتكز الفدرالية الفاعلة إىل مخسة مبادئ أساسية :جيب
على املواطنني احملليني أن يبادروا يف أتمني مناطقهم احمللية وجيب أن حيصلوا على إعاانت وإمكانيات
من الدولة .وينبغي على اجليش العراقي أن ال ينتشر داخل املدن إال يف حاالت اندرة ،بل جيب عليه
* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أن يقوم مبهام فدرالية مثل أتمني احلدود؛ وضرورة وجود تنسيق وثيق بني القوات احمللية واالحتادية
والقوات التابعة حلكومة إقليم كردستان للتصدي لداعش اإلرهايب .وينبغي للحكومة الفدرالية العمل
على حزمة من اإلصالحات ملعاجلة املظامل املشروعة اليت مسحت لعناصر داعش بتحقيق االنتشار.
فمن حيث اجلوهر ترتتب الفدرالية الفاعلة على نقل املسؤوليات األمنية إىل السلطات احمللية التابعة
لكل حمافظة ،مبا يف ذلك إنشاء حرس وطين يتألف من وح��دات حملية مسلحة من شأهنا محاية
املناطق التابعة هلا وأتمينها ،فيما يقتصر دور القوات الفدرالية على محاية حدود البالد والقيام مبهام
فدرالية أخرى.
وإن أبرز سببني وراء تبين هذا الطرح مها :األول :إن غياب الثقة بني اجليش العراقي واملواطنني
احملليني كان أحد أسباب سقوط املوصل .واآلخر :إن الصحوات اليت دعمتها الوالايت املتحدة يف
حمافظة األنبار قد أثبتت جناحاً يف مكافحة اإلرهاب ،وميكن تكرارها يف احملافظات الثالث ذوات
األغلبية السنية يف احلرب ضد تنظيم داع��ش .ويف هذا السياق ،ركزت الفدرالية الفاعلة يف املقام
األول على نقل الصالحيات األمنية من أجل التعامل مع مظامل السكان احملليني ،واستعادة الثقة
يف احلكومة املركزية.
بيد أن مشروع قانون احلرس الوطين تل ّكأ يف الربملان؛ بسبب اخلالفات بني الكتل السياسية
َ
حول تبعية القيادة -أي هل ستأمتر قوات احلرس الوطين أبوامر احملافظني أو القائد العام للقوات
املسلحة؟ ،-وقد غريت التطورات يف ساحة املعركة -يف الوقت نفسه -النقاش حول الفدرالية.
وعلى الرغم من جتنيد آالف املواطنني احملليني وتدريبهم وإدماجهم يف القوات األمنية واحلشد الشعيب
إال أن عبء عمليات استعادة املراكز احلضرية الرئيسة مبا يف ذلك تكريت والفلوجة واملوصل وقع
ودح�ض��ت الفكرة القائلة“ :إن تنظيم داع��ش ال
على عاتق ال�ق�وات الفدرالية ابلنحو األس��اسُ ،
هتزمه سوى قوات حملية”؛ وقد أظهرت استطالعات الرأي يف احملافظات احملررة حديثاً أن السكان
يفضلون إىل حد كبري تسلّم اجليش العراقي مهمة حفظ األمن يف مناطقهم.
حتولت فحوى الفدرالية الفاعلة من االنتصار يف احلرب إىل كسب السالم ،حبيث يدعو
وهكذا ّ
أنصار الفدرالية اآلن إىل دعم الال مركزية اإلدارية واملالية ،والرتكيز على ضرورة تعزيز توفري اخلدمات
األساسية كاملاء والكهرابء والرعاية الصحية والتعليم؛ والسبب وراء ذلك أن احلكومات احمللية على
دراية أكرب ابحتياجات املواطنني القاطنني يف تلك احملافظة وتعمل على حتقيق ما خيدم مصاحلهم.
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وينطوي هذا النهج على إشكالية كبرية تعزى إىل سببني رئيسيني :أحدمها هو أنه ليس هناك
من دليل على أن احلكومات احمللية لديها القدرة الكافية على استيعاب صالحيات جديدة ،منها
على سبيل املثال :إن نظم اإلدارة املالية احلالية يف احلكومات احمللية اليت تعتمد على األسلوب الورقي
غري قادرة على التعامل مع موازانت معقدة وموسعة ،فضالً عن قلة خرباهتا يف التخطيط االسرتاتيجي
الالزم لتطوير خطط استثمارية ،أو القيام ابلرقابة الالزمة لضمان كفاءة تقدمي اخلدمات[]2؛ وابلنظر
إىل الضرورة امللحة لتحقيق االستقرار يف املناطق احملررة فمن املرجح أن حتتفظ الكياانت الفدرالية
بقدر كبري من الصالحيات على املدى املتوسط.
أما السبب اآلخ��ر فهو أن احلكومات احمللية ليست أكثر متاسكاً من احلكومة املركزية يف
صوتت
بغداد ،حيث تعاين هي األخرى من اخلالفات السياسية وسوء اإلدارة ،ففي عام ّ 2017
جمالس احملافظات الثالث احملررة على إقالة حمافظيها؛ فقد أُقيل حمافظ األنبار صهيب الراوي الذي
ينتمي إىل احلزب اإلسالمي؛ بسبب مزاعم فساد مايل وإداري ،وحل حمله حممد احللبوسي عضو
كتلة احلل املنافسة .ويف صالح الدينُ ،ح ِك َم على احملافظ أمحد اجلبوري ابلسجن ثالث سنوات
بتهمة ال�ف�س��اد ،لكن احملكمة االداري ��ة ب� ّ�رأت��ه يف وق��ت الح��ق .أم��ا يف نينوى ،فقد ص��وت جملس
احملافظة مؤخراً على إقالة احملافظ نوفل العاكوب بعد توجيه اهتامات ضده .واحلال نفسه يف حمافظة
البصرة ،إذ أفادت تقارير أبن حمافظها ماجد النصراوي قد هرب من البالد بعد أن أصدرت احملكمة
أم�راً ابعتقاله .ويعتقد بعضهم أبن ختصيص مز ٍ
يد من امل �وارد السياسية واملالية للحكومات احمللية
سيؤدي إىل تفاقم التنافس على السلطة والصالحيات على حساب املواطنني القاطنني لتلك املناطق
وحاجتهم إىل املساعدة العاجلة.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن التشريعات احلالية توفر جماالً واسعاً لتنفيذ الال مركزية[ .]3ففي
حني تنص امل��ادة  116من الدستور على الفدرالية ،فإن قانون احملافظات غري املنتظمة إبقليم ذا
الرقم  21لعام  2008هو الذي صاغ العالقة بني احلكومة املركزية واحملافظات ،لكن القانون املذكور
على الرغم من إجراء تعديالت عليه يف عامي  2010و -2013مل يطبق بنح ٍو كامل؛ ويعزىذلك جزئياً إىل عدم وجود إرادة سياسية يف السابق إلجراء اإلصالحات الالزمة.
يصب
غري أن العراق اآلن على مفرتق طرق ،حيث إن هزمية داعش العسكرية جعلت الرتكيز ُّ
على العبء اهلائل املتمثل يف إعادة بناء املدن املدمرة ،وتوفري اخلدمات األساسية ،وخلق فرص عمل
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ملاليني النازحني العائدين إىل دايرهم؛ وهنا تربز أمهية وضع الال مركزية يف سياق ما بعد الصراع.
إن فهم كيفية حتفيز املعنني لتجاوز إشكاالت الفدرالية ميكن أن ميثّل نقطة انطالق جيدة،
وهنا جتدر اإلشارة إىل أن الال مركزية ليست قضية انتخابية ابرزة؛ ففي استطالع ملعهد الدميقراطي
الوطين عام  ،2017رأى  ٪14فقط من املشاركني يف االستطالع أن الال مركزية وسيلة فعالة جداً
لتحقيق املصاحلة[ ،]4فيما وافق  ٪42منهم بقوة على أهنا تساعد يف القضاء على احملاصصة الطائفية
يف الوظائف احلكومية .وعلى املنوال نفسه أظهر استطالع أجراه مركز البيان مؤخراً أن أقل من ٪3
من املشاركني يف االستطالع رأوا أن حل القضااي العالقة بني املركز واحملافظات جيب أن يكون أولوية
رئيسة لدى املرشحني يف انتخاابت هذا العام[.]5
ومع األخذ ابحلسبان االقتصاد السياسي للاّ مركزية ،واملشكالت االقتصادية يف العراق فإنه
من الضروري فهم مسار عملية اإلصالح ووتريهتا.
ومن أجل بيان العقبات القادمة هناك مثاالن مهمان :إذ ينص القانون رقم  21املعدل على
دفع مبالغ البرتودوالر إىل احملافظات املنتجة للنفط ،حيث ختصص نسبة  %5من عائدات مبيعات
ِ
رد فعل عام
النفط إىل هذه احملافظات ،وهو ما مل يتحقق بسبب األزمة املالية؛ وقد ّأدى ذلك إىل ّ
يف احملافظات اجلنوبية الغنية ابلنفط ،حيث أمهلت اإلدارات املتعاقبة تطوير البىن التحتية وتقدمي
اخلدمات .وتلقي احلكومات احمللية -حيال عجز املوازنة لديها -ابللوم على احلكومة املركزية بسبب
عدم الوفاء ابلتزاماهتا جتاه مدفوعات ال�ب�ترودوالر ،األم��ر ال��ذي يزيد من صعوبة متابعة إج�راءات
اإلصالح األخرى.
ومن األمثلة البارزة على ذلك هو إصالح نظام الكهرابء؛ إذ قدمت احلكومة املركزية مشروعاً
طموحاً لتجهيز الكهرابء على مدار  24ساعة من الشبكة الوطنية ،وخصخصة جباية األجور؛ وهو
ما سيوفر عائدات كبرية ،وخيفض من نسبة اهلدر يف الطاقة؛ لكن هذا املشروع جوبه مبعارضة شعبية
واسعة يف احملافظات اجلنوبية ،ووصل األمر ابحلكومات احمللية إىل أن تقرتح دفع فواتري الكهرابء
مقابل الدين املستحق هلا لدى احلكومة املركزية من مدفوعات البرتودوالر.
وعلى الرغم من كل تلك العقبات ،فقد مت إحراز تقدم ليس ابلقليل يف تنفيذ بعض جوانب
ال�ق��ان��ون رق��م  21على م��دى ال�ش�ه��ور االث�ن�ي عشر امل��اض�ي��ة ،مب��ا يف ذل��ك نقل امل��دي �رايت الفرعية
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واألقسام يف سبع وزارات فدرالية؛ حيث مت نقل املوظفني واملؤسسات دون نقل صالحيات املوازنة.
احلل قائماً حيال كون الال مركزية تعين نقل الصالحيات إىل وحدة إداري��ة اتبعة للحكومة
ويبقى ُّ
[]6
االحتادية على مستوى احملافظة ،بدالً من نقل الصالحيات الفعلية إىل هيئات اتبعة للمحافظة ،
ولكن ينبغي لصناع القرار أال يغيب عنهم اهلدف النهائي ،فإذا أُريد للعراق أن ينهض من عقود
من الصراع ،ويهيّئ الظروف لتحقيق سالم مستدام ،فإن من أولوايت ذلك إعادة بناء الثقة بني
املواطنني والدولة من خالل إظهار إدارة فعالة وكفوءة ،وينبغي قياس فاعلية الفدرالية يف العراق على
وفق هذا املعيار.
املصادر:
[1]-McGurk, Brett. Testimony to the Senate Foreign Relations Committee.
July 24, 2014. https://goo.gl/1VsdNN
[2]– The World Bank. Decentralization and subnational service delivery in
Iraq: status and way forward. March 2016.

[ –]3املصدر نفسه.
[4] -National Democratic Institute. Iraq Opinion Poll. April 2017. https://
goo.gl/6lCa3o

[ –]5مركز البيان للدراسات والتخطيط ،مواقف الناخبني حيال اجلولة القادمة لالنتخاابت ،أيلول
https://goo.gl/2JdzjC .2017

[6]-Siegle, Joseph. Assessing the Merits of Decentralization as a Conflict
Mitigation Strategy. https://goo.gl/CsQqcd
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دواع لتشريع قانون جديد لالستثمار
التنمية في العراقٍ -
أحمد حسن علي*

2018-4-8
م��ن البديهيات ال�تي جي��ب أن نضعها يف احلسبان ه��ي أن حتسن االقتصاد يف ال�ع�راق من
أساسيات استقرار البالد سياسياً وأمنياً ،وعلى الرغم من ذلك نرى بوضوح اتم أن العراق -وحبسب
التحليالت االقتصادية -يعتمد على قطاع النفط وسيبقى معتمداً عليه على املدى القريب واملتوسط
يف منوه االقتصادي اليت تعد مشكلة ،فضالً عن املشكلة األخ��رى املتمثلة ابملعاانة يف القطاعات
االقتصادية األخرى كالصناعة ،والزراعة ،وقطاعات اخلدمات احلكومية مثل :الصحة ،والتعليم.
ويف السنوات املقبلة سيعتمد العراق على عائدات النفط لتمويل معظم عمليات إعادة اإلعمار
وتطوير البالد ،وهناك العديد من العوامل السياسية واالقتصادية اليت قد تعيق هذه العمليات ،واليت
من املرجح أن تستغرق سنوات حىت يتمكن العراق من زايدة صادراته إىل املرحلة اليت ميكن أن تغطي
مجيع تكاليف إعادة اإلعمار.
فعلى املدى القصري ،اضطر العراق إىل أن يلجأ إىل وسيلة غري حمببة لتمويل هذه املشاريع
والسيما من خالل برامج املعونة األجنبية والقروض ،ولكن على املدى البعيد جيب إجياد وسائل
لتوسيع قطاعات أخرى من االقتصاد وتطويرها ،على األقل إىل درجة االستدامة الذاتية .ويف الوقت
احلايل يستورد العراق معظم احتياجاته من البلدان اجملاورة ،والسيما السلع الزراعية؛ وهنا ابت لزاماً
�دار قانون جديد لالستثمار؛ جلذب
تر ُ
كيز احلكومة على حتسني قوانني األع�م��ال يف البالد وإص� ُ
الشركات األجنبية يف خمتلف القطاعات ،بعد قدرة العراق على تطوير مستوايت األمن اليت من
شأهنا طمأنة املستثمرين أبن االستثماري ِن األجنيب واحمللي آمنان ،وضمان عدم تعرض االستثمارات
يف البنية التحتية والتنمية لالعتداءات.
وابملماثلة مع البلدان األخرى -وحني قراءة قانون االستثمار اجلديد يف مصر الذي أصدرته
احلكومة املصرية يف شهر حزيران املاضي -يرى بعضهم أنه قد ميثل نقلة نوعية لتحفيز االستثمار
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
21

حصاد البيان

وجلبه وتشجيعه سواء للمستثمرين األجانب أو احملليني ،وأن القانون يوفر احلماية للمستثمر من
الوقوع حتت طائلة السيطرة احلكومية؛ ومن مث يساعد على جذب املستثمر األجنيب .وضم القانون
املصري حزمة قوية من املواد واإلجراءات احملفَّزة على االستثمار ،منها تطبيق نظام الشباك الواحد
اخلاص مبنح الرتاخيص للمستثمرين؛ تفادايً لسقوط املستثمر يف دوامة البريوقراطية ،واملساواة بني
املستثمرين ،ومنح حوافز لالستثمار يف املناطق النائية والفقرية.
ويف احلقيقة ،حيتاج العراق إىل تطبيق نظام “الشباك الواحد” لشؤون االستثمار؛ حيث
إن مجيع مؤسسات الدولة تنتدب موظفاً عن كل مؤسسة ،ويتواجد مبقر مركز االستثمار ليؤدي
عملية التنسيق بني مؤسسة االستثمار ومؤسسته اليت يعمل حلساهبا ،ويقدم املستثمر طلبه ملركز
االستثمار ،وحيصل من املركز على شهادة العمل؛ والغاية من أتسيس ذل��ك املركز القضاء على
قضييت البريوقراطية والفساد اإلداري اللتني تشكالن أهم عوائق االستثمار.
ولتسهيل احلصول على تراخيص استثمارية ،تعتمد هيئات االستثمار يف الدول ذات املناخ
االستثماري الناجح على إجراءات يف مركز االستثمار تتم على وفق اخلدمات اإللكرتونية ،وضمن
مدة زمنية حمددة لالنتهاء من اإلجراءات والرتاخيص يف أتسيس الشركات وتوسعتها أو تصفيتها،
واستخدام املكننة اإلدارية عند تقدمي الطلبات االستثمارية ،وأتسيس نظام مكاتب االعتماد ضمن
مركز االستثمار؛ لفحص املستندات والتأكد من استيفائها للشروط ،وإلزام اجلهات اإلدارية ابلبت
على وجه السرعة يف طلبات املستثمرين يف مدة قصرية.
إن العراق حباجة إىل قانون جديد يوفر أساليب محاية للمستثمر وآليات الدخول واخلروج من السوق،
مع حتديد مفهوم الشخصية االعتبارية للشركات فيما خيص املالحقات القضائية واملسؤولية املباشرة للمستثمر
كما هو معمول به يف الدول األوروبية ،-ومنع مصادرة أي مشروع أو إيقافه إال ابلرجوع هليئة االستثمار.ملحة إلصدار قانون جديد عن اإلفالس يشجع املستثمرين
ويف سياق متصل ،هناك حاجة ّ
ويسهل عملية الدخول واخلروج من السوق العراقية ،مع استحداث نظام إعادة اهليكلة وإجراءات
ما بعد اإلف�لاس ،وإلغاء العقوابت اجلنائية ملن يتعثّر من املستثمرين املفلسني يف تسديد الديون
ضمن ضوابط معتمدة يف املناخات االستثمارية الناجحة .ومن املفرتض أن ين ّفذ قانون اإلفالس
ملدة قصرية ،وليس على مدى سنوات لتصفية شركة متعثرة.
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وإن اخلطوة األوىل لتهيئة املناخ الناجح لالستثمار يف العراق بعد االستقرار االمين ،تتمثل يف
تشريع القوانني ذات االختصاص ووضع اآلليات اليت تسهل التنفيذ ،وليس من السهل حتويل مناخ
استثماري طارد إىل جاذب ،إال أن دراسة املشكالت واملعوقات وتذليلها أمر ممكن ابلتشريعات
واآلليات.
املصري جلميع مشروعات االستثمار ،األرض
منح القانون االستثماري
ّ
فعلى سبيل املثالَ :
خيص
ابجمل��ان مع ختفيض  ٪٥٠يف أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب ملدة  ١٠سنوات .وفيما ُّ
احلوافز اخلاصة ،منح القانون املشروعات االستثمارية حافزاً استثمارايً متثّل يف خصم نسبة ٪٧٠
من التكاليف االستثمارية يف املناطق اجلغرافية األكثر احتياجاً للتنمية ،وخصم  ٪٥٠من التكاليف
االستثمارية للمناطق اليت حتتاج إىل التنمية وال تدخل ضمن نطاق املناطق اجلغرافية األكثر احتياجاً،
وكذلك خصم  ٪٣٠للمناطق األخ��رى ذات املشروعات كثيفة االستخدام للعمالة واملشروعات
الصغرية واملتوسطة واملشروعات اليت تعتمد على الطاقة اجلديدة واملتجددة ،أو املشروعات القومية
واالسرتاتيجية ،واملشروعات السياحية ،وصناعة السيارات والصناعات املرتبطة هبا ،والصناعات
اخلشبية ،وصناعة املضادات احليوية واألدوية ،واجللود ،والصناعات اهلندسية واملعدنية.
ومن األمور املهمة للمستثمر األجنيب أن تتم معاملة مسائل إقامته يف العراق مبعاملة مماثلة
احلق يف استخدام عاملني
للمستثمر العراقي طوال مدة املشروع ،وإن للمستثمر العراقي أو األجنيب َ
أجانب يف حدود معينة من إمجايل عدد العاملني ابملشروع ،فضالً عن منح املستثمر احلق يف حتويل
األرابح الناجتة عن املشروع االستثماري إىل اخلارج.
وتستطيع احلكومة إلزام الشركات االستثمارية ابإلنفاق يف جماالت اجتماعية -من نسبة من
صم من الضريبة السنوية ،مثل الصحة ،ومحاية البيئة ،والتعليم املهين
صايف دخل املشروع -حبيث تخُ َ
والبحوث العلمية ،والتنمية االجتماعية والثقافية.
واجل��دي��ر ابل��ذك��ر أن حت��دي��ث ق��ان��ون االستثمار م��ع ال�ق�وان�ين امل�تراب�ط��ة معه ل��ن حت��ل مشكلة
االستثمار يف العراق آنياً؛ ألن شكاوى املستثمرين ال تقتصر على القوانني ،ولكن تشريع القوانني
جمرد خطوة ضمن سلسلة من التشريعات والقوانني اليت حتسن البنية القانونية لالستثمار.
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تحفيز القطاع الخاص لتطوير السياحة الداخلية في العراق
أحمد حسن علي*

2018-4-16
ُّ
تعد السياحة الداخلية -من الناحية التأرخيية -أوىل أشكال السياحة اليت ما زالت قائمة حىت
اليوم ،ومتثل اجلزء األكرب من النشاط السياحي العاملي ،ويقدر خرباء االقتصاد يف منظمة السياحة
العاملية أن السياحة الداخلية على املستوى العاملي متثل ثلثي السياحة الكلية.
والسياحة الداخلية أو احمللية هي نشاط سياحي داخل الدولة نفسها ،أي إن السائحني هم من
سكان البلد نفسه يسافرون من مكان إىل آخر بغرض السياحة مستفيدين من حرية التنقل داخل البلد.
وهناك ثالثة أسئلة مهمة ختص السياحة الداخلية ،هي:
	•ما خصائص السياحة الداخلية؟
	•ما أتثريها على احلياة االجتماعية للدولة؟
	•كيف ميكن صناعة سياحة حملية قوية وتطويرها؟
على النقيض من السياح الدوليني -القادمني من خارج البالد ،-فإن السياح احملليني يعرفون
الوجهة اليت يذهبون إليها ويتكلمون لغتها ،ويعرفون عاداهتا وقوانينها ومناخها ،والسائح بطبيعته
يسعى إىل الراحة وجتربة شيء جديد ،والسيما يف السياحة الداخلية؛ ألهنا ال حتتاج إىل مغادرة البلد
املقيم فيه واحلصول على أتشرية دخول دولة أخرى ،كما يف معظم الدول املعروفة بقطاعاهتا السياحية
الكبرية مثل :تركيا ،وإيطاليا ،وإسبانيا.
واخلاصية الثانية للسياحة الداخلية أن الوجهات الداخلية أقرب مسافة وال تتطلب إنفاقاً
كثرياً ،وهذا أمر جيد لذوي الدخل احملدود .ويفضل أرابب العوائل الزايرات األكثر تواتراً مع مزيد
من اإلقامات املتكررة ابستخدام النقل الربي ،بدالً من زايرة واحدة مكلفة وبعيدة ابلسفر ابلطائرات
اليت تتطلب تذاكر ابهظة أحياانً.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وابلنظر إىل أن احلاجز املتمثل يف تكلفة الرحلة قد اخنفض يف السياحة احمللية ،فإن املسافرين
احملليني يسعون إىل احل�ص��ول على أق��ل سعر ممكن يف مجيع ق�ط��اع��ات السياحة ال��داخ�ل�ي��ة ،من
اإلقامات ،وخدمات الطعام ،واألنشطة السياحية ،والتسوق ،وغريها.
واجلمع بني اخلصائص األساسية الثالث (املعرفة ابلوجهة ،والقرب منها ،واخنفاض تكلفة
النقل) ،جتعل من السياحة الداخلية تشمل الرتكيبة االجتماعية األوسع للبالد ،وتضم مجيع الشرائح
االجتماعية من األعلى دخالً إىل األشخاص من ذوي الدخول احملدودة.
وهناك فئات اجتماعية معينة أكثر متثيالً يف السياحة الداخلية أكثر مما هي يف السياحة
اخلارجية ،مثل :العائالت ،واألط�ف��ال ،والشباب ،وكبار السن ،واملقعدين ،واألس��ر ذات الدخل
احملدود اليت تشكل نسبة كبرية من السكان .وهذا التنوع االجتماعي يؤدي إىل تنوع كبري يف الطلب
من حيث السكن ،واملنتجات السياحية ،واألنشطة ،والوجهات.
وهنا نطرح السؤال اآليت :ما أثر السياحة احمللية على االقتصاد واحلياة االجتماعية؟
إن السياحة احمللية مفيدة جداً يف األزمات سواء أكانت اقتصادية أم سياسية؛ ونظراً لتأثري
إعادة توزيع الدخل (من السياح إىل السكان احملليني) فإن هناك أتثريات مضاعفة خمتلفة يف التنمية
اإلقليمية؛ على سبيل املثال :تطوير مناطق اهلجرة الريفية إىل املدينة.
وتعد السياحة احمللية كذلك وسيلة ممتازة لتخفيف ح��دة التوترات االجتماعية عن طريق
السماح للفئات االجتماعية ذات الدخل احملدود للقيام ابلسياحة الداخلية؛ وهو ما ينعكس إجياابً
على احلياة االجتماعية ،حيث إن السياحة ختفف اإلجهاد ،ويف اجملتمع احلديث ميكن أن يكون
اإلجهاد املزمن مدمراً ألفراد .وعلى وفق الدراسات الطبية ،فإن السياحة تقلل من االصابة أبمراض
القلب ،إذ إن اإلجهاد أحد األسباب الرئيسة ألمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
وتذكر الدراسات الطبية أن السياحة تساعد يف احلفاظ على الرتكيز ،وتظهر االستطالعات
أن ما يقرب من ثالثة أرابع األشخاص الذين يعودون من السياحة ،هم أكثر استعداداً للعمل من
ذي قبل ،وتشري الدراسات نفسها إىل أن السياحة واإلج��ازات تساعد يف الوقاية من األم�راض،
وأن األشخاص الذين أيخذون إجازات منتظمة ويسافرون للسياحة يرجعون أكثر صحة ويعملون
بنحو أفضل(.)١
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املناخ العراقي والسياحة الداخلية
ينقسم املناخ العراقي على عدة أقسام حبسب املناطق ،حيث يكون يف الوسط واجلنوب
مناخاً صحراوايً مع شتاء معتدل وصيف حار جداً ،ومناخاً شبه صحراوي يف الشمال مع شتاء
ابرد نسبياً .أما يف اجلبال الشمالية يف كردستان العراق فيكون مناخاً ابرداً وممطراً أو مثلجاً يف فصل
الشتاء ،ودافئاً مشمساً يف الصيف.
وتعد منطقة الشمال الشرقي من العراق اليت تضم جبال كردستان العراق ذات منطقة مناخية
خمتلفة ،حيث متتاز بشتاء ابرد ممطر ومثلج يصل فيها متوسطدرجة احلرارة يف كانون األول إىل ٤
درجات مئوية ،أما يف الصيف الذي يتسم بصيف حار وجاف يصل متوسط درجة احل�رارة فيها
إىل  ٣١درجة مئوية .وفيالشمال الغربيمن العراق يف منطقة اهلضاب مع سوراي ،فإهنا ذات مناخ
صحراوي ابرد جداً يف الشتاء وحار يف الصيف ولكن أقل قليالً من السهول بسبب االرتفاع.
ويف بقية مناطق العراق اليت تغطيها السهول يف الوسط واجلنوب ،يتسم املناخ بكونه جافاً
معتدالً يف الشتاء أكثر دفئاً تدرجيياً عند التوجه جنوابً ،وشديد احلرارةيف الصيفالذي يبدأ من شهر
أاير وحىت تشرين األول ،والشيء اجليد يف مناخ الوسط واجلنوب أن رطوبة اهلواء منخفضة خالل
أشهر الصيف؛ ألن الرايح أتيت من الغرب أو من الشمال الغريب ،على الرغم من أهنا يف الغالب
قادرة على توليد عواصف ترابية.
ويف بغداد يكون متوسط درج��ة احل �رارة  9.5درج��ة مئوية يف كانون الثاين إىل ح�وايل 50
درجة مئوية يف متوز وآب ،ويشبه مناخ الفرات األوسط مناخ بغداد ،ولكن عند التحرك جنوابًترتفع
درجات احلرارة(.)٢
وتعد املنطقةاجلنوبية الغربية من العراق ذات مناخ صحراوي أكثر جفافاً يف البالد ،وهي
مهجورة من الناحية العملية؛ ألن السكان يرتكزون من العصور القدمية فيما بني النهرين .ويف أواخر
الشتاء والربيع ،يتأثر العراق ابل�رايح اجلنوبية اليت ت��ؤدي إىل العواصف الرتابية وأحياانًحتدث هذه
الرايح يف اخلريف والشتاء ،وعلى النقيض من ذلك تشهد أشهر الصيف الطويلة رايح مشالية غربية
جافة وحادة اليت تسبب اجلفاف السريع.

27

حصاد البيان

ل��ذا وح�ين النظر إىل درج��ات احل �رارة ف��إن أفضل األوقاتللسياحة الداخلية يف ال�ع�راق هي
يف فصلي الربيع واخلريف ابستثناء مشال شرق ومشال غرب البالد ،أما فيالوسطواجلنوب تتحسن
درجات احلرارة بني تشرين الثاين ونيسان (ستة أشهر) ،ومع قدوم أشهر الصيف احلارة يف وسط
وجنوب العراق ،وتتطلع األنظار إىل مشال شرق العراق اليت تشهد مناخاً معتدالً مقارنة مع هليب
الصيف يف بقية البالد.
كيف ميكن تطوير سياحة حملية قوية؟
ال َّ
بد من اإلشارة إىل أن تطوير السياحة الداخلية ليست بديالً للسياحة اخلارجية -السياح
القادمون من اخلارج إىل البالد ،-فهما نوعان خمتلفان من السياحة لكنهما يكمالن بعضهما بعضاً
وال ينبغي إمهال أحدمها لصاحل اآلخر؛ بيد أن تطوير السياحة الداخلية يصب يف صاحل السياحة
اخلارجية عرب بعض اإلجراءات والتسهيالت املهمة ،وهي :النقل ،واإلقامة ،والتسويق.
وميكن إنشاء مراكز سياحية جديدة عرب ثالثة أنواع تتمثل بـ :املتنزهات املائية ،واملنتجعات
الصحراوية لذوي الدخل العايل واملتوسط ،والفنادق الصغرية واملتوسطة لذوي الدخل احملدود .ويف
حقيقية األمر أن السياحة الداخلية يف العراق حباجة إىل جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت تعمل
على ختطيط املتنزهات واملنتجعات والفنادق يف املناطق ذات املناخ الصحراوي العراقي وتصميمها
وبنائها كما هو معمول به يف سلطنة عمان ،واإلمارات العربية املتحدة ،واملغرب.
وتقوم فكرة مشروع املتنزه املائي املقرتح على بناء مدينة مائية متكاملة حيث توفر متعة
االستجمام واملغامرة ،فإقامة مدينة مائية تشمل العديد من املسابح اخلارجية للكبار واألطفال
واأللعاب املائية املتميزة ،فكرة تلجأ إليها الدول اليت تشهد مناخاً حاراً خالل الصيف املمتد من
شهر أاير حىت تشرين األول ،والسيما يف أوقات العطلة املدرسية الشديدة احلرارة.
وتتضمن فكرة إنشاء متنزه مائي على مساحة كبرية من األراضي قد تصل خلمس وثالثني
فداانً كما يف النماذج األمريكية الواقعة يف األجزاء اجلنوبية من الوالايت املتحدة اليت متتاز بصيف
حار جداً .وتنمو صناعة املتنزهات املائية يف الوالايت املتحدة -والسيما يف والية تكساس -إذ إن
ما يقرب من ثلث املنتزهات املائية الكبرية يف الوالايت املتحدة مملوكة للبلدايت ،اليت تعمل على
وفق نظام التمويل الذايت(.)٣
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واملتنزهات املائية إما تكون مملوكة للقطاع اخلاص وإما مملوكة للبلدية ،والنجاح يقاس غالباً
خيص املنتزهات املائية اململوكة للبلدية
بنح ٍو خمتلف يف القطاع العام مقابل القطاع اخلاص .وأما ما ُّ
فيتم تعريف املتنزه الناجح أبنه متنزه يكسب ما يكفي من اإلي �رادات من خالل تغطية تكاليف
التشغيل اليومية ،ويوفر فائضاً لتمويل التوسعة ،ويساعد يف متويل مرافق أخ��رى داخ��ل متنزهات
املدينة ،وميول أعمال اإلصالح جملمعات البلدية.
وتتمتع املناطق اجلنوبية من العراق بنقاط قوة كافية إلنشاء متنزهات مائية انجحة للسياح،
إذ ال توجد حدائق مائية يف تلك املناطق ،وصناعة احلديقة املائية هي صناعة متنامية يف املناطق
احلارة مثل دول اخلليج .وميتلك القطاع اخلاص العراقي من اإلمكانيات املالية ما يؤهله للقيام هبذا
النوع من املشاريع الكبرية.
وحني النظر إىل تكاليف إجناز حديقة (ايس ووتر وورلد أبو ظيب) ابإلمارات ،جند أهنا كلفت
حنو  ٢٤٥مليون دوالر ،حبسب الصحافة اإلماراتية .وتستوعب احلديقة املائية يف أبو ظيب  ٨آالف
زائر يومياً ،وتضم  ٤٣لعبة مائية ،وأُنشئت على مساحة  ١٥٠ألف مرت مربع ،وحتاكي ألعاب املتنزه
املائي تراث صيد اللؤلؤ يف اإلمارات(.)٤
وفضالً عن األلعاب املائية ،هناك الكبائن الفاخرة اليت تُستأجر من قبل العائالت ،حيث
تتوافر فيها خدمة تكييف اهلواء ،وتوصيل الطعام والشراب .ولبناء هذا املتنزه الكبري مت استخدام
حوايل  ١٢٠٠طن من احلديد ،ومتت زراعة زهاء  ٥٠٠شجرة ،فيما بلغ إمجايل السعة املائية حنو
 ٩٠٠٠مرت مكعب من البحريات واخلزاانت.
أما يف قطر ،فقد بلغ حجم التكلفة اإلمجالية ملشروع مدينة الدوحة لأللعاب املائية حنو ٢٢
مليون دوالر ،مبساحة تقدر بـ  ٥٠ألف مرت مربع وبطاقة استيعابية تصل إىل  ٣٠٠٠ألف زائر يوميا،
وتضم مخسة العاب مائية رئيسية(.)٥
وهنا حنن نتحدث عن تشجيع القطاع اخل��اص يف إنشاء مثل ه��ذا النوع من املشاريع يف
املنطقة الوسطى واجلنوبية اليت متتاز بشدة حرارة الصيف ،وإن تنفيذ مشاريع املتنزهات املائية عرب
القطاع اخل��اص ،يستوجب إاثرة اهتمام املستثمرين احملليني؛ كوهنا وجهة جذب سياحية وترفيهية
فريدة من نوعها للزوار ،وتدر األرابح الكبرية هلذا النوع من القطاع السياحي.
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وهذا النوع من االستثمار السياحي يف القطاع اخلاص ميتاز بصفة أن السياح احملليني يقضون
يوماً واحداً عند زايرة مثل هذه املتنزهات املائية؛ وابلتايل هو أمر يفيد قطاع واسع من السكان من
ذوي الدخل احملدود ،وإذا توافرت الفنادق الصغرية فإن االقامة لعدة أايم تكون ممكنة وتعد سفرة
سياحية مرحية ،والسيما خالل العطالت الدراسية.
املنتجعات الصحراوية والقرى السياحية
جنحت بعض البلدان ذات الطبيعة الصحراوية يف إنشاء مراكز سياحية يف أعماق الصحراء،
ومن األمثلة على جناح املنتجعات الصحراوية ،منتجع املها يف اإلمارات العربية املتحدة الذي يقع
على بعد  ٦٥كيلومرتا من ديب ،ومت تصميم املنتجع على شكل بيوت ضخمة منفصلة وبعيدة
عن بعضها بعضاً ،ويف كل بيت أجنحة متعددة مصممة بطراز عريب بني الكثبان الرملية وأشجار
النخيل ،يف حماكاة للخيمة العربية ،ويتمتع كل جناح بربكة سباحة خاصة(.)٦
وختتلف املنتجعات عن الفنادق يف ع��دة أم��ور ،منها أن الفنادق تقع داخ��ل امل��دن حيث
تتوافر املطاعم واحملال التجارية ،وميكن للسياح التنقل داخل املدينة وسط الصخب وحركة املرور،
ولكن يف املنتجعات يكون السياح بعيدين عن صخب املدينة وحيظون ابلراحة واالسرتخاء مع وجود
املطاعم ومراكز تسوق ضمن مساحات واسعة ،ويضاف إىل ذلك تقدم املنتجعات خدمات التسلية
واأللعاب واألنشطة الرتفيهية.
ويف حجم أكرب توجد القرى السياحية اليت هي منشآت ترفيهية مستقلة على شكل جممعات
سكنية مرتبطة مبطاعمٍ ،
ومقاه ،وأماكن لألنشطة الرتفيهية والرايضية ،وتكون كذلك خمصصة لإلقامة
الفردية أو العائلية ،وتقام يف مناطق على البحار أو األهنار ،وجمهزة أيضاً ابملرافق واخلدمات.
ومن مناذج القرى السياحية قرية (ذا فيالدج) يف مشال بريوت بلبنان اليت حتتل مساحة ٦٥٠٠
مرت مكعب ،اليت حتتوي على مطاعم ومقاهي وحدائق ،ومتتاز هذه القرية أبهنا مشروع سياحي يليب
رغبات السفرات العائلية للسياحة ذات اليوم الواحد(.)٧
ولعل منطقة األهوار يف جنوب العراق من أفضل املناطق لبناء القرى السياحيةكوهنا مسطحات
مائية تغطي األراضي املنخفضة يف جنوب السهل العراقي بني مدن العمارة ،والناصرية ،والبصرة ،اليت
تتسع مساحتها املغطاة ابملياه يف أواخر الشتاء وحىت هناية الربيع وتتقلص مع بداية الصيف.
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ومتتاز منطقة األه �وار بكثرة األمس��اك ،وتعد حمطة كبرية للطيور املهاجرة ،وتشتهر بصناعة
ال��زوارق من ن��وع خ��اص لالستخدام احمللي ،وصناعة األك �واخ من القصب .إن طبيعة بناء القرى
واخنفاض مستوى املياه يف األه�وار مع وج��ود ث��روة مسكية ،عوامل تساعد على حتويلها إىل منطقة
سياحية ،وإذا جنح القطاع اخلاص يف بناء فنادق صغرية مرحية مع وضع برانمج سياحي هلواة الصيد
من الطيور واألمساك ،فضالً عن التنقل يف األهوار عرب القوارب الصغرية ،فإن البلد سيشهد منو قطاع
سياحي جيد .ويف حال ُربطت األهوار بشبكة من الطرق الربية وإنشاء القرى السياحية ،فإن ذلك
سيشجع على جذب السياح إليها من الداخل يف فصل الشتاء والصيف.
ولن يتمكن القطاع اخلاص من إنشاء قرى سياحية ما مل يكن هناك برانمج حكومي ينظم
أتسيس مثل هذه القرى اليت من املفرتض أن تضم أماكن للسكن ،ومنتجعات سياحية ،وألعاب
مائية ،ومرفأً للزوارق.
خالصة القول
ينبغي أن يكون تطوير القطاع السياحي الداخلي ضمن التوجهات االسرتاتيجية العامة لتنمية
السياحة؛ فهذا القطاع السياحي له دور حيوي يف دعم التنمية االقتصادية ،وتطوير املشروعات
الصغرية واملتوسطة للقطاع اخل��اص؛ ومن أجل تشجيع االستثمار يف القطاع السياحي فإن هناك
حاجة إىل برانمج حكومي يليب متطلبات القطاع اخلاص ،ويعمل على تسهيل إج�راءات املشاريع
السياحية الصغرية واملتوسطة والكبرية أو متويلها ،اليت تشمل مشاريع الفنادق واملنتجعات والقرى
السياحية ،واملطاعم واملقاهي ،ووك��االت السفر والسياحة ،واملعارض السياحية ،واملشاريع الرتاثية،
واملشاريع الرتفيهية ،واملشاريع الرايضية يف املراكز السياحية مثل الفروسية وقوارب النزهة.
لكن هناك أمور يف العراق تقف عائقاً بوجه ما ذُكر آنفاً ويتمثل هذا العائق ابلبريوقراطية
والفساد اللذين يعدان من أه��م معوقات مشاركة القطاع اخل��اص يف صناعة السياحة احمللية؛ لذا
تقتضي احلاجة لتبين برانمج حكومي يسهل إجراءات مشاركة املستثمرين بتطوير قطاع السياحة يف
البالد.
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:املصادر
1. https://www.takebackyourtime.org/why-vacationsmatter/10-reasons-to-vacation/.
2. https://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/climate.
htm.
3. http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/elements_on_domestic_
tourism.pdf.
4. http://www.alittihad.ae/details.php?id=6204&y=2013&article=full
5. http://gulf.argaam.com/article/articledetail/153076.
6. https://www.albayan.ae/economy/1999-03-26-1.1044638.
7. https://aawsat.com/home/article/536641/«–ق � � � �ري � � � ��ة-»ذا–ف � � � �ي � �ل� ��ادج

سياحية–كاملة–متكاملة.
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أزمة نقص األبنية المدرسية – قراءة في فاعلية
المدارس الكرفانية
د .جبار سويس الذهبي *

2018-4-25
ورث قطاع التعليم يف العراق تركةً ثقيلةً حاولت الدولة اجلديدة بعد عام  2003حبكوماهتا
أن تقلل من آاثرها ،ومتثل مشكلة توفري األبنية املدرسية يف مجيع حمافظات البالد أكثرها ثقالً؛ فقد
كشفت جلنة الرتبية يف جملس النواب أن العراق حباجة إىل  6000مدرسة من أجل سد النقص
احلاصل واستيعاب أعداد الطلبة.
ومن هنا جاءت احملاوالت اخلجولة للحكومات املتعاقبة؛ إلجياد حلول للتغلُّب على هذه
املشكلة املتفاقمة ،ومن بني هذه احللول بناء مدارس كرفانية يف مناطق أطراف بغداد ،وإضافة بعض
الصفوف الكرفانية للمدارس ذات الكثافة العالية يف أعداد التالميذ ،وحماولة التخفيف من الضغط
الذي يولده الدوام الثنائي والثالثي على التالميذ أو املعلمني أو إدارات املدارس ،إذ ال خيفى ما يؤثره
هذا النوع من الدوام يف الوقت املخصص للدرس ،حبيث يضغط الوقت حىت يصل إىل نصف ساعة
يف كثري من األحيان ،فضلاً عن التجاوز على اسرتاحة التالميذ بني الدروس (الفسحة) ،وما يولده
الدوام (النهاري) من إرهاق للمعلمني والتالميذ ،كونه يستنفد ما تبقت هلم من طاقة.
اُب��تُ��دئ العمل مبشروع امل��دارس الكرفانية يف العام ( ،)2011وتبنته أوالً وزارة الرتبية ،مث
أكملت حمافظة بغداد املشروع خبط ٍ
اثن ،ففي قواطع املديرية العامة للرتبية يف بغداد/الرصافة الثانية
افتتحت يف العام الدراسي  )17( 2013-2012مدرسة ابتدائية كرفانية يف أطراف بغداد مبناطق:
(املدائن ،والنهروان ،والفضيلية ،واملعامل) ،وارتفع العدد يف العام الدراسي ال��ذي يليه -2013
 2014إىل ( )33مدرسة ابتدائية ،منها ( )20مدرسة تكفلت ببنائها وزارة الرتبية ضمن خطتها
بتخفيف االختناقات احلاصلة يف املدارس اليت تعاين من االكتظاظ ،وفك االزدواج يف املدارس ثنائية
الدوام والثالثية ،وأببعاد ( 6ضرب  4مرت) ،واملتبقي منها قدمتها حمافظة بغداد أببعاد ( 7ضرب 4
مرت) أكرب بقليل عن كرفاانت الوزارة.
* مدير البحوث والدراسات يف املديرية العامة لرتبية الرصافة الثانية ببغداد.
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ويف العام الدراسي  2015-2014ارتفع العدد إىل ( )42مدرسة ،و( )5مخس مدارس
اثنوية ،ويف العام الذي تاله ارتفع عدد امل��دارس االبتدائية الكرفانية إىل ( )53مدرسة ،واخنفض
عدد امل��دارس الثانوية إىل ( )3م��دارس(*) .أما يف العام ( )2017-2016فأصبح عدد املدارس
االبتدائية ( )55مدرسة ،بزايدة طفيفة جداً على خالف السنوات السابقة ،ومل تستمر إذ تراجع
العدد يف العام احلايل  2018-2017إىل ما كان عليه يف العام الدراسي 2017-2016؛ أي
بعدد ( )53مدرسة.
ول��و سلمنا ج��دالً أن امل��دارس الكرفانية متثل ح�لاً -على الرغم من امل�س��اوئ الكثرية اليت
سنتحدث عنها الحقاً-؛ فإن هذا احلل ال ميثل إال ج��زءاً يسرياً من احتياجات املديرية املذكورة
آنفاً ،إذ تبلغ احلاجة الفعلية من األبنية املدرسية لــ( ،)854منها ( )254ملدارس التعليم الثانوي،
و( )600للتعليم االبتدائي ،لكن ما موجود منها هو ( )511بناية ،ويبلغ عدد م��دارس التعليم
الثانوي ( )144مدرسة ،ليست كلها عائد ًة إىل وزارة الرتبية؛ إذ إن بعضها عائد إىل جهات أخرى
غري وزارة الرتبية ،وبعض منها مستأجر؛ وهذا يشري إىل أن حاجة هذا النوع من التعليم إىل ()110
من البناايت لسد النقص.
أما بناايت مدارس التعليم االبتدائي فالعدد أكرب بكثري؛ إذ تشغل املدارس االبتدائية ()367
بناية ،من ضمنها ( )53بناية كرفانية ،وهذا العدد من البناايت أيضاً ال يعود كله إىل وزارة الرتبية؛
إذ إن ( )16بناية منها تعود جلهات حكومية أخرى غري وزارة الرتبية ،و( )10بناايت مستأجرة.
وحيتاج هذا النوع من التعليم -على أقل تقدير -إىل ( )233بناية لسد النقص ،وقد يرتفع هذا
العدد إىل الضعف إذا أخ��ذان ابحلسبان االكتظاظ الكبري يف أع��داد التالميذ يف الصفوف الذي
يصل يف بعض املدارس االبتدائية إىل أكثر من ( )70تلميذاً يف الصف الواحد ،فضالً عن أعداد
البناايت اليت تصنف أبهنا غري صاحلة ،أو اليت حباجة إىل ترميم ،أو تلك البناايت اليت تصنف أبن
بناءها غري مدرسي.
واقع الصفوف الكرفانية من منظار املعلمني واملشرفني الرتبويني
ملعرفة صالحية الكرفاانت ألن تكون صفوفاً دراسية تتوافر على البيئة الدراسية ولو ابحلد
األدىن أو ال ،نظمت الباحثة استبانة تضم جمموعة أسئلة لعدد من معلمي امل��دارس الكرفانية،
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واملشرفني الرتبويني؛ فجاءت اإلجاابت متفقة بنح ٍو كبري على األسئلة؛ فقد أظهرت نتائج االستبانة
أن أعلى نسبة أشرت للفقرة (ارتفاع درجة احلرارة العالية يف الصيف واألمطار والرطوبة يف الشتاء توثر
سلباً يف الطالب) ،وكذلك (عدم استيعاب الكرفاانت ألعداد الطلبة الكبري)،تلتهما فقرة (مكان
الكرفاانت غري مالئم للجو الدراسي)،ومن مث بقية اخليارات ،إذ أكد املعلمون واملشرفون الرتبويون
أن مكان الدراسة يف املدارس البديلة (الكرفاانت) قد أثر كثرياً يف املستوى العلمي لطلبة املدارس،
وكما مبني يف اجلدول رقم ( )1يف أدانه:
جدول رقم (( )1الكرفاانت) وأثرها يف العملية الرتبوية
من منظور املعلمني واملشرفني الرتبويني
ت
1
2
3

الفقـــــــــــــــــــــــــرات
ارتفاع درجة احلرارة العالية يف الصيف واألمطار والرطوبة يف
الشتاء توثر سلباً يف الطالب
عدم استيعاب الكرفاانت ألعداد الطلبة الكبري
مكان الكرفاانت غري مالئم للجو الدراسي

الوسط
املرجح

الوزن املئوي

2،85

%95

2،78

%92،66

2،87

%90،66

2،71

%90،33
%90،33

4

انعدام الدروس الرتفيهية كالرايضة والفنية
تؤثر يف اجلانب الصحي للطالب

2،71

6

عدم توافر أاثث جيد يف تلك املدارس

2،64

%88

7

وجود ضوضاء داخل الكرفاانت نتيجة األرضية اخلشبية اليت
تؤدي ابلنتيجة ابلتأثري يف الطلبة

2،57

%85،66

8

عدم وجود املاء الصاحل للشرب يف تلك املدارس

2،57

%85،66

9

تعد حالً يف بعض املناطق لتقليل األعداد الكبرية يف املداس

2،57

%85،66

 10ضعف اإلانرة والتهوية داخل الصفوف لوجود منافذ صغرية جداً 2،57

%85،66

2،57

%85،66

5

 11عدم وجود مغاسل مالئمة للطلبة يف تلك املدارس
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 12انعدام وسائل اإليضاح يف تلك املدارس
13
14
15
16
17

غري الئقة من الناحية الرتبوية
اختناق الطلبة يف الساحة النعدام املساحات الكافية يف تلك
املدارس
استبدال الكرفاانت أببنية يف األرض نفسها
تؤثر يف اجلانب العلمي للطالب
الكرفاانت غري مالئمة للجو الدراسي

 18هلا أتثري سليب يف نفسية الطالب
 19إن تلك املدارس غري آمنة

 20ارتفاع الكرفاانت عن األرض تعرض الطلبة إىل اخلطر
عدم استطاعة األساتذة يف الصفوف الكرفانية الوصول للطلبة
 21نتيجة ضيق املكان
 22تكون الصفوف مظلمة النعدام الكهرابء

واقع الصفوف الكرفانية من منظار إدارات املدارس

2،57

%85،66

2،57
2،5

%85،66
%83،33

2،5
2،24
2،42

%83،33
%80،66
%80،66

2،42

%80،66

2،42

%80،66

2،42
2،42

%80،66
%80،66

2،28

%76

أظهرت نتائج االستبانة -ابجلدول رقم ( )2اخلاص إبدارات املدارس البديلة (الكرفاانت)-
أن أعلى نسبة حصلت عليها فقرة (ارتفاع درجة احلرارة العالية يف الصيف واألمطار والرطوبة يف
الشتاء توثر سلباً يف الطالب) ،تلتها (غري الئقة من الناحية الرتبوية) ،مث (هلا أتثري سليب يف نفسية
الطالب) وأيضاً(عدم استيعاب الكرفاانت ألعداد الطلبة الكبري) مث بقية اخليارات ،كما مبني يف
اجلدول رقم ( )2يف أدانه:

36

مقاالت ابحثي املركز

جدول رقم (( )2الكرفاانت) وأثرها يف العملية الرتبوية
من منظار اإلدارة املدرسية
الوسط
املرجح

الوزن املئوي

2،86

% 95,3

84،2

%94,6
%93

ت

الفقـــــــــــــــــــــــــرات

1
2

ارتفاع درجة احلرارة العالية يف الصيف واألمطار والرطوبة
يف الشتاء مما توثر سلباً يف الطالب
غري الئقة من الناحية الرتبوية

3

هلا أتثري سليب يف نفسية الطالب

79،2

4

وجود ضوضاء داخل الكرفاانت نتيجة األرضية
اخلشبيةاليت تؤدي ابلنتيجة ابلتأثري يف الطلبة

73،2

%91

5

عدم استيعاب الكرفاانت ألعداد الطلبة الكبري

72،2

%90,6

6

تؤثر يف اجلانب العلمي للطالب

69،2

%6،89

66،2

%6،88
%6،87

8

ضعف اإلانرة والتهوية داخل الصفوف لوجود منافذ
صغرية جداً
ارتفاع الكرفاانت عن األرض تعرض الطلبة إىل اخلطر

2،63

9

انعدام وسائل اإليضاح يف تلك املدارس

2،63

%6،87

10

مكان الكرفاانت غري مالئم للجو الدراسي

2،60

%6،86

11

تؤثر يف اجلانب الصحي للطالب

2،57

%6،85

12

الكرفاانت غري مالئمة للجو الدراسي

56،2

%3،85

13

استبدال الكرفاانت أببنية يف األرض نفسها

59،2

%3،86

14

انعدام الدروس الرتفيهية كالرايضة والفنية

56،2

%3،85

15

تكون الصفوف مظلمة النعدام الكهرابء

56،2

%3،85

7
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16

عدم استطاعة األساتذة يف الصفوف الكرفانية الوصول
للطلبة نتيجة ضيق املكان

55،2

%85

17

أن تلك املدارس غري آمنة

55،2

%85

18

اختناق الطلبة يف الساحة النعدام املساحات الكافية يف
تلك املدارس

55،2

%85

19

عدم وجود املاء الصاحل للشرب يف تلك املدارس

55،2

%84

20

عدم توافر أاثث جيد يف تلك املدارس

47،2

%3،82

21

عدم وجود مغاسل مالئمة للطلبة يف تلك املدارس

43،2

%81

22

تع ّد حالً يف بعض املناطق لتقليل األعداد الكبرية يف
املدارس

31،2

%77

ومن خالل حتليل اإلجاابت توصلنا إىل مجلة من النتائج ،من أمهها:
	•االرت�ف��اع الكبري يف درج��ة احل �رارة يف الصيف ،واألم�ط��ار والرطوبة يف الشتاء للمدارس
البديلة (الكرفاانت) ،اذ اتفق اإلشراف الرتبوي وإدارات املدارس ومعلموها على أن هذا
السبب هو من أهم األسباب املؤثرة يف تدين املستوى العلمي للتالميذ.
	•إن تلك املدارس غري الئقة من الناحية الرتبوية كمكان للدراسة،وهلا أتثري سليب يف نفسية
التلميذ.
	•ع��دم ت�واف��ر ال�ظ��روف اخل��اص��ة للتالميذ يف تلك امل ��دارس م��ن ق��اع��ات علمية ،ووسائل
إيضاح.
	•تبني من خالل االستبانة أن وجود ضوضاء داخل الكرفاانت نتيجة األرضية اخلشبية
اليت تؤدي ابلنتيجة إىل التأثري يف الطلبة ،إذ تؤدي إىل تشتيت ذهن التلميذ ،وفقدان
تركيزه يف أثناء الدرس.
	•عدم وجود املاء الصاحل للشرب يف تلك امل��دارس ،واملغاسل املالئمة للتالميذ يف تلك
املدارس.
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	•اختذت الوزارة الكرفاانت بوصفها حالً يف بعض املناطق لتقليل النقص الكبرية يف أعداد
املدارس ،بيد أهنا أصبحت مشكلة وليست حالً.
ت ـ ــوصيــات بشأن جتاوز أزمة نقص األبنية املدرسية
	•العمل اجل��اد م��ن أج��ل إجي��اد حلول دائمية وسريعة ملشكلة النقص الكبري يف أع��داد
املدارس ،وعدم اللجوء إىل احللول املؤقتة اليت تتحول الحقاً إىل مشكالت.
	•تشكيل جلنة يف املديرية العامة لرتبية الرصافة الثانية للنظر يف املدارس البديلة ،ومعاجلة
املوجود منها ،وحتسني ظروف الدراسة فيها.
	•إق��ام��ة االش� �راف ال�ترب��وي ابل � �زايرات امل�ت�ك��ررة لتلك امل ��دارس إلي�ص��ال احتياجاهتم إىل
املتخصصني.
	•قيام قسم األبنية املدرسية يف املديرية بزايرة املدارس املذكورة لرتميمها ،ومعاجلة نواقص
الكرفاانت ،وجعلها صاحلة لتكون صفوفاً دراسية.
	•ضرورة إعطاء مزيد من االهتمام من لدن الباحثني واهليئات األكادميية ،وعمل دراسات
تسلط الضوء يف موضوع التنمية البشرية يف عراقنا اجلديد إبجياد معاجلات وبدائل عن
امل��دارس البديلــــة (ال�ك��رف��اانت) ،واإلف��ادة منهم يف بناء دول��ة متطورة؛ حىت يتسىن لنا
اإلفادة من النتائج املتمخضة عن مثل هكذا دراسات ،وحماولة توظيفها يف خدمة العمل
الرتبوي الصحيح.
(*) أع��داد امل��دارس مأخوذ من قسم التخطيط  /شعبة اإلحصاء .وسبب تراجع عدد امل��دارس الثانوية
هو أن بعض املدارس الكرفانية تكون بديلة عن بناايت املدارس األصلية اليت ختضع للرتميم ،فتنقل املدرسة إىل
صفوف كرفانية ،مث تعود إىل بنايتها األصلية بعد االنتهاء من عملية الرتميم ،فتشغل البناية الكرفانية بعد إخالئها
مدرسة أخرى ،ويف األعم األغلب تشغلها مدرسة ابتدائية.
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مكافحة الفساد ..استخدام تقنيات استخراج البيانات
في الحوكمة اإللكترونية
أحمد حسن علي*

2018-5-5
ُّ
يعد مصطلح البياانت الكبرية القاعد َة الواسعةَ اليت تشمل كل البياانت املتعلقة ابملؤسسات
واألفراد ،أما عملية استخراج البياانت فهي إحدى وسائل الوصول إىل املعلومات.
وتقنيات استخراج البياانت تعين اكتشاف ما يف البياانت ومعرفتها ،وبكلمة أخرى:
تعرف على أهنا عملية تستخدم الستخراج البياانت القابلة لالستخدام من جمموعة كبرية من
البياانت اخلام ،مبا يعين من حتليل أمناط البياانت يف جمموعات البياانت الكبرية ابستخدام برانمج
واحد فأكثر.
وحتتوي عمليات استخراج البياانت على تطبيقات يف جماالت متعددة مثل العلوم
واألحباث ،لكن احلكومات واملؤسسات التجارية الكربى تستخدم تطبيقات استخراج البياانت
ملعرفة مزيد من املعلومات عن موظفيها أو زابئنها وتطوير اسرتاتيجيات أكثر فعالية إلجناح
براجمها واالستفادة من املوارد بطريقة أكثر مثالية ،عرب مجع البياانت وختزينها ،مث معاجلتها عرب
برامج إلكرتونية.
والبياانت الكبرية مصطلح يستخدم ألي بياانت كبرية من حيث الكمية ،ويشار إليها
عند أي نوع من البياانت اليت يصعب استيعاهبا ابستخدام األساليب التقليدية يف أنظمة إدارة
قواعد البياانت مثل مايكروسوفت إكسل.
أما استخراج البياانت فهي أساساً عملية “البحث عن إبرة داخل كومة قش” من خالل
عملية الدخول إىل جمموعات البياانت الكبريةُّ .
وتعد عمليات استخراج البياانت مهمة لصانعي
القرار ألهنا تساعد يف غربلة كميات كبرية من البياانت؛ من أجل التوصل إىل القرارات اليت تتوافق
مع التوجهات املنشودة.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وتتبع أنظمة الدول املتقدمة -سواء على مستوى احلكومات أو املؤسسات التجارية
الكبرية -جمموعة من الوسائل املبتكرة ملراقبة العمليات واإلشراف عليها؛ فمثالً :يف املشرتايت
العامة يُن ّقب عن البياانت ملراجعتها ،ومراقبتها حني تصدر احلكومات العطاءات وحتدد املناطق
املشبوهة أو أمناط التواطؤ واملعلومات اخلاطئة أو امللفقة .وتُستخدم عمليات استخراج البياانت
لتحديد “النية الفاسدة” يف الدفعات أو املعامالت من خالل التصور البياين للبياانت.
وهذا النوع من العمليات جيريها ابحثون خمتصون يف “مركز أحباث خاص بشؤؤن الفساد”
لفحص كميات ضخمة من جمموعات البياانت اخلاصة إبجراءات املشرتايت العامة ،من خالل
البحث عن أمناط غري طبيعية مثل فرتات العطاءات القصرية االستثنائية أو النتائج غري العادية
على سبيل املثال عدم وجود منافسة على العرض الفائز أو العروض اليت فازت هبا الشركةنفسها.-
وهناك أدوات برجمية ملكافحة الفساد خمتصة للكشف عن عمليات االحتيال ،مبا يف ذلك
استخدام برامج على حاسبات متطورة “غري االعتيادية” واستيعاب جمموعات البياانت الكبرية
واإلجراءات اإلدارية ضمن برامج “االستخراج الذكي للمعلومات”.
كيف ميكننا استخدام عمليات استخراج البياانت ملكافحة الفساد؟
يؤدي استخراج البياانت إىل إشعال “ثورة البياانت” الناجتة عن تفجري تيارات من
البياانت ،حيث أصبح استخدام تقنيات استخراج البياانت يف القطاع اخلاص لتحديد تفضيالت
الزابئن والتنبؤ أبمناط الشراء ممارسةً شائعةً لدى املؤسسات التجارية الكربى .ولكن هل ميكن
استخدام عمليات استخراج البياانت ملكافحة الفساد؟ وإذا كان األمر كذلك ،كيف حيصل؟
يف جورجيا ويف عام  ٢٠١٤أطلقت منظمة الشفافية الدولية بوابة مفتوحة املصدر ملراقبة
البياانت وحتليلها ،اليت تستخرجها من موقع املشرتايت اإللكرتونية للمؤسسات احلكومية وتُعيد
جتميعها يف أشكال سهلة االستخدام.
وتضمنت البوابة املفتوحة املصدر متكني املستخدمني (من موظفي املؤسسات احلكومية)
من إنشاء ملفات تعريفية ملعامالت الشراء اليت جتريها الوكاالت احلكومية ،وحملات عن الشركات
اليت تقدم العطاءات للعقود العامة ،وبياانت إحصائية جممعة للبحث عن اإلنفاق احلكومي.
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ولزايدة إمكانية استكشاف البياانت والكشف عن أوجه القصور يف العمليات اليت تشمل
طورت املفوضية األوروبية ابلتعاون مع منظمة الشفافية الدولية
السلطات املنتخبة واملال العامّ ،
برانجماً خاصاً لتحليل البياانت أيخذ على عاتقه فحص البياانت من خمتلف املؤسسات العامة
واخلاصة ،ويساعد يف حتديد املشروعات اليت تتعرض ملخاطر االحتيال أو املخالفات.
وميكن استخدام برامج استخراج البياانت للكشف عن االحتيال الضرييب وحتسني االمتثال
لدافعي الضرائب .وابملثل ،ميكن استخدام استخراج البياانت ملكافحة غسيل األموال حيث
تُرجع احلساابت الربجمية البياانت املصرفية وتقارهنا مبعلومات حول نقاط البياانت اجلنائية اليت قد
تساعد يف الكشف عن التدفقات املالية غري املشروعة ،وهي قضية حتتل مكانة عالية يف جدول
أعمال منظمة الشفافية الدولية.
إن ثروة البياانت اليت ميكن مجعها اليوم من خالل االستشعار عن بعد ،وتقارير املواطنني
من مصادر مجاعية ،ووسائل اإلعالم اإلخبارية ،وبياانت التعداد ،ونشاط اهلواتف احملمولة،
ومواقع شبكات التواصل االجتماعي وما إىل ذلك ،توافر فرصاً كثرية الستخراج البياانت .وال
ميكننا مراقبة التنمية الوطنية دون وجود مركز لتحليل البياانت ،وال ميكن لصانعي القرار اختاذ
القرار الصحيح من السياسات اليت ستعمل عليها مؤسسات الدولة ما مل يتم استخدام عمليات
استخراج البياانت يف التخطيط.
ولتحقيق ذلك ،ميكن حتليل البياانت الكبرية واستخراج املعلومات للكشف عن الفساد
وردعه بتعاون علماء البياانت مع مؤسسات مكافحة الفساد لتطوير تطبيقات ذكية تقنية برجمية،
ومن مث نشر التحليالت القوية ملكافحة الفساد.
على سبيل املثال :تستخدم احلكومة اهلندية تطبيق إلكرتوين ابسم (أان دفعت رشوة)
يتيح للمواطنني اإلبالغ عن حاالت الرشوة واالحتيال يف التعامل من قبل املوظفني واملسؤولني
احلكوميني .وقد ساعد هذا التطبيق اإللكرتوين على مواجهة الفساد عرب الدورات البريوقراطية
اليسرية اليت تلحق الضرر مبعظم املواطنني عند مراجعتهم ملؤسسات الدولة.
ويف الربازيل ،استخدمت احلكومة برانجماً خاصاً للرصد والتحليل تتبع اإلنفاق العام
للكشف عن حاالت االحتيال يف أكرب برانمج للرعاية االجتماعية ،من خالل مقارنة قائمة
املستفيدين بسجل “السيارات الفدرايل” وحتديد اآلالف من املستفيدين غري املؤهلني.
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ويق ّدر املنتدى االقتصادي العاملي أن تكلفة الفساد تصل إىل أكثر من  ٪٥من الناتج
احمللي اإلمجايل العاملي ،مع دفع أكثر من  ١تريليون دوالر يف شكل رشاوى سنوايً .وتعد
عمليات استخراج البياانت واحدة من أكثر األدوات فعالية يف حتديد املعامالت املرتبطة هبذا
السلوك غري املشروع .ومن الشائع يف معظم عمليات التحقيق يف االحتيال والفساد يف الوقت
احلاضر سحب البياانت اخلام من أنظمة ختطيط موارد املؤسسات للعثور على احلاالت الشاذة.
ويف احملصلة النهائية ،حيتاج العراق إىل مركز لتجميع البياانت وحتليلها لتحديد مواقع
الضعف يف املؤسسات العامة واخلاصة ،وهذا النوع من املراكز يتطلب خرباء متخصصني يف
عمليات استخراج البياانت وحتليلها ،وميكن ملنظمة الشفافية الدولية تقدمي املساعدة يف إنشاء
مثل هكذا مركز أو أن تتعاون احلكومة مع شركات عاملية كربى متخصصة؛ لتحقيق اهلدف
املنشود يف مكافحة الفساد.
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العراق واليابان – رؤية استراتيجية مشتركة
علي زياد العلي*

2018-5-22
متثّل مكانة العراق اجليوبولتكية واعزاً اسرتاتيجياً للقوى الكربى من أجل إدامة عالقاهتا
معه ،حبيث أدركت الياابن أمهية هذه املكانة احليوية من الناحية الطاقوية واجليوسياسية؛ لذلك
ميثل العراق فرصة اسرتاتيجية إلدامة الوجود الياابين يف منطقة الشرق األوسط املضطرب ،فلطاملا
كانت الياابن الدولة الشرقية امللهمة للدول الصاعدة ومنها دول العامل الثالث؛ نظراً ملا حققته
من ارتقاء اسرتاتيجي يف مدة وجيزة والسيما بعد مأساة خروجها من احلرب العاملية الثانية،
فاملعجزة الياابنية هي ليست إبداعاً ايابنياً فحسب بل هي أيضاً صناعة غربية-أمريكية ،سبب
هنوضها هو أن منطقة شرق آسيا كانت تعاين من هتديد نتيجة املد الشيوعي فيها؛ وابلتايل
اقتضت الضرورة الغربية إنشاء دول ليربالية على الطراز الغريب فجاء الدعم األمريكي للياابن
دول ارتكاز اسرتاتيجي هلا.
وكوراي اجلنوبية؛ لتكون َ

إن املتابع للسياسة اخلارجية الياابنية يف العراق جيد أهنا ترتكز إىل أساس اجتذاب التأثري
من خالل وسائل القوة اللينة الياابنية املتمثلة ابلسمعة الياابنية اليت أتيت من جودة صناعتها
وعرقت ثقافتها وجناع سياساهتا ،حيث تتضح مالمح هذه السياسة جلياً من خالل توجهات
سفريها يف العراق (فوميو إيواي) الذي بدأ بتسويق االسرتاتيجية الياابنية يف العراق من خالل
توظيف أدوات الدبلوماسية الشعبية املرنة اليت تعتمد على الوسط القاعدي األفقي ،برتسيخ
التأثري الياابين يف القاعدة الشعبية ابلدائرة االجتماعية العراقية ،إذ إن للياابن دوراً يف التمويل
واملنح والقروض اليت خصصت منها على قطاع البىن التحتية العراقية ،إذ يقدر ما قدمته الياابن
تنوعت على قروض ميسرة ومنح ومساعدات إنسانية ،ومن هنا
للعراق حبوايل  7مليارات دوالر ّ
تكمن مالمح إحدى إهم الركائز االسرتاتيجية ومتثل ممراً للنمو الياابين من خالل الرتكيز على
قطاع البىن التحتية االسرتاتيجي.

* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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تتّجه الياابن حنو االعتماد على هنج جديد يف سياساهتا اخلارجية ،والسيما أهنا ابتت تتجه
حنو تغيري اسرتاتيجيتها اخلارجية؛ لتواكب التحدايت اليت عصفت ابلبيئة اإلقليمية والعاملية احمليطة
هبا ،فالياابن دولة استثنائية هلا قوة أتثريية كبرية على بلدان الشرق األوسط ،جاء هذا االجنذاب
حنو املنطقة؛ نتيجة املتغيرّ ات اليت أصابت البيئة االسرتاتيجية هليكلية النظام الدويل الذي أضحى
ِ
ِ
ِ
وختلخل بعض القوى الدولية املتنفذة،
صعود بعض القوى املنافسة،
وحصيلة
متشظي الرتكيب
َ
اليت كانت رائدة يف إدارة ملفات السياسة الدولية ،ونقصد هنا الوالايت املتحدة؛ وابلتايل جاء
بزوغ دور الياابن يف إدارة امللفات اليت كانت تثقل كاهل الوالايت املتحدة األمريكية وابخلصوص
يف منطقة الشرق األوسط وابلتحديد العراق والدائرة اإلقليمية احمليطة به.
وأييت االهتمام الياابين يف منطقة الشرق األوسط بنحو عام ،وابلعراق بنحو خاص؛ لعدة
متغريات اسرتاتيجية عصفت هي األخرى بثوابت احلركية للسياسة اخلارجية الياابنية وتوجهاهتا
االسرتاتيجية ،حيث أدركت الياابن -متأخرةً -أمهية الشرق األوسط كون هذه املنطقة متثل حمط
اهتمام القوى الكربى املنافسة هلا يف املرتبة األوىل ،واليت يف مقدمتها الصني ،فضالً عن األمهية
اجليوطاقوية اليت حتتلها املنطقة؛ كوهنا متثل خمزوانً هائالً للنفط والغاز؛ وابلتايل تطمح الياابن أن
تكثف انغماسها يف املنطقة من خالل توثيق عالقاهتا مع الدول احملورية اإلقليمية ويف مقدمتها
العراق الذي ميثل موقعاً جيواسرتاتيجياً وطاقوايً لطوكيو املتعطشة للطاقة ،فالياابن تطمحمن وراء
تكثيف حضورها يف العراق إىل معادلة الدور الصيين الصاعد يف منطقة اخلليج ،وصد امتداد
اسرتاتيجية (حزام واحد الصينية) بسلسلة من التحالفات احلجزة ،وهنا ال نقصد التحالفات
التقليدية كحلف الشمال األطلسي الناتو ذات املضمون الصلد (العسكري) ،وإمنا نقصد اجليل
اجلديد من التحالفات املرنة اليت ختذ من طابع العالقات فوق االسرتاتيجية ،وبعدها اختارت
الياابن العراق كدولة ذات عمق اسرتاتيجي تطمح أبن تكون قاعدة النطالق الياابن اسرتاتيجياً
يف املنطقة ،وأييت االهتمام الياابين لتكثيف حضورها يف العراق لعدة اعتبارات اسرتاتيجية ،أمهها:
 -1موقع العراق كحاجز اسرتاتيجي السرتاتيجية (طريق واحد الصينية):
تعمل الياابن على تكثيف حضورها االسرتاتيجي يف العراق لصد مد اسرتاتيجية (حزام
واحد) الصينية الطاحمة إىل توسيع رقعة أتثريها االسرتاتيجي حنو الغرب؛ وابلتايل اختارت الياابن
العراق ليكون حجر زاوية تتخذ منه منطلقاً لعرقة اسرتاتيجية (حزام واحد) ،ولتحجم النفوذ
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الصيين الصاعد يف املنطقة من خالل إجياد حلفاء اسرتاتيجيني يتمتعون مبكانة جيواسرتاتيجية
توهلهم إىل أن يؤدوا الدور املوازي واملؤثر على مسارات االسرتاتيجية الصينية يف املنطقة.
 -2العراق واسرتاتيجية ممر النمو اآلسيوي-األفريقي:
انطلقت الياابن وحليفتها اهلند مبشروع يوازي مشروع الصني (طريق واحد) حيث
عمدت على تكثيف حضورها غرابً واملنطقة املمتدة من احلدود الغربية للهند وصوالً إىل
قلب القارة األفريقية؛ وابلتايل اختارت الياابن العراق كمنطلق اسرتاتيجي لتثيبت حضورها
اسرتاتيجيا (مستقبلياً) والسيما أهنا تعمل على تثبيت أركان اسرتاتيجيتها من خالل االنغماس
يف مشاريع البىن التحتية ،وهو ما تفعله الصني يف دول آسيا الوسطى وصوالً إىل احلدود الشرقية
إليران؛ وابلتايل مثّل العراق القطب املوازي يف اسرتاتيجية ممر النمو ،إذ ابتت الياابن متهد هلذه
االسرتاتيجية أبسلوب وتكتيكات لينة؛ ألهنا متثل االسرتاتيجية األجنع واألكثر أتثرياً يف البيئة
االسرتاتيجية الداخلية واخلارجية للعراق.
 -3العراق واملكانة الطاقوية يف االسرتاتيجية الياابنية:
تعد الياابن دولةً حمجمة اإلمكانيات واملوارد األولية ،فهي تعتمد اعتماداً كلياً على استرياد
هذه املوارد من خارج حدودها ،حيث تعتمد على استرياد  %90من الطاقة النفطية من منطقة
اخلليج؛ وابلتايل ميثّل أمن الطاقة الياابنية العتلة احملركة لدينامية اقتصادها ،حيث تطمح اىل أتمني
أمن إمدادات الطاقة من املنطقة ،والعمل على حتجيم السيطرة الصينية على هذه املنبع والسيما
أن الصني يف اآلونة األخرية بدأت تكثّف حضورها الطاقوي يف اخلليج والعراق؛ لذا تسعى
الياابن إىل تثبيت حضورها اسرتاتيجيا من خالل توسيع رقعة وجودها يف املنطقة ويف العراق
ابخلصوص ،وتسعى إىل مزامحة الصني جيوطاقوايً من خالل تكثيف شبكة عالقاهتا االسرتاتيجية
مع دول املنتجة للطاقة كالعراق وبعض الدول اخلليج.
 -4أتصيل الوجود االسرتاتيجي األمريكي يف املنطقة:
بعد التوجه األمريكي حنو منطقة شرق آسيا وما جنم عن ذلك من خلل يف بنية توازن
القوى االسرتاتيجي يف املنطقة ،اندفعت الياابن لرتميم ما ميكن ترميمه من توازن اسرتاتيجي،
انطالقاً من اسرتاتيجية القيادة ابملشاركة اليت أعطت الياابن بعض احلظوظ من أجل أداء دور
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املعضد لالسرتاتيجية األمريكية اليت ابتت تعاين من بعض الرتاجعات االسرتاتيجية واليت خلفت
صعود بعض القوى العاملية واإلقليمية املنافسة للوالايت املتحدة والياابن ،ويف مقدمة هذه
القوى الصاعدة الصني اليت ابتت تغوص أذرعها االقتصادية واالسرتاتيجية يف املنطقة ،ومن هنا
أييت االهتمام الياابين يف املنطقة والعراق حتديداً ألجل إدمة التوازن االسرتاتيجي لصاحل الياابن
وحلفائها الغربيني.
 -5إدارة معادلة التوازن االسرتاتيجي من بُعد:
بعد صعود الصني كقوى هادئة اقتصادايً وعسكرايً ،اقتضت احلاجة االسرتاتيجية للياابن
إىل أن توسع حضورها االسرتاتيجي خارج الدائرة اهلادئة -الباسفيكية -من أجل احتواء التوازن
التوسع من اخلارج وهو ما تفعله الصني والياابن يف آن واحد ،حيث تتزاحم
االسرتاتيجي بطريقة ّ
هذه القوى حنو إدامة حضورها االسرتاتيجي يف األقاليم اجليواسرتاتيجية كآسيا الوسطى والشرق
األوسط؛ وابلتايل تعتمد الياابن على إدارة التوازن الدويل املوسع الذي ميتد أتثريه أبكثر من بُعد
عولت على هذه االسرتاتيجية؛ بسبب الضيق اجليواسرتاتيجي يف منطقة آسيا
إقليمي ،فالياابن ّ
الباسفيك -اهلادئة -وبسبب تعدد القوى وتنافرها؛ وابلتايل اجتهت حنو منطقة الشرق األوسط
واخلليج من أجل ترسيخ التوازن الدويل بتثبيت وجودها ليمتد أتثريه على أبعد من بعد إقليمي
وليصل ارتداداته إىل منطقة شرق آسيا وأبعادها اإلقليمية.
وأخرياً ميكن القول إن الياابن تسلك عقيدة (التغلغل ابلظل) من أجل تثبيت أركان
اسرتاتيجية ممر النمو اآلسيوي-األفريقي ،اليت متثّل مشروعاً اسرتاتيجياً كبرياً يتطلب كثرياً من
اجلهد إلجناز جزئيات هذه االسرتاتيجية ،اليت ابتت تعاين من مواجهة بعض القوى املنافسة
(الصني وحلفاؤها) ،ولتثبيت أسسها وأركاهنا ،أدركت الياابن أنه ال بد هلا االعتماد على قوى
عامودية إقليمية -ونقصد هنا العراق -حيث بدأت بتسويق اسرتاتيجيتها من خالل تكثيف
حضورها اجلاذب يف اجملتمع العراقي ،فضالً عن استثماراهتا يف البىن التحتية العراقية اليت تع ّدها
الركيزة الثانية يف اسرتاتيجيتها احملورية ابملنطقة.
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أربع خطوات تنظيمية في مكافحة الفساد
أحمد حسن علي *

2018-6-2
يُصنّف الفساد على أنّه أسوأ مرض ألي دولة من الدول النامية يف العامل الثالث ،بل حىت
يف الدول الناشئة من العامل الثاين؛ ألهنا جتعل االقتصاد يعمل بنح ٍو غ ِري ٍ
فعال مسببةً زايد ًة يف
األسعار وانتشاراً للجرمية ،ويف بعض احلاالت تقود إىل ثورات كارثية وحروب أهلية كما شهدان
يف السنوات األخرية ،والسؤال املطروح هنا هو كيف تتش ّكل سلسلة الفساد؟
واحلقيقة فإن الطبقة الفاسدة اليت تشمل املسؤولني املتواطئني ،والنواب ،ورجال األعمال،
ي يرتكب اجلرائم ،وهذا
وموظفي اخلدمة املدنية ،يشرتكون مجيعاً تدرجيياً يف تكوين تنظي ٍم سر ٍّ
التنظيم لديه من املوارد اإلدارية ما جيعله يشعر أبنه أيمن العقاب؛ لذا فهم يسعون إىل غسل
األموال والتهرب من الضرائب؛ ألهنم يعلمون أنه إذا حدث أي شيء قد يشكل خطورة عليهم
فإن املتواطئني معهم من املسؤولني سيدعموهنم وينقذوهنم.
وحينما حياول مواطن أو رجل أعمال يعاين من الفساد االستعانة ابلقانون ملعاقبة املسؤولني
الفاسدين ،فإنه لن ينجح فعالً .وفضالً عن ذلك -وبسبب االعتماد على القانون -قد يتعرض
املواطن أو رجل األعمال هذا إىل املالحقة القانونية من قبل الفاسدين .ويف ظل مثل هذه
قض على الفساد
الظروف تصبح مكافحة الفقر ،واجلرمية ،وتطوير االقتصاد عدمية اجلدوى ما مل يُ َ
بنحو كامل.
وحني مراجعة تصنيف منظمة الشفافية العاملية لعام  2017جند أن دولة سنغافورة حتتل
املرتبة السادسة عاملياً يف مكافحة الفساد ،ولعل السبب األساس يف اإلدارة الناجحة لرئيس
وزراء سنغافورة (يل كوان يو) الذي حكم ملدة  40عاماً على التوايل ،وانل لقب (والد سنغافورة
املستقلة) الذي جنح يف القضاء على الفساد يف البالد.
ُّ
وتعد التجربة السنغافورية من التجارب اجلديرة ابملتابعة يف مكافحة الفساد؛ ألن دولة
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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حتولت بعد تطبيق اسرتاتيجية مكافحة الفساد إىل دولة من أفضل عشر دول يف جمال
سنغافورة ّ
مكافحة الفساد بعد أن كانت تعد واحدة من الدول األكثر فساداً يف ستينيات القرن املاضي.

وميكن االستفادة من التجربة السنغافورية يف معاجلة أسباب تعثّر سياسات مكافحة
الفساد يف العراق اليت مل تنتج مثارها حىت اآلن يف كثري من القطاعات .ورمبا يذهب بعضهم إىل
عدم إمكانية تطبيق األمنوذج السنغافوري يف العراق بسبب البيئة املختلفة.
انلت سنغافورة استقالهلا من االحتالل الربيطاين يف منتصف مخسينيات القرن املاضي،
وترك الربيطانيون سنغافورة ابقتصاد ضعيف ومالكات إدارية غري كفوءة ،ونسبة تعليم متواضعة،
ولعل األهم كان يف الفساد املستشري يف مؤسسات الدولة .اعتمدت الدولة
وأجور منخفضةَّ ،
السنغافورية اجلديدة يف مكافحة الفساد على جمموعة عناصر متثلت يف أتسيس هيئة قوية
ملكافحة الفساد ،وتفعيل قانون “من أين لك هذا”؟ ،وحتسني مرتبات املوظفني ،والسماح
لإلعالم ابلبحث عن الفاسدين.

واجلدير ابلذكر أن السلطات الربيطانية غادرت سنغافورة بعد أن أسست مكتب التحقيق
يف الفساد ،ولكن موظفي هذا املكتب كانوا متورطني يف الفساد مع جهاز الشرطة .وقد شرعت
احلكومة السنغافورية يف إجراء حزمة تغيريات جذرية يف هيئة مكافحة الفساد مشلت إلغاء حصانة
املسؤولني أمام املساءلة ،وطالت املساءلة عوائل املسؤولني والتحقيق يف احلساابت املصرفية ،وجرد
مجيع املمتلكات ليس فقط للمسؤولني ،وإمنا ألعضاء عوائل املسؤولني ،وأقارهبم ،وحىت أصدقائهم.
وتضمن التحقيق مستوى معيشة املوظف املسؤول ملطابقة إمكاانته املالية احلقيقية مع ما
حيصل عليه من مرتبات ،وكانت التحقيقات تدار من دون أي أوامر مسبقة من اجلهات العليا
يف املؤسسات ،ويُصادر أي دخل انتج عن أفعال فاسدة بعد استصدار أم ٍر قضائي.

وحىت حتصل هيئة مكافحة الفساد على مصداقية حقيقية حققت مع الرئيس نفسه ومع
أفراد أسرته ،مث نشطت يف التحقيق مع الوزراء ومجيع مسؤويل الدولة واعتقلت بعضهم .على
سبيل املثال :قام وزير البيئة برحلة إىل أندونيسيا مع عائلته بعد أن حصل على تكاليف الرحلة
من قبل املقاول الذي كان يبين منازل موظفي الوزارة ،وإن الوزير نفسه حصل على منزل كبري
وجهت هيئة مكافحة
وقروض ابسم والده اليت صدرت حتت ضمان هذا املقاول .وعلى إثر هذاّ ،
وح ِك َم عليه ابلسجن ملدة أربع سنوات وستة أشهر.
الفساد اهتامات إىل الوزير ،وأدين ُ
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والعنصر الثاين يف مكافحة الفساد كان يف تفعيل قانون “من أين لك هذا” الذي يسمح
مبراجعة مستوايت معيشة املوظفني ممن يعيشون خارج حدود إمكانياهتم ،أو لديهم ممتلكات
وأموال حتت تصرفهم مل يكن يف مقدورهم احلصول عليها من مرتباهتم ،كدليل على الرشوة؛
وابلتايل تُ ُّ
أي مكافأة يتلقاها املسؤول من أي شخص يسعى إىل االتصال مبؤسسات احلكومة
عد ُ
رشوة حىت يثبت العكس؛ وهذا يعين أ ّن على املسؤول احلكومي إثبات براءته ،وإقناع احملكمة
بعدم تلقي الرشوة أو الدخول يف أي شبهة فساد .ويف حالة فشل املسؤول يف إثبات نزاهته،
واقتناع احملكمة بفساده ،تعرض ممتلكاته للمصادرة مع غرامة كبرية ،ورمبا يُلقى يف السجن يف
وقت الحق.
ٍ
حسنت احلكومة رواتب املوظفني والسيما املسؤولني ،واتبعت احلكومة
ويف خط متواز ّ
سياسة تقوم على جعل رواتب املوظفني احلكوميني هي األعلى يف اجملتمع ،وقد ّأدى ارتفاع
الرواتب إىل جذب القطاع العام ألفضل املتخصصني بعيداً عن احملاابة واحملسوبية .وحينما بدأت
البالد يف االنتعاش االقتصادي السريع ،بدأت أجور القطاع اخلاص ابالرتفاع ،وما كان من
احلكومة إال زايدة مرتبات موظفيها ،وتلقى املوظفون املدنيون والقضاة رواتب تعادل مرتبات
كبار املديرين يف الشركات الرائدة.
وحىت ال تغفل أجهزة الدولة عن شبهات الفساد ،استعانت احلكومة ابإلعالم يف كشف
احلاالت املشبوهة عرب تشكيل وسائل إعالم مستقلة وموضوعية تغطي مجيع حاالت الفساد اليت
عُثَِر عليها أو اليت غفلت عنها .وصارت الصحف ووسائل اإلعالم األخرى تبحث عن ضابط
شرطة حيصل على الرشوة ،أو موظف مدين يعرقل شؤون املواطنني من أجل الرشوة ليكوان يف
الصفحة األوىل.
حولت دولة فاشلة من حالة سيئة دون
فكانت هذه هي اخلطوات التنظيمية األربع اليت ّ
موارد طبيعية ،إىل واحدة من االقتصادات الرائدة يف العامل يف أقل من  40عاماً ،وهي جديرة
ابلدراسة والتحقيق.
والسؤال هنا :هل ميكن االستفادة من التجربة السنغافورية؟ نعم ميكن االستفادة منها يف
مكافحة الفساد حينما تتواجد إرادة سياسية تؤمن مبواجهة الفساد ،وتتحول إىل أسوة عليا يف
السلوك النزيه؛ وذلك بتطبيق سياسات مكافحة الفساد على كل من يثبت تورطه يف الفساد
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دون مراعاة موقعه ،وإال فإن سياسة مكافحة الفساد تفقد مصداقيتها؛ وينبغي أن تكون
ولعل األهم أن
سياسات مكافحة الفساد جذرية؛ ألن الفساد ال ينفع معه سياسات ترقيعيةّ ،
تكون السلطات املعنية مبكافحة الفساد ذات نزاهة عليا مرتبطة إبرادة سياسية نزيهة.
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السمات المشتركة للبلدان النامية في مكافحة الفساد
أحمد حسن علي *

2018-6-9

يف معظم البلدان النامية ينتشر الفساد بنح ٍو كب ٍري حبيث يُصبح جزءاً من احلياة اليومية،
ويتعلّم اجملتمع كيفية التعايش معه ليكون جزءاً ال يتجزأ من ثقافته ،إذ تساعد بعض اآلليات
على نشر الفساد وجعله ممارسة معتادة يف بلدان العامل الثالث ،بل إن املوظفني الذين يرفضون
أخذ الرشوة قد يُعزلون من قبل اجملموعة الفاسدة ،حىت أن رجال األعمال الذين يعارضون
أعمال الفساد يحُ اربون من اجملموعة نفسها .ومع مرور السنني تتكون صورة للدولة اليت مبوجبها
تعد اخلدمة املدنية بعيدة كل البعد عن كوهنا هيئة موجودة خلدمة املواطنني ،وتصبح هي الطريقة
السريعة للثراء واألقل خطورة ليبدو الفساد طبيعياً يف اجملتمع.
من الناحية العملية ،فإن البيئة اليت يعمل فيها املوظفون العموميون واملؤسسات الفاعلة
هي اليت تسبب الفساد؛ إلن اإلدارة العامة للمؤسسات يف البلدان النامية تكون بريوقراطية وغري
فعالة .وهناك عدد كبري من األنظمة املع ّقدة واملقيِّدة إىل جانب الضوابط غري الكافية اليت هي
ّ
من مسات البلدان النامية اليت يستطيع الفساد جتاوزها.
ولفهم الفساد ال يكفي التحليل املؤسسي فقط بل جيب أن يضاف إليه التحليل السياسي
واالقتصادي كوهنما مهمني جداً؛ ألن الفساد يرتبط ارتباطاً وثيقاً ابملؤسسات احلكومية ،حيث
تكون الصلة بني السلطة السياسية واالقتصادية مباشرة .وهناك أيضاً الرتاث والتقاليد إذ إن
الوصول إىل السلطة السياسية يضمن الوصول إىل االمتيازات االقتصادية ،أو ميكن شراء موقع
مائز وبيعه على حسب احملسوبية.
ابختصار ،تتأثر عملية توزيع املناصب اإلدارية -والسيما تلك اليت تتمتع بصالحيات
اختاذ القرار بشأن تصدير املوارد الطبيعية أو تراخيص االسترياد -ابملكاسب غري املشروعة اليت
ترسخ األسس السياسية لتبادل االمتيازات عرب الدعم السياسي أو
ميكن حتقيقها منها ،وهي ّ
الوالء.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وهناك مسة أخرى مشرتكة بني معظم البلدان النامية وهي ختلفها علمياً ومعرفياً؛ مما يفضي
إىل الفساد .ويف الواقع أن التخلُّف يشجع على الفساد؛ ألن األجور املنخفضة يف اخلدمة
تشجع على الفساد بني موظفي الدرجات الدنيا ،وال خيفى أن األفراد -وبسبب نقص
املدنية ّ
الفرص يف القطاع اخلاص -مييلون إىل العمل يف اخلدمة العامة؛ مما يزيد من احتمال مشاركتهم
يف املمارسات الفاسدة .ومن األسباب األخرى أيضاً اخنفاض مستوى التعليم يف البلدان النامية
إذ جيعل املواطنني جيهلون حقوقهم؛ مما حيرمهم من املشاركة يف احلياة السياسية.
وعلى الرغم من هذا املناخ القامت بسبب الفساد نستطيع حتديد مكان وجود العالجات،
إذ إن مزيداً من الشفافية واملساءلة وإدارة املوارد البشرية على أساس اجلدارة يف اإلدارة العامة
وتقليل تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي هي مبادئ أساسية يف مكافحة الفساد .فعلى سبيل
املثال :جلأت احلكومة السنغالية إىل إجراء إصالحات يف إدارة اجلمارك ،ابستخدام اختبارات
االقتصاد القياسي ،وتيسري هيكليتها ،واحلد من السلطات التقديرية ملسؤويل اجلمارك ،فضالً عن
إدخال احلوسبة؛ وكانت النتيجة مذهلة إذ ساعدت اإلصالحات على خفض مستوى االحتيال
بنسبة كبرية.
لكن حتديد االجتاه الذي جيب أن تتخذه اإلصالحات ال يشكل سوى جزء من املهمة؛
ألن الصعوبة الرئيسة تكمن يف تنفيذها وهي تتطلب اسرتاتيجية فعالة؛ وعاد ًة يواجه التنفيذ
نوعني من العقبات:
– العقبة األوىل :اقتصادية ،وتتضمن إنشاء هيئة حتقيق مع عدد كبري من املوظفني وأموال
كثرية؛ وابلتايل تستند عملية مكافحة الفساد إىل عملية التنمية نفسها.
– العقبة الثانية :سياسية ،بسبب أن بعض السياسيني -حبكم وظائفهم ومكانتهم يف
منظومة الفساد -سوف يتخذون موقفاً ضد مكافحة الفساد.

وعند مراجعة الدول اليت جنحت يف مكافحة الفساد مثل( :إندونيسيا ،وكرواتيا ،وسلوفينيا،
والتفيا ،وليتوانيا ،وبوتسواان ،وغاان ،وموريشيوس) ،جند أن هيئات املكافحة الناجحة اتّبعت
بعض املسارات املشرتكة للتغلُّب على الفاسدين؛ ومتكنت من بناء املصداقية املطلوبة.
ِ
ِ
مكافحة الفساد من تنفيذ
هيئات
وآليات املساءلة
آليات الرقابة الداخلية القوية
ُ
ومت ّكن ُ
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تضر مبصداقيتها ،كاإلجراءات املفيدة
مهامها ،وجتنّب سوء استخدام الصالحيات اليت ميكن أن َّ
اليت تركز على التوظيف ،والتدريب ،واإلدارة الفعالة والنزيهة ،فضالً عن ضمان أعلى املعايري
األخالقية من قبل إدارة هيئة مكافحة الفساد.
وليس املطلوب االستعجال يف مالحقة الفاسدين بقدر ما هو مطلوب مجع االدلة الكافية
إلثبات الفساد .على سبيل املثال ،مل تعلن هيئة مكافحة الفساد يف إندونيسيا عن أول حالة
هلا إال بعد عام من إنشائها ،حيث أمضت ذلك الوقت يف اختيار موظفيها من خالل املنافسة
الشفافة ،مع إرساء قواعد أخالقية عند تدريب احملققني ،ووضع إجراءات داخلية شاملة .وإن
جتنب مثل هذا النهج يف بناء مؤسسة أساسية للدولة قد يسبّب فساداً داخلياً يف اهليئة اليت من
املفرتض أهنا حتارب الفساد.
وال خيفى ما لدعم بقية مؤسسات الدولة من أمر حاسم يف مكافحة الفساد ،والتغلّب
على الفاسدين األقوايء؛ وهنا تظهر قوة وسائل اإلعالم يف تقدمي دعمها ،ولكن على املدعني
العامني يف هيئة مكافحة الفساد تل ّقي التدريبات الكافية يف شؤون العالقات اإلعالمية ونيل
املهارات املطلوبة للتحدث إىل وسائل اإلعالم.
تشجيع منظمات اجملتمع املدين احمللية
ومن جانب آخر ،ميكن هليئة مكافحة الفساد
ُ
ملساعدهتا يف مواجهة الفاسدين ،وميكن للهيئة التواصل مع مركز الشفافية الدولية للحصول على
مؤسسات الدولة،
دعم أكرب .ومن بني األطراف األخرى اليت تستطيع تقدمي الدعم واإلسناد
ُ
مثل :السلطة القضائية ،أو اهليئات املسؤولة عن املعلومات واالتصاالت ،أو اجلهات الفاعلة
الدولية ،مثل :األمم املتحدة ،واملنظمات املاحنة.
إن بعض هيئات مكافحة الفساد لديها من األدوات والدعم ما تستطيع أن تتناول قضااي
ابرزة تشمل مسؤولني رفيعي املستوى ،وجمموعات املصاحل البارزة ،ولكن كثرياً ما تتمتع هيئات
أخرى والسيما احلديثة منها بقدر أقل من املصداقية والقدرة السياسية.
ويف كلتا احلالتني ،ينبغي على مسؤويل هيئات مكافحة الفساد أن يَِزنُوا إجيابيات مقاضاة
كل حالة وسلبياهتا بدقو وحبذر شديدين؛ ألن رد الفعل العكسي غري املتوقع واالنتقام ميكن
أن يضعفا أو يدمرا اهليئة ،كما حصل مع دائرة التحقيقات اخلاصة يف ليتوانيا بعد التحقيق مع
سياسيني يف املدة اليت سبقت االنتخاابت عام  ،٢٠٠٤إذ مل يكن لديها من تغطية وسائل
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اإلعالم والدعم العام الالزم لتجاوز الضغط الذي واجهته .وعلى إثرها استقال مدير اهليئة،
تيسري العمليات البريوقراطية يف احلكومة.
وتسببت احلادثة يف هنج ضعيف الرؤية يؤكد َ

وتتطلب احملاكم درجةً عاليةً من األدلة إلدانة شخص ما جلرمية فساد ،وأكثر من ذلك
إذا كان األمر يُعاجل من قبل سلطة عالية املستوى مثل جملس النواب؛ لذا فإن أساليب التحقيق
اخلاصة -مثل التنصت على املكاملات اهلاتفية -ضرورية للغاية للتحقيق يف قضااي الفساد،
حيث إن احملاكم يف دولة مثل تشيلي على استعداد لقبول املكاملات كدليل واضح أكثر من
االفرتاضات.
ولذلك ،جيب أن تكون هذه األنواع من األساليب متاحة دائماً؛ للسماح للمدعني
العامني ببناء قضية قوية ميكنها التغلُّب على املعايري العالية اليت تتطلبها احملاكم لإلدانة؛ وتربز هنا
أمهية التشريعات النيابية يف إدخال مثل هذه التقنيات يف متابعة قضااي الفساد.
وهناك شيء واحد مؤكد هو ال ميكن حل مشكلة الفساد يف البلدان النامية مثل العراق
بسهولة عن طريق تطبيق هياكل مشاهبة هلياكل مكافحة الفساد اليت تعمل يف البلدان املتقدمة؛
إذ إن اخلربة اليت اكتسبتها البلدان املتقدمة من حيث التشريع ،وقوانني املشرتايت العامة،
وإجراءات الرقابة هي قيّمة ،ولكنها جمرد عنصر تقين يف عملية تغيري أكثر تعقيداً بكثري ،وإن
يتعي على العراق أن يضع اسرتاتيجيته اخلاصة
الفساد يعتمد على التنمية االقتصادية؛ وابلتايل نّ
اليت من خالهلا ميكن أن تؤدي إىل دورة فاعلة من التنمية واحلكم الرشيد.
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رؤى التحليل االستراتيجي لظاهرة اإلرهاب
علي زياد العلي *

2018-6-25
إن ظاهرة اإلرهاب ما هي إالّ تركيبة هجينة جتمع بني العديد من املكوانت واخلصالت
بعض من احملللني أن هذه املفردة هي غامضة التكونية والرتكيب بقصد
سوق ٌ
املتناقضة ،حيث ّ
أو دون قصد ،لكن لو تفحصنا هذه الظاهرة ودرسنا دالالهتا التكونية من خالل تبويب عناصر
التفكيك والتحليل لوجدان أن هذه الظاهرة هي عبارة عن كياانت تركيبية متناقضة اجتمعت
يف بوتقة تكونينة جتلت بظاهرة اإلرهاب املتمثل بربوز بعض اجلماعات اإلرهابية مثل تنظيم
(القاعدة ،وداعش) وغريمها ،فظاهرة اإلرهاب هي بنية تركيبة جتمع بني الظواهر الفكرية الشاذة
من بعض التنظريات الدينية ،والتنضيد االستخبارايت املوجه حيث وظفت هذه الظاهرة من أجل
تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية دولية اختذت من بعض األزمات منحىن دولياً ،ويف بعض األوقات
اختذت منحىن إقليمياً ،وأدرجت دائرة املصاحل املتضاربة للقوى الدولية املتنفذة اإلرهاب كمنطق
اسرتاتيجي لعوملة األمن القومي ولتربيد صياغات التدخل الدويل يف بعض األقاليم اجليوبولتيكية
من العامل ،ومن أجل الوقوف أكثر حول التحليل االسرتاتيجي الدقيق هلذه الظاهرة ،سنتطرق
هلا من خالل ما أييت:
أوالً :حتليل ظاهرة اإلرهاب من منطلقات فكرية

يشري الكثريون من املهتمني بظاهرة اإلرهاب من خالل حتليالهتم إىل أهنا جمموعة من
األفكار املتشددة اجتمع عليها جمموعة من املتشددين دينياً ،فاإلرهاب يف توصيفه الفكري هو
منطلق عقائدي يستند إىل جمموعة من العقائد واألفكار الدينية املتشددة ،وظّفت يف دائرة فكرية
لتولد لنا فكراً عقائدايً متشدداً تبنّته جمموعة من التنظيمات األصولية املتشددة ،وعملت على
تسويق هذه الظاهرة من خالل تبين أسلوب اإلرهاب والقتل والرتويع؛ وابلتايل ،فإن األسس
التحليلية لظاهرة اإلرهاب تستند إىل تركيبة من العقائد واألفكار اليت وجدة ضالتها لدى جماميع
إرهابية تعتمد على تسويق هذه األفكار بشىت الوسائل اليت تبىن على أساس قاعدة تكتيكات
* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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تتخذ من منطق (الغاية تربر الوسيلة) أساساً ،فاملنطلق الفكري له حيثياته التكونية اليت تستند
إىل جمموعة من املراجع الفكرية العقائدية لتتخذ من بعض الرموز الدينية منطلقاً تسويقياً لثوابتهم
العقائدية ،اليت مثلت أسسه انطالقة لبورة التيارات والتنظيمات اإلرهابية ،فاإلرهاب يف مفهومه
املقتضب هو ظاهرة فكرية وظفت لغاايت اسرتاتيجية.
اثنياً :حتليل ظاهرة اإلرهاب من منطلقات اسرتاتيجية

ابلتأكيد أن ظاهرة اإلرهاب ليست وليدة الصدفة الزمنية ،لكن هذه الظاهرة هي وليدة
املصاحل املتضاربة بني القوى العاملية الكربى املتنفذة يف ساحة التفاعالت الدولية ،حيث عمدت
بعض القوى الغربية الكربى على استغالل هذه الظاهرة (النشازية) من أجل ترميم تصدعات
مشاريعها املتلكئة يف بعض األقاليم العاملية احلساسة اليت تنشط هبا صراعات متضاربة ،حيث
وظفت الوالايت املتحدة تنظيم القاعدة يف أفغانستان من أجل مقاتلة السوفيت استنزاف قواهم
يف تلك املنطقة احلساسة من العامل ،ووظفت بعض القوى الدولية التنظيمات اإلرهابية يف سوراي
والعراق من أجل تنفيذ أجندهتا يف هذه املنطقة ،وإدارة احلرب ابلنيابة ،وهو ما يوفر هلا تنفيذ
أهدافها من دون الغوص يف مستنقع احلروب واالشتباك املباشر؛ وابلتايل متثل ظاهرة اإلرهاب
أداة من أدوات اسرتاتيجيات بعض القوى الدولية ،حيث متارس هذه القوى سطوهتا العسكرية
بنحو غري مباشر من أجل ممارسة التأثري على أي قوى تنافرها يف التوجهات واملصاحل؛ وأخرياً
ميكن القول :إن ظاهرة اإلرهاب تبقى ركيزة أساسية ترتكز إليها اسرتاتيجيات القوى املتنفذة من
أجل تسويق ذاهتا املضطرب إقليماً.
اثلثاً :حتليل ظاهرة اإلرهاب من منطلقات استخباراتية

ميكن حتليل ظاهرة اإلرهاب على أهنا جمموعة من الكياانت االستخباراتية اليت ترتبط
بنح ٍو مباشر أو غري مباشر أبجهزة االستخبارات الدولية املتنفذة عاملياً ،فاإلرهاب يف تركيبته
تضم يف طياهتا القليل من
ووسائله هو بكل أتكيد عبارة عن تنظيمات أو شبكة استخباراتية ّ
املتشددين ،وجمموعة من العمالء -املهجنني -املدربني على االستخبار والعمليات اخلاصة وإدارة
االشتباكات ،ومن خالل حتليل مكامن القوى اليت تتحلى هبا التنظيمات اإلرهابية جند أهنا تتلقى
دعماً مباشراً أو غري مباشر من أجهزة االستخبارات الدولية ،من خالل حداثة إدارة الصراع،
وأسلوب االتصال ،والتخابر ،وحداثة التفنن يف استخدام األسلحة ،وأخرياً تبقى ظاهرة اإلرهاب
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يف توصيفها هي ظاهرة مركبة ومكونة من جمموعة أجهزة االستخبارات الدولية اليت تتخذ من
هذه التنظيمات منصات علنية لتسويق مشاريعها ،ووسائلها التنفيذية يف مناطق الصراع والتزاحم
االسرتاتيجية.
رابعاً :حتليل ظاهرة اإلرهاب بوصفها إخفاقاً حكومياً داخلياً
ميكن إدراج أسباب ظاهرة اإلرهاب ضمن دائرة األسباب واملسببات الداخلية للدول،
فمن خالل مالحظة ظاهرة اإلرهاب جند أهنا تنشط يف اجملتمعات املتشظية ،حيث تطغى النربة
التشددية على النربة العقالنية االحتوائية؛ وابلتايل متثل ظاهرة اإلرهاب نتاج فشل سياسات عامة
داخلية لبعض الدول من خالل إخفاقها يف حلحلة األمور واملعضالت اجملتمعية االندماجية،
وهي أيضاً نتاج إخفاقات سياسية داخلية نتيجة سوء تبويب السلطة وانعدام االندماج السياسي
بني رجاالت السياسة ،حيث تبقى ظاهرة اإلرهاب وليدة تشظي حلمة بعض اجملتمعات اليت
ولدت اخنالالت داخلية ،سببت بنحو مباشر أو غري مباشر والدة ظاهرة التطرف واإلرهاب،
وأخرياً ميكن القول إن من مسببات ظاهرة اإلرهاب هي سوء إدارة حملية تواكبها مجلة من
التناقضات الداخلية اليت صاغت داللة من دالالت التوصيفية لإلرهاب.
خامساً :حتليل ظاهرة اإلرهاب بوصفها تركيبة هجينة

ومن خالل قراءة أوصاف داالت اإلرهاب ،ميكن إعطاء هذه الظاهرة وصفة الرتكيبة
اهلجينة املتكونة من جمموعة من املسببات اخلارجية الداخلية اجتمعت يف ظاهرة تكونية واحدة،
وأنتجت بوتقة اإلرهاب واملتمثل ابلتنظيمات اإلرهابية الناشطة كتنظيم (داعش) ،فالبعد الرتكييب
هلذه الظاهرة حاضر وبوترية قوية من خالل الطبيعة املتلونة هلذه الظاهرة اليت تتكون من جمموعة
كبرية من املدخالت السببية ،فالعامل الداخلي هلذه الظاهرة هو مفروض وبقوة من خالل
السبب واملسببات الداخلية ،اليت هي نتيجة حيثية ملخرجات سياسية وجمتمعية وعقائدية تبلورت
بظاهرة ،مث ما أن لبثت إىل حالة سادت بعض اجملتمعات ،حىت قفزت إىل البعد العاملي من
خالل تنضيد مجلة من املسببات اخلارجية اليت تتخذ من األبعاد االسرتاتيجية واالستخباراتية
منطلقاً تركيبياً هلا ،لتبلور لنا هذه الظاهرة.
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سادساً :حتليل ظاهرة اإلرهاب من منطلق صراع احلضارات

إن صعود نربة اإلرهاب الدويل هو نتيجة صراع عقائد الفكر االسرتاتيجي الدويل،
حيث خلف اهنيار االحتاد السوفييت فراغاً عقائدايً ساد املنظومة الغربية ،اليت بدورها حبثت عن
عدو افرتاضي؛ من أجل تسويق الذات الغربية ومنع اهنيار العقائد الغربية اخلاصة هبا ،حيث
صعدت نربة الصراع الدويل من خالل تبين الغرب منطلق هناية التأريخ ومنطق صراع احلضارات
اللذين أشعال فتيل الصراع والتنافر احلضاري ،والسيما بني اجملتمعات اإلسالمية وعلى رأسها
التيارات األصولية املتشددة من جهة ،واملنظومة الغربية على رأسها الوالايت املتحدة األمريكية
وحلفائها من جهة أخرى ،حيث أخذت ظاهرة الصراع (الديين-احلضاري) تتطور لتصل بنا إىل
والدة تنظيمات إرهابية ،تربع على رأسها تنظيم (داعش) ،حيث يرى بعضهم أن ظهور هذه
التنظيمات اإلرهابية جاء نتيجة الصراع احلضاري بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية.
وأخرياً ،وبعد التطرق إىل معظم التحليالت االسرتاتيجية لظاهرة اإلرهاب ،جند أن هذه
الظاهرة هي نتيجة حتمية لصراع الدويل املتفاقم بني القوى الدويل ،على الرغم من أن هناك
ٍ
مسببات أخرى ساعدت بظهور هذه الظاهرة ،بيد أن الصراع والتنافر الدويل -والسيما بني
القوى الدولية املتناحرة -أسفرا عن ظهور جيد جديد من الصراعات واحلروب ،اليت ميكن
وصفها بـ(املخصخصة) ،واليت اختذت من توظيف التنظيمات اإلرهابية وسيلة إلدامة زخم
االشتباك الدويل.
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التحديات غير المرئية لألمن الوطني العراقي
علي زياد العلي *

2018-6-26
تتمثل التحدايت غري املنظمة لألمن الوطين عموماً جممل العوامل اليت تشكل هتديداً
مباشراً على الثوابت القيمية والتحتية ألي جمتمع ،فاألمن الوطين العراقي يوجه مجلة من
التحدايت املرئية اليت تشكل خطراً مباشراً على منظومة األمن االسرتاتيجي ،وهذه التحدايت
ميكن التماس حيثياهتا وأتثرياهتا بنحو عيين مباشر ،لكن التحدايت اليت تشكل هتديداً أكرب
على املنظومة االسرتاتيجية لألمن الوطين هي اليت ال ميكن التماس أتثرياهتا مباشرةً على وحدات
األمن الوطين؛ لذا فإن التحدايت غري املرئية لألمن الوطين العراقي تتجلّى جبملة من العوامل
متس أتثرياهتا
واملؤثرات اليت ُّ
ختص قطاعات اسرتاتيجية مهمة يف الدولة ،كقطاع البىن التحتية ،اليت ُّ
حياة املواطنني ،فضالً عن حتدايت أخرى حمدقة ابملنظومة الرقمية للعراق واملتمثلة ابلتهديدات
السيربانية اإللكرتونية ،فضالً عن حتدايت زايدة السكان وضعف التخطيط االسرتاتيجي .وميكن
التطرق اىل هذه التحدايت بنحو أوسع كاآليت:
 -1حتدايت سيربانية
تتمثل التهديدات اإللكرتونية (السيربانية) بتحدايت غري مرئية توثر على منظومة األمن
الوطين العراقي ،ففي عصر التكنولوجيا أصبح ألمن املعلومات الدور األكرب ص ّد أي هجوم
إلكرتوين ومنعه ،وقد تتعرض له أنظمة الدولة املختلفة ،وأيضاً محاية األنظمة التشغيلية من أي
حماوالت للولوج بنحو غري مسموح به ألهداف غري سليمة ،فالتطور التكنولوجي الذي شهده
العراق يف جمال املعلومات واالتصاالت بعد عام  2013الذي تزامن مع ضعف األمننة اإللكرتونية
لدى البنية حتتية الوطنية (أمنية أو مصرفية أو شخصية) أدى إىل أن يصبح العراق منكشفاً
اسرتاتيجياً لكثري من دول العامل ،الخرتاقه والتجسس على املعلومات اخلاصة ابملؤسسات األمنية،
لشن اهلجمات اإللكرتونية لضرب أمن معلومات أي دولة كانت
واستخدام العراق كساحة ّ
واخرتاقه ،فضالً عن اسرتاق أي معلومة واستخدامها ألغراض املساومة؛ أي :لتنفيذ عمليات
* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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إرهابية وإسنادها ،ومن املالحظ أن أكثر املؤسسات العراقية تتعاقد لتجهيز معلوماهتا من أقمار
صناعية ذات مورد خدمة واقع خارج احلدود العراقية الذي يؤدي إىل مرور تلك املعلومات يف
خوادم تلك الدول ،ورجوعها إىل العراق إذ يشكل هذا اإلجراء خرقاً ألمن املعلومات العراقي،
ولتاليف مثل هذه اخلروقات الكبرية اليت تتعرض هلا حركة املعلومات يف العراق يتوجب بناء
منظومة متكاملة ألمن املعلومات؛ لذا يتوجب على األمن اإللكرتوين العراقي أن يش ّكل جمموع
األطر القانونية والتنظيمية ،واهلياكل التنظيمية ،فضالً عن الوسائل التقنية والتكنولوجية واليت متثل
اجلهود املشرتكة للقطاعني اخلاص والعام ،احمللية والدولية و هتدف إىل محاية الفضاء السيرباين
الوطين ،مع الرتكيز على ضمان توافر أنظمة املعلومات ومتتني اخلصوصية ،ومحاية سرية املعلومات
الشخصية ،واختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية حلماية املواطنني من خماطر الفضاء السيرباين.
 -2حتدايت إعالمية
أهم املهددات غري املرئية ملنظومة األمن االسرتاتيجي
تمُ ثّل التحدايت اإلعالمية إحدى ّ
للعراق ،فهي من املشكالت العصرية اليت ابتت هتدد األمن اإلعالمي للعراق ،إذ ميثل التأثري
اإلعالمي يف واقع البيئة االسرتاتيجية للعراق عامالً له العديد من الدالالت اليت تتحدد معظمها
بدالالت مهددة لألمن الوطين ،حيث أضحى اجملتمع العراقي يتأثر بنحو كبري من خالل ما
تسوقه الفضائيات العربية واإلقليمية اليت متثّل بوابة من بواابت التأثري على صناعة اإلدراك
ّ
للجمهور العراقي ،وهو ما خلق نوعاً من االنكشاف اإلعالمي ذا نطاقات اسرتاتيجية واسعة
مشلت الدوائر السياسية واألمنية واالجتماعية؛ لذا مثل اإلعالم اإلقليمي -والسيما احمليط
يف دائرة التفاعالت اإلقليمية الساخنة -العامل املؤثر على البيئة االسرتاتيجية الوطنية ،وأخذ
يستبيح حدود السيادة اإلعالمية اليت تبىن على أساس ثوابت ثقة مدركات اجلمهور الوطين،
حيث حياول هذه اإلعالم أن يدير توجهات اجلمهور الوطين ،والسيما أنه ميتاز بقوة أتثري كبرية؛
نظراً حلداثة اهلندسة اإلعالمية اليت ميتلكها ،واإلمكاانت املادية اليت يتحلى هبا؛ لذلك فإن
العراق يعاين من انكشاف إعالمي اسرتاتيجي ،وهذا االنكشاف ابلتأكيد ال خيرج من دائرة
تصنيفه حبجم التهديدات األمنية ،والسيما إذا نظران إليه من زاوية التحدايت االسرتاتيجية اليت
ابتت تشكل هتديداً صارخاً حملددات األمن الوطين ،فعلى الرغم من أن التحدي األمين هو الذي
يشكل اهلاجس األول لدى أجهزة األمن الوطين ،واآلن تصفو التحدايت اإلعالمية وتطغى يف
بعض األحيان على نسقية التحدايت األمنية التقليدية لألمن الوطين العراقي.
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 -3حتدايت زايدة عدد السكان
إن أهم التحدايت غري املرئية اليت تواجه األمن الوطين للعراق هي الزايدة السريعة يف عدد
السكان من دون أن يصاحب هذه الزايدة ارتفاعاً يف مستوايت الرفاه والنمو االقتصادي ،فالتعداد
السكاين للبالد وصل إىل أكثر من  37مليون نسمة ،مع بقاء معدل النمو السكاين السنوي عند
 ،%2.61وعلى وفق إحصائية جديدة أعدها اجلهاز املركزي لإلحصاء فإن التقديرات السكانية
يف العراق لعام  2017تشري إىل أن عدد السكان وصل إىل  37.139.519نسمة ،ومعدل
النمو السكاين ما يزال مرتفعاً عند معدالته السابقة حيث بلغ  ،%2.61وعلى وفق تقديرات
وزارة التخطيط اليت أصدرهتا عام  2009بلغ عدد السكان  31.6مليون نسمة ،واألرقام املعلنة
مجيعها تقديرية ،حيث مل جي ِر أي إحصاء رمسي منذ عام 1997؛ بسبب اخلالفات اليت برزت
بعد عام  2003يف املناطق املتنازع عليها بني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان ،وتستند
تقديرات وزارة التخطيط يف الغالب إىل البطاقة التموينية ،وهي برانمج لتوزيع احلصص الغذائية
على السكان املتبع يف تسعينيات القرن املاضي ،وانطالقاً مما سبق جيب على الدولة أن توفر
ملليون فرد إضايف كل عام تقريباً مستلزمات احلياة من غذاء وسكن ومدارس ورعاية صحية
وفرص عمل ،وهي مهمة جسيمة حتتاج إىل قدرات اسرتاتيجية كبرية ال تستطيع حتملها أجهزة
الدولة العراقية ومؤسساته.
 –4حتدايت ضعف التخطيط االسرتاتيجي
ُّ
يعد التخطيط من املهام الرئيسة للقيادة االسرتاتيجية ،وعنصراً مهماً لثبات منظومة األمن
الوطين ،إذ إن التخطيط يرتبط ابملستقبل واستخدام علم املستقبل والنظرايت واألساليب العلمية
احلديثة اليت تساعد على ذلك ،فهو عملية تقوم هبا املؤسسات االسرتاتيجية لدولة؛ من أجل
حتديد أهداف مستقبلية ،وموجهة حتدايت حمدقة ،واختاذ القرارات بشأن ختصيص مواردها لردع
متس
هذه التحدايت وحتقيق األهداف املنشودة ،ونتيجة التداعيات واالنعكاسات السلبية اليت ُّ
مسار عمل املؤسسات الدولة العراقية االسرتاتيجية ،ويعاين العراق اليوم من حالة ضعفة يف
منظومة التخطيط االسرتاتيجي ،وهو ما انعكس سلباً على عمل معظم مؤسسات الدولة العراقية
ونتاجها اليت ابتت تعاين من ضعف يف التخطيط االسرتاتيجي الذي ميثّل أحد السمات الرئيسة
للعصر احلديث ،وأساس عمل املؤسسات احلكومية ألجل حتقيق األهداف الوطنية املنشودة؛
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لذلك فإنه يتطلب قدرات خاصة على التوقع والتنبؤ فيما خيص املستقبل؛ لذا -ومن خالل
حتليل وتفحيص عمل معظم املؤسسات االسرتاتيجية للدول -جند أن هناك ترهالً وضعفاً واضحاً
يف عملية التخيط االسرتاتيجي؛ النعدم الرؤية املستقبلية وضعف القيادة اإلدارية ،فانعكست
هذه املتغريات السلبية على صلب عمل هذه املؤسسات ،وأنتج ختبطاً واضحاً يف خمرجات اإلدارة
ملعظم مؤسسات الدولة؛ وابلتايل انعكس على املسرية التنموية للفرد والدولة العراقية ،والسيما
حل املعضالت املالية
أن العراق يف هذه املدة احلساسة حيتاج إىل رؤية ختطيطية يقع على عتقها ّ
واألمنية اليت ابتت تعصف ابملنظومة املؤسسايت للعراق ،من خالل وضع برانمج حكومي اثبت
األركان مع أساليب ختطيطية واجب اتباعها ملواجهة التحدايت املرحلة القادمة ،مبعىن التفكري
والتخطيط قبل األداء بوضع حلول ملشكالت الدولة العراقية لتحسني أداء املنظومة االسرتاتيجية
الشاملة يف ضوء اإلمكاانت املتاحة.
 -5حتدايت ترهل البىن التحتية
كل املؤسسات واهلياكل الفنية اليت تدعم اجملتمع،
يعرف مفهوم البنية التحتية ألي دولة أبهنا ّ
متس األمن الوطين االقتصادي ،والعلمي ،والصحي ،واخلدمي ،مثل :املدارس ،واملستشفيات،
و ّ
والطرق ،واجلسور ،والسدود ،واحملطات ،واملطارات ،واملصانع ،واإلنتاج الزراعي ،والكهرابء .أما
مفهوم البنية الفوقية ،فيقصد هبا كل التشريعات واألنظمة والقوانني واإلطار األكرب هلا وغريها
من مؤسسات الدولة اليت كانت حتكم عمل تلك البىن التحتية ،وميكننا أن نضيف إىل مفهوم
البنية التحتية منظومة القيم اليت أقامها اجملتمع منذ آالف السنني وآمن هبا ،فالبىن التحتية ضرورة
ال غىن عنها لعملية النمو والتنمية االقتصادية يف العراق ،إذ إن وجودها �يَُع ُّد من أهم عناصر
جذب االستثمار وتنمية االقتصاد الوطين وتطوره؛ وابلتايل أن عملية التنمية الشاملة يف العراق
جيب أنه ترافقها خدمات للبىن التحتية موازية هلا ،هتدف إىل حتسني الظروف املعيشية لألفراد
من خالل تزويدهم ابخلدمات املادية واالجتماعية ،ولكن دخول البلد حبروب طويلة عقوابت
اقتصادية دولية على العراق؛ وكل ذلك ّأدى إىل دمار تلك البىن التحتية وخراهبا ،فلم يكن
هناك اهتمام كبري يف جمال إعادة إعمار البىن التحتية للبلد؛ نتيجة اخنفاض التخصيصات املالية
السنوية املخصصة ضمن املوازانت العامة االحتادية ،وهو ما أثر سلباً على سياق عمل هذه
املؤسسات واملرافق العامة االسرتاتيجية للدولة ،فضالً عن تداعيات احلرب مع تنظيم داعش اليت
أدت إىل اهنيار كبري يف البىن التحتية ملعظم املدن والبلدات اليت دخلها هذه التنظيم اإلرهايب؛
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لذا ميثّل قطاع البىن التحتية أحد أهم الركائز اليت يستند إليها األمن الوطين االسرتاتيجي للعراق،
خاصة بقدم هذه البىن
الذي ابت يعاين من حتدايت كربى ختتص بنقص عدد هذه البىن وأخرى ّ
خاصة ابهنيارها.
وترهلها ،وأخرى ّ

وأخرياً ميكن القول إن منظومة األمن الوطين (االسرتاتيجي) للعراق ،تواجه مجلة من
التحدايت اليت ميكن تصنيفها ابلتحدايت املرئية وغري املرئية ،وتتجلى أخطرها بتلك اليت
تتمظهر ابلصورة غري املرئية ،فال ميكن التماسها بصورة مباشرة إال من خالل البحث واالستقراء
التحليلي ،وتشكل هذه التحدايت هتديداً اسرتاتيجياً من شأهنا أن تؤثر على األمن االسرتاتيجي
(للفرد والدولة) ،مبعىن :أن هذه التحدايت تشمل معظم القطاعات واملؤسسات احلكومية
وغري احلكومية ،اليت تتمحور حول البنية التحتية االرتكازية للدولة لتصل إىل األمن اإلدراكي
للمواطن ،وترتاوح هذه التحدايت ما بني التهديدات السيرباين ملنظومة الرقمي للدولة ،وزايدة
اتيجي يواكب التطورات والتحدايت
عدد السكان من دون أن يصيب هذه الزايدة ختطي ٌ
ط اسرت ٌ
احملدقة مبؤسسات الدولة الرمسية وغري الرمسية ،فتشكل حتدايً كبرياً ملنظومة األمن االسرتاتيجي
للعراق؛ وابلتايل ابتت الضرورة امللحة تركز اجلهود البحثية واالستشرافية وتسلطها يف هذا اجملال،
والسيما يف ظل زايدة امللحوظة للتحدايت احملدقة مبنظومة األمن االسرتاتيجي للعراق.
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أهمية منفذ «أوفاكوي» العراقي-التركي وأسباب تأخير تنفيذه
علي ناجي *

2018-6-27
توطئة

تش ّكل املنافذ الربية أمهية اقتصادية كبرية للبلدان املتجاورة ملا تعطيه من واردات مالية نتيجة
التبادل التجاري والسلع والبضائع ،وهي أيضاً ممر سياحي لعبور الزائرين والسائحني بني الدول،
فضالً عن أهنا بواابت أمنية للبلد.
وكلما كثرت املعابر احلدودية الربية ألي بلد ،ازدادت واردات��ه االقتصادية ،وشكلت حموراً
حتول
مهماً يف قطاع النقل؛ ألهنا أحياانً تكون ممرات عبور للدول غري املتجاورة ،والسيما أن العامل ّ
دول مستهلكة للبضائع والسلع،
إىل أرض متواصلة مع بعضها بعضاً .إن دول جوار العراق أغلبها ٌ
ويف الوقت نفسه هي منتجة للطاقة النفطية ،وإبمكان البالد استغالل أراضيها احلدودية لتكون
معابر ترجع بفوائدها لصاحله؛ وتكون كذلك مورداً يضاف ملوارده املهمة كالنفط والسياحة.
يُ�ع� ّد ال�ع�راق م��ن ال�ب�ل��دان االستهالكية نتيجة ت�راك�م��ات آاثر احل ��روب ،وغ�ي��اب التخطيط
الصحيح ،وع��دم تطوير منشآت ال��دول��ة ومؤسساهتا والسيما القطاعات االقتصادية والصناعية
وال��زراع�ي��ة ،على ال��رغ��م م��ن امتالكه ث��روة نفطية هائلة يعتمد عليها يف م�وازانت��ه املالية ،لكن هذا
االقتصاد الريعي ال يستطيع أن يؤمن متطلبات البلد ومستلزمات وشعبه.
ومن الضروري أن يتجه العراق لتنويع مصادر موارده كزايدة وجود منافذ على حدوده الربية،
ومنها مع تركيا اليت وصل حجم التبادل التجاري معها يف  2017إىل  30مليار دوالر سنوايً ،يف
الوقت الذي كان فيه دون املليار دوالر بني عامي  2003و.12004
وتسلط هذه الورقة البحثية الضوء يف اتفاقية أبرمت بني حكوميت العراق وتركيا إلنشاء معرب
حدودي جديد مبنطقة «أوفاكوي» الرتكية املطلة على مشال العراق ،وأمهية هذا املنفذ اجلديد من
الناحية االقتصادية والسياسية أيضاً ،وأسباب عدم حتويل خمططه على أرض الواقع .ويف هناية الورقة
حت جمموعةٌ من اإلجراءات اليت جيب أن يلجأ إليها العراق للتقليل من خماوفه من إنشاء هذا
اُقترُ ْ
املعرب الذي قد �يُتَجاوز سيادته حبجة محايته من قبل اجلانب الرتكي.
* صحفي وكاتب مقيم يف ابريس.
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توسيع العالقات الرتكية العراقية:

كانت تركيا من أوائل دول اجلوار للعراق اليت قررت توسيع العالقات االقتصادية والتجارية
مع العراق بعد تغيري النظام السياسي عام  ،2003ومنها ق�رار احلكومة الرتكية عقد اتفاقية مع
احلكومة االحتادية العراقية لفتح معرب جديد بني البلدين ،ففي شهر تشرين الثاين  2004حبضور
رئيس جملس احلكم العراقي االنتقايل جالل الطالباين وقع عن اجلانب الرتكي وزير جتارهتا كوشاد
توزمن وعن اجلانب العراقي نظرية علي عبد األمري عالوي ،اتفاقية بفتح منفذ «أوفاكوي» ،وأعلن
الوزير الرتكي أن مطلع العام الذي يلي توقيع االتفاقية سيشهد بناء املنفذ اجلديد.2
بيد أن االتفاقية مل تنفذ على األرض النشغال العراق ببناء دولته اجلديدة بعد سقوط نظام
صدام حسني ،والتصويت على الدستور الدائم ،وإجراء انتخاابت جمللس النواب ،وتشكيل حكومة
دائمة ألربع سنوات ،بدالً من احلكومتني االنتقالية واملؤقتة اليت سبقتها.

وبعد سنني من توقيع االتفاقية حترك ملف املنفذ ،ضمن السياسة الرتكية اخلارجية يف عهد رجب
طيب أردوغان الذي كان يتوىل منصب رئيس وزراء البالد « »2014 -2011فتقرر توسيع العالقات
التجارية بني البلدين وليس االقتصار على التعاون االقتصادي املتميز بني تركيا وإقليم كردستان العراق،
واالنفتاح على بغداد ،وتقوية مجيع العالقات والسيما االقتصادية اليت تتضمن إحياء االتفاقية املوقعة
بني البلدين؛ لكن مل يتحقق ذلك نتيجة تصاعد اخلالفات بني البلدين اليت منها زايرة وزير اخلارجية
الرتكي أمحد داوود أوغلو حملافظة كركوك ضمن املناطق املتنازع عليها -اليت تضم أكثر من قومية ومنها
الرتكمانية -من دون علم السلطات العراقية اليت أصدرت بياانً عرب دبلوماسيتها اهتمت فيه وزير خارجية
تركيا ابنتهاك األعراف الدبلوماسية ،والتدخل يف شؤوهنا ،واالستهانة بسيادهتا.3

ويف العام  2013اهتمت بغداد أنقرة بدعمها لإلرهاب الحتضاهنا ط��ارق اهلامشي انئب
رئيس اجلمهورية األسبق املطلوب للقضاء العراقي على إثر قضااي إرهابية ،لريد رئيس الوزراء الرتكي
أبن اهلامشي سيبقى يف تركيا طاملا يريد البقاء ،وأن البالد لن تسلمه أبداً ،مبدايً عدم قناعته ابلتهم
اليت وجهت إليه ابلضلوع يف هجمات مسلحة ابلعراق.4
بعدها تفاقمت اخل�لاف��ات بني البلدين ،ابلتصرحيات الرتكية «املسيئة» ال�تي ص��درت عن
رئيس البالد رجب طيب أردوغان جتاه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،وعلى إثرها استدعت
اخلارجية العراقية السفري الرتكي ل��دى بغداد ف��اروق قاميقجي ،وسلمته مذكرة احتجاج «شديدة
اللهجة» ،فضالً عن خلفية تواجد قوات تركية يف بعشيقة العراقية من دون موافقة بغداد.5
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وبقيت االتفاقية على حاهلا ومل يتم التطرق إليها أو ذكرها سواء بنحو رمسي أو غري رمسي،
حلني حصول تقارب ابملواقف بني احلكومتني العراقية والرتكية جتاه االستفتاء الكردي الذي أجراه
إقليم كردستان لالنفصال عن العراق يف أيلول  ،2017والذي كان مبنزلة إذابة جليد اخلالفات بني
اجلانبني وتوحيد الرؤى جتاه اإلقليم ،واختاذ ق�رارات من العراق تعاقب كردستان على هذه اخلطوة
اليت عدها غري دستورية وال شرعية ،وليس هناك أية حماداثت مع حكومة إقليم كردستان بشأهنا.6
مث جاءت زايرة رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي لرتكيا يف تشرين األول  ،2017لردم
فوهة العالقات اليت تدهورت بشدة بني البلدين ،حيث تعهد الرئيس الرتكي أردوغان ورئيس الوزراء
العبادي بتعزيز التعاون بني بلديهما على املستوايت السياسية ،والعسكرية ،واالقتصادية ،والتجارية،
والثقافية.7

مدة بناء املعرب ال تتجاوز عاماً واحداً
أحيا استفتاء إقليم كوردستان اتفاقية منفذ «أوفاكوي» عرب قرار احلكومة االحتادية العراقية
إبغالق معرب إبراهيم اخلليل بني العراق وتركيا ،من خالل طلب تقدمت به عرب وزارة خارجيته مبذكرة
رمسية إلي�ران وتركيا ،طلب فيها غلق املنافذ مع اإلقليم ،وإيقاف مجيع التعامالت التجارية معه،
وتعاملهما مع احلكومة حصراً ،8ولبت أنقرة طلب بغداد فأعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
أن بالده ستغلق احلدود الربية واجملال اجلوي مع اإلقليم رداً على االستفتاء.9

بعدها أق� ّ�ر وزي��ر اجلمارك والتجارة الرتكي بولنت توفنكجي أن ب�لاده أغلقت املنفذ تلبية
للطلب ،وأهنا اتفقت مع احلكومة املركزية العراقية على فتح معرب حدودي جديد يربط بني البلدين،
وأن املعرب اجلديد هو «أوفاكوي».10

وخرج وفدا العراق وتركيا االقتصاداين -اللذان عقدا اجتماعاً برتكيا -بنتائج إجيابية ،وأكد
وزي��ر تركيا االقتصادي هن��اد زيبكجي حينها أن أنقرة تعتقد أن صاحبة القرار الوحيد بشأن كل
البضائع العابرة عرب البواابت اجلمركية جتاه العراق هي احلكومة املركزية يف بغداد ،وتركيا تؤيد فتح
معربي إبراهيم اخلليل ،و«أوفاكوي» مع العراق.
أما اجلانب احلكومي العراقي وعلى لسان وزير التخطيط وكالة سلمان اجلميلي ،فأكد انتظار
بغداد الفتتاح معرب «أوفاكوي» الذي سيمنع االزدواج الضرييب ،وسيسمح بدخول البضائع الرتكية
إىل العراق بنحو أسرع.
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وبعد أربعة أشهر من االجتماع ،عقد اجتماع ٍ
اثن وعرف ابسم اجمللس االقتصادي املشرتك،
وصرح الوزير الرتكي أبن اللجان الفنية املشرتكة ستباشر العمل بتنفيذ املعرب يف شهر نيسان ،2018
قائالً إنه يتوقع إجنازه يف غضون  6إىل  7أشهر.11
موقع (أوفاكوي) احلدودي السياسي
أخ��ذ منفذ «أوف��اك��وي» امس��ه م��ن املنطقة ال�واق��ع فيها ،ال�تي تبعد  12كيلومرتاً ع��ن مدينة
سيلويب ،و 87كيلومرتاً من والي��ة ش�رانق جنوب شرقي تركيا ،وه��و يبعد  51كيلومرتاً عن منفذ
إبراهيم اخلليل يف مدينة فيشخابور العراقية احلدودية بني تركيا وسوراي.
وك��ان اختيار أن�ق��رة ه��ذه املنطقة -ال�ت�ي تشكل مثلثاً ح ��دودايً -ك��وهن��ا أق��رب نقطة ابجت��اه
احملافظات غري املنتظمة ابإلقليم ،وال تدخل أبراض��ي كردستان ال�ع�راق أو املنطقة الشمالية كما
يسميها األتراك ،وترتبط مباشرة إبدارة السلطات العراقية.
لكن الطموح الرتكي مل يتحقق؛ بسبب ابتعاد منطقة ربيعة العائدة حملافظة نينوى عن املنفذ
حنو  100كيلومرت؛ وابلتايل ال ب ّد من أن تدخل حمافظة دهوك بكردستان العراق؛ وهذا ما دفع
احلكومة الرتكية ملطالبة نظريهتا العراقية خالل اجتماعات الطرفني يف أنقرة ،بنشر ق�وات احتادية
(اجليش العراقي) على الطريق أو جانبيه الذي يقع ضمن حدود دهوك من دون وجود أية سيطرات
تفتيشية أو أمنية اتبعة حلكومة اإلقليم.
وبعدها يتم وصول عرابت النقل اليت تدخل عرب منفذ أوفاكوي إىل منطقة ربيعة ،ومن مث
تسلك طريق تلعفر ابحملافظة نفسها للوصول إىل كركوك مث تتجه للعاصمة العراقية بغداد.
فوائد فتح منفذ (أوفاكوي)

للعراق:

تنص على أن ختتص السلطات االحتادية
 .1تنفيذ امل��ادة  110من الدستور العراقي اليت ُّ
برسم السياسة االقتصادية ،واملالية ،واجلمركية ،والتجارية اخلارجية السيادية.
 .2بسط دور احلكومة االحتادية واألجهزة الرقابية االحتادية ،مثل ما معمول به يف مجيع
املنافذ واملعابر ابحملافظات العراقية احلدودية.
 .3منع دخول املطلوبني للقضاء العراقي أو “اإلنرتبول” ال��دويل وخروجهم ،والسيما أن
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كثرياً من املطلوبني العراقيني كانوا يتواجدون إبقليم كردستان ،مث عربوا منافذه ابجتاه دول اجلوار بعلم
سلطات اإلقليم.
 .4ضمان عدم هتريب العملة العراقية أو األجنبية ومنع ح��االت الفساد أبنواعها كافة،
ومعرفة مجيع املواد الداخلة واخلارجة من األراضي العراقية جتاه تركيا.
تسرع
 .5وضع أجهزة حديثة ابملعرب للهيئة العامة للجمارك وجهاز التقييس والسيطرة النوعية ّ
من فحص السلع املستوردة إىل العراق.
 .6اإلسراع بدخول األفراد والبضائع والسلع من تركيا إىل األراضي العراقية من دون املرور
أبراضي إقليم كردستان اليت حتتاج ملوافقات ورخص صادرة من مؤسسات اإلقليم ،كذلك هناك عدد
ليس بقليل من املواطنني العراقيني ،ومنهم سائقو الشاحنات ينتظرون طويالً أمام املعابر الداخلية
مبحافظة أرب�ي��ل للذهاب إىل تركيا؛ بسبب إج �راءات كردستان ال�تي تطلب وج��ود كفيل لدخول
أي مواطن ع��ريب ،وه��ذه اإلج� �راءات تتبع كذلك يف حمافظة ده��وك -لكن بوقت أق��ل -لدخول
الشاحنات من املعابر اخلارجية لإلقليم.
 .7ممكن أن يتحول املعرب إىل ممر عبور للبضائع والسلع التجارية الرابط بني تركيا ودول
جوار العراق ،مثل :دولة الكويت ،واململكة العربية السعودية وابلعكس ،كون املناطق العراقية أقرب
مير ابلعراق
طريق هلذه الدول ،كما هو احلال ملسار “الكابل الضوئي” القادم من الكويت ،الذي ّ
للوصول إىل تركيا.
 .8اُستُخدم هذا املعرب اجلديد مع منفذ إبراهيم اخلليل -ومها سيشكالن عاملني مهمني لرتكيا
لنقل بضائعها لدول جوار العراق -كورقة ضغط سياسية مع أنقرة بشأن منع التعامل النفطي مع
إقليم كردستان العراق أو إخبار احلكومة العراقية عن الكميات املصدرة من حكومة اإلقليم إىل تركيا.
 .9أداة للضغط على احلكومة الرتكية لسحب قواهتا وإخالء القواعد املتواجدة فيها بشمال
العراق اليت تتجاوز  5قواعد عسكرية؛ كونه سيكون منفذاً مهماً هلم إليصال منتجاهتم لدول جوار
العراق.
لرتكيا:

 .1حتقيق أحد ثوابت السياسة اخلارجية الرتكية اليت تضمن االنفتاح أكثر على العراق من
خالل إنشاء منفذ جديد ،مثلما يوجد لدى إيران عدة منافذ معه.
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 .2سينهي دفع رجال األعمال والتجار األتراك ازدواجية ضريبة دخول بضائعهم للعراق؛
ألهنم يدفعون مرتني :األوىل :لسلطات إقليم كردستان ،والثانية :للهيئات اجلمركية التابعة للحكومة
االحتادية العراقية.
 .3اإلس�راع بوصول بضائعهم للعاصمة العراقية بغداد وبقية احملافظات اجلنوبية ،العتماد
طريق أسرع وهو طريق “نينوى-كركوك” ليتم وصوهلم بعدها إىل بغداد.
 .4إيصال منتجاهتم للمحافظات العراقية الوسطى والغربية ،بدالً من اعتماد هذه احملافظات
على البضائع اليت تدخل من األردن.
 .5سيكون أفرادهم وشاحنتهم وبضائعهم يف مأمن أكثر ،لوجود جلان مشرتكة موحدة بني
بغداد وأنقرة ،بشأن الدخول واخلروج من أراضي اجلانبني.
 .6ابإلمكان عمل اتفاقيات أخرى تتضمن إنشاء جتارة حرة بني الطرفني يف أماكن معينة
اليت تناسب وضعهم التجاري.
 .7ع��دم ت�ض��رر م�ص��احل ال �ع �راق وت��رك�ي��ا يف ح��ال ت��وق�ف��ت احل��رك��ة يف م�ع�بر إب�راه�ي��م اخلليل
“فيشخابور” يف حال تعرضه لعمل خترييب أو إجراء عمليات الصيانة فيه.
 .8تطبيق سياستها اخلارجية بوجود أكثر من منفذ ب��ري جت��اه ال�ع�راق ،مثالً :األول :مع
إقليم كردستان ،واآلخ��ر :يرتبط ابحلكومة االحتادية ،لالستفادة منه يف مجيع اجملاالت االقتصادية
والسياسية أيضاً لعدم وجود استقرار سياسي بني املركز واإلقليم.
خماوف عراقية من تفعيل املنفذ

يدرك العراق جيداً أن فتح معرب ٍ
اثن مع تركيا ،سيصب بصاحله كثرياً من انحية بسط سيطرته
لكن هناك تداعيات سيادية
على منافذه الواقعة يف إقليم كردستان ،وكذلك فيه منفعة جتارية كبريةّ ،
وأمنية ليست بصاحل البالد ،أبرزها:
 .1موقع طريق املعرب ال��ذي مي��ر مبناطق تركمانية مثل تلعفر ال�تي تنظر أن�ق��رة إليها بعني
اإلم�براط��وري��ة العثمانية ،وتعد الرتكمان العراقيني من أبناء جلدهتا ،وتوصل إليهم رسالة مفادها
تتخل عنهم ،وتدعمهم من كل اجلوانب ،ومنها اجلانب االقتصادي من خالل مرور
أن تركيا مل َ
شاحناهتم وبضائعهم يف املناطق ذات األغلبية الرتكمانية اليت ستكون اسرتاحة سائقي الشاحنات
واألفراد األتراك؛ بسبب القومية واللغة اليت جتمعهم.
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 .2مرافقة ق�وات تركية للشاحنات الناقلة للبضائع والسلع حبجة محايتها ،وع� ّد املنطقة
الشمالية للعراق أبهنا غري مستقرة أمنياً ،وأن هناك ضرراً ملصاحلها ،وأن القوات العراقية غري قادرة
على محايتها ،أو من جهات تعطي رسالة من خالهلا أبن طريق املعرب اجلديد غري قياسي ،وهذا
سيشكل خرقاً للسيادة العراقية وانتهاكاً حلقوق الدول املتجاورة.
 .3تعزيز ت�واج��ده��ا العسكري م��ن انح�ي��ة ت�ب��ادل جنودها واألس�ل�ح��ة امل��وج��ودي��ن ابلقواعد
العسكرية هلم بشمال العراق ،وسيكون املعرب اجلديد قريباً هلا ،والسيما أن منطقة “أوفاكوي” اليت
فيها املنفذ اتبعة ملدينة “سيلويب” املعروفة بكثرة العسكر.
 .4خيشى العراق من أن تتحول أراضيه لساحة تركية لتصفية احلساابت بني معارضي النظام
الرتكي ،والسلطات الرتكية.
ضمان سيادة العراق:

اق تركيا بتعهدات والتزامات عند تنفيذ اتفاقية معرب «أوفاكوي» املوقعة
لزم العر ُ
ال ب ّد من أن يُ َ
بني اجلانبني وافتتاح املعرب؛ لغرض ضمان سيادته ،وعدم التدخل بشؤونه ،أو دخول قوات أجنبية
على أراضيه اليت قد تربرها تركيا أبن هذه اخلطوة جاءت حلماية منتجاهتا اليت يف البالد وأبرز هذه
التعهدات اليت على العراق إلزامها لرتكيا هي:
 .1ال تتحول املناطق الرتكمانية مبحافظة نينوى ،ملناطق نفوذ أمنية لرتكيا أو أحزاهبا السياسية،
من خالل استغالل وضعهم القومي ،أو املشرتكات اليت جتمع بني األتراك والرتكمان.
 .2عدم دخول قوات أمنية تركية حلماية الشاحنات والسلع والبضائع اليت تدخل األراضي
العراقية عرب املنفذ اجلديد ،مهما حيصل من خماطر أمنية قد حتصل؛ كون مناطق مشال العراق غري
مستقره أمنياً ،أو لسبب آخر وهي كأمهية املواد اليت حتملها الشاحنات.
 .3لن يكون العراق ممراً لتعزيز األسلحة والذخائر للقواعد الرتكية املنتشرة يف مشال البالد،
أو ساحة لتصفية الصراعات الرتكية اخلارجية مع معارضيها.
متر عرب األراضي العراقية لدول
 .4أخذ ضرائب إضافية أو فوائد على السلع والبضائع اليت ُّ
جوار العراق.
 .5تكون البالد مشاركة يف األسواق احلرة اليت تشاركها تركيا مع دول جوار العراق.
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املصادر:
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2- https://www.kuna.net.kw/ArticleDetailsaspx?id=1386290
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ت��رك�ي��ا-أردوغ��ان-ال�ع�ب��ادي7- http://www.france24.com/ar/20171025--
.أنقرة-العراق-زايرة-تعزيز-التعاون
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التشغيل والبطالة في المجتمعات المتأثرة بالنزاع ..حالة
العراق
أ .د .عدنان ياسين مصطفى*

2018-4-30
مقدمة
تتسبب النزاعات يف العديد من البلدان النامية فضالً عن الوفيات والنزوح والصدمات،
بدمار واسع النطاق على مجيع جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية (البنية التحتية واخلدمات
وبيئة االعمال والقطاع اخلاص) ،وأدى خفض اإلنتاج بنح ٍو كبري مما دعا إىل ظهور جمموعات
هشة ارتفعت نسبتها وتعاظمت مشكالهتا وخسائرها ،ولعل أبرز ما أودت إليه تلك النزاعات
احلالية يف املنطقة ما أييت:
	•نشأت عن عقد اجتماعي منقطع لألمنوذج االقتصادي الذي تقوده الدولة ،والذي
انعكس يف مسار «التنمية غري السعيدة» ،اليت غذت بدورها كثرياً من املشكالت يف مقدمتها
اإلرهاب والعنف ،مع آاثر عابرة للحدود.
	•تسببت يف وقوع أعداد كبرية من الالجئني والنازحني داخلياً ،مما انعكس -على املدى
القصري واملدى الطويل -على اجملتمعات املضيفة وانتشارها يف البلدان اجملاورة.
	•تركت نتائج تلك النزاعات آاثراً بنيوية على مجيع املتغيرّ ات االقتصادية والسياسية
واالجتماعية ويف مقدمتها فرص التشغيل والبطالة ،اليت انعكست ابلتايل على جودة نوعية احلياة
وفرص استدامتها.
فالبطالة ومعدالت املشاركة يف العمل هي مشكالت سلبية وحرجة ،ومن الصعب أحياانً
تقدير مستوايهتا يف االقتصادايت النامية ،وتقلل التقديرات -غالباً -من املستوى الفعلي للعامل
احلقيقي للبطالة .إذ يكف الكثريين عن حماولة املشاركة يف قوة العمل الرمسية حينما يتعرض
االقتصاد إىل مشكالت بنيوية حادة ،وإن البلدان الفقرية حتاول توليد العديد من الوظائف غري
* أستاذ علم اجتماع التنمية /جامعة بغداد.
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املنتجة ذات املخرجات غري النافعة ،أو إن العديد من العاملني يقومون بعمل منتج من عامل واحد
فقط أو يعملون ألسباب عائلية أو اجتماعية أو سياسية أخرى .وتبقى الفجوات قائمة بني الرقم
املسجل ومستوى العامل احلقيقي للبطالة املقنعة ،اليت ميكن أن جتعل بسهولة املستوى اإلمجايل لعامل
عما ذُكر فإن التأثريات االقتصادية توزعت بنح ٍو خمتلف جداً
البطالة بني الشباب مرتفعاً .وفضالً ّ
حسب املدينة واملنطقة واملهنة ،وإن معاانة جزء كبري من كل نسبة ميكن أن تكون أكرب بكثري.
لقد أظهرت نتائج مسح اهلشاشة واألمن الغذائي  2016يف العراق ارتفاعاً حاداً يف
مستوايت العمالة الناقصة ( ،1)%28.4على الرغم من حماولة الكثري من العراقيني املشاركة يف
قوة العمل .وتظهر املعطيات أن معدل مشاركة اإلانث يف النشاطات االقتصادية منخفضة جداً
(حوايل ( ،)%14يف بلد يتمتع مبعايري تعليمية عالية للمرأة ،إذ بلغت نسبة البطالة عند الذكور
( )%8.5مقابل ( )%22.2لإلانث .2وهذا صحيح على الرغم من قطاع الدولة املتضخم .ومن
شبه املؤكد أهنا مصدر رئيس لتيار االحتجاجات ،يضاف إليها حقيقة أن العديد من العاطلني
عن العمل هم من اخلرجيني.
وبسبب هذه اخلصائص ،ال ميكن بناء فرص السالم واإلعمار ،وال العمل بطريقة طبيعية
دون إيالء االهتمام للمتغريات اجملتمعية اليت تصاحب ظروف النزاع واآلاثر النامجة عنه ،أو
حتسني تصميم الربامج ملواجهة الديناميات احملرضة للنزاع.
وليس مثة شك أن كل خطوة من اخلطوات احلالية للسياسات االمنائية ميكن أن تساعد
قليالً بـ «حل» مشكلة التشغيل يف البلدان اخلارجة من النزاع أو بتعزيز فرص احلفاظ على
السالم؛ لذا فإن مساقات هذه الدراسة حتاول أن حتلل معطيات كل خطوة .ففي القسم األول
من هذه الدراسة برز استعراض موجز ملفاهيم العمالة والبطالة فيما خيص أسواق العمل يف البلدان
النامية .ويناقش القسم الثاين العالقة بني وضع التشغيل واحتمال نشوب الصراعات املسلحة.
بينما يستعرض القسم الثالث من خالل الشواهد كيفية أتثر أوضاع التشغيل ابلنزاع .يف حني
يناقش القسم الرابع سياسات ما بعد النزاع حنو التوظيف يف ضوء التحليل السابق.

.1وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مسح حتليل األمن الغذائي واهلشاشة يف العراق لسنة .2016
.2املصدر السابق نفسه.
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ماذا نقصد ابلتشغيل وما البطالة؟
لقد ابت من املسلم به أن يف كل خطوة من خطوات البحث والتقصي واإلحاطة هبذا
املوضوع ،هناك فكرة ضمنية عن التشغيل والبطالة مستمدة من مناذج البلدان املتقدمة؛ وبعبارة
أخرى :أن التشغيل يشمل ما يقوم به الشخص من وظائف منتظمة وحمددة أبجر -مع عقود -يف
مؤسسات وشركات مسجلة .وتشري البطالة يف مضامينها إىل األشخاص الذين يفتقرون إىل شغل
عمل اقتصادي ويسعون بنشاط وحيوية إىل احلصول على عمل مأجور .3ويعكس هذا األمنوذج
على نطاق واسع -وإن مل يكن ابلكامل -احلقائق الرئيسة يف البلدان املتقدمة ،ولكن يف معظم
البلدان النامية ،ترتكز األعمال التعاقدية يف الشركات املسجلة ذات األعداد القليلة من السكان
العاملني -الذين يعملون فيما يسمى ابلقطاع «احلديث» -وأن معظم الناس يعملون يف القطاع
غري الرمسي (الزراعي وغري الزراعي) حلساهبم اخلاص أو لغريهم ،وغالباً ما يعملون يف املشاريع
العائلية .والبطالة املفتوحة ليست ترفاً يف البلدان اليت ال تتوافر فيها عمليات أتمني ضد البطالة؛
وهذا ال يعين أن كل شخص آخر يعمل بنح ٍو كامل ،إذ إن الكثريين يف القطاع غري الرمسي قد
يعملون لساعات قصرية ،ويكونون يف الغالب جاهزين عند توفر فرصة للعمل.
وهبدف إجراء التحليل العلمي املوضوعي ميكننا تقسيم السكان العاملني على ما أييت:
	•العاملون ابنتظام يف القطاع الرمسي ،ممن ميتهنون «أعماالً الئقة».
	•العاملون يف القطاع غري الرمسي.
	•العاملون يف املؤسسات املزدهرة ،املرتبطة مع القطاع الرمسي ،وحتقق إيرادات جيدة
ومعقولة (وأحياانً جيدة جداً) ،وغالباً ما يوصف أبنه القطاع احلديث غري الرمسي.4
	•العاملون يف املهن ذات اإلنتاجية املنخفضة ،أو يعملون يف الغالب لساعات قصرية تقل
عن  35ساعة أسبوعياً ،و(تعرف أحياانً ابلقطاع غري الرمسي التقليدي).
	•العاطلون عن العمل كلياً ،الذين حيظون بدعم من برامج التأمني واألسر.
3 -Frances Stewart, Employment in Conflict and Post-conflict Situations, UNDP, Occasional paper, 2015.
”4 - Ranis, G., and F. Stewart. “V-goods and the role of the urban informal sector in development.
Economic Development and Cultural Change 47(2): 259-288, 1999.
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أوالً:التشغيل والبطالة ابعتبارها حمركات للنمو:
هناك إمجاع مشرتك لدى املختصني يف الشأن العلمي والتنموي أبن البطالة تشكل عامالً
حامساً يؤدي إىل الصراع ،وأن العمالة -غالباً -تكون ضحية للنزاعات واألزمات؛ ومن مث يعد
إجياد الوظائف وفرص العمل من األولوايت يف مراحل ما بعد الصراع؛ هبدف تقويض احتماالت
تكرار وقوع الصراع ،فضالً عن توليد الدخول واالرتقاء بعمليات اإلنتاج ،واالرتقاء جبودة
نوعية احلياة؛ وابلتايل فإن كثرياً من التوجهات التنموية يف مرحلة ما بعد النزاع تسعى إىل رسم
سياسات تعزز فرص توفري العمل الالئق.
ومثة قضية جتدر اإلشارة إليها هي أن معظم الوصفات احلالية للسياسات والربامج الوطنية
أو احمللية ال تشارك إالً قليال يف «حل» مشكالت العمل يف البلدان اخلارجة من النزاع أو للحفاظ
على فرص السالم ،والقسم األول استعراضاً موجزاً ملفاهيم العمالة والبطالة فيما خيص أسواق
العمل يف البلدان النامية .وسيناقش القسم الثاين العالقة بني وضع العمالة واحتمال نشوب
الصراعات العنيفة ،وسيستعرض القسم الثالث شواهد وأدلة على كيفية أتثر العمالة ابلنزاع،
بينما سيناقش القسم الرابع سياسات ما بعد النزاع حنو التوظيف يف ضوء التحليل السابق.
.1البطالة واألمن اإلنساين:
تعد بطالة الشباب إحدى أهم مهددات األمن واالستقرار اجملتمعي ،إذ إن عدم استيعاب
الشباب وأتطريهم ابحلياة العامة ،وتوفري العمل الالئق هلم يشكل قنبلة موقوتة هتدد السلم يف
املناطق اليت يعيشون فيها وخارجها.
لقد أظهر تقرير للبنك الدويل عن التنمية يف العامل أن وجود نسبة كبرية من الناس خارج
العمل يشكلون عامالً رئيساً للتوتر ،5وعلى الصعيد األكادميي ،أشار أوردال « »Urdalعام
 .6 2006إىل أن انتفاضات الشباب ترتبط عاد ًة بتزايد خطر نشوب احلروب األهلية ،داعماً
رأيه أبدلة إحصائية ،مؤكداً عالقة هذا املتغري ابنعدام فرص العمل للشباب .وقد أكد كولري أن
البطالة املغذية للشعور ابلغنب والقهر واالقصاء تشكل دافعاً لالنضمام اىل دائرة الصراع ،ألن
5 -World Bank, World Development Report: Conflict, Security and Development. Washington, DC.,
2011.
6 -Urdal, H.. “A clash of generations? Youth bulges and political violence.” International Studies Quarterly
50(3), 2006: 607-630.
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البطالة تشكل حلقة تظلم واحباط واضحة ،يف الوقت الذي تقل فيه مساحة الفرص البديلة مما
يدفع البعض للوقوع يف مصيدة االحنراف أو االنضمام إىل زمر التمرد؛ وابلتايل تعد حافزاً رئيساً
يدفعهم بال هوادة إىل طريق الال عودة .وهكذا ،كلما اتسعت مساحة توافر الفرص للباحثني
اجلدد عن عمل الئق ،تقلصت احتماالت جتنيدهم يف زمر املتمرد والعصيان .7وختلص جمموعة
من الدراسات املعنية ابلشأن التنموي إىل أن االنضمام للجماعات املسلحة ميكن أن يكون خياراً
جذاابً عند غياب الفرص اليت حتقق هلم املكانة واهليبة والشعور ابالندماج.8
وكثرياً ما تدور هذه املناقشات حول بطالة الشباب ،بيد أن املنطق األساس للجدل يشري
إىل العوامل الكامنة وراء توقع وجود عالقة بني البطالة واحتماالت تفجر النزاع ،الذي ميتد يف
الغالب إىل الشباب الذين يضطلعون أبنشطة هامشية منخفضة الدخل واإلنتاجية ،ومعظمهم مل
تظهر بطالتهم عن العمل علناً ،ولكنهم يقعون يف اجلزء “التقليدي” من القطاع غري الرمسي،
وتستند فرضية التضخم الشبايب إىل ارتباط إحصائي حبت بني نسبة السكان من شرحية الشباب
ونشوب النزاع .ويفسر كولري وكني وآخرون هذه التعبئة الشبابية من خالل املزااي االقتصادية
(وغريها) عند االنضمام إىل القوات املقاتلة ،اليت ال تشمل فقط عمليات دفع املال ،ولكنها يف
كثري من األحيان تقدم رخصة مشجعة للنهب وتعزيز لإلحساس ابهلدف ،واهلوية واالتصاالت
االجتماعية .9وتنطبق هذه املزااي بقدر أكرب على أولئك العاملني يف األنشطة اهلامشية غري الرمسية
أو العاطلني عن العمل.
وقد يبدو الفرق بني «البطالة» والعمالة الناقصة والتهميش أمراً ابلغ األمهية ،ولكنه ليس
كذلك؛ ألنه ينطوي على آاثر مهمة على السياسات .فالفكرة القائلة إن إجياد فرص العمل
سوف حتل املشكلة معقولة اىل حد كبري إذا كنا نشعر ابلقلق إزاء العدد القليل نسبيا من
األشخاص العاطلني عن العمل ،ولكن حينما خيتص األمر جبميع العاملني ،مبا يف ذلك العاملني
7 - Collier, P., “Doing well out of war: and economic perspective.” In M. Berdal and D. Malone, eds.
Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. London and Boulder, Colorado: Lynne Rienner,
2000, p.4.
8 -Justino, P.,”War and poverty.” Microcon Working Papers. Sussex: IDS; Keen, D. 1998. The economic
functions of violence in civil wars. Oxford: Oxford University Press for the International Institute for
Strategic Studies, 2010.
9 -Keen, D., “Sudan: conflict and rationality.” In F. Stewart and E.V.K. Fitzgerald and Associates, eds.,
War and Underdevelopment, volume two: 220-239. Oxford, Oxford University Press, 2001; Guichaoua,
Y. ,”Who joins ethnic militias? A survey of the Oodua People’s Congress in Southwestern Nigeria.” CRISE
Working Paper. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 2007.
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يف األنشطة اهلامشية ،فمن املرجح أال يؤدي خلق فرص العمل إال إىل جزء من األرقام ،وهناك
حاجة إىل اعتماد هنج خمتلف.
وليس من شك أنه حينما تتدىن كلٌّ من خصائص السكان والظروف املعيشية ،تتنامى
صناعة الفقر والتهميش اإلنساين ،وتظهر الضغوط اجملتمعية ،وحينما تزداد وطأة الضغوط
اجملتمعية ،تزداد وطأة التهميش وتكوين اجملتمعات املنغلقة على نفسها واختزان طاقة سلبية
مكبوتة هتدد مستقبل اجملتمع كله ،مولِّدة أمناطًا سلوكية سلبية ،لكنها تظهر يف حاالت فردية
رمبا تتكرر أو تتواتر من وقت إىل آخر ،ويؤدي تراكم الطاقة السلبية إىل تكوين املناطق احلمر
القابلة للتفجر يف حالة تعرضها مستقبالً لضغوط مضافة ميكن أن تنتهي بتفجر أوضاع جمتمعاهتا.
وحني البحث يف العالقة بني األمية والبطالة ،جند أن الفرد املتعطل يعيش حالة من الصراع
تتشكل نتيجة زايدة الرغبات من دون القدرة على حتقيق أي منها ،ومن مث يبيت عرضة لالنسياق
لعامل االحنراف واإلدمان .أما األمية ،فإهنا جتعل كل فرد يتصرف مبفهومه الضيق ،وهو ما يقوض
يف النهاية أحالم الكثريين وطموحاهتم ،وتظهر العالقة وثيقة بينهما؛ فالبطالة تعد مؤشراً اقتصادايً
ونتاجاً طبيعياً لألمية ،واالمية مؤشر اجتماعي ُّ
يعد انعكاساً واضحاً للكتلة املتعطلة.
يف احلروب األهلية ،تشارك الدولة عادة كمحرض أو مدافعاً عن نفسها أو مؤسساهتا،
أما اجملموعات املتمردة ،على وفق اعتبارات أيديولوجية أو عرقية أو دينية أو إقليمية .وإن أشكال
التنظيم والغاايت -تكون غالباً رمسية ،وأحياانً غري رمسية -هي اليت متيّز احلروب األهلية عن
أعمال العنف العشوائية ،بينما مييّز حجم اجملموعات والغرض منها ،وطبيعة هويتها اليت توحدها،
عن العصاابت اإلجرامية .وبنح ٍو عام هناك مستان حامستان للحروب األهلية مها :التنظيم الذي
ينطوي على وجود القيادة ،واالختالفات يف اهلوية بني املشاركني .ويف حال حدوث حرب
أهلية ،فال بد من أن تتوافر عوامل أخرى إىل جانب البطالة والعمالة الناقصة ،مبا يف ذلك القادة
املتحمسون واالختالفات الكبرية يف اهلوية ،وميكن للقادة «تعميق اختالفات اهلوية عن طريق
التأكيد على االختالفات الكامنة ،والسيما أن بعض االختالفات الفعلية أو الكامنة واضحة
وموجودة بنح ٍو معتاد ،وعلى استعداد ليتم استدعاؤها إذا كان هناك ما يكفي من الدوافع للقيام
بذلك.»10
10 -Stewart, F., ed.. Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic
Societies. London: Palgrave, 2008.
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وتدل كثرياً من مشاهد احلروب األهلية أنه من غري احملتمل أن تؤدي البطالة والبطالة الناقصة
إلحداث نزاعات مسلحة؛ إذ إن هذا الوضع الوظيفي من املرجح أن يؤدي إىل نزاع حينما يقرتن
بدفع منظم من بعض اجلهات أو القادة أو حينما تكون هناك فروق ومتييز بني الناس على أساس
اهلوية .ويساعد هذا املنظور على تفسري وجود العديد من اجملتمعات اليت تعاين من مستوايت
عالية من البطالة والعمالة الناقصة ومع ذلك تتوافر فيها دعائم السلم واالستقرار (على سبيل
املثال ،مالوي أو زامبيا يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى) .وقد يربز نفوذ بعض القادة القائمني
ابلتعبئة حينما يشعرون ابالستبعاد من السلطة السياسية أو يعارضون أيديولوجيا القوى املهيمنة
يف اجملتمع .ومن املرجح أن حتظى عمليات التعبئة ابلدعم من السكان إذا شعرت تلك اجلماعات
ابالستبعاد واإلقصاء من الفرص االقتصادية واالجتماعية .وقد بيّنت أدلة االقتصاد القياسي
ودراسات احلالة أنه يف حني أن التفاواتت األفقية السياسية أو االجتماعية واالقتصادية وحدها
قد تشعل خطر نشوب نزاعات ،فإن دمج تلك التفاواتت السياسية واالجتماعية واالقتصادية
وفضال عن ذلك ،من املرجح أن تكون عمليات التعبئة
األفقية بنح ٍو خاص قد تكون مميتة،11
ً
قائمة ليس بسبب التهميش ،ولكن أيضاً حينما يشعر الناس ابلتمييز .وتوضح هذه الصورة يف
الوقت الراهن جبماعات بوكو حرام يف نيجرياي والشباب يف كينيا .ويف كلتا احلالتني ،جتد الدوافع
األيديولوجية-الدينية تدعم وحتفز القادة للحد من خماطر وتداعيات التهميش والتمييز االقتصادي
والسياسي والثقايف ضد الذين يسعون إىل تعبئتهم.
لقد ّأدى استبعاد الشباب -نقص التعليم والعمل والصدمات النفسية والتمييز واإلقصاء-
إىل جانب كبري من عدم الثقة يف السلطات احمللية ،إىل الدفع ابجتاه تعزيز حاالت التطرف عند
الشباب بل وتسهيل جتنيدهم من قبل اجلماعات اإلرهابية والعنيفة .وقد أبرزت دراسة مسحية
حديثة للشباب العريب أجراها كل من ( )Burson and Marstellerعام  2016للبحث
يف الصلة بني بطالة الشباب واحتمال التطرف ،ذكرت أن ما يقرب من ربع  ٪24الشباب الذين
مشلهم االستقصاء يعود إىل عدم وجود فرص عمل وغياب الفرص األخرى ابعتبارها السبب
الرئيس النضمام بعض الشباب إىل التنظيمات اإلرهابية  ...ويف بلدان مثل العراق اليت تعرضت
مناطق واسعة وملدة طويلة الحتالل التنظيمات اإلرهابية ،ورمبا تبلورت لدى بعض الشباب
11 -Guichaoua, Y., “The Making of an Ethnic Militia: The Oodua People’s Congress in Nigeria.” CRISE
Working Paper. Oxford, Queen Elizabeth House, 2006; Cederman, L. E., K. S. Gleditsch and H. Buhaug.
Inequality, grievances, and civil war. New York: Cambridge University Press, 2013.
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تصورات سيئة عن االقتصاد والصراعات العرقية والطائفية.12
وعلى صعيد آخر ،ميكن للمجموعات املتطرفة أن متأل الفراغ الذي خلفته احلكومة عرب
تزويد الشباب املهمش ابلشعور هبويتهم وتوفري فرص احلراك االجتماعي واالقتصادي الصاعد.
وأن اخنفاض الدخل والبطالة حيدان من تكاليف الفرصة البديلة لالحنراف ،ومعظم الشباب
العراقيني الذين انضموا إىل االرهاب لديهم فرص اقتصادية ضعيفة وقد فشلوا يف إمتام التعليم
االبتدائي أو الثانوي ،وأظهرت جمموعة األزمات العراقية ( )ICGأن املقاتلون الشباب يعملون
عادة يف ظروف عمل حمفوفة ابملخاطر ،ومل حيصلوا على أكثر من  25.000ألف دينار يف
األسبوع ( 21.4دوالر أمريكي) ،مما جيعلهم غري قادرين على حتمل إجيار أساسي حبدود
 200،000ألف دينار (حوايل  180دوالراً أمريكياً).13
وتتكرر -غالباً -حاالت الضياع لألطفال والشباب يف معظم مناطق الصراعات،
إكراها ،ويبقى أحد التحدايت الرئيسة اليت تواجه املنظمات اإلغاثية اإلنسانية
سواء طوعاً أو ً
واملؤسسات األممية املعنية ابلطفولة ما خيتص بتوفري محاية لألطفال ،والسيما من فقدوا ذويهم،
ألن ذلك يرتك عواقب طويلة املدى على املستقبل التنموي للبلدان ،ال تقتصر على البنية التحتية
املتضررة واالقتصاد املتهالك واخلسائر البشرية ،وإمنا متتد إىل ما هو أبعد ،ويف مقدمتها كيفية
استيعاب الشباب وأتطريهم يف احلياة العامة وتعزيز آفاق االندماج يف اجملتمع للتخفيف من
الصدمات ودرء خماطر اجلروح اخلفية املرتبطة بتأثري الصراعات الداخلية على الصحة النفسية
واجلسمية يف بؤر الصراعات.
ولعل من بني أهم التحدايت املستقبلية لألمن اإلنساين يف مناطق النزاع هو عدم تقبل
قطاعات من اجملتمع النتماءات بعض األطفال والشباب ،والسيما أن أسرهم قد تكون متورطة
يف دعم اإلرهاب واجلماعات املسلحة ،وشاركوا يف تشريد األسر ،وتدمري البنية التحتية يف
املناطق اليت سيطروا عليها ،واحتجاز عائالهتم بعد حترير املناطق يف أماكن معزولة؛ األمر الذي
يشري إىل ظهور جيل من املنبوذين .وحىت حني التعرف على مكان وجود أقارب هلؤالء األطفال،
يرفض البعض التكفل هبم .وهؤالء األفراد فقدوا مصادر األمن اإلنساين ويف مقدمتها األمن
االقتصادي بعد أن فقد بعضهم وظائفهم ورمبا فرص االخنراط بفرص العمل املتاحة مما جيعلهم
فريسة لكل من يعدهم ابخلالص من مأساهتم وحتسني أوضاعهم.
12 -Cordesman H., Anthony, After ISIS: Creating Strategic Stability in Iraq. CSIS Report, July 2017, p.21.
13 -Cordesman H., Anthony, After ISIS: Creating Strategic Stability in Iraq. CSIS Report, July 2017, p.21.
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 .2العالقة بني التشغيل والبطالة والفقر:
ُّ
تعد العالقة بني البطالة والفقر والتشغيل يف ظروف االزمات وما بعدها من العوامل احلامسة
يف رسم سياسة التشغيل وتصميمها ،وإن األساس املنطقي هلذا النوع من السياسات والربامج
واملشاريع هو وجود شبكة أمان متنع األسر من الوقوع يف الفقر املدقع وانعدام األمن الغذائي.
ولعل واحدة من أهم املسارات التنموية الرئيسة يف جمتمعات ما بعد النزاع تبين برامج
لألشغال العامة تنطلق من تطوير وصيانة البنية التحتية األساسية للمجتمع والتخطيط ألنشطة
البناء وإعادة التأهيل والصيانة اليت يتعني االضطالع هبا يف إطار مشروع األشغال العامة من خالل
األولوايت الوطنية احملددة ضمن خطط التنمية الوطنية ،وعلى وفق هذا التوجه تُراجع املعلومات
األساسية القطاعية خلطة التنمية اليت تشمل األهداف الكمية والنوعية لكل قطاع لتحديد الفرص
املتاحة ملشروع األشغال العامة املقرتحة لدعم حتقيق أهداف خطة التنمية الوطنية.
وعلى الرغم من أنه من املهم أن يتم اختيار أنشطة مشروع األشغال العامة بناءً على
االحتياجات اليت مت حتديدها على مستوى اجملتمع احمللي وابلقدر نفسه من األمهية جيب التأكد أن
أنواع األنشطة اليت يقدمها مشروع األشغال العامة الوطنية تتماشى مع األولوايت الوطنية ،اليت من
من شأهنا أن تكون مضمونة من خالل مواءمة أنشطة مشروع األشغال العامة مع احلزب الوطين.
أمهية التقاء نشاطات برانمج األشغال العامة مع أهداف خطة التنمية الوطنية لضمان حتقيق
أثر أكرب لكل اجلهود ولضمان استقرار مايل للمشروع حيث إن امليزانيات االستثمارية االحتادية
واخلاصة ابحملافظات هم خمصصني أصالً لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية.
وسيكون دمج مشروع أشغال عامة مع خطة التنمية الوطنية مبنزلة أداة دعم لتحقيق
أهداف التنمية الوطنية لكن الفائدة املضافة هي الرتكيز على البطالة ،والفقر ،وانعدام األمن
الغذائي.
ويتطلب تصميم مشاريع وطنية مهمة وتنفيذها للتشغيل يف ظروف ما بعد النزاع ال
تنحسر يف وزارة أو مؤسسة واحدة ،يتطلب تضافر اجلهود من قبل اجلهات الوطنية املعنية اليت
تضم كالً من القطاعني العام واخلاص ،مبا يف ذلك املنظمات اجملتمعية غري الرحبية واجملتمع احمللي.
إذ إن تبين سياسات تشغيل فاعلة يف جمتمعات ما بعد النزاع يعتمد على التزام مجيع اجلهات
ذات الصلة اليت حددت أدوارها بوضوح ،وعلى وفق ذلك ينبغي أن تعقد مشاورات وطنية مع
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مجيع أصحاب املصلحة ملناقشة مستوى االلتزام ،وهنج التمويل ،وأمنوذج التنفيذ ،وحتديد األدوار
للجهات ذات الصلة.
ومن املستحسن أن تشمل املشاورات الوطنية للجهات ذات الصلة تقييماً تشاركياً نوعياً
مع املستفيدين احملتملني من أجل تقييم مستوى قبول املشروع ،مبا يف ذلك مدة األنشطة وتوقيتها،
وقيمة األجر واستعدادها للمشاركة؛ وهذا هو عنصر مهم يف تصميم مشروع األشغال العامة
لضمان االستجابة الحتياجات املستفيدين ،على أن يبدأ التنفيذ على نطاق حمدود جغرافياً
وكذلك من حيث فئات املستفيدين ومن مث البدء ابلتوسع التدرجيي كما كان احلال مع مشروع
النقد مقابل العمل لربانمج األغذية العاملي /برانمج العمل الذي بدأ يف العراق عام .2010
حيث وضع مشروع برانمج األغذية العاملي ابلفعل العديد من اآلليات اليت قد ميكن استخدامها
ملشروع األشغال العامة مثل اختيار أنشطة املشروع على وفق اجملتمع املستفيد ،وحتديد مواقع
العمل واإلشراف ،ووضع قواعد عمل خاصة ابلعراق لتحديد عدد العمال املطلوب الستكمال
األنشطة املرسومة وآليات الدفع.
 .3التشغيل والبطالة يف ظروف النزاع:
تتنوع االقتصادات بني البلدان املتنازعة ويف اثناء النزاعات املسلحة ،ومن الصعب التكهن
ابلعواقب االقتصادية للنزاع لسببني :األول :ما تكون البياانت -غالباً -اندرة وغري موثوقة
ويصعب خالهلا إجراء املسوح والتعدادات؛ واآلخر :ليس من السهل معرفة العواقب والنتائج اليت
ستفضي إليها األزمات واحلروب ،ومن الضروري أيضا التفريق بني احلروب الدولية والداخلية.14
لقد اهتمت الدراسات احلديثة ابلقضااي املتعلقة ابحلروب الداخلية ،واعتمدت
مناهج ملعاجلة املشكلة وتداعياهتا مبا يف ذلك حاالت الرتاجع واالحندار عرب البلدان،
وتنظيم املقارانت وطرح النماذج التنموية15؛ وتشري مجيع تلك النتائج إىل اخنفاض الناتج
احمللي اإلمجايل املرتبط ابلنزاع ،ولكن تظهر بوضوح تباينات كبرية بني البلدان تبعاً
14 -Stewart, F., and Valpy Fitzgerald and Associates. War and Underdevelopment: The Economic and
Social Consequences of Conflict. Oxford: Oxford University Press, 2001.
15 -Imai, K., and J. Weinstein. 2000. “Measuring the impact of civil war.” Center for International
Development at Harvard University Working Papers. Cambridge, Massachusetts, 2000 ; Collier, P., “On
the economic consequences of civil war.” Oxford Economic Papers 1999, 51: 168-183.
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للنطاق اجلغرايف وطبيعة النزاع ومدته.16
وتكشف الدراسات أيضاً عن اآلاثر السلبية على بيئة االستثمار اخلاص والصادرات.
وتظهر بلدان النزاع نسباً متزايدة من الناتج احمللي اإلمجايل واإلنفاق العام على األمن
والدفاع مقارنة ابلنفقات املدنية .العراق -على سبيل املثال -ارتفعت كلف احلرب ضد
اإلرهاب وأدت إىل تزاحم أولوايت احلرب مع أولوايت التنمية وإعادة اإلعمار وعموم
اإلنفاق التنموي واالجتماعي ،وقد تضمن قانون املوازنة االحتادية لعام  2017إنفاقاً
عسكرايً على التسليح حبوايل  5مليارات دوالر ،وحوايل  19مليار دوالر أخرى إنفاقاً
على األمن والدفاع تشكل حوايل  %22.6من إمجايل اإلنفاق العام ،مقابل  %9.3على
الرتبية والتعليم ،وحوايل  %3.8على الصحة.17
ويف ظروف األزمات ال تتوافر معلومات قابلة للمقارنة عن التشغيل أو البطالة؛ ويرجع
ذلك جزئياً إىل نقص البياانت بسبب تدهور األمن وأتزم األوضاع؛ غري أن التغيرُّ ات الكلية
مبجملها تشري إىل ما ميكن أن حيدث؛ إذ يتأثر الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار أتثراً سلبياً ،حيث
تنخفض العمالة يف القطاع الرمسي ،مقابل ارتفاع أعداد العسكريني ومن يعمل يف اجلهد األمين
والدفاعي .ويف إطار هذا السياق املشحون أبجواء التوتر والنزاع ،قد تصبح البطالة املفتوحة
خياراً غري مناسب .ويشري كرامر ( )Cramerيف هذا السياق إىل ما أييت« :رمبا تدفع احلرب
العديد من الناس اليائسني للبحث عن العمل أبجر .»18وتربهن كثري من دراسات احلالة توسع
القطاع غري الرمسي يف املناطق احلضرية ،حيث يهرب العديد من الشباب إىل املدن ويتخذون
هنجاً إبداعياً لكسب بعض أنواع املعيشة ،ويتجلى هذا املسار جيداً يف دولة موزمبيق .19وحدث
توسع كبري يف القطاع غري الرمسي يف مابوتو ( ،)Maputoمع انتعاش بعض األنشطة املتصلة
ابحلرب وغري املتصلة هبا ،اليت حفز بعضها القيود املفروضة على الواردات ،وبعضها األسواق
اجلديدة النامجة عن التوسع احلضري.
”16 -Lindgren, G. 2005. “Measuring the economic costs of armed conflict: a review of empirical estimates.
Ninth Annual International Conference on Economics and Security, 23-25 June. University of the West
of England.

 .17وزارة التخطيط ،اسرتاتيجية التخفيف من الفقر يف العراق.2022-2018 ،

18 - Cramer, C.. “Unemployment and participation in violence.” Background paper for the World
Development Report 2011. Washington, DC: World Bank.
19- Chingono, M.. “War, economic change and development in Manica Province, 1982-1992.” In F.
Stewart and E.V.K. Fitzgerald and Associates, eds., War and Underdevelopment, volume two: 89-118.
Oxford: Oxford University Press, 2001.

87

حصاد البيان

ولعل من املناسب اإلشارة إىل أن كثرياً من الفرص ميكن أن تطفو على السطح بسبب
الصراع وفقدان األمن ،غري أن العديد منها غري قانونية ،مثل التهريب ،واالجتار ابملخدرات
واألسلحة .20ففي أفغانستان يف التسعينيات من القرن املاضي ،شكلت زراعة اخلشخاش وهتريبها
نسبة كبرية جداً من الدخل القومي وتوفري سبل العيش ،وكثري منها وقع أيضاً يف العقد األول
احتماال يف املناطق
من القرن احلادي والعشرين .21فالتهميش والفقر احلادان يقعان وبنح ٍو أكثر
ً
املتأثرة مباشرة ابحلرب والعنف ،مثل مثلث مابوتو يف أوغندا يف منتصف الثمانينيات نتيجة
سري ألهنا خالل أزمات الصراع هناك.
لألنشطة احلربية وابملثل ازداد هتميش مشال شرقي ّ

ويف العراق ومع تفاقم حتدايت االحتالل واإلرهاب شهدت السنوات العشر األخرية
ارتفاعاً ملحوظاً يف مستوايت انتشار املخدرات والسيما يف احملافظات اجلنوبية ،عد هتديداً
كبرياً لألمن اإلنساين وكفاءة األداء املؤسسايت ومتاسك النسيج االجتماعي ،وشكل ذلك كله
بيئة مناسبة للسلوك املنحرف واجلرمية أبصنافها املختلفة ،إذ ابتت الكلفة االجتماعية النتشار
ظاهرة املخدرات واتساعها هبذا املستوى عاليةً ،بعد أن أصبحت بعض األسر واألشخاص هدفاً
ميكن للمجرمني اصطياده وتسخريه يف عمليات خطرية ذات نتائج تنطوي على أضرار اجتماعية
ونفسية كبرية.22
ولقد كشفت كثري من الدراسات واملسوح امليدانية يف تسعة بلدان توافرت لديها بياانت
عن وفيات املعارك ومعدالت البطالة ،وجود عالقة ضعيفة وملتبسة أحياانً بني معدالت البطالة
والنزاعات .وبلغت معدالت الوفيات ذروهتا يف أثناء املعارك اليت وقعت يف اجلزائر ويف بريو
والفلبني ،ولكن يف كولومبيا ،اخنفضت معدالت البطالة يف الوقت الذي ارتفعت فيه وفيات
املعركة .ويف تركيا ،اخنفضت وفيات املعركة يف حني ارتفعت معدالت البطالة ،ويف البلدان
األخرى ال ميكن الكشف عن وجود أي عالقة.
20 - Duffield, M. R. 2001. Global Governance and the New Wars: the Merging of Development and
Security. London: Zed Books.
21 - Goodhand, J., C. Dennys and D. Mansfield. “A dangerous peace? Drugs, post- conflict state building
and horizontal inequalities in Afghanistan.” In A. Langer, F. Stewart and R. Venugopal, eds., Horizontal
Inequalities in a Post-conflict Context. London: Palgrave, 2012.

.22األمانة العامة جمللس الوزراء ،مشكلة املخدرات وأثرها يف االمن اإلنساين للمجتمع العراقي ،دراسة ميدانية حملافظات (البصرة،
وذي قار ،وميسان)( ،دراسة غري منشورة) ،أيلول .2017
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وابختصار ميكن القول :يف الوقت الذي تدمر احلروب األهلية الفرص والوظائف يف القطاع
الرمسي ،فإهنا ختلق فرصاً جديدة ،قانونية وغري قانونية ،وتؤدي يف الغالب إىل اخنفاض مستوايت
الدخل ،ولكن هناك بعض الفرص لإلثراء والصعود بفعل اإلزاحة ( )Replacementيف
اهلرم االجتماعي .وال يبدو أن البطالة املفتوحة تتأثر منهجياً ،بيد بعض الفئات تواجه هتميشاً
وفقراً متزايدين؛ وهنا من الضروري أن تستجيب هلذه احلالة سياسات ما بعد الصراع ،اليت تتفاقم
بفعل ثالثة عوامل رئيسة هي :أوال :اإلضافات اجلديدة إىل سوق العمل والنامجة عن تسريح كال
اجلانبني .اثنيا :النازحون والالجئون العائدون الذين يبحثون عن سبل الكسب اآلمن والعيش
املستقر .اثلثاً :فقدان أو قلة الفرص املتصلة بظروف النزاع واحلرب ،مثل حاالت النهب أو
التهريب.
اثنياً :العمل واملتغريات الدميغرافية:
يف تشرين الثاين  ،2016نشرت منظمة (االسكوا) دراسة بعنوان حبث يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية يف املنطقة العربية (2015ــ  )2016أوضحت فيها التكاليف األوسع
لالضطراابت واالقتتال يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،إذ بدأت تلك التحوالت يف
البلدان العربية عام  2011أبحداث اجتماعية -سياسية عُ ِرفَت إمجاالً (ابلربيع العريب) أسفرت
عن عدم االستقرار ويف بضعة حاالت عن احلرب .ومل يتم التحسس آباثرها السلبية يف الدول
اليت حتملت عبء العنف املسلح بدرجات متفاوتة مثل العراق ،وليبيا ،وسوراي ،واليمن ،بل
أيضاً يف الدول اجملاورة...وجيد البحث أنه ابملقارنة مع التوقعات اليت جرت قبل العام 2011
أدت الصراعات يف املنطقة إىل خسائر كبرية يف النشاط االقتصادي بلغت ( )613,8مليون
دوالر ،وعجز مايل بلغ ()243,1مليار دوالر .وأدت تلك الصراعات إىل تدهور أكرب يف
املؤشرات االقتصادية واالجتماعية األخرى كالبطالة ،والفساد ،والتعليم ،والفقر .وتلقي أزمة
النزوح واللجوء أعباءً ثقيلة على اجملتمعات اليت خرج سكاهنا الجئني ،وعلى البلدان اليت تتعرض
لتأثريات الالجئني الوافدين متثّل أبرزها يف تدهور مؤشرات التنمية البشرية وزايدة املعاانة يف
احلاالت الصحية السيئة وسوء التغذية ،وحمدودية وسائل العمل والتعلم.
وقد أتثرات مجيع أطياف اجملتمع هبذه التحوالت القسرية ،وقد حتملت املرأة العبء األكرب
من التأثريات السلبية وهنالك اليوم حاجة إىل تدخالت وبرامج وسياسات أكرب للتعامل مع هذه
القضااي للحد من أثر تعقيدات االدماج يف بؤر الصراع واستلحاق «االجيال الضائعة» والسيما
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األطفال والشباب بتخفيف الصدمات ودرء املخاطر النامجة عن أتثري النزاعات املسلحة.
وتظهر املؤشرات الدميغرافية املستوى اخلطري للنمو السكاين املتسارع والسيما يف البلدان
النامية ،حيث يستمر االرتفاع يف معدالت اخلصوبة الذي ينعكس على نسبة السكان الشباب يف
الدول االسالمية ،والسرعة الكبرية اليت تنمو هبا القوى العاملة يف معظم تلك البلدان -وسوف
تنمو أكثر -إذ فشلت احلكومات ولعقود طويلة يف تلبية احتياجات كل من شباهبا والسكان
عموماً لتحقيق النمو االقتصادي وتوفري فرص العمل .وتشري تقديرات النمو السكاين يف كثري من
البلدان إىل تضاعف أعداد السكان يف املدة من  1950حىت  2015يف عدد كبري من األقطار
على الرغم من الصراعات واحلروب األهلية للمستوايت اآلتية:
ت

الدولة

تقديرات النمو

1

العراق

 7.4مرة

2

ليبيا

 6.8مرة

3

اليمن

 5.7مرة

4

إيران

 5.0مرة

5

اليمن

 5.7مرة

6

مصر

 4.5مرة

7

تونس

 3.2مرة

وبنظرة فاحصة هلذه املتغريات ،جند أن عدد سكان أورواب الغربية ازداد مبعدل  1.4مرة
خالل املدة نفسها ،وازداد سكان الوالايت املتحدة  2.1مرة.
وعلى الرغم من الظروف االستثنائية واحلروب شهدت البلدان غري املستقرة ومنها العراق
زايدة كبرية يف عدد سكاهنا من الشباب ،وأدى هذا الضغط السكاين إىل بطالة كبرية لدى
الشباب وإىل كثافة شديدة يف املدن مع تزايد األحياء الفقرية واخلوف من املستقبل اجملهول يف أي
وظيفة ابحلكومة أو ابملشاريع اململوكة للدولة والتدهور البطيء يف التعليم ،والصحة ،وخدمات
البىن التحتية األخرى.
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ومثة قضية مهمة تتطلب الرتكيز العايل يف إطار التحوالت الدميغرافية يف العراق ،اذ على
الرغم من اخنفاض معدل النمو -وان كان بطيئاً بسبب اخنفاض معدالت اخلصوبة -لكن نسبة
الفئة العمرية ( )64-15ابجملتمع استمرت ابلزايدة؛ وابلتايل تزيد نسبة إحالل القوة العاملة فتزيد
معها نسبة السكان النشطني اقتصادايً ،وإذا بلغت الفئة العمرية ( )64-15ما يقارب %60
من السكان فسيدخلون اجملتمع مرحلة النافذة الدميغرافية ،ويتم االستعداد هلذه املرحلة يف كثري
من بلدان العامل اليت تتطلع اىل التنمية والتطوير من أجل االستفادة القصوى؛ ألن اجملتمعات متر
هبذه املرحلة مرة واحدة لن تتكرر متتد ملدة ترتاوح بني ( 3إىل  )35عاماً؛ ولذلك تسمى ابهلبة
الدميغرافية أو الفرصة السكانية أو النافذة الدميغرافية ،وهذه التحوالت السريعة هو ما نالحظه يف
العراق ،إذ مثلت هذه الفئة العمرية ما نسبته  %50.1من إمجايل السكان يف عام 1987وازدادت
إىل  %51.6يف عام  1997وإىل  %56.1يف عام  2009وإىل  %56.77يف عام  .)2014ومن
الالفت للنظر أن هذه النسبة مستمرة ابلزايدة ويبدو أن والعراق على أعتاب النافذة الدميغرافية
وهي مرحلة حرجة جداً يف ظل ظروف العراق احلالية ،فاستثمارها يساعد على خفض معدالت
البطالة واإلعالة ويزيد من فرص االدخار على مستوى الفرد واجملتمع ،ومن مث يساعد على تسريع
عجلة التنمية ،وخبالفه تصبح أتثرياهتا ابلغة اخلطورة يتساقط أثره على معدالت البطالة والفقر
والسيما بني الشباب.
وعلى صعيد آخر يتسبب نقص املاء واألراضي غري الصاحلة للزراعة مبشكالت كثرية
حتول
بسبب النمو السكاين العايل وتضخم القوة العاملة يف املناطق احلضرية .ومن املؤكد أن نسبة ّ
السكان إىل املدن يف معظم البلدان النامية قد ازدادت إىل حد كبري بنحو ثالثة أضعاف ما بني
عام 1950إىل 2016؛ مما أوجد احياءَ سكن فقرية واسعة حول أطراف املدن ودفع الطوائف
واجلماعات العرقية والقبائل إىل متاس من نوع جديد ،ويف بعض األحيان إىل التوتر والعداء؛
وكنتيجة طبيعية ال يؤدي الضغط السكاين إىل زايدة البطالة بني الشباب فحسب ،بل يُوجد
حشوداً جديدة من السكان يف أحياء فقرية يف املناطق احلضرية حيث تكاليف احلياة عموماً أعلى
من املناطق الريفية.
والالفت للنظر هو أن العديد من احلكومات تخُ في ثقل مثل هذه املشكالت؛ من أجل
تصرح عن معدالت الفقر أبقل مما هم
مصاحلها .ويف الوقت الذي يبدو أن عدداً كبرياً من البلدان ّ
عليه يف احلقيقة ،وتتجاهل توصيفهم للفقر يف بلداهنم اليت يزداد ازدحام السكان يف مدهنا الرئيسة.
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وميكن القول إن الضغوط السكانية احلادة واإلدارة غري الرشيدة والفساد واالنقسام العرقي
والقبلي والطائفي وضياع فرص التنمية والبطالة الكبرية واملستقبل اجملهول وقضااي ذات عالقة
أخرى ميكن أن تتعكس سلباً على شبكات األمان االجتماعي ،ورمبا تغذي التطرف والعنف
ملدد طويلة.
اثلثاً :التشغيل والبطالة يف العراق :إشكالية التجذر ومجود الفرص
تعد أوضاع سوق العمل نتيجة طبيعية لواقع املتغريات االقتصادية والسياسية والسكانية من
حيث مستوى االختالالت فيه ،أو من حيث طبيعة مساره سواء ابجتاه االنتعاش أو االنكماش.
وتؤدي سياسات التشغيل دوراً هاماً يف توفري فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة ،فالبطالة
مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية ،ويف العراق ابتت مشكلة متجذرة بنيوايً بسبب التحدايت
الكبرية اليت تواجهها سياسات التنمية املعتمدة من قبل احلكومة ،ليس ألن مستوايهتا عالية إىل ٍ
حد
بل ألهنا ظهرت أبشكال متعددة فبعضها بطالة مقنعة وبعضها اآلخر انقصة.
ما ْ

وعلى صعيد اإلسقاطات السكانية يف العراق تشري التقديرات إىل أن جمموع السكان بلغ
حوايل  34مليون نسمة عام  2015منهم  9ماليني نسمة قوة عمل؛ أي :ما يقارب  %25من
إمجايل السكان ،ويشكل الذكور العاملون  %83من إمجايل قوة العمل ،ونسبة النساء  %17فقط.

لقد كان لألزمة املزدوجة اليت عاشها العراق منذ منتصف  2014واحتالل التنظيمات
اإلرهابية لعدد من احملافظات واملناطق أتثرياهتا على جممل األوضاع والسيما االقتصادية
واالجتماعية ،وتفاقمت آاثرها على الفرد واألسرة واجملتمع ،مولد ًة بيئة هشة غري حممية تعاين
من عدم االستقرار والتشتت ،وانعكست على حال التشغيل ،واالستثمار ،واإلنتاج ،والنمو،
واحلراك السكاين.
ومل تتمكن خطة التنمية الوطنية  2017-2013من حتقيق أهدافها املرسومة خبفض
معدالت البطالة إىل  %6يف عام  ،2017ورفع نسبة املشاركة يف النشاط االقتصادي إىل %50
يف عام  ، 2017وتطوير فعاليات مؤسسات سوق العمل ،ورفع إنتاجية العمل ،وتوفري بيئة
عمل الئقة.
لكن استمرار اخللل وعدم التوازن يف سوق العمل وانفصام خمرجات التعليم ،مع أتثريات
مباشرة وعميقة ألزمة اإلرهاب والعنف وما رافقها من نزوح  ،وأضرار ،وخسائر مادية وبشرية
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واجهت ماليني السكان ،بلورت تفسريات مقنعة الرتفاع معدالت البطالة الظاهرية لتصل
اىل  %21عام  ،2013وارتفاع معدالت العمالة الناقصة إىل - %28.2جدول -3؛ إذ ترك
سكان مناطق احملتلة من التنظيمات اإلرهابية مناطق سكنهم وعملهم وممتلكاهتم ،ولّد ذلك بيئة
خصبة الرتفاع مستوايت الفقر لرتتفع إىل  %30على مستوى العراق عام  2017وإىل %41
يف احملافظات اليت احتلتها التنظيمات اإلرهابية بعد أن كانت حوايل  %19يف هناية عام .2013
جدول ( )1يبني معدل البطالة لألفراد بعمر  15سنة فأكثر حسب البيئة واجلنس واحملافظة
2016
اجلنس

البيئة

إانث

اإلمجايل

12.8

43.6

16.6

26.7

10.2

23.5

9.9

22.4

13.6

3.2

20.4

5.7

19.9

9.8
7.3

ريف ذكور

احملافظات

حضر

دهوك

16.8

15.9

السليمانية

10.8

4.0

6.0

كركوك

8.3

17.3

3.3

أربيل

12.7

11.0 18.8

دايىل

7.1

4.1

بغداد

10.1

7.1

7.6

اببل

11.0

4.3

4.5

15.1

كربالء

7.3

6.6

4.5

27.8

7.1

واسط

13.2

7.1

9.4

16.5

10.8

صالح الدين

13.1

8.5

8.1

22.1

10.8

النجف

9.6

9.2

6.5

31.4

9.5

القادسية

13.7

9.2

8.4

29.5

11.9

املثىن

10.5

19.0

14.0

18.6

14.5

ذي قار

17.4

9.7

13.5

27.0

14.9
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ميسان

20.2

5.6

17.2

14.7

17.1

البصرة

11.8

15.0

10.8

23.9

12.4

اإلمجايل

11.5

8.8

8.5

22.2

10.8

املصدر :وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مسح حتليل األمن الغذائي واهلشاشة يف
العراق لسنة .2016
جدول ( )2يبني العاملني بعمر  51سنة فأكثر حسب ساعات العمل األسبوعية
واحملافظة (املسح املستمر )4102
احملافظات

أقل من  35ساعة

أكثر من  35ساعة

جمموع

دهوك

33.6

66.4

100.0

نينوى

16.3

83.7

100.0

السليمانية

30.5

69.5

100.0

كركوك

42.1

57.9

100.0

أربيل

36.6

63.4

100.0

األنبار

39.7

60.3

100.0

بغداد

21.3

78.7

100.0

اببل

43.1

56.9

100.0

كربالء

17.8

82.2

100.0

واسط

27.8

72.2

100.0

صالح الدين

40.9

59.1

100.0

النجف

21.7

78.3

100.0

القادسية

40.3

59.7

100.0

املثىن

24.2

75.8

100.0

ذي قار

36.7

63.3

100.0
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ميسان

20.1

79.9

100.0

البصرة

16.9

83.1

100.0

اإلمجايل

28.2

71.8

100.0

املصدر :وزارة التخطيط ،اجلهاز املركزي لإلحصاء املسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة،
.2014
تبدو صورة املستقبل يف ضوء حتدايت لتوليد فرص عمل مستدامة غامضةً يف ظل العجز
املستمر ،وتراجع اإلمكاانت ،وعدم فاعلية سياسة التشغيل لتوليد فرص عمل جديدة جليوش
من اخلرجيني الشباب خارج سوق العمل ،ويف ظل استحكامات وضوابط لنمو اقتصادي غري
مولد للوظائف ،وقطاع خاص أحجم عن استثمار رأمساله يف بيئة غري جاذبة وغري آمنة ،وموازنة
احتادية أعلن قانوهنا عن جتميد الوظائف لسنة  2017و ،2018ونشاط اقتصادي راكد تستدمي
فيه خاصية ذكورية املشاركني ( %65قطاع عام) يف ظل تقليدية سوق العمل ،مع واقع تشغيلي
خمتل بلغت فيه نسبة املوظفني من محلة الشهادات العليا ( )%3.8مقابل ( )%40.4حلاملي
الشهادة اإلعدادية  2015يف حني ارتفعت نسبة القوى العاملة ممن لديهم سنوات خدمة (من
 10-1سنوات) لتبلغ ( )%45مقابل ( )%18للقوى العاملة اليت لديها  25سنة فأكثر عام
 .2015وامتد االختالل ليشمل نسب توزيع القوى العاملة يف مؤسسات الدولة ،حيث تبوءات
مؤسسات الرتبية املرتبة األوىل وبنسبة ( )%37.6تلتها املؤسسات الصحية وبنسبة ( )%14مث
مؤسسات الطاقة والنفط وبنسبة ( )%8من إمجايل حجم التشغيل؛ فهذه الظروف جمتمعة جعلت
من نسبة الداخلني اىل قوة العمل ( )%2.9يف حني كانت نسبة اخلارجني ( )%2.76من إمجايل
قوة العمل عام .2015
رابعاً:سياسات التشغيل يف أوضاع ما بعد النزاع:
حتاول العديد من البلدان رسم جمموعة من السياسات التنموية بعد النزاع ،إذ تسعى إىل
حتقيق ثالثة أهداف ،يف مقدمتها- :إعادة بناء االقتصاد -وإعادة ادماج فئات وشرائح اجملتمع
ممن قاتلوا وشردوا ونزحوا -ومعاجلة األسباب اجلذرية للنزاع.
ومن املسلم به منذ وقت طويل أن سياسات التشغيل وبراجمه تؤثر على املستوايت الثالثة
مجيعاً .فعلى سبيل املثال :أقر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ( )ILOيف عام  1919أبن
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توليد فرص العمل أمر حاسم لبناء سالم مستدام ،وترد بياانت مماثلة يف تقارير حديثة العهد تقول
إن العمل أمر حيوي لتحقيق اسرتاتيجيات االستقرار على املدى القصري والبعيد ،عرب سياسات
وبرامج امنائي فاعلة تعزز فرص إعادة اإلدماج ،والنمو االقتصادي ،والسالم املستدام .23وذكر
تقرير لوكالة التنمية الدولية التابعة للوالايت املتحدة ( )USAIDأن «مشاريع توليد فرص
العمل هي من بني أكثر الوسائل فعالية الستقرار اجملتمعات احمللية واحلفاظ على فرص السالم،
بعد انتهاء أوقات النزاع مباشرة.»24
ويف الوقت الذي تُظهر فيه كثري من التحليالت أن توفري العمل عرب سياسات تشغيل فاعلة
ذات أمهية كبرية للحفاظ على السالم ،إال إننا خنلص إىل أن مسألة توليد فرص العمل ليست
مسألة يسرية ،بل األكثر اهتماماً ال بد من أن أيخذ ابحلسبان ما أييت:
أوالً :توزيع وظائف القطاع الرمسي حسب اجملموعات ،إذ الحظت وكاالت األمم
املتحدة أن التوترات (اإلثنية ،والعرقية ،والدينية) تسبّب احنياز الربامج لصاحل منطقة أو جمموعة.

اثنياً :الفرص األوسع املتاحة للشباب -والسيما يف املناطق احلضرية -تتضمن شروطاً
خاصة لكسب العيش يف القطاع غري الرمسي ويف الزراعة .وببساطة ميكن القول ان دعم توفري
فرص العمل ،دون النظر اىل توزيع الوظائف عرب اجملموعات ودون حتسني سبل كسب العيش يف
القطاع غري الرمسي ،من املرجح أن يؤدي اىل تقليل الفرص لبناء السالم واالستقرار.
ومن الناحية العملية ،ال بد من أن تستهدف جهود ما بعد انتهاء الصراع يف معظمها كل
هدف من األهداف الثالثة املشار إليها آنفاً .واندراً ما تنظر جهود إعادة اإلعمار بنح ٍو صريح
يف اآلاثر النامجة عن توليد فرص العمل ،ولكنها تتأثر إىل حد كبري مبدى وطبيعة أضرار وخسائر
احلرب وتوافر املوارد (اليت تعتمد بنح ٍو كبري على املعونة اخلارجية) ،ويف كثري من األحيان تُصمم
ومتول برامج حمددة إلعادة إدماج النازحني واملقاتلني ،بنح ٍو مستقل عن جهود اإلعمار العامة،
وتشكل السياسات الرامية إىل توفري فرص العمل جانباً مميزاً آخر لسياسات ما بعد الصراع.
وأظهر استعراض لسياسات التشغيل يف مخسة بلدان يف مرحلة ما بعد الصراع أن مجيعهم
طبقوا سياسات وطنية للتشغيل اعرتافاً أبمهية القضية يف حتقيق االستقرار والتنمية ،وركزت معظم
23 - United Nations. “Post-conflict employment, income generation and reintegration.” New York, 2009.
24 - Beasley, K. W. 2006. “Job creation in post-conflict societies.” Silver Spring, Maryland: USAID.
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السياسات على التشغيل يف القطاع الرمسي ،وهيمنة السياسات اخلاصة «جانب العرض» بدالً
من خلق فرص العمل املباشرة .ويف معظم احلاالت ،جتاهلت تلك السياسات مسألة عدم املساواة
األفقية يف جمال التشغيل -ابستثناء حالة النيبال -حيث امتدت السياسات إىل ما هو أبعد من
القطاع الرمسي ،وأقرت بوضوح أوجه عدم املساواة األفقية وأُدرجت كذلك .ومشلت البلدان
اخلمسة ثالثة منها (النيبال ،وسرياليون ،وأوغندا) حيث ال متثل العمالة يف القطاع الرمسي سوى
نسبة ضئيلة من القوة العاملة ،إذ هتيمن الزراعة واألنشطة احلضرية غري الرمسية .ويف البوسنة
واهلرسك وكوسوفو تطبق مناذج البلدان املتقدمة على حنو أفضل ،مع وجود قطاع رمسي أكرب،
تكون معدالت البطالة أكثر وضوحاً من حيث متثيل الشباب على اهلامش.
ويف سرياليون ،عُ َّد انعدام فرص العمل واألمن بني الشباب الذكور عنصراً رئيساً يف تفاقم
النزاع وإطالة أمده .25وعلى وفق تقرير صادر عن جمموعة األزمات الدولية ،شكل «اجليش
املتزايد من العاطلني عن العمل والشباب املغرتبني اجتماعياً هتديداً دائماً لألمن» ،26وقد مسى بيان
االنتخاابت الصادر عن مؤمتر الشعب بطالة الشباب «قنبلة موقوتة» .27وال توجد بياانت موثوقة
عن بطالة الشباب على الرغم من أن احلكومة تشري مراراً إىل نسبة  .%60ومع ذلك ،تظهر بعض
التحليالت االقتصادية أن األنشطة غري الرمسية املنخفضة اإلنتاج تعد املشكلة احلقيقية للعمل.28
ويقدر أن ( )% 80من الشباب العاملني يف سرياليون حيصلون على أجر يقل عن معدل الفقر
البالغ دوالرين دوالر يف اليوم.29
ويقدم البنك الدويل جمموعة من السياسات اليت أدخلت ملعاجلة مسألة العمالة ،بعد انتهاء
الصراع ،وهي :تنفيذ سياسات اقتصادية رصينة ألن تنمية القطاع اخلاص ،وبناء القدرات،
وتدريب الشباب العاطلني عن العمل ،فضالً عن التدابري اليت تربطهم بفرص العمل.30
25- Keen, D., Conflict & collusion in Sierra Leone. Oxford: James Currey. 2005.
26 - ICG (International Crisis Group). “Sierra Leone: A New Era of Reform? Executive Summary and
Recommendations.”, 2008.
27 -Ibid., p.5.
28 - Enria, L. An Idle Mind is the Devil’s Workshop. The Politics of Work amongst Freetown’s Youth.
D.Phil., University of Oxford, 2015.
29 - National Youth Commission. Sierra Leone Youth Report 2012. Ministry of Youth Employment and
Sports, 2012.
30 - World Bank, . “Sierra Leone: Country Assistance Strategy.” Washington, DC., 2005.
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بيد أن التقييمات الواقعية لسياسات التشغيل يف سرياليون أظهرت بوضوح أن تلك
السياسات والربامج مل يكن هلا إال أتثري حمدود ،31و«ذلك ألن العديد من برامج التعليم األساسي
والتدريب املهين اليت نفذها املاحنون والوكاالت الدولية مل تثمر إال عن عدد قليل من الربامج
املباشرة ذات اآلاثر املرئية على عمل الشباب .وقد وجدت تلك التقييمات من خالل خطة
التسريح والتنمية والتعمري إلعادة إدماج املقاتلني السابقني أن قلة من الشباب ممن قدمت هلم
املشورة حوايل ( )55ألف شخص حصلوا على فرص توظيف هلم ،غري أن مهاراهتم تناثرت،
بينما فشلت العديد من مبادرات تنظيم املشاريع يف أتمني التمويل.
مناذج تنموية للتشغيل:
تفرض املسارات التنموية يف اجملتمعات املأزومة البحث بعمق يف اخليارات الرئيسة إلعادة
اإلعمار اليت تبدأ بسياسة تشغيل فاعلة تقوم على حتليل حالة التشغيل الفعلية ،وعدم افرتاض أن
«احلل» يقتصر على توسيع نطاق العمالة الرمسية ،وسبب ذلك هو أن الشباب يعبّأون ويُزجون
يف ماكنة الصراع ،وكثرياً ما يظهرون معدالت عالية من العمالة غري الكاملة أو الناقصة .والواقع
أن التهميش الذي ميكن أن يكون مصدراً حمتمالً للنزاع يف كثري من البلدان ال يكمن يف البطالة
املفتوحة ،وإمنا يف اإلنتاجية املنخفضة والعمل غري املعرتف به على حنو غري سليم يف البيئات غري
الرمسية.
ويف هذا السياق خيطأ -غالباً -فهم تصور السياسات احلالية حنو التشغيل لثالثة أسباب:
األول :يستند إىل افرتاض رئيس يرى أن التوسع يف العمالة الرمسية سيوافر اجلواب.
الثاين :خيتص ابلعمالة يف القطاع الرمسي الذي يركز بنح ٍو رئيس على تدابري «العرض»،
بينما تكمن املشكلة الرئيسة يف الطلب غري الكايف من جانب أرابب العمل.
الثالث :جتاهل التفاواتت األفقية يف التوظيف.
وحىت يف االقتصادات اليت يهيمن عليها القطاع الرمسي ،كما هو احلال يف البلدان اليت
مرت أبزمات ونزاعات مسلحة مثل البوسنة واهلرسك وكوسوفو ،ثبت أن السياسات املعتمدة
غري كافية متاما بسبب الفشل يف املسألتني الثانية والثالثة املذكورتني آنفاً.
31 - Peeters, P., W. Cunningham, G. Acharya and A. Van Adams. “Sustainable Livelihood Opportunities
in a Post-Conflict Setting. Youth Employment in Sierra Leone.” Washington, DC: World Bank, 2009.
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ويف احلاالت اليت ال يشكل فيها القطاع الرمسي سوى نسبة ضئيلة من جمموع قوة العمل،
ينبغي إيالء االهتمام للقطاع غري الرمسي من حيث حتسني التكنولوجيا وإدراك الفرص املتاحة.
ومن حيث املمارسة العملية ،يكون املوقف املعاكس واضحاً على األغلب؛ ففي سرياليون -على
سبيل املثال -منع سائقو الدراجات -الذين حققوا دخالً بتوفري خدمات النقل -من دخول
أجزاء كبرية من فريتاون؛ مما أدى إىل خفض كبري يف الفرص ،وهو مؤشر يدل على عدم احرتام
االحتالل ،مقابل زايدة الشعور ابالحرتام لسائقي الدراجات الذين يشعرون ابإلقصاء.
ومن الصعب أيضاً حتقيق سياسات وبرامج حتد من خطر نشوب النزاع ،بينما تشكل
حالة مرغوابً فيها للغاية يف البلدان اخلارجة من النزاع ،نظراً الرتفاع معدل تكرار النزاع ،ويشري
التحليل هنا إىل أن هناك مستني حامستني فيما خيص العمالة :األوىل :حتسني إنتاجية الشباب
العاملني يف القطاع غري الرمسي .واألخرى :احلد من أوجه عدم املساواة يف وضع العمالة بني
اجملموعات ،والسيما يف األجزاء األكثر متيزاً من التسلسل الوظيفي.
.1النيبال:

مثلما هو يف سرياليون وأوغندا ،ال ميثل القطاع الرمسي يف النيبال سوى نسبة ضئيلة من
القوة العاملة ،وهناك اتفاق واسع النطاق على أن احلرب األهلية اليت دامت  10سنوات يف
النيبال ،وانتهت يف عام  ،2006ترجع يف األساس إىل التباين وعدم املساواة .فعلى سبيل املثال
يشري تقرير لوزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة إىل أن «عدم املساواة بني اجملموعات على
أساس الطبقة والنوع االجتماعي والعرق واجلغرافيا كان عامالً حامساً يف الصراع النيبايل» ،بينما
توافر العديد من دراسات االقتصاد القياسي الشواهد للعالقة بني التباين املكاين وتفاقم حاالت
الصراع يف النيبال.32
لقد سعت سياسات التشغيل املعتمدة يف مدة إعادة اإلعمار إىل إجياد فرص العمل
مباشرة من خالل األشغال العامة ،وحتسني الفرص الريفية غري الزراعية عرب مشاريع البنية
التحتية واالئتمان والتكنولوجيا ،وملعاجلة بعض أوجه عدم املساواة ،استهدفت السياسات املناطق
واجملموعات األكثر حرماانً .فعلى سبيل املثال أدخلت احلكومة نظام عمل يوفر فرص عمل
32 - Murshed, S. M., and S. Gates. 2005. “Spatial-Horizontal Inequality and the Maoist Insurgency
in Nepal.” Review of Development Economics 9(1): 121-134; DFID (Department for International
Development). 2007. Development Dilemmas: Challenges of Working in Conflict and Post Conflict
Situations in South Asia. London.
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لـ100يوم لكل أسرة سنوايً والسيما يف املقاطعات واملناطق األشد تضرراً من النزاع ،وقد مددها
البنك الدويل إىل  24منطقة جبلية .وقدمت برامج أخرى لدعم البنية التحتية القروية ،ومشاريع
مدرة للدخل تستهدف الفقراء واملستبعدين ،فضالً عن مشاريع بناء كثيفة العمالة .33وبسبب
هذه السياسات وغريها ،تقلصت الفجوات يف قيم مؤشر التنمية البشرية بني عامي 2006
و ،2011على الرغم من استمرار التباين الشديد بني الطبقات فضالً عن عدم املساواة العرقية.34
 .2العراق:

أ .برانمج النقد مقابل الغذاء

35

أطلق برانمج األغذية العاملي برانجماً لتقدمي النقود مقابل العمل يف العراق ملساعدة أفقر
الفئات يف اجملتمع العراقي يف كسب ما يكفي من املال لشراء الطعام الذي قد ال يكون يف متناول
أيديهم دون تنفيذ مثل هذا الربانمج.
وحبسب إدوارد كالون ،املدير القطري لربانمج األغذية العاملي يف العراق :فإن سبب
إطالق هذا الربانمج هو «انعدام األمن الغذائي يف العراق اليت تعد مشكلة ختص إمكانية احلصول
على املواد الغذائية وليس بتوافرها ،ففي الوقت الذي تتوافر فيه املواد الغذائية يف املتاجر ،ال ميكن
للجميع حتمل نفقاهتا ،وما يزال حنو مليون شخص حباجة إىل املساعدات الغذائية ،فضالً عن
ماليني آخرين يعتمدون على املساعدات احلكومية».
لقد بدأ هذا الربانمج التجرييب يف حمافظة دايىل بوسط العراق لتنشيط سوق العمل وإجياد
فرص عمل جديدة وتعزيز األمن الغذائي يف مناطق البالد الفقرية اليت تتضمن النشاطات اآلتية:
	•أنشطة النقد مقابل العمل :تنظيف قنوات الصرف الصحي والري وإعادة أتهيلها ،وغرس
األشجار ،وإعادة أتهيل األراضي الزراعية ،وتنفيذ محالت لتوفري ِخدمات الصرف الصحي.
33 - Brown, G. “Nepal: first steps towards redressing HIs?” In A. Langer, F. Stewart and R. Venugopal,
eds., Horizontal Inequalities and Post-Conflict Development: 256-296. London: Palgrave;Stewart F.,
“Employment Policies and Horizontal Inequalities in Post-Conflict Situations.” In A. Langer, F. Stewart
and R. Venugopal, eds., Horizontal Inequalities and Post-Conflict Development: Laying the Foundations
for Durable Peace: 61-83. London: Palgrave, 2012.
34 -. Nepal: Human Development Report Nepal: Beyond Geography, Unlocking Human Potential.
Kathmandu: UNDP, 2014.

 .35برانمج األغذية العاملي يطلق أول برانمج للنقود مقابل العمل يف العراق-أاير .2010
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	•حيصل املشاركون على ما يعادل  10دوالرات يومياً ملدة ثالثة أشهر ،بينما حيصل
املشرفون على ما يعادل  13دوالراً يومياً.
	•تُسدَّد مبالغ املستفيدين نقداً أسبوعياً كخطوة مبدئية ،ولكن برانمج األغذية العاملي
يدرس إمكانيات استخدام التكنولوجيا اإللكرتونية ،مثل البطاقات الذكية ،لتسهيل املدفوعات
واحلد من املخاطر األمنية يف الربامج املستقبلية.
ِ
أقل من متوسط األجر اليومي للعمال البالغ  17-13دوالراً
	• ُح ّددت األجور لتكون َ
يومياً ،حىت ال يستفيد من مشروعات النقود مقابل العمل سوى األفراد األكثر احتياجاً يف اجملتمع
الذين قد ال يتمكنون من احلصول على فرصة عمل إذا مل يشاركوا يف هذه املشروعات .ومن
املقرر أن يستفيد إمجايل  1444أسرة من هذا الربانمج يف مرحلته التجريبية.
	•شهد عام  2012تطبيقاً فعلياً لربانمج النقد مقابل العمل يف بغداد وحتديداً يف جممع أم
اجلدايل وجممع موسى الكاظم ،وجممع احلكيم.
	•�نُِّف َذ العديد من املشاريع من أبرزها تبليط شارع رئيس خيدم األسر الفقرية الساكنة يف
هذا اجملمع وكان العاملون من الطلبة منهم ،وأطلق على الشارع الذي �بُلِّط على وفق الربانمج
بشارع السبيس ،وشهد الربانمج تطبيق مشروع احلدائق املنزلية الذي حقق جناحاً الفتاً للنظر
من حيث كفاءة الوصول لألهداف املبتغاة منه الذي استهدف سكان اجملمع والسيما الشباب
والنساء وابألخص زوجات املعاقني.
	•اعتمد تنفيذ املشروع على تشغيل حوايل  50عامالً ملدة زمنية تبلغ  45يوماً ،وبلغ
متوسط أجر العامل اليومي  10دوالرات مع توفري املستلزمات الزراعية كافة كاألمسدة والبذور
والوقود للمولدات وغريها .وبذلك حقق هذا املشروع دخالً وأمنياً غذائياً لعدد من األسر يف
اجملمع الذي يبلغ عدد الساكنني فيه حوايل  1500أسرة ممن هجروا قسراً من املناطق احمليطة
ببغداد.
برامج التأهيل اجملتمعي والقروض املولدة للفرص
سعت الدولة ومؤسساهتا جبدية جتاه التخفيف من حدة البطالة وما تزال هذه املساعي
مستمرة عرب تبين العديد من السياسات والربامج اليت توفر فرص عمل مستهدفة الفئات اهلشة،
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حيث هناك أربعة برامج تستهدف الفئات الضعيفة واهلشة ابجملتمع وتوفري العمل الالئق للعاطلني
عن العمل وجلميع الفئات من أمهها:
	•برانمج التأهيل اجملتمعي ابلتعاون مع منظمة العمل الدولية للمدة من 2004-1997
أجنزت خالهلا ( )868مشروعاً ،مث توقف املشروع ليعود مشروعاً وطنياً منذ عام  2007حىت
عام  2016نُفذ خالهلا ( )383مشروعاً.

	•برانمج القروض الصغرية للمدة من ُ ،2009-2007منح خالهلا ( )73323مشروعاً
بقيمة  328مليون دوالر أمريكي.

	•برانمج االسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر منذ عام  2012ابلتعاون مع وزارة
التخطيط استمر حىت هناية  2016وركز املشروع على احملافظات األكثر فقراً ،وقد منح الربانمج
خالل هذه املدة 10896قروضاً بقيمة  86مليار دينار عراقي.
	•صندوق دعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل الذي استهدف مجيع احملافظات حسب
احلجم والكثافة السكانية ابستثناء إقليم
كردستان.منح مبوجب هذا املشروع حوايل ()49907
ُ
قرضاً للمدة  2016-2013وبقيمة بلغت أكثر من  212مليار دينار عراقي.
وعلى الرغم من أن هذه الربامج استهدفت رفع املستوى املعيشي لشرحية مهمة يف اجملتمع
لكن معدالت البطالة الكاملة والناقصة ومستوايت الفقر
والسيما الفئات األكثر ضعفاً وهشاشة ّ
واهلشاشة بقيت مرتفعة بسبب األزمات املتواصلة ،وضعف سياسات التشغيل الوطنية ،ومجود
الفرص ،وتردي مناخ االستثمار.
خامساً-أفاق للمستقبل:
ينبغي أن تركز سياسات التشغيل يف مراحل ما بعد النزاع يف حتليل حالة العمل احلقيقية
وعلى االعتبار الدينامي يف التعامل مع املتغريات اجملتمعية املتالحقة يف بنية العالقات التنموية
االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية وانعكاسها على واقع سوق العمل ،والسيما عند رسم
مسارات مرحلة ما بعد التعايف وخياراهتا.
ويف العراق أصبح من املهم أن نعيد النظر يف منظومة التشابكات احمللية واالسرتاتيجية
ملنظومة التشغيل التنموية ،أبعمق ما ميكن وعلى أوسع رقعة ممكنة أيضا ،من هذا املنظور ،جند
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أن خيار التمكني االقتصادي يشكل حموراً رئيساً ملواجهة التصدعات واآلاثر النامجة عن ظروف
األزمات املتالحقة من خالل:
1 .1تبين سياسة اقتصادية تساعد يف خفض معدالت البطالة ،ومشاريع ،وبرامج مولدة لفرص
العمل.
2 .2بناء قدرات اجملتمعات احمللية من خالل استهداف فئة الشباب واملرأة ،وضمان مشاركتهم
يف الفعاليات التنموية.
3 .3خفض معدل العمالة الناقصة عرب تبين برامج أتهيلية وتدريبية للتثقيف ابلعمل املنظم يف
القطاع اخلاص ،وإصدار القوانني الضامنة حلقوق العاملني ابلقطاع اخلاص مشاهبة للقطاع
احلكومي ،وتوجيه املوارد االقتصادية صوب األنشطة ذات االسرتاتيجيات كثيفة العمل قليلة
رأس املال.
4 .4تطوير الربامج التعليمية والتخصصات املطروحة يف التعليم اليت تليب التطور املتسارع يف
الوظائف ،ونوعيات العمل مع الرتكيز على املهارات احلياتية ،وعلى نظم الدراسة ذات
التخصصات املتعددة.
5 .5استلحاق األجيال الضائعة واملتأثرة ابلفقر والبطالة واألمية ،وثقافة العنف مبا يضمن حتقيق
األمن اإلنساين هلم.
6 .6توفري بيئة اعمال جاذبة وحمفزة الستثمارات القطاع اخلاص حنو مشاريع إعادة اإلعمار
والتنمية
7 .7تعزيز الشراكات بني القطاع العام واخلاص مبا يعزز من فرص النمو والتشغيل.
8 .8تبين نظام لألولوايت يف تنفيذ مشاريع إعادة األعمار والتنمية يف املناطق احملررة ،املستند
إىل معيار احلاجات األساسية للسكان ،ومعيار العودة للسكان النازحني ،فضالً عن معيار
االستدامة املبين على أساس القدرة على التمويل.
9 .9فرص استثمارية ملشاريع صغرية بتمويل قائم على منح القروض املتناهية الصغر للشباب من
كال اجلنسني؛ حتفيزاً لفرص العمل ،ودعماً لضمان سبل العيش املستدام هلم.
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وميكن هلذه املسارات أن تتحقق من خالل ما أييت:
	•تطوير قدرات الشباب وطلبة اجلامعات واخلرجيني إلكساهبم املهرات العالية اليت تسهل
حصوهلم على فرص التشغيل ،فضالً عن فرص العمل على املستوى احمللية والعربية.
والتوسع يف فعاليات وملتقيات التوظيف ابلتعاون
	•تطوير برامج اإلرشاد املهين لدى الطلبة،
ُّ
مع مؤسسات العمل.
	•االستفادة من الصيغ املطورة من نظم التعليم املستمر؛ إلاتحة مزيد من الفرص لألفراد من
أجل مواصلة التعلم يف اثناء العمل ،وتغيري التخصص ،والنمو املهين مع ضمان اجلودة.
	•رعاية حاضنات األعمال مبؤسسات التعليم العايل ،ودعم تطوير الشركات الناشئة واجناحها.
	•إعادة فتح مراكز حمو األمية لتشمل مجيع الفئات واألعمار ،مع تقدمي وسائل حتفيزية من
أجل االلتحاق هبذه املراكز.
وتبدأ اخلطوات الرئيسة على صعيد التنمية البشرية عرب متكني الشباب واملرأة لتوسيع
خياراهتم وفرصهم من خالل:
متكني الشباب:
	•تعزيز مبدأ املشاركة يف عملية التنمية بتوليد فرص عمل الئقة وآمنة للشباب.
	•دورات تدريبية تستهدف الشباب ،وأتخذ الطابع اإلنتاجي من خالل تعزيزها ملهارات
العمل اإلنتاجي للشباب.
	•بناء قيادات شبابية منتجة مبادرة منجزة تعزز دورهم الفاعل يف احلياة العامة.
	•تعزيز برامج رايدة األعمال واالبتكار ،وحاضنات األعمال؛ مما يساعد الشباب على التشغيل
الذايت؛ وإجياد جماالت ومشروعات عمل تناسبهم.
	•فتح آفاق املستقبل لألعداد املتزايدة من الشباب يف ظل دخول العراق مرحلة اهلبة الدميغرافية
مبا يضمن دورهم اإلجيايب يف التنمية ،ويعزز من احلس الوطين لديهم.
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	•احتواء النسبة املرتفعة من الشباب النازحني مبا يضمن محايتهم من االخنراط يف العمليات
اإلرهابية.
	•تبين برامج تدريبية متنوعة ومستجيبة لطلب سوق العمل تضمن متكني الشباب ومشاركتهم
يف عمليات البناء وإعادة اإلعمار.
	•تبين برامج متخصصة ذات بعد نفسي لتستهدف الشباب يف نزاع مع القانون والشباب
املتأثر يف النزاعات.
	•توجيه املصارف احلكومية واخلاصة مبنح القروض امليسرة للشباب والسيما شباب الريف.
	•إنشاء حاضنات أعمال يف احملافظات واألقضية؛ لتحتوي مشاريع الشباب وهتيئة مستلزمات
بنائها ،ومنوها ،وانطالقها للقضاء على بطالة الشباب وفقرهم.
	•تعزيز مشاركة الشباب يف طرح قضاايهم ومناقشتها واقرتاح احللول هلا.
وتشمل عمليات االستهداف للشباب ما أييت:
 الشباب يف اجملتمعات املتأثرة ابلنزاع. الشباب العاطل. الشباب املهمشني واملستبعدين من االستثمار. الشباب يف خمتلف مراحل التعليم. املرأة الشابة. الشباب الريفي. الشباب يف املناطق احلضرية واطئة الدخل أو الشعبية. الشباب يف نزاع مع القانون. الشباب يف مناطق العشوائيات.105
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 الشباب يف مناطق استهداف حمددة (املنكوبة ابملخدرات).متكني املرأة
	•جعل السياسة العامة للدولة مستجيبة أو مناصرة للمرأة؛ لتجسيد فكرة األدوار بني
اجلنسني ،وتثبيت منهج احلق وتكافؤ الفرص.
	•زايدة قدرة وصول املرأة إىل املوارد املالية مبا يعزز من استقالليتهن املالية ويضمن
مشاركتهن يف العمل.
	•احلد من ارتفاع معدالت األمية ،والفقر ،واملرض ،والتسرب من التعليم املرتفعة بني
صنوفهن ،مما جعلها يف مكانة متدنية بداللة مؤشرات التنمية البشرية.
	•تعزيز دور املرأة يف عملية البناء والتنمية جتسيداً ملبدأ تكافؤ الفرص.
السلم.

	•تبين برامج تدريبية لوضع بنود قرار ( )1315موضع التنفيذ بتدريب النساء يف فرتة

	•تشجيع الصناعات التقليدية كفرصة عمل انجحة للنساء ،مع تقدمي احلوافز املشجعة هلن
ودعمهن مادايً ومهارايً وتسويقياً.
	•تبين سياسة اقرتاضيه صديقة للمرأة وبضماانت ميسرة ،ترتبط أبدائهم اإلنتاجي؛ من
أجل تيسري وصول املرأة النازحة والفقرية واملعيلة ألسرهتا إىل املوارد املالية.
	•اللجوء اىل السياسة احملفزة لتعليم اإلانث والنساء وحمو أميتهن من خالل اإلعالن عن
حوافز مالية وأخرى اعتبارية لتشجيعهن االلتحاق مبراكز حمو األمية أو منعهن من التسرب من
املدارس مبا يضمن استمرارهن ابلدراسة.
	•معاجلة مشاكل املرأة النازحة ،وإعادة أتهيلها ،وادماجها يف اجملتمع
حتمل -طيلة أكثر من ثالثة
وال يسعنا يف اخلتام إال أن نقول :إذا كان اجملتمع العراقي قد ّ
عقود -أعباء هذا التدهور يف املسار التنموي ،وعاىن ابستمرار من قسوته ومرارته ،فإن ضغوط
احمللي احلايل ،وإحلاح العاملي املقبل ،من املشكالت والتحدايت واملخاطر اليت حتتّم اليوم تعزيز
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الدور اإلمنائي الفاعل للدولة ،ومتكني اجملتمع ،بدءاً ابلشباب عرب الشراكة اجملتمعية والسياسات
االجتماعية املبتكرة ،كخيار اسرتاتيجي عقالين للدولة (املدنية احلديثة) واجملتمع (املدين احلديث)
معاً.
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تحصين األطفال واليافعين من اإلرهاب والفكر المتطرف
د .أحمد قاسم مفتن *

2018-5-1
توطئة مفتاحية:
مثة ثالثة جماالت وعناوين إطارية عامة ميكنها -إذا أحسنّا استثمارها -أن تقدم لنا حلوالً
انجعة وجناحات حقيقية يف مواجهة التطرف سلوكاً وممارسةً وثقافةً ،وهذه اجملاالت تتعامل مع ثقافة
التطرف اليت تسبقه من جانب ،ومن جانب آخر متثل معاجلات إلزالة آاثر العنف والتطرف ،اليت
ميكننا إمجاهلا على النحو اآليت:
اجملال األول :من الواضح أن جانباً من الثقافة الدينية اليت يتم نشرها يف بعض املدارس
واملؤسسات الدينية وبعض األوساط األكادميية ترسخ وعي امتالك فئة أو طائفة حقيقة اإلسالم ،وأهنا
وحدها اليت تستطيع أن تستنبط األحكام الشرعية الصحيحة للوصول إىل الشريعة الصحيحة أو الدين
احلق ،وذلك يتطلب إشاعة ثقافة دينية منفتحة ومتساحمة من شأهنا السماح ابلتعددية وقبول اآلخر
سواء أكان رأايً أم فرداً أم جمتمعاً أم ديناً أم ثقافة ،وأن تعزز فرص فهم أفضل للدين والشريعة وأحكامها.
اجملال الثاين :إشاعة ثقافة جمتمعية مدنية ودميقراطية ،فحيثما تضعف هذه الثقافة تزدهر
ثقافة العنف والتطرف أبشكاهلا املختلفة :الدينية والعرقية والفئوية واجلهوية .وتلك مسؤولية «تربوية
وأكادميية وفكرية وإعالمية» ابلدرجة األساس ،لذا توجب أن يرعاها جهد وطين تؤسس له الدولة
أبركاهنا الرمسية واملدنية كافة -وتعمل السلطة التنفيذية على حتقيقها بصورة مؤسسية -مشروعاً
متكامالً متضافراً ،أيخذ صفة االستمرارية والدميومة ،ال صفة الظرفية املؤقتة.
اجملال الثالث :أتصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احرتام حقوق االنسان وقبول اآلخر
وترسيخها من خالل املؤسسات املعنية ابلتوجيه والرتبية ،مما يتطلب أن أتخذ وزارات الرتبية والتعليم
العايل والبحث العلمي دورمها يف هذا اجملال ،فضالً عن األوقاف ،ووزارة الشباب والرايضة،
واملؤسسات اإلعالمية ،إذ تقع على عاتقها مسؤو ٍ
ليات جسام يف هذا املنحى.
* تدريسي حماضر يف كلية اآلداب  -جامعة بغداد.
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املعطى النظري لسياسات الوقاية “بلحاظ امليدان”
تنطلق الدراسة احلالية يف بعدها النظري من مفاهيم الوقاية وعدم الوقوع يف اجلرمية أو
ممارستها ،وهتدف يف منطلقاهتا األساسية أيضاً إىل املشاركة يف الوصول إىل آليات تساعد يف احليلولة
من دون حدوث الفعل اإلرهايب على مستوى املكافحة ورفضه على مستوى الوقاية ،وتطرح كذلك
رؤاي ملعاجلة اآلاثر املرتتبة على ممارسته ،على صعيد األفراد املتورطني به ،والسيما أطفال داعش.
وتقوم األمناط النظرية املعاصرة يف جمال الوقاية من اجلرمية على منطني أساسيني ،مها:
أوالً :الوقاية االجتماعية:
يف هذا النوع من الوقاية يتم الرتكيز على العوامل االجتماعية واالقتصادية املفرزة للجرمية
واإلرهاب وكيفية معاجلتها عن طريق التعليم ،والتثقيف ،وتوفري العمل ،والسكن ،وملء أوقات الفراغ
لألطفال واليافعني والشباب ،فضالً عن التنشئة االجتماعية السليمة ،والتواصل االجتماعي ضمن
شبكة عالقات متوافقة يف بيئة اجتماعية داعمة ومعززة ،وغريها من برامج اجتماعية موجهة.
اثنياً :الوقاية املوقفية:
ويف هذا النوع من الوقاية تنصب اجلهود الوقائية على فئات اجتماعية معرضة للوقوع يف
اجلرمية (كاألطفال واليافعني والشباب) إلندفاعهم ولقلة خرباهتم االجتماعية ،أو يتم الرتكيز فيها
على مناطق جغرافية معينة كتلك اليت تكثر اجلرمية يف أوساطها من قبيل املناطق املتوترة أمنياً ،أو
اخلاضعة لسيطرة اجلماعات اإلرهابية ،أو اليت تضعف فيها سلطة القانون ،أو يتم الرتكيز وقائياً على
بعض األمناط اإلجرامية املرتفعة يف اجملتمع كما يف حاالت التجنيد والتدريب القتايل على التفخيخ
واألحزمة الناسفة واالنتحاريني؛ لتُدرس ،ومن مث تُقدم الربامج واألنشطة ملعاجلتها والتحصني من
الوقوع فيها استباقياً.
ولوضع التصورات السابقة يف شكل مثلث هرمي ميكن قراءته على حن ٍو واضح ،ومي ّكننا من
()1
فهم فكرة املعطى النظرية بنحو أفضل ،سيجري عرضه على النحو اآليت:

وحلدوث السلوك اإلجرامي واالرهايب فال بد من أن تتوافر يف الشخص اإلرادة ملمارسة
السلوك اإلجرامي ،على أن هذه اإلرادة ال تكفي وحدها إلفراز سلوك خارج عن القانون ما مل تتوافر
الفرصة واملقدرة لشخص ما ليتمكن من تنفيذ اجلرمية.
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فعلى سبيل املثال لتكون اإلرادة اإلجرامية لدى الشخص ملمارسة سلوك اإلرهاب املصحوب
ابلعنف فال بد من أفكار تغذي هذا السلوك لدى الشخص حىت يصبح مستعداً وقابالً لتلقي
األفكار اليت تصور له فساد اآلخرين ،وأنه حيمل احلقيقة املطلقة وحده؛ فهذا الفكر املتطرف يشكل
العقلية اإلجرامية لدى األفراد املمارسني للسلوك االحنرايف املتمثل يف اإلرهاب جبميع صوره وأشكاله،
هذا التشكل للسلوك اإلجرامي ينطلق من حمور تشكل اإلرادة اإلجرامية اليت يرمز هلا ابحلرف (أ)
يف مثلث السلوك اإلجرامي ،حيث إن األفكار اإلرهابية تتشكل لدى األشخاص الذين لديهم
االستعداد لتقبلها فتتكون لديهم اإلرادة اإلجرامية ملمارسة السلوك اإلجرامي ويصبحون جاهزين
ملمارسة ذلك السلوك مىت ما توافرت لديهم الفرصة واملقدرة اللتني متثالن (ابءً وجيماً) يف مثلث
السلوك اإلجرامي .وابلتأكيد األمر يكون أوثق وأيسر مع األطفال واملراهقني كون عميلة تطويعهم
وإقناعهم وخداعهم تكون أسهل وأقل تعقيداً مما يكون عليه احلال مع البالغني.
وبذا فإن الشخص املمارس للسلوك اإلجرامي ينبغي أن تتوافر لديه معتقدات معينة هتيئ
له إرادة السلوك اإلجرامي ،فضالً عن ضرورة إجياد الفرصة املناسبة إلحداث السلوك التدمريي،
واملقدرة من خالل ضعف الرقابة األمنية وتوافر متفجرات للتدمري أو غريها من ممارسات سلوكية
هتدف إىل التدمري ونشر الذعر واخلوف لدى أفراد اجملتمع؛ وهبذا يكون السلوك اإلجرامي املتمثل يف
العنف واإلرهاب والتطرف نتاج لتوافر العوامل الثالثة املربزة يف مثلث السلوك اإلجرامي( :اإلرادة،
املقدرة ،الفرصة).
و نستنتج من ذلك أن جهود املكافحة تبقى يف جمملها مرتكزة على تقليل الفرص ملمارسة
السلوك اإلجرامي لدى األشخاص وتقليل فرص املقدرة على ممارسة السلوك اإلجرامي املتمركزة
حول (ابء وجيم) ،أما جهود الوقاية على مستوى (أ) فهي مرحلة أكثر تطوراً ،إذ إهنا جيب أن
تنطلق من اجلهود الرامية إىل تقزمي اإلرادة اإلجرامية لدى األشخاص حبيث ال يتمكنون من
ممارسة السلوك اإلجرامي ،من خالل وسائط التنشئة االجتماعية السليمة وتوفري الرفاهية اليت جتعل
األشخاص ال يفكرون أو يرغبون مبمارسة السلوك اإلجرامي حىت يف حال توافرت الفرصة واملقدرة
لديهم ملمارسة مثل هذا السلوك.
وتنطلق جهود الوقاية املنطلقة من رفض اإلرادة اإلجرامية يف جمملها من الربامج التنموية اليت
هتدف إىل رفاهية املواطن يف الدرجة األوىل ،وجتعل إرادته يف ممارسة السلوك املنحرف قليلة -إن
مل تكن معدومة -وال ميكن الوصول إىل جهود الوقاية االجتماعية إال من خالل أداء مجيع أنساق
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اجملتمع تكاملياً لواجباهتا االجتماعية الرامية إلحداث االستقرار يف اجملتمع عموماً.
إن جهود الوقاية جيب أن تتصدى هلا مؤسسات اجملتمع املختلفة ومنها املؤسسات الرتبوية
واإلعالمية ومؤسسات اجملتمع املدين ،اليت ستؤدي مبجملها عمالً مهماً وابرزاً يف رفض اإلرادة
اإلجرامية لدى األطفال واليافعني ومنعهم من ممارسة سلوك العنف والتطرف ،إذ إن رفض السلوك
اإلجرامي جيب أن ينطلق من حمور الوقاية واملقصود به وجود دوافع داخلية لدى األفراد متنعهم من
ممارسة سلوك العنف والتدمري يف اجملتمع عن طريق وسائط التنشئة االجتماعية املختلفة اليت من أمهها
األسرة واملدرسة ودورمها يف مقاومة اإلرهاب ،والعنف ،والتطرف.
األسباب االجتماعية لربوز ظاهرة اإلرهاب والعنف والتطرف
(التأثري املباشر وغري املباشر على األطفال واليافعني)
ينطلق الفكر املتطرف لدى األفراد من ثالث مراحل أساسية ،متثل مبجملها نتاجاً خللل
يف وسائط التنشئة االجتماعية ،وتعد ضرورية لتشكل الفكر املنحرف ،إذ تنطلق غالباً من اآليت:
 .1أصحاب األفكار املتطرفة (بعض من األهل ،اجلريان ،األصدقاء ،شخصيات مؤثرة،
بوصفهم البيئة االجتماعية اليت تنشأ الطفل وتشكل شخصيته) لديهم رغبة جاحمة يف إقصاء اآلخر،
فهم الوحيدون القادرون -حسب رؤيتهم -على فهم احلقائق واألمور .وامتالك احلقائق الزائفة هذا
سيمرر للصغار واليافعني كوهنم يف طور النمو والتشكل ويتلقفوهنا على أهنا صادقة وصحيحة.
 .2أصحاب األفكار املتطرفة لديهم أحادية يف النظر فاحلقائق لديهم ليس هلا إال وجه واحد
وطريق احلياة ليس له إال مسار واحد .ومن يتأثر هبم من الصغار واليافعني ويتخذهم قدوة سيسلك
سلوكهم ويرى بعينهم ويعتقد مبعتقدهم ،فلسان حاهلم يقول“ :أان على صواب وخمالفي قطعاً
خمطئ ،يستحق الفناء؛ ليعم الصواب واخلري».
 .3حيمل أصحاب الفكر املتطرف توجهات عقدية وفكرية تؤكد ما لديهم من قناعات وال
يرغبون يف التنازل عنها ،وإهنم غري مستعدين للتخلي عنها أو مناقشة اآلخرين فيها.
 .4يشري التحليل االجتماعي املتعمق ملمارسة العنف والتطرف إىل أن هناك خصائص
مشرتكة جتمع هؤالء األطفال واليافعني الذين حيملون الفكر املتطرف واملتسم بروح التدمري والتخريب
()2
وهذه اخلصائص ميكن التحدث عنها على النحو اآليت:
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أ .القابلية لإلحياء ،فامللحوظ عليهم أهنم استقوا كثرياً من املعلومات من بعض األشخاص املؤثرين
دينياً ،ومن دون مناقشة أو متحيص وإمنا أخذوها مسلمات غري قابلة للنقاش.
فتلك القابلية على اإلحياء ضرورية لتشكيل إرادة السلوك اإلجرامي لدى األطفال واليافعني
على مستوى املمارسة.
ب .حداثة السن ،إذ إهنم صغار يف السن ،ومن املعلوم أن صغار السن هم أكثر رغبة يف املغامرة
وأكثر استعداداً للخروج عن نواميس اجملتمع من الكبار والبالغني.

ج .املرور ابلتجربة العنفية ،من خالل املشاهدة واحلضور يف موقع احلدث العنفي كنوع من التهيئة
النفسية واالجتماعية لتقبل العنف واإلرهاب.
ختتص ابملقدرة على ممارسة السلوك اإلجرامي.
د .التدريب العسكري املكثف ،وهذه النقطة ُّ
هـ .غسيل الدماغ ،واملرور بدروس أيديولوجية ذات حمتوايت معنوية هتدف إىل إقصاء اآلخرين
وتكفريهم واستباحة دمائهم لشرعنة اإلرهاب والقتل ضدهم.
و .التطرف على املستوايت الثالثة:
1 .1املستوى العقلي أو املعريف واملتمثل يف انعدام القدرة على التأمل والتفكري (ن ّفذ وال تناقش).
2 .2املستوى الوجداين واملتمثل ابالندفاعية يف السلوك( ،الطاقة االنفعالية عالية لدى األطفال
واليافعني فيجب استغالهلا).
3 .3املستوى السلوكي واملتمثل يف ممارسة العنف ضد اآلخرين( ،آمنت مبا نقول ،ونعتقد،
وتدربت ،وعرفت عدوك فافعل).
فهناك عوامل قد هتيّئ حلدوث الفرصة الساحنة للسلوك اإلرهايب ،ومن بينها ما أييت:

1 .1تردي الظروف االقتصادية واالجتماعية ألسر األطفال.

2 .2قيام أمناط من السلوك املشاهبة يف بقاع أخرى من العامل يتم تداوله بشكل يومي يف وسائل
اإلعالم ويطلع عليها األطفال واليافعني وحتفزهم على العنف وتربر له.
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3 .3عدم وجود منافذ للحوار ،والعيش يف بيئات أحادية الفكر والتوجه مما يولد التطرف.
4 .4القناعة ابستحالة تغيري الواقع أبي وسيلة أخرى سلمية ،أي إقناع األطفال واليافعني أبن الواقع
سيّئ وال ميكن تغيريه إال ابلعنف واإلرهاب.
5 .5وجود رموز فكرية �تُنَ ِظّر للسلوك املنحرف وتقنع األطفال واليافعني أبفكارها.

6 .6سيطرة اجلماعات اإلرهابية على مناطق معينة ،وإخضاع سكاهنا ابلقوة لتوجهاهتم وعقائدهم
وممارساهتم.
يف واقع داعش وتداعياته ،يعد األطفال الفئة األكثر تعرضاً ملمارسات اجلماعات املتطرفة
من بني الفئات السكانية األخرى ،إذ ميارس التنظيم سياسات مقصودة مع األطفال؛ لتعميق جذور
العنف وترسيخ أيديولوجيته الراديكالية وليكون األطفال إرثه لألمد البعيد.

أثرت ممارسات داعش اإلرهايب سلباً على نفسية األفراد عموماً يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتم،
وعلى حنو خاص على األطفال ،إذ اختفت مشاهد طوابري التالميذ والطلبة وألوان مالبسهم الزاهية
وهم يذهبون إىل املدارس ،وفرض التنظيم مناهج تعليمية تتوافق مع عقائدهم وتوجهاهتم ،وأُجربوا
املعلمني على اخلضوع لدورات يف املنهاج وطرائق التدريس اليت تؤدي مبجملها لتنشئة جيل أطلقوا
عليه تسمية (أشبال اخلالفة) ،إذ جعلوا التعليم مقتصراً على الذكور فقط ،وأخذوا يعلموهنم فنون
القتال ومحل السالح ،وقطع الرؤوس ،وكيفية القيام بعمليات انتحارية ،وإن عمليات القتل الوحشية
وممارسة العنف جعلت بعض األطفال يتأثرون هبا وحياولون تقليدها ،وتسببت لبعضهم اآلخر
اب ٍ
بنوابت فزٍع واضطر ٍ
نتيجة للصدمة(.)3
تعرض األطفال يف املناطق اخلاضعة لسيطرة داعش إىل أسوأ بيئة معيشية ،نتيجة للصدمات
ّ
النفسية احلادة والتكرارة الناجتة عن انتشار العنف واحلرب والنزوح ،فضالً عن اإلمهال املدرسي
واحلرمان والفقر ،وتكون مثل تلك الظروف القاسية واملؤملة مدمرًة لبنية الدماغ العضوية والوظيفية؛ ألن
الدماغ يف مرحلة الطفولة مير أبهم مراحل تكوينه ،إذ تؤدي الصدمات إىل التوتر واخلوف واهللع لدى
األطفال ،وميثل ذلك خطراً ابلغ األمهية على صحتهم النفسية والبايولوجية ،ويصاحبه غالباً تغيريات
فيزولوجية يف اجلسم ،تنتج عنها تغيرُّ ات كيميائية يف الدماغ ،ختلق بيئة سامة خلالاي الدماغ ،وتؤثر
هذه البيئة السامة على وظائف تلك اخلالاي ،فضالً عن أتثريها على بناء وهيكلية الدماغ؛ وبسبب
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تلك التغيريات سينشأ الصغار بقدرات ذهنية ضعيفة ،وقصور يف التعليم ،وابحتمالية عالية لإلصابة
ابألمراض النفسية ،مثل الكآبة ،وأمراض القلق مبختلف أنواعها ،وكبت املشاعر داخلياً ،أو االنفعال
الشديد والغضب والعدائية ،فضالً عن ممارسة العادات الضارة مثل التدخني وتعاطي املخدرات(.)4
أساليب تنظيم داعش يف كسب األطفال لالخنراط ضمن صفوف مقاتليه:

()5

عمد التنظيم إىل مماسة أساليب مقصودة ممنهجة ومتنوعة لكسب األطفال وضمه لصفوفه
لعل من أمها ما أييت:
 1 .1استغالل األطفال واملراهقني من أبناء األسر الفقرية مقابل دفع األموال وإغراء ذويهم ابملكاسب
مقابل راتب شهري تراوح بني ( )500-300دوالر شهرايً ،فضالً عن حماولة كسبهم عرب
التأثري الفكري والعقائدي القناعهم ابلقتال إىل جانب مسلحيه.
تربر التشدد والعنف والقتال ،فضالًعن مناهج دراسية خاصة
 2 .2إعداد مناهج دراسية دينية ّ
ابحلرب ،والقتل ،والتفخيخ ،والذبح ،وكيفية االنتحار ،جرى العمل عليها يف مدارس املناطق
اخلاضعة للتنظيم.
 3 .3توزيع األلعاب واهلدااي ذات الطابع العنفي على األطفال بعد اجتيازهم لدورات أو دروس
ختدم فكر التنظيم ودميومته وسيطرته.
 4 .4إخضاعهم لتدريبات عسكرية مكثفة ومبعسكرات خاصة احتوت على صنوف القتال احلي
واالغتياالت ،ولعل من أبرز معسكرات تدريب األطفال هي (أشبال العز ،الرقة ،الطبقة،
الزرقاوي ،األشبال ،الطالئع).
 5 .5يعتمد داعش يف جتنيده لألطفال على برامج الرتغيب اليت هتيّئ لألطفال أنشطة ترفيهية
واجتماعية يفتقدون هلا يف ظل األوضاع املزرية اليت يعيشوهنا يف كنفه ،إذ قدموا للمراهقني فرصة
للتعبري عن ذواهتم من خالل االرتباط بتنظيم قوي عسكرايً ،حيث ميكن هلم أن يشعروا ابلسلطة
وحتقيق الذات؛ كوهنم ميارسون أفعال وممارسات يؤديها البالغون.
6 .6أجرى التنظيم بعمليات مرحلية وحبسب الفئات العمرية لألطفال لتطويعهم وكسبهم وترويضهم
لكسر حاجز اخلوف ،والسيما أولئك الذين ترتاوح أعمارهم بني  12-6سنة ،إذ عمد
التنظيم إىل زجهم يف خدمات الدعم اللوجسيت ملقاتليه ،من قبيل نقل الذخرية ،وإعداد
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الطعام ،وإصالح العتاد واآلليات وتنظيفهما ،فيما يشارك آخرون يف أعمال احلراسة والدورايت
واحلواجز ،ليتدربوا عن قرب وليتعرفوا على احلياة العسكرية وطبيعة فعالياهتا ليصبحوا فيما بعد
مقاتلني متمرسني.
7 .7عرض مشاهد العنف اليت يمُ ارسها التنظيم على األطفال ،وتشجيعهم على ممارستها ،واملشاركة
فيها.
8 .8أظهرت كل التسجيالت والصور اليت بثّها التنظيم ألعمال اإلعدام والذبح والصلب اليت
مارسها يف املناطق اليت يُسيطر عليها وجود األطفال يف الصفوف األمامية ،وأظهرت قيام
األطفال حبمل الكامريات واهلواتف احملمولة لتصوير املشاهد.
دربُوا على تنفيذ العمليات
9 .9خطف األطفال وإجبارهم على االلتحاق مبعسكر التدريب ليُ َّ
االنتحارية ،إذ خيضع األطفال للتدريب يف معسكرات معزولة ومغلقة ،ينعزل األطفال عن
ذويهم ،وتقطع االتصاالت هبم ،وخيضعون لدورات تدريبية مكثفة وعنيفة ،تتضمن نشاطات
قائمة على معرفة فنون القتال ،واستخدام السالح ،وإعداد املفخخات ،واملتفجرات ،والتدريب
على العمليات االنتحارية .ويعمل التنظيم على مساومة األطفال داخل املعسكرات على
عوائلهم ابالغتصاب أو القتل.
1010منح األطفال حظوة بني أقراهنم من األطفال من خالل محل السالح ،ولبس الزي
العسكري ،ومصاحبتهم لبعض قيادات التنظيم ،ومحل الراايت ،واالستماع إىل األانشيد
احلماسية ،فضالً عن منح بعضهم ألقاابً كتلك اليت تطلق على قيادات التنظيم مثل لقب أيب
القعقاع وأيب طلحة ،وغريها.
1111نشر الطائفية وكراهية اآلخر وأحقية قتله والتنكيل به ،كون انضمامهم إىل التنظيم جزءاً
من دفاعهم عن الدين واملذهب الذي يعتقده التنظيم بوصفه الدين احلق والواجب اتباعه من
دون سواه.
1212إعادة تفسري اآلايت القرآنية من قبل التنظيم لألطفال بطريقة ختدم سياساته ،والرتكيز على
ابب “اجلهاد” من دون سواه.
1313أخذ البيعة من األطفال عرب طقس منظم جيري يف العلن من خالل ترديد عبارات
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وشعارات فقهية وشرعية ابللغة العربية الفصحى اليت ال يفهم مضموهنا غالباً األطفال ،بيد أهنا
تقوم على مضامني االستعداد للتضحية واملوت من أجل قيام الدولة املزعومة ونشر عقائدها،
ويُعرض ذلك الطقس بطرق حمببة لألطفال وتدعوهم للتفاؤل.
1414استخدام األطفال يف عملية التجسس ومجع املعلومات يف بعض املناطق ،والسيما مناطق
سكناهم كوهنم ال يثريون الشكوك.
1515طباعة كتيبات وقصص ختدم أفكار التنظيم محل بعضها عنوان “دور األخت يف اجلهاد»،
تتضمن حث النساء قراءة قصص اجلهاد على األطفال حينما خيلدون للنوم ،وتشجيعهم على
ممارسة ألعاب الرماية؛ لتحسني قدرهتم على التصويب.
1616اعتمد التنظيم أسلوب «جهاد العائالت» ملقاتليه األجانب؛ لضمان الوالء الكلي من قبل
تلك العوائل ازاء التنظيم ،إذ أفرز اعتماد ذلك األسلوب شدة تلك العوائل يف القتال ومحاسهم
املفرط .فإىل جانب الدافع «العقائدي» فإن التنظيم أخذ يدفع رواتب ومستحقات ممتازة لتلك
العوائل ال تقل عن ( )600دوالر شهرايً للشخص الواحد كحد أدىن مع امتيازات أخرى من
«الغنائم» ،وتكاليف الزواج ،والسكن ،والزعامة؛ وهبذا أصبحت عوائل املقاتلني األجانب
ينعمون حبياة مرفهة مقارنة ابآلخرين.
منذ دخول داعش وتناميه يف العراق ،ركز التنظيم يف إظهار األطفال وبنحو ابرز يف دعاايته،
فاألطفال ال ميثلون قيمة دعائية لداعش فحسب ،بل إهنم أشخاص سيتم تنشئتهم ليصبحوا
متشددين أيضاً ،وميتلكون القدرة على القتل والقتال ،وهي ظاهرة تتطلب دراسة معمقمة لوصف
الطرائق املتنوعة اليت استخدمها التنظيم لتجنيد األطفال يف أحناء خمتلفة من العامل وحتديدها .وبعد
حتليل دقيق لوسائل داعش الدعائية ،وما نشر يف وسائل التواصل االجتماعي ومقابالت أجريت
مع األطفال اهلاربني من التنظيم ،فضالً عن املقابالت اليت أجريت مع بعض الذين ألقي القبض
عليهم ،وأجريت معهم مقابالت من قبل صحفيني وابحثني وعمال إغاثة ،نشرت فيما بعد على
مواقع التواصل االجتماعي والفضائيات والصحف؛ وهبذا أصبحت لدينا اآلن مادة واسعة متكننا
من حتليل أمنوذج التوظيف والتدريب املستخدم من قبل داعش لتجنيد األطفال وكسبهم لصفوفه.
يقسم أطفال داعش بنحو عام مخس فئات ،هي:
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أبناء املقاتلني األجانب (أسر منتمية للتنظيم).أبناء املقاتلني احملليني (أسر منتمية للتنظيم).جمهولو النسب واأليتام الذين وجدوا طريقهم إىل دور األيتام اليت يسيطر عليها التنظيم.اجملندون قسراً رغماً عنهم وعن ذويهم.املتطوعون إبرادهتم للعمل مع التنظيم من دون رغبة ذويهم.وترجع النسب املتزايدة لكسب األطفال إىل التنظيم غالباً إىل عمليات االستمالة والرتغيب
الناجحة اليت استخدمها داعش ،حيث اجتهد التنظيم ليغرس يف األطفال روح االلتزام والصداقة
احلميمية .وهذا النمط خيتلف عن جتنيد األطفال يف العديد من األماكن األخرى من العامل اليت
شهدت تواجداً للجماعات اإلرهابية ،والسيما يف الدول األفريقية ،حيث إن األطفال الذين يعدون
للقتال يكونون أيتاماً يف الغالب ،ويف العموم ،ليس لديهم آابء أحياء ،فهم إما خمتطفون وإما
مرتوكون من قبل القائمني على رعايتهم ،وتقوم املليشيات اإلرهابية ابحتضاهنم اجتماعياً لتشكل
معهم عالقات وثيقة تعوض فقدان أسرهم ،وابلنتيجة استبدال أسرهم ابلتنظيم بوصفه اجلهة الراعية
هلم.
وقد وصل املئات من األطفال األجانب إىل العراق وسوراي قادمني من دول خمتلفة من
أورواب ،والشرق األوسط ،وجنوب آسيا .ويف حلظة وصوهلم سجلوا إبحدى املدارس الدينية املنتشرة
يف املناطق اليت كان يسيطر عليها التنظيم ،اثنتان منها خصصت لتلبية احتياجات املتحدثني ابللغة
اإلجنليزية .ومتثل تلك املدارس جانباً واحداً من اسرتاتيجية داعش لتحويل األطفال من جمرد مارة
إىل مقاتلني حمرتفني ابلكامل ،وبنح ٍو منهجي ومؤسسي قائم على مرور األطفال بست مراحل
خمتلفة تتمثل ابآليت :التنشئة االجتماعية ،والتعليم ،واالختيار ،والقهر ،والتخصص ،والتمركز.
()6
عرض على حن ٍو تفصيلي:
ولغرض توضيحها ستُ ُ
 .1التنشئة االجتماعية:
يعلّ ُم تنظيم داعش يف البداية األطفال عن طريق التنشئة االجتماعية التدرجيية وليس عن
طريق التلقني ،إذ ميتلك التنظيم عدداً من الطرق للوصول إىل ذلك ،ولكن األكثر وضوحاً من بينها
يكون ابملناسبات العامة اليت هتدف إىل رفع مستوى الوعي بشأن الفرص اليت ميكن لداعش تقدميها
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ومنحها للمتعاونني معه أو املنضوين حتت إدارته .وجتذب بعض من تلك االجتماعات والتجمهرات
يف كثري من األحيان -األطفال من خالل تقدمي لعب جمانية وحلوى جملرد تواجدهم يف مكانالتظاهر .وميكن لألطفال يف هذه األحداث املساعدة من خالل التلويح براايت داعش السود أو
حىت جمرد احلضور ،ومع ذلك جيرى تكرميهم ومنحهم اهلدااي .فمثل هذه اإلغراءات تعمل مبنزلة نوع
من أنواع اجلذب؛ حبيث يؤدي تكرارها إىل تعود األطفال على اخلروج ملعرفة املزيد حول احلياة حتت
ظل التنظيم والتعاطف معه واإلميان به.
شجع األطفال روتينياً على حضور اإلعدامات العلنية.
من جانب آخر ويف السياق نفسه ،يُ َّ
يف البدء تعرض عليهم أفالم اإلعدامات ،وابلتدريج يتم إحضارهم يف الفعاليات احلية .إن تعود
األطفال على مشاهدة مثل هذا العقاب البدين ،سيؤدي إىل استيعاهبم هلذا العنف وع ّدها شيئاً
طبيعياً ،وسيؤدي ابلنتيجة إىل ممارسته ،أو أبقل تقدير �تََقبّل ممارسته.
تظهر أشرطة الفيديو الدعائية لداعش ،وقوف األطفال بعناية أمام الكامريا ،ويُدربون على كيفية
التصرف يف مثل تلك املمارسات ،ويف بعض احلاالت ،يتم الثناء على األطفال احلاضرين الشاهرين
للسالح ،أو الرافعني للرؤوس املقطوعة لضحااي داعش .ويتعلم األطفال عموماً ،وأبناء املقاتلني األجانب
واحملليني على وجه اخلصوص ،أن املشاركة واحلضور يف مثل هكذا مناسبات تتضمن منح مكافآت.
 .2التعليم ،والقهر ،واالختيار:
«احضر ،وألق التحية فقط ،شاه ْد
بعد حضور األطفال يف مناسبات واجتماعات متعددة
ْ
وتعلّم» ،فإن اخلطوة املقبلة يف التلقني حتدث من خالل زجهم يف برامج التعليم اجملاين ومبناهج
خاصة معدة من قبل داعش؛ إذ فرض التنظيم سيطرته على العديد من املدارس واملساجد .وعلى
الرغم من أن العديد من معلمي املدارس األصلية بقوا يف مواقعهم ،لكن عليهم تدريس مناهج
أعدت من قبل التنظيم تقدم لتالميذ ذكور (فقط) مفصولني عن اجلنس اآلخر متاماً ،ويتضمن ذلك
املنهج شروحات للتدريب على األسلحة ودروس فقهية للتكييف األيديولوجي املتشدد .وال يبدو
للمشاهد اخلارجي وللوهلة األوىل أن احلضور إىل املدارس شيء إلزامي لألطفال وذويهم ،ولكن
الكثري من اآلابء يرسلون أطفاهلم من دون إكراه (أسر املقاتلني األجانب واحملليني املنتمني للتنظيم)،
ويف عدد قليل من احلاالت تلقى األهل الذين رفضوا االمتثال للتنظيم هتديدات بشأن ذلك (األسر
غري الراغبة ابالنتماء للتنظيم).
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يف تلك املدارس ،يتعلم األطفال منهجياً أيديولوجية داعش؛ مما جيعلهم أقرب إىل بعضهم
بعضاً ،وكذلك ألعضاء التنظيم الذين يعملون على اكتشاف األطفال ذوي املوهبة الكافية ليتم
زجهم فيما بعد يف أحد معسكرات التدريب املخصصة للجماعة لكسب صفة «شبل» من أشبال
اخلالفة وجيشها املرتقب.
ينظر التنظيم إىل األطفال ابعتبارهم أدوات للدفاع عنه؛ مما جيعل التعليم مبهاراته املعهودة
شيئاً غري ضروري ،فهم غري مهتمني يف خلق توافق أيديولوجي لألطفال ،أو وضع مواد تساعد على
اكتساهبم معارف متنوعة ،والشيء الوحيد الذي حيتاجونه هو إعداد أشخاص مؤهلني للقتال ،وهذا
ما ندعوه خباصية (القهر) أو أحادية التوجيه ،وإلزامية التنفيذ.
يولّد االنضمام لداعش شعوراً ابلفخر ،واهليبة ،واملنافسة داخل األطفال املنتمني إليه «
أشبال اخلالفة» ،ليكون كل طفل مؤهالً للتدريب العسكري أيضاً .ويُ ُّ
عد التالميذ األصغر سناً يف
البداية وكتطوير مرحلي للعمل كجواسيس وتشجيعهم على املراقبة واالطالع على أفراد األسرة أو
اجلريان الذين ينتقدون داعش أو ينتهكون أحد قوانني الشريعة اليت يعتقدها التنظيم ،ويعرف هؤالء
اجملندون الصغار أن القيام بعمل جيد سيزيد من فرصهم للدخول يف معسكر تدريب األشبال؛
فإذا جنحوا بذلك واجتازوا املرحلة فإهنم سيخضعون لعملية منهجية ومنظمة لتطويرهم ،اليت تنطوي
على التلقني والتدريب البدين .وابملرحلة هذه يقلد األطفال أدوار الكبار ،حيث يرتدون زايً مشاهباً
ويتعلمون اللغة اليت يتدواهلا الكبار ،ويدرسون مواصفات «األعداء (الكفار)» وعن األسباب اليت
توجب قتلهم واستئصاهلم.
صمم داعش عملية منهجية لتخريج شباب مسلح كفوء ،يتبىن حقاًكل تعاليم التنظيم ويؤمن
هبا؛ حبيث يشهد األشبال اجملندون -مثل غريهم من األطفال يف املناطق اليت تسيطر عليها داعش-
عمليات اإلعدام ،والرجم ،وقطع الرؤوس ،بيد أن هؤالء األشبال يتحولون من رؤية اإلعدام إىل
مرافقة السجناء والضحااي إىل مذاحبهم ،ويف بعض احلاالت يوزع األشبال السكاكني للبالغني قبل
قطع رؤوس احملاكمني ،وأخرياً -ويف العديد من احلاالت -ينفذ هؤالء األشبال عمليات اإلعدام
أبنفسهم ،ويعد هذا هو االختيار النهائي واألكثر تطرفاً إلثبات الوالء داخل التنظيم.
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 .3التخصص والتمركز:
اقتصرت املراحل السابقة على فعاليات وأدوار متعددة ومتداخلة مجاعية الطابع ،يقوم هبا
لكن املرحلة احلالية يعمد فيها التنظيم على جعل األطفال
األطفال من أشبال داعش عموماًَّ ،
ينجزون مهام متخصصة على وفقا ما أظهروه خالل التدريب واملعايشة والدرس ،ليتم -بناءً على
عي بعضهم يف نقاط التفتيش أو يؤدون
ذلك -تصنيفهم وأكتشاف استعداداهتم ومواهبهم ،حيث يُ نَّ
مهام احلراسة الشخصية للقادة ،أو يرتدون حزاماً انسفاً ،حىت لو مل يكونوا انتحاريني فعليني،
إذ جيري عرب ذلك فحص رابطة جأشهم واعتيادهم على محل احلزام الناسف ليستخدموا بعد
ذلك انتحاريني فعليني ،وهذا ما نطلق عليه خاصية (التخصص) .وينشر األطفال الذين يبدون
االستعداد للتواصل واحلاصلني على فهم أعمق لأليديولوجية الداعشية كمجندين مدربني ومشرفني
على أطفال آخرين ،حيث يعتمدون يف هذا على اللغة املشرتكة واخلاصة ابلفئة العمرية (لألطفال)
كأداة تسمح هلم بتجنيد أطفال آخرين وكسبهم لداعش.
إن جتنيد األطفال ال حي ّفز البالغني على العمل مع التنظيم وخيلق هلم حتدايً فقط ،إال أنه
يساعد أيضاً يف إغراء مزيد من األطفال ويدفعهم إىل االنضمام للتنظيم مع وعود احلصول على
مكانة ومكافآت من املسلحني البالغني واجلمهور العام على حد سواء.
ويطلب من األشبال املتخرجني حديثاً التجوال يف املدينة علناً ابلزي الكامل املخصص
للمقاتلني ،مع محلهم ألسلحة متعددة لإلشارة إىل قوهتم وانضباطهم من جانب ،ومن جانب آخر
إلظهار العنف الرمزي الذي يساعد يف نشر اخلوف والرهبة يف قلوب معارضي التنظيم .ويطلب
منهم أيضاً استعراض بعض الفنون القتالية يف الساحات العامة ،حيث يقوم خالهلا األشبال حبركات
وفعاليات بينما يتلقون خالهلا الضرب من القادة الكبار كنوع من أنواع إظهار قدراهتم القتالية
وحتملهم ،ويرافقهم غالباً يف تلك الفعاليات العشرات من األطفال األصغر سناً الذين تبدو عليهم
كرر تلك الفعاليات مع كل دورة من اخلرجيني األشبال لكسب
عالمات االستغراب واإلعجاب .وتُ ّ
مزيد من األطفال اجلدد الراغبني ابلتجندين ضمن صفوف األشبال ،وهذا ما نطلق عليه خاصية
(التمركز) أي متركز التنظيم ومتدده.
لقد طور داعش منهجية خاصة فاقت ما جرى اعتماده سابقاً من قبل اجلماعات اإلرهابية
لكسب اجملندين؛ لبقاء التنظيم واستمرارية قوته أكرب قدر ممكن ،إذ إن األولوية الألوىل للمنظمات
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اإلرهابية هو البقاء على قيد احلياة ،ولذلك فإن ضمان االستمرارية وطول العمر للجماعة الرئيسة
من خالل زجها بدماء جديدة دورايً ،ويعد ذلك األمر املفتاح الرئيس لتحقيق ذلك الغرض.
وقد عمل داعش أيضاً على تطوير بنية تقوم على مبادئ التجنيد اليت جتمع بني التدريب البدين
والعسكري املكثفني ،مع مستوايت عميقة من التلقني والتأهيل النفسي واالجتماعي والعقائدي،
اليت تتواجد بندرة حىت يف جتنيد اإلرهابني الكبار؛ لذا ميكننا القول :إن داعش -على وفق املراحل
الست اليت عُرضت آنفاً -قد جنح مبقدار كبري يف تصمم عملية منهجية ال لتخريج آالت حربية
فحسب ،بل لتخريج شباب مسلح كفوء يتبىن حقاً كل تعاليم التنظيم.
ولغرض إعادة أتهيل ودمج أوالئك األطفال احملررين من داعش ،سيتطلب األمر إعداد برانمج
مركبة ومتعددة وذات مستوى ٍ
عال من التنسيق واإلبداع ملختلف االختصاصات لتحقيق ذلك .من
بينها معاجلة الصدمات النفسية ،والتشوهات يف العالقات األسرية واالجتماعية ،وسيحتاج األطفال
أيضاً إلعادة أتهيل تعليمي؛ حىت يتمكنوا من نسيان التشويه يف العقيدة اإلسالمية ،وإعادة تلقي
ملختلف املعارف والعلوم ،فضالً عن التدريب املهين .وقد يعاين هؤالء األطفال من مشكالت يف
التنشئة االجتماعية حيث تتزايد احتمالية افتقارهم للقدرة على التعاطف والتواصل .وستؤدي أسر
األطفال دوراً إجيابياً أو سلبياً يف إعادة دمج أبنائهم وأتهيلهم؛ لذلك سيكون من الضروري فصل
بعض األطفال عن أعضاء األسرة ،والسيما السلبيني منهم ،مما سيجعل التطبيع والعودة إىل احلياة
الطبيعية أكثر حتدايً ،يف حني أن هذا سوف يكون معقداً ومربكاً ابلتأكيد؛ لذا تعمل الدراسة
احلالية يف خمرجاهتا على اقرتاح بعض من تلك السياسات والربامج.
حاالت منظورة ملشكالت تتطلب العالج:
1 .1األطفال املولودون عن زواج األجانب (من املنتمني لداعش) يف العراق والذين فقدوا ذويهم .ما
املوقف القانوين من األطفال (األيتام أو جمهويل النسب) املولدين ألبوين أجانب؟
2 .2األطفال املولودون لزوج أجنيب وأم عراقية أو العكس (من املنتمني لداعش) يف العراق والذين
فقدو ذويهم.
3 .3يوجد ما يقرب من ( )3000طفل مت إعدادهم ليكونوا قوات خنبة تقاتل يف صفوف داعش
وحتت برانمج مكثف محل عنوان (كيف تكون جماهداً يف سبيل هللا؟) .قتل بعضهم خالل
املعارك وما يزال أغلبهم أحياء بعد حترير مدهنم.
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4 .4ينبغي التعامل مع األطفال فيما خيص برامج التأهيل النفسي واالجتماعي على وفق املراحل
العمرية ،وعلى النحو اآليت -13 ،12-7 ،6-1( :أقل من  ،)18ومن جانب آخر ينبغي
تصنيفهم من حيث مستوى اشرتاكهم يف أعمال عنفية على ثالثة مستوايت ،وعلى النحو
اآليت( :شاهد أعمال عنف ومل يشارك فيها ،شارك يف أعمال عنف ومل ينفذها بنفسه ،نفذ
أعمال عنف وقتل بنفسه).
وبناءً على ما تقدم ،ينبغي أن تكون خمرجات الدراسة احلالية مبنزلة خطة سياساتية أتخذ
أثرها للتنفيذ ال هبّة آنية؛ ذلك ألن مقصدها ليس مواجهة تنظيم معني أو مشكلة آنية ،إمنا
تسعى إىل نشر فكر سليم متوازن يضمن جمتمعاً آمناً متماسكاً أمام األخطار احملدقة ،حصيناً أمام
التحدايت املختلفة ،تشارك فيها املؤسسات املعنية كافة رمسياً وشعبياً ،وفيما أييت توضيح ملقرتحات
أطر عمل جمموعة من تلك املؤسسات وأدوارها ،فضالً عن مصفوفة سياسات ملختلف مؤسسات
الدولة وإجراءاهتا التنفيذية ،واليت ميكننا إمجاهلا على النحو اآليت:
احملور األول( :التوصيات ذات التأثري املباشر على األطفال واليافعني):
1 .1مراجعة املناهج املدرسية والسيما مناهج الرتبية اإلسالمية ،واللغة العربية ،والتأريخ ،والرتبية
الوطنية ،والثقافة العامة؛ لرتسيخ الصورة املعتدلة للدين اإلسالمي والرتكيز يف معاين االعتدال
والوسطية والقيم اإلنسانية العليا مثل العدالة ،والتسامح ،واحملبة ،وقبول اآلخر املختلف ،مع
الرتكيز على مناهج املرحلة االبتدائية والثانوية وعلى حن ٍو خاص.
2 .2تطوير العالقة اليت تربط الطفل ابملدرسة وحتسينها؛ لتحقيق نتائج تربوية أفضل ،ووضع التدابري
الالزمة ملعاجلة ظاهرة التسرب املدرسي بتطبيق أحكام القانون وابلتشارك مع اجلهات املعنية،
وتطوير التشريعات لتجاوز الثغرات هبذا الشأن ،فضالً عن توجيه الدعم املايل للعوائل الفقرية
لتمكينها من تسجيل أبنائها يف املدارس.
خيص برامج األنشطة الال صفية املرافقة
3 .3تفعيل الرقابة على املدارس األهلية واخلاصة ،فيما ُّ
للمنهاج ،والتأكد من انسجامها مع فلسفة الرتبية والتعليم العراقية ذات القيم الوسطية واملعتدلة.
4 .4توسيع مظلة األنشطة الرتبوية والرتكيزعلى ثقافة العمل التطوعي ورعاية املبدعني واملبتكرين؛
لتشمل أكرب عدد من التالميذ والطلبة ،والسيما يف املرحلتني االبتدائية والثانوية ،وذلك لتقليص
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السلوك العدواين والعنفي لدى األطفال ،كي يعيشوا آمنني.
5 .5إعداد برامج وأنشطة نظرية وعملية علمية وترفيهية تتبناها وزارة الرتبية وإبشراف منظمة
اليونيسيف وتنسيقها ودعمها ،لغرض إعادة أتهيل وتطوير التالميذ والطلبة الذين مكثوا مع
داعش أو خضعوا ملناطق سيطرهتم وتعلموا يف مدارسهم.
6 .6طبعكراسات تعليمية على شكل قصص وحكاايت أطفال وايفعني وبرسوم تصويرية وكريكاتريية؛
لتدريب التالميذ عليها يف أوقات الدوام ويف العطل الصيفية ،فضالً عن توزيعها جماانً على
األهايل يف املناطق احملررة ،تقوم على تعزيز الثقة والتسامح لدى األطفال ،تتبناها دار ثقافة
الطفل يف وزارة الثقافة االحتادية.
7 .7اعتماد أساليب التعليم من خالل اللعب والرتفية كأسلوب إلعادة التأهيل والتطوير وإزالت
اآلاثر الناجتة عن ممارسات اإلرهابيني على األطفال والتالميذ ،والسيما املعنفني منهم ،فضالً
عن األطفال الذين خضعوا لفعل ارهايب وإجرامي .وذلك لتحقيق السعادة لألطفال ،ومتكينهم
من االستمتاع ابللعب ،استناداً إىل املادة اخلاصة ابألطفال يف اتفاقية جنيف “حق الطفل
ابللعب».
8 .8تطوير معارف معلمي الرتبية اإلسالمية ومعلماهتا وإخضاعهم لدورات تدريبية يف جمال املناظرات
الشرعية وكشف احنراف الفكر املتطرف والتكفريي املنحرف عن مبادئ الدين اإلسالمي
وقيمها ،وتدريبهم على عرض املقارانت بني األداين اليت تركز يف التماثل والتشابه بينها ،والرتكيز
على السمات األخالقية العامة والسلوكيات القائمة على التعاون والتسامح.
9 .9أن تشدد وزارة التجارة وجمالس احملافظات ووزارة الداخلية عمليات منح الرتاخيص لألسلحة
والذخائر وحمال بيعها ،ووضع التدابري ملنع استرياد املفرقعات النارية واأللعاب الشبيهة ابألسلحة،
ومنع بيعها ومصادرة املتوافر منها يف األسواق.
1010أن أتخذ وزارة الشباب والرايضة على عاتقها -وابلتعاون مع وزاريت الرتبية والعمل والشؤون
االجتماعية -إعداد خطط وبرامج وأنشطة تن ّفذ على حن ٍو خاص يف املناطق اليت شهدت عنفاً
وعمليات عسكرية وتوتراً أمنياً ،فضالً عن املناطق احملررة من اإلرهاب اليت تتمثل مبخيمات
كشفية ،ومسابقات لألطفال واليافعني ،ودورات تدريبة وترفهية لكسب الفئات العمرية
املستهدفة وإعادة أتهيلهم نفسياً واجتماعياً.
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1111أن تنتج وزارة الثقافة وشبكة اإلعالم العراقي رسائل إعالمية متنوعة -قصصاً قصرية،
أفالماً كارتونية أطفال ،مسرحيات أطفال ،رسوماً تنبذ العنف واالرهاب ،برامج إذاعية -وبثها
عرب وسائل إعالم متعددة (مرئية ،ومسموعة ،ومقروءة ،وإلكرتونية) ،فضالً عن بثها يف املدارس
وابحات للعب األطفال واليافعني .توضح حجم الرفض الشعيب للتطرف والغلو والتكفري،
ويكون ذلك يف وقت مالئم حىت يتسىن الوصول إىل أكرب شرحية من الفئة املستهدفة.
1212أن توسع شبكة االعالم العراقية -ابلتعاون مع الفضائيات العراقية األخرى -مساحة
التغطية اإلعالمية لألنشطة الشبابية والرتفيهية واملسابقات اليت جتذب اليافعني واألطفال
للمساعدة يف زايدة الوعي ابلتسامح والتنوع ونبذ الغلو والتطرف.
1313إصدار تعليمات من وزارة الرتبية تتضمن وجوب تعيني ابحث نفسي وابحث اجتماعي
يف كل مدرسة من مدارس املناطق احلررة (كمرحلة أوىل ،تعمم فيما بعد على مجيع مدارس
العرق)؛ لتقدمي النصح واإلرشاد والتوجية والرعاية للطلبة والتالميذ وذويهم ،وتفعيل دور الرقابة
التخصصية يف النواحي النفسية واالجتماعية.
احملور الثاين( :التوصيات ذات التأثري غري املباشر على األطفال واليافعني):
 1 .إعداد سياسة وطنية ملعاجلة آاثر اإلرهاب والفكر املتطرف على األطفال ،تتبناها مستشارية
األمن الوطين ومبشاركة اجلهات ذات العالقة ،على أن تتضمن حماور تفصيلية ملختلف الوزارات
واهليئات والتشكيالت لتمكنها من القيام بدورها النهضوي ومسؤولياهتا التوعوية واإلجرائية
التنفيذية.
 2 .2إعداد برانمج تدرييب أتهيلي يستهدف االرتقاء ابألئمة والوعاظ العاملني يف املساجد على
مستوى الوقفني ،والسيما العاملني منهم يف املناطق احملررة أو اليت شهدت موجات عنف وحتريض
وتطرف ،على أن يعتمد يف هذه التدريبات منهج احلوار وقبول الرأي اآلخر ،ويتوىل إدارهتا
أساتذة كفوئني من املتخصصني والقادرين يف جمال الشريعة وغريها من االختصاصات الرتبوية،
واالجتماعية ،والنفسية ،ممن حيظون ابحرتام قطاعات اجملتمع وتقديرهم والقادرين على إحداث
التغيري املنشود لتحصني املتدربني من التأثر ابلفكر املتطرف والتكفريي ،ووضع برامج وخطط
أتهيلية تدريبية يشارك فيها العاملون يف املساجد من غري املؤهلني شرعياً لتبصريهم بسماحة
اإلسالم ووسطيته واعتداله ومبا يضمن حتصينهم من االنزالق يف مهاوي الغلو والتطرف.
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موجهة لذوي األطفال (األب ،األم) ،من
 3 .3ضرورة عمل املنظمات احمللية والدولية على برامج ّ
املعرضني ملشاهد العنف بصورة عامة ،واألطفال
أجل توعيتهم بكيفية التعامل مع األطفال ّ
الذين شاركوا يف جرائم داعش على حن ٍو خاص.
 4 .4أن يتبىن الوقفني (السين والشيعي) توجيه األئمة واخلطباء -بعد أتهيلهم -للتحدث إىل الناس،
عرب عظاهتم وخطبهم ولقاءاهتم ،حول خطورة األفكار املتطرفة وانعكاساهتا السلبية على الدين
واجملتمع واألمة.
5 .5توسيع قاعدة االستفادة من ذوي اخلربات العلمية والوعظية من مالكات اجلامعات والقوات
املسلحة واملرجعيات الدينية ،والقضاة ،ومستشارية األمن الوطين ،والرتبية والتعليم ،وشبكة
اإلعالم ،واألدابء والشعراء ،والفنانني ،مبا يضمن املشاركة يف عملية وعظية متكاملة تكرس
الفكر الوسطي وحتارب الغلو والتطرف.
6 .6تكثيف اجلهود وتشكيل جلنة عليا يرأسها عضو من األمانة العامة جمللس الوزراء وعضوية ممثلني
عن اجلهات ذات العالقة لوضع اخلطط الالزمة لنشر الفكر املستنري ،وبيان صورة اإلسالم
بوسطية واعتدال والسيما يف املناطق اليت تشهد متدداً للفكر املتطرف.
 7 .7أن تعمل وزارة الرتبية على وضع معايري تستهدف استقطاب املعلمني غري املتطرفني وانتقاءهم
وتعيينهم وتقييم أدائهم دورايً.
 8 .8أن تعمل وزارة الرتبية على وضع خطة تدرجيية الستبعاد املعلمني واملوظفني من أصحاب
الفكر املتطرف واعتماد االستشارات األمنية يف التعيينات اجلديدة واستبعاد املتطرفني من جلان
أتليف املناهج ،وبنحو خاص يف املناطق احملررة من اإلرهاب.
 9 .9أن تعمل وزارة الدولة لشؤون العشائر على تفعيل دور الوجهاء والشخصيات املؤثرة عشائرايً
يف احملافظات ملواجهة الفكر التكفريي ،وضمان أتييدهم إلجراءات الدولة ضد هذا الفكر
وأتباعه واملروجني له.
1010توظيف املنتدايت واللقاءات الثقافية والتجمعات الطالبية واألايم العلمية والنشرات
االعالمية واالذاعات اجلامعية ،وغريها يف اجلامعات والكليات؛ ملناهضة التطرف والفكر
التكفريي.
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1111تفعيل دور الوعي النسائي ووضع اخلطط والربامج الالزمة لكسر حالة اجلمود بتفعيل برامج
توعوية نسوية تؤثر إجيابياً يف توجهاهتن ،وعلى حن ٍو خاص لليافعات واملراهقات.
1212أن تراقب وزارة الثقافة -ابلتعاون مع وزاريت الدفاع والداخلية -املؤلفات واملصنفات اليت
حترض على التطرف والعنف ومنع دخوهلا وتداوهلا وبيعها.
1313أن تتابع احلكومات احمللية يف احملافظات احملررة املكتوابت والشعارات والرسومات على
اجلدران يف األماكن العامة اليت تشري إىل تنظيم داعش أو أي من رموزه والعمل على إزالتها من
مجيع املناطق ،ورصد مؤيديها ،وتشخيصهم ،واختاذ املقتضى اإلداري والقانوين بشأهنم.
1414تعزيز مشاركة املؤسسات املعنية -حكومات حملية ،القوات األمنية بتنوعها -يف تنفيذ
اخلطط واالسرتاتيجيات والربامج األمنية مبا يراعي خصوصية كل حمافظة.
1515أن تقوم وزارة التعليم العايل بتشجيع طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئات التدريس على
اعداد حبوث يف موضوع التطرف والفكر التكفريي وكيفية معاجلة آاثره وتداعياته.
1616أن تتخذ وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى التدابري الالزمة ملراقبة حمتوى وسائل
التواصل االجتماعي الذي يشتمل على أي نصوص أو كتاابت أو رسومات أو رموز أو
تروج للتطرف والفكر التفكريي ،أو تؤيده ،أو تدافع عنه.
خرائط ،وغريها ،من تلك اليت ّ

1717أن تؤكد وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى ضرورة تصويب أوضاع شرائح اهلواتف
احملمولة بربطها أبمساء مستخدميها الفعليني وتوثيقها ،وعدم صرف أي بطاقات مسبقة الدفع
أو خطوط جديدة من دون توثيق ،وحجب اخلدمة عن اخلطوط غري املوثقة.
1818على وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى التشديد يف بيع بطاقات اهلواتف احملمولة
وخطوط اإلنرتنت لألجانب ،وحصرها مبن حيوزون على إقامات عمل وتصاريح سارية املفعول،
وبطاقات جلوء.
1919أن تقيّد وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى حرية الوصول إىل املعلومات احلساسة
وتقيّد كذلك االطالع عليها يف شركات االتصاالت ،والتدقيق األمين على العاملني فيها.

2020أن تربط وزارة االتصاالت واجلهات املعنية األخرى بربط مجيع الوزارات والدوائر واملؤسسات
127

حصاد البيان

احلكومية على الشبكة احلكومية اآلمنة.
تطور شبكة اإلعالم العراقي والفضائيات العراقية األخرى رسائل اتصالية تعكس
2121أن ّ
دور القوات املسلحة العراقية ومبختلف تشكيالهتا يف جماالت حفظ السالم على املستوى
احمللي للمحافظة ،واستقبال النازحني الفارين من مناطق الصراعات املسلحة ،وتقدمي اخلدمات
الصحية واإلغاثية يف املناطق غري املستقرة ،وإبراز دورها يف إعادة اإلعمار ،وإزالة األلغام
واملفخخات من الطرق والبناايت واجلسور؛ لزايدة التفاعل االجتماعي معها ولتقبل عناصرها
وأتييدهم ودعمهم.
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اهلوامش
 .1د .عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف (إعداد)« ،دور املدرسة يف مقاومة اإلرهاب والعنف
والتطرف» ،ص ،7-6 :موقع محلة السكينة ،شوهد بتأريخ  ،2017/10/27الساعة العاشرة
صباحاً ،على الرابط اإللكرتوين:
http://www.assakina.com/files/books/book87.pdf
 -2د .عبد هللا بن عبد العزيز اليوسف (إعداد) ،مصدر سابق ،ص.8 :
 -3آسيا إمساعيل ،األطفال هم األكثر تضرراً من ممارسات داعش ،شوهد بتأريخ
 ،2017/6/5الساعة العاشرة صباحاً على الرابط اإللكرتوين:
http://www.hawarnews.com.
 -4أ .م .د .مجان مكي كبة“ ،أطفال احلرب وما حيمله املستقبل :القنبلة املوقوتة» ،جملة
حوار الفكر ،العدد ( ،40بغداد -املعهد العراقي حلوار الفكر ،حزيران  ،)2017ص-105 :
.106
 -5عمر علي ،داعش جيند االطفال يف املوصل ،نشر على موقع رووداو بتأريخ
 ،2015/8/22شوهد بتأريخ  2018/1/15الساعة السادسة مساءً ،على الرابط اإللكرتوين:
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/
iraq/220820152

 -6ميا بلوم“ ،أشبال اخلالفة – أطفال داعش» ،حصاد البيان ،العدد  ،2بغداد -مركز
البيان للدراسات والتخطيط ،آب  ،2015ص.168 -161 :
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بناء األمة وسياسة بناء الدولة المثال الفرنسي ومحدداته
كاثرين شكدام *

2018-4-10
«ال ميكن للدولة السياسية أن تكون راسخة ما مل يكن لديها هيئة تدريس تعتنق مبادئ
َّ
الطفل منذ البدء أن عليه أن يكون مجهورايً أو ملكياً أو كاثوليكياً أو مف ّكراً
معرتفاً هبا ،فإذا يُعلم ِ ُ
حراً ،فإن الدولة لن تش ّكل أُمة ،وستكون مستندة إىل أسس غري اثبتة ،وضعيفة أمام رايح الفوضى
والتغيري» .انبليون األول.11805 ،
وبينما يعين مصطلح بناء األمة -كمفهوم معياري -معاينَ خمتلفةً ألشخاص خمتلفني على
أساس املوضوعية وامليل السياسي ،فإن املفهوم األساس يتمحور حول مفهوم التجانس االجتماعي
ضمن حدود إقليمية حمددة ،مع الشرط املسبق املؤجل ملسألة السيادة ،ويف حال مل يكن بناء الدولة
مرتبطاً بنظام حكم معني ،فإنه يستدعي استقالالً سيادايً ،إذا ما أريد له النجاح.
وعلى الرغم من إمكانية ختيُّل أن عملية التجانس االجتماعي هذه ميكن أن تتم حتت الضغط
وفرض واقع معني من الناحية النظرية ،إال أن بناء الدولة يسري بنحو أفضل من خالل القواسم
املشرتكة ،وحاجة اجملتمعات إىل التوحد من أجل الوصول إىل تصور مستقبل مجاعي.
وقد جاء يف حبث كتبه كل من ألربت أليسينا وبريوين ريتش & Alberto Alesina
 ،Bryony Reichلصاحل جامعة هارفارد ،ما أييت“ :تبقى األمم موحدة حينما يقدم املواطنون

ٍ
وتفضيالت كافية وتواصالً فاعالً ،وميكن بناء التجانس بني الناس من خالل التعليم ،وتدريس
قيماً
لغة مشرتكة ،وبناء بنية حتتية لتسهيل أعباء السفر ،ولكنه ميكن أن يتحقق أيضاً عن طريق القوة
الغامشة مثل حظر الثقافات احمللية ،أو حىت اإلابدة اجلماعية».
وتعد جتربة اهلندسة االجتماعية لتنظيم داعش مثاالً ممتازاً على العنف واإلابدة اجلماعية،
إذ إنه من أجل حتقيق رؤيته لدولة إسالمية متطرفة جهادية ،عمد على فرض واقعه الديين ابلقوة؛
1- Ramirez and Boli (1987).

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وابلتايل تربية اجملتمع حبسب ما يراه من تصور ،و ِ
أقره التنظيم ،واستبعاد كل احلقائق
مبوجب أمر َّ
االجتماعية والسياسية والدينية األخرى لتحقيق هدف مطلق يف السيطرة على اجملتمعات داخل
حدود أراضيها؛ وجيب هنا فهم مصطلح اجلهادية على أنه يعين (التكفري) ،وهو مفهوم خاص
ابلسلفية والوهابية.
أي أيديولوجية تقوم
تُشتق كلمة «التكفري» من كلمة «كفر» ابلعربية ،وهي إشارة إىل ّ
على إعالن املعارضة الرافضة؛ وابلتايل فإهنا تستحق القتل .وقد أثبتت التكفريية أبهنا سالح مدمر
للتجانس االجتماعي القسري ،حيث استهدفت اجملتمعات على أساس انتمائها العرقي ومعتقداهتا
الدينية وقتلهم .وتعد حمنة األيزيديني يف عام - 2014حينما أُجرب عشرات اآلالف من الرجال
والنساء واألطفال على اللجوء إىل اجلبل هرابً من بطش تنظيم داعش -مثاالً بيّناً ملا ميكن أن تفعله
التكفريية حينما متتلك أسباب التمكني.2
وحني النظر إىل بناء األمة -من اجلانب السياسي أو املؤسسي البحت -يتبني لنا أنه كان
تسمى سابقاً ابلدول الفاشلة) ،كجزء
مرتبطاً -إىل حد كبري -بعملية حتديث الدول اهلشة (اليت ّ
من تصور عملية التأكيد الوطين؛ والفكرة هنا هي مساعدة «الدول اهلشة» يف جماالت تطوير البىن
حل النزاعات ،والتنمية االسرتاتيجية ،وبناء االقتصاد
التحتية احلكومية ،واجملتمع املدين ،وآليات ّ
الكلي.
غري أن هذا النهج «احلداثي» ينفي األسس اليت أعلن عنها أرسطو يف أطروحته« :السياسة»،
اع جتانس الفرد يف
إذ يؤكد أن السياسة -كما هو احلال يف إدارة شؤون الدولة القومية -ليست صر َ
مقابل اجملموعة ،أو جمموعة يف مقابل أخرى سعياً إىل السلطة ،وإمنا هي وسيلة إلجناز هذه املهمات
األساسية كحفظ النظام ،واألمن دون التعدي على حرية األفراد .فالدولة -حبسب أرسطو-
هي «جمتمع رفاه عائلي ،وجتمع عائالت من أجل الوصول إىل حياة مثالية ذات اكتفاء ذايت».3
وإذا حبثنا عن قواسم مشرتكة مرتبطة بطبيعة بناء األمة ،فسنجدها يف تعريف سرعتها
االجتماعية-السياسية .وإذا كان تغيري النظام تعريفاً ثورايً ،فإن بناء األمة ُّ
يعد تطورايً ،وهذا ما يتفق
عليه معظم اخلرباء .ويعد بناء األمة -أوالً وقبل كل شيء -عملية اجتماعية ال ميكن تشكيلها من
 -2أقدم تنظيم داعش على قتل واختطاف ما يقرب من  10آالف أيزيدي ،وال يعرف حجم الرعب الذي سببه ذلك التنظيم.
صحيفة اإلندبندنت ،أاير .2017
3- Aristotle - Politics.
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اخلارج ،وحتتاج -بدالً من ذلك -إىل الرتويج هلا من الداخل .أما اإلمالءات اخلارجية ،فلن تؤدي
إال إىل تعطيل تشكيل الوجود االجتماعي-السياسي ،واالقتصادي .وجيب أن توجد الدولة قبل
بناء األمة ،وإن كان ذلك واحداً من أكثر املفارقات ذات الصلة ،وعلى الرغم من أن االثنني قد
استخدما بنح ٍو مشابه ،إال أهنما متميزان جداً يف مفهوميهما ،وإن كان الرابط بينهما وثيقاً.
لقد استغرق تطور دويالت املدينة اإليطالية إىل أمة ،أو اللغات املتعددة واجملموعات الثقافية
يف فرنسا إىل دولة فرنسية ،عدة قرون ،ومل حيدث بسبب نتائج القيادة السياسية فقط ،أو صياغة
املستقبل املؤسسي املشرتك ،ولكن بفعل مجلة من التغيريات التقنية والتقدم االقتصادي .وقد
ساعدت الثوراتن الزراعيّة والصناعيّة آنذاك بنح ٍو كبري يف تشكيل األمة الفرنسية ،بعد أن كانت
دولة فقط .وحىت إذا عُثَِر على اهلوايت الوطنية يف النضال ،فإهنا جيري تعريفها يف تنمية اجملتمع ،ومما
ال شك فيه أن التمكني االقتصادي ،والتواصل ،والثقافة ،والتعليم ،وعوامل أخرى ،هي األدوات
املفتاحية لذلك.
وقد استشهد ماثيو كون -رئيس الرابطة الوطنية لألمم األوىل -مبشروع هارفارد للتنمية
االقتصادية اهلندية-األمريكية (الذي صدر يف عام  2001من قبل كلية كينيدي احلكومية يف
مبقرتح ملشروع بناء أمنوذج التنمية االقتصادية الذي حدد بناء األمة على النحو
جامعة هارفارد) ٍ
اآليت« :تزويد األمم األوىل ابألساس املؤسسي الالزم لزايدة قدرهتا على فرض سلطات حكم نفسها
بنح ٍو فاعل نيابة عن أهدافها االقتصادية واالجتماعية والثقافية» .وقد حددت الدراسة أربعة
عناصر أساسية ألمنوذج بناء األمة ،هي:
أوالً :حكم ذايت حقيقي (تتخذ األمم األوىل قرارات ختصيص املوارد ،ومتويل املشاريع،
واسرتاتيجية التنمية).
اثنياً :إقامة مؤسسات حكم فعالة (آليات غري مسيسة لتسوية املنازعات ،وحماربة الفساد).
اثلثاً :املواءمة الثقافية (إضفاء الشرعية على مؤسسات األمم األوىل يف عيون مواطنيها).
رابعاً :احلاجة إىل التوجيه االسرتاتيجي (التخطيط على املدى البعيد).
أما الربتو أليسينا وبريوين رايش ،فيفرتضان يف ورقتهما البحثية أن «أحد أسباب الصعوابت
يف ما يعده الكثريون دوالً فاشلة يكمن يف أن بعض الشعوب اليت مت دجمها -قد َّ
فككها االستعمار
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األورويب -يف حني مت دمج شعوب أخرى كانت منفصلة يف السابق يف دول جديدة ال تستند إىل
هوايت مشرتكة .ففي أفريقيا والشرق األوسط بنح ٍو خاص ،مل أتخذ احلدود السياسية اجلديدة يف
احلسبان اهلوايت الوطنية يف أتسيس الدول اجلديدة؛ ولذلك فقد كان مفهوم أن الدولة القومية هي
الدولة اليت طورت اجلهاز احلكومي للدولة -جمرد ذر الرماد يف العيون ،-أما يف أورواب ،فقد سبق
بناء األمة أترخيياً بناء الدولة ،يف حني حدث العكس يف دول ما بعد االستعمار ،وتسببت تبعات
االستعمار يف بروز احلاجة إىل بناء األمة».
وتعطي دراسة جيمس دوبني 4يف العام  2003لصاحل مؤسسة راند  RANDتعريفاً لبناء
األمة مفاده« :استخدام القوة املسلحة يف أعقاب صراع لدعم التحول الدائم إىل الدميقراطية» ،ويعتمد
هذا التعريف لعملية بناء األمة على فكرة استثنائية أمريكا ،على غرار ما عبرَّ ت عنه فرنسا حينما
أعلنت يف القرن التاسع عشر أن انتداهبا هو من أجل متدين أولئك الذين كانت تتفوق عليهم،
حبسب طبيعة املـثُـل اليت تدعمها.
وقد حتدث جولز فريي يف كلمته أمام الربملان الفرنسي عام  ،1882عن موقف فرنسا
وطموحها على النحو اآليت« :علينا أن نعتقد أنه إذا منحتنا العناية اإلهلية مهمة من خالل جعلنا
سادة األرض ،فإن هذه املهمة ال تتمثل يف حماولة الدمج املستحيل لألعراق ،ولكن جملرد نشر أو
تنبيه األعراق األخرى ابملفاهيم العليا اليت نعد حنن أوصياء عليها» .وأضاف فريي يف عام 1884
اآليت“ :إن األعراق العليا هلا احلق يف السيطرة على األعراق الدنيا من أجل متدينها».
وقد وردت اإلشارة اىل مفهوم االستثنائية كفكرة سياسية -ألول مرة -من الكاتب الفرنسي
ألكسيس دي توكفيل يف عمله «الدميقراطية يف أمريكا» للمدة  ،1840-1835بقوله« :لذلك
فإن موقف األمريكيني استثنائي جداً ،وميكن االعتقاد أبن أي شعب دميقراطي آخر لن يكون يف
وضع مماثل ،ألن أصلهم البيوريتاين ،وعاداهتم التجارية املميزة واملنطقة اليت يسكنوهنا أمور يبدو أهنا
تعيق عقوهلم من السعي وراء العلوم واألدب والفنون ،والقرب من أورواب؛ مما يسمح هلم إبمهال هذه
املالحقات دون االحندار إىل الرببرية ،فضالً عن كثري من األسباب اخلاصة اليت أشران إليها بنح ٍو
منفرد.
4- AMERICA’S ROLE IN NATION-BUILDING, FROM GERMANY TO
IRAQ - 2003 Rand Corporation.
134

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

ويبدو أن شغف األمريكي ورغباته وتعليمه يساعد يف رسم صورة مواطن الوالايت
املتحدة ،فداينته وحدها تدفعه من وقت آلخر إىل حتويل نظرته العابرة واملبهمة إىل السماء ،ولننظر
اآلن إىل مجيع األمم الدميقراطية حبسب مثال الشعب األمريكي».
وقد نوقش مفهوم االستثنائية يف القرن احلادي والعشرين يف كتاب شارك يف أتليفه انئب
الرئيس األمريكي السابق ديك تشيين ،بعنوان« :استثنائي :ملاذا حيتاج العامل إىل أمريكا قوية؟».
وخيتلف هذا التعريف لبناء األمة جذرايً عن معظم وجهات النظر الكالسيكية األخرى،
من حيث إنه يضع العبء على عاتق اجليش لبدء عملية التحول الدميقراطي وتعزيزها وهندستها،
وهو ما يتناقض وقيم الدميقراطية .ويف حال إمكانية فرض األمة بنح ٍو مصطنع ،أو أن حتدث هذه
العملية بنح ٍو عضوي من خالل تعزيز احملفزات االجتماعية ،ويبقى ذلك يف مركز النقاش الساخن
بني اخلرباء والسياسيني.
وسيالحظ القراء أن فهمنا احلديث لبناء األمة -خالفاً للنهج الكالسيكي -يتضمن نشر
الدميقراطية وإبرازها .ولكن ملاذا الدميقراطية؟
أما شارلز هوس -األستاذ املساعد يف قسم الشؤون العامة والدولية يف جامعة جورج ماسون
يف والية فريجينيا -فيقدم إجابته على النحو اآليت« :كما هو احلال مع تعريف املصطلح ،من
السهل رؤية أمهية التحول إىل الدميقراطية للوهلة األوىل ،ولكنها تكون أكثر تعقيداً يف املمارسة
العملية ،وتكمن أمهية عملية التحول إىل الدميقراطية يف أهنا أكثر االجتاهات املقبولة على نطاق
واسع يف العالقات الدولية ،وتعرف ابلسالم الدميقراطي .وال ختوض الدميقراطيات حروابً مع
دميقراطيات أخرى ،ابستثناء عدد قليل من القضااي الغامضة يف القرن التاسع عشر ،خاضت فيها
الدول اليت تعتمد النظم الدميقراطية حروابً مع دميقراطيات انشئة أخرى ،لكن احلروب مل تنشب
بني حاالت دميقراطية راسخة منذ العام  .1900ومن الواضح أن ذلك ال يعين أنه ال ميكن
خاص ابلدميقراطية والعالقة
للدميقراطيات أن ختوض حروابً مع بعضها بعضاً ،ولكن هناك 5شيء ما ّ
بني الدميقراطيات ،وهو ما يسمح هلا بتسوية نزاعاهتا سلمياً» .
كان (إميانويل كانت) هو من صاغ فرضية السالم الدميقراطي ألول مرة يف القرن السابع
عشر ،حينما افرتض أن السالم الدائم ميكن حتقيقه من خالل تطوير احتاد أو عصبة من األمم
5- Democratization - Charles Hauss, 2003.
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اجلمهورية احلرة .وقد ركز علماء السياسة الذين استكشفوا هذه الفرضية على االفرتاضني اآلتيني:
أوالً :أن الدميقراطيات احلقيقية ال تشن حروابً ضد بعضها على أساس أن لديها أساليب
متطورة حلل النزاعات.
اثنياً :أن الدميقراطيات احلقيقية ال تشن احلروب على اإلطالق.
غري أن هذه النظرايت قد تكون فاعلة على الورق فقط ،واحلقيقة تدحضها ،فقد كانت
احلرب على الدوام أمراً تلجأ إليه الدميقراطيات مهما كان طموحها يف ترشيدها ،حىت أن بناء األمة
كان يُستخدم يف كثري من األحيان كطريقة بديهية للتدخل اخلارجي وتوسع اإلمرباطورايت.
وإذا أمكننا القول إن الدول تفشل بسبب مشكالت أمنية ووطنية أو إقليمية أو عاملية ،أو
إن انتهاكات حقوق اإلنسان واسعة النطاق إىل حد أن احلاجة إىل التغلب عليها تتجاوز احلقوق
السيادية التقليدية للدول مبوجب القانون الدويل ،فإن التدخل ابسم بناء األمة ميكن تربيره.
يعد العراق دراسة حالة مثالية ،فقد تسبب مقال نشرته صحيفة واشنطن اتميز بفتح انفذة
مثرية لالهتمام حول مفهوم بناء األمة من خالل التدخل العسكري ،وهو األسلوب الذي ميكن
القول عنه إن الوالايت املتحدة ،إن مل تكن تتقنه ،فإهنا متارسه.
وقدجاءيفاملقالماأييت«:يفشهرتشريناألولمنالعام 2000استخفاملرشحالرائسيجورجبوش
مبفهوم بناء األمة ،واالقرتاح القائل إن اجليش األمريكي جيب أن أيخذ زمام املبادرة يف بناء الدول الفاشلة.
وقال بوش يف مناظرة مع املنافس الدميقراطي آل غور« :رمبا يغيب عين شيء ،ولكن هل سيكون
لدينا نوع من فيالق بناء األمة يف أمريكا؟ ابلطبع ال».
وحتاول فرق إعادة البناء اإلقليمية التابعة للوكاالت األمريكية -بعد مثاين سنوات تقريباً-
إعادة بناء االقتصاد واحلكومة يف أفغانستان والعراق .ويضع الدليل امليداين املنقح واملنشور من قبل
اجليش األمريكي «العمليات العسكرية لتحقيق االستقرار بعد الصراع» يف مرتبة خوض احلروب
نفسها .ويوظف مكتب إعادة اإلعمار واالستقرار التابع لوزارة اخلارجية األمريكية فريقاً من خنبة
املدنيني االحتياطيني من مهندسني وقضاة وحراس سجون وخرباء يف جمال الصحة وخمططي املدن،
ويهيئهم للتحرك يف الدول اهلشة اليت تعاين من أزمات يف غضون مدة ال تتجاوز  48ساعة .ومن
غري املرجح أن يتغري هذا املسار من قبل أي من املرشحني الرئيسيني خلالفة الرئيس بوش.
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وقال جيمس دوبينز -أول مبعوث خاص للرئيس بوش إىل أفغانستان بعد احلملة العسكرية
عام  :-2001إهنم «ال يستخدمون املصطلح كثرياً ،ولكن إدارة بوش تبنّت بوضوح فكرة بناء األمة
حبماس التغيري» .وأضاف دوبينز« :بعد احلرب يف العراق ،مل يكن االنتقاد الدميقراطي الرئيس هو
أننا ال ينبغي لنا بناء األمة ،ولكن علينا أن نفعلها بنح ٍو أفضل يف املرة املقبلة».
أمهية بناء األمة
من أجل استيعاب مفهوم بناء األمة ،حيتاج املرء إىل أن يستوعب بوضوح ما تتألف منه األمة.
ويقدم لنا املؤرخ الفرنسي البارز إرنست رينان يف كتابه (ما األمة؟ )Qu’est-ce qu’une nation
اجلواب الشامل واألكثر وضوحاً حىت يومنا هذا ،بقوله:
«األمة روح ومبدأ روحي .وعلى الرغم من أهنما شيئني خمتلفني ،إال أهنما يف احلقيقة شيء
واحد يشكل هذه الروح أو املبدأ الروحي؛ ألن أحدمها من املاضي ،واآلخر من وقتنا احلاضر .ويعين
األول احليازة املشرتكة لرتكة غنية من الذكرايت ،فيما يعين الثاين التوافق مع األول حالياً ،والرغبة
يف التعايش وإدامة قيم الرتاث .فالرجل -أيها السادة -ال يرجتل ،واألمة مثل الفرد ،تعد تتوجياً
ٍ
ملاض عريق من املساعي والتضحيات واإلخالص .وقد ترك لنا أجدادان تركة تش ّكل ما حنن عليه
اآلن؛ فاملاضي البطويل ،والرجال العظماء ،واجملد احلقيقي ،هو رأس املال االجتماعي الذي ترتكز
إليه فكرة الوطنية .أي :أن تكون لديك أجماد مشرتكة يف املاضي ،وأن تكون لديك إرادة مشرتكة
يف احلاضر؛ من أجل أداء أعمال عظيمة ،وأن تتمىن أن تقوم هبا بنحو أكرب؛ فهذه هي الشروط
األساسية لتكوين الشعب ،إذ جيب أن حيب املرء التضحية ويثمن من قام هبا .فاألغنية اإلسبارطيّة
«حنن ما كنّا عليه ،وسنكون ما أنت عليه» ،هي كلمات -علي سهولتها -تعد النشيد املختصر
لكل وطين».
أما األكثر قيمة بكثري من احلدود والعادات املشرتكة املطابقة لألفكار االسرتاتيجية ،فهي
حقيقة املشاركة ،يف املاضي ،فاألمة هي تضامن واسع النطاق يتألف من الشعور ابلتضحيات اليت
قدمها املرء يف املاضي ،وتلك اليت يستعد الشخص لتقدميها يف املستقبل ،وإهنا تفرتض املاضي .ومع
ذلك ،فقد مت تلخيصه يف الوقت احلاضر حبقيقة ملموسة هي :املوافقة ،والرغبة الواضحة يف مواصلة
احلياة املشرتكة .وإن وجود األمة هو استفتاء يومي متاماً مثلما أن وجود الفرد أتكيد دائم على
احلياة .وأان أعرف جيداً أن هذا أقل ميتافيزيقية من احلق اإلهلي ،وأقل وحشية مما يسمى احلق
التأرخيي.
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وابالستناد إىل األفكار اليت أرمسها لكم ،فإن األمة ليس هلا حق أكثر من حق امللك يف
إقليم« :أنت تنتمي إيل ،وأان أملكك»  .فهؤالء هم السكان ،وهم أصحاب احلق يف أن يتم
استشارهتم يف مثل هذه القضية ،وليس لدى األمة أي مصلحة حقيقية يف ضم بلد أو اإلبقاء عليه
ابلضد من إرادته ،ورغبة األمم هي املعيار الشرعي الوحيد الذي جيب أن يعود إليه املرء دائماً.
وإذا أزلنا التعابري امليتافيزيقية والالهوتية من السياسة ،فما الذي سيبقى بعد ذلك؟ الرجل،
برغباته واحتياجاته .ستقول يل إن االنفصال على املدى البعيد سيكون تفكيكاً لألمم نتيجة لنظام
يضع هذه املكوانت القدمية حتت رمحة الوصااي اليت ال تكون مستنرية يف الغالب .ومن الواضح أنه
يف مثل هذه األمور ،ال جيب الدفع أبي مبدأ أكثر من الالزم .وال تسري حقائق هذا النظام إال
بشكل عام جداً ،فاإلرادة البشرية تتغري ،وما موجود هنا ال يتغري ،واألمم ليست شيئاً أبدايً ،وإمنا
هلا بداايت وهناايت .ومن احملتمل جداً أن حيل االحتاد الكونفدرايل األورويب حملها؛ بيد أن هذا
ليس قانون القرن الذي نعيش فيه؛ ألن وجود األمم ،يف الوقت احلاضر ،أمر جيد وضروري وضامن
للحرية اليت ستضيع إذا أصبح للعامل قانون واحد وسيد واحد.
تشارك األمم يف العمل احلضاري من خالل القوى املختلفة واملتخاصمة ،إذ تشارك كلتا
القوتني يف احملفل البشري العظيم الذي يعبرّ عن احلقيقة املثالية العليا اليت نستطيع متثيلها .أما إذا
انفصلتا عن بعض ،فستعانيان من نقطة ضعف .وغالباً ما أقول لنفسي إن الفرد الذي لديه تلك
األخطاء اليت يتم اختاذها يف األمم من أجل خصال حسنة ،واليت ينميها مبجد زائف ،والذي يكون
غيوراً وأاننياً ومشاكساً إىل حد كبري ،والذي كان سيغضب ألتفه األسباب ،سيكون غري حمتمل،
إال أن كل هذه التفاصيل املتناقضة تتالشى يف السياق العام.
دعوين اختصر لكم األمر ،أيها السادة :إن اإلنسان ليس عبداً لعرقه وال للغته وال لدينه
وال جملرى األهنار وال الجتاه سالسل اجلبال؛ ألن عدداً كبرياً من الرجال أصحاء الذهن والبدن هم
الذين خيلقون الضمري األخالقي الذي نسميه أمة .وطاملا أن هذا الوعي األخالقي يعطي دليالً
على قوته من خالل التضحيات اليت تتطلب تنازل الفرد لصاحل اجملتمع ،فهو أمر شرعي وله احلق
يف التشكل والوجود .وإذا برزت الشكوك بشأن حدودها ،فاستشر السكان يف املناطق اخلاضعة
للنزاع؛ ألن لديهم احلق يف البت هبذه املسألة .وستجلب هذه التوصية ابتسامة على شفاه أعوان
السياسيني ،تلك الكائنات املعصومة اليت تنفق حياهتا يف خداع نفسها ،واليت تشفق من علياء
مبادئها العليا على خماوفنا الدنيوية .انتظروا لبعض الوقت ،أيها السادة ،دعوا حكم املتعالني
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مير ،وحتملوا احتقار األقوايء ابلصرب والتجمل .كما ميكن للناس أن يعودوا اىل حلولنا التجريبية
األكثر تواضعاً بعد أن جربوا العديد من التفسريات العفوية .وإن أفضل طريقة ألن تسري على جادة
الصواب يف املستقبل ،هي أن تتعلم كيفية التخلص من اجلري وراء التقاليد.6
عرفت املفاهيم املبكرة األمة على أهنا جمموعة أو عرق من الناس الذين يشرتكون يف لغة أتريخ
َّ
وتقاليد وثقافة ،وأحياانً دين .ويتقاسم شعب األمة عادةً اهلوية الوطنية املشرتكة ،وبناء تلك اهلوية
املشرتكة هو جزء من بناء األمة .ومييز بعضهم بني أمة عرقية تستند إىل بناء اجتماعي أو عرق،
واألمة املدنية اليت تستند إىل اهلوية املشرتكة والوالء جملموعة من األفكار واملؤسسات السياسية وربط
املواطنة ابجلنسية.
تُستخدم كلمة «أمة» يف يومنا هذا بنحو مرتادف مع الدولة ،وإن كانت الدولة هي اجلهاز
احلكومي الذي حتكم فيه األمة نفسها .وقد قدم ماكس ويرب 7التعريف التقليدي للدولة بقوله:
«تعد الدولة جمتمعاً بشرايً انجحاً ينادي ابحتكار االستخدام املشروع للقوة البدنية داخل إقليم
معني .فاإلقليم هو أحد خصائص الدولة ،ويرجع حق استخدام القوة الفعلية -على وجه التحديد
يف الوقت احلايل -إىل مؤسسات أخرى ،أو لألفراد فقط ابحلد الذي تسمح به الدولة».
وحني املرور على مسألة بناء األمة -وعلى وجه اخلصوص عالقتها ببناء الدولة -من املهم
أن نضع يف حسباننا أن هذا التعريف حيدد شرعية استخدام القوة.
يستخدم مصطلح «بناء األمة» يف كثري من األحيان ابلتزامن مع بناء الدولة ،وإرساء
الدميقراطية ،والتحديث ،والتنمية السياسية ،وإعادة البناء بعد مرحلة صراع ،وبناء السالم ،لكن
كل مفهوم خمتلف -على الرغم من تطوره املتشابك-؛ فاستخدم مفهوم بناء األمة بنحو خاص يف
أوساط علماء السياسة األمريكيني بعد عقد من هناية احلرب العاملية الثانية ،لوصف التكامل األكرب
بني الدولة واجملتمع ،حيث جلبت املواطنة الوالء للدولة القومية احلديثة معها.
املثال الفرنسي وحتديداته
لقد تع ّقد النقاش الفرنسي حول األمة بسبب وجود أسطورتني متناقضني :األوىل :حول
الطبيعة العضوية لألمة الفرنسية اليت تعود إىل بالد الغال .واألخرى :حول األصول العقدية لألمة
"?6- Renan, Ernest. "What is a Nation
7- Max Weber - Politics as a Vocation, 1918.
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الفرنسية .وميكن للمرء أن يدرك أن كال األسطورتني ،على الرغم من وجودمها جنباً إىل جنب ،إال
أهنما قد حددات ميول فرنسا السياسية يف صياغة اليمني واليسار.
وهناك فكرة تقول إن األمة الفرنسية قد حددت إرثها من أترخيها العرقي وهلذا فإهنا أرض
اليمني -حبسب ما يعرب عنها يف أكثر احلاالت تطرفاً من قبل اجلبهة الوطنية اليت ترأسها ماري
يصر اليسار على أن فرنسا أصبحت األمة الفرنسية بسبب التنمية االجتماعية
لوابن ،-بينما ّ
واالقتصادية واملؤسسية.
يهتم اليمني بنقاء العرق ،أكثر من اهتمامه مبؤسسات الدولة وصياغة نسيج اجتماعي
سياسي ميكن للمجتمعات أن جتد نفسها فيه ،فيما يتمسك اليسار ابلنظرية القائلة إن الدميقراطية
تضع حجر األساس لبناء األمة.
وقد كتب ويليام سافران ،األستاذ الفخري يف العلوم السياسية جبامعة كولورادو بولدر يف
كتابه (أتريخ األفكار األوروبية) ما أييت« :أكد معظم املؤرخني على حقيقة أن فرنسا كانت من بني
تصب يف
أقدم األمم ،وأن النظام السياسي احلايل كان انتقالياً؛ ألن إعادة اهليكلة ابستمرار كانت ُّ
أصر معظم علماء السياسة على أن الدولة تصوغ طبيعة األمة اليت يشرتك أعضاؤها
مصلحة األمة .و ّ
يف القيم السياسية ،ويؤكد اليمني على اجلنسية ،فيما يؤكد اليسار على املواطنة».
وقد حاول إرنست رينان التوفيق بني هذا التناقض من خالل القول إن «األمة هي مبدأ
روحاين يقوم على أمرين :األول :هو احلاضر ،واآلخر من املاضي .فيعين األول احليازة املشرتكة
لإلرث الغين للذكرايت ،فيما يعين اآلخر التوافق املشرتك ،والرغبة يف العيش معاً ،والرغبة يف مساعدة
الرتاث الذي انله كل فرد على أن يسود يف املستقبل.
وعلى وفق رؤية اليعاقبة الليرباليني ،8كان االلتزام الطوعي بوجهات النظر واملبادئ اجلمهورية
ضرورايً يف نظام احلكم؛ وابلتايل هو جزء من األمة.
أما الرأي احملافظ -الذي مييل أكثر حنو االستبداد -فإن اإلرادة املشرتكة ال تكفي ملنح اجلنسية
للشخص ،بل جيب أن يكون املرء عضواً «مناسبا» لألمة حىت حيق له احلصول على جنسيتها.
وتبقى القواسم املشرتكة مثل اعتناق العقيدة الكاثوليكية ،وإتقان اللغة الفرنسية هي نفسها لدى
 -8حركة سياسية ثورية كانت أشهر ٍ
اند سياسي خالل الثورة الفرنسية ( ،)1799-1789وتؤيد هذه احلركة قيام دولة مجهورية
مركزية وصالحيات قوية للحكومة املركزية ومؤيدون لتدخل حكومي واسع النطاق لتحويل اجملتمع.
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اليعاقبة واحملافظني ،حيث ينظر إليها على أهنا األداة الرئيسة للثقافة الفرنسية واإليديولوجية الثورية
الفرنسية .وسيالحظ القراء أن اجلدل الدائر يف فرنسا حول اهلجرة وموقف فرنسا من اإلسالم مرتبط
ابلديناميكيات القدمية.
وعلى الرغم من أن مثل هذا اإلعداد مل يعد ممكناً ابلكامل بسبب تطور األفكار واملفاهيم،
إال أن املفهوم الفرنسي للدولة وبناء األمة واملواطنة بقي متجذراً بنح ٍو كبري منذ ثورة  ،1789وميكن
للمرء أن يقول إن فرنسا قد ع ّدت نفسها دولة على خلفية ثورهتا.
لقد كانت الثورة الفرنسية يف عام  1789هي احملفز الذي دفع القادة الالحقني إىل تعزيز
احلاجة لصياغة املواطنة كشرط وأتكيد للسيادة الوطنية الفرنسية اجلديدة.
وسيفيد القراء أن يتذكروا أنه يف عام  1860كانت اللغة الفرنسية ما تزال لغة أجنبية لدى
نصف األطفال الفرنسيني .9وقد ن ّفذ مسؤولو الدولة -خالل القرنني التاسع عشر والعشرين -جمموعة
من السياسات اليت هتدف إىل بناء قواسم مشرتكة بني السكان كوهنم مواطنني فرنسيني ،وأسسوا نظام
التعليم املسيطر عليه من قبل الدولة ،مبا يف ذلك التعليم اإللزامي االبتدائي ،وحظروا اللغات األخرى يف
املدارس واخلدمات واإلدارة الدينية ،وأسسوا قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية ،وكل ذلك كان من أجل
اندماج األفراد واختالطهم من خمتلف أحناء البلد ،وإقامة الطرق والسكك احلديدية لتعزيز التماسك
اإلقليمي من خالل خطوط االتصاالت املنظمة .وإذا كان طموح فرنسا يف أن تصبح أمة قد ولدت
يف أول أايم الثورة ،فقد كان ذلك من خالل عملية تطورية طويلة ومضنية تكللت بتحقيق بناء األمة.
وقد ذكر املؤرخ الربيطاين جون إرنست هوبسباوم يف عام  1990ما أييت« :ستستخدم
الدول آلية قوية للتواصل مع سكاهنا ،والسيما من خالل املدارس االبتدائية ،لنشر صورة األمة
وتراثها ،وغرس االرتباط هبا ،وأن اللغة الرمسية أو احلضارية للحكام والنخب تصبح دائماً اللغة
الفعلية للدول احلديثة من خالل التعليم العام وغريه من اآلليات اإلدارية».
وشهد القرن العشرون بروز ظاهرة أشخاص ديكتاتوريني وخنب سياسية قامت ببناء التجانس
من خالل حظر الثقافات احمللية وحماولة فرض أيديولوجياهتا من خالل وسائل بغيضة ،مثلما فعلت
أملانيا النازية ،أو إسبانيا يف عهد فرانكو           .
9- Estimate Weber (1979) p67. Hobsbawm (1990) p60 gives a figure of 12 − 13%
of the population who spoke French at the French Revolution.
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ولو أن الدول القومية ظهرت ألول مرة يف سياق احنالل اهلياكل األسرية القدمية ما قبل
الوطنية يف أورواب ،وهي عملية مرتبطة حبد ذاهتا بظاهرة «احلداثة» األوسع نطاقاً ،لكان ميكن
القول اليوم إننا نشهد حقبة من التغيري االجتماعي والثقايف على القدر نفسه من األمهية .وسواء
أكان املفهوم الشامل ملا بعد احلداثة مناسباً أم مفيداً يف هذا الصدد ،فإن مصطلحات مثل ما بعد
عما بعد املادية أو ما بعد االشرتاكية ،ستوحي بعدد من
الصناعة أو ما بعد االستعمار ،فضالً ّ
الظواهر االنتقالية ذات العالقة .ويف مقابل هذه اخللفية األوسع نطاقاً ،تعاين الدولة القومية من
اآلاثر املرتتبة عن العوملة االقتصادية ،واملشكالت املصاحبة حلكم ذايت أخف؛ مما ينذر أبزمة عامة
للشرعية السياسية.
ومن املهم يف هذا السياق ،طرح سؤال حيال إذا كانت هياكل الدولة قبل القومية قد اهنارت
يف القرن املاضي أم ال ،مثلما حدث يف القرن العشرين حينما مت استبدال أمنوذج الدولة القومية.
من السهل -يف السياق املعاصر للعوملة االقتصادية والثقافية -اعتبار كل األمم والقوميات
ضيقة وحصريّة ،إذ عزز ظهور النزعة القومية العرقية مؤخراً يف الدول اليت ظهرت بعد اهنيار الشيوعية
هذه الصورة؛ لذلك فإن علينا أن نذ ّكر أنفسنا أنه يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،
كانت عملية بناء الدولة تشتمل يف كثري من األحيان على توسيع آفاق ثقافية وسياسية ومكانية
للناس االعتياديني ،وتوسيع الوعي االجتماعي إىل ما وراء روابط القرابة والتجارة واحملليات من أجل
حتقيق جمتمع ُمتخيَّل .وميكن للمرء هنا أن يؤكد أنه إذا مت البناء من خالل عملية تطورية تتطلب
فرض هوية مصطنعة شاملة ،فإن بناء الدولة القومية يعتمد عل خنبها.
لقد افرتض جان جاك روسو أنه من غري الطبيعي أن حتكم األغلبية؛ ألن من النادر هلا أن
تنظم للقيام بعمل موحد وحمدد ،فيما تستطيع األقلية القيام بذلك .وإذا كانت غالبية القدرات
موجودة يف أقلية من الرجال ،فإن حكومة األقليات أمر ال مفر منه ،وال ميكن لألغلبية القيام بشيء
سوى اإلطاحة أبقلية ورفع أخرى10؛ ومن املفيد هنا مالحظة أن معظم احلكومات عرب التأريخ
كانت حكومات أقلية أرستقراطية أو دينية أو مالية.
وعلى الرغم من أن االعتقاد العام أن الدميقراطية هي تعبري عن إرادة الشعب وليس إرادة
النخبة األوتوقراطية ما يزال قائماً ،بيد أن احلقيقة هي أن شؤون الدولة كانت دائماً تدار من قبل
النخبة .ومع أن القول املأثور( :صوت الشعب هو صوت هللا)؛ يعىن أنه ال توجد قوة ميكن أن
10- The Lessons of History - Will and Ariel Durant.
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تستخلص الشرعية ضد الشعب ،إال أنه ميكن القول إن األمنوذج اليوانين للدميقراطية اخلالصة
واملباشرة ،هو يف أحسن حاالته مثال للتوازن بني االستبداد والشعوبية.
ولنعد اآلن إىل بناء األمة واملثال الذي قدمته فرنسا ،فقد كان دور الدولة يف عملية بناء
األمة الفرنسية ابرزاً يف حال قورن ابلدول الغربيية املعاصرة .وقد يُنظر إىل امللكية املطلقة يف القرنني
السابع عشر والثامن عشر على أهنا تعويض ضروري للتنوع اللغوي والثقايف واجلغرايف للبالد ،فضالً
عن هشاشة حدودها الربية .وقد وفر التقسيم السياسي املكثف الذي خلقته الثورة ذريعة أخرى
للحفاظ على جهاز الدولة املركزي ،إذ مل تكن األنظمة املتعاقبة تثق ابهلوايت اإلقليمية ،ليس فقط
ألهنا قد تتسبب يف التقسيم ،ولكن أيضاً ألهنا قاعدة حمتملة للمعارضة السياسية للسلطة .وقد مت
يف إطار اجلمهورية الثالثة -تكثيف حماولة خلق ثقافة وطنية متجانسة من خالل مؤسسات التعليماجلماعي والتجنيد اإللزامي اجلماعي ،ونشر الرموز الوطنية ،واخرتاع التقاليد الوطنية ،واحلديث عن
عدو خارجي بصيغة أملانيا املوحدة حديثاً.
لقد كان الوعي القومي يف ظل احلكم املطلق مقصوراً على النخب االجتماعية ،ويف املناطق
البعيدة عن العاصمة .أما الثورة فكانت من خالل التمسك مبفهوم املواطنة ،والتعبئة السياسية
ملاليني الفالحني وسكان املدن مبنزلة مرحلة حامسة يف بناء األمة.11
وقد مت دمج التسوية االجتماعية للجمهورية الثالثة استناداً إىل الطبقة الوسطى والفالحني،
من خالل التحديث الريفي والدميقراطية التمثيلية ،وغرس القيم الوطنية وحتويل الفالحني إىل
فرنسيني حبسب يوجني ويرب.
إن ظهور هذا الوعي الوطين وتوسيعه ،كجزء من عملية بناء األمة من خالل ظهور القواسم
الوطنية املشرتكة ،حيتاج اىل النظر إليه على أنه عملية تدرجيية للتكامل االجتماعي والسياسي .فعلى
سبيل املثال :على الرغم من أن شعور العمال ابلعزل واملرارة يف ظل اجلمهورية الثالثة ،وهي املدة
اليت امنازت بظهور الربجوازية قبل احلرب العاملية األوىل ،فإن الدولة القومية كحقيقة سياسية كانت
نقطة مرجعية واضحة .ويبني لنا عمل إميل زوال اجملتمع يف سياق إعادة تشكيل اجتماعي اقتصادي
عميق وإعادة تنظيم سياسي.
لقد توقفت فرنسا عن كوهنا دولة تولد من جديد كأمة غنية مبجتمعاهتا املتعددة من خالل
11- Jenkins B - Nationalism in France: Class and Nations since 1789.
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اجلمهورية الثالثة ،واحتلت كل واحدة من تلك اجملتمعات مساحة اجتماعية وسياسية واقتصادية
مائزة ،ولكنها يف الوقت نفسه حتمل القواسم املشرتكة عينها ودرجة معينة من االنسيابية.
وميكن القول إن العمال الفرنسيني قد اكتسبوا فهماً أعظم ملعىن أن يكون املواطن فرنسياً
عقب اإلصالحات الليربالية يف عامي  1945و .1946وارتفعت مكانة املرأة إىل مواطنة كاملة يف
عام  1945حينما حصلت على حق التصويت ،ومع أن فرنسا تعد دميقراطية قدمية ،إال أهنا أثبتت
يف اآلونة األخرية أهنا دولة قومية انضجة.
ويرى العديد من املفكرين أن احلدود اجلديدة اليت سيتم غزوها بقدر تعلق األمر ببناء األمة
ستشمل دمج املهاجرين لتجاوز التمييز الذي يواجههم يف اجملتمع املدين .إن الوصول إىل لقب
املواطنة يف فرنسا مل يرتجم بعد إىل سياق اجتماعي .وقد منع التحيز املعريف حىت اآلن التجانس
االجتماعي ،وخلق (جيتوهات) داخل الفضاء الوطين املوحد.
وميكن تعريف الوعي القومي على أنه شعور حمايِد سياسياً لعضوية اجملتمع الوطين ،ويعتمد
أساساً على االعرتاف أبن الدولة القومية هي اإلطار املؤسسي الرئيس إلرضاء الطموحات الفردية
واجلماعية .وميكن اجلمع بني هذا الشعور واالنتماء ،أو بني االرتباط ببيئة مكانية مألوفة أو «طريقة
حياة» ،وحينها تصبح مصطلحات مثل «الشعور القومي» أو «الوطنية» مصطلحات فاعلة.
ومن السمات املميزة للتجربة الفرنسية الدور املهم الذي تؤديه الدولة املركزية يف غرس هذا
اإلحساس ابلقومية ،واملنطق االندماجي الذي دعم هذا املشروع ابستمرار ،بغض النظر عن اللون
األيديولوجي لألنظمة املتعاقبة .لقد كانت املواطنة القومية احلديثة اليت جيب اإلشارة إليها هي من
اخرتاع الثورة الفرنسية.
ولقد كتب روجرز بروبكر عن املواطنة يف فرنسا وأملانيا ما أييت« :إن التحديد الرمسي
للمواطنني ،وأتسيس املساواة املدنية اليت تنطوي على حقوق مشرتكة والتزامات مشرتكة ،وإضفاء
الطابع املؤسسي على احلقوق السياسية ،والرتشيد القانوين واألساس األيديولوجي للتمييز بني
املواطنني واألجانب ،وصياغة عقيدة السيادة الوطنية والصلة بني املواطنة واألمة ،واستبدال العالقات
املباشرة بني املواطن والدولة ابلعالقة غري املباشرة اليت متيز النظام القدمي ،هي كلها من خمرجات الثورة
اليت جلبت كل هذه التطورات معاً على املستوى الوطين ألول مرة.
لقد ابتكرت الثورة ابختصار كالً من الدولة القومية واملؤسسة احلديثة واأليديولوجية القومية.
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ومثلما أن الدولة القومية كانت قد افرتضت مسبقاً ،قروانً من بناء الدولة والنمو البطيء للوعي
القومي يف إطار الدولة اإلقليمية النامية ،فقد كان اخرتاع املؤسسة احلديثة للمواطنة القومية مبنياً
على نظرية وممارسة الدولة عضوية يف النظام القدمي.
ويكمن السبب وراء ذلك يف أن نظام فرنسا القدمي قد مت حتديده من خالل عدم املساواة اليت
كان الوعي الوطين الفرنسي يطمح إىل حتديدها .وأصبحت احلرية واملساواة واإلخاء حمفورة يف وعي
كل رجل وامرأة فرنسيني .وعلى الرغم من ذلك ،سيفرتض البعيدون عن اخلطاب الوطين الفرنسي
أن املساواة تفرتض املواطنة وال متتد ابلضرورة إىل الرعااي األجانب.
لقد كانت املواطنة أساساً لنظرية وممارسة الثورة الفرنسية ،وميكن مالحظة ذلك من خالل
النظر اىل الثورة على إهنا ثورة برجوازية ،مث دميقراطية ،مث قومية ،مث بريوقراطية من أجل دعم بناء
الدولة .ومع أن هذه التشكالت ليست شاملة وال حصرية ،إال أهنا تتطلب الرتكيز على األمهية
املتعددة للثورة الفرنسية من أجل تطوير املؤسسة احلديثة للمواطنة.
والتقاليد الفرنسية هنا هلا أتثريان سلبيان ملحوظان:
األول :تشكلت الوطنية الفرنسية من قبل الدولة أكثر من القوى العفوية للمجتمع املدين؛
ولذلك فإن الرتاجع احلايل يف قدرة الدولة على حتقيق طموحات التطلعات الوطنية قد تسبب يف
أزمة هوية.
اآلخر :مل تعد حماولة االندماج خللق ثقافة وطنية متجانسة جمدية يف سياق جمتمع متعدد
األعراق والثقافات.
وتثري هذه املالحظات السؤال اآليت الذي مفاده( :ما اهلوية الفرنسية؟ وما الثقافة الوطنية
املتجانسة اليت يفرتض أن األنظمة املتعاقبة قد سعت إىل بنائها؟ وهل وصلت فرنسا إىل حدود
جتربتها؟)
وحنن هنا يف جمال قوة الوطنية ،كما يقول براين جنكنز يف حبثه «من بناء األمة إىل بناء
أورواب» .واخلطوة اجلوهرية اليت جيب اختاذها هنا هي أن «اهلوية الوطنية» يف فرنسا مل ختضع أبداً
ألي إمجاع مريح ،بل كانت على العكس منطقة شديدة التنافس .وخالل  200عام من احلروب
والغزو والثورات ،ظهرت قضااي السيادة الوطنية وشرعية الدولة مراراً وتكراراً لتساهم يف تلوين
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خطاب وتصور الصراع السياسي.
قدمت احلركات واأليديولوجيات املتنوعة نفسها على أهنا تعبري حقيقي عن القيم الوطنية،
وابعتبارها العناصر الوطنية احلقيقية واملدافع الشرعي عن «املصلحة الوطنية» .ولقد أضفى تقارب
موضوعات التحرر االجتماعي والسياسي مع تقرير املصري الوطين خالل ثورة  1848واجتماع
ابريس عام  ،1871طابعاً يسارايً واضحاً على القومية .ومع حلول هناية القرن ،خضعت القومية
املناهضة للدولة لتحول أيديولوجي معقد يف سياق معارضة للبورجوازيني الليرباليني يف اجلمهورية
الثالثة ،وانتهت ابلتحول إىل ميني متطرف ع ّده الكثريون فاشية حمضة .وكانت هذه القومية اجلديدة
عدوانية وشوفينية خارجية يف دعوهتا إىل االنتقام من أملانيا ،بينما سعت يف الداخل إىل إعادة تعريف
الوطنية على أسس عرقية .وكانت العنصرية -والسيما يف شكل معاداة السامية -موضوعاً رئيساً،
أما العرقية فكان يُنظر إليها على أهنا حضارية ،مما مسح بتصنيف جمموعة كاملة من «الغرابء» على
أهنم معادون للقيم القومية األساسية ،وهي الربوتستانتية واملاسونية واملفكرون الليرباليون واالشرتاكيون
الدوليون.
ومن مث ،فقد عززت هذه النزعة القومية املتكاملة «األمة» ابعتبارها والءً مهيمناً وغري
مشروط ،كأداة للوحدة اجلماعية ،وأدى ذلك إىل استحضار دولة استبدادية تتخطى انقسام كل
من الدميقراطية التمثيلية والنضال الطبقي االجتماعي.
لقد انتشر مفهوم «األمة» من قبل حركات اليسار واليمني كنوع من التعبئة للمعارضة
الشعبية للنظام السائد .وميكن القول إن هذه األشكال من النزعة القومية املناهضة للدولة مل
تستوعب الدولة أبداً ،ومل ترتجم أنظمة قيمها ابلكامل إىل واقع عملي ،وال حىت خالل مدة نظام
فيشي ،حينما مت منح اليمني املتطرف اجملال والتمكني من قبل أملانيا النازية.
وجرى من خالل وكالة الدولة بذل جهود عظيمة لبناء شكل أكثر توافقاً للهوية الوطنية
اليت من شأهنا أن تتجاوز هذه القطبية .ويف هذا الصدد ،من املهم أن ندرك أنه على الرغم من
أن اجلمهورية الثالثة قد اعتمدت األيقونة الثورية مثل النشيد الوطين ،والعلم ثالثي األلوان ،ويوم
الباستيل كرموز لألمة ،إال أهنا فعلت ذلك على أنقاض كومونة ابريس ،وبروح من املصاحلة تشري
إىل أن الثورة قد اكتملت أركاهنا اآلن.
ويف سعيها لتأسيس إمجاع ،فتحت اجلمهورية على نفسها أتثريات أخرى .ومسحت التوترات
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والتناقضات داخل الدولة اجلمهورية بتخفيف املفهوم اجلمهوري للدولة ،وهو ما يعكس األخطار
الكامنة يف املنطق االستيعايب للجمهورية (اجلمهورية واحدة وغري قابلة للتجزئة).
وقد يكون املثل األعلى هو تعزيز املواطنة املتساوية يف نظام مدين مفتوح ومتسامح ،ولكن
اإلصرار على ثقافة وطنية متجانسة كأساس ضروري هلذا النظام ،يثري احتمال أن بعض الفئات قد
يكون من غري املمكن استيعاهبا ،أو أهنا غري راغبة يف أن تستوعب؛ وابلتايل يتم تعيينهما كعناصر
خارجية أو دخيلة ،مما يشكل هتديداً للتماسك الوطين.
عرضت مثل هذه القضااي فرنسا إىل فصام اجتماعي وأزمة هوية وطنية هتدد بتفكك
وقد َّ
الدولة اليت تصورها الثوريون قبل أن يتجلّى ذلك.
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دور الموارد واالقتصاد والطاقة في توسيع
المنافسة بين إيران والسعودية
حيدر الخفاجي *

2018-6-5
ملخص
تق ّدم املناهج النيوليربالية 1تفسرياً واسعاً لدور املوارد يف املنافسات اإلقليميةُّ ،
وتعد قضااي
اهلوية وموارد الطاقة واملوارد املائية مصدراً للمنافسة يف السياسة الدولية .ويؤكد منظّرو القضااي
االسرتاتيجية أنه يف السنوات اليت أعقبت احلرب الباردة ،كان هناك سبب لظهور تنافسات جديدة
يف عالقات الدول اإلقليمية والدولية ،مثل :أزمة أوكرانيا ،وأزمة األمن يف العراق ،وسوراي ،واليمن،
وغريها من بلدان املنطقة؛ فهذه كلها إحدى صراعات موارد الطاقة .وبطبيعة احلال -يف ظل هذه
األزمات -ستنشأ أيضاً آاثر التعاون املتعدد األطراف على الساحة اإلقليمية والدولية من حيث
احتياجات إيران والسعودية املتبادلة لإليرادات ،إذ يعد النفط من بني العوامل اليت تساعد يف تطوير
التعاون يف العالقات املتبادلة بني الدولُّ ،
وتعد املواءمة بني العالقات اإليرانية-السعودية يف جمال
دبلوماسية املوارد جزءاً من ضرورايت املواقف النيوليربالية لربط القضااي االسرتاتيجية واالقتصادية.
يف هذه الورقة البحثية ،حناول استخدام هنج النيوليربالية لتحسني منط العالقات بني إيران
توسيع العالقات مع املناطق االسرتاتيجية
واململكة العربية السعودية .إذ ترى النيوليربالية أن من املمكن َ
من خالل التعاون االقتصادي .والسؤال الرئيس هنا ،هو :كيفية إعادة بناء العالقات اإلقليمية بني
إيران واململكة العربية السعودية؟ ولذلك ،جاء البحث احلايل حماوالً اخلوض يف هذه الناحية ،مرتكزاً
إىل فرضية هل من املمكن إعادة بناء العالقات اإلقليمية بني إيران واململكة العربية السعودية يف
شكل آليات اقتصاد املوارد ،وأتثريها على الدبلوماسية؟

املكون االقتصادي لليربالية الكالسيكية ،وهو ميثل أتييد
 .1النيوليربالية :فكر أيديولوجي مبين على الليربالية االقتصادية اليت هي ّ
الرأمسالية املطلقة ،وعدم  .تدخل الدولة يف االقتصاد.
*  .ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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املقدمة
يف سنوات ما بعد احلرب الباردة ،أتثرت السياسات العاملية بقضااي مثل اهلوية واالقتصاد
واملوارد والسيما النفطية منهاُّ ،
وتعد اجلمهورية اإلسالمية يف إيران واململكة العربية السعودية من بني
أكرب منتجي النفط والغاز يف الشرق األوسط والعامل .إذ مل تتمكن البلدان الصناعية املتقدمة يف العامل
من االستغناء عن الطاقة -والسيما النفط والغاز -حىت مع مواصلة سياساهتا التجارية الدولية،
وحماولة إقامة تكتل موا ٍز للقوة الصاعدة يف العامل والشرق األوسط على وجه التحديد.
وتع ّد إمكانية استخدام هنج دبلوماسية الطاقة إليران واململكة العربية السعودية أمراً مهماً،
حيث توافُِر األرضية الالزمة ألداء دور إقليمي غري مقنع ،وختلق األسس االقتصادية لتالقح املصاحل
بني الدولُّ .
ويعد اقتصاد الطاقة قضية اسرتاتيجية يف أدبيات العالقات الدولية ،والتنمية املستدامة
من اجلوانب االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،والسياسية .بعبارة أخرى :إن دبلوماسية الطاقة هي
جمموعة من سلوكيات وتفاعالت لدى بلد ما مع اجملتمع الدويل ،أي :إهنا أداة دبلوماسية للمشاركة
يف مشهد دويل ،واحملافظة على مكانتها يف النظام الدويل.
ولدبلوماسية الطاقة قوانني هادفة طويلة األجل تسعى إىل احلفاظ على أمن الطاقة يف البالد؛
إذ إن وجود إطار دبلوماسي قوي لكل بلد ميكن أن حيقق جناحه يف الطاقة العاملية ،وهذان اهلدفان
أحدمها يف جمال الطاقة ،واآلخر يف جمال األمن القومي أو املصاحل الوطنية.
دور دبلوماسية الطاقة يف العالقات اخلارجية
لطاملا كان النفط سلعة اسرتاتيجية منذ بداية القرن املاضي ،ففي ذلك الوقت كانت الطاقة
فقط مطلوبة لتزويد الوقود الالزم يف احلروب ،وخالل احلرب الباردة أصبح النفط عامالً مهماً لنمو
الدول الصناعية؛ بسبب أتثريه على النمو االقتصادي العاملي ،ﺃﺿﻒ ﺇﻰﻟ ﺫﻟﻚ اهتمام العامل يف زايدة
الطلب على الطاقة.
أما اليوم ،ويف حال عدم وجود تفاهم بني منتجي الطاقة ومستهلكيها ،فإن هذه املخاوف
سوف تزداد ،وستصبح قضية ذات أمهية ابلغة يف عصران احلاضر ،حيث تش ّكل العالقات اخلارجية
للبلدان من خالل القنوات الدبلوماسية على مستوايت خمتلفة ابلنظر إىل األمهية املتزايدة للطاقة
يف التفاعالت اإلقليمية للبلدان الرئيسة املنتجة للنفط واملنتجني الرئيسيني .وتع ّد دبلوماسية الطاقة
واحدة من أهم العالقات اخلارجية هلذه الدول ،حيث أصبحت دبلوماسية الطاقة واحدة من
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املصادر األوىل للتجارة اخلارجية بني البلدان ذات االحتياطي النفطي ومصدري الطاقة والبلدان
ذات التكنولوجيا املتقدمة يف صناعات الغاز والبرتوكيماوايت واملستهلكني الرئيسيني.2
آليات دبلوماسية الطاقة يف اململكة العربية السعودية يف السياسة اإلقليمية
متتلك اململكة العربية السعودية احتياطياً هائالً من النفط ،وملدة سنوات تقع سوق النفط
العاملية حتت سلطتها ،إذ إن للمملكة القدرة على إنتاج كميات من النفط اخلام وتصديرها للعامل،
ومتتلك طاقة تكريرية تصل إىل أكثر من ثالثة ماليني برميل يومياً ،وبوسع اململكة مواصلة اإلنتاج
مبعدل  9،5مليون برميل يف اليوم؛ وهي قدرة ميكن أن تكون مبنزلة أتثري اسرتاتيجي يف املنطقة.
هلذا السبب ّأدت اململكة العربية السعودية دوراً حيوايً يف استقرار أسواق النفط ،حيث
ُسلّط الضوء على هذا الدور احليوي يف العقد املاضي من خالل احتمالية تزايد الطلب على النفط
يف املستقبل ،ومبوجب االفرتاضات املتوقعة يقدر االختصاصيون أن الطلب العاملي على الطاقة
سوف يرتفع من  273.9إىل  382.1مليون برميل نفط مكافئ يف عام  ،2040أي بنسبة منو
بلغت  %1.3يف السنة ،وأن النفط والغاز سيحافظان على نسبتيهما الكلية البالغة  %53حالياً.
وكما هو متوقع ستكون نسبة منو الطلب على الغاز  %2.1ابلسنة ،أي :أكثر من نسبيت منو النفط
والفحم البالغة  %0.6لكل منهما ،وإن نسبة منو الطاقات املتجددة من الشمس والريح واحلرارة اجلوفية
ستكون  %6.6وهي األعلى بني الكل؛ ألن التوجه حنو هذه الطاقات لتوليد الكهرابء مل يع ْد أمراً طارائً.
ويبقى التقرير إجيابياً فيما خيص منو الطلب على النفط ،إذ يتوقع ارتفاعه إىل  99.2مليون برميل
يومياً يف عام  ،2021أي بزايدة مليون برميل عما كان متوقعاً يف العام املاضي بفعل استمرار
اخنفاض أسعار النفط .وسيستمر االرتفاع إىل  109.4ماليني برميل يومياً يف  ،2040وهو ما
ينقص عن توقعات العام املاضي قليالً بفعل مزامحة الطاقات املتجددة والكهرابء.

 - 2واعظى ،حممود )1389( .ديپلماسى انرژى ايران و قدرهتاى بزرگ در خليج فارس -جمموعة مقاالت نفت وسياست
خارجي ،پژوهشكده حتقيقات راهربدى جممع تشخيص مصلحت نظام.
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اقتصاد الطاقة يف اململكة العربية السعودية
تعتمد السعودية ﻋﻠﻰ النفط ابحلصول على أكثر من  %90من اإليرادات املالية العامة
للبالد .3وتتماشى سياسة الطاقة يف السعودية مع سياسة الدول الصناعية يف العامل ،وتعد اململكة
أكرب سوق الطاقة يف الشرق األوسط ،أي :أغىن مصدر للطاقة األحفورية يف العامل ،وقد فتحت
هذه العملية التقدم التكنولوجي للوصول إىل مصادر جديدة للطاقة .و�يَُف ِّسر جزء كبري منها املنافسة
بني إيران يف سياق حرب مثرية للجدل على أساس إدارة املوارد يف االقتصاد السياسي للصراع.
إن أي برانمج اقتصادي لبلد مثل السعودية له آاثره اخلاصة على االقتصاد السياسي
واإلقليمي والدويل ،استناداً إىل املواقف النيوليربالية ،حيث يتكون التعاون االقتصادي على أساس
مشاركة الالعبني بنحو أساس .إذ نرى منذ قرار “أوبك” تراجع سعر النفط أبكثر من ،%32
وكان هذا القرار حمكوماً برغبة الدول األعضاء املتنفذة فيها والسيما السعودية يف مواجهة إمدادات
النفط الصخري يف الوالايت املتحدة وكندا ،حيث أرادت -عرب السماح مبزيد من اهلبوط يف األسعار
ابألسواق العاملية -جعل منتجي النفط الصخري يتحملون خسائر هبوط األسعار ،والسيما أن
كلفة استخراج النفط الصخري أعلى بكثري من كلفة استخراج النفط التقليدي ،فتكلفة إنتاج النفط
ابلسعودية ودول اخلليج ما عدا العراق ،تناهز مخسة دوالرات للربميل الواحد ،يف حني تصل يف
الوالايت املتحدة إىل ما بني  70و 85دوالراً.
ويرى بعضهم أن ما جيري يف أسواق النفط يعد عقاابً لبعض الدول النفطية ،إذ اتفق منتجو
النفط الكبار يف العامل والوالايت املتحدة -على الرغم من خسارهتا للنفط الصخري -على خفض
األسعار من أجل معاقبة روسيا اقتصادايً والضغط عليها؛ بسبب موقفها من األزمة األوكرانية،
وكذلك معاقبة إيران اليت ُخ ّففت العقوابت املفروضة عليها ،وأصبحت لديها قدرة أكرب على بيع
نفطها يف اخلارج.
دور دبلوماسية الطاقة اإليرانية يف السياسة اإلقليمية
ُّ
تعد صناعة النفط واحدة من املزااي الرئيسة لالقتصاد اإليراين ،حيث توفّر جزءاً كبرياً من
امليزانية اإلمجالية للبالد من قبل قطاع النفط؛ لذلك تعتمد عليها الدولة يف اقتصادها ،مع احلفاظ
على استقاللية ميزانية الدولة من عائدات النفط ،وتوفري التنمية االقتصادية املستدامة .وسنأخذ
 -3اململكة العربية السعودية :معاجلة التحدايت االقتصادية الناشئة للحفاظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوIMF - - .
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اجلمهورية اإلسالمية يف إيران مثاالً على هذه الصناعة ،إذ لدى إيران  137مليار برميل من السوائل
اهليدروكربونية ،و 29تريليون مرت مكعب من االحتياطي القابل لالسرتداد من الغاز الطبيعي ،وهي
أيضاً واحدة من أكرب البلدان يف العامل يف جمال الطاقة ،4حيث أتيت إيران بعد روسيا كوهنا أكرب
دولة يف العامل من حيث امتالك منابع الغاز ،ولديها قدرة على أتمني جزء كبري من احتياجات القارة
األوروبية من الطاقة عن طريق خط أانبيب غاز يصل إىل أورواب مثل خط أانبيب غاز «انبوكو»
5
التحول
 ، Nabucco pipelineلكن معارضة الوالايت املتحدة األمريكية حرمت إيران من ّ
إىل قوة من خالل تصدير الغاز إىل أورواب ،وتسعى طهران -اليت تستحوذ على حصة صغرية من
جتارة الغاز العاملية -من خالل خطة اسرتاتيجية تعىن ابلتنمية الداخلية يف الداخل اإليراين إىل رفع
حصتها من هذه التجارة .لكن عدم مالءمة الظروف السياسية واالقتصادية املناسبة ،والعقوابت
املفروضة ،أدت إىل عدم متكن طهران من أداء دور ابرز وخلاّ ق يف سوق الغاز العاملية ،وإن خط
أانبيب غاز “انبوكو” الذي سيصل إىل القارة األوروبية كانت من املكن أن تضاعف من حصة
ايران يف التصدير؛ ونظراً لوجود حتدايت وعقبات أمام هذا املشروع أتمل طهران أن يصل خط الغاز
اإليراين عرب األراضي العراقية-السورية يف املستقبل مث إىل أورواب.
وإن إيران -ابلنظر إىل موقعها الفريد يف جمال الطاقة -يف فضاء دويل متأزم ،وهي تسعى إىل
وضع إطار دبلوماسية رصينة يف جمال الطاقة ،إذ مل يكن هذا حمور عمل مؤسسات الدولة اإليرانية
سابقاً اليت هلا األثر على اقتصاد الطاقة يف إيران.
آليات الدبلوماسية اإليرانية-السعودية يف البيئة اإلقليمية
يع ّد توازن اهليمنة يف املنطقة جزءاً من السياسة االسرتاتيجية لكل من إيران والسعودية يف البيئة
اإلقليمية ،إذ تعتقد اململكة أن كل خلل يصيب توازن القوى يف املنطقة يستدعي ثوابت االستعانة
ابألجنيب إلعادة التوازن إىل نصابه الذي حيقق مصلحة السعودية ورؤيتها -والسيما يف ظل ضعف
دول جملس التعاون اخلليجي ،-وميكن مالحظة هذا إابن حرب اخلليج األوىل من توجه دول جملس
التعاون إىل النظام الدويل الذي تتزعمه الوالايت املتحدة يف سبيل احلفاظ على توازن قوى متعددة
األقطاب ،حيفظ لدول اجمللس أمنها وسيادهتا ،وحيول دون تفرد القوى اإلقليمية األخرى.
أترخيياً -بعد تعايف دول اخلليج من حرب اخلليج األوىل -كان هناك تغ�يٌُّر يف سياسة اململكة
 -4مراجعه به ترازانمه انرژي كشور سال 1387
 -5خط أانبيب انبوكو ميد الغاز من حبر قزوين والشرق األوسط إىل أورواب
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جتاه إيران ،أعقبتها زايرة وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل إىل طهران ،اليت كانت خطوة مهمة
جتاه دفع التوتر وبناء الثقة بني الطرفني؛ حيث كانت إشارة إىل توازن السياسة النفطية يف املنطقة،
ومت تبين هذه السياسة يف سياق سياسة تفكيك العالقات السياسية من قبل السعودية .ومن جانب
إيران نذكر أن طهران حاولت استخدام قدراهتا السياسية لالستفادة من هذه السياسة النفطية ،إذ
كان هناك تقارب كبري بني إيران ودول أوبك األخرى -والسيما اململكة العربية السعودية -فوقعت
إيران ،إىل جانب دول أخرى مصدرة للنفط اتفاقاً يف الرايض لوقف اخنفاض أسعار النفط.
وتلى هذا التوقيع زايرة الرئيس اإليراين حممد خامتي وقتها إىل السعودية ،ووصف كمال
خرازي -وزير اخلارجية آنذاك -زايرة خامتي للسعودية أبهنا منصة جيدة لتنمية االستقرار واألمن يف
املنطقة ،وعبرّ عنها ابلزايرة التأرخيية .واتفق البلدان -يف مارس  -1998و ّأدت االتفاقية إىل ارتفاع
ما يقارب  14.5دوالر للربميل الواحد.6
وعقب ذلك ،تطورت العالقات بني إيران والسعودية يف خمتلف اجملاالت السياسية،
والتعليمية ،واالقتصادية ،واألمنية ،والسيما مع زايرة خامتي ومسؤولني آخرين إىل السعودية ،وقد
تضمن ذلك اإلعالن عن جماالت تعاون خمتلفة يف مقدمتها الطاقة ،والتعليم ،واالقتصاد ،واألمن،
لكن أهم ما جاء هبذا الصدد هو التأكيد على استكشاف فرص التعاون العسكرية والسيما
التدريب ،وتبادل زايرات الفنيني والعسكريني ،مبا يف ذلك زايرة وزير الدفاع السعودي إليران من
أجل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بني طهران والرايض .حىت أصبح البلدان ميتلكان سياسة
منسقة يف «أوبك» بشأن إنتاج النفط ،إذ متتلك إيران والسعودية على ما ال يقل عن  %60من
احتياطيات النفط يف العامل.
ومع انتخاب حممود أمحدي جناد لرائسة اجلمهورية يف متوز عام  ،2005اجتهت احلكومة
التاسعة بعد الثورة اإلسالمية إىل تنظيم العالقات والشؤون السياسة اخلارجية يف اعتمادها على عدة
ُسس التوجيهية من املرشد األعلى يف اجلمهورية اإلسالمية
مبادئ أساسية ،هذه املبادئ تقوم على األ ُ
على وفق قواعد الكرامة ،واحلكمة ،والنفعية ،وتنفيذاً للمادة  48من الدستور اإليراين ،اليت تنص
على مراعاة االستخدام املنصف للمنطق والفرص السياسية واالجتماعية واالقتصادية .7فكانت هذه
 ،147 -6ص -2000رمضاىن ،امري (  ،) 1392نقش سياستهاى نفىت ايران و عربستان در روابط دو كشور 2010
دانشگاه آزاد اسالمى ،واحد علوم و حتقيقات ،گروه روابط بني امللل ،هتران  -ايران.
 -7موالان ،محيد و منوچهر حممدى .) 1387 ( .سياست خارجى مجهورى اسالمى ايران در دولت
امحدى نژاد ،ص  .145-134هتران :نشر دادگسرت
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نقطة حتول أساسية يف خطاب احلكومة اإليرانية يف السياسة الداخلية واخلارجية ،فقد متخضت
عن خطاب جديد خمتلف جداً وحىت متفاوت للخطاب السابق ،8حبيث أبدت بعض دول املنطقة
والسيما دول جملس التعاون اخلليجي بعض التحسس آنذاك من اخلطاب اإليراين اجلديد.
عملية تغيري اقتصاد املوارد يف حكومة روحاين
تؤثّر االقتصادات الرأمسالية على السياسة الدولية من خالل دبلوماسية الطاقة ،فقد أدى
اعتماد القضااي السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية إىل ظهور مفهوم جديد يسمى
دبلوماسية الطاقة ،وتنطوي دبلوماسية الطاقة على استخدام األدوات الدبلوماسية ،وإنشاء منصات
تفاعلية يف جمال قضااي الطاقة.
ويركز جزء من السياسة اإلقليمية اإليرانية يف حكومة روحاين على دبلوماسية الطاقة ،إذ
تسعى وزارة النفط اإليرانية إىل الوصول للعامل املايل واملصريف والتجاري من خالل آليات دبلوماسية
الطاقة ،وميكن رؤية مثل هذه األدبيات يف مقابلة مع وزير النفط اإليراين بيجن زنكنة يف االجتماع
الوزاري ملنظمة “أوبك” يف فيينا ،ويشري هذا النهج إىل أن بعض الدول اإلقليمية -مبا يف ذلك إيران
واململكة العربية السعودية -لديها القدرة على حل قضاايها يف شكل دبلوماسية الطاقة.
ومل تكن الظروف مؤاتية وفعالة يف هذا اإلطار بني إيران واململكة العربية السعودية؛ والسبب
يف ذلك الشكوك اليت تدور حول فكرة أن اقتصاد الطاقة يف القرن احلادي والعشرين قد حتول
تدرجيياً إىل اقتصاد موارد ،حيث إن اقتصاد املوارد أكثر تعقيداً يف عملية ترشيد الصراعات يف العامل
9
اليوم.
وميكن مشاهدة دالالهتا يف الوضع احلايل من حيث اخنفاض أسعار النفط وأتثري هذه
الدبلوماسية على السياسة اإلقليمية والعاملية.

8 - Kagan, F, K. Kagan, J. Cafarella, H. Gambhir and K. Zimmerman. (2016). Al Qaeda
and ISIS: Existential Threats to the U.S. and Europe, Washington: Institute for the Study
of war, Report One, U.S. Grand Strategy: Destroying ISIS and al Qaeda, Jan.
9 - Haykel, B. ISIS: A Primer. Princeton: Princeton University Press. 2015 - P14.
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القراءة التأرخيية واالسرتاتيجية
•أتثرت املنافسة بني إيران واململكة العربية السعودية يف جمال اقتصاد املوارد بتغيريات أساسية.
وإن اﻟﺴﻌﻲ إىل تعزيز اﻻﺳﺘﻘﺮار االقتصاد السياسي الدويل ال يكون بتشكيل موارد مالية أو
مصرفية أو جتارية ،فاهلوايت واملكوانت اجليوسياسية -مثل املاء والطاقة واهلوية -أصبحت من
املؤثرات املتالزمة اجلديدة لالقتصاد السياسي الدويل.
•تعود جتربة دبلوماسية الطاقة يف السياسة االقتصادية اإليرانية إىل عام  .1991مع حتسن
العالقات بني البلدين وتطورها يف عهد الرئيس خامتي .وقد ظهر أيضاً حتول واضح داخل
منظمة “أوبك” هو التعاون الوثيق بني إيران واململكة العربية السعودية يف عملية خلق مزيد من
السيطرة على أسواق النفط ،وخلق توازن بني العرض والطلب ،وجذب الدول النفطية الرئيسة
من خارج “أوبك” مبا يتماشى مع سياسات املنظمة وقراراهتا .ويف الواقع ،كان قرب البلدين
يف «أوبك» من بني النتائج البارزة لسياسة الرئيس السابق خامتي اخلارجية يف مواجهة التوتر،
وبناء الثقة يف العالقات بني إيران واململكة العربية السعودية.
ِ
العالقات اإليرانيةَ-السعوديةَ نوعٌ من التوتر يف بداية عام 2003؛ وكان سبب قطع
•ساد
العالقات هو أمناط سلوك الطرفني يف قضااي النزاع يف املنطقة ،مبا يف ذلك تنظيم داعش
واجلماعات األصولية األخرى.
•إن إحدى قضااي التعاون بني البلدين يف جمال النفط والطاقة كانت -وما تزال -منظمة
“أوبك” ،إذ تعد إيران واململكة العربية السعودية أهم أعضاء املنظمة منذ البداية ،وتعد اململكة
العربية السعودية -على وجه اخلصوص -بلداً حيتفظ مبا ال يقل عن ربع إمجايل احتياطيات
النفط يف العامل ،أي أكرب منتج للنفط يف منظمة “أوبك” على مستوى العامل ،وتعد إيران اثلث
أكرب مصدر للخام داخل “أوبك” بعد السعودية والعراق؛ ابلتايل فإن سياسة الطاقة لكال
البلدين مرتبطة يف تعاملهما مع الواقع املستجد يف املنطقة.
•ترجع جذور األزمة الفعلية يف العالقات بني إيران والدول العربية يف املنطقة -والسيما يف
تفرع
اململكة العربية السعودية -إىل التحدايت االقتصادية والسياسية للموارد ،وقد أدى ّ
النزاعات اإلقليمية والربط بني موضوع اقتصاد الطاقة واقتصاد املوارد واهلوية إىل توسيع نطاق
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التحدايت األمنية واالسرتاتيجية يف إيران واململكة العربية السعودية يف العقد الثاين من القرن
احلادي والعشرين.
اخلامتة
تشري دبلوماسية الطاقة إىل السياق الدويل واإلقليمي واحمللي من عمليات التفاوض والتعاون
مبا تضمنه من احتمال نزاعات قانونية وتوترات مصلحية والعمل على تنميتها يف هذا اجملال .وإن
وضع االقتصاد العاملي حيمل بني طياته درجة من عدم اليقني مبوجب مشكالته احلالية وتوقعات
حل اخلالفات السياسية
النمو املتواضعة ،بيد أنه يف الوقت نفسه يعطي مؤشرات إجيابية .وإن ّ
العالقة بني إيران والسعودية والسيما يف جمال الطاقة سيعزز النمو االقتصادي والسياسي لكال
البلدين -طبعاً ال يبدو ذلك سهالً ولكن يبقى أمالً قائماً.-
ميكن لدبلوماسية الطاقة خلق توازن بني الطرفني من أجل املصاحل املشرتكة يف املنطقة ،إذ
تش ّكل مطلباً اسرتاتيجياً إليران واململكة العربية السعودية يف عالقاهتما ،وتعد حتمية العالقة بني
البلدين مطلباً ال مفر منه .وحينما تكون األمناط السلوكية للبلدين متوازنة يف جمال السياسة النفطية
ودبلوماسية الطاقة ،فستكون هناك إمكانية الستمرار التعاون ،وتفكيك اخلالفات السياسية من
املنظور السياسي.
إن إحدى احلقائق اجللية فيما خيص إيران واململكة العربية السعودية هو أن منطقة اخلليج
ال حتتوي حبد ذاهتا على حتمية اإلاثرة واالحرتاب ،لكنها حتتوي بقدر ما فيها من فرص اقتصادية
وأمنية وجيوسياسية كبرية جداً لالقتصاد العاملي.
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املصادر:
 -1واعظى ،حممود )1389( .ديپلماسى انرژى ايران و قدرهتاى بزرگ در خليج فارس -جمموعة
مقاالت نفت وسياست خارجي ،پژوهشكده حتقيقات راهربدى جممع تشخيص مصلحت نظام.
 -2اململكة العربية السعودية :معاجلة التحدايت االقتصادية الناشئة للحفاظ ﻋﻠﻰ النمو.

IMF

 -3مراجعه به ترازانمه انرژي كشور سال?http://www.imf.org/external/ns/search.aspx

-7831

www.saba.org.ir/saba_content/media/image/2010/05/524_orig.pdf

 -4رمضاىن ،امري  ) 1392 (.نقش سياستهاى نفىت ايران و عربستان در روابط دو كشور
 ،2000-2010دانشگاه آزاد اسالمى ،واحد علوم و حتقيقات ،گروه روابط بني امللل ،هتران
 ايران. -5موالان ،محيد و منوچهر حممدى .) 1387 ( .سياست خارجى مجهورى اسالمى ايران در
دولت
امحدى نژاد .هتران :نشر دادگسرت.
6-Kagan, F, K. Kagan, J. Cafarella, H. Gambhir and K. Zimmerman. (2016).
Al Qaeda and ISIS: Existential Threats to the U.S. and Europe, Washington:
Institute for the Study of war, Report One, U.S. Grand Strategy: Destroying
ISIS and al Qaeda, Jan.
7-Haykel, B. (2015b). ISIS: A Primer. Princeton: Princeton University
Press.
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االنتعاش والنمو االقتصادي بعد الحرب
كاثرين شكدام *

2018-6-23
نظرة عامة
تنفست معظم الدول األوروبية الصعداء بعد سقوط برلني يف هناية احلرب العاملية الثانية عام
لكن العديد من الدول قد وجدت نفسها على حافة اإلفالس
 1945وسقوط احلكومة النازيةّ ،
املايل .وكانت فرنسا تعاين مثل العديد من جرياهنا من عجز اقتصادي ،فقد استنزفتها احلرب اليت
مل تكتف فقط بثروهتا وقدرهتا على استغالل مواردها الطبيعية ،ولكنها أثرت بنح ٍو كبري على القوى
العاملة بسبب حصيلة قتلى احلرب ،وكانت فرنسا تفكر إبعالن إفالسها ،إال أهنا قد شهدت منواً
وتطوراً كبرياً يف السنوات التالية.
شهدت فرنسا منواً اقتصادايً دون انقطاع بعد انتهاء الصراع العسكري الذي أجرب االقتصاد
الفرنسي على التدهور ،فاضطرت إىل تبين التغيري من خالل إصالح معايريها االجتماعية واالقتصادية،
وأتكيد قوهتا أبن تصبح قوة صناعية وليس من خالل القوة العسكرية .وقد ولدت فرنسا اجلديدة
على أنقاض فرنسا القدمية ،إذ جلأت حنو استعمال التكنولوجيا.
وكان عهد الثالثني اجمليدة « )1975-1945( »Trente Glorieusesمبنزلة عهد
النمو القوي واملستمر الذي أعطى البالد مكانتها كالعب رئيس يف االقتصاد العاملي .لكن مثل هذا
النجاح االقتصادي مل يتحقق دون حدوث اضطراابت ،فحىت حينما عاد اجلنرال ديغول إىل السلطة
عام - 1958وهو التأريخ الذي شهد اخرتاقاً جوهرايً يف أتريخ فرنسا يف كيفية تصور السلطة
السياسية -كان على البالد أن تناضل مع احلروب االستعمارية ،وانعدام االستقرار السياسي.1
وال ميكننا فهم االبتكار االقتصادي لفرنسا ابلكامل دون مراعاة السياق الذي حدثت فيه،
1- Les Trente Glorieuses: Ou la révolution invisible de 1946 à 1975, By Jean
Fourastié

* ابحثة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ولكن إذا كان علينا استخالص شيء من تلك املدة ،فهو رغبة األمة أبن تتطلع إىل األمام وتتخلص
من تلك التقاليد اليت تعيق التغيري.
لقد امنازت األوضاع بعد احلرب وحىت منتصف السبعينيات بنمو اقتصادي قوي ،ومسحت
ابستقالل اجتماعي مايل كبري ،يف الوقت الذي تزايد فيه النمو السكاين والتغيرُّ االجتماعي ،وعلى
عكس أي حقبة أخرى يف أترخيها ،شهدت فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية دخول النساء إىل السوق.
ويعد النظام االقتصادي واالجتماعي الذي أنشئ بعد احلرب يف فرنسا وغريها من الدول الغربية الرئيسة
يف أورواب مسؤوالً بنحو كبري عن النمو القوي الذي شهدوه .إذ إن الفهم األفضل للعالقة بني النمو االقتصادي
حسن من الوضع االقتصادي للطبقة الوسطى.
والبناء االجتماعي مسح حبدوث تطور واسع؛ وابلتايل ّ

ويف ظل هذا النظام االقتصادي اجلديد نُظّم اجملتمع لإلنتاج واالستهالك على نطاق واسع،
بنحو مماثل لألمنوذج األمريكي الذي ابتكره اتيلور .وكان توق فرنسا وأورواب يف رسم خريطة إعادة
إعمارها اعتماداً على األمنوذج األمريكي له عالقة كبرية ابالعتمادات اليت قدمتها الوالايت املتحدة
يف إطار مشروع مارشال .ويف غضون بضع سنوات أصبحت مبادئ اتيلور ونظريته يف اإلدارة املبكرة
أساس االنتعاش االقتصادي الرائع الذي حققته فرنسا ،2وكان أتثري نظريته واضحاً بنح ٍو كبري على
الطريقة اليت يفكر هبا اجملتمع نفسه.
واقرتح فريدريك وينسلو اتيلور -اخلبري االقتصادي يف القرن العشرين -أنه من خالل حتسني
الوظائف وتيسريها ستزداد اإلنتاجية .واقرتح فكرة أن العمال واملديرين حباجة إىل التعاون مع بعضهم
بعضاً ،وكان هذا خمتلفاً متاماً عن الطريقة اليت كان يتم العمل هبا يف الشركات مسبقاً .وكان مدير
املصنع يف ذلك الوقت على اتصال مع العمال لكنه قليل ،وكان يضع على عاتقهم مسؤولية إنتاج
املنتجات الضرورية ،ومل يكن هناك توحيد ابلعمل ،وكان الدافع الرئيس للعمال هو استمرارهم يف
العمل؛ لذلك مل يكن هناك حافز للعمل ابلسرعة أو أبكرب قدر ممكن من الكفاءة.
يعتقد اتيلور أن الدافع الوحيد للعمال هو املال؛ لذا روج لفكرة مفادها «أجر يوم عادل
ألجل عمل عادل» .وبعبارة أخرى :إذا مل ينتج العامل ما يكفي يف يوم واحد ،فهو ال يستحق أن
حيصل على أجر مماثل لعامل آخر كان منتجاً أكثر.
2- Taylorism; the new doctrine of the second industrial revolution - Yü-chüan
Ku, Cornell University, May, 1931 - Business & Economics
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كان اتيلور -الذي حيمل شهادة ابهلندسة امليكانيكية -مهتماً جداً ابلكفاءة ،فطبّق املنهج
العلمي لدراسة الطريقة املثلى للقيام أبي نوع من املهام يف مكان العمل ،ومتكن من خالل حساب
الوقت الالزم إلجناز العناصر املختلفة للمهمة ،تطوير “أفضل” طريقة إلكمال تلك املهمة.
و ّأدت دراسات اتيلور حول “الوقت واحلركة” إىل استنتاج أن بعض األشخاص ميكن أن
يعملوا بنح ٍو أكثر كفاءة من اآلخرين .وهؤالء هم األفراد الذين على املديرين السعي إىل توظيف
مهارهتم أكرب قدر ممكن؛ لذلك ،كان اختيار األشخاص املناسبني للعمل هو جزء مهم من الكفاءة
وطور اتيلور أربعة مبادئ لإلدارة العلمية استناداً إىل التجارب اليت قام هبا يف مكان
يف مكان العملّ ،
العمل ،وهي معروفة أيضاً ابسم مبادئ اتيلور:
	•استبدال مفهوم ثقافة العمل بكفاءة العمل؛ وابلتايل الرتكيز على التدريب والتحفيز.
	•مراقبة أداء العمال ،وتقدمي اإلرشادات واإلشراف عليهم للتأكد من أهنم يتبعون أكثر
الطرق فعالية يف العمل.
	•توزيع العمل بني املدراء والعاملني حبيث يقضي املديريون وقتهم يف التخطيط والتدريب،
مما يسمح للعمال أبداء مهامهم بكفاءة.
ويستند جمتمع اإلنتاج واالستهالك على ما يسمى آلية «تسوية فورد» ،حبيث جترب أصحاب
العمل على توزيع أجور بنح ٍو يتناسب مع إنتاج الشركات ،فاألجور ختلق بذلك منفذاً لإلنتاج
(بنحو أكثر دقة ،تفرتض تسوية فورد أن منو األجور جيب أن تتناسب مع منو إنتاجية العمالة)
ولكن هذا األمنوذج األمريكي هو لتوليد السرعة االقتصادية ،فكان على الدولة أن متارس السيطرة
من خالل سلسلة من اللوائح وهكذا ظهرت سياسة تدخل الدولة.
ويف عهد الثالثينات اجمليدة ،كان االقتصاد مدفوعاً ابلسوق ولكن حتت سيطرة حكومية صارمة،
كان هلذه السيطرة دور كبري يف النمو .وحىت قيام احلرب العاملية الثانية مل تكن فرنسا تفهم االقتصاد
القومي ابلطريقة اليت تعمل هبا اآلن (امتداداً لسيادهتا) ،وأدى أتثري أمريكا املتزايد على االقتصاد العاملي
يف أعقاب احلرب العاملية الثانية إىل إحداث ثورة كاملة يف الطريقة اليت قامت هبا الدول صياغة اقتصادها
السيادي؛ فأصبح االقتصاد أداة سياسية ميكن استخدامها كوسيلة للتأثري على الساحة العاملية.
من عدة نواح ،كان هذا سبب االندفاع الكبري حنو تصنيع االقتصاد الوطين وهو اخلطوة
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األوىل حنو العوملة .ومنذ ذلك احلني ،أصبحت اجملتمعات والثقافات تتكامل مع االقتصادات
الوطنية واإلقليمية ،من خالل الشبكة العاملية للتجارة واالتصاالت واهلجرة والنقل.
ويف املاضي القريب ،كانت العوملة تركز يف الغالب على اجلانب االقتصادي من العامل ،مثل
التجارة واالستثمار األجنيب املباشر وتدفقات رؤوس األموال الدولية ،ويف اآلونة األخرية ُو ّسع هذا
املصطلح ليشمل جمموعة واسعة من اجملاالت واألنشطة مثل الثقافة ،ووسائل اإلعالم ،والتكنولوجيا،
والعوامل االجتماعية ،والثقافية ،والسياسية ،وحىت البايولوجية ،كتغري املناخ على سبيل املثال .ومنت
التجارة العاملية بنحو كبري منذ احلرب العاملية الثانية ،وقد منت التجارة الدولية يف السلع املصنعة
حوايل  100مرة ،أي من  95مليار دوالر إىل  12تريليون دوالر يف  50سنة منذ عام ،1955
ومع ذلكُّ ،
تعد العوملة أكثر من جمرد التجارة.
يف السنوات العشرين األخرية ،ازداد حجم العالقات وعمقها بني األمم وبني املناطق بنح ٍو
هائل ،إذ اخنفضت تكاليف االتصاالت بنح ٍو كبري؛ مما مسح ابلتواصل اليومي بنحو سهل عرب
شبكة اإلنرتنت واهلاتف؛ مما مكن من االستعانة مبصادر خارجية لتكنولوجيا املعلومات وغريها من
اخلدمات .لقد امناز عهد الثالثينيات اجمليدة ابنضمام فرنسا ألول مرة إىل االقتصاد العاملي؛ مما أدى
إىل فتح إمكاانت وفرص مل تُستغل بعد ،ويتجلى على النحو اآليت:
نظمت الدولة اخلدمات العامة اليت متلكها وحتتكرها ،فضالً عن أهنا ّأدت دوراً تنظيمياً يف
االقتصاد (فرض ضوابط على األسعار ،وضوابط الصرف ،تنظيم االئتمان ،وغريها).
لقد بدأت فرنسا بتطبيق املبادئ الكينزية لتنظيم النشاط االقتصادي من خالل السياسات
املالية والنقدية لتفعيل انتعاشها االقتصادي ،اليت ترتجم ابإلشراف على سوق العمل (قانون العمل
حلماية مصاحل املوظفني ،وحتديد احلد األدىن لألجور)؛ وألن الشركات اململوكة للدولة ضخمة فقد
حددت القواعد ملمارسة األعمال اجلديدة وكذلك االستثمار االسرتاتيجي.
وعوضاً عن االعتماد على رايدة األعمال اخلاصة فقط -اليت تفرض قيوداً عند حماولة
صياغة سرد اقتصادي وطين -أصبحت الدولة فاعالً نشطاً من طريق السماح ابلتحديث الصناعي
والتخطيط بتنسيق النمو على املستوى الوطين.
كان اهلدف من تدخل الدولة هو السعي وراء املصلحة العامة وجتنب األزمات واالختالالت،
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والسيما البطالة؛ وحلماية اجلهات الفاعلة يف الضعف اهليكلي ،واملستهلكني ،واملوظفني ،واألشخاص
الذين يعانون من صعوابت اجتماعية احلد من انعدام املساواة ،والقيام ابستثمارات مجاعية واسعة
النطاق (النقل ،الطاقة ،وغريها).
وقد وضع هذا النظام -الذي جيمع بني اقتصاد السوق والتدخل العام -يف سياق إعادة
اإلعمار ،ودعا إىل تربير تدخل الدولة القوي واملركزي (وقد بدأت ابلفعل بعض اآلليات ذات
الطبيعة نفسها يف الثالثينيات يف فرنسا ويف العديد من البلدان للتعامل مع عواقب أزمة عام
ويفسر إدخال هذا االقتصاد املختلط سبب هيمنة األفكار االجتماعية والتقدمية طوال
(ّ .)1929
فرتة الثالثينيات اجمليدة .إذ قامت احلكومات -اليت استقرت بعد التحرير -بتطبيق الربانمج التقدمي
التابع للمجلس الوطين للمقاومة؛ مما مسح القتصاد فرنسا ابالنتقال إىل مستوى جديد ،وحتول
اجملتمع كلياً .وأدى إنشاء نظام « »Sécurité Socialeالفرنسي إىل إحداث ثورة يف اجملتمع
بصورة أكرب من أي إصالحات أخرى.
ومت تقدمي املخطط العام يف عام  ،1945وكان اهلدف األول هو تغطية مجيع السكان،
ويتكون الضمان االجتماعي من جمموعة من املؤسسات اليت تعمل على محاية األفراد من عواقب
أي أحداث أو مواقف قد تصيبهم ،ويشار -عادة -إليها ابملخاطر االجتماعية ،وهناك أربعة
فروع يف نظام الضمان االجتماعي يف فرنسا ،هي :األمراض ،والعجز ،ورواتب التقاعد ،والصحة
والسالمة يف العمل .ويغطي “املخطط العام” اإلجباري عموم السكان ،وحيمي خمطط آخر
(املخطط الزراعي) الذي يشمل موظفي القطاع الزراعي والعمال غري األجور ضد مجيع املخاطر،
وفضالً عن ذلك ،يقدم خطط رواتب التقاعد التكميلية ( ARRCOو ،)AGIRCوهي إلزامية
جلميع موظفي القطاع اخلاص املنتسبني إىل املخططات العامة والزراعية.3
وشارك الضمان االجتماعي املنظم يف أثناء التحرير يف حتسني الصحة وإطالة العمر .وبقيت
أوجه عدم التكافؤ يسرية ،ومت ضمان التوظيف الكامل ،وأصبحت فرنسا مكتفية ذاتياً من حيث
الغذاء ،ومن مث أصبحت مصدرة للمنتجات الزراعية ،ويف ظل هذا النظام اجلديد انضمت األسر
إىل االستهالك العام ،والتنقل عرب السيارات ،واحلصول على مساكن جديدة.
3- L›organisation de la Sécurité sociale. (2011, January 5).Le portail du service
public de la Sécurité sociale / Usagers /. Retrieved June 11, 2014, from http://
www.securite-sociale.fr/L-organisation-de-la-Securite-sociale?type=part.
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ومع ذلك جيب أن ينظر إىل التوازن بني حقبة الثالثينيات اجمليدة ونظام االقتصاد املختلط
تدخل الدولة كان مصحوابً بتجاوزات
بنح ٍو نسيب ،إذ إنه يف الظاهر يعد النجاح ابهراً ،بيد أن ّ
خمتلفة؛ فقد أدى إىل إساءة استخدام السلطة يف القطاع العام ،يف حني أن العديد من الشركات
تضخمت أمهيتها العددية ،وموقعها االسرتاتيجي للحصول على االمتيازات وأتمني سيطرهتا.
ّ
ويف سعيها حنو رسم معامل منوها االقتصادي معتمدة على النظام األمريكي ،أجرت فرنسا
إصالحات ذات آاثر مدمرة .فعلى سبيل املثال :أدى أتسيس السياسة الزراعية املنتجة إىل اختفاء
الفالحني التقليديني ودفعهم إىل النزوح من الريف بنح ٍو هائل؛ وقد ّأدى هذا بدوره إىل فرض وجود
مساكن منخفضة التكلفة اليت غذت يف هناية املطاف مسألة انعزال األقليات .وقد أدى تطوير جتار
التجزئة على نطاق واسع إىل تدمري املتاجر احمللية؛ مما دفع اآلالف من الشركات الصغرية إىل اإلغالق.
ومل تكن خارطة االقتصاد الفرنسية خالية من األضرار اجلانبية ،فكان أحد النواتج الفرعية
لعملية إعادة التخطيط هذه هو هجرة العمالة على نطاق واسع إلبقاء التكلفة منخفضة ،وجتنُّب
الشركات من خالل زايدة القوى العاملة من أجل القيام ابستثمارات كبرية حنو اإلنتاجية ،ودعمت
الدولة هذه السياسة إىل ح ٍّد كبري من خالل ختفيف إجراءات اهلجرة الذي ّأدى إىل انعدام
االستقرار االجتماعي .وميكن القول إن نقص البصرية وسوء التخطيط االجتماعي االقتصادي قد
حيل بعد.
ترجم إىل قلق اجتماعي مل ْ

وميكن أن ينظر إىل عهد الثالثينيات اجمليدة على الصعيد العاملي أبهنا حقبة سعيدة .وكانت
السياسات العامة املتبعة متسقة وكانت غالباً إجيابية ،والسيما بسبب االرتباط الناجح بني الدولة
والسوق ،ولكن يف الوقت نفسه فإن االفتقار إىل التخطيط أو رمبا فهم الديناميكيات اجملتمعية قد
فتح ابب مليء ابألزمات أمام فرنسا.
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شراكة المياه في المجاري المائية الدولية
في ضوء القانون الدولي
أيمن عبد الكريم حسين *

2018-6-30
تواجه مسألة شراكة املياه الدولية يف منطقة الشرق األوسط كثرياً من املشكالت يف الوقت
احلاضر؛ جراء احلاجة إىل إقامة املشاريع املتعددة على األهنر ،أو لبناء السدود من أجل س ّد النقص
احلاصل من املياه يف بعض املناطق داخل أراضي دولة املنبع -كما حدث مع تركيا والعراق بقضية
بناء سد إليسو على هنر دجلة ،وإثيوبيا ومصر بقضية بناء سد النهضة على هنر النيل ،-فقد ذهبت
هذه الدول إىل إقامة املشاريع على تلك األهنر لالستفادة من أكرب قدر ممكن من خمزون تلك املياه
يف إرواء مساحات أوسع لألراضي الزراعية ،أو إنشاء احملطات لتوليد الطاقة الكهرابئية؛ وابلتايل
االستفادة منها يف التصدير ،أو يف س ّد العجز لديها على املستوى الغذائي أو على مستوى الطاقة.
وتواجه شراكة املياه الدولية بني الدول العديد من املشكالت القانونية أيضاً وابلتحديد بني
الدول املتشاركة على تلك األهنر أو البحار .ففيما خيص البحار فإن املشكالت فيها تتمحور على
1
املياه اإلقليمية أو احلدود البحرية ،ومسألة املالحة املشرتكة أو الصيد وغريها ،وهذا كله تحُ ُ
ددهُ
االتفاقات واملعاهدات الدولية على وفق القانون الدويل العام واألعراف الدولية .اما خيص األهنر فإن
 -1املياه اإلقليمية :مناطق مياه البحار واحمليطات اليت متتلك دولة ما حق السيادة عليها ،وتتضمن هذه احلقوق :التحكم يف
الصيد ،واملالحة ،والشحن البحري ،فضالً عن استثمار املصادر البحرية ،واستغالل الثروات املائية الطبيعية املوجودة فيها .معظم
الدول اليت هلا حدود على البحار قد حددت ما بني  12ميالً حبرايً إىل عدة أميال حبرية مياهاً إقليمية لبلداهنا ،وإن املياه اإلقليمية
اتبعة التفاقيات احلدود الدولية حبيث إن لكل دولة عدة أميال تبعد عن شواطئها ،وتكون هذا األميال حتت سيادة الدولة وهذا
األميال حمددة ومعلومة حسب االتفاقيات.

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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األمر خمتلف متاماً من حيث االتفاقات الدولية واملعاهدات وتقاسم احلصص املائية بني دول املنبع
ودول املصب املتشاطئة فيما بينها على ذلك النهر ،وفضالً عن ذلك فإن القوانني الدولية اليت تنظَّم
تقاسم املياه يف األهنر املشرتكة بني الدول ختضع لألطراف املشرتكة يف االتفاقيات أو املعاهدات
اليت قد تكون جزءاً منها؛ وهي ابلتايل ملزمة بتنفيذ بنود تلك االتفاقية وموادها ،أو مل تنضم هلذه
املعاهدة أو االتفاقية؛ وابلتايل ال ميكن أن تنفذ ما موجود يف مضمون تلك االتفاقية ،ومثال ذلك
تضم تركيا يف عضويتها.
اتفاقية (قانون االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية) اليت ال ّ
يتغ ّذى العراق على هنرين رئيسني مها هنر دجلة والفرات ،وكالمها ينبعان خارج حدوده ،وميثل
هذان النهران ( )%98من إمدادات املياه السطحية يف العراق ،2وتدفُّق هذين النهرين يكون عرب السدود
املقامة عليهما وحتويل مياههما يف تركيا وسوراي ،وفضالً عن ذلك فإن هنر الفرات ال حيصل على املياه
من الروافد الطبيعية داخل العراق ،بل يتغذى على املياه اجلوفية املومسية من األودية ،على العكس من
هنر دجلة الذي حيصل على املياه من خالل روافد رئيسة مثل( :الزاب الصغري ،والزاب الكبري ،وخابور،
وهنر دايىل ،وهنر العظيم) ،وتشكل نسبة املياه اليت تغذي أو تتدفق حنو العراق من اخلارج (.3 )%70
إن مشكلة تقاسم املياه على هذين النهرين بني العراق وتركيا من جهة ،وسوراي وتركيا من
مر السنوات كان هناك عدة مشكالت استدعت تشكيل جلان
جهة أخرى ليست جبديدة ،فعلى ّ
مشرتكة بني البلدين للنظر بشأهنا ،وعلى الرغم من االتفاقات العديدة هبذا الشأن بني اجلانبني ،بيد
أن اجلانب الرتكي يف بعض األحيان ال يكرتث هبا ،ففي عام  1947وافقت تركيا على البدء مبراقبة
هذين النهرين ،وتقاسم البياانت ذات الصلة مع العراق ،ويف عام  1980حددت تركيا والعراق
2- Barbooti, Evaluation of Quality of Drinking Water from Baghdad, Iraq. Science
World Journal. 2010.
 -3حسن اجلنايب ،وزير املوارد املائية العراقي،
www.mowr.gov.iq/ar/node/309.
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االتفاق السابق إبنشاء جلنة فنية مشرتكة معنية ابملياه اإلقليمية ،وبعد ذلك بعامني انضمت سوراي
إىل هذه اللجنة  ،4ولكن مل �يُتُوصل إىل أي تفامهات رئيسة سوى التعهدات الرتكية بعدم اإلضرار
يف تقاسم املياه بني الدول املشرتكة على حوضي دجلة والفرات ،ودخول العراق يف حربه مع إيران
ورصد املوارد البشرية واملالية جتاه تلك احلرب ،وركن ملف املياه جانباً ملدة من الزمن.
وسرعان ما بدأت تركيا يف الثمانينيات من القرن العشرين يف مشروع بناء سدود بقيمة 32
مليار دوالر يعرف ابسم «مشروع جنوب شرق األانضول» أو ما يعرف اختصاراً بــ()GAP
( )Güneydoòu Anadolu Projesiشيدت من خالله سلسلة من السدود البالغة
( )22سداً ،و( )19حمطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على طول هنر الفرات ودجلة .5
ونتيجة للتطورات السياسية واالقتصادية يف منطقة الشرق األوسط وابلتحديد الستخدامات
مياه األهنر الدولية لألغراض غري املالحية ،فقد امتاز الوضع القانوين ابلغموض والتشتت ،فبادرت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل دعوة جلنة القانون الدويل إىل دراسة القانون اخلاص ابستخدام
اجملاري املائية الدولية* لألغراض غري املالحية من أجل تدوينه وإعادة هيكلته مبا يناسب والتطورات
6
أقرت األمم املتحدة (اتفاقية قانون االستخدامات غري
احلاصلة على تلك األهنر  ،ويف عام ّ 1997
خاصة ابستخدامات املياه العابرة للحدود الدولية
املالحية للمجاري املائية الدولية) ،وهي وثيقة ّ
4-Iraqi Ministries of Environment, Water Resources, Municipalities and Public
Works, New Eden Master Plan for Integrated Water Resources Management in
the Marshlands Area, 2006.
5- Barbooti, Evaluation of Quality of Drinking Water from Baghdad, Iraq. Science
World Journal. 2010.
(*) مفهوم اجملرى املائي الدويل ،عرفته املادة الثانية من اتفاقية األمم املتحدة لسنة  1997أبنه :نظام املياه السطحية واجلوفية
املتواجدة يف عدة دول ،اليت تشكل مبوجب روابطها الفيزايئية جمموعة موحدة تصل طبيعياً إىل نقطة التقاء مشرتك.
6- www.marefa.org .
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واحلفاظ عليها ،مبا فيها املياه السطحية واملياه اجلوفية ،آخذة يف احلسبان الطلب املتزايد على املاء
وأثر السلوك البشري ،فقد وضعت األمم املتحدة مسودة لتساعد احلفاظ على املاء وإدارة املوارد
املائية لألجيال احلاضرة واملستقبلة ،ودخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف آب عام  2014بعد
انضمام فيتنام إليها؛ لتكتسب العدد املطلوب للتصديق كما حددته املادة  36من هذه االتفاقية،
املنضمني هلذه االتفاقية.
إال أن تركيا مل تكن من بني
ّ
املوقف الرتكي من اتفاقية عام 1997
صرح بذلك املسؤولون
يشري الواقع إىل أن الوضع املائي يف العراق يف حالة متدهورة ،وقد ّ
احلكوميون عن امللف املائي يف وزارة املوارد املائية العراقية وأعضاء اللجان املكلفة بني تركيا والعراق
عدة مرات ،وقد أوضح وزير املوارد املائية الدكتور حسن اجلنايب ذلك ،قائالً« :إن العراق هو
خيص
دولة املصب األدىن يف حوضي هنري دجلة والفرات ،وهو أيضاً يف الطرف املتلقي لكل ما ّ
7
وبي أن األنشطة الرتكية يف بناء السدود كانت
املشكالت اليت تؤثر على موارد املياه يف املنطقة»  ،نّ
وراء اخنفاض حصص العراق املائية املتفق عليها ،فضالً عن االحتياجات املتزايدة للمياه يف املنطقة
للتنمية االقتصادية ،وكذلك التغيرّ املناخي يف املنطقة.
تعمل تركيا يف الوقت احلاضر على إقامة العديد من املشاريع االقتصادية اليت تستهدف
التنمية املستدامة ،فضالً عن ذلك فإن تركيا تقوم هبذه املشاريع على حساب الدول املتشاطئة معها
(العراق ،وسوراي) من دون أن تكرتث آلاثرها السلبية على هاتني الدولتني اللتني سبق أن اشتكتا من
املمارسات الرتكية يف بناء السدود اليت تسعى إىل أتمني حصصها املائية لألراضي الزراعية اجلديدة من
أجل سلتها الغذائية ،وكذلك إنشاء احملطات الكهرابئية لسد حاجتها يف جمال الطاقة داخل أراضيها.
خيص تشغيل مشروع سد إليسو الرتكي،
 -7مقابلة صحفية لوزير املوارد املائية العراقي فيما ّ
http://www.mowr.gov.iq/ar/node/309
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وعلى الرغم من ذلك فإنه مبراجعة املواد القانونية للعديد من املعاهدات الدولية املختصة
خيص تقاسم املياه
بتقاسم املياه بني الدول املتشاطئة سنرى أن تركيا تنتهك القانون الدويل فيما ّ
من جهة ،واألضرار الناجتة جراء تلك اإلجراءات من طرف اجلانب الرتكي على حساب الدول
املتشاطئة معها من جهة أخرى ،ويبدو أن تركيا غري مهتمة ملا حيصل من وضع مأساوي من إجراء
هذه املشاريع ،وتربر ذلك أبن غالبية املياه تنبع من أراضيها (أكثر من  %95لنهر الفرات وحنو
 %43من هنر دجلة) ،فيجب أن يكون هلا احلق يف استخدامها لصاحلها.
خيص العراق واتفاقه الثنائي مع تركيا ،فإن اجلانب الرتكي مل يلتزم ابالتفاق لتقاسم املياه مبوجب
وفيما ّ
معاهدة عام  1946املوقعة بني الطرفني اليت تُلزم تركيا إبالغ العراق عن أي مشاريع تقوم بتنفيذها اليت
8
يربر أن األنشطة املقامة على
من احملتمل أن تؤثر على تدفق املياه يف هذه األهنار ّ ،
لكن اجلانب الرتكي ّ
هذه األهنار تستخدم لتحسني تدفق املياه يف النهرين ،مع األخذ ابحلسبان أن تركيا من بني الدول الثالث
الصني ،ومجهورية بوروندي -اليت صوتت ضد «اتفاقية اجملاري املائية لألمم املتحدة عام  1997يف اجلمعية9
تنص على االستعمال املنصف واملعقول ألي جمرى مائي عابر للحدود بني
العامة لألمم املتحدة»  ،واليت ّ
الدول ،مع ضمان عدم تسبب أي أنشطة مقامة داخل أراض الدولة ضرراًكبرياً مع الدول املتشاطئة معها.
ومن احملتمل أن جتد تركيا نفسها يف هناية املطاف معتمدة على حسن النوااي وحسن نية العراق،
وعلى قضااي أخرى مهمة ملصاحلها مثل املبادالت التجارية والنفط بني البلدين .ومن املرجح أن جتد
أمر
تركيا نفسها يف وضع حمرج أمام جرياهنا األوروبيني ،بسبب قبول العضوية يف االحتاد األورويب -وهو ٌ
قد تطلبه تركيا أكثر من مياه هنري دجلة والفرات -وغالباً ما تطرح كعقبة لدخوهلا يف االحتاد األورويب.
وحسن اجلوار املوقعة بني العراق وتركيا يف 29
 -8الربوتوكول رقم ( )1اخلاص بتنظيم مياه دجلة والفرات امللحق مبعاهدة الصداقة ُ
.1946 /3/
9 -UN International Watercourses Convention 1997
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf
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ما الذي ميكن أن يستفيدهُ العراق من اتفاقية عام 2014-1997
ال تتوافر لدى العراق يف الوقت الراهن اإلمكاانت املناسبة ملعاجلة ملف املياه إال عرب
احلوار واالتفاق على وفق القوانني الدولية وحتديد احلقوق اخلاصة به ،وكذلك العمل عرب القنوات
الدبلوماسية بني البلدين؛ من أجل ضمان حصصه املائية املقررة ،وتُع ّد مسألة سد (إليسو) اليت
أاثرت قلق العراق من أكثر امللفات املؤثرة يف مسألة املياه بني البلدين يف الوقت الراهن ،بعد أن َع َّد
العراق هذا اإلجراء خطوة تركية حبجز املياه خلف هذا السد؛ مما سبب أزمة للمياه داخل األراضي
العراقية ،على الرغم من طمأنة تركيا للعراق من خالل موقفهما عرب سفريها (فاتح يلدز) الذي قال:
«إن تركيا لن تتخذ أي خطوة دون الرجوع أو التشاور مع الدول اجملاورة بشأن كيفية التعاون وتقدمي
الدعم ألي مشكلة بينهما».10
عرض استمرار تقليل التدفقات املائية من قبل اجلانب الرتكي على هنري دجلة والفرات،
يُ ّ
اق لكارثة بيئية كبرية «متمثلة يف جتفيف األهوار
وقلة هطول األمطار عن املستوايت الطبيعية العر َ
فضال عن الصعوابت اليت يواجهها السكان
وهجرة السكان يف املناطق الريفية من الفالحني» ً ،11
يف جنوب العراق من هالك العديد من األراضي الزراعية ،بعد أن وصل العراق إىل مراحل متقدمة
يف السنوات السابقة من خالل استثمار األراضي الزراعية لسد بعض احتياجاته من املواد الغذائية
من احلنطة ،والشعري ،واألرز ،لكنه -وبسبب اإلجراءات الرتكية يف الوقت الراهن -سيعرض هذه
األراضي إىل اجلفاف ،ورمبا حرمان الصاحلة من الزراعة.
10 -Turkish Dam Project Threatens Rift with Iraq Over Water Shortages,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-turkey-dam/turkish-dam-projectthreatens-rift-with-iraq-over-water-shortages-idUSKCN1J11YL
11- Joost Jongerden, Dam and Politics in Turkey: Utilizing Water, Developing
Conflict, Middle East Policy Council, https://mepc.org/dams-and-politicsturkey-utilizing-water-developing-conflict
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تتخذ تركيا من مشروع ( )GAPعنصراً أساسياً يف معاجلة بعض امللفات السياسية مع
الدول املتشاطئة معها ،بيد أن العراق ميكن أن يستفيد من اتفاقية عام  1997عرب اجملتمع الدويل
املتمثل ابألمم املتحدة ،واملنظمات الدولية ،والضغط على تركيا يف ملف املياه ،فضالً عن إمكانية
العراق استخدام ملف التبادل التجاري مع تركيا والتفاوض بشأنه ،وميكن إمجال النقاط املهمة من
هذه االتفاقية لصاحل العراق وحماولة إلزام تركيا هبا ،ابآليت:12
	-نصت املواد ( ،5و ،6و )10على االستخدام العادل واملنصف للمصادر املائية بني
الدول املتشاطئة ،وعلى وجود التوفيق بني العوامل والظروف املالئمة لتقسيم املياه كمياً ونسبياً
واستخدامهما استخداماً مثمراً ومتع ّقالً للدول املتشاطئة كافة.
	-حظرت االتفاقية يف املادة ( )21األعمال اهلادفة إىل حتويل اجملرى املائي الدويل أو حتويل
وختفيض جراين املياه واإلضرار أبراضي الدول األخرى ،فضالً عن أن حمكمة العدل الدولية ويف
حكمها عام  1949يف قضية (مضيق كورفو) قضت ابالمتناع عن التسبب ابألضرار اجلسيمة
للدول األخرى عند استخدام اجملرى املائي الدويل.13
نصت املادة ( )8يف االتفاقية على التزام التعاون على أساس املساواة السيادية للدول
	ّ -
املتشاطئة؛ لتحقيق الفوائد املتبادلة بقصد بلوغ االستخدام األمثل للمجرى املائي الدويل ،والوقاية
نصها
من الكوارث ،وضبط املياه والتشاور فيما ُّ
خيص املشروعات املخطط هلا بني الدول ،فضالً عن ّ
صراحةً على سلسلة من اإلجراءات لتسوية اخلالفات سلمياً بينها.
 -12اتفاقية قانون االستخدامات غري املالحية للمجاري املائية الدولية :
https//:www.marefa.org
13-https://gulfnews.com/news/mena/iraq/turkish-dam-project-deepens-anxietyin-iraq-over-water-shortages-1.2232391
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أسست مواد االتفاقية مبدأ التعاون بني الدول املتشاطئة للمجرى املائي الدويل املشرتك،
لقد ّ
وبينت كذلك أن القانون الدويل هو قانون تعاون ،وإجياد حلول للمشكالت واملنازعات الدولية،
وحثت على أن يتم ذلك على أساس املساواة يف السيادة والفائدة املتبادلة وحسن النية؛ من أجل
حتقيق النفع العام واألمثل بني الدول املشرتكة يف جمرى مائي دويل ،وهي أيضاً تُلزم الدول املتشاطئة
على أن تعمل على استخدام اجملرى املائي بطريقة مثلى ،مع مراعاة مصاحل الدول األخرى معها
دون اإلضرار أو التسبب يف ضرب مصاحلها.
إن ما ميكن أن يستفيده العراق من خالل هذه االتفاقية هو السعي احلثيث إىل احلوار مع
اجلارة تركيا ،وإلزامها أمام اجملتمع الدويل حبقوقه وحصصه املائية املقررة ،فضالً عن التعهد ابستثمار
حصصه املائية ابلنحو السلمي والقانوين ،واالنتفاع منها بنح ٍو يتفق ومعاير احلماية الكافية للمجرى
املائي الدويل ،فضالً عن العمل املشرتك مع الدول املتشاطئة على برامج ومشاريع استثمارية تعود
ابلفائدة االقتصادية للدولة ،والتبادل املنتظم للمعلومات والبياانت عن حالة السدود واألحواض
املشرتكة؛ مبا يعزز قدرته على احملافظة حلصصها املائية املقررة ،وكذلك تشكيل جلان مشرتكة مع
سوراي ملعاجلة املشكالت اليت تقع بني أراضي الدولتني ،وأن تكون إبشراف األمم املتحدة؛ لضمان
سراين االتفاقات بني البلدان املشرتكة وتطبيقها يف جمرى هنري دجلة والفرات يف املنطقة.
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مجاالت التعاون بين إيران وروسيا في إقرار االستقرار
واألمن في أفغانستان
الدكتور ماندانا تيشه يار*

2018-4-2
يف العقود األخرية -ابلتزامن مع القبول بعوملة بعض أساليب العيش يف الساحة الدولية-
حاولت الوحدات السياسية أن تعيد تعريف مصاحلها وهويتها يف األطر اإلقليمية ،وتتضح
عمليات التعاون اجلديدة هذه يف إطار نظرايت املناطقية اجلديدة .وابالعتماد على عنصري
االنفتاح املوضوعي ،واملرونة اجلغرافية ،هتيّئ جماالً مناسباً للتعاون اإلقليمي ،وذلك يف إطار
مستقل ومنفصل عن التفاعالت العاملية.
حناول يف هذا املقال أن نبحث العالقات اإليرانية-الروسية ودور املناطقية اجلديدة يف
تقارب جماالت التعاون بني البلدين يف أفغانستان .وإن السؤال األساس هلذا البحث هو كيف
تستطيع إيران وروسيا أن تتعاوان معاً على مستوى منطقة أورآسيا ،والسيما يف إحالل االستقرار
واألمن يف أفغانستان .وبناءً على فرضية هذا املقال ،يبدو أن إيران وروسيا -على الرغم من
وجود املصاحل املتعارضة يف بعض الشئون اإلقليمية -تستطيعان -ابالستفادة من إطار النظرايت
املناطقية اجلديدة -أن تصال إىل تعريف مشرتك ووضع القواعد احلاكمة ألمنوذج عالقاهتما
ِ
اخلارجية من أجل إقرار االستقرار واألمن يف أفغانستان؛ ويف هذا اإلطار تتعاون ِ
الدولتان
اتن
حل املشكالت اإلقليمية ،وربط مصاحلهما معاً على املستوى اإلقليمي
معاً بنح ٍو وثيقق من أجل َّ
على حنو أيسر.
نظرة على النظرية املناطقية اجلديدة:
مثة حقيقة أن الدول ال متتلك حق اختيار موقعها على األرض ،وال ميكنها االستقرار يف
مكان ما ،فهي ترتبط مبجاهلا اجلغرايف؛ لذلك فهي ال تتمتع ابحلق يف اختيار االرتباط ابملناطق
وحينئذ يبدو هذا األمر ٍ
ٍ
كسد أمام املناطقية كي نتذكر أنه قد نشبت كثرياً من احلروب
املختلفة.
على مِّر التأريخ بني الدول املتجاورة.
*عضو اهليئة العلمية جلامعة العالمة الطباطبائي ،وعضو جملس إيراس العلمي.
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وابلطبع ميكن للعداء بني اجلريان يف كل منطقة أن َّ
يعد اجملال لتعاون بني هذه الدول
أيضاً ،ويف كثري من األمور -حينما تطفو املصاحل االقتصادية والرفاهية القومية على السطح-
تسعى الدول وراء مصاحلها املشرتكة والتنافس يف إطار التعايش ،أكثر من سعيها وراء العداء.
مهد هذا النوع من اآلراء العملية حول التعاون من أجل حتقيق األمن اجلماعي
وقد ّ
اجملال لتشكل “املناطقية” بوصفها جسراً بني مستويني
وأتمني مصاحل الالعبني اإلقليميني َ
معرفيني :جزئي (الوحدات السياسية) ،وكلي (النسق الدويل).
ومنذ عقد التسعينيات وعقب اهنيار االحتاد السوفييت تشكل أسلوب جديد مهد األرضية
لدخول مفهوم “املناطقية اجلديدة” يف جمال الدراسات فيما خيص هذا األمر .وتؤكد خصائص
هذا االجتاه اجلديد يف املناطقية -أكثر من أي شيء -على انفتاح تعريف مفهوم املنطقة
وتفكيكها .وعلى هذا املنوال ،ال تتقيد الدول يف ارتباطها ابلرتتيبات اإلقليمية أو انفصاهلا
عنها ،ابلقيود األيديولوجية فقط ،بل قد حتولت اجلغرافيا إىل أمر نسيب؛ وميكننا أن نرى يف كثري
من املنظمات اإلقليمية ،أنه قد انضمت إليها دول من خارج هذه املناطق ،وكذلك قد حظي
مفهوم املنطقة مبرونة أكثر ،وميكن يف منطقة جغرافية واحدة أن نصنع أمناط متنوعة من املناطقية
واملنظمات اإلقليمية على أساس املصاحل اليت جتمعها.
وبناءً على ذلك ،مل تستطع عمليتا العوملة واألحادية القطبية أن تقفا يف طريق املناطقية،
وقد أراد العامل أن يكون متعدد األقطاب أو عاملي على مستوى النسق الدويل أكثر من كونه
متوجهاً حنو األحادية القطبية أو األحادية اإلقليمية.

وعلى أساس النظرايت البنيوية ،كانت هذه القوى الكربى وحدها هي اليت تستطيع أن
تؤثر يف املناطق املختلفة ،لكن االجتاهات اإلقليمية تؤكد على دور القوى املتوسطة واملناطق يف
السياسات واالجتاهات القطبية.

وتعد املناطقية اجلديدة -نوع من الصناعة الواعية للهوايت والقواعد يف إطار التنظيم-
خطاابً سياسياً جديداً يف الساحة الدولية ،ويف هذا اخلطاب اجلديد ،تكون “املنطقة” هي ذلك
الشيء الذي نتصوره ،وليس ذلك الشيء احملدد ابلضرورة على اخلريطة اجلغرافية؛ وابلتايل -ومع
أن اجلغرافيا ما زالت عامالً مهماً -يتمتع هذا العنصر مبرونة أكثر ،وميكن إعادة تشكيله يف كل
وقت على حن ٍو ما حسب االحتياجات واهلوايت ومصاحل الدول.
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املناطقية اجلديدة  ..إطار جديد من أجل التعاون بني إيران وروسيا يف أفغانستان
لقد كانت سلطتا إيران وروسيا تتعامالن وترتبطان معاً منذ مخسة قرون على األقل ،وقد
مهد اهنيار االحتاد
متتعت هذه العالقات مبنحنيات صعود وهبوط على الدوام؛ ويف هذا الصددّ ،
السوفييت يف عقد التسعينيات ،وتشكل روسيا االحتادية ،اجملال لبدء مرحلة جديدة من العالقات
بني إيران وروسيا .واستطاعت هذه األحداث ابلتزامن مع التغيري يف بعض األنساق اإلقليمية
والعاملية أن هتيّئ اجملال لنوع جديد من العالقات املبنية على التعاون.

وعلى الرغم من هذا -ومع أن العالقات الروسية اإليرانية قد بدت ودية يف جماالت متنوعة
يف اخلمسة وعشرين عاماً املاضية -أدى تعريف مصاحل كل واحدة من الطرفني يف إطار خمتلف
وبعيد عن األنساق املشكلة ملصاحلهما إىل عدم ظهور خطاب مستقر يبحث عن التعاون بينهما
على املستوى اإلقليمي.
ويف اجملاالت االقتصادية ُّ
تعد روسيا وإيران كلتامها من أصحاب احتياطات النفط والغاز،
وبوسع هذا األمر أن يهيّئ جمال التنافس بينهما يف أسواق الطاقة ،وإن التنافس يف جمال م ّد
خطوط أانبيب نقل الطاقة من آسيا الوسطى وحبر قزوين إىل األسواق العاملية ،وأيضاً حماولة
شق طرق جتارية إقليمية تذكر بعهد طريق احلرير املزدهر ،مل يهيّئ األرضية من أجل التعاون
ّ
االقتصادي اإلقليمي بني كال الطرفني.
وكذلك يف القطاع العسكري تطالب روسيا بال شك ابستمرار تفوقها العسكري على
املناطق احمليطة هبا .ويف السنوات املاضية ،قد قلّل ازدايد التوترات بني إيران والدول الغربية الكربى
من معدل حصول إيران على األسلحة املتقدمة املصنوعة يف الغرب ،ويف هذا اجملال اكتفى
اإليرانيون أكثر ابإلنتاج احمللي أو األسلحة الروسية والصينية ،بينما يريد الروس أيضاً استمرار
التعاون العسكري مع إيران واحلفاظ على أسواق بيع أسلحتهم إىل هذه الدولة.
ومل ينته هذا التعاون بتوسع الصفقات العسكرية بني البلدين على املستوى الدويل ،فقد
استطاع التقارب اإليراين-الروسي أن يقودمها إىل التعاون على مستوى املنظمات اإلقليمية من
أجل مواجهة التفوق الغريب وإميان كال البلدين بضرورة قيام النسق الدويل املبين على تعدد
األقطاب.
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ويف الشؤون الثقافية واأليديولوجية ميكن مشاهدة تعاون البلدين على املستوى اإلقليمي
يف السنوات األخرية .لكن على الرغم من مجيع املصاعب ،فاحلقيقة أنه ما يزال إليران وروسيا
مصاحل مشرتكة على املستويني اإلقليمي وما بعد اإلقليمي تتيح هلما فرصة التعاون معاً.

ويبدو أن أحد أهم دوافع التعاون بينهما جتاه روسيا إىل إقامة نسق متعدد األقطاب
على املستوى الدويل ،ومع اضطراب النسق الدويل عقب اهنيار االحتاد السوفييت هو حماولة اآلن
أن حتصل على مكانتها السابقة يف الساحة الدولية مرة أخرى عن طريق اتباع أفكار مثل:
(األورآسيا ،واالحتاد األورويب األطلنطي) ،وتعريف تفوقها يف األطر اجلديدة .وإن حماولة هذه
الدولة من أجل استمرار حضورها املتفوق يف املنطقة اليت تسميها “اخلارج القريب” واليت تشمل
اجلمهورايت املستقلة حديثاً ،دليل على اتباع قادة الكرملني تلك السياسة.
ويف هذا الصدد بوسع إيران -اليت قد اتبعت دائماً اجتاهاً ِصدامياً مع الغرب خالل العقود
املاضية -أن تكون نظرياً جديراً ابلثقة ،وقد استطاع التقارب اإليراين-الروسي أن يقودمها إىل
التعاون على مستوى املنظمات اإلقليمية؛ وعلى ضوء هذا االجتاه اجلديد ستقوم مجيع القوى
حل املشكالت املشرتكة ،وذلك يف
العاملية واإلقليمية ابلتعاون معاً ،وليس املنافسة من أجل ّ
إطار توافقي.

ويف احلقيقة ،قد اضطرهتما التهديدات املشرتكة ملصاحل البلدين على املستوى اإلقليمي
إىل التعاون املشرتك .وميكننا أن نرى أمنوذجاً هلذه التهديدات يف اتباع سياسة النظر إىل الشرق
من قبل منظمة حلف مشال األطلنطي (الناتو) اليت قد اتبعتها منذ عام  .1993وكذلك
التهديدات داخل املنطقة مثل مكافحة اجلماعات املتطرفة مثل طالبان وداعش ،أو عصاابت
مافيا هتريب املخدرات ،اليت تؤدي إىل إاثرة االضطراابت على احلدود ،وأحياانً داخل حدود
دول آسيا الوسطى والقوقاز ،قد ساعدت أيضاً يف تقارب املواقف اإلقليمية هلذين البلدين
وسعيهما املشرتك من أجل العثور على طرق حل من أجل االبتعاد عن األزمات؛ وإن تعاوهنما
حل األزمات اإلقليمية يف مناطق مثل طاجيكستان ،وآذرابجيان ،وأرمينيا ،وأفغانستان ،يعد
يف ِّ
أمنوذجاً يدل على هذا النوع من التعاون .وبناءً على ذلك ،ميكن القول إن الواقعية اجليوبوليتيكية
والتعريف الذي يطرح اهلوية والقواعد احلاكمة للسياسة اخلارجية لكال البلدين يف جمال العالقات
الدولية ،يرغماهنما على التعاون معاً يف الساحتني اإلقليمية وما بعد اإلقليمية.
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ويف هذا الصدد ،فإن أفغانستان أرض مألوفة ابلنسبة إليران وروسيا ،وقد ظهرت العالقات
الثقافية والتأرخيية واهلوايتية بني اإليرانيني واألفغان متوحدة آلالف األعوام حبيث يصعب متييز
كال القوميتني بعضهما من بعض .وقد امتلك الروس أيضاً يف الوقت احلايل -والسيما يف حقبة
احلكومة الشيوعية يف كابول -حضوراً قامتاً بني الشعب األفغاين ،وقد ّأدى دوراً يف تشكيل البىن
السياسية وهتيئة اجملال هلذا اجملتمع حنو املؤسسات والبىن احلديثة أيضاً.
ومع أنه كان من املتوقع أن تؤدي إيران وروسيا أدواراً حمورية يف تشكيل النظام السياسي
اجلديد ما بعد سقوط حكومة طالبان يف أفغانستان ،إال أن ما حدث يف الواقع ُّ
يدل على أن
هذا احلضور قد مت يف بعض اجملاالت فقط وبصورة فردية ،وليس يف إطار حركة تبحث عن
التعاون اإلقليمي.
ومبا أن اإلطاحة بطالبان من السلطة متت على يد الناتو وحبضور قوات من دول خمتلفة،
والسيما الوالايت املتحدة األمريكية؛ لذلك أصبح جمال التنافس يف عهد ما بعد طالبان صعباً
للدول اليت مل تشارك بنح ٍو مباشر يف احلرب على اجلماعات األصولية املتطرفة .ومع أن طالبان
ُّ
تعد عدواً إليران وروسيا أيضاً ،وقد تعاون البلدان مع قوات التحالف الدويل بنح ٍو غري مباشر،
إال أن احلكومة اجلديدة املسيطرة على كابول مل تستطع أن تتعاون مع هذين البلدين تعاوانً
مؤثراً .وكان هذا األمر ألن الوالايت املتحدة وحلفاءها األوروبيني مل يظهروا الوجه احلسن حلضور
القوى اإلقليمية والعاملية األخرى يف أفغانستان؛ والنتيجة أن روسيا اليت تريد احلصول على قواعد
عسكرية يف أفغانستان من أجل إحالل االستقرار واألمن -والسيما يف الوالايت الشمالية من
هذا البلد -مل تستطع االستفادة من املباحثات مع حكومة كرزاي .ومن حيث إقرار األمن
يف أفغانستان ألكثر من عقد كان األمر قد مت بواسطة قوات إيساف؛ لذلك مل يكن للتجار
واملستثمرين الروس الثقة الكافية من أجل االستثمار والتجارة يف أسواق أفغانستان ،وعلى هذا
األساس هلم دور ابهت اليوم يف بنية أفغانستان االقتصادية.
ومن انحية أخرى ،مل تستطع إيران أيضاً -اليت قد أعلنت رمسياً أهنا تريد خروج القوات
األجنبية من أفغانستان -أن هتيّئ جمال التعاون مع القوات الدولية يف أفغانستان .ومع أن بعض
البضائع اإليرانية استطاعت -بسبب التجاور ووجود ماليني األفغان يف إيران وأيضاً بسبب
التكلفة القليلة السترياد هذه البضائع يف املدن األفغانية املختلفة -أن حتتل مكانة جيدة يف
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أسواق هذه البالد؛ وبذلك حتولت إيران إىل واحد من املصدرين الرئيسيني للبضائع االستهالكية
والطاقة إىل أفغانستان ،لكن يف قطاع االستثمارات طويلة األجل يف الصناعات الثقيلة ،مل
تستطع إيران أن حتصل على املكانة املطلوبة يف هذا اجملال.
والنتيجة ،أننا ميكننا أن نرى يف عام  2016أن الصني هي املصدر الرئيس إىل أسواق
أفغانستان ،واهلند هي املستثمر الرئيس يف قطاعات الصناعة املختلفة يف هذه البالد.
ويف هذا الصدد ،قد ّأدى تزايد التوترات على مستوى املنطقة عن طريق ظهور اجلماعات
تتحول
اإلسالمية املتطرفة اجلديدة مثل (داعش) واستمرار االضطراب يف أفغانستان ،إىل أن ّ
أجزاء من هذه الدولة إىل جنة اجلماعات املتطرفة واألصولية ،ويعد هذا األمر هتديداً أمنياً خطرياً
لكل من إيران وروسيا .وقد كان االجتاه الرئيس هلاتني الدولتني التفاوض مع احلكومة األفغانية
وأيضاً مع بعض فروع طالبان للحيلولة دون نفوذ داعش يف منطقة آسيا الوسطى وأيضاً داخل
هذا البلد .بينما يعتقد املسؤولون يف كابول أن اللعبة الثنائية بني إيران وروسيا إبمكاهنا أن تؤدي
إىل عدم استقرار أكثر يف املنطقة ونقص قوة احلكومة األفغانية يف احلرب مع اجلماعات املتطرفة؛
لذا فإن مطلبهما األساس هو الدعم الشامل من قبل القوى اإلقليمية والدولية للحكومة القانونية
للبالد من أجل هزمية القوات املتطرفة واإلرهابية يف هذه البالد.
ومن انحية أخرى -يف البحث عن جذور تكون األصولية يف أفغانستان -يعتقد معظم
املسؤولني احلكوميني يف هذه البالد أن هذا األمر قبل أن يكون له جذور أيديولوجية قد حدث
بسبب الصعوابت االقتصادية وأسلوب العيش ابلتزامن مع الفقر يف مناطق حضرية وريفية
متعددة يف البالد يف أماكن انئية؛ لذا ،فهم يعدون احلل األساس للتقليل من قدرة اجلماعات
األصولية ،يف حتسني الوضع املعيشي للشعب األفغاين .وهكذا ،يستطيع االستثمار يف القطاعات
االقتصادية املختلفة هلذه البالد وزايدة فرص العمل ومستوى الدخل القومي ،أن يساعد يف
إحالل االستقرار السياسي ،والتنمية االقتصادية ،وزايدة األمن االجتماعي يف هذه البالد.
ويف جمال التعاون اإلقليمي على صعيد أورآسيا ،تستطيع إيران وروسيا بصفتهما دولتني
قويتني أن تؤداي دوراً مهماً يف عملية التنمية االقتصادية يف أفغانستان هبدف إحالل االستقرار
يف هذه البالد .ويستطيع هذا األمر -الذي ميكن أن يتم سواء عن طريق معرب تعاون ثالثي ،أو
يف إطار ترتيبات تعاونية جديدة حبضور دول مثل اهلند وكازاخستان -أن يكون له عدة فوائد،
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منها:
أوالً :رفع مستوى االستقرار واألمن يف املنطقة.

اثنياً :ستعود املصاحل االقتصادية احلاصلة من االستثمار يف أفغانستان على القطاعات
االقتصادية هلذه البالد على األجلني املتوسط والطويل.
اثلثاً :ينسجم هذا التعاون مع اهلوية الرئيسية للسياسة اخلارجية هلذه البالد وماهيتها
األصلية اليت تسعى إىل تشكيل نسق متعدد األقطاب يف الساحة الدولية.
وبناءً على ذلك ،بوسع التعاون يف أفغانستان ابجملال االقتصادي وأيضاً زايدة التعاون مع
احلكومة األفغانية من أجل تقوية هذه احلكومة يف مواجهة اجلماعات املتطرفة ،أن يكوان مؤثري ِن
يف زايدة األمن واالستقرار اإلقليمي ِ
ني ،وأتمني مصاحل إيران وروسيا يف كال اجملالني.
االستنتاج:
رمبا كان من املتوقع أن تنطلق لعبة كربى ضخمة بعد اهنيار االحتاد السوفييت يف منطقة
أورآسيا ال تسعى فيها الدول العاملية الكربى فقط ،بل دول كربى إقليمية مثل الصني وإيران
وتركيا وروسيا واهلند ،إىل التنافس معاً على زايدة النفوذ يف الدول حديثة االستقالل؛ وهذه اللعبة
وإن حدثت ،إال أهنا مل تكن ابلضخامة املتوقعة .ويف احلقيقة ،حاولت الدول املتجاورة -قبل أن
تفكر يف التنافس -أن ترسخ االستقرار يف هذه الدول القائمة حديثاً ،ومتنع توسع االضطراب
على حدودها ،وتش ّكل منظمات من أجل االستقرار وخطط العمل ،من أجل التعايش السلمي
يف هذه املنطقة.
ومع بداية األلفية أظهرت إيران وروسيا -أكثر من املاضي -أهنما مع مالحظة النقاط
املشرتكة يف سياستيهما اخلارجية ،وأهنما تسعيان أكثر وراء التعاون اإلقليمي كي حتدا من
التنافس والعداء يف هذا اجملال .وبدت روسيا من وجهة نظر إيران أهنا ما تزال العباً اسرتاتيجياً
قوايً قد احتل مكانة متفوقة يف منظمة األمم املتحدة ،وإن هذه الدولة تعد مصدراً جلزء من
األسلحة اليت حتتاجها إيران ،وأيضاً منفذاً للربانمج النووي اإليراين .وتعد إيران -من الناحية
الروسية -قوة إقليمية قديرة لديها فرص كثرية؛ وبذا تكون العالقة الثنائية اإلقليمية اليت قد بدت
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يف إطار تشكيل املؤسسات واملنظمات اإلقليمية يف هذا اجلانب من العامل ،ذات داللة جيدة
على االجتاه السلمي للقوة املطروحة يف منطقة أورآسيا من أجل الفوز ابملصاحل واألمن اجلماعي.
وبال شك -بعد خروج القوات األجنبية من أفغانستان عام  -2017خلق التعاون من أجل
تعزيز األمن يف املنطقة جماالً آخر من أجل التقارب اإلقليمي بني إيران وروسيا والدول األخرى
حول أفغانستان.
«هوامش هذه املقالة ومصادرها حمفوظة عند مؤسسة إيراس»
http://www.iras.ir/www.iras.irfa/doc/article/3594
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الناتو والمثلث االستراتيجي :أمريكا – تركيا – روسيا
أعظم سالمتي*

2018-6-12
يسعى هذا املقال إىل دراسة مصاحل تركيا االقتصادية والسياسية يف توثيق عالقاهتا مع
روسيا .وهذه املصاحل ليست قوية مثل حضور تركيا االسرتاتيجي يف الناتو ،ومن احملتمل أن
يؤدي اجتاه تركيا األمين املتعارض حيال العالقات مع الغرب وروسيا إىل اضطراب يف البنية
األمنية اإلقليمية.
لقد جربت تركيا والناتو أزمة مزدوجة أساسها بناء الثقة ،فقد كان فقدان الثقة يف
الضماانت اليت قدمها الناتو واخلوف من اخلروج من هذا احللف ،من املخاوف التأرخيية املهمة
اليت واجهها السياسيون األتراك ،ومن انحية أخرى قد وضع هذا التحالف األهداف االسرتاتيجية
والتوجه االسرتاتيجي املستقبلي لسياسيي تركيا يف موضع الشك والتساؤل .وإن العامل املهم
الذي يساعد على عدم الثقة هذا ،هو التفاعالت الرتكية األخرية مع روسيا .فرتكيا تساعد
التوسع العسكري الروسي يف البحر األسود وسوراي ،بينما تسعى أنقرة -بصفتها عضو يف
الناتو -بتقوية اسرتاتيجيتها األمنية إىل حتسني العالقات مع روسيا وتقليل االرتباط أبمريكا
والناتو ،ومثة أسئلة مهمة جديرة ابلطرح حول السياسة األمنية الرتكية وأتثريها على عالقات
تركيا وأمريكا والناتو .فما اآلاثر الضمنية اليت ميكن أن تكون ألنشطة تركيا العسكرية يف القطاع
اجلنويب للناتو؟ وما اآلاثر احملتملة على عالقات الطرفني للحرب املستمرة ضد التطرف خاصةً
ضد داعش يف املنطقة؟ وكيف جيب على الغرب أن يرد على الصالت العسكرية الرتكية مع روسيا
والسيما بيع معدات عسكرية متقدمة روسية ألنقرة؟ واإلجابة عن هذه األسئلة مرتبطة ابألمر
اآليت :هل تصرف تركيا مع روسيا فيما خيص سوراي جمرد حترك تكتيكي أو هو حتول اسرتاتيجي
وابتعاد عن الناتو؟ إذ إن فهم هذه البواعث إلجياد السياسات والنشاطات يؤدي إىل أن تقل
املخاطر األمنية بني الناتو وأمريكا وروسيا.
إن السياسيني األتراك يسعون وراء مصاحل قصرية األجل يف سوراي ،فهم يريدون أن يضعوا
* ابحثة يف شؤون املنطقة.
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هذه املسألة حتت الضغط ،ويقنعوا الغرب حبماية مصاحلهم يف مواجهة الشعب الكردي يف العراق
وسوراي ،وهذه األهداف ال تتفق مع األهداف األمنية الروسية من أي جهة ،وال تؤدي إىل
اسرتاتيجية أمنية إقليمية طويلة األجل؛ ويف غضون مدة قليلة من احملتمل أن يؤدي االجتاه األمين
خيص العالقات مع الغرب وروسيا إىل اضطراب يف البنية األمنية اإلقليمية.
الرتكي املتعارض فيما ّ

الناتو وتركيا ..تطور تغيري النظرة:
ِ
وجود تركيا يف الناتو يف موضع التساؤل منذ  ،1948أي :منذ قال املسؤولون
لقد ُوض َع ُ
الرمسيون األتراك :إن رغبة شركاء تركيا األمريكان تكمن يف انضمامنا إىل الناتو .وطيلة احلرب
الباردة ،أاتح تضرر تركيا من قبل االحتاد السوفييت وإصرار تركيا على أخذ الضماانت األمنية
الرمسية من أمريكا ،الفرصة ألن يضع املسؤولون األمريكان قيمة وجود تركيا يف الناتو موضع
التقدير جمدداً .ويف ذلك الوقت ،كانت السياسة اخلارجية الرتكية على مدار صراعات الشرق
األوسط ،هي أولوية العضوية يف الناتو .وكانت تركيا تسعى بعضويتها إىل خفض املخاطر األمنية
وحفظ العالقات الودية واالحرتاسية مع اجلريان .وعلى الرغم من انضمام تركيا رمسياً إىل الناتو
يف 1952م ،إال أن املسئولني األتراك مل يثقوا يف الضماانت األمنية ألمريكا والناتو واالستعراض
العسكري واالتفاقات العسكرية الفعلية .وبعد اهنيار االحتاد السوفييت ،كانت تركيا تسعى إىل
تعظيم مصاحلها االسرتاتيجية خارج الناتو؛ وابلتايل -حينما وصل حزب العدالة والتنمية إىل
السلطة يف عام  -2002سعت تركيا وراء اسرتاتيجية التعاون الوقائي األمنية اليت كانت منسجمة
مع تغيري سياسات الناتو .ويف أبريل  ،2010أشار الرئيس األمريكي ابراك أوابما يف أثناء زايرته
لرتكيا إىل أمنوذج الشريك االسرتاتيجي الذي يشمل األدوات من أجل إجياد االستقرار اإلقليمي
وتقوية الناتو من أجل التعددية( .)1ومع هذا -وعقب تويل حزب العدالة والتنمية السلطة وكيفية
نظرته إىل الشرق والغرب واتباع توجه أيديولوجي حيال الشئون اإلقليمية -اخنفضت العالقات
بني أمريكا وتركيا .وقد خلقت الطموحات السياسية واالقتصادية الرتكية يف الشرق األوسط
تباعداً وهتديدات يف العالقات بني أمريكا والناتو وتركيا ،وكانت أحداث الربيع العريب واحلرب
األهلية السورية من األمور املهمة اليت أثرت يف السياسات الرتكية يف املنطقة.
الشرق األوسط غري مستقر ،وأدت إىل وجود وانتشار اجلماعات
احلرب
لقد جعلت
َ
ُ
اإلرهابية ومن ضمنها جبهة النصرة وداعش واندفع سيل الالجئني حنو تركيا والعراق ولبنان .وقد
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جعلت هذه العوامل كافة تركيا منعزلة ،فضالً عن ذلك خلق اختالف األولوايت بني أمريكا
وتركيا يف املنطقة فجوات يف العالقات بينهما ،فكانت تُرى بوضوح أولوية أمريكا يف املنطقة عام
 2014بشأن دعم كوابين يف احلرب مع داعش ،وكانت متعارضة مع أولوية تركيا اليت كانت
تطالب ابإلطاحة بنظام بشار األسد ،وتعرب عن قلقها من تعاون أمريكا مع أكراد سوراي(.)2
وتصر تركيا على أن حلزب االحتاد الدميقراطي الكردي يف سوراي عالقات وثيقة مع حزب العمال
ُّ
الكردستاين (ب .ب .ك) يف تركيا ،وتعارض التعاون األمريكي مع االحتاد الدميقراطي السوري
الذي جناحه العسكري يف العراق هو االحتاد الوطين الكردي .ويف  2017وعلى الرغم من أن
تركيا وأمريكا كليهما عارضتا استفتاء استقالل كردستان ،كانت تركيا تدعم األنشطة املقاومة
لإلرهاب ضد داعش؛ وأدت كل هذه األمور إىل أن يكون لرتكيا دور هامشي يف أحداث سوراي
والعراق ،وتنعزل.
وعلى التوايل أبقت األحداث يف الشرق األوسط تركيا يف اهلامش ،ويسعى السياسيون
األتراك إىل تقليل االرتباط ابلناتو؛ ومت هذا األمر يف صدد السياسات املناهضة ألمريكا ،وقد
دخلت تركيا يف حماداثت اسرتاتيجية بني روسيا والصني؛ حبيث إن مستشار أردوغان األمين
قد أعلن أن التعاون خارج جمال األطلنطي ساري التنفيذ .وقد فصل هذا االجتاه العالقات
االقتصادية الرتكية عن شئون الشرق األوسط األمنية( .)3وكذلك ،قد ضاعف تعقد العوامل
األمنية والسياسية للشرق األوسط -والسيما بعد الربيع العريب واحلرب األهلية السورية -أمثا َن
صراعات تركيا .ومع أن تركيا عضو يف الناتو ،إال أن للمعارضني واحللفاء وجهات نظر خمتلفة
يف هذا الشأن ،فاملعارضون يوافقون على أن تركيا قمعية وغري جديرة ابلثقة وتنتهك القيم
اجلوهرية للناتو ،أي الدميقراطية وحقوق اإلنسان .ويف املقابل ،يوافق احللفاء على أن الناتو حيتاج
القوة العسكرية الرتكية ،وهناك خماوف يف تركيا من أال حيمي الناتو األمن الرتكي على احلدود
السورية(.)4
أمريكا وتركيا ..حتدايت التعاون االسرتاتيجي:
من الناحية التأرخيية ،تؤدي العالقات بني تركيا وأمريكا دوراً مهماً يف عالقات تركيا مع
الناتو .وإن عدم التوافق السياسي يف األحداث األخرية بني البلدين هو املصدر الرئيس للضغوط
على العالقات الثنائية ،فرتكيا قلقة من الدعم األمريكي للحزب الدميقراطي الكردي يف االئتالف
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املناهض لداعش .وأولوية تركيا يف احلرب على (ب .ب .ك) ،وإن احلرب ضد داعش ليست يف
األولوية ،يف حني أن أمريكا قلقة على حرية التعبري ووسائل اإلعالم يف تركيا.
وعلى الرغم من حدوث االنقالب العسكري يف تركيا عام  2016وامتناع أمريكا عن طرد
فتح هللا غولن والتوتر الذي حدث ،غري تركيا أتمل يف أن حتافظ على احملاداثت العسكرية مع
أمريكا يف مستوى أعلى ،ويف أحداث سوراي األخرية ،قد أمد املسؤولون األمنيون والعسكريون
يف حكومة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب احلزب الدميقراطي الكردستاين السوري ابلتجهيزات
العسكرية ضد مجاعة داعش اإلرهابية؛ وقد أساء هذا املوضوع إىل وحدة املسائل املركزية يف
العالقات بني الطرفني ،وقد تعهد املسؤولون األمريكان لرتكيا أبن التجهيزات العسكرية املرسلة
إىل املناطق الكردية السورية لن تُستعمل يف املستقبل ضد القوات الرتكية ،وإن كان أردوغان
يعتقد أن جتهيز احلزب الدميقراطي الكردي عسكرايً خيالف معاهدة الناتو العسكرية( .)5ويف أاير
- 2017عقب هجوم رجال أمن أردوغان على املعرتضني خارج مقر السفارة الرتكية يف واشنطن
دي سي -أصدر الكونغرس األمريكي بياانً يدين املسؤولني األتراك .وعلى إثره ،منعت حكومة
ترامب بيع األسلحة والذخائر املصنوعة يف أمريكا للمسؤولني األمنيني األتراك ،وعلى الرغم
من العقبات يف العالقات الثنائية ،بيد أن أمريكا استخدمت قاعدة أجنرليك اجلوية الرتكية يف
احلرب ضد داعش .وقد استفادت تركيا من هذه القاعدة يف املساومة السياسية ،فبعد األزمات
اليت نشأت يف إصدار التأشريات يف العالقات بني البلدين ،دعم بعض اخلرباء األمريكان خروج
القنابل النووية 61s – Bمن قاعدة إجنرليك اجلوية(.)6
تركيا وروسيا ..قطار العالقات املتدحرج:
كانت روسيا العدو التأرخيي لرتكيا خالل السنوات املاضية ،وكان لدى تركيا تعاون واسع
مع روسيا كوهنا بديالً ابلقوة ،عقب املشكالت اليت حدثت يف عالقات تركيا مع الناتو وأمريكا،
فبعد احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييت ،اجتهت روسيا إىل حتديث صناعتها العسكرية ،وقد
كانت تركيا حذرة حيال هذه اخلطوة.
ويف أثناء حكم حزب العدالة والتنمية كان هناك اتفاق ضمين بني موسكو وأنقرة بشأن
تقسيم املصاحل االقتصادية واالسرتاتيجية .وإن هناك تعاوانً واسعاً أيضاً يف جمال الطاقة مشل
إنشاء خط أانبيب الغاز تركيا-روسيا ،الذي ينقل الغاز الروسي إىل أورواب عرب تركيا .ويتفق
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نظاما أردوغان وبوتني الشموليان كالمها يف وجهات النظر إزاء العوامل السياسية يف احلكومات
الغربية والشرق األوسط .وقد قاربت هذه اخلاصية بينهما أكثر ،ومع األخذ يف احلسبان القيود
اجليوبولتيكية لرتكيا ،فهي حتاول ابلعضوية يف شنجهاي أن يكون هلا تعاون واسع مع روسيا
والصني ،وهذا األمر بوسعه أن يكون بديالً عن العضوية يف االحتاد األورويب(.)7

وعلى الرغم من تقارب العالقات بني تركيا وروسيا ،بيد أنه توجد عقبات ال ترتك تركيا
يف أمان من األزمات املوجودة ،ومن ضمن هذه األزمات احلركة االنفصالية لروس شبه جزيرة
القرم ،ويف احلرب األهلية السورية كانت تركيا تريد اإلطاحة بنظام بشار األسد وهي تتعارض
مع اسرتاتيجية استقرار املعدات العسكرية الروسية ودعم نظام بشار األسد .وأولوية تركيا هي
مواجهة اجلماعات اإلرهابية الكردية ،يف حني أن أولوية روسيا مكافحة اجلماعات اإلرهابية
والتطرف اإلسالموي وداعش .ويف تشرين الثاين من العام - 2015حينما دمرت املقاتالت
الرتكية صاروخ 24 – SUالروسي على احلدود الرتكية الروسية -اجتهت العالقات حنو الربود.
ويف املقابل ،نصبت روسيا صواريخ الدفاع اجلوي 400 – Sيف القواعد اجلوية السورية .وكذلك،
مجدت نظام التأشرية احلرة بني اجلانبني ملدة من الوقت ،ومنعت الواردات الرتكية( .)8وقد
استهدفت العقوابت االقتصادية الروسية صناعة السياحة على شواطئ حبر إجية والبحر املتوسط،
ويف  2016استمرت التوترات ،حينما منعت تركيا طائرة جتسس روسية من تطبيق معاهدة
السموات املفتوحة .وكانت تركيا تعتقد أن روسيا قد انتهكت اجملال اجلوي الرتكي ،وبدالً من
أن تستهدف مجاعة داعش اإلرهابية ،هامجت اجلماعات الثورية املستقرة يف حلب ودمشق(.)9
وأنكرت روسيا إدعاء تركيا ،واهتمت عائلة أردوغان بعقد صفقات نفطية مع مجاعة داعش
اإلرهابية ،وكذلك ،فضحت مشروع اهلجوم اجلوي الرتكي وداعش على مشال سوراي .ويف
املقابل ،اتفق وزراء خارجية الناتو على أن يكون هلم تواجد جوي وحبري على احلدود السورية
الرتكية ،ونصبوا منصاهتم النفطية على السواحل الشرقية للبحر املتوسط بواسطة البواخر األملانية
والدمناركية(.)10
وعلى الرغم من برودة العالقات ،إال أن تركيا حاولت كثرياً أن حتسن عالقاهتا مع روسيا.
ففي  ،2017أعلن وزير الدفاع الرتكي فكري إيسيك أن تركيا وروسيا حققتا تقدماً قوايً يف نظام
400 – Sالدفاعي .ويف يونيو  ،2018أعلن املسؤولون السياسيون األتراك والروس عن إمتام
صفقة نظام 400 – Sالدفاعي ،وسيستخدم يف العام  .)11(2019ومثة أسئلة من ضمنها
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هل سيدافع النظام الدفاعي الصاروخي واجلوي الروسي عن تركيا يف مواجهة القدرات الصاروخية
واجلوية الروسية؟ وهل سيصبح نظام 400 – Sالصاروخي يف املستقبل مثرياً للمشكالت لرتكيا
كعضو يف الناتو؟ وهل تستطيع تركيا االستفادة من شبكة الدفاع اجلوي وقدرات األقمار
الصناعية للناتو؟ فقادة الناتو حياولون أن يصرفوا تركيا عن شراء صواريخ  ،)12(400 – Sمع
أن تركيا ال ترى تناقضاً يف شراء هذه الصواريخ والوفاء بتعهداهتا مع الناتو .وقد هددت أمريكا
أبهنا ستوقع عقوابت على تركيا.
اخلالصة:
توجد مشكلة مركزية يف قلب املثلث االسرتاتيجي (الناتو وتركيا وروسيا) ،وعلى الرغم
لكن أنقرة هلا
من التعاون األخري بني تركيا وروسيا ومساوئ عدم التوافق مع أمريكا والناتوَّ ،
مصاحل أمنية أساسية يف تعاوهنا األخري ابلنسبة إىل املاضي .ويف املقابل قد منحت أمريكا والناتو
تركيا ضماانت أمنية ،وإن وتركيا بصدد اختاذ أفضل اخليارات بنظرة انتقادية إىل أهدافها األمنية
والسياسية ،وسوف تساعد هذه الدولة بتعهداهتا مرة أخرى مع الناتو بتحسني عالقاهتا مع
أمريكا .فقد تزايد الدور الرتكي ونفوذها يف الناتو والشرق األوسط إىل درجة أهنا لن تستطيع أن
تؤدي إىل تعاون وثيق مع روسيا؛ بوالطبع ،هذا ليس مبعىن أنه جيب على تركيا وروسيا فيما خيص
املسائل األمنية املهمة ومن ضمنها سوراي أال يتعاوان معاً .فلدى روسيا والناتو وتركيا طيف واسع
من املخاوف األمنية فيما خيص الجئي احلرب األهلية السورية ،وإن الراديكالية اإلسالمية هتديد
مشرتك يف املثلث االسرتاتيجي (الناتو وأمريكا وروسيا) .وعلى الرغم من انسحاب داعش من
األراضي احملتلة وحماوالت الناتو وأمريكا وتركيا ،بيد أن هذه اجلماعات مل تتفكك بنحو كامل.
ويف إطار التعاون الثالثي بني روسيا والناتو وأمريكا وتركيا يف األزمة السورية ،فرتامب يف صدد
إزالة املخاوف األمنية الرتكية ،وجعل الدور الرتكي وأمهية حضورها يف الناتو أكثر قوة.
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واقع مرشحي االنتخابات الرئاسية التركية وصعوبة
التنافس مع أردوغان
محمد علي دستمالي*

2018-6-12
يسعى أردوغان -ابعتماده سالح “الشعبية” اليت ميتلكها ،وكذلك من خالل أتكيده
على الشرعية اليت تتجدد دوماً مع أصوات الناخبني -إىل دفع املنافسني لزاوية احللبة ،ويف
الوقت نفسه حيرص على بقاء النّاس يف املسرح السياسي.
يبق أكثر من شه ٍر على اإلجراء املتزامن لالنتخاابت الربملانية والرائسية يف تركيا ،ومع ذلك
لمَْ َ
ٍ
جند املرشحني واألحزاب يتصرفون بطريقة كأن االنتخاابت ستُجرى غداً .وهذا هو الوجه الواقعي
والعيين الرتكي؛ فعلى الرغم من أ ّن االحصائيات والتحليالت االقتصادية تشري إىل أنهّ ا تسري يف طريق
كل كتلة توايل وجهاً سياسياً،
التنمية ،ولكن اجملتمع الرتكي قد تسيَّس وتكتَّل إىل ح ّد كبري ،وصارت ّ
القوت اليومي للمواطنني.
حتىّ أصبحت أمهيّة أخبار االنتخاابت والتنافس احلزيب كأمهيّة اخلبز و ْ
شك يف أن مثل هذا الوضع سينتهي على
هل �يَُعد هذا األمر أمراً سيئاً حب ّد ذاته؟ نعم؛ ال ّ
املدى القصري إىل صاحل احلزب احلاكم والشخصيات املتنفذة يف عامل السياسة واالقتصاد واإلعالم،
ٍ
ألي من األطراف .ملاذا؟ أل ّن التنافس
أي مصلحة ّ
ولكن على املدى البعيد ال يحُ قق مثل هذا الوضع ّ
ٍ
آخر -على ما �نَتَج عن السجال القائم
أي شيء َ
احلزيب يف السنوات األخرية يف تركيا بُين -أكثر من ّ
يف جمتمع ثنائي القطبيّة ،وبناء على خلفيته التأرخيية يتّجه هذا اجملتمع حنو هيمنة احلزب الواحد.
لقد كان الكماليّون والعلمانيون ابألمس القريب ميثّلون السلطة املهيمنة يف تركيا وال
ٍ
آخر ،وقد أزاحوا اإلسالميني من املسرح السياسي ،وكأ ّن اليوم حان دور
أي طرف َ
ينافسهم ّ
اإلسالميني احملافظني كي يصبّوا البالء نفسه على رأس العلمانيني .ويف مثل هذه الظروف جند
أردوغان -بصفته رمزاً ِ
للحراك املطالِب ابلعدالة يف التيّار احملافظ -قد ثبَّت مكانته زعيماً ،ويبدو
أي ٍ
آخر يتوقَّع أن أيخذ مكانه على املدى القريب؛ ولعلّه
بديل َ
أنّه يف الوقت احلاضر ال َ
يوجد ّ
ألي معىن ،وأن نتائجها
هلذا السبب يرى بعض احملللني السياسيني أ ّن إجراء االنتخاابت فاقدة ّ
*اخلبري يف قضااي الشرق األوسط ،موقع الدبلوماسية اإليرانية.
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واضحة من اآلن .ومثّة جمموعة أخرى من احملللني يذهبون أبعد من ذلك ويرون أ ّن احلزب احلاكم
ميارس العنف والضغط والتزوير ،وهبذه الطرق يستطيع أن يُنهي اللعبة لصاحله .ولكن الواقع
التصورين ،ويؤّكد بُعد هذين الرأيَني عن الواقع الرتكي الراهن ،أل ّن
صحة كال
يشري إىل عدم ّ
َ
مهمة ،وأ ّن أنصار أردوغان مل يبلغوا ذلك القدر الذي جيعله ال يقلق
االنتخاابت يف تركيا ما تزال ّ
من مسألة عدم الفوز .ففيما لو كانت االنتخاابت وعملية الوصول للسلطة من خالل أصوات
الشعب عدمية األمهيّة ملا استعجل “أردوغان” و”ابغجلي” يف تغيري أتريخ االنتخاابت ،وملا
اتخّ ذوا مثل هذه اخلطوة .وإ ّن أردوغان يعلم جيّداً أب ّن العُرف السياسي واحلزيب واالجتماعي يف
لكل األحزاب والتيارات السياسية،
تركيا يقول إ ّن مسألة اخلضوع ألصوات النّاس ابلغة األمهيّة ّ
بقوة يف ميدان املنافسة.
وعليه أ ْن يُثبت دوماً أبن احلزب الذي ّ
يتزعمه قادر على العمل ّ
خاصة ابجمللس األعلى لالنتخاابت يف تركيا ،إذ إ ّن اجلوانب
والقضيّة األخرى هبذا الصدد ّ
القانونية والفنيّة واألمنية يف هذا اجمللس ،وكذلك آلية التصويت ،وع ّد األصوات وفرزها يف 81
ٍ
أي تزوير وتغيري يف االنتخاابت .فضالً عن
حمافظة يف أرجاء تركيا تُدار بطريقة ال تسمح حبدوث ّ
أن أجهزة اإلعالم يف تركيا أصبحت أكثر أتثرياً وانتشاراً ،وأ ّن نشاط املواطنني األتراك يف العامل
خداع وتزوي ٍر قد
أي ٍ
االفرتاضي وشبكات التواصل االجتماعي يتيح إمكانيات جيّدة ملواجهة ّ
حيدث؛ وهلذا السبب أيضاً جند أردوغان ابعتماده سالح “الشعبية” اليت ميتلكها ،وكذلك من
خالل أتكيده على الشرعية اليت تتجدد دوماً مع أصوات الناخبني ،يسعى إىل دفع املنافسني
لزاوية احللبة ،ويف الوقت نفسه حيرص على بقاء النّاس يف املسرح السياسي ،لتنفيذ ما ينوي
يعتمد اإلمكانيات واألدوات املتاحة بطر ٍ
يقة صحيحة من طريق اآليت:
كل الطبقات الشعبية.
أ -اخلطاابت
ّ
املستمرة واحلضور امليداين بني ّ

ب -الدوائر واملالكات احلزبية القويّة يف حزب العدالة والتنمية الناشطة يف  81حمافظة
تؤدي دوراً إعالمياً ودعائياً واسعاً يف املدن والنواحي وال ُقرى كلّها يف أرجاء تركيا،
تركية ،اليت ّ
ومن ٍ
بيت إىل بيت!
مهمة ومؤثّرة ،أال وهي املشاريع االقتصادية والبناء ،اليت ميكن
ج -استغالل أداة دعائيّة ّ
أن نع ّدها ح ّقاً السمة األبرز يف سلوك حزب العدالة والتنمية.
سياسي يلتقي فيه اإلسالميون األتراك مع القوميني
مناخ
د -حتفيز القوميني األتراك وخلق ٍ
ّ
192

مقاالت مرتمجة

يف نقاط واحدة ومشرتكة مثل احلفاظ على حيوية التيّار احملافظ ،وحماربة حزب العمال الكردستاين
الـ”ب.ك.ك” ،والتص ّدي للمساعي االنفصالية ،وحماربة أنصار فتح هللا غولن ،والتص ّدي
ملخططات االنقالب العسكري .ففي مثل هذا املناخ استثمر أردوغان بنح ٍو واسع اإلمكاانت
القوة اإلعالمية املتاحة لتوسيع شعبيته ،فعلى سبيل املثال اتخّ ذ من العمليات العسكرية اليت شنّها
و ّ
على عفرين ،واحتالل هذه املدينة الكردية يف مشال سوراي ملحمةً وطنيّة وجعلها يف أذهان األتراك
مصداقاً على حماربة اإلرهاب ،واعتمدها وسيلة الستقطاب مزيد من األصوات يف االنتخاابت.
ويستعني أردوغان يف رسم السياسات واخلطاابت وحتديد الشعارات الرئيسة خبالاي تفك ٍري ومراكز
ٍ
حبث وأجهزة إعالم ،ويعتمد شخصيات أكادميية ومنظرين .ولكنّه يف جمال التنافس احلزيب يعتمد
النشطاء واألعضاء احلزبيني ،فمن خالل افتتاح العديد من املشاريع االقتصادية الكبرية ،وحتسني
أداء مديرايت البلدية اليت تكون حتت إمرته حيافظ على رضا أنصاره.
وجرت اإلشارة إىل أنه ال ميكن حدوث تزوير يف االنتخاابت الرتكيّة ،وأن أردوغان ال
يسعى إىل اختاذ مثل هذه اخلطوة اخلطرية ،ولكن هل هذا يعين وجود فضاء عادل ومتسا ٍو
للتنافس االنتخايب؟ ابلتأكيد ال ،أل ّن احلزب احلاكم (حزب العدالة والتنمية) يعتمد غالباً املوارد
وصعب
احلكومية وأجهزة اإلعالم الوطنية لتحقيق أهدافه ،إذ أنتج ماكنة إعالمية ضخمةّ ،
األمور كثرياً على سائر أجهزة اإلعالم .فضالً عن ذلك فإن األدبيات اهلجومية يف خطاب
أردوغان وأعضاء فريقه اليت يستعملوهنا ض ّد املنافسني واملخالفني هي مصداق على السلوك
غري الالئق ،ودليل على االبتعاد عن األصول األخالقية .فعلى سبيل املثال يصف أردوغان
ويشن هجماته على
بكل صراحة حزب الشعب اجلمهوري الرتكي ( )CHPحباوية النفاايتّ ،
ّ
منافسيه ٍ
بلغة سوقية وغري مه ّذبة ،ويف مواقف كثرية يصف خمالفيه ومنافسيه ابلتبعيّة لغولن
والقوى اخلارجية من دون أ ْن يستند إىل أي ٍ
وثيقة تؤّكد زعمه .وعلى أي ٍ
حال فإن أردوغان يف
ّ
ّ
هذه الدورة االنتخابية بعد حتالفه مع حزب احلركة القومية ( )MHPبزعامة “دولت ابغجلي”
انل مزيداً من الثقة ابلنفس ،ومل يقتصر هدفه على الفوز ،بل يريد حتقيق فوز ِ
ساحق وهانئ ،أي
ٍ
مرحلة واحدة ،وأ ْن يُقصي األحزاب املخالفة واملنافسني إىل
جيرب الفوز يف االنتخاابت يف
أ ْن ّ
احلاشية أكثر من قبل.
وللمزيد من احلديث عن طبيعة التنافس االنتخايب الرتكي نقف على مخسة منافسني
ملنصب رائسة اجلمهورية ،ونبدأ حبسب عمر هؤالء.
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تمََل کاراملاّ أوغلو
ولد هذا السياسي الذي يبلغ من العمر  77عاماً ،يف مدينة “قهرمان مرعش” ،ولكن
أصله من حمافظة “سيواس” .و�يَُعد “متل كارامال” أحد أقدم تالمذة “جنم الدين أربكان”،
انضم إىل حلقة
وقد درس هندسة النسيج يف جامعة مانشسرت الربيطانية ،وفور عودته من بريطانيا ّ
تالمذة الربفسور جنم الدين أربكان ،ودخل الربملان انئباً سنة  .1977وعلى أعقاب االنقالب
العسكري يف سنة ُ 1980منِ َع من النشاط احلزيب والسياسي لبضعة سنوات- ،وحني كان رئيساً
لبلدية سيواس يف سنة  -1993حدث حريق كبري يف فندق مادماك ّأدى إىل مقتل  35شخصاً،
وقد أصبحت هذه احلادثة فيما بعد يف األدبيات السياسية الرتكية يُعبرَّ عنها مبجزرة مادماك؛
ويرى مراقبون ون ّقاد أ ّن تصرحيات مدير البلدية ومواقفه السياسية إزاء إابدة املثقفني العلويني يف
نوع من احلزم ،بل حتىّ أنّه مل يستنكر ومل يشجب هذه احلادثة.
أي ٍ
هذا الفندق ،ما كان فيها ّ
لقد بقي “متل كارامال” يف صفوف تالمذة أربكان ومن املدافعني عن أفكاره ،ومل يصبح
وآخرين الذين فصلوا طريقهم عن أستاذهم القدمي ،وقد تولىّ قبل بضعة
كعبد هللا غول وأردوغان َ
أشهر زعامة حزب السعادة الرتكي.
ومن خالل املوقع الراهن الذي حيتلّه حزب السعادة الرتكي ميكن أن نتنبّأ أبن “كارامال
أوغلو” يستطيع احلصول من  %1إىل  %3من أصوات الشعب.
دوغو برینجك
السياسي الرتكي ذو الـ 76عاماً يف حمافظة “غازي عنتاب” الرتكيّة .وهو حاصل
ولد هذا
ّ
على شهادة الدكتوراه يف القانون ،وألّف ونشر حتىّ اآلن أكثر من ثالثني كتاابً ،أغلبها يف الفكر
الكمايل والشيوعي.
و�يَُع ُّد يرينجك أحد أقدم السياسيني املعروفني يف اجلبهة السياسية اليسارية يف تركيا ،فقد
كان ينتمي منذ بداية دخوله عامل السياسة إىل التوجهات املاركسية والشيوعية ،وما زال حيمل
ويتزعم يف الوقت الراهن
األفكار نفسها .وقد فاز برينجك يف االنتخاابت الربملانية ألربع دوراتّ ،
احلزب الوطين اليساري منذ .2015
ميكن أن نع ّد برينجك سياسياً مغامراً يطلق مزاعم كبرية بعيدة عن الواقع ،وقد كان يف
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مقرابً لـ”عبد هللا أوجالن” ،إذ كان يزوره يف بقاع لبنان ،وكان مبنزلة
إحدى احلقب صديقاً ّ
زعيم يساري قبالة ّقوات أوجالن؛ ولكنّه يف السنوات األخرية تعاون مع جهاز االستخبارات
(ميت )MİT/وأاتح ملكتب صحيفة “أيدينليك” الرتكيّة املثرية للجدل قرصاً مدجماً
الرتكي ْ
وشن هجمة إعالمية
حيتوي على جلسات االستجواب السريّة مع أوجالنلتُ َ
نشر يف اإلعالمّ ،
على ّقوات الـ”ب.ك.ك” وأوجالن معاً .وخلالفه مع سياسات أردوغان ذهب إىل سوراي سنة
بشار األسد! وابلنظر لواقع اليساريني األتراك واحلزب الوطين الرتكي يف الوقت
 2015والتقى ّ
الراهن ميكن القول إن برينجك سيحصل يف االنتخاابت الرائسية الرتكية على أقل من  %1من
أصوات الناخبني.
رجب طيّب أردوغان

ينتمي هذا السياسي الرتكي ذو الـ 64عاماً إىل مدينة ريزة الرتكيّة ،ولكنّه ولد يف منطقة
“قاسم ابشا” يف إسطنبول.
وعلى خالف الكثري من أصدقائه وزمالئه مل يُكمل أردوغان دراسته اجلامعيّة يف املرحلتَني
املاجستري والدكتوراه ،واكتفى بشهادة البكالوريوس من كلية اإلدارة واالقتصاد .كان يف سنة
 1976من ضمن الشباب الذين انضووا حتت مظلّة أربكان ،ومل يدم طويالً وإذا به يرتأس
التنظيم الشبايب يف حزب “السالمة الوطين” ،وتولىّ من سنة  1994لغاية  1998رائسة بلدية
إسطنبول ،وخالل هذه السنوات كان يف كث ٍري من امللفات السياسية مثل قضيّة األكراد ،من
املعتمدين واملقربني لدى جنم الدين أربكان.
كان أردوغان يف سنة  2001مع جمموعة من زمالئه من أمثال “عبد هللا غول” و”بلنت
يسمون أنفسهم ابجملددين أو احلداثويني ،ليفصلوا طريقهم عن أربكان ،وليأسسوا بعد
آرنج” ّ
ذلك حزب العدالة والتنمية (.)AKP
إن من أهم احملاور السياسية اليت اختلف فيها اجلناح احملافظ مع مجاعة أردوغان تتمثّل
بنظرة أربكان للغرب وحللف الناتو والدول اإلسالمية ،إذ يرى أردوغان وآخرون أن أتكيد أربكان
يصب يف مصلحة تركيا على
املبالغ فيه على التواصل مع العامل اإلسالمي واالبتعاد عن الغرب ال ّ
املدى البعيد .وإن هناك خالفات أخرى على الصعيد االقتصادي والثقايف واالجتماعي بني
التيارين ،إذ مل تتوقف انتقادات أربكان ألردوغان ومجاعته.
َ
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وجند يف سرية أردوغان السياسية أيضاً عضوية يف الربملان لثالث دورات ،وتوليّ منصب
رائسة الوزراء ورائسة اجلمهورية.
لقد تركت سياساته االقتصادية طوال السنوات األخرية أتثرياً واضحاً على الواقع الرتكي،
طموح ٍ
عال ج ّداً ،مثل تعميق النفوذ اإلقليمي والدويل ،والتأكيد
فهو من ميتلك أفكاراً ذات
ٍ
على أهداف وثيقة  ،2023وحتويل تركيا إىل إحدى االقتصادات العشر املتق ّدمة يف العامل ،وإبراز
اسم تركيا بصفتها إحدى منتجي الطاقة ،ومن الدول الرائدة يف السياحة .غري أ ّن الن ّقاد يرون أ ّن
سياساته وأدبياته الصاخبة والالذعة خلقت بعض العوائق أمام انضمام تركيا إىل االحتاد األورويب،
وقد يكون األمر مستحيالً .ويؤّكد أردوغان يف خطابه السياسي ويف عالقاته االجتماعية ضرورة
احلفاظ على النمط اإلسالمي والرتكي يف العيش ،وال مينعه شيءٌ من أ ْن يذكر سالطني الدولة
العثمانية خبري بني الفينة والفينة.
لقد انل أردوغان من خالل خطاابته الراننّة واحلماسية ولغته احملببة لدى النّاس ،شعبية
عالية يف تركيا ،ولكن يف رأي الن ّقاد واحملللني السياسيني ميثّل فرداً مستب ّداً برأيه ،وال يطيق خمالفة
زمالئه وسائر أعضاء حزبه؛ مما أدى ذلك إىل أن يبتعد عنه املقربون أمثال “عبد هللا غول”
و”أمحد داود أوغلو”.
ميثّل أردوغان سياسياً برغماتياً ،وإن تغيري املواقف السياسية والدبلوماسية ال يُعد سلوكاً
خيص التوقعات عن نسبة فوز حزبه ،فإ ْن أمعنّا يف مكانة حزب العدالة والتنمية
غريباً فيه .وفيما ّ
يف الوقت الراهن ،وكذلك يف دعم حليفه اآلخر -أي حزب احلركة القومية -وإ ْن افرتضنا عدم
حدوث أي أمر طارئ فيمكننا أن نتوقّع أبن أردوغان سيفوز يف أول جولة انتخابية ٍ
بنسبة ترتاوح
ّ
ّ
بني  %52إىل  %55من األصوات ،وسيحصل على والية أخرى.
املسمى (جنم الدين بالل)
وألردوغان أربعة من األبناء؛ وقد لفتت ثروة إحدى أبنائه ّ
أنظار أجهزة اإلعالم ،وقد تل ّقى انتقادات خمالفيه بسبب تكليف صهره الشاب “مراد آل
ابيراك” مبنصب وزارة الطاقة واملوارد الطبيعية.
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شنار
مريال أک َ

تنتمي هذه السيّدة السياسية الرتكية ذات الـ 62عاماً إىل حمافظة كوجايل الرتكية ،وهي
متخصصة يف التأريخ والعلوم االجتماعية ،وقد تولّت مل ّدة سنتَني منصب وزارة الداخلية يف أياّ م
رائسة “اتنسو تشيلر” جمللس الوزراء ،بعد حتالف األخرية من أربكان.
يف العام  2001تعاونت لبضعة أشهر مع أردوغان وغول ،ويف األسابيع اليت كان
األخريان مشغولَني بتأسيس حزب العدالة والتنمية ،سرعان ما أعلنت انفصاهلا عنهما قبل
مضي بضعة سنوات
أ ْن يُعلن احلزب عن أتسيسه ،و َّ
انضمت إىل حزب احلركة القومية؛ وبعد ّ
اختلفت مع زعيم حزهبا “دولت ابغجلي” ،إذ إن طموحها يف توليّ رائسة هذا احلزب ساقها إىل
ٍ
جمموعة من أنصارها ،مما دعاها إىل أتسيس ٍ
حزب
ولكن ابغجلي طردها مع
إقامة مؤمتر حزيب؛ ّ
جديد مُسي حبزب (ايي) أو (حزب اخلري) .وريثما كان خمالفو أردوغان ينوون تقدمي “عبد هللا
كل املخالفني ،أعلنت أكشنار رفضها هلذه اخلطوة،
غول” بصفته الشخصية املتفق عليها لدى ّ
وقالت إنهّ ا واعدت أنصارها أن تدخل بنفسها يف ساحة املنافسة مع أردوغان.
الفيت الكثري من األنصار ،ولكن التوقعات تشري إىل أن هذه السيّدة املعروفة
ليس حلزهبا ّ
يف األوساط السياسية الرتكية تستطيع جلب جزء من أصوات القوميني والنساء ،وأن حتصل على
 %2إىل  %4من أصوات الناخبني.
حمرم اینجه
السياسي ذو الـ 54عاماً إىل مدينة ايلووا الرتكية ،وكان يعمل يف ابدئ األمر
ينتمي هذا
ّ
مدرساً للفيزايء والكيمياء ،وكان من القياديني يف حزب الشعب اجلمهوري ( ،)CHPوقد دخل
إىل الربملان انئباً خالل مخس دورات.

النواب املتشددين يف مناهضة سياسات أردوغان ،وقد
ميثّل اينجه منذ بضعة سنوات أحد ّ
سعى ملرتَني إىل أن يستحوذ على زعامة احلزب ويخُ رجها من قبضة “كمال كيليتشدار أوغلو”،
ولكنّه مل ينجح.

وابلنظر ملكانة حزب الشعب اجلمهوري فإن التوقعات تشري إىل أن اينجه سيحصل على
ٍ
نسبة من األصوات ترتاوح بني  %20إىل .%24
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صالح الدین دمریطاش
يبلغ عمر صالح الدين دمريطاش  45عاماً ،وهو أصغر املر ّشحني سنّاً ملنصب رائسة
اجلمهورية يف تركيا.
ينتمي دمريطاش ملدينة “ابلو” يف حمافظة “االزغ” ذات األغلبية الس ّكانية الكردية ،فهو
أيضاً من األكراد الزازا -وهي جمموعة عرقية إيرانية تتواجد يف تركيا ويتكلمون اللغة الزازاكية
ويتواجدون يف شرق األانضول ،-وكذلك من السياسيني البارزين املنتمني للـ”ب.ك.ك” و”عبد
هللا أوجالن” .درس دمريطاش القانون ،وعمل مع شقيقه يف ٍ
وقت مب ّكر يف املؤسسات املدنية
والسياسية التابعة للـ”ب.ك.ك”.
آخر من
منو
األخوين دمريطاش هو أن كردياًّ َ
ويرى خرباء أمنيون يف تركيا أن سبب ّ
َ
مدينتهم نفسها ،الذي يُدعى “مجيل ابيك” كان الرجل الثاين يف الـ”ب.ك.ك” ،وهو من
ولكن الواقع يشري إىل أن لـ”دمريطاش” مؤهالت فردية وشخصية ابرزة،
ّقرهبم وتولىّ رعايتهمّ .
فقد أثبت يف خطاابته ،ويف وساطاته وسلوكه السياسي أنّه يستطيع أ ْن يكون زعيماً حمبوابً لدى
أكراد تركيا.
بعد انتهاء مفاوضات السالم بني الـ”ب.ك.ك” وتركيا واستئناف العمليات العسكرية
وز ّج به يف السجن بتهمة الرتويج لإلرهاب ،ليُمنَع من
من جديد ،أل َقي القبض على دمريطاش ُ
النشاط السياسي.
ويف تنافس سابق مع أردوغان وإحسان أوغلو حصل دمريطاش على  %10من أصوات
الناخبني األتراك ،وتشري التوقعات إىل أن اعتقال دمريطاش وغالب القياديني يف حزبه تسبب
ببعض املشكالت يف إدارة حزب الشعب الدميقراطي ( ،)HDPوغالب الظن أن هذا احلزب
سيحصل على  %8أىل  %10من األصوات.
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اخلامتة:
إن ما ورد يف هذا املقال هو قراءة للظرف الراهن يف التطورات السياسية واالجتماعية
يف تركيا ،وإن املتخصص يف الشأن الرتكي يعلم أن الظرف السياسي يف هذا البلد لطاملا كان
عما كنّا نتوقَّع .وعلى الرغم
مشحوانً ابملفاجئات للمحللني السياسيني ،فقد نشهد نتائج متباينة ّ
من هذا فإن الشواهد تثبت أب ّن الواقع الراهن فيما لو لمَْ يواجه أحدااثً مفاجئة وغري متوقّعة ،وإ ْن
مل حيدث أي ٍ
حتالف بني املخالفني فإن احتمال وصول أردوغان لرائسة اجلمهورية يف ّأول جولة
ّ
انتخابية هو أكثر من احتمال هزميته.
املصدر:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1976740
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