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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.
ْ
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 ّأيً 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 ّ
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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بيئة النافذة الواحدة في العملية الجمركية
أحمد حسن علي*

3-7-2018
هتــدف بيئة النافذة الـواحــدة إىل تسريع تدفق املعلومات بــن القطاع التجاري واحلكومة
وتسهيله لتحقيق مكاسب مفيدة جلميع األطـراف املشاركة يف التجارة عرب احلــدود .ومن الناحية
النظرية ،ميكن وصف النافذة الواحدة أبهنا منظومة تسمح للمتداولني تقدمي املعلومات عرب هيئة
اخلاصة ابالسترياد أو التصدير .أما من الناحية العملية،
واحدة؛ لتحقيق مجيع املتطلبات التنظيمية ّ
فإن بيئة النافذة الواحدة توفر فرصة فريدة سواء أكانت ورقية أم إلكرتونية لتقدمي مجيع البياانت
ومعاجلتها إلصدار املستندات ذات العالقة.
إن بيئة النافذة الواحدة هي تطبيق عملي ملفهوم تسهيل التجارة ،وتقليل احلواجز التجارية
غري اجلمركية ،وحتقيق منافع فورية جلميع أعضاء اجملتمع التجاري .ومن أجل تنفيذ بيئة النافذة
اخلاصة ابلتجارة الدولية .ولتحقيق هذه الغاية
الواحدة ،ينبغي للحكومة أوالً تتسري تدفق املعلومات ّ
ينبغي هلا تنسيق متطلبات البياانت القانونية ذات الصلة ابلتجارة ،وتقليلها إىل احلد األدىن مبجرد
أن تكون متطلبات للمعلومات الرمسية والتجارية ،وميكن ترشيد هذه اجملموعات من البياانت حبيث
توحد فيما بعد لصاحل اجملتمع التجاري.
ّ

وميـكــن للحكومة زايدة تـعـزيــز تــدفــق املـعـلــومــات مــن خــال حتــديــد تكنولوجيات مناسبة
للمعلومات واالتصاالت واعتمادها .وميكن للتطبيق الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن
يساعد يف زايدة تدفقات البياانت إىل أقصى حد؛ مما يؤدي إىل تداول أسرع وأيسر وأقل تكلفة.
طورت العديد من برامج “النافذة الواحدة” وعرضها بنحو
وعلى مدار السنوات العشر املاضيةّ ،
فعال ،وفيما أييت جمموعة خمتارة من هذه النماذج:
اخلاصة ابحلدود .على سبيل املثال :يقوم
تنسق اجلمارك مجيع الضوابط ّ
	•أمنوذج السلطة الواحدةّ :
موظفو اجلمارك يف السويد وهولندا ابلعديد من املهام من قبل السلطات احلكومية األخرى.

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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	•أمنوذج النظام الواحد :جيمع بني التجميع اإللكرتوين واستخدام بياانت التجارة اليت تعرب
احلدود ونشرها .على سبيل املثال :أنشأت الوالايت املتحدة برانجماً يسمح للمتداولني
بتقدمي البياانت القياسية مرة واحدة فقط ،ويقوم النظام بتوزيع البياانت على الوكاالت
اليت هلا مصلحة يف املعاملة.
	•أمنوذج النظام اآليل :ميكن من خالهلا أن يقدم التاجر بياانت التجارة اإللكرتونية إىل
خمتلف السلطات (املراقبة) للمعاجلة واملوافقة يف طلب واحد؛ ويف هذا األمنوذج تُرسل
التصاريح املعتمدة إلكرتونياً إىل جهاز حاسوب مرسل .ومن الدول اليت تستخدم هذه
املنظومة سنغافورة وموريشيوس ،ويف املنظومة السنغافورية ُتتسب الرسوم والضرائب
تلقائياً وخصمها من احلساابت املصرفية للمتداولني.
وحني النظر إىل النماذج املذكورة آنفاً ،من املهم أن نعرف أنه على الرغم من أن هناك العديد
من املمارسات التجارية الشائعة يف مجيع البلدان ،فإن لدى كل دولة متطلبات وشروط فريدة خاصة
هبا.
على سبيل املثال ،أطلقت موزمبيق يف عام  2011نظام النافذة الواحدة ،حيث اعتمدت
منصة مركزية لتسهيل عمل اجلمارك ،وغريها من اهليئات احلكومية املشاركة يف مراقبة احلدود ،إال
أن التنفيذ مل يكن سهالً؛ فاضطرت إىل التغلب على مواطن الضعف يف البنية التحتية عند احلدود
الربية يف املناطق النائية ،ومقاومة أصحاب املصلحة يف إفشال املشروع .واليوم ،ابت إبمكان منظومة
يصل إىل نصف مليون تصريح مجركي سنوايً ،وهذه جلبت الكثري من
النافذة الواحدة التعامل مع ما ُّ
املزااي إىل كل من القطاع التجاري واهليئات احلكومية املشاركة .وتعمل احلكومة هناك على حتسني
النظام عرب جمموعة من اخلطط املستقبلية تشمل إضافة خدمات ،ودمج ميزات جديدة يف جمال
تبادل البياانت الدولية.
وحينما نتعرف على انفذة موزمبيق الواحدة جند أهنا قد صممت لتتوافق واملعايري الدولية،
واعتمدت يف تصميمها على أمنــوذج سنغافورة الــذي اُعتُمد أيـضـاً يف غــاان ومدغشقر .وحتتوي
املنظومة على مكونني أساسيني ،مها :نظام إدارة اجلمارك ،ونظام تداول البياانت اإللكرتونية يف
شبكة التجارة.
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وختتص إدارة اجلمارك بتقدمي الدعم للتصرحيات اجلمركية وإدارة العبور ،والتقييم اجلمركي،
ُّ
ومجع الرسوم ،وإدارة الـواردات املؤقتة ،واإلفـراج اجلمركي ،وإدارة املستودعات ،وإدارة املخالفات،
وإدارة املزادات ،وإصدار الرتاخيص والتصاريح .وفضالً عن هذه العمليات األساسية تسهل إدارة
اجلمارك أيضاً استخراج البياانت وإنشاء اإلحصاءات التجارية.
ويوفر نظام تداول البياانت اإللكرتونية يف شبكة التجارة ،البنية التحتية اليت متكن من تبادل
البياانت ونشرها أبشكال متنوعة ،على الرغم من اتفاقيات االتصال املختلفة بني األطراف املتعددة
اليت تشمل اهليئات احلكومية العاملة يف مراقبة احلدود وسلطات املوانئ ،ووكالء الشحن ،والسماسرة
وختزن بعض البياانت يف شبكة التجارة وبعضها
اجلمركيني ،وحمطات احلاوايت ،واملصارف التجاريةّ .
يف إدارة اجلمارك.
واجلدير ابلذكر أن دولة موزمبيق هي بلد عبور بني جنوب أفريقيا وسوازيالند وزميبابوي وزامبيا
ومــاوي؛ لذلك صممت النافذة الـواحــدة لتحسني حتصيل العائدات إبغــاق تسرب اإلي ـرادات
بسبب العبور .وتشمل الوظائف اليت دجمت يف نظام النافذة الواحدة ما أييت:
	•إدارة السلع والبضائع العابرة بني الدول (الرتانزيت).
	•نظام تتبع مواقع الشحنات العابرة وحتديدها.
	•الكشف التلقائي عن االنتهاكات يف سالمة الشحنة على طول ممرات النقل.
	•الكشف التلقائي عن االحنراف عن ممرات النقل املخصصة.
وقبل تطبيق نظام النافذة الواحدة يف موزمبيق ،أشارت دراسة تشخيصية للتكامل التجاري
يف موزمبيق يف عام  2004إىل ارتفاع تكاليف املعامالت على املتداولني نتيجة للتأخري ،واألعباء
اإلدارية ،والفساد كونه العائق الرئيس أمام التجارة العابرة للحدود يف موزمبيق .وهذه الدراسة جعلت
احلكومة تدرك أن هناك حاجةً ماسةً إىل استخدام التكنولوجيا لـزايدة كفاءة عمليات التخليص
اجلمركي ،وإدارة احلدود ،والقضاء على الفساد.
وأقــامــت احلكومة ورشــة عمل حــول أفضل احلـلــول يف نظم تكنولوجيا املعلومات وتيسري
احلل األفضل يف اتباع الوسائل التقنية يكون عرب انفذة
التجارة يف عام  ،2005وتوصلت إىل أن ّ
17

حصاد البيان

إلكرتونية واحدة .ونتيجة لذلك ،مت أتسيس مذكرة تفاهم بني احلكومة واحتاد مجعيات األعمال يف
موزمبيق لتنفيذ النافذة اإللكرتونية الواحدة.
مث أُنشئت شبكة اجملتمع املوزمبيقي كآلية مؤسسية دفعت إىل تنفيذ النافذة اإللكرتونية
الواحدة .وأتسست هذه الشبكة يف إطار شراكة بني القطاعني العام واخلاص ،حيث متتلك الدولة
 % 40من شبكة اجملتمع املوزمبيقي و % 60لشركة اسكوبل إنرتانشيوانل (شركة متخصصة يف
اإلدارة التقنية) واحتاد مجعيات األعمال املوزمبيقية .وحصلت اسكوبل إنرتانشيوانل واحتاد مجعيات
األعمال على تفويض من احلكومة لتنفيذ الشبكة التجارية الوحيدة يف موزمبيق وتشغيلها وضمان
استدامتها.
ومشل تنفيذ النافذة املوحدة يف موزمبيق على تغيريات يف اإلجـراءات اليومية؛ لذلك ُرّكبت
برانمج تغيري اإلدارة إلعداد أصحاب املصلحة من الناحيتني التقنية والعقلية للنظام اجلديد ،وعقدت
جلسات إحاطة إلعالم أصحاب املصلحة ابلتغيريات الوشيكة وفوائدها.
وأجريت دورات التدريب ملوظفي اجلمارك ابستخدام هنج “تدريب املدربني” خالل وقت
دام 12شهراً .وحضر مستخدمون آخرون مبا يف ذلك وكالء الشحن واملصارف التجارية ،وسلطات
املوانئ ،ومساسرة اجلمارك إىل دورات تدريبية متخصصة جمانية خالل مدة تراوحت من  12إىل 18
شهراً .وفضالً عن ذلك أُبقي أصحاب املصلحة الرئيسيون على اطالع دائم على التقدم طوال مدة
التنفيذ.
وللتغلب على العقبات القانونية أ ِ
ُصدر تشريع التقدمي اإللكرتوين لإلقرارات اجلمركية وإجناز
اخلاصة مبراقبة احلدود .وأُنشئ إطار قانوين بشأن أمن البياانت وقيمتها لدعم تبادل البياانت
العمليات ّ
املضمونة ،وعُززت محاية البياانت وسالمتها على املستوى التشغيلي ،وفُرضت قيود يف االستخدام
احملدد للنظام عرب حقوق املستخدمني ،واتفاقيات السرية ،وخدمة املستخدمني ،واستخدام جدران
احلماية األمنية العالية ،وتشفري البياانت.
وصارت خدمة الزابئن (اجملتمع التجاري) أولوية إطار هذا التنفيذ احلكومي لضمان خدمة
من الدرجة األوىل عرب مركز اتصال للدعم خارج موقع العمل التجاري وفرق الدعم الفين يف املوقع.
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اآليت:

وبلغت تكلفة االستثمار األويل إلنشاء النظام  ١٥مليون دوالر أمريكي ،موزعة على النحو
	• % 20حتسني البنية التحتية للبناء.
	• % 15معدات تكنولوجيا املعلومات وشبكة االتصاالت.
	• % 20خوادم رئيسة لالختبار واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.
	• % 25احلصول على دعم إضايف ومعدات لوجستية.
	• % 20الربامج األساسية والتعديالت.

اخلاصة بتشغيل شبكات البياانت واالتصاالت وصيانتها،
وقد ُم ّولت التكاليف املستمرة ّ
وعمليات مركز االتصاالت ،والدعم الفين ،وتدريب املوظفني ،وأصحاب املصلحة من خالل رسوم
الشبكة التجارية املفروضة على البياانت اجلمركية اليت يعاجلها النظام.
وصار استخدام النافذة الواحدة يف موزمبيق أمـراً إلزامياً ،ومت إعــداد النظام للتعامل مع ما
يقرب من نصف مليون تصريح مجركي سنوايً .وحني النظر إىل النظام عموماً ميكن القول إن هناك
العديد من الفوائد للتجار واهليئات احلكومية املشاركة ،منها:
فيما خيص املستوردين واﻤﻟﺼﺪرين فإن أوﻗﺎت تنفيذ املعامالت صارت أﺳﺮع (اخنفضت ﻣﻦ
 ٣أﺎﻳم إﻰﻟ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ) مع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﺑﺮﻴوﻗﺮاﻃﻴﺔ أﻗﻞ.
فيما خيص اجلمارك فقد حتسنت إنتاجية املوظفني من خالل البنية التحتية املتطورة ،وازدادت
اإليرادات اجلمركية ،وأصبحت بيئة العمل أكثر تنظيماً ووضوحاً ،وعُّززت الكفاءة املهنية.
ازداد عدد زابئن املصارف التجارية؛ مما يعين زايدة يف األموال اليت متر من خالل العمليات
املصرفية ،وزايدة يف األرابح من عمليات الشبكة التجارية احلكومية.

أما احلكومة فقد حققت زايدة كبرية يف إيراداهتا وأظهرت القدرة على ممارسة األفضل ،وانلت
االعرتاف من قبل اجلهات املاحنة.
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وحتسن االقتصاد بعد حتقيق الشفافية واإلدارة الناجحة يف اجلمارك.
الدروس املستفادة:
لتنفيذ النافذة الواحدة يف العراق ،ينبغى للحكومة يف بغداد أن تتغلب على نقاط الضعف
يف البنية التحتية عند احلدود الربية والبحرية ويف املناطق النائية؛ ألن دعم احلكومة ملؤسسة اجلمارك،
وإعادة تنظيمها أمر حاسم .ومن دون أدىن شك ،ستواجه احلكومة جهوداً كبرية ومقاومة من بعض
أصحاب املصلحة إلفشال املشروع.
إن بعض أصحاب املصلحة يف إفشال املشروع ليسوا من الطبقة الفاسدة ولكنهم يف الوقت
نفسه ليسوا على استعداد للتكيّف مع النظام اجلديد والبيئة التشغيلية احلديثة اليت تتطلبها النافذة
الواحدة؛ لذلك فإن نظام النافذة الواحدة ال ب ّد من أن يشمل برامج زايدة الوعي والتدريب وبناء
القدرات.
سهل أو سريع لتنفيذ النافذة الواحدة؛ ألهنا تستلزم توفري الوقت
ويف واقع األمر ال يوجد حلٌّ ٌ
واملوارد ،وفهماً كامالً للطرق والعمليات اليت ينطوي عليها املوقع احملدد الذي سيتم فيه وضع النظام؛
ومن أجل إطالق مثل هكذا نظام معقد ،جيب تبين القدرات والنـُُهج الصحيحة.
املصادر:
1. Guilherme Mambo, “Mozambique Vision – The Steps for a
Sustainable Single Window Implementation,” WCO IT Conference
and Exhibition.
2. United Nations, Economic Commission for Europe, the single
window concept. 3-7-2018
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مكانة العراق في استراتيجية الشرق األوسط الكندية
علي زياد العلي*

10-7-2018
يف بداية عام  2016أعلنت كندا -على لسان رئيس وزرائها جاسنت ترودو -اسرتاتيجية
أطلقت عليها (اسرتاتيجية الشرق األوسط) ،متحورت حول سبل تعزيز املصاحل الكندية يف املنطقة
بنحو عام ،ويف العراق بنحو خاص ،حيث ركزت كندا يف اسرتاتيجيتها هذه على اجلانب األمين
واإلمنائي ،كسبيل لتعزيز أمنها ومصاحلها االسرتاتيجية يف املنطقة ،حيث ستنفق أكثر من ملياريدوالر
على األمن واالستقرار واملساعدة اإلنسانية واإلمنائية ،تدعم كندا جهود احلكومة العراقية الستعادة
االستقرار ،وهتدئة االنقسامات اجملتمعية ،وبناء حكم فعال وشامل ،وحتفيز النمو االقتصادي،
فاملشاريع املمولة من احلكومة الكندية يف العراق خالل املدة من عام  2016إىل عام ،2019
تراوحت بنحو  240مليون دوالر ،اليت تشمل  179مليون دوالر من املساعدات اإلنسانية ،و38
مليون دوالر من املساعدات اإلمنائية ،و 24مليون دوالر يف دعم االستقرار واألمــن يف العراق،
فمكانة العراق االسرتاتيجية لدى كندا تتضح من التزام األخرية بدعم العراق يف اجملاالت األمنية
واالقتصادية والثقافية.
وأتيت هذه االسرتاتيجية كسبيل لفسح اجملال أمام كندا من أجل التفاعل بشكل اوسع يف
منطقة الشرق االوسط ،كون هذه املنطقة متثّل األكثر دينامية ابألحداث االسرتاتيجية ،وذلك حلجم
الثروات النفطية ،فضالً عن أمهيتها األيديولوجية ،ونتيجة لتصاعد شدة الصراعات االسرتاتيجية يف
املنطقة ،كثفت كندا من اهتماماهتا األمنية يف املنطقة عموماً وابلعراق خصوصاً ،حيث شاركت
يف التحالف الدويل ضد داعش ،ووسعت مفهوم أمنها القومي ليتداخل مع مكامن الصراع والتنافر
الدويل يف الشرق األوسط ،والسيما ببلوج ظاهرة اإلرهاب واملتمثل بظهور تنظيم داعش والتنظيمات
األخــرى ،اليت ابتت متثل هتديداً اسرتاتيجياً لألمن القومي الكندي بسبب التحاق عدد كبري من
الكنديني يف صفوف هــذه التنظيمات ،حيث حــددت كندا أولــوايهتــا يف العراق من خــال هذه
االسرتاتيجية اليت تتمحور حول ما أييت:
* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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 -1قضااي األمن ومكافحة اإلرهاب:
تعمل كندا من خالل اسرتاتيجيتها هذه إىل تكثيف دعمها العسكري يف جمال مكافحة
اإلرهاب يف العراق ،حيث عمدت على املشاركة يف التحالف الدويل حبملته العسكرية ضد تنظيم
داعش من خالل الدعم واإلسناد اجلوي وأنشطة التزود ابلوقود واملراقبة ،فضالً عن دعم احلكومة
التدرب والتكتيكات العسكرية ،والسيما لقوات العمليات اخلاصة ،حيث تستمر
العرقية مبجال ّ
كندا يف دعم العراق يف عمليات مكافحة اإلرهــاب من خالل الدعم التكتيكي واالستخبارايت،
فضالً عن تقدمي املساعدة يف جمال األمن الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي ،حيث حتتفظ
بعدد من القوات التكتيكية التدريبية اليت يقع فحو عملها حول تدريب قوات األمين العراقية وعلى
وجه اخلصوص قوات جهاز مكافحة اإلرهاب.
 -2قضااي الالجئني والنازحني:
االهتمام بقضااي الالجئني والنازحني من خالل تبويب أدوات هذه االسرتاتيجية مبا يليب
توجهات كندا يف جماالت اإلغاثة اإلنسانية ،وتشديد االهتمام ابلنازحني يف العراق بتكثيف الدعم
يف جمال الرعاية الصحية والتعليمية والغذائية ،وتعمل كندا كذلك على دعم العراق يف جمال إعادة
توطني الالجئني العراقيني الذين يعيشون يف سوراي واألردن ولبنان وتركيا من خالل العمل مع مكتب
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،واعتباراً من عام  ،2016حيث غادر أكثر من
 23000الجئ عراقي الشرق األوسط ليستقروا يف كندا.
 -3قضااي املنظمات غري احلكومية:
اخلاصة بتمكني
لكندا دور كبري يف دعم منظمات حقوق اإلنسان وتنشيطها ،والسيما تلك ّ
حقوق املرأة ،واألقليات الدينية ،حيث تعد كندا من أوىل الدول اليت تدعم املنظمات اإلنسانية اليت
تعمل يف جمال دعم األقليات العراقية ،حيث دعمت العديد من املنظمات اليت هتتم برعاية األقليات
النازحة اليت أتثرت بنحو كبري بدخول داعش إىل منطقها ،وما جنم عنها من تداعيات سلبية مست
هذه األقليات.
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 -4قضااي التنمية واألمن الغذائي:
تدعم كندا جماالت ختص األمن الغذائي والتنمية الغذائية يف بعض املناطق اليت عانت هتجرياً
وعمليات عسكرية ،حيث قدمت مساعدات غذائية كبرية للنازحني يف خميمات اللجوء .وهلا أيضاً
نشاطات كبرية يف جماالت حتسني فرص العمل للشباب من خالل دعم املشاريع الصغرية وتشجيعها
وتنمية اخلربات والطاقات الشبابية يف جمالت اإلبداع الفكري.
وتدعم كندا املمارسات الدميقراطية ،حيث هلا نشاط واسع يف دعم املؤسسات الدميقراطية
يف العراق من خالل تعضيد عمل مؤسسات الدولة الراعية للنظام الدميوقراطي ،وإسناد املنظمات
غري احلكومية ذات الشأن.
 -5قضااي التجارة واإلصالح االقتصادي:
تدعم كندا عدة منظمات يدور عملها حول دعم اإلصالحات االقتصادية احلكومية ،وتدعم
كذلك بعض النشاطات االقتصادية لدى القطاع اخلاص العراقي ،وتعمل على زايدة االستثمار
والتجارة الثنائية بني البلدين والسيما أهنا بدأت تُوسع نشاطاهتا االقتصادية من خالل دعم تسويق
بعض منتجاهتا يف جمال جتارة السيارات واألدوية وقطاع البىن التحتية ،ويقدر حجم التباديل التجاري
بني الطرفني حويل  200مليون دوالر.
وتعمل كندا أيضاً على توسيع افــاق التعاون بينها وبــن العراق يف بعض القطاعات
االسرتاتيجية ،اليت تتمحور حول اآليت:
 -1النفط والغاز:
تطمح كندا أبن تكون شريكاً جتــارايً مع الـعـراق يف قطاع الطاقة االسرتاتيجي ،والسيما
قطاع النفط ،حيث يعمل كلٌّ من العراق وكندا على زايدة الصادرات النفطية ،وجلب مزيد من
االستثمارات الكندية يف قطاع الطاقة مبجال التنقيب والتكرير؛ وابلتايل هناك آفاق مستقبلية تتولد
يف األمد القريب تدور حول زايدة نسبة صادرات الطاقة من العراق إىل كندا.
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 -2البنية التحتية:
تطمح كندا إىل توسع حصتها يف جمال االستثمار وإعمار البىن التحتية االسرتاتيجية ،حيث
متتلك مؤهالت جتعلها يف طليعة الدول اليت هلا حظوظ كبرية يف إعادة إعمار البىن التحتية العراقية،
والسيما يف املناطق املتضررة من العمليات العسكرية ضد داعش.
 -3التعليم واالبتعاث األكادميي:
تعد كـنــدا دول ــة ذات قيمة علمية كـبــرة نـظـراً لــوجــود عــدد كبري مــن املــؤسـســات واملعاهد
واجلامعات األكادميية العريقة فيها؛ وابلتايل يطمح الطرفان حنو تعزيز العالقات األكادميية والعمل
على تنفيذ برامج توأمة اجلامعات العراقية – الكندية ،فضالً عن زايدة عدد الطلبة العراقيني املبتعثني
هلا.
 -4البنوك والتمويل:
ُّ
اق مبنزلة شريك اسرتاتيجي للتنمية يف املنطقة ،حيث تساعد يف الصندوق
تعد كندا أن العر َ
االنتقايل للشرق األوسط التابع لشراكة دوفيل ،الذي يديره البنك الدويل ،وتطمح إىل زايدة التعاون
يف االستثمارات املالية يف العراق ،حيث تتطلع إىل زايدة مشاركتها يف جمال متويل مشاريع البىن
التحتية العراقية ،وتعمل على توسيع آفــاق التعاون املــايل من خــال وضــع اسرتاتيجية مالية يقع
على عاتقها توسيع االنتشار املصريف يف العراق؛ وابلتايل لدى الطرفني فرصة لتوسيع التعاون املايل
واملصريف كونه ميثل مكسباً اسرتاتيجياً للطرفني ،وجيــدر اإلشــارة إىل أن احلكومة الكندية أعلنت
مسبقاً عن مباشرهتا إبجراءات تنفيذ قرار منح العراق قرضاً مبقدار  200مليون دوالر ،وختصيص
مساعدات إنسانية لرتسيخ االستقرار بقيمة  400مليون دوالر ،وذلــك ضمن املساعي الدولية
لتثبيت االستقرار يف البالد.
وأخ ـراً ،ميكن القول إن العراق حيتل مكانة كبرية يف اسرتاتيجية الشرق األوســط الكندية
والسيما بعد صعود موجة اإلرهاب واملتمثل بظهور تنظيم داعش وما خلفه من تداعيات اسرتاتيجية
فعلت كندا دورها يف العراق يف اجملال األمين واإلمنائي ،حيث
مست األمن اإلقليمي والعاملي ،لذا ّ
يطمح الطرفان برفع مستوى التعاون ليصل إىل املستوى االسرتاتيجي الشامل ،فيحتاج العراق إىل
توسيع املشاركة الكندية يف جمال إعادة إعمار البىن التحتية واألمنية ،واالستثمارات املالية.
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اإلرهاب ..دوافعه وتداعياته على األمن والسلم الدوليين
أيمن عبد الكريم حسين*

16-7-2018
من ُذ أحداث احلادي عشر من أيلول عام  2001وما زال العامل يواجه عدة حتدايت ،وأفرزت
تلك التحدايت بعدة تغريات يف البلدان اليت تعرضت هلا ،وتتمثل هذه التحدايت مبستوايت خمتلفة
منها اقتصادية وسياسية وأمنية ،ولكن أكثر هذه التحدايت أتثرياً على الواقع السياسي واالقتصادي
واالجتماعي هو التحدي األمين ،أو ما يُعرف بظاهرة اإلرهاب اليت أخذت تتسع شيئاً فشيئاً يف
ميس جماالت احلياة املختلفة ،وقد ّأدى هذا التحدي أيضاً إىل
العديد من دول العامل ،اتركةً أثراً ابلغاً ّ
تغيري السياسات اخلارجية ملعظم دول العامل على وفق ما ميليه املوقف األمين ،لتتسع هذه الظاهرة
وتتطور حبسب معطيات الواقع السياسي واالقتصادي لتلك البلدان ،فضالً عن تطور أدواته وأساليبه
من هدف إىل آخر ،ومن بيئة إىل أخرى.
لقد شغلت ظاهرة اإلرهاب حيزاً كبرياً يف األوساط اإلقليمية والدولية والسيما بعد تعدد
العمليات اإلرهابية وتنوعها من حيث الزمان واملكان ،وكذلك االختالف من حيث اجتاهات
تعريفه ،فهناك اجتاه مادي لتعريفه واجتاه موضوعي ،فضالً عن متييز مصطلح اإلرهاب عن املفاهيم
األخرى مثل (العنف السياسي ،وحرب العصاابت ،والكفاح املسلح واجلرمية السياسية) اليت تقرتب
منه يف التعريف ،وتبتعد عنه من حيث اهلدف والغاية .وعلى الرغم من اختالف وجهات النظر
هبذه الظاهرة وتعددها ،إال أن املفهوم الشامل هلذه الظاهرة ُح َّد أبنه «استخدام العنف أو التهديد
به أبشكاله املختلفة كافة ،كاالغتيال ،والتسوية ،والتعذيب ،والتخريب؛ بغية حتقيق هدف سياسي
معي مثل كسر الروح املعنوية املقاومة ،وهدم معنوايت األفراد واملؤسسات كوسيلة للحصول على
ّ
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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معلومات ،أو مكاسب مادية إلخضاع طرف مناوئ ملشيئة اجلهة اإلرهابية».1
وتركت هذه العمليات أاثراً كبرية يف بنية اجملتمعات داخل بلدان الشرق األوسط بنح ٍو
خاص ،وجمتمعات دول العامل بنح ٍو عام ،واستطاعت يف بعض الدول الذهاب حنو تقسيمها
مذهبياً وطائفياً وعرقياً وإثنياً؛ من أجل حتقيق هدف هذه الظاهرة املتمثلة بضرب املؤسسات واألفراد
للوصول إىل مبتغاه ،وأخذت الدول اليت أتثرت هبذه الظاهرة تتعامل مع التطورات اليت حصلت
وما تزال حتصل سواء على مستوى البلدان العربية أو اإلقليمية أو على مستوى العامل على ٍ
حد
سواء ،وأخذت كذلك على عاتقها القيام مبا هو ممكن من أجل حتقيق السالم واالستقرار داخل
بلداهنا من خالل الدعوة إىل ضرورة مواجهة ظاهرة اإلرهاب العاملي الذي أخذ يضرب دوالً خمتلفة،
والعمل على تنسيق اجلهود املشرتكة من أجل مكافحة اإلرهاب من خالل قاعدة معلومات ،وبرامج
عمل مشرتكة للقضاء عليه مبحاربة الفكر املتطرف الذي أخذ ينتشر ،ومواجهة مسبباته ومعاجلتها،
والعمل على حتقيق أكرب قدر ممكن من التعاون اإلقليمي والدويل حلصر هذه الظاهرة واحلد من
انتشارها؛ وابلتايل إعادة نشر السالم ،وحتقيق األمن واالستقرار يف العامل.2
وش ّكلت التطورات السياسية يف منطقة الشرق األوسط ابلتحديد املتمثلة بتصاعد ح ّدة
التوترات ،والتظاهرات ،واملطالبة ببعض احلقوق السياسية واملدنية يف بعض الدول بدايةً الستغالل
اجلماعات اإلرهابية هلا ،وحتقيق غاايهتا وأهدافها؛ و ّأدت هذه التطورات إىل إحداث ثغرات أمنية
كبرية سببت خروقات أوسع يف بعض البلدان ،فضالً عن ظهور الفصائل املسلحة يف هذه البلدان
اليت محلت السالح بوجه الدولة مطالبة حبقوقها مبنأى عن الطرق السلمية؛ مما ساعد يف اتساع هذه
الظاهرة والتطور بني حني وآخر.
وإن ما ميكن اإلشارة إليه يف ظاهرة اإلرهاب «أنّهُ منهج أو طريقة عمل مباشر يرمي إىل
 -1إبراهيم احليدري ،سيسيولوجيا العنف واإلرهاب ،الطبعة األوىل ،دار الساقي ،بريوت ،2015 ،ص.31 :
 -2ينظر :عبد هللا الشمري ،سلطنة عُمان واليمن  ..املوقف من عاصفة احلزم :قراءة اسرتاتيجية ،نقالً عن املوقع اآليت:
www.sautalyemen.com
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إاثرة الرهبة والرعب ،وإجياد مناخ من اخلوف واالضطراب بني الناس ،وغالباً ما يستخدم اإلرهاب
أعمال العنف من قبل جمموعة أو منظمات سريّة ضد مدنيني ويتبعون أهدافاً سياسية حمددة ،وإن
االسرتاتيجية اليت يتبعها اإلرهابيون هي استخدام أيسر الوسائل التقنية لالحتيال على وسائل الردع
العسكري» ،3وقد ساعدت الوسائط اإللكرتونية املتعددة على اتساع هذه الظاهرة لتحقيق غاايهتا
لبث الرعب يف صفوف مواطين
عرب مواقع التواصل االجتماعي واملواقع الرمسية على شبكة اإلنرتنتّ ،
الدولة؛ وهبذه الطريقة حيقق غايته بطابع آخر جمرد من اللباس العسكري بتأثريه على اجملتمع عرب
جمموعة قليلة تدير هذه الوسائل أو الوسائط اإللكرتونية.
صور اإلرهاب وأشكاله
تتعدد وسائل اإلرهاب وختتلف مظاهره وأشكاله حبسب املعيار الذي يدخل ضمنه العمل
اإلرهايب ،وإن هذا التعدد يرجع لعدة أسباب منها:4
تعدُّد أدوات العنف املستخدمة يف اإلرهاب.استثمار اإلرهابيني للثورة املعلوماتية ووسائل االتصال.اختالف الطريقة املعتمدة يف تنفيذ العمل اإلرهايب.اإلرهاب
وتتع ّدد أشكاله تبعاً لطريقة التنفيذ ونطاقه ،ومعيار منفذ اجلرمية؛ فعاد ًة يكون
ُ
إرهاب مجاعات أو أفراد؛ من أجل حتقيق مصاحل شخصية واقتصادية تتمثل ابخلطف ،واحتجاز
َ
الرهائن ،والقرصنة اجلوية والبحرية ،وكذلك عمليات السلب ،والتخريب ،وعمليات التفجري،
وختريب املنشآت املهمة ،وتدمريها واالغتياالت ،ويف أحيان أخرى يكون اإلرهاب هو إرهاب
 -3إبراهيم احليدري ،سيسيولوجيا العنف واإلرهاب ،مصدر سابق ،ص.31 :
 -4اإلرهاب أنواعه وأسبابه وطرق معاجلته،
http://rawabetcenter.com/archives/4494
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دولة؛ أي مبعىن “توظيف بعض األنظمة مبا يسمى اسرتاتيجيات الرعب واخلوف وتسيري اجملتمع
والسيطرة واهليمنة التامة عليه سياسياً وأيديولوجياً والتحكم به؛ فيصبح من احملال إجياد مشاريع
وتصورات جمتمعية بديلة”5؛ وهذا ما يشغل العامل اليوم ملا خيلّفهُ من آاثر جسيمة على املنظومة
وتنوع دوافعه.
القيمية للمجتمع أبفراده ومؤسساته؛ مما أدى إىل تعدد أشكاله ّ
دوافع اإلرهاب وأسبابه
إن هلذه الظاهرة دوافع وأسباابً متعددة تسودها وحتكمها قواعد ونظم وقيم وأفكار خمتلفة،
«تؤثر على سلوكيات األفراد والدول على ٍ
حد سواء مبا قد يؤدي إىل ظهور بعض الظواهر اجلديدة
على اجملتمع الدويل ،وأن هذه الظاهرة تؤثر على األوضاع الدولية السياسية واالقتصادية واالجتماعية
سلبياً أو إجيابياً» ،6وبعد أن انتهت طرق الصراع املسلح التقليدية فضالً عن سيطرة قوى واحدة
على النظام الدويل؛ أعطى ذلك مربراً لتهيئة املناخ املناسب هلذه الظاهرة ابلظهور بنحو واضح
وأقوى من ذي قبل ،فكان لهُ األثر البالغ على مستوى العامل ،ومن بني تلك الدوافع:
الدوافع السياسية:
إن كل اجملتمعات قدميها وحديثها يظهر فيها اإلرهاب السياسي بشكل أو آبخر“ ،فهناك
فئة حاكمة مهيمنة وفئة حمكومة ،فحينما متارس الطبقة احلاكمة إرهاهبا السياسي على الطبقة
احملكومة عن طريق اهليمنة على االمتيازات واملكاسب وعدم مشاركة اجلميع يف ممارسة السلطة”،7
 -5سعيد بن عبد القادر ،عن أهداف اإلرهاب وأشكاله،
http://www.al-jazirah.com/2013/20130817/ar4.htm
 -6د .عصام ملكاوي ،األسباب العاملية لبواعث اإلرهاب ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ،املغرب ،2014 ،ص.6:
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/57890/
 -7سهى سعيد العزاوي ،العنف واإلرهاب :دراسة حتليلية يف الطروحات الغربية والعربية اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه-جامعة بغداد،
 ،2006ص.46 :
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فعندها تكون الوسائل السلمية غري فعالة فيكون خيار العنف هو الوحيد ،وإن أشكال اهليمنة من
قبل السلطة تثري لدى اجملموعة األخرى هاجس الشعور ابملقاومة حينما تبدأ الطبقة احلاكمة من
زايدة حدة االنقسام عن طريق تطهري مؤسسات الدولة من األشخاص املعاديني لسياستها وفرض
أشخاص مؤيدين هلا.
 -1الدوافع االقتصادية
إن ملظاهر العامل االقتصادي صلةً ابلعمليات اإلرهابية ،فحالة الفقر والبطالة وانعدام
العدالة االجتماعية والفساد وصناعة األسلحة وجتارهتا ،كلها دوافع أدت بظاهرة اإلرهاب إىل أن
تربز وتتنامى بنحو كبري ،فضالً عن االستغالل غري املشروع للثروات يف دول العامل الثالث وحرص
الدول الكربى للحفاظ على اهلوة االقتصادية وإغراق السوق التجارية ابلديون ،أدت مجيعها إىل
بروز اجلماعات املتطرفة واإلرهابية ،كذلك ما أفرزه النظام االقتصادي العاملي من أزمات اقتصادية
متمثلة ابلكساد والفقر وتنامي دور املؤسسات املالية الدولية اليت أثرت على النظام الدويل بنحو
واضح ،ساعدت مجيعها يف تنامي ظاهرة اإلرهاب الدويل واتساعه.
 -2الدوافع االجتماعية
لقد شاركت هذه الدوافع -إىل ٍ
حد بعيد -يف تنمية اإلرهاب ،فغياب روح العدالة ،ووجود
التفكك األسري ،وغياب احلوار ،وضعف االنتماء إىل اجملتمع أمور ساعدت يف منو هذه الظاهرة
وصناعتها ،وقد يدخل العامل االقتصادي معها عن طريق التفاوت بني فئات اجملتمع ،فهناك فئة
تسعى إىل إقامة املساواة بني أفراد اجملتمع ،وفئة أخرى تعمل على االحتفاظ ابملكاسب واالمتيازات
التحول الذي يصيب فئات اجملتمع بني احلني واآلخر
املتحققة لديها اليت تتمتع هبا ،فنتيجة لذلك ّ
جترب هذه الفئات بتغيري مواقفهم جتاه السلطة أو الفئة احلاكمة؛ وابلتايل تلجأ هذه الفئة إىل ممارسة
اإلرهاب؛ مما يؤدي إىل استخدام العنف.
29

حصاد البيان

 -3الدوافع التقنية
ساعدت وسائل االتصال وتقنية املعلومات بشكل واضح وكبري إىل تنامي ظاهرة اإلرهاب
حيث ساعد ذلك على اختاذ اجلماعات املسلحة والتنظيمات اإلرهابية أبعاداً جديدة هلا
الدويلُ ،

اليت من خالهلا ازدادت املخاطر على اجملتمعات الدولية ،فاملنظمات اإلرهابية تسعى من خالل ثورة
املعلومات إىل تدمري البىن التحتية للخصوم ،وخلق بيئة مناسبة هلا تساعدها لالتساع أكثر؛ وهي
هبذه احلالة تكون الظاهرة عبارة للحدود بنح ٍو أكرب.
 -4الدوافع الدينية
حيث يؤدي الفهم اخلاطئ
متثّل االختالفات الدينية عامالً مهماً لألنشطة اإلرهابيةُ ،
للدين وأصوله ،والعقيدة والتوظيف اخلارجي ملدارس التكفري خدمةً ألغراض سياسية واقتصادية
واجتماعية ،ومعارضة طقوس بعض األقليات -يف اجملتمعات املتعددة املذاهب واألداين -والعقائد
حيث يسود التعصب لدى األفراد؛ مما جيعل ذلك مربراً للجوء إىل ممارسة
الدينية لألغلبية املوجودةُ ،
أعمال عدوانية وإرهابية لتحقيق عدة غاايت.
تداعيات اإلرهاب على السلم واألمن الدوليني
ما تزال ظاهرة اإلرهاب الدويل هتدد أمن الدولة وسيادهتا ،وأخذت كذلك هتدد مظاهر
احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخلها ،وتفرض هذا التهديدات تغيرياً ملالمح الدولة أو
حيث فرضت هذه الظاهرة واقعاً جديداً يف العالقات الدولية بني
سياساهتا يف املنطقة والعامل أمجعُ ،
الدول من خالل إقامة التحالفات واحملاور من أجل مواجهته واستخدام القوة بنحو مجاعي أو منفرد
لكنه يكون بدعم اجملتمع الدويل وأتييده.
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لقد شكل اإلرهاب حتدايً جديداً للدول« ،وش ّكل أيضاً انتهاكاً حلقوق اإلنسان والشرعية
الدولية والقواعد القانونية الدولية من جهة ،والقواعد العرفية من جهة أخرى» ،8حيث كانت
تداعيات اإلرهاب على اجملتمع الدويل كثرية؛ جعلت الدول إىل أن تعقد العديد من املؤمترات
املتطرف ،وزادت من رقابتها املالية على
الدولية بشأن التصدي هلذه الظاهرة واحلد من انتشار الفكر ّ
األرصدة واملساعدات املالية اليت يتم حتويلها داخل الدولة أو خارجها إىل الشركات ،واألشخاص،
واجلمعيات اخلريية ،واملنظمات اإلقليمية والدولية ،وأدت هذه التحدايت ابلدولة إىل تشديد الرقابة
واحلماية على منشآهتا االقتصادية ومؤسساهتا املالية سواء اليت على أراضيها أو خارج حدودها،
والعمل على عقد االتفقات اليت من شأهنا أن تساعد ابحلفاظ على مشاريعها االستثمارية من أن
تكون عرضة لالستهداف أو التعامل مع املتورطني يف قضااي غسيل األموال وهتريب العمالت مما
يهدد أمنها االقتصادي واملايل ويعرضه للخطر.
كان لظاهرة اإلرهاب يف منطقة الشرق األوسط شكل ابرز بنحو كبري ملا تعرضت له هذه
املنطقة من إرهاب على خمتلف اجملاالت ،فضالً عن أن الفوضى اليت ضربت منطقة الشرق األوسط
أثرت على اقتصادايت تلك البلدان ،فأخذت دول هذه املنطقة إبعادة رسم اسرتاتيجيات أمنية
للتصدي هلذه الظاهرة ،وكذلك أتمني حدودها ومؤسساهتا احلكومية وغري احلكومية ،فضالً عن
محاية البعثات الدبلوماسية على أراضيها كما حصل يف العراق حينما تعرضت العديد من السفارات
إىل االستهداف والتخريب من قبل اجلماعات اإلرهابية.
وقد ترك اإلرهاب الدويل تداعياته على الدول متمثل ابالعتداء على الدول والتدخل يف
شؤوهنا الداخلية ،استناداً إىل القوانني الدولية اليت أجازت التدخل ملنع ظاهرة اإلرهاب من ضرب
مصاحل الدول يف الدولة املعتدى عليها ،ويكون ذلك عرب قرارت جملس األمن يف األمم املتحدة من
 -8محدان رمضان حممد ،اإلرهاب الدويل وتداعياته على األمن والسلم العاملي ،جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ،اجمللد  ،11العدد
 ،1جامعة املوصل ،العراق ،2011 ،ص.283 :
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خالل مجلة من القرارات واللجان املشكلة هلذا الغرض حتت إطار حفظ السلم واألمن الدوليني،
واحلفاظ على حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية واحلفاظ على التعددية السياسية والعمل على
استيعاب املعارضة السياسية ،وإشراكها يف القرار السياسي« ،وترك اإلرهاب آاثراً كبرية على
يعب أبن
اجملتمعات الدولية ،والسيما بعد الظروف الدولية اجلديدة وتطور النظام الدويل الذي أخذ ّ
املصاحل املادية هي اليت تتحكم ابلعالقات بني الدول ،وكذلك تتحكم ابلعالقات الفردية واجلماعية،
مما أسهم يف زايدة النشاط اإلجرامي ودفعت بعض اجملتمعات حنو التطرف والعنف لغرض حتقيق
مصاحلها».9
بعض معاجلات الدول لظاهرة اإلرهاب
أخذت بعض الدول على عاتقها العمل للتصدي هلذه الظاهرة ومعاجلة أهم أسباهبا،
مستندة بذلك إىل قرارات األمم املتحدة يف «صون السلم واألمن الدوليني وحفظ السالم ،وبناء
السالم ،وتنسيق اجلهود العاملية املعنية مبكافحة اإلرهاب» ،10والسعي احلثيث على املستويني الدويل
واإلقليمي بني الدول اليت شهدت عدة هجمات إرهابية خالل السنوات املاضية ،إىل العمل على
اتباع سياسة احتواء اجلميع وتلبية املطالب املشروعة ،وكذلك جتنب االستقطاب يف املنطقة لدول
الشرق األوسط ،فضالً عن فرض العقوابت املشددة على كل من يعمل عمالً يُ ُّ
عد بنظر القانون
إرهاابً يتسبب بزعزعة أمن الدولة أو املنطقة ،ومحاية احلدود واملوانئ الساحلية من عمليات الدخول
غري املشروع للدول املطلة على البحار أو األهنار الدولية.
وعملت بعض الدول مثل العراق ودول اخلليج على دعم جهود األجهزة األمنية يف تبادل
املعلومات وتطويرها ،ورفض تواجد أي جمموعات ذات نشاطات مشبوهة يف الدولة ،واستخدام
 -9هايل عبد املوىل ،اإلرهاب حقيقته ومعناه ،ط ،١دار الكندي للنشر ،القاهرة ،2008 ،ص.79 :
10-http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/maintain-international-peaceand-security/index.html
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أراضي الدولة لتنفيذ أهدافها ،وأخذت دول أخرى على عاتقها عقد اتفاقيات أمنية ملواجهة
التحدايت اليت فرضتها ظاهرة اإلرهاب ،مثل :مصر ،والوالايت املتحدة ،فضالً عن برامج إلصالح
املؤسسات املالية لغرض احلد من عمليات غسيل األموال وبيع الدوالر اليت استغلتها اجلماعات
واملنظمات اإلرهابية ،وسعت بعض الدول من خالل تفعيل دور املنظمات غري احلكومية يف
إعداد برامج وخطط ملواجهة هذه الظاهرة يف اجملاالت الفكرية والثقافية واالجتماعية ،ونشر ثقافة
احلوار وتقبل الرأي اآلخر ضمن القوانني الدولية ،والسعي إىل إقامة املؤمترات الدولية لتوفري أجواء
وحل املشكالت ،وردم الثغرات داخل اجملتمع ،وكذلك تعزيز اخلطاب السياسي
مناسبة للحوارّ ،
بعدم «تقدمي أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمين لألشخاص الضالعني يف األعمال
اإلرهابية ،ووضع آلية ملنع عملية التجنيد داخل صفوف اجلماعات اإلرهابية».11
ويف الوقت الراهن يبقى اإلرهاب واجلماعات اإلرهابية حتدايً جلميع الدول ،وإن العمل
من أجل تفادي اهلجمات اإلرهابية وخلق ثقافة الوعي بني صفوف اجملتمعات يتطلب وقتاً ليس
ابلقصري ،وعلى الدول مواجهة هذه الظاهرة من خالل إعداد اسرتاتيجيات أتخذ على عاتقها يف
معاجلة جذور هذه الظاهرة ،والقضاء على أهم مسبباهتا االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية،
والسعي إىل تطوير قدرات مؤسسات األمنية والبحثية وقابلياهتا من أجل التصدي لظاهرة تشغل
حيزاً كبرياً يف سياسات الدول ،والعمل على تنسيق ٍ
عال املستوى بني الدول من حيث تبادل
املعلومات واخلربات يف جمال مكافحة اإلرهاب؛ للحد من انتشار هذه الظاهرة مما يتسبب يف هتديد
األمن والسلم الدوليني.

 -11اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب،
https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle
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تحليل اتجاهات النمو في تعيينات القطاع العام
في العراق
علي المولوي*

18-7-2018
إن وصول العراق الستقرار طويل األمد يف منطقة الشرق األوسط هلو أمر صعب التحقيق،
إذ يتطلب التزاماً قوايً من القادة السياسيني العراقيني بتطوير نظام اقتصادي ومايل مستدام قادر
على استيعاب الصدمات املستقبلية للبالد .وقد واجهت احلكومة العراقية -بعد أن سقطت عدة
حمافظات عراقية حتت سيطرة تنظيم داعش يف عام  2014-حتدي اسرتجاع األراضي املغتصبة
من اإلرهابيني ،يف الوقت الذي تعاين فيه البالد من أزمة مالية تعكر صفو احلمالت العسكرية يف
مكافحة اإلرهاب .ويف الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط اليت من غري احملتمل أن تصل -كما
ينصب حول حماولة إجياد سبل
هو سابقاً -إىل  100دوالر للربميل الواحد ،كان تركيز صناع القرار
ّ
للسيطرة على اإلنفاق العام من أجل استيعاب االخنفاض احلاصل يف عائدات النفط .ويتمثل حمور
هذا التحدي يف احلاجة إىل مراقبة الزايدة احلاصلة يف موازنة رواتب املوظفني وتعويضاهتم يف القطاع
العام من أجل إعادة توجيه اإلنفاق حنو االستثمار الرأمسايل واخلدمات االجتماعية اليت يكون فيها
العراق أبمس احلاجة إليها للتعامل مع أولوايت البالد امللحة ما بعد احلرب.
ومتثل موازنة تعويضات املوظفني العنصر الوحيد األكرب من إمجايل اإلنفاق يف خزانة الدولة،
إذ أظهر حتليل ملخصصات املوازنة يف تغطية تعويضات املوظفني منذ عام  2003منواً غري مستدام؛
مما ينطوي عليه عبء طويل األمد على االستقرار املايل .ومع ارتفاع أسعار النفط والعوائد احلكومية،
ارتفعت كذلك رواتب املوظفني وخمصصاهتم.
* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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لقد بلغ متوسط اإلنفاق احلكومي يف العراق -على وفق البنك الدويل % 52 -من الناتج
احمللي اإلمجايل بني عامي  2005و2012؛ مما جيعله من بني أعلى املعدالت يف املنطقة .ويف
الوقت نفسه ،بلغ متوسط موازنة تعويضات املوظفني يف القطاع العام بني عامي  2005و2010
ما نسبته  % 31من إمجايل اإلنفاق أو  % 18من الناتج احمللي اإلمجايل .يف حني قُ ِّدر عدد
الوظائف يف القطاع العام يف عام  2003بـ  1.2مليون وظيفة ،ابملقابل أشارت إحصائيات إىل
أنه يف عام  2015وصلت أعداد الوظائف إىل الذروة إذ جتاوزت  3ماليني وظيفة.
وللتقليل من اإلنفاق احلكومي على التعيينات ،قامت احلكومة العراقية خبطوة حنو التجميد
اجلزئي للتعيينات احلكومية يف عام  .2016ومع وجود بعض االستثناءات للقطاعات األساسية
واملهمة مثل قطاع الصحة ،عُلّقت الوظائف اجلديدة يف احلكومة؛ ونتيجة لذلك ،اخنفض العدد
اإلمجايل لوظائف القطاع العام -كما هو حمدد يف امليزانيات االحتادية املتتالية -من  3.03مليون
وظيفة يف عام  2015إىل  2.89مليون وظيفة يف عام  .2018ويكشف حتليل للتعيينات يف
كل قطاع عن اخنفاض كبري يف أعداد الوظائف يف القطاع العسكري واألمين ،يف حني أن النمو يف
أعداد الوظائف يف كل من قطاع التعليم العايل والنفط قد توقف متاماً.
2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

اجملموع

2885716

2885834

2905226

3027069

2907776

2750322

2662608

وزراة الداخلية
وزارة الدفاع
وزارة التعليم العايل
وزارة النفط
إقليم كردستان العراق

587011

594991

595000

669798

661914

639485

632760

288242

292327

305000

362331

322297

306614

306475

116160

116356

117609

105864

102832

99142

97439

2125

2125

2120

1793

1327

1156

682021

682021

679939

677528

662444

650849

2216
682021

جدول يوضح :أعداد الوظائف يف القطاع العام املدرجة يف املوازنة ،استناداً إىل حتليل الباحث
للمخصصات ضمن امليزانيات االحتادية السنوية املتتابعة بني األعوام  2011و.2018
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اخنفض إمجايل عدد املوظفني املدرجني يف املوازنة يف وزارة الداخلية بنسبة  % 12مماثلةً
بعام  ،2015يف حني شهدت وزارة الدفاع اخنفاضاً قاسياً أكرب ،إذ اخنفض عدد موظفيها بنسبة
 % 20خالل املدة نفسها؛ وميكن أن يرجع سبب هذا االخنفاض الكبري إىل عدد من العوامل،
من بينها اجتثاث املوظفني الومهيني أو ما يسمى بـاملوظفني “الفضائيني” ،فضالً عن اخلسائر
النامجة عن احلرب مع داعش اإلرهايب ،والتقاعد القسري لكثري من كبار الضباط؛ ونتيجة لذلك،
أصبح التأثري على اإلنفاق املتكرر جديراً ابملالحظة .ويف وزاريت الداخلية والدفاع اخنفض اإلنفاق
املدرج يف املوازنة بنسبة  % 6.5و % 15على التوايل بني عامي  2017و.2018
لقد ازدادت أعداد الوظائف يف قطاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻲﻟ مبقدار  % 20ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2011ﻣﻊ
وجود بعض التخفيض يف جممل أعداد الوظائف يف هذا القطاع منذ تطبيق قرار جتميد التعيينات.
ويف الوقت نفسه ،أدى االستثمار املستمر يف صناعة النفط إىل تضاعف عدد موظفي وزارة النفط
(من غري احتساب موظفي الشركات اململوكة للدولة) خالل السنوات السبع املاضية.
أما ما خيص إقليم كردستان ،فقد َّ
شكل تقليص حجم القوى العاملة يف القطاع العام
صعوابت كبرية ،فعلى الرغم من تطبيق حكومة اإلقليم البياانت البايومرتية للتعامل مع مشكالت
املوظفني “الفضائيني” واملوظفني الذين يعملون يف أكثر من قطاع حكومي ،غري أنه مل ينخفض
إمجايل املوظفني املدرجني يف موازنة اإلقليم ضمن املوازنة االحتادية إذ بقي اثبتاً منذ عام  2016عند
أكثر من  682ألف موظف .وإنه من الضروري على حكومة إقليم كردستان احلد من التفاوت يف
موازنة تعويضات املوظفني؛ ألن موظفي اإلقليم ميثلون حوايل  % 24من القطاع العام العراقي ،يف
حني أن نصيبهم احلايل من املوازنة االحتادية على أساس النسبة السكانية للعراق عموماً يصل إىل
أقل من .% 13
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ويشري التخفيض احلاصل يف أعداد الوظائف على مستوى الدولة يف القطاع العام إىل أن
الرواتب احلكومية لعام  2018تشكل نسبة  % 33.4من إمجايل املوازنة االحتادية للعام احلايل
مقارنة ابلعام املاضي إذ كانت بنسبة  ،% 35.5وعلى الرغم من االخنفاض امللحوظ ابلنسبة ،لكن
هذا الرقم ما يزال مرتفعاً للغاية ،وابحتساب املعاشات احلكومية والرعاية االجتماعية فإن نصف
موازنة احلكومة تذهب على شكل منح ومعوانت نقدية.
وبطبيعة احلال ،تتمثل أكرب عقبة أمام إعادة هيكلة موازنة تعويضات املوظفني يف عدم وجود
مناخ سياسي مو ٍ
ات ،إذ ع َكس اخلطاب االنتخايب من قبل األحزاب السياسية املتنافسة بشأن
الوظائف احلكومية ،عدم رغبة الشارع العراقي ألي اخنفاض حقيقي ألعداد املوظفني ورواتبهم يف
القطاع العام .وروجت احلمالت السلبية يف اإلعالم أبن احلكومة احلالية كانت تنوي خفض رواتب
القوات املسلحة ،لكن سرعان ما نفت احلكومة وبشدة وجود مثل هذا األمر .وابلنظر إىل طبيعة
املفاوضات على تشكيل احلكومة اليت طال أمدها ،فإنه من غري احملتمل أن يتحقق أي تقدم كبري
خالل هذا العام ،ومع ذلك ،فإن التزامات العراق جتاه اجلهات املقرضة الدولية -مبا يف ذلك اتفاقية
االستعداد االئتماين التابعة لصندوق النقد الدويل -ينبغي أن توفر حافزاً كافياً للحكومة العراقية
ابلبقاء على املسار الصحيح.
وأخرياً جيب أن تتبع احلكومة العراقية هنج املسار املزدوج الذي يشمل اإلصالحات التشريعية
والبريوقراطية ،إذ يعود أتريخ التشريع احلايل الذي حيدد مرتبات القطاع العام إىل عام .2008
وهناك حاجة إىل مراجعة شاملة لضمان أن ختضع أجور املوظفني وتعويضاهتم لرقابة صارمة ،وأن
تُستكمل إجراءات التوظيف عرب جملس اخلدمة االحتادي .وفضالً عن ذلك ،فإن حتديث بريوقراطية
العراق من خالل اتّباع هنج اإلدارة املالية العامة ( )PFMسيكون أمراً حامساً ،ليس فقط لتعزيز
الرقابة على اإلنفاق يف بغداد ولكن أيضاً ملساعدة السلطات احمللية يف جتاوز أوجه الغموض بشأن
الالمركزية يف السنوات املقبلة.
38

مقاالت ابحثي املركز

التغيرات في السياسة األلمانية للشرق األوسط العراق
أنموذج ًا
علي المولوي*

23-7-2018
امللخص
تعكس التحدايت اليت واجهتها جتربة أملانيا األخرية يف العراق الطبيعة املعقدة والديناميكية
للتدخل يف مناطق الصراع مبنطقة الشرق األوسط ،وقد ش ّكل التداخل بني االهتمامات اإلنسانية
ومصاحل األمن القومي احلجر األساس لقرار أملانيا األويل بنشر جنودها يف مشال العراق؛ ولكن
مبجرد وصوهلم إىل هناك كان الواقع املعقد وديناميكيات القوة املتغرية تعين أن على أملانيا إعادة موازاة
مشاركتها من أجل احلفاظ على أتثريها وسيطاً نزيهاً يف العراق.
وبعد مرحلة اخلالص من تنظيم داعش اإلرهايب توافقت مصاحل أملانيا يف حتقيق أمنها
الداخلي ،مع ضرورة حتقيق االستقرار يف حمافظات العراق احملررة ،وتفعيل اقتصاد البالد جبذب مزيد
من االستثمارات األجنبية .وأظهرت جتربة أملانيا يف العراق أنه من املهم متكني اجلهات الفاعلة احمللية
ألخذ زمام املبادرة ،واحلفاظ على التنسيق الوثيق مع احلكومة املركزية؛ لضمان املشاركة الفعالة من
قبل أصحاب املصلحة املعنيني .وهناك جمال كبري لتوسيع هذه التنسيقات ،يف الوقت الذي تتبع فيه
أورواب هنجاً أكثر استباقية وتفاعلية يف الشرق األوسط.
املقدمة
يوضح التدخل األملاين يف العراق على مدى السنوات األربع املاضية حدوث حتول كبري يف
هنج هذه الدولة ملتابعة مصلحتها الوطنية يف الشرق األوسط ،فقد تطورت العالقات الثنائية بني
أملانيا والعراق بدافع الضرورة وليس االختيار ،ومن خالل هذه التجربة ظهرت جمموعة من املصاحل
املشرتكة بني البلدين ميكن أن تقدم إطاراً اللتزام طويل األجل لتعميق تلك العالقة.
ففي املرحلة األوىل -بعد عام  -2003شاركت أملانيا يف عالقات دبلوماسية ضعيفة مع
* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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العراق لرفضها املشاركة يف احلرب اليت قادهتا الوالايت املتحدة لإلطاحة بنظام صدام حسني ،بيد
حسن بنح ٍو كبري من مكانتها بني
أن قرارها ابالنضمام إىل التحالف الدويل ضد تنظيم داعش قد ّ
العراقيني وثقلها بني الالعبني الدوليني يف البالد.
التدخل األملاين يف عام 2014
أحدث سقوط املوصل يف حزيران  2014قلقاً يف برلني ،ولكن مل تؤد احلكومة األملانية دوراً
نشطاً يف االستجابة الدولية الحتواء هتديد التنظيم اإلرهايب إال حينما هاجم تنظيم داعش األيزيديني
يف سنجار يف شهر آب من العام نفسه .ويف حني أن اإلابدة اجلماعية ضد األيزيديني والكارثة
اإلنسانية الوشيكة هلذا املكون رمبا هي ما دفعت احلكومة األملانية إىل التدخل ،إال أ ّن إدراك األملان
شك -إىل حتديد حساابهتم للتدخل .وجاء يف بيان
أبن أزمة الالجئني ستضرب أورواب أدت -دون ّ
للحكومة األملانية بعد صدور قرار التدخل «إن حياة املاليني واستقرار العراق واملنطقة برمتها...
بسبب العدد الكبري من املقاتلني األجانب يهدد أمننا يف أملانيا وأورواب ،وإن مسؤوليتنا اإلنسانية
ومصاحل أمننا هي مساعدة أولئك الذين يعانون ،وإيقاف تنظيم داعش اإلرهايب».1
لقد سافر ما يقرب من  400مواطن أملاين إىل سوراي والعراق لالنضمام مبجاميع إرهابية
مسلحة حبلول عام  .2014وحبلول أوائل عام  ،2017ارتفع هذا العدد إىل أكثر من 900
شخص ،2وكان اخلطر الذي يشكله عودة (اجلهاديني) األملان يهدد األمن الداخلي للبلد.
وعلى الرغم من أن القرار غري املسبوق الذي خرق السياسة اليت أقرت بعد احلرب العاملية
الثانية ابالمتناع عن توفري الدعم العسكري ملناطق النزاع قد أشعرت العديد من األملان ابلقلق يف
الداخل ،فإن هزمية تنظيم داعش يف العراق بعد أربع سنوات قد ّبي أن ذلك القرار آتى مثاره.
تكوين خطة تدخل فعالة
يتعي على احلكومة األملانية اختاذها هي املكان الذي سرتكز
من بني أهم القرارات اليت كان ّ
فيه جهودها العسكرية ،ويف حني أن العديد من نظرائها األوروبيني نشروا جنودهم يف بغداد قررت
أملانيا تركيز جهودها يف املنطقة الكردية شبه املستقلة يف العراق .وابلنظر للتكلفة السياسية العالية
1. Al Jazeera, Germany offers military aid against IS group, 2014.
2. Heinke, Daniel H., German Foreign Fighters in Syria and Iraq: The Updated
Data and its Implications, 2017.
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اخلاصة بنشر القوات األملانية يف العراق اليت أدت إىل تقييد دعمها لقوات البيشمركة الكردية يف
ّ
اإلقليم كان ذلك النتيجة األكثر مالءمة يف ذلك الوقت .وقد متكنت أملانيا من االستجابة لإلابدة
اجلماعية اليت تعرض هلا األيزيديون وتوفري الدعم العسكري للقوات احمللية اليت كانت تقاتل تنظيم
داعش عن طريق نشر وحدة صغرية تتكون من  150شخصاً من املدربني العسكريني واملستشارين
يف أربيل ،وشاركت أملانيا يف احلملة اجلوية اليت قادهتا الوالايت املتحدة كجزء من عملية «العزم
الصلب» من خالل تقدمي الدعم لوحدات االستطالع وتزويدهم ابلعتاد.3
ومنذ وصول الشحنة األوىل من األسلحة إىل أربيل يف  25أيلول  ،4 2014سلمت أملانيا
أكثر من  2000طن من األسلحة أبكثر من  30شحنة إىل حكومة إقليم كردستان ،وتضمنت
هذه الشحنات أكثر من  20،000سالح رشاش ،و 8000مسدس ،فضالً عن قذائف ميالن
املوجهة املضادة للدابابت اليت أدت دوراً فاعالً يف تدمري السيارات املدرعة املفخخة.5
التنقل يف الديناميات احمللية

على الرغم من حقيقة أن التفويض العسكري األملاين كان صغرياً نسبياً مقارنةً ابلنظراء
اآلخرين يف التحالف ضد تنظيم داعش ،إال أنه على مدار ثالث سنوات واجهت أملانيا عدداً من
املشكالت اليت تتطلب تعديالت ملهمتها؛ فقد اكتشف املراسلون األملان يف كانون الثاين 2016
أن بعض البنادق اهلجومية من طراز  ،G3ومسدس  P1اليت شحنتها أملانيا إىل العراق تباع يف
السوق السوداء ،وبعد أن طالبت احلكومة األملانية بتفسري من السلطات الكردية ،توصل حتقيق
أجرته حكومة اإلقليم إىل أن  30من أصل  28،000سالح من الشحنة اليت استلمها اإلقليم
قد فُقدت أو بيعت بطريقة غري مشروعة من قبل البيشمركة (على الرغم من أن املسؤولني األملان
أفادوا أبن عدد األسلحة املفقودة يبلغ حنو  90سالحاً)6؛ وبسبب ذلك أوقفت أملانيا شحنات
األسلحة مؤقتاً إىل أن متت تلبية طلبها بتوقيع الطرفني على اتفاقية املستخدم النهائي لضمان عدم
بيع األسلحة إىل أطراف اثلثة ،وحبلول آب  2016استؤنفت شحنات األسلحة.7
3. Global Coalition, Germany’s Military Contribution Against Daesh In Iraq, 2017.
4. Deutsche Welle, German weapons delivery heads to Iraqi Kurdistan, 2014.
5. Deutsch Welle, Germany resumes weapons shipments to Iraqi Kurd, 2016.
6. Deutsch Welle, Germany demands explanation after Kurdish arms sales
reports, 2016.
7. Deutsch Welle, Germany resumes weapons shipments to Iraqi Kurd, 2016.
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لقد واجهت أملانيا خطراً آخر غري متوقع وهو جرها إىل الصراع بني الفصائل الكردية املتنافسة،
فاخلصومات التأرخيية بني احلزبني الكرديني الكبريين (احلزب الدميقراطي الكردستاين ،واالحتاد الوطين
الكردستاين) معروفة جيداً ،وقد أدت إىل نشوب حرب أهلية يف منتصف التسعينيات .وبعد العام
 ،2003هدأت تلك اخلصومات لضمان وجود جبهة كردية موحدة من أجل تعظيم قدرة الكرد
للمساومة على السلطة يف بغداد .وعلى الرغم من ذلك ،فإن قوات البيشمركة حتمل الوالء إما
للحزب الدميقراطي الكردستاين وإما لالحتاد الوطين الكردستاين ،وإن املنافسة يف احلصول على
املوارد والتأثري هو أمر سائد .8وطوال مدة احلرب ضد تنظيم داعش ،كان االحتاد الوطين الكردستاين
توجه إىل قوات البيشمركة املرتبطة
يشتكي يف كثري من األحيان من أن املساعدات العسكرية الدولية ّ
ابحلزب الدميقراطي الكردستاين .وأصبح من الصعب على املاحنني األجانب -مبا يف ذلك أملانيا-
ضمان توزيع عادل ومتوازن للمساعدات من أجل احلفاظ على النزاهة ،وجتنب تصاعد التوترات
بني الفصائل املتناحرة.
يف هذه األثناء ،تراجعت هيمنة احلزب الدميقراطي الكردستاين على ما يُسمى ابألراضي
املتنازع عليها يف مشال العراق بظهور مجاعات مسلحة كردية منافسة ،والسيما وحدات مقاومة
سنجار ،اليت تعد اجلناح املتمركز يف العراق حلزب العمال الكردستاين ( .)PKKوانتشرت لقطات
فيديو يف آذار  2017تظهر على ما يبدو اشتباكات يف قرية خناصور يف قضاء سنجار بني
قوات البيشمركة التابعة للحزب الدميقراطي الكردستاين اجملهزة أبسلحة أملانية ،واأليزيديني التابعني
لوحدات مقاومة سنجار .ومرة أخرى تتعرض أملانيا ملوقف صعب لسببني :األول ألن املساعدات
العسكرية األملانية كانت خمصصة لالستخدام ضد داعش فقط ،واآلخر ألن استخدام األسلحة
األملانية ضد األيزيديني يف سنجار تتعارض متاماً مع املهمة األملانية.9
وإىل جانب هاتني اإلشكاليتني ،فإن قرار أملانيا بتقييد دعمها حلكومة إقليم كردستان فقط
قد يهدد بتقويض عالقاهتا الدبلوماسية مع بغداد .وعلى الرغم من عدم توقع اختاذ برلني قراراً أولياً
يف التدخل ،إال أن اخلالف السياسي الكبري بني بغداد وأربيل يف عام  2017حول استقالل إقليم
كردستان ،كان يعين أن على أملانيا تعويض التزاماهتا العسكرية يف أربيل بتعزيز املشاركة السياسية
8. Helfont, Samuel, Getting Peshmerga Reform Right: Helping the Iraqi Kurds
to Help Themselves in Post-ISIS Iraq, 2017.
9. Gebauer, Matthias, Kurdenmiliz kämpft offenbar mit deutschen Waffen gegen
Jesiden, Spiegel Online, 2017.
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يف بغداد من أجل احلفاظ على نفوذها كوسيط نزيه .وعارضت أملانيا واجملتمع الدويل ككل رمسياً
استفتاء االستقالل يف أيلول .2017
وعلى وفق املتحدث ابسم احلكومة األملانية« :فإن أملانيا تعد السالمة اإلقليمية للعراق أمراً
ال غىن عنه ،وترفض أي استفتاء الستقالل إقليم كردستان ال يتفق عليه مع احلكومة املركزية يف
بغداد» .10وأضافت نتائج االستفتاء والتحركات الالحقة لبغداد لتأكيد سلطتها االحتادية على
املناطق املتنازع عليها ،مبا يف ذلك كركوك ،حافزاً أكرب لألملان إلعادة توازن عالقاهتم يف العراق.
بعد تشكيل احلكومة االئتالفية اجلديدة يف أملانيا يف آذار  ،2018وافق الربملان االحتادي
على اقرتاح جملس الوزراء لتعديل والية التدريب يف إقليم كردستان اليت انتهت مؤخراً ،وقد اختذ القرار
ابالحتفاظ ابلعدد نفسه من املدربني يف البالد ،ولكن بعد تقسيمهم ابلتساوي بني أربيل وبغداد.11
وأوضحت وزيرة الدفاع أورسوال فون دير ليني يف كلمتها أمام الربملان األملاين ،كيف ستنقل
أملانيا من التدريب على مكافحة اإلرهاب لصاحل البيشمركة الكردية حنو برانمج أوسع يشمل عملية
صرحت فون دير ليني
إزالة األلغام والطب امليداين والدفاع ضد األسلحة البيولوجية والكيميائية ،إذ ّ
قائلة« :سوف يكون لنا موضعا قدم يف العراق يف املستقبل ،أحدمها يف أربيل ،واآلخر قرب بغداد»،
يدل على رغبة أملانيا يف اتباع هنج مستدام ومتوازن للعالقات مع العراق.12
وهو ما ّ
وستكون مهمة حتسني البصمة األملانية يف بغداد حتدايً ابلنظر إىل احلجم الصغري نسبياً لتمثيلها
تضم السفارة األملانية يف بغداد فريقاً صغرياً جداً من الدبلوماسيني
الدبلوماسي يف العاصمة ،إذ ّ
املتناوبني ،مبا يف ذلك سفري مقيم .وبسبب القيود األمنية واللوجستية فإن نطاق توسيع الفريق يعد
أمراً حمدوداً للغاية .ومع ذلك ،اختذت احلكومة األملانية قراراً يف عام  2017اببتعاث طاقم من
الوكالة األملانية للتعاون الدويل ( ،)GIZاليت تستضيفها السفارة الربيطانية يف بغداد.
ومن املمكن توسيع مشاركة أملانيا العسكرية يف العراق من خالل أدائها دوراً أكرب ضمن
10. The Federal Government, Referendum on Kurdish State: The territorial
integrity of Iraq is indispensable, 2017.
11. The Federal Government, Bundeswehr Mandate for Iraq: A contribution to
stabilization, 2017.
12. Deutsche Welle, Berlin wants to expand Bundeswehr training mission in
Iraq, 2018.
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مهمة التدريب املقرتحة حللف الناتو اليت من املتوقع إطالقها يف متوز احلايل .13وستهدف البعثة
إىل «تدريب املدربني العراقيني ،وتطوير املدارس العسكرية العراقية اليت بدورها ستدرب اآلالف من
املدارس األخرى» ،على وفق ما صرح به األمني العام حللف الناتو ينس ستولتنربغ .وقد أشارت
وزيرة الدفاع األملانية ابلفعل إىل دعم حكومتها للبعثة.14
ضرورة االستقرار
قدمت أملانيا أكثر من  1.3مليار يورو كمساعدات مالية للعراق منذ عام  ،2014مما
جيعلها اثين أكرب مانح بعد الوالايت املتحدة ،وقد أخذت زمام املبادرة بني أعضاء االئتالف يف
جهود حتقيق االستقرار يف حمافظات نينوى وصالح الدين واألنبار ،وهي املشارك الرئيس يف برامج
االستقرار والقدرة على التكيف اليت يوفرها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،إذ قدمت أكثر من 263
مليون يورو يف هناية عام  .2017وتستند هذه املشاريع إىل األولوايت اليت حتددها السلطات
العراقية ،وتشمل :إعادة أتهيل شبكات الكهرابء ،وإصالح شبكات املياه ،ورفع األنقاض؛ لضمان
إعادة فتح املدارس واملستشفيات .وال ختتلف طريقة أملانيا هبذا الصدد عن النهج التعاوين للمجتمع
الدويل؛ إذ يقول السفري األملاين يف العراق خالل زايرته املوصل« :تلتزم أملانيا بدعم االنتعاش يف
العراق ،لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أبن الشعب العراقي هو الذي سيحدد يف هناية املطاف مدى
جناح هذا االنتعاش واستدامته».15
ومن األمور األساسية جلهود حتقيق االستقرار هي تشجيع النازحني داخلياً ابلعودة أبمان إىل
أماكنهم األصلية ،إذ حىت اآلن عاد حوايل  3.7مليون شخص من النازحني العراقيني إىل منازهلم،
بينما ما يزال هناك مليوان شخص مل يعودوا إىل مناطقهم بعد.16
إن قدرة العراق على التغلب على األزمة املالية احلالية وتقليل اعتماده على النفط سيكون
له أتثري كبري على استقراره االقتصادي الطويل األجل ،وتتضمن املوازنة العامة العراقية لعام 2018
املساعدة املالية األملانية ،وهي قرض بقيمة  500مليون يورو من خالل بنك التنمية األملاين
13. Rudaw, NATO plans launch of Iraq training mission in July, 2018.
14. Emmott and Ali, At U.S. urging, NATO agrees training mission in Iraq, 2018.
15. UNDP, Generous contribution ranks Germany as top contributor to
stabilization in Iraq, 2017.
16. International Organisation for Migration, Iraq Displacement Matrix, May 2017
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( )KfWنيابة عن حكومة برلني اليت ستستخدم لتمويل مشاريع الكهرابء .17ومن خالل دعم
االستقرار االقتصادي يف العراق والعودة اآلمنة للنازحني ،تضع أملانيا ونظراؤها األوروبيون ،ختميناً
واضحاً للغاية هو أن عودة املزيد من النازحني إىل دايرهم مع اقتصاد نشط يوفر هلم فرصاً للعمل؛
وهبذا سينخفض معدل اهلجرة غري القانونية إىل أورواب؛ فهذا هو جوهر السياسة اخلارجية ألملانيا يف
الشرق األوسط ،ففي الوقت الذي ينخفض فيه خطر اإلرهاب ،فإن أورواب حباجة إىل بذل كل ما
يف وسعها لضمان عدم اضطرارها للتعامل مع موجة أخرى من الالجئني يف املستقبل.
وليس من مصلحة أملانيا منع املزيد من اهلجرة غري القانونية إىل أورواب فحسب ،بل حتتاج
احلكومة أيضاً إىل معاجلة حتدايت الالجئني املوجودين يف البالد .ففي نيسان  ،2018أعلنت
السلطات األملانية خططاً إلعادة ما يصل إىل  10،000عراقي طالب للجوء ،من طريق إنشاء
مراكز استشارية للهجرة يف بغداد وأربيل تساعد يف تسهيل العملية بتوفري فرص التعليم والعمل هلم.
وعلى وفق السلطات األملانية ،فيعيش حالياً حوايل  240،000الجئ عراقي يف أملانيا.18
املسار املستقبلي يف العراق
إن التداخل بني عبء أملانيا املزدوج لالجئني ،وأعباء األمن ،وحاجة العراق إىل تنويع
اقتصاده وتشجيع منو القطاع اخلاص واستثماراته يوفر إطاراً واسعاً ميكن من خالله التعبري عن
جمموعة من املصاحل املشرتكة بني البلدين ،فمنذ عام  2003كانت درجة املشاركة األوروبية يف
تغي بعد انتخاب الرئيس ترامب؛
العراق دالة على التزام أمريكا جتاه البالد ،ويبدو أن هذا النهج قد ّ
فطبيعة ترامب ذي املزاج املتقلب تعين أنه مل يعد من املمكن االعتماد على السياسة األمريكية
يف العراق كمعيار اثبت السرتاتيجية االحتاد األورويب ،فالقرار األخري الذي اختذته إدارة ترامب
ابالنسحاب من االتفاقية النووية مع إيران يؤكد االختالف يف الرؤى؛ ويشعر العديد من األوروبيني
ابلقلق من أن يؤدي التصعيد األمريكي مع إيران إىل موجة جديدة من اهلجرة غري القانونية إىل
أورواب .فضالً عن ذلك فإن خروج اململكة املتحدة املخطط له من االحتاد األورويب يعين أن التنسيق
بشأن سياسة الشرق األوسط سوف ينحسر أيضاً ،يف حني أن االختالفات املهمة حول سياسة
العراق مل تظهر بعد بني الوالايت املتحدة واململكة املتحدة واالحتاد األورويب ،فمن الواضح أن توسع
17. Iraq Databank, Text of the General Budget of the Federal Republic of Iraq
for fiscal year 2018, 2018.
18. Deutsche Welle, Germany wants to facilitate repatriation of thousands of
Iraqis, 2018.
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البعثات األوروبية -مبا يف ذلك أملانيا -يشري إىل قرارهم بتأدية دور أكثر استباقية يف أتمني أهداف
سياساهتم اخلارجية .وكما أشار أحد اخلرباء األملان بقوله« :لقد ولت تلك األايم اليت كنا نستطيع
فيها االعتماد على الوالايت املتحدة لتوفري األمن ألورواب فال ميكن حتمل عدم معرفة ما جيري اآلن؛
وهلذا السبب ال يوجد بديل سوى االخنراط واملشاركة».19
الدروس املستفادة
ابختصار ،ميكن استخالص عدد من الدروس من تدخل أملانيا يف العراق منذ عام :2014
أوالً :جيب توخي احلذر الشديد عند تقدمي املعونة العسكرية لضمان أن أملانيا تساعد
يف إزالة التصعيد بني اخلصوم احمللية (بغداد وأربيل) بدالً من تفاقمه ،وعلى الرغم من أن اخلطر
وحد البلد ضد عدو مشرتك ،بيد أنه مل ينكر اخلالفات الداخلية اليت استمرت
الوجودي لداعش قد ّ
يف الظهور طوال مسار احلرب؛ وهلذا السبب ،على أملانيا أن تكون حذرة للغاية يف الطريقة اليت
ختتارها للتعامل مع العراق يف مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
اثنياً :احرتام السيادة أمر ابلغ األمهية ،والسيما حينما متتد املشاركة األملانية إىل اجلهات
الفاعلة الوطنية الفرعية ،فقد يؤدي ضعف التنسيق مع احلكومة املركزية إىل انعدام الثقة ،وهو أمر
يصعب تصحيحه .وال ينبغي فقط القيام ابلتدخالت مبوافقة كاملة من السلطات املعنية ،بل جيب
صياغة اسرتاتيجيات املشاركة اليت تتسق بنحو وثيق مع االحتياجات املعلنة يف املركز واحملافظات؛
وهذا سيؤدي إىل ضمان حصوهلم على التأييد ،وابلتايل قد تؤدي التدخالت إىل نتائج إجيابية.
ويف الوقت الذي ميكننا فيه حتديد املصاحل االسرتاتيجية ألملانيا يف العراق بنح ٍو جيد ،إال
أن أولوايهتا حتتاج إىل التكيف مع السياق املتغري ،إذ ختتلف أولوايت العراق بعد انتهاء العمليات
العسكرية ضد تنظيم داعش اختالفاً كبرياً عن أولوايته يف أثناء احلرب .وهناك جمال واسع لتوثيق
العالقات استناداً إىل التجارب املشرتكة مثل تفعيل الفدرالية وإعادة اإلعمار بعد احلرب.20
وكي نضمن متاشي األولوايت األملانية مع األولوايت العراقية فيجب علينا بذل مزيد من
لكن هناك إقبال كبري من اجلانبني لالستفادة من جتربة
اجلهد لفهم الديناميكيات على األرضْ ،
 .19مناقشات الكاتب مع املسؤولني واخلرباء األملان يف بغداد ،أاير .2018
20. Al-Mawlawi, Ali, “Functioning Federalism” in Iraq: a critical perspective,
LSE Blogs, 2018.
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 ليس فقط بني احلكومتني ولكن أيضاً بني،السنوات األربع املاضية وتكثيف التفاعالت والتبادالت
.21اجملتمع املدين واملؤسسات األكادميية
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األدوات الناجعة لمكافحة اإلرهاب في العراق
علي زياد العلي*

30-7-2018
يكمن أحد اجلوانب األكثر أمهيةً ملوضوعة مكافحة اإلرهاب يف العراق يف التعمق بدراسة
ُ
التهديدات اإلرهابية اليت ابتت تظهر ابآلونة األخرية يف بعض املناطق الشمالية والشرقية من
البالد ،واليت أضحت متثل هتديداً صارخاً للمكتسبات األمنية اليت حتققت بعد النصر العسكري
على تنظيم داعش .وانطالقاً من القاعدة االسرتاتيجية حلركة التهديدات األمنية ومساراهتا اليت
تستند إىل “أن أي ظاهرة إرهابية ال ميكن أن تستمر على وضعها الذي هي عليه ،فهي إما أن
تشهد مزيداً من التطور وإما أن تشهد نوعاً من الرتاجع وصوالً إىل التالشي النهائي”؛ لذلك
ميكن القول إن من أولوايت اهتماماتنا يف هذا املوضع ،البحث عن سبل تعضيد اجلهد األمين
ومكافحة اإلرهاب وتعضيد اجلهد العسكري واالستخبارايت للقضاء على مكامن ما تبقى من
التهديد اإلرهايب ،حيث تنصـب إشكاليـة املوضـوع يف إجياد السبل واألدوات الناجعة ملكافحة
اإلرهاب يف العراق ،مع األخذ ابحلسبان أن ظروف املرحلة األمنية يف الوقت احلاضر ختتلف كلياً
عن املرحلة السابقة ،والسيما يف شكل التهديدات اإلرهابية واألسلوب الواجب اتباعه ملعاجلة
هذه التحدايت؛ وابلتايل تقتضي الضرورة األمنية إجياد رؤية اسرتاتيجية جديدة وشاملة من أجل
التعاطي واالستجابة مع هذه التحدايت؛ ألجل وضع أدوات تتخذ من مبدأ الوقائية االحرتازية
من التهديدات احملدقة ابألمن االسرتاتيجي للدولة منطلقاً للوصل إىل السيادة األمنية؛ لذا
يتطلب من املؤسسات األمنية تبين عدة أدوات يقع على عاتقها كبح مجاح ما تبقى من خالية
إرهابية متبعثرة يف بعض املناطق االسرتاتيجية من العراق ،تتمثل بعدة أدوات هي كما أييت:
أوالً :فرض السيطرة العسكرية على جممل اجلغرافية العراقية
تنطلق هذه األداة من رؤية مفادها أن من بىن مكافحة اإلرهاب العراق يف املرحلة
اآلنية ترتتب أسسها على أساس حسم املعركة مع اإلرهاب عسكرايً ،من خالل فرض السيطرة
العسكرية على كامل الرقعة اجلغرافية يف الداخل الوطين ،حيث تتمثل هذه األداة ابألولوية
* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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االسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب على الصعيد الوطين؛ كوهنا تكسر سيطرة تنظيم داعش عسكرايً
واملتمثلة مبنع التنظيم من التمكن العسكري على أي رقعة جغرافية من العراق ،1فضالً عن
توظيف عقيدة عسكرية اسرتاتيجية من شأهنا إعطاء زخم عسكري مرحلي يف داخل حلقات
االشتباك املباشر لتقوية اجلهد العسكري يف حلقة الصراع مع (داعش).
اثنياً :توسيع نشاط االستخبارات بشقيها العسكري واملدين
تكون هذه األداة مبنزلة دائرة رادعة الحتواء أي فعل أو عملية إرهابية واستباقها قبل
حدوثها ،برتويض التكتيكات االستخباراتية وتوظيفها يف اسرتاتيجية موجهة تستند إىل معلومات2؛
من أجل حتقيق مجلة من األهداف من أولوايهتا اخرتاق اجلماعات اإلرهابية بشبكات التجسس
االحرتافية اليت تتيح لألجهزة االستخباراتية مراقبة توجهات املنظمات اإلرهابية ،ورصد حتركاهتا
يف أي وقت ويف أي مكان؛ ومن هنا أييت دور العامل االستخبارايت لرصد املعلومات يف املناطق
االسرتاتيجية ،ورأب التصدعات األمنية ،وإدامة االخرتاق املعاكس للمناطق الرخوة أمنياً والسيما
يف منطقة عمق التأثري األمين ،اليت متثل بوابة املواجهة والتحدي األمين مع التنظيمات اإلرهابية،
فاستخبار احلدث قبل انطالقه ومن مث معاجلته بتكتيكات أمنية خاصة ميثل صلب التكتيكات
االستخباراتية املتبعة يف مكافحة اإلرهاب ابلوقت احلاضر.3
اثلثاً :اإلحاطة اإلعالمية والتوجه الدعائي املضاد
متثّل املكانة اإلعالمية املص ّد األول لدائرة اإلحاطة الفكرية ملواجهة اإلرهاب يف العراق،
فواقع البيئة األمنية الوطنية هلا خصوصية اسرتاتيجية ،حنتت خصائصها بثوابت سرعة االستجابة
للتحدايت والتأثريات اإلرهابية؛ وابلتايل تعطي هذه األداة زمخاً اسرتاتيجياً مضاداً لإلرهاب
بواسطة مجلة من التكتيكات والوسائل اإلعالمية ،4والسيما أن تنظيم داعش يبىن أساس
أتثريه على الدعاية الزائفة والتأثري اإلعالمي املضاد ،حيث أتثرت البيئة األمنية الوطنية ومن
واقع توجهات اإلعالمي املضادة والسيما قبل العام  ،2014إذ شكل التأثري اإلعالمي عامالً
مؤثراً لتحفيز التحدايت األمنية املتمثلة ابإلرهاب وحتريكها ،ومن أجل كبح مجاح ما تبقى من
تنظيمات إرهابية ال ب ّد من تبين اسرتاتيجية إعالمية يقع على عاتقها ُّ
صد اهلجمات اإلعالمية
والدعائية ذات األبعاد اإلرهابية.
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رابعاً :فرض الردع والسيطرة السيربانية املتنفذة
شك أن التهديد اإلرهايب السيرباين ميثل أحد أكرب التحدايت اليت توجه املنظومة
ليس من ّ
األمنية العراقية ،حيث يعتمد تنظيم داعش يف اتصاله وتواصله مع العامل اخلارجي على االتصاالت
الرقمية اإللكرتونية ،ويتخذ من الدعاية اإللكرتونية عرب وسائل التواصل االجتماعي منطلقاً له
لرتويج أفكاره وعملياته مع العامل اخلارجي5؛ لذا ال ب ّد للمؤسسات األمنية املختصة اختاذ تدابري
وأدوات يقع على عاتقيها كبح مجاح قدرات داعش اإللكرتونية من خالل رفع مستوى القدرات
السيربانية للمؤسسات األمنية ،والتنسيق مع املؤسسات االستخباراتية واإللكرتونية العاملية ألجل
تبادل املعلومات واخلربات األمنية.6
خامساً :ترسيخ اإلدارة الفكرية واإلدراكية للمجتمع
تتخذ هذه األداة من أسلوب اإلحاطة الفكرية منهجاً عالجياً لظاهرة اإلرهاب من طريق
تبين وسائل فكرية (ذات دالالت دينية) يقع يف جمملها التطرق للتكتيكات الفكرية ،اليت متثل
بوابة رئيسة للحد من ظاهرة اإلرهاب ابلتطرق إىل وسائل فكرية عالجية ووقائية تقلل من فكرة
التطرف لدى طائفة الشباب ،والعمل على ترويج فكرة احتواء اآلخر بتبين اسرتاتيجية النقائض
الفكرية (إدارة اإلدراك) اليت تبىن على أساس احتواء األطراف املختلفة يف بوتقة اجتماعية وفكرية
واحدة ،وهو ابلتأكيد يتطلب جهداً حكومياً ذا أبعاد فكرية ودينية؛ ملسح فكرة التشدد يف
املسائل الدينية والعقائد لدى أفراد اجملتمع وإلغائها.7
سادساً :النهوض ابالقتصاد العراقي العام واخلاص
ُّ
تعد احلاجة املادية دافعاً أساسياً ألي فرد يطمح حبياة كرمية ألن يسلك طرقاً غري قانونية
من أجل حتقيق طموحاته؛ حيث يفسر الكثريون من املختصني يف جماالت العنف واإلرهاب
على أن أصل الصراع قائم على أساس احلاجة املادية؛ وابلتايل تتمحور هذه األداة على أساس
رفع مستوى الدخل لألفراد وإشباع احلاجات األساسية للمجتمع ،وبذلك ضمان نسبة كبرية من
فئات اجملتمع دون االجنرار إىل مسارات اإلرهاب والتشدد ،إذ يُستغل التطرف الديين -غالباً-
يف أوقات التعثرات االقتصادية للمجتمعات8؛ ومن هنا تبلج لنا مظاهر التطرف واإلرهاب من
خالل ابتعاد األفراد عن حياة املدنية ،واالجتاه حنو األفكار املتشددة اليت تسوق العنف واإلرهاب؛
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وأتيت أمهية األداة االقتصادية اليت تقوم على مرتكز حتسني األوضاع االقتصادية للمناطق انتشار
اإلرهاب ،من خالل تنشيط االقتصاد احمللي واحلكومي املوجه؛ وهو ما سينعكس على املستوى
االقتصادية إجيابياً؛ وسيحسن األوضاع املالية للمناطق انتشار اإلرهاب؛ وابلتايل ستتلقى البيئة
األمنية خمرجات إجيابية تصب لصاحل تذليل ظاهرة اإلرهاب فكراً وممارسة.
سابعاً :احلوكمة السياسة واالجتماعية
تنطلق هذه األداة من فكرة مفادها أن تسويق املواطنة ببعدها الوطين هي وسيلة فعالة
ملواجهة خطر اإلرهاب والتطرف ،حيث إن ارتفاع وترية االنتماء الوطين على الوالءات الضيقة
هو من شأنه أن يكبد االنتماءات الضيقة اليت هي السبب األساس لظاهرة اإلرهاب والتطرف؛
لذا يتطلب من املؤسسات املعنية أن متارس وظيفتها اجملتمعية أببعاد وطنية خالصة ،وهي
ابلتأكيد متثل رافعاً قوايً ملنطلق املواطنة اجلامعة اليت ستطغى على طبيعة التفاعالت اجملتمعية
يف داخل اجملتمع9؛ وابلتايل ستشكل خمرجات هذه التفاعالت االجتماعية مدلوالت املواطنة
الشاملة بصعود االنتماء الوطين الواسع على حساب االنتماءات الدينية والطبقية ،وهو ما ميثل
ضربة قاصمة لظاهرة اإلرهاب.
ومن خالل ما ذُكر ميكن القول إن تنظيم داعش حياول أن يتخ َذ من أسلوب حرب
العصاابت تكتيكاً واسرتاتيجية من أجل ضرب منظومة األمن االسرتاتيجي يف بعض املناطق
املفتوحة واملعقدة جغرافياً؛ لذا يتطلب معاجلة هذه التحدايت اإلرهابية ابلتوجه حنو مواءمة اجلهود
التقليدية اليت تتمثل جبهد عسكري واستخبارايت مع جهد غري تقليدي كاألدوات اإلعالمية
والسيربانية إىل جانب أدوات أخرى؛ ألجل دعم اجلهود األمين ملكافحة ما تبقى من خالية
إرهابية متبعثرة يف بعض املناطق االسرتاتيجية ،فضالً عن إجياد رؤية اسرتاتيجية شاملة تتخذ من
بعض التكتيكات منطلق ردعي واحتوائي لبعض التهديدات احملدقة ملنظومة األمن االسرتاتيجي
للعراق ،والسيما بعد انتقال املعركة بني املؤسسات األمنية العراقية وداعش من املواجهة العسكرية
املباشرة إىل املوجهة التكتيكة غرية املباشرة؛ وابلتايل يتطلب هذا األسلوب من التناحر أدوات
وتكتيكات ختتلف عن املرحلة السابقة من أجل احلفاظ على املكتسبات األمنية وإدمة األمن
واالستقرار.
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حقيقة النوايا اإليرانية من إغالق مضيق هرمز الدولي
حيدر الخفاجي*

5-8-2018
ترتك قضية منع إيران من تصدير نفطها ردود فعل متعددة من بعض الدول املعادية لطهران
أو اليت هلا عالقات معها؛ وهذا األمر يرتك آاثراً خطرة على التجارة يف الشرق األوسط وحىت على
أورواب وأمريكا.
وكرد فعل إيراين هبذا الصدد صرِح رئيس اجلمهورية اإلسالمية حسن روحاين يف مؤمتر صحفي
عقده يف جنيف-سويسرا ،قائالً« :ال يوجد مربر لعدم تصدير النفط اإليراين بينما جيري تصدير
نفط املنطقة» .1وقد أعلن فالحت پیشه  -رئيس جلنة األمن القومي يف جملس األمن القومي
اإليراين -أن الوالايت املتحدة تفرض سياسة مغايرة ،وأن عملها انتهاك صارخ للقوانني والقواعد
الدولية.
وعلى الرغم من امتناع روحاين عن توضيح تصرحياته من حيث تضمنها هتديدات أو ال ،إال
أنه بعد يوم من تصرحياته ارتفع اخلام األمريكي مبقدار  1.17دوالر واصالً إىل  75.11دوالر
للربميل الواحد ،ويعد هذا االرتفاع هو األعلى منذ تشرين الثاين لعام  ،2014فيما ارتفع خام
القياس العاملي مزيج برنت  1.03دوالر ليصل إىل  78.33دوالر للربميل الواحد.
وبغض النظر عن تصريح اإلدارة املركزية األمريكية أبن القوات البحرية األمريكية واحللفاء
اإلقليميني جاهزون لضمان حرية املالحة والتدفق احلر يف مضيق هرمز غري أن خلق أزمة جديدة يف
املنطقة لن تكون لصاحل املستهلكني يف العامل ،والسيما إذا أخذان ابحلسبان أن حنو  ٪٤٦من النفط
العاملي ميُّر عرب هذا املضيق الذي تسيطر عليه إيران.
تقديرات الوكالة الدولية للطاقة
تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة  IEAإن قارة آسيا من أكرب الوجهات اليت تقصدها
شحنات اخلام يف العامل ،فهي من بعد أن تعرب مضيق هرمز تدخل الصني ،والياابن ،واهلند ،وكوراي
 -1خربگزاری مهر :رئيس مجهور -ایران می تواند تنگه هرمز و ابب املندب را بر نفتکشها ببندد.

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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اجلنوبية ،وسنغافورة ،أما الشحنات األخرى فتذهب إىل أورواب ،وأمريكا .وقد ارتفع الطلب العاملي
على الطاقة بنسبة  2.1يف عام  ،2017أي أكثر من ضعف معدل العام السابق ،مدعوماً ابلنمو
االقتصادي العاملي. 2
وتشري تقديرات الوكالة الدولية للطاقة لعام  2013إىل منو الطلب األساسي على الطاقة يف
جنوب شرق آسيا أبكثر من ضعفي املعدل العاملي يف التوقعات حىت عام 2035؛ مما يعزز النمو
االقتصادي القوي والسريع .حيث تشري التوقعات إىل ارتفاع الطلب على الطاقة يف املنطقة بنسبة
 %83بني عامي  2011و ،2035وهو ما ميثل أكثر من  %10من النمو يف استخدام الطاقة
بكل أحناء العامل.3
وتقدر إدارة معلومات الطاقة األمريكية ) (EIAرقماً قياسياً بلغ  18.5مليون برميل يومياً
من النفط املنقول عن طريق البحر لعام  ،2016بزايدة قدرها  %9على التدفقات يف عام 2015
اليت شكلت  % 30من كل النفط اخلام املتداول يف البحر عرب مضيق هرمز خالل العام كما هو
موضح يف الرسم البياين رقم (.)1

الرسم البياين رقم ( )١يوضح حجم مرور شحنات النفط لعام  2016عرب املمرات املائية الرئيسة

2 - Global energy demand grew by 2.1% in 2017.
3- IEA :Southeast Asia Energy Outlook - WEO Special Report..
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وتشري تقديرات شركة فورتيكسا “ ”Vortexaللتحليالت النفطية إىل أن تدفقات النفط
اخلام واملتكثف عرب مضيق هرمز تقدر بنحو  17.2مليون برميل يف اليوم لعام  ،2017وحوايل
 17.4مليون برميل يف اليوم ابلنصف األول من العام 2018 .4إذ تتجه حنو  15.2مليون برميل
يومياً من هذه الكمية -من خالل احمليط اهلندي ومضيق ملقا قرب سنغافورة -إىل شرق آسيا،
أما االجتاه الثاين فهو حنو مضيق ابب املندب جنوب البحر األمحر ،ومن مث إىل أورواب والوالايت
املتحدة.5
وتصدر دول اخلليج نفطها عن طريق انقالت نفط متّر عرب مضيق هرمز ،فيما أتيت مستورداهتا
من خالل سفن شحن متّر عرب املضيق نفسه ،والسيما تلك القادمة من الصني ،والياابن ،وكوراي
اجلنوبية ،وسنغافورة ،واتيوان.
أمهية مضيق هرمز االقتصادية
يقع مضيق هرمز عند مدخل اخلليج العريب بني عُمان وإيران ،ويربط اخلليج العريب مع خليج
عُمان وحبر العربُّ ،
ويعد يف نظر القانون الدويل جزءاً من أعايل البحار ،ولكل السفن ُّ
احلق واحلريةُ
يضر بسالمة الدول الساحلية أو ميس نظامها أو أمنها ،وختضع
يف املرور فيه ما دام مرورها ال ُّ
املالحة فيه -ابلتايل -لنظام الرتانزيت الذي ال يفرض شروطاً على السفن طاملا أن مرورها يكون
سريعاً وال يشكل هتديداً للدول الواقعة عليه.
ُّ
ويعد مضيق هرمز أيضاً أهم ممر عاملي للنفط ،حيث يعرب من خالل املضيق يومياً حنو ثالثني
انقلة نفط ،وهو ما يشكل  % 46من جتارة النفط العاملية ،ومعظم النفط اخلام الذي يصدر
من إيران والسعودية واإلمارات العربية املتحدة ،والكويت ،والعراق مير عربه .وقد سعت اإلمارات
والسعودية إلجياد بدائل لتجاوز املضيق ،لكن اإلحصائيات تشري إىل أن دول اخلليج تصدر حنو
 90%من نفطها عن طريق مضيق هرمز.
وميثل املضيق أيضاً ممراً ابلغ األمهية للغاز الطبيعي املسال ،وهبذا الصدد تقول شركة النفط
الربيطانية ( )BPإن أكرب مصدري الغاز الطبيعي املسال هي دولة قطر ،إذ شحنت  % 30من
إمدادات الغاز العاملية عام  2016عرب مضيق هرمز؛ وهبذا تكون ثلث إمدادات العامل من النفط
متر من هنا.
والغاز املسال ّ
4- FACTBOX-Strait of Hormuz: the world›s most important oil artery.
5- Strait Talk – The Strait of Malacca.

59

حصاد البيان

قلق أسواق النفط من التهديد إبغالق مضيق هرمز
ﻲﻓ ﺿﻮء اﺤﻟﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ بني إﻳﺮان واﻟـﻮﻻﻳـﺎت املتحدة ﻓـﻲ اﻷﻳــﺎم املاﺿﻴﺔ ،والتصعيد الذي
بدأ منذ أن أبطل ترامب العمل ابالتفاق النووي مع إيران ،حيث َّ
عد ترامب أن االتفاق النووي مع
إيران يتضمن عيوابً هائلة.6
ال شك أن الوالايت املتحدة تستهدف احلياة االقتصادية إليران ،أي عائدات بيع النفط؛
وعلى الرغم من أن مبيعات النفط سوف تنخفض جداً ،لكنّها ستكون قادرة على تقاسم حصتها
يف سوق النفط العاملية مبوجب املعاهدات الثنائية أو متعددة األطراف ،والسؤال هنا كم ستكون هذه
احلصة ،وإىل أي مدى ميكن أن تؤثر عقوابت الوالايت املتحدة على الساحة العاملية وتفاعالت
الشركات والبنوك مع إيران؟
ما تداعيات إغالق املضيق؟
ّأدت التهديدات بغلق املضيق -كالعادة -إىل رفع أسعار النفط ،فإن حتققت هذه التهديدات
على أرض الواقع فاألرجح أن ذلك سيؤدي إىل ارتفاع كبري يف أسعار النفط ،ومبجرد أن شعر العامل
أن هتديد إيران بغلق مضيق هرمز من املمكن أن يصبح واقعاً ،قفزت أسعار النفط ليصل الربميل
الواحد إىل  70دوالراً للربميل الواحد.7
ُّ
وتعد خطوط األانبيب اإلماراتية البالغ طوهلا  240ميالً ( 400كيلومرت) منذ ثالث
سنوات ،حيث استطاع أن يصل بني أكرب احلقول اإلماراتية حبر عُمان ،وقد خفف من خماوف غلق
املضيق ،إال أن املضيق على الرغم من ذلك يظل وسيلة أساسية ملرور شحنات النفط إىل العامل.8
ومبا أن مضيق هرمز هو الشراين احليوي الذي ُّ
ميد العامل ابلطاقة لكل الدول املطلة عليه،
فإن نتائجه بال شك ستكون كارثية على اجلميع ،أما أكثر الدول املتأثرة إبغالق مضيق هرمز
وتعد هذه الدول الشريك التجاري األول
عاملياً فهي :الصني ،والياابن ،وكوراي اجلنوبية ،وسنغافورةَّ .
واألكرب مع دول منطقة اخلليج على مستوى العامل.
6- The economic: Out of the deal.
7- AA Energy: Rouhani slams US calls to halt Iranian oil exports.
8- The telegraph: In the shadow of Iran a new UAE oil port is transforming energy
sector.
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وهناك نوع من تقسيم العمل بني دول جنوب شرق آسيا ،حيث تنشط الشركات الكورية
بنحو ابرز يف مشاريع البنية التحتية (التكرير ،والطاقة وحتلية املياه ،والطرق السريعة ،واملطارات،
واجلسور ،وحمطات الطاقة النووية يف اإلمارات والسعودية)؛ وهنا ،تشري بياانت احتاد املقاولني
الدوليني الكوري اجلنويب ) (ICAKإىل أن منطقة اخلليج -والسيما السعوديةُّ -
تعد من أهم
املناطق العاملية لنشاطات الشركات الكورية يف هذا اجملال ،حيث َّ
شكلت دول جملس التعاون
اخلليجي جمتمعةً أكثر من ثلث عقود من البنية التحتية املوقَّعة مع الشركات الكورية منذ منتصف
الستينيات إىل وقتنا الراهن اليت بلغ إمجاهلا  725مليار دوالر يف الشرق األوسط يف بداية عام
 ،2016منها السعودية  140مليار دوالر ،واإلمارات  77ملياراً ،والكويت  49ملياراً.9
وتشري دراسة حديثة أجراها مركز أحباث الشرق األوسط -شركاء ( -)MRPإىل أن
إمجايل قيمة املشاريع اجلاري تنفيذها يف دول اخلليج بلغت حوايل  2.6تريليون دوالر أي ما يتجاوز
 % 160من إمجايل الناتج الكلي لدول جملس التعاون اخلليجي جمتمعة .10وتشكل اإلمارات
والسعودية معاً حنو  % 70من قيمة املشاريع اجلاري تنفيذها يف الوقت الراهن .وما تزال منطقة
اخلليج ،على الرغم من تراجع أسعار النفط العاملية واإلنفاق احلكومي ،تعج ابلفرص االستثمارية
والسيما بعد حزمة املشاريع الكربى اليت طرحتها (رؤيـة اململكـة العربية السـعوديّة للعــام (،)2030
فضالً عن (إكسبو ديب  )2021يف اإلمارات.11
.أما يف إيران فقد بلغ حجم التبادل التجاري مع الصني  80مليار دوالر بدءاً من آذار
 ،1720حىت شباط ُّ .12 2018
وتعد إيران ،اثلث أكرب منتج للنفط يف منظمة «أوبك» بنسبة
 20%من نفط منطقة اخلليج ،حيث سجلت صادرات اخلام اإليراين إىل دول آسيا وأورواب يف شهر
آذار املاضي  2018متوسط  2.45مليون برميل يومياً ،ومكثفات الغاز 300ألف برميل ابليوم.13
املتضررة من إغالق مضيق هرمز؛
وتعد إسبانيا وإيطاليا واليوانن من أكثر الدول األوروبية ّ
ألهنا تستورد النفط اإليراين ابالئتمان ،ويذهب ثلث صادرات النفط اإليراين أي أكثر من 800
ألف برميل يوميّاً إىل الشركات األوروبية.14
9- International Contractors Association of Korea.
10- Study: GCC construction market records 30% growth in 2017.
11-Ibid.
 -12حجم التبادل التجاري إليران بلغ  80مليار دوالر خالل  10أشهر.
 -13إيران :الصادرات الشهریة للنفط واملكثفات ختطت  2.75مليون برميل يومياً.
 -14املصدر نفسه.
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هل يوجد بديل آخر لنقل النفط خارج املنطقة؟
ال توجد يف املنطقة سوى دولتني قادرتني على ضخ إنتاجها من النفط اخلام والغاز الطبيعي
عرب األانبيب خارج املنطقة ،مها السعودية واإلمارات ،بيد أن شبكة أانبيبهما تستطيع ضخ جزء
يسري مقارنة ابلكميات الضخمة اليت تعرب مضيق هرمز.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة أبن السعودية كان لديها يف هناية عام  2016القدرة على ضخ
مقدار  6.6مليون برميل يومياً عرب ميناء امللك فهد (بينبع) على البحر األمحر ،اليت تصدر منه
املتبقي من النفط يف الشبكة ،إال أهنا مل تضخ سوى  2.8مليون برميل من تلك الطاقة االستيعابية
يف ذلك الوقت.
مدى احتمال أن تقدم إيران فعالً على غلق املضيق
إن هذا األمر صعب التكهن به؛ إذ مل يسبق قط أن أغلقت اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
املمر كامالً ،فمع هناية احلرب العراقية اإليرانية اليت دامت  8سنوات كانت هناك بعض االضطراابت
بني الطرف اإليراين واألمريكي يف مضيق هرمز ،وآخر هتديد إليران بغلق املضيق كان يف عامي
تزعم الرئيس األمريكي ابراك أوابما محلة لفرض عقوابت عاملية على
 2011و 2012حينما ّ
إيران ألحباثها يف جمال تطوير الطاقة النووية ،بيد أن إغالق املضيق مل يتم؛ ألن إدارة أوابما قررت
املفاوضات اليت أمثرت عن اتفاق  5+1النووي عام .2015
ومتثل صادرات النفط اإليرانية أيضاً شراين االقتصاد هلذا البلد ،إال أن النفط الذي قدمته
إيران هو فقط مخس إمكاانهتا احلقيقية إلنتاجه ،وال جيب املبالغة يف تقدير قوة احلكومة األمريكية،
ابلضغط على إيران من خالل العقوابت ،ألهنا استخدمت أكثر من  36نوعاً من العقوابت ضد
طهران.
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احملصلة

إن الواقع األمين املضطرب يف منطقة اخلليج ينبه الدول اآلسيوية املستهلِكة للطاقة ودول
اخلليج بنوع من عدم االستقرار يف املنطقة؛ األمر الذي قد جيعل اسرتاتيجية تنويع واردات الطاقة
حتتل الصدارة يف العامل .أو بعبارة أخرى :إن األزمة اخلليجية قد ِّ
تسرع من توقيع الشركات اآلسيوية
على صفقات يف الطاقة مع شركات أمريكية ،وروسية ،وحىت مع الدول األفريقية ،لتجنب احلرب
يف منطقة اخلليج.
وقد امتازت السياسة اخلارجية اإليرانية ببعد نظر وقراءة واضحة للوضع اإلقليمي ،وأيضاً
استشراف جيد لألحداث السياسية يف العديد من قضااي املنطقة ،ومتتلك املقومات األساسية للقيام
أبداء دور أمين فيهما ،وتسعى إىل تكون قوة دولية مؤثرة يف جممل القضااي العاملية ،وال ميكن إليران
حل األزمة من خالل احلرب ،وهذا ما تعيه الرائسة
أن تستعني ابلقوة املفرطة يف املنطقة ،وال ميكن ّ
اإليرانية جيداً.
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:املصادر
 ایران می تواند تنگه هرمز وابب املندب را بر نفتکشها ببندد: خربگزاری مهر-1
https://www.mehrnews.com/news/4339364

-  تصريح إسحاق جهانغريي النائب األول للرئيس اإليراين حول النفط اإليراين: قناة العامل-2
http://www.alalam.ir/news/3659076/
3- Global energy demand grew by 2.1% in 2017, and carbon emissions
rose for the first time since 2014. https://www.iea.org/newsroom/
news/2018/march/global-energy-demand-grew-by-21-in-2017and-carbon-emissions-rose-for-the-firs.html
4-IEA: Southeast Asia Energy Outlook - WEO Special Reporthttps://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
SoutheastAsiaEnergyOutlook_WEO2013SpecialReport.pdf
5- Reuters - FACTBOX-Strait of Hormuz: the world’s most important
oil artery- https://af.reuters.com/article/africaTech/idAFL8N1U13OA
6- Strait Talk – The Strait of Malacca - http://texasurj.com/wp/straittalk-the-strait-of-malacca /
7- The economic: Out of the deal - https://www.economist.com/
democracy-in-america/2018/05/08/donald-trumps-huge-irangamble
8- AA Energy: Rouhani slams US calls to halt Iranian oil exportshttps://www.aa.com.tr/en/energy/oil/rouhani-slams-us-calls-to-haltiranian-oil-exports/20730
9- The telegraph: In the shadow of Iran a new UAE oil port is
transforming energy sector- https://www.telegraph.co.uk/finance/
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newsbysector/energy/oilandgas/11127089/In-the-shadow-of-Iran-anew-UAE-oil-port-is-transforming-energy-sector.html
10- International Contractors Association of Korea- http://eng.icak.
or.kr/kcw/kcw_01.php
11- Study: GCC construction market records 30% growth in 2017http://www.constructionweekonline.com/article-47262-study-gccconstruction-market-records-30-growth-in-2017

 أشهر10  مليار دوالر خالل80  حجم التبادل التجاري إليران بلغ-12
http://ar.farsnews.com/iran/news/13961204001268

ً مليون برميل يوميا2.75  الصادرات الشهریة للنفط واملكثفات ختطت: إيران-13
http://ar.farsnews.com/iran/news/13970301000933
14- EIA: Country Analysis Brief: Saudi Arabia- http://www.marcon.
com/library/country_briefs/SaudiArabia/saudi_arabia.pdf .
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آفاق الشراكة االستراتيجية بين العراق والناتو
علي زياد العلي *

6-8-2018
ميثّل حلف مشال األطلسي (الناتو) منظومة أمنية اسرتاتيجية هلا ثقلها العاملي ملا ميتلكه
من قوة وقدرات اسرتاتيجية ،فضالً عن اإلمكاانت العسكرية للدول األعضاء كالوالايت املتحدة
والدول األوربية إذ يبلغ عدد األعضاء  29دولة .ويشارك الناتو ابلعديد من العمليات يف جمال
مكافحة اإلرهاب يف العراق ،ومنها دخوله ابلتحالف الدويل ضد داعش الذي كان له أثر كبري يف
عمليات مكافحته ،حيث شاركت  23دولة من أعضاء الناتو يف جهود التدريب والدعم العسكري
للعراق من خالل تقدمي املنح املالية والتمويل العسكري واملعدات؛ إذ إن احللف يع ّد العراق (الشريك
االسرتاتيجي يف الشرق األوسط) ،فالناتو عمل على تطوير العالقات االسرتاتيجية مع العراق اليت
جتلت بدايةً من البعثة التدريبة اليت تعرف اختصاراً بـ ( )NTM-Iاليت بدأت فعلياً من العام
 ،2004حيث ُد ِّرب أكثر من  15,000الف ضابط عراقي.
أوالً :مراحل تطور العالقة االسرتاتيجية بني العراق والناتو
كانت بداية العالقة االسرتاتيجية بني العراق وحلف الناتو يف عام  ،2004وحتديداً يف
قمة إسطنبول بعقد عدة بروتكوالت للتعاون العسكري املشرتك اليت تشمل تدريب القوات األمنية
العراقية والسيما القوات اخلاصة ،فضالً عن دور الناتو يف رفع مستوى القوات األمنية (اجليش
والشرطة).1
ويف عام  ،2011وافق حلف الناتو على منح العراق صفحة عضو اسرتاتيجي ،ومت توقيع
برانمج الشراكة والتعاون الفردي املتفق عليه بنح ٍو مشرتك يف عام 2012؛ مما وفر إطاراً للحوار
السياسي والتعاون االسرتاتيجي ،ويف عام  2012أصبح العراق دولة شريكة للحلف الناتو حيث
 -1جهاد عودة ،األسس العسكرية لتوجهات حلف الناتو إزاء الشرق األوسط ،جملة السياسة الدولية ،العدد  ،159مركز األهرام
للدراسات االسرتاتيجية ،2005 ،ص.32 :

* ابحث متخصص يف الشؤون الدولية واالسرتاتيجية.
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عُ َّد العراق شريكاً اسرتاتيجياً ،2ويقع على عاتق هذه الشراكة تكثيف التعاون العسكري من أجل
رفع القدرات العسكرية االسرتاتيجية للعراق ،وتطورت العالقة يف قمة الناتو لعام  ،2014إذ
أعرب أعضاء احللف عن استعدادهم للنظر يف اختاذ تدابري مع العراق يف إطار مبادرة بناء القدرات
الدفاعية واألمنية ذات الصلة التابعة حللف الناتو ،على هامش زايرة رئيس الوزراء حيدر العبادي
مقر احللف يف بروكسل الذي طلب فيها زايدة التعاون العسكري وحجم املساعدات العسكرية
إىل ّ
للقوات العراقية يف احلرب ضد داعش آنذاك؛ وبناءً على طلب احلكومة العراقية وافق الناتو يف عام
 2015على حزمة من إجراءات بناء القدرات الدفاعية لتقدمي املساعدة يف عدد من اجملاالت
العسكرية ذات األولوية ،حيث قدم خدمات تكتيكية كانت يف طليعتها تدريب وحدات من قوات
العمليات اخلاصة العراقية 3وقد أعلن الناتو عن مبادرة أطلق عليها فريق التمركز االسرتاتيجي لتدريب
القوات العراقية ورفع من جاهزيتها والسيما بعد محلة القوات العراقية ضد تنظيم داعش ،حيث
عمل الناتو على تكثيف التدريب العسكري ،وتطوير قدرات القوات األمنية يف جماالت أخرى كرفع
األلغام ومكافحة املتفجرات.
ويف قمة حلف الناتو لعام  2016قرر قادة احللفاء تقدمي دعم مباشر للتحالف الدويل ضد
داعش من خالل طائرات املراقبة وطائرات التزود ابلوقود التابعة ملنظمة حلف مشال األطلسي،
ووافقوا على زايدة تدريب قدرات جهاز مكافحة اإلرهاب وبنائه .ويف العام  ،2017مت أتسيس
فريق أساس مشرتك يتكون من عناصر من االستخبارات وعسكريني عراقيني يف مقر حلف مشال
األطلسي يف بغداد لتنسيق أنشطة التدريب ،وبناء القدرات لدعم قوات األمن العراقية ومؤسساهتا.4
يعمل حلف الناتو والعراق يف إطار حوار اسرتاتيجي وتعاون عملي يهدف إىل تطوير قدرات
قوات األمن العراقية ومؤسساهتا األمنية والدفاعية وأكادمييات الدفاع الوطين ،والسيما بعد هزمية
2. Philip H. Gordon, Give NATO a Role in Post-war Iraq, brookings.edu, 2003,
An article published on the International Information Network at the following
link:https://www.brookings.edu/opinions/give-nato-a-role-in-post-war-iraq/
 -3محدي وصفي ،العالقات األطلسية الشرق أوسطية “دراسة يف األبعاد” ،ط  ،1دار املعامل العربية للطباعة والنشر ،القاهرة،
 ،2016ص.244 :
4 .Robin Emmott, at U.S. urging, NATO agrees training mission in Iraq, Reuters
news agency, 2018, An article published on the International Information Network
at the following link: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-nato/
at-u-s-urging-nato-agrees-training-mission-in-iraq-idUSKCN1FZ1E5
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داعش يف العراق واستعادة السيطرة السيادية على مجيع أراضيه يف أواخر عام  ،2017فضالً عن
رفع مستوى التدريب ،وتقدمي املشورة للجهود يف العراق بناءً على طلب احلكومة.
اثنياً :مضمون التعاون االسرتاتيجي بني العراق والناتو

ذكران آنفاً إن حللف الناتو دوراً كبرياً يف جمال تدريب وأتهيلها القوات األمنية العراقية
حيث تبىن العديد من الربامج االسرتاتيجية والتكتيكية اليت ختص القوات العراقية ،والسيما يف
جماالت مكافحة اإلرهاب وإزالة االلغام ،وحرب املدن ومعاجلة اخلالية اإلرهابية ،وجماالت احلروب
اإللكرتونية ،وميكن إمجال الربامج املشرتكة بني الناتو والعراق حول جمموعة من األمور أمهها:
 -1مكافحة اإلرهاب:
يدعم الناتو العراق يف جمال مكافحة اإلرهاب ،انطالقاً من القدرة على شن سلسلة شاملة
من العمليات العسكرية ضد داعش مبشاركة العديد من األعضاء ،وتشمل هذه السلسلة التخطيط
العمليايت واستخدام اإلمكاانت العسكرية؛ وذلك ملا حيظى به من بنية عسكرية متكاملة ،حيث
وضع حلف الناتو اسرتاتيجية خاصة به ملكافحة اإلرهاب ،وهذه األخرية ما هي إال خطوة أوىل
قويً من جانب الدول األعضاء كافة يف احللف لدعم العراق الذي ابت ميثل شريكاً
تتطلب التزاماً ّ
5
اسرتاتيجياً حملاربة اإلرهاب يف الشرق األوسط .
 -2التخطيط العسكري:
لقد اعتمد جناح عمل املؤسسات األمنية العراقية يف مكافحة اإلرهاب على اإلدارة االسرتاتيجية
للعمليات املشرتكية مع الناتو والتحالف الدويل ،الذي أعطى نقلة نوعية يف إدارة مسرح االشتباك
مع داعش والسيما يف حرب املدن؛ فالتخطيط ،والتنظيم ،وإصدار ،األوامر ،والتنسيق ،والرقابة
كل ذلك كان مسة أساسية للشراكة العملياتية بني العراق والناتو داخل منظومة التحالف الدويل.6
 -5وحيد منتصر ،مستقبل التواجد العسكري للحلف الشمال األطلسي يف الشرق األوسط ،ط  ،1دار النور للطباعة والنشر،
القاهرة ،2017 ،ص.165 :
6 .Steven reched, Relations with Iraq, north Atlantic treaty organization, 2018, An
article published on the International Information Network at the following link:
https://www.nato.int/cps/su/natohq/topics_88247.htm
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 -3اعادة هيكلة القطاع العسكري واألمين:
يعمل الناتو على إضفاء الطابع املهين يف تدريب ضباط القوات املسلحة العراقية ،والتطوير
املهين يف أكادميية ضباط الصف داخل العراق ،ويكمل مهمته االسرتاتيجية لتطوير العقيدة العسكرية
العراقية ،ويقوم الناتو مبهام التدريبية لبعض صنوف القوات العراقية والسيما صنف قوات العمليات
اخلاصة ،وهو ما يساعد بنحو كبري من رفع جاهزية القوة األمنية العراقية.
 -4الدفاع واألمن اإللكرتوين:
يعمل الناتو على زايدة القدرات العراقية يف جمال األمن والدفاع السيرباين وتطويرها ،حبيث
يعزز احلماية النامجة عن تدابري احلد من خماطر التكنولوجيا الرقمية بسبب استخدامها املتزايد
ّ
لألغراض اإلرهابية ،ويركز الناتو من خالل تدريباته على العمليات القائمة على ضمان سرية
ختص املؤسسات االسرتاتيجية األمنية للعراق وسالمتها ،ويعمل خالل
املعلومات والبياانت اليت ُّ
طواقمه التدريبية على مواجهة املخاطر ذات األبعاد األمنية وغريها من التهديدات ذات النسق
التكنولوجي على العراق.7
 -5مكافحة الفساد:
يضطلع الناتو بدوركبري بشأن رفع قدرات العراق يف جمال مكافحة الفساد األمين والعسكري،
من طريق تكثيف اإلرشاد التدرييب ملعاجلة حاالت الفساد يف املؤسسات األمين العراقية ،إبدخال
األنظمة اإللكرتونية يف عمليات اإلدارة والرقابة املؤسسايت من أجل رفع مستوى الشفافية يف إدارة
املؤسسات األمنية العراقية.
 -6صيانة املعدات العسكرية:
ي ّدرب الناتو وحدات خاصة للمؤسسات األمينة وحتديداً لوزارة الدفاع ،على صيانة املعدات
العسكرية ،والسيما يف جمال الصيانة اإللكرتونية ،انطالقاً من أن العراق يستخدم العديد من
املعدات العسكرية اليت تستعملها قوات حلف الناتو أيضاً؛ وهبذا يستفيد من مدريب احللف ألجل
7 . Aaron Mehta, NATO to create formal training mission in , defensenews.com,
2018, An article published on the International Information Network at the following link: https://www.defensenews.com/smr/munich-security-forum/2018/02/15/
nato-to-create-formal-training-mission-in-iraq
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رفع مستوى مهارت مقاتليه يف التعامل مع األسلحة واملعادات العسكرية احلديثة ،والسيما يف جمال
أنظمة األسلحة اإللكرتونية.8
 -7إضفاء الطابع االحرتايف على القوات األمنية من خالل التدريب:
كان التحدي الذي واجهه الناتو يف مرحلة االنتقال من كونه مقدماً للتدريب إىل أن يصبح
مرشد للمدربني ،الذي يعين يف هناية املطاف أتسيس القدرة للعراق على تنظيم تدريب قوات األمن
وتوجيهه بنح ٍو مستقل كجزء من عالقة اسرتاتيجية أوسع مع الناتو ،فبعد عام - 2010الذي ميثل
بداية لالنسحاب القوات األمريكية من العراق -اضطلعت القوات املسلحة العراقية ووزارة الداخلية
مبسؤوليات أمنية إضافية ،وكانت األنشطة الرئيسية للناتو خالل املدة االنتقالية هي توحيد تدريب
ضباط األمن ،وتدريب قوات الشرطة االحتادية ،وتقدمي املساعدة إىل مديرية أمن احلدود ،ورفع
قدرات القوة اخلاصة العراقية.9
اثلثاً :مستقبل الشراكة االسرتاتيجية بني الطرفني
يتمظهر مستقبل الشراكة االسرتاتيجية بني العراق والناتو من خالل ما أعلنه قائد القيادة
املركزية األمريكية يف الشرق األوسط (جوزيف فوتيل) ،الذي أكد أن حلف مشال األطلسي سيفتتح
قاعدة عسكرية له يف العراق خريف عام  ،2018وأشار فوتيل إىل أن الدور الرئيس للقاعدة
سيتمثل مبهام تدريبية فضالً عن فوائد أخرى سيكون هلا أتثري يف تطوير قوات األمن العراقية
واملشاركة عموماً إبحداث إصالحات يف القطاع األمين الذي بدأ به العراق ،حيث إن قوات الناتو
اليت ستدخل للعراق -ستقيم قاعدة عسكرية ابلبالد ،إذ سيتواجد فيها أكثر من  250عسكرايًسية.10
وم ّ
ومدرابً فضالً عن آليات مصفحة ومروحيات مقاتلة ُ
وإن اهلدف من إنشاء القاعدة العسكرية حللف الناتو اليت ستدخل العراق قبيل هناية عام
 2018هو تعضيد الشراكة االسرتاتيجية بني العراق والناتو ،يف إطار إدامة املساعدات العسكرية
وتطوير تدريب القوات العراقية ،وتوفري الدعم لبناء هيكلية أمنية وطنية أكثر فعالية ،وإنشاء مدارس

 -8محدي وصفي ،مصدر سبق ذكره ،ص.239 :
 -9محدي وصفي ،مصدر سابق ،ص.241 :
 10جوزيف فوتيل ،الناتو بصدد افتتاح قاعدة له يف العراق اخلريف املقبل ،شبكة قنوات روسيا اليوم ،2018 ،مقال منشور على
شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنيت على الرابط اآليت:
https://arabic.rt.com/middle_east/958595
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عسكرية جديدة .وإن هناك مشاورات أطلسية عراقية لتشكيل قوة للمهام اخلاصة لتنفيذ العمليات
اخلاصة َّ
ضد ما تبقى من عصاابت داعش اإلرهابية يف العراق وسوراي ،اليت ستشكل نقلة نوعية يف
اإلمكانية األمنية للعراق ابلشرق األوسط.
احملصلة
ميكن القول إن دور الناتو يف العراق يتضح من خالل دوره التكتيكي الذي مهد لعالقة
طويلة األمد ،فمنذ أتسست بعثة احللف للتدريب يف العراق يف عام  2004بناءً على طلب
احلكومة العراقية املؤقتة -واستناداً إىل أحكام قرار جملس األمن الدويل رقم  -1546كان اهلدف
من البعثة هو املساعدة يف تطوير هيكلية القوات األمنية ومؤسساهتا ،وتدريب قوات العراقية حىت
يتمكن العراق من بناء قدرة فعالة ومستدامة تتصدى للتحدايت اإلرهابية ،ومل تكن لبعثة الناتو
أي مهمة قتالية؛ ولكنها كانت مهمة اسرتاتيجية من حيث األداء واملهام ،وكان تركيزها التكتيكي
على التدريب والتوجيه ،وقد مت تنسيق أنشطة البعثة مع احلكومة العراقية وانئب قائد القيادة العامة
لإلرشاد والتدريب .وعمل الناتو على إنشاء صندوق ائتمائي بشأن العراق غايته مجع املساعدات
املالية والعسكرية؛ وهي ابلتايل خطوة مهمة لتعزيز القوة العسكرية العراقية.
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انتخابات برلمان كردستان منافسة كردية يصل صدى
نتائجها إلى بغداد
علي ناجي*

17-8-2018
منح الدستور العراقي يف مواده من ( )116-121األحقية إلقليم كردستان مبمارسة عدد
يقر بدوره قوانني
من الصالحيات تشريعية منها وتنفيذية اليت تتخذ من قبل برملان اإلقليم الذي ّ
وقرارات خاصة بقضااي مثل الصحة ،والرتبية ،والتعليم ،واألمن الداخلي ،والزراعة ،واالقتصاد،
وغريها .وجترى انتخاابت برملان كردستان العراق يف كل أربع سنوات ،ويف  30من أيلول املقبل
سيشهد اإلقليم انتخاابت نيابية لتشكيل الدورة التشريعية اخلامسة له .وسيختار انخبو اإلقليم
 111انئباً عرب دائرة انتخابية واحدة ،وسيتيح ذلك فرصة كبرية للمرشحني ابلفوز دون االعتماد
على أحزاهبم أو مناطق سكاهنم.
ويتنافس يف هذه االنتخاابت  709مرشحني ضمن حتالفني ،ومثانية كياانت على 100
مقعد ،وهذه األخرية  100-مقعد -يطلق عليها املقاعد العامة ،و 64مرشحاً آخر ضمن 19
كياانً ممثلني “كوات” وتكون حصتهم  11مقعداً ،وقد نص القانون أيضاً على تقسيم مناصب
الربملان على أساس اجلنس بـ  77مقعداً للرجال و 34للنساء.
تعتمد العملية االنتخابية يف اإلقليم نظام التوزيع للمقاعد على وفق «القاسم االنتخايب» ،مع
إعطاء املقاعد الشاغرة للبقية األقوى من اخلاسرين ،ويعد قانون انتخاابت  2018قانوانً عادالً نوعاً
ما قياساً ببقية األنظمة ،مثل :نظام «سانت ليغو» الذي اعتمد ابنتخاابت جملس النواب العراقي،
أو اجتياز العتبة االنتخابية اليت تفرض حصول أي كيان على سبيل املثال « »% 10من األصوات
حلصوله على مناسب كما هو معمول به يف تركيا ،أو طريقة األكثرية النسبية أو األكثرية املطلقة.
وتسلط هذه الورقة البحثية الضوء عن املنافسة االنتخابية من مجيع جوانبها ،مثل :اعتماد
املفوضية الكردية طرقاً جديدة للحد من التالعب بسجل الناخبني؛ لضمان شفافية االنتخاابت
اليت خيرج مع نتائجها تشكيك من قبل الكتل الفائزة واخلاسرة لسيطرة نفوذ أغلب األحزاب على
مناطق اإلقليم.
* كاتب وصحفي مقيم يف ابريس.
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وإن وجود أكثر من فئة للناخبني قد تؤدي إىل أن حتدث نتائج االنتخاابت تغيرياً يف اخلارطة
النيابية الكردية ،وانعكاساً يف التقاطعات لدى األحزاب الكردية اليت تصل تداعياهتا للعملية
السياسية يف بغداد بوجود أكثر من بيت سياسي كردي ،بعكس السابق.
املفوضية وقانون االنتخاابت احلايل
ستشرف مفوضية االنتخاابت واالستفتاء ابإلقليم على العملية االنتخابية املزمع إجراؤها
هناية أيلول ،واجلدير ابلذكر أن هذه املفوضية انلت الثقة من الربملان الكردي «األربعاء  12كانون
األول  ”2014ابلتصويت على أعضائها التسعة الذين يشكلون جملس مفوضيها اخلايل من ممثلني
عن املكونني الرتكماين واملسيحي ،1واألعضاء غري املستقلني التابعني لألحزاب الكردية ( 3للحزب
الدميقراطي الكردستاين 2 ،لالحتاد الوطين 2 ،حلركة التغيري 1 ،لالحتاد اإلسالمي 1 ،للجماعة
اإلسالمية).2
وسبق أن أجرت املفوضية االستفتاء الكردي ،لكن حينها قال رئيسها إن االستفتاء أسهل
بكثري من االنتخاابت الربملانية ،ألن األدوات اليت تستخدم فيها خمتلفة ،وال يوجد فيها أي تسجيل
للمرشحني وللكتل السياسية واحلزبية.3
وقانون االنتخاابت لربملان كردستان  2018هو أشبه ابلقانون الذي مبوجبه جرت انتخاابت
الربملان الكردي يف عام  ،1992وتضمن أن يكون اإلقليم دائرة انتخابية واحدة تضم  111مقعداً،
منها  100مقعد يتنافس عليها مرشحو أربع حمافظات كردية ،هي( :أربيل ،والسليمانية ،ودهوك،
وحلبجة) وهذه األخرية مشكلة حديثاً وقد عدت حمافظة داخل سلطات اإلقليم .أما املقاعد
اإلحدى عشرة األُخر فقد توزعت  5للرتكمان والعدد نفسه للمكون “الكلدوآشور سرايين”
ومقعد واحد لألرمن.4
واعرتضت بعض الكتل السياسية الكردية -والسيما أحزاب املعارضة -على جعل اإلقليم
دائرة انتخابية واحدة؛ لعدم إنصاف إرادة الناخب؛ إذ ابإلمكان أن تكون هناك مشاركة واسعة يف
حمافظة معينة يفوز فيه عدد من املرشحني على حساب حمافظة أخرى تقل مشاركتهم االنتخابية،
والسيما أن حمافظيت أربيل ودهوك -اللتني تعدان معقالً مجاهريايً للحزب الدميقراطي الكردستاين-
تشهدان يف كل انتخاابت مشاركة قوية ،على عكس مدينيت سليمانية وحلبجة.
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واستخدم قانون انتخاابت برملان اإلقليم آلية توزيع املقاعد على وفق نظام تقاسم األصوات
الصحيحة على عدد املقاعد ،لينتج منها القاسم االنتخايب أو العتبة االنتخابية ،ومن يصل للعتبة
حيصل على املقاعد على وفق أصواته ،أما املقاعد الشاغرة فتعطى للقوائم اخلاسرة صاحبة الرصيد
االنتخايب األعلى اليت تسمى بـ»البقية األقوى» ،وحتصل أيضاً على حسب أصواهتا كما هو موضح
ابجلدول رقم (.)1
جدول رقم ( )1يوضح آلية توزيع املقاعد
اسم الكيان
قائمة

األصوات
900.000

القاسم 1
700.000

القاسم 2

القاسم 3

300.000 500.000

القاسم 4

عدد املقاعد

100.000

5 =1 +4

ألف
حتالف

610.000

410.000

10.000 210.000

3

ابء
كيان

255.000

1

55.000

جيم
1

ائتالف دال 110.000
قائمة الكاف

90.000

0

ائتالف ايء

35.000
2.000.000

0
10

ويتبني من اجلدول رقم ( )1أن القوائم ذات اخللفية الزرقاء حصلت على مقاعد ألصواهتم
اليت جتاوزت القاسم االنتخايب (ألف  3مقاعد ،ابء مقعدان ،جيم مقعد) ،أما املقاعد الشاغرة
فذهبت للكياانت متجاوزة العتبة االنتخابية .أما الكتل اليت ابللون الربتقايل فلديها رصيد انتخايب
ٍ
عال ،مثل (ائتالف دال ،وقائمة كاف) ،فيما مل يفز (ائتالف ايء) الذي ابللون األمحر بسبب قلة
أصواته.
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سجل الناخبني
حيق جلميع مواطين حمافظات اإلقليم الذين تتجاوز أعمارهم  18عاماً املشاركة يف ابلتصويت
يف االنتخاابت عرب االقرتاع بنحو مباشر وسري ،وحنو  3ماليني ومئة ألف انخب هلم أحقية
املشاركة ابنتخاابت أيلول  .2018وقد اختذت مفوضية االنتخاابت الكردية آليات جديدة للحد
من عمليات التزوير ،تتمثل مبا أييت:
 .1حتديث جديد للسجل املعتمد من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت (املفوضية
االحتادية) يف انتخاابت جملس النواب العراقي حملافظات اإلقليم ،على الرغم من أن املدة بينهما
ليست أكثر من  5أشهر.
 .2التدقيق بسجالت العسكريني وحذفهم من سجل انخيب االقرتاع العام؛ كون االنتخاابت
السابقة أظهرت الكثري من املشمولني ابالقرتاع اخلاص يصوتون يف أثناء التصويت العام.
 .3أي انخب عمره يتجاوز  90عاماً يؤكد حضوره بنفسه وليس مبمثل عنه يف أثناء حتديث
سجل الناخبني ،العتقاد املفوضية أبن سجالت وزارة التجارة اليت تعتمد عليها بسجل الناخبني
فيها أشخاص متوفون ،وأهلهم مل يبلغوا الوزارة ،واحلال ينطبق على أصحاب الدخل العايل من
الدرجات اخلاصة غري املدرجني ببياانت الوزارة.
انقسام الناخبني وصراع املناطق
لرتدي األوضاع االقتصادية واملعيشية بكردستان -بعدما قطعت احلكومة االحتادية العراقية
دفع مستحقات اإلقليم من «رواتب» إثر تصدير األخري النفط من دون موافقة العاصمة بغداد،-
وفقدان ثقة الناخبني من جدية حتقيق الشعارات والوعود اليت تطلقها األحزاب يف كل انتخاابت
انقسم الناخب الكردي ثالث فئات؛ وهلذا السبب قد نشهد مشاركة انتخابية ال تصل إىل % 60
من العدد الكلي للناخبني ،وهذه الفئات مقسمة على اآليت:
 .1األغلبية الصامتة :هذه هي األكرب يف الشارع الكردي وأغلبها من الشباب (األوالد
واإلانث) وهي غري متحزبة سياسياً ،وال تنتمي لأليديولوجيات اليت حتملها األحزاب ،وال تتأثر
ابألفكار القومية ،وال هتزها شعارات الكتل السياسية؛ بسبب عمرها الشبايب وانفتاحها الثقايف
واالجتماعي ،واختالطها مع من هم من خارج رقعتها اجلغرافية من طريق الدراسة أو عرب مواقع
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التواصل االجتماعي اليت فتحت عقوهلا التفكريية.
وهذه الفئة املختلفة اآلراء واملواقف جتاه العملية االنتخابية واملشاركني فيها ،قد تشارك
ابالنتخاابت وال يعرف نسبة مشاركتهم كم ستكون؟ وملن يصوتون لألحزاب القدمية املعروفة ابإلقليم
أو الكياانت اجلديدة؟
 .2اجلماهري احلزبية :هذه الفئة من الناخبني هم املنتمون حزبياً أو من أنصار احلزب ومعروف
صوهتا االنتخايب ملن يذهب ومن خيتار من املرشحني ،سواء أكان مقتنعاً مبرشح ما ضمن قائمة
حزبه أم حبسب ما تطلب منه قياداهتم احلزبية.
وهذه الفئة ال يقتصر عملها ابلتصويت فقط ،إمنا التأثري على األغلبية الصامتة من الناخبني؛
ألهنم أقرب من املرشح أو اهلرم األعلى للحزب للناخب.
 .3الرافضة للمشاركة :هذه الفئة هي اليت تزداد يوماً بعد آخر ،العتقادهم أبن األحزاب
احلاكمة أم املعارضة مها سيان ،وال خيتلف واحد عن اآلخر ،واملرشحني املستقلني ضمن هذه
األحزاب ال يستطيعون تغيري شيء.
على الرغم من ضعف اإلقبال االنتخايب الذي رمبا سنشهده يف  30آيلول املقبل ،لكن
انتخاابت اإلقليم ستكون حلبة منافسة قوية خمتلفة عن سابقاهتا؛ النقسام املناطق اليت يسيطر عليها
نفوذ حلزب معني إىل عدة أقسام بني الكياانت االنتخابية ،وإظهار كل حزب أبنه األقوى سواء
األحزاب القدمية املعروفة بكردستان أم الباحثة عن حتقيق الثبات والوجود على الرغم من نشأهتا
اجلديدة ،وسنتناول هذه األحزاب حبسب احملافظة األكثر ارتكازاً فيها:

 .1السليمانية :احملافظة املعروفة مبدنيتها وحرية أراء مواطنيها وتعد املدينة الثقافية ابإلقليم،
وقد انعكس هذا االنفتاح على االنتخاابت بنحو قوي ،حيث يتنافس على انخبيها ما يقارب 10
كياانت انتخابية ،هم :االحتاد الوطين الكردستاين صاحب النفوذ األقوى داخل املدينة ويطرح دائماً
مرشحني هلم ثقل مجاهريي من خنب وكفاءات وينحسر مجاهريايً مع أنصار حركة التغيري املتنفذ
يف الضواحي واألرايف ،ويدخل معهم ألول هبذه املنافسة الكيان االنتخايب اجلديد حتالف العدالة
والدميقراطية بزعامة برهم صاحل.
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وخيص الصراع الثاين هبذه املدينة النخب الثقافية ،وحمسور بني حركة اجليل اجلديد اليت
ّ
يقودها شاسوار عبد هللا ،واحلزب الشيوعي الكردستاين ،وحتالف “سردم” املتآلف من االشرتاكي
الدميقراطي والكفاح الكردستاين واالحتاد القومي.
أما املنافسة الثالثة فهي أخف وطأة من بقية املنافسات ،وهي خاصة أبصحاب األيديولوجية
اإلسالمية (اجلماعة اإلسالمية الكردستانية) “السلفية” من جهة ،وحتالف حنو اإلصالح املتكون
من االحتاد اإلسالمي “اإلخوان املسلمني” واحلركة اإلسالمية “ذات التأريخ السلفي املتطرف”
من جهة أخرى .وال يفوتنا أن نذكر أن للحزب الدميقراطي الكردستاين نفوذاً ملحوظاً يف السليمانية
ميكنه من احلصول عدد من أصوات الناخبني والسيما ابلتصويت اخلاص ،وهم ضمن معادلة
احملاصصة ابلقوات األمنية.
 .2أربيل :املدينة الصفراء هكذا تسمى ،نسبة إىل العلم األصفر للحزب الدميقراطي ونفوذه
املسيطر على مفاصل احملافظة اليت يعدها الكرد عاصمة إقليم كردستان العراق ،فال أحد يستطيع
منافسة مجاهريية احلزب أبربيل.
وتوجد هناك مناطق وقرى ليست واسعة الناخبني يكون النفوذ فيها ألحزاب أخرى ،مثل:
االحتاد الوطين ،واجلماعة اإلسالمية ،واالحتاد اإلسالمي ،وستدخل املنافسة حركة اجليل اجلديد
على أهنا صوت معارض مل جترب مناصب السلطة ممكن ينتخبه الباحثون عن وجه جديد لتمثيلهم
يف الربملان.
 .3دهوك :على الرغم من صغر مساحتها وقلة سكاهنا ،لكن يف مجيع االنتخاابت السابقة
شهدت أعلى نسب مشاركة ابلتصويت ابالنتخاابت الربملانية العراقية اليت أجريت يف شهر أاير
املاضي سجلت نسبة تصويت بلغت  ،5% 69ويف استفتاء االنفصال الذي أجري يف أيلول من
العام املاضي وصلت املشاركة ابحملافظة إىل  ،6% 90فاالنتخاابت برملان اإلقليم السابقة فاز 24
مرشحاً من مرشحيها من أصل  100مرشح ضمن احملافظات الثالث بكردستان العراق.
وتنحسر املنافسة االنتخابية يف دهوك بني احلزب الدميقراطي واالحتاد اإلسالمي؛ الستحواذ
كل منها على رقعة جغرافية مهمة مبدن احملافظة وأقضيتها ،وستصل هذه املنافسة للكياانت
املسيحية ضمن «كوات» األقليات.
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 .4حلبجة :هي حمافظة حديثة النشأة من الناحية اإلدارية املعروفة بطابعها اإلسالمي
املتشدد اجتماعياً وسياسياً ،وهي من أقل احملافظات الكردية مشاركة يف الوسائل الدميقراطية العتقاد
سكاهنا أبن قادة اإلقليم علمانيون وحكمهم ال يتفق مع األحكام الشرعية اإلسالمية ،حيث كانت
مشاركتهم يف االستفتاء الكردي أقل مشاركة مبدن اإلقليم بنسبة “ ،”% 52وقد فازت ابملرتبة
األوىل يف نتائج التصويت بـ “ال” خالل االستفتاء.7
“كوات” األقليات املتحزبة
تتنافس كياانت األقليات على  11مقعداً موزعة على  5للمكون الرتكماين ومثله للـ
ختل سياسة الكوات ابإلقليم من اهتامات أبن األحزاب
«كلدوآشور سرايين” ومقعد لألرمن .ومل ُ
املتنفذة هناك هي اليت تتحكم بفوز من تريد من هذه الكياانت عرب توجيه بعض انخبيها النتخاب
مرشح معني من قوائم األقليات ليفوز ويصبح جزءاً من الكتلة اليت صوت انخبوها له ويطرح
مقرتحات ابسم طائفته أو قوميته تصب مبصاحل احلزب املوايل له؛ مما دفع الكتل السياسية املعارضة
ابإلقليم ،أبن يكون هناك سجل خاص لناخيب األقليات “كوات” وال يسمح ألي انخب من خارج
هذا السجل انتخاب قوائم “كوات” ،وخرج أيضاً العشرات من أبناء هذه املكوانت مطالبني مبطلب
املعارضة نفسها ،8لكن قوبل هذا الطلب ابلرفض العتقاد األغلبية النيابية أبن حتقيق هذا املطلب
يهدف للتمييز بني أبناء الشعب العراقي يف اإلقليم.
النتائج واستفادة بغداد منها
من املتوقع ّأل ختتلف نتائج االنتخاابت يف إقليم كردستان عن سابقاهتا من حيث الفوز
ابملقاعد الربملانية فاحنسار املنافسة بني مكون واحد وشعارات قدمية جتدد ابلطرح يف كل انتخاابت،
وإن الكياانت املتنافسة ليست كثرية على الرغم من نشوء حركات جديدة لكن بعدها يف بداية
مشوارها السياسي واالنتخايب.
وسيفوز احلزب الدميقراطي ابملركز األول حبكم نفوذه الواسع يف حمافظيت أربيل ودهوك وقوته
العسكرية اليت تصوت لقائمته ،والطريقة االنتخابية اليت يعتمدوهنا بتقسيم املناطق إىل رقع جغرافية
تذهب أصواهتا ملرشحني معيني؛ وابلتايل يفوز املرشح الذي يرغبون بصعوده للربملان وعدم تشتت
األصوات داخل قائمتهم.
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وسيحتل االحتاد الوطين املرتبة الثانية عكس ما كان ابالنتخاابت السابقة حبصوله على
املركز الثالث ،وذلك ليس بسبب زايدة شعبيته ،إمنا لضعف خصمه يف معقله اجلماهريي مبحافظة
السليمانية وهو حركة التغيري ،وقد جلأ االحتاد أيضاً الختيار شاب لديه ثقل مجاهريي وسط انخبيهم
يقود معركته االنتخابية.
فيما سيشهد اخنفاضاً مبقاعده على وفق ما شغله ابلربملان املنتهي واليته ،لضعف صفوفهم
للداخلية ،وتشتت أعضاء احلركة بعد رحيل زعميهم نوشريوان مصطفى الذي تويف يف أاير للعام
 ،2017فضالً عن تقاعد بعض من صقورها عن العمل احلزيب والسياسي عموماً ،وختليهم عن
شعار املعارضة الذي رفعوه منذ أتسيسه هبدف تقوية نظام اإلقليم ودخوهلم حكومته السابقة
واالنسحاب منها.
أما رقعة اإلسالميني فمعروفة وال حيصل أي تغيري يف نسبة قوهتم االنتخابية ،وإن جرى التغيري
فصوهتم االنتخايب ال خيرج عن هذه الرقعة ،واجلدير ابلذكر أن االحتاد االسالمي معروف بقاعدته
النسائية الكبرية اليت يعتمد عليها دائماً ،وترشيحه لشخصيات أكادميية ذات مجهور كبري وثقة عالية
لدى املواطنني ،وسيكون أعلى الكياانت األيديولوجية فوزاً ابملقاعد مع حليفه االنتخايب الراديكايل
السابق احلركة اإلسالمية ،بعدمها ستكون اجلماعة اإلسالمية اليت تع ّد نفسها «سلفية األكراد» اليت
متتاز بشباهبا وخبطباء اجلوامع.
يف حني ،ستكون هناك مفاجأة يف التمثيل النيايب اجلديد الذي ستحصل عليها الكياانت
اجلديدة يف االنتخاابت ،مثل :حركة اجليل اجلديد ،وحتالف الدميقراطية والعدالة ابحلصول على
مقاعد يستطيعان من خالهلا التحالف مع الكتل النيابية األخرى لتمرير القرارات أو تعطيل القوانني
اليت تطرح من األحزاب ذات األغلبية ابلربملان الذي من املؤكد أنه سيشهد معارضة نيابية للحكومة
اجلديدة اليت ستتشكل.
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اخلامتة
خاض إقليم كردستان العراق أول انتخاابت يف العام  1992مبشاركة أربعة كياانت ،هي:
(احلزب الدميقراطي ،واالحتاد الوطين ،واحلركة اآلشورية ،واحتاد مسيحيي كردستان) ،مث تلتها ثالث
عمليات انتخابية يف أعوام ( ،)2013 ،2009 ،2005واآلن يتجه لدخول الدورة النيابية
اخلامسة.
لكن مشاركة الناخبني بدأت تقل يف اآلونة األخرية ،ومنها يف االنتخاابت الربملانية العراقية
اليت حصلت مبحافظات اإلقليم ،لعدة أسباب ذُكرت آنفاً ،وقد ال تتجاوز نسبة املشاركني يف اقرتاع
 30من آيلول املقبل “ ”% 60أي أقل من  9% 73نسبة التصويت السابق يف عام 2013؛
وهذا مؤشر عن رفض املواطنني ملا حيصل ابإلقليم من تردي الوضع وكثرة املشكالت املعيشية اليت
تتفاقم يومياً ،وهناك من يعد -أو يربر -العزوف االنتخايب جزءاً من احلرايت اليت أعطتها الدميقراطية
يف اإلقليم العراقي والعراق عامة؛ لعدم قناعة الناخب يف برامج املرشحني أو القوائم.
لقد عرف كل واحد من األحزاب يف إقليم كردستان تقريباً قوته االنتخابية وشخص أسباب
العزوف ،ونقاط ضعفه من خالل نتائج انتخاابت جملس النواب العراقي اليت حصلت يف الثاين
عشر من أيلول املاضي ،واستفادت هذه األحزاب كثرياً من أخطائها ،وعملت على تصحيحها يف
املارثون االنتخايب ،وتعمل على أن حتقق أعلى مما كسبت عليها يف هذه االنتخاابت.
لكن يبقى احلدث األهم يف االنتخاابت املرتقبة نتائجها اليت تؤثر على جانبني:
األول داخلياً :هو أن القرارات والقوانني ال مترر بسهولة داخل الربملان الكردي؛ لوجود
عدد من الكياانت واحلركات حديثة النشأة أو اليت شكلت خالل السنوات السابقة ،لكن بقيت
يف خانة املعارضة ،أي عكس الوضع السابق بوجود أغلبية نيابية من خالل التحالف بني (احلزب
الدميقراطي ،واالحتاد الوطين).
واجلانب اآلخر :تعمل عدد من احلركات واألحزاب صاحبة املقاعد القليلة ابلربملان
العراقي ،على أن يكون الوضع السياسي والنيايب الكردي خمتلفاً عن املعادالت السياسية السابقة؛
لوجود أكثر من خندق كردي ببغداد إبمكانه التحالف أو االتفاق مع جهات سياسية الختاذ ما
يعتقدونه مناسباً ملواطنيهم ،وإن كان على حساب منافسيهم من القومية نفسها ،وسط طموح
األحزاب الكردية املتنفذه أو احلاكمة يف اإلقليم ،أن تبقى الصورة عن البيت الكردي أبنه خندق
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واحد واالنقسامات والتقاطعات بني أصحاب التمثيل ألبناء كردستان العراق ال ينعكس ابختاذ
القرارات والتصويت على القوانني والسيما داخل جملس النواب العراقي الذي يشهد وجود  7قوائم
كردية خمتلفة األفكار والرؤى جتاه إدارة ملفات اإلقليم الداخلية ،والتعامل مع احلكومة االحتادية.

املصادر:
1.https://www.alsumaria.tv/news/117965/
 .2مصادر خاصة من داخل كيان سياسي مشارك ابالنتخاابت.
3. http://www.kdp.info/a/d.aspx?l=14&a=87973.
4. ttp://www.khec.krd/pdf/362102122015_7azra%20bo%20
upload%20yasie%20halbijardni%20parlaman%2011.pdf
5. https://www.skynewsarabia.com/middle-east/
6. http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/25/%
7. https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/9/29/%
8. https://www.alghadpress.com/
9. http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=aaa28ddf0eca-4394-ae61-07503d07ec40.
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االقتصاد اإليراني بعد انسحاب أميركا من االتفاق النووي
حيدر الخفاجي *

27-8-2018
مع اقرتاب الذكرى األربعني النتصار الثورة اإلسالمية يف إيران واإلطاحة ابلنظام امللكي يف عام
 ،1979سيواجه اإليرانيون بداية مرحلة اقتصادية جديدة ابتدأت من يوم  6آب  2018بدخول العقوابت
األمريكية حيز التنفيذ ،إذ م ّذ تفعيل االتفاق النووي يف عام  2015يشري خرباء االقتصاد ،إىل أن االقتصاد
اإليراين حصد فوائد االتفاق بدرجةكبرية ،على الرغم من عقبات تطبيع العالقات اإليرانية مع املصارف الغربية.
وحبسب تقرير صندوق النقد الدويل ،الصادر يف آذار املاضي فإن االقتصاد اإليراين شهد عودة قوية
للنمو يف أعقاب رفع احلظر الغريب ،متوقعاً أن يرتفع مبعدل  %٣.٣٧يف هناية العام املايل /2017
.1 2018
املنهجية
هدفت الدراسة طرح نظرة استشرافية حول مستقبل اقتصاد إيران بعد عودة العقوابت
األمريكية ،ومعرفة اجتاه االقتصاد إىل أزمة جديدة بعد حرمانه من أهم مصادر دخله املتمثلة يف عوائد
صادرات النفط ،ومعرفة ردود فعل احلكومة اإليرانية واخليارات املطروحة ملواجهة احلصار األمريكي؟
وعلى وفق ما سبق ذكره سوف نقسم الدراسة احلالية للوقوف على مستقبل االقتصاد اإليراين
املتغيات السياسية واالقتصادية املختلفة ،مع وضع أكثر من سيناريو استشرايف ملستقبل
عرب قراءة ّ
االقتصاد اإليراين ،فضالً عن اخليارات املطروحة أمام احلكومة احلالية ملواجهة التأثريات االقتصادية
1- World Investment Report 2017, UNCTAD.

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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املرتقبة خالل الشهور -ورمبا السنوات املقبلة -بعد تطبيق العقوابت األمريكية.
املقدمة
مر االقتصاد اإليراين أبحداث
خالل العقود األربعة من عمر الثورة اإلسالمية يف إيران ّ
وتطورات متالحقة ،سواء أكانت انجتة عن أزمات داخلية أو حروب مباشرة ضد اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران؛ ممَّا أسفر عن حصار اقتصادي وعقوابت دولية خمتلفة تقل اترة وتزداد اترة
أخرى ،وصلت إىل أقصاها يف العام  2012إابن عهد الرئيس أمحدي جناد ،وكان لتلك التطورات
السياسية انعكاس واضح على االقتصاد اإليراين ومؤشرات التنمية البشرية عرب أربعة عقود من عمر
الثورة اإلسالمية.
أما حني تسلّم الرئيس حسن روحاين احلكم يف عام  2013كانت مؤشرات األداء
االقتصادي يف أسوأ ما يكون مبعدل منو حقيقي سليب ومعدل تضخم مرتفع بلغ % 6.4حبسب
اإلحصاء الرمسي2؛ فكان عام  2015هو العام الذي شهد االتفاق النووي مع جمموعة  5+1الذي
عولت عليه حكومة روحاين يف إنعاش االقتصاد اإليراين وتطوير أدائه .ومع تطبيق االتفاق النووي
عادت الصادرات النفطية واالستثمارات األجنبية ،وحتسنت مؤشرات أداء االقتصاد عموماً منذ عام
 2016ملا شكله قطاع النفط من أمهية نسبية لنمو الناتج احمللي اإلمجايل.
لكن سرعان ما عادت العقوابت من جديد مع تويل الرئيس األمريكي دوانلد ترامب احلكم،
وقررت يف أاير املاضي ،2018
حيث تبنّت اإلدارة األمريكية موقفاً متشدداً جتاه احلكومة اإليرانيةّ ،
االنسحاب من االتفاق النووي وفرض حصار اقتصادي غري معهود على إيران ،من خالل مرحلتني:
األوىل يف  6آب  ،2018وتشمل العقبات استخدام إيران للدوالر األمريكي دولياً ،والثانية يف
 -2تورم از مرز  04درصد گذشت /تورم مواد خوراکی  75درصد (التضخم جتاوز عتبة / %04تضخم املواد الغذائية وصل إىل
 ،)% 75خربگزاري مهر.
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 4من تشرين الثاين  2018بفرض عقوابت على مشرتي النفط اإليراين ،حيث يعد فصالً جديداً
يف أتريخ احلكومة اإليرانية منذ الثورة ،وتلك األزمات كانت وما تزال معوقات للتنمية االقتصادية
إليران على مدار أربعني عاماً مضت.
مستقبل االقتصاد اإليراين واخليارات املتاحة أمام حكومة روحاين
ترتك التجاذابت السياسية أتثرياً واضحاً على االقتصاد اإليراين والعالقات االقتصادية مع
العامل؛ إذ ما تزال حمكومة ابلرتدد ،وعلى الرغم من رغبة كثري من الدول بعالقات اقتصادية قوية مع
إيران ،لكنها ما تزال حتسب للمستقبل وترجح االكتفاء ابحلد األقل .3
وقد ظهرت حالة الرتدد هذه بنحو جلي لعدة شركات دولية ،وأجلت الكثري من هذه
جتاريً كبرياً خالل السنوات اخلمس املاضية .وأرجع  %33منها التأجيل إىل خماوف
الشركات قراراً ّ
من إعادة فرض عقوابت اثنوية على إيران ،فيما حتدث  %29عن خماطر سياسية صاعدة كانت
سبباً هلذا القرار .ويؤكد  %51من الشركات املستجيبة أن قرار الرئيس األمريكي دوانلد ترامب،
بعدم التصديق على االتفاق النووي كان له أثر سليب على خطط شركاهتم بشأن االستثمار والتجارة
يف إيران .ويشري  %94إىل أن الوالايت املتحدة األمريكية ال ِّ
تقدم ما يكفي للوفاء ابلتزاماهتا يف
اجملال االقتصادي .4
إن أعالن الرئيس ترامب انسحاب الوالايت املتحدة من االتفاق النووي اإليراين دون تغيري
بعض من بنودها ،جيعل من جناح طهران يف عملية جذب املستثمرين األجانب أكثر صعوبة من
ذي قبل ،مع جناح إدارة روحاين بنحو حمدود يف جذب االستثمارات األجنبية املباشرة (،)FDI
مقارنة للذي خمطط هلا من قبل حكومته.
 -3صحيفة دنياى اقتصاد االيرانية  -دو سناریو از آینده برجام (سيناريوهني يف املستقبل االتفاق النووي)
4- Great Expectations, Delayed Implementation, Bourse & Bazaar, January 2018.
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وتشري بياانت مؤسسة التجارة والتنمية التابعة لألمم املتحدة ) ،(UNCTADإىل أن
إيران جذبت استثمارات اجنبية مباشرة ) (FDIتصل إىل ما يقارب  50%يف عام 2017؛ أي
إىل  5مليارات دوالر .5ولكن بعد فرض العقوابت النفطية اآلتية من شهر تشرين الثاين 2018
وقطع إيران عن النظام املصريف العاملي ) ،(SWIFTسوف تواجه االستثمارات األجنبية املباشرة
تراجعاً بنسبة  %27تقريباً ،وكان من املقرر أن تستهدف إيران من خالل اخلطة اخلمسية السادسة
سنويً ،ولكن
لعام ( )2021- 2016حتقيق استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها  15مليار دوالر ّ
وضعت اخلطة ح ّداً أدىن جيب أال ترتاجع عنه قيمة االستثمارات من هذا النوع ،وهي  3مليارات
سنويً  ،6وهو مبلغ ضئيل على وفق معايري األسواق الناشئة.
دوالر ّ
ويرجع النجاح احملدود إلدارة الرئيس حسن روحاين يف جذب االستثمارات األجنبية إىل عدة
أسباب منها خاص بطبيعة التشريعات اإليرانية اليت ال تبدو مالئمة ومرحية للمستثمرين ،وكذلك
الصعوابت اليت تعاين منها العالقات املصرفية .وعلى الرغم من إعادة ربط النظام املصريف اإليراين
بنظام ) (SWIFTمن خالل املصارف اإليرانية بعد رفع نظام العقوابت ،تبقى كربى املصارف من
الصف األول يف الغرب غري راغبة يف تسهيل التعامالت اليت يدخل فيها طرف إيراين؛ إذ ختشى
املصارف الكربى -اليت تؤدي دوراً مركزًاي يف التحويالت املالية الدولية للبنوك من الصف الثاين
والثالث ) -(Second & Third-partyمن التعامل مع الطرف اإليراين.
وعلى الرغم من كل هذه املعوقات تواصل إدارة الرئيس روحاين العمل على توسيع شبكة
عالقاهتا املصرفية مع آسيا وأفريقيا ،وعدم االكتفاء ابلبنوك األوروبية .وتتعاون إدارة روحاين ،يف
إحداث إصالحات مصرفية طالبت هبا جمموعة العمل املايل ( )FATFاليت ترتكز على الشفافية،
ومكافحة غسيل األموال ،ومتويل اإلرهاب.
5- Tehran Times: UNCTAD -FDI inflows to Iran up nearly 50% in 2017.
6-Iran approves the Sixth Development Plan to boost investment.
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وتسعى إيران إىل تطبيق املعايري اليت وضعتها جمموعة العمل املايل ،فقد خطأت إدارة
روحاين يف تطبيق توصيات جمموعة العمل وهو ما ساعد يف تعطيل فرض إجراءات مضادة ضد
النظام املصريف اإليراين ،مع األخذ ابحلسبان أن العقوابت تعاظم أتثريها يف االقتصاد اإليراين عندما
طالت البنوك والنظام املصريف يف السابق .وتعمل احلكومة اإليرانية على معاجلة مواضع اخللل يف
نظامها املصريف ،ويف حال رفع هذا اإلشكال فقد يعد ذلك عامالً حمفزاً للمصارف األوروبية،
وغريها من البنوك الرئيسة يف العامل للتعامل مع إيران ،وتشكو بعض الشركات اإليرانية يف الداخل
من رفض الكثري من البنوك العاملية التعامل معهم كوهنا قد ختضع إلجراءات رمسية أو شروط أو قيود
أو عقوابت تنص عليها العقوابت املفروضة.
هل تعول إيران على حكومات حليفة لدعم اقتصادها؟
من املمكن أن تعول إيران على كسب التأييد والدعم االقتصادي من حكومات حليفة،
سواء من دول اجلوار كالعراق ،أو تركيا ،أو روسيا ،أو من احللفاء التجاريني يف االحتاد األورويب،
كذلك مشرتي النفط اإليراين من آسيا والسيما الصني ،وكوراي اجلنوبية ،واهلند ،والياابن.
لكن من الناحية العملية نتساءل عن أنواع الدعم الذي ميكن أن يقدمه كل حليف ممن سبق
ذكره لدعم االقتصاد اإليراين يف املدة املقبلة؟ ويبقى اجلواب رهن السياسات اخلاصة لدول اجلوار
اإلقليمي ،وقد يكون من املبكر التكهن هبذا األمر.
التفاوض جمدداً حول بعض بنود االتفاق النووي
ليست إيران وحدها من ترفض التفاوض حول تفكيك بنود االتفاق النووي ،حيث تشاركها
روسيا والصني ،لكن أورواب لديها بعض التعديالت تشمل تشديد التفتيش على املنشآت ،ومتديد
مدة االتفاق النووي ،مع اقرتاح ابتفاق مكمل يشمل األنظمة الصاروخية وبعض امللفات األمنية
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يف املنطقة .ويرى الطرف اإليراين أن املساعي األوروبية غري جادة للحفاظ على مكتسبات إيران
من االتفاق النووي ،حيث يرى ظريف وزير خارجية إيران “إعالن شركات أوروبية كربى احتمال
انسحاهبا من تعاوهنا مع إيران ال يتسق مع التزام االحتاد األورويب بتنفيذ (االتفاق النووي)».7
ويف تصريح آخر لظريف قال :إن هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة أمام إيران يف حال
انسحاب أمريكا من االتفاق النووي ،هي:
السيناريو األول :أن تنسحب إيران من االتفاق النووي أيضاً ،وأن تنهي التزامها مبضمون
االتفاق وتستأنف ختصيب اليورانيوم بقوة.
السيناريو الثاين :يستخلص من آلية اخلالف والنزاع يف االتفاق النووي ،حيث تسمح جلميع
األطراف تقدمي شكوى رمسية يف اللجنة اليت ُشكلت للبت يف انتهاك مضمون االتفاق.
السيناريو الثالث :من احملتمل أن تتخذ إيران القرار بشأن االنسحاب من معاهدة «إن يب
يت» (احلد من انتشار األسلحة النووية) ،فهي من املوقعني على هذه املعاهدة .8

 -7انصراف شرکتهای ارواپیی از مهکاری اب ایران اب تعهد ارواپ به برجام مهخوانی ندارد ،خربگزاری ایسنا
 -8ظریف سه سناریوی ِ
پیشروی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را تشریح کرد (ظريف :هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة
أمام إيران يف حال انسحاب أمريكا من االتفاق النووي)
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اخلامتة
يبدو أن تفكيك االتفاق اسرتاتيجية أمريكية هدفها إجبار إيران على الدخول من جديد يف
عملية تفاوضية لتحصيل اتفاق يروق أكثر للحكومة األمريكية ،لكن هذا االفرتاض ال يبدو مقبوالً

لإليرانيني؛ إذ إن االتفاق الذي يصفه الرئيس األمريكي بـ”الصفقة األكثر غباء” جيد -ابحلدة
نفسها -معارضني ُكثراً داخل إيران ،بعضهم يف مراكز صنع القرار اإليراين؛ لذلك ،فإن احلديث عن
دخول يف عملية تفاوضية جديدة بشأن الربانمج النووي اإليراين ،لن يكون مقبوالً ملراكز صناعة
القرار يف إيران ،ويبدو أهنم ليسوا واثقني من قدرة األطراف األوروبية على جتنب التبعات السيئة بعد
مرحلة االنسحاب األمريكي من االتفاق ،وكذلك ليس هناك أدىن قبول أبن يدخل اإليرانيون يف
إعادة تفاوض حول االتفاق النووي أو بشأن الصواريخ البالستية.
سيكون تداعيات االنسحاب األمريكي أزمات سياسية يف املنطقة ،وستعمد
ويف املقابل
ّ
إيران إىل تقوية عالقاهتا مع منافسي واشنطن ويف مقدمتهم روسيا والصني ،وستعمد أيضاً إىل جعل
إدارة الوالايت املتحدة األمريكية لألزمات يف املنطقة أمراً يف غاية الصعوبة دون األخذ بعني االعتبار
مصاحل ودور إيران.
املصادر:

1. World Investment Report 2017, UNCTAD, P:224.- http://unctad.
org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf

 2 .تورم از مرز  40درصد گذشت /تورم مواد خوراکی  57درصد (التضخم جتاوز عتبة 40%
/تضخم املواد الغذائية وصل إىل  ،)% 57خربگزاري مهر 12 ،فروردين -.1392
https://www.mehrnews.com/news/2024736/
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دو سناریو از آینده برجام (سيناريوهني يف املستقبل االتفاق النووي) صحيفة دنياى اقتصاد3 .3
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3338186.اإليرانية
4. Great Expectations, Delayed Implementation, Bourse &
Bazaar,
January
2018.
-https://static1.squarespace.com/
static/54db7b69e4b00a5e4b11038c/t/5a580a2071c10baff710d9
1e/1515719208299/B%26B_Special_Report_Iran_Economic_
Implementation_MD.pdf
5. Tehran Times: UNCTAD -FDI inflows to Iran up nearly 50% in
2017.- www.tehrantimes.com/news/.../FDI-inflows-to-Iran-upnearly-50-in-2017-UNCTAD
6. Iran approves the Sixth Development Plan to boost investment.https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a25e9cc-44d045fa-9a54-905de434fc66

، انصراف شرکتهای ارواپیی از مهکاری اب ایران اب تعهد ارواپ به برجام مهخوانی ندارد7 .
https://www.isna.ir/news/97023016852 -.خربگزاری ایسنا

ِ ظریف سه سناریوی8 .8
:پیشروی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را تشریح کرد (ظريف
- .)هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة أمام إيران يف حال انسحاب أمريكا من االتفاق النووي
http://tn.ai/1707431
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تأثيرات انخفاض قيمة العملة التركية
أحمد حسن علي *

8-9-2018
تسبّب تفاقم اخلالف بني الوالايت املتحدة وتركيا بتوتر العالقات بني البلدين يف حالة مل
تشهدها البالد إال عام  1974حينما اجتاحت القوات الرتكية مشال قربص ،واقرتبت العالقات
بني البلدين حليفي الناتو -حينها وحىت اآلن -من نقطة االهنيار.
لقد ّأدت جمموعة من العوامل إىل األزمة احلالية يف تركيا ،وبدأ أتثر العملة بشدة بفعل
االنقالب الفاشل ض ّد الرئيس رجب طيب أردوغان يف عام  ،2016حيث تطورت األمور
السياسية بعد االستفتاء املثري للجدل يف  2017الذي منح على إثره أردوغان صالحيات واسعة.
واندلعت األزمة احلالية اليت تسارعت من خالل تغريدة للرئيس األمريكي دوانلد ترامب
عن استمرار احتجاز القس األمريكي أندرو برونسون ،بتهمة اإلرهاب والتجسس لصاحل الوالايت
املتحدة ودعم االنقالبيني ،منذ سنتني تقريباً بعد محلة اعتقاالت واسعة النطاق يف تركيا إثر فشل
االنقالب العسكري.
لكن األثر الكبري انعكس بسبب املخاوف املتفاقمة من إدارة الرئيس أردوغان للشؤون
االقتصادية يف تركيا ،الذي أعيد انتخابه يف متوز مع سلطات شبه مطلقة .وإن املشكالت يف تركيا
ميكن أن تزعزع استقرار اقتصاد الدول اليت تقع على احلدود مثل العراق وسوراي وإيران.
وعلى الرغم من أن اقتصاد تركيا هو يف املرتبة السابعة عشرة يف العامل لكن مشكالهتا تزداد
سوءاً ،والسيما أن احلرب التجارية اليت بدأها ترامب تربك التجارة العاملية ،وتضعف التحالفات
الدولية ،وهتدد النمو االقتصادي يف مجيع أحناء العامل.
وتنبع خماوف املستثمرين األجانب يف تركيا من أن تؤدي احلكومة الشعبوية ألردوغان إىل
انتهاج سياسات اقتصادية غري مسؤولة تقوض استقالل البنك املركزي الرتكي ،وخيشى املراقبون
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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كذلك أن متنع تلك السياسات من اختاذ اخلطوات الضرورية لوضع االقتصاد على أسس أكثر
استقراراً.
وكانت األسواق تتداول اللرية الرتكية بسعر  4.7للدوالر قبل متوز لكنها اخنفضت بعد
االنتخاابت الرائسية إىل  ،5.5مث استمرت يف االخنفاض حىت هناية آب .وحينما شعر ترامب أبن
الضغوط السياسية واإلعالمية على تركيا تؤيت أكلها بعد أن أصدر عقوابت ضد وزيري العدل
والداخلية يف تركيا العتقال القس األمريكي ،أعلن فرض عقوابت اقتصادية مبضاعفة التعريفات
اجلمركية على الصلب الرتكي املستورد إىل مخسني يف املئة وعلى األملنيوم إىل عشرين يف املئة؛ وقد
ّأدت هذه العقوابت األمريكية إىل جعل الصلب الرتكي األغلى يف السوق األمريكية ،مما شكل
انتكاسة للصادرات الرتكية من الصلب (.)1
وأاثرت املواجهة شبه الشخصية بني الزعيمني األمريكي والرتكي تساؤالت يف حال كان
الرئيسان سيخوضان مزيداً من الرد ورد الفعل وما يتبعها من فوضى على نطاق أوسع ،وقد بدأ
اخلالف الشخصي بينهما يظهر يف شكل صراع دبلوماسي آخذ يف االتساع يركز بنحو كبري على
شخصنة األمور السياسية.
لقد وجه أردوغان انتقادات مباشرة إىل الوالايت املتحدة يف قضية تنسيق االنقالب العسكري عرب
الداعية الرتكي فتح هللا غولن من منفاه يف بنسلفانيا ،وطالب بتسليمه وهو ما رفضه املسؤولون األمريكيون.
وكلما زاد الرئيس ترامب من حدة خطابه زاد الرئيس أردوغان أيضاً من هلجته ،ومل يبد أي
عالمة على الرتاجع ،وهاجم القوى األجنبية اليت اهتمها بتدبري األزمة االقتصادية يف تركيا ،وتعهد
بعدم الرضوخ للضغوط الغربية .وقال أردوغان« :إن أولئك الذين يعتقدون أهنم يستطيعون أن
جيعلوان نركع ابلتالعب االقتصادي ،مل يفهموا هذه األمة على اإلطالق ،ال ميكنهم استخدام لغة
التهديد ولغة االبتزاز ضد هذه األمة»(.)2
أراد ترامب من خالل الضغوط السياسية واالقتصادية عقد اتفاق مع أردوغان إلطالق سراح
القس .يف املقابل ،وافقت الوالايت املتحدة على إعادة مصريف تركي كبري -عمل يف خلق بنك
الرتكي -مسجون لديها بتهمة خرق العقوابت األمريكية على إيران ،إلمتام ما تبقى من عقوبته يف
تركيا .وأُطلق سراح معتقل تركي يف إسرائيل بطلب من الرئيس األمريكي.
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ويبدو أن هناك حماوالت دبلوماسية تركية لرفع العقوابت األمريكية ضد خلق بنك الرتكي
بيد أن
اململوك للدولة بسبب ما اعتربهتا الوالايت املتحدة «آتمراً» النتهاك عقوابت أمريكية ضد إيرانَ ،
عدم اإلفراج عن القس األمريكي أصاب احملاداثت حبالة من اجلمود وسط تشدُّد الرئيسني يف مواقفهما.
ومضى الرئيس الرتكي أكثر صرامة ودعا األتراك إىل بيع الذهب والدوالر وشراء اللرية لتعزيز
العملة الرتكية ،قائال« :أولئك الذين لديهم دوالرات ،ويورو ،وذهب حتت الوسائد ،جيب أن يذهبوا
ويغريوها يف مصارفنا ابللرية الرتكية ،فهذا هو الكفاح الوطين»(.)3
ّأدى هبوط اللرية إىل قلق األسواق املالية ألنه أاثر الشكوك حول االستثمار يف األوراق
املالية الرتكية ،وارتفع العائد على السندات الرتكية ذات العشر سنوات بنحو حاد ليصل إىل أكثر
من  ،20%وهو ما يعين أن التجار يطالبون بعائدات أعلى بكثري ملا يعدونه استثماراً ينطوي على
خماطر متزايدة .وامتد القلق إىل شكوك حول استثمارات املصارف اآلسيوية واألوروبية اليت استثمرت
بنحو كبري يف تركيا ،وشاركت يف اخنفاض أسواق األسهم حول العامل (.)5
وقد عكس االخنفاض احلاد يف قيمة العملة املخاوف بشأن السياسات االقتصادية ألردوغان،
الذي اعتمد على االستثمارات يف البناء .وإن االحندار األكثر حدة يف اللرية منذ إعادة انتخاب
السيد أردوغان تغذيها املخاوف من أنه صار معزوالً أكثر من أي وقت مضى ويتبع سياسات
اقتصادية ال تفيد املستثمرين ،مثل رفضه رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم وختفيف الضغط
على اللرية ،وذهبت احلكومة الرتكية أبعد حينما أعلنت عن توجهها اقتصادايً إىل الدول املؤيدة
لرتكيا ،مثل روسيا وإيران على الرغم من العقوابت األمريكية ضدمها.
توجه تركيا إىل احملور الروسي
يف السنوات األخرية ،أصبحت تركيا أقرب إىل روسيا وإيران -وكالمها يعانيان من العقوابت
األمريكية ،-وحني العودة إىل التأريخ القريب يف العالقات األمريكية-الرتكية ،جند أهنا كانت وثيقة
يف عهد ابراك أوابما الذي وصف تركيا بـ»الدميقراطية اإلسالمية العظيمة ،وأمنوذج ابلغ األمهية
لبلدان إسالمية أخرى يف املنطقة»(.)5
وحتولت العالقة بني الدول الثالث (تركيا وروسيا وإيران) إىل تفاهم يف حل الصراع السوري
الذي دخل عامه الثامن ،وكنتيجة هلذا التفاهم أصبحت معظم أجزاء سوراي حتت سيطرة الرئيس
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بشار األسد الذي ما زالت الوالايت املتحدة تسعى إىل إسقاطه .ويبدو أن أساس اخلالف بني
األمريكيني واألتراك بدأ حول كيفية التعامل مع األكراد ،إذ ع ّدهتم الوالايت املتحدة حلفاء يف
احلرب على تنظيم داعش ،فيما اشتكى األتراك من عدم التزام القيادة األمريكية بتعهداهتا حول بقاء
األكراد إىل الشرق من هنر الفرات.
وردت تركيا على عدم التزام الوالايت املتحدة يف مسألة األكراد إىل القيام بعمليات عسكرية
يف سوراي ومالحقة الفصائل الكردية املوالية للوالايت املتحدة .ويف الوقت نفسه سعت إىل التفاوض
مع روسيا لشراء نظام دفاع جوي متقدم من طراز إس ،400-وهو ما عده األمريكيون خطوة تؤثر
على املصاحل الدفاعية االسرتاتيجية للوالايت املتحدة وحلفائها يف حال أخذان ابحلسبان أن تركيا
عضو فعال يف حلف الناتو.
ونقلت جملة فورين بوليسي عن أحد اخلرباء األمريكيني ،أن تركيا إذا استخدمت طائرات
إف 35-األمريكية ويف الوقت نفسه تعتمد على منظومة إس 400-الروسية ،فإن موسكو
ستكون قادرة على مجع معلومات قيمة عن الطائرة اليت تع ّد أحدث طائرة ذات تقنية عالية يف
السالح األمريكي؛ وعلى إثر ذلك ،أعلنت القيادة األمريكية أتخري تسليم الطائرات إىل تركيا (.)6
السياسة املالية والنقدية للحكومة الرتكية
إن إبقاء معدالت الفائدة منخفضة ساعد على متويل برانمج التحفيز املايل اخلاص برتكيا
حول صناعات البناء لتوليد منو مرتفع ،لكن أسعار الفائدة املنخفضة أيضاً تؤدي إىل زايدة التضخم.
وسيؤدي ضعف العملة الرتكية إىل تفاقم مشكلة التضخم املستمرة يف تركيا؛ مما جيعل احلياة
أكثر صعوبة للسكان البالغ عددهم  80مليون نسمة .ومع ارتفاع معدالت التضخم ابلفعل منذ
عدة أشهر ،واجه املستهلكون األتراك ارتفاع أسعار املواد الغذائية والوقود واألدوية؛ وابلتايل سوف
تصبح املنتجات املستوردة أكثر تكلفة يف تركيا.
فعلى سبيل املثال -وبينما تستمر اللرية يف خسارة قيمتها مقابل اليورو -فإن الفجوة بني
املبالغ اليت تدفعها شركات األدوية للموردين األوروبيني ،واملبالغ اليت يتلقوهنا من الصيدليات الرتكية
آخذة يف االتساع.
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وفقدت اللرية أكثر من  %40مقابل الدوالر األمريكي منذ بداية هذا العام ،ويظهر
االقتصاد الرتكي ابلفعل عالمات اإلجهاد :فهو يدير عجز احلساب اجلاري ،مقرتانً مبستوايت عالية
من الديون يف القطاع اخلاص ومتويل أجنيب كبري يف النظام املصريف .وبلغ معدل التضخم السنوي
 %15.9يف متوز وهو أكثر من مخسة أضعاف املعدل املتوسط للدول الغنية ،وازداد االقرتاض
احلكومي ابلعملة األجنبية ارتفاعاً خطرياً (.)7
وهناك أيضاً قلق وخماوف لدى املستثمرين األجانب من حدوث اهنيار يف قطاع البناء بعد
سنوات من النمو ،اتركة للمصارف الرتكية ديون متزايدة .وسعت الشركات الرتكية إىل خفض
تكاليف االقرتاض يف السنوات األخرية ابحلصول على قروض ابلعمالت األجنبية .ويشعر املراقبون
ابلقلق من أن الشركات قد تتخلف اآلن عن سداد القروض؛ ألن األتراك يدفعون هلم ابللرية مع كرب
الفجوة بني اللرية والعمالت األخرى مثل الدوالر واليورو.
وحيرتز االقتصاديون من أن تشهد تركيا أزمة كساد وأزمة ديون تتطلب محلة إنقاذ من
صندوق النقد الدويل يف حال عدم استعادة الثقة ابللرية الرتكية قريباً ،فيما يعتقد صندوق النقد
الدويل أن لدى تركيا أقل مستوى من االحتياطيات الكافية القتصادات األسواق الناشئة الرئيسة؛
ما جيعلها عرضة هلجمات املضاربة (.)8
إن سعي تركيا يف الوضع احلايل للحصول على متويل من مصدر خارجي ذات خيارات
حمدودة ،وعلى عكس اليوانن اليت شهدت أزمة مالية ،فإن تركيا ليست عضواً يف االحتاد األورويب
وال تستخدم اليورو؛ وهذا يعين أن البنك املركزي األورويب والدول الغنية يف مشال أورواب رمبا لن تقدم
التمويل (.)9
وهنا قد تتجه تركيا حنو روسيا اليت تواجه مشكالت خاصة هبا أو الصني اليت حتاول هتدئة
التوترات التجارية مع الوالايت املتحدة ،أو قطر أغىن بلد يف العامل من حيث الناتج احمللي اإلمجايل
للفرد .وال خيفى دور تركيا يف دعم قطر على جتاوزها احلصار الذي تقوده اململكة العربية السعودية
والذي دخل عامه الثاين ،ويعتقد املراقبون أن السيد أردوغان سيحاول كل شيء لعدم اللجوء إىل
صندوق النقد الدويل.
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التأثريات احملتملة على األسواق العاملية
يرسم اخلرباء صورة قامتة عن استمرار اخنفاض اللرية الرتكية حمذرين مواجهة األسواق العاملية
تداعيات كبرية ،إذ حياول املستثمرون تقييم أثر األزمة على املصارف األوروبية اليت أقرضت األموال
لرتكيا؛ بسبب عجز احلساب اجلاري الرتكي جنباً إىل جنب مع مستوايت عالية من الديون يف
القطاع اخلاص ومتويل أجنيب كبري يف النظام املصريف (.)10
وكما أشران آنفاً ،فإن معدل التضخم قد وصل إىل معدل سنوي بلغ  %15.9يف متوز،
وارتفع االقرتاض احلكومي ابلعملة األجنبية بنحو كبري ،وشعر املستثمرون ابلقلق من أن الشركات
الرتكية اليت اقرتضت بكثافة من أجل الربح يف طفرة البناء ،قد تكافح من أجل سداد القروض
ابلدوالر واليورو؛ ألن اللرية الضعيفة تعين أن هناك مزيداً من السداد ،ما يؤدي ابلنتيجة إىل تفاقم
املشكلة (.)11
خيص العامل -والسيما لدول املنطقة املرتبطة بعالقات وثيقة مع تركيا -حيذر اخلرباء من
وما ّ
أن هذا األمر قد ال يكون فقط أزمة حملية ،على الرغم من حقيقة أن تركيا متثل  % 1من االقتصاد
العاملي .وشهدت األزمة هبوطاً حاداً يف األسواق األوروبية والسيما يف الدول اليت تتعامل فيها
املصارف ابلعملة الرتكية (.)12
وتفيد تقارير رويرتز أبن عمالت األسواق الناشئة اخنفظت مع قلق املستثمرين بشأن
العدوى ،مثال على ذلك اخنفاض عملة جنوب أفريقيا مع الروبل الروسي والبيزو املكسيكي ،وسط
خماوف من أن فشل حكومة السيد أردوغان يف معاجلة أزمتها املالية سيكون هلا أتثري الدومينو على
الدول األخرى الضعيفة ،حيث إن إصرار الرئيس الرتكي على أن بالده ستتمكن من جتاوز احلصار
االقتصادي مل يقدم ما يكفي لطمأنة األسواق املالية ،ووضع بلدان األسواق الناشئة ذات األمهية
االسرتاتيجية يف حالة االهنيار احملتمل.
وبدالً من ذلك ،هاجم أردوغان الرئيس األمريكي لفرضه العقوابت ومضاعفة التعريفات
اجلمركية على واردات الصلب واألملنيوم الرتكية وقال -وهو يواجه ضغوطاً من األسواق لالستجابة
لسقوط اللرية ومعدل تضخم مرتفع« :-حنن معاً يف الناتو ،وأنت تطعن شريكك االسرتاتيجي يف
ظهره»(.)13
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وحىت الوقت احلايل ،مل يقدم الرئيس أردوغان أي تلميح إىل أنه سيطلق سراح القس
األمريكي ،ومل يقدم حىت اآلن أي طلب إىل صندوق النقد الدويل للمساعدة املالية الطارئة ،وقال
إن اللرية ستستقر قريباً على أقصى مستوى معقول.
تصب أحاديث أردوغان الزيت على النار ،ومع مزيد من
وخيشى اخلرباء االقتصاديون من أن ّ
إضعاف اللرية فإن تركيا قد تواجه دوامة هبوطية ،حيث ميكن أن يكون التخلف عن السداد هي
النهاية .حيث إن ديون الشركات املقومة ابلدوالر اليت تبلغ قيمتها  300مليار دوالر جتعلها عرضة
للخطر بنح ٍو ٍ
التعرف على
خاص .وقد بدأ املضاربون يف العمالت يف تقييم الضرر احملتمل ألورواب و ّ
بلدان األسواق الناشئة األخرى اليت استفادت أيضاً من اخنفاض أسعار الفائدة العاملية لرتاكم الديون
ابلعمالت األجنبية خالل مدة ما بعد األزمة املالية (.)14
وخيشى بعض قادة دول االحتاد األورويب من احتمال انتقال مشكالت تركيا املالية إىل االحتاد
األورويب ،إما من خالل خسائر للمصارف اإلسبانية واإليطالية اليت قدمت قروضاً كبرية وإما من
زايدة غري مقبولة سياسياً يف اهلجرة .ودعت املستشارة األملانية أجنيال مريكل الرئيس أردوغان إىل
التخلي عن معارضته لرفع أسعار الفائدة ،مما يسمح للبنك املركزي يف أنقرة برفع تكاليف االقرتاض
الرمسية من مستواه احلايل؛ ومع اقتصاد يالقي صعوابت مجة ،ستحتاج تركيا إىل سياسات اقتصادية
ذات مصداقية وانضباط مايل مع استقالل البنك املركزي لعكس الوضع احلايل (.)15
يتعي
وميكن لتطبيع العالقات مع الوالايت املتحدة أن يقلل أيضاً من حجم اجملهود الذي ّ
على البنك املركزي الرتكي القيام به للسيطرة على الوضع االقتصادي ،لكن هذا ال حيدث على
األرجح يف الوقت احلايل ،ففي ضوء الظروف السياسية واالقتصادية الداخلية،ليس من الواضح إذا
كانت اخلطوات الضرورية ستتخذ الحتواء تداعيات السوق.
وقد أاثر غضب أردوغان على ترامب التكهنات أبنه قد يسحب تركيا من الناتو ويسعى إىل
احلصول على دعم مايل من روسيا والصني وليس من صندوق النقد الدويل ،مث إن حديث الرئيس
الرتكي عن «اإلرهابيني االقتصاديني على وسائل التواصل االجتماعي» ومالحقتهم من قبل السلطة
القضائية والسلطات املالية ابعتبارهم «شبكة من اخلونة» أعطى مزيداً من القلق لدى املستثمرين.
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اخلالصة
ليس من مصلحة االحتاد األورويب أن يرى تركيا غري مستقرة ويف الوقت نفسه ال توجد إرادة
سياسية ملساعدة األتراك ،إذ إن مواقف أردوغان يف السنوات األخرية جتاه أورواب والسيما أملانيا مل
يكن ودايً.
ويف حني خيشى بعضهم يف أورواب من أن األزمة الرتكية ميكن أن هتدد اتفاق الالجئني مع
أنقرة ،يرى آخرون أن تركيا حباجة إىل العملة الصعبة أكثر من أي وقت مضى وإنه ميكن السيطرة
على أي خطر قادم من تركيا.
ويتوقع االقتصاديون أنه يف حال بقيت تركيا على مسارها احلايل ،فإهنا سوف تطلب نوعاً
من اإلنقاذ املايل من االحتاد األورويب ،لكن آليات اإلنقاذ األوروبية هي لألعضاء فقط .وحىت إن
كان االحتاد األورويب يستطيع مساعدة تركيا فمن املرجح أن يرفض أردوغان الشروط املرتبطة هبذه
املساعدات مثل رفع سعر الفائدة.
وأتيت أزمة تركيا نتيجة لسنوات من السياسات املالية والنقدية املتساهلة تكاد تكون ابلكامل
من صنع الرئيس أردوغان نفسه ،وما جيعل الوضع خطرياً على تركيا هو أن أردوغان هو الوحيد
الذي ميتلك القدرة على إصالح األمور ،ومن غري املؤمل أن يفعل ذلك على املدى القريب.
ويقول املستثمرون األجانب -ومعظمهم من الدول األوروبية -إن الرئيس أردوغان طالب
وشن هجوماً الذعاً
األتراك مبقاطعة أجهزة ( )I Phoneوغريها من اإللكرتونيات األمريكيةَّ ،
للتوصل
على املنتقدين احملليني يف تركيا واصفهم ابخلونة واإلرهابيني االقتصاديني ،بدالً من السعي ُّ
حل وسط يف مواجهته مع إدارة ترامب بشأن سجن القس األمريكي.
إىل ٍّ
والذي يهم هنا -حبسب رأي املستثمرين األجانب -أنه مل يظهر أي استعداد لتأييد خطوات
سياسية صعبة مثل رفع أسعار الفائدة؛ للتحكم يف التضخم ووقف اخنفاض قيمة اللرية ،بل إن وزارة
املالية الرتكية أصبحت حتت سيطرته الشخصية ،وفقد البنك املركزي استقالله؛ وابلتايل خسرت تركيا
مصداقيتها لدى الكثري من املستثمرين.
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أوسع!

والسؤال األهم هو إذا كانت أزمة العملة ستتحول إىل أزمة مالية واقتصادية وسياسية

يعتقد اخلرباء االقتصاديون أن القيادة الرتكية مل تتعامل مع السبب األساس خلفض قيمة
اللرية ،وطاملا مل تُعاجل األسباب فستستمر هذه األزمة .ومع ارتفاع نسبة التضخم إىل ،%15
يتساءل كثريون عن املدى الذي ميكن أن يبلغه أردوغان ،إن الطبقة الوسطى يف تركيا اليت صوتت
لصاحل السيد أردوغان أبعداد كبرية ،ستخسر الكثري من مدخراهتا ابرتفاع التضخم ،وإذا مل يشعر
األتراك بعد أبمل أزمة العملة فإهنم سوف يشعرون بذلك قريباً.
ويف الوقت نفسه ،فإن الشركات اليت استفادت ابحلصول على قروض ابلدوالر واليورو
ستتعوق قدرهتا بشدة على السداد ،وهي عامل رئيس يف تعكري االقتصاد الرتكي يف السنوات
األخرية .وفضالً عن ذلك فإن إعادة متويل القروض أو السعي للحصول على ائتمان جديد سيكون
خيص النفط ألن تركيا دولة مستوردة للنفط ابلدوالر.
صعباً ،وهناك
مصدر آخر للقلق ّ
ٌ

ومن يراجع التأريخ الرتكي خالل األعوام املئة املاضية جيد أهنا مرت بثالث مراحل من
االنتعاش االقتصادي :أوهلا :بني أعوام  1953 - 1950حينما استفادت تركيا من املساعدات
املالية األمريكية ضمن مشروع مارشال ملواجهة املد الشيوعي ،اثنيها :بني أعوام 1990 - 1983
حني استثمرت تركيا احلرب العراقية-اإليرانية وحققت إجنازات اقتصادية ،اثلثها :حينما فتحت
األبواب لالستثمارات اخلارجية بني أعوام  2013 - 2003دولةً انشئةً كبريةً يف االقتصاد
العاملي ،لكنها فقدت تلك السمعة اليت جذبت هلا تلك االستثمارات اهلائلة؛ لذا حثت جمموعات
حلل األزمة ،مبا يف ذلك إهناء النزاع مع واشنطن
األعمال الرتكية احلكومة على اختاذ اخلطوات الالزمة ّ
ورفع أسعار الفائدة .ونظراً ملثل هذه الضغوط والتوقعات املخيفة ،يعتقد بعض املراقبني أهنا مسألة
وقت فقط قبل أن يعكس أردوغان مساره التصادمي ،ويسعى يف هناية املطاف إىل احلصول على
مساعدة من صندوق النقد الدويل حيث سيكون الرئيس األمريكي يف انتظاره.
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الكهرباء في العراق ..المشكلة والحلول
حيدر الخفاجي *

15-9-2018
ابتت قضية ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ بنحو حيقق ﺍملأﻣﻮﻧﻴﺔ يف العراق مصدر قلق رئيس لقطاع
الكهرابء ابلبالد ،إذ يقلل املختصون من إمكانية تلبية ذروة الطلب حالياً ،والسيما أنه اآلن
مبقدار حنو  % 50مما هو مطلوب .وبكل أتكيد ستتجاوز ذروة الطلب على الكهرابء القدرات
املتاحة للمحطات احلالية يف السنوات املقبلة .ومما ذُكر آنفاً فإن توقيت التعاقد على بناء حمطات
جدد عامل مهم لكنه لن خيلو من معوقات أمها توافر الوقود ،ومشكالت فنية أخرى غري متوقعة
كاإلخالل ابتفاقات إنشاء احملطات ،إن مشكلة الطاقة الكهرابئية يف العراق ليست وليدة اليوم،
فالبالد تعاين من نقص حاد ابلطاقة منذ العام  ،1990وقد تراكم هذا األمر بعد العام 2003
بسبب هتالك حمطات التوليد القدمية الذي رافقته عمليات التخريب خالل السنوات املاضية؛ لتزداد
إثر ذلك ساعات انقطاع التيار الكهرابئي عن املواطنني من ( )20 - 14ساعة يومياً؛ وهو ما
حرى هبم أن يعتمدوا مولدات الطاقة األهلية ،أو املولدات املنزلية الصغرية ،وكلتامها تضيف أعباء
مادية كبرية على األهايل.
السعة احلالية للكهرابء يف العراق
قدر الطلب على الكهرابء يف العراق حبوايل  57ترياواط */ساعة يف العام  ،2010ومل
تستطع البالد أن توفر آنذاك أكثر من  % 58من الطاقة؛ أي حنو  33ترياواط/ساعة فقط.
وتتوقع الدراسات أن ينمو الطلب على استهالك الكهرابء أبضعاف واصالً إىل  170ترياواط/ساعة
حبلول العام  2035بسبب النمو السكاين واالقتصادي؛ إذ سيتقاسم السكان وقطاع الصناعة هذا
الطلب بنسبة مساوية تقريباً خالل السنوات العشرين املقبلة.1
1- Iraq energy outlook, P:84.

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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استخدام املياه يف جمال الطاقة
يُ ُّ
عد املاء من احملددات املهمة الزدهار العراق مستقبالً ،إذ سيؤدي منو االقتصاد والسكان
إىل طلب متزايد على املياه والطاقة؛ وبذا يشكل شح املياه مصدر قلق يف املستقبل ،ومن املتوقع
أن يستمر االخنفاض بتدفق املياه من هنري دجلة والفرات يف السنوات املقبلة وحبسب تقارير الوكالة
الدولية للطاقة ( )IEAفقد شكلت االحتياجات املائية لدعم أنشطة قطاع الطاقة (إنتاج النفط
والغاز وتوليد الكهرابء) أكثر من  % 1فقط من احتياجات العراق يف عام  ،2015ومن غري
املتوقع أن تكون عامالً حامساً يف اسرتاتيجية املياه ،حيث إن التوربينات الغازية اليت تعمل بنظام
الدورة املركبة على وجه اخلصوص لديها متطلبات منخفضة من املياه مقارنة ابلعديد من اخليارات
التقنية األخرى ،مبا يف ذلك حمطات توليد الكهرابء اليت تعمل ابلنفط .وسريتبط تطوير القدرة
الكهرومائية يف العراق ارتباطاً وثيقاً ابختيارات السياسة املائية.
ومع ذلك ،ميكن أن تصبح املياه عامالً مهماً يف اسرتاتيجية الطاقة يف العراق -والسيما
يف جنوب البالد -حيث توجد احلاجة إىل حقن املاء للحفاظ على إنتاج النفط ولكن إمدادات
املياه العذبة اندرة نسبياً .وللحد من الطلب املـُفرط على املياه العذبة يف اجلنوب ،ومن الضروري
االستثمار املبكر واملستمر للحصول على إمدادات من مياه اخلليج ألغراض الطاقة يف املستقبل،
ومن املتوقع للعراق االستثمار يف قدرات التحلية للمساعدة على تلبية الطلب املتزايد على املياه
الصاحلة للشرب ،ولكن احلجم والتوقيت غري مؤكدين.2

(*) ترياواط :وهي الوحدة األكثر كرباً اليت تناسب إنتاج دولة من الطاقة الكهرابئية تريا واط =  1,000,000,000,000واط.
2- Iraq energy outlook, Ibid, pp: 102-103.
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استرياد الكهرابء من دول اجلوار
يستورد العراق حالياً الطاقة الكهرابئية من إيران بواقع ( )1300ميغاواط عرب أربع خطوط
كل من خرمشهر-البصرة ( ،)400وكرخة-العمارة ( ،)400وكرمنشاه-دايىل (،)400
وهي ٌ
وسربيل-زهاب-خانقني )(130؛ وهو ما يساعد على زايدة ساعات جتهيز الطاقة الكهرابئية يف
بغداد ،والبصرة ،وميسان ،ودايىل ،فضالً عن استرياد  100ميغاواط من تركيا.

وقد أوقف تصدير الطاقة الكهرابئية من قبل اجلانب اإليراين إىل العراق قبل ع ّدة أسابيع
ختص حتويل املبالغ املستحقة ،فضالً عن أسباب فنية أخرى حبسب وزارة الكهرابء
ألسباب ُّ
اإليرانية ،واستؤنف مرة أخرى األسبوع املاضي .إذ أكد وزير الطاقة اإليراين رضا أردكانيان “أ ّن
إيران استأنفت تصدير الكهرابء إىل العراق وأفغانستان وابكستان بعد انتهاء أزمة الكهرابء اليت
واجهتها يف اآلونة األخرية” .وأضاف أردكانيان أن اجلمهورية اإلسالمية ملتزمة يف مبادالت الطاقة
مع الدول اجملاورة.3
وهنالك عرض جديد من قبل اململكة العربية السعودية لتمويل العراق بشأن الطاقة الكهرابئية
يتضمن بناء حمطة كهرابئية يف اململكة خالل عام من توقيع االتفاق ،إذ تنتج هذه احملطة 3000
ميغاواط ،ويف هذا الشأن ينتظر العراق رداً من اململكة العربية السعودية من أجل مقرتحات التعاون
يف جمال الطاقة.4

( -3إيران تستأنف تصدير الكهرابء للعراق ،وابكستان وأفغانستان) :صادرات برق به عراق ،اپکستان وافغانستان ازسرگرفته شد
خربگزاری  -إیران.
 -4بعد توقف إمدادات إيران ..ما بدائل العراق للحصول على الكهرابء.
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التحدايت املستقبلية يف استهالك الطاقة والكهرابء للعراق
يف السنوات املقبلة ستصب الزايدة السريعة يف إنتاج النفط أكثر من حجمه احلايل ()100
مليار دوالر خبمس مرات ،حيث يرتفع الناتج احمللي قرابة ( )500مليار دوالر يف عام  .2035إذ
يشهد العراق منواً يف إمجايل الناتج احمللي أكثر من  14%سنوايً حىت عام  ،2020ومتوسط منو
يقارب  % 8يف السنة خالل فرتة التوقعات ككل.5
لكن الزايدة الكبرية يف كميات الوقود األحفوري السائل والغازي املطلوب لتلبية احتياجات
حمطات توليد الطاقة والكهرابئية واملياه قد تقلل من توافره للتصدير إىل  2,7مليون برميل يف
اليوم يف عام  ،2020و 3,8مليون برميل يف اليوم يف عام 6 2035؛ وهذا يعين أتخري مشاريع
توليد الكهرابء؛ األمر الذي يشكل حتدايً كبرياً يف املستقبل ويعوق االستفادة املثلى من الثروة
اهليدروكربونية ،ويهدد احملور األساس لإليرادات الذي تعول عليه الدولة لتحقيق التنمية املستدامة.
ويدفع النمو االقتصادي السريع الطلب على الطاقة بنحو أكرب يف املستقبل ،حيث يتضاعف
أربع مرات خالل األعوام املقبلة ،لريتفع بزايدة هائلة يف العام  ،2035وال ميكن للقدرة اإلضافية
اليت تعمل عليها وزارة الكهرابء أن تسد حاجة استهالك الطاقة الكهرابئية ،واملياه يف ضوء اخلطط
اإلسكانية الطموحة يف املستقبل القريب؛ وهذا يعين عدم متكن العراق من تلبية الطلب على
الكهرابء ،ولكنه قد ينجح يف سد الفجوة.

5- Iraq energy outlook, P:103.
6- Ibid, P:10.
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وهناك أمناط وسلوكيات غري مستدامة يف واستهالك الطاقة ،مما يؤدي الستنزاف موارد
الطاقة ونفادها ،وميكن تبيان هذه األسباب األساسية عند النقاط اآلتية:
 .1سياسة التسعرية والدعم املعمول هبا يف جمال الكهرابء وضعف الوعي يف هذا الشأن.
 .2عدم توافر وسائل فعالة لرقابة مصاحل املستهلك وحقوقه من احتياجات الطاقة الكهرابئية
عند تطبيق ذلك على املدن اجلديدة واملستقبلية.
 .3عدم إفشاء ثقافة الرتشيد يف الطاقة الكهرابء واملياه على مجيع املستوايت الصناعية،
واحلكومية ،والتجارية ،واملنزلية.
 .4االعتماد على حمطات تعمل ابلوقود األحفوري ،بدل االعتماد على الطاقة املتجددة
يف توليد الكهرابء.
خماطر أتجيل املعاجلة
وبناءً على ما ذُكر آنفاً فإن أتجيل معاجلة هذه املمارسات والتحدايت سينجم عنه املخاطر اآلتية:
 - 1استهالك نسبة كبرية من العائدات النفطية يف اإلنفاق االستثماري لتوفري الوقود
الالزم إلنتاج الكهرابء.7
 - 2عجز ميزانية الدولة نتيجة نقص اإليرادات النفطية ،إذ من املتوقع أن يصل استهالك
الوقود املطلوب لتوليد الكهرابء بنسبة عالية من إمجايل إنتاج النفط يف عام .2030
 - 3عدم حتقيق التنمية املستدامة يف جمال االستثمار األمثل للثروة اهليدروكربونية يف
السنوات القريبة.
7 -World Bank Document - The World Bank Documents, P:39.
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خطوات ملحة جيب اختاذها ملواجهة التحدايت احلالية واملستقبلية
إن هناك حاجة ماسة اآلن الختاذ اخلطوات اآلتية لتحقيق التنمية املستدامة:
1 .1دمج اسرتاتيجيات الطاقة املستدامة وخططها وأهدافها ضمن اسرتاتيجيات التنمية الوطنية
وسياساهتا ،وحتقيق التكامل بني سياسات قطاع الطاقة يف الدولة مع سياسات التنمية الوطنية
الشامل.
2 .2حتسني كفاءة إنتاج الطاقة واستخدامها ،والعمل على وضع إمكاانت الدولة كافة على وفق
خطة واضحة املعامل للتعامل مع أزمة الكهرابء واملاء.
 3 .تغيري األمناط غري املستدامة يف استهالك الطاقة ،اليت تؤدي بدورها إىل استنزاف موارد الطاقة
ونفادها.
4 .4تصحيح هيكل أسعار الكهرابء واملياه مبا يتماشى مع املواصفات العالية ،مبا ﻓـﻲ ذﻟـك وﺿـﻊ
الناس يف صميم تقدمي اخلدمات ،ومراعاة معايري اخلدمات املقدمة من قبل الدولة يف جمال الطاقة.
5 .5تصحيح آلية بناء املدن وقوانني البناء مبا يتماشى مع املواصفات العاملية ،والعمل على
مواصفات خاصة ببناء الوحدات السكنية توفر العزل احلراري واخنفاض السقف إىل املستوى
املناسب يف ترشيد استهالك الكهرابء واملياه ابلنحو األمثل.
 6 .توليد الكهرابء من الطاقة الشمسية ،والطاقة احلديثة املتجددة ،والتقليل من استخدام مشتقات
النفط والغاز يف توليد الكهرابء واملاء.
7 .7ﺑﻨــﺎء اﻟﻘﺪرات واﺨﻟﺒ ـﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺒﺤﺚ والتطوير وإنتاج الغاز احمللي ،وذلك لتأمني
مصادر وقود ذاتية وعدم االعتماد على مصادر خارجية.
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اخلامتة
يتطلب البحث إلجياد حلول ألزمة الكهرابء يف العراق عمالً استثنائياً ودؤوابً؛ لذا ال
ب ّد من إجياد أسس جديدة لغرض رقابة األداء وتقوميه داخل الوحدات احلكومية والسيما القطاع

الكهرابئي .وعلى الرغم من الرتكيز على إنتاج النفط كمؤشر رئيس ألداء الطاقة يف العراق يف
السنوات املقبلة ،بيد أن التقدم يف تطوير قطاع الغاز قد يتطلب أكثر جمهود من مؤسسات الدولة
يف املستقبل.

ويُربز قطاع الطاقة -أكثر من أي قطاع آخر -حتدايت يف تنسيق السياسات؛ مما يتطلب
توافراً للطاقة مع منو مصادر جديدة للطلب عليه (يف جمال توليد الكهرابء والصناعة) ،وأيخذ
ابحلسبان منو الطاقة التكريرية احلديثة .ويف حال مل ينجح العراق يف إدارة هذه التحدايت ،فستكون
هناك جمموعة من الفرص الضائعة عرب هذا القطاع من املمكن أن تؤدي إىل زايدة الطلب احمللي
على النفط -مع حدوث تبعات أيضاً لصادرات النفط وموقف العراق املايل .-أما إذا جنح العراق
يف تطوير قطاع الطاقة ،فإن ذلك سيكون خطوة كبرية يف دفع البالد عن االعتماد املباشر على
النفط ،وسيكون مبنزلة املؤشر على توافر القدرة املؤسسية ملواجهة التحدايت األخرى اليت تواجه
قطاع الطاقة العراقي وقطاع االقتصاد.
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:املصادر
1- Iraq energy outlook- https://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/WEO_2012_Iraq_Energy_
OutlookFINAL.pdf

 اپکستان و افغانستان ازسرگرفته شد (إيران، صادرات برق به عراق: خربگزاری – ایران-2
. ) ابكستان وافغانستان،تستأنف تصدير الكهرابء للعراق
3- World Bank Document - The World Bank Documents
http://documents.worldbank.org/curated/
en/697151484692690028/pdf/108714-ARABIC-PUBLICProgram-Document-IRAQ-Expenditure-Rationalization-EnergyEfficiency-and-SOE-Governance-DPF-P161167-For-disclosure.pdf

ما بدائل العراق للحصول على الكهرابء؟.. بعد توقف إمدادات إيران-4
https://arabic.cnn.com/business/video/2018/08/26/v64735-busiran-iraq-electricity
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األنموذج الصحي في المملكة المتحدة
أحمد حسن علي *

16-9-2018
إذا أردان بيان أوجه التشابه بني النظامني الصحيني يف العراق ومصر سنجد أن التشابه كبري
بينهما ،لكنهما من حيث االختالف يتغايران بتصحيح املسار الصحي يف البلدين؛ إذ قررت
احلكومة املصرية اعتماد سلسلة من اإلصالحات أمهها أهنا تسعى يف العام املقبل إىل تطبيق نظام
صحي مشابه للنظام الربيطاين وتغيري واقع املؤسسات الصحية املصرية اليت شهدت -وما تزال-
انتقادات كبرية .وستستهدف هذه الورقة قراءة هلذه اإلصالحات الصحية اليت قد تكون مفيدة يف
إصالح الواقع الصحي العراقي.
وقد وافق الربملان املصري يف كانون األول  2017على قانون جديد للتأمني الصحي على
املستوى الوطين ،لكن هذا القانون أاثر جدالً كبرياً ومناقشات مستفيضة بني نقابة األطباء املصرية
املعارضة للقانون ونواب الربملان الذين اعتمدوا ابألغلبية األمنوذج الربيطاين للنظام الصحي(.)1
ُّ
ويعد قانون التأمني الصحي اجلديد حماولة حكومية للتغلب على أوجه القصور يف النظام القدمي
الذي يراه كثريون نظاماً فاشالً ال حيمي حقوق املرضى ،فالنظام الصحي يف مصر كان -وما يزال-
يتعرض النتقادات شديدة لعدم استيفائه املعايري املطلوبة.
يعزز من جودة اخلدمات
وعلى وفق رؤية مشرعي القانون اجلديد فإن نظام التأمني الصحي ّ
الصحية يف املستشفيات العامة والوحدات الصحية ،وإن التعديالت املعتمدة حديثاً تضمن اخلدمات
الطبية جلميع املواطنني ،أما القانون القدمي فكان يعمل على تغطية اخلدمات الصحية للعاملني يف
القطاع احلكومي فقط.
وتعتقد احلكومة املصرية أن عليها اللجوء إىل طرح نوع خمتلف من ميزانية الصحة ،بعد مراجعة
العديد من أنظمة التأمني الصحي يف العامل مث اختيار أمنوذج مشابه للنظام الصحي يف اململكة
املتحدة؛ من أجل حتسني اخلدمات الصحية وجعلها مستدامة ومستقرة وجتنب اهنيارها بسبب نقص
التمويل.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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حتول من النظام االشرتاكي فيقتضي توافر خدمات صحية وتعليمية جبودة
وكي يكون هناك ّ
جيدة و ّأل تبقى هذه اخلدمات جمانية ،وقد تكون رسوم االشرتاك يف النظام اجلديد عالية يف البداية
وينص قانون التأمني الصحي اجلديد على أن تغطي احلكومة
لكنها ستكون يف متناول اجلميعّ .
كامل النفقات الصحية لألشخاص غري القادرين على دفع تكاليف عالجهم الطيب ،وهو ما ميثل
كل املسجلني يف وزارة الرعاية االجتماعية.
خصائص النظام الصحي اجلديد
حبسب القانون اجلديد ،ستُلغى وزارة الصحة ولن تصبح املستشفيات اتبعة هلا بعد اكتمال
أتسيس النظام اجلديد للتأمني الصحي ،وستتبع املستشفيات ثالث هيئات مستقلة (التمويل،
واالعتماد ،واجلودة ،والرقابة) التابعة بدورها جمللس الوزراء.
ومن املفرتض أن يكون لكل مواطن ملف طيب خاص وطبيب عائلة مسؤول عنه يف وحدة
رعاية صحية أولية ،وهذا امللف يشمل بياانت املواطن الشخصية مع مجيع الزايرات الطبية والتأريخ
الصحي ،وستضم وحدات الرعاية األولية طبيب األسرة ،وأخصائي أطفال ،وأخصائية نساء ووالدة،
وطبيب أسنان ،وممرضني ،وقسماً لألشعة والتحليل.
لكل
وتقدم اخلدمة الطبية إىل املواطن بعد إبرازه بطاقة التأمني الصحي اخلاص به وبعائلته ،و ّ
من حيمل الرقم الوطين مع رقم التأمني الصحي ،وبعدها ُي ّول املريض إىل املستوى الطيب األعلى
كل
من خالل طبيب األسرة ابستخدام شبكة احلاسبات اإللكرتونية ،حيث من املفرتض جتهيز ّ
وحدة صحية بِعدة أجهزة حاسبات ،ويف حال عدم االشرتاك أو التخلف عن السداد لن يستطيع
املنتفع االستفادة من اخلدمات الطبية ،ابستثناء حاالت الطوارئ .ويُكفل من هم من ذوي الدخل
املنخفض يف قانون التأمني الصحي اجلديد ،وتدفع الدولة اشرتاكاهتم يف التأمني الصحي والسيما
املشمولني يف مؤسسات الرعاية االجتماعية.
كل مرحلة يطبق فيها التأمني الصحي الشامل سيُلغى العالج تدرجيياً على نفقة الدولة؛ حىت
ويف ّ
إلغائها كلياً ،مع تعميم تطبيق النظام على الدولة وحتال ميزانيتها إىل التأمني .وتستغرق املراحل مخسة
عشر عاماً خبطة مقسمة على ثالث مراحل أمد الواحدة مخس سنوات ،ويبدأ تطبيق املرحلة األوىل
يف حمافظات إقليم قناة السويس اخلمس .ويهدف الربانمج اجلديد خالل املرحلة األوىل إىل تطوير
مجيع املستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يف احملافظات املعنية ،مع إدخال املاكنة اإللكرتونية
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لتكون جاهزة لتطبيق النظام الصحي اجلديد ،مع إنشاء اهليئات اجلديدة اليت ستتوىل إدارة النظام
الصحي احلديث دون االرتباط بوزارة الصحة(.)2
اعرتاضات الرافضني لقانون التأمني الصحي
وعلى الرغم من التأثري اإلجيايب املأمول من القانون اجلديد ،لكن هذا ال خيلو من خماوف بسبب
أتثر دخل املواطن برسوم التأمني الشهرية؛ وابلنظر إىل الظروف االقتصادية الصعبة لعموم السكان،
فإن تعديالت القانون ستضع عبئاً كبرياً على األُسر ذات الدخل املنخفض؛ ألن القانون اجلديد
خيصص  %1.6فقط من الناتج احمللي اإلمجايل إىل الرعاية الصحية ،بدالً من  %3كما هو معمول
به.
ويقول تقرير نقابة األطباء املصرية إن املواطن كان يدفع  % 1فقط من دخله للتأمني الصحي،
بينما مبوجب القانون اجلديد فإن على املواطن أن يدفع  % 1له ،و % 3عن زوجه ،و % 1ألول
طفلني ،مث  % 1.5لألطفال اإلضافيني .وفضالً عن ذلك فإن على املواطن أن يدفع  % 7من
تكلفة العمليات اجلراحية و % 20من تكلفة إجراء الفحوص الطبية ،ومل يشمل القانون تغطية
عالج األجانب الذين عليهم حتمل النفقات الصحية كافة(.)3
وفيما خيص املستشفيات التابعة للجيش أو الشرطة أو اململوكة للقطاع اخلاص ،فإهنا لن يُسمح
هلا ابملشاركة يف هذا النظام ّإل بعد استيفاء الشروط املنصوص عليها يف القانون ومطابقة املعايري.
ختوف لدى املعارضني لقانون التأمني الصحي من أن يؤدي إىل استحواذ القطاع اخلاص
وهناك ّ
على املؤسسات الطبية بعد استيفاء الشروط املطلوبة واالستفادة من االستثمارات يف قطاع الصحة.
ويف غياب الشفافية وحضور الفساد خيشى املعارضون من أن يسعى القطاع اخلاص إىل السيطرة
على القطاع الصحي من خالل التعاقد مع احلكومة؛ لتحقيق أكرب قدر من األرابح والتحكم يف
املؤسسات الصحية .ولكن احلكومة ترى أن االستثمار يف الصحة أمر ضروري لتقدمي خدمات
طبية جبودة أفضل مما هو موجود حالياً ،والعمل على وفق النظام الصحي الربيطاين الذي يعتمد
على القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمة للمواطنني ابستثناء ذوي الدخل املنخفض الذين تتوىل الدولة
رعايتهم.
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واجلدير ابلذكر أن أهم أسباب جناح نظام الصحة الربيطانية أهنا تعمل يف واقع بعيد عن الفساد
وعلى وفق شفافية عالية ،وما عدا ذلك فإن القطاع اخلاص قد يسيطر على تقدمي اخلدمات الصحية
مما يؤدي إىل فشل نظام التأمني الصحي الشامل.
وقد تسعى بعض الشركات اخلاصة اململوكة جلهات أجنبية إىل الدخول يف السوق الطبية وتقدمي
استثمارات كبرية؛ مما قد يشكل سالحاً ذا حدين؛ ألهنا إن متكنت من استغالل الفساد فإهنا
ستحتكر األسواق الطبية .وحبسب بعض التقارير املصرية فإن بعض الشركات اإلماراتية والسعودية
تتجه لدعم استثماراهتا يف السوق الطبية املصرية اليت إن مل تكن على وفق ضوابط واضحة منظمة
لنسب االستحواذ فإن عهداً من االحتكار سينشأ يف البالد(.)4
وكي ال تشهد البالد مرحلة احتكار عدد من الشركات للقطاع الصحي اخلاص اليت ستدخل
خيص تعاقدات
شريكاً يف تقدمي اخلدمة الصحية للمواطنني ،وتفرض شروطها على احلكومة فيما ّ
التأمني الصحي اجلديد تعويضاً لعدم جودة اخلدمة الطبية يف املستشفيات احلكومية ،لذا ينبغي
للحكومة السعي من أجل توافر اخلدمات الطبية احلكومية القادرة على منافسة القطاع اخلاص؛
ليتحول القطاع اخلاص إىل شريك اثنوي وليس أساسياً ،كما هو احلال يف اململكة املتحدة ،وإال
وقع املواطن ضحية تلك الشركات يف سعيها إىل الربح.
العراق والنظام الصحي الربيطاين
هناك تشابه يف مشكالت تطبيق النظام الصحي الربيطاين على العراق من عدة وجوه؛ إذ توجد
حتمل أعباء التأمني الصحي؛ وابلتايل تصبح الدولة
فئة واسعة من السكان يف العراق ال تستطيع ّ
ملزمة يف دفع اشرتاكات التأمني اخلاصة هبا .ومن جانب آخر ،يعد افتقار املؤسسات العراقية إىل
وسائل إحصاء دقيق وشفاف للفئات السكانية ذات الدخل املنخفض معضلة كبرية يف كيفية معرفة
املؤهلني من غريهم عند التسجيل يف الرعاية االجتماعية ،إذ إن إصدار البطاقة الصحية لذوي الدخل
املنخفض قد خيضع لضوابط غري مهنية وسط الفساد واحملاابة واحملسوبية.
ومن هنا ،فإن العراق -ابلدرجة األوىل -حباجة إىل مركز بياانت أو معلومات مركزية تعمل
على وفق برامج علمية متقدمة تستطيع كشف كل التالعبات والتحايالت يف سجالت الرعاية
االجتماعية ،من طريق نظام البصمة اإللكرتونية اليت تستطيع متابعة األمساء الومهية أو احلقيقية اليت
تسيء استخدام النظام العام ومالحقتها.
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ويعد تطوير مجيع املستشفيات العراقية ووحدات الرعاية الصحية يف احملافظات مع استخدام
املاكينة اإللكرتونية لتطبيق نظام التأمني الصحي أمراً ضرورايً شريطة أن يكون على وفق جداول زمنية
حمددة ،وتقدمي البطاقة الطبية إىل املواطن وارتباطه مبركز صحي حمدد.
وكما ذُكر آنفاً عن مصر -وكي ال يقع املواطن ضحية احتكار القطاع اخلاص يف العراق -ينبغي
للحكومة العراقية عند تقدميها اخلدمات الصحية أن تفرض شروطها يف تعاقدات التأمني الصحي
على القطاع اخلاص ،وأن تعمل بكل جد على منافسة القطاع اخلاص عرب وحدات الرعاية الصحية
احلكومية حىت جتعل من القطاع الطيب اخلاص مشاركاً اثنوايً ،وإال فإن أي نظام للتأمني الصحي يف
العراق لن ينجح.
وجدير ذكره هو أن احلكومة العراقية اقرتحت يف العام  2014أهنا ستعمل على اعتماد نظام
التأمني الصحي وتطبيق آلية طبيب األسرة على املستوى الوطين؛ بيد أن هذا النظام مل ير النور بسبب
احلرب ضد تنظيم داعش بعد احتالله ملناطق واسعة ،والعجز املايل الذي سببته احلرب ضد التنظيم؛
مما اضطر احلكومة إىل االستدانة من اخلارج.
ويرى الباحث أن تنفيذ املشروع ميكن أن يبدأ جتريبياً يف إحدى احملافظات ذات السكان األقل
عدداً مثل حمافظة املثىن؛ ملعرفة صعوابت التطبيق ،وإجياد احللول املناسبة هلا .وإن االستفادة من
حل
فكرة املشروع املصري -الذي ابألساس هو من النظام الربيطاين -يعطي ُّ
توجهاً يف كيفية بداية ّ
املعضلة الصحية يف العراق .وابدئ ذي بدء يتم اختيار حمافظة معينة لتطبيق مشروع التأمني الصحي
بعد حتديد مالحمه ،مثل إنشاء هيئة متخصصة يف إدارة ومتابعة شؤون املؤسسات الصحية يف تلك
وتتول هذه اهليئة تطوير املستشفيات احلكومية وإنشاء
احملافظة حصراً وعزهلا عن وزارة الصحةّ ،
وحدات الرعاية الصحية اليت ترتبط مبنظومة املستشفيات العامة بعد أتسيس نظام لالشرتاكات عرب
البطاقة الصحية للمواطن مع األخذ ابحلسبان حتمل الدولة لنفقات ذوي الدخل املنخفض.
مشروع التأمني الصحي والقطاع اخلاص
يتطلب تطبيق نظام التأمني الصحي إنشاء وحدات رعاية صحية هبدف هتيئة البيئة الطبية
املالئمة لتوفري العالج للمواطنني .وتدرك احلكومة أن املؤسسات الصحية احلالية ال تتحمل مزيداً من
املرضى الذين يف معظمهم ميكن أن يُعالجوا عرب وحدات رعاية صحية؛ لذا إن فكرة إنشاء عيادات
خارجية للمرضى أو وحدات رعاية طبية أمر ضروري ضمن مشروع التأمني الصحي ،ويف حال وجود
مستوايت مرضية أعلى حتال إىل مستشفيات الدولة.
115

حصاد البيان

ويعتمد نظام التأمني الصحي الشامل -حسب البطاقة الصحية -من حيث متويله على اشرتاكات
املواطنني والضرائب واملشاركة احلكومية بدالً من االعتماد فقط على عائدات النفط ،وسيتيح
للمرضى العالج يف مستشفيات القطاع اخلاص فضالً عن القطاع العام.
وهنا ميكن للقطاع اخلاص من خالل شركات التأمني املسجلة رمسياً أن تقدم اخلدمة الصحية
ملوظفي القطاع اخلاص أو العام عرب املؤسسات الصحية املعتمدة حتت مظلة التأمني ،ويف الوقت
احلايل نرى أن نصيب املستشفيات اخلاصة غري ٍ
كاف يف تقدمي اخلدمة ،ورمبا بسبب عدم كفاية
أعداد املسجلني يف التأمني الصحي اخلاص من موظفي القطاع اخلاص والعام.
واجلدير ابلذكر أن األمنوذج األمريكي يف التأمني الصحي اخلاص يرتبط ابلتأمني التجاري ،ويقدم
ما يعده الكثريون نقاطاً سلبية أبرزها ربط كفاءة اخلدمة بسعر التأمني الصحي ،وهو ما خيتلف عن
األمنوذج الربيطاين.
أمر ممكن
وإن حتويل بعض املستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة إىل نظام التمويل الذايت ٌ
مع استخدام نظام التأمني الصحي ،حيث تنتقل إدارة املستشفيات إىل جلنة تعتمد تقدمي خدمات
جبودة جيدة ورعاية مقبولة من املواطنني بدالً من اخلدمات السيئة احلالية لبعضها ،وسيكون أمام
كل أقسام املستشفى طوال الساعات األربع
املرضى الذين ميتلكون بطاقات التأمني الصحي مراجعة ّ
والعشرين.
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خامتة
يتعرض القطاع الصحي يف العراق إىل انتقادات واسعة على الرغم من بناء عدد غري قليل من
املستشفيات يف السنوات العشر األخرية ،ويعاين القطاع الصحي من التأرجح بني جمانية العالج يف
جانب ودفع املواطنني لرسوم من جانب آخر ،ويف النهاية تقدم خدمات غري مقبولة للمواطن.
وإن اختيار األمنوذج الربيطاين يف تقدمي خدمات جبودة عالية عرب نظام التأمني الصحي الشامل
ال يلغي دور الدولة يف القيام بواجباهتا ،وال حيرم فئات الدخل احملدود من احلصول على الرعاية
الصحية اجملانية.
ولكن لتطبيق مثل هذا النظام ينبغي االستفادة من التجربة الربيطانية يف مالءمتها للمجتمع
العراقي من منطلقني :أوالً يف استثناء غري القادرين على دفع االشرتاكات ،واثنياً تقسيم بقية املواطنني
حسب املشاركات؛ وابلنتيجة تقدمي خدمات طبية أفضل.
احلل األفضل مع أنه فشل على أرض الواقع،
وما يزال بعض صناع القرار يرون يف النظام االشرتاكي ّ
وتسبّب يف إهدار الكثري من موارد الدولة وجعلها عرضة للفساد .ويف املقابل نرى قيام قطاع خاص
يعتمد على التجارة الطبية وميتلك ما يقارب من ثلث مستشفيات العراق ،فضالً عن املراكز الطبية
اخلاصة مثل العيادات والصيدليات اليت لألسف تفوقت على القطاع العام .وعلى الرغم من ذلك تنفق
ّ
الدولة على الرحالت العالجية إىل اخلارج ،فيما يتكلف مرضى آخرون أيضاً بنفقات العالج اخلارجية.
وتستطيع الدولة -اليت توظف لديها حنو مخسة ماليني مواطن -أن تطبق نظام التأمني الصحي
عرب مشاركات املوظفني الرمزية ،وفرض التأمني الصحي على موظفي القطاع اخلاص ،وإعفاء ذوي
الدخل احملدود ،والتزام احلكومة ابإلنفاق على املؤسسات الصحية بنسبة أكرب والسيما مع بداية
عهد السالم الداخلي وانتهاء احلروب.
وتول
وعلى ما ذُكر آنفا ،تبدأ اخلطوة األوىل من موافقة جملس النواب على مثل هكذا مشروعّ ،
هيئة جديدة إدارة ومتابعة تنفيذ املشروع بعيداً عن وزارة الصحة يف حمافظة معينة على أن تكون هذه
اهليئة مرتبطة مبجلس الوزراء ،وخالل جدول زمين حمدد تسعى هذه اهليئة إىل تطوير املستشفيات،
ووحدات الرعاية الصحية يف املناطق الشعبية والعامة ،وربطها ببعض عرب ماكنة إلكرتونية ،وابلتزامن
تعمل هذه اهليئة على إصدار بطاقات التأمني الصحية ابلتوافق مع بقية مؤسسات الدولة والسيما
مع مؤسسة الرعاية االجتماعية.
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( )4اليوم السابع ،التأمني الصحي ينعش سوق املستشفيات يف مصر 9 ،مارس .2018
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المدارس الخاصة الحل األمثل ألزمة التعليم في العراق
قسم األبحاث

19-9-2018
«إن احلصول على تعليم جيد هو األساس الذي يرتكز إليه حتسني حياة الناس وحتقيق التنمية
املستدامة» (صندوق أهداف التنمية املستدامة.)UNDP ،
تزيد نسبة الشباب من سكان العراق ملن هم دون  25سنة على 1% 60؛ ويتطلب لتعليم
تتعرض البالد لضغوط كبرية من أجل توفري فرص تعليمية هلذا
هؤالء بذل جهد كبري جداً؛ وعليه ّ
العدد املتزايد من الشباب الذين يتطلعون إىل بناء مستقبلهم على الرغم من الصعوابت املستمرة يف
أعقاب سنوات احلروب والعقوابت اليت فُرضت على البالد.
وقد لوحظ أن هنالك محاساً مشرتكاً بني الطلبة للتعليم يف مجيع أحناء البالد ،2ففي السنوات
األخرية ارتفعت معدالت التحاق الطلبة ابملدارس االبتدائية بنحو  % 4.1سنوايً .فضالً عن
تضاعف إمجايل عدد امللتحقني ابلتعليم االبتدائي من  3.6مليون يف عام  2000إىل  6ماليني يف
عام  ،2012لكن التحدايت اليت تواجه قطاع التعليم ما تزال كبرية؛ فمنذ عام  2013مل حيصل
سن الدراسة على التعليم األساس ،أما طلبة املدارس فقد
 % 13.5أو  1.2مليون من الطلبة يف ّ
التسرب الكبرية حقيقة حمزنة ،3ومن املرجح أن يؤدي ارتفاع عدد التالميذ
كانت معدالت الرسوب و ُّ
التوصل
ابلتزامن مع األزمة املالية األخرية يف العراق إىل مزيد من التدهور يف التعليم يف حال عدم ُ
إىل حلول يف الوقت املالئم.
1- Index Mundi (2018) ‘Iraq Demographics Profile 2018’, Index Mundi, https://
www.indexmundi.com/iraq/demographics_profile.html, last accessed 15 Aug 2018.
2-Hawkins, Peter (2017) ‘Iraq must invest in education to secure its future’ UNICEF,
AlJazeera,https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/iraq-investeducation-secure-future-170527103925684.html, last accessed 12 Aug 2018.
3- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of the
Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, UNICEF, p.i.
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مدارس القطاع العام
ال تتواءم البىن التحتية للمدارس احلكومية يف العراق وأعداد الطلبة الكبرية ،فعلى الرغم من هتالك
أغلب تلك املدارس بيد أن قاعاهتا مكتظة ابلطلبة ،وهي يف وضع غري آمن من حيث البناء ،هذا
غري النقص احلاصل يف املرافق الصحية .وإن ما يصل إىل ثلث املدارس يف العراق ُترب على العمل
بنظام الدوام الثنائي أو الثالثي بسبب العدد القليل للبناايت4؛ وقد حددت جلنة الرتبية والتعليم
الربملانية يف البالد احلاجة إىل أكثر من  6000مدرسة إضافية لتغيري هذا الوضع .5فالوضع الراهن
للنظام التعليمي يف العراق أثر سلباً على تعليم التالميذ؛ إذ تُظهر اإلحصاءات أن معدل جناح الطلبة
املتخرجني من االبتدائية للدراسة الصباحية بلغ  % 92وهو رقم أعلى بكثري من نظريهتا املسائية اليت
بلغت نسبتها  ،6% 72ويبدو أنه من غري احملتمل أن يتغري الوضع يف املستقبل القريب.
لقد أنفقت وزارة الرتبية يف املدة من عام  2016 - 2015حنو  6.8ترليون دينار عراقي ،وهو ما
ميثل يف احملصلة  % 5.7من موازنة احلكومة اإلمجالية للعراق .وقد أُنفق ما نسبته  % 98،1من حمصلة
األموال يف تلك املدة على شكل تكاليف جارية لرواتب التدريسيني؛ ونتيجة لذلك اُستخدمت نسبة ضئيلة
مقدارها  % 1،9من موازنة التعليم الكلية للعراق يف النفقات الرأمسالية ،على سبيل املثال :االستثمار
يف املؤسسات املدرسية؛ وعليه فإن التحسينات الضرورية والتطورات اهليكلية يف قطاع التعليم تعد اندرة.7
4-Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra’s Private School Business
Booming, But So Are Students’ Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/articles/
society/5173/, last accessed 12 Aug 2018.
5- Nabeel, Gilgamesh (2014) ‘Iraqi Private Schools Grow While Public Schools
Crumble’, Al Fanar Media, https://www.al-fanarmedia.org/2014/08/iraqi-privateschools-growpublic-schools-crumble/, last accessed 12 Aug 2018.
6- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of the
Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, UNICEF, p.ii
7- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of the
Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, UNICEF, p.30
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ازدهار املدارس اخلاصة
وابلنظر إىل التحدايت اليت يواجهها القطاع احلكومي ابلتعليم ،يبحث اآلابء عن بدائل لتعليم
أطفاهلم ،وتتمثل هذه البدائل ابملدارس اخلاصة ابلبالد اليت تليب طلبات هؤالء اآلابء؛ وميكن
مالحظة هذا التوجه حنو املدارس اخلاصة يف مجيع أحناء البالد من البصرة إىل أربيل والسيما أن
اخلاصة تفوق أعداد املدارس احلكومية.
أعداد املدارس ّ
جدول يبني عدد املدارس حسب مستوى التعليم
مركز العراق
اثنوية عليا
خاص

إعدادية

حكومي
2,083
1,450
1,807
6.5

190
194
238
33.7

خاص
239
244
306
36.6

ابتدائي

حكومي خاص
4,313
3,025
3,630
46.9

447
459
589
46.9

مرحلة احلضانة

حكومي

15,329
10,291
12,353
-0.2

خاص
328
269
329
26.5

حكومي
713
535
459
4.7

2013-2014
2014-2015
2015-2016
معدل التغيري %

كردستان العراق
اثنوية عليا
خاص
26
37
26
11.5

حكومي
906
915
970
7.1

املرحلة األساسية
خاص
65
65
63
-3.1

حكومي
4,623
4,318
4,558
-1.4

مرحلة احلضانة
خاص
105
116
99
-5.7

حكومي

2013-2014
2014-2015
2015-2016
معدل التغيري %

351
345
385
9.7

لتوفري حتليل قابل للمقارنة ،استُبعدت قيم حمافظيت (نينوى واألنبار) يف عام  2015-2016من حساب معدل التغيري.
مالحظة :مت احلصول على البياانت مباشرة من وزارة الرتبية يف العراق.
املصدر :وزارة الرتبية يف العراق ( ، )2016وزارة الرتبية والتعليم يف كردستان العراق ()2016

.8

8-UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of the
Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, UNICEF, p.12
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ونتيجة لذلك ،يتزايد عدد الطلبة العراقيني امللتحقني ابملدارس اخلاصة؛ حيث يتلقى  % 2.5من
طلبة إقليم كردستان التعليم اخلاص .9أما يف البصرة فإن حنو  % 20من إمجايل عدد طلبة احملافظة
البالغ  800ألف طالب ُسجلّوا يف مدارس خاصة ،10وتنقسم املؤسسات اخلاصة العاملة فئتني:
الوطنية ،والدولية .مع تدريس األخرية للمناهج الدراسية الدولية بلغة أجنبية وهي اللغة اإلجنليزية -على
وجه التحديد -وكذلك الفرنسية ،واألملانية ،والرتكية.
وبنحو عام ،ميكن مالحظة أن املدارس اخلاصة تتمتع مبرافق وتسهيالت أفضل من نظرياهتا
احلكومية ،فهي توفر وقتاً تعليمياً أكرب يف اليوم لتالمذهتا وقد تقدم دروساً إضافية ،مثل رقص الباليه
أو تدريس اآلالت املوسيقية.
وإىل جانب املرافق احملسنة ،ميكن مالحظة نتائج إجيابية يف مستوى تعليم األطفال امللتحقني
ابملدارس اخلاصة ،حيث إن معدل الطلبة يف املدارس اخلاصة الذين اجتازوا امتحان شهادة املرحلة
االبتدائية أعلى بكثري من نظرائهم يف املدارس احلكومية.11

)9 -Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita (2016
Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region – Iraq,
Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, and
RAND Corporation: Santa Monica, p.50
10 -Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra’s Private School Business
Booming, But So Are Students’ Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/articles/
society/5173/ , last accessed 12 Aug 2018 .
 -11بلغ معدل النجاح الكلي يف العراق يف املدة من عام  % 91 ،2011-2012يف حني بلغ معدل النجاح يف املدارس
اخلاصة  .% 97ملعرفة التفاصيل:
UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of the Education
Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, UNICEF, p.13.
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لكن ليس كل األمور سالكة حينما خيص األمر نظام املدارس اخلاصة يف العراق ،إذ تعد الرسوم
عالية مليسوري احلال ُّ
وتعد معقولة فقط من قبل الطبقة الثرية .12يف حني أن الرسوم يف املدارس
اخلاصة تتفاوت إىل حد كبري؛ لذا سيتعني على تالمذة املدارس االبتدائية دفع أي مبلغ يرتاوح من
ّ
ألف إىل أكثر من أربعة آالف دوالر سنوايً وتزداد الرسوم مع تقدم الطلبة يف املراحل الدراسية.
وابلنظر إىل أن متوسط الراتب الشهري ملوظف حكومي حوايل  400دوالر شهرايً ،فمن غري
املستغرب أن يكون التعليم اخلاص بعيد املنال للعديد من األسر لتكلفة هذا النوع من التعليم ،أما
الذين يتمكنون من وضع أطفاهلم يف املدارس اخلاصة فإن إمكاانهتم املادية أعلى من البقية ،وعلى
الرغم من ذلك هنالك العديد ممن يشعرون ابلقلق من أن الرسوم سوف تتعدى إمكاانهتم اليت قد
يكون هلا أتثري سليب على تعليم أطفاهلم.13
املدراس اخلاصة
تساؤالت حول اجلودة واحلراك االجتماعي
تع ّد األمثلة املذكورة آنفاً مؤشراً على الطبيعة املعقدة للمدراس اخلاصة بسبب رسومها العالية
اليت ال مت ِّكن أغلب األسر من تعليم أبنائهم فيها ،يف حني ما يزال األكادمييون حول العامل يتساءلون
بشأن التعليم اخلاص من حيث إن مزاايه تفوق عيوبه أو ال ،إذ ال توجد توصيات واضحة بشأن
مقدار فائدة االستثمار عرب املدارس اخلاصة أو فائدة دعمها يف تنمية بلد ما ،والسيما أن كل بلد
12- Al-Shaikhly, Sulaf and Cui, Jean (2017) ‘Education in Iraq’, World Education
News and Reviews, https://wenr.wes.org/2017/10/education-in-iraq , last accessed
12 Aug 2018.
13- Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra’s Private School Business
Booming, But So Are Students’ Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/articles/
society/5173/, last accessed 12 Aug 2018.
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ختتلف نسبة فائدته من تلك املدارس استناداً إىل ظروفه اخلاصة .وال يقتصر السعي بنحو جاد من
أجل احلصول على تعليم جيد للطلبة يف العراق فحسب ،بل إن العديد من البلدان النامية تكافح
من أجل ضمان احلصول على ذلك .ويبدو أن دعم تطوير قطاع التعليم اخلاص وسيلة واعدة.
يُنظر إىل التعليم يف املدارس اخلاصة يف العراق على أنه ذو جودة أفضل وقد يؤدي إىل
نتائج أكادميية أفضل ،وإىل جانب االستفادة من النخب احمللية يف العراق فقد تكون اإلجنازات
األكادميية للمدارس اخلاصة حافزاً للعوائل يف املهجر للعودة إىل أرض الوطن ،وكذلك للوافدين
األجانب؛ إذ يساعد التعليم اخلاص اجليد على إرساء جذورهم يف العراق ،وقد جيدون اإلمكاانت
ألطفاهلم ملواصلة تعليمهم على مستوى مماثل لبلدهم األم.14
ومن املرجح أن حتفز هذه العائالت النمو داخل القطاع االقتصادي ،والسيما أن مثل هذه
املدارس اخلاصة ميكن أن جتلب االستثمار بنحو مباشر وغري مباشر إىل البلد جبذب املاحنني لنظام
التعليم ،وكذلك أبناء العائالت الذين لديهم رأس املال لالستثمار يف األعمال التجارية احمللية
واالقتصاد الوطين ككل .وتوفر املدارس اخلاصة للوالدين حرية االختيار كما هو احلال يف السوق
االقتصادية العامة اليت ينظمها العرض والطلب ،إذ يفرتض أن طلب اآلابء للتعليم املدرسي اجليد
سيستبعد أي مشغل غري قادر على تقدمي مثل هذه اخلدمة.15

14- Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita
– (2016) Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region
Iraq, Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, and
RAND Corporation: Santa Monica, pp.xv/xvi
15- Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education
Sector: Paris, p.4.
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ومن انحية أخرى ،فإن فشل السوق من شأنه ّأل يوافر التعليم على مستوى مقبول؛ إذ إن
هنالك خماوف يف العراق من عدم وجود جودة يف املدارس اخلاصة16؛ وعلى هذا تكون احلاجة
ملحة ألن يكون التعليم أكثر صرامة ابملدارس اخلاصة .يف حني أنه من املمكن أن تنفق احلكومة
مواردها لتنظيم القطاع اخلاص بنح ٍو أكثر فاعلية؛ فقد يكون ذا فائدة أكثر للبالد إذا اُستخدمت
املوارد احملدودة واملتاحة لقطاع التعليم يف املقام األول لرفع جودة التعليم العام ،وهذا ما أشار إليه كل
من (بيدرو ولريو و وااتانيب)17؛ وابلتايل سيؤدي ذلك إىل دعم تطوير التعليم للجميع وجبودة عالية.
ويف الوقت الذي تتواجد فيه مناذج من املدارس اخلاصة منخفضة التكلفة يف مجيع أحناء العامل
مع وجود أمثلة حية يف بلدان ،مثل :ابكستان ،وكينيا ،وتشيلي اليت ميكن أن تقدم وسيلة جيدة
لفتح ابب التسجيل والتعليم أمام الفقراء ،18فإن الرسوم املرتفعة يف املدارس اخلاصة العراقية تبدو يف
معظمها أسعاراً معقولة لألثرايء.
وإذا استمرت املدارس اخلاصة ابملعدالت احلالية ،فإن االنقسام يف اجملتمع سيكون نتيجة حمتملة؛
حيث تلجأ األسر من شرائح اجتماعية عليا إىل مدارس خاصة لتعليم أبنائها ،يف حني تلجأ األسر
16- Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita
– (2016) Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region
Iraq, Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, and
RAND Corporation: Santa Monica, pp.xv/xvi
17- Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education
Sector: Paris, p.8
18- Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education
Sector: Paris, p.6
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من طبقات اجتماعية دنيا إىل املدارس احلكومية؛ ويرتتب على تزايد أوجه الالمساواة إىل جانب
االنتماءات العرقية ورمبا اجملتمعية خماطر الحقة .وابلنظر إىل أتريخ العراق احلديث والصعوابت
احلالية واحتماالت نشوب الصراع ،فمن املشكوك فيه إىل حد كبري إذا كانت هذه خماطرة تستحق
اخلوض هبا.
ويف الوقت نفسه ،يُقال :إن تقدمي خدمات التعليم ال تقع حصرايً على عاتق احلكومة،
وإن القطاع اخلاص لديه احلق ،بل جيب عليه أن يتدخل إذا كانت الدولة غري قادرة على حتمل
املسؤولية .ويذهب (جيمس تويل) -خبري يف السياسة التعليمية والتنموية -إىل أبعد من ذلك قائالً:
«قد يكون من األفضل ألمة من أجل دميقراطيتها وشعبها أن يكون التعليم خارج نطاق السياسة
احلكومية متاماً»19؛ ألن املدارس اخلاصة وجبملة من األمور ليست ابلضرورة أن تتبع أجندة سياسية
للحكومة ،ولكن هذا بدوره يؤدي إىل التساؤل عن مدى فائدة املدارس اخلاصة على اجملتمع إذا
روجوا ألجندهتم اخلاصة كجزء من تعليم أبنائهم؛ األمر الذي قد يتعارض مع آراء اجملتمع العام
ومعتقداته؛ وهذا يعيدان مرة أخرى إىل مسألة التنظيم املعقدة.
اخلالصة
لطاملا عُرف التعليم على أنه شرط أساس لتحقيق السالم والتنمية املستدامني يف أي بلد ،وهو
خيدم املهمة االجتماعية لتثقيف اجليل املقبل يف كيفية بناء مستقبل البالد ،وحتديد مستوايت الدخل
والتأثري على املساواة االجتماعية والتأثري يف منو االقتصاد الكلي الوطين لألجيال املقبلة ،ومن مث،
فإن االفتقار إىل االستثمار يف قطاع التعليم سيكلف الدولة إىل حد كبري يف السنوات املقبلة.
ويُالحظ أن قطاع التعليم العام العراقي اآلن يعاين من صعوابتكبرية يف مواجهة مجيع التحدايت،
19- Tooley, James (2017) ‘Low-Cost Private Schools Are Changing the Developing
World’, Fee, https://fee.org/articles/low-cost-private-schools-are-changing-thedeveloping-world/, last accessed 12 Aug 2018.
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فعلى وفق تقرير صدر مؤخراً عن منظمة اليونيسيف ،فإن البالد تدفع اآلن مثناً ابهظاً .وأشارت
املنظمة إىل أنه يف املدة من عام  2014-2015أُهدر ما جمموعه  1.5تريليون دينار عراقي
ضمن نظام التعليم بسبب حاالت الرسوب والتسرب .20ومن املتوقع أن يزداد هذا العدد بنحو
كبري حني النظر يف اخلسائر األوسع نطاقاً -مثل العمال ذوي املهارات األقل أو معدالت البطالة
املرتفعة -نتيجةً لعدم كفاية نظام التعليم املدرسي .ويف ظل هذه الظروف اليوم فمن الضروري تطوير
القطاع اخلاص يف العراق.
وميكن أن خيفف القطاع اخلاص املتنامي إىل حد ما الضغط على القطاع العام ،إذ ستحتاج
املدارس احلكومية اىل موارد أقل بسبب اإلقبال على املدارس اخلاصة وارتفاع عدد الطلبة امللزمني
على التعليم يف املدراس احلكومية بنح ٍو أبطأ؛ وهذا يعطي للحكومة فرصة رفع جودة التعليم العام
ألولئك الذين حيتاجون إليه .ومع ذلك ،جيب اختاذ االحتياطات الالزمة لئال يكون القطاع اخلاص
مبنزلة رد فعل عكسي يف السنوات املقبلة .ومن أجل أن خيدم قطاع التعليم البلد وشعبه ،جيب توفري
تعليم عايل اجلودة وإدارته جلميع الطلبة؛ وسيستدعي ذلك يف العراق -على وجه التحديد -احلد
من احلواجز املالية اليت حتول دون اخنراط الطلبة األقل حظاً يف املدارس اخلاصة.
وفضالً عن ذلك ،جيب على احلكومة التفكري يف املستقبل ووضع خطة واضحة لكيفية ظهور
صورة قطاع التعليم يف غضون عشرين عاماً املقبلة ،وكيف تتالءم املدارس اخلاصة مع هذه الصورة،
وإىل أي مدى ستُنظّم .ويف الوقت نفسه ،جيب ّأل ننسى التطور املستمر للتعليم العام ،إذ سيكون
هذا التطور مهماً يف بناء غالبية األجيال من املوظفني ،والعاملني ،واآلابء ،واألمهات ابلعراق يف
املستقبل.
20- UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of the
Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, UNICEF,
pp.34/38.
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إنتاج المعرفة واستهالكها في الجامعات العراقية
علي محمد باقر البهادلي *

21-7-2018
املستخلص
ُّ
تعد اجلامعات البحثية الركن األساس يف عملية إنتاج املعرفة يف القرن احلادي والعشرين ،ومن
السمات األساسية هلذه اجلامعات هو تعاظم اإلنتاج البحثي ،والتواصل مع األقران يف اجلامعات
العاملية .ولكن هذه اجلامعات ال هتتم ابلبحث العلمي فقط ،بل تضطلع بدورها إبعداد ابحثي
املستقبل يف خمتلف اجملاالت ،ويشكل التآزر بني البحث والتدريس الصفة األساسية هلذه اجلامعات.
ويواجه االنتقال إىل اجلامعات البحثية يف البلدان النامية عدة مشكالت ،وحيتاج إىل جهود
متضافرة ومتويل مستدام ،ولكن النواة األوىل يف عملية االنتقال هو وجود من له القدرة على التواصل
بلغة البحث العلمي العاملي ،ونقاش املعرفة واملشاركة يف إنتاجها ولو جزئياً.
وتناقش هذه الورقة أهم املشكالت اليت تقف عائقاً أمام االنتقال حنو اجلامعات البحثية يف
العراق ،أال وهي غياب ثقافة البحث العلمي بني طلبة املراحل األولية يف اجلامعات العراقية على
وفق استبيان لعينة من طلبة الكليات العراقية.
مقدمة
حىت بداايت القرن التاسع عشر ،كانت السمة األساسية للجامعات يف أورواب هي تداول
املعارف املختلفة وتفسريها ،وكان البحث العلمي جيري خارج اجملتمع اجلامعي وبنحو مستقل؛
وبذلك ميكن وصفها جبامعات مستهلكة للمعرفة ال منتجة هلا.
ولكن البحث العلمي وإنتاج املعرفة بدأ يكون ركناً أساسياً يف اجلامعات بعد أتسيس جامعة
برلني يف أملانيا (جامعة مهبولت حالياً) من قبل الفيلسوف فيلهلم فون مهبولت عام .1818

* ماجستري يف العلوم الصيدالنية ،وابحث دكتوراه وتدريسي يف أكادميية ساهلجرينسكا الطبية  -جامعة كوتنربغ  -السويد.
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كانت فكرة مهبولت قائمة على أن تكون اجلامعة مكاانً تتالقح فيه األفكار املختلفة بشىت العلوم،
ويلتقي فيه الطالب مع األستاذ بطرح األسئلة وإنتاج املعرفة؛ وابلتايل االنتقال ابجملتمع ككل حنو التطور.
وأثبتت فكرة مهبولت جناحها وصارت العقيدة األساسية للجامعات األملانية اليت أتسست
بعد جامعة برلني ،وأحدثت ثورة يف نظام التعليم عموماً وساعدت بصعود جنم أملانيا؛ مما شجع
الوالايت املتحدة األمريكية والياابن فيما بعد على تبنيها يف هناايت القرن التاسع عشر ،وأطلق على
هذه الفكرة «أمنوذج مهبولت للتعليم العايل».1
أما اليوم -وبعد مئيت عام من أتسيس مهبولت جلامعته -فتمثّل اجلامعات البحثية (أو
اجلامعات ذات التوجه البحثي) أركاانً أساسية يف تكوين املعرفة يف القرن احلادي والعشرين ،وتع ّد
التحول حنو اقتصاد املعرفة وإعداد األجيال
أهم املؤسسات الفاعلة يف دعم ّ
هذه اجلامعات من ّ
إلحداث التطور التكنولوجي والعلمي للبلدان على املستوايت املختلفة ،واالنتقال من استهالك
املعرفة إىل إنتاجها.2
وإىل جانب تعظيم اجلهود البحثية ،فإن ما مييّز اجلامعات البحثية هو تركيزها على الربط
بني البحث العلمي وإنتاجه ،وكذلك التدريس والتعلّم وإعداد ابحثي املستقبل ليكون للجميع
طالابً وابحثني -الفرصة للمشاركة يف البحث والتطوير ،ويع ّد التآزر بني البحث والتدريس السمةاألساسية املطلوبة حىت نطلق على اجلامعة مصطلح اجلامعة البحثية.3
وجند اليوم أن اجلامعات اليت حتتل مراتب متقدمة يف التصنيف ،يكون البحث العلمي
وإنتاجه على مستوى عال فيها ،وكلما أتخر ترتيب اجلامعة كان للبحث العلمي فيها نصيب قليل.
ولو وضعنا اجلامعات املنتجة للمعرفة على اخلارطة ،لوجدان أن البلدان املتقدمة معرفياً تكون متقدمة
اقتصادايً والعكس صحيح؛ مما يعين أن انتاج املعرفة يساعد يف صعود املؤشرات االقتصادية للبلدان،
ولالرتقاء ابالقتصاد حتتاج الدول -غالباً -إىل إنتاج املعرفة أو االستعانة خبربات منتجة هلا؛ وابلتايل
تكون هذه الدول مستهلكة للمعرفة.2
وجعل هذا التفاوت بني إنتاج املعرفة واستهالكها اخلرباء يف التعليم العايل يذهبون إىل
مصطلح الفجوة بني مراكز اإلنتاج وفروع االستهالك ،حيث إن جامعات البحث العلمي هي
املنتجة للمعرفة يف البلدان املتقدمة ،واجلامعات املقتصرة على التدريس هي الفروع املستهلكة للمعرفة
يف البلدان النامية.4
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ولكن مع تسارع التطور ،وسهولة التواصل يكون النقاش حمتدماً حول إمكانية تقليل الفجوة
ودخول اجلامعات املستهلكة للمعرفة إىل اجملتمع العلمي العاملي ،وحتوهلا إىل جامعات منتجة أو
على األقل مشاركة يف إنتاج املعرفة؛ وابلتايل املشاركة يف تطور البلدان على املستوى البعيد.
وعلى هذا األساس بدأت عدة بلدان ابلتخطيط وبذل اجلهد لالرتقاء جبامعاهتا حنو املساعدة
يف تطوير اجملتمع العلمي العاملي كالصني ،واتيوان ،وجنوب أفريقيا ،وتشيلي بتحسني اجلودة،
ومراقبة األداء ،والتوأمة مع جامعات هلا ابع يف البحث العلمي.
اجلامعات العراقية والبحث العلمي
ال خيفى على أحد أ ّن كثرياً من املشكالت اليت يعانيها العراق على عدة مستوايت كان
التحول من جامعات تقليدية متداولة ومستهلكة
هلا األثر الكبري يف ابتعاد اجلامعات العراقية عن ّ
للمعرفة إىل جامعات حبثية مشاركة يف إنتاج املعرفة ووضع احللول للمشكالت على الصعيد احمللي
والعاملي ،ولو وضعنا ما جيب توافره يف اجلامعات البحثية من بىن حتتية ومتويل ،وإدارة للموارد،
حيق لنا إطالق مصطلح
واستقاللية يف القرار لوجدان أ ّن اجلامعات العراقية تفتقر للكثري قبل أن ّ
اجلامعة البحثية عليها.
وعلى الرغم من االزدايد الكمي يف إنتاج البحث العلمي يف اجلامعات العراقية خالل
السنوات السابقة غري أن هذا اإلنتاج ما يزال نتاجاً على الصعيد احمللي فقط ،إذ مل يرافقه ازدايد يف
اإلشارة إىل البحوث العراقية على الصعيد العاملي إال ما ندر لبعض الباحثني.5

شكل  :1اخلارطة العاملية ألكثر البحوث املهمة حول العامل .اللون الداكن يتناسب طردايً مع عدد البحوث
املهمة اليت أُشري إليها أكثر من مئة مرة للمدة بني  2008و2014
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وتوفر قاعدة بياانت شبكة العلوم ( )web of scienceبياانت كاملة عن عدد البحوث
املتوافرة على الشبكة العنكبوتية ،بنحو يتيح سهولة الوصول إىل املعلومات ومقارنتها ،ولو وضعنا
البياانت املتوافرة عن العراق ومقارنتها ابخلارطة العلمية (شكل  )1ألكثر األوراق البحثية املهمة
يف العامل -وهي اليت أُشري إليها أكثر من مئة مرة للمدة بني  2014 - 2008سنجد أن العراق
ال ميتلك سوى  64ورقة حبثية مبختلف أنواع العلوم للبحوث املتوافرة على الشبكة العنكبوتية؛س
مما ميكن اعتباره كبحوث مهمة ،مقارنة بـ  1602من البحوث للجمهورية اإلسالمية يف إيران،
و 1961حبثاً للمملكة العربية السعودية ،و 522حبثاً جلمهورية مصر.
وعلى الرغم من احتالل العراق املركز اخلامس والتسعني يف اخلارطة العاملية للبحوث العلمية
من أصل  152دولة يف عدد اإلشارات الكلي للبحوث املتوافرة على شبكة العلوم -متقدماً على
ليبيا والبحرين واليمن وسوراي ،ومتأخراً عن أقرب املنافسني عُمان والكويت -إال أن عدد البحوث
املهمة (املشار إليها أكثر من مئة مرة) ال يشكل سوى  % 0,8من جمموع البحوث العراقية
( 7523حبثاً يف خمتلف اجملاالت) ،مقارنة بـ  % 3من جمموع البحوث السعودية ( 1961حبثاً
من أصل  57531حبثاً).
لكن هذه النسبة -وعلى الرغم من ضآلتها -تشكل ازدايداً مهماً يف عدد البحوث املهمة
العراقية ،حيث إنه حىت عام  2012مل يكن عدد البحوث املهمة يتجاوز  8أوراق حبثية؛ مما يعين
تطور نوعاً ما بعد العام  2012ولو بنسبة قليلة.6
أن اإلنتاج البحثي العراقي ّ

وبتحليل أعمق للبياانت املتوافرة عن البحث العلمي العراقي من مصادر حمايدة أخرى،
كقاعدة بياانت  Scopusجند أن التعاون العلمي بني اجلامعات العراقية واجلامعات األجنبية يف
جمال البحث العلمي قد ازداد بنحو ملحوظ مبعدل  3أضعاف بعد العام 2012؛ مما يؤكد أمهية
وجود تعاون علمي على الصعيد البحثي مع اجلامعات األجنبية لزايدة اإلنتاج البحثي العراقي كماً
ونوعاً.
عقبات التحول حنو اجلامعات البحثية
وعلى وفق البياانت املذكورة آنفاً ميكننا االستنتاج أن اجلامعات العراقية ما تزال مستهلكة
لكن االستسالم
للمعرفة أكثر مما كوهنا منتجة هلا؛ وهذا أمر حتمي نتيجة الظروف املعروفة ،و ّ
للظروف سيجعل الفجوة بني العراق والدول األخرى اليت تستخدم التخطيط االسرتاتيجي للنهوض
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بواقعها العلمي تزداد ليكون البون شاسعاً مع دول تتقدمنا التصنيف العلمي اليوم.
التحول حنو اجلامعات البحثية بنقاط ميكن تعميمها على مجيع
وميكن تلخيص العوائق أمام ّ
الدول النامية ،وال ختتلف العوائق يف العراق كثرياً من غريه ،وهذه النقاط هي:
1 .1غياب التمويل احلكومي وامليزانية الثابتة للجامعات ،والتحول يف التفكري يف كثري من
الدول حنو خصخصة قطاع التعليم العايل؛ كون التعليم انجتاً شخصياً يعود ابلنفع على
الشخص بنحو خاص ال اجملتمع عموماً ،ابلتايل ال حاجة لتكلفة اجملتمع تكاليف
ابهظة للبحث العلمي ،وال تقتصر هذه املشكلة على البلدان النامية بل بدأت تشكل
.7
خطراً على الكثري من االقتصادات املتقدمة
وحتول البحث
2 .2غياب الثقافة البحثية يف اجملتمع عموماً واجملتمع األكادميي خصوصاًّ ،
العلمي من أداة لإلجابة عن أسئلة مهمة إىل ممارسة ال ب ّد منها يف اجلامعات ألغراض
املنافع املختلفة ،وعدم إجابة البحث العلمي ألسئلة مهمة حيتاجها اجملتمع ،وتكون أداة
فعالة يف وضع احللول الناجعة ملشكالته املتنوعة.8
3 .3غياب الشراكة األكادميية بني اجلامعات والسوق مبا يوافر متويالً مهماً للبحث العلمي
وعالقة تكاملية بني سوق العمل واجلامعات.8
وحتول اجلامعات إىل أدوات لتنفيذ أجندات
4 .4انعدام احلرية األكادميية أو التضييق هباّ ،
9
سياسية أو دعوات حزبية ،وأتثر اجلامعات ابلفساد اإلداري والبريوقراطية احلاكمة .
5 .5عدم التفرغ البحثي ،أو الضغط الكبري مبهام إدارية وتدريسية كبرية ،وعدم توافر الظروف
املعيشية املالئمة وحاجة بعضهم إىل العمل أبكثر من وظيفة.10
التحول من اجلامعات التقليدية إىل اجلامعات البحثية عملية معقدة حتتاج إىل الكثري
ميثل ّ
11
من املوارد ،ولكن هلذه األمر استثناءات إذ يقول الربوفيسور (فيليب التباش) « :ال يتطلب األمر
أن تكون اجلامعات البحثية الناشئة منافسة جلامعات متقدمة كثرياً كأوكسفورد وهارفرد ،وتتوافر
التحول حنو اجلامعات
فيها كل املوارد والظروف ،بل يكفي أن متتلك هذه اجلامعات اإلرادة على ّ
البحثية ،وأن تكون هلا القدرة على التواصل ومناقشة ما يطرح يف اجلامعات البحثية املتقدمة
واملشاركة يف عملية إنتاج املعرفة .وتعاين الكثري من البلدان من مشكالت وعقبات تقف عائقاً أمام
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التحول ،ولكن على اجلامعات أن تبدأ االنتقال من االستهالك ،إىل تدريب الطلبة وتعريفهم
هذا ّ
توصل إليه البحث العلمي العاملي ،وأن جتتهد لفتح قنوات التواصل لطلبتها ،وإشراك من هم
آخر ما ّ
يف املراحل األولية جبميع الفعاليات البحثية؛ إلعداد مالكات هلا القدرة يف أن تكون انفذة البلدان
التحول حنو املؤسسات البحثية الداعمة القتصاد املعرفة».12
حنو اجملتمع العلمي العاملي ،وصانعة ّ
التآزر بني التدريس والبحث العلمي يف اجلامعات العراقية

انطالقاً من رؤية (التباش) كان التساؤل عن مدى توافر شرط إشراك الطلبة يف البحث
العلمي وإعدادهم يف اجلامعات العراقية ليكونوا نواة التحول حنو اجلامعات البحثية .فخالل املدة بني
شباط  2018وأاير  2018أُطلق استبيان عرب وسائل التواصل االجتماعي لدراسة مدى مشاركة
طلبة اجلامعات يف املراحل األولية يف فعاليات البحث العلمي اجلارية يف اجلامعات العراقية ،واشرتك
يف االستبيان  1763طالباً وطالبة بكالوريوس من جامعات خمتلفة ،تنوعت اختصاصاهتم بني
العلوم التطبيقية ،والعلوم الصرفة ،والعلوم اإلنسانية (شكل  ،)2وكانت نسبة طلبة املراحل األوىل
والثانية تعادل  % 30من جمموع املشرتكني .وكان للغالبية العظمى من املشرتكني يف االستبيان رغبة
بدخول جمال البحث العلمي يف اختصاصهم مستقبالً بنسبة  ،% 76فيما مل يكن البحث العلمي
جاذابً لـ  9%من املشرتكني.
ومل تكن هذه الرغبة العالية يف دخول البحث العلمي متوافقة مع مدى اطالع املشرتكني
على آخر املستجدات البحثية يف جمال اختصاصهم ،حيث كان الغالبية من املشرتكني غري متأكدين
من مدى اطالعهم ،فرتاوحت إجابتهم بني  % 40بـ(رمبا لدي اطالع)* ،و % 43بـ(ليس لدي
عب  % 17فقط عن ثقتهم أبن لديهم اطالع على آخر املستجدات البحثية.
اطالع) ،فيما ّ
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االختصاصات العلمية للمشرتكني يف االستبيان

شكل  :2االختصاصات العلمية للمشرتكني يف االستبيان ،توزعت الغالبية بني العلوم الطبية
والطبيعية ،وبنحو أقل شارك طلبة العلوم اإلنسانية واهلندسية

ومما مييز اجلامعات البحثية هو توفريها املصادر األساسية لالطالع على البحوث العلمية
يف االختصاص ،ولكن مما كان مفاجئاً يف نتائج االستبيان -ويدعو إىل قلق كبري حول مستقبل
إنتاج املعرفة -هو جلوء أكثر من  % 49من املشرتكني إىل صفحات وسائل التواصل االجتماعي
واألخبار العامة يف االطالع على املستجدات البحثية ،ومن بني املشرتكني كان  % 6فقط ممن
اختار اجملالت احملكمة ابابً لالطالع على آخر املستجدات البحثية (شكل  .)3وفضالً عن ذلك
يرى  % 45أنه ليس لديهم إملام أبساسيات البحث العلمي ،فيما يذهب  % 57إىل عدم
معرفتهم مبصطلح أخالقيات البحث العلمي ،و % 75مل يسمع من قبل عن مصطلح مراجعة
األقران وحتكيم األوراق البحثية.
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شكل  :3مصادر اطالع املشرتكني يف االستبيان على املستجدات البحثية

ويف حمل إجابة املشرتكني عن مدى اطالعهم على النشاطات البحثية احلاصلة يف كلياهتم،
أمجع  % 62منهم على عدم معرفتهم ابلبحوث احلاصلة يف جامعاهتم ،فيما كانت الثلة املتبقية
على اطالع من طريق ربط األساتذة احملاضرات مبا ينجزونه من حبوث علمية ،وأمجع أكثر من
 % 70على عدم معرفتهم ابلبىن التحتية املتوافرة للبحث العلمي يف جامعاهتم واملراكز البحثية
العاملة ،ورمبا يكون السبب الرئيس لغياب اطالع الطلبة على النشاطات البحثية على الرغم
من تواجدها هو التزام احملاضرين مبناهج دراسية يفرضها النظام التعليمي عليهم بنحو ال مينحهم
املرونة يف تداول األفكار مع الطلبة ،أو إعطاء واجبات تدريسية ال متت -ابلضرورة -بصلة
إىل االهتمامات البحثية للمحاضر ،أو غياب الوقت الكايف لدى احملاضرين إلجراء البحث
العلمي13؛ ومما يعزز هذا االستنتاج هو ما يراه  % 60من املشرتكني من غياب للتشجيع من
قبل األساتذة يف االخنراط بنشاطات البحث العلمي.
لكن  % 60من
وعلى الرغم من القصور يف االطالع على النشاطات البحثية احمللية ّ
املشرتكني مل جيد حرجاً يف تقييم النشاطات البحثية العراقية ،وع ّدها غري جمدية وغري منافسة للبحث
العلمي العاملي ،مبا ينبئ ابنعدام للثقة ،وصورة منطية متكونة مسبقاً للطالب؛ وهذا ميكن أن نع ّده
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صورة مصغرة ملشكلة تعود جذورها إىل اجملتمع وغياب ثقته ابلتعليم العايل العراقي ،وتقصري من قبل
املختصني يف اجلامعات للتأثري ابلطلبة أوالً واجملتمع اثنياً ،وإزالة هذه الصورة النمطية للحصول على
الدعم اجملتمعي الالزم؛ لتطوير البحث العلمي العراقي.
مقرتحات للتطوير
قد تكون نتائج االستبيان هذه قاصرة يف متثيل السواد األعظم من طلبة اجلامعات العراقية،
وقد يكون اختيار عينة الدراسة عرب استخدام خاصية اإلعالانت املمولة لشركة الفيسبوك ال يتبع
املنهج العلمي يف اختيار العينات ،ولكن نتائج االستبيان تعكس صورة متواجدة يف اجلامعات،
معمق وأكثر دقّة؛ للوصول إىل الصورة الكاملة.
نرتكها للباحثني املختصني يف دراستها بنحو ّ

ولكن نتائج االستبيان أتيت متوافقة مع الناتج البحثي العراقي ،ومدى أتثريه على املستوى
العاملي ،فجامعاتنا ما تزال متارس عملية تداول املعرفة واستهالكها ال إنتاجها ،مبا جيعل اخلريج غري
قادر على املنافسة يف السوق العاملية والسيما يف اجملاالت البحثية إال ما ندر .بل حىت أن عملية
تداول املعرفة ال تتم بنحو خمتلف كثرياً عن منط التلقني والتقيد ابملناهج الدراسية من دون إعطاء
التطور العلمي ،واملستجدات البحثية ،وربطهما ابملادة العلمية؛ مما جيعل
احلرية للتدريسي مبناقشة ّ
الطالب ال يعرف املصدر احلقيقي للمستجدات ،أو رمبا يتجاهلها حنو آليات املعرفة اجلاهزة املتناقلة
عرب صفحات األخبار العامة اليت تكون يف أغلب األحيان سطحية ،وهذه كلها عوامل خطر هتدد
مستقبل عملية تداول املعرفة إن استمرت ،فيكف ابالنتقال حنو إنتاجها؟
حتول حنو اجلامعات البحثية ،حنتاج إىل خلق الثقافة البحثية ،ونشر
وقبل احلديث عن أي ّ
التقاليد األكادميية الضرورية؛ ليستعيد اجملتمع األكادميي ثقته بنفسه ،ويكون اجليل القادم قادراً على
قيادة التحول حنو البحث العلمي الذي يوفر للمجتمع احتياجاته.
وقد أثبتت التجارب املختلفة للجامعات اليت قطعت شوطاً يف االجتاه حنو التوجه البحثي،
أن إشراك الطلبة يف البحث العلمي له دور فعال يف تطوير البحث العلمي على املستوى القريب
واملتوسط والبعيد ،حيث يعمل هذا األمر على حتفيز الطلبة للجد يف طلب املعلومات ،وكذلك
حتفيز التدريسيني على االهتمام بربط حماضراهتم ابلتطور العلمي مبا جيذب الطلبة مبراحل أولية لكتابة
حبوث حتت إشراف التدريسي الذي يروه أكثر جذابً يف إيصال املادة ،وميكن زايدة نسبة اشرتاك
الطلبة يف الفعاليات البحثية من طريق ما أييت:
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•حتديث املناهج الدراسية ،وإدخال مفردات أساسيات البحث العلمي يف مراحل
أولية من الدراسة اجلامعية.
•إعطاء احلرية للتدريسي ابلتوسع ابملادة الدراسية وإدخال ما يراه مناسباً من ربط
املادة العلمية ابملستجدات البحثية ضمن اإلطار العام للمخرجات الدراسية.
•استحداث نظام البحث الصيفي للطلبة املتميزين ،حيث جيري الطلبة املتميزون
حبواثً حتت إشراف أحد األساتذة الباحثني خالل العطلة الصيفية ،وجعل االشرتاك يف هذا
الربانمج وإثبات الكفاءة البحثية من شروط القبول يف الدراسات العليا فيما بعد.
•حتديد األسئلة البحثية ابحلاجات اجملتمعية احمللية ودعم البحوث اليت تعطي
احللول للمشكالت احمللية.
•إجياد الشراكة بني اجلامعات واملراكز البحثية والقطاع الصناعي مبختلف اجملاالت،
بنحو يضمن احلقوق الفكرية للباحث ،ويوفر القاعدة الصناعية اليت توفر التسويق الالزم.
وبعد إجياد التآزر بني البحث والتدريس وإشراك الطلبة وإعدادهم ،ميكننا التوجه حنو أتسيس
إحدى جامعاتنا املوجودة أو تطويرها؛ لتكون اجلامعة البحثية األهم اليت ميكنها إنتاج املعرفة ال
استهالكها.
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الصين وشراكاتها االستراتيجية الشاملة في الشرق األوسط
أيمن عبد الكريم حسين *

29-7-2018
لطاملا عُ ّدت منطقة الشرق األوسط للكثري من القوى الكربى مثل الصني ،والوالايت املتحدة،
وروسيا منطقة نفوذ واهتمام متزايد؛ وأييت هذا االهتمام لعدة أسباب أمهها احلفاظ على التوازن يف
العالقات الدولية مع دول هذه املنطقة ،فضالً عن األمهية اليت تزداد كثرياً للقوى الكربى من الناحية
االسرتاتيجية واالقتصادية اليت جتعل من هذه املنطقة سوقاً مفتوحة ملنتجات هذه الدول .ويف إطار
«سعي الصني إىل أتمني الطاقة هلا يف املنطقة ،تنظر الوالايت املتحدة بطريقة إجيابية أخرى على أن
املنطقة هي ضامن أساس لألمن القومي هلا يف الشرق األوسط من خالل وجودها العسكري ونفوذها
اجلغرايف السياسي الكبري»1؛ ومن هنا فإن الوالايت املتحدة ترى وجودها يف املنطقة داعماً لالستقرار
واحلفاظ على التنمية االقتصادية اإلقليمية ،يف حني ترى الصني أن وجودها خمتلف متاماً عن الوجود
األمريكي ،فهي تسعى إىل أتمني أمن الطاقة اخلاص هبا ،وترى يف وجود الوالايت املتحدة وحتالفاهتا
يف املنطقة هتديداً ألمنها والسيما يف منطقة شرق آسيا ومنطقة الباسفيك.
وسعت الصني خالل العقود الثالثة املاضية إىل اتباع اسرتاتيجية وسياسة هادئة مكنتها من التقرب
إىل دول الشرق األوسط؛ من أجل ضمان مصاحلها التجارية يف املنطقة ،وعدم االحنياز إىل النزاعات
واخلالفات املتصاعدة فيها .وعملت أيضاً على احلفاظ على التوازن السياسي والدبلوماسي والتجاري
حيث زاد اهتمام الصني يف املنطقة منذ
هلا مع دول املنطقة بنح ٍو عام ودول اخلليج بنح ٍو خاصُ ،
مطلع الثمانينيات بعد أن أقامت الدول العربية عالقات دبلوماسية معها على حنو االعرتاف جبمهورية
الصني الشعبية ،وفتح البعثات الدبلوماسية لديها ،وتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما.
 -1أندرو سكوبيل وعلي رضا اندر ،الصني يف الشرق األوسط – التنني احلذر ،مؤسسة راند ،كاليفورنيا ،٢٠١٦ ،ص.١ :

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وليس لدى الصني حىت الوقت احلاضر اسرتاتيجية معلنة يف الشرق األوسط؛ ويعود هذا األمر
إىل رغبتها يف جتنب اخلالف مع الوالايت املتحدة ابملنطقة وتداعياته ،لكن هذا األمر مل حيد بكني
عن احلفاظ على عالقات جيدة مع بلدان هذه املنطقة كافة2؛ وهي بذلك تتجنب تعرض مصاحلها
إىل اخلطر .واجلدير ابلذكر أيضاً أن الصني مل تنضم للتحالفات العسكرية مثل التحالف الدويل ضد
(داعش) يف العراق وسوراي ،أو الدخول يف تبين مواقف سياسية معادية جتاه بلدان الشرق األوسط
أو التدخل يف شؤوهنا الداخلية.
إن ما متلكهُ الصني من اسرتاتيجية شاملة يف الشرق األوسط أو شرق آسيا يتجلّى يف مراجعة
حيث تذهب سياستها حنو أتمني مصاحلها االقتصادية يف مجلة من
سياستها اخلارجية جتاه املنطقةُ ،
األهداف اليت حددهتا بكني واستطاعت حتقيقها عرب أدواهتا اليت استخدمتها يف بناء مصاحل وطنية
واضحة ،وإن من األهداف اليت سعت الصني إىل حتقيقها ما أييت:3
.1

1جمال الطاقة ومشتقاهتا:

ويُع ّد هذا اهلدف الرئيس أو األساس يف مصلحة الصني مع دول الشرق األوسط ،فهي تسعى
إىل احلفاظ على مستوى ٍ
عال من العالقات بني بلدان هذه املنطقة لدميومة احلصول على املوارد
حيث أصبح الشرق األوسط املصدر األول للنفط إىل الصني ،إذ يرى بعض احملللني
األولية للطاقة؛ ُ
الصينيني أن الشرق األوسط سيبقى مصدراً للواردات النفطية للصني ،وهذه هي أمهية الشرق األوسط
االسرتاتيجية للصني.4
 -2ينظر :أندرو سكوبيل وعلي رضا اندر ،مقابالت أجريت مع ابحثني وعسكريني صينيني ،شنغهاي ،أيلول ،2014 ،ص.6 :
 -3انظر :جون الرتمان وجون غارفر ،املثلث احليوي :الصني والوالايت املتحدة والشرق األوسط ،مركز الدراسات االسرتاتيجية
والدولية ،واشنطن ،2008 ،ص.7 :
 -4نقالً عن مؤسسة راند :نيو شينتشون ،مصاحل الصني يف الشرق األوسط ونفوذها يف املنطقة ،ترمجة هايبنغ شينغ ،العالقات
الدولية املعاصرة ،اجلزء  ،24شباط ،2014 ،ص.39 :
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كبار مص ّدري النفط إىل الصني على وفق القيمة2012 ،

املصدر :مؤسسة راند ،قاعدة بياانت جتارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدةhttps://comtrade.un.org .

.2

2النفوذ اجلغرايف:

إن النفوذ الذي تستهدفه الصني من خالل االسرتاتيجية الشاملة هلا يف املنطقة هو جغرايف يتمثل
يف توسيع نطاق نفوذها يف حميطها اإلقليمي يف آسيا ،واحمليط اهلادئ ،والشرق األوسط ،وشرق آسيا؛
فهي تسعى من خالله إىل تطوير العالقات بينها وبني الدول ،فعلى سبيل املثال :إن نسبة املواطنني
الصينيني يف ماليزاي ترتاوح ما بني  % 40-% 35من نسبة السكان األصليني استطاعت الصني
استخدامهم يف نشر ثقافتها ،ولغتها ،وفتح العديد من املراكز الثقافية اليت تُعين ابحلضارة الصينية،
فضالً عن أن مبادرة الرئيس الصيين (شي جني بينغ) اليت أطلقها عام  2013حتت عنوان (طريق
147

حصاد البيان

احلرير اجلديد –  )New Silk Roadأو تسمى غالباً (حزام واحد طريق واحد – One
 )Belt One Roadتتضمن خمتلف األنشطة التجارية واالقتصادية واملشاركة يف املنطقة من
خالل الشركات اخلاصة والشركات اليت متتلكها الدولة ،فضالً عن رجال األعمال واألفراد واملنظمات
ومراكز الدراسات واملؤسسات الثقافية  .5ومتثّل هذه املبادرة إحدى السياسات اليت تطمح الصني

إىل إجناحها ،وبعد االنتهاء من هذه املبادرة «ستنشئ روابط مباشرة برية وحبرية بني املناطق الصناعية
الصينية يف املقاطعات الشرقية ،من خالل مقاطعاهتا الغربية ذات الكثافة السكانية ،ومن خالل اهلند
وروسيا وآسيا الوسطى وإيران وتركيا ،وأجزاء من الشرق األوسط ،ودول مشال أفريقيا قبل أن تنتهي
يف أورواب».6
لقد جاء سعي الصني يف زايدة نفوذها يف املنطقة من خالل اسرتاتيجيتها االقتصادية الشاملة،
فهي هتدف إىل زايدة التعاون يف املنطقة يف خمتلف اجملاالت وضمان الوصول املستمر إىل موارد
الطاقة فيها ،وخلق فرص عمل وفرص استثمارية من خالل مشاريع البىن التحتية يف املنطقة وإدارهتا
من خالل الشركات الصينية ،واحلفاظ على حصتها يف سوق منطقة الشرق األوسط لتصريف
منتجاهتا ،وتذهب الصني إىل أبعد من ذلك يف اسرتاتيجيتها الشاملة إىل بناء نفوذ إقليمي ودويل
مع الدول العربية واألفريقية؛ لغرض إعادة توازن النفوذ االقتصادي والسياسي هلا جتاه الغرب ،فضالً
عن «احلفاظ على األمن احمللي عرب منع األيديولوجيات املتطرفة والشبكات اجلهادية يف املنطقة من
التسلل إىل داخل الصني».7
 -5الرؤية والتحرك يف بناء احلزام االقتصادي لطريق احلرير وطريق احلرير البحري للقرن احلادي والعشرين ،اللجنة الوطنية للتنمية
واإلصالح ،وزارة اخلارجية ووزارة التجارة الصينية ،2015 ،للمزيد انظر الرابط اآليت:
http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t1252002.shtml.
 -6مبادرة احلزام والطريق الصينية ..فرصة العراق ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،2018 ،متاح على الرابط اآليت:
http://www.bayancenter.org/2018/04/4411/ .
 -7دور الصني يف الشرق االوسط بعد اهليمنة االمريكية ،مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية ،متاح على الرابط
اآليت:
http://rawabetcenter.com/archives/45993.
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إن طموحات الصني يف املنطقة أبعد من أن تكون ذات بُعد اقتصادي حبت ،على الرغم
من أن الشرق األوسط يشكل سوقاً واسعةً ملنتجاهتا ،بل إن الصراع يف املنطقة الذي أخذ يتنامى
شيئاً فشيئاً جعلها تشعر أبن ذلك سيؤثر على مصاحلها ،وكذلك سيؤدي إىل احتمالية صعود
األيديولوجية اجلهادية داخل أراضيها ،فعمدت إىل العمل مع دول املنطقة مبختلف اجملاالت لضمان
عدم تضرر تلك املصاحل من جهة ،وكذلك احلد من تنامي اخلطر على املصاحل الصينية يف املنطقة
من جهة أخرى ،وبدأت بسياستها الشاملة منذ مدة فكان من بينها هو التعاون املشرتك مع دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
اإلمارات والصني الشراكة االسرتاتيجية الشاملة
وصل يف التاسع عشر من متوز للعام  2018إىل العاصمة اإلماراتية أبو ظيب الرئيس الصيين
(شي جني بينغ) ،وهي الزايرة األوىل له بعد فوزه ابالنتخاابت رئيساً للصني ،وتُعد هذه الزايرة
واحدة من أهم الزايرات التأرخيية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،إذ جاءت بعد  30عاماً من
حيث بدأ العمل حنو
العمل املشرتك بني الدولتني يف خمتلف اجملاالت كان أبرزها امللف االقتصاديُ ،
عالقات اسرتاتيجية حينما زار الشيخ زايد مجهورية الصني يف أاير من العام  1990على رأس وفد
رفيع املستوى لتطوير العالقات بني البلدين8؛ وقد أسست هذه الزايرة والزايرات اليت سبقتها تقارب
وجهات النظر ووضعت اخلطط االسرتاتيجية اليت حتقق التنمية االقتصادية للجانبني ،فضالً عن فتح
ابب االستثمارات وفرص العمل بني البلدين.
واتفقت اإلمارات العربية املتحدة والصني على تعزيز التعاون يف مجيع اجملاالت وعلى مستوايت
أعلى ،وإقامة شراكات اسرتاتيجية شاملة تساعد يف تدعيم التعاون وتكثيفه ،وتعزيز التنمية املشرتكة
حيث أكد اجلانبان أمهية تعزيز
واالزدهار مبا يتماشى مع املصاحل املشرتكة للبلدين وبشعوهبمُ ،
 -8العالقات الصينية اإلماراتية تشهد طفرة كبرية يف اجملاالت االقتصادية والثقافية ،متاح على الرابط اآليت:
https://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2015-12-10-1.848539.
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العالقات الثنائية بينهما ،وخلق الثقة السياسية املتبادلة املستمرة؛ من أجل النمو السريع والشامل،
فضالً عن توسع جماالت العمل يف التجارة والطاقة واالقتصاد ،وقد أبرمت اإلمارات مع مجهورية
الصني عدة اتفاقات مبختلف اجملاالت وكان من بينها :9
•اجلانب السياسي
يشهد الوضع الدويل واإلقليمي احلايل تغريات وتعقيدات متسارعة؛ األمر الذي يتطلب مزيداً
حيث يدعم اجلانب
من التنسيق والتعاون يف الشؤون الدولية واإلقليمية ُّ
للتوصل إىل تفاهم مشرتكُ ،
الصيين الدور البناء الذي تؤديه دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الشؤون اإلقليمية ،ودولة اإلمارات
تشيد ابلدور اإلجيايب الذي تؤديه الصني يف القضااي الدولية اليت تعكس العالقات السياسية القوية،
“وسيوظف اجلانبان بنحو كامل آلية التشاور السياسي بني وزاريت اخلارجية يف البلدين ملناقشة
ومعاجلة التحدايت اإلقليمية والعاملية ،وتوسيع املشاورات حول القضااي السياسية واألمنية ،واستخدام
احلوار لزايدة التفاهم املتبادل ،وتعميق الثقة ،وتوفري التعاون املشرتك”.10
•اجلانب االقتصادي واملايل
أعرب اجلانب اإلمارايت أتييده لـ «مبادرة احلزام والطريق» ،وحيرص على املشاركة يف املشاريع
ذات الصلة ومواصلة الدعم ،ومشاركة مبادرة التعاون الدويل واألحداث املهمة األخرى ذات الصلة،
وتشيد اإلمارات والصني ابلنمو يف حجم التبادل التجاري مع التأكيد على تصميمهما على زايدة
التبادل التجاري والتكامل من خالل تعظيم االستفادة من البنية التحتية الفريدة واملميزة واملوقع
االسرتاتيجي لدولة اإلمارات العربية املتحدة كبوابة استثمارية وجتارية رئيسة ألسواق الشرق األوسط.
9- The UAE-China joint statement on strategic partnership,
https://gulfnews.com/news/uae/government/full-text-uae-china-joint-statement-on-strategicpartnership-1.2254614
10 - The UAE-China joint statement on strategic partnership,
https://gulfnews.com/news/uae/government/full-text-uae-china-joint-statement-on-strategicpartnership-1.2254614
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«يذكر أن حجم التبادل التجاري بني الصني ودولة االمارات بلغ يف عام  )54( 2014مليار
مستقبال من خالل تعزيز التعاون يف اجملاالت االقتصادية
دوالر» ،11وأتمل اإلمارات يف زايدة ذلك
ً
والتجارية والعمالة ،وآلية تبادل الزايرات بني رجال األعمال وآليات أخرى للتعاون االقتصادي
والتجاري؛ وابلتايل دفع التعاون القوي للتعاون االقتصادي والتجاري العملي بني البلدين.
وتعمل اإلمارات على تعزيز دور القطاع اخلاص يف كال البلدين لتعزيز التعاون االقتصادي بني
اجلانبني من خالل التوظيف األمثل للجنة األعمال اإلماراتية الصينية وغريها من الربامج اليت هتدف
إىل استكشاف الفرص وبناء الشراكات يف خمتلف القطاعات االقتصادية  ،والسيما يف اخلدمات
اللوجستية ،والنقل ،والصناعة ،والتكنولوجيا ،والذكاء االصطناعي والطاقة ،وجماالت األمن املتجدد
واألمن الغذائي ،فضالً عن األعمال التجارية وتوفري التدريب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لزايدة
مشاركتها يف النشاط االقتصادي يف مصلحة البلدين اجلانبني.
“حرصت الصني على فتح فروع املؤسسات املصرفية يف كال البلدين مبا يتوافق مع القوانني
وقواعد اإلشراف واإلدارة يف كل دولة ،وتوفري الدعم املايل للتعاون التجاري واالستثمار الثنائي،
وتعزيز التواصل والتعاون بني البنوك املركزية للبلدين ،وكذلك التعاون بني املراكز املالية الدولية لدولة
اإلمارات وسوق شانغهاي لألوراق املالية” ،12وكذلك دعم التعاون يف اجلمارك والضرائب ومحاية
حقوق امللكية الفكرية.

 -11العالقات اإلماراتية – الصينية افاق جديدة للمستقبل ،متاح على الرابط اآليت:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=54603&y=2018&article=full

12- The UAE-China joint statement on strategic partnership,
https://gulfnews.com/news/uae/government/full-text-uae-china-joint-statement-on-strategicpartnership-1.2254614
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•جانب التعليم والعلوم والتكنولوجيا
حرصت اإلمارات العربية املتحدة يف تعاوهنا االسرتاتيجي مع الصني يف إبرام اتفاقية تطوير التعاون
يف جمال االبتكار العلمي والتكنولوجي يف إطار “برانمج الشراكة بني الصني والدول العربية يف العلوم
والتكنولوجيا” ،وتشجيع العلماء اإلماراتيني الشباب املائزين على إجراء حبوث علمية قصرية األجل
يف الصني وتعزيز التعاون يف جمال التكنولوجيا .وفتح مراكز نقل املعلومات بني الصني واإلمارات
العربية املتحدة اليت من شأهنا أن تساعد يف تعزيز االستخدام األمثل للتكنولوجيا احلديثة والتطبيقية
ونشرها.
•الطاقة املتجددة واملاء
حرص اجلانبان على زايدة تعزيز التعاون الشامل يف جمال الطاقة وتوسيع االستثمارات املتبادلة
بني البلدين يف هذا الصدد ،وسيستخدمون إمكاانت البلدين للتعاون يف الطاقة النظيفة واملتجددة،
وتطوير التعاون من أجل توليد الطاقة املتجددة ،واالستخدام السلمي للطاقة النووية للح ّد من آاثر
تغي املناخ ،ودعم املؤسسات البحثية من كال اجلانبني لتنفيذ مشرتكة أحباث ،ويشدد البلدان على
ّ
التزامهما مبواصلة دعم الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ومقرها أبو ظيب (إيرينا) للتعاون يف آلية التنمية
النظيفة ) ،(CDMواالستفادة منها من خالل إنشاء شركات الطاقة واجملاالت األخرى ذات
الصلة.
وأضاف اجلانبان دعمهما للبحث والتطوير العلمي املشرتك ،والتعاون يف املشاريع ملواجهة حتدايت
ندرة مياه الشرب ،ورفع كفاءة استخداماهتا وضمان جودهتا ،وتبادل خربهتا يف بناء السدود ،وأكدوا
أمهية التشاور وتبادل اخلربات يف جمال األمن الغذائي ،واالستثمار ،والتجارة الزراعية ،وأتسيس
تغي املناخ.
أسواق املنتجات الزراعية ،ومكافحة التصحر ،وحتلية مياه البحر ،وحقول ُّ
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•قطاع النفط والغاز
اتفق الطرفان على تعزيز التعاون يف جتارة النفط اخلام واستكشاف موارد النفط والغاز الطبيعي
وتطويرها ،وخدمات اإلنشاءات اهلندسية للحقول النفطية ولشبكات مرافق التخزين االسرتاتيجية،
فضالً عن تكرير املشتقات والبرتوكيماوايت والصناعات األخرى ،واألنشطة التجارية كافة ،ورحب
اجلانب الصيين أبحدث التطورات يف التعاون املشرتك يف صناعات النفط والغاز؛ حرصاً على توسيع
التعاون ليشمل جتارة اخلام واملنتجات وتسويقه.
•قطاع األمن والدفاع
يسعى اجلانبان على تعزيز التعاون العملي بني اجليشني يف تبادل الزايرات على مستوى ٍ
عال
بني اجليشني يف خمتلف القوات واألسلحة ،والتدريب املشرتك ،وتدريب األفراد ،وأشاروا إىل أمهية
التعاون يف تطوير العلوم والتكنولوجيا ،والدفاع يف جمال املصاحل املشرتكة من خالل إعداد خطة عمل
مشرتكة تعمل على التصدي جلميع أشكال اإلرهاب ،وهتديد السلم واألمن الدوليني ،وكذلك السعي
إىل إعداد برامج متكاملة لغرض تعزيز التعاون يف حماربة الفساد واجلرمية املنظمة واجلرائم اإللكرتونية
واهلجرة غري الشرعية ومكافحة املخدرات.
•اجملال القنصلي وتسهيل حركة مواطين البلدين
أكد الطرفان على العالقات املائزة والتأرخيية اليت توحد شعوهبا واحلقوق اليت يتمتع هبا مواطنو
البلدين ،وهم حريصون على مز ٍ
يد من تسهيل حركة املواطنني يف البلدين من خالل اتفاقية شاملة
للتنازل عن التأشريات ،وتعزيز العالقات اإلنسانية ودعم احلركة السياحية والثقافية ،فضالً عن ضمان
سالمة املواطنني والشركات من كال اجلانبني.
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احملصلة
تكمن أمهية الشراكة االسرتاتيجية الصينية يف منطقة الشرق األوسط احلصول على الطاقة والسعي
إىل حتقيق طموحاهتا اجلغرافية ابلتوسع اقتصادايً ،وعدم الدخول يف صراع معلن مع الوالايت املتحدة

األمريكية يف املنطقة ،وكذلك تعزيز دورها ووضعها يف املنطقة كوهنا قوى عظمى ،وإهنا وضعت يف
حساابهتا التوجه االسرتاتيجي يف اجملال البحري والسيطرة عليه اقتصادايً داخل منطقة الشرق األوسط
وشرق آسيا ،وعملت على إقامة العالقات مع «السعودية وإيران القواتن الرئيسيتان يف املنطقة اللتان
حتظيان أبمهية خاصة لدى بكني ،وإقامة معهما شراكة اسرتاتيجية فاعلة على الرغم من أن أحدمها
حليف لواشنطن واآلخر خالف ذلك» ،13إال أن الصني أخذت ابحلسبان املكانة اجليوسياسية لكل
منهما يف املنطقة وأسست بناءً على ذلك شراكتها التجارية واالقتصادية والسياسية معهما.
إن توجه الصني حنو اإلمارات جاء على حسبان أن االخرية «تعد شريكاً اسرتاتيجياً له
ثقله ابلنسبة للصني ،فقد ساعد النمو السريع يف العالقات االقتصادية بينهما على ارتفاع مؤشر
فضال عن
التبادل التجاري واالستثماري بني البلدين» ،14وإن البيئة االستثمارية والقانونية والتجاريةً ،
البنية التحتية والتسهيالت التشريعية يف اإلمارات وفرت الفرصة املناسبة للشراكة الصينية يف خمتلف
اجملاالت ،وهذا ما دعا الصني إىل إقامة أفضل صور الشراكة االسرتاتيجية الشاملة مع دولة اإلمارات
العربية املتحدة؛ وابلتايل هذا يعود ابلنفع على االقتصاد اإلمارايت وجعلهُ كمنصة لتعزيز الروابط
التجارية واالقتصادية بني البلدين.

 -13محاية مصاحل الصني اخلارجية ،معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم ،وثيقة السياسة العامة رقم ،2014 ،41

https://www.sipri.org/.

 -14الشراكة بني االمارات والصني  ...عهد جديد من العالقات املتينة ،متاح على الرابط اآليت:

https://al-ain.com/article/officials-economic-uae-china.
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وأخرياً ،جعل املناخ االستثماري يف اإلمارات الرقعة اجلغرافية املناسبة يف خارطة طريق احلرير
الصيين أو ما يسمى بـ»طريق واحد حزام واحد» الذي أتمل الصني االنتهاء منه يف  ،2020وإن
الرؤية االقتصادية الناضجة لصناع القرار اإلمارايت كانت مبنزلة اجلسر يف تقوية العالقات االقتصادية
بني البلدين وهو ما سيعود يف هناية املطاف ابملنفعة لدولة اإلمارات شعباً وقياد ًة.
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تأخير إقرار القوانين وآليات تمريرها بالدورة التشريعية المقبلة
علي ناجي *

31-7-2018
توطئة
ِ
ِ
أسس العالقة بني املؤسسات مع بعضها ومع أبناء اجملتمع،
تنظّم القو ُ
انني َ
عمل الدولة وحت ّدد َ
وتكون قاعدة أساسية لتحقيق العدالة واملساواة بني األفراد ،ومعرفة حقوقهم وواجباهتم جتاه مواطنيها
واملقيمني فيها والعكس صحيح أيضاً .وهي تصون ممتلكات البالد وحتميها من العبث أو الفساد
واخلراب ،ومتنع الفوضى والظلم ،وال ميكن أن يكون هناك بلد من دون قواعد قانونية والسيما يف
للتطورات.
هذا العصر الذي حيتاج لتعديل القرارات القدمية ،وإقرار اجلديدة املواكبة ّ

هناك الكثري من مشاريع القوانني واملقرتحات مدرجة يف رفوف جملس النواب كونه اجلهة
التشريعية ابلبالد ،لكن مل يتمكن اجمللس من إقرارها واكتفى بقراءهتا قراء ًة أوىل أو اثنية؛ بسبب
غياب اتفاق نيايب بني أعضائه ،أو لعدم اقتناعهم مبضموهنا ،أو لتقاطع مواقف اآلراء جتاه القوانني
مع السلطة التنفيذية.
وبلغت إجنازات اجمللس بدورته النيابية الثالثة “- ”2018 - 2014املتكونة من مثانية فصول
مقسمة على أربع سنوات تشريعية -التصويت على  163مسودة قانون ما بني مشروع ومقرتح،
وقرأ  55قانوانً قراء ًة أوىل ،و 74قراء ًة اثنية ،ورفض  15من املشاريع والقوانني ،1كما هو واضح
يف الشكل رقم (.)1

وألمهية القوانني ،توضح هذه الورقة البحثية املشاريع واملقرتحات اليت مل يتمكن اجمللس من
إقرارها ،اليت منها مسودات مهمة من خالهلا متنع حدوث نزاعات وأزمات بني احملافظات واملركز،
وتقلل من جلوء السلطتني التشريعية والتنفيذية إىل اجلهات القضائية لفصل اخلالفات والنزاعات
بينها الختالفها على أحقية استخدام صالحياهتا ،وتنهض ابقتصاد الدولة ابعتماد أساليب جديدة
جللب املستثمرين ،وتطوير املنشآت احليوية ،ومنع حصول خالفات بينها ،وأيضاً تعزز من دميقراطية
البالد.
* كاتب وصحفي مقيم يف ابريس.
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خاصة
وستتطرق الورقة أيضاً إىل آليات إبمكان رائسة جملس النواب اعتمادها أو اختاذ قرارات ّ
سرع من إقرار القوانني أو إجياد حلول للمشاريع املختلف فيها.
بعمله من شأهنا أن تُ ّ

5%

24%
53%
18%

الثالثة يف العراق
ملانيةالرب
الدورة
خالل
القواننياليت
القوانني
شكل رقم ()1
ملانية العراق
الثالثة يف
الدورة الرب
ئتخالل
اليتقُقُررئت
إحصائيةإحصائية
شكل رقم ()1

املقدمة
املقدمة

آليات تقدمي مسودات القوانني
آليات تقدمي مسودات القواني

نصت اإلحكام الدستورية وقرارات السلطة القضائية على إعطاء أحقية للسلطتني التنفيذية
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ّ
 هي1 :تقدم الوزارات واهليئات املستقلة غري املرتبطة بوزارة ،مسودات قوانني جمللس الوزراء الذيميثل أعلى سلطة تنفيذية ،وتدرس اللجان التابعة للمجلس حسب اختصاصها كل مسودة تصل
 -1تقدم الوزارات واهليئات املستقلة غري املرتبطة بوزارة ،مسودات قواني جمللس الوزراء الذي ميثل أعلى سلطة
يقرها
إليهم ،وإن كانت نصوصها ّ
تصب بصاحل البالد ،فتطرح خالل جلسات اجمللس واألخري ّ
تنفيذية ،وتدرس اللجان التابعة للمجلس حسب اختصاصها كل مسودة تصل إليهم ،وإن كانت

نصوصها تصب بصاحل البالد ،فتطرح خالل جلسات اجمللس واألخري يقرها ويرسلها عرب أمانته العامة
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إىل جملس شورى الدولة ملراجعة بنودها وصيغتها من الناحية القانونية ،مث تعود لألمانة اليت ترسلها جمللس
النواب بصيغة مشروع قانون.
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ويرسلها عرب أمانته العامة إىل جملس شورى الدولة ملراجعة بنودها وصيغتها من الناحية القانونية ،مث
تعود لألمانة اليت ترسلها جمللس النواب بصيغة مشروع قانون.
  2ترسل رائسة اجلمهورية مشاريع القوانني للربملان اليت تتكون عادة من أفكار أو مقرتحاتمسودات ،ومنها ما يُقدم من الشخصيات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين ،وتقوم الرائسة
بدراستها؛ ويف حال كانت بنودها فيها مصلحة للبالد ُفتسل للربملان إلقرارها.
اح مشروع القانون إىل رئيس جملس النواب مصوغة يف مواد تتضمن
  3يقدم عشرة نواب اقرتَ
األسباب املوجبة للقانون ،أو من قبل اللجان النيابية حسب اختصاصها ،2مع أن يكون اجمللس
نص عليها الدستور ،وال يشرع قوانني مباشرة لليت ترتتب
مراعياً ملبدأ الفصل بني السلطات اليت ّ
عليها التزامات مالية أو اليت تتعارض مع املنهاج الوزاري الذي انلت الوزارة على أساسه ثقة جملس
النواب ،واملساس مبهام السلطة القضائية دون التشاور معها.3
القوانني املعطلة وأضرار أتخري تشريعها
ذكر الدستور بنصوصه عدة قوانني وألزم السلطة التشريعية املتمثلة مبجلس النواب إبقرارها؛ كون
صمت عن بعض القوانني اليت
بعضها احتادية وأخرى مهمة لتسيري عمل وزارة أو جهة معينة .وقد َ
من الضروري تشريعها ألهنا هتدف لتحديد أسس التعاون بني الوزارات املعنية يف احلكومة االحتادية
وسلطات البالد املتبقية.
أدى تلكؤ اجمللس إبقرار املشاريع ومقرتحات القوانني إىل الكثري من املشكالت للبالد ،منها
مسألة أحقية الصالحيات املمنوحة للمحافظات واألقاليم ،وكل طرف من هذه األطراف يعتقد أنه
صاحب األحقية إبدارة الثروات املوجودة على أراضيه ،ومنها:
قانون النفط والغاز :يؤكد أن ملكية النفط والغاز يف العراق لكل الشعب يف كل األقاليم
واحملافظات ،ويضمن السيطرة على الطاقة النفطية مبا مينح التوزيع العادل ملواردمها على الشعب من
خالل وضع أسس للتنسيق والتشاور بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم واحملافظات املنتجة
للنفط ،ويؤسس نظاماً حديثاً وإدارة املصادر البرتولية وتطويرها مبا يف ذلك وضع االسرتاتيجيات
والسياسات واخلطط البعيدة املدى واملتوسطة والقصرية؛ من أجل حتقيق املصلحة الوطنية.4
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قانون حقوق األقليات :يضمن احلقوق اإلدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات
املختلفة مثل الرتكمان ،والكلدان ،واآلشوريني ،وأيضاً األداين األخرى غري اإلسالمية مثل املسيحية،
والصائبة املندائية ،واأليزيدية ،والكاكائية ،والطائفة البهائية .وحيمي أبناء األقليات الدينية والقومية
مبنحهم احلقوق ويصون ممتلكاهتم وممارسة معتقداهتم الدينية والقومية حبرية كاملة ،وشغلهم مناصب
حمددة ابلسلطة العراقية حبيث جيعلهم يشعرون أهنم جزء من نسيج اجملتمع العراقي وليس طبقة اثنية
فيه ،فهذا األمر سيحد من هجرة أبناء هذه الطوائف خارج العراق ،ووجودهم سينوع ثقافة اجملتمع
وتعدد أجناسه؛ مما يعطي بريقاً رائعاً لإلنسانية والتعايش السلمي.
قانون التخلي عن اجلنسية املكتسبة :يُ ُّ
عد هذا أحد أسباب تعزيز سيادة الدولة ،وحيد من
والء املسؤول للدولة اليت اكتسب اجلنسية الثانية منها ،ومي ّكن السلطات العراقية من حماسبة مهدري
املال العام ومرتكيب املخالفات القانونية واملالية واإلدارية ،الذين يتولون مناصب سيادية أو أمنية
رفيعة كرئيس جملس النواب وانئبيه وأعضاء اجمللس ،ورئيس اجلمهورية ونوابه ،ورئيس جملس الوزراء
والوزراء ووكالئهم ،وحمافظ البنك املركزي ،ورئيس جملس القضاء األعلى وأعضائه ،فضالً عن
السفراء واحملافظني ورؤساء جمالس احملافظات ،واملديرين العامني فما فوق ابلدرجات املدنية وما
يعادهلا عسكرايً مثل قادة فرق اجليش وقوى األمن الداخلي واألجهزة األمنية وجهاز املخابرات.5

العلَم :يعاجل إعادة التوازن الوطين والقضاء على االنقسامات الطائفية ،ويعجل من البناء
خدمة َ
اجملتمعي؛ وأتدية اخلدمة فيه تكون شرطاً ضمن شروط التعيينات والتشغيل بدوائر الدولة .وتكون
مدة اخلدمة اإللزامية على ثالث فرتات سب التحصيل الدراسي للفرد العراقي ،وتكون بواقع9( :
أشهر ،أو  ،12أو  18شهراً) ،وتتضمن يف قانوهنا فقرات لالستثناء واإلعفاء من اخلدمة.6

واجلدير ابلذكر أن هناك انقساماً جمتمعياً حول هذا القانون بني القبول والرفض ،فالقابل يعتقد
أنه سيعيد اللحمة الوطنية بني أفراد اجملتمع ويقضي على الطائفية ،وسيكون هناك دور فاعل ببناء
حصن رصني للبالد ،فضالً عن أنه سيبين جيالً شاابً ميكن االعتماد عليه ابملستقبل.
تضر العراق أكثر مما تفيده،
أما الرافض فريى أنه عسكرة للمجتمع وإنفاق أموال طائلة يف قضااي ّ
وهو ينهي احلياة املدنية كذلك .لكن ابإلمكان هلذا أن يكون حالً وسطياً هلذه اخلدمة ابستحداث
جانب مدين معه ،أي يقوم املكلف أبعمال ضمن مؤسسات الدولة املدنية كجزء وواجب وطين
يقدمه للبالد وملدة حمدودة مقابل أجر مادي معقول نسبتةً ملكان اخلدمة ومدهتا اليت ال تكون
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طويلة ،مع األخذ ابحلسبان اختصاص عمل املكلف وحتصيله الدراسي ووضعه العائلي؛ مما سيعزز
حافز طاقة العمل للمواطن بعد االنتهاء من خدمته ،ويكتسب خربة ابجملال الذي يعمل فيه ،وينهي
البطالة اليت هي أحد أسباب أعمال اإلجرام والعنف.
العطل الرمسية لتحديد أايم املناسبات الدينية والوطنية ومنها اليوم الوطين للعراق ،ويعطي
صالحيات جملالس حمافظات بتعطيل الدوام ملناسبات دينية أو قومية ترتبط مبشاعر مواطنيها.
إن إقرار هذا القانون سينهي خسائر قطاعات العامة واخلاصة والسيما ذات الدخل احملدود أو
من يعتمد قوهتم على األعمال اليومية ،إذ إن العطل الكثرية اليت حتصل نتيجة قرارات فردية خاضعة
ملسؤولني مبحافظات معينة ،أو تتخذ بنح ٍو طارئ ومفاجئ حلدث ما أو الرتباطها مبناسبات
ألماكن معينة تؤدي لتعطيل شامل بكل إحناء البالد.
جملس االحتاد :ميثل مصاحل األقاليم واحملافظات غري منتظمة إبقليم وحقوق مواطنيها يف تشريع
القوانني اليت يصوت عليها اجمللس ،ويكمل الدائرة التشريعية للبالد مع جملس النواب ،اليت أشارت
أكثر جملالس احملافظات بتقدمي أفكار ومقرتحات للقوانني
إليها نصوص الدستور ،ومينح ح ّقاً َ
اليت ختدمهم ،بدالً من تقدميها للربملان الذي أتخذ وقتاً طويالً بسبب عدم موافقة نواب خلالف
مناطقي ،أو حتويلها للجان النيابية اليت ال تعطي أولوية كبرية للمحافظات بعملها.
حرية التعبري :يضمن احلرية للموطن يف التعبري عن آرائه وأفكاره ومعتقداته ابلوسائل مبا فيها
تضر
القول والكتابة والنشر والطباعة ،والوصول إىل معرفة احلقائق واملعلومات اليت يريدها شريطة ّأل ّ
مبؤسسات البالد.
ويعطي صالحيات للتظاهرات والوقفات االحتجاجية واالنتقاد للجهات املسؤولة والعاملني
فيها ،وحيمي املتظاهرين من وقوع أعمال الشغب والعنف من خالل تبليغ اجلهات األمنية عن زمان
التظاهرة ومكاهنا ،ويصون كرامتهم مبنع االعتداء عليهم لفظياً أو جسدايً من أي جهات حكومية
أو مندسة تريد تشويه مسعة الدولة بنحو عام.
احملكمة االحتادية :من أعلى احملاكم ابلسلطة القضائية ،لقوة قراراهتا اليت هي غري قابلة للتمييز
أو الطعن من قبل أي جهة أو سلطة ،وملهامها املنوط هلا بتفسري بنود الدستور وفصل النزاعات
بني احلكومة االحتادية واألقاليم واحملافظات غري املنتظمة إبقليم ،وحل اخلالفات بني سلطيت التشريع
والتنفيذ وأعضائهما ،والتصديق على االنتخاابت الربملانية اليت جترى ابلبالد.
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هيئة حقوق األقاليم واحملافظات :تضمن حقوق األقاليم واحملافظات غري املنتظمة إبقليم يف
املشاركة العادلة إبدارة مؤسسات الدولة االحتادية املختلفة والبعثات والزمالة الدراسية واملؤمترات
اإلقليمية والدولية مبا ينسجم مع مبادئ العدالة واملساواة.7
تعمل هذه اهليئة على إهناء املركزية املعتمدة يف الدولة من حيث االعتماد على احلكومة املركزية
ابختاذ كل القرارت؛ وابلتايل ستعطي انفتاحاً للمحافظات ابلتعاون وتبادل اخلربات يف خمتلف
اجملاالت مع خمتلف الدول والسيما اجملاورة منها.
وتوجد مشاريع قوانني أخرى مل يذكرها الدستور تعمل على رسم السياسيات والتنسيق بني
مؤسسات الدولة وتعاملها مع الفرد العراقي ،وخيتص عملها يف مجيع السلطات التشريعية والتنفيذية
والقضائية ،مثل:
قانون السلطة التنفيذية :يوضح مهام شاغلي املناصب التنفيذية العليا ،كمنح رئيس جملس
الوزراء انئبه إدارة السلطات املفوضة من احملافظات والتنسيق بني اجمللس واألقاليم واحملافظات غري
املنتظمة ابقليم .ويشرتط أال تتجاوز شغل أي وزارة ابلوكالة أكثر من  60يوماً ،ويرشح خالهلا
رئيس الوزراء مرشحاً ابألصالة.
يشرتك رئيسا اجلمهورية والوزراء بوضع اقرتاح لتعديل الدستور ،وأيضاً تقدميهما طلباً مشرتكاً
جمللس النواب إلعالن احلرب أو حالة الطوارئ.
اهليئة الوطنية للثقافة والفنون :تعمل على رعاية الرواد واملثقفني والرموز الثقافية والفنية وختصيص
دعم مايل هلم ،وتقدمي اخلدمات الثقافية والفنية للعراقيني وغريهم ،من خالل دعم مشاريعهم ،وإقامة
دورات وورش للعاملني مبجال الثقافة على وفق ضمان عدالة يف تقاسم الفرص جلميع احملافظات.
محاية املوظف القانوين :حيمي املوظف يف أثناء ممارسة مهامه املكلف هبا ومنها منع ألقاء
القبض عليه إال أبخذ موافقة من الوزير املختص أو من رئيسه املباشر ،وتسهيل عمله بتنفيذ واجباته
مبراجعته مؤسسات الدولة ،وإعطاء االستثناءات هلم من بعض شروط القبول ابلدراسات العليا؛
ألن عملهم ميثل دوائرهم يف النزاعات القانونية مع الدوائر األخرى أو ابلتحقيق ابملخالفات اليت
يرتكبها موظفو دائرته.
احتاد رجال األعمال العراقيني :يدعم القطاع اخلاص ،وتطوير جمتمع األعمال العراقي ،وتنظيم
162

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

نشاطات رجال األعمال يف العراق وسيّداته يف جمال االستثمار ،فضالً عن دعم االقتصاد الوطين
واملشاركة يف التنمية املستدامة وتوطني الصناعات الستثمار املوارد األولية والطاقات البشرية املتاحة
واملشاركة يف زايدة الناتج الوطين للبلد.8
وسيشكل ذلك رافداً مهم من روافد االقتصاد العراقي لتعزيزها العمل ابلقطاع اخلاص ،وفتح
االستثمارات مبختلف القطاعات االقتصادية داخل بالد لوجود قاعدة رصينة تضم املستثمرين
وحيمي رأس ماهلم.
اإلحصاء :يساعد يف رسم سياسية البالد الداخلية ،إبجراء تعداد سكاين للعراقيني يف الداخل
واحلصول على معلومات مفصلة عن أعداد املواطنني ومساكنهم بكل حمافظة ،وأيضاً لوضع اخلطط
اإلمنائية والتنمية املستقبلية لتطوير البالد ،وينهي كذلك جدل اخلالفات بني احملافظات واإلقليم
مع احلكومة االحتادية بشأن احلصص املالية هلم اليت توزع على أساس النسبة السكانية لكل رقعة
جغرافية.
اخلامتة
خاصة حبضور أعضائه
اعتمد جملس النواب يف دوراته التشريعية السابقة آليتني يف عمله ،األوىل ّ
ملبىن اجمللس اليت تسمى بـ”األسبوع النيايب” وتكون ملدة سبعة أايم ،ومثلها تكون يف حمافظاهتم
لالطالع على واقع مواطنيهم واحتياجاهتم لنقلها للجان النيابية ،ويف هذا األسبوع يكون يوم لعقد
اجللسة ويوم آخر لعمل اللجنة حسب اختصاص كل انئب ،أي ثالثة أايم للجلسات والعدد نفسه
للجان ،ويوم واحد لالسرتاحة.
أما اآللية األخرى فتتضمن إدراج القوانني على جلسات الربملان اليت تكون عرب املرسل إليها من
رائسيت اجلمهورية والوزراء أو املقدمة من اللجان النيابية ،وتطرح حسب التسلسل واألمهية.
فمن الضروري قيام رائسة الربملان بتغيري عمل اجللسات وجدول أعماله إلقرار أكرب عدد ممكن
من مشاريع القوانني املرتاكمة على رفوف جملس النواب ،ويكون ذلك من طريق ما أييت:
 .1تقسم رائسة اجمللس املشاريع واملقرتحات اليت مل تقر خالل فصوهلا التشريعية السابقة ،إلحياء
اجلهد النيايب بشأن تذليل اخلالفات أو االتفاق على بنود بديلة على املختلف عنها ابلقانون.
 .2اعتماد طريقة تسرع من التصويت على القوانني املختلف فيها إدارايً أو نيابياً ،مثل خماطبة
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اجلهات املعنية هبا حلسم هذه اخلالفات ،أو تشكيل جلان مشرتكة بني أعضاء اجمللس على حسب
التمثيل السياسي ،لتذليل اخلالفات ودرج مسودات القوانني على جلسات اجمللس لتمريرها.
 .3زايدة عدد جلسات اجمللس خالل دوام أعضائه يف “األسبوع النيايب” وتُكثّف طرح أكرب
قدر من املشاريع واملقرتحات حسب حاجة السلطة التنفيذية واحملافظات هلا ،وليس على وفق
إكمال مسودة القانون من اللجان النيابية.
 .4يُدرج يف بداية جدول أعمال اجمللس القوانني املتفق عليها؛ لغرض متريرها أما املختلف يف
موادها أو فقرات االستجواب للجهات التنفيذية فتكون بنهاية اجلدول ،كي يبقى النصاب القانوين
متحققاً حلني الوصول إىل النقاط اخلالفية؛ لوجود صعوبة إبكمال النصاب بعد خروج األعضاء
من قاعة اجللسة.
إما بقاء رائسة جملس النواب ابعتماد هذه آليات نفسها الساعية إىل احلصول على االتفاق
السياسي يف مجيع ما يطرح من مشاريع ومقرتحات على جدول أعمال اجللسة ،فسيزيد من تعطيل
اخلاصة بصالحيات جلهات تشريعية
إقرار القوانني اليت منها ُّ
ختص معيشة املواطنني بنحو مباشر أو ّ
وتنفيذية تقدم خدمات أكثر ألفراد مناطقها ،أو اليت تواكب التطور والعصر احلديث ،وتصب
خاصة بسيادة البالد
بصاحل الفرد واملؤسسة اليت يراجعها من خالل اإلسراع إبجناز متطلباته ،وأخرى ّ
وتعزيز وحدهتا للحفاظ على أراضيها وثرواهتا وال تعطي فسحة أو حجة ألي سلطة غري احتادية
ابلتصرف مبمتلكات الدولة.
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:اهلوامش
. من إحدى دوائر جملس النواب، إحصائية أعدهتا مصادر خاصة للكاتب-1
2 -http://ar.parliament.iq.الداخلي-النظام
3- https://www.iraqfsc.iq/news.2798.
4- http://elaph.com/Web/Politics/2007/7/246807.
htm?sectionarchive=Politics.
5- https://almadapaper.net/Details/135346

.فئة-14-على-السيادية-املناصب-حيظر-املكتسبة-اجلنسية-عن-التخلي-قانون
6- https://www.alsumaria.tv/news/162876/iraq-news.
7- http://www.ikhnews.com/print.php?id=145606.
8- http://ar.parliament.iq/2018/03/13 األعمال العراقيني-رجال-احتاد-قانون.
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العالقة بين الثقافة السياسية والالمركزية في العراق
أ.د .عبد الجبار احمد عبد اهلل*

26-8-2018
ملخص البحث
على الرغم من مضي عقد ونّيف من السنني على جتربة الالمركزية بشقيها السياسي واإلداري
يف العراق ،بيد أن التجربة ما تزال تعاين من عدة مشكالت .وإن أحد األسباب الرئيسة وراء ذلك
املشجعة ّللمركزية ابملعىن احلقيقي .ومن دون ثقافة سياسية رشيدة فإن
هو غياب الثقافة السياسية ّ
جتربة الالمركزية ستبقى على حاهلا بال تقدم يُذكر.
After 15 years , The experiment of decentralization in Iraq still
suffering from many obstacles and problems . The important reason be
his these problems is The Absence political culture encouraging to the
process and without rationale political culture The decentralization in
Iraq is staying as its with no development .

* أستاذ النظم السياسية /كلية العلوم السياسية  /جامعة بغداد.
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املقدمة:
اختط النظام السياسي العراقي مساره على منهج جديد بعد  2003إلدارة الدولة واملؤسسات
السياسية عرب اعتماد الالمركزية السياسية واإلدارية ،وعلى الرغم من وجود العديد من التشريعات
القانونية ،فضالً عن الدستور لسنة  2005اليت تنظم عمل الالمركزية بشقيها السياسي واإلداري،
العلل واألسباب ،وإن العوامل اليت
لكن هذه التجربة ما تزال تشوهبا الكثري من املشكالت واهلنّات و ّ
ّ
تقف وراء هذه املشكالت متعددة منها :غياب العالقة الواضحة ،والتأثري اإلجيايب املتبادل بني الثقافة
السياسية وعمل الالمركزية.
وألننا نعتقد أنه من دون وجود ثقافة سياسية رشيدة نؤمن فعالً ابلالمركزية السياسية واإلدارية
ومبنطق احملاسبة ،واملسؤولية ،والشفافية ،وفلسفة السلطة اخلادمة ال احلاكمة ،فإن جتربة الالمركزية يف
العراق ستكون عرجاء ،وإن التشريعات القانونية لوحدها ال ميكن أن تقدم العالج الوايف يف غياب
البيئة العقلية والثقافية اليت تنفذ هذه التشريعات وتتابعها.
وسنحاول يف هذا البحث مراجعة بعض الشروط املهمة ومعاجلتها اليت من شأهنا أن حتقق
التفاعل والتواصل بني الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق لغرض حتقيق املقاصد احلقيقية اليت من
ورائها تُعتمد الالمركزية يف العراق ،وهو اخلدمة واإلجناز على الصعيد احمللي ،ومن مث ستنتهي ببعض
االستنتاجات والتوصيات لعلّها أن تقدم شيئاً خلدمة العراق.
إن كل نظام سياسي فيه( )1من املباين واملعاين اليت تؤثر على حركة النظام السياسي وتفاعالته
اليت جتعله قادراً على أداء وظائفه ابلنحو السليم .فاملباين تشمل املؤسسات السياسية( )2والقانونية
والدستورية ،أما املعاين فتشمل القيم والثقافة السياسية(.)3
وتتفاوت طبيعة النظم واملؤسسات السياسية والقانونية والدستورية ابختالف اجملتمعات والدول
وسياساهتا وإداراهتا وماهية ُنبها السياسية واالجتماعية ،وتتفاوت كذلك طبيعة الثقافة السياسية
ابختالف طبيعة التجربة السياسية ومساراهتا لتتنوع بني ثقافة سياسية مدنية رشيدة ،وأخرى تقليدية
أو بني تقليدية ومدنية.
وختتلف العالقة بني املباين واملعاين ابختالف التطور السياسي للنظام ،وحبسب البيئة املؤطرة له،
وطبيعة التفاعالت والعالقات االجتماعية؛ ولذلك تصنف النظم السياسية والدول تبعاً هلذه املؤثرات
بني نظم سياسية رشيدة وأخرى انمية أو حىت غري انضجة ،أو هي يف طور التحول واالنتقال(.)4
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وعلينا أن نُدرك أن السلطة أيضاً حتوي عناصر مادية وأخرى غري مادية ،وطبيعة توازنه هذه
العناصر وحجم التنسيق والتوفيق بينهما ،أو أرجحية عنصر على آخر حيدد لنا منط هذه السلطة
وطبيعتها ومدى استجابة املواطن هلا قبوالً أو خضوعاً ،طوعاً أو كرهاً (.)5
ويف اإلطار األوسع واألمشل فإن الدميقراطية ليست مؤسسات رمسية فحسب بل هي قيم ثقافية
خاصة بنظرة الفرد لآلخر يف حميطه االجتماعي ،ونظرة الفرد للسلطة والنظام والدولة ،وكيف تنظر
ّ
السلطة للفرد وتتعامل معه( .)6ويرى صموئيل هينتغتون أن الدميقراطية ليست نظاماً سياسياً فحسب
إمنا هي قيم اجتماعية وأخالقية وسلوكية(.)7
وعن العالقة بني الثقافة السياسية والالمركزية يف العراق فإنه ميكن حتديد جمموعة شروط لنجاح
الالمركزية اليت هي نتاج التفاعل والتواصل بني الثقافة السياسية والالمركزية أو نتاج التفاصل واألبعاد
املتبادل بينهما وهي:
أوالً :شروط النجاح
أ .الشروط املفاهيمية:
وتتمثل هذه الشروط بوجود اتفاق حول معاين املفاهيم املتداولة حدودها يف إطار النشاط
اخلاصة ابلالمركزية ،إذ إن من شأن هذا االتفاق تفعيل املعاجلات
السياسي والظاهرة السياسية
ّ
الصحية للمشكالت املوجودة ،ولعل اخللط املفاهيمي يف استخدام مصطلح حكومات األقاليم
واحملافظات يف الدستور العراقي خري دليل على ذلك( ،)8أو اخللط احلاصل للفيدرالية بكوهنا هنجاً
إلدارة الدولة املركبّة أو كوهنا اجتاهاً لالنفصال أو التقسيم ،أو تفكيك الدولة(.)9
ب .شروط حتديد التجربة التأرخيية واملستقبلة :إذ إن هذه احلدود توضح لنا طبيعة املسارات
اليت حددت التجربة السياسية من جذورها ،وبداايهتا ،وطبيعة التحدايت والعقبات اليت واجهتها،
ومدى قرهبا أو ابتعادها عن الالمركزية السياسية واإلدارية ،وكذلك طبيعة تعامالت النخبة السياسية
العراقية وتوجهاهتا حنو تعزيز الالمركزية أو إعاقتها وتقييدها .ويف جوهر األمر تكون من الواضح أن
مرت هبا جتربة الالمركزية يف العراق قد تفاوتت بني الالمركزية السياسية (اإلقليم
املدة الزمنية اليت ّ
والفيدرالية يف كردستان) ،والالمركزية اإلدارية (جمالس احملافظات) اليت حتتاج إىل مزيد من الوقت
واجلهود.
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ت .شروط إميان النخبة الدميقراطية :على مستوى املركز وعلى مستوى األطراف (الالمركزية
تعب عن منط رجال الدولة أم منط رجال
السياسية والالمركزية اإلدارية) ،ورؤية النخب فيما إذا كانت ّ
األحزاب والسلطة ،وفيما إذا كانت متوافقة ومتالئمة مع رؤية القواعد االجتماعية هلا.
ج .شروط املقارنة املوضوعية :مع التجارب األخرى يف دول العامل املختلفة ،وضرورة االستفادة
يؤمن التطبيق املوضوعي والناجح إلدارة الالمركزية السياسية واإلدارية.
من هذه التجارب مبا ّ

اثنياً :إن وجود الثقافة السياسية الرشيدة :سيبل مهم إلجناح عمل إدارة الالمركزية وبنح ٍو
مؤسسايت وعلى وفق ما أييت:
	•إن مقاصد أهداف انتهاج الالمركزية يف كل الدول إمنا هو حتقيق النجاح إلدارة جمتمعاهتا
وتوفري املنجز اخلدمي ،واالستقرار الشامل ،واألمن ،واحلقوق ،واحلرايت أبشكاهلا ،مع
الفارق -طبعاً -بني دولة وأخرى .وهنا يكون من الالزم ارتباط الالمركزية ابهلدف
األساس للدميقراطية ألن الالمركزية بغياب الدميقراطية لن تؤدي مقاصدها واألهداف
احلقيقية ،وإن من املمكن أن نضع يف أذهاننا أن الدميقراطية قد ترافق املركزية لكنها لن
تكون استبدادية أو فاسدة كما هو احلال يف الدول الدميقراطية الغربية.
	•إن انتهاج الالمركزية على مستوى التشريع وغياب السلوك الالمركزي سيقود للوهن
والضعف يف التطبيق ،وهذا ما نالحظه يف البيئة العراقية ،إذ تتعدد التشريعات ،وإن عدم
وضوح نصوصها يف إطار عقلية ما تزال مركزية ،ولعل موضوع تطبيق نقل الصالحيات
جملالس احملافظات مثال على ذلك أو ما تزال العملية يشوهبا الكثري من حاالت
اإلخفاق على الرغم من وجود غطاء تشريعي وقانوين هلا .ومن هنا أييت دور الثقافة
السياسية املساعدة والتشاركية اليت تشجع املبادرة من األدىن إىل األعلى وليس العكس.

	•إن استبدال املركزية االستبدادية الفاشلة مبنهج الالمركزية اإلدارية والسياسية ينبغي أالّ
يكون لصاحل وجود مركزية األطراف (احملافظات) إزاء إداراهتا اجلزئية (القضاء ،والناحية)
وإضعاف املركز االحتادي ،فالعالقة ما بني املركز واألطراف البد أن تكون عالقة تنسيق
وتشاور وتعاضد وليس عزل أو قمع أو انزواء.
وما نعتقده هو أن الثقافة السياسية العراقية يف املركز االحتادي -نقصد املنظومة الثقافية وليس
حمصنة
الشخصية -ما تزال مركزية النظرة والسلوك ،وأن الثقافة السياسية العراقية يف األطراف هي ّ
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إزاء املركز االحتادي وإداراته اعتقاداً منها أبنه من حقها أن تستأثر مبا هو موجود داخل حدود
احملافظة واإلقليم ،سواء أكان موارد بشرية أم مادية طبيعية .ومن شأن التضاد بني األمناط الثقافية
أن يقود للتصارع وخلق املشكالت اليت تعطل اإلجناز اخلدمي ،وحتسني أداء املؤسسات السياسية
ووظائفها بكل أشكاهلا.
ومن أمثلة هذا التصارع ،متديد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يف  7/12/2014إجازة
حمافظ األنبار أمحد خلف الدليمي ملدة شهر واحد فاعرتض جملس احملافظة على التمديد كونه ليس
من صالحية رئيس الوزراء وهذا ما أيدته احملكمة االحتادية ( .)10وكذلك إقالة حمافظ بغداد مدير
انحية اجلسر ،وطعن األخري بقرار اإلقالة أمام حمكمة القضاء اإلداري واحملكمة االحتادية العليا،
واحلكم لصاحل مدير الناحية ألنه ليس من صالحية احملافظ إقالته من منصبه ،وإمنا هي من صالحية
اجمللس احمللي يف الناحية على أن يسبقه جلسة استجواب للشخص املعين ابإلقالة (.)11
	•ما تزال الثقافة السياسية لألحزاب السياسية العراقية العاملة يف إطار الالمركزية بعيد ًة عن
منطق الظاهرة احلزبية الصحيحة والصحية ،فهي تنشط مع االنتخاابت ،إذ تنشغل للبحث
عن حتالفات وتكتالت لزايدة عدد مقاعدها ،ويستمر انشغاهلا هبذا األمر طوال عملها
يف جمالس احملافظات؛ وهذا الذي يدفعنا للتساؤل هل عمل جمالس احملافظات سياسية أو
جمالس خدمية ابألصل؟ واألمر املؤسف هنا هو «مل يكن مفهوم اخلدمة العامة اليت تصب
يف مصلحة املواطن هو اهلدف»( )12يف حني أن اهلدف األساس يقتضي «ممارسة الدور
التنموي يف اجملتمع احمللي إىل جانب الدور اخلدمي ،وجعل اجملتمع مسؤوالً عن احلفاظ على
تنمية هذه املوارد ،وتطوير فرص اقتصادية وتنموية تساعد على خلق فرص عمل ،وإجياد
حالة من التكامل بني الدور اخلدمي والتنموي»(.)13
	•حتديد ماهية الثقافة السياسية للمجتمع احمللي يف إطار الالمركزية ،وعدد املواطنني املطلعني
فعلياً على خطط جمالس احملافظات أو الذين شاركوا فيها بنح ٍو مباشر أو غري مباشر ،وهل
ُوِجد فعالً ختطيط اسرتاتيجي حقيقي يعتمد على إشراك املواطن على املستوى احمللي يف
إعداد وصياغة هذا التخطيط وصياغته.
	•مدى ارتباط التخطيط االسرتاتيجي مبصاحل املواطنني وحاجياهتم وخدماهتم ابلدرجة األساس
وابلنح ٍو الذي يعمل على سد مؤشرات احلرمان ونوعية احلياة (الفقر ،البطالة ،التعليم،
احلماية والضمان االجتماعي ،البىن ،التنمية ،السكن ،مستوى املعيشة) ،وكذلك ارتباط
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التخطيط االسرتاتيجي اخلدمي مبؤشر رضا الناس ومؤشرات تفشي الفساد والرشاوى،
والقصور يف تقدمي اخلدمات ،وعدم تسيري معامالت املواطنني ،وأخرياً مؤشر التواصل مع
اجلمهور وطبيعة أدوات االتصال والتواصل بني اجملالس لتحديد طبيعة املشاركة احلقيقية
للمواطن يف عمل اجملالس(.)14
اثلثاً :أمهية الرتتيب املؤسسي لتفعيل اخلدمة يف إطار الالمركزية واحلاجة أيضاً إىل الرتبية
ملؤسسة ترتبط بوجود رؤية واضحة إلعداد مواطن حملي فاعل مشارك وأتهيلهم ،وهنا ميكن توظيف
بعض مناهج الرتبية لتعزيز قيم اجملتمع احمللي يف إطار اهلوية الواحدة.
	•حيتاج هذا الرتتيب املؤسسي إىل أتهيل مؤسسي للمالكات واإلدارات العاملة ابلقدر الذي
ميّكن من سيادة الرؤية اخلدمية وليس السياسية يف عقول العاملني يف جمالس احملافظات
وأذهاهنم ،وحيتاج أيضاً إىل منطق التوازن اجملتمعي بني مركز اإلقاليم أو احملافظة واألطراف
فيها ،وعدم حصر اخلدمات يف إطار املركز وإمهال األطراف ،مع ضرورة وجود معايري
واضحة لتوزيع املوارد.
وكمثال على ذلك :يذكر أحد احملافظني لبغداد «أن سكان بغداد اجلديدة أكرب من بعض
احملافظات 1,300,000نسمة ،بينما حمافظة السماوة  800,000نسمة فكيف تكون املساواة
بني احملافظات والدولة صرفت  3ماليني دوالر لكل حمافظة سنوايً من أجل التنظيف ،وهذا املبلغ
ال يسد نظافة قطاع واحد داخل مدينة الصدر»(.)15
()16
	•يقتضي الرتتيب املؤسسي احلقيقي توافر عقلية متتلك رؤية ،للتخطيط االسرتاتيجي سواءٌ
اعتمدت مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ ،أم ال مركزية التخطيط والتنفيذ ،أم ال مركزية
التخطيط ومركزية التنفيذ؛ الذي يهم هنا هو وجود رؤية واضحة وموضوعية وليس انفعاالت
القائمني ابألعمال ومزاجاهتم ،وهذا يعين حاجة الرتتيب املؤسسي للفعل املؤسسايت الذي
يعتمد البدائل املمكنة واخليارات املتعددة.

واحلاجة األساسية اليت حيتاجها عمل جمالس احملافظات هو إدامة الثقافة السياسية اخلدمية وليس
السياسية ،كون جمالس احملافظات خدمية وليس سياسية ،وأن الصراعات السياسية احلزبية وغري
احلزبية سوف تُبقي اجملالس يف إطار السياسة اخلاطئة اليت لن يُشفع هلا مما حتدثنا عن تشريعات
جديدة أو نقل للصالحيات ،وما حتتاجه هو منطق أن السلطة تكليف وليس تشريفاً.
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االستنتاجات:
1 .1إن الدميقراطية ليست القرارات الرمسية فقط بل القيم بكل أنواعها ،وإن التالزم بني
القرارات والقيم هو الذي ميكن أن حيقق النجاح للعمل الدميقراطي يف العراق.
التحول
2 .2إن التعارض بني املباين (املؤسسات) واملعاين (القيم) من شأنه أن يعطل ّ
الدميقراطي من املضي قدماً حنو التماسك الدميقراطي.
3 .3لن تستطيع التشريعات القانونية وحدها أن تقدم ما نطلق عليه شرعية اخلدمة واإلجناز،
فالتشريعات مهما كانت بليغة وعظيمة ستبقى عاجزة من دون حامل ثقايف هلا وثقافة
سياسية مشاركة.
4 .4ما يزال تطبيق الالمركزية اإلدارية يف العراق يف أول الطريق ،وحيتاج إىل مزيد من تراكم
اجلهود واخلربات ،لغرض إجياد منط انجع لتطبيقات الالمركزية اإلدارية.
5 .5أن األساس املهم هو عدم االبتعاد عن املقاصد احلقيقية لتطبيق الالمركزية اإلدارية ،وهو
تقدمي اخلدمة للمواطن ،وإاتحة اجملال له للمشاركة يف إعداد السياسات العامة واخلاصة
ابحلكم احمللي.
املشبعة ابلقيم املركزية طاغيةً يف احلياة السياسية العراقية اليت من
6 .6ما تزال العقلية والثقافة ّ
شأهنا أن تعطل التطبيق الصحيح لالمركزية ولو إىل حني.
7 .7إن حصر االمتيازات يف املركز االحتادي أو املركز على صعيد احملافظة أو اإلقليم وترك
الواجبات الضريبية وااللتزامات على عاتق املواطن لن يعودا إىل وجود نتائج حمدودة
بشأن مستقبل عمل الالمركزية يف العراق.
8 .8من شأن إشراك املواطن يف التخطيط واملبادرة وعرض احلقائق بكل شفافية يف وضع نتائج
هذه القرارات وتنفيذها ومراقبتها ابلتنسيق والتشاور مع املركز االحتادي تفعيل إمكانية
احلديث عن تنمية اقتصادية على املستوى احمللي ومبا يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
9 .9احلاجة إىل أمنوذج نظام مدير املدينة  ،)17(City -Managerوخيتار الشخص هبذا
املنصب بناءً على خربته اإلدارية ال احمللية ،فهو مبنزلة مدير شركة يعينه املشاركون فيها
لكفاءته وقدراته املهنية والشخصية.
173

حصاد البيان

التوصيات:
1 .1ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون وتنظيم املشورة بدالً من التنازع والتصارع اللذين من
شأهنما هدر مزيد من الوقت الالزم إلجناح عمل الالمركزية واملال العام؛ بسبب غياب
املراقبة والرقابة.
2 .2ضرورة هتيئة مالكات إدارية وتنفيذية وإعدادها ،والتنسيق مع الكليات ذات االختصاص
لرفد مسارات الالمركزية علمياً ومعرفياً وثقافياً ،ومن الضروري ايضاً إعداد مناهج
التدريس يف املدارس تتضمن مو ّاد ومفردات عن الالمركزية أبشكاهلا كافة.
3 .3تطوير برامج دعم الشباب يف إطار تفعيل األعمال التطوعية إلجناز أعمال خدمية
ومتكينهم أيضاً.
4 .4ضرورة معاجلة املعوقات اإلدارية والقانونية واملفاهيمية لعمل الالمركزية اليت ما تزال يف
طور االكتمال حىت اآلن.
5 .5حتقيق األداء الرقايب وتفعيله لعمل جمالس احملافظات ،وإعادة النظر يف موضوع نقل
الصالحيات من املركز للمحافظات ومبا خيدم املواطن.
6 .6إشراك املواطنني يف وضع مفردات التخطيط مبا ّيعرب عن مضمون االحتياجات األساسية
واخلدمية للمواطنني.
7 .7تعديل النظام االنتخايب ابلقدر الذي يساعد يف وصول أعضاء مهنيني من أصحاب
االختصاصات؛ ألن عمل جمالس احملافظات خدمي بلدي أكثر مما هو سياسي حبت.
8 .8اعتماد أمنوذج انجع لالتفاق املايل على مستوى احملافظة واإلقليم ابلطريقة اليت جتعل
املواطن يتفاعل مع هذا النهج.
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اهلوامش:
1 .1لتعريف النظام السياسي وأصول عمله ،انظر :د.كمال املنويف ،أصول النظم السياسية املقارنة،
شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط.1987 ،1
2 .2املباين واملعاين هنا ال نقصد هبا حروف املباين واملعاين يف اللغة العربية ،بل املؤسسات الرمسية
ونعرف
(املباين) ،والقيم الثقافية اليت تؤثر يف عمل املؤسسات الرمسية وغري الرمسية (املعاين)ّ .
املؤسسة أبهنا “اصطالح يتضمن وجود فكرة أو عقيدة جبانب بنية أو جهاز لتطبيق هذه
الفكرة” .أما املؤسسة السياسية فتعرف على اهنا “نوع من املؤسسات مكرسة للنشاط
السياسي وهو أمناط مستقرة من العمل السياسي ،ومن الرابطة السياسية ،وتتضمن أدواراً
وقواعد ومجاعات ومناهج قائمة يف اجملتمعات اإلنسانية.انظر :كالً من :د.حسان العاين :علم
االجتماع السياسي ،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة ،1986 ،ص  .44:و د .صادق
األسود ،علم االجتماع السياسي ،جامعة املوصل ،1986 ،ص .208 :ويف إطار السياسة
يقصد ابملؤسسة التنفيذية اإلدارة العليا.انظر :د.كمال املنويف ،مصدر سبق ذكره ،ص.245 :
3 .3هناك ثالثة اجتاهات يف تعريف الثقافة السياسية ،هي :التعريفات النفسية ،والتعريفات املوضوعية،
والتعريفات الغائبة .انظر :غي روشيه ،مدخل إىل علم االجتماع العام ،الفصل االجتماعي،
تعريب :د .مصطفى دندشلي ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت ،1983 ،ص:
 .137د .عبد احلميد حممود ،دراسات يف علم االجتماع الثقايف :التغري واحلضارة ،مكتبة
هنضة الشرق ،القاهرة ،1980 ،ص ،69 :وهي عند الدكتور صادق األسود التوجهات
السياسية ألكرب عدد من األفراد يف بلد ما ،هذه التوجهات اليت ترتك آاثرها يف احلياة السياسية
مبستوايهتا املختلفة .صادق األسود ،علم االجتماع السياسي ،مصدر سبق ذكره ،ص.208 :
 4 .4انظر :األزهر بوعوين ،األنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي ،مركز النشر اجلامعي،
.2002
 5 .5انظر :د.غسان سالمة ،حنو عقد اجتماعي عريب جديد  :حبث يف الشرعية الدستورية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.2011 ،2
6 .6انظر :د.عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،معوقات الدميقراطية يف العامل الثالث ،مكتبة الطليعة العلمية،
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اململكة األردنية اهلامشية ،ط ،2013 ،1ص.151 :
 7 .7املصدر نفسه ،ص.166 :
 8 .8املادة  :112اثلثاً من الدستور العراقي النافذ لسنة .2005
9 .9انظر :د .عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،الفيدرالية والالمركزية يف العراق ،مؤسسة فردريش ايربت،
األردن.2013 ،
1010نقالً عن صالح جاسم صاحل ،صالحيات احملافظ يف العراق للمدة ، 1958-2016
دراسة حتليلية ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،2017 ،ص:
.172
1111املصدر السابق نفسه ،ص.158 :
1212يوسف فواز اهلييت ،الالمركزية يف احملافظات والالمركزية يف األقاليم ،مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي ،بغداد ،2011 ،ص.179 :
1313املصدر السابق نفسه ،ص.55 :وكذلك انظر ايضاً :حممد نور الدين عبد الرزاق ،نظرية
احلكم احمللي وتطبيقاهتا يف دول العامل املعاصر ،مصر.1975 ،
1414انظر مؤسسة أم اليتيم ،تقرير رصد اداء جمالس احملافظات ،التقرير األول  ،2012ص:
 91و.96
1515نقالً عن صالح جاسم صاحل ،مصدر سبق ذكره ،ص.163 :
1616يقصد ابلتخطيط “عملية عن طريقها ي ّكيف النظام موارده تبعاً للقوى املتغرية الداخلية
واخلارجية احمليطة به ،واخلطة االسرتاتيجية هي خطة إمنائية طويلة األجل حيدد فيها فلسفة
املنظمة ،واألهداف ُّ
وتعد اخلطة االسرتاتيجية مبنزلة الفلسفة اليت تساعد اإلدارة على اإلجابة
عن كثري من التساؤالت والوصول إىل قرارات مناسبة للعديد من اجلوانب.انظر :د .بالل خلف
السكارتة ،املهارات اإلدارية يف تطوير الذات ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان،2015 ،
ص .121 :والتخطيط االسرتاتيجي هو عملية تنسيق املوارد املتاحة والفرص املتاحة لالقتصاد
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يف املدى الطويل؛ لتحقيق أهداف اسرتاتيجية يراد حتقيقها يف األجل الطويل األمد .انظر:
د.عماد حممد العاين ،املدرس حممد معتوق عبود ،آلية رسم السياسات االقتصادية للحكومات
احمللية ،مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،2015 ،1ص .63 :علي فائق
العاين ،اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية كمدخل يف عملية التطوير التنظيمي ،دار التعليم
اجلامعي ،اإلسكندرية.2018 ،
1717انظر :د .حممد حممد بدران ،اإلدارة احمللية :دراسات يف املفاهيم واملبادئ العلمية ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،ص .117 :د .حممد أمحد إمساعيل ،النظرية القانونية للدولة الفيدرالية
واحلكم الذايت :دراسة مقارنة ملختلف القوانني الوضعية ،مكتب اجلامعي احلديث ،ط،1
.2017
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املصادر:
1 .1األزهر بوعوين ،األنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي ،مركز النشر اجلامعي.2002 ،
2 .2د .بالل خلف السكارتة ،املهارات اإلدارية يف تطوير الذات ،دار املسرية للنشر والتوزيع،
عمان.2015 ،
3 .3د .حسان العاين :علم االجتماع السياسي ،جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة.1986 ،
4 .4د .صادق األسود ،علم االجتماع السياسي ،جامعة املوصل.1986 ،
5 .5صالح جاسم صاحل ،صالحيات احملافظ يف العراق للمدة  ، 1958-2016دراسة حتليلية،
رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد.2017 ،
6 .6د .عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،الفيدرالية والالمركزية يف العراق ،مؤسسة فردريش ايربت ،األردن،
.2013
7 .7د .عبد اجلبار أمحد عبد هللا ،معوقات الدميقراطية يف العامل الثالث ،مكتبة الطليعة العلمية،
اململكة األردنية اهلامشية ،ط.2013 ،1
8 .8د .عبد احلميد حممود ،دراسات يف علم االجتماع الثقايف :التغري واحلضارة ،مكتبة هنضة
الشرق ،القاهرة.1980 ،
9 .9د .عماد حممد العاين ،املدرس حممد معتوق عبود ،آلية رسم السياسات االقتصادية للحكومات
احمللية ،مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.2015 ،1
1010د .غسان سالمة ،حنو عقد اجتماعي عريب جديد  :حبث يف الشرعية الدستورية ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.2011 ،2
1111غي روشيه ،مدخل إىل علم االجتماع العام ،الفصل االجتماعي ،تعريب :د.مصطفى
دندشلي ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت.1983 ،
1212د .كمال املنويف ،أصول النظم السياسية املقارنة ،شركة الربيعان للنشر والتوزيع ،الكويت،
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ط.1987 ،1
1313د .حممد حممد بدران ،اإلدارة احمللية  :دراسات يف املفاهيم واملبادئ العلمية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.
1414حممد نور الدين عبد الرزاق ،نظرية احلكم احمللي وتطبيقاهتا يف دول العامل املعاصر ،مصر،
.1975
1515مؤسسة أم اليتيم ،تقرير رصد أداء جمالس احملافظات ،التقرير األول .2012
1616يوسف فواز اهلييت ،الالمركزية يف احملافظات والالمركزية يف األقاليم ،مؤسسة مصر مرتضى
للكتاب العراقي ،بغداد.2011 ،
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المنظور االستراتيجي الحتضان الكفاءات العائدة ومعالجة
ظاهرة هجرة العقول
حسن عبد الهادي زاير*

2-9-2018
مقدمة
متثل ظاهرة هجرة العقول والكفاءات ( )Brain Drainأو استنزافها مصدر قلق كبرياً
للدول املصدرة هلا ،حبيث تكون يف أمس احلاجة إليها للخروج هبا من أزماهتا واملساعدة يف رفع
معدالت منوها االقتصادي.
وتشكل تلك الظاهرة مشكلة حقيقية يواجهها جمتمعنا العراقي يف ظروفه الراهنة ،إذ خسر
العراق خالل التسعينيات من القرن املاضي مئات -أو آالف -الكفاءات اليت وجد بعضها مستقراً
هلا يف جمتمعات أوروبية أو يف بلدان أخرى ،وبعد العام  2003ازداد تدفق الكفاءات حتت ظروف
قاهرة طاردة أبرزها األوضاع األمنية وعدم توافر مالذ آمن؛ وهو ما شكل خسارة فادحة مل يشهدها
أتريخ العراق احلديث.
وتركز األهداف الرمسية والشعبية اليوم يف بناء دولة أتخذ دورها التنموي اإلقليمي والعاملي مبا
يتالءم وثقلها السياسي واالقتصادي ،إذ تصطدم هذه األهداف مبأساة اهلجرة وتسرب العناصر
الفاعلة القادرة على بناء هذا البلد؛ وهذا األمر يعين هدر اجلهود واملوارد املادية اليت خصصها العراق
هلم؛ كي يتحولوا إىل كفاءات أصبحت اآلن يف خدمة الدول األجنبية اليت حتتضنهم.
وقد ّأدى التطور يف اجملاالت الصناعية والتكنولوجية والثقافية وعامل االتصاالت احلديثة يف العامل
إىل استخدام الدول املتقدمة وسائل وطرق متعددة جلذب الكفاءات من خالل تقدمي املغرايت
املادية وغري املادية وعرضها؛ من أجل اهلجرة والبقاء والعمل لصاحلها ،وابملقابل فقدان الدول
ومنها العراق -خلرباهتا.وال بد من دراسة مشكلة عودة الكفاءات العراقية من قبل مجيع املعنيني كأفراد مسؤولني عن
* موظف يف قسم الكفاءات العراقية بوزارة اهلجرة واملهجرين.
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املستوى التشريعي والتنفيذي ،وكمؤسسات متضررة من هذه الظاهرة ،من خالل أبعادها العلمية
واالقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والوقوف على األسباب احلقيقية اليت تقف وراءها ،وحتديد
املشكالت الرئيسة اليت تواجه عودة الكفاءات ،وما احللول واملقرتحات اجلذرية هلذه املشكلة.
اجلانب العملي
بياانت واقع حال الكفاءات العراقية العائدة وحتليلها
()2003-2018
مقدمة
استند البحث إىل بياانت حقيقية للكفاءات العراقية املسجلة لدى وزارة اهلجرة واملهجرين
صل على
البالغ عددها ( )3933كفاءة عائدة إىل العراق خالل املدة  ،2003-2018وقد ُتُ ّ
هذه البياانت من دائرة املعلومات والبحوث بوزارة اهلجرة واملهجرين العراقية ،وحلّلت ابلربانمج
اإلحصائي (.)SPSS version 20.0
ويتمثّل جمتمع البحث ابلكفاءات العراقية العائدة إىل أرض الوطن واملسجلة يف فروع وزارة
اهلجرة واملهجرين ومكاتبها ،حيث أُخذت عينة البحث من قاعدة البياانت الرئيسة يف دائرة
املعلومات والبحوث ،اليت حتتوي على بياانت خاصة ابلعائدين وحبسب فئات العودة اليت تتمثل
ابآليت:
 العائدون من النزوح اخلارجي. العائدون من النزوح الداخلي. العائدون من املهجرين املسفرين.182
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 العائدون من املهاجرين. املندجمون ،واملستقرون ،والعائدون من الكفاءات.مصادر البياانت:
إن الكفاءات العراقية سواء العائدة منها أو اليت ما تزال مهاجرة هي إحدى فئات عناية وزارة
اهلجرة واملهجرين على وفق ما جاء يف قانون الوزارة رقم ( )12لسنة  2009املنشور يف جريدة
الوقائع العراقية ليوم ( )11كانون الثاين لسنة  ،2010وحبسب ما جاء يف املادة الثانية الفقرة الثالثة
والفقرة اخلامسة حيث تدخل الكفاءات العراقية ضمناً يف هاتني الفقرتني.
مؤشرات البحث:
لقد تناول البحث ( )8مؤشرات متثل حتليل واقع اهلجرة العائدة من الكفاءات للعراق اليت
صل عليها من بياانت حقيقية من دائرة املعلومات والبحوث ،إذ اختريت هذه املؤشرات بسبب
ُت ّ
صل عليها من قاعدة بياانت الوزارة املذكورة واليت سجلت خالل املدة
توافر بياانهتا املطلوبة اليت ُت ّ
 2003حىت نيسان  .2018وإن املؤشرات احملددة ،هي:
1 .1القومية.
2 .2الداينة.
3 .3التحصيل الدراسي (دبلوم عال ،املاجستري ،الدكتوراه).
4 .4عدد أفراد األُسرة.
5 .5احملافظة العائدة إليها الكفاءة.
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6 .6بلد اهلجرة.
7 .7أسباب العودة إىل العراق:
• حتسن الوضع األمين.
• تغيري الوضع السياسي.
• مضايقات من اجملتمع املضيف أو الدولة املضيفة.
• غالبية السكان من املذهب نفسه.
• حتسن الوضع املعيشي.
• احلصول على وظيفة أو عمل.
• غالء املعيشة يف اخلارج.
8 .أتريخ اهلجرة.
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السمات الدميوغرافية واالجتماعية للعائدين من الكفاءات إىل العراق
العائدون من الكفاءات حسب اجلنس:
تشري البياانت اخلاصة ابلعائدين من الكفاءات من اخلارج إىل ارتفاع نسبة الذكور إذ بلغت
( )80.9%من إمجايل العائدين من اخلارج مقابل ( )19.1%لإلانث ،واجلدول اآليت يوضح
ذلك:
جدول ( )1العائدون من الكفاءات حسب اجلنس

اجلنس

العدد

النسبة املئوية

ذكر
أنثى
اجملموع

3179
754
3933

80.9%
19.1%
100%

شكل ( )1التوزيع النسيب للعائدين من الكفاءات حسب اجلنس

الكفاءات العراقية حسب الجنس

3179
754

أنثى

ذكر

العائدون من الكفاءات من اخلارج إىل العراق حسب العمر:
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وتتسم خصائص العائدين من الكفاءات من اخلارج إىل العراق أبهنا تتأثر ابلرتكيب العمري ،إذ بلغت نسبة العائدين
من الكفاءات بني ( )55-64سنة ( ،)37.6%وبلغت نسبة العائدين من الكفاءات بني ( )45-54سنة
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العائدون من الكفاءات من اخلارج إىل العراق حسب العمر:
وتتسم خصائص العائدين من الكفاءات من اخلارج إىل العراق أبهنا تتأثر ابلرتكيب العمري ،إذ
بلغت نسبتهم ممن هم بني األعمار ( )64-55سنة ( ،)37.6%واألعمار بني ( )45-54سنة
( ،)28.3%وملن أعمارهم ( )65سنة فأكثر ( ،)18.5%ونسبة من أعمارهم بني ()35-44
سنة ( ،)11.9%أما من كانت أعمارهم ترتاوح بني ( )24-34سنة فكانت نسبتهم ()3.7%؛
وهذا يدل على أن أغلب املهاجرين من الكفاءات كانت الفئتني ( )55-64( )45-54سنة،
مر هبا العراق قبل العام  2003من
ضمن جيل الستينيات واخلمسينيات بسبب الظروف اليت ّ
جهة ،وبسبب تدهور األوضاع األمنية بعد عام  2006من جهة أخرى؛ ويدل هذا املؤشر على أن
أغلب العائدين هم قريبون من عمر التقاعد وحياولون العودة لغرض احلفاظ على حقوقهم التقاعدية.
جدول ( )2العائدون من الكفاءات حسب العمر

العمر

العدد

النسبة املئوية

24-34
35-44
45-54
55-64
 65فأكثر
اجملموع

145
467
1115
1479
727
3933

3.7%
11.9%
28.3%
37.6%
18.5%
100%
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55-64

1479

37.6%

 65فأكثر

727

18.5%

اجملموع

3933

100.0%
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حسبالعمر
اخلارج حسب
من اخلارج
الكفاءات من
من الكفاءات
للعائدين من
شكل (2
العمر
النسيب للعائدين
التوززيعيع النسيب
( ))2التو
شكل

1115
145
24-34

1479
727

467

35-44

45-54

55-64

 65فأكثر

التعليمية:
اخلارجاحلالة
منحسب
اخلارج
الكفاءات من
العائدون من
احلالة التعليمية:
حسب
الكفاءات
العائدون من

تعليم ،حبٍ
إن
مبستوى
اخلارجمن إىلاخلارالعجراقإىلمب العر
الكفاءات
العائدين من
خصائص
تتسمتتسم
حبيث من
جدناً،أغلبهم
عاليث إ
عال جدا
اق تعليم
ستوى
الكفاءات من
العائدين من
خصائص
أغلبهم من احلاصلني على مؤهالت علمية عالية ،وقد بلغت نسبة العائدين من اخلارج احلاصلني على
احلاصلني على مؤهالت علمية عالية ،وقد بلغت نسبة العائدين من اخلارج احلاصلني على مؤهل علمي (دكتوراه)
(الدكتوراه) ( )48.8%من إمجايل العائدين من الكفاءات ،مث يليها احلاصلون على (املاجستري)
( )48.8%من إمجايل العائدين من الكفاءات ،مث يليها احلاصلون على مؤهل علمي (ماجستي) ( ،)42.8%مث
( ،)42.8%مث احلاصلون على مؤهل علمي (دبلوم عال) (.)8.4%
احلاصلون على مؤهل علمي (دبلوم عال) (.)8.4%
جدول ( )3العائدون من الكفاءات حسب احلالة التعليمية

الشهادة

العدد

النسبة املئوية

دبلوم عال
ماجستري
دكتوراه
اجملموع

340
1679
1914
3933

8.4%
42.8%
48.8%
100.0%
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دكتوراه

1914

48.8%

اجملموع

3933

100.0%
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من من اخلارج
الكفاءات
النسيب من
يعللعائدين
النسيب
شكل ()3
التعليميةاحلالة التعليمية
احلالة حسب
حسباخلارج
الكفاءات من
للعائدين
التوزيع التوز
شكل ()3
التحصيل الدراسي

1914

1679

340

دبلوم عالي

دكتوراه

ماجستير

العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب
العودة:فئة العودة:
اخلارج فئةحسب
العائدون من الكفاءات من

بلغت نسبة األفراد العائدين من الكفاءات املهاجرة خارج العراق أعلى نسبة ()66.9%
تغي األوضاع السياسية بعد عام
ويعود السبب إىل حتسن الوضع األمين يف العراق ،وكذلك ّ
 ،2003وكما يف اجلدول رقم (:)4
( )4العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب فئة العودة

العائدون

العدد

النسبة املئوية

العائدون من املهاجرين

2633

66.9%

العائدون من املهاجرين والنزوح اخلارجي

15

0.4%

العائدون من املهاجرين والنزوح الداخلي

13

0.3%
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العائدون من النزوح اخلارجي

1200

30.5%

العائدون من النزوح الداخلي

20

0.5%

متوطن

7

0.2%

مستقر

10

0.3%

العائدون من املهجرين (املسفرون)

22

0.6%

العائدون من املهجرين (املسفرون) والنزوح
اخلارجي

13

0.3%

اجملموع

3933

100%

شكل ( )4العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب فئة العودة

الكفاءات حسب فئة العودة
2633
1200
15

13

العائدون من
املهاجرين والنزوح
اخلارجي

العائدون من
املهاجرين

العائدون من
املهاجرين والنزوح
الداخلي

العائدون من
النزوح اخلارجي

متوطن

مستقر

العائدون من
النزوح الداخلي

مستقر

عائدين من
المهجرين (
المسفرين )

العائدون من
املهجرين
(املسفرون)

العائدين من
المهاجرين
والنزوح
الداخلي

العائدين من
النزوح
الخارجي

العائدين من
النزوح
الداخلي

متوطن

10

العائدون من
املهجرين (املسفرون)
والنزوح اخلارجي

العائدين من
المهاجرين

العائدين من
المهاجرين
والنزوح
الخارجي

20

7

22

13
عائدين من
المهجرين (
المسفرين )
والنزوح
الخارجي

العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة العراق:
الكفاءات العراقية سببه حتسن الوضع األمين يف العراق
أظهرت النتائج أن ( )95.4%من العائدين من189
تغي الظروف السياسية يف العراق بعد عام .2003
والبقية كانت بسبب ّ
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العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة العراق:
أظهرت النتائج أن ( )95.4%من العائدين من الكفاءات العراقية سببه حتسن الوضع األمين
تغي الظروف السياسية يف العراق بعد عام .2003
يف العراق والبقية كانت بسبب ّ
جدول ( )5العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة إىل العراق

أسباب العودة إىل العراق

العدد

النسبة املئوية

حتسن الوضع األمين
ّ

3753

95.4%

180

4.6%

3933

100.0%

تغي الوضع السياسي
ّ
اجملموع

شكل ( )5العائدون من الكفاءات حسب أسباب العودة العراق

3753

أسباب العودة

180
تحسن الوضع األمني

تغير الوضع السياسي

العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة:
190العظمى من األفراد العائدين هم من املسلمني ،ونسبة
تشي بياانت العائدين من الكفاءات إىل أن الغالبية
قليلة جداً من املسيحيني ،وكما مبني يف اجلدول اآليت:
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العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة:
تشري بياانت العائدين من الكفاءات إىل أن الغالبية العظمى من األفراد العائدين هم من
املسلمني ،ونسبة قليلة جداً من املسيحيني ،وكما مبني يف اجلدول اآليت:
جدول ( )6العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة

الداينة

العدد

النسبة املئوية

مسلم

3911

99.4%

مسيحي

22

0.6%

اجملموع

3933

100.0%

شكل ( )6العائدون من الكفاءات من اخلارج حسب الداينة

3911

الديانة

22
مسيحي

مسلم

العائدون من الكفاءات حسب احملافظة:
أظهرت النتائج أن حمافظة بغداد سجلت أعلى نسبة من العائدين من الكفاءات ( )60.7%تليها حمافظة
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البصرة ( ،)16.1%إذ ميكن االستنتاج أبن حمافظة بغداد كانت من أكثر احملافظات تعرضت للعنف
الطائفي وسوء األوضاع االقتصادية ،وكما مبني يف اجلدول اآليت:
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العائدون من الكفاءات حسب احملافظة:
أظهرت النتائج أن حمافظة بغداد سجلت أعلى نسبة من العائدين من الكفاءات ()60.7%
تليها حمافظة البصرة ( ،)16.1%إذ ميكن االستنتاج أبن حمافظة بغداد كانت من أكثر احملافظات
اليت تعرضت للعنف الطائفي وسوء األوضاع االقتصادية ،وكما مبني يف اجلدول اآليت:
جدول رقم ( )7العائدون من الكفاءات حسب حمافظة العودة

احملافظة
بغداد
البصرة
كربالء
األنبار
اببل
دايىل
نينوى
النجف
أربيل
واسط
الديوانية
كركوك
صالح الدين
املثىن

العدد
2391
632
133
124
112
102
98
68
61
59
35
35
23
20
192
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60.7%
16.1%
3.9%
3.2%
2.8%
2.5%
2.4%
1.6%
1.6%
1.5%
0.9%
0.9%
0.6%
0.5%
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ميسان
ذي قار
دهوك
السليمانية
اجملموع

18
17
3
2
3933

0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
100.0%

شكل ( )7العائدون من الكفاءات حسب حمافظة العودة
شكل ( )7العائدون من الكفاءات حسب حمافظة العودة

حسب محافظة العودة
2391

632
124 133
20 23 35 35 59 61 68 98 102 112

3 17 18

2

أسباب اهلجرة الكفاءات العراقية إىل اخلارج قبل عام :2003

أظهرت النتائج أن املضايقات السياسية اليت اتبعها النظام السابق هو السبب األول يف هجرة
نقص مصادر الرزق ،والتهجري القسري ،واجلدول
عام ذلك
قبل بعد
اخلارج أييت
اخلارج ،مث
الكفاءات
:2003
إىل إىل
اقيةاقية
كفاءاتالعرالعر
باب اهلجرة ال
( )8والشكل ( )8يوضحان ذلك:

ظهرت النتائج أ ن املضايقات السياسية اليت اتبعها النظام السابق هو السبب األول يف هجرة الكفاءات العراقية
اخلارج مث أييت بعد ذلك نقص مصادر الرزق والتهجي 193
القسري واجلدول ( )8والشكل ( )8يوضحان ذلك:
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جدول ( )8يوضح أسباب هجرة الكفاءات قبل عام 2003

 2003هجرة الكفاءات قبل
قسري
تسفري 55
نقص مصدر الرزق
سياسية
اجملموع مضايقات 1284
نقص مصدر الرزق
اجملموع

العدد

النسبة املئوية

71.4%
1222
32.7%
55
1284

0.2%
31.1%
1.4%
32.7%

عام 2003
الكفاءاتعامقبل
أسباب
2003
هجرة الكفاءات قبل
أسباب هجرة
يوضحيوضح
شكل ()8شكل ()8
هجرة الكفاءات قبل 2003

1222

55

7
قصري
تسفير
قسري
تسفري

الرزق
سيايسه نقص
مصدرالرزق
نقص مصدر
مضايقاتسياسية
مضايقات

أسباب هجرة الكفاءات بعد عام :2003
تشي النتائج إىل أن العنف الطائفي الذي جاء نتيجة الفراغ األمين بعد ( 9نيسان عام  )2003كان

أسباب هجرة الكفاءات بعد عام :2003

السبب األكثر يف هجرة الكفاءات العراقية إىل اخلارج ،واجلدول ( )9والشكل ( )9يوضحان ذلك:

يوضح أسباب
جدول ()9
2003الفراغ األمين بعد ( 9نيسان عام
بعد عامنتيجة
الذياهلجرةجاء
الطائفي
تشري النتائج إىل أن العنف
 )2003كان السبب األكثر يف هجرة الكفاءات العراقية إىل اخلارج ،واجلدول ( )9والشكل ()9
يوضحان ذلك:
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بعد2003
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العدد

41.8%
1644
عنف
2003
اهلجرة بعد عام
طائفي يوضح أسباب
جدول ()9

بعد2003
هجرة
الكفاءات عرقي
هتديد
عنف طائفي
هتديد عرقي
الوضعيةاألمين
أعمالسوءعسكر
الوضع األمين
شخصي
سوء هتديد
هتديد شخصي
أعمال عسكرية

اجملموع

اجملموع

 369العدد  9.4%النسبة املئوية
1644 185
369
9.2% 185 361
2.2% 361 90
90
4.7%

2649

2649

67.3%

41.8%
9.4%
4.7%
9.2%
2.2%
67.3%

عام2003
بعد عام
اهلجرة بعد
يوضح
الشكل ()9
2003
أسباباهلجرة
أسباب
يوضح
الشكل ()9
هجرة الكفاءات بعد 2003

1644

369

عنف طائفي

تهديد عرقي

185
اعمال عسكريه
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جدول رقم ( )10العودة حسب احملافظة حىت العام 2014
احملافظة العائدة إليها الكفاءة
أربيل
كركوك

بغداد
األنبار
دايىل

كربالء
اببل

واسط

البصرة
ميسان
ذي قار
املثىن
الديوانية
النجف
صالح الدين

اجملموع

دهوك
نينوى

0 0 3 0 0 0 0 0
0 3 69 1 2 1 1 1

4 1 0 0 0 0 0 0 0
96 13 0 0 2 1 1 1 0
1
53
2
115
197

السليمانية
كركوك
أربيل
دايىل
األنبار
بغداد

0
4
0
5
3
35

0
0
0
0
1
10

0
0
0
0
2
3

اببل
كربالء
واسط
صالح الدين
النجف
الديوانية
املثىن
ذي قار
ميسان
البصرة

1
0
1
1
4
2
0
1
1
8
67

1
0
1
0
1
1
0
0
0
5
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8

0 1 0 0
5 22 0 0
0 2 0 0
2 79 7 3
1 139 2 8
3 766 64 24
3
1 101 2 3
8 24 1 0
1 63 1 0
1 19 0 1
3 53 0 2
1 46 0 3
0 21 1 1
9 64 5 3
1 64 1 2
4 123 21 4
73 1,659 106 56

0
4
0
0
5
18

0
2
0
3
3
12

0
0
0
1
4
10

0
4
0
1
5
18

0
5
0
0
2
11

0
4
0
0
0
3

0 0
0 2
0 0
0 1
2 2
10 18

3
5
0
0
5
1
0
2
2
2
47

0
6
1
0
0
0
1
0
0
1
29

1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
20

1
0
0
2
0
0
0
0
1
6
39

0
1
1
0
1
0
0
1
0
2
25

2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12

7 0 1
1 0 0
1 0 0
1 0 0
3 0 3
2 1 1
3 0 0
1 0 1
10 0 0
15 0 2
2,360 154 13 31
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0
1
0
13
18
1,099 64
124
48
70
25
76
59
27
87
82
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جدول رقم ( :)11العودة حسب بلد اهلجرة من خمتلف أحناء العامل حىت العام 2014
بلد اهلجرة

األنبار
دايىل
أربيل
كركوك
السليمانية
موصل
دهوك
1
2
1
4
1
1

2

1 5
2
1

1

5 4
1
4

1
1

8
2 2

اببل
بغداد

5 1 3

واسط
كربالء

3

النجف
صالح الدين

2

3 2
1
3 5
3 2
1
2 2
2

3

3 1 32
6
1
1
2 44
1 3
1 1
3 8
7
1
3
1 1
1 18
2 4
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البصرة
ميسان
ذي قار
املثىن
الديوانية

هولندا
السويد
فلندا
أمريكا
بولندا
أملانيا
هنكاراي
بريطانيا
رومانيا
نيوزلندا
الدمنارك
بلغاراي
ابكستان
كندا
فرنسا
يوغسالفيا
ماليزاي
سويسرا
أسرتاليا
أوكرانيا
تركيا 1
روسيا
اهلند

5
3

3 1 2
1 6
1
1
1
1

2 4 12
3 9 44
1
3 5 13
2 6
1 7 3
4
4 8 56
4 1
6
1 1
5

1
1 2 2 2
7 2 5 5
3
1
1
1 1
1
1
3
1 2 1 3
1
5 3 7 11 2 2
1
3
1
1
3
2 1
1
1
1 1
1
6
1 4
2
1 2
3
1
1
1
1

5
6
3
9

1
3
1
3
2
1 4

18 7
1 1
1
3 1
1
1
8 2
2 1

2 1 1

5 1 2 1 2
2
1
1 1

2 1
1
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بولونيا
اجليك
إيطاليا
إندونيسيا
النمسا
اليوانن
غينيا
أسبانيا
بالروسيا
آيرلندا
جنوب أفريقا
سلوفاكيا
كوراي اجلنوبية
الياابن
بلجيكا
كرواتيا
فنزويال
كينيا

1
1

1

1

1

1
5
7
3
4
3

1

1

1

3
2
2
1
1
1

2

1

2

1

2

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

جدول رقم (:)12العودة من الدول العربية حىت العام 2014
كركوك
السليمانية
نينوى
دهوك
بلد اهلجرة

األنبار
دايىل
أربيل

اليمن

البصرة
ميسان
ذي قار
املثىن
الديوانية
النجف
صالح الدين
واسط
كربالء
اببل
بغداد

سوراي

7

2

1 4 2 1 1 4 1 6 3 9 162 53 9

9

2

16 5 1 2 5 7 5 8 6 1 75 25 7
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األردن
اإلمارات
ليبيا
سلطنة
عمان
مصر
قطر

8

4

17 7 7 1 6 3 1 7 2 5 12 27 8

5

3

18 2 1 1 3 5 1 2 3 8 67 11 8

11

41 22 22 6 13 16 3 16 16 28 229 38 28
3 1 3 1 2 2

1

3

السعودية

1

2 32 5 6

2

2

2 37 4 3

1 1 2 2

1

1

1

2

4

2 1

2

1

7
3
1
2

1

2

السودان
البحرين
تونس
لبنان
اجلزائر 1 1
املغرب

2

الكويت

2

3

موراتنيا

1

1
1
1

1
1

1 1
1
1
1 1
1

1

التحليل
أصبح للهجرة تداعيات سلبية متس الوطن والتنمية مبفهومها الشامل والسيما مع تنامي
التغيات يف تكنولوجيا العمل واملعلومات قد زيّدت الطلب على
هجرة الكفاءات ،وإن ّ
األيدي العاملة املاهرة واملدربة ،والرتكيز على الكفاءات املتخصصة ذات املستوى العايل؛
مما يعد إهداراً ألحدى املرتكزات الوطنية اليت أنفقت عليها استثمارات كبرية إلعدادها.
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أن نسبة هجرة الكفاءات العراقية إىل اخلارج ،قد تفاقمت بسبب التداعيات األمنية
كما تبني وإن األرقام واإلحصائيات اليت ذُكرت خالل البحث واستقطاب الدول الغربية
هلذه األعداد من الكفاءات ما مها إال دليل واعرتاف من هذه الدول إبمكانيات هذه
الكفاءات وقدراهتا على التعامل احلاصل يف التكنولوجيا من كل اجلوانب .وعلى الرغم من
تلميح بعضهم إىل وجود آاثر إجيابية هلجرة الكفاءات اليت من أمهها التحويالت املالية،
لكن هذه األموال ال تضاهي ما يفقده العراق من طاقات ذات مستوى تعليمي ٍ
عال
يصعب تعويضها ،وإن لظاهرة هجرة الكفاءات آاثراً سلبية ،فهي تقف حاجزاً كبرياً يف
طريق التنمية يف العراق وتسبّب خسائر مادية ،فضالً عن استنزاف الثروة البشرية اليت ال
تقدر بثمن ،وهي الثروة األغلى من بني العوامل الضرورية للنهوض بتنمية مستدامة حقيقية
متينة األساس قابلة للتطور واالستمرار ،ومجيعها تنعكس على االقتصاد العراقي.
وإن النتائج املرتتبة على هجرة الكفاءات على املدى الطويل تؤدي إىل اخنفاض الرصيد
املعريف الذي ينجم عنه اضمحالل ٍ
وتدن جملتمع الكفاءات يف العراق.
ومل تبق هجرة الكفاءات جمرد ظاهرة اجتماعية بل أضحت يف السنوات األخرية سوقاً
كبريًة للربح السريع؛ بسبب طبيعة نظام العوملة والقوى احملركة هلا يف سوق عاملية للبحث
عن الكفاءات املبدعة ،لتجعل منه أحد املشاريع املهمة املدرة للدخل ،وتوفّر الوالايت
املتحدة ودول غرب أورواب املاليني من الدوالرات نتيجة هلجرة الكفاءات إليها من دون أن
تكلفها أي شيء يف تنشئتها وتدريبها ،بينما خيسر العراق املليارات نتيجة لتحمله تنشئة
هذه الكفاءات وتدريبها وتعليمها من دون أن يستفيد منها ،وهي -عاد ًة -أفضل العناصر
القادرة على اإلنتاج الفكري والعلمي وعلى االخرتاع واالبتكار.
ويشكل عامل عدم استقرار الوضع األمين هاجساً مزعجاً للكفاءات العراقية يف
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(الداخل واخلارج) ،ويعد عامالً رئيساً يف زايدة نسبة الطلب على اهلجرة إىل اخلارج ،وهو
أيضاً سبب رئيس لتأخر اختاذ قرار العودة؛ ومن هنا أتيت حتمية التعامل املهين واجلاد حلسم
هذا امللف ،ومن ضمنهم الكفاءات من قبل اجلهات الرمسية املختصة العراقية.
إن املستفيد األول واألخري من هجرة الكفاءات هي الدول الغربية ،ففي الوقت الذي
تستفيد هذه الدول من هذه الكفاءات لدفع عجلتها العلمية والصناعية واالقتصادية
واالجتماعية إىل األمام ،تبقى الدول العربية -ومنها العراق -متفرجة؛ وابلتايل زايدة الفجوة
العلمية والتكنولوجية وبقاؤها حبالة تبعية وختلف .وإن هناك عالقة مهمة ذات أتثري
متبادل بني التنمية وهجرة الكفاءات ،ففي حال استمرار عجز الدول عن خلق الظروف
الكفيلة بوقف هذه الظاهرة فإن مسرية التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها ستظل معطلة
ومتعثرة ،وكلما أتخر حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية يؤدي ذلك إىل مزيد
من هجرة الكفاءات وحرمان العراق من مالكاته القادرة على تطويره.
االسرتاتيجية املقرتحة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات
املبحث األول :صياغة االسرتاتيجية
حيتدم احلوار الذي جيري يف خمتلف دول العامل -ومنها العراق -بشأن التدابري والسياسات اليت
ميكن اتباعها للتصدي هلجرة الكفاءات أو احلد منها ،فال بد من االستفادة من جتارب الدول
اليت استطاعت مواجهة هذه الظاهرة وتطوير أوطاهنا ،واليت أضحت من أعظم الدول املتقدمة
يف العامل فمن خالهلا ميكن اختاذ اإلجراءات والسياسات املناسبة اليت تتسم ابلنظرة الشاملة يف
معاجلة الظاهرة اليت تشارك يف التنمية اليت قد تساعد يف حل املشكالت واألزمات (السياسية،
والعلمية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،وغريها) ،وهناك العديد من اآلليات اليت قد تساعد يف جذب
الكفاءات املهاجرة ،وعلى رأسها وضع سياسة تعتمد على احلوار تبدأ ابلقضاء على األسباب اليت
201

حصاد البيان

دفعت تلك الكفاءات للهجرة إىل اخلارج؛ وابلتايل وضع آلية للمساعدة يف التشخيص الدوري هلذه
األسباب؛ األمر الذي سيمكن من وضع اسرتاتيجية متكاملة ملعاجلة الظاهرة أو احلد منها ،ووضع
وسائل ومقرتحات فعالة يف هذا الصدد.
وستبحث الدراسة هذه الظاهرة من خالل اقرتاح (صياغة االسرتاتيجية املقرتحة ملعاجلة ظاهرة
هجرة الكفاءات واستقطاهبا) والسيما أن احملاوالت املبذولة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات فضالً
عن استقطاهبا مل تصل إىل مستوى صياغة اسرتاتيجية وطنية متكاملة مبعناها اهلرمي والنسقي الذي
تعد تلك احملاوالت كوهنا
يؤسس السرتاتيجية وطنية تتفرع منها اسرتاتيجيات فرعية أخرى ،ومل ُ
قرارات خاضعة ملزاجية السلطة املختزلة بشخص واحد.
وبعد عام  2003أفرزت تلك املرحلة من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية أدت
إىل استمرار هجرة الكفاءات العراقية وتفاقمها ،وتلكؤ الراغبني منهم ابلعودة إىل الوطن.
أوالً :املرتكزات األساسية لصياغة االسرتاتيجية:
ال ميكن صياغة أي اسرتاتيجية دون استيعاب حقيقي ملسار الظاهرة املعاجلة وتفاعالهتا
مع البيئة احمليطة هبا؛ ومن هنا أستطيع أن أؤكد أن استعارة االسرتاتيجيات لدول أخرى أو
حماولة تقمصها توقع الدولة وواضعي االسرتاتيجيات مبا أطلق عليه الدكتور سعد العنزي
(االستنساخ البريوقراطي) (العنزي ،مناذج القيادة ،)452 ،2015 ،إذ إن من أهم
املرتكزات األساسية لالسرتاتيجية املقرتحة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات هو انطالقها
الواقعي من:
 أالرؤية الوطنية الستقطاب الكفاءات:لقد بنيت هذه االسرتاتيجية من حقيقة اثبتة تتمثل أبن الكفاءات العلمية العراقية
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هي رأس مال بشري مهم ،فهم الثروة احلقيقة للعراق؛ لذلك استهدفت القوى املعادية
والظالمية أعاقتهم أو القضاء عليهم؛ ملنعهم من امتالك انصية العلم والتكنولوجيا؛ وعليه
شهد اجملتمع األكادميي العراقي تراجعاً كمياً ونوعياً ألصحاب الكفاءات العلمية حبيث
أصبحت القاعدة العلمية والتكنولوجية ضعيفة ،ويبدو أن املستقبل قامت ابلنسبة إليهم يف
حال مل تتخذ إجراءات وتغيريات جذرية سريعة.
وانطالقاً من احملافظة على هذه الثروة وإجياد أفضل السبل والوسائل حلماية هذه
العقول وتعزيز قدراهتا العلمية ،يرى الباحث أن العراق ميتاز ابمتالكه معظم العوامل اليت
تعد ضرورية النطالق أي هنضة علمية حنو القوى البشرية املؤهلة ،وتوفري األموال ،واملوارد
الالزمة هلا.
ولكن احلقيقة املؤملة هي أن القلق السياسي واالضطهاد الفكري إابن النظام السابق،
وأعمال العنف واإلرهاب النامجة من تردي الوضع األمين بعد عام  2003قد هدمت
الصروح العلمية والثقافية للمنظومة التعليمية ،وطالت أصحاب الكفاءات العلمية
واألكادميية منهم؛ مما اضطروا إىل البحث عن جمتمعات آمنة ،واجتهوا حنو بيئة ثقافية
حتفزهم على استثمار طاقاهتم يف إطار قدراهتم ومشاركتهم اجملتمعية ملسايرة جمرى العمل
واالبتكار؛ لذلك وضعت تلك االسرتاتيجية الوطنية الستقطاب أصحاب الكفاءات اليت
تعرضت لصور شىت من أنواع الرتويع والتهديد؛ وإن فلسفتها بنيت على رؤية وطنية تعمل
على حتقيق العودة اآلمنة ألصحاب الكفاءات العلمية العراقية.
ب الرسالة الوطنية الستقطاب الكفاءات:شكلت عودة الكفاءات العراقية إىل الوطن واستناداً إىل بياانت البحث خالل املدة
املمتدة ما بني  2003-2018ابرقة أمل لدى آالف العوائل العراقية اليت قضت الكثري
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من سنوات عمرها خارج الوطن ،وقد شاركت احلكومة العراقية من خالل القرارات
والتسهيالت املتعددة يف تشجيع عودة الكفاءات وإهناء حالة الغربة؛ ونتج من ذلك عودة
( )3933من الكفاءات املهاجرة خالل املدة املذكورة.
وهو رقم متواضع قياساً ألعداد الكفاءات العراقية يف اخلارج ،ومع وجود تواصل بني
وزارة اهلجرة والوزارات األخرى املعنية والكفاءات املهاجرة ومن خالل األساليب املتعددة
بيد أن هناك إحجاماً كبرياً عن العودة لدى معظم الكفاءات؛ وهذا ما يتطلب حبث
العوامل واألسباب اليت حتول دون ذلك ودراستها ،اليت يف مقدمتها التواصل مع الكفاءات
يف اخلارج ومع الكفاءات العائدة للوطن واالطالع على أوضاعها ،ومشكالهتا ،ومدى
جناح عملية االندماج والتفاعل مع اجملتمع حىت تكون عامالً مشجعاً لعودة الكثري من
املرتددة منها؛ وهذا ما استدعى حماولة وضع اسرتاتيجية وطنية ملعاجلة هجرة الكفاءات
واستقطاهبا ،وإهناء حالة الرتدد يف اختاذ قرار العودة إىل الوطن.
قصة الكفاءات العراقية آبالمها ومشكالهتا وآماهلا وطموحاهتا ليست جديدة على
مر به العراقيون من امتحاانت عسرية ،فإذا
مسامع أبناء العراق بل هي قصة مكملة ملا ّ
سلمنا هبذه احلقيقة القائمة فليس أمام الدولة العراقية إال طريق واحد وهو التصميم القاطع
على مواجهة تلك املشكالت وحلها ووضع املسارات يف طريقها الصحيح.
ويؤمل أن تكون االسرتاتيجية املقرتحة ملعاجلة ظاهرة هجرة الكفاءات واستقطاهبا
َ
خطوة ضرورية على طريق الوصول إىل حلول واقعية وموضوعية ملشكالت هذه الفئة
املهمة ،اليت هلا خصوصيتها وأمهيتها يف املساعدة إبعادة بناء الوطن والدولة على األسس
الصحيحة ،كوهنا إحدى ثروات الوطن املعنوية واملادية اليت يفتخر ويعتز هبا.
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األهداف الوطنية الستقطاب الكفاءات:
اخلاصة ابلتعامل واستقطاب هذه
من املهم ضمن هذا اإلطار حتديد أهداف وضع االسرتاتيجية ّ
العقول .ويعد حتديد األهداف خطوة متقدمة لبلوغ اسرتاتيجية واضحة املعامل للتعامل مع مشكلة
استنزاف العقول والكفاءات املبدعة العراقية .ونظراً ملا تشكله ظاهرة هجرة العقول العراقية من
خصوصية وجمال مائزي ِن فإن مشروع اسرتاتيجية التعامل مع هذه العقول يرمي إىل حتقيق أهداف
ومقاصد خمتلفة ميكن إجيازها ابآليت:
1 .1التقييم السليم والواقعي لكفاءة العقول العراقية ضمن املعايري العلمية واالعرتاف أبهنا ثروة قومية
ووطنية ال ميكن التفريط هبا ،وميكن التعامل معها حىت لو قررت البقاء يف الدول األخرى.
2 .2احلد من النزيف املستمر للعقول العراقية ووقفه بواسطة التخطيط العلمي الصحيح والناجع،
واستثمارها يف املشاريع القومية واحمللية.
3 .3مشاركة العقول املهاجرة يف عملية صنع القرارات املختلفة حسب اختصاصاهتا ،واالستفادة
من طاقاهتا والسيما يف جمال التعليم اجلامعي ،والبحث العلمي ،واملشاريع التقنية واالقتصادية
والصحية ،وغريها.
اخلاصة ابلعقول العراقية املهاجرة لالتصال هبا
4 .4أتسيس بنك معلومات حلصر املعلومات
ّ
والتعامل معها.
5 .5تشجيع العقول العراقية املهاجرة على العودة للوطن ،واملشاركة يف برامج التنمية واإلعمار
بعد تفعيل االسرتاتيجية الوطنية املقرتحة وترمجتها واقعياً.
6 .6تعزيز أواصر الثقة بني املؤسسات املتخصصة يف داخل العراق والعقول املفكرة من طريق
تبادل األفكار واآلراء بشأن املشاريع املختلفة.
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 7 .7مشاركة الطاقات العراقية املهاجرة يف برامج تعزيز احلوار احلضاري والتبادل الثقايف بني
العراق ودول العامل.
8 .8جرد عدد املؤسسات واملنظمات العلمية والتقنية واملهنية العراقية يف دول املهجر ،وتقييم
نشاطاهتا ،واالستفادة من عالقاهتا خلدمة الوطن.
اثنياً :التنفيذ ومتطلبات البيئة االسرتاتيجية:
أ .اجلهة املنفذة:
إن االسرتاتيجية الوطنية ملعاجلة هجرة الكفاءات واستقطاهبا مقدمة إىل الدولة العراقية إبمكانياهتا
وقدرهتا على التنفيذ؛ لذا كان من الضروري أن تعمل تلك االسرتاتيجية حتت مظلة حكومية فعالة
ويف مقدمتها ما أييت:
-وزارة اهلجرة واملهجرين كوهنا اجلهة املعنية األوىل على وفق ما جاء يف قانون الوزارة رقم ()21لسنة ( )2009الذي َع َّد الكفاءات العراقية العائدة منها أو اليت ما تزال مهاجرة من إحدى
فئات عناية الوزارة ،وعلى وفق القرار رقم ( )441لسنة ( ،)2008وكذلك األمر الديواين رقم
( )39لسنة (.)2010
ب -اجلهات الساندة:
 -األمانة العامة جمللس الوزراء والدوائر املعنية فيها.-وزارات :التعليم العايل والبحث العلمي ،والصحة والبيئة ،واملالية ،والداخلية ،والرتبية ،واخلارجية،واإلعمار واإلسكان ،والعمل والشؤون االجتماعية.
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املبحث الثاين
حماور استقطاب الكفاءات العراقية (الداخلية واخلارجية)
احملاور األساسية الستقطاب الكفاءات العراقية املهاجرة
أوالً :حتفيز عودة الكفاءات من اخلارج ويتضمن:
أ -البعد األمين:
-استحداث تشكيل إداري مبستوى شعبة أو قسم يف جهاز املخابرات الوطين أو استشارية األمنالوطين يعىن أبمن الكفاءات.
-التعامل ابحرتافية عالية مع التهديدات الشخصية اليت تتعرض هلا الكفاءات.-إنشاء جممعات سكنية يف أماكن العمل أو ابلقرب منها خمصصة للكفاءات ليسهل على القوىاألمنية محايتها.
ب -البعد االقتصادي:
-استثمار احملفزات واالمتيازات اليت نص عليها القرار رقم ( )441لسنة ( )2008ومصوابتاألمر الديواين ( )39لسنة (.)2010
-مشول الكفاءات ابلقروض امليسرة لعمل مشاريع صغرية.-منح احلكومة قروضاً وتسهيالت مصرفية تسدد على فرتات طويلة للراغبني من الكفاءات للقيامابملشاريع العلمية أو الطبية واهلندسية داخل العراق.
-التعاقد مع الكفاءات بصفة استشاريني يف عملية صناعة القرارات املختلفة حسب االختصاص207
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لالستفادة من خرباهتا املرتاكمة ولتعميق االنتماء للوطن.
ت -حتفيز الكفاءات للتقدم إىل العمل يف مؤسسات الدولة ووزاراهتا:
-تعزيز ثقة الكفاءات ابلدولة العراقية من خالل إهناء حالة الفساد اإلداري واملايل.-التوسع يف االمتيازات املقدمة للكفاءات وعدم الوقوف يف حدود دائرة القرار (.)441-رفع العائد املايل الذي حتصل عليه الكفاءات العراقية على األقل ملنحها قدراً مقبوالً مناالستقرار النفسي ميكنها من التفرغ جملال البحث والدراسة.
ث -دور اإلعالم الوطين:
-تغطية املؤمترات اخلاصة بشؤون الكفاءات اليت تعد وسيلة انجحة ملقاربة اآلراء والوقوف علىمعوقات العودة.
-الرتويج اإلعالمي من خالل وسائل األعالم الوطنية لتغطية برامج جذب الكفاءات وطرححاجة العراق ألبنائه من الكفاءات بشفافية عالية.
-إقامة ندوات وبرامج حوارية ضيوفها من الكفاءات مبختلف االختصاصات ومن أصحابالقرار يف الدولة العراقية ،كي يُشخص فيها أمهية عودة الكفاءات املغرتبة إىل الوطن ،فضالً عن
توضيح العائد املايل واالجتماعي الذي سوف يكسبه العراق من عودهتم.
ويوزع من قبل
-طبع كتيّب بطريقة مهنية وفنية عالية ،يوضح االمتيازات وآليات العودةّ ،السفارات العراقية بعد أتكيد تعاون وزارة اخلارجية.
-خلق حالة من الصدى االجتماعي الشعيب الداعم لعودة الكفاءات من خالل الوسائلاإلعالمية املقروءة واملسموعة.
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-تكليف جمالس احملافظات العراقية بتصميم جدارايت معربة عن فهم اجملتمع ألمهية الكفاءاتوأهنم الثروة األغلى.
-أن تنظم وسائل اإلعالم الوطنية محلة إعالمية علمية مدروسة ومتدرجة متهد لعودة الكفاءاتاملهاجرة ،وهتيّئ األجواء الطبيعية لقبوهلا ومشاركتها يف التطور والبناء ،وبيان اخلسارة اليت
يتكبدها العراق جراء التفريط هبا.
اثنياً :أتمني التواصل مع الكفاءات ويتضمن:
-

أتصميم قاعدة بياانت الكفاءات:

اخلاصة ابلعقول العراقية لتأمني االتصال هبا والتعامل
-أتسيس بنك معلومات جلمع البياانت ّمعها.
-تشكيل قاعدة بياانت لكل الكفاءات العلمية املقيمة خارج العراق وتصنيفها إىل خمتلفاالختصاصات؛ لتسهيل عملية استقطاهبم وعودهتم الطوعية حاضراً أو مستقبالً كالًّ حسب
اختصاصه.
-حتديد أولوايت البلد وتصنيفها تصنيفاً علمياً مدروساً بدقة والرتكيز عليه إعالمياً وابستخدامأكثر وسائل التواصل املتطورة ،وإيصاهلا إىل الكفاءات العراقية يف خمتلف أحناء العامل.
-معرفة عدد هذه الكفاءات وإجراء مسح شامل لكل البلدان بدءاً من الدول اإلقليمية ،ومن مثالتوجه تدرجيياً حنو البلدان األخرى؛ وابلتايل يتم معرفة العدد احلقيقي هلذه الكفاءات ابلتعاون
مع مؤسسات اجملتمع املدين ومنظماته كافة يف خمتلف البلدان.
-التواصل مع املؤسسات واملنظمات العلمية والتقنية العراقية يف دول املهجر ،وأتمني االتصال هبا209
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واالستفادة من عالقاهتا خلدمة الوطن.
-االستعانة ابملنظمات ومراكز الكفاءات واجلاليات العراقية للتعرف على أعداد الكفاءاتالعراقية وأماكن تواجدهم.
 -تصميم االستمارات اخلاصة جبمع املعلومات اليت تشمل استمارة التسجيل والتواصل ،وجعلهامتاحة إلكرتونياً ،واإلعالن عنها ابملوقع اإللكرتوين لوزارة اهلجرة واملهجرين.
-تنسيق لقاءات دورية ابلكفاءات ،والعمل على إعداد قوائم تفصيلية حول النخب العلمية.-التواصل عرب الربيد اإللكرتوين املخصص للكفاءات يف قسم الكفاءات بوزارة اهلجرة واملهجرين،والرد على استفساراهتم.
-

بوضع تسهيالت إدارية وقانونية:

-حتسب مدة عمل الكفاءة العائدة يف حقل ختصصها مبؤسسات مناسبة لتخصصه يف بلداملهجر خدمةً فعلية عند عودهتا للعراق ،وحتسب للرتفيع والتقاعد والرتقية بشرط أن تدفع عنها
التوقيفات التقاعدية.
-تسهيل حصوهلم على الرتقيات العلمية والطبية أو التدريسية يف خمتلف االختصاصات.-حل إشكالية األوراق الثبوتية ومشكلة األمساء املستعارة اليت اضطرت إليها بعض الكفاءات.-تقدمي حلول ملشكلة الدرجات الوظيفية. -ختفيف ما لدى الكفاءات من قلق إزاء أتخر اإلجراءات اإلدارية عرب استحداث انفذة واحدةيف خمتلف الوزارات مرتبطة مبكتب الوزير.
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 -التعاقد مع الكفاءات الراغبني ابالستمرار يف العمل بعد جتاوزهم سن  63عاماً وأبجور جمزيةالسن القانونية.
حالً ملشكلة إعادة التعيني بعد جتاوز ّ
-أمهية لغة التعامل والتخاطب ونقل اخلربة ،مع احرتام اللغة الرمسية وهي العربية وأتكيد الورقةاملقدمة على ذلك ،مع األخذ ابحلسبان أن كثرياً من ذوي اخلربات واملقيمني يف اخلارج أصبحت
اللغة العربية هلم لغة اثنوية؛ لذلك نقرتح تقليل القيود على ذوي الكفاءات واخلربات يف كتابة
حبوثهم ودراساهتم ابللغة اليت يتقنوها ،وتقدمي خالصة ابللغة العربية.
-ختفيف اإلجراءات اجلمركية والضريبية وإصدار قانون حكومي يعفي الكفاءة العراقية العائدة(اإلعفاء لتعريفة اجلمارك) على املمتلكات الشخصية يف حالة العودة النهائية لوطنها بشرط
تقدمي وثيقة تُثبت أهنا أهنت إقامتها الدائمة يف دولة أجنبية.
اثلثاً :االندماج ابجملتمع ويتضمن ما أييت:
-

أرفع املستوى املعاشي:

-أتسيس أقسام إدارية واقتصادية جديدة يف اجلامعات العراقية والسيما اإلدارة واالقتصاد واجملالالصناعي واهلندسي ينتدب للعمل فيها واإلشراف عليها من قبل الكفاءات العائدة جنباً إىل
جنب مع الكفاءات يف البلد.
-حتسن اخلدمات األساسية على األقل كي تغدو وازعاً حقيقيا لتلبية املطالب اليت يسعى منأجلها كل العراقيني ،وهي من أهم مطالب عودة الكفاءات العراقية إىل الوطن ،لتلبية حاجاهتم،
واتصاالهتم ،وعملهم ،وحياهتم اخلاصة.
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-

بتوفري السكن املناسب:

-بناء جممعات سكنية توزع على الكفاءات ابلتقسيط.-توزيع قطع أر ٍاض.
-توفري قروض من املصرف العراقي.-إنشاء صندوق إسكان خاص ابلكفاءات مع مراعاة التسديد على مدد زمنية طويلة.-إن كثرياً من الكفاءات الفتية ال متتلك داراً للسكن يف العراق؛ لذلك فمن أهم احلوافز هو التزامحكومي بتوفري سكن مناسب وآمن.
رابعاً :استثمار الكفاءات عن بُعد ،ويتضمن اآليت:
-يقرتح الباحث أبن تعطى للفئة من الكفاءات العراقية اليت ال ترغب ابلعودة للعراق وتفضلعروض مالية مغرية مقابل االستشارة وربطها ابلدوائر االستشارية
البقاء والعمل يف بلد اإلقامة
ٌ
ومديرايت التخطيط املختلفة يف الوزارات ،وستكون هذه مقدمة مهمة لتكوين قاعدة بياانت
خاصة هبا جاهزة لدى اجلهات التنفيذية يف البلد.
-نقل التكنولوجيا احلديثة واملتطورة إىل داخل البلد من خالل عقود الشراكة مع الشركات العامليةالعمالقة واملتخصصة يف مشاريع البنية التحتية ،وجماالت الطاقة ،والكهرابء ،وغريها ،مع
القطاع العام واخلاص على حد سواء بتفعيل دور الكفاءات املغرتبة.
-توظيف املالك املغرتب من الكفاءات واملهارات يف عقود الشراكة مقابل نسبة مالية معروفةكأتعاب خلدماهتم ،لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا ،ولتقليل من اآلاثر املرتتبة من صعوابت اللغة،
واختالف التقاليد ،والصفقات الومهية للمسؤولني واملتنفذين الفاسدين اليت أهدرت املال العام.
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-تفعيل دور التعليم العايل والبحث العلمي من خالل توأمة اجلامعات العراقية مع اجلامعاتالعاملية يف مجيع أحناء العامل.
-إقامة دورات تدريبية وتعليمية قصرية ومكثفة داخل العراق مبختلف االختصاصات ابالعتمادعلى الكفاءات األكادميية يف اخلارج واملسجلة بقاعدة البياانت؛ وهبذا نكون قد استطعنا مد
جسور التواصل بني أبناء الداخل واخلارج واالحتكاك بواقع العراق.
-أتسيس شركات تقنية متطورة ميكن للحكومة العراقية من طريقها تشجع العقول املهاجرةبواسطة وضع تسهيالت مادية ومعنوية وتُ ِ
دخل فيها تقنية متطورة داخل العراق؛ ومن شأن
هذه الشركات املساعدة يف دعم البنية التحتية القتصادايت البلد وبدء مشاريع جديدة للتنمية
من دون احلاجة الستشارة الشركات التقنية األجنبية ،ومن طريق هذه التوجه تزود احلكومة من
يريد القيام مبشاريع جديدة من الكفاءات العلمية مبنح مادية وتسهيالت مصرفية وقروض ميكن
تسديدها على املدى البعيد وبال فوائد ،وتعفى مثل هذه املشاريع من الرسوم والضرائب إىل أن
يتم استقرارها وجناحها يف اجملال التسويقي.
-إبرام عقود استشارية قصرية وبعيدة املدى يف املشاريع العملية األخرى اليت ميكن تقوم هباالوزارات املعنية ابالستفادة من بنك املعلومات لالتصال ابلعقول اليت ال ترغب يف العودة
وتشجيعها على استثمار طاقاهتا عن بُعد .و ميكن توظيف هذه العقول إما بصفات استشارية
وإما بربطها بعقود قصرية األمد للقيام مبشاريع تقنية متطورة داخل العراق ،منها :مشروع
تنظيف بيئة العراق من امللواثت الكيماوية والنووية اليت حلقت هبا جراء احلروب املختلفة،
وإدخال التقنية احلديثة على الطرق الزراعية ،وحتلية املياه ،واالعتماد على التصنيع احمللي،
وتطوير صناعات البرتوكيمياوايت والطاقة .وضمن هذا السياق أيضاً ميكن دعوة العقول
املهاجرة إللقاء احملاضرات واإلشراف على ورشات التدريب يف اجلامعات واملؤسسات.
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هل يتبنى لبنان دوراً روسي ًا كبيراً؟
نور سماحة*

19-8-2018
تسعى روسيا اىل زايدة أتثريها يف الشرق األوسط ،حيث تعمل على أتكيد نفسها كالعب
مسيطر يف املنطقة ،ولدى روسيا اليوم عدة قواعد عسكرية يف سوراي؛ فقد وقعت روسيا صفقات
جتارية وعسكرية مرحبة مع مصر ،واململكة العربية السعودية ،والكويت ،واإلمارات العربية املتحدة،
وتركيا ،وإيران .واشرتت أسهماً يف النفط والغاز يف البحر املتوسط .وتلجأ روسيا إىل أن تكون
وسيطاً -كوهنا املمثل الوحيد الذي لديه عالقات مع اجلميع تقريباً -للصراعات اجلارية يف خمتلف
أرجاء املنطقة؛ لذا يعد لبنان حالياً يف مرمى موسكو.
وتشري االتفاقات الثنائية والصفقات التجارية على مدى العامني املاضيني إىل أن كالً من لبنان
وروسيا تعمالن على تشكيل حتالف وثيق .وبينما يتفق الكثريون على أن احلجر األساس هلذا
اإلتفاق قد ُوضع؛ إال أنه ما يزال هنالك افتقار إىل اإلرادة السياسية حنو تعاون رمسي أكرب على
وتغري املشهد السياسي يف املنطقة ،يتطلع
اجلانب اللبناين .ولكن مع تشكيل احلكومة اجلديدة ّ
اجملتمع اللبناين السياسي والديين والتجاري حنو روسيا كشريك مرحب به أكثر ومناسب للعمل معاً،
والسيما يف ضوء الضغط األمريكي املتصاعد على النظم السياسية واالقتصادية اللبنانية .وسيثبت
الدور الروسي الكبري يف لبنان اليوم أمهيته لكال الدولتني ،ولبصمة روسيا يف الشرق األوسط.
وتتطلع روسيا إىل تعزيز جمال نفوذها يف املنطقة وجعل سوراي مركزها ،وهي أيضاً تركز على لبنان
* صحفية من بريوت تغطي قضااي الشرق األوسط منذ عشر سنوات .ظهرت أعماهلا عن سوراي ،والعراق ،ولبنان ،وغزة،
ومصر يف وسائل األعالم العربية واألجنبية اآلتية:
Foreign Policy, The Atlantic, Newsweek Middle East, Al Monitor, and Al Jazeera
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يعب عن جهودها .وفيما خيص الشركاء
اليت حتيط حدوده الشرقية والشمالية لسوراي كامتداد طبيعي ّ
اللبنانيني يف روسيا؛ فإن صعود روسيا كمنافس قوي للوالايت املتحدة واالحتاد األورويب والصني
يفتح فرصاً أمام تدفق االقتصاد اللبناين ،وهو اقتصاد يف حاجة ماسة إىل دفعة ،إثر تراجع القوى
احلاكمة األخرية يف التعامل مع البالد .وفيما خيص األغلبية احلاكمة يف لبنان -اليت تتألف اليوم من
حزب هللا وحلفائه احملليني املوالني لدمشق -فإن وجود عالقة وثيقة مع روسيا سيفضي إىل تقليل
االعتماد على الوالايت املتحدة؛ وابلتايل يؤدي إىل حتول كبري يف الديناميات اإلقليمية.
وضع حجر األساس
لقد اختذت احلكومة اللبنانية خطوات لتعزيز عالقة البالد مع روسيا ،إذ قال وزير التجارة
واالقتصاد اللبناين (رائد خوري) ملوقع سبوتنيك اإلخباري الروسي العام املاضي :إنه يرغب بزايدة
التجارة اللبنانية مع روسيا بثالث أضعاف أي إىل حنو  1.5مليار دوالر خالل العامني أو األعوام
الثالثة املقبلة من خالل زايدة الصادرات الزراعية ،وتوقيع اتفاقيات ثنائية يف صناعة األدوية ،وزايدة
االستثمار املتبادل يف القطاع املصريف .وبعد بضعة أايم مت التوقيع على اتفاقية التعاون بني الدولتني
اليت ركزت على إزالة العقبات أمام التبادل التجاري.
وقد مت التوصل أيضاً إىل اتفاقات ثنائية أخرى؛ مبا يف ذلك اتفاق بشأن التبادل التعليمي والثقايف
وآخر بشأن مكافحة النشاطات غري القانونية كتهريب املخدرات والنشاط اإلجرامي ،ومن املتوقع أن
يتم التصديق على تلك األخرية بعد إمتام إجراءات تشكيل احلكومة .إن العالقات الوثيقة بني روسيا
واحلكومة السورية وحلفاء األسد «كتائب حزب هللا» قد حتولت إىل عالقة عمل قوية مع حزب
هللا وغريه من احللفاء احملليني يف لبنان الذين فازوا اآلن أبغلبية املقاعد يف الربملان املنتخب حديثاً.
ويرى املشاركون يف جمتمع األعمال يف لبنان أن روسيا هي مبنزلة قناة لالستثمار االقتصادي يف
سوراي يف الوقت الذي تستعد فيه البالد إلعادة اإلعمار نظراً لدور روسيا الفعلي كوسيط حلكومة
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األسد والعامل اخلارجي .وفيما خيص املعارضني للحكومة السورية ،فإن روسيا تزودهم ابرتباط مع
دمشق من دون احلاجة إىل التعامل مباشرة مع احلكومة السورية.
لقد دعت هذا الشهر كل من األحزاب املسيحية اليمينية وكتائب حزب هللا والقوى اللبنانية
روسيا للتوسط بني احلكومة اللبنانية واحلكومة السورية لتسهيل عودة الالجئني إىل سوراي .ويف
الصعيد نفسه يعمل اآلن رئيس وزراء لبنان احلايل سعد احلريري بنشاط مع وفد روسي يف جلنة
مشرتكة لتسهيل عودهتم.
إن املؤسسة السياسية اللبنانية وزعماءها ليسوا الوحيدين الذين يستثمرون يف روسيا ،فهنالك
أيضاً طوائف األقلية الذين ينظرون إىل روسيا على أهنا األم احلنون اليت ستحميهم خالل الفرتة
اليت تعرضت فيها األقليات لالستهداف والطرد من املنطقة -وهو ما تدعيه هذه األقليات أنه
نتيجة مباشرة ألفعال السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة .-يف حني أن روسيا بقيت إىل حد
كبري يف املاضي على هامش القضااي الطائفية يف لبنان ،فقد وضعت نفسها يف السنوات األخرية
شريكاً وحليفاً للطوائف الشرقية (وهي الطوائف املسيحية املتجذرة يف الشرق مثل األرثوذكس،
والروم امللكيني الكاثوليك ،واآلشوريني ،واملارونيني ،على عكس أولئك الذين نشأوا يف الغرب مثل
الربوتستانت اإلجنيليني ،والكاثوليك الرومان) ،وأخذوا دور الوسيط بني الطوائف املسيحية املختلفة.
أما الطوائف الشرقية فتنظر إىل روسيا كوهنا حليفاً طبيعياً إزاء املسيحيني اإلجنيليني األمريكيني الذين
يُنظر إليهم على حنو مشكوك فيه لعالقتهم الوثيقة مع إسرائيل.
صرح عضو برملاين سابق يف حتالف  14آذار -وهو التحالف الذي أحضر الرئيس احلريري
وقد ّ
إىل السلطة -ملركز أحباث  The Country Foundationقائالً“ :إن الروس يعملون على
جبهات متعددة يف لبنان ،وإهنم يتخطون اجملال الذي مسح به األمريكان”.
إن التأثري على لبنان جاء من قبل جهات إقليمية ودولية ذات مصلحة كالوالايت املتحدة
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واململكة العربية السعودية وفرنسا .إال أن تلك الدول بعد تقييمها لتكاليف االستثمار املستمر
حولت شغفها حنو أماكن أخرى؛ وابلتايل ترى
وفوائده يف لبنان يف ضوء التحوالت اإلقليمية واحمللية ّ
روسيا أن عليها استغالل تلك الفرصة وأن حتل حمل الفراغ الذي خلفوه وراءهم.
التغيات يف جمال التأثري التقليدي
ّ
عملت الوالايت املتحدة لعقود من الزمن على إبقاء لبنان ضمن نطاقها ،إذ نشرت الوالايت
املتحدة قوات املارينز على شواطئ لبنان مرتني ،أوالمها :يف عام  ،1958واثنيهما :يف عام
 .1982وقد أتصلت جذورها يف املؤسسات الرتبوية ،والعلمية ،والصحية ،واالجتماعية ،والثقافية؛
حبيث إن بعض املؤسسات املرموقة يف لبنان اتبعة للوالايت املتحدة مبا يف ذلك اجلامعة األمريكية
يف بريوت ،واجلامعة اللبنانية األمريكية ،ومستشفى اجلامعة األمريكية .وبنت أمريكا يف العام املاضي
سفارهتا اجلديدة يف لبنان بتكلفة بلغت املليار دوالر أمريكي ،وهو مبلغ ضخم تنفقه على سفارة
هبذا احلجم يف بلد ال يزيد عدد سكانه اخلمسة ماليني نسمة.
واجلدير ابلذكر أن الوالايت املتحدة ما تزال واحدة من أكرب املاحنني للمساعدات العسكرية إىل
القوات األمنية اللبنانية ،وقد بلغت تلك املساعدات  1،7مليار دوالر أمريكي حىت عام .2007
وقد ضمت العشرات من ضباط اجليش األمريكي داخل القوات األمنية اللبنانية للمساعدة يف
تدريبهم وجتهيزهم.
وأتيت جهود الوالايت املتحدة الرامية إىل احلفاظ على موطئ قدم قوي يف لبنان لغرض حماولة
تقويض سلطة حزب هللا وما تعده الوالايت املتحدة توسعاً للنفوذ اإليراين يف البالد .ولكن مع
اكتساب احللفاء احملليني حلزب هللا مزيداً من السلطة واستمرار احلزب يف عالقته الوثيقة مع قوات
األمن اللبنانية ،فإن هنالك اآلن مباحثات ساخنة يف واشنطن حول إذا ما كان لبنان «قضية
فعال ،أو إذا كان ينبغي للوالايت
خاسرة» ،أو إذا كان االستثمار األمريكي يف لبنان مكلفاً وغري ّ
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املتحدة أن تواصل جهودها لبناء دولة أقوى ميكنها يف هناية املطاف من «االستيالء على» سلطة
حزب هللا ،إذ إنه من الناحية النظرية ،سيقلل من وجود مؤسسات قوية ،ودولة مركزية ،وجيش قوي
من االعتماد على حزب هللا كقوة عسكرية وكمؤسسة توفر خدمات الرعاية االجتماعية يف املناطق
اليت تشهد تقصرياً من الدولة.
ويف بريوت ،أشار حلفاء أمريكا احملليون إىل تفاقم الشك بشأن ما جيب على الوالايت املتحدة
أن تفعله يف عالقتها مع لبنان؛ بسبب اخلطاب «املؤيد حلزب هللا ،املعادي إلسرائيل» القادم من
الشخصيات السياسية البارزة مبا يف ذلك رئيس اجلمهورية ،وقائد اجليش ،ورئيس األمن العام .وقال
مصدر لبناين قريب من الوالايت املتحدة يف لبنان« :إن الوالايت املتحدة ال ترغب بسماع أن قائد
اجليش ورئيس الدولة اللبنانية سيحارابن الصهاينة ،وهم غري مراتحني من عمل األجهزة األمنية مع
حزب هللا».
وبينما تدرس اإلدارة األمريكية تطبيق عقوابت أكثر صرامة على حزب هللا اليت ميكن أن تشمل
حلفاءهم من السياسيني ،فإن العديد من اللبنانيني -على جانيب االنقسام السياسي -يتطلعون
ٍ
استعداد لالستثمار اقتصادايً وعسكرايً من دون شروط سياسية
اآلن حنو روسيا كبديل حيوي على
مسبقة.
وقال املصدر اللبناين« :إن األمريكان على استعداد للتنازل عن بعض نفوذهم يف لبنان يف حال
كان اجلانب اآلخر هو اجلانب الذي ميكنهم التعامل معه ،الذي سيكون روسيا -وقد شهدان ذلك
سابقاً يف سوراي -وسيعمل على مواجهة الوجود اإليراين يف لبنان».
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عني على لبنان
ٌ
مل يكن لبنان أترخيياً ذا قيمة اسرتاتيجية لدى موسكو ،وخالل السنوات السوفيتية -بينما كانت
تربطها عالقات وثيقة مع الفصائل اليسارية والشيوعية والعلمانية يف لبنان (من خالل التدريب
تسهل دراسة آالف الطلبة اللبنانيني يف االحتاد
العسكري وعلى األسلحة) فضالً عن أنه كانت ّ
السوفييت -مل يكن لديها القدرة وال املصلحة لالستثمار يف املؤسسات التعليمية والعلمية وحىت
الثقافية اليت ميكن أن تتنافس مع تلك املؤسسات التابعة للوالايت املتحدة يف لبنان.
أما اليوم ،فإن إعادة أتسيس قواعد عسكرية مشرتكة يف سوراي والتوقيع األخري على صفقة
عسكرية ملدة مخسني عاماً للحفاظ على وجود روسيا يف سوراي ،فضالً عن ماليني الدوالرات
القادمة من االستثمارات االقتصادية يف البالد هي مؤشرات ملموسة على أن روسيا ختطط للبقاء
يف املشرق العريب على املدى الطويل  -وأهنم يرون لبنان امتداد طبيعي وحيوي لوجودهم ونفوذهم
يف سوراي.
إن إمالة لبنان إىل دائرة نفوذه ستسمح لروسيا حبماية حضورها املستمر يف سوراي وأتسيس
موطئ قدم قوي ودائم على طول الساحل الشرقي للبحر األبيض املتوسط ،ومن هناك ختدم
مشاريعها يف النفط والغاز .وقد وقعت روسيا يف عام  2014على حق التنقيب عن حقول الغاز
البحرية السورية ،وعززت تواجدها على البحر املتوسط يف كانون األول من العام املاضي بعد رحبها
حقوق الطاقة البحرية الستكشاف النفط والغاز يف حقول لبنان .وميكن أن يستمر االستكشاف
كما تنص شروط االتفاق -ملدة تصل إىل عشر سنوات ،وإذا مت إثبات االحتياطيات التجاريةومتت املوافقة على خطة التطوير من قبل احلكومة اللبنانية ،فإن لديهم احلق يف االستفادة من الغاز
والنفط خالل  25عاماً من أتريخ املوافقة مع وجود خيار للتمديد.
وقد ذكرت مصادر لبنانية مشاركة روسيا يف حقل النفط والغاز؛ ويعين أهنا تستطيع أيضاً أن
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تؤدي دوراً إجيابياً يف منع التدخل اإلسرائيلي يف التنقيب واالستخراج يف البلوكات الواقعة بني البلدين
وحتديداً «بلوك  »9الذي ت ّدعي إسرائيل -زوراً -أبنه ملكها ،إذ ستقوم روسيا ابلعمل به.
لقد حاولت روسيا يف املاضي من الناحية العسكرية تعزيز تعاون أقوى مع احلكومة اللبنانية يف
عام  ،2008مث رفض وزير الدفاع اللبناين إلياس املر احلليف البارز للوالايت املتحدة حزمة عسكرية
من روسيا تتألف من عشرات الدابابت من نوع  T-72والذخرية ،وعشر مقاتالت نفاثة من نوع
 .MiG-29بعد أن جاء حتذير مبطن من الوالايت املتحدة يف ذلك الوقت .إذ أخرب السفري
األمريكي يف لبنان ميشيل سيسون وزير الدفاع اللبناين أبن “صفقة” موسكو قد أفضت إىل العديد
من التساؤالت يف واشنطن ،ومن جهته وعد املر أبنه سيوقف هذه احلزمة ،إذ قال يف وقت الحق
لكن الوضع بدأ يتغري العام املاضي؛ إذ وافق الربملان فجأة على اتفاقية
إن اجليش اللبناين لن يقبلهاّ .
تعاون عسكري تقين مع روسيا -وهي صفقة ُجّدت منذ عام  ،-2012وأُدخل تعديل على وجه
السرعة سيؤدي إىل تلقي لبنان مساعدات عسكرية من روسيا اليت من املتوقع وصول أول شحنة
منها يف بداية شهر أيلول.
ومهد هذا الطريق أمام روسيا لتقدمي صفقة عسكرية أخرى أكثر رحبية ،وهي صفقة من شأهنا
أن تقدم للجيش اللبناين أسلحة روسية على مدى مخسة عشر عاماً لتصل قيمتها إىل حوايل مليار
دوالر ومن دون فائدة على السداد .وقد بدا هذه املرة أن من املرجح أن ُترر هذه الصفقة؛ إذ وافق
عليها رئيس احلكومة ووافق عليها قائد اجليش ،وكان من املقرر أن يوقع وزير الدفاع على الصفقة
خالل رحلته إىل موسكو .لكن أجربت الضغوط املكثفة من قبل سفراء الوالايت املتحدة واململكة
املتحدة يف لبنان رئيس الوزراء اللبناين احلريري على إبطال الصفقة  -وفقا ملصادر عديدة قريبة من
الروس وقريبة من رئيس الوزراء ،وألغى فجأة زايرة وزير الدفاع اىل موسكو.
وعلى وفق مصدر مقرب من احلريري فإن الوالايت املتحدة ستقبل فقط ابلنفوذ الروسي يف
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لبنان ضمن معايري معينة .قائالً“ :إذا كان شراء األسلحة الروسية يشري إىل حتول كبري حنو روسيا
فلن يقبل األمريكان بذلك .وطاملا لن تستخدم كوسيلة للضغط على أمريكا؛ ألهنا لن تقبل بتااتً
هبذا النوع من التالعب”.
وخوفاً من أن تكون الصفقة مقبولة رمسياً بعد تشكيل احلكومة ،شددت واشنطن على ضرورة
عدم توقيع احلريري للصفقة .لكن أوضحت مصادر داخل املعسكر الروسي يف لبنان أنه على الرغم
من أن هنالك إمجاعاً على إعطاء احلريري بعض املساحة يف الوقت احلايل ،إال أهنم على ثقة من
أن هذه الصفقة وغريها ستُمرر بعد تشكيل احلكومة .وكما قال أحد املصادر املقربة من الروس يف
لبنان“ :إن الروس يتحلون ابلصرب ألن حجر األساس هلذ النوع من الشراكة قد أصبح جاهزاً ،وهم
يراهنون على التحول يف املناخ السياسي”.
وحبسب إدعاء املصدر ،فإن روسيا تلعب لعبة طويلة يف الشرق األوسط .فقد بنت بعناية
روابط اقتصادية ،وعسكرية ،وسياسية مع مراكز القوى يف املنطقة ،اليت كانت راسخة يف املعسكر
األمريكي وهي :تركيا ،ودول اخلليج ،ومصر .وإن حتالف روسيا التأرخيي مع كل من إيران وسوراي
أقوى من أي وقت مضى .حىت أن إسرائيل جلأت إىل روسيا كضامنة لألمن ووسيط مع جرياهنا.
أما اآلن ،فإن لبنان الذي احتفظت الوالايت املتحدة أترخيياً بتأثري كبري عليه يتجه حنو روسيا ،وهو
أحدث مؤشر على البصمة اجلديدة ملوسكو على الشرق األوسط؛ وابلتايل ستكون هلا تداعيات
لعقود قادمة.
املصدر:
https//:tcf.org/content/commentary/lebanon-embracing-largerrussian-role-country?/session=1&session=1
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استراتيجية ميناء عمان الجديد
جورجيو كافييرو* -فيكتوريا شكسبير**

6-9-2018
يف خضم خطط وضع اللمسات األخرية الفتتاح ميناءي الدقم وصاللة العُمانيني ،ميكن لعُمان
أن تنجح يف إنشاء مركزين جتاريني يتسمان أبمهية ابلغة يف جمال االقتصاد الدويل ،وقد يصل األمر
يوماً ما إىل أن يتنافسا مع منطقة جبل علي يف ديب .إذ إن تطور هذين امليناءين من شأنه أن يعزز
من صورة عُمان ،ويزيد من متكني السلطنة يف النظام اجليوسياسي العاملي ،ويُسرع من عملية انتقال
البالد إىل حقبة ما بعد النفط ،وستكون املوانئ العُمانية -عرب جمموعة من القطاعات متتد من
اخلدمات اللوجستية والزراعة وصيد األمساك إىل وسائل النقل -ضروريةً لتطور السلطنة على املدى
الطويل على الصعيد االقتصادي ،فضالً عن حتقيق االزدهار املستدام.

ومع ذلك ،فإن الدقم لديها خطط لتمتاز عن املدن التجارية والشعبية املميزة والقريبة ،مثل:
الدوحة ،وديب ،وأبو ظيب؛ عرب االستفادة من اجلغرافياُالطبيعية يف عُمان لتعزيز قطاعها السياحي.
وختصص اخلطة احلالية أكثر من ( )11500ميل مربع من احملميات الطبيعية واألحياء الربية حول
املدينة يف حماولة جلذب السياح ممن يهوون الريف والسياحة البيئية.
وميكن لعُمان االستفادة من الفوارق األخرى اليت متتاز هبا من جرياهنا لزايدة تطوير هذه املوانئ.
طورت عرب القرون -بفضل سواحلها املمتدة -ثقافة حبرية فريدة من
واجلدير ابلذكر أن عُمان ّ
ٍ
ين
نوعها ،يف حني أن حدودها اجلغرافية الطبيعية -اجلبال والبحر -مسحت ببقاء تراث ٍّ
ثقايف غ ٍّ
ومتنوع وسط عز ٍلة ٍ
نسبية.
ّ
*مؤسس شركة  scitylanA etatS fluGورئيسها التنفيذي ،وهي شركة استشارية للمخاطر اجليوسياسية مقرها يف
العاصمة واشنطن.
** متدربة يف شركة .scitylanA etatS fluG
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ويتضمن جدول األعمال يف ميناء صاللة إدخال نظام طرق موسع ،وخططاً لبناء رصيف يف
امليناء خمصص للغاز الطبيعي املسال ( )GNLوزايدة بنسبة  50%يف سعة شحن احلاوايت
تصل إىل  7.5مليون وحدة اليت تعادل عشرين قدماً ( .)sUETوتربط هذه الطرق بني صاللة
وجرياهنا اإلقليميني ورمبا أبعد من ذلك مما جيعلها واحدة من أكثر املوانئ اليت يسهل الوصول إليها
يف الشرق األوسط .وستضم صاللة حمطة رئيسة للسكك احلديدية العُمانية املتطورة مما سيُتيح فرص
التجارة والنقل اإلقليميني.
املصاحل اخلارجية يف صاللة والدقم
ستجعل مواقع الدقم وصاللة امليناءي ِن جذاب ِ
ني للمستثمرين األجانب ،إذ إن لدى الدقم حالياً
صفقةً بقيمة  10.7مليار دوالر أمريكي مع الصني يطلق عليها اسم املنطقة االقتصادية اخلاصة،
وتتضمن خطة االستثمار هذه منشأة صناعية ،وخط أانبيب ،وخمططات حلقول النفط ،فضالً عن
خمطط واسع للفندقة .وقد شاركت كوراي اجلنوبية والكويت بعدد كبري من االستثمارات يف الدقم،
ُّ
وتعد املشاركة األجنبية يف خطة النمو احمللي سالحاً ذا حدين؛ لذا جيب على احلكومة العُمانية
توخى احلذر مع تقدم اخلطط والعالقات؛ إذ رمبا تؤدي املشاركة األجنبية املفرطة إىل السيطرة على
املشروع.
توتر سعودي-إمارايت
متتلك الدقم وصاللة داخل شبه اجلزيرة العربيةكثرياً من اإلمكاانت لتشكيل العالقات اجليوسياسية
بنحو أكرب وسط التحوالت االسرتاتيجية يف ميزان القوى اإلقليمي ،وجيب املراقبة عن كثب ألي
استثمارات كبرية من قبل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف الدقم (وغريها من
املشاريع العمانية)؛ وذلك لتأثريها على السياسات داخل منطقة اخلليج.
ويؤكد بعض احملللني أن البلدين حياوالن احل ّد من املناورة اجليوسياسية يف السلطنة يف الوقت الذي
حتاول فيه مسقط وطهران احلفاظ على عالقات تعاونية .وقد تستخدم الرايض وأبو ظيب دوالراهتما
البرتولية للتأثري على موقع عُمان املستقبلي يف منطقة خليجية مستقطبة بنحو متزايد ،وميكنهما
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استخدام االستثمارات يف مشاريع البىن التحتية العمانية كطريقة أخرى لكسب النفوذ؛ فقد أثبتت
البىن التحتية التجارية يف عُمان فائدهتا الكبرية لقطر يف العام املاضي حينما احتاجت الدوحة إىل
بدائل ملنطقة جبل علي كمركز لوجسيت يربط اإلمارة ابالقتصاد العاملي.
وغين عن الذكر من أن إيران نفسها هي عامل أساس يف هذه املعادلة؛ وإذا تصاعدت التوترات
خاصة ابلتجارة .وجيب على
يف مضيق هرمز فستحتاج الدقم وصاللة إىل االستعداد ألي تداعيات ّ
احلكومة العُمانية أن تبقى متيقظة حلدوث أي خالفات وسط خطاب متصاعد حاد اللهجة من
واشنطن وطهران يهدد إبطالق العنان لصراع مسلح ابلقرب من مضيق هرمز أو رمبا داخله.
ومع ذلك ،فإن املواقع اجلغرافية املفيدة للميناءين قد تساعد دول اخلليج على مواصلة بيع
نفطها وغازها يف حالة حدوث مثل هذه األزمة؛ ألن الشحنات عرب الدقم وصاللة لن حتتاج مضيق
هرمز يف نقلها .يف حني أن اململكة العربية السعودية لديها ساحل البحر األمحر ،واإلمارات العربية
املتحدة لديها إمارة واحدة (الفجرية) خارج املضيق؛ األمر الذي من شأنه أن مي ّكن هاتني الدولتني
من مواصلة تصدير النفط يف حالة إغالق املضيق ،وابملقابل تعتمد البحرين والكويت وقطر بنحو
كامل على ذلك الشراين لصادراهتم اهليدروكربونية ،وكما يوضح عامر نعمان عاشور كبري احملللني
واالقتصاديني يف aibarA CBNCقائالً“ :نعلم مجيعاً أن أكثر من  30%من شحنات
التحول عرب ميناء الفجرية وميناء الدقم ستضمن دول جملس
متر عرب مضيق هرمز؛ ومع هذا ّ
النفط ّ
التعاون اخلليجي أن تكون شحناهتا النفطية آمنة؛ وهذا من شأنه التقليل من املخاطر وتكلفة التأمني
على السفن .وميناء الدقم هو واحد من أفضل احللول على اإلطالق ملسألة النفط؛ فهو يقع على
بُعد  800كيلومرت من حدود دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ونعلم أن دولة اإلمارات لديها حل
جزئي وهو ميناء الفجرية ذو قدرة إنتاجية تبلغ  1.1مليون برميل يومياً ،إال أن إنتاج اإلمارات يبلغ
حوايل  3ماليني برميل يف اليوم .أما إنتاج النفط الكوييت والقطري والسعودي فيكون معظمه يف
األجزاء الشرقية من منطقة اخلليج وسيكون هذا امليناء العماين اجلديد مناسباً جداً لتصدير النفط
إىل العامل”.
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اجلغرافية السياسية للقوى العاملية
ال تقتصر مشاركة الصني يف املوانئ العُمانية على مصاحلها االقتصادية فقط ،بل تتعداها
ألهداف جيوسياسية يف املنطقة .وابلنظر إىل أن الصني لديها مصاحل جتارية وعسكرية عميقة يف
ميناء “جوادر” الباكستاين ،ولدى جيش التحرير الشعيب ( )ALPميناء “قاعدة الدعم” يف
جيبويت ،فإن عُمان سوف تكون حريصة على القيام ابستثمارات كبرية ،مستغلة عالقة السلطنة
القوية مع الصني ،إذ تؤكد بكني وجود بصمة حبرية أقوى حول شبه اجلزيرة العربية .وقد مسحت
مسقط لسالح البحرية الصيين ابستخدام موانئ عُمانية ألغراض الراحة والتزود ابلوقود خالل
عمليات مكافحة القرصنة يف خليج عدن.
وتشارك اهلند أيضاً يف الدقم عسكرايً وجتارايً؛ حيث تتمتع بعالقة وطيدة مع السلطنة املتأصلة
يف التأريخ القدمي ،فضالً عن الروابط االجتماعية والثقافية العميقة .ومت ّكن هذه املشاركة اهلندية
مسقط ونيودهلي من تعزيز جهودمها ملكافحة القرصنة يف إطار عالقة ثنائية أقوى وأكثر فاعلية .وقد
وقعت سلطنة عُمان على إتفاقية النقاط الثماين مع اهلند يف شباط؛ لتشجيع التعاون املستقبلي فيما
خيص الدفاع ،والتجارة ،والصحة ،والسياحة؛ مما يضمن مزيداً من التعاون بني نيودهلي والسلطنة
يف املستقبل.
ومما ال شك فيه أنه يف حال زادت الدول القوية من وجودها العسكري يف عُمان ،فسوف حتصل
السلطنة على نفوذ جيوسياسي أكرب كشريك اسرتاتيجي ذي قيمة كبرية لتلك الدول .ويف الوقت
نفسه يف حال استمرار التنافس بني الصني واهلند ابلتصاعد ،فقد جتد عُمان نفسها حتت ضغط قد
يكون من الصعب التعامل معه .وبينما يبدو أن عالقة الصني املتنامية مع سلطنة عُمان مل ختلق أي
مشكالت بني واشنطن ومسقط حىت اآلن ،فإن املسؤولني األمريكيني قلقون دائماً من أتثري الصني
املتزايد على أي بقعة يف العامل ،ومن املرجح أن يشمل هذا التأثري السلطنة كذلك.
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وقد تزداد مثل هذه الضغوط اجليوسياسية يف مسقط يف الوقت الذي تسعى فيه مزيد من الدول
على أتكيد نفوذها يف شبه اجلزيرة العربية اجلنوبية .ومنذ أن اعتلى السلطان قابوس منصب احلكم
متنوعة من القوى يف العامل ،وحافظت على
يف عام ( )1970عززت عُمان عالقاهتا مع جمموعة ّ
استقالل السلطنة وأمنها على الرغم من وجودها ضمن منطقة مضطربة بنح ٍو كبري.
وستحرص سلطنة عُمان -شأهنا يف ذلك شأن دول شبه اجلزيرة العربية األخرى -على احلفاظ
على عالقاهتا الوثيقة مع حلفائها الغربيني التقليديني -اململكة املتحدة ،والوالايت املتحدة ،وفرنسا-
يف الوقت الذي تستفيد فيه أيضاً من التحوالت اجلغرافية االقتصادية العاملية جتاه الشرق ،فضالً عن
تعميق روابطها مع القوى اإلقليمية .ويف ضوء األزمة املالية اليت حصلت يف عام  2008والغموض
يف السياسة اخلارجية للوالايت املتحدة خالل رائسة دوانلد ترامب ،فإن دول اخلليج العريب مصممة
بنحو كبري على موازنة تبعيتها لواشنطن كضامن لألمن من خالل توسيع عالقاهتم الدبلوماسية مع
أمريكا .ومن املؤكد أن عالقات عُمان املتنامية مع الصني واهلند تقدم ملسقط استقاللية أكرب عن
املدار اجليوسياسي للوالايت املتحدة.
االزدهار املستدام والتمكني اجليوسياسي
من احملتمل أن يصبح كل من ميناء الدقم وصاللة -يوماً ما ابملستقبل -اثنني من أهم املوانئ
واملراكز السياحية يف الشرق األوسط واحمليط اهلندي ،وميكن هلذين امليناءين أن يساعدا السلطنة
عما قريب وقبل جرياهنا من
على حتقيق التنوع االقتصادي قبل نفاد النفط يف عُمان الذي سيتحقق ّ
دول اخلليج األكثر ثراءً؛ مما جيعل تطوير ميناءي الدقم وصاللة أولوية قصوى للسلطنة ،يف الوقت
مير هبا اخلليج من عدم
الذي تستعد فيه مسقط ملستقبل ما بعد النفط خالل هذه احلقبة اليت ّ
االستقرار اجليوسياسي اهلائل.
املصدر:
ygetarts-trop-snamo/moc.golebol//:sptth
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عناصر التغيير الحكومي الناجح
تيرا أالس* -مارتن تشيتشنسكي **

4-8-2018
يرى قادة القطاع العام وجود حاجة ملحة لتغيري اخلدمات احلكومية وتطويرها ،وابملقابل ترى
احلكومات حول العامل ضرورة إجياد طرق جديدة لتحقيق طموحات املواطنني ،يف الوقت الذي
يشعر فيه العديد بعدم الرضا واالستحسان؛ وابلتايل ،جيب على احلكومات يف كثري من األحيان
أن تبادر إىل تقدمي «الكثري مقابل القليل» يف البيئات اليت تواجه قيوداً مالية وقوى خارجية تعيق
التغيريات احلكومية.
قرابة نصف التغيريات احلاصلة يف القطاع العام لديها أكثر من حمفز واحد.
عدد احملفزات اليت دفعت ابلتغيري% ،

احملفزات اليت دفعت جبهود التغيري %

1

1

 .4احملفزات
 .3احملفزات

 .2احملفزات
 .1احملفزات
 .1البياانت املرجحة من حصة الناتج احمللي اإلمجايل لعام  2016ضمن البلدان اليت مشلتها الدراسة (األسعار احلالية ،وتعادل القوة الشرائية املعدلة) .العدد اإلمجايل للدول املستجيبة
غري املرجحة = .2.909

املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية ،كانون األول 2017

* تريا أالس إحدى كبار الباحثني يف مكتب ماكينزي يف لندن ،يرافقها ريتشارد دوبس الشريك الرئيس يف املكتب.
** مارتن تشيتشنسكي شريك منتسب يف مكتب ماكينزي يف ديب .وروالند ديلون شريك منتسب يف مكتب ماكنزي يف ملبورن.
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وأظهرت دراسة ملركز ماكينزي مدى صعوبة حتقيق هذه التغيريات بنحو صحيح ،إذ إنه على وفق
دراسة استقصائية أجريت على ما يقرب من  3000مسؤول ابلقطاع العام يف  18بلداً فإن 80
 %من جهود احلكومة للتغيري قد ابءت ابلفشل ،ومشلت الدراسة وجهات نظر حول  80حالة
تغيري وعلى مقابالت معمقة مع  30شخصاً من قادة التغيريات احلكومية.
ما الذي مييّز  20%من حاالت التغيري الناجحة عن  % 80من حاالت التغيري غري الناجحة؟
لإلجابة عن هذا السؤال استنتجت هذه الدراسة مخسة عناصر أساسية ،ووجدت أن تطبيق هذه
العناصر مجيعها يزيد من احتمالية جناح مبادرات التغيري بثالثة أضعاف املبادرات األخرى اليت ال
تطبق فيها هذه العناصر مجيعها .أما العناصر اخلمسة فهي كاآليت :القيادة امللتزمة ،واألهداف
واألولوايت الواضحة ،والتوازن والتنسيق يف اإلجناز ،والتواصل املقنع ،والقدرة على التغيري .وقد تبدو
هذه العناصر واضحة لكن اندراً ما تُطبّق بفاعلية إذ يصعب تنفيذها والسيما يف سياق الدورات
السياسية ،ونظم التوزيع املعقدة ،واجلهات املعنية املتعددة يف القطاع العام.
القيادة امللتزمة
لقد أوضحت جتربة قادة التغيري -الذين أجرينا معهم مقابالت -أن درجة عالية من االلتزام
الشخصي واجلهد -وغالباً الشجاعة احلقيقية لتحدي االتفاقيات القائمة -ضروراين لتطبيق العناصر
اخلمسة على أرض الواقع .وتؤكد دراستنا على هذا؛ إذ إن فرصة جناح قادة التغيري الناجح يف وضع
أمنوذج السلوك املتوقع للموظفني العاملني يف القطاع العام ِضعف فرصة نظرائهم يف املبادرات
غري الناجحة .وقد أخربان فريدريك رينفلت - Fredrik Reinfeldtرئيس وزراء السويد
السابق -قائالً“ :قضيت أكثر من  250يوماً على مدار مثاين سنوات يف التنقل داخل السويد،
لقد ذهبت يف كل مكان والتقيت مبوظفي اخلدمة املدنية وانقشت معهم ما كان حيدث يف أماكن
عملهم وسألتهم عما كانوا يشاهدونه” .ومن جهة أخرى ،خاطر زعيم آخر قمنا مبقابلته إبعادة
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االنتخاابت هبدف السعي وراء اإلصالح احلاسم للنظام املدرسي يف البالد .وحت ّدى زعيم اثلث
قواعد املشرتايت للحكومة املركزية لتعجيل التغيري ثقةً منه على أن إظهار النتائج املبكرة يستحق
اجملازفة.
وبطبيعة احلال ،فإن تطبيق ذلك أصعب من جمرد التحدث به ،ويكون لدى القادة -غالباً -رأس
مال سياسي حمدود ،وجيب عليهم اختيار كيفية إنفاق األموال حبذر .وقد ال يكون لديهم املقدرة
على استكمال اإلصالحات واسعة النطاق .وعلى سبيل املثال ،بعد قراءة املدة اليت خدم فيها وزراء
الصحة يف  23دولة حول العامل يف املدة من عام  1990إىل عام  ،2009جند أن نصفهم خدموا
يف مدة أقل من العامنيِ ،
وجتد احلكومات صعوبةً يف حتديد األولوايت بسبب مطالبة العديد من
أصحاب املصاحل بتحقيق مطالبهم اخلاصة.
وتع ّد حكومة مدينة (ميدلني الكولومبية) إحدى احلكومات اليت تغلبت على مثل هذه
التحدايت ،فكانت مدينة ميدلني معروفة أبهنا من أوىل املدن حول العامل بزايدة معدالت جرائم
القتل ،بيد أن احلكومة عملت على تغيري ذلك إذ اخنفضت معدالت اجلرمية بنسبة تزيد عن 80
 .%ويعود الفضل يف هذا التغيري امللحوظ إىل رؤساء بلدية ميدلني ،وإىل حكام مقاطعة أنتيوكيا
اجملاورة ،والشراكات اليت بنتها املدينة مع القطاع اخلاص .وكان أحد هؤالء القادة (أنيبال غافرياي
 ،)Aníbal Gaviriaالذي شغل منصب حاكم مدينة ميدلني منذ عام  2004إىل عام
 2007ومنصب عمدة منذ عام  2012إىل عام  ،2015وقد ترجم غافرياي التزامه الشخصي إىل
وشعور املواطنني من أن مدينتنا فاشلة”.
رؤية واضحة بغية التغيري ،إذ قال“ :لقد واجهنا شكوكاً
َ
مشرياً إىل أن “إحداث التغيري يف العقليات -حينما بدأ الناس يف رؤية أنه من املمكن حتقيق
إجنازات تعود ابلفائدة على اجلميع -هو أهم مكسب”.
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األهداف واألولوايت الواضحة
ترسم التغيريات الناجحة صورة مقنعة لتوجه الرؤساء ،وجتعلها واضحة متاماً للموظفني يف القطاع
خيتص األمر ابألهداف ،تُبقي اجلهود الناجحة األهداف
العام واملواطنني عن ضرورة التغيري .وحينما ّ

حسن (خاميي سافيدرا تشاندويف Jaime Saavedra
قليلة وحمددة ومبنية على النتائج ،فقد ّ
- ) Chanduvíوزير التعليم السابق يف بريو -نظام التعليم يف البالد حتسينا سريعاً بتيسري أكثر
من  200هدف يف خطة من أربع حماور كي يفهمها املواطن االعتيادي.

وإبمكاننا أن نطرح مثاالً آخر كرئيس وزراء مقاطعة (أونتاريو) الكندية (دالتون مكجن يت �Dal
أصر على ضرورة إصالح التعليم يف املقاطعة
 ،)2003-2013( )ton McGuintyالذي َّ
ونتج عن ذلك حتسينات رائعة يف اجلودة .على سبيل املثال ،اخنفض عدد املدارس املعروفة أبدائها
املتواضع يف املقاطعة من  800إىل  63مدرسة .وكما أخربان ،فإن هذا النجاح مل يتحقق إال من
خالل حتديد األولوايت عرب جهود مضنية ،قائالً“ :لقد تعلمت أنه من املهم تسوية عدد قليل من
األولوايت“مؤكداً ” أننا أردان خفض ساعات االنتظار داخل املستشفيات ،ورغبنا بتقليل طوابري
املراجعني للمحاكم ،ولكن إذا حاولت تعبيد البحر فبالتأكيد لن تنجح؛ وهلذا السبب كانت أعظم
أولواييت هي التعليم”.
ووضع مكجنيت غاايت طموحة؛ ليزداد على إثره دافع مجيع املعنيني .إذ قال“:حينما تعهدت
لنفسي بزايدة نتائج االختبارات ومعدالت التخرج ،مل أكن أعلم كيف إبمكانين حتقيق ذلك”.
لكنه أيقن حينها أن عليه التواصل مع املعلمني مباشرة .قائالً” :لقد فعلت كل ما بوسعي لتوظيف
املعلمني يف القضية من خالل التعامل معهم ابحرتام ،واستثمارهم يف بناء القدرات عرب توجيهاهتم
وعلي كذلك”.
وسعيهم لزايدة معدالت التخرج ونتائج االختبارات؛ مما جعل اجلهد يقع عليهم َّ

236

دراسات مرتمجة

التوازن والتنسيق يف التنفيذ
تتسم جهود التغيري الناجحة بنـُُهج ذكية يف التوزيع ،ختتلف بنح ٍو ملحوظ عن النـُُهج التقليدية
يف القطاع العام هبدف وضع السياسات وتنفيذها ،ويتطلب النهج الذكي سرعة مطردة وتسلسالً

هرمياً أكثر سالسة مع تعاون وثيق بني خمتلف اهليئات واالختصاصات ،فضالً عن املرونة الالزمة
حلل املشكالت عند ظهورها .ويتطلب وجود فريق للتغيري متم ّكن لتحفيز وترية التقدم وتتبعه .وعلى
نسق فريق متخصص برانمج التغيري يف ( )51%من عمليات التغيري الناجحة يف
وفق دراستنا ،فقد ّ
حني كان هذا الفريق حاضراً يف ( )26%فقط من عمليات التغيري غري الناجحة.
أنشأ رئيس الوزراء (ديفندرا فادنفيس  )Devendra Fadnavisيف والية مهاراشرتا اهلندية
غرفة عمليات يف عام  2015يقتصر عملها على تسريع إجناز البُىن التحتية ،ويف مثل هذه املنطقة
املكتظة ابلسكان اليت تشهد تراكماً يف حجم العمل املتأخر يف إجناز البىن التحتية اليت متتد من
الطرق إىل موارد املياه والصرف الصحي ،حتتاج إىل خطوات أسرع إلجناز هذه الرتاكمات .وتعقد
غرفة العمليات اجتماعات منتظمة تبحث من خالهلا عن القضااي اليت تعيق كل مشروع ،ويرأس
هذه االجتماعات رئيس الوزراء وهي جتمع رؤساء خمتلف األقسام واهليئات؛ حىت يتمكنوا من اختاذ
القرارات على الفور حلل القضااي ،وقد م ّكن هذا الرتكيز واختاذ اإلجراءات بنح ٍو أسرع يف تسريع
هذه القضااي وإجنازها وتنفيذها ،وعملت والية مهاراشرتا أيضاً على تطوير خطوط املرتو ،إذ أصبح
مداها يصل إىل  250كيلومرتاً مقارنة يف العقد السابق إذ كان يرتاوح  11كيلومرتاً فقط.
التواصل املقنع

تتواصل كل حكومة مع شعبها ،لكن القلة فقط من يفعل ذلك بفاعلية لكسب قلوب مواطنيها
وعقوهلم .وإن  % 90من املشاركني يف دراستنا حول التغيري أكدوا أن التواصل مع املوظفني الذين
حيتكون مباشرة مع املراجعني سيحقق جناحاً أكرب ،وحتتاج عمليات التغيري إىل اتصاالت خمططة
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جيداً ،ومتعمقة وصادقة مع اجملاميع املتأثرة ابلتغيري والسيما موظفي اهليئات نفسها.
وتقدم اململكة املتحدة مثالني توضيحيني جليني هلذه احلاجة ،األول :مشروع مكافحة احلرائق
 ،FiReControlالذي أُنشئ يف عام  2004لدمج  46مركزاً حملياً ملكافحة احلرائق يف

تسعة مراكز .وعلى وفق املكتب الوطين ملراجعة احلساابت يف اململكة املتحدة ،فإن هذا اجلهد مل
يقم بعمل يذكر يف حتقيق اهلدف املرجو من حتويل املراكز إىل خدمات اإلطفاء احمللية ،ومل أيخذ
ابحلسبان ما يكفي الحتياجاهتم واهتماماهتم؛ ونتيجةً لذلك ،مل يدعم املستخدمون املشروع وفشل
يف توفري نظام يستويف متطلباته؛ وعليه أُلغي يف عام  2010بعد أن أهدر حنو  700مليون دوالر.

واآلخر :تغيري مكاتب التسجيل العقارية  HM Land Registryاليت تتمثل مهمتها يف
محاية حقوق األراضي واملمتلكات يف اململكة املتحدة .وقد عُ ّي (غراهام فارانت Graham
 )Farrantرئيساً تنفيذايً ورئيساً ملكتب التسجيل العقاري يف عام  2015وكان مكلفاً بتحويل
املؤسسة إىل “سجل عقاري رائد يف العامل بغرض السرعة والبساطة واتباع النهج املنفتح لنشر
البياانت”؛ فابتدأ فارانت عملية التغيري عرب إجراء لقاءات مفتوحة مع مجيع املوظفني البالغ عددهم
 4آالف موظف يف شكل جماميع تتألف من  30إىل  50موظفاً يف وقت واحد ،وعلِم فارانت أن
موظفي  HM Land Registryشعروا ابلشغف حيال احلفاظ على سالمة نظام تسجيل
امللكية ،وساعدت هذه املعلومة فارانت على صياغة رسالة تغيري حتث مباشرة على املضي قدماً
مهام متخصصة عوضاً عن الرتكيز ببساطة على املكاسب
ابملهمة املهنية واسعة النطاق اليت تبدو ّ
الناجتة عن زايدة الكفاءة كما فعل أسالفه ،وقدم أيضاً مدونة أسبوعية مسحت للموظفني بنشر
عب فارانت عن اهتمامه آبراء املوظفني ،ورغب
تعليقات ويستجيبوا ألفكار الناس وأرائهم .لقد ّ
بتعزيز نقاط القوة والكفاءة يف املنظمة ،وساعد هنج فارانت التعاوين يف النجاح املستمر للتغيري
الكامل مما قلل بنحو كبري من تراكم القضااي املتأخرة.
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القدرة على التغيري
حتتاج احلكومات إىل إعادة التفكري يف هنجها فيما خيص قدرات اخلدمة العامة ،إذا أرادت
أن تزيد من فرص جناحها يف برامج التغيري الرئيسة ،وصقلت احلكومات على مدى قرون مهاراهتا
يف جماالت مثل السياسة والسياسات الدبلوماسية .أما اآلن فهي حباجة إىل بناء قدرات جديدة
احلث على السرعة يف تغيري طريقة تقدمي اخلدمات؛ ومن أجل اكتساب القدرات املناسبة يتعني
و ّ
على احلكومة يف بعض األحيان توظيف قادة التغيري من ذوي اخلربة من خارج احلكومة واالستفادة
من توجهاهتم ليصبحوا جزءاً ال يتجزأ من الفريق .ولكنه يتطلب أيضاً الرتكيز على بناء القدرات
الداخلية كما أوضحت نتائج دراستنا .وحينما قاران بني التغيريات الناجحة وغري الناجحة وجدان
أن األوىل كانت أكثر قدرة بثالث مرات على تدريب املسؤولني عن املبادرات يف املهارات القيادية
للتغيري ،وكانت أكثر قدرة مبرتني على تقدمي برامج بناء قدرات املوظفني الذين شاركوا يف التغيري.
ميكن أن تشكل أوجه القصور يف القدرات مشكلة يف عمليات تغيري القطاع العام ،لكن برامج التحسني ميكن أن تعزز النجاح

التغيريات غري الناجحة
اإلجراءات املتخذة خالل عمليات التغيري ،نسبة مئوية من إمجايل املشاركني

التغيريات الناجحة متاماً

القدرات خالل عمليات التغيري ،نسبة مئوية من إمجايل املشاركني

قادة التغيري املدربني على
اكتساب املهارات القيادية املتغرية
برانمج بناء القدرات املصمم
ملساعدة املوظفني على حتقيق
أهداف عمليات التغيري
برانمج توظيف ذوي الكفاءات
الشامل املصمم لتوظيف
األشخاص عند احلاجة

اإلدراة التشغيلية واإلجناز
املشاريع وإدارة التغيري
الرقمية والتحليلية
العالقات العامة واالتصاالت

املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية ،كانون األول 2017

وكانت إحدى جهود التغيري يف القطاع العام اليت أدركت أمهية القدرات يف إحداث التغيري هي
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جهود اهليئة االحتادية للضرائب يف إثيوبيا ،اليت شرعت يف بذل جهود طموحة لتحسني فاعلية حتصيل
الضرائب يف البالدُّ .
وتعد القدرات التغيريية شراين احلياة الذي صممت من أجله اهليئة برانجمها،
ويتألف هذا الربانمج من ورشة عمل لفريق كبري يُناقش عربها الرؤى املشرتكة لإلصالح اليت يوافق
عليها القادة ،فضالً عن حتديد القيم اليت يرغب القادة إبظهارها إىل عامة الشعب ،وأيضاً عرض
التزاماهتم الشخصية الواضحة للربانمج .وتلقى أكثر من  200موظف من موظفي خدمة العمالء
التدريب على كل من املهارات الضريبية اخلاصة (مثل تتبع حتصيل الديون) وقدرات إجناز املشاريع.
وهناك مثال آخر هو إحداث التغيري يف أعمال الشرطة يف نيوزيلندا ،الذي بدأ يف عام .2009
وكانت أوىل العناصر األساسية حنو التغيري هو أمنوذج املنع األول الذي تعامل مع األسباب األساسية
للجرمية؛ وابلتايل يتطلب االخنراط مع اجملتمع .وإلجراء هذا التغيري ،تلقت قوات الشرطة تدريباً يف
أنشطة الشرطة الوقائية وأساليب االخنراط مع اجملتمع.
إىل جانب العناصر اخلمسة املذكورة آنفاً و ِ
ضع املواطنون يف صميم عمليات التغيري
ُ
إن مهمة تغيري مؤسسات القطاع العام الكبرية مهمة شاقة ،ابلنظر إىل ارتفاع نسبة اإلخفاقات
املوضحة يف دراستنا ،ومن خالل دمج العناصر اخلمسة ،ميكن لقادة القطاع العام حتسني فرص
جناحهم بنحو كبري (الشكل التوضيحي  ،)3ومع ذلك ،فقد حددت دراستنا أساليب مستوحاة من
التكنولوجيا لتحقيق تغيري أسرع وأفضل ،ومن هذه األساليب :جتربة املواطن ،والتفكري التصميمي،
واملمارسات اإلدارية السريعة.
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جناح التغيريات احلكومية بثالثة أضعاف عند دمج العناصر اخلمسة
عدد العناصر اخلمسة « »Five Csاليت نـُّفذت خالل جهود عمليات التغيري ،أما نسب التغيريات فهي مصنفة على أساس النجاح التام

مالحظة :استناداً إىل اإلجراءات االستقصائية ذات الصلة لكل من العناصر اخلمسة ،كانت أحجام العينات لعدد العناصر كما أييت,2:590 ,1:659 ,0:747 :
 .5:134 ,4:338 ,3:441أما البياانت فقد ُرجحت بواسطة نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،وملعرفة التفاصيل تتبع معايري مركز ماكينزي الرتجيحية الفصلية
املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية ،كانون األول 2017

تستخدم املنظمات الرائدة مفهوم جتربة املواطن ملعرفة جتارب املواطنني مع اخلدمات ،مثل:
وسائل النقل العام ،وتراخيص األعمال؛ وهي تعتمد على التفكري التصميمي إلعادة تشكيل مثل
هذه اخلدمات بطريقة توحد بني احتياجات الناس ،وإمكانيات التكنولوجيا ،ومتطلبات املنظمة
املوردة .وينشرون أنشطة سريعة لتصميم األمنوذج األويل وجتربته مع املستخدمني.
تسمى الوكالة اليت تدير السجون يف الوالايت املتحدة بـ «قسم اإلصالحات» الذي يقدم مثاالً
على العديد من هذه االبتكارات ،وقد سعى هذا القسم إىل التقليل من العنف داخل السجون
واحلد من امليول إىل االنتكاس بني املئات من اجلناة .ويف أحد املشاريع ،استخدمت الوكالة عنصر
التفكري التصميمي مبا يف ذلك «دراسة أتريخ مسرية اجلناة»؛ لتحسني فاعلية إعادة التأهيل.
وقد حددت الوكالة «شرحية اجلناة» استناداً إىل عوامل مثل التعليم ،والعمالة ،والعالج السلوكي،
والصحة العقلية.
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وصمم فريق التغيري «مسرية حياة اجلناة» لكل شرحية منهم؛ وكان اهلدف هو السماح ملوظفي
قسم اإلصالحات بوضع أهداف إلعادة أتهيل اجلناة واملباشرة بوضع برامج مناسبة من بداية
إقامة اجلاين عرب إطالق سراحهم املشروط وإعادة اخنراطهم يف اجملتمع ،واستخدمت حكومة أخرى
تصميماً آخر أطلقت عليه اسم «مسرية حياة املواطن» لتيسري عملية أتسيس منشآت طبية ،وهي
أولوية سياسية للبلد املعين (الشكل التوضيحي .)4
إبمكان الرتكيز على مشوار حياة املستخدم أن يدعم التسهيل والتوحيد ،كما يتضح يف عينة مسرية حياة املواطن فيما خيص إنشاء مرافق للخدمات الطبية
الكياانت احلكومية املشاركة يف مسرية احلياة

حبث الفرص

1
مسيرة حياة
متكاملة

الرتاخيص واملوافقات
التحضري للبناء

1
قنوات رقمية

عالمة ابرزة تنظيمية (على
سبيل املثال ،رخصة جتارية)

12
خدمات حكومية
غري متكاملة
8
قنوات رقمية

تعيني املوظفني
الفحص النهائي

1
تسليم الملفات

15
امللفات

إطالق اخلدمة

إطالق اخلدمة

املصدر :مركز ماكينزي للدراسات االستقصائية حول التغيريات احلكومية

وتستخدم احلكومات اليت تستطلع اآلفاق املستقبلية لعمليات التغيري التكنولوجيا للتواصل مع
املواطنني بنح ٍو أكثر نشاطاً وإبداعاً ،ففي اهلند -على سبيل املثال -أطلقت احلكومة موقعاً إلكرتونياً
بعنوان ( )My Govيف عام  2014لدعوة املواطنني مبشاركة آرائهم وأفكارهم واهتماماهتم .وإىل
اآلن شارك ما يقرب من مليوين مواطن عرب تقدمي اقرتاحاهتم يف القضااي السياسية ،فضالً عن
القضااي األخرى كمشكالت التلوث البيئي وتعليم الفتيات واخلدمات الصحية ،وكانت إحدى
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االقرتاحات املقدمة عرب املوقع هو حتويل مكاتب الربيد يف الريف إىل بنوك صغرية لزايدة الشمول
املايل ،وهي فكرة مدرجة يف ميزانية اهلند لعام  ،2015وحبلول آذار عام  ،2017اُفتُتحت فروعاً
مصرفية يف  25ألف مكتب بريدي ،ويضع هذا التخطيط التشاركي املواطنني يف قلب تصميم
اخلدمات وإجنازها بفاعلية.
وحيتاج العامل اآلن إىل ضرورة إجراء عمليات تغيري حكومية انجحة لتحسني اخلدمات الصحية،
والتعليم ،وتشجيع النمو ،وخلق فرص للعمل ،وجعل البالد صاحلة للعيش ،وحتسني امليزانية احملدودة
للقطاع العام؛ وابلتايل استعادة ثقة املواطنني بقدرات احلكومة يف حتقيق املطالب .وعلى الرغم من
أن نسب الفشل هلذه اجلهود مرتفعة ،بيد أن هناك عدة أسباب لالعتقاد إبمكانية حتسينها جذرايً؛
ومن أجل جناح هذه اجلهود ،فإن على القادة االلتزام ،والرتكيز ،والتعاون ،واالنضباط املتواصل؛
عد نظر لبلورة سلسلة من القدرات واإلمكاانت لعهد جديد من
لتحقيق اإلجناز وأن يكون لديهم بُ ُ
احلكم.

املصدر:
https//:www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/
elements-of-a-successful-government-transformation?cid=othereml-alt-mip-mck-oth-1807&hlkid=e9c815ba8aca4fa5849902bfa72ca
57a&hctky=2382689&hd
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النفط والغاز في كردستان العراق
مراجعة لقوانين التصدير
فلوريان أميرلير*  -داليا زامل**

14-8-2018
أوالً :مقدمة
يوجد يف مجهورية العراق -مبا يف ذلك إقليم كردستان العراق -العديد من حقول النفط اليت ميكن
استثمارها بسهولة ،كان إقليم كردستان العراق قد جنح بنح ٍو خاص يف هذا اجملال ،وﺑﺪء تطوير قطاع
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻲﻓ ﻋﺎم  ،2006ووقع أكثر ﻣﻦ  50ﻋﻘداً ﻤﻟﺸﺎركة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺷﺮكات ﻧﻔﻂ دوﻟﻴﺔ .وكان
الشركاء املتعاقدون -يف البداية -شركات نفط صغرية مثل غولف كيستون ،وجينيل ،وويسرتن
زاغروس .وقد اكتشفت شركة غولف كيستون حقل شيخان العمالق الذي تقدر احتياطاته بـ 14
مليار برميل نفط (مت تعديل ذلك تنازلياً) ،وهو واحد من أكرب االكتشافات النفطية يف العامل منذ
أكثر من  20عاماً .ودخلت شركة إكسون موبيل -يف عام  -2012جمال العمل يف اإلقليم كأول
شركة دولية كربى ،تلتها شركات شيفرون ،وتواتل ،وغاز بروم.
وتقدر وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان أن االحتياطات تصل إىل  45مليار برميل نفط،
و 177تريليون مرت مكعب من الغاز .1ولو أن إقليم كردستان اﻟﻌراق كان دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻟﺔ ،لكان
جمموع احتياطاته من النفط واﻟﻐﺎز سيضعه بني أكرب عشر دول غنية ابلنفط ﻲﻓ العامل.
وما يزال اخلالف حمتدماً بني حكومة إقليم كردستان واحلكومة املركزية ﻲﻓ ﺑﻐداد على إدارة
النفط اﻟذي يُنتج ﻲﻓ اإلقليم ﺑﻣﺳﺗوى إﻧﺎﺗﺟﻲ يقدر حالياً ﺑـ  550،000برميل يومياً .وقد منعت
احلكومة املركزية ،يف -هذا السياق -تزويد حكومة اإلقليم مبدفوعات امليزانية االحتادية املخصصة هلا،
وواصلت نشاط صادراهتا النفطية املستقلة إىل تركيا؛ وقد أدى اخنفاض أسعار النفط العاملية واحلرب
ضد تنظيم داعش من قبل قوات البيشمركة الكردية واجليش العراقي إىل بروز أزمة مالية حادة يف
إقليم كردستان العراق.
 . 1تشمل تقديرات وزارة املوارد الطبيعية املوارد غري املؤكدة وإمكاانت االستكشاف .وقد حدث يف اآلونة األخرية ،أن اضطرت
العديد من شركات النفط العاملية النشطة يف إقليم كردستان العراق إىل ختفيض احتياطياهتا بسبب مشكالت جيولوجية.
* فلوراين أمرييلر :هو شريك وزميل ابرز خمتص بشؤون الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ومدير مؤسسة أمرييلر لالستشارات القانونية.
** داليا زامل :مؤسسة أمريلري لالستشارات القانونية.
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وقد بدأت احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان العمل املشرتك مرة أخرى لتصدير النفط
اخلام من حقول كركوك إىل ميناء جيهان يف تركيا ،وواصل الطرفان التفاوض من أجل التوصل إىل
صفقة شاملة لتقاسم العائدات بصيغة تشمل احتياطات النفط والغاز يف العراق ،ولكن دون جناح
يذكر حىت اآلن.
وحدث يف العام - 2017بعد ثالث سنوات من سيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة
من األراضي يف مشال العراق -أن مت حترير املوصل ،وتراجع وجوده يف مشال العراق بنح ٍو كبري؛ غري
أن هذا األمر مل حيقق االستقرار املنشود يف املنطقة ،وما يزال اخلالف قائماً بني بغداد وحكومة إقليم
كردستان بشأن االحتياطيات النفطية ،وحقوق اإلقليم يف تصدير النفط اخلام بنح ٍو مستقل عن
بغداد وشركة النفط الوطنية العراقية (سومو).
هناك صراعٌ دائر داخل إقليم كردستان العراق ،فقد انتهت مدة والية مسعود البارزاين رئيساً
لإلقليم رمسياً يف  20آب  ،2015يف ظل عدم وجود إطار قانوين مقبول لألحزاب السياسية
املختلفة من شأنه أن يسمح إبجراء انتخاابت رائسية يف الوقت احلايل .وكان برملان كردستان قد أقر
استمرار البارزاين يف منصبه إىل حني إجراء اإلنتخاابت الرائسية ،بينما تطالب األحزاب السياسية
املعارضة بتعيني رئيس مؤقت من قبل الربملان؛ وأدى هذا الصراع إىل عدم انعقاد برملان كردستان ملدة
عامني تقريباً ،مما ساعد يف إذكاء حدة الصراع الداخلي بني خمتلف األطراف السياسية.
وقد عانت حكومة إقليم كردستان من سنة متعثرة جداً ﻋﺎم  ،2016إذ أتخرت عن تسديد
الدﻓﻌﺎت إﻰﻟ شركات النفط العاملية العاملة هناك ،فضالً عن تكبدها تكاليف العمليات العسكرية
ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻤﻟﻮﺻﻞ .وقد اﺨﺗﺬت احلكومة ﻲﻓ ﻋﺎم  2017ﺧﻄﻮات رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ
وتوصلت إىل اتفاقات تسوية مع العديد من شركات النفط العاملية .وأُبرمت اتفاقات
الدولية ابإلﻗﻠﻴﻢّ ،
مع شركة روزنفت الروسية -على الرغم من اعرتاضات احلكومة املركزية يف بغداد -إلدارة خط
األانبيب املتوجه إىل تركيا وتطويره ،فضالً عن اتفاقات للتعاون يف سلسلة إلنتاج النفط ابلكامل ،مبا
يف ذلك استكشاف مخسة حقول أخرى وتطويرها ،بنح ٍو يشمل اإلنتاج واخلدمات اللوجستية .وقد
وافقت شركة روزنفت على التمويل املسبق للنفط اخلام الكردي ،وهو ما سيساعد إقليم كردستان
اﻟﻌراق على القيام مزيد ﻣن التطور واالستفادة ﻣن النفط واﻟﻐﺎز املنتج بنح ٍو مستقل ﻋن ﺑﻐداد.
أقرت حكومة إقليم كردستان اﻟﻌراق -ﺑﻌد نشاطها الرائد ﻲﻓ حترير
أما من الناحية السياسية ،فقد ّ
كركوك واملوصل ،وجناحها ﻲﻓ تطوير قطاع النفط واﻟﻐﺎز -عقد استفتاء لالستقالل ﻲﻓ  25أيلول
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 .2017وبينما مل يكن املقصد أن اإلقليم سينفصل فوراً عن العراق ،فإن ذلك سيعطي كردستان
قاعدة معنوية ودعماً شعبياً يف أي مفاوضات مستقبلية مع بغداد بشأن النفط والغاز يف املناطق اليت
يسيطر عليها األكراد يف مشال العراق ،والسيما املوقف الداعم هلم يف كركوك.
ويبقى أن نرى إذا كان إبمكان خمتلف األطراف املعنية ،والسيما حكومة إقليم كردستان واحلكومة
املركزية يف بغداد ،فضالً عن األطراف الداخلية الكردية ،إجياد حل مقبول للطرفني لتحقيق السالم
واالزدهار يف عموم العراق.
اثنياً :اإلطار القانوين والتنظيمي
يعد اإلطار القانوين لصناعة النفط يف العراق غامضاً جداً .وينص الدستور العراقي على ما أييت:
«النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات» .2لكنه ال يتطرق إىل
ينص فقط على أن «تقوم احلكومة االحتادية إبدارة النفط
استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما ،إذ ّ
والغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة ،على أن توزع وارداهتا
منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع أحناء البالد ،مع حتديد حصة ٍ
ٍ
ٍ
ملدة حمددة
بشكل
لألقاليم املتضررة ،واليت حرمت منها بصورٍة جمحفة من قبل النظام السابق ،واليت تضررت بعد ذلك،
مبا يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد ،وينظم ذلك بقانون» .3ومل يتم حىت اآلن مترير
قانون احتادي للنفط والغاز.
يشري الدستور العراقي احلايل فقط إىل «احلقول املستثمرة حالياً» ،إذ تقع إدارهتا ضمن نطاق
السلطة املشرتكة ،يف حني مل يتناول إدارة موارد النفط والغاز األخرى اليت ليست «حقوالً مستثمرة
حالياً» بنح ٍو صريح .وال يعكس هذا املصطلح -على أية حال -املفاهيم الشائعة لصناعة النفط
مثل «مؤكدة  -حمتملة  -ممكنة» ،و «مطورة  -غري مطورة» ،أو «منتجة  -غري منتجة» .وتؤكد
حكومة إقليم كردستان أن احلقول احلالية ابملعىن املقصود يف الدستور العراقي تشري فقط إىل حقول
النفط والغاز اليت كانت منتجة يف وقت صدور الدستور العراقي يف عام  ،2005ولذلك فإن املعىن
ال يشمل مجيع موارد النفط والغاز األخرى (أي احلقول غري املنتجة أو اليت مل تكتشف يف عام
 .)2005وتزعم حكومة إقليم كردستان أن احلقول غري املنتجة -ابتداءً من أتريخ آب  )2005ﻻ
تندرج ضمان االختصاص املشرتك للحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان؛ وﺎﺑﻟﺎﺗﻲﻟ ﻓﺈن حلكومة
 . 2املادة  111الدستور العراقي.
 .3املادة ( 112أوالً) الدستور العراقي.

247

حصاد البيان

إقليم كردستان اختصاصاً قضائياً حصرايً عليها .وبناءً على ذلك ،تعتد حكومة إقليم كردستان أن هلا
السلطة الكاملة يف إدارة مجيع موارد النفط والغاز يف كردستان ،فيما ترى احلكومة املركزية يف بغداد
هذا التفسري للدستور العراقي غري صحيح ،وتعتقد أن حكومة اإلقليم تفتقر إىل األهلية الدستورية
لتوقيع العقود مع شركات النفط األجنبية.
ومل تصدر احملكمة االحتادية العراقية -وهي اهليئة القضائية املستقلة يف البالد اليت تفسر الدستور
وحتدد دستورية القوانني واألنظمة -قراراً يف الدعوى املقدمة من احلكومة املركزية عام  ،2012لكنها
رفضت -يف عام  -2014منح وزارة النفط أمراً قضائياً ضد حكومة إقليم كردستان ملنعها من
تصدير النفط اخلام بنح ٍو مستقل .وبررت احملكمة قرارها على أساس «أن (منح مثل هذا املنع)
يعطي انطباعاً بقرار سابق ألوانه بشأن موضوع اإلجراءات والقرار الذي ستصدره احملكمة» ،وهو
ما من شأنه أن يتعارض مع القواعد القضائية؛ ولذلك جيب اختاذ هذا القرار يف سياق «موضوع
القضية» .ويف حني ع ّدت حكومة إقليم كردستان القرار انتصاراً كبرياً هلا ،إال أن القرار النهائي
للمحكمة -وهو ما مل يصدر حىت اآلن -سيكون له آاثر بعيدة املدى؛ وميكننا هنا أن نستنتج أن
النزاع املستمر يف جمال النفط والغاز بني حكومة إقليم كردستان واحلكومة املركزية خاضع لتفسري
الدستور ،وهو أمر غري واضح إىل حد بعيد.
 -1تشريعات النفط والغاز احمللية
حق س ِن التشريعات يف أي أمور ال تدخل ضمن نطاق السلطة
مينح الدستور العراقي األقاليم ّ
احلصرية للحكومة املركزية .4وحبسب القرار رقم  11لعام  1992للمجلس الوطين الكردستاين
ُقرت بعد عام  1992ال تطبق يف إقليم
(برملان كردستان حالياً) ،فإن القوانني االحتادية اليت أ ّ
وينص الدستور على أنه
كردستان العراق إال إذا مت تبنيها بنح ٍو حمدد على وفق القانون يف اإلقليمُّ .
5
يف حالة وجود تضارب بني قانون احتادي وقانون إقليمي ،يكون القانون اإلقليمي هو السائد .
ع يف إقليم كردستان قانون النفط والغاز الكردستاين رقم
وبناءً على ما ذُكر آنفاً ،فقد َّ
سن املشر ّ
 26لعام  ،2007ويشرف قانونياً على مجيع العمليات النفطية يف إقليم كردستان العراق .وﻻ تنطبق
ﻲﻓ إقليم كردستان أي تشريع احتادي ،وﻻ اﺗﻔﺎق ،وال عقد ،وال مذكرة ﺗﻔﺎهم ،وال أداة احتادية أﺧرى
خاصة ابلعمليات النفطية ،إﻻ بتصريح ﻣن السلطة املعنية ﻲﻓ إقليم كردستان6؛ لذلك ،ﻻ ﺗﻄﺒﻖ
ّ
 .4املادة  115الدستور العراقي.
 .5املادة  )2( 121الدستور العراقي .
 .6املادة  2قانون النفط والغاز الكردستاين.
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اخلاصة ﺎﺑﻟﻌﻤﻠﻴﺎت النفطية ﻲﻓ إﻗﻠﻴﻢكردستان اﻟﻌﺮاق.
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ االحتادية ّ

تشرف وزارة املوارد الطبيعية على قضااي النفط والغاز كلها يف حكومة اإل ق ليم ،وحيق للوزير
ترخيص العمليات النفطية (مبا يف ذلك التنقيب ،أو االستكشاف ،أو التطوير ،أو اإلنتاج ،أو
التسويق ،أو النقل ،أو التكرير ،أو التخزين ،أو البيع ،أو التصدير ،أو بناء أي من اهلياكل أو
املنشآت ذات العالقة ،أو تفكيك أي من هذه اهلياكل أو املنشآت أو الرتكيب وإزالتها) 7إىل طرف
اثلث 8بعد موافقة جملس إقليم كردستان العراق لشؤون النفط والغاز (الذي يتألف من مجيع الوزراء
ذوي العالقة يف حكومة اإلقليم .9وتشجع وزارة املوارد الطبيعية استثمارات القطاعني العام واخلاص
يف العمليات النفطية.10
وتؤكد احلكومة املركزية يف بغداد أن قانون النفط والغاز الكردستاين ،ومجيع عقود النفط اليت
أبرمتها حكومة إقليم كردستان «مبا يف ذلك عقود مشاركة اإلنتاج ،واالتفاقات األخرية مع شركة
روزنفت الروسية» غري دستورية؛ وابلتايل فإهنا غري صحيحة .وبناءً على هذا املوقف رفضت احلكومة
املركزية يف املاضي دفع أموال حلكومة إقليم كردستان عن حصتها من عائدات النفط اليت جتمعها
شركة سومو ،وتوقفت عن السداد هنائياً يف نيسان  ،2014وما تزال املفاوضات جارية من أجل
تسوية هذا النزاع.
وﻲﻓ نيسان  ،2013اعتمد إقليم كردستان “ﻗﺎﻧون حتديد املستحقات املالية إلقليم كردستان
وحتصيلها ﻣن اإليرادات االحتادية” ،ومينح هذا القانون حلكومة اإلقليم احلق يف تصدير النفط اخلام
املستورد بنح ٍو مستقل ،يف حال فشلت احلكومة املركزية يف دفع حصة اإلقليم من عائدات النفط،
وبنود املوازنة واملخصصات الوطنية األخرى والتعويضات .يف حني ما تزال احلكومة املركزية ترفض
تصدير النفط الكردي املستقل وتعده هتريباً ،إذ إهنا ترى -يف تفسريها للدستور العراقي والتشريعات
االحتادية احلالية -أن شركة سومو هي الوحيدة اليت متتلك صالحية البيع على املستوى الدويل ،وجيب
إيداع مجيع عائدات النفط لدى صندوق تنمية العراق الذي أُنشئ مبوجب قرارات جملس األمن التابع
لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك قرار جملس األمن رقم  .1483وقد أُصدر هذا القانون يف وقت الحق
من قبل سلطة التحالف املؤقتة على وفق القسم اخلامس ( )1من قانون اإلدارة املالية (أمر سلطة
 .7املادة  1رقم  18قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .8املادة ( 3رابعاً) قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .9املادة  4قانون النفط والغاز الكردستاين.
(أوال) قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .10املادة ً 9
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االئتالف املؤقتة رقم  ،)95وقد أُدير الصندوق يف البداية من قبل سلطة التحالف املؤقتة ،وجرى
بعد ذلك نقله إىل وزارة املالية االحتادية ،ويقدم التقارير إىل جملس الوزراء ،وأيخذ املشورة من حمافظ
البنك املركزي.11
وﺑﺎﻧءً ﻋﻟﯽ ذلك ،شرعت احلكومة املركزية ابختاذ عدة إجراءات قانونية ضد الكياانت املشاركة
ﻲﻓ التصدير املستقل وبيع النفط املنتج ﻲﻓ إقليم كردستان اﻟﻌراق ،ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذلك مشغلو ﺧط األانبيب
الرتكي اململوك لشركة بواتس ،وعدد ﻣن شركات الشحن .وقد رفعت هذه اإلجراءات من قبل
احلكومة املركزية من تقييمات املخاطر للعديد من الالعبني يف السوق ،وألغت العديد من مبيعات
النفط األخرى من حكومة إقليم كردستان.
وبناءً على ما سبق ذكره ومع استمرار مبيعات حكومة إقليم كردستان النفطية بنح ٍو مستقل -على
أقر برملان اإلقليم قانون صندوق النفط والغاز الكردستاين رقم
الرغم من اعرتاضات احلكومة املركزيةَّ -
 2لعام  ،2015عمالً بقانون النفط والغاز الكردستاين .وينص هذا القانون على إنشاء صندوق
نقدي تديره هيئة يعينها جملس وزراء حكومة اإلقليم بعد موافقة الربملان الكردستاين عليه ابألغلبية
املطلقة .12وجيب إيداع مجيع العائدات من أي نشاط له عالقة ابلنفط والغاز يفكردستان ،مبا يف ذلك
حول
املخصصات من امليزانية االحتادية املنسوبة مباشرة إىل النفط والغاز ،يف ذلك الصندوق .وستُ ّ
األموال املشمولة يف صندوق قانون النفط والغاز إىل وزارة املالية يف حكومة اإلقليم إلنفاقها حبسب
وستوزع  -فضالً عن ذلك -أموال الصندوق حبسب قانون النفط والغاز ،ومبخصصات
ميزانيتهاّ .
حمددة لـ «صندوق جيل املستقبل» الذي سيتم أتسيسه ،وإىل ميزانية حكومة إقليم كردستان ،وإىل
ويصص
صندوق الضمان االجتماعي ،وإىل صندوق البنية التحتية الزراعية ،وإىل صندوق البيئةُ .
دوالران عن كل برميل لكل حمافظة جاءت منها اإليرادات.
 -2التنظيم
تشمل اهليئات التنظيمية املختصة ابإلشراف على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز يف إقليم
كردستان كالً من:
	•برملان كردستان العراق :ويعد اهليئة التشريعية حلكومة اإلقليم ،و ِّ
ميرر قوانينها.
 .11القسم اخلامس ( 5رابعاً) (أ) سلطة االئتالف املؤقتة(.)95
 .12املادة  15قانون النفط والغاز الكردستاين.
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	•حكومة إقليم كردستان :تدير اإلقليم على وفق القوانني اليت يسنها برملان كردستان.
	•جملس اإلقليم :يتألف من رئيس الوزراء ،وانئب رئيس الوزراء ،ووزير املوارد الطبيعية ،ووزير
املالية واالقتصاد ،ووزير التخطيط ،13وهو يصيغ املبادئ العامة للسياسة النفطية والتخطيط
احملتمل ،والتطوير امليداين ،واملوافقة على عقود النفط.14
	•وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان :تشرف على مجيع العمليات النفطية يف
اإلقليم ،15وتنظمها ،وتتفاوض على العقود النفطية نيابة عن حكومة إقليم كردستان وتوقعها،
ابالشرتاك مع رئيس الوزراء الذي ميثل جملس اإلقليم.
وهناك هيئات ووزارات أخرى مثل مديرية الضمان االجتماعي ،ومديرية اإلقامة ،ووزارة الزراعة
واملياه والري ،وهي تتوىل مهمة اإلشراف التنظيمي على جماالت من اختصاصها ،وتقع ضمن أنشطة
شركات النفط العاملية العاملة يف إقليم كردستان.
 -3املعاهدات
على وفق الدستور العراقي ،فإن احلكومة املركزية يف بغداد هي الوحيدة اليت لديها السلطة الوحيدة
لتوقيع املعاهدات واالتفاقيات الدولية وتصديقها .16ويعد اﻟﻌﺮاق -ومن ضمنه إقليم كردﺳﺘﺎن -من
الدول املوقعة ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺎﻳض ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻌﺎم  ،1983اليت تنص على وجوب اعرتاف
أي طرف متعاقد ابألحكام اليت تصدرها حماكم أي طرف متعاقد آخر يف القضااي املدنية اليت هلا قوة
قضية مقررة ،وعليها أن تفرضها يف أراضيها .17ومع ذلك ،فإن األحكام الصادرة ضد احلكومة أو
أي من موظفيها فيما خيص األعمال اليت تُنفذ يف أثناء أداء الواجب أو على حساهبا حصراً تكون
معفاة من ذلك ،18وينطبق الشيء نفسه على قرارات احملكمني.19
 . 13املادة  4قانون النفط والغاز الكردستاين.
(أوال) قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .14املادة ً 24
(أوال) قانون النفط والغاز الكردستاين.
. 15املادة ً 6
(أوال) الدستور العراقي.
107
 .16املادة
ً
 .17املادة ( 25ب) اتفاقية الرايض.
 .18املادة ( 25ج) اتفاقية الرايض.
 .19املادة  37اتفاقية الرايض .
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وقد أعلن موقع جملس النواب االحتادي ،يف كانون األول  2012مصادقته على اتفاقية تسوية
منازعات االستثمار بني الدول ومواطين الدول األخرى (اتفاقية املركز الدويل لتسوية املنازعات)،
ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف العراق يف  17كانون األول .2015
وقد وقع العراق عدة اتفاقيات لالستثمار واتفاقيات أخرى مع اهلند ،وإيران ،والياابن ،واألردن،
والكويت ،وموريتانيا ،وكوراي اجلنوبية ،وسريالنكا ،وسوراي ،وتونس ،وتركيا ،واململكة املتحدة ،وفيتنام،
بيد أن دخوهلا حيز التنفيذ ما يزال ابنتظار مصادقة جملس النواب العراقي عليها .وقد أبرم
واليمنَ ،
العراق اتفاقيات ثنائية للتجارة احلرة مع اإلمارات العربية املتحدة ،وسلطنة عُمان ،وقطر ،واجلزائر،
ومصر ،واألردن ،ولبنان ،وسوراي ،وتونس ،واليمن ،والسودان .وعلى الرغم من كونه عضواً يف منظمة
أوبك ،إالَّ أن العراق ال خيضع حالياً حلصص اإلنتاج والتصدير اخلاصة ابملنظمة.
اثلثاً :الرتاخيص
وقعت حكومة إقليم كردستان أكثر من  50عقداً مع شركات نفط عاملية حىت اآلن ،وكانت
شروط العقود النفطية وأحكامها مالءمةً جداً للمستثمرين من القطاع اخلاص ،مقارنةً بعقود اخلدمات
الفنية وعقود خدمات التطوير واإلنتاج اليت وقعتها وزارة النفط االحتادية.
وتتمتع وزارة املوارد الطبيعية ابلسلطة التقديرية بشأن وجوب دعوة مقدمي الطلبات للرتاخيص،
أو منحها على أساس التفاوض املباشر .20وجيب على مقدمي الطلبات أو الذين يُدعون -يف
مجيع احلاالت -إظهار القدرة الفنية واملالية ،وأن يكون لديهم سجل من االمتثال للمبادئ املناسبة
للشركات ،وااللتزام ابملبادئ العشرة لالتفاق العاملي لألمم املتحدة.21
وسيتم التفاوض على املالمح الرئيسة لـعقود مشاركة اإلنتاج مع وزارة املوارد الطبيعية استناداً إىل
أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج الذي نشرته حكومة إقليم كردستان ،22والذي يتضمن ما أييت:
	•منحة توقيع ،23ومنحة بناء القدرات 24تدفعان من قبل املقاول مبجرد دخول عقد اخلدمات
الفنية حيز النفاذ.
 .20املادة  26قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .21املادة  24قانون النفط والغاز الكردستاين.
 . 22يوجد أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج .www.krg.org/pdf/3_krg_model_psc.pdf
 . 23املادة  32.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 24املادة  32.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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	•حيق حلكومة إقليم كردستان املشاركة يف عقود مشاركة اإلنتاج من خالل إحدى شركاهتا
العامة اليت متتلك حصة تصل إىل  %25بعد االكتشاف التجاري 25ويكون الشريك
املتعاقد -عبارة -عن (كونسورتيوم) *26يتألف من شركة نفط دولية وشركة وطنية كردية
لديها حصص غري مقسمة بنسبة ترتاوح بني  20و %25يف عقود مشاركة اإلنتاج .وجيوز
للشركة العامة الكردية -حبسب تقديرها -التنازل عن جزء من أو كل مصاحل حكومتها
لطرف اثلث.27
	•ختتلف مدة عقود مشاركة اإلنتاج على وفق التقدم ،وتستمر مدة االستكشاف ملدة مخس
سنوات (تشمل مدة فرعية أولية لثالث سنوات ومدة فرعية اثنية لسنتني) ،وميكن متديدها
ملدة سنتني إضافيتني ،28عند االكتشاف التجاري ،ومتتد مدة التطوير إىل  20سنة مع
مدتني للتمديد خلمس سنوات لكل منهما .29ومتنح األفضلية من قبل شركة النفط الوطنية
إىل العمالة احمللية 30،واملتعاقدين الثانويني ،واملواد .31جيب بناء قدرات العمالة احمللية مبا
يف ذلك التدريب ،والتمويل ،والتعليم ،وإعارة املوظفني احلكوميني ،وتُغطّى مجيع تكاليف
التدريب للموظفني العراقيني من أرابح النفط.32
يتعي -خالل مدة االستكشاف -دفع إجيار سنوي قدره  10دوالرات لكل كيلومرت مربع،
	• ّ
وهذا االستئجار لالستكشاف -مبا أنه يعد من التكاليف النفطية -ميكن اسرتداده فيما
بعد  .33وسيتم التنازل عن  ٪25من مساحة العقد األويل -ابستثناء مساحات اإلنتاج -يف
هناية املدة األولية ،فضالً عن  ٪25إضافية من مساحة العقد املتبقية -ابستثناء مساحات
اإلنتاج -يف هناية كل مدة متديد.34
 .25املادة  4.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 *.26هو اتفاق يربم بني أشخاص طبيعيني أو معنويني ،ويتضمن التزامات كل جانب يف تنفيذ مشروع معني ملدة معينة من أجل
حتقيق الربح ،من دون أن ينشأ من هذا العقد كيان ذايت أو شخصية قانونية مستقلة.
 .27املادة  4.3أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 28املادة  2.6أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .29املادة  6.10و 6.12أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .30املادة  23.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 31املادة  22.2منوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 32املادة  23.7أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 33املادة  6.3أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 34املادة  7.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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فضال عن دفعات متكررة (أي جزء
	•يف حالة وجود اكتشاف جتاري ،تدفع منحة اإلنتاجً ،35
وي ّدد -عادةً -سعر الدفعة حبسب تصدير النفط اخلام والغاز الطبيعي
من النفط املنتج)ُ ،36
بنسبة .%10
	•مبجرد بدء اإلنتاج التجاري ،حيق للمقاول اسرتداد مجيع التكاليف النفطية (مثل تكاليف
37
قسم
اإلنتاج ،وتكاليف االستكشاف ،وتكاليف التطوير ،وتكاليف وقف التشغيل)   .مث يُ ّ
ما تبقى من «أرابح النفط» بني حكومة إقليم كردستان (من خالل شركتها العامة) واملقاول
مبوجب احلصص املنصوص عليها يف عقد اخلدمات الفنية.38
	•قد ينهي املقاول عقود مشاركة اإلنتاج ،خالل مدة االستكشاف ،يف هناية كل سنة من
سنوات العقد  ،39مبجرد دخوله مدة التطوير .وحيق للمقاول إهناء عقود مشاركة اإلنتاج يف
أي وقت.40
تقدم عقود مشاركة اإلنتاج -خبالف عقد اخلدمات الفنية وعقود خدمات التطوير واإلنتاج
املقدمة من وزارة النفط االحتادية -للمقاول حصة من النفط املكتشف ،وحيصل بذلك على قيمة
من النفط املنتج .غري أن عقود مشاركة اإلنتاج يُصادق عليها من قبل وزارة اﻟﻨﻔﻂ االحتادية ،وما
تزال القضية غري حمسومة.
رابعاً :قيود اإلنتاج
أي قيود على استكشاف النفط والغاز (التكلفة وأرابح
ال تفرض وزراة املوارد الطبيعية حالياً ّ
وتنص عقود مشاركة اإلنتاج على أنه حيق للمقاول
النفط) وتطويرمها وإنتاجهما يف إقليم كردستانُّ ،
استالم أي نفط متوافر وتصديره حبسب هذا االتفاق.
وحتتفظ حكومة إقليم كردستان -من خالل عقود مشاركة اإلنتاج -ابلنفط لألسواق احمللية،
وجيب بيع أي كميات من النفط اخلام اليت ينتجها اإلقليم ،واليت تعد ضرورية لتلبية متطلبات
 . 35املادة  32.3و 32.4أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 36املادة  24.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 37املادة  25.3و 25.4أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 38املادة  26أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .39املادة  45.3و 7.4أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .40املادة  45.4أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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االستهالك احمللي بعد تقدمي طلب خطي من وزارة املوارد الطبيعية ،وحيول الطلب إىل حكومة
إقليم كردستان بسعر السوق الدولية .وجيب التعامل مع مجيع املقاولني العاملني يف اإلقليم على قدم
املساواة يف هذا الصدد.41
وقد أ ّكد املشرع يف إقليم كردستان -من خالل قانون احلقوق املالية (املذكور يف القسم الثاين)-
على احلق يف تصدير النفط اخلام بنح ٍو مستقل عن احلكومة املركزية ،إذا فشلت األخرية يف دفع
حصة اإلقليم من عائدات النفط وتكاليف التنقيب.
وﺗﻌﺗرض احلكومة املركزية ﻲﻓ ﺑﻐداد ﺑﺷدة ﻋﻟﯽ جهود اإلقليم الستكشاف النفط اﻟﺧﺎم وإنتاجه
بنح ٍو مستقل عن وزارة النفط االحتادية ﻲﻓ ﺑﻐداد.
وفضالً عن ذلك ،ما تزال هناك قيود عملية صارمة على تصدير النفط املنتج يف إقليم كردستان
العراق .وعلى الرغم من أن استيعابية خط األانبيب قد ازدادت إىل حد كبري ،ومن املفرتض أن
لكن التدفق الثابت لتصدير النفط غري مضمون،
تكون كافية من الناحية الفعلية لنقل اإلنتاج احلايلَّ ،
ألن خطوط األانبيب تكون -غالباً -عرضة للتخريب أو التصريف غري القانوين.
خامساً :توزيع املصاحل
يفيد قانون النفط والغاز الكردستاين أبن العقد اخلاص بعمليات النفط حيدد حقوق وزارة املوارد
الطبيعية يف املصادقة عليه ،أو أن ُيطَر أبي توزيع أبي شكل من األشكال ،والتغيريات يف السيطرة
على أي كيان متعاقد.42
تعطي عقود مشاركة اإلنتاج -استناداً إىل ما نشرته وزارة املوارد الطبيعية -حلكومة كردستان احلق
يف املوافقة على أي توزيع ،سواء أكان اتبعاً أم كياانً متعاقداً آخر ،أم إىل طرف اثلث ،ابستثناء
حاالت النقل أو اإلحالة إىل طرف اثلث ،وحينها جيب على املقاول تقدمي أدلة معقولة على القدرة
التقنية واملالية للمحال إليه ،43وال ينطبق هذا الشرط على اإلحالة إىل شركة اتبعة أو إىل كيان
تعاقدي آخر.
 . 41املادة  16.15أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .42املادة  30قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .43املادة  39.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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ينص كل قانون النفط والغاز الكردستاين وعقود مشاركة اإلنتاج على حق الرفض األول أو
وال ُّ
أي حقوق وقائية أخرى حلكومة إقليم كردستان.
وينطبق تغيري أحكام الرقابة الواردة يف أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج على أي تغيري مباشر أو غري
مباشر يف الرقابة على الكيان املتعاقد ،إذ متثل القيمة السوقية ملشاركة هذا الكيان يف العقد أكثر من
 75%من القيمة السوقية اإلمجالية ألصول هذا الكيان والشركات التابعة له ،اليت ختضع للتغيري يف
الرقابة.44
وجيب على أي كيان خيضع لتغيري الرقابة -حبسب ما حمدد آنفاً -احلصول على موافقة خطية
مسبقة من حكومة إقليم كردستان ،إالَّ إذا كان تغيري الرقابة إىل شركة اتبعة أو كيان تعاقدي
آخر .وال يٌطلَب -يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج -تقدمي دليل على القدرة املالية أو التقنية للكيان
املراقب اجلديد.
وال تتوقع حكومة إقليم كردستان ،أو ال تتلقى أي اعتبار كشرط ملنح املوافقات على إحالة أو
ينص على أن أي إحالة أو
تغيري يف الرقابة ،بل على العكس ،إذ إن أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج ُّ
تغيري يف الرقابة «لن يؤدي إىل فرض أي ضريبة أو غرامة أو دفع أي شيء يف إقليم كردستان ،سواء
أكان ذلك موجوداً حالياً أو أن يصبح ساري املفعول يف املستقبل».45
وينص أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج على وجوب أن يدخل احملال إليه يف اتفاق يتعهد مبوجبه
اباللتزام بشروط عقود مشاركة اإلنتاج بشكلها احلايل.

 .44املادة  39.6أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .45املادة  39.4و 39.6أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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سادساً :الضرائب

46

حيتم قانون النفط والغاز الكردستاين على مجيع األشخاص املرتبطني بـ “العمليات النفطية”
دفع الضرائب املطبقة يف حكومة إقليم كردستان ،مبا يف ذلك )1( :الضريبة على الشركات)2( ،
ضريبة الدخل الشخصي )3( ،ضريبة دخل الشركات )4( ،الرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب
أي ضريبة أو رسوم أخرى
املماثلة )5( ،األرابح غري املتوقعة47أو ضريبة األرابح اإلضافيةّ )6( ،
مشمولة بصراحة يف العقد النفطي .
وعلى ما ذُكر ستخضع عمليات التنقيب عن النفط والغاز إىل قوانني الضرائب واألنظمة
املطبقة على مجيع األنشطة التجارية يف إقليم كردستان ،والسيما قانون ضريبة الدخل االحتادي رقم
 113/1982الذي أُعتمد وعُ ّدل يف اإلقليم على وفق القانون رقم  26/2007بصيغته املعدلة.
وستخضع مجيع األنشطة التجارية لضريبة اثبتة على دخل الشركات تبلغ  15٪من األرابح.
وال يتضمن قانون النفط والغاز الكردستاين احلايل أي إﻋﻔﺎء ضرييب للشركات العاملية العاملة يف
اإلقليم ،غري أنه ينص على أنه “جيوز يف العقد النفطي إعفاء مقاول من الضرائب مبوجب قانون”،
لكن ذلك القانون مل يُ َسن حىت اآلن .وقد نوقشت مسودة قانون ضرائب النفط والغاز ،اليت هتدف
إىل إعفاء مجيع شركات النفط العاملية ،واملقاولني الثانويني ،واملوظفني األجانب من أي ضريبة دخل
ومشاركات ضمان اجتماعي لعدة سنوات.
ويف غياب قانون ضرائب النفط والغاز -ومن أجل دفع شركات النفط العاملية الرئيسة حنو
ص ّمم أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج لتزويد شركات النفط العاملية،
االستثمار يف كردستان ،فقد ُ
والشركات التابعة هلا ،واملتعاقدين أو املقاولني الثانويني يف العمليات النفطية إبعفاء ضرييب كواقع
حال .وتنص املاداتن ( 31.1و )31.2من أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج على العديد من احلقوق
اخلاصة ابلضرائب فيما يتعلق بـعقود مشاركة اإلنتاج على النحو اآليت:
والواجبات ّ
اخلاصة ابلضرائب .وتنص
 . 46هناك جدل كبري فيما يتعلق ابحلقوق الدستورية حلكومة إقليم كردستان يف التشريع بشأن املسائل ّ
املادة ( 110اثلثاً) من الدستور العراقي  ،أن «صياغة السياسة املالية» تقع ضمن االختصاص احلصري للحكومة املركزية .أما
تفسري حكومة إقليم كردستان هلذه املادة فقد ميَّز بني «صياغة السياسات» ،و»تنظيم الضرائب» الذي هو ضمن اختصاصات
حكومة اإلقليم .ومل ختضع هذه املسألة للمراجعة القضائية ،ومل تفرض احلكومة املركزية أي ضرائب يف إقليم :كردستان العراق منذ
العام .1992
 . 47املادة  40قانون النفط والغاز الكردستاين.
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 -1حقوق الكياانت املتعاقدة والتزاماهتا
وتشمل هذه ما أييت:
(أ) تعفى شركات النفط العاملية ،وكل كيان متعاقد معها ،وفروعها ،وأي متعاقد اثنوي من مجيع
الضرائب الناجتة عن دخلها وأصوهلا وأنشطتها يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج بفعالية طوال مدة
العقد ،مبا يشمل ،وال يقتصر -على سبيل املثال ال احلصر -على الضرائب على الدخل من رأس
أي ضرائب اثبتة على التحويالت.48
أي ضرائب على أرابح رأس املال ،و ّ
املال املنقول ،و ّ

(ب) تُعفى شركات النفط العاملية من أي ضرائب مستقطعة أو مفاجئة ،أو ضريبة أرابح إضافية
حبسب ما منصوص عليه يف املادة  44من القانون.49

(ج) ختضع شركات النفط العاملية لضريبة دخل الشركات على دخلها من العمليات
النفطية ،50وتُدفع ضريبة الدخل من قبل حكومة إقليم كردستان طوال مدة العقد.

(د) جيب على شركات النفط العاملية تقدمي اإلقرارات الضريبية املناسبة على وفق القانون املعمول
به ،مع حساب مبلغ ضريبة الدخل املستحقة.51

(هـ) جيوز لكل هيئة متعاقدة دفع ضريبة الدخل الشخصي ومشاركات الضمان االجتماعي
اخلاصة مبوظفيها أو حجبها.52
ّ
 -2االلتزامات احلكومية

يتعي على احلكومة تعويض كل كيان متعاقد مقابل أي التزام بدفع أي ضرائب تُقيّم أو
(أ) ّ
تُفرض على هذا الكيان املتعاقد فيما خيص اإلعفاءات الضريبية املمنوحة حبسب عقود مشاركة
اإلنتاج.53
 .48املادة  31.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .49املادة  31.4إىل  31.7أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .50املادة  31.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .51املادة  31.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .52املادة  31.8أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .53املادة  31.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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(ب) تدفع احلكومة مجيع ضرائب الدخل نيابةً عن اجلهة املتعاقدة مباشرة إىل السلطات الضريبية
يف إقليم كردستان من حصة احلكومة يف أرابح النفط ،وتزود الكيان املتعاقد بشهادة ختليص
ضرييب.54
ينص الدستور العراقي على أنه ال جيوز فرض ضريبة أو إعفاء إال بقانون55؛ لذلك ،نرى أن
ّ
اإلعفاء املنصوص عليه يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج ال يلزم سلطات الضرائب يف إقليم كردستان،
وهو رأي وزارة املالية نفسه ،فمن أجل تفعيل اإلعفاء الضرييب ،تقدم عقود مشاركة اإلنتاج افرتاضاً
تعاقدايً اللتزام شركات النفط العاملية الضرييب على الدخل من قبل حكومة إقليم كردستان ،الذي
يلتزم بدفع الضرائب نيابة عن شركات النفط العاملية من حصتها يف أرابح النفط ،وتعويض شركات
النفط العاملية عن املسؤولية الضريبية اليت تُعفى منها على وفق شروط عقود مشاركة اإلنتاج؛ وهذا ما
يؤدي اىل إعفاء حبكم الواقع من ضريبة الدخل الناشئة يف عقود مشاركة اإلنتاج.
وتنص عقود مشاركة اإلنتاج على اإلعفاء من الرسوم اجلمركية وأي رسوم أو ضرائب أخرى،
ّ
وإلزام احلكومة بتعويض شركات النفط العاملية يف حال فُرضت أي رسوم أو ضرائب.
وتنص عقود مشاركة اإلنتاج أيضاً على إلزام شركات النفط العاملية بدفع ضريبة الدخل الشخصي
ّ
ومشاركات الضمان االجتماعي نيابة عن موظفيها على وفق القانون املعمول به .وقد تفاوضت عدة
شركات نفطية عاملية على إدراج عبارة «فيما خيص مبوظفيها العراقيني» .وبينما مل تتابع اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻤﻟﺨﺘﺼﺔ ﻲﻓ اﻟﺒﺪاﻳﺔ شركات النفط العاملية اخلاصة ﻤﺑﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ،لكنها
طلبت من العديد من شركات النفط العاملية دﻓﻊ ﻤﺟﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اخلاصة ﺎﺑﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ومشاركات
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻦﻴ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﻲﻓ إﻗﻠﻴﻢ كردﺳﺘﺎن .وتعد مسألة إعفاء املوظفني
األجانب من ضريبة الدخل الشخصي ومشاركات الضمان االجتماعي من إحدى املسائل املثرية
للجدل يف مترير مشروع قانون ضرائب النفط والغاز اخلاص إبقليم كردستان بشأن ضريبة الدخل.
 .54املادة  31.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
(أوال) الدستور العراقي.
 .55املادة ً 28
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سابعاً :التأثري البيئي ووقف التشغيل
يتضمن كل من قانون النفط والغاز الكردستاين وأمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج أحكاماً مشاهبة
خاصة ابلصحة والسالمة والبيئة .ويضاف إىل وجوب إدراج شروط محاية البيئة ،ومنع التلوث
وتقليله ،وفيما خيص مجيع املتقدمني للحصول على عقود مشاركة اإلنتاج ،جيب على شركات النفط
العاملية -حبسب بنود عقود مشاركة اإلنتاج -االلتزام ابتباع املمارسات الدولية يف صناعة النفط
اخلاصة حبماية البيئة وتطبيق القوانني .56وسيُطلب من شركات النفط العاملية تسديد الدفعات إىل
صندوق محاية البيئة.57
ينظم قانون حكومة إقليم كردستان حلماية البيئة وحتسينها رقم  8لعام  2008املسائل البيئية
مثل محاية املياه ،والرتبة ،واهلواء ،والتنوع البيولوجي ،ويطبق على عمليات النفط والغاز .وحبسب
املواد من  4إىل  6من القانون ،فقد أنشأت وزارة البيئة يف إقليم كردستان جملس محاية وحتسني البيئة
لإلشراف على مجيع املسائل البيئية .وقد أُنشئ يف عام  2010جملس مستقل حلماية البيئة يف إقليم
ويتول
حل حمل جملس محاية وحتسني البيئةّ ،
كردستان مبوجب القانون رقم  3لعام  ،2010الذي َّ
الدور الرقايب واإلشرايف إلنفاذ القانون رقم  8لعام .2008
وجيب على أي كيان يقوم أبي نشاط له أتثري بيئي ،فضالً عن االلتزامات احملددة اخلاصة مبعايري
محاية املياه ،والرتبة ،واهلواء ،والتنوع البيولوجي ،احلصول على موافقة مسبقة من جملس محاية وحتسني
البيئة.
وقد يؤدي عدم االمتثال اللتزامات قانون البيئة إىل عقوبة السجن ملا ال يقل عن شهر واحد،
أو فرض غرامات ترتاوح بني  150إىل  200مليون دينار عراقي ،أو كليهما ،58وسيخضع أي
شخص يتسبب يف ضرر بيئي -فضالً عن العقوابت املنصوص عليها يف القانون -إىل التعويض
املدين واملسؤولية عن إزالة أو األضرار وتصحيحها.
أما فيما خيص ابملتطلبات البيئية اليت هلا عالقة بوقف التشغيل ،فيجب على شركات النفط
العاملية تقدمي خطة لوقف التشغيل إىل جلنة اإلدارة قبل  24شهراً يف األقل من املوعد احملدد لنهاية
اإلنتاج التجاري ،مبا يف ذلك االعتبارات البيئية .وحيق لشركات النفط العاملية -من دون االلتزام-
 .56املادة  37.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 57املادة  )1( 37و(  )10قانون النفط والغاز الكردستاين واملادة  23.8أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .58املادة  42قانون البيئة  -حكومة إقليم كردستان رقم .2/2008
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إنشاء “صندوق احتياطي لوقف التشغيل” خالل السنوات العشر املاضية من مدة عقود مشاركة
اإلنتاج ،وستُسرتد املبالغ املدفوعة للصندوق من قبل شركات النفط العاملية كتكاليف نفطية على وفق
شروط عقود مشاركة اإلنتاج.59
اثمناً :اعتبارات االستثمار األجنيب
 -1التأسيس

يشرتط قانون النفط والغاز الكردستاين أن تؤسس أي شركة نفط عاملية عاملة يف إقليم كردستان
على وفق عقود مشاركة اإلنتاج -مكتباً يف كردستان ،60وال حيدد مصطلح «مكتب» وجوبأن يكون مكتباً فرعياً أو كياانً قانونياً -كأن يكون شركة اتبعة .-وتعطي وزارة املوارد الطبيعية
األفضلية لتسجيل املكاتب الفرعية ،وتتطلب عملية إجراء تسجيل فرع ،تقدمي الشركة األم للواثئق
اآلتية املصدق عليها من قبل القنصلية العراقية يف بلد اإلصدار:
(أ) واثئق الشركات لشركات النفط العاملية (شهادة التأسيس ،واستخراج السجل التجاري،
والتشريعات ،وغريها).
(ب) خطاب النوااي أو قرار املشاركني ابملوافقة على إنشاء الفرع ،والتعهد أبن تتحمل شركة النفط
العاملية مجيع التزامات الفرع ومسؤولياته.
(ج) التوكيل املمنوح للشخص املراد تعيينه مديراً للفرع ،ونسخة من جواز سفره.
(د) دليل على وجود املباين التجارية يف إقليم كردستان.
(ذ) آخر بياانت مالية مدققة للشركة.
وجيب تقدمي الواثئق املذكورة آنفاً إىل مسجل الشركات ،فضالً عن دليل التسجيل يف قائمة
البائعني املعتمدة من قبل وزارة املوارد الطبيعية (منصة التسجيل عرب اإلنرتنت) ،61أو كتاب من وزارة
املوارد الطبيعية ابملوافقة على هذا التسجيل .وجيب على املكتب الفرع كذلك تعيني حماسب حملي
مسجل يف نقابة حماسيب كردستاينٍ ،
وحمام مسجل يف نقابة حماميي كردستان.
 . 59املادة  38.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .60املادة  46قانون النفط والغاز الكردستاين.
61. https://www.mnronline.com/Online/Registration /
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صدر املوافقة وتسجيل شهادة املكتب الفرع خالل مدة ترتاوح بني أسبوعني إىل ثالثة أسابيع
وتُ َّ
من أتريخ تقدمي الواثئق الكاملة إىل مسجل الشركات.
 -2استعادة العملة األجنبية
ال توجد -يف الوقت احلايل -قيود على صرف العمالت األجنبية املعمول هبا يف كردستان،
وللشركات األجنبية احلرية يف إعادة األموال دون قيود .وعلى الرغم من ذلك ،فإن متطلبات مكافحة
غسل األموال اليت يفرضها البنك املركزي العراقي وتطبقها البنوك اخلاصة والعامة قد تؤدي إىل أتخر
يف تلقي األموال وحتويلها إىل داخل اإلقليم.
وتؤكد عقود مشاركة اإلنتاج أنه حيق لشركات النفط العاملية حتويل العملة احمللية إىل الدوالر،
أو أي عملة أجنبية أخرى ،وأن حتوله بنفسها إىل اخلارج ،62وأن تدفع ألي مقاول اثنوي وطاقمه
األجنيب ابلعملة األجنبية.63
 -3تفضيل املوارد احمللية
فضالً عن قانون النفط والغاز الكردستاين الذي يشرتط أن متنح شركات النفط العاملية
األفضلية للقوى العاملة احمللية من إقليم كردستان وأجزاء أخرى من العراق ،شريطة أن يتمتعون
ابملؤهالت الالزمة ،يُطبّق ذلك على املتعاقدين أو املقاولني الثانويني .64وأييت ذلك يف ضوء
قانون العمل العراقي املعمول به يف اإلقليم ،ويف أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج أيضاً .وسيُطلب من
شركات النفط العاملية تدريب املوظفني احملليني ،والعمل على نقل املعرفة إىل العمالة احمللية ،65ويشمل
ذلك التدريب منحاً دراسية ،ومتويالً للتعليم ،66وإعارة العاملني احلكوميني للعمل يف شركات النفط
العاملية 67اليت جيب عليها تقدمي خطة تدريب ومتويل مسبق إىل احلكومة من أجل توظيف املوظفني
احملليني الذين خيتارون من قبل احلكومة وإعارهتم .وميكن بعد ذلك اسرتداد تكاليف التدريب الواردة
يف خطة التدريب والتمويل املسبق كتكاليف نفطية يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج.68
 .62املادة  29.4أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 63املادة  29.9أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
(أوال) قانون النفط والغاز الكردستاين و 23.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 64املادة ً 44
 . 65املادة  45قانون النفط والغاز الكردستاين و 23.4أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 66املادة  45قانون النفط والغاز الكردستاين.
 . 67املادة  23.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 68املادة  23.3.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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مينح أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج لشركات النفط العاملية حق تعيني مالكات أجنبية يف حال عدم
توافر ما يناسب كفاءة تلك املالكات يف إقليم كردستان وأجزاء أخرى من العراق ،69غري أن ذلك ال
حيدد إن كانت شركات النفط العاملية أو حكومة إقليم كردستان متتلكان السلطة التقديرية لتحديد
مأهولية تلك القوى العاملة احمللية بنح ٍو ٍ
كاف؛ ولذلك يرتك تقدير ذلك إىل شركات النفط
العاملية .وسيطلب من شركات النفط العاملية احلصول على تصاريح إقامة من وزارة الداخلية يف
حكومة إقليم كردستان جلميع املوظفني األجانب ،وهي تصاريح ُتنح غالباً على أساس موافقة من
وزارة املوارد الطبيعية.
وكما هو احلال يف جمال التوظيف ،سيطلب من شركات النفط العاملية ومقاوليها الثانويني
إعطاء األفضلية إلقامة شراكات مع الشركات احمللية ،واستخدام املنتجات واملواد احمللية ،وحيق
للحكومة -خالل عملية اختيار شركات النفط العاملية -إعطاء األفضلية للشركات األجنبية اليت
لديها شراكات مع احمللية ،70وستؤخذ برانمج التدريب املقدمة من شركات النفط العاملية كواحد من
االعتبارات الضرورية عن االختيار.
 -4مكافحة الفساد
تـَُع ُّد مجهورية العراق من ضمن الدول العشر األكثر فساداً يف العامل -حبسب منظمة الشفافية
الدولية -وقد بدأ اﻤﻟﺴﺆوﻟﻮن اﻟﻜﺮد -اﻟﺬﻳﻦ خيشون من انعكاس هذه املرتبة ﻲﻓ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد بنح ٍو
سيّئ ﻋﻠﻰ اإلقليم -محلة اﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴﺔ لتحقيق مبدأ احلكم اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻲﻓ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم
 2009ﺎﺑﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لالستشارات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وحتقق جلنة مكافحة الفساد الرائسية يف إقليم كردستان ابإلجراءات يف اإلجراءات احلكومية
تنص عقود مشاركة اإلنتاج على ضرورة
واملشاريع احلكومية يف قطاع البناء والتعاقدات؛ ونتيجة لذلك ُّ
إخضاع أي انتهاكات لسلطة قوانني مكافحة الفساد املعمول هبا يف إقليم كردستان من البداية.
اخلاصة ابالمتثال بشأن ممارسة اﻷعمال ﻲﻓ إقليم كردستان العراق ذات
وبينما تبقى بعض القضااي ّ
أمهية كبرية -حبسب ﻣﺎ ورد آنفاً -تربز ضرورة إلﻋﻔﺎء إقليم كردستان اﻟﻌراق ﻣن تصنيف الفساد
اﻟﻌﺎم ﻲﻓ اﻟﻌراق.
 . 69املادة  23.3أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .70املادة ( 44اثنياً) قانون النفط والغاز الكردستاين.
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 -5التطورات احلالية
هناك عامالن مهمان مييزان تطوير ﺻﻨﺎﻋﺔ النفط والغاز ﻲﻓ إقليم كردستان :أما العامل األول
فكان األمن النسيب الذي امتاز به اإلقليم ابملقارنة مع وسط العراق (قبل أن يهدده تنظيم داعش)؛
وكان له أثر إجيايب كبري على التنمية التجارية ،إذ جرى استقطاب الشركات النفطية الكبرية وأنشطة
جتارية أخرى إىل إقليم كردستان .أما العامل الثاين فهو النجاح الذي حققته قوات البيشمركة والقوات
العراقية يف اآلونة األخرية ضد تنظيم داعش يف مشال العراق سيساعد يف استعادة الثقة اليت تضاءلت
خالل السنوات القليلة املاضية بسبب وجود تنظيم داعش.
وﻣن انحية أخرى هناك ،غياب البنية التحتية الالزمة لنقل النفط والغاز بنح ٍو مستقل من إقليم
كردستان؛ وهو ما دفع الكثري من األطراف إىل التشكيك بقدرة اإلقليم على حتقيق االستدامة يف
صناعة النفط.
نقص القدرات التقنية إىل حد كبري ،إذ مت االنتهاء من خط األانبيب اجلديد املصمم
وقد عوجل ُ
لنقل النفط مباشرة من حقل طق طق النفطي يف اإلقليم إىل تركيا يف كانون األول  .2013وقد
قام اإلقليم ،يف متوز - 2014خضم االضطراابت -بتوصيل حقل خورمال جنوابً مع حقول النفط
يف املناطق املتنازع عليها ابلقرب من كركوك بواسطة خط أانبيب جديد؛ وهو ما مسح حلكومة إقليم
كردستان ابستغالل املوارد النفطية الضخمة يف كركوك ،فضالً عن متكنها من نقل النفط عرب شبكة
أانبيب النفط العراقية املركزية إىل جنوب العراق .وأييت ذلك كله بعد فشل احملاداثت بني إقليم
كردستان وإيران حول خط أانبيب قادر على نقل ما يصل إىل  250ألف برميل يف اليوم من النفط
من اإلقليم إىل إيران ،بعد توصل طهران إىل اتفاق مع احلكومة املركزية يف بغداد ليكون بديالً لنقل
النفط من كركوك إىل إيران.
وعلى الرغم من تطوير القدرات الفنية املذكورة آنفاً لنقل النفط اخلام من أراضي كردستان ،لكن
جهود احلكومة املركزية ملنع صادرات النفط املستقلة اإلقليم من خالل اختاذ إجراءات قانونية واسعة
ضد األطراف املشاركة يف أنشطة التصدير واملبيعات ،قد أدت إىل عواقب وخيمة على اإلقليم ،من
حيث أتثريها على الوضع املايل يف إقليم كردستان.
وكان برملان اإلقليم قد أصدر ﻗﺎﻧوﺎﻧً يسمح حلكومته جبمع اﻷﻣوال من القروض السيادية (قانون
الدين لعام )2015؛ من أجل متكني اإلقليم من ختطي الصعوابت املالية اليت يواجهها .ويسمح
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ذلك القانون حلكومة اإلقليم جبمع األموال من خالل حتمل ديون أو إصدار ضماانت تصل إىل
مخسة مليارات دوالر أمريكي لغرض متويل املشاريع االستثمارية اليت وافق عليها برملان اإلقليم .ومل
ينجح اإلقليم حىت اآلن يف وﺿﻊ أي سندات ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻗﺎﻧون الدين؛ بسبب اخنفاض أﺳﻌﺎر النفط
وإاثرة احلكومة املركزية يف بغداد للشكوك ﺣول ﮐﻔﺎءة اإلقليم يف حتمل أي ديون سيادية.
لقد عززت األزمة املالية اإلقليم ومكنته من إجراء إصالحات اقتصادية حقيقية فقد ُخ ّفضت
وحذفت -أو خفضت -العديد من اإلعاانت احلكومية ،وقد بُذلت
رواتب املسؤولني احلكومينيُ ،
جهود كبرية خلفض تكاليف إنتاج الكهرابء وتوزيعها ،وإدخال مرافق احلكومة اإللكرتونية من أجل
تيسري العمليات اإلدارية ومكافحة الفساد.
وقد اتفقت احلكومة املركزية وحكومة اإلقليم -بسبب اﻟوﺿﻊ املايل املتدهور ﻲﻓ كردستان -على
ِ
وصل إىل صفقة
استئناف تصدير النفط اﻟﺧﺎم من ﺣﻘول ﮐرﮐوك إﻟﯽ ميناء جيهان ﻲﻓ تركيا ،حيث تُ ّ
شاملة لتقاسم العائدات بنح ٍو يشمل احتياطي النفط والغاز يف العراق .ويبقى لنا أن نرى إذا كانت
احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان ستتمكنان من إجياد صيغة لالستغالل املتبادل الحتياطي
النفط العراقي أبكمله ،والسيما بعد حترير املوصل واستعادة السيطرة على معظم مناطق مشال العراق
من قبل البيشمركة الكردية مبساعدة اجليش العراقي وقوات التحالف الدويل ،وتقلبات أسعار النفط
العاملية.
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