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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،
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وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
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
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها
علمية خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن ّ
التخطيطية وأهدافها الواضحة.
يظن ظناً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي
إن املركز ّ
حقه يف معانقة أايدي ال ّقراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية
ني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل
حبكم الزمن ،مما يؤدي إىل إعادة الصحبة بَ َ
تالمحاً بينهما سواءٌ أكان ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات ْأم يف إضافة هوامش على
بعض املتونْ ،أم يف مراجعة األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني
ٍ
جليس يف الزمان كتاب) حكمةً دالةً على أمهية هذه الرفقة.
(وخريُ
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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إيران وأمريكا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة
حيدر الخفاجي*

2018-10-7
انطلقت أعمال اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة يف نيويورك األسـبــوع املاضي وسط
تطورات سياسية ختص املشهد اإليراين ،حيث طرأت تغيريات مهمة منذ العام املاضي على امللف
اإليراين ،والسيما مع الرتكيز األمريكي على ضرورة مواجهة النشاط اإليراين يف املنطقة .فبعد أشهر
من تصرحيات شديدة اللهجة من قبل إدارة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ضد طهران ،وإعالن
نية يف تشديد العقوابت على طهران حبلول تشرين الثاين هلذا العام ،وهناك حترك أمريكي يف املنطقة
لوضع سياسات خارجية ضمن اسرتاتيجية واسعة مع حلفاء ملواجهة إيران .لقد شجع هذا التوجه
على تسريع وترية العمل ،أمام بعض الدول العربية لالستفادة من املصاحل اليت تتالقى مع واشنطن
يف هذا اجملال.
مواقف الطرف اإليراين من التفاوض
يف أثـنــاء األشـهــر األخ ــرة وبعد االنـسـحــاب األمـريـكــي مــن االتـفــاق ال ـنــووي ،اختــذ الرئيس
روحاين مواقف متوافقة مع املرشد األعلى يف إيران السيد اخلامنئي ،إذ أغلق الباب بوضوح أمام كل
التكهنات اليت حتدثت بشأن احلوار بني الطرف اإليراين واألمريكي ،متخذاً مواقف أكثر صالبة مبا
خيص سياسة إيران اخلارجية.
ّ

وابالجتماع الــذي ضـ ّـم السيداخلامنئي وأعضاء احلكومة ابألسابيع املاضية ،ألقى الرئيس
مهماً ،ذكرفيه العقوابت األمريكية املفروضة على إيران ،مؤكداً أنه ال يلوح يف األفق
روحاين خطاابً ّ
سياسي على املــدى القريب؛ ألن احلكومة األمريكية الــي فرضت هــذه العقوابت على
أي حـ ّـل
ّ
طهران ،ال تلتزم ابالتفاقيات ،وأن “هدف األمريكان أبعد من الضغوط االقتصادية ،إذ يريدون
العودة إىل إيران والسيطرة عليها” ،مضيفاً يف خطابه ذلك قوله”:إن شعبنا لن يقبل هبذا مطلقاً،
وسيظهر للعامل أمجع مقاومته وصموده”.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وقبل ذلك صرح الرئيس روحاين أن بالده “لن ترضخ للضغوط األمريكية وستحافظ على
كرامتها ،وستقاوم الوالايت املتَّحدة” ،وأدىل يف الوقت نفسه أبن موقفه هذا هو موقف الشعب
اإليراين أبمجعة .وجاءت هذه التصرحيات على الرغم من أن السيد علي اخلامنئي هو الذي حيدد
االجتاهات الرئيسة يف السياسة اخلارجية ،ويضعها يف صيغتها النهائية.
وحتدث روحاين يف الربملان اإليراين عن ضرورة االلتزام بتوجيهات املرشد األعلى ،وبعد يوم
واحد فقط من حضور الرئيس روحاين الربملان ،أشاد السيد اخلامنئي بضبط النفس واهلدوء والرصانة
اليت يتمتع هبا رئيس اجلمهورية ،وحتدث عن حصول روحــاين على أصـوات أكثر من  23مليون
انخب إيراين يف االنتخاابت األخرية.
وخالفاً ملا تناقلته وسائل إعالمية اليت يبدو فيها أن طهران متحفزة للدخول يف مفاوضات
ـص بربانجمها الـنــووي ،فإهنا ما ت ـزال متمسكة ببنود االتـفــاق األخــر،
والــوصــول إىل حل يف ما خيـ ّ
واعتربت أن التفاوض مع أمريكا فيما خيص برانجمها الصاروخي ابالتفاق النووي خطاً أمحر.
مواقف الطرف األمريكي من التفاوض
حتدث الرئيس اإليراين حسن روحاين يف خطاب متلفز عن املفاوضات بني الوالايت املتحدة
وإي ـران قــائـاً“ :إن الــذي يزعم أبنــه يرغب يف الـتـفــاوض عليه أن يــدرك أن للمفاوضات أصــوالً
ومبادئ ،وأن أول مبدأ هلا هو املصداقية” ،واتبع الرئيس حسن روحاين “أن هذه التصرحيات من
جانب ترامب قد هتدف لغايتني :األوىل :أنه قد يكون يهدف منها تشكيك الشعب اإليراين يف
قيادته ونظام بلده من خالل احلرب النفسية ،واألخرى :أنه يهدف لتحقيق مكاسب انتخابية حلزبه
يف االنتخاابت املقبلة للكونغرس األمريكي”.
جذور األزمات االقتصادية يف إيران متتد إىل ما قبل الثورة اإلسالمية
يرى بعض اخلرباء االقتصاديني أن جذور األزمات االقتصادية يف إيران متتد إىل ما قبل الثورة
اإلسالمية ،فقد ذكر الرئيس روحاين قائالً“ :إن جذور الكثری من املشكالت االقتصادية ال تعود
هلذه احلكومة أو اليت سبقتها ،بل رمبا قد تعود إىل ما قبل الثورة ،لكن حنن يف احلكومة احلادیة
عشرة اختذان اإلجراءات الالزمة للحفاظ على استقرار سوق العمالت األجنبیة؛ وابلفعل مت ّكنا من
ذلك ،وإن الشعب كان واثقاً كل الثقة من حتسن الوضع االقتصادي ،لكن االحتجاجات اليت
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اندلعت قبل أشهر يف إحدى املدن واليت ختللتها بعض الدعوات إىل الفوضی إىل جانب التهدیدات
اليت أطلقها ترامب للتأثری على الوضع االجتماعي واالقتصادي ،هي اليت أاثرت القلق بنی الشعب
وظهور بعض املشكالت االقتصادیة”.
املواجهة اجلديدة
يــرى الساسة اإليـرانـيــون أن مواجهتهم اجلــديــدة أفضل حــاالً مــن سابقاهتا ،حيث ختوض
واشنطن جولتها املتجددة منفردة ،بينما األقطاب الدولية الباقية ليست معنية يف هذه املرة ابالخنراط
يف إجراءات العقوابت األمريكية .هذا ما حاول الرئيس حسن روحاين التعبري عنه يف خطاب ،حيث
لفت إىل أن “الصني وروسيا أعلنتا ،وبكل صراحة ،أهنما ستقفان بوجه الضغوط األمريكية ،وأهنما
عازمتان على احلفاظ على االتفاقيات املوقّعة مع إيران” .وأشار روحاين إىل أمهية تعزيز العالقات
مع الــدول اآلسيوية ،وأننا يف الوقت نفسه نتطلع إىل عالقات أوثــق مع دول االحتــاد األورويب،
وهي إشارة منه إىل حرمان واشنطن من فرصة االستثمار يف الضغط على األوروبيني من جهة،ومن
جهة أخرى إشعار األوروبيني أبن موسكو وبكني الشريك االقتصادي والتجاري األكثر أمهية يف
السوق اإليراين؛ مما يوحي أبن هناك بدائل جاهزة ،ليشجع هذا بدوره وقوف االحتاد األورويب بوجه
ضغوط واشنطن لعدم التفريط ابملصاحل مع طهران .وبني روحــاين أن موقف الــدول األوروبية من
الناحية السياسية جيداً ،ولكن مشكلة هذه الدول تكمن يف شركاهتا اليت تتعرض لضغوط أمريكا
والعقوابت؛ ومن هنا فإننا ما زلنا ننتظر اإلجراءات العملية من اجلانب األورويب”.
وخالل االجتماع األخري الذي عقد بني إيران والدول األربع،جمموعة ()4+1جرت مباحثات
على مستوى الوزراء على هامش اجتماع االمم املتحدة ،قالت موغريين إن املشاركني يف االجتماع
أكدوا على التطبيق الكامل لالتفاق النووي ،وإجياد حلول للمشكالت.
من جهته أكد وزير خارجية إيران حممد جواد ظريف التزم بالده بنحو كامل بتطبيق االتفاق،
وإن املشاركني يف االجتماع أكدوا حق إيران يف بيع نفطها ،وكان هناك ترحيب إبقامة القنوات بني
الدول املشاركة وإيران من أجل استمرار الصادرات اإليرانية.
وأعلنت موغرييين أ ّن “الــدول األعضاء يف االحتــاد األورويب ستنشئ كياانً قانونياً لتسهيل
املعامالت املالية القانونية مع إيران” ،إذ يعين انعطافاً إجيابياً جتاه إيران من الشركاء األوروبيني.
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إن كربى الشركات األوروبية يساورها القلق جتاه القرارات اليت قد تتخذ ضد إيـران ،لكن
تعتقد هذه الشركات أبن هناك إمكاانت كبرية يف السوق اإليرانية ،اليت ميكن للمستثمر األجنيب من
االستثمار فيها وحتقيق عائد كبري منها ،ومن هذا املنطلق -وبسبب تنوع التعاون االقتصادي ونظرة
الشركات األوروبية واآلسيوية اخلاصة جتاه إيران -يبدو أن التطورات السياسية ال ترتك اتثرياً يذكر
على اقتصاد إيران كما تريده الوالايت املتحدة.
اخلامتة
مهتماً ابجلانب االقتصادي
هناك توقعات يف الداخل اإليراين من الرئيس روحاين أن يكون ّ
خيص ابلسياسة اخلارجية مع املرشد األعلى للثورة
أكثر من أي وقت ،وأن يتوافق يف توجهاته فيما ُّ
االسالمية يف إيـران؛ لذا ستكون مهمة روحــاين صعبةً يف حتقيق مطالب الداخل اإليـراين يف ظل
الظروف املواتية.
ويرى بعض خرباء االقتصاد اإليراين أن املشكالت االقتصادية اليت تواجهها إيران انمجة عن
سوء اإلدارة بشكل أكرب من العقوابت األمريكية.وخالل شهر آب املاضي ،أطاح الربملان اإليراين
بوزيرين من الكتلة االقتصادية ،مها وزير االقتصاد واملالية ،مسعود كرابسیان ،بعد استجوابه حول
أدائه جتاه الظروف االقتصادية اليت تواجهها البالد ،ووزير العمل علي ربيعي ألسباب مشاهبة.
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املصادر:
1 .1روحانی :دولت استعفا منیدهد/رهرب انقالب گفتند هرچه سران قوا تصویب کردند من
محایت میکنم (روحــاين :احلكومة ال تستقيل /قال قائد الثورة إنين أؤيد كل ما وافق
عليه روساء القوى الثالث) – .http://tn.ai/1762336
2 .2روحانی :ایرانیها مقابل فشار بریونی به مقاومت سرسختانه روی میآورند (لن ترضخ
للضغوط األمريكية وستحافظ على كرامتها ،وستقاوم الــوالايت املتحدة) – http://
.www.irinn.ir/fa/news/627915
3 .3سئوال جملس از رئیس مجهوری ایـران؛ منایندگان از اپسخهای روحانی قانع نشدند
(جلسة استجواب الرئيس روحاين يف الربملان اإليراين) –http://www.bbc.com/
.persian/iran-45327598
4 .4خــامـنـهای از اپس ـ خهــای روحــانــی بــه جمـلــس محــایــت ک ــرد ( أش ــاد املــرشــد االع ـلــى يف
إيران السيد علي اخلامنئي أبداء الرئيس اإليـراين حسن روحــاين) – https://www.
.dw.com/fa-ir/iran/a-45276015

5 .5حـســن روح ــان ــی در واک ـنــش بــه پـیـشـنـهــاد ت ـرام ــپ :م ــذاک ــره مهــزمــان اب حت ــرمی معنایی
نــدارد) روحــاين :ال معىن للتفاوض يف ظل الـعـقــوابت(https://fa.euronews. -
com/2018/08/06/rouhani-tv-speach-on-us-sanctions

 6 .6خنستنی بیانیه مشرتک ظریف و موگرینی پس از برجام (بيان مشرتك :الدول اخلمس
تؤكد متسكها ابالتفاق النووي مع إيران) –/https://fa.alalam.ir/news/3797836
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الشركات العراقية المملوكة للدولة:
دراسة حالة إلصالح اإلنفاق العام
علي المولوي*

2018-10-11
من بني أهــم األسئلة الــي تنتظر احلكومة العراقية املقبلة ،هــي :كيفية خفض اإلنفاق يف
القطاع العام ،وكيفية معاجلة احتياجات  2.5مليون عراقي إىل العمل عاجالً؟ فمع وصول معدل
[]1
صنّاع السياسة على أن يرتكز خلق فرص
البطالة الوطين إىل عتبة  %16يوجد إمجاع داخل دوائر ُ
العمل على القطاع اخلاص بدالً من االستمرار يف زايدة التوظيف ابلقطاع العام .ومن دون أتمني
االستثمارات األجنبية يف البالد وزايدة األجور يف القطاع العام ،ستكون معاجلة مستوايت بطالة
الشباب -اليت تقدر بنحو  % 36من معدل البطالة الوطين -صعبة جداً على املدى القريب.
ويتمثل أحد احللول يف النظر إىل ما ميكن تقليصه من شركات الدولة غري املنتجة؛ لتقليل
تكاليف التشغيل املتضخمة النامجة عن اإلف ـراط يف التوظيف ،وخللق فرص عمل يف القطاعات
اإلنتاجية.
وتـَُع ُّد الشركات اململوكة للدولة الثغرة السوداء يف اإلنفاق ابلقطاع العام؛ كوهنا كياانت ذاتية
التمويل؛ مما يعين أهنا غري داخلة يف املوازنة العامة .وال تـع ُّد هذه الكياانت مرحبةً إىل ٍ
حد كب ٍري؛
َُ
العتمادها على القروض املقدمة من البنوك اململوكة للدولة واملنح اخلاصة من ميزانية احلكومة؛
لتغطية النفقات األساسية مبا يف ذلك الرواتب.
وتشري البياانت الرمسية لعام  2015إىل أن هناك  176شركة مملوكة للدولة ،على الرغم من
أن العديد من الشركات اندجمت مع بعضها يف السنوات األخرية .وتوضح بياانت عام  2013إىل
أن  44شركة فقط من الشركات اململوكة للدولة حققت أرابحاً ،ومن احملتمل أنهذا العدد اخنفض
بعد اهنيار أسعار النفط يف عام  .]2[2014ويع ّد االفتقار إىل الشفافية أحد املشكالت الرئيسة
يف احلصول على بياانت دقيقة ،إذ إن أعداد العمالة يف الشركات اململوكة للدولة غري واضح ،على
النقيض مما هو حاصل يف الوزارات واهليئات احلكومية األخرى اليت تنشر أرقام التوظيف اخلاصة هبا
* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
21

حصاد البيان

على أساس سنوي ضمن املوازنة االحتادية[ .]3وتشري بياانت عام  2010إىل وجود  633ألف
موظف يف الشركات اململوكة للدولة (مبا يف ذلك املتعاقدون وأصحاب األجور اليومية) ،ومن احملتمل
أن هذه األعداد ازدادت منذ ذلك احلني.
ختضع األسس القانونية للشركات اململوكة للدولة -إىل حد كبري -لقانون الشركات العامة
رقــم  22لعام  ،1997الــذي عُــدل مخــس م ـرات ،آخــرهــا يف عــام  .2015وتـعــود ملكية هذه
الشركات إىل  14وزارة من بينها :وزارة الصناعة واملعادن ،ووزارة الكهرابء ،ووزارة النفط ،ووزارة
املالية.
وتُفصح بياانت  136شركة مملوكة للدولة تعود لعام 2015عــن أن إمجــايل نفقات هذه
الشركات قد بلغ ذروته يف عام  ،2013إذ وصل إىل  31.3مليار دوالر ،وحبلول عام 2015
ُخفض اإلنفاق مبقدار  6مليارات دوالر ،لكن أقل من ربع هذه الشركات كانت حتقق أرابحـاً.
وابملقارنة ،بلغ اإلنفاق على املرتبات واألجور  4.5مليار دوالر يف عام  ،2013ومل ينخفض إال
إىل  4.4مليار دوالر يف عام  ،2015إذ بلغ متوسط األجور ما يزيد قليالً على  900دوالر يف
الشهر .وهناك اخنفاض بنسبة  8.4%يف عدد املوظفني الدائمني بني عامي  2013و،2015
بينما اخنفض عدد العاملني أبجر يومي بنسبة  % 43.4خالل املدة نفسها.
جمموع املرتبات واألجور (مليون دوالر)
العدد اإلمجايل للموظفني الدائمني
العدد اإلمجايل للموظفني املتعاقد معهم
العدد اإلمجايل للعاملني أبجر يومي
إمجايل اإليرادات (مليار دوالر)
جمموع النفقات (مليار دوالر)

2012

2013

2014

2015

4.1

4.5

4.6

4.4

354,713

348,122 366,944

336,041

33,066

41,463

41,269

43,836

31,733

34,187

26,814

19,333

24.9

27.5

26.9

22.0

27.7

31.3

29.2

25.0

بياانت  136شركة مملوكة للدولة .املصدر :احلكومة العراقية – البنك الدويل.
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وإبلقاء نظرة فاحصة على الشركات اململوكة لــوزارة الدفاع ميكننا االطــاع على املشكلة
بنحو أوسع .فمن بني الشركات الست ،هناك شركة واحدة فقط تعرف ابسم محورايب متتلك بعضاً
من القدرة اإلنتاجية -تصنيع األسلحة الصغرية كاملسدسات اليدوية .-إن مجيع هذه الشركات
الست غري مرحبة ،وتفتقر إىل البىن التحتية األساسية ،وهي غري قادرة كلياً على املنافسة يف السوق
احلديثة .وعلى الرغم من إنفاق أكثر من  800مليون دوالر على رواتب وأجور أكثر من  20ألف
موظف منذ عام  ،2003بيد أن األسس املنطقية لإلبقاء على هذه الشركات اململوكة للدولة على
هي جداً وهو يتمثل خبدمة املنفعة العامة من خالل توليد العمالة ،وإن أي
الرغم من أن فشلها ّ
حماوالت سابقة لتقليص أو هذه الشركات إيقافها انطوى على خماطر سياسية.
لكن اسرتاتيجية احلكومة اليت صاغتها هيئة املستشارين لعام  2015تكرر احلاجة إىل إجراء
إصالح شامل خيفض من أعــداد الشركات اململوكة للدولة ،وينقل املوظفني إىل الــوزارات املعنية،
ويؤسس مراكز تدريب لبناء القدرات ،وإيقاف عمل الشركات اململوكة للدولة غري القابلة للتكيّف.
وتشري االسرتاتيجية إىل وجود حوايل  181ألف موظف فوق سن اخلمسني سنة ،مع خدمة 15
عاماً على األقل ممن ميكن إحالتهم على التقاعد املبكر؛ وابلتايل تقليص عدد العاملني مبقدار الربع.
حلل الشركات اململوكة للدولة اليت ال متتلك
وميكن التذرع ابلبنود الواردة يف القانون رقم ّ 22
القدرة على النمو فــوراً ،وسيشمل هــذا ما ال يقل عن  20شركة مبا يف ذلــك  5شركات مملوكة
لوزارة الدفاع .ومن املمكن إعادة تصنيف الشركات غري التجارية حبيث ميكن دجمها يف املوازنة؛ مما
سيضمن شفافية أكرب يف إنفاق املوازنة.
وتـَُع ُّد معاجلة قضااي الشفافية مكاانً جيداً للبدء يف أي مبادرة لإلصالح ،إذ ميكن تبين عدد
من ممارسات احلوكمة الرشيدة مبا يتماشى مع ميثاق احلكم الرشيد يف العراق الذي اعتمدته احلكومة
يف عام  ،2017ويشمل ذلك نشر تقارير إمجالية عن األداء املايل ،وإجراء عمليات تدقيق سنوية
تقوم هبا أطراف اثلثة ،وتعزيز املساءلة املالية من خالل اإلعالن عن املساعدات املالية اليت تقدم من
قبل الدولة .وينبغي أيضاً اإلبالغ عن أرقام التوظيف داخل كل مؤسسات الدولة كجزء من نظام
معلومات شامل يراقب ويسجل التمويالت غري الداخلة يف املوازنة للبنوك اململوكة للدولة.
إن إلعطاء األولوية إلصالح الشركات اململوكة للدولة فائد ًة إضافيةً تتجاوز خفض إنفاق
القطاع العام .وهلذه الشركات مسعة سيئة؛ ألهنا ختلق االحتكارات وتزاحم املشاريع اخلاصة ،ومن
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خالل معاجلة قضااي زايدة العمالة ،ميكن حتويل العديد من هذه الشركات إىل فرص استثمارية جذابة
بواسطة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ وابلتايل حتفيز منو األخري .وبطبيعة احلال ،ستواجه
أي حماولة العتماد تدابري اإلصالح هذه معارضة شديدة من أصحاب املصاحل يف هذه الشركات؛
لذلك فإن احلكومة املقبلة ستحتاج إىل ُّ
التأكد من قدرهتا على التواصل مع اجلمهور العام وتوضيح
كيف ستؤدي هذه اإلجراءات يف هناية املطاف إىل تعزيز فرص العمل على املدى الطويل.
املصادر :
1. http://documents.worldbank.org/curated/en/255111529495871846/
Jobs-in-Iraq-A-Primer-on-Job-Creation-in-the-Short-Term.
2. http://www.iraqdatabank.org/storage/app/uploads/public/5bb/2c8/0d9
/5bb2c80d92548465.
3. http://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/31/analysing-growth-trends-inpublic-sector-employment-in-iraq.
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قراءة في الرؤية التركية تجاه العراق ما بعد 2003
حسين أصالن*

2018-10-15
املقدمة:
يـَُع ُّد العامل اجلغرايف من أهم العوامل املؤثرة يف سياسة الدولة وقوهتا من الناحيتني العسكرية
واالقتصادية ،فهو حيدد أمهيتها االسرتاتيجية( ،)1إذ حيتل العراق أمهية كبرية يف أروقة السياسة
اخلارجية الرتكية منذ هناية احلرب العاملية من النواحي االقتصادية والسياسية واألمنية .وتتمثل األمهية
اجلغرافية للعراق؛ كونه واقعاً يف ملتقى طرق املواصالت اليت تربط قارات العامل القدمي ،ويف كونه
اجلسر األرضي املؤدي إىل طرق املواصالت البحرية املهمة يف شرق العامل وغربه ،واملتمثل يف حبر
العرب ،واحمليط اهلندي ،والبحر املتوسط؛ وبفضل هذا املوقع أصبحت للعراق مكانه مهمة يف العامل
من الناحيتني العسكرية والدولية .وتكمن األمهية االقتصادية هلذا البلد كوهنا ميتلك خامس أكرب
احتياطي النفط يف العامل فضالً عن الغاز الطبيعي ،وألنه أيضاً كاجلسر الرابط بني آسيا-أفريقيا،
وتركيا واخلليج العريب ،وميكن أن يكون املوقع اجلغرايف للعراق ممراً لربط الغرب والشرق لعدد من
املشاريع االسرتاتيجية كالكيبل الضوئي ونقل الطاقة «النفط والغاز» من اخلليج العريب إىل أورواب.
يتطلّب إدراك سلوك الدولة اخلارجي معرفة عملية صنع القرار ،وقد أشار جوزيف فرانكل
يف كتابه ( )making of foreign policy Theإىل أن قرار الدولة هو قرار ال يصنع
من طرف الدولة ،ولكن أبشخاصها من أفراد وجمموعات( .)2وشارك سنايدر يف وضع إطار نظري
دقيق لعملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية ،وركز يف حتليله على تشخيص الدولة مبعىن دراستها
من خالل أشخاص معينني وع ّدهم أحد أطراف النظام الدويل ،وقد أكد يف إطاره النظري على أن
السلوك اخلارجي يف النهاية هو حمصلة العملية التفاعلية بني جمموعة من املتغريات اآلتية:
 .1حممود عبد الرمحن خلف الزيدي« ،سياسة تركيا اخلارجية جتاه دول اجلوار العريب (العراق وسوراي)  ،1993 – 1980رسالة
ماجستري غري منشورة ،اجلامعة املستنصرية ،)2002( ،ص.13 :
 .2رانيا حممد طاهر« ،الدور االقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب» ،رؤية تركية ،مركز سيتا للدراسات ،أنقرة،3102 ،
ص.521 :

* ابحث متخصص يف الشأن الرتكي.
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أوالً :احمليط الداخلي :الذي يشمل :املوقع اجلغرايف ،وثقافة اجملتمع ،والرأي العام ،ودرجة
التنمية االقتصادية ،ونوع النظام السياسي.
اثنياً :البيئة اخلارجية :اليت حتوي كل العوامل املرتبطة بسلوكيات الوحدات الدولية يف احمليط
اجلغرايف والوضع الدويل.
اثلثاً :البيئة السيكولوجية :واملتمثلة يف التكوين الشخصي لصناع القرار ،واإلدراك ،واحلوافز
املتغيات املوضوعية البنيوية الداخلية أو
الشخصية ،من خالل الوسيط الذي تنتج من خالله ّ
اخلارجية وأتثريها على السياسة اخلارجية ،ومن دراستنا لشخصية أردوغان وغريه من القياديني يف
حزب العدالة سنجد أن الشخصية األولية كانت يف بدايتها يسرية وتربو على املعاانة اقتصادية يف
مرحلة الطفولة والضغوط السياسية يف السنوات املاضية من قبل اجليش الرتكي ،وتتألف هذه البيئة
من جمموعة من املكوانت الشخصية والنفسية وطاملا كانت مسألة اهلوية مثار جدل كبري بني النخب
يف اجملتمع الرتكي من إسالمية وعلمانية ،إذ أحبر األخري برتكيا إىل الشاطئ األورويب الغريب ،مبتعدين
هبا عن مرفأ الشرق اإلسالمي(.)3
أوالً :السياسة اخلارجية الرتكية :نظرة عامة
تقوم السياسة الرتكية على عدة منطلقات أمهها :االقتصاد ،والتفامهات األمنية املشرتكة
مع الدول اجملاورة ،واحلوار االسرتاتيجي ،والتعايش بني الثقافات واألداين ،واالستفادة من موقعها
اجليوسياسي واجليوسرتاتيجي ،والبحث عن مصادر الطاقة ،وإن أي شيء يتعارض مع هذه
املنطلقات ُّ
يعد هتديداً لألمن القومي للدولة يف املستقبل ،ويكون عائقاً أمام تركيا يف سبيل أن تكون
دولة قوية واسرتاتيجية يف الشرق األوسط .وقد أكد وزير اخلارجية أمحد داود أوغلو «أن الدول
تغي أترخيها وال حدودها اجلغرافية ،ولكن بوسعها أن تعيد قراءهتا واكتشافها من
ال تستطيع أن ّ
جديد» ،وقد أدت العوامل اجلغرافية دوراً رايدايً يف إقرار السياسة اخلارجية الرتكية .ويف هذا السياق
يرى الرئيس األمريكي السابق (ابراك أوابما) أن دور تركيا مل يعد كما كان عليه ّإبن احلرب الباردة؛
أي كنقطة فصل بني الشرق والغرب ،وإهنا أصبحت اآلن نقطة التقاء الغرب والشرق ،بدالً من
كوهنا نقطة الفصل كما كانت يف الزمان السابق(.)4
.3رانيا حممد طاهر« ،الدور اإلقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب» ،مصدر سبق ذكره ،ص.621 :
.4حسن الرباري« ،الغرب مشغول يف قراءة الظاهرة السياسية اخلارجية» ،االقتصادية ،العدد ( ،0102/11/5 ،)3426متاح:
http://www.aleqt.com/2010/11/05/article_465199.html.
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إن هنج السياسة اخلارجية املائز اتبعه األتراك يف بداية أتسيس اجلمهورية الرتكية على وفق مبدأ
أاتتورك (سالم يف الوطن سالم يف العامل) ،وعلى أساس ذلك عرف عن السياسة اخلارجية الرتكية
وملدة طويلة منذ أتسيس اجلمهورية حالة االنعزال ،وذلك على وفق نظرية الواقعية الدفاعية اليت
تفرتض أن الدولة تعطي األولوية الستقالهلا وتضع خيارات سياستها اخلارجية -كذلك -اعتماد
ابلتغي
هنج أن تكون تركيا أوروبية وليست آسيوية ،وأن تكون بلداً حمايداً؛ لكن ذلك النهج قد بدأ ّ
منذ جميء الرئيس األسبق (عصمت اينونو) يف مخسينيات القرن املاضي ،إذ قام على أساس اخلروج
من هنج االنعزال ابالخنراط يف سياسة األحالف ،واخلضوع الكامل للغرب ،واالنضمام إىل احللف
عب عن ذلك
العسكري الغريب (الناتو) ،واستضافة قواعد عسكرية أجنبية يف األراضي الرتكية .وقد ّ
رئيس احلكومة الرتكية األسبق (مسعود يلماز) يف العام ( )١٩٩١حينما أشار إىل« :أن أمام تركيا
أحد اخليارين :اخليار األورويب ،أو خيار الدخول يف عصر القرون الوسطى»( ،)5ومتثلت املبادئ اليت
انتهجتها تركيا خالل تلك املدة ابآليت(:)6
	•عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدول منطقة اجلوار.
	•عدم التدخل يف النزاعات بني دول املنطقة.
	•العمل على استمرار انقسام العرب دون التدخل يف النزاعات العربية-العربية.
	•فصل الشرق األوسط عن دور تركيا يف التحالف الغريب.
	•توازن دقيق يف موقف تركيا من القضية الفلسطينية بعد اعرتافها إبسرائيل عام .١٩٤٩
ومن انحية أخرى ،يرى وزير اخلارجية الرتكي السابق (أمحد داود أوغلو) أن تركيا مرت
بثالث مراحل :أوهلا :دور تركيا إابن احلرب الباردة ،وحماولة رسم خريطة املنطقة؛ كوهنا جزءاً من
الكتلة الغربية ،حيث إهنا كانت وسيلة للتحكم يف اجلنوب .اثنيها :إابن مدة ما بعد احلرب العاملية
الباردة يف بداية التسعينيات ،إذ بزغ تصور جديد لرتكيا يف األذهان كدولة جسر ،مع ظهور عدة
مشكالت جديدة يف مدة ما بعد احلرب الباردة يف مقدمتها الغزو العراقي للكويت ،واألزمة يف
البلقان ،حيث أصبح هدف تركيا األساس هو محاية استقرارها .اثلثها :مرحلة إعادة تعريف مكانة
 .5حممود عرفات« ،أردوغان  ..قصة سراب» ،مقاالت البديل ،متاح علىhttp://elbadil.com/?p=465618.:
 .6رانيا حممد طاهر« ،الدور االقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب» ،مصدر سبق ذكره ،ص.431-331 :
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تركيا يف احلقبة اجلديدة اليت أعقبت أحداث احلادي عشر من أيول ،فمكانة تركيا اجلديدة قامت
على أساسني :أساس فكري ،وأساس جغرايف؛ وبذلك فقد شرعت تركيا منذ العام ( )2002يف
بناء سياستها وهيكلته على حنو ينسجم مع هذه الرؤية اجلديدة ،آخذاً ابحلسبان أهدافاً ذات
معامل واضحة ومتطلعة لالستفادة من موقعها اجلغرايف ورصيدها التأرخيي؛ وبذلك ارتكزت السياسة
اخلارجية الرتكية يف هذه املرحلة إىل مخسة مبادئ أساسية ،هي(:)7
1 .1التوازن بني األمن والدميقراطية :إن انعدام التوازن بني األمن والدميقراطية يف أي دولة لن حيقق
هلذه الدولة فرصة إقامة منطقة نفوذ يف حميطها.
2 .2سياسة تصفري املشكالت مع دول اجلوار :وذلك بوجود ترابط اقتصادي كبري بني البلدان
اجملاورة على سبيل املثال :كجورجيا ،وبلغاراي ،وإيران ،وسوراي ،والعراق.
3 .3التأثري يف األقاليم الداخلية واخلارجية لدول اجلوار :والسيما أتثري تركيا يف البلقان ،والشرق
الـوسط ،والقوقاز وآسيا الوسطى.
4 .4السياسة اخلارجية املتعددة األبعاد :إن العالقات مع الالعبني الدوليني ليست يف حالة تنافس،
وليست منفصلة عن بعضها بعض ،وإمنا متممة ومكملة لربوز تركيا؛ فاالسرتاتيجية مع الوالايت
املتحدة األمريكية يف إطار ارتباطها ابلناتو ،وجهود تركيا لالنضمام إىل االحتاد األورويب ،وكذلك
سياسة جوارها مع روسيا وأورآسيا تسري على الوترية نفسها من التزامن؛ ابعتبارها عالقات
جتري كلها يف إطار التكامل.
5 .5الدبلوماسية املتناغمة :عن أداء تركيا الدبلوماسي من زاوية عضويتها يف املنظمات الدولية،
واستضافتها للمؤمترات والقمم الدولية.
التغي احلاصل «أن تركيا ليست حباجة إىل خارطة طريق ،بل الوصول
ويرى (داود اغلو) يف ّ
التغيات اليت طرأت يف تركيا مرت مبرحلتني :األوىل :العمل على تثبيت
إىل هناية الطريق»ّ ،إل أن ّ
أنصار العدالة والتنمية يف أركان الدولة ( ،)2007 - 2002والتوجه حنو العامل اإلسالمي،
وكسب دعم الدول العربية والسيما دول اخلليج ،ألجل تطوير القطاع االقتصادي ،وعقد عدد من
 .7أمحد داود أوغلو« ،معامل السياسة اخلارجية الرتكية يف منطقة متغرية ويف العامل كله» ،رؤية تركية ،مركز ستا ،أنقرة ،ربيع ،2102
ص.01-9 :
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االتفاقيات االسرتاتيجية مع الدول اجملاورة كسوراي والعراق وإيران ،وإعالن مبدأ تصفري املشكالت
وتغي يف اسرتاتيجية الدولة من الداخل واخلارج ،فداخلياً:
حتول ّ
مع الدول .الثانية :هي مرحلة ّ
سيطرة العدالة والتنمية على املؤسسات كافة وأمهها األمنية والعسكرية واستبعاد كل الشخصيات
املعارضة لسياستها .أما خارجياً :فاتباع سياسة التدخل وهذا ما شهدته الدول العربية -مطالبة
الرئيس حسين املبارك برتك السلطة ،والتدخل يف الشأن اللييب والسوري والعراقي ،وصف رئيس
عما هو
الوزراء العراقي ابنه ميثل رأي األقلية -يف ما يسمى الربيع العريب ،إذ انتهجت طريقاً مغايراً ّ
متعارف عليه أبن تركيا تفضل أن تبقى على مسافة واحدة من الصراعات العربية الداخلية ،ولكن
ما حصل من التدخل بنح ٍو مباشر يف الصراعات الداخلية ،وخروج تركيا عن مسارها املعهود الذي
عرف عنها ابحليادية ،حيث أكد وزير اخلارجية« :أن التوترات اليت حتصل أحياانً بني الدولتني من
شأهنا أن ختلق حالة من عدم التوازن يف جممل املنطقة ،وميكن هلا أن تؤدي إىل مشكالت إقليمية،
وإن بالده ختلق توازانً يف سياسات الشرق األوسط»()8؛ وابلتايل ،جيب األخذ ابحلسبان املنعطف
الثقايف-االسرتاتيجي الذي متر به تركيا ،بربطها بثالث دوائر تنتمي هلا(:)9
	•الدائرة األطلسية :حيث تركيا عضو يف حلف األطلسي.
	•الدائرة الشرق أوسطية :فكوهنا دولة شرق أوسطية يفرض عليها استحقاقات ال مهرب منها.
	•الدائرة اإلسالمية :إذ إن األيديولوجية الدينية ابتت عنواانً رئيساً يف هنج احلكومة الرتكية
حكومة العدالة والتنمية.-اثنياً :مبادئ التغيري يف السياسة اخلارجية الرتكية جتاه املنطقة
بعد منتصف عام  ،2009صيغت رؤية جديدة لسياسة تركيا اخلارجية جتاه العامل عامة،
حتولت بنح ٍو كبري إىل تغيري اخلطاب
والشرق األوسط واملنطقة العربية على وجه اخلصوص ،وقد ّ
واملمارسة ،فخطها اجلديد من حيث النشاط وتعدد األبعاد واضح على األرض ،والسيما بعد
 .8عائشة كارابت« ،حوار مع وزير اخلارجية الرتكي أمحد داود أوغلو» ،قنطرة  ،0102 ،متاح على:
http://ar.qantara.de/content/hwr-m-wzyr-lkhrjy-ltrky-hmd-dwd-glw-lsn-bhjl-khrt-tryq-bl-lwswl-l-nhy-ltryq.
.9إبراهيم أبراش« ،السياسة الرتكية :أيديولوجية صدامية أم براغماتية مستحدثة؟» ،ابلنايشني ،0102/6/6 ،متاح على:
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=415.
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أحداث التغيري اليت شهدها املنطقة العربية مبا يسمى ابلربيع العريب( ،)10ويرى داود أوغلو أن هذا
التحول ميكن تلمسه ابآليت(:)11
ّ

1 .1التحول السياسي ينبغي أن يوفر التوازن بني األمن واحلرية ،وأنه من أهداف رجب طيب
أردوغان.
2 .2تطوير مبدأ تصفري املشكالت مع جرياننا من أجل القضاء على التهديدات اخلارجية؛ ألجل
احلفاظ على التوازن يف املنطقة والسيما الدول الشقيقة.
3 .3محاية املؤسسات االجتماعية ومؤسسات الدولة ،وليس تدمري املؤسسات االجتماعية ،أو
إضعافها ،وجعلها من الروابط املستقبلية بني الدول.
تتغي احلدود ،فلدينا ما يكفي من
4 .4ينبغي أن يكون هناك وضع قانوين وشرعي للدول ،وجيب ّال ّ
االنقسام والتفكك يف املنطقة؛ وهذا يدل على عدم موافقة األتراك على قيام الدولة الكردية.
5 .5عدم التدخل األجنيب يف مسرية التغيري ،فالشعوب هي الفاعل الوحيد يف هذه العملية ،وعليها
أن تقرر مستقبلها بنفسها.
التحول السياسي ينبغي أن يوفر التوازن بني األمن واحلرية ،وعلى املفكرين وصناع الرأي
ّ 6 .6
والساسة فيها أن يلتقوا بنحو مكثف من أجل مناقشة مستقبلها ،ويرى وزير اخلارجية أبن تركيا
مرتبطة مبا جتري يف املنطقة من التغيري كمصر ،وليبيا ،واليمن ،والعراق.
اثلثاً :السياسة اخلارجية الرتكية يف عهد حزب العدالة والتنمية:
ميكن اجلزم أبن السياسة اخلارجية الرتكية تغريت بنحو واضح منذ صعود حزب العدالة
والتنمية إىل سدة احلكم بزعامة رجب طيب أردوغان وعبد هللا غول ،ابملقارنة مع التحدايت األربعة
اليت كانت تشكل نقاط ارتكاز ابلنسبة إىل سياسة تركيا الشرق أوسطية يف تسعينيات القرن املاضي،
واملتمثلة ابآليت(:)12
 .10ينظر :بولنت آراس« ،السياسة اخلارجية الرتكية  ..نظرة من الداخل» ،جملة دراسات الشرق األوسط ،مركز دراسات الشرق
األوسط ،عمان.2102 ،
 .11أمحد داود أوغلو« ،معامل السياسة اخلارجية الرتكية يف منطقة متغرية ويف العامل كله» ،مصدر سبق ذكره ،ص.91-61 :
 .12هاينتس كرامر« ،تركيا املتغرية :تبحث عن ثوب جديد» ،مكتبة العبيكان ،الرايض ،1002 ،ص.702-602 :
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1 .1التورط العميق غري املرحب به ،ولكنه حمتوم ،يف مشال العراق وسوراي الذي ما لبث أن جر وراءه
مجلة من العواقب ليس فقط على العالقات الرتكية-العراقية ،بل وعلى عالقات مع جارتني
مباشرتني آخريني مها :إيران ،وسوراي.
2 .2طغيان تعاون سريع التنامي يف املسائل العسكرية مع كل من إسرائيل ،واالحتاد األورويب ،وحلف
الناتو والوالايت املتحدة األمريكية ،مبا يفضي إىل تعقيد العالقات مع البلدان العربية.
3 .3بقيت تركيا تعيش مشكالت مضطردة مع كل من سوراي والعراق بشأن استخدام املياه يف
حوض هنري دجلة والفرات.
4 .4واجهت تركيا صعوبة كبرية يف حتقيق التوازن على صعيد العالقات مع إيران بني تعيني احلدود
األيديولوجية من جهة سلوك حسن اجلوار املنبعث من حوافز اقتصادية قوية متمثلة بواردات
ضخمة من الطاقة ،ومن اجلهة املقابلة عالقات تركيا مع الوالايت املتحدة األمريكية مع
شركائها األوروبيني وإ ْن بدرجة أدىن إىل حد معني؛ وابلتايل فإن على تركيا أن توازي بني
سياستها الشرق أوسطية وتوجهاهتا الغربية يف السياسة اخلارجية.
لقد كان مناخ التنافس االسرتاتيجي الديناميكي الذي أوجدته مرحلة ما بعد احلرب الباردة
عامالً من العوامل اليت أوجبت على تركيا البحث عن اسرتاتيجية إقليمية جديدة ،وصياغة سياسة
يضم مثلث الشرق
شرق أوسطية هلا ما بعد احلرب الباردة ،جتاه إقليمها اجلغرايف القريب الذي ّ
األوسط-القوقاز-البلقان اليت تتعرض لتغيري جذري كلما فقد البيئة اجلامدة للثنائية القطبية أتثريها؛
وعلى هذا األساس فإن احلساابت اليت حددهتا السياسة الرتكية من حيث العوامل اخلارجية جتاه
العراق متثله حزب العمال الكردستاين وقضية املياه وخطوط أانبيب النفط(.)13
رابعاً :العالقات الرتكية-العراقية:
حل مشكلة احلدود
يرتبط تركيا والعراق البلدان اجلاراتن بعالقات أترخيية مشرتكة ،منذ أن مت ّ
بني الطرفني وعقد اتفاقية ترسيم احلدود وحسن اجلوار يف حزيران من العام ( ،)1926إذ تبادال
التمثيل الدبلوماسي يف العام ( .)1929ويعزز هذه العالقات مصاحل وقضااي مشرتكة تنطلق من
احلدود املشرتكة وقضااي املياه ،واألقليات ،والتجارة ،والنفط ،والثقافة ،والدين ،جعلت من هذه
 .13أمحد داود أوغلو« ،العمق االسرتاتيجي» ،الدار العربية للعلوم انشرون ،بريوت ،2010 ،ص.134-430 :
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العالقات تتجه بطبيعتها حنو حتمية التعاون والتقارب خلدمة البلدين على الرغم من مرورها بفرتات
من التوتر والتصعيد خالل مراحل أترخيها الذي يقارب القرن من الزمن.
لقد مرت العالقات الرتكية-العراقية أبدوار متعددة ،اتسمت يف العهدين امللكي واجلمهوري
ودية ومتطورة والسيما خالل حقبة العهد امللكي يف العراق ،إذ وقّع الطرفان اتفاقيات ثنائية
بكوهنا ّ
خاصة ابإلقامة ،والتجارة ،واملياه ،والرتبية ،والتعليم ،واملواصالت ،واالتصاالت ،واألمن،
متعددة ّ
وتسليم اجملرمني .وقد اشرتك البلدان يف تلك احلقبة يف حتالفات ومواثيق إقليمية ،أبرزها «ميثاق سعد
أابد» عام ( ،)1937وعقد البلدان حلفاً ثنائياً تطور إىل حلف مجاعي يف العام (ُ )1955سي
«حبلف بغداد» ،واستمر هذا التطور يف العهد اجلمهوري خالل حقبيت السبعينيات والثمانينيات
من القرن املاضي ويف خمتلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واألمنية ،حيث عُقدت اتفاقية أمنية
بني الطرفني يف تشرين األول ( )1984يسمح لكال الطرفني -بعد إخطار الطرف اآلخر-
ابلقيام بعمليات مطاردة حثيثة للمتمردين األكراد بعمق ()10كم داخل حدود البلدين للحفاظ
على أمن احلدود بينهماّ .إل أن هذه العالقات أصاهبا التوتر والقطيعة بسبب أزمة اخلليج الثانية
واحتالل العراق للكويت يف العام ( ،)1990إذ تبنت تركيا موقفاً معادايً للنظام العراقي السابق،
ورفضت احتالل الكويت ،وشاركت يف العمليات العسكرية ضده ،ودعمت القرارات األممية اخلاصة
لكن التحول
ابلعقوابت االقتصادية ضد العراق وقرارات فرض احلظر اجلوي وسامهت بتطبيقهاَّ .
اإلجيايب الذي شهدته هذه العالقات بدأ منذ عام ( ،)2003بعد سقوط نظام صدام واحتالل
العراق من قبل الوالايت املتحدة األمريكية (احلليف القوي لرتكيا) ،وتويل حزب العدالة والتنمية
احلكم يف تركيا؛ األمر الذي انعكس إجياابً على تطور العالقات بني الطرفني وتوسعها بنحو كبري
والسيما على الصعيدين االقتصادي والسياسي.
بيد أن هذه املرحلة أفرزت قضااي
وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية يف هذه العالقاتَ ،
جديدة زادت املشكالت املشرتكة السابقة تعقيداً ،وبرزت حتدايت جديدة والسيما بعد االنسحاب
األمريكي من العراق عام ( ،)2011والفراغ الذي خلّفه هذا االنسحاب الذي استغلته قوى أخرى
وتنظيمات إرهابية ،فرضت على البلدين اجلارين التعامل مع هذه التطورات اخلطرية جبدية وحزم
كبريين ،والعمل على احلد من انعكاساهتا السلبية ،واحتواء خماطرها وهتديداهتا على األمن القومي
للبلدين ،ومستقبل عالقاهتما وروابط شعبيهما التأرخيية.
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متغي وغري
لذا فإن سياسة حزب العدالة والتنمية اليت اتبعتها منذ  2003جتاه العراق بنحو ّ
واضحة املعامل يف تبنيه القضية خاصة مسألة غزو العراق وموقف أردوغان واجليش وموقف املعارضة،
وعلى هذا األساس نرى وجود شيئني :أوهلما :طبيعة تفكري حزب العدالة والتنمية ،واثنيهما :أتريخ
لسياسة تركيا مع املنطقة يف وضعية مهمة خبلق أزمة .يف  1آذار  2003صوت حزب العدالة
والتنمية يف الربملان الرتكي ابملوافقة لصاحل غزو العراق بناءً على طلب من أردوغان ،والتصويت على
القانون اخلاص ابنضمام تركيا للتحالف الدويل ونشر ( )62ألف جندي أمريكي و( )255طائرة
حربية و( )65طائرة هليكوبرت لستة أشهر؛ وقد متت املوافقة على طلب أردوغان الستخدام أرض
البالد لغزو العراق ،ووسط دعوة أردوغان للموافقة على القرار ،ومشاركة اجليش ابلغزو؛ لوجود فوائد
وطنية ابألمر ،لوال أن العدد املطلوب للتصويت كان ينقصه  3أصوات يف ظل رفض حزب الشعب
اجلمهوري واحلركة القومية ،وقد انقسم اجليش الرتكي على نفسه ،ومالت األغلبية لرفض القرار
مضراً ابلصاحل الوطين الرتكي ،مع األخذ ابحلسبان أغلب الرافضني املتعنتني لقرار املشاركة
وع ّده
ّ
هم املتهمون ابلتخطيط ملؤامرة «ارجينكون» االنقالبية ضد احلكومة( .)14وال ميكن فهم السياسة
الرتكية يف املنطقة إال من خالل اجلمع بني مدخل االسرتاتيجية السياسية التأرخيية ومدخل االقتصاد
خيص مبعاجلتها
السياسي؛ وإن تركيا ال تطمئن كثرياً للسياسات األمريكية جتاه العراق ،والسيما فيما ّ
تغيت السياسة الرتكية حيال القضية الكردية ،وحتولت من الصراع العسكري إىل
للقضية الرتكية؛ لذا ّ
ود الكرد ودجمهم ابلعملية السياسية .وإن أوجه التوتر يف العالقات الرتكية-
حراك سياسي وكسب ّ
العراقية تتمثل يف االنتهاكات املتكررة لشمال العراق حبجة مالحقة حزب العمال الكردستاين؛ ملنع
إقامة دولة كردية يف مشال العراق.
خامساً :جماالت التعاون وقضااي التهديد املشرتكة يف العالقات الرتكية-العراقية:
حل أي مشكلة يكمن يف التشخيص السليم هلا؛ وهنا ال ب ّد من تشخيص
إن أساس ّ
أسباب عدم استقرار العالقات العراقية-الرتكية أترخيياً وأترجحها بني التوتر والتصعيد اترة ،والتقارب
والتهدئة اترًة أخرى ،على الرغم من عظم املصاحل واملشرتكات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية بني الشعبني العراقي والرتكي؛ وابلتايل فإن أي قراءة حتليلية لواقع هذه العالقات تشري اىل
أن هنالك جمموعة من امللفات والقضااي األساسية اليت تنعكس بصورة مباشرة على جمرى هذه
العالقات سلباً وإجياابً ،ميكن إمجاهلا ابآليت:
 .14حممود عرفات« ،أردوغان  ..قصة سراب» ،مصدر سبق ذكره.
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•السياسة :تع ّد قضية كركوك والعالقة مع إقليم كردستان من أهم القضااي اليت تواجه العالقات
العراقية-الرتكية ،فموقف الطرفني واضح وصريح جتاه قضية كركوك ،وتراين أبن هذه املدينة
هلا ميزة خاصة ومتنوعة قومياً وال ميكن ألي طرف من األطراف فرض سيطرته على بقية
نص عليه الدستور
املكوانت؛ وابلتايل فإهنما يدعمان الوضع الدستوري هلذه احملافظة الذي ّ
العراقي ،وترفضان ممارسات حكومة إقليم كردستان وأطماعها جتاه هذه املدينة ،لكن اتباع
تركيا سياسة مزدوجة جتاه اإلقليم والسيما يف قضية تصدير النفط والعالقات االقتصادية املائزة
حل
معها ،من شأهنا تقوية موقف حكومة اإلقليم جتاه املركز؛ األمر الذي يعقد من إمكانية ّ
هذه القضية وينعكس سلباً على العالقات العراقية-الرتكية.
•األمن :حتتل قضية التنظيمات املتطرفة (تنظيم يب كا كا وداعش) أولوية رئيسة للحكومتني
العراقية والرتكية والسيما بعد عام ( ،)2003إذ يشكالن هتديداً خطرياً لألمن القومي
ايد نشاط حزب العمال الكردستاين (يب كا كا) بنحو كبري يف العراق
العراقي والرتكي ،فتز َ
بعد سقوط املوصل بيد تنظيم داعش اإلرهايب عام ( ،)2014وتزايد حضور عناصره يف
كركوك وطوزخورماتو وسنجار وإنشاؤه قواعد عسكرية ومكاتب حزبية ،وسعيه لنشر أفكاره
القومية املتطرفة يف اجملتمع العراقي ،وتلقيه الدعم من بعض الدول اإلقليمية والغربية اليت تدعم
اترة احلزب واترة أخرى تنظيم داعش الذي انتشرت خالايه النائمة داخل تركيا ونفذت عدة
عمليات إرهابية داخل أراضيها؛ واهلدف من ذلك إدخال املنطقة بدوامة من العنف وعدم
االستقرار ،ولذا فإن على رأس أولوايت البلدين التعاون حملاربة هذه التنظيمات اإلرهابية
والقضاء عليها مبساعدة الدول األخرى.
•املياه :لطاملا شكلت قضية املياه مصدراً لتوتر العالقات بني البلدين لعقود طويلة من الزمن يف
ظل غياب اتفاق مشرتك بشأن املياه وحصص دول املنبع واملصب منها ،مع تزايد احتياجات
التغيات املناخية ،وقلة مياه األمطار واخنفاض مناسيب املياه،
كال البلدين للموارد املائية نتيجة ّ
وعلى الرغم من تواصل اجلهود املشرتكة من قبل املسؤولني يف كال البلدين يف هذا امللف ووجود
مؤشرات مشجعةّ ،إل أن هذه القضية ستبقى حجر عثرة ما مل يتم توقيع اتفاقية مشرتكة تليب
احتياجات العراق املائية.
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	• االقتصاد :إن السياسة اخلارجية الرتكية تتمثل أبربعة أهداف رئيسة ،وهي «األمن القومي
للدولة ،واالقتصاد السياسي ،والتكامل الداخلي ،واملكانة اإلقليمية» ،وإن إولوايت احلكومة
هي األمن واالقتصاد ،وهذا ما سعى إليه أعضاء حزب العدالة والتنمية بغية معاجلة االهنيار
االقتصادي الذي كانت تعيشه البالد سابقاً ،وقد ع ّدوا أنفسهم املنقذ الثالث بعد مندريس
واوزوال؛ إلخراج تركيا من االهنيار؛ وهبذا بدأ أعضاء العدالة ابلتفاوض مع صندوق النقد الدويل
للوصول إىل حلول مناسبة.
لقد عارضت تركيا استمرار احلظر االقتصادي على العراق ،ونبع موقفها هذا من اسباب
اقتصادية حبتة ،حيث أدى هذا احلظر إىل خسائر جتاوزت ( )30مليار دوالر حىت هناية العام
()1999؛ ومن هنا سارعت تركيا بتأييد تطبيق قرار األمم املتحدة بربانمج النفط مقابل الغذاء،
وقد استفادت تركيا من تطبيق املرحلة األوىل هلذا الربانمج يف احلصول على ( )140مليون دوالر
كرسوم وعوائد لنقل النفط وتصديره ،مع العلم أن نسبة الرسوم كانت قبل احلظر على العراق حوايل
( )400مليون دوالر ،يف الوقت الذي استوردت فيه تركيا ( )18.61مليون برميل من النفط
العراقي بنسبة ( )% 15.5من جمموع ما صدره العراق من النفط آنذاك؛ مما أدى إىل زايدة حجم
التبادل التجاري بني البلدين إىل ( )500مليون دوالر( ،)15ولقد ارتفعت قيمة هذه التجارة يف
اآلونة األخرية إىل ( )14مليار دوالر أمريكي.
•قضااي املنطقة وأزماهتا :وأبرزها األزمة السورية ،فمنذ بداية األزمة يف سوراي اختذ اجلانبان
تغي النظام ،ودعمت فصائل
العراقي والرتكي موقفني متناقضني جتاه أطرافها ،فرتكيا دعمت ّ
املعارضة يف سعيها لذلك وتدخلت عسكرايً داخل األراضي السورية لقتال كل من قوات سوراي
الدميقراطية الكردية وداعش ،أما العراق فقد وقف إىل جانب احلكومة السورية؛ وذلك لعدم
حتل حمل النظام وسيطرة اجلماعات الدينية املتطرفة على فصائلها ،وإن
وجود معارضة حقيقية ّ
هناك عدة فصائل عراقية تقاتل إىل جانب النظام يف سوراي ،ض ّد قوات املعارضة وتنظيم داعش؛
ابلتايل فإن املشرتك يف موقف الطرفني هو قتال تنظيم داعش اإلرهايب يف سوراي؛ لذا جيب
الرتكيز يف موقف البلدان على قتال تنظيم داعش ،وترك مصري سوراي للشعب السوري يقرره
ابملفاوضات واالبتعاد قدر اإلمكان عن التدخل يف الشأن الداخلي السوري والتخندق الطائفي
اإلقليمي الذي أفرزته األزمة يف سوراي ودعمته القوى الغربية بنح ٍو كبري لإلضرار بدول املنطقة.
 .15رانيا حممد طاهر« ،الدور اإلقليمي الرتكي يف ظل ثورات الربيع العريب» ،مصدر سبق ذكره ،ص.321-221 :
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•األقليات :تع ّد قضية األقلية الرتكمانية يف مشال العراق من القضااي الشائكة يف العالقات
العراقية-الرتكية؛ ويعود السبب يف ذلك إىل متركز هذه األقلية يف حمافظة كركوك اليت هي ساحة
صراع قومي عرب التأريخ بسبب موقعها االسرتاتيجي ومواردها الطبيعية ،وعلى الرغم من الدعم
الرتكي لرتكمان العراقّ ،إل أن تركيا تستخدم الرتكمان كورقة ضغط سياسي توظفه عند احلاجة
يف الضغط على احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان على وفق ضرورات املصلحة الرتكية
من دون اعتبار ملصاحل هذه األقلية ومستقبلها ،فالتحول اجليوسياسي للسياسة الرتكية مؤخراً
ابجتاه دعم حزب مسعود البارزاين (احلزب الدميقراطي الكردستاين) ،كانت له تداعيات خطرية
على مستقبل الرتكمان يف كركوك والسيما بعد سقوط املوصل بيد داعش ،إذ حتولت بعض
املدن الرتكمانية إىل خطوط قتال بني قوات البيشمركة الكردية وتنظيم داعش.
اخلامتة
ال َّ
بد من اإلشارة اىل أن مفتاح جناح عمل أي عمل مجاعي يقوم على الثقة بني أطرافه؛
ابلتايل فإن مواجهة املخاطر واملشكالت اليت تعكر صفو العالقات بني الطرفني ال بد أن تستند إىل
عنصر الثقة ،وبغيابه فإن أي حلول أو مقرتحات هلذه املشكالت سوف يكون مصريها الفشل،
وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل مجلة مقرتحات مهمة يف هذا الصدد ،تتمثل ابآليت:
1 .1توافر النوااي الطيبة والرغبة الصادقة من كال اجلانبني للجلوس على طاولة واحدة واحلوار اإلجيايب
الفعال بعيداً عن كل املزايدات واملهاترات اإلعالمية والسياسية للعمل على فتح آفاق جديدة
ّ
من العالقات البناءة اليت ختدم مصلحة الطرفني بعيداً عن احلساسيات السابقة؛ مبا مي ّكن من
تقوية أواصر التعاون االقتصادي والسياسي.
2 .2إعادة تفعيل عمل اللجنة الثالثية (العراقية-الرتكية-األمريكية) الرئيسة والفرعية ،اليت تشكلت
يف العام (.)2007
3 .3البدء مبفاوضات مباشرة عالية املستوى بني الطرفني ملعاجلة مشكلة وجود عناصر حزب العمال
الكردستاين.
4 .4التأكيد على أن تقف تركيا على املسافة نفسها من مجيع مكوانت الشعب العراقي وأحزابه
السياسية ،وعدم أتييدها جلهة سياسية أو مكون على حساب اآلخر.
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5 .5تكثيف الزايرات الرمسية بني مسؤويل البلدين لتطوير العالقات السياسية ،وتنسيق املواقف جتاه
قضااي املنطقة وأزماهتا.
6 .6تشجيع آليات الدبلوماسية الشعبية بني البلدين من طريق منظمات اجملتمع املدين ،والتعاون
الثقايف ،والنشاطات اجملتمعية.
7 .7تكثيف التعاون االقتصادي وتبادل اخلربات االقتصادية والعلمية والفنية بني البلدين ،وتشجيع
االستثمارات ،وحركة رؤوس األموال ،وأعمال املقاوالت ،ومشاريع الطاقة ،وبناء شبكات
أانبيب جديدة لنقل النفط والغاز بني البلدين.
8 .8أن تؤدي اجلهات السياسية العراقية اليت لديها صالت وعالقات إجيابية مع تركيا أدواراً إجيابيةً؛
لرتميم العالقات ،وإصالح اخللل الذي أصاهبا ،وجتاوز رواسب املاضي القريب وما رافقته من
محلة صخب إعالمي وتصعيد سياسي ،والسري ابجتاه التهدئة واهناء عوامل التوتر واخلالف.
9 .9التفاوض مباشرة بشأن مستقبل تواجد (يب كا كا) يف العراق ،بعد حتديد أماكنهم ،وممارسة
الضغط من كال اجلانبني على حكومة إقليم كردستان للتعاون جبدية إلهناء هذا امللف ابلتنسيق
مع املنظمات الدولية والسيما األمم املتحدة إلبعاد عناصر احلزب خارج العراق ،بنحو مشابه
ملا حصل ملنظمة جماهدي خلق اإليرانية يف العراق.
1010التنسيق بني الطرفني للضغط على حكومة إقليم كردستان سياسياً واقتصادايً بشأن قضية
كركوك ،وإجبارها على االنصياع ملا هو منصوص عليه يف الدستور العراقي مبا خيدم مصاحل
اجلانبني العراقي والرتكي؛ وابلتايل فإن على احلكومة الرتكية الضغط اقتصادايً على حكومة
اإلقليم ،وإيقاف التعاون معها يف قضية تصدير النفط ،وعدم السماح بعملية التصدير ّإل
مبوافقة احلكومة املركزية يف بغداد ،مبا يشكل ورقة ضغط ختدم الطرفني يف هذه القضية.
1111تشكيل جلنة ثنائية لدراسة ملف املطلوبني واملتورطني يف قضااي اإلرهاب والفساد وغريها،
واملتواجدين يف أراضي البلدين ،وتسليمهم إىل اجلهات املختصة.
يتول مسؤولية التنسيق العسكري
1212تشكيل مركز تنسيق عسكري-أمين مشرتك بني اجلانبني ّ
والعمليايت يف مناطق احلدود ،وتبادل املعلومات االستخبارية عن نشاطات اجلماعات اإلرهابية
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وأماكن تواجد عناصرها.
1313االبتعاد عن محالت التصعيد الكالمي يف اإلعالم اليت كانت السبب الرئيس يف الكثري من
األزمات بني الطرفني ،واللجوء بدالً عن ذلك إىل احلوار البنّاء اهلادئ لشرح خماوف الطرفني من
القضااي املختلف عليها وتوضيحها كقضية الوجود العسكري الرتكي يف بعشيقة ،وقضية احلشد
الشعيب ،اليت كان لإلعالم دور كبري يف توتري األجواء وتعكريها بني الطرفني.
املصادر:
1 .1حممــود عبــد الرمحــن خلــف الزيــدي« ،سياســة تركيــا اخلارجيــة جتــاه دول اجل ـوار العــريب (الع ـراق
وســوراي)  ،1993 – 1980رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،اجلامعــة املســتنصرية .)2002( ،
2 .2رانيــا حممــد طاهــر« ،الــدور اإلقليمــي الرتكــي يف ظــل ثــورات الربيــع العــريب» ،رؤيــة تركيــة ،مركــز
ســيتا للدراســات ،أنقــرة.2013 ،
3 .3حســن ال ـراري« ،الغــرب مشــغول يف ق ـراءة الظاهــرة السياســية اخلارجيــة» ،االقتصاديــة ،العــدد
( ،5/11/2010 ،)6243متــاح علــى:
http://www.aleqt.com/2010/11/05/article_465199.html

4 .4حممود عرفات « ،أردوغان  ..قصة سراب» مقاالت ،البديل ،متاح على:
http://elbadil.om/?p=465618
5 .5أمحــد داود اوغلــو« ،معــامل السياســة اخلارجيــة الرتكيــة يف منطقــة متغــرة ويف العــامل كلــه» ،رؤيــة
تركيــة ،مركــز ســتا للدراســات ،أنقــرة ،ربيــع .2012
6 .6عائشــة كارابت« ،حـوار مــع وزيــر اخلارجيــة الرتكــي أمحــد داود أوغلــو» ،قنطــرة  ،2010 ،متــاح
على:
http://ar.qantara.de/content/hwr-m-wzyr-lkhrjy-ltrky-hmd-dwd-glwlsn-bhj-l-khrt-tryq-bl-lwswl-l-nhy-ltryq
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7 .7إبراهيــم أب ـراش« ،السياســة الرتكيــة :أيديولوجيــة صداميــة أم براغماتيــة مســتحدثة» ،ابلنايشــن،
 ،6/6/2010متــاح علــى:
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=415

8 .8بولنــت اراس« ،السياســة اخلارجيــة الرتكيــة  ..نظــرة مــن الداخــل» ،جملــة دراســات الشــرق
األوســط ،مركــز دراســات الشــرق األوســط ،عمــان.2012 ،
9 .9هاينتس كرامر« ،تركيا املتغرية :تبحث عن ثوب جديد» ،مكتبة العبيكان ،الرايض2001 ،
1010أمحد داود أوغلو« ،العمق االسرتاتيجي» ،الدار العربية للعلوم انشرون ،بريوت.2010 ،
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مستقبل التحالف الروسي-اإليراني-التركي
أحمد حسن علي*

2018-10-17
مل يكن يف احلسبان حني بدء احلرب السورية أن ميكن لتحالف ثالثي بعد سبع سنوات
الظهور وتغيري توازن القوى يف الشرق األوسط؛ ما قد يؤدي إىل تفكيك حلف الناتو أو احتمالية
خروج تركيا منه مع أهنا تشرتك بثاين أكرب قوات هبذا احللف.
إن هذا التحالف الثالثي جيعل من الصعوبة مبكان على إدارة الرئيس األمريكي ترامب أن
ينجح يف حصار إيران ،فضالً عن إجهاض مشروع اإلقليم الكردي يف سوراي اليت تعدها الوالايت
املتحدة من أفضل حلفائها يف املنطقة.
والغريب يف هذا التحالف الثالثي -الروسي ،واإليراين ،والرتكي -أن البلدان الثالثة
متتلك أجندات خمتلفة عن بعضها بسياسات مغايرة عرب مزيج من األهداف الداخلية واخلارجية.
وابختصار :إن هذا التحالف «هش ومعقد» ،وإن استمراره يف مواجهة أي حترك عسكري مشرتك
أمريكي بريطاين فرنسي -على سوراي غري واضح ،ولكن على املدى البعيد سيبقى التحالف قائماًبعد انتهاء احلرب السورية.
لقد قام هذا التحالف على هدف حمدد أال وهو تطبيع الوضع السوري على املدى الطويل،
عرب مواصلة تعزيز القضاء على اإلرهاب الدويل ،واستقرار العملية السياسية يف سوراي ،وخلق
الظروف الالزمة لعودة النازحني السوريني يف الداخل والالجئني يف اخلارج.
مؤمترات السالم السورية
منذ أكثر من سبع سنوات عُقدت اجتماعات كثرية من أجل السالم يف سوراي لكن مجيعها
ابءت ابلفشل ،بدءاً من خطة السالم ذات النقاط الست اليت اقرتحها األمني العام السابق لألمم
املتحدة كويف عنان يف عام  2012ابالتفاق مع جامعة الدول العربية(.)1
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
41

حصاد البيان

إذ كانت النقطة األوىل يف خطة السالم األممية هي التحضري من أجل عملية سياسية شاملة
يف سوراي ملعاجلة التطلعات املشروعة للشعب السوري .ويف النقطة الثانية االلتزام بوقف القتال
وتدخل األمم املتحدة لإلشراف على حنو فعال يف إيقاف العنف املسلح من قبل مجيع األطراف؛
حلماية املدنيني ،وحتقيق االستقرار يف البالد.
ويف تلك املرحلة ،طلب األمني العام السابق لألمم املتحدة من احلكومة السورية ّأل تستخدم
قواهتا األسلحة الثقيلة يف املراكز السكانية ،وأن تبدأ بسحب العناصر العسكرية من التجمعات
السكانية وما حوهلا .لكن خطة عنان للسالم مل تتطرق لذكر املعارضة املسلحة ،مبا يف ذلك
اجلماعات اجلهادية العلنية أو غري العلنية وقوات سوراي الدميقراطية ذات األغلبية الكردية.
ومع ذلك ،فإن مبعوث األمم املتحدة الذي صاغ «خطة السالم ذات النقاط الست»
كان ينبغي أن يسعى -قبل كل شيء -إىل االتفاق على تصنيف وضع املعارضة -أي اجلهاديني
والفصائل الكردية وتنظيم داعش .-وحىت اآلن ال أحد يعرف كيف كان إبمكان خطة كويف عنان
حتقيق «وقف فعال للعنف املسلح».
وطلبت النقطة الثالثة يف خطة عنان «ضمان توفري املساعدات اإلنسانية جلميع املناطق
املتضررة من القتال»؛ وهنا تساءل املراقبون ،كيف ميكن الوصول إىل املناطق اليت حتت سيطرة
اجلهاديني؟
وحثت النقطة الرابعة «على تكثيف وترية وحجم إطالق سراح األشخاص احملتجزين تعسفاً»،
أي ضمان العودة اآلمنة ألكثر من مليون حمتجز يف املخيمات وماليني النازحني ،والسؤال كان يف
كيفية إرغام اجلماعات اجلهادية على تقبل عودة النازحني.
وحثت النقطة اخلامسة على «ضمان حرية احلركة للصحفيني يف مجيع أحناء البالد» ،ودعت
النقطة السادسة إىل «احرتام حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التظاهر السلمي على حنو قانوين».
يف املقابل ،أرادت األمم املتحدة فرض عقوابت صارمة ضد النظام السوري يف املدة ما بني2011
و ،2012اليت واجهت رفض من قبل روسيا والصني يف جملس األمن .وفشلت خطة عنان ألهنا مل
تكن خطة سالم حقيقية ،وتوقفت اللجنة املشرتكة األممية العربية عن العمل يف سوراي.
ويف تلك املرحلة -ومبساعدة اجلهات الفاعلة الدولية -شاركت املعارضة السورية يف حماداثت
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جنيف مبا يف ذلك بعض اجلماعات اجلهادية ،لكنها الدول الداعمة ضد النظام السوري فشلت يف
تشكيل حكومة انتقالية من مجيع أطراف املعارضة املسلحة املتحاربة.
ويف  ،2014بدأت مرحلة جنيف الثانية؛ هبدف هتيئة الظروف إلجراء حماداثت جديدة
أكثر فعالية .ومع ذلك ،مل تشارك املعارضة الكردية املسلحة وال اجملموعات اجلهادية املختلفة،
واألهم أن النظام يف دمشق مل يشارك بعد حتذير الرئيس األمريكي السابق ابراك أوابما من عدم
بقاء األسد يف السلطة(.)2
ويف تلك املدة ،بدأت عمليات تنظيم داعش بني العراق وسوراي ،ويف الوقت نفسه أنشأت
الوالايت املتحدة حتالفاً دولياً من  79دولة للقضاء على دولة داعش .وعندما بدأ اجليش السوري
ابالهنيار ،تدخلت روسيا مباشرة يف احلرب السورية .ومع هناية  ،2015مت أتسيس جمموعة دعم
سوراي الدولية من عشرين دولة ومنظمة دولية -مبا يف ذلك إيران ،-ضمن إطار األمم املتحدة؛
هبدف صياغة مسودة اتفاقية تُقدم إىل مؤمتر فيينا املستقبلي.
وقد مت تضمني املقرتح النهائي جملموعة دعم سوراي يف قرار جملس األمن الدويل رقم (،)2254
مع خارطة طريق لعملية السالم يف سوراي وحتديد جدول زمين إلجراء مزيد من احملاداثت .ونص
القرار رقم ( )2254على مدة أقصاها ستة أشهر للمفاوضات بني احلكومة واملعارضة ،دون مزيد
من التفاصيل واملواصفات بشأن طبيعة املعارضة املسلحة اجلهادية أو غريها(.)3
ومن طرف واحد ،أعلنت اململكة العربية السعودية تنظيم جلنة مفاوضات عليا من معظم
اجلماعات اجلهادية يف ذلك الوقت يف سوراي ،وضمت اللجنة أيضاً أعضاء من اجمللس الوطين
الكردي الذين انسحبوا بعد مدة قصرية ،وأعضاء من اليسار السوري ،مع آخرين اختفوا يف وقت
الحق .وقد استضافت احلكومة الربيطانية هذه اللجنة الحقاً .وكانت قضية اخلالف األساسية يف
هذه اللجنة هي األكراد السوريون ،الذين استُبعدوا من املفاوضات بفضل الضغط الرتكي(.)4
ويف وقت الحق ،بدأت جنيف الثالثة اليت فشلت بنحو سريع بسبب االنتصارات العسكرية
للنظام السوري بدعم من روسيا وإيران .وأخرياً ،بدأت مرحلة جديدة من جنيف الرابعة اليت
استضافت فيها حماداثت أخرى بني حكومة بشار األسد وجلنة املفاوضات العليا املدعومة سعودايً(.)5
ومن جانب آخر ،بدأت أيضاً حماداثت جادة يف أستانة عاصمة كازاخستان عرب سلسلة
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غري مباشرة من احملاداثت بني النظام السوري وروسيا ،مث إيران ،وتركيا ،مع جمموعات من اجلهاديني
الذين شاركوا يف احملاداثت ابهتمام غري اعتيادي .ومتكنت حماداثت أستانة من التوصل إىل هدنة
بني األطراف املتصارعة(.)6
يف أيلول  2017أُنشئت أربع مناطق خلفض التصعيد يف سوراي برعاية الدول الثالث واجلماعات
اجلهادية ،ومشلت تقريباً مجيع املناطق اليت شهدت القتال بني احلكومة واجلماعات اجلهادية(.)7
ماذا تريد كل من روسيا وإيران وتركيا؟!
تدعم روسيا منذ زمن طويل النظام السوري ،إذ زودت القوات احلكومية ابلدعم اجلوي
واألسلحة ،وقدمت هلا الدعم الدبلوماسي يف األمم املتحدة ويف حماداثت السالم الدولية ،فضالً عن
أن لروسيا قوات على األرض السورية.
وقد تدخلت روسيا بنح ٍو مباشر يف سوراي يف تشرين األول  2015حينما بدأت بشن
غارات جوية ضد أهداف للجماعات اجلهادية ،وقالت روسيا إن الوالايت املتحدة تستخدم القوة
العسكرية ليس ضد داعش وإمنا إلبطاء التقدم العسكري السوري(.)8
وما تريده موسكو هو بقاء الرئيس األسد على السلطة وأتمني نفوذها العسكري يف املنطقة،
إذ أن لديها قاعدة جوية عسكرية مهمة يف حمافظة الالذقية غرب سوراي وقاعدة حبرية يف مدينة
طرطوس الساحلية .وتسعى القيادة الروسية إىل عقد اتفاق سالم واسع بني الفصائل املعتدلة يف
سوراي يسمح لألسد ابلبقاء؛ لذا توجهت روسيا لرعاية حماداثت أستانة مع إيران وتركيا.
فيما كانت تركيا منذ بداية احلرب السورية إحدى الداعمني الرئيسني للمعارضة السورية غري
الكردية مبا يف ذلك اجليش السوري احلر ،وشنت القوات الرتكية غارات جوية ضد أهداف لتنظيم
داعش كجزء من التحالف الذي تقوده الوالايت املتحدة ،ونفذت غارات جوية أحادية اجلانب
ضد قوات املعارضة الكردية يف مشال سوراي ،وأرسلت قوات برية إىل داخل األراضي السورية حملاربة
داعش والقوات الكردية كجزء من العملية اليت نفذهتا تركيا واملعروفة ابسم «درع الفرات».
وما تريده تركيا ابلدرجة األساس هو منع حتقيق أية مكاسب لألكراد يف احلصول على أقليم
مستقل على األراضي السورية أو احلصول على حكم ذايت يف أي تسوية ما بعد احلرب .وترى تركيا
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أن املقاتلني األكراد السوريني مرتبطون حبزب العمال الكردستاين الذي خاض حرابً استمرت أكثر
من ثالثة عقود مع القوات الرتكية.
ويف اآلونة األخرية ،بدا القادة األتراك مضطربني حول ما إذا كان ينبغي السماح لألسد
ابلبقاء يف السلطة يف اتفاق سالم هنائي ،عرب حماداثت السالم اليت تدعمها تركيا يف مفاوضات
أستانة بينما عارضت بشدة مشاركة الفصائل الكردية يف حماداثت السالم.
ومن جانبها تدعم إيران حكومة األسد منذ زمن طويل وقدمت للنظام احلاكم مساعدات
عسكرية كبرية ،ودخلت بنحو مباشر وغري مباشر يف حماربة الفصائل املتطرفة ضمن املعارضة
السورية ،يف توجه مشابه لروسيا .وما تريده إيران منذ مدة طويلة هو إسناد األسد ضد املنافسني
اإلقليميني (إسرائيل واململكة العربية السعودية).
لذلك انضمت إيران إىل حماداثت جنيف للسالم يف هناية  2015بعد أن أسقطت
الوالايت املتحدة معارضتها للمشاركة اإليرانية ،مث رعت طهران حماداثت السالم يف أستانة إىل
جانب تركيا وروسيا؛ وسجلت إيران النجاح الذي ال شك فيه يف كوهنا جزءاً من االئتالف الرابح
مع تركيا وروسيا ،يف وقت تبذل فيه الوالايت املتحدة مع اململكة العربية السعودية قصارى اجلهد
لتهميش إيران على الساحة الدولية .وتريد اجلمهورية اإلسالمية أن تكون جزءاً من برانمج إعادة
اإلعمار السورية؛ وابلتايل ضمان وجودها على األرض.
وكان على الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان -كجزء من التحالف مع روسيا وإيران-
أن يتخلى عن هدفه يف اإلطاحة ابلرئيس السوري بشار األسد واالتفاق يف هذه املرحلة على أن
تنسحب القوات الرتكية من املناطق اليت استولت عليها يف مشال سوراي ،حيث طلبت كل من روسيا
وإيران من تركيا تسليم املناطق اليت احتلها األتراك إىل اجليش السوري.
وكانت تركيا على خالف مع حلفائها التقليديني يف الناتو بشأن نزاع خيص موارد النفط
والغاز يف البحر بني اليوانن وقربص .وغضب الرئيس أردوغان من رفض دول االحتاد األورويب تسليم
اجلنود واملدنيني األتراك الذين اهتموا ابلتخطيط النقالب عام  .2016ابملقابل أدانت معظم دول
الناتو قيام موسكو ابغتيال معارضني روسيني يف بريطانيا ،إال أن األتراك مل يوجهوا أي إدانة لروسيا.
ضم وفود كردية يف املفاوضات
وال يدعم الروس حرب الرئيس أردوغان على األكراد وحاولوا ّ
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حول مستقبل سوراي .لكن من الواضح أن موسكو أعطت أنقرة الضوء األخضر ملهامجة األكراد
الذين صاروا جزءاً من التحالف األمريكي الذي بدوره مل يتصادم مع اجليش الرتكي خالل مهامجته
للفصائل الكردية .ومثل هذا الصدام يبدو غري حمتمل ،على الرغم من أن القيادة الرتكية وجهت
خطاابت شديدة اللهجة ضد دول التحالف األمريكي ،واعتربت أن الوالايت املتحدة خانت تركيا
بتقدمي الدعم للفصائل املصنفة إرهابياً يف تركيا(.)9
لقد أظهرت كلٌّ من روسيا وتركيا وإيران أولوايت متعارضة ومصاحل خمتلفة يف سوراي واملنطقة
برمتها ،وللدول الثالث أجنداهتا اخلاصة .فإيران ومنذ عقود يف موقف ٍ
معاد للوالايت املتحدة،
وزادت شدة العداوة منذ أن أصبح دوانلد ترامب رئيساً .يف حني أن تركيا هي حليف للناتو لكن
بعالقات متوترة حالياً مع واشنطن ،والسيما بسبب الدعم األمريكي للفصائل الكردية يف سوراي .أما
روسيا فإهنا تنظر إىل الوالايت املتحدة مثلما كانت على عهد االحتاد السوفييت -منافس جيوسياسي
ينبغي إحباطه أينما ُوِجد وحيثما كان ذلك ممكناً ،-وقد وصف وزير اخلارجية الروسي سريجي
الفروف العالقات الثنائية أبهنا «أسوأ مما كانت عليه يف أثناء احلرب الباردة(.)10
وعلى ذلك ،فإن الدول الثالث جتتمع ملواجهة الوجود األمريكي وإنشاء قوة موازنة مضادة،
وتعمل الدول الثالث كما لو أهنا تتخذ القرارات توافقياً لتصنع سياسة مستقلة عن الوالايت
املتحدة ،القاسم املشرتك األساس.
لكن يف الوقت نفسه ،ال متانع تركيا من الوجود اإليراين يف سوراي على أن يرحل األسد (وهو
ما ترفضه روسيا وإيران) .وتريد روسيا عالقات أوثق مع تركيا ولكنها حتتاج أيضاً إىل نظام األسد
ملد نفوذها يف الشرق األوسط وبقاء قاعدهتا البحرية املتوسطية يف طرطوس (وهو ما ترفضه تركيا).
وتسعى إيران إىل احلفاظ على خطوط اإلمداد حلزب هللا يف لبنان وإبعاد تركيا عن العراق (وهو ما
ترفضه تركيا أيضاً).
وإذا كانت إيران تريد احلصول على دعم روسيا وتركيا يف مواجهة الوالايت املتحدة وإسرائيل
واململكة العربية السعودية ،فإن تركيا تسعى أيضاً إىل احلصول على دعم مطلق من روسيا وإيران؛
وصول إىل هنر دجلة ،حيث وجود القوات
لتمديد عملياهتا إىل شرق سوراي حىت هنر الفرات ً
األمريكية جنباً إىل جنب مع الوحدات الربيطانية والفرنسية والفصائل الكردية.
46

مقاالت ابحثي املركز

ماذا لو اهنار االقتصاد الرتكي؟
بعد اخنفاض قيمة العملة الرتكية من املمكن أن يدخل االقتصاد الرتكي يف حالة ركود بسبب
ارتفاع الدين العام ،ومع استمرار فرض الوالايت املتحدة عقوابت اقتصادية على تركيا ستنعكس
التأثريات على النواحي االسرتاتيجية والعسكرية.
ُّ
وتعد تركيا نفسها احلاجز الذي مينع انتقال مآسي حروب الشرق األوسط إىل أورواب .وفيما
كانت تركيا قبل بضع سنوات تستعد لالنضمام إىل االحتاد األورويب كدولة كاملة العضوية ،جندها
اليوم على عالقات متوترة مع أورواب والوالايت املتحدة .وحتد تركيا من الشرق واجلنوب ست دول،
هي( :جورجيا ،وأرمينيا ،وانخشفان (أراض اتبعة ألذربيجان) ،وإيران ،والعراق ،وسوراي) .مخس
منها دخلت بنحو غري مباشر يف نزاع مسلح مستمر أو حبرب مباشرة .وترى تركيا نفسها أهنا متنع
تنظيم داعش من الدخول إىل اليوانن مث إىل أورواب ،وحتافظ على احلرب السورية داخل سوراي ،ومتنع
روسيا من العودة إىل بلغاراي.
وقد عرب الرئيس الرتكي عن غضبه يف مقال بصحيفة نيويورك اتميز على العقوابت االقتصادية
األمريكية ،قائالً إن لرتكيا بدائل ،وإن االجتاه األحادي األمريكي وعدم االحرتام جتعل تركيا تبحث
عن أصدقاء وحلفاء جدد(.)11
ويبدو أن هناك مجلة أمور أغضبت الرئيس أردوغان ،منها :اعتقاده أن رفع أسعار الفائدة
ستؤدي إىل نتائج اقتصادية سيئة على تركيا .وانقش من الناحية التارخيية أن ارتفاع أسعار الفائدة
يسبب يف الواقع إىل ارتفاع التضخم ،فيما يعتقد اخلرباء أن ارتفاع الفائدة يؤدي إىل خفض التضخم
جبعل األموال أكثر تكلفة.
من حيث املبدأ ،حينما يرفع البنك املركزي أسعار الفائدة فإنه يبيع السندات وأيخذ العملة
من تلك املبيعات؛ وابلتايل جيعل من عملته اخلاصة أكثر ندرة وأكثر قيمة .وتشجع معدالت
الفائدة العالية املدخرين على إيداع األموال يف املصارف الرتكية .ويرى اخلرباء أن هذا هو ابلضبط
ما حتتاج إليه تركيا ملنع االهنيار االقتصادي األوسع.
ويف أثناء منتصف شهر أيلول -وخبالف التوقعات -فاجأ البنك املركزي الرتكي األسواق
برفع سعر الفائدة بنحو أكرب من املتوقع لتعزيز اللرية؛ مما رفع من قيمة اللرية قليالً .وعلى الرغم من
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رفع سعر الفائدة بنحو حاد من قبل البنك املركزي الرتكي ،فقد واصلت اللرية اخنفاضها بعد صعود
يسري وسط تضخم هائل(.)12
واخنفضت اللرية يف األشهر املاضية بسبب املخاوف من الوضع الداخلي واألزمة يف العالقات
مع الوالايت املتحدة .وقال البنك املركزي الرتكي يف تقرير نشرته بعض وسائل اإلعالم :إن تطورات
التضخم تشري إىل «خماطر كبرية على استقرار األسعار»؛ بسبب االخنفاض األخري يف قيمة اللرية،
وإن «الرتاجع يف سلوك التسعري يستمر يف فرض خماطر تصاعدية على توقعات التضخم على الرغم
من ضعف الطلب احمللي» ،وأضاف التقرير أن «املوقف الصارم يف السياسة النقدية سيحافظ على
حنو حاسم إىل أن تظهر توقعات التضخم حتسناً كبرياً» (.)13
ويبدو أن تركيا بدأت تفكر يف السيناريو األسوأ أال وهو البحث عن أصدقاء جدد إلنقاذها.
ومن وجهة نظر اسرتاتيجية أو عسكرية ،يرى أردوغان أن البحث عن أصدقاء جدد ابت مسألة
مهمة .حيث إن لدى تركيا الكثري من القواسم املشرتكة مع إيران وروسيا ،فهم مجيعاً هدف
للعقوابت األمريكية .وإذا مل يستطع الغرب إجياد طريقة للتصاحل مع تركيا ،وإذا مل يغري أردوغان
هنجه احلايل ابلتقارب مع روسيا وإيران ملواجهة ما يعده اخلطر الكردي ،وإذا استمرت الوالايت
املتحدة ابلعقوابت؟ فإن السيناريو األسوأ هو أن تتجه احلكومة الرتكية إىل أصدقاء جدد إلنقاذها،
فيما تستمر اللرية ابهلبوط.
هل ميكن أن تتصادم روسيا مع تركيا!؟
ُّ
تعد مسألة أمن حمافظة إدلب السورية العثرة الكبرية يف العالقات بني روسيا وتركيا .إذ
ابلنسبة لرتكيا ،فإن أمن إدلب غري قابل للتفاوض حيث انتشر فيها اجليش الرتكي منذ العام املاضي،
وتشكل نقطة قوة سياسية حامسة للرئيس أردوغان .ومن دون ضماانت أمنية روسية يف إدلب،
فإن أمام تركيا إما أن تقوم ابلتصعيد العسكري وإما الكف عن املشاركة يف تشكيل مستقبل احلكم
السوري؛ وابلتايل تعاملت روسيا ابحرتام مع تركيا وعقدت اتفاقية حلل اخلالف .وإن احرتام روسيا
للمصاحل الرتكية يف سوراي جاء الستباق خروج أردوغان من حماداثت أستانة.
لقد جنح الرئيس فالدميري بوتني يف االستفادة من املخاوف األمنية الرتكية بعد االنتصارات
اليت حققها اجليش السوري ،وابلوقت نفسه قدم الدعم السياسي لرتكيا ضد الفصائل الكردية يف
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سوراي ،وكانت النتيجة حتقيق التعاون يف عدة جماالت وأمهها يف عملية السالم السورية يف أستانة.
ومنذ أاير  ،2017حققت حماداثت أستانة بني الروس واألتراك واإليرانيني نتائج ملموسة
على األرض السورية بتحديد أربع مناطق خلفض التصعيد يف سوراي .ومن املفارقات أن حماداثت
أستانة أدت إىل استيالء اجليش السوري على ثالث من مناطق وقف إطالق النار املذكورة.
واليوم ،بقيت حمافظة إدلب كمعقل أخري للمعارضة السورية ولكنها -على عكس املناطق
األخرى -تتعارض مصاحل مجيع القوى الكربى يف إدلب مما يزيد من خماطر املواجهة بينها بنحو
كبري(.)14
إن أي عملية عسكرية كربى للنظام السوري ستؤدي إىل توجه اجلماعات املعارضة املسلحة
جتاه تركيا ،إذ إن إدلب أصبحت إحدى أكثر املناطق كثافة لألشخاص النازحني داخلياً ،وتشري
التقديرات إىل أن نصف سكان إدلب البالغ عددهم أكثر من مليوين نسمة قد نزحوا خالل
السنوات الثماين املاضية ،ووصل ابلفعل مئات اآلالف من النازحني اجلدد إىل احملافظة يف العام
املاضي.
وأظهرت تركيا استعدادها الستخدام القوة العسكرية يف سوراي لتأمني مصاحلها املتصورة.
وركزت كل من عملية درع الفرات وغصن الزيتون على االستجابة للتطورات املرتبطة بتهديد
الفصائل الكردية ألمن أنقرة على حدودها اجلنوبية .وقد أعرب أردوغان نفسه عن قلقه من هجوم
اجليش السوري على املعارضة يف إدلب يف عدة مناسبات(.)15
إن الكيفية اليت تنتهي هبا األزمة يف إدلب ستنعكس بظالهلا على العالقات الروسية-الرتكية.
فمنذ أواخر عام  ،2015اتبعت كل من روسيا وتركيا اسرتاتيجية عسكرية يف سوراي قائمة على
التفاهم املشرتك ،وعلى الرغم من إسقاط األتراك للطائرة الروسية وما أعقبها من اغتيال السفري
الروسي يف تركيا فقد استمرت الشراكة؛ وهذا األمر أاثر دهشة املراقبني.
ومن جانب آخر ،فقد ُِهّ َشت الوالايت املتحدة يف احملاداثت الثالثية اليت تشكل املستقبل
السياسي يف سوراي .وأظهرت السنوات الثالث األخرية أن الوالايت املتحدة ليست يف وضع جيد
للتعاون مع روسيا يف سوراي .ومع ذلك ،ما يزال إبمكان الوالايت املتحدة استعادة تركيا كشريك
مهم .لكن اخلالفات األخرية بني إدارة ترامب والرئيس أردوغان بشأن احتجاز القس األمريكي
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أندرو برونسون فرضت عقوابت على االقتصاد الرتكي من خالل زايدة الرسوم اجلمركية األمريكية
على الفوالذ واألملنيوم؛ مما أدى إىل إضعاف العالقة األمريكية الرتكية.
ويف شهر أيلول  ،2018وافق الرئيس الرتكي مع نظريه الروسي على إنشاء منطقة منزوعة
السالح يف إدلب .وع ّدت أنقرة االتفاق جناحاً دبلوماسياً كبرياً ةىى ،لكنها تواجه مهمة ليست
ابلسهلة يف إزالة اجلماعات املتطرفة وسحب أسلحتهم الثقيلة من منطقة متتد من  15إىل 20
كيلومرتاً حبلول اخلامس عشر من تشرين األول ،مثل حركة حترير الشام (القاعدة) وهي قوة جهادية
قوامها حنو ثالثني ألف شخص يف غرب إدلب ابلقرب من احلدود الرتكية وداخل مدينة إدلب
نفسها .والسؤال هنا كيف سرتغم تركيا اجلهاديني بتسليم أسلحتهم وترك مواقعهم؟!(.)16
وقد أشارت احلكومة الرتكية إىل أهنا ستحاول إقناع اجلماعات اجلهادية وإال ستستخدم القوة
إلجبارها على مغادرة املنطقة املنزوعة من السالح .وستحرص أنقرة على جتنب املواجهة العسكرية،
وستتطلع إىل أتثريها على املعارضة اليت تلقت الكثري من الدعم الرتكي ،لكن اجلماعات املتطرفة مثل
تنظيم داعش والقاعدة والنصرة لن ترضخ بسهولة .وأتمل روسيا أن تنجح تركيا يف إقناع اجلميع
ابملغادرة ،وهو أمر صعب جداً.
وتريد تركيا سيطرة املعارضة السورية املوالية هلا على مناطق إدلب اجملاورة هلا لتفادي أي هتديد
أمين على تركيا ،وسيتم توفري ما يكفي من الضماانت األمنية لعودة الالجئني السوريني يف تركيا.
وترى القيادة الرتكية أهنا بعقد هذا االتفاق مع موسكو قد أزالت خطر اخلروج اجلماعي الكبري من
الالجئني يف إدلب إىل تركيا.
خالصة القول
يف أوائل أيلول  ،2018أعلنت إدارة ترامب بقاء القوات األمريكية إىل أجل غري مسمى يف
سوراي ،بعد أن أعلن يف وقت سابق أنه يريد سحب اجلنود األمريكيني .ويف الوقت نفسه طالبت أبن
تسحب إيران قواهتا من سوراي رغم توقيع طهران اتفاقية تعاون عسكري مع دمشق اليت أوضحت
أهنا ال تنوي املغادرة قريبا.
هدف إيران النهائي هو ردع الوالايت املتحدة واحلد من نفوذها وجعل وجودها العسكري
هناك أكثر كلفة .وللقيام بذلك ،فإهنا تركز جهودها على مشال سوراي حيث حتاول إقامة حقائق
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جديدة على األرض مبساعدة روسيا وتركيا(.)17
وتتشارك كل من إيران وروسيا وتركيا يف النظر إىل القوات األمريكية املوجودة يف املنطقة
الواقعة شرق هنر الفرات اليت هي حتت سيطرة الفصائل الكردية السورية ،على أهنا -القوات
األمريكية -عامل أساس يف عدم التوصل إىل حل سلمي للحرب السورية .فيما تعدها احلكومة
السورية قوات احتالل متنع شرق الفرات من االنضمام إىل بقية األراضي السورية احملررة.
ومع التوصل إىل اتفاق حلل أزمة حمافظة إدلب ،تسعى إيران مع احلكومة السورية يف السيطرة
على إدلب إما من خالل الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية؛ األمر الذي سيرتك األراضي اليت
تسيطر عليها الفصائل الكردية مبنزلة احلاجز األخري للسالم .وهذه النقطة ابلذات يف صاحل تركيا
اليت أجرت عمليتني عسكريتني ضد الفصائل الكردية املدعومة من الوالايت املتحدة.
لكن اخلالف الذي حصل بني إيران وروسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى يف قمة طهران
كان يف السعي إىل التوافق يف اآلراء للتحرك ضد املعارضة املسلحة على غرار مناطق خفض
التصعيد األخرى .لكن تركيا فضلت االتفاق مع روسيا بشأن إدلب .ومهما يكن فإن اهلدف التايل
ستكون املنطقة الكردية حيث تتلقي املصاحل الرتكية مع الروسية واإليرانية ،اليت قال عنها الرئيس
اإليراين حسن روحاين إن اخلطوة األخرية حلل األزمة السورية ستكون يف شرق الفرات ،ويقصد
حيث وجود القوات األمريكية.
إن إيران اليت أعربت عن دعمها التفاق إدلب بني الروس واألتراك ترى أهنا تسوية مؤقتة يف
حل دائم إلدلب .وإن اتفاق إدلب واملنطقة منزوعة السالح
حل اخلالفات مع تركيا بشأن إجياد ّ
سيؤجل العمليات العسكرية مؤقتاً فقط.
تعاين الدول الثالث من عقوابت الوالايت املتحدة ولديها مشكالت حقيقية مع إدارة
الرئيس ترامب .وتتشارك الدول الثالث يف خماوف جيوسياسية حول الوالايت املتحدة.
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تصميم نهج جديد إلصالح اإلدارة المالية العامة في العراق
علي المولوي*

2018-10-20
تواجه مسرية إعادة إعمار العراق العديد من التحدايت ،إذ حتتاج احلكومة اجلديدة إىل
التحرك حبذر إن أرادت احلفاظ على االستقرار االقتصاد الكلي واالنضباط املايل ،بينما حتاول يف
الوقت نفسه تلبية االحتياجات امللحة للمواطنني ،عرب حتسني تقدمي اخلدمات ،وخلق الوظائف،
ومحاية املكاسب األمنية؛ ونتيجة لذلك ،ليس هناك من شك يف أن احلكومة ستضطر إىل زايدة
اإلنفاق العام على اخلدمات األساسية ،وإعادة فتح التوظيف يف القطاع العام للتقليل من معدالت
البطالة ،واالستمرار يف االستثمار يف قطاع األمن؛ لضمان جاهزية قوات األمن العراقية ملواجهة أي
خطر إرهايب صاعد.
وانعكست هذه الضرورات يف املوازنة االحتادية لعام  2019بوضوح ،إذ كشفت املسودة
األولية للموازنة اليت تق ّدم إىل جملس الوزراء عن زايدة بنسبة  % 23يف إمجايل اإلنفاق مقارنة بعام
 ،2018يف حني من املتوقع أن يزداد إمجايل اإليرادات احلكومية بنسبة  % 16عند حوايل 90
مليار دوالر ،وسيزيد عدد موظفي القطاع العام املدرجني يف املوازنة مبقدار  46،000شخص؛
ونظراً الرتفاع أسعار النفط عما كان متوقعاً ،يبدو أن بعض التدابري ستُتخذ للتخفيف من التقشف
إىل حد ما.
ومن املرجح أن ينهي العراق هذا العام بوجود فائض يف املوازنة ،إذ بلغت إيرادات البالد من
العائدات النفطية اآلن حوايل  8مليارات دوالر لكل شهر ،مقارنة مبا يزيد على  2مليار دوالر يف
كانون األول لعام  .2016وعلى وفق بياانت وزارة املالية ،فقد بلغ الفائض يف املوازنة  12.6مليار
دوالر حبلول هناية شهر متوز من هذا العام ،وإذا استمرت الظروف احلالية ،فمن املرجح أن يتجاوز
الفائض  24مليار دوالر حبلول هناية العام(.)1
 -1وزارة املالية ،التقارير املالية العامة ،متوز عام 2018

* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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إصالح اإلدارة املالية العامة
ولتجنب اهلدر يف اإلنفاق ،فعلى احلكومة أن تضمن ختصيص مواردها املالية بطريقة
اسرتاتيجية تستند إىل هنج ذي أولوية .ووقع االحتاد األورويب الشهر املاضي اتفاقاً مع البنك الدويل
لتمويل برانمج مدته ثالث سنوات ملساعدة احلكومة العراقية يف تعزيز نظام اإلدارة املالية العامة،
وسيتوىل البنك الدويل اإلشراف على الربانمج وموازنته البالغة  15.6مليون يورو ،وسيقدم املساعدة
الفنية لبناء قدرات النظراء العراقيني(.)2
وأييت هذا الربانمج تكملةً ملشروع البنك الدويل ذي املبلغ  41.5مليون دوالر ،الذي أطلق
عام  ،2017ويهدف إىل حتديث أنظمة اإلدارة املالية العامة يف العراق ،من طريق :تعزيز الشفافية،
واإلدارة النقدية ،واالستثمار العام ،وأنظمة املشرتايت(.)3
برز إصالح اإلدارة املالية العامة كأحد األولوايت الرئيسة لكل من جمتمع املاحنني الدوليني
واحلكومة العراقية؛ كونه يعاجل قضية أساسية خاصة ابلثقة واحلكم الرشيد .وتتطلب حتدايت إعادة
بناء القرى واملدن اليت ُدمرت خالل احلرب ضد داعش ختصيصاً فعاالً للموارد املالية احملدودة ،ويقدر
أن البالد حتتاج إىل حنو  88مليار دوالر جلهود إعادة اإلعمار ،وقد تعهد اجملتمع الدويل بتقدمي
 30مليار دوالر للعراق على شكل قروض ومنح خالل مؤمتر الكويت إلعمار العراق يف شهر
شباط من هذا العام( .)4ويتحتم العمل على حتسني الثقة املتبادلة بني السلطات احلكومية (احمللية
واالحتادية) وجمتمع املاحنني الدويل ،ومن دون أتكيدات وصول األموال إىل وجهتها املقصودة،
فسيحجم املقرضون واملستثمرون الدوليون عن متابعة التزاماهتم.
 -2البنك الدويل ،بيان صحفي 16 ،أيلول 2018
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/16/world-bank-andeuropean-union-support-iraqs-public-financial-management-systems-andinstitutions
 -3البنك الدويل ،مشروع حتديث نظم اإلدارة املالية العامة ،كانون األول عام 2016
http://projects.worldbank.org/P151357?lang=en
 -4رويرتز ،حلفاء العراق يتعهدون بتقدمي  30مليار دوالر إلعادة بنائه ،لكن املبلغ أقل من توقعات بغداد 14 ،شباط عام
2018
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-ku/alliespromise-iraq-30-billion-falling-short-of-baghdads-appeal-idUSKCN1FY0TX
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فهم مكوانت اإلدارة املالية العامة
منا تركيز السياسة العامة على اإلدارة املالية العامة جنباً إىل جنب مع التوسع يف اإلنفاق
العام يف البلدان الصناعية منذ منتصف القرن العشرين ،وهتتم اإلدارة املالية العامة بـ «القوانني،
واملؤسسات ،والنظم ،واإلجراءات املتاحة للحكومات اليت ترغب يف أتمني املوارد واستخدامها
بفعالية وكفاءة وشفافية»( ،)5وتركز اإلدارة املالية العامة بنحو رئيس على إدارة اإلنفاق وتسعى إىل
تعزيزها بتنظيم املوازانت العامة.
ويرتكز برانمج االحتاد األورويب والبنك الدويل اجلديد إىل ثالث ركائز وتسع مكوانت فرعية
تسعى إىل تعزيز التنسيق بني اجلهات الفاعلة املتعددة إلصالح إدارة الشؤون املالية العامة ،وتعزيز
املساءلة واإلشراف على كيفية إدارة املوارد العامة ،ومواجهة الفساد عرب حتسني األطر القانونية
والتنظيمية بطريقة تعزز الشفافية ،وحددت هذه األهداف عدداً من األمور امللموسة ،مبا يف ذلك
ما أييت(:)6
	•إنشاء جلنة للتنسيق مع املاحنني لضمان تنفيذ مجيع جهود إصالح إدارة الشؤون املالية العامة
حتت إشراف احلكومة املركزية.
	•توسيع نطاق معلومات كشوف املرتبات لتغطي مجيع املوظفني ،وضمان إصدار رقم تعريفي
ذي ميزة جلميع املوظفني احلكوميني حملاربة ظاهرة تكرار األمساء ،واألمساء الومهية؛ لغرض توزيع
الرواتب إلكرتونياً جلميع املوظفني حبلول هناية عام .2020
	•إدخال األدوات التكنولوجية لتطوير نظام املشرتايت اإللكرتوين للقضاء على اهلدر وسوء اإلدارة.
	•حتسني شفافية املوازنة من طريق نشر التقارير العامة التفاعلية عن املوازنة االحتادية.
	•رفع قدرة مسؤويل التدقيق يف ديوان الرقابة املالية االحتادي لتحسني الرقابة على اإلنفاق.
	•تعزيز آليات مكافحة الفساد بتقدمي معيار وطين للفساد للمساعدة يف حتديد أولوايت جهود
مكافحة الفساد.
 -5ألني ،ريتشارد وآخرون ،الكتيب الدويل لإلدارة املالية العامة.Palgrave Macmillan ،
 -6البنك الدويل  ،تدعيم املؤسسات الرقابية واحملاسبية يف اإلدارة املالية العامة يف العراق.2017 ،
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تعلم الدروس من التجارب السابقة
من املهم مالحظة أن التعامل مع إدارة الشؤون املالية العامة يف العراق ليس مسعى جديداً،
إذ وافق البنك الدويل على مشروع مماثل عام  ،2009وخصص حوايل  18مليون دوالر «لدعم
جهود احلكومة العراقية لتطوير نظام إدارة مالية عامة أكثر فاعلية وخاضع للمساءلة والشفافية»،
لكن مع انتهاء املشروع يف عام  ،2013كان واضحاً جلياً أن العديد من األهداف املرجوة مل
حتقق .وقد خلص تقرير مستقل من البنك الدويل إىل أن نتيجة املشروع “مل تكن مرضية إىل حد
ما» ،ويضيف التقرير ،أن “حتمل املسؤولية يف اإلصالحات شرطاً أساساً؛ ألي تقدم يف تنفيذ أي
برانمج لإلصالح املايل العام واإلشراف عليه .وإذا مل يكن لديك إصالحيون فعالون يف احلكومة
تدعم أجندة اإلصالح طوال عملية التنفيذ ،فهناك خطر عدم الشروع يف إصالحات إدارة الشؤون
املالية العامة وحتقيقها»( .)7ويف هذا الصدد ،من املهم حتديد بعض الدروس األساسية من تلك
التجربة اليت ينبغي أن يؤخذ هبا:
1 .1جيب أن تكون أهداف املشروع واقعية وقابلة للتحقيق .وكانت العديد من أهداف مشروع
عام  2009طموحة جداً ،ووضعت جداول زمنية غري واقعية إلكماهلا .ولتجنب هذا الفشل،
يتحتم استثمار املوارد خالل مرحلة التخطيط األولية إلجراء حتليل شامل للقدرات املؤسسية،
لتوقع العقبات املستقبلية .ويف حالة املشروع احلايل ،عُدلت مؤشرات األداء حنو املراحل األخرية
بطريقة حديثة لتغطية بعض أوجه النقص.
2 .2جيب تنقيح النهج التقليدي لبناء القدرات( ،)8إذ تبني ابستمرار أن حلقات العمل التدريبية غري
الفنية ذات األهداف الغامضة تفشل يف تعزيز القدرة املؤسسية الكلية ،ويرجع هذا جزئياً إىل
عيوب يف تصميم وحدات التدريب ،وأيضاً لغياب املتابعة مع املتدربني .ويف كثري من احلاالت،
يؤدي احلاجز اللغوي بني الداعمني واملشاركني إىل تدريبات ضعيفة ،ويفتقر املدربون -غالباً-
إىل فهم سياقي وعميق للتحدايت .وإن االعتماد املفرط على االستشاريني األجانب يثقل
- 7جمموعة التقييم املستقلة ،مراجعة  :ICRمراجعة اإلدارة املالية العامة للعراق ،شباط عام 2015
http://documents.worldbank.org/curated/en/830901475115948554/
pdf/000012394-20150309080111.pdf
 -8مركز التنمية العاملية ،مذكرة إىل عامل املعونة« :بناء القدرات” 24 ،آذار عام 2014
https://www.cgdev.org/blog/memo-aid-world-drop-capacity-building
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كاهل املوازانت بزايدة تكاليف األمن والتنقل ،كما أبرزته املراجعة املستقلة .لكن هناك مشكلة
أساسية بعيداً عن الضعف يف جلسات التدريب تتعلق ابلثقافة التنظيمية لإلدارات احلكومية،
بدون امهال قدرات املوظفني الفردية .إن فهم االقتصاد السياسي إلصالح إدارة الشؤون املالية
العامة أمر ضروري لتصميم اسرتاتيجية فعالة.
3 .3جيب على املاحنني أن يكونوا قدوة ،فاملمارسات الفاسدة وغري األخالقية ليست مقتصرة
على املؤسسات اليت تديرها الدولة ،إذ إن ممارسات التوظيف املشكوك فيها أمر شائع داخل
املنظمات املاحنة ،وتكون هناك -غالباً -مساءلة حمدودة عن الفشل يف تنفيذ املشاريع .على
سبيل املثال :كان أحد املكوانت الرئيسة ملشروع البنك الدويل هو تطوير أمنوذج نظام متكامل
إلدارة معلومات اإلدارة املالية( )IFMISواختباره ،ومع ذلك ،مت التفاوض على العقد بنحو
غري صريح مع شركة واحدة (سقطت يف النهاية) ،بدالً من التفاوض مع شركات متعددة ،كما
هو معروف .ومن املفارقات أن اهلدف من هذا العمل هو حتسني نظام املشرتايت يف العراق.
4 .4ممارسات الرصد والتقييم الضعيفة؛ إذ يتطلب أي برانمج إصالح إجراء تقييم يف الوقت املناسب
بشأن سري العمل ابالجتاه الصحيح .ويف كثري من األحيان ،يُفتقد هذا املكون ،وال تُتعلم
الدروس من املشاريع الفاشلة؛ مما يؤدي إىل تكرار األخطاء نفسها يف املساعي املستقبلية.
ويتطلب أي جهد انجح للمضي ابإلصالح إلرادة سياسية وقيادة حملية تتحمل املسؤولية.
وال بد من حتديد أبطال عملية اإلصالح وحتفيزهم من خالل الوسائل املشروعة ،واجلدير ابلذكر
أنه ال ميكن فرض اإلصالحات من دون جماميع مستعدة لتحمل املسؤولية للحفاظ على املكاسب
بعد مغادرة املستشارين الدوليني للبالد.
حنو هنج جديد
يتمثل النهج البديل (اجلديد) يف اعتماد ما هو معروف بشكل شائع بني األوساط
األكادميية« ،التكيف التكراري القائم على حل املشكالت “( ،)PDIAالذي يصفه اخلرباء يف
جامعة هارفارد ابلطريقة التالية:
“جيادل هنج التكيف التكراري القائم على حل املشكالت أبننا لسنا حباجة ملزيد من
“اخلرباء” لبيع “حلول» أفضل للممارسات ابسم الكفاءة واعتماد املعايري العاملية؛ بل حنتاج
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بدالً من ذلك إىل منظمات تقوم بتوليد احللول اخلاصة بكل سياق اختبارها وحتسينها استجابةً
للمشكالت اليت ترشحها حملياً وترتب أولوايهتا؛ وحنن حنتاج إىل أنظمة تتسامح مع الفشل كونه
السعر الضروري للنجاح»(.)9
وال يتطلب حل املشكالت ذات الطابع اللوجسيت الكثري من التخطيط ،فعلى سبيل املثال:
ساعد تزويد قوات التحالف الدولية لقوات األمن العراقية ابألسلحة والذخائر أثناء احلرب ضد
داعش على تلبية احلاجة امللحة اليت ال تتطلب ختطيطاً مفرطاً .ومثال آخر هو جهود اإلغاثة
اإلنسانية اليت استجابت الحتياجات املاليني من النازحني العراقيني .يف حني ما تزال عمليات
التكيف اخلاصة ابلسياق مهمة ،إال أنه من املمكن أن تسفر التدخالت اجلاهزة عن نتائج
مهمة ،وتكمن الصعوبة يف معاجلة «املشكالت غري اليسرية وغري الفنية اليت تتطلب التنفيذ بنحو
مكثف”( .)10وهذه هي أنواع املشكالت املتوطنة اليت عانت منها املؤسسات العراقية لعقود من
الزمن مبا يف ذلك الفساد ،وسوء إدارة املوارد.
وجادل نقاد ُنج التنمية التقليدية أن فهم السياق (مبا يف ذلك االقتصاد السياسي) ال يقتصر
على فهم املشكلة فحسب ،بل إن احلل يكمن يف هنج مدفوع ابملشكلة ،إذ تؤدي عملية حل
املشكالت إىل إنشاء دورة من التعلم املؤسسي والتكيف.
ويستند هنج التكيف التكراري القائم على حل املشكالت على أربعة مبادئ:
أوالً :تتطلب املشكالت احمللية حلوالً حملية بدالً من حماوالت لزراعة مناهج البلدان األخرى،
وهذا يشجع أصحاب املصلحة العراقيني على القيادة يف حتديد أولوايت املشكالت واكتشاف
احللول.
اثنياً :خلق بيئة تشجع الناس على جتربة أساليب جديدة دون خوف من عواقب الفشل.
اثلثاً :ضمان قدرة املنظمات على التكيف على وفق ملبدء التعلم من التجارب.
رابعاً :إشراك شبكة من األشخاص القادرين تتقاطع مع القطاعات واإلدارات؛ لضمان أن
- 9أندروز ،مات وآخرون ،بناء القدرة من خالل تقدمي النتائج :وضع مبادئ التكيف التكراري القائم على حل املشكالت
( )PDIAيف املمارسة ،OECD ،عام .2015
- 10املصدر السابق نفسه.
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تكون اإلصالحات قابلة للتطبيق .وهنا من املهم أن نعرتف أن اإلصالحات ال ميكن أن يقودها فرد
واحد ،لكن جيب أن يتم متكني املسؤولني الكبار واملتوسطني ليكون لديهم السلطة الكافية الختاذ
القرارات الالزمة إلحداث تغيري حقيقي.
إن قدرات مؤسسات الدولة أكثر من جمرد جمموعة من القدرات الفردية ملوظفيها ،وحنن
حباجة إىل فهم العوائق اليت تقف يف طريق حلول اإلصالح ،وتصميم حلول حقيقية تعاجل هذه
العقبات .وتع ّد اإلدارة املالية العامة مكسباً أساسياً ملكافحة الفساد ،وحتديد مكامن انعدام الكفاءة
يف نظام اإلنفاق العام ،ولكن حبسب أظهرت جتارب العقد املاضي فإذا أرادت احلكومة اجلديدة أن
تعاجل املشكالت املستعصية داخل مؤسساهتا بنجاح ،فنحن حباجة إىل اعتماد األساليب اجلريئة.
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ما اآلثار المترتبة على انتخابات التجديد النصفية
األمريكية في الشرق األوسط؟
سجاد نشمي *

11-11-2018
صوت األمريكيون يف السادس من هذا الشهر (تشرين الثاين) يف انتخاابت التجديد
النصفية اليت شهدت استمرار االجتاه التارخيي الذي يسيطر فيه احلزب املعارض على جملس
النواب،إذ فاز الدميقراطيون ابملقاعد الـ  218الالزمة للسيطرة على جملس النواب املؤلف من
 435مقعداً ،مع احتفاظ اجلمهوريني ابألغلبية يف جملس الشيوخُّ .
وتعد هذه االنتخاابت مبثابة
استفتاء مبكر على إدارة الرئيس دوانلد ترامب .وتشري هذه النتائج إىل َّ
أن ترامب سيواجه معركة
صعبة لالحتفاظ ابلرائسة يف انتخاابت عام  ،2020إذمل يزد الرئيس من أعداد املؤيدين له على
املستوى القومي ،وخسر حزبه يف والايت مهمة لصاحل الدميقراطيني ،كما أكدت هذه النتائج
صحة استبياانت الرأي حول نسب أتييده املنخفضة يف العامني املاضيني .لذلك ،من املرجح
أ ْن يرتأس جملس النواب اجلديد اننسي بيلوسي اليت ترأست جملس النواب من عام  2007إىل
عام  ،2011وستقود اجلهود الدميقراطية لتحدي ترامب واحلزب اجلمهوري يف املدة اليت تسبق
لعل
عام  .2020وهو ما متثل بظهور جمموعة من املرشحني الدميقراطيني للرائسة على الساحةَّ ،
أبرزهم انئب الرئيس السابق جو ابيدن.
تعين املكاسب الدميقراطية يف االنتخاابت أن ترامب سيكون أكثر تقييداً يف السياسة
اخلارجية .ويف الواقع ،يقول الدميقراطيون إنَّ م سينقلبون على سياسة اجلمهوريني احلالية جتاه
الشؤون اخلارجية ،ويدفعون ابجتاه عالقات أكثر صرامة مع روسيا ،واململكة العربية السعودية،
ودول أخرى،وسيتمكنون من القيام بذلك مع ترؤس شخصيات دميقراطية للجان جملس
النواب املؤثرة .وستساعد ثالث من هذه اللجان :القوات املسلحة ،والشؤون اخلارجية ،وجلان
االستخبارات ،يف صياغة السياسة األمريكية يف الشرق األوسط ،وسيرتأسها الدميقراطيون الذين
يعارضون موقف ترامب فيما يتعلق ابليمن ،وسوراي ،وتركيا ،واململكة العربية السعودية ،ومصر،
* املدير التنفيذي ،ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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وإيران،وروسيا .وستتمثل احملاور اجلديدة مبواجهة دعم ترامب للحكام املستبدين يف املنطقة،
وجتنب التحشيد العسكري واحلريب ،ومعاجلة قضااي حقوق اإلنسان.
ويف حني أن القضية األولوية ابلنسبة للدميقراطيني ستكون طبيعة عالقة ترامب ابلرئيس
الروسي فالدميري بوتني ،والعقوابت على روسيا لتدخلها يف االنتخاابت األمريكية ،إال َّ
أن
هناك العديد من القضااي اخلارجية البارزة يف جدول أعماهلم،وخصوصاً الضغط على العالقات
األمريكية السعودية ،إذ ينتقد الدميقراطيون موقف ترامب جتاه قضية مقتل الصحفي السعودي
مجال خاشقجي ،ودعم الوالايت املتحدة للحرب اليت تقودها السعودية يف اليمن ،واليت أدت
إىل حدوث أزمة إنسانية كبرية .وميكن جمللس نواب دميقراطي أن يصوت على تشريعات تعرقل
اتفاقيات األسلحة مع الرايض ،أو حىت فرض عقوابت على مواطنني ومصاحل سعودية،يف ما
يتعلق بقضية خاشقجي.
كما سيشهد اجملتمع الدويل موقفاً أمريكياً أكثر انقساماً يف الشرق األوسط ،إذ سيكون
الدميقراطيون اآلن يف وضع مي ِّكنهم من حتدي الرئيس،وخاصة فيما يتعلق ابلعقوابت املفروضة
على إيران ،بعد ان أصبحت العديد من الدول األوروبية أكثر جرأة يف معارضة العقوابت
املتزايدة .ففي بيان مشرتك صدر يف اخلامس من تشرين الثاين ،قال االحتاد األورويب إَّنه “أيسف
بشدة” إلعادة ترامب فرض العقوابت على إيران .إذ يعد االتفاق النووي بني الدول الكربى
أقره جملس األمن الدويل ابإلمجاع “عنصراً رئيساً يف جهود أطراف متعددة
وإيران ،الذي َّ
للتصدي النتشار السالح النووي “ .ويعمل االحتاد األورويب على إنشاء مؤسسة مالية دولية
جديدة “ستم ِّكن املصدرين واملستوردين األوروبيني من مواصلة التجارة املشروعة” مع إيران.
عارض الدميقراطيون االنسحاب األمريكي من خطة العمل الشاملة املشرتكة (،)JCPOA
وهم غري راضني عن عدم التزام ترامب بتعهده السابق بسحب القوات من سوراي ،وموافقته
على إبقاء القوات األمريكية هناك ملواجهة إيران .ويعتزم الدميقراطيون إعادة النظر يف قرار
تصريح استخدام القوة العسكرية لعام  ،2001الذي يعد مبثابة ِّ
املسوغ القانوين للحملة ضد
القاعدة وبعد ذلك داعش،خوفاً من أن تقوم إدارة ترامب بتوسيع تفويضها الستهداف إيران يف
سوراي،وفشل الكونغرس مراراً وتكراراً يف االتفاق على استبدال هذا القرار على مدى السنوات
الـ  17املاضية ،لكن النائب الدميقراطي إليوت إجنل ،الذي يشغل منصب رئيس جلنة الشؤون
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اخلارجية يف جملس النواب ،قال إنَّ م سيحاولون اآلن إصدار تشريع لـتصريح استخدام القوة
العسكرية لدعم الوجود األمريكي يف العراق وسوراي.
سيقر الكونغرس تشريعاً مينع
وحىت من دون قرار تصريح استخدام َّ
القوة العسكرية ،رمبا ُّ
لكن
العمليات العسكرية ضد إيران حتديداً ،أو يتطلب انسحاب القوات األمريكية من سورايَّ .
هذا األمر يستلزم توافقاً يف اجلهود املشرتكة بني احلزبني اجلمهوري والدميقراطي ،كو َن األول
يسيطر على جملس الشيوخ ،ومن مثَّ لن متر مشاريع القوانني دون احلصول على دعمه .ومع
ذلك ،ميكن جمللس النواب بقيادة الدميقراطيني القيام ابلكثري ،من خالل استخدام السلطة
الرقابية عرب جلان جملس النواب ،وعقد جلسات استماع ،وإصدار مذكرات استدعاء للشهود.
وقد دعا النائب الدميقراطي آدم مسيث ،املرشح احملتمل لرائسة جلنة القوات املسلحة يف جملس
النواب ،إىل مزيد من الرقابة والشفافية للجيش األمريكي ،وصاغ مشروع قرار إلهناء الدعم
العسكري األمريكي للحرب يف اليمن ،وسحب القوات األمريكية من هناك.
وعلى الرغم من عودة الدميقراطيني ،إال َّ
أن سيطرة اجلمهوريني على البيت األبيض
وجملس الشيوخ ستبقى هي احملرك الرئيس لسياسة الوالايت املتحدة يف الشرق األوسط،وسيعتمد
جزء من النتيجة على كيفية تطور العالقة بني الدميقراطيني وترامب ،فإذا ساد العالقة طابع
املواجهة ،ستكون هناك إجراءات انتقامية من كال اجلانبني تؤثر يف النشاط والسياسة األمريكية
يف الشرق األوسط ،وعلى العكس من هذا ،فإذا ماكانت العالقة بني الطرفني أكثر انفتاحاً ،فإن
احتمال التعاون سيزيد بشكل كبري ،وقد يتطور إىل تشكيل موقف أمريكي أكثر متاسكاً بشأن
السياسة اخلارجية.
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نحـو استراتيجيـة لتطويـر السياحـة العراقية
أحمد حسن علي*

3-12-2018
ابتت السياحة قطاعاً مهماً ذا أتثري جوهري على تنمية االقتصادات ،إذ تعمل على توفري
فرص العمل وزايدة الناتج القومي للبلدان .وصار القطاع السياحي لكثري من الدول مصدراً مهماً
للدخل القومي .وتعتمد قدرة االقتصاد الوطين لدولة ما على االستفادة من السياحة ابالستثمار يف
تطوير البنية التحتية الالزمة ،ومقدرة تلك الدولة على توفري احتياجات السياح.
ولدى العراق إمكاانت سياحية ومقومات لتطوير هذا القطاع مبختلف أشكاله بعد رسم
سياسة واضحة جلذب املستثمرين .ويف هذه الورقة نعرض دراسة عن فرص التنمية السياحية
وحتدايهتا يف العراق ،وأتثريها يف االقتصاد العراقي ،ومدى احتمالية زايدة الدخل القومي ،وتوفري
الكثري من فرص العمل للسكان.
املقومات السياحية يف العراق
بعد  37عاماً من احلروب واألزمات الداخلية املستمرة منذ عام  1980وحىت هناية عام
- 2017حينما أعلنت احلكومة العراقية هناية احلرب على تنظيم داعش -تسنت أمام صانع القرار
العراقي فرصة احلديث عن إمكانية تطوير القطاع السياحي؛ ولكن السنوات الطويلة من احلروب
واألزمات خلقت انطباعاً عاماً يف ذهنية السائح األجنيب ،فالعراق بلد احلروب الذي ال يريد إلقاء
السالح ذي النزعة العسكرية واجملتمع املسلح ،وإن إمكانية السفر إىل العراق لغرض السياحة
مغامرة حمفوفة املخاطر .فحني إجراء حبث يسري ابللغات املختلفة عن العراق على شبكات الفضاء
اإللكرتوين ،تتضح الصورة يف ذهنية العامل من صور احلروب واخلراب والفساد.
يغي تلك الصورة النمطية ويصري حمطة للسفر
لكن ما الذي ميتلكه العراق ويستطيع فيه أن ّ
والسياحة!؟
إن العراق بلد غين ابلرتاث القدمي ملا قبل األداين السماوية الثالثة وما بعدها؛ مبا ميتلكه من
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أماكن أترخيية وثقافية وبيئية ودينية ،ويقدر عدد املواقع الدينية والتأرخيية األثرية والطبيعية والثقافية يف
العراق بـ( )6500موقع مل يتم االهتمام ابألساسيات منها ابلنحو املطلوب ،فيما مت جتاهل الكثري
منها .وإن توجه احلكومة العراقية لرسم اسرتاتيجية يف تبين هذه املواقع ابلنحو املطلوب سوف حيقق
دخالً هائالً لالقتصاد العراقي.
ويف الثقافة الغربية -وعلى وفق للكتاب املقدس يف الداينتني املسيحية واليهودية -فإن النيب
إبراهيم ينحدر من بلدة أور اليت تقع يف جنوب العراق اليت فيها أيضاً موقع جنة عدن اإلجنيلية،
وتلقب أيضاً مبهد احلضارات ،إذ كانت موطناً لبعض أعظم املراكز احلضرية يف العامل مبا يف ذلك
أور ،واببل ،ونينوى ،واملدائن ،وبغداد.
والعراق القدمي هو مسقط رأس بعض أهم االخرتاعات يف العامل ،مثل (الساعة  60دقيقة)
و(الدقيقة  60اثنية) والعجلة والكتابة وأول تقومي دقيق واخلرائط األوىل واملدارس األوىل .وأشهر
قصة أطفال (علي اباب واألربعني حرامي) كتبت يف العراق منذ ألف عام.
إن ثقافة أكثر من مليار ونصف من املسيحيني ممن يقرؤون الكتاب املقدس جيدون أن
الشعب األكثر ذكراً هم بنو إسرائيل ،مث شعب العراق ولكن أبمساء أخرى مثل اببل وبالد ما بني
النهرين .وإن السم العراق جذوراً عميقةً ومهمة جداً يف الكتاب املقدس ،والكثري من قصص العهد
القدمي واجلديد تتحدث عن اببل ،وأور ،وغريها من بالد العراق .فمن القصص املهمة يف الكتاب
املقدس هي قصة (النيب نوح الذي أنشأ السفينة ،وقلعة اببل ،وأور ،والنيب إبراهيم ،والسيدة راحيل
العراقية زوج النيب إسحاق ،ومملكة آشور اليت أهنت وجود دولة السامرة (إسرائيل الشمالية) ذات
القبائل العشر اإلسرائيلية ،واببل اليت غزت القدس وقضت على دولة إسرائيل اجلنوبية ونفت معظم
سكان قبيليت يهوذا وبنيامني إىل اببل ،والنيب حزقيال (ذو الكفل) ،والنيب دانيال اللذان عاشا ببابل
ضمن قصة النفي اإلسرائيلي ،وقصة الرجال العربانيني الثالثة مع املسيح ،وغريها من القصص
الكثرية(.)1
ويع ّد العهد القدمي (كتاب اليهود املقدس) مصدر أترخيي للمؤرخني الغربيني عموما ومن
أقدم الواثئق التارخيية اليت بقيت حمفوظة ،دون التقيد ابهلالة اليت فرضتها على اليهود .ويف مقابلة
للكاتب مع بعض النخب األوروبية من املثقفني ،تساءلوا عن كيفية زايرة األماكن األثرية يف العراق
وحتديداً اببل وأور!
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ومن املقومات األخرى للسياحة العراقية ،تبلغ مساحة األرض العراقية أكثر من ()437
ألف كيلو مرت مربع يف موقع جيد ابلشرق األوسط ،وهي مساحة واسعة بطبيعة خمتلفة من جبال يف
الشمال مروراً ابلسهول الواسعة يف الوسط واجلنوب ،حيث األهوار واألراضي املنخفضة املستنقعية
اليت جتمع مياه هنري دجلة والفرات.
ويف الشمال تصل قمم اجلبال إىل ( )3600مرت فيما يف أقصى اجلنوب تكون ابلكاد فوق
مستوى سطح البحر .ولعل أهم ما ميتلكه العراق هو النهران العظيمان اللذان ميتدان من الشمال
إىل اجلنوب ،إذ ميتد هنر دجلة مبسافة ( )1.418كيلومرتاً يف العراق بينما يسري هنر الفرات على
مسافة ( )1.213كيلومرتاً ،ويلتقي النهران يف أقصى اجلنوب حيث يشكالن شط العرب النهر
الذي طوله ( )185كيلومرتاً قبل أن يصب يف اخلليج(.)2
وقد سعت احلكومات العراقية املتعاقبة بعد  2003إىل إعادة ملء األهوار اليت ُج ّففت
معظمها يف عهد صدام حسني .ومع بعض العمل اجلاد إلحياء األهوار عادت بعض أنواع األمساك
والطيور من جديد .وحبلول عام  ،2008اُستعيدت معظم مياه األهوار مبا يف ذلك األهوار الكبرية،
وقد أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو للمناطق الرتاثية العاملية(.)3
لذا فإن العراق ميتلك مقومات اجلذب السياحي اخلارجي والداخلي كما أشران من العمق
التأرخيي ذات البعد املقدس ،والتنوع اجلغرايف يف الشمال اجلبلي واجلنوب حيث األهوار ،والعتبات
املقدسة اليت ال ختضع للمنافسة .وجيدر الذكر أن املراقد املقدسة ليست حصراً على املسلمني
الشيعة ،بل السنة أيضاً؛ لوجود ضريح اإلمام أيب حنيفة النعمان ،واإلمام أمحد بن حنبل ،وأضرحة
أئمة الصوفية ،مثل :الشيخ عبد القادر الكيالين ،وغريه من شيوخ الطرق الصوفية.
وقبل إعالن احلكومة العراقية هناية احلرب على اإلرهاب هناية العام املاضي ،أشارت بعض
التقارير الرمسية إىل أن عدد السياح ازداد من ( )1.5مليون عام  2014إىل قرابة ( )3.5مليون
عام  ،2017على الرغم من أن معظمها كانت لزايرة العتبات الدينية الشيعية ،وحتديداً يف مناسبة
أربعينية اإلمام احلسني -عليه السالم ،-مع مالحظة أن السكان العراقيني يتربعون يف خدمة زوار
األربعينية جماانً؛ ما يعين عدم االستفادة االقتصادية(.)4

67

حصاد البيان

أنواع السياحة املمكنة يف العراق
ميكن تصنيف القطاع السياحي يف العراق على وفق احتياجات السائحني ،وأسباب سفرهم
إىل أربع فئات رئيسة هي :السياحة الرتفيهية ،والسياحة البيئية ،والسياحة الثقافية ،والسياحة الدينية.
وتعتمد السياحة يف كل بلدان العامل بنحو كبري على السياحة الداخلية اليت يتنقل فيها
املواطنون داخل البالد نفسها ،مما يوفّر الكثري من فرص العمل ،ويدر الدخل اجليد بدالً من شراء
العمالت األجنبية وإنفاقها خارج البالد .وحينما تنجح السياحة الداخلية عرب التسويق والرتويج
الصحيح يف جذب السياح احملليني ،تنجح قطاعات السياحة يف جذب السياح من اخلارج فيما
يعرف ابلسياحة اخلارجية.
أوالً :السياحة الرتفيهية:
هي سياحة العطالت للسائحني الذين يسافرون لقضاء أوقات ممتعة بعيداً عن الروتني
اليومي ،أو لزايرة األصدقاء واألقارب .ويرغب هؤالء عادة يف احلصول على الراحة واالسرتخاء هرابً
من الروتني املعتاد .ومن األمثلة على هذا النوع من السياحة ،زايرة مدن أو مناطق مشهورة بفنادقها
ومطاعمها وحمال االستجمام فيها ،والقيام برحالت حبرية أو هنرية على منت سفن أو بواخر سياحية،
واالسرتخاء على الشواطئ ،والتنقل بني املدن ،وقضاء أوقات ممتعة يف مناطق ذات طبيعة جغرافية
خمتلفة .وتع ّد سياحة التسوق والسياحة الصحية للعالج ضمن السياحة الرتفيهية.
وشهدت السياحة الرتفيهية للعراقيني زايدة يف أعداد املغادرين خارج العراق حنو تركيا وإيران
ولبنان واألردن واهلند وغريها من الدول؛ ويعود السبب الرئيس لعدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة
العراقية يف كسب املستثمرين يف جمال السياحة الرتفيهية الذين يرغبون يف تقدمي أنواع متعددة من
اخلدمات الرتفيهية.
وابستثناء إقليم كردستان يف مشال العراق ،فإن السياحة الرتفيهية يف مناطق وسط وجنوب
العراق تكاد تكون شبه معدومة .ومع أن كردستان جنحت يف استقطاب السياح العراقيني من وسط
وجنوب العراق يف أثناء موسم عيد الفطر املاضي يف شهر حزيران بنسبة زادت ( )% 40مقارنة
مع العام املاضي بنحو ( )139ألف سائح دخلوا إىل حمافظة السليمانية وحدها؛ بسبب مناخها
بيد أن السياحة من خارج العراق إىل مناطق كردستان تعد ضعيفة أيضاً(.)5
املعتدل يف الصيفَ ،
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ويبدو أن تركيا هي الوجهة السياحية الرتفيهية األفضل للعراقيني ،إذ أشارت تقارير إعالمية
نقالً عن مصادر رمسية تركية إىل أن أكثر من ( )137ألف سائح عراقي قد زاروا تركيا يف عام
 ،2017وازداد العدد إىل ( )150ألفاً حىت هناية متوز .)6(2018
يتحول العراق إىل وجهة للباحثني عن السياحة الرتفيهية الداخلية من قبل القادمني
وحىت ّ
من اخلارج ،فإن هناك ضرورًة لتحسني البنية التحتية ،وتوفري اخلدمات ،واالهتمام ابلفنادق ،والنزل
والسيما تلك املوجودة يف املناطق السياحية ،-وإتقان الرتويج ،والدعاية ،واإلعالن.ويعد دخول العراق لسوق التنافس خبدمات ومرافق سياحية ضعيفة أو معدومة أمراً غري ٍ
ُّ
جمد
َ
تفوقت يف الرتويج للسياحة ،يف وقت مل تعمل احلكومات السابقة -رمبا بسبب
متاماً مع دول أخرى ّ
احلروب واألزمات الداخلية -على توقيع االتفاقيات اخلاصة ابلسياحة مع القطاع اخلاص.
وعلى الرغم من وجود شركات سياحية حمسوبة على القطاع اخلاص العراقي اليت حاولت
بنفسها الرتويج مبا يشد السياح إليها ،لكن هذه اجلهات ال تستطيع تغيري الوضع جذرايً دون
تدخل احلكومة وطرح رؤية متكاملة لتطوير هذا القطاع .وهناك بعض املشاريع الرتفيهية االستثمارية
اليت ميكن للحكومة طرحها على القطاع اخلاص لكن ضمن ضوابط وحمفزات تشجع املستثمرين.
مدن وحدائق األلعاب
تتمثل أحد أهم عناصر السياحة الداخلية الرتفيهية يف إقامة مدن وحدائق األلعاب املوجودة
يف كثري من دول العامل اليت يزورها ماليني السياح سنوايً .وتعود هذه املدن واحلدائق بفوائد اقتصادية
واجتماعية اليت من شأهنا أن تولد طرق تبادل ثقافية جديدة يف تلك املناطق.
وحني احلديث عن تكلفة تشييد مدن األلعاب -جند على سبيل املثال -أن احلكومة الرتكية
طرحت على القطاع اخلاص إنشاء مدينة ألعاب متوسطة احلجم بتكلفة ( )100مليون يورو تقريباً
ابستثناء تكلفة شراء األرض .وتساعد مدن األلعاب يف منو املردود السياحي ،إذ إن األسر اليت
لديها أطفال تفضل األماكن الرتفيهية أكثر .وحبسب تقدير املصادر الرمسية الرتكية فإن األماكن
الرتفيهية يف تركيا حتصل على ( )12مليار دوالر سنوايً (تركيا  80مليون نسمة) مع توقع يف زايدة
ابإلرابح(.)7
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إن إنشاء مثل هذه املدن الرتفيهية ذات احلدائق املائية يف مناخ حار ملعظم شهور السنة
كمناخ العراق ،سيدر على القطاع اخلاص والدولة بنحو عام واردات كبرية ،ويف الوقت نفسه سيوفر
فرص عمل كثرية .وإن مناذج مثل (ديزين الند) املوجودة يف ابريس و(أورالندو) ابلوالايت املتحدة
تع ّد من مدن األلعاب املركزية يف العامل .وفيما حتتوي (ديزين الند) على ألعاب تناسب األطفال،
مت تشييد مدن ألعاب للكبار.
وصارت تلك املدن الرتفيهية مصادر مستدامة للدخل احمللي يف احملافظات اليت تُنشأ فيها.
وإن توقيع احلكومة االحتادية ببغداد أو احلكومات احمللية اتفاقيات مع أصحاب الشركات الرصينة
مثل (ديزين الند) أو غريها أمر مهم يف تنشيط السياحة الرتفيهية الداخلية اليت إن جنحت ستحفز
السياحة الداخلية مث اخلارجية.
وتعتمد بعض الدول مناذج خاصة هبا من مدن األلعاب مثل فياالند يف إسطنبول اليت
تشغل مساحة ( )600ألف مرت مربع ،يف تصميم مشابه ملدينة (دزين الند) مع اخلدمات الثانوية
املتنوعة امللحقة هبا .وتشتمل تلك املدينة على ثالثة أقسام (قسم األساطري ،وقسم األلعاب ،وقسم
املغامرة) ،فضالً عن مركز كبري للتسوق مع مسرح ،وسينما ،وموقف للسيارات ،ومصلى ،وعيادة
طبية(.)8
إن طرح مشروع إنشاء مدينة ألعاب على االستثمار على غرار (ديزين الند) أمر ضروري
لتنشيط السياحة الرتفيهية ،وكانت مصر قد طرحت مشروعاً مماثالً بتكلفة وصلت إىل ( )3.3مليار
دوالر على مستثمرين غربيني وخليجيني(.)9
ومن التجارب الناجحة األخرى ،مشروع مدينة ألعاب األطفال يف املكسيك اليت اعتمدت
على فكرة التعليم الرتفيهي عرب املزج بني التعليم والتسلية اليت جذبت املدارس وأولياء أمور األطفال.
واعتمد املشروع على مستثمرين تواصلوا مع الشركات التجارية املعروفة وجنحوا يف استخدام العالمات
التجارية لتلك الشركات اليت صارت الراعي الرمسي للمشروع ،ودفعت األموال مقابل وجودها يف
مدينة األلعاب؛ وبلغت عائدات املشروع السنوي حوايل ( )400مليون دوالر من فروعها املختلفة
مع مالك زاد على عشرة اآلف شخص.
وتقوم فكرة مدينة ألعاب األطفال على قاعدة متثيل وحماكاة األدوار املهنية للكبار ،إذ تربط
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فيها كل شركة وظيفة من الوظائف مبثيلتها يف العامل احلقيقي .على سبيل املثال :تقدم شركة طريان
ما لعبةً جتعل فيها األطفال يقودون طائرة ،أو تصمم شركة مصرفية لعبةً تعلم األطفال كيف يفتحون
حساابً مصرفياً ،وهكذا(.)10
قرى الواحات الصحراوية
إن العراق الذي يف جزء كبري منه بطبيعة صحراوية قادر على إنشاء منتجعات يف الصحراء،
ابالستفادة من جتارب الدول األخرى اليت أنشأت مراكز سياحية يف الصحراء .ومن األمثلة الناجحة
على القرى السياحية يف البادية ،منتجع املها يف اإلمارات العربية املتحدة الذي يبعد ( )65كيلومرتاً
من ديب .وقد أُنشئ هذا املنتجع بطراز عريب مجيل على هيئة بيوت غري مرتبطة ببعضها تتوسطها
برك للسباحة بني الرمال فيما تنتشر أشجار النخيل داخل القرية(.)11
وتوجد القرى السياحية الصحراوية على شكل تشكيالت سكنية مع مطاعم ٍ
ومقاه ومراكز
رايضية ،مبا جيعلها خمصصة للسياحة العائلية يف أجواء تشبه الواحات املائية اخلضراء داخل الصحراء.
ومن النماذج األخرى ،القرى السياحية اليت تقام على األهنار؛ على سبيل املثال :تع ّد قرية
(ذا فيالدج) يف لبنان اليت تشغل مساحة ( )6500مرت مكعب مبا فيها من مطاعم ٍ
ومقاه وحدائق،
أبهنا مشروع سياحي انجح يف استقطاب الرحالت العائلية(.)12
وعند مراجعة جتارب الدول األخرى اليت تشابه العراق يف طبيعتها اجلغرافية ،نرى مناذج من
القرى الصحراوية تعرف ابسم الواحات ،والواحة عبارة عن قرى موجودة يف الصحراء ،وتعتمد
على املياه اجلوفية .وخيتلف حجم الواحة من بركة صغرية مع جمموعة من النخيل إىل قرية كبرية مع
مساحات زراعية واسعة.
ويف احلقيقة أهنا واحات اصطناعية تعتمد على اآلابر اليت تستخرج املياه اجلوفية ،وتشهد
هذه الواحات درجات حرارة تساعد على منو النبااتت بشكل سريع ،والسيما أشجار النخيل اليت
تزين مجيع الواحات الصحراوية فيما ميكن زراعة احلمضيات ،واخلضراوات ،واحلبوب.
ويف أمنوذج على الواحات يف العراق ،تع ّد منطقة عني التمر اليت يعود أترخيها إىل ألف سنة
قبل امليالد ،وتقع غرب مدينة كربالء املقدسة ،مكاانً ميكن أن يستفيد منه يف حتقيق أنشطة سياحية
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ترفيهية ،ودينية ،وثقافية ،وعالجية؛ لوجود مقامات إسالمية ،وقصور ،وقالع أترخيية ابلقرب منها
خاصة أبهل بيت النيب
مثل :قصر األخيضر ،فضالً عن كنائس أثرية ،وشواهد أترخيية إسالميةّ ،
عليهم السالم ،-والعيون املعدنية اليت تستخدم ألغراض صحية(.)13وهنا نتحدث عن إطالق برانمج متكامل يف إنشاء واحات سياحية من قبل احلكومة بدعم
من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومشاركة املستثمرين .فتفعيل مثل هكذا برانمج يستغرق سنوات
ويشمل تطوير األماكن الرتاثية ،ومشاريع املياه اجلوفية ،وتدريب سكان املنطقة على صناعة املنتجات
احمللية السياحية ،وتنفيذ مشاريع السياحة الرتفيهية ،ومشاريع يف الزراعة اليت تعتمد الوسائل احلديثة
يف الري ،ومشروع يف استخدام الطاقة الشمسية ،فضالً عن مشاريع النقل واالتصاالت.
األهوار
إن منطقة األهوار يف جنوب العراق من املناطق املؤهلة إلقامة القرى السياحية واالستفادة
من املسطحات املائية يف حمافظات (البصرة ،وذي قار ،وميسان) .وتكثر األمساك يف األهوار مع
الطيور املهاجرة ،وتشتهر بزوارقها التقليدية ،وبيوت أكواخ القصب .وتعد مناطق األهوار يف العراق
من أكرب املسطحات املائية يف الشرق األوسط ،وتتكون من ثالث مناطق رئيسة هي :هور احلويزة،
احلمار.
واألهوار الوسطى ،وهور ّ

ويعتقد اخلرباء إن طبيعة منطقة األهوار مع وجود ثروة مسكية والطيور ميكن أن جتعلها منطقة
سياحية ،فيما إذا جنح القطاع اخلاص إبنشاء فنادق صغرية مع مطاعم ومقاه ،واالستفادة من
الزوارق الصغرية للتنقل واالستجمام .وكل ذلك غري ممكن إال إذا أقامت احلكومات احمللية شبكة
من الطرق الربية مع هتيئة الظروف األخرى من مقومات البنية التحتية.
احلمار الذي يبلغ طوله ( )120كيلومرتاً وعرضه ( )25كيلومرتاً يف اجلزء اجلنويب
يقع هور ّ
الشرقي من العراق بني حمافظيت ذي قار والبصرة ،ويتغذى قسمه الشرقي من األهنار الصغرية املتفرعة
من شط العرب فإن جزءه الغريب يعتمد على األهنار املتفرعة من هنر الفرات .أما هور احلويزة الواقع
يف اجلانب الشرقي من هنر دجلة يف حمافظيت ميسان والبصرة اجملاور للحدود اإليرانية ،فيبلغ طوله
( )80كيلومرتاً وعرضه ( )30كيلومرتاً ،ويتغذى من السيول املومسية وهنر دجلة(.)14
وحاولت احلكومات العراقية بعد عام  2003التواصل مع املنظمات الدولية لتفعيل النشاط
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السياحي والبيئي يف منطقة األهوار بعد إدراجها يف الئحة الرتاث العاملي .ومرة أخرى ،نرى أن
القطاع اخلاص لن يتمكن من إقامة القرى السياحية ،وأماكن للسكن ،ومرافئ للزوارق يف األهوار
ما مل تكن هناك رؤية حكومية تشجع االستثمار وتنظمه.
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد السياح إىل األهوار بعد انضمامها لالئحة الرتاث العاملي ،إال
أهنا ما تزال تفتقر للكثري من اخلدمات األساسية اليت يتطلبها جناح النشاط السياحي وازدهاره.
على سبيل املثال :إن أول ما يواجه السائح إىل مركز األهوار يف منطقة اجلبايش يف حمافظة الناصرية
هو رداءة الطريق القدمي ذي املمر الواحد من أجل رحلة آمنة للسياح بعد ازدايد احلوادث املرورية.
تفتقر املناطق السياحية يف األهوار إىل اخلدمات الصحية ،وال تستوعب أعداد السائحني،
فضالً عن مشكلة النظافة؛ وهو ما يتطلب إنشاء جماميع صحية يف مناطق متفرقة من األهوار
تليب حاجات السائحني .ومن املشكالت األخرى هي تفاقم مشكلة التلوث البيئي عن خملفات
السائحني الذين يرمون قناين املاء واألكياس يف مياه األهوار؛ لعدم وجود حاوايت جلمع النفاايت
يف معظم األماكن أو لوحات ارشادية للتوعية البيئية.
وتغيب املنتجعات واملشاريع التجارية الصغرية واملتوسطة يف املواقع السياحية ابألهوار ،مثل:
املطاعم ،واحملال التجارية ،واألكشاك ،فضالً عن حمال لبيع الصناعات احلرفية اليت تشتهر هبا مناطق
األهوار.
وعلى الرغم من أن منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يونسكو) كانت قد ضمت
احلمار ،واحلويزة ،واألهوار الوسطى ،والوركاء يف
األهوار واملناطق األثرية فيها (أور ،وأريدو ،وهور ّ
بيد أن اخلدمات السياحية يف تلك املناطق ال تتناسب مع النشاط
املثىن) إىل الئحة الرتاث العامليَ ،
السياحي(.)15
السياحة العالجية
حىت عام  ،2003اعتمدت الدولة العراقية على( )12كلية للطب العام وطب األسنان
احلكومية يف ختريج األطباء املتميزين الذين عملوا بكفاءة يف املستشفيات العراقية والقطاع اخلاص.
وبعد عام  ،2003أنشئت مخس كليات طب حكومية إضافية مع ( )15كلية طب وطب أسنان
للقطاع اخلاص .وفيما كان عدد املتخرجني سنوايً من كليات الطب حىت  2003حنو ()3000
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آالف طالب ،بلغ العدد هناية عام  2017زهاء ( )12ألف سنوايً يعملون يف ( )260مستشفى
حكومياً و( )121مستشفى للقطاع اخلاص(..)17( )16
وانعكست الظروف األمنية والسياسية على الوضع الطيب يف العراق ،وفيما كانت كلية الطب
وطب األسنان يف السابق للطلبة املتفوقني ،لكن اآلن دخل إىل السلك الطيب كثري من الطلبة غري
املؤهلني لغاايت اجتماعية أو للحصول على الوظيفة احلكومية فقط .وكانت النتائج سلبية على
الرغم من حماوالت وزارة التعليم وضع ضوابط صارمة.
وقد ابتت النتائج العكسية واضحة يف توجه املرضى لطلب العالج أو إجراء العمليات
اجلراحية يف اخلارج .وإن نظام التعيني املركزي احلكومي نشر األطباء بكثافة يف املستشفيات
احلكومية ،وسط شكاوى املواطنني بعدم تلقي اخلدمة الطبية املناسبة ،إما بسبب تراخي بعض
األطباء وإما لغياب املواد الطبية الالزمة وأجهزة الفحص والتشخيص.
واستفادت بعض الدول على حساب العراق يف حتقيق السياحة العالجية واستقبال املرضى
العراقيني ،بعد أن انتشرت وكاالت سفر تروج للعالج خارج العراق .وأصبحت اهلند الوجهة املفضلة
للسياحة الطبية؛ بسبب أسعارها املناسبة وخدماهتا اجليدة .وجاءت األردن ،وتركيا ،وإيران يف املرتبة
الثانية ابلتنافس يف استقبال العراقيني للعالج.
واملالحظ أن هناك ارتفاعاً يف أعداد املسافرين العراقيني للعالج ابخلارج مقارنة ابلسنوات
املاضية ،وال تقتصر األعداد على امليسورين ،بل تشمل ذوي الدخل احملدود ممن حيصلون على املال
بطريقة أو أخرى لعالج احلاالت الطبية الصعبة(.)18
إن فكرة تبين القطاع اخلاص يف العراق إلنشاء مستشفى مبالكات هندية متخصصة ابألمراض
املختلفة أفضل من سفر العراقيني للعالج يف اهلند .على سبيل املثال :لو جنحت احلكومة ببغداد
يف جذب املستثمرين اهلنود إلنشاء أكثر من مستشفى للقطاع اخلاص يف بغداد ،أو البصرة ،أو
املوصل ،أو يف بقية احملافظات ،ونقل النسخة اهلندية مبالقاهتا وأجهزهتا ،فإن ذلك سيحقق قفزة يف
السياحة العالجية العراقية للداخل.
وسبب توجه الكثري من العراقيني إىل اهلند للعالج هو األجور املناسبة مع جودة العالج؛
ومن هنا ،فإن الدعوة إىل االستثمار يف بناء مستشفيات هندية على غرار املستشفيات الرتكية أو
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اإليرانية حل ممكن ،مع تفعيل نظام التأمني الصحي للقطاع اخلاص بنحو يسمح للمشرتكني يف
نظام التأمني الصحي العالج يف املستشفيات اخلاصة ،بدالً من إنفاق أموال طائلة عند السفر
للخارج .وهناك عدة عوامل تشجع العمل الطيب اهلندي يف احملافظات العراقية لكثرة الراغبني ابلسفر
إىل اهلند وتلقي العالج(.)19
اثنياً :السياحة البيئية
تشمل السياحة البيئية السفر إىل املناطق ذات الطبيعة اجلغرافية املختلفة والقيام مبغامرات
سياحية للذين يريدون جتربة أمور غري اعتيادية ،مثل :املشاركة يف األنشطة املثرية كتسلق الصخور،
وركوب القوارب النهرية ،والقفز ابملظالت ،والغوص يف املياه .وميكن أن تتضمن مشاهدة الطيور
وزايرة األرايف النائية مع االستمتاع ابلطعام وصيد األمساك .وميكن ع ّد سياحة اهلواايت والسياحة
االجتماعية أيضاً جزءاً من السياحة البيئية.
ويتمتع العراق مبناطق جبلية وصحراوية توفر فرصة االستمتاع ابملغامرات للراغبني ابلرحالت
املعروفة (ابلسفاري) اليت ميكن أن تنتشر يف املناطق الصحراوية القريبة من اآلابر أو عند األهوار،
حيث توفر شركات السياحة اخليام واملعدات الالزمة .وتصلح صحاري جنوب العراق يف كثري من
مناطقها إلقامة سباقات السيارات ،والدراجات ،وركوب اجلمال.
وحني النظر إىل الطبيعة البيئية يف العراق جند أهنا حتتوي على مجيع املكوانت البيئية الطبيعية.
وتنقسم البيئة العراقية عدة أقسام ،هي :األهوار ،ومناطق اهلضاب والتالل ،واملناطق السهلية ما بني
هنري دجلة والفرات ،واملناطق اجلبلية ،واملناطق الصحراوية.
إن كل مقومات السياحة البيئية موجودة يف العراق اليت ميكن أن ترتجم إىل عدة نشاطات،
مثل :تسلق اجلبال ،ورحالت مراقبة احلياة الربية من طيور ونبااتت ،والرحالت الصحراوية اليت
هتدف إىل اخلروج إىل الطبيعة دون قيود حضارية ،وإقامة حفالت الشواء القائمة على وسائل بدائية
تضمن جتربة صفاء ذهين وروحي للسائح ،ورحالت تصوير الطبيعة .وكل تلك النشاطات ما هي
إال أمثلة على تنوع اجملاالت اليت ميكن للسائح من خالهلا قضاء وقت ممتع.
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وميكن أن تشمل السياحة البيئية عدة نشاطات منها:
	-الفعاليات الرايضية النهرية مثل :السباحة ،والغطس.
	-التخييم يف العراء.
	-مشاركة اجملتمع احمللي منطه املعيشي ملدة ما ،والسيما يف السكن والطعام يف منازل تقليدية
حقيقية ،مثل بيوت القصب يف األهوار.
	-املهرجاانت الشعبية الرتاثية.
	-املعارض احلرفية والفنية.
وبوجود هنري دجلة والفرات وروافدمها والبحريات املتعددة ،فإن العراق يتمتع مبيزة على
العديد من جريانه يف العامل العريب للسياحة القائمة على املياه ،وهناك إمكاانت كبرية لالستثمارات
اخلاصة يف مشاريع السياحة النهرية.
وتع ّد أهوار العراق موطناً لكثري من التنوع احليايت ،فضالً عن أسلوب حياة سكان األهوار
الذين حافظوا على التقاليد القدمية يف املعيشة اليت تعود إىل العهد السومري ،ومتثل األهوار إمكاانت
فريدة ورئيسة للسياحة البيئية.
حتتاج السياحة البيئية يف العراق إىل عملية ختطيط تنموي؛ من أجل إنشاء املشروعات
السياحية اليت من املفرتض أن يشارك فيها القطاع اخلاص .وتبدأ عملية التخطيط التنموي يف حتديد
املناطق املؤهلة لتكون مناطق سياحية بيئية جتلب السياح؛ وبعد حتديد تلك املناطق -مثل هور
احلمار -يعمل القطاع اخلاص على تنفيذ املشاريع املفرتضة.
ّ
ولكن هناك جمموعة من اخلدمات اليت ينبغي توافرها قبل قيام القطاع اخلاص أبي نشاط،
وتشمل ما أييت:

 1 .طرق النقل :إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية السليمة واآلمنة إىل مراكز املناطق السياحية،
وتصميم وسائل نقل مناسبة مثل القوارب واملمرات واجلسور الصغرية يف تلك املناطق.
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2 .2الطاقة الكهرابئية :وتبقى معضلة توفري الطاقة الكهرابئية أساسية يف تقدمي اخلدمات السياحية.
3 .3الصرف الصحي :اتباع سياسة صحية مالئمة يف تصريف املياه عرب شبكة من األانبيب اليت
تستخرج املياه من مجيع املراكز السياحية ،و ّأل تسبب حاالت تلوث أو تراكماً للنفاايت.
4 .4مياه الشرب :توفري مياه الشرب الصحية لوحدات املراكز السياحية مثل :الفنادق ،واملطاعم،
واحملال التجارية.
 5 .شبكة االتصاالت :ينبغي تغطية املراكز السياحية بشبكات االتصاالت والفضاء اإللكرتوين،
ملا هلا من أمهية يف احلياة اليومية والسيما يف احلاالت الطارئة.
وهناك مجلة من اخلدمات العامة اليت ال بد من توافرها يف املراكز السياحية:
 1 .الفنادق الصغرية واملتوسطة :اليت تتألف من مكتب استقبال وصالة وغرف جمهزة حبمامات
خاصة واملساعدات األولية والصيانة ،وأن تكون الفنادق قريبة من املطاعم واحملال التجارية.
ويف مثال األهوار ،جيب أن يكون هناك مرسى للقوارب اليت تعد ضرورية لنقل السياح عرب
إدارة الفندق.
 2 .قرى سياحية ذات وحدات سكنية منفصلة حتتوي على العديد من املباين املصممة حسب
الوضع االجتماعي اليت توفر العزلة السكنية للعوائل املزودة بتجهيزات كاملة للسكن.
3 .3تويل شركات أمن خاصة مهمة سالمة الفنادق والوحدات السكنية ابلتعاون مع املؤسسات
األمنية احلكومية ،مبعىن توظيف حارس خاص اتبع لشركة أمنية يف كل وحدة سياحية.
 4 .تويل املكاتب السياحية مهمة إعداد كل ما يلزم من عناصر جتعل املشروع السياحي انجحاً
مثل :خدمات احلجز ،ودفع الرسوم ،واخلدمات الطبية ،والتنظيف ،واخلدمات الرتفيهية،
وألعاب األطفال.
5 .5تويل مؤسسة خاصة اإلعداد للمهرجاانت والفعالية الفنية والرايضية اليت تتناسب والظروف
البيئية .ويف مثال األهوار ،وركوب القوارب ،وصيد األمساك ،وصيد الطيور ،وتقدمي عروض
تراثية هتتم بنحو رئيس ابلتقاليد الثقافية للحياة يف األهوار.
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ويرى الباحث أن هذه املشاريع ال ميكن أن تنجز إال برؤية حكومية متكاملة تتضمن اآليت:
أوالً :تشجيع االستثمارات يف القطاع السياحي إبعداد خرباء احلكومة دراسة عن
االستثمارات السياحية ومحاية حقوق املستثمرين ،وكيفية حتسني اخلدمات العامة املشار إليها آنفاً
يف تلك املناطق.
اثنياً :إنشاء البىن التحتية وتطويرها :إن هتيئة البىن التحتية هو مسؤولية احلكومة إبنشاء
الطرق وشبكات الطاقة الكهرابئية واملياه والصرف الصحي واملراكز الطبية املتوسطة احلجم.
اثلثاً :ينشئ القطاع اخلاص الفنادق واملطاعم والقرى السياحية واملراكز الرتفيهية واملراكز
الطبية الصغرية ،مع وجود شركات أمنية خاصة تتوىل مراقبة الوحدات السياحية.
رابعاً :الرتويج والتسويق السياحيني :يتوىل القطاع اخلاص مهمة التسويق للنشاط السياحي
وجلب السياح.
خامساً :محاية البيئة :يقع على عاتق املؤسسات األمنية مع قطاع السياحة مسؤولية محاية
البيئة من التلوث ومحاية األمساك والطيور واحليواانت.
إن وضع رؤية وطنية من قبل احلكومة ابلتعاون مع املنظمات الدولية وحتديد ميزانية خاصة
لتأهيل املناطق السياحية البيئية ،إبنشاء البنية التحتية وتنظيم وتشجيع االستثمار سوف يساعد يف
بناء قطاع سياحي متقدم يف العراق(.)20
اثلثاً :السياحة الثقافية
يزخر العراق بثروة عظيمة من املواقع السياحية الثقافية التأرخيية اليت تعود إىل حقب مهمة يف
أتريخ العراق القدمي واحلديث؛ مما يؤكد أمهيتها الرتاثية ورسوخ قدمها يف التأريخ .وتعد تلك املواقع
من املوارد السياحية اليت ينبغي استثمارها بعناية فائقة؛ ألهنا جتذب العديد من السياح املهتمني
ابجلانب الثقايف والرتاثي ،وهو نوع له جانب اقتصادي مهم ضمن أنواع السياحة املوجودة ابلعراق.
واعتماداً على ذلك ،فإنه ينبغي لوزارة السياحة العمل على حتديد املواقع الثقافية وتطويرها
وهتيئتها كوهنا بيئة سياحية خاصة ،تساعد يف التنمية االقتصادية للبالد ،ويف تنمية املناطق السكانية
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القريبة منها .وال ميكن القيام ابلتنمية السياحية إال من منهج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
بعد حتديد إسرتاتيجية عامة لتنمية السياحة الثقافية.
إن املواقع السياحية الثقافية هو كل ما شيدته األمم السابقة من مدن وقرى ومباين ذات قيمة
أثرية أو عمرانية أو ثقافية ،وميكن تصنيفها ملا أييت:
 1 .املباين الرتاثية ذات األمهية التأرخيية واألثرية اليت حتتوي على الزخارف والكتاابت
القدمية .وتظهر اإلحصاءات أن هناك حنو ( )1800مبىن تراثي مسجل يف دائرة الرتاث
يف حمافظات بغداد ،والبصرة ،ونينوى ،والنجف ،وكربالء ،وكركوك ،تضررت نسبة كبرية
منها بنحو واضح بسبب العوامل الطبيعية واملياه اجلوفية واالنفجارات(.)21
خاصة ابلرتاث العباسي،
وتوجد يف مدينة بغداد مباين كثرية تعود إىل القرن اخلامس عشر وما قبله ّ
وهناك ٍ
مبان أترخيية عمرها أكثر من ( )100عام من الرتاث احلديث وهي جزء مهم من تراث
بغداد ،وقصور ومنازل قدمية يف البصرة ،واملوصل ،وكركوك ،وغريها من املناطق .فضالً عن اخلاانت
القدمية املهددة ابلسقوط.
وال ب ّد من اإلشارة إىل بيوت الرواد من األدابء والفنانني املعروفني مثل :بيوت الشاعر حممد مهدي
اجلواهري ،والشاعر بدر شاكر السياب يف البصرة وغريها .فاختفاء هذا الرتاث العظيم يعين خسارة
كارثية ملدينة بغداد واملدن األخرى اليت اشتهرت هبويتها عرب تلك املواقع والشخصيات.
 2 .البلدات والقرى الرتاثية اليت هلا أمهية أترخيية وأثرية سواء من صنع اإلنسان أو الطبيعة.
ويبلغ عدد املواقع األثرية يف العراق أكثر من  12ألف موقع تعود ملختلف العصور
التأرخيية ،حسب دراسة ملؤسسة الشرق يف جامعة شيكاغو األمريكية .وركزت الدراسة
يف املدن األثرية ذات الشهرة العاملية اليت حتوي كنوزاً وآاثراً مثينة ،تعرض بعضها للسرقة
والتدمري وما تزال أخرى عرضة للمخاطر(.)22
ومن أهم هذه املواقع السياحية األثرية( :أور ،ومنرود ،ونيبور ،وإيسن ،واببل ،ونينوى،
وآشور ،وأوروك) .ومبراجعة أتريخ هذه املواقع جند أهنا موغلة يف القدم؛ على سبيل املثال :كانت
أور -اليت تقع على بعد  17كيلومرتاً جنوب شرق مدينة الناصرية يف جنوب العراق -عاصمة
للسومريني ،ومسقط رأس النيب إبراهيم اخلليل -عليه السالم -الذي ولد فيها يف القرن التاسع عشر
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قبل امليالد .ومن أشهر مبانيها الباقية معبد الزقورة املؤلفة من عدة طبقات.
أما نيبور فقد كانت عاصمة دينية للسومريني والبابليني وهي اآلن يف مدينة (عفك) على
بعد ( )170كيلومرتاً جنوب بغداد .وتشتهر نيبور بزقورهتا الشهرية املوجودة فوق تل ترايب .وعلى
مسافة ( 24كيلومرتاً) جنوب مدينة عفك ،هناك بقااي مدينة إيسن اليت تعاقب على حكمها
سالالت من السومريني والبابليني.
ولعل اببل تعد األكثر شهرة ،ومن أشهر حكامها محورايب يف القرن الثامن عشر قبل امليالد
ونبوخذ نصر يف القرن اخلامس قبل امليالد .وتشتهر اببل ابلعديد من اآلاثر ،مثل املسرح البابلي،
وأسد اببل احلجري ،وأطالل احلدائق املعلقة ،والقصور.
وهناك أوروك الواقعة على بعد ( )250كيلومرتاً جنوب بغداد من القرن اخلامس قبل امليالد،
فهي إحدى أهم املدن السومرية ومركز ديين كبري ،ومن أشهر حكامها جلجامش صاحب األسطورة
املعروفة مبلحمة جلجامش.
وكانت منرود -اليت تبعد ( )34كيلومرتاً جنوب املوصل -العاصمة الثانية لآلشوريني ،لكنها
لألسف -تعرضت لتدمري كبري من قبل تنظيم داعش إابن مدة احتالله حملافظة نينوى .وما تزالنينوى حتتضن آاثر حضارات آشور ،ومن شواهدها بلدة احلضر(.)23
وهنا ينبغي حتديد برانمج خاص ابملباين الرتاثية والقرى األثرية من أجل احملافظة على هذا
الرتاث العمراين يف العراق وتطويرها وتنميتها لتشمل كل املواقع الرتاثية واألثرية ،عرب اخلطوات اآلتية:
	-تنمية الرتاث العمراين وأتهيله ومحايته واستثماره سياحياً.
	-تشجيع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف تنمية املواقع السياحية.
	-إجياد بيئة مناسبة يف تلك املواقع لسكان تلك املناطق يف احلصول على العمل.
متول من طريق:
وينبغي اعتماد معايري الختيار املباين الرتاثية اليت ّ

	-معرفة أمهيتها التأرخيية.
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	-قدمها.
	-شكلها املعماري.
	-مدى تعرضها للضرر.
	-كيفية االستفادة منها سياحياً.
	-إمكانية إقامة الفعاليات الثقافية املختلفة ابلقرب منها.
	-وجود املستثمرين الراغبني ابالستثمار الثقايف.
إن الربانمج احلكومي (املفرتض) اخلاص ابملباين الرتاثية والقرى األثرية وبعد اعتمادها على
ميول بعض املشاريع السياحية الصغرية واملتوسطة عرب
معايري يف اختيار املواقع السياحية ،ميكن أن ّ
جمموعة من الشروط والضوابط الصارمة ،وإعداد املستثمرين دارسات يف اجلدوى االقتصادية وخطة
عمل املشروع.
رابعاً :السياحة الدينية
على وفق األرقام الرمسية لوزارة السياحة العراقية ،فقد بلغ عدد السياح الذين دخلوا البالد
عام  2017إىل مخسة ماليني إلجراء الزايرات الدينية واألثرية ،ويزور أغلبهم مرقد اإلمام احلسني
بن علي ،والعباس بن علي -عليهم السالم -يف مدينة كربالء املقدسة ذات الرمزية اخلاصة عند
املسلمني الشيعة ،وأيضاً مراقد بقية األئمة مثل اإلمام علي بن أيب طالب -عليه السالم -يف مدينة
النجف األشرف ،واإلمامني موسى بن جعفر الكاظم ،وحممد بن علي اجلواد -عليهم السالم-
يف بغداد ،واإلمامني علي بن حممد اهلادي ،واحلسن بن علي العسكري -عليهم السالم -يف
سامراء(.)24
ويف بغداد يوجد العديد من أضرحة أئمة املسلمني ويف مقدمتهم ضريح اإلمامني موسى
الكاظم وحممد اجلواد -عليهما السالم ،-وضريح اإلمام أيب حنيفة النعمان واإلمام أمحد بن حنبل.
وفضالً عن األئمة ،هناك مراقد ألنبياء مثل نيب هللا يوشع أحد أحفاد النيب يعقوب ،ومراقد للصحابة
مثل سلمان الفارسي ،وعبد هللا بن جابر األنصاري ،وحذيفة بن اليماين ابملدائن .ومن أضرحة أئمة
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الصوفية ،ضريح الشيخ عبد القادر اجليالين ،والشيخ معروف الكرخي ،ومنصور احلالج ،ورابعة
العدوية (البصرة) .ويذكر املؤرخون وجود قبور شخصيات أترخيية وثقافية مثل الشاعر أيب نؤاس.
وتضم بلدة الكوفة ابلقرب من مدينة النجف األشرف ضريح النيب هود ،والنيب صاحل،
وضريح مسلم بن عقيل ،وهانئ بن عروة ،وشخصيات أترخيية إسالمية أخرى .ويزور املسلمون
الزيديون من اليمن مقام اإلمام زيد بن علي يف الكوفة .ويقع مسجد السهلة يف الكوفة أحد أكرب
املساجد اليت ُشيّدت خالل القرن اهلجري األول ،وما زال أثرها وذكرها خالداً إىل اآلن ملا هلا من
آاثر دينية.
ويقع ضريح نيب هللا ذي الكفل يف بلدة الكفل بني النجف وبغداد ،وإىل جانب مرقد النيب
ذي الكفل وحتت البناء نفسه يرقد مخسة من احلواريني أصحاب النيب (ذي الكفل) متجاورين يف
قبورهم ،ويعتقد اليهود أن هؤالء هم الذين كتبوا كتاب التلمود يف اببل بعد إحراق جيش نبوخذنصر
التوراة عند غزوه للقدس يف القرن اخلامس قبل امليالد.
إن كثرة عدد املناسبات الدينية اإلسالمية املرتبطة بتأريخ هجري اثبت كل عام اليت تصل إىل
ثالثني مناسبة ،بدءاً من األول من حمرم ،مث عيد الغدير األغر ،مث يف مناسبات شهر صفر ،وربيع
األول إىل هناية السنة ،جتعل من السياحة الدينية سياحة مستمرة طوال السنة ويف مناطق خمتلفة من
العراق؛ مما يتيح الكثري من فرص العمل املتنوعة.
ولكن ال توجد إحصاءات دقيقة من اجلهات السياحية الرمسية عن السياحة الدينية ،بل إن
وزارة السياحة تركت األمر على عاتق املؤسسات األخرى جلمع البياانت اخلاصة ابلشأن السياحي،
مثل :وزارة الداخلية ،وجمالس احملافظات ،وهيئة األوقاف.
وعند مراجعة القطاع السياحي الديين يتضح جلياً عدم وجود رؤية أو اسرتاتيجية يف استثمار
هذا القطاع الذي يشهد زايرة ماليني السياح األجانب إىل عدة مدن عراقية خالل أوقات خمتلفة
من السنة .وهو ما ابت واضحاً يف اهلوة الشاسعة بني املردود االقتصادي للسياحة الدينية وأعداد
السياح.
وعلى وفق مؤشرات دراسة حبثية جلامعة القادسية فإن السياحة الدينية قد تفوقت على بقية
أمناط السياحة األخرى بنسبة ( ،)% 80تليها السياحة األثرية والثقافية بنسبة ( ،)% 15وسياحة
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األعمال بواقع ( ،)% 5وهنا نتحدث عن السياحة الدينية اخلاصة ابملسلمني الشيعة ،فيما ال
توجد رؤية لتبين سياحة دينية ختص املسلمني الصوفيني ،وممن يرغب بزايرة ضرحيي اإلمامني أيب
حنيفة وأمحد بن حنبل ،أو الزايرات الدينية املسيحية إىل أور مسقط رأس النيب إبراهيم وبقية املناطق
املقدسة يف وادي الرافدين(.)25
وعلى وفق بياانت اجمللس العاملي للسياحة والسفر لعام  ،2017يعمل يف قطاع السياحة
العراقي حنو ( )544ألف شخص بنحو مباشر وغري مباشر ،مع عائدات من السياحة الدينية تقدر
مببلغ مخسة مليارات دوالر وهو ما يشكل نسبة ( )% 3من إمجايل الناتج احمللي(.)26
وحبسب دراسة حبثية عن مدينة كربالء املقدسة اليت تشهد أكرب نسبة من السياحة الدينية يف
السنة والسيما يف مناسبة األربعني ،ميكن تصنيف السياح الدينيني ثالثة أصناف:
	-احملليون :وهم العراقيون الذين يشكلون نسبة ( )% 90من جمموع السياحة الدينية.
وترتواح مدة بقائهم يف كربالء ليوم أو يومني.
	-السياح العرب :ويشكلون نسبة (.)% 2
	-السياح األجانب :ويشكلون نسبة (.)% 8
وترتاوح مدة بقاء العرب واألجانب بني  7 - 3أايم .وتشري اإلحصائيات إىل أن عدد
السياح الدينيني إىل كربالء عام  2017بلغ عشرين مليون ،منهم ثالثة ماليني سائح أجنيب وعريب
حبسب األرقام اليت أعلنتها احلكومة احمللية يف حمافظة كربالء لعام .)28( )27(2017
وقد اخنفضت أعداد الزوار اإليرانيني إىل مدينة كربالء يف العام  ،2018بسبب العقوابت
األمريكية وأتثريها على هبوط قيمة العملة اإليرانية .بيد أن مناسبة األربعني لعام  2018شهدت
حضوراً قوايً للسياح اإليرانيني ،وذكر املركز اإلعالمي اخلاص بزايرة األربعني يف حمافظة كربالء،
أن مليون وحنو ( )645ألف زائر أجنيب وعريب دخلوا العراق للمشاركة يف زايرة األربعني لعام
.)29(2018
وأشار اجلهاز املركزي لإلحصاء إىل أن عدد الفنادق وجممعات اإليواء السياحي يف العراق
(ما عدا إقليم كردستان) بلغ ( )1618وحدة سياحية لسنة  ،2017بنسبة زايدة بلغت (9
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 )%مقارنة بسنة  .2016وأن تلك الزايدة جاءت ابلدرجة األوىل يف حمافظة كربالء بنسبة
( ،)%46.8مث حمافظة بغداد بنسبة ( ،)%22.5تليها حمافظة النجف بنسبة (،)%22.1
مث حمافظة البصرة بنسبة ( ،)%3.2وأن القطاع اخلاص تبىن نسبة ( )%99من هذه الفنادق
واجملمعات السياحية(.)30
وأشار اجلهاز املركزي لإلحصاء أيضاً إىل أن الفنادق املمتازة ذات فئة (مخس جنوم) ش ّكلت
نسبة ( )%1فقط من الفنادق من جمموع مخسة عشر فندقا يف العراق منها سبعة فنادق يف بغداد
وثالثة يف البصرة .بينما شكلت فنادق الدرجة األوىل ذات الفئة أربع جنوم نسبة ( ،)% 1وفنادق
الدرجة الثانية (ثالث جنوم) نسبة ( ،)%20والدرجة الثالثة فئة جنمتني نسبة ( ،)%24والدرجة
الرابعة فئة جنمة واحدة نسبة ( ،)% 19أما فنادق الدرجة اخلامسة (الشعبية) نسبة (.)31()%35
وحني النظر إىل مدينة كربالء كأمنوذج للمدن السياحية يف العراق جند أهنا متتلك نقاط
قوة ابحتضاهنا للعتبات املقدسة ،ووجود ختصيص مايل من الدولة ،ومن إدارة العتبات املقدسة
للمساعدة يف إدارة املناسبات املهمة ،فضالً عن وجود مالك متخصص ،وكلية سياحة يف جامعة
كربالء ،واألهم املشاركة الشعبية التطوعية يف خدمة السياح الدينني يف مناسبة الزايرة األربعينية اليت
تشهد دخول معظم الزائرين األجانب والعرب.
لكن نقاط الضعف تكمن يف قلة أعداد الفنادق املطاعم؛ بسبب عدم تفعيل قانون
االستثمار ،وعدم التنسيق بني اجلهات ذات الصلة ابلسياحة ،وضعف البنية التحتية من شبكات
املياه والصرف الصحي والطاقة الكهرابئية وشبكة املواصالت.
وإن الدراسة البحثية اخلاصة ابلسياحة الدينية يف مدينة كربالء املقدسة ،توصلت إىل
استنتاجات مهمة ،هي(:)32
 1 .عدم وجود هيئة خاصة ابلسياحة الدينية تشرف على تنظيم هذا النوع من السياحة.
2 .2تعارض الصالحيات بني اإلدارات املختلفة ،وعدم وجود مركزية يف اختاذ القرار.
تضم املراقد املقدسة ،أو املناطق القريبة
 3 .سوء التخطيط العمراين يف املنطقة اخلاصة ابلزائرين اليت ّ
منها.
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 4 .الصعوابت الكبرية يف تطبيق قانون االستثمار ،والبريوقراطية ،وظاهرة الفساد اإلداري يف
مؤسسات الدولة.
 5 .ضعف البنية التحتية اليت أشران إليها آنفاً من شبكات املياه ،والصرف الصحي ،والطاقة
الكهرابئية ،والنقل.
6 .6ضعف مستوى اخلدمات املقدمة يف املطاعم والفنادق على الرغم من األسعار العالية.
االستنتاجات والتوصيات:
مما سبق ذكره ابلدراسة ميكن القول :إن السياحة يف العراق أبصنافها كافة (الرتفيهية،
والبيئية ،والثقافية ،والدينية) متتلك مقومات كبرية للنجاح ودوافع اجلذب السياحي .فضالً عن وجود
العتبات املقدسة اليت تشكل حالياً الغالبية العظمى من قطاع السياحة يف العراق ،وهناك مواقع
كثرية ميكن استثمارها يف االستجمام والرتفيه وزايرة املواقع األثرية ،والتأرخيية ،واملتاحف .وينبغى
تبين سياسة لتطوير السياحة البيئية اليت تضم سياحة املغامرات ،والسياحة إىل الصحراء ،واملؤمترات،
واملهرجاانت.
لكن قطاع السياحة العراقي يواجه أربعة معوقات تشكل حتدايت للحكومة العراقية ،هي:
أوالً :التشريعات القانونية يف محاية الرتاث واالستثمار وآليات تنفيذها.
اثنياً :البريوقراطية والفساد اإلداري يف مؤسسات الدولة.
اثلثاً :البنية التحتية والفنادق واملطاعم ودور التسلية.
رابعاً :التخطيط العمراين للسياسة السياحية.
وميكن تنمية قطاع السياحة يف العراق من طريق اآليت:
	-إصدار تشريعات خاصة إلحياء الرتاث العراقي والسيما يف بغداد اليت تشهد آتكل املباين
الرتاثية.
	-احملافظة على املعامل واملقومات السياحية ،والبيئية ،والطبيعية ،والثقافية ،والتأرخيية ،وإعادة
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أتهيلها ،وصيانتها بنح ٍو دائم.
	-رسم صورة واضحة عن الفرص املتاحة ،وأنواع السياحات املرغوبة من قبل السياح،
والسيما احملليني منهم الذين يشكلون نسبة كبرية وأساسية يف تطوير القطاع السياحي.
	-تبيان مواطن الضعف والبناء على نقاط القوة املوجودة ،واالستعانة بھا يف رسم أي خطة
مستقبلية أو اسرتاتيجية.
	-تنويع املنتج السياحي املعروض عرب املناطق السياحية املختلفة مبا يؤمن إقامة صناعة
سياحية متطورة تقوم بدورها بتأمني فرص عمل تشارك مبحاربة الفقر وحت ّد من البطالة.
يعتمد تطوير السياحة على تنمية دائمة للمنتجات السياحية املوجودة وابتكار منتجات
سياحية جديدة ،اليت تثري الرغبة ابلسفر ،وتنمية املهارات والقدرات التعليمية والتدريبية للعاملني
يف القطاع السياحي والفندقي ،واألخذ مبعايري اجلودة العاملية املتعلقة ابلقطاع السياحي والفندقي،
وإجياد وسائل تسويقية جديدة.
وعند مراجعة جتارب البلدان األخرى يف االستثمار ابلقطاع السياحي -مصر مثاالً -نرى يف
قانون االستثمار املصري ُّ
يعد نقلة نوعية لتحفيز االستثمار وتشجيعه سواء للمستثمرين األجانب
أو احملليني ،وتوفري احلماية للمستثمر من الوقوع حتت طائلة السيطرة احلكومية عرب حزمة قوية من
املواد واإلجراءات احملفَّزة على االستثمار ،منها تطبيق نظام الشباك الواحد اخلاص مبنح الرتاخيص
للمستثمرين؛ تفادايً لسقوط املستثمر يف دوامة البريوقراطية ،واملساواة بني املستثمرين ،ومنح حوافز
لالستثمار يف املناطق النائية والفقرية(.)33
وحيتاج العراق إىل تطبيق نظام «الشباك الواحد» لشؤون االستثمار؛ حبيث ميكن أن تنتدب
مجيع مؤسسات الدولة موظفاً عن كل مؤسسة ،ويكون موجوداً مبقر مركز االستثمار ليؤدي عملية
التنسيق بني مؤسسة االستثمار ومؤسسته اليت يعمل حلساهبا .والغاية من أتسيس ذلك املركز القضاء
على قضييت البريوقراطية والفساد اإلداري اللتني تشكالن أهم عوائق االستثمار.
وبعد االستقرار األمين يف العراق ،تتمثل اخلطوة األوىل لتهيئة املناخ الناجح لالستثمار يف
تشريع القوانني ذات االختصاص ،ووضع اآلليات الناجحة اليت حتول املناخ االستثماري من طارد
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إىل جاذب .وحيتاج القانون االستثماري العراقي إىل التعديل جلذب مشروعات االستثمار ،كما
هو احلال يف القانون املصري الذي منح األرض ابجملان مع ختفيض يف أسعار الطاقة ،وإعفاء من
الضرائب ملدة ( )10سنوات .وينبغي تقدمي حوافز خاصة للمشروعات االستثمارية تتمثّل يف خصم
(بنسبة ما) من التكاليف االستثمارية يف املناطق السياحية األكثر احتياجاً للتنمية.
وينبغي للحكومة إلزام الشركات االستثمارية ابإلنفاق يف جماالت اجتماعية (من نسبة من
صم من الضريبة السنوية ،مثل الصحة ،ومحاية البيئة ،والتعليم املهين
صايف دخل املشروع) حبيث ُت َ
والبحوث العلمية ،والتنميتني االجتماعية والثقافية(.)34
إن املباين العراقية الرتاثية -والسيما يف مدينة بغداد -ختطف األنظار جبماهلا املعماري
ومبوقعها يف امليادين القدمية ،لكن يف السنوات األخرية تعرضت بعض تلك املباين الرتاثية إىل اهلدم
وإزالتها لألبد من سجل الرتاث العراقي.
وهنا ،ندعو إىل إجراء بعض التعديالت على القانون املنظم هلدم املباين واملنشآت غري اآليلة
للسقوط واحلفاظ على الرتاث املعماري ،من أجل تعديل واستحداث بعض التعريفات للمباين
الرتاثية اليت مت تسجيلها بسجالت املباين ذات الطراز املعماري املائز.
ويعكس نشاط السياحة الدينية فقط التجاهل احلاصل يف األنواع األخرى للسياحات،
وإذا كانت السياحة الدينية قد جنحت يف جذب ثالثة ماليني سائح أجنيب سنوايً ،فإن االستثمار
احلكومي واخلاص يف األنواع األخرى من السياحات قد جيذب ماليني من الداخل واخلارج؛ مبا
حيقق نسبة جيدة يف إيرادات املوازنة العامة للدولة العراقية .وغين عن القول ما سيوفره هذا القطاع
من فرص عمل وحركة اقتصادية تفوق واردات الضرائب ،والتعريفات اجلمركية.
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االستثمار البشري ..رؤية في تعزيز قدرات الحكومة العراقية
د .أحمد الجعفري *

2018-12-5
وضعت أسس “االقتصاد الكالسيكي “على يد العامل األسكتلندي آدم مسيث يف العام
 1776بكتابه الشهري “ثروة األمم”؛ إذ أطّر مسيث يف هذا الكتاب أربعة أنواع من رأس املال
الثابت كثروة للمجتمعات ،وكان واحد من هذه األطر هو “القدرات املكتسبة ألفراد اجملتمع”.
وألن اجملتمعات آنذاك كانت تعيش عصور اجلهل ،والتخلّف ،والقبلية ،والتناحر ،والفقر ،فهي
أبمس احلاجة ألفكار كأفكار مسيث للنهوض هبا؛ ولكن آنذاك -ونتيجة اإلقطاعية -كان
كانت ّ
االهتمام منصباً يف االستثمار ابالرض ،واألبنية ،والزراعة ،واملصانع ،واملشاريع الرحبية بدالً من
تلق أفكاره يف هذا الشأن اهتماماً كافياً من قبل الباحثني ،واملهتمني
االستثمار يف األفراد ،إذ مل َ
ابلشأن االقتصادي ،واحلكومات آنذاك.
لقد وضعت أفكار آدم مسيث يف مخسينيات القرن املاضي وستينياته وسبعينياته على الطاولة
من قبل غاري بيكر ويعقوب مينسر -ومها خبريان اقتصاداين من جامعة شيكاغو ،-إذ أجراي
عدة أحباث معمقة ومكثفة عن املعرفة ،والعادات ،والسمات االجتماعية والشخصية ،واإلبداع
لألفراد ،وأتثريها يف أداء العمل ،ومن مث الناتج االقتصادي والتنموي احلاصل من هذه األعمال؛
وكان خالصة هذه األحباث هو ظهور مصطلح “االستثمار يف رأس املال البشري”Human
 ، – Capitalو”إمكانيات األفراد – ”Individuals’ capacity؛ إذ يقدم هذا املفهوم
وجهة نظر إمجالية وعلمية عن قدرات األفراد يف تنمية اجملتمعات واقتصادها.
وألن الوالايت املتحدة األمريكية كانت تبحث عن عظمتها بعد احلرب العاملية الثانية ويف
عمن يستطيع
أثناء احلرب الباردة آنذاك ،وألن الياابن وكوراي اجلنوبية وسنغافورة كانت تبحث ّ
إنقاذها من اجلهل والفقر والتناحر ،فقد سارعت هذه الدول على االستثمار يف رأمساهلا البشري من
طريق التعليم؛ وجنت مثارها بنهضات اقتصادية ،واجتماعية لتصبح دوالً عظيمة.
* ابحث إدارة وسياسات تربوية ،الوالايت املتحدة.
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ما الفائدة من االستثمار يف رأس املال البشري؟
هناك مربران مهمان لالستثمار يف األفراد ،مها :االلتزام األخالقي ،وااللتزام االقتصادي
جتاه الشعوب .فعلى مستوى االلتزام االقتصادي يساعد االستثمار يف األفراد على تعزيز قدرات
تتغي بنح ٍو
التغي .فاملهارات املطلوبة لألعمال ّ
احلكومات ،وزايدة املنافسة واالزدهار يف عامل سريع ّ
أسرع من أي وقت مضى؛ مما دفع احلكومات واجلامعات يف الدول املتقدمة والنامية على حد
سواء بوضع خطط تعليمية وتنموية اسرتاتيجية إلعداد أفراد يتمتعون إبمكاانت مكتسبة قادرة على
التغي التكنولوجي .وتع ّد روسيا
مواجهة التحدايت الضخمة وانتهاز الفرص اهلائلة النامجة عن ّ
والصني وجنوب أفريقيا والربازيل دوالً مهمة ستشكل مفاصل مؤثرة يف اقتصاد العامل حبلول العام
2040؛ وذلك بفعل ذلك االستثمار يف رأمساهلم البشري.
أما فيما خيص االلتزام األخالقي ،فإن االستثمار يف البشر يساعد البلدان الفقرية على تقليص
الفجوة مع البلدان الغنية يف العمر املتوقع عند امليالد من طريق زايدة الوعي الصحي ،والقضاء على
الزواج املبكر ،وكذلك يساعد على غلق الفجوات االجتماعية ،والثقافية ،والتعليمية ،والتنموية،
ُّ
وتعد سريالنكا والربازيل واتيلند وماليزاي واهلند خري مثال يوضح املردود اإلجيايب بعد سنوات من هذا
االستثمار .بيد أن البنك الدويل أكد وجود بلدان فقرية وانمية ما تزال تواجه حتدايت هائلة يف هذا
اجلانب“ ،إذ يعاين ربع األطفال دون سن اخلامسة من سوء التغذية ،ويفشل  % 60من تالميذ
املدارس االبتدائية يف احلصول على تعليم أويل ،وال يتلقى أكثر من  260مليون طفل وشاب يف
البلدان الفقرية والنامية أي قدر من التعليم على اإلطالق”.
ويف حني هتتم الدول املتقدمة يف استثمار رأمساهلا البشري وقد تنوعت سياساهتا وخططها
انم مل ِ
هبذا ،إالّ أ ّن العراق كبلد ٍ
يبد اهتماماً كبرياً يف استثمار قدرات أفراده ،إذ إن احلكومات العراقية
املتعاقبة على مدى عقود طويلة مل تبد اهتماماً برأمساهلا البشري ،بل ركزت سياساهتا وخططها يف
رأمساهلا املادي كالطرق ،واجلسور ،واألبنية ،وغري ذلك من البىن التحتية ،لكنها استثمرت بدرجة
أقل يف الفرد العراقي بل أحرقته يف حروب خارجية عبثية وصراعات داخلية .وقد يعود ذلك إىل
اعتقاد احلكام أبن الفوائد املتحققة من االستثمار يف البشر بطيئة التحقيق وصعبة القياس وال جتلب
إجنازاً لتلك احلكومات.
ونتيجة هلذه السياسات العقيمة يشهد العراق نقصاً كبرياً يف استثماراته برأمساله البشري ،يف
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وقت ميثّل ذلك ضرورة مهمة له ال ب ّد من إجنازها ،إذ تعيش قطاعات الدولة مجيعها بنح ٍو عام وقطاعا
التعليم والصحة بنحو خاص تراجعاً سريعاً يصعُب جماراته وإيقافه ،وعلى حنو مل يشهده أتريخ العراق
احلديث؛ مما جعلنا نعيش “فجوة يف رأس املال البشري”؛ وابلتايل أصبحت القوى العاملة العراقية
مستنزفة ويف عزلة معرفية؛ مما جعلها غري مستعدة ملواجهة املستقبل الذي يسري بوترية متسارعة.
ومن دون تدبري حكومي كبري وسريع ومركز يف االستثمار يف األفراد فإن فجوة الرخاء
االقتصادي واجملتمعي بني دولتنا ودول العامل األخرى ستكون أشبه “بصاعق حيرق منو البلد لعقود
من الزمن” ،وإن هذا االدعاء مستند إىل حقائق تتحول إىل أرقام كاخنفاض العائد من االستثمار
يف قطاعي التعليم والصحة بوصول ثلث الشعب إىل حتت خط الفقر ،مع ارتفاع عدد األميني إىل
 8ماليني فرد ،يرافقهما اخنفاض خميف يف نسبة التحاق الشباب ابلتعليم ضمن الفئة العمرية 15
إىل  29سنة ،إذ يلتحق منهم ما نسبته ( )% 35.5فقط.
وبينما تركز حكوماتنا يف إعطاء الشهادة العلمية كمعيار لالستثمار يف األفراد ،مل تعد هناك
قيمة للشهادة العلمية يف دول أخرى؛ بسبب تزايد اخلرجييني من التعليم ،يرافقه صعوبة إبجياد فرص
للعمل من دون مهارات .ففي عام  2010اراتد جامعة فينكيس األمريكية وحدها  600ألف
طالب وطالبة ،ويف عام  2020سيكون للصني وحدها ( )% 29من إمجايل شهادات العامل؛ مما
جعل أرابب العمل أن توجه بوصلتها حنو األفراد الذين ميتلكون مهارات عالية ولو أبقل الشهادات
بدالً من محلة الشهادات العليا؛ ونتيجة هذا الطلب املتسارع على األفراد ذوي املهارات ،سينطلق
العامل يف عام  2020حنو مهارات جديدة لتمكني األفراد رمبا ستدخلنا يف جيل صناعي آخر متقدم
حبلول عام .2030
وبينما حنن نعيش كل هذه التحدايت واملشكالت ،فقد عُدَّت حكومتنا اجلديدة التصنيفات
التوسع يف
العاملية للجامعات معياراً جلودة التعليم ،وهو أمر مغلوط غري مبىن على أسس علمية ،وأن ّ
التعليم اخلاص لن يساعد مبعاجلة حقيقية ملشكالت التعليم واجملتمع .وعلى ما تقدم ينصح الكاتب
احلكومة بوضع سياسات جديدة تعاجل الثغرات يف االستثمار البشري يف العراق من طريق التغلب
على التحدايت ،واملشكالت ،واالستفادة من املوارد املتاحة ،وزايدة اإلنفاق احلكومي ،ووضع
مؤشرات لألداء مسنودة أبسس القياس ،والتقومي ،والتحليل ،وربط منظومة التعليم ابجلهد العاملي،
وإنشاء جامعات رايدية وابتكارية؛ وهذا دور احلكومة احلاسم الذي جيب أن تؤديه أبسرع وقت
وإال سوف يغرق معظم أفرادها يف التموقع الال معريف ،ويكون البلد خارج ركب التق ّدم احلضاري.
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معوقات التعداد السكاني وآثاره السلبية على مستقبل
التنمية في العراق
محسن حسن*

2018-10-16
ملخص
يقدم هذا العرض التحليلي رصداً شامالً ألهم املعوقات واملوانع اليت حتول دون إجراء عملية
ِ
ويفصل القول يف مجلة اآلاثر السلبية املرتتبة على ذلك ،ويف مقدمتها
التعداد السكاين يف العراقّ ،
ما خيص مستقبل التنمية الشاملة يف البالد ،فضالً عن توصيف األسباب املؤدية إىل التجميد
واإلجهاض املتكرر لقرارات احلكومات العراقية املتعاقبة بشأن هذا التعداد ،يف ظل عدة مطالبات
ابملضي قدماً يف إجنازه ،هذا إىل جانب استشراف القادم اجملهول ،من خالل استعراض التجارب
العراقية وتقييمها مع التعدادات املنجزة واملؤجلة سابقاً ،الستخالص املتاح من الدروس والعرب
والتحصينات الضامنة إلجناز التعداد املستحق ،واملقرر إجراؤه يف العام  2020املقبل.
مقدمة
يش ّكل التعداد السكاين أمهية قصوى للمجتمعات والدول كافة؛ ذلك أنه يرتبط ارتباطاً
مباشراً ابلرتكيبة السكانية اليت تنبين عليها القوى احملركة ألدق التفاصيل احلياتية من شىت الوجوه
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها؛ فهو ال ميثل جسراً معرفياً وإحصائياً لعدد
حكمة اليت ميكن من خالهلا تشريح القطاعات البشرية
السكان فقط ،وإمنا هو األداة املثالية املـُ َ
واألنشطة الصادرة عنها تشرحياً بنيوايً على وفق مؤشرات رقمية وحسابية دقيقة ،تساعد على دقة
التخطيط اآلين واملستقبلي ،وتضمن عمق االستشراف التنموي والنهضوي ،وتوفر سالسة الوصول
البياين واملعريف يف أوقات قياسية ،لقاء جهود رشيدة وتكاليف زهيدة(.)1
تعرف دوائر اإلحصاء العاملية التعداد أبنه هو جممل عملية مجيع البياانت الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعية اليت ختص -يف
ّ .1
مدة زمنية معيّنة -مجيع األشخاص يف البلد أو يف جزء حمدد منه حتديداً دقيقاً ،وتصنيف هذه البياانت وعرضها وحتليلها ونشرها أو
توزيعها بشكل آخر (راجع الرابط:ص.)27 :
https//:unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_67rev2a.pdf

* ابحبث وأكادميي مصري.
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وتتضح جدوى النتائج املرتتبة والقائمة على التعداد من كون السكان يف أي جمتمع والسيما
اجملتمعات املعاصرة بشقيها النامي واملتقدم هم عنصر أساس إلنتاج الثروة املادية وتوزيعها ،وال يتسىن
ختطيط تنمية اقتصادية ،واجتماعية ،وتنفيذها ،ونشاط إداري ،أو حبث علمي إال بوجود بياانت
تفصيلية موثوق هبا عن أحجامهم وتوزيعاهتم وطبيعة تكوينهم ،وتعداد السكان هو املصدر الرئيس
هلذه اإلحصاءات األساسية(.)2
وعلى الرغم من قدم جتارب اإلحصاء السكاين يف حضارة بالد الرافدين ،ومرور العراق
احلديث أبكثر من جتربة تعداد سكاين ،لكنه منذ العام  1997وحىت العام - 2018أي منذ
أكثر من  20عاماً -فشلت احلكومات العراقية املتعاقبة يف إمتام التعداد األحدث ،على الرغم
من استشعارها أمهيته ،وعلى الرغم من العوار( )3الذي طال آخر تعدادين يف البالد ،ومها تعداد
 ،1987و1997؛ األمر الذي اضطرت معه الدولة العراقية خالل كل هذه املدة ،إىل االعتماد
يف حساب مؤشراهتا االقتصادية والقومية واجملتمعية ،على بعض جهود (احلصر والرتقيم) السكانية،
ِ
صل على أغلبها خالل مرحلة التحضري األويل إلحدى حماوالت إجناز التعداد ،وحتديداً يف
اليت ُت ّ
عام 2010؛ مما يعين دخول املؤشرات اإلحصائية كافة الصادرة عن الدولة العراقية ،بشأن جممل
القطاعات احليوية العامة واخلاصة يف البالد حيّز التخمني ،وخضوعها ملؤثرات النقص الرقمي
واإلحصائي للبياانت السكانية ،وهو ما ترتب عليه فعلياً فشل معظم خطط التنمية الوطنية؛ كوهنا
مرتكزة هي األخرى إىل البياانت التقديرية غري املوثوقة نفسها.
وابلنظر إىل خطورة اآلاثر السلبية املرتتبة على غياب التعداد السكاين ابلعراق ،وبصفة خاصة
تلك اآلاثر السلبية املرتبطة ابلتنمية اآلنية واملستدامة ،والرؤية التنموية والتطويرية لعام  .2030أييت
هذا العرض التحليلي لريصد أهم هذه اآلاثر ،ويستعرض أمام صانع القرار العراقي -ومعه عموم
العراقيني -أهم األسباب املؤدية إىل عرقلة اجلهود املبذولة يف املاضي واحلاضر من أجل إمتام التعداد
السكاين للبالد ،فضالً عن استعراض أهم احللول املقرتحة للخروج من هذه اإلشكالية ،إىل جانب
إبداء الرأي يف مستحداثت املوقف العراقي من هذه املسألة ،وعلى رأس ذلك ما ميكن رصده من
 .2انظر :ورقات إحصائية :مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،مطبوعات األمم املتحدة  ،2009السلسلة ميم ،العدد
 /67التنقيح ،2ص ،27 :متاح على( :بتصرف يسري).
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_67rev2a.pdf
 .3تعداد  1987سقطت منه بعض مناطق الشمال العراقي ،وتعداد  1997سقطت منه مناطق إقليم كردستان ،ومل تعلن نتائجه
إال متاخراً وابلتحديد يف  2001أي بعد أربع سنوات وهو ما أفقده قيمته.
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توقعات مستقبلية بشأن ما أعلنته وزارة التخطيط واجلهاز املركزي لإلحصاء «من تبين قرار اجمللس
األعلى العراقي للسكان إبجراء التعداد السكاين األحدث خالل عام  2020إلكرتونياً»(.)4
وقد جاءت جزئيات هذا العرض مبدخل وأربعة حماور ،أما املدخل فاحتوى على استعراض
تقييمي وتصنيفي موجز ألهم التجارب العراقية مع التعداد ،مث احملور األول ومحل عنوان( :معوقات
إجراء التعداد السكاين يف العراق) وفيه إشعارات مركزة حول األسباب الكامنة وراء عرقلة التعدادات
السكانية ابلعراق ،بينما أييت احملور الثاين حتت عنوان( :غياب التعداد وآاثره السلبية على مستقبل
التنمية يف العراق) ومن خالل استعراض أهم مالمح السلبيات اليت طالت القطاعات التنموية جراء
غياب التعداد ،وأما احملور الثالث فحمل عنوان( :احللول املقرتحة إلجراء التعداد السكاين يف العراق)
وفيه إمجال ألهم ما استخلصه العرض والتحليل من حلول ممكنة اُ ْستُق ِرئت إلشكاليات التعداد
ومعوقاته ،مث احملور الرابع واألخري حتت عنوان( :مستقبل تعداد  2020والتعدادات املقبلة يف العراق)
وفيه استشراف ملصري تعداد  ،2020وإبداء رأي مآالت التعدادات احملتملة املقبلة يف العراق.
مدخل
يف جتارب العراق مع التعداد السكاين
مرت مجهورية العراق ابلكثري من جتارب اإلحصاء والعد السكاين ،بعضها كان أترخيياً
وحضارايً ابمتياز ،فقد شهدت احلضارة العراقية القدمية إحصاء السومريني يف املدة من 2144-
 2124قبل امليالد (حقبة حكم األمري كوداي) إبحصاء عدد السكان يف إمارة (لكش) ،حيث
بلغ عدد سكاهنا يف ذلك الوقت حوايل ( )450000نسمة ومل ختل بقية مناطق العراق القدمي من
حتمل أعباء اجلندية(.)5
حماوالت اإلحصاء والعد السكاين هبدف حصر القادرين على ّ
 .4انظر :مروة مص ّدق ،اجلهاز املركزي لإلحصاء يضيف طلبة الدبلوم العايل لتدريبهم يف مديرايت اإلحصاء ،صحيفة التخطيط
اليوم ،السنة الثامنة ،العدد  ،325بتأريخ  25متوز  ،2018ص ،3 :متاح على  (:بتصرف يسري)
https://mop.gov.iq/static/uploads/8/hold_files/15325844928ca00ced4b02969200a
9b880f76f3353--news325.pdf
 .5انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ،22آب ،2015ص ،532 :متاح على( :بتصرف يسري).
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071
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وقد توالت التجارب العراقية مع التعدادات السكانية لتمتد إىل العصور احلديثة؛ حيث
نستطيع تصنيف هذه التجارب على وفق املراحل التالية:
مرحلة التجريب اإلحصائي :وهي املرحلة اليت استغرقتها املدة من  1866وحىت العام
1946؛ ويف هذه املدة شهد العراق حماوالت للتعداد أغلبها كانت تقديرية وغري دقيقة وتتسم
ابلقصور الشديد يف اخلربات اإلجرائية ،وهو ما ترتب عليه إلغاء التعداد اخلاص بعام ،1927
وكذلك التعداد التايل له عام  ،1934على الرغم من االعتماد على نتائج األخري حىت ما بعد
احلرب العاملية الثانية ،اليت كان أمهها حتديد سكان العراق بـ ( )3213173نسمة(.)6
مرحلة التعداد املتطور :ومتتد من عام  1947وحىت  1986وخالهلا شهدت اآلليات
اإلجرائية إلجناز التعداد السكاين تطوراً كبرياً من حيث االعتماد على التقنية احلديثة من احلاسبات
اهتم هبذه املدة مبعيار الشمولية يف التعداد وكذلك كثرة التفاصيل
واألشرطة املغناطيسية وغريها ،و ّ
اإلحصائية ،ومشلت هذه احلقبة أربعة تعدادات :أوهلا :تعداد  1947كأول جتربة دقيقة ومتطورة
وبنتيجة إحصائية للسكان بلغت  4826000نسمة ،واثنيها :تعداد  1957األكثر تطوراً عما
قبله من حيث الدقة والشمولية بنتيجة إحصائية بلغت  6298976نسمة ،واثلثها :تعداد 1965
( 8047415نسمة) ،ورابعها :تعداد 12000497( 1977نسمة) ،وهذا األخري كان األكثر
دقة ومشوالً وتطوراً على اإلطالق ،حبيث عُ ّدت نتائجه “من أسلم النتائج وأدقها وفاءً مبتطلبات خطط
التنمية القومية وضماانً إلجراء املقارنة الدولية على أسس علمية سليمة”(.)7
مرحلة التعداد املتأزم :وهي املرحلة اليت متتد من  1987حىت عام سقوط النظام يف
 ،2003ومشلت هذه املرحلة تعدادين اثنني ،أحيط كل تعداد منهما بظروف حربية واقتصادية
وسياسية متأزمة؛ فتعداد  16335199(1987نسمة) أحاطت به ظروف احلرب مع إيران،
وعلى الرغم دعمه إعالمياً وتقنياً من قبل الدولة ،إال أن نتائجه مل تصل لدقة سابقه ،بل شابته
عيوب كثرية ،وذلك ما حدث أيضاً مع التعداد الذي تاله يف 22046244( 1997نسمة)
 .6انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ،22آب ،2015ص ،532 :متاح على :ص( 535 :بتصرف).
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071
 . 7انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ، 22آب ،2015ص ،532 :متاح على:ص.537 ،536 :
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071

100

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

الذي أحاطت به ظروف احلصار االقتصادي بسبب حرب اخلليج(.)8
مرحلة التعداد املتجمد :وهي املرحلة املمتدة منذ سقوط النظام يف  2003وحىت اآلن،
اليت فشل خالهلا العراق يف إجراء أي تعداد سكاين ،ابستثناء بعض اإلحصائيات واملسوح السكانية
املنقوصة خالل العام  2010وما بعده؛ إذ تعتمد الدولة على التقديرات السكانية الصادرة عن
اجلهاز املركزي لإلحصاء اليت ترتكز ملعدل منو سكاين أقل بقليل من معدل النمو يف املدة الواقعة
بني تعدادي  1987/1997ومبا ال يتجاوز 2.6ابأللف(.)9
وبتأمل املراحل السابقة يتبني اآليت:
1.1مل تصل أغلب التعدادات السكانية املنجزة يف العراق إىل درجة الدقة اليت ميكن االعتماد
عليها يف الوفاء مبتطلبات خطط التنمية الوطنية ابستثناء تعداد واحد هو تعداد .1977
2.2مل يلتزم العراق ابملدد البينية املتعارف عليها دستورايً بني التعدادات السكانية واملقرر هلا
عشر سنوات بني كل تعداد وآخر ،إما بدافع الظروف السياسية واالقتصادية وإما بدافع االلتزام
بقرارات الدولة السيادية ،وإما بسبب قصور بعض التعدادات السكانية واالضطرار إلعادهتا كما
حدث مع تعداد .1927
3.3إن حجم النتائج اإلحصائية املرتتبة على أغلب تعدادات العراق املنجزة منذ العام 1947
وحىت التعداد األحدث يف عام  1997كان خميباً لآلمال ،ومل يتناسب مع حجم اجلهود الرمسية
املبذولة للتطوير والتحديث؛ وهو ما يعزى يف أغلبه إىل نقص اخلربة ،وعدم الشمولية ،ومعاانة البالد
من ظروف احلرب واحلصار االقتصادي.
4.4كانت الرغبة يف إجناز التعداد السكاين صادقة وذات عزم أكيد على الرغم من املواجهات
الصعبة مع املعوقات واملوانع اليت حتول دون النجاح يف املهمة ،ولعل من أبرز األدلة على ذلك إعادة
بعض التعدادات يف أوقات قياسية وسريعة ،واإلصرار الرمسي على إجناز التعداد يف وقت األزمات
االقتصادية والعسكرية.
 . 8انظر :حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم
الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ، 22آب ،2015ص ،532 :متاح على :ص( 537 :بتصرف).
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071
 . 9املصدر السابق نفسه ،ص( 537 :بتصرف يسري).
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احملور األول
معوقات إجراء التعداد السكاين يف العراق
يعد التعداد السكاين يف العراق أحد ضحااي الوضع العام املتأزم يف البالد من النواحي
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ،إىل جانب العديد من النواحي السلبية األخرى اليت
تشتبك عربها االعتبارات الثقافية ابالعتبارات الدينية والعرقية والطائفية؛ لذا يصعب فض االشتباك
بني جتميد التعداد السكاين يف البالد أو أتجيله من جهة ،وهذه األوضاع واالعتبارات املشتبكة
واملتأزمة جمتمعة من جهة اثنية ،لكن التأمل الدقيق لألسباب املباشرة املؤدية لتأخر إجناز التعداد
السكاين طيلة هذه املدة الطويلة نسبياً فيما بعد العام  2003وحىت اآلن ،وقد مينحنا مؤشرات
جازمة برتجيح بعض املعوقات واالعتبارات املشار إليها ،ومن مث تقدميها من حيث األمهية ،وأتخري
اعتبارات أخرى رمبا لثانويتها وضعف قوهتا يف سلم األسباب واملعوقات اليت حتول دون وجود تعداد
سكاين أحدث يف العراق ،وهو ما سنحاول تفصيله وتركيزه من طريق اآليت:
* أوالً :املعوقات العامة للتعداد السكاين:
هناك العديد من األسباب واملعوقات الراهنة اليت تعرقل اجلهود الرمسية والشعبية إلجناز التعداد
السكاين ،وقد لوحظ فيها أهنا متغرية وخمتلفة من حيث املنطلقات واعتبارات الفاعلية عن مثيالهتا
فيما قبل سقوط النظام السابق يف  ،2003وذلك على الرغم من اندراج أغلبيتها حتت تصنيفات
عامة متشاهبة؛ فقبل سقوط النظام كانت املعوقات تنحسر يف الصعوابت الفنية والبشرية إىل جانب
الظروف االستثنائية من الناحية االقتصادية أو العسكرية ،فضالً عن اعتبارات سياسية تكاد تكون
منعدمة إذا قيست ببقية الصعوابت واالعتبارات األخرى ،بينما بعد سقوط النظام جتلّت املعوقات
السياسية بنح ٍو أكثر أتثرياً من ذي قبل ،إىل جانب ظهور معوقات نوعية مل تكن ذات أتثري جذري
قبل سقوط النظام كاملعوقات العرقية والطائفية على سبيل املثال.
وبنح ٍو عام ميكن تصنيف املعوقات العامة للتعداد إىل :معوقات سياسية ،ومعوقات اقتصادية،
ومعوقات عرقية ،ومعوقات أمنية ،ومعوقات فنية ،وهو ما ميكن تفصيله على النحو التايل:
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أـ املعوقات السياسية:
وهي نوعية املعوقات اليت وضعت إجراء التعداد السكاين يف كفة ،ومصري مصاحل بعض
األطراف السياسية العراقية يف كفة أخرى ،ما يعين وقوف هذه األطراف ضد عملية إجراء التعداد أو
ضد من يرغبون يف إجرائه ،بل ورمبا عرقلة إجرائه إذا لزم األمر ،فضالً عن كون التعداد يصبح نتيجة
هلذا املوقف حمل نزاع وخالف دائمني بني الفرقاء ،وهذا يتضح من مجلة النقاط التفصيلية اآلتية:
•تعد قضية التعداد السكاين ابلعراق مقيدة يف وجهها السياسي بنتائج اإلجراءات التعسفية اليت
اختذهتا اإلدارة األمريكية بعد العام  2003يف حق الشرائح السكانية داخل عموم احملافظات
العراقية من هتجري لبعض هذه الشرائح واستقطاب لبعضها اآلخر ،رغبة منها يف تكييف الوضع
السياسي على وفق مقتضيات سياسية خاصة؛ األمر الذي بقيت معه أوراق الطوائف السكانية
خمتلطة ومعقدة بعد خروج األمريكان ،وابت إجراء التعداد السكاين معه ميثل معضلة سياسية
حقيقية من الناحية العملية(.)10
•يرتبط إجراء التعداد السكاين حبسم خصومات سياسية ونزاعات إدارية وحدودية بني بعض
األطراف املتصارعة يف العراق ،بشأن بعض املناطق املتنازع عليها ،وهي إحدى أهم املوضوعات
اخلالفية وأشدها بني األحزاب والتكتالت والتجمعات السياسية داخل العراق بعد .)11(2003
•يرتبط إجراء التعداد السكاين بتحديد طبيعة املسار االنتخايب يف العراق ،والسيما ما خيص
إسناد املقاعد الربملانية وحتديد نصيب كل حمافظة من هذه املقاعد على الدستور ،األمر الذي
يؤدي يف الغالب إىل عرقلة التعداد من قبل األقليات املتنفذة واحملافظات األقل تعداداً؛ حفاظاً
على متثيلها الربملاين القائم على اخلداع واملؤشرات التقديرية(.)12
 .10جتدر اإلشارة إىل أن اإلدارة األمريكية حاولت عام  2003إجراء تعداد سكاين لتوظيفه يف خدمة أغراضها السياسية ابلعراق؛
حيث نص قرار حاكمها املدين بول برمير الصادر برقم  52على وجوب إجراء تعداد سكاين للعراق وللقوميات املوجودة على أرضه
على أن يكون متضمنا إقليم كردستان وحمدداً لطائفة وداينة كل عراقي ،ولكن مل ينجح األمريكان يف تطبيق هذا القرار حيث دخل
التعداد يف طى التجميد منذ ذلك احلني وحىت اآلن.
 .11انظر :حمسن ،هادي حسني ،املناطق املتنازع عليها يف كتاابت الضباط السياسيني الربيطانيني ،جملة كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
 ،2012العدد  ،101ص ، 21 :متاح على https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75765 :
 .12حيدد الدستور العراقي النافذ التطبيق على وفق استفتاء العام  2005نسبة سكانية حمددة للتمثيل الربملاين للمحافظات بواقع
انئب واحد لكل  100ألف مواطن ،على وفق هذا البند الدستوري فإن التعداد من شأنه حتديد عدد السكان احلقيقي لكل حمافظة،
وهو ما يتعارض مع مصاحل بعض احملافظات ،ومن مث تقوم برفض التعداد.
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•يتماس التعداد السكاين مع قضااي السيادة ووحدة األراضي العراقية من الناحية السياسية ،وهو
ما يتجلى يف تفاصيل املادة  58من قانون إدارة الدولة العراقية ،والنافذة على وفق تعديالت
دستور  ،2005اليت تشرتط فقرهتا الثالثة (إجراء إحصاء سكاين عادل وشفاف) فضالً عما
تنص عليه املادة  140من الدستور نفسه من إجراء استفتاء يف مناطق النزاع سيكون للتعداد
السكاين أثر كبري يف توجيه نتائجه(.)13
•يشكل التعداد السكاين هتديداً مستمراً وطاغياً ـ وما يزال ـ ابلنسبة للحكومات العراقية املتعاقبة،
والسيما فيما بعد العام 2003؛ ذلك أنه يضعها يف مواجهة مباشرة مع قضااي داخلية ساخنة
قد هتدد أبحداث سياسية فارقة ميكنها أن تؤدي إىل إسقاط احلكومة أو زوال النظام ،األمر
الذي تؤثر معه الدولة السالمة من خالل أتجيل إجراء التعداد أو جتميده بنح ٍو مؤقت(.)14
•خيضع قرار إجراء التعداد السكاين يف العراق ملعطيات السياسة اإلقليمية والدولية ،مبا فيها
الرتجيحات والتوجيهات واالستشارات الصادرة عن ومع دول اجلوار مثل تركيا ،وإيران،
وغريمها ،فضالً عن الوالايت املتحدة األمريكية بشأن التنفيذ أو التأجيل؛ حيث تبقى خماوف
هذه األطراف اخلارجية جزءاً ال يتجزأ من الوضعية السياسية املتأزمة لقضية التعداد ابلعراق،
وقد سبق أن ساعدت هذه املخاوف يف أتجيل التعداد لثالث مرة على التوايل فيما بعد العام
 2003خوفاً من «إاثرة االضطراب يف األقاليم املتنازع عليها اليت جتاور إقليم كردستان يف
مشال العراق»(.)15
•يرتبط إجراء التعداد السكاين إبمكانية ظهور مكوانت وكتل سياسية جديدة من املهاجرين
العراقيني املقيمني يف اخلارج ،والذين قد يصل عددهم إىل أكثر من مخسة ماليني عراقي على
وفق تقديرات غري مؤكدة ،والسيما أن أغلبهم ممن حيملون توجهات حقوقية ورغبات صادقة
ومتحررة يف اجتثاث الفساد والفاسدين يف العراق ،وهو ما قد يكون سبباً يف عرقلة التعداد من
 .13انظر :مصطفى ،دلري حممد علي ،جدوى احلل الدستوري ملشكلة املناطق املتنازع عليها داخلياً يف الدستور العراقي «حمافظة
كركوك أمنوذجاً» ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة بريوت العربية  ، 2016ص ، 7 :متاح على:
( http://librarycatalog.bau.edu.lb/BAUNumFile/Law/Theses/II162565.pdfبتصرف).
 .14يؤكد هذا بقاء قرار إجراء التعداد السكاين منذ عام  1997وحىت اآلن دون تغطية حكومية انجزة أو جرأة على التنفيذ رغم
توافر اآلليات والوسائل املساعدة على إمتام التعداد.
 .15راجع :علي عجيل منهل ،اإلحصاء السكاين يف العراق ،موقع احلوار املتمدن ،العدد  ،3152،2010متاح على :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=231768.
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قبل بعض املناوئني هلذه املكوانت السياسية احملتملة(.)16
ب ـ ـ املعوقات االقتصادية:
ال نقصد ابملعوقات االقتصادية هنا عجز احلكومة العراقية عن توفري التمويل الالزم إلجراء
التعداد( ،)17وإمنا نقصد تلك النوعية من املعوقات اليت تنتج عن ارتباط إجراء التعداد بسلب بعض
املميزات املالية والثرواتية للقوى العراقية أو منحها على اختالف توجهاهتا وانتماءاهتا ووالءاهتا ،وهي
املعوقات اليت ميكن تبينها من النقاط التالية:
•يرتتب على إجراء التعداد إلقليم كردستان زايدة حصته املالية من املوازنة العامة االحتادية
حيث يطالب اإلقليم بنسبة قدرها  % 17على وفق تقديراته اخلاصة بعدد السكان لديه ،يف حني
أن النسبة اليت حيصل عليها اآلن على وفق موازنة العام  2018هي % 12.6؛ لذا تثري التقديرات
السكانية خالفات دائمة بني اإلقليم واحلكومة املركزية ،األمر الذي جيعل من إجراء التعداد مثار
جتاذب بني الطرفني.
•يتعلق مصري بعض املناطق النفطية ابلعراق وما تدره من ثروات مالية مبسألة إجراء التعداد
من عدمه ،وهو ما يؤدي إىل جتاذابت بني األطراف املتصارعة على هذه الثروات تنتهي يف الغالب
ابستمرار جتميد التعداد جتنباً للصدام.
•يرتبط احلصص املالية اخلاصة بتوزيع املوازنة العامة االحتادية للمحافظات مرهونة بعدد
سكاهنا؛ لذا ميثل التعداد السكاين بيئة صراع مايل من قبل احملافظات الباحثة عن زايدة حصصها
املالية أو الراغبة يف إعاقة حمافظات بعينها عن فرصة احلصول على تلك املميزات املالية.
•يتجاوز الوجه املايل والثروايت للتعداد السكاين جمرد الصراع بني احملافظات والكتل على
فضال عن مواطنني آخرين اضطرهتم
 .16كثري من املهاجرين العراقيني ينتمون إىل الطبقة املثقفة من الكتاب والشعراء واألدابء ً
الظروف املتأزمة يف الداخل العراقي إىل ترك البالد ،وأغلب هؤالء يؤيدون االستقرار الكامل للعراق وللشعب العراقي ،وينظرون إىل
التعداد كونه تكرمياً النتمائهم للعراق ،على عكس بعض متنفذي الداخل من الفاسدين الذين يرون يف التعداد تفريطاً يف املناصب
واحلقوق املكتسبة اليت استحوذوا عليها بطرق غري مشروعة.
 .17ال تعد مسألة متويل إجراءات تنفيذ التعداد السكاين من املسائل املعوقة؛ فقد سبق أن خصصت وزارة التخطيط العراقية ما
يفوق ال ـ  150مليون دوالر هلذا األمر ،فضالً عن وجود استعداد دائم لدى اهليئات واملؤسسات السكانية العاملية وعلى رأسها
هيئات األمم املتحدة السكانية  ،لتمويل التعداد ودعمه مالياً ولوجيستياً.
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بعص املخصصات املالية الرمسية ،إىل التحكم يف األنصبة املالية لعموم الشعب العراقي ككل مبا
فيها املؤسسات احليوية واألمنية والقومية؛ وهو ما يتضح من قيمة التعداد يف مواجهة قضااي الفقر
وحقوق اإلنسان وقضااي الالجئني ،وتكييف املخصصات املالية لإلنفاق على الصحة والتعليم وبقية
اخلدمات الوظيفية واملدنية.
ج ـ ـ املعوقات العرقية:
هي نوعية املعوقات املرتبطة بتعداد سكاين يف بلد مثل العراق ويعيش حالة فريدة من نوعها
من حيث تعدد القوميات واألداين واملذاهب املمتدة واملتشاركة إثنياً عرب احلدود مع دول اجلوار
اجلغرايف( ،)18وهي احلالة اليت تسبب مشكلة مزمنة لسكان العراق تنعكس على استقرار األنظمة
املتعاقبة على حكمه ،يف ظل وقوع العراق حتت أتثري الصراع الداخلي على السلطة بني األقلية
واألكثرية ،إىل جانب الوقوع حتت أتثري التوظيف اإلثين اخلارجي إقليمياً ودولياً لتحقيق أهداف
شاملة(.)19
وميكن رصد هذه النوعية من املعوقات وتوضيحها من خالل النقاط اآلتية:
•يالحظ أن إجراءات التعداد تتعطل بسبب التدخالت العرقية للطوائف والقوميات يف العراق،
ومثال ذلك ما حيدث نتيجة الصراع يف كركوك واملناطق املتنازع عليها ،بني العرب والرتكمان من
جهة ،واألكراد من جهة أخرى(.)20
•تتعدد األوجه اليت تنظر من خالهلا القوميات واألعراق يف العراق إىل التعداد؛ فاألكراد يعدونه
ضم املناطق
فرصة إلظهار قوة العرق الكردي وغالبيته يف مناطق النزاع ،ويهدفون من خالله إىل ّ
املتنازع عليها لتحقيق تقدم يف ملف تقرير املصري ،بينما بعض العشائر العراقية تراه األنسب
إلظهار تكتلها السكاين يف إطار احملافظة أو القضاء التابعة له ،يف حني تنظر إليه عشائر أخرى
كونه نذير شؤم بزوال نفوذها ،وإظهار ضعفها وأقليتها.
 .18انظر :البديري ،إايد عايد وايل ،الرتكيب اإلثنوغرايف لسكان العراق وحتليل أثره يف بناء الدولة واستقرارها ،جملة القادسية للعلوم
اإلنسانية ،اجمللد الثالث عشر ،العدد  ،1/2010ص( 145 :بتصرف يسري).
 .19املصدر السابق نفسه (بتصرف يسري).
 .20جتدر اإلشارة هنا إىل وجود دور حتريضي من زعماء القوميات واألعراق ضد إجراء التعداد ،وهو ما يؤثر يف العامة ،ولعل وجود
تعاون كبري من أهايل كركوك على اختالف انتماءاهتم مع احلكومة العراقية يف أثناء إجراء الكثري من املسوح اجلزئية هناك ،ويؤكد أن
الصراع هو يف حقيقته بني زعماء القوميات.
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•وعلى مستوى التصنيف البشري والنوعي ملواقف الشرائح االجتماعية من التعداد ابلعراق ،فإنه يف
حني ينظر غالبية العراقيني احملايدين والباحثني عن االستقرار إىل التعداد ابعتباره آلية إصالح قومي
ال غناء عنها ،فإن أقطاب الفساد وذوي النفوذ من بعض العراقيني يعارضون هذه النظرة حفاظاً
على هوية نفوذهم ،بينما لدى البعض اآلخر وجهة نظر خمتلفة وجازمة ،أبن أي تعداد سيُجرى يف
العراق سيكون تعداداً للطوائف واألعراق والقوميات ،وليس تعداداً ملواطنني عراقيني(.)21
•متثل إشكالية احملتوى اخلاص ابستمارة التعداد السكاين مثاالً صارخاً ملدى اخلالف العرقي والديين
والقومي املشحون بني الطوائف بشأن التعداد ،وقد تعطل إجراء التعداد كثرياً بسبب اخلالف على
ذكر الداينة وعدد القوميات وتصنيف اآليزيديني واآلشوريني وغريهم داخل استمارة اإلحصاء.
د ـ ـ املعوقات األمنية:
وهي كثرية ومتشابكة يف بلد كبري كالعراق؛ حيث يعد االستقرار األمين شرطاً أساسياً من
شروط التفكري يف إجراء تعداد سكاين ،وقد كانت الظروف األمنية املضطربة يف البالد سبباً من
أسباب أتجيل إجراء التعداد األحدث ،والسيما عام  2007حينما عمت حالة من االحرتاب
املذهيب والطائفي على مدار عامني متتاليني بسبب انتشار تنظيم القاعدة واجملموعات املسلحة.
وبنح ٍو ٍ
عام ميكن توصيف أهم أمناط املخاوف واملعوقات األمنية من اآليت:
1.1قد ينذر إجراء التعداد السكاين حبدوث احرتاب داخلي تتواجه فيه أطراف الصراع من قوميات
وأعراق ومتنفذين وهو ما يثري خماوف الدولة بشأنه.
2.2قد يؤدي التعداد إىل إاثرة احلدود اإلقليمية من الناحية األمنية بفعل جتاوهبا مع الداخل العراقي
دعماً وأتييداً.
3.3قد يهيّئ التعداد فرصاً مواتية للثورات اجلماهريية والشبابية املطالبة حبقوق سياسية واقتصادية
واجتماعية ،وهو ما ال تتمناه الدولة واملسئولون هبا.
4.4قد يتم توظيف الظروف احمليطة إبجراء التعداد السكاين من قبل مجاعات العنف املسلح
 .21وهذه النظرة انبعة من فقدان ثقة املواطن العراقي ابجلهات واملؤسسات احلكومية ورمبا ابلوطن ككل ،وهو ما يكون له أكرب
األثر يف تقصري املواطنني يف حق التعداد.

107

حصاد البيان

واجلماعات اإلرهابية املتطرفة ،وهو ما يقتضي احتياطات أمنية حمكمة قد تفتقدها العراق يف
كثري من األحيان والظروف.
ه ـ ـ املعوقات الفنية:
هي معوقات مرتتبة على جمموعة املالحظات الفنية اليت جيب توافرها واالستعداد هلا قبل
إجراء التعداد ،وأهم هذه املعوقات هي:
•العجز عن هتيئة الساحة العراقية لشروط ومعايري التعداد الناجح من الشمولية واآلنية والعد
الفردي وغري ذلك.
•عدم قدرة احلكومة العراقية على التحكم يف احلركة الدميغرافية للسكان يف العديد من احملافظات
واملدن واألرايف.
•عدم امتالك وزارة التخطيط العراقية احلق الدستوري املستقل يف إجراء التعداد السكاين ،ومن
مث حاجتها إىل حتقيق التوافق الكامل بني الكتل السياسية داخل جملس النواب بشأن إجراء
التعداد ،وإن اعرتاض أكثر من حمافظتني يعد كفيالً بعرقلة مشروع التعداد نيابياً ودستورايً.
•حاجة العراق املاسة إىل الدعم اللوجيسيت اخلارجي نتيجة ضعف اخلربات البشرية وزايدة احلاجة
إىل تدريب ما ال يقل عن  850ألف ع ّداد ملباشرة املهمة بنجاح ،ابلتزامن مع قلة اخلربات
اإللكرتونية واملواقع املؤمتتة.
•مترست احلكومات العراقية فيما بعد العام  2003على تسيري شؤون الدولة على وفق خطط
تقديرية ،وهذا التمرس أدى مع مرور الوقت إىل استسهال أتجيل التعداد السكاين واالعتماد
على مثل تلك النوعية من اخلطط.
•* اثنياً :معوقات التعداد  ..نظرة تقييمية:
ابلنظر إىل مجلة املعوقات السابقة ،فإنه يتضح حجم وقوة مشاركتها (جمتمعة) يف عرقلة
مشروع التعداد السكاين ابلعراق ،غري أننا نلتمس من خالل االستقراء العام أن املعوقات السياسية
أتيت يف املرتبة األوىل؛ ألن االعتبارات السياسية هي املتحكمة والغالبة على اجلميع وعلى قضية
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التعداد يف العراق ،تليها املعوقات االقتصادية ،نظراً ألن صراع الثروة يف العراق هو الوجه اآلخر
للسياسة ،ومينح تفسرياً منطقياً لعرقلة التعداد السكاين على يد األطراف املتصارعة ،بينما أتيت
املعوقات العرقية يف مرحلة اثلثة؛ ألنه ابإلمكان التغلب عليها حال تقدمي ضماانت قبل إجراء
التعداد ،ويتحقق الرفاه دون متييز بني اجلميع على املستوى الرمسي للدولة والقانون ،يف حني تعد
املعوقات األمنية والفنية من بني ما ميكن تالفيه بشيء من احلزم والتطوير.
احملور الثاين
غياب التعداد وآاثره السلبية على مستقبل التنمية يف العراق
يعد غياب التعداد السكاين وإمهاله يف بلد ما ،نذير تراجع كبري ومد ٍو يف كافة قطاعات
النشاط اإلنساين على اختالفها وتنوعها ،ويف مقدمتها القطاعات االقتصادية واإلنتاجية؛ إذ إن
غيابه أو إمهاله سيؤداين مبرور األعوام والسنوات إىل تغييب كافة مؤشرات القياس والتغري ابلزايدة أو
النقصان يف تلك القطاعات ،ومن مث تستحيل الرؤى السياسية واالقتصادية واالجتماعية والصناعية
والزراعية يف هذا البلد ضباابً وسراابً ،وهو ما ال يليق ببلد مثل العراق ،ويعد التنوع البشري والسكاين
فيه ثروة جيب أن توظف وتستغل ابلنحو األمثل.
وابستقراء اآلاثر السلبية النامجة عن غياب التعداد السكاين طوال هذه السنوات املاضية
منذ سقوط النظام وحىت اآلن -والسيما ما يتعلق منها بشؤون احلركة السكانية وعالقاهتا ابلتنمية
االقتصادية الشاملة واملستدامة وخطط التنمية والتطوير -لوحظت اآلاثر السلبية اآلتية:
	-استمرار مواجهة العراق مشكلة معقدة هي كبح مجاح النمو السكاين والتحكم املؤثر يف
درجة اخلصوبة السكانية؛ فعلى الرغم من إعالن احلكومة العراقية مؤخراً عن مؤشرات اخنفاض يف
معدل النمو السكاين بفعل اخنفاض نسبة اخلصوبة خالل األعوام الثالثني املاضية من  6مواليد حي
لكل امرأة يف سن اإلجناب خالل الثمانينيات إىل  4مواليد يف  ،)22( 2017إال أن الواقع يؤكد أن
سياسات العراق الوطنية ال تويل إال قدراً حمدوداً من األمهية للمشكلة السكانية()23؛ حيث إن غياب
 .22راجع :أسامة مهدي ،العراق :اخنفاض للخصوبة وتعداد للسكان ،...صحيفة إيالف ،بتأريخ  11متوز  ،2018متاح على :
( http://elaph.com/Web/News/2018/7/1211403.htmlبتصرف يسري).
 .23انظر :فياض،هاشم نعمة ،اخلصوبة السكانية يف العراق :تطورها والعوامل املؤثرة فيها ،جملة عُمران القطرية ،العدد،2013 ،3
ص ،48 :متاح على:
https://omran.dohainstitute.org/ar/issue003/Documents/hashemfayad.pdf
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التعداد واالعتماد على املؤشرات التقليدية السائدة ،حرم العراق من تبين السياسات األكثر فاعلية
يف خفض اخلصوبة ،وعلى رأسها سياسة التخطيط العائلي( ،)24اليت إبمكاهنا خفض اخلصوبة إىل
معدل  2.19طفل لكل امرأة ،فضالً عن خطورة بقاء معدل اإلعالة االقتصادي للسكان مرتفعاً؛
األمر الذي يسبب خفض معدالت االدخار وتقليص فرص االستثمار احمللي(.)25
	-صعوبة االستناد إىل مؤشرات موثوقة تُعني على وضع خطط انجحة للتحكم يف إدارك
حجم التباين احلادث يف معدالت النمو السكاين داخل احملافظات العراقية ،ومن مث عدم القدرة على
حتقيق التوازن بني حجم السكان من جهة ،وتوزيع اخلدمات التعليمية والصحية واملرافق العامة مبا
يضمن حتقيق معدالت منو اقتصادي وسكاين متوازنة يف خمتلف مناطق الدولة من جهة أخرى(.)26
جاءت معاانة املخطط العراقي بفعل غياب التعداد من صعوبة حتديد املؤشرات الدقيقة
خيص منها
املساعدة على وضع احملددات املؤثرة الواقعية يف مسار التنمية املستدامة يف البالد ،سواء ما ّ
ابملؤشرات االقتصادية كحصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل ،وحصته السنوية من استهالك الطاقة،
ونسبة صادرات السلع واخلدمات إىل وارداهتا ،أو ما يرتبط ابملؤشرات االجتماعية؛ كمعدالت
البطالة والنمو ونسبة الفقر وحجم السكان حتت خط الفقر ،وعموم املؤشرات التعليمية والدراسية،
فضالً عن املؤشرات البيئية من املوارد املتجددة ومعايري استعمال املياه واألمسدة ونصيب الفرد من
األراضي الزراعية وأراضي احملاصيل الدائمة ونسبة التصحر ،إىل جانب مؤشرات أخرى كاملؤشرات
املؤسسية ،مثل :أعداد الصحف ،وأجهزة الراديو ،والتلفاز ،واحلواسيب ،ومشرتكي اإلنرتنت لكل
 1000نسمة ،وعدد العلماء واملهندسني العلميني ،وحجم اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من
الناتج احمللي ،إىل غري ذلك من مؤشرات جعل غياب التعداد تفاصيلها يف طي اخلرص والتخمني(.)27
	-ظهور هتديد متنام لتماسك البنية السكانية ابلعراق نتيجة اهلجرة إىل خارجه ،حيث
 .24سياسة التخطيط العائلي هي مجلة إجراءات مرتبطة بتنظيم النسل وحتديده ابالعتماد على وسائل منع احلمل وتعدد الوالدات.
 .25املصدر السابق نفسه ،ص ( ، 49 :بتصرف).
 .26انظر  :سامل ،حازم داود ،التباين املكاين ملعدالت النمو السكاين يف العراق للمدة 1977/2007م ،جملة كلية اآلداب،
جامعة بغداد ،2011 ،العدد  ،98ص ، 351 ،348 :متاح على :
( https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73471بتصرف).
 .27انظر :هاشم ،حنان عبد اخلضر ،واقع ومتطلبات التنمية املستدامة يف العراق :إرث املاضي وضرورات املستقبل ،جملة الكوفة
الصادرة عن مركز دراسات الكوفة ،العدد  ، 2011 ،21ص ، 252 ،251:متاح على :
( http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/article/viewFile/1729/1611بتصرف).

110

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

يساعد غياب التعداد يف عدم التمكن من ضبط حركة اهلجرة اخلارجية ومعرفة مستوايهتا بدقة
تساعد على مواجهتها أو احتوائها؛ إذ إنه ال توجد إحصاءات رمسية عن عدد العراقيني املهاجرين
إىل اخلارج ،ابستثناء مؤشرات تقديرية لألمم املتحدة تفيد بتجاوزهم حد املليوين مهاجر ،يف حني
توجد أتكيدات صادرة عن البعثة األوروبية لشئون الالجئني أبن العراق على رأس الدول اليت يطلب
مواطنوها حق اللجوء إىل االحتاد األورويب وبنسبة أكثر من  % 25من إمجايل طلبات اللجوء؛
لذا ابتت هذه املشكلة مثرية للقلق وأصبحت تشكل خطراً يهدد الوجود السكاين والتنمية يف
العراق(.)28
	-أتثر بيئة العمل العراقية ابآلاثر النامجة عن غياب املؤشرات الدقيقة لتعداد السكان؛ مما
أدى إىل اتساع نطاق العمل غري املهيكل ،وشيوع التكيُّف مع اقتصاد يعجز عن توفري فرص العمل
الالئق القادر على توفري احلقوق االقتصادية واالجتماعية للعاملني( .)29فرتاجع القطاعني الزراعي
والصناعي إنتاجياً ،وارتفاع معدالت الفقر ،وحمدودية دور القطاع اخلاص ،واخنفاض خمصصات
النفقات االستثمارية يف املوازنة العراقية ،كلها أسباب تكرس للعمل غري املهيكل ،ومجيعها تتأثر
حتماً بغياب املؤشرات الصادقة والشفافة للتعداد السكاين(.)30
	-فشل خطط التنمية اخلمسية كافة ،وجممل اخلطط الطويلة والقصرية ،بفعل غياب التخطيط
التنموي املبين على رصد دقيق وواقعي ألعداد السكان ابلعراق؛ األمر الذي غابت يف ظله أسس
العدالة االجتماعية واحلقوقية وانتفت فيه املبادئ األخالقية واألطر القانونية والدستورية الضامنة
للتوزيع العادل لثمار التنمية ،فضالً عن تنامي الفساد واحتكار الثروات يف ظل غياب احلوكمة
وحسن اإلدارة(.)31
وبصفة عامة ،ال ختلو مظاهر السلبية يف أي قطاع من قطاعات الدولة العراقية -جمتمعة
أو متفرقة -من ارتباط قوي -من قريب أو من بعيد -بقضية غياب التعداد السكاين أتجيالً أو
جتميداً ،ومن مث فإنه ببقاء احلال على ما هي عليه من إمهال التعداد السكاين ،ستصبح قضااي التنمية
 .28انظر :صاحل ،هناء عبد اجلبار ،العمل غري املهيكل ،العراق ،2016 ،بال معلومات إضافية ، ،ص 340 :و ، 341متاح
على  ( http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/arabic/13.pdf :بتصرف يسري).
 .29املصدر السابق نفسه ،ص. 328 :
 .30املصدر السابق نفسه  ،ص( 329 :بتصرف).
 .31انظر  :هاشم ،حنان عبد اخلضر ،واقع ومتطلبات التنمية املستدامة يف العراق ،مصدر سبق ذكره ،ص 253 :و254
(بتصرف).
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يف العراق حمفوفة ابلعديد من املخاطر القابلة لالنفجار يف أي وقت ويف وجه اجلميع ،والسيما
مع تنامي اآلاثر السلبية لغياب التعداد يف حيزها الصحي والبيئي والغذائي؛ إذ يرتتب على عدم
املتابعة الدقيقة للنمو السكاين املطرد واخلفي نشوء خماطر الزحف على املساحات الزراعية ،وزايدة
االستهالك ،وطرح النفاايت ،فضالً عن زايدة استهالك املوارد الطبيعية الذي له أتثريات سيئة على
البيئة والتنمية(. )32
وبنظرة إمجالية جند أن انطالق املسار التنموي ابلعراق سيبقى مرهوانً إبزالة العوائق واملسائل
السياسية واالقتصادية والعرقية املعلقة ،اليت يؤدي التعداد السكاين الدور األكرب يف حسمها وإهناء
اجلدل الشعيب واجلماهريي الدائم املثار بشأهنا ،وعلى رأس أهم هذه املسائل املعلقة ما أييت:
((( 1قضية كركوك واملناطق املتنازع عليها ،واجلدل الدائم حول املادة  140من الدستور
وإشكاليات اخلالف الدائم بني احلكومة املركزية وإقليم كردستان.
(((2قضااي االنتخاابت املرتتبة على استمرار العمل ابإلحصاءات التقديرية والبطاقة التموينية.
(((3قضااي توزيع املوارد املالية للموازنة العامة للدولة بني احملافظات وما يرتبط هبا من مظامل
وشكوك وشبهات.
(((4قضااي االشتباك واجلدل بني األقلية واألكثرية يف العراق بشأن حتديد األعراق والقوميات والطوائف.
(((5قضية بقاء اخلطط املستقبلية للدولة العراقية حتت التهديد الدائم ابلفشل يف ظل اعتماد
املؤشرات النسبية.
(((6قضااي الفساد ،وسوء اإلدارة ،وضعف التعاطي مع حقوق اإلنسان العراقي سياسياً
واجتماعياً واقتصادايً؛ مبا يؤدي إىل زرع الفنت ويهدد النظام الدميقراطي يف البالد.
(((7قضااي التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية ،وضعف احلصول على مسوح حقيقية للعديد
من املؤشرات املهمة كالوفيات ،وحركة اهلجرة الداخلية واخلارجية.
(((8افتقار العراق إىل األرقام واإلحصاءات عن خمتلف القطاعات العامة واخلاصة ،واستمرار
صرف ماليني الدوالرات يف جتهيزات أولية إلجراء تعدادات مل تتم أو مهددة بعدم اإلمتام ،وتكرار
 .32املصدر السابق نفسه ،ص. 248 :
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ذلك مراراً دون حسم.
وابلطبع ميكن تصور حجم العراقيل واملعوقات املستقبلية اليت ميكن أن تصطدم هبا مسارات
التنمية ،وخمططاهتا ،ومشاريعها ابلعراق ،يف ظل وجود هذا الكم اهلائل واملؤثر من املسائل املعلقة
من حيث احلسم ،وإجياد احللول؛ بسبب غياب التعداد السكاين الدقيق والشفاف.
احملور الثالث
احللول املقرتحة إلجراء التعداد السكاين يف العراق
عند النظر إىل مجلة املعوقات املؤدية إىل إجهاض التعداد السكاين ابلعراق وجتميده ،جند أهنا
غري مستعصية على احلل طاملا وجدت األرضية املشرتكة حللها بني األطراف املعنية كافة ،والسيما
أن إجراء التعداد فيه مصلحة البالد ككل من النواحي كافة ،لكن الواقع يف العراق ،يؤكد أن حجم
اهلواجس البينية بني األطراف السياسية واحلزبية وحىت عموم اجلماهري العراقية حيتاج إىل عالج ال
ميكن إجياده إال من خالل دعم الثقة ،وتعزيز االنتماء الوطين ،وتقدمي الوالء للوطن واألرض على
حساب الوالءات احلزبية واملذهبية والطائفية ،وهي أمور حتتاج إىل كبري وقت ابلعراق ،ومن مث ال
بد من اللجوء إىل احللول اجلزئية واملرحلية لتذليل العواقب والصعاب أمام إجراء التعداد األحدث،
وبعدها لكل حادث حديث.
ومن هذا املنطلق -ومن خالل استقراء املداوالت والنقاشات املعنية بشأن إجراء التعداد
السكاين ابلعراق -ميكننا اخلروج مبجموعة من املقرتحات واحللول نسوقها على النحو التايل:
قيام احلكومة العراقية مببادرة الدعوة ألطراف العملية السياسية يف البالد كافة لالتفاق على
آليات إجرائية يكون من شأهنا تعرية التعداد السكاين للبالد من اعتباراته السياسية حبيث يتخلى
اجلميع عن تسييس التعداد التزاماً بقانون اإلحصاء العام يف البالد.
قيام احلكومة العراقية بتقدمي ضماانت قانونية ودستورية تلزمها إبرجاء التوظيف السياسي
لنتائج التعداد يف شؤون االنتخاابت والتغيري الدميغرايف للسكان وشؤون األعراق والقوميات واألداين،
واالقتصار على توظيف نتائجه يف خطط التنمية االجتماعية والصناعية والزراعية والتجارية وقضااي
مواجهة الفقر ومشكالت التعليم واإلسكان ،على أن يكون إرجاء التوظيف السياسي ملدة انتقالية
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ال تقل عن مخس سنوات ريثما تتضح أمور كثرية يف األفق ،ويؤيت التعداد مثاره يف التوظيف املتفق
عليه.
تدشني احلكومة العراقية ممثلة يف وزارة التخطيط نقاشات جادة ورصينة ،حزبية وبرملانية وشعبية
ودينية؛ للوصول إىل الشكل واحملتوى األمثل الستمارة التعداد ،مع التوصية أبفضلية خلوها
من االعتبارات العرقية والقومية املثرية للجدل ،أو اشتماهلا على هذه االعتبارات ولكن بنح ٍو
اختياري للمواطن العراقي إن شاء أ ّشَر عليها وإن شاء رفضها.
أن تُ ِ
قدم الدولة العراقية على تعديالت دستورية حتفظ للعملية االنتخابية تطبيقات أكثر
نزاهة وعملية؛ حبيث ُيّرر التعداد السكاين من قيود هذه العملية تدرجيياً ومرحلياً ،وذلك من
خالل تشريعات تعديلية للمادة ( )49من الدستور ،تسمح بتحديد نواب الربملان املمثلني عن كل
حمافظة ،على وفق عدد الناخبني ال عدد السكان كما هو قائم اآلن ،وهو ما سيزيل الكثري من
الشكوك واملخاوف واملشكالت بشأن التعداد من جهة ،وبشأن الصراعات البينية بني احملافظات
من جهة اثنية ،وكذلك بشأن الزايدات الصارخة واملتوقعة يف عدد نواب الربملان العراقي خالل
السنوات املقبلة من جهة اثلثة(.)33
قيام احلكومة العراقية جبهود مكثفة تستبق إجراء التعداد مبدة كافية ،من أجل حل أبرز
املشكالت العالقة واملعوقة إلجراء التعداد ،ويف مقدمتها املشكالت السياسية ،إىل جانب جتريب
بعض احملاوالت والعوامل املساعدة مثل إمكانية حتييد االعتبارات االقتصادية املرتبطة ابلتعداد لدى
الفرقاء السياسيني ،وتقدمي بعض املزااي املالية للمشاركني يف التعداد على املستوى الشعيب وعلى
املستوى الرمسي للمحافظات.

 .33جتدر اإلشارة إىل أن إمجايل مقاعد الربملان العراقي لسنة  2018هي  329مقعداً من بينهم  320مقعداً عاماً و 9مقاعد
لألقليات (كوات) ،ومن املتوقع أن تزيد أعداد األعضاء النيابيني لتصل إىل  600انئب عام  2040وفيما خيص املادة  49من
الدستور العراقي فإهنا تنص على تكوين جملس النواب من عدد من املقاعد واألعضاء بنسبة مقعد/عضو واحد لكل  100ألف
نسمة من السكان.
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احملور الرابع
مستقبل تعداد  2020والتعدادات املقبلة يف العراق
من واقع أتمل الظروف واملعوقات واإلشكاليات احمليطة بعملية التعداد السكاين يف العراق،
ميكن اجلزم بصعوبة إجراء تعداد دقيق وشفاف ومكتمل يف الوقت الراهن وعلى املدى القريب ،لكن
ذلك ال مينع من اجلزم أيضاً أبن التعداد اإللكرتوين املزمع إجنازه يف  ،2020يعد خطوة إجيابية يف
طريق حتريك املياه الراكدة يف ملف التعداد السكاين بنح ٍو عام ،واحلصول بنح ٍو خاص على بياانت
ومؤشرات أكثر دقة من اململوكة واملتداولة حالياً ،والسيما توظيف التكنولوجيا يف إجراء التعدادات
السكانية ابت مشهوراً يف الكثري من دول العامل ،بل ويف دول منظمة التعاون اإلسالمي اليت تنتمي
إليها العراق ،وعلى وجه اخلصوص منذ دورة تعدادات العام .)34( 2010
إن استعانة العراق خبربات اململكة األردنية اليت أجرت تعداداً إلكرتونياً عام  ،2015تؤشر
إىل وجود فرص واعدة إلجناح التجربة العراقية املقبلة ،يف ظل اعتماد هذه النوعية من التعدادات
على تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية اليت ميتلك العراق مركزاً متخصصاً فيها ،اليت تتيح الشمولية
الكاملة والتحكم امليداين ،وبناء قاعدة بياانت جغرافية تساعد يف تنفيذ التعداد الزراعي ونوعيات
أخرى من التعداد(.)35
وبصفة عامة هناك توقعات رمبا تكون أكيدة أبن يتسم تعداد  2020اإللكرتوين هذا -على
الرغم من مميزاته الظاهرة -مبواجهة صعوابت عملية يف التطبيق الكامل والشمولية ،نتيجة اعتماده
على وسائل إلكرتونية جيهلها عراقيون كثر ،والسيما يف املناطق الريفية والنائية ،وهو ما يعين احتمالية
الطعن يف مشوليته ونتائجه الحقاً ،لكن ال بد هنا من التأكيد على أمهية املضي قدماً يف إجنازه؛ ألنه
كفيل إبحياء فكرة التعداد السكاين جمدداً يف العراق بعد سنوات طويلة من وجودها يف طي النسيان
أو اإلمهال أو التجاهل ،فضالً عن كونه وسيلة تطبيقية سريعة النتائج ميكنها تقدمي توصيف شامل
ملستجدات املواقف السياسية والشعبية من قضية التعداد ،وهو ما ميكن أن يكون ذا قيمة كبرية يف
 .34راجع الرابط:
.صhttp://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcom-tce5-census-profile-ar.pdf ، 2 :
 .35راجع تقرير صحيفة الغد برس حتت عنوان :اجمللس األعلى للسكان يقرر التعداد السكاين يف العراق عام  2020وينفذ
بطريقة إلكرتونية ،بتأريخ  16متوز  ، 2018متاح على  ، https://www.alghadpress.com :مع البحث ابلعنوان
املذكور (بتصرف).
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مستقبل التعدادات اليت تليه ،يف حال هتيأت الظروف إلجنازها بنحوس أفضل.
استنتاجات
أتثرياً.

إن معوقات التعداد السكاين ابلعراق أغلبها سياسي واقتصادي وبقية املعوقات أقل

يهدد غياب التعداد السكاين الدقيق مستقبل التنمية ابلعراق ،ويؤشر الحتمالية أتزمي
الوضع اإلنساين واالقتصادي وسقوط حكومات ورمبا أنظمة.
سيقدم تعداد  2020اإللكرتوين سيقدم إحصائيات عراقية أكثر حداثة ،وسيكشف
عن مواقف جديدة سياسية وشعبية من قضية التعداد ستساعد يف إجناز تعدادات قادمة أكثر
دقة ،على الرغم من احتمالية الطعن يف مشوليته وكماله.
توصيات
حتييد األطماع السياسة واالقتصادية والطائفية عن قضية التعداد السكاين ،وإدراك خطورة
أتخريه على الدولة العراقية ككل.
استصدار تشريع دستوري يلزم مجيع العراقيني ابالخنراط اجلدي يف إجناز التعداد السكاين
الدقيق والشفاف.
وع ّدهُ تعداداً حتديثياً ومتهيدايً لتعدادات
املضي قدماً يف إجناز التعداد اإللكرتوين يف َ 2020
مقبلة أكثر دقة ومشولية.
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قائمة املراجع واملصادر:
تقارير ودورايت
(((1البديري ،إايد عايد وايل ،الرتكيب اإلثنوغرايف لسكان العراق وحتليل أثره يف بناء الدولة
واستقرارها ،جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ،اجمللد الثالث عشر ،العدد . 1/2010
(((2سامل ،حازم داود ،التباين املكاين ملعدالت النمو السكاين يف العراق للمدة / 1977
2007م ،جملة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،2011 ،العدد :98
https//:www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73471.

(((3صاحل ،هناء عبد اجلبار ،العمل غري املهيكل ،العراق:2016 ،
http//:www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/arabic/13.pdf

(((4فياض ،هاشم نعمة ،اخلصوبة السكانية يف العراق :تطورها والعوامل املؤثرة فيها ،جملة
عُمران القطرية ،العدد :2013 ،3

https//:omran.dohainstitute.org/ar/issue003/Documents/
hashemfayad.pdf

(((5حمسن ،سعد عبد الرازق ،التعدادت السكانية اليت جرت يف العراق (عرض وتقييم) ،جملة
كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية ،جامعة اببل ،العدد  ،22آب :2015
https//:www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105071

(((6حمسن ،هادي حسني ،املناطق املتنازع عليها يف كتاابت الضباط السياسيني الربيطانيني،
جملة كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،2012 ،العدد :101
https//:www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75765.

(((7مصطفى ،دلري حممد علي ،جدوى احلل الدستوري ملشكلة املناطق املتنازع عليها داخلياً
يف الدستور العراقي “حمافظة كركوك منوذجاً” ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
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جامعة بريوت العربية :2016
http//:librarycatalog.bau.edu.lb/BAUNumFile/Law/Theses/
II162565.pdf

(((8هاشم ،حنان عبد اخلضر ،واقع ومتطلبات التنمية املستدامة يف العراق :إرث املاضي
وضرورات املستقبل ،جملة الكوفة الصادرة عن مركز دراسات الكوفة ،العدد : 2011 ،21
http//:www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ksc/article/
viewFile/1729/1611

(((9ورقات إحصائية :مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان واملساكن ،مطبوعات األمم املتحدة
 ،2009السلسلة ميم ،العدد  /67التنقيح :2
https//:unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_67rev2a.
pdf

مواقع إلكرتونية وصحف
 -1احلوار املتمدن ،موقع.http://www.ahewar.org :
 -2الغد برس ،صحيفة. https://www.alghadpress.com :
 -3إيالف ،صحيفة.http://elaph.com :
 -4وزارة التخطيط العراقية . https://mop.gov.iq :
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نحو نظام تعليم جامعي عالي المستوى
علي محمد باقر البهادلي*

2018-11-4
مقدمة
ميكن لنظام التعليم العايل يف العراق أن يؤدي دوراً مهماً يف تعزيز التنمية االقتصادية والسالم
واالستقرار على املدى الطويل يف حال نُفذت سياسة إصالح ومتويل فعالة للنظام اجلامعي؛ إذ من
حيل املشكالت االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية يف العراق؛
شأن التعليم اجلامعي الفعال أن ّ
مما يعزز املبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البلد .وعلى الرغم من البداايت الصحيحة للنظام
اجلامعي العراقي ،فإن العقوابت اليت فرضتها األمم املتحدة على العراق يف العام  1990بعد غزو
العراق للكويت ،وما سبقته من سياسات خاطئة مع صعود نظام البعث إىل احلكم ،أدى إىل إفقار
أنظمة اجلامعات العراقية وعزهلا .وترك غزو العراق يف  2003اجلامعات يف حالة رديئة نتيجة احلرب
وحاالت النهب ،استدعت احلاجة إىل مئات املاليني من الدوالرات إلعادة التأهيل( .)1وال تقتصر
هذه املاليني على البىن التحتية فحسب ،بل تعاين اجلامعات العراقية من نقص يف التمويل على
صعيد تقدمي آخر املصادر ،والكتب الدراسية يف مجيع اجملاالت.
وإن من بني ما تعانيه اجلامعات العراقية اليوم هو اإلدارية املركزية املبالغ هبا ،والطرق القدمية يف
اإلدارة والروتني ،فضالً عن ضعف التدريب لكثري من التدريسيني ،وغياب الفاعلية يف نقل املعرفة،
وتشجيع إنتاجها بني الطلبة.
شرع اجملتمع الدويل ببذل جهود خمتلفة إلنعاش التعليم العايل يف العراق من خالل التربع
ويف حني ّ
ابألموال ،وإطالق مبادرات تعاونية ،وتوفري اخلربات؛ ومع ذلك ،ما تزال اجلامعات العراقية حباجة
ماسة إىل برانمج إصالح شامل الستعادة حيويتها السابقة ،ومساعدهتا على أداء دور رايدي يف
إعادة إعمار البلد ،ومتكني االنتعاش االقتصادي.

* ماجستري يف العلوم الصيدالنية ،ابحث دكتوراه وتدريسي يف أكادميية ساهلكرنسكا الطبية جامعة غوتنربغ-السويد.
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املشكالت اليت تواجه النظام اإلداري يف اجلامعات العراقية
بعد أعوام على الغزو األمريكي للعراق ،ما تزال اجلامعات يف العراق تكافح من أجل التعايف
بسبب اآلاثر املدمرة للحرب ،والعقوابت ،وآاثر سنوات من الديكتاتورايت .وإابن االحتقان
وفر اآلالف
الطائفي بني عامي  ،2006و 2007اُغتيل املئات من أساتذة اجلامعات يف العراقّ ،
من البالد .وابلنظر إىل هذه املشكالت ،تتطلع اجلامعات العراقية ملساعدة الشركاء الدوليني
إلصالح املناهج اجلامعية ،واالحتفاظ ابملوظفني ،وحتسني النظم التعليمية.
وعلى الرغم من أن احلكومة تستثمر مبالغ كبرية من املال من خالل برامج املنح العامة لتحسني
مستوى التعليم عرب إرسال آالف الطلبة -والسيما طلبة الدراسات العليا -للدراسة يف اخلارج لتعزيز
املالك التدريسي اجلديد يف البالد؛ ومع ذلك ،فإن اجلامعات العراقية ما تزال مسيسة وخاضعة
للسلطة املركزية ،وحتتاج إىل إصالحات منهجية.
ّإبن حكم البعث ،كان هناك متييز ضد املواطنني بدوافع طائفية،ونُقل هذا التمييز والفكر
السياسي إىل بروتوكوالت نظام اجلامعة حيث كانت تعيينات املوظفني قائمة على الروابط السياسية
واالنتماء الديين ،وليس على املؤهالت األكادميية ،فعلى سبيل املثال :جيب أن ينتمي الشخص إىل
ليعي رئيساً للجامعة أو يف مواقع إدارية مهمة(.)2
احلزب احلاكم ّ
حب السيطرة ما تزال قائمة ،وحتاول
حل حزب البعث ،مل تتحرر اجلامعات كثرياً ،فآاثر ّ
وبعد ّ
األحزاب السياسية املختلفة السيطرة بوسائل خمتلفة .واستمرت املخاوف يف اجملتمعات اجلامعية
وه ّدد العديد من املهنيني من قبل املتطرفني يف أثناء موجة العنف الطائفي بني
لعدة سنواتُ ،
التهديدات مقتصرًة على التهديدات الطائفية ،بل كان بعضها
تك
عامي  ،2005-2007مل ُ
ُ
خاصة ابلزي حني تلقت العديد من التدريسيات هتديدات من قبل جمهولني؛ لعدم ارتداء
ألسباب ّ
احلجاب()3؛ ونتيجة لذلك ،كانت البيئة بعمومها طاردة للعقول؛ مما دفع الكثريين إىل اهلجرة.
ولسوء احلظ ،كان من الصعب استبدال العديد من هؤالء الكفاءات؛ مما دفع بتغيريهم أبشخاص
أقل أتهيالً؛ وابلتايل منع اجلامعات من تنفيذ مهمتها .وحبسب املختصني يف جماالت التعليم العايل
فإن النظام اجلامعي العراقي يزداد سوءاً يومياً ،وإن اجلامعات غري قادرة اليوم على جماراة جامعات
إقليمية ،فضالً عن اجلامعات العاملية(.)4

120

أوراق حبثية ل ُكتاب املركز

بعد أن كانت مرتبات التدريسيني والعاملني يف السلك التعليمي منخفضة ،رفعتها احلكومات
اجلديدة بعد عام  2003وحسنت املستوى املعاشي بنسبة % 200؛ لتصل الرواتب إىل 300
دوالر يف الشهر ،ولكن زايدة التمويل على مستوى الرواتب مل يقابلها رسم سياسة واضحة لزايدة
متويل املشاريع البحثية املائزة ،أو هتيئة البىن التحتية الضرورية بنحو يضمن توزيع املوارد على وفق
أسس علميّة .وبسبب نظام املوارد البشرية القدمي املتبع يف املؤسسات احلكومية؛ فإن التوظيف يف
اجلامعات يكون مركزايً على وفق الشهادات ،ال على وفق إثبات الكفاءة ،وال توجد اسرتاتيجية
واضحة ملكافأة املنتجني ،ومعاقبة غري املنتج؛ مما يؤدي إىل إنفاق أجزاء كبرية من ميزانية التعليم
العايل على رواتب ابحثني وموظفني غري منتجني.
ومضافاً إىل ما ذُكر ،فإن سياسات التعليم العايل ّإبن سنوات الدكتاتورية وما تبعها ّأدى إىل
انعزال التعليم العايل يف العراق ،وما يزال هذا االنعزال قائماً؛ لعدم كفاءة اجلامعات العراقية يف
ختريج من له القدرة على املنافسة يف برامج التبادل الدويل للمنح الدراسية ،وغياب التعاون البحثي،
والدراسات العليا التعاونية بني اجلامعات العراقية واجلامعات العاملية ،وندرة مشاركة الباحثني يف
املؤمترات وورش العمل املشرتكة لنقص التمويل واضطرارهم لدفع التكاليف من مصادر دخلهم
اخلاصة(.)5
ومع كل هذه املشكالت اليت ذُكرت آنفاً يف جمال التعليم ابلعراق حتاول هذه املقالة استكشاف
التجارب اإلصالحية الناجحة يف إحناء العامل ،وسياسات متويل البحث العلمي يف الدول املختلفة
لتقدمي التوصيات الفعالة لسياسة اإلصالح والتمويل للجامعات العراقية.
إصالحات نظام البحوث وسياسة التمويل على الصعيد العاملي
ٍ
ٍ
إصالحات؛ لتحسني مستوى التعليم العايل يف بلداهنا ،ومن
سياسات ونف ّذت
وضعت عدة بلدان
أجل تعزيز النمو االقتصادي؛ ومن األمثلة احلديثة على يف اإلصالحات الناجحة لوضع التعليم العايل
يف املقدمة هو( :سياسة نيوزلندا لإلصالح لتحسني التعليم اجلامعي يف البالد مع بداايت القرن احلايل)،
إذ اشتمل اإلصالح على نظام متويل شامل ،وزايدة التخصيصات املالية للجامعات تدرجيياً على مدى
عشر سنوات ،فقد منحت موازنة احلكومة للعام  2002-2003التعليم العايل  3.3مليار دوالر،
وهو ما ميثل  % 5من اإلنفاق احلكومي ،و % 1من الناتج احمللي اإلمجايل ،وقد ازدادت نفقات
حكومة نيوزيلندا على التعليم العايل إىل  4.18مليار دوالر يف السنة املالية  ،)6(2015وكانت هذه
النفقات خمصصة لدعم الطلبة وقروضهم الدراسية يف الكليات األهلية ،فما تدفعه احلكومة من أجور
121

حصاد البيان

عن كل طالب إىل اجلامعات أييت من أجل تطويرها ،وتعزيز البحث والتطوير(.)7
وابملقارنة ،فإن جمموع اإلنفاق العراقي على قطاع التعليم بنحو عام األويل والثانوي والعايل هو
 % 4.6من اإلنفاق احلكومي؛ مما يعين ميزانية حمدودة للبحث والتطوير وبناء القدرات البحثية
يعرض مستوى التعليم العايل للخطر(.)8
ملعاهد الدولة؛ ومما ّ

حتتل نيوزيلندا اليوم موقع الصدارة يف حتسني مستوى تعليمها ،وتبين السياسات اإلصالحية؛
ويكون ذلك من طريق اتباع معايري التعليم الدولية لقياس جناح نظام اجلامعة على مستوى الطلبة
والتدريسيني؛ ولتحقيق هذا اهلدف ،قدمت حكومة نيوزيلندا صندوق البحوث القائمة على األداء
( )PBRFيف عام  2004لتمويل األحباث والتطوير يف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل
األخرى .اهلدف من برانمج ( )PBRFهو حتسني جودة التعليم اجلامعي يف نيوزيلندا وتقدمي
التمويل الكايف للبحوث بناءً على مدى اإلنتاجية وأمهية البحوث وقدرة الباحثني على املنافسة يف
احملافل الدولية(.)9
الحظ هرين وآخرون أن أنظمة التعليم اجلامعي تعيش اليوم حالة انتقالية على مستوى
العامل ،ومل يعد إنتاج املعرفة قاصراً على اجلامعات العريقة يف أورواب وأمريكا ،بل بدأت العديد
من االقتصادات الناشئة -مثل الربازيل ،والصني ،واهلند ،واملكسيك -بتطوير جامعات عاملية
املستوى؛ وهي تروم حتقيق هذا اهلدف من خالل زايدة التمويل للبحوث املنشورة يف الدورايت
البحثية املمتازة ،وتشجيع فعاليات البحث العلمي بني الطلبة ومتويلها ،واستقطاب حاملي شهادة
الدكتوراه ممن خترجوا من اجلامعات اليت حتتل مراكز تصنيفية متقدمة ،متويل مشاريع حبوث ما بعد
الدكتوراه .فضالً عن ذلك فإن العديد من اجلامعات يف االقتصادات الناشئة تعمل على توفري
برامج االنفتاح على اجلامعات األخرى من خالل التعاون ،والتوأمة ،وإرسال الطلبة إىل جامعات
عاملية بتنفيذ برامج قروض الطلبة ،وكذلك استقطاب الطلبة األجانب من خالل برامج املنح(.)9
يف الوقت نفسه ،زادت احلكومة الياابنية متويل مؤسسات التعليم العايل لتشجيع األنشطة البحثية
يف اجلامعات لتحسني جودة التعليم ،ويذهب هرين إىل أن االسرتاتيجية العاملية الرئيسة املستخدمة
يف تعزيز جودة التعليم هي املساءلة واخلصخصة مع تكافؤ فرص التعليم للطلبة ابملنح الدراسية
والقروض الطالبية.
وينطوي مفهوم املساءلة على إعطاء اجلامعات االستقاللية ،ولكن بنح ٍو منظم يضمن مراقبة
اإلدارة اليومية لنظم اجلامعة ،وتشمل هذه املساءلة مراقبة إيرادات اجلامعة ،والتسجيالت ،والتكاليف،
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واملتطلبات السنوية أو الشهرية؛ وإن اهلدف العام هلذه السياسة هو حتسني أداء التعليم اجلامعي
والتخلص من املركزية والروتني اإلداري يف أيسر األمور ومضافاً إىل االستقاللية املنظمة ،فإن العديد
من البلدان تتجه حنو ديناميكيات السوق للجامعة بتشجيع املنظمات اخلاصة واملؤسسات إلنشاء
جامعات خاصة ،على وفق متطلبات سوق العمل ،ومع ضمان تكافؤ الفرص للطلبة من طريق
املنح احلكومية اليت تقدمها احلكومة إىل اجلامعات العامة واخلاصة على وفق نتائج طلبتها ونتائجها
البحثية .وﺳﺗﻌزز هذه االسرتاتيجية خلق جو من التنافس الصحي بني اجلامعات اخلاصة والعامة؛
من أجل الظفر ابلطلبة املتميزين ،وابلتايل حتسني ﺟودة التعليم يف كال القطاعني(.)10
وتع ّد الوالايت املتحدة مثاالً جيداً لدولة تتبىن سياسات املساءلة واخلصخصة لنظام اجلامعة،
على الرغم من أن احلكومة االحتادية تؤثر على أنظمة اجلامعة من طريق القوانني واللوائح وآليات
التمويل ،وتستخدم الوالايت املختلفة هياكل حوكمة خمتلفة ملؤسسات التعليم العايل العامة ،ومتنح
احلكومة االستقاللية املستندة إىل السوق للجامعات؛ وابلتايل ،تعتمد الوالايت املتحدة على النظام
القائم على السوق الفعال والتمويل احلكومي لتوجيه التعليم اجلامعي.
منذ سبعينيات القرن العشرين ،قدمت حكومات الوالايت املتحدة مساعدات مالية للطلبة
ملساعدة اجلامعات على التنافس من أجل الطلبة؛ ووضعت احلكومات الفدرالية وحكومات
الوالايت سياسات لزايدة مصادر التمويل اخلاصة للجامعات املنح غري احلكومية لتمويل
البحوث ،من طريق التخفيض الضرييب ملاحني اجلامعات ،وكذلك امتيازات ضريبية أخرى.
وفضالً عن ذلك ،تشجع احلكومة االحتادية يف الوالايت املتحدة البحث والتطوير من خالل
التمويل احلكومي بتخصيص  29مليار دوالر سنوايً للكليات واجلامعات ،ويذهب اجلزء األكرب
من هذه األموال إىل مؤسسة العلوم القومية لتمويل البحث والتطوير لطلبة الدراسات العليا يف مجيع
أحناء جامعات الوالايت املتحدة .ويشكل هذا التمويل املوارد األساسية للعلماء يف مجيع أحناء
البالد للخروج أبفكار جديدة للنمو االقتصادي والتنمية؛ وابلتايل حتسني جودة اجلامعة .ومع ذلك،
يتم اختيار خنبة من اجلامعات للحصول على مصادر متويل احلكومة االحتادية أكثر من اجلامعات
األخرى ولكن منذ العقود القليلة املاضية ،يقوم عدد متزايد من اجلامعات مبحاكاة جامعات النخبة
لتأمني مزيد من التمويل من احلكومة االحتادية وحكومات الوالايت مما يضمن جو التنافس البنّاء
بني اجلامعات(.)11
ومن انحية أخرى ،يعتقد تريين أن دمج األنظمة التكنولوجية هو وسيلة للتقدم يف اجلامعات
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على مستوى العامل ،إذ ساعد التقدم التكنولوجي أفضل اجلامعات على مستوى العامل على توفري
موارد تعليمية عالية اجلودة ،مثل اجملالت احملكمة ،والكتب ،والبياانت الضخمة ،وأشرطة الفيديو
األكادميية ،والعروض التقدميية ،اليت ميكن للطلبة الوصول إليها؛ على سبيل املثال :يستخدم عدد
متزايد من اجلامعات يف الوالايت املتحدة وكندا وأورواب التقنيات الالزمة إلحداث ثورة يف األنظمة
التعليمية ،وتستخدم الكليات اآلن بياانت كبرية ميكن الوصول إليها من خالل قاعدة بياانت على
اإلنرتنت ،لتحليل وحل املشكالت ،اليت كانت مستحيلة احلل قبل سنوات قليلة؛ لذا جيب على
البلدان اليت تطمح إىل حتسني نوعية التعليم لديها أن تدمج التقنيات احلديثة يف النظام التعليمي
وتوفري املصادر اإللكرتونية ،وإنشاء قواعد البياانت اليت هتيئ اجلو البحثي والتعاون العلمي مع
الباحثني املتقدمني .وجيب تبين برامج تعليمية مدجمة ،بتقدمي بعض احملاضرات من قبل حماضرين
عامليني من طريق تقنيات االتصال املتوافرة(.)12
احلل األمثل لكثري من مشكالت
وابلتأكيد فإن زايدة اإلنفاق واالستثمار يف التعليم العايل يشكل ّ
العراق ،ولكن قد جيادل بعضهم بوجود أوليات أهم من البحث والتطوير لتحقيق النمو االقتصادي،
ولكن لو أخذان جمموعة الدول املنضوية حتت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (،)OECD
فإن دراسة قامت هبا جمموعة حبثية عن حتليل التكلفة مقابل الفائدة أوضحت أن زايدة التمويل يف
التعليم العايل والبحث العلمي يؤدي إىل زايدة املهارات املعرفية للطلبة ،وبينت الدراسة أن هناك
عالقة طردية بني زايدة االستثمار يف البحث العلمي وحتقيق النمو االقتصادي ،فعلى سبيل املثال
زايدة ( )% 10يف من ميتلك املهارات البحثية العليا يؤدي إىل زايدة ( )% 1.3للنمو السنوي
لبلدان املنظمة ،وإن الطريقة الوحيدة لزايدة املهارات العليا والكفاءات يف اجملتمع هو ابالستثمار
لتطوير أنظمة التعليم العايل.13
ولو نظران إىل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،فإهنا تطبق سياسة إصالحية دائمة
لتحسني مستوى التعليم العايل إذ ُّ
تعد املساءلة واحدة من القرارات السياسية اجلوهرية إلصالحات
اجلامعة حبيث إن هذه الدول تكافئ اجلامعات اليت حتقق إجنازات أفضل للطلبة من طريق إعدادهم
بصورة أفضل لسوق العمل ،وأخذ نسبة التوظيف للخرجيني على حممل اجلد يف منح التمويل
للجامعات ومعاقبة اجلامعة غري القادرة على إنتاج طلبة ذوي جودة عالية ميكنهم املنافسة يف سوق
العمل من خالل قطع التمويل عنها ،وتستخدم هذه البلدان أيضاً أدوات ،مثل :القواعد واللوائح،
والعقوابت ،وحتديد املكافآت الضمنية أو الصرحية لألشخاص املعنيني؛ لتحسني جودة التعليم
كالباحثني والتدريسيني.
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إن ما مييز دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو منح االستقاللية والالمركزية كآلية إلدارة
اجلامعات إذ ميكن إلدارة اجلامعات اختاذ قرارات حامسة ،وإن إدارة اجلامعات يف هذه الدول ترسم
سياستها وآلية اختيار القادة اجلامعيني عرب جمالس تتكون من األساتذة والطلبة ،ومديري املراكز
البحثية ومراكز صنع القرار ،هذه االستقاللية ال متنح اجلامعات احلرية فقط للتطوير وامنا هتيّئ األرضية
املناسبة للمساءلة أيضاً ،ووضع آليات الثواب والعقاب فيما خيص متويل اجلامعات على وفق نتائجها،
وهذا النمط من اإلدارة وتبين االستقاللية ،وكذلك احملاسبة واملساءلة يصل مداه إىل الطلبة أيضاً ،إذ
إن الطلبة يف البلدان اليت متارس هذا النمط يتفوقون على الطلبة يف البلدان اليت تعتمد على أسلوب
احملاسبة واملركزية فقط أو أسلوب االستقاللية التامة ،بل يصل هذا االختالف إىل البلد الواحد كما
احلال يف بعض مقاطعات أملانيا ،وكندا اليت تتبىن منط االستقاللية دون الثواب والعقاب(.)14
جو املنافسة الصحية بني اجلامعات حيتاج إىل التنوع،
مضافاً إىل االستقاللية واحملاسبة ،فإن ّ
وظهور اجلامعات اخلاصة على وفق حاجة السوق ،وهذا ال يشمل اجلامعات األهلية اخلارجة من
رحم اجلامعات العامة كما هو احلال اليوم يف كثري من الكليات األهلية يف العراق ،حيث جتد املالك
التدريسي نفسه يف القطاعني العام واخلاص ،وطرق اإلدارة واملناهج هي نفسها ،بل يتطلب ظهور
جامعات أجنبية وكذلك تستطيع املنافسة ،وتقدمي التنوع للنظام التعليمي العراقي.
ويشري كاروالك ( )2012إىل مثال لدولة عربية وهي البحرين اليت شهدت طفرة يف التعليم
العايل اخلاص ،بعد صياغة سياسة اإلصالح يف عام  .1999وبعد عام  ،1999ارتفع عدد
مؤسسات التعليم العايل إىل  % 32.8ويتوقع أن يصل إىل  % 57.6حبلول عام .2020
ومسحت التعديالت القانونية اليت أُدخلت يف عام  1999للجامعات األجنبية اخلاصة ابالزدهار
وساعدت البالد على زايدة العدد اإلمجايل للجامعات .وتقوم حكومة البحرين بصياغة سياسة
لتعزيز إنشاء جامعات أمريكية وبريطانية خاصة ابلسماح للمستثمرين األجانب بتكوين شراكة مع
الرعاة احملليني .على سبيل املثال :مت أتسيس معهد نيويورك للتكنولوجيا يف عام  2003بشراكة
مع راعي حملي .لقد أتسست جامعة ( )AMAالدولية أيضاً يف عام  2002مبشاركة من
الراعي احمللي ،وفضالً عن ذلك فإن جامعة ( )RCSIالطبية يف البحرين ،اليت أتسست يف عام
 2004متلكها الكلية امللكية للجراحني العاملة يف دبلن-آيرلندا .وهذه الشراكات تؤيت مثارها؛
ألن اجلامعات األجنبية -ومقرها يف البحرين -متنح شهادات جامعات خارج البحرين ،،فعلى
سبيل املثال :يقدم معهد نيويورك للتكنولوجيا يف البحرين شهادات أتيت مباشرة من معهد نيويورك
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للتكنولوجيا15؛ وابلتايل تعطي الطلبة السبق ابملنافسة يف السوق العاملية ،وجذب اخلربات العاملية
من دون احلاجة إىل إهناك ميزانية الدولة يف البعثات.
وحىت يكون نظام التعليم العايل حامالً ملقومات الدميومة؛ ولضمان التمويل املستدام حسب
ما تنتجه اجلامعة من خرجيني على مستوى عال ،فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة أيضاً يف
ضمان عدم تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة ،وضمان بقائهم حىت إكمال التعليم ،ومن األمثلة
اإلصالحية الناجحة يف متابعة الطلبة ،هو اإلصالح اإليطايل ،فإابن املدة بني ()2001-2005
شهدت إيطاليا توسعاً يف التحاق الطلبة ابجلامعات ،وشاركت اإلصالحات بتقليل نسبة املتسربني
من املقاعد الدراسية( ،)13فقبل العام  2001كانت إيطاليا هي األدىن بني دول منظمة التعاون
االقتصادي واإلمنائي يف نسبة الطلبة الذين يكملون تعليمهم اجلامعي بعد االلتحاق % 42
إليطاليا ،مقارنة بـ % 70من امللتحقني يكملون دراستهم يف بقية دول املنظمة.
وفضالً عن ذلك ،شهد خرجيو اجلامعات اإليطالية قبل عملية اإلصالح معاانة كبرية يف إكمال
الدراسات العليا ،إذ كان عدد طلبة هذه الدراسات ممن أعمارهم حتت  34سنة هو أقل من ،% 10
تغيت بعد سلسلة اإلصالحات اليت تضمنت إصالح املناهج يف املراحل األولية للجامعات،
ولكن احلال ّ
وإعدادها على وفق متطلبات السوق؛ لتكون مرحلة البكالوريوس  3سنوات ،وخالل مرحلة املاجستري
يتم الرتكيز على صقل املهارات البحثية ،وتشجيع البحث العلمي مبدة  2سنة ،تتبعها الدكتوراه بـ 3
سنوات؛ أدى تقليص مرحلة البكالوريوس إىل تقليل نسبة املتسربني ،وزايدة امللتحقني يف الدراسات العليا
من الشباب(.)14
ويف أعقاب معاهدة لشبونة لتحديث التعليم العايل األورويب ،صاغت فنلندا سياسةً جديد ًة
للتعليم العايل يف عام 2008؛ وكان اهلدف من هذه السياسة هو حتسني جودة التعليم اجلامعي،
وجعله منافساً للتعليم اجلامعي يف البلدان األخرى .وقد صيغت السياسة لتعزيز األنشطة البحثية
رفيعة املستوى بني اجلامعات ،وزايدة التعاون العلمي مع اجلامعات األجنبية املائزة لتسويق البحث
العلمي يف فنلندا؛ وليكون له حضور يف خارطة البحث العلمي العاملي(.)16
وكان من أهم اإلصالحات يف السياسة اجلديدة هو ُّ
عد اجلامعات كياانً قانونياً مستقالً ،حيث
ع قانون خاص هبا ،وقد مسحت السياسات اجلديدة للجامعات
فصل عن البلدايتُ ،
وشّر َ
مت إذ تُ ّ
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الفنلندية بتشكيل جمالس تدير اجلامعات تتكون من أساتذة اجلامعة بنحو رئيس ،وإن  % 40من
أعضاء جملس إدارة اجلامعة هم طلبة وموظفون من خارج اجلامعة ملتابعة األداء وتقييمه من طريق
نظرة اجملتمع.
وقد أعطت التشريعات اجلديدة كذلك احلرية للجامعات إبنشاء نظام خاص هبا للموارد البشرية
والتوظيف ،بنحو مستقل عن سياسة التوظيف احلكومي ،يضمن دميومة املنافسة الصحية بني
املالكات ،وكذلك حقوق املالكات يف التقاعد ،وتعويضات البطالة.
وبعد اإلصالحات هذه ،تعد فنلندا اليوم أمنوذجاً رائداً يف جمال األداء املبتكر يف إدارة التعليم
العايل ،إذ شاركت اجلامعات الفنلندية مببلغ إمجايل يقدر بــ 14.2مليار يورو من القيمة اإلمجالية
املضافة إىل االقتصاد الفنلندي ،وشاركت يف خلق  136ألف وظيفة جديدة يف سوق العمل،
من طريق زايدة كفاءة خرجييها مما شارك يف جذب الشركات األجنبية لتوظيف خرجيي اجلامعات
الفنلندية ،ونقل بعض الشركات مقارها إىل فنلندا ،وبعملية حسابية أخرى فإن كل  1يورو يُصرف
على اجلامعات الفنلندية من قبل احلكومة بعد اإلصالحات يف عام  ،2008شارك يف إضافة 8
يورو إىل االقتصاد الوطين(.)17
توصيات لإلصالح يف اجلامعات العراقية
وبعد هذا االستعراض للسياسات املختلفة ،جند أن زايدة اإلنفاق ومتويل البحث والتطوير
وضمان االستقاللية مها االسرتاتيجيتان الرئيستان اللتان تستخدمهما اجلامعات يف مجيع أحناء
العامل لتحسني جودة التعليم اجلامعي .ومبا أن البحث والتطوير يصعب تنفيذه دون وجود مهنيني
جامعيني مؤهلني ،وينبغي للحكومة العراقية صياغة سياسة واضحة املعامل جلعل اجلامعات تتمتع
ابستقاللية أكثر؛ مما يسمح هلا ابختاذ قرارات مهمة فيما خيص إبدارة اجلامعة .على سبيل املثال:
ينبغي السماح لكل جامعة بتكوين جملس يشرف على تعيني عمداء اجلامعة أو رؤسائها ،واختاذ
قرارات مهمة أخرى دون تدخل احلكومة .وستجذب هذه االسرتاتيجية املهنيني اجلامعيني املؤهلني
يف أنظمة اجلامعة؛ مما يزيد من جودة التعليم اجلامعي العراقي بتحريرها من التدخالت احلكومية
وإبعادها عن التجاذابت السياسية ،وتربز احلاجة امللحة إىل تشريعات جديدة تعطي اجلامعات
احلرية يف استقطاب الباحثني والتدريسيني الكفوئني حول العامل.
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وجيب على احلكومة العراقية أن حتاكي السياسات احلكومية لدول منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية إبنشاء صندوق لتمويل البحث والتطوير للجامعات ،وتعتمد جودة اجلامعات على
األفكار اجلديدة اليت ميكن تطويرها سنوايً؛ ومع ذلك ،فإن البحث والتطوير هو االسرتاتيجية
الوحيدة اليت ميكن أن تسمح للجامعات أبن أتيت أبفكار جديدة ،وأن جتتذب حماضرين عاليي
اجلودة ،وأن تكون قادرة على املنافسة يف مجيع أحناء العامل ،وأن حتل املشكالت حملياً .ولضمان
دميومة صندوق متويل البحوث وعدم ضياع أمواله ،جيب على حكومة العراق استخدام «أنظمة
متويل األحباث اجلامعية املستندة إىل األداء ( .)18()PRFSsوسوف تسمح هذه االسرتاتيجية
لكل جامعة بتخصيص التمويل للبحث والتطوير الفعال ،وإنتاج أحباث ذات جودة عالية ،وزايدة
التمويل للجامعات املنتجة بتمويل ابحثيها الذين أثبتوا الكفاءة ،وكذلك متويل اجلامعات على وفق
خترجيها لطلبة قادرين على املنافسة يف سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ،وحرمان اجلامعات
اليت مل تستطع تقدمي اجلديد؛ مما يزيد من التنافس ،ويؤدي إىل متايز رأسي بني اجلامعات العراقية.
ويؤكد الباحثون أن نيوزيلندا هي مثال جيد يسرع جودة البحث والتطوير بني اجلامعات من
طريق إدارة التمويل على وفق األداء وهو مثال ميكن تطبيقه ابلعراق أن توافرت التشريعات الالزمة.
وبصرف النظر عن زايدة جودة نتائج البحث والتطوير ،ستعزز هذه االسرتاتيجيات املسابقات
الصحية بني اجلامعات؛ مما حيسن التنمية االقتصادية للبلد(.)19
ولزايدة التنوع يف املنافسة جيب أن تسمح احلكومة العراقية إبنشاء جامعات خاصة يف مجيع أحناء
البالد ،وتوفري املنح الدراسية اليت تضمن تكافؤ الفرص للطلبة املتميزين؛ من أجل ضمان أال يبقى
التعليم حكراً على من ميتلك املال فقط .وجيب على احلكومة تقدمي حوافز ضريبية وتسهيالت جلذب
اجلامعات األجنبية اخلاصة يف البلد ،وأن يشمل صندوق البحث العلمي اجلامعات األهلية كذلك،
وجيب أن تتوافر التشريعات الالزمة لقبول املنح لصندوق البحث من قبل الشركات واملؤسسات
وتقدمي إعفاء ضرييب للمتربعني ،وإعادة توزيع هذه املنح على وفق نظام التمويل املستند إىل األداء.
وأخرياً ،جيب على احلكومة تعزيز املستوى املعاشي ملوظفي اجلامعة وزايدة رواتب احملاضرين
اجلامعيني ،والباحثني الجتذاب العلماء األجانب إىل نظام التعليم العايل يف العراق ،وكذلك توفري
التشريعات الضامنة حلقوق األكادمييني الذين يعملون على وفق نظام العقود حلني إثبات كفاءهتم.
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االكتساب الحزبي لدى (العدالة والتنمية) التركي دور
«أكاديمية السياسة»
جابر عاشوري*

25-11-2018
امللخص:
يعتلي حزب العدالة والتنمية الرتكي منذ عام  2002السلطةَ السياسية يف تركيا ،ويُع ّد من أجنح
األحزاب السياسية يف الدول اإلسالمية وأكثرها تنظيماً .وميتاز هذا احلزب بتقدميه الدائم األفكار
اجلديدة والربامج املبتكرة واالعتناء ابألوساط الشبابية الرتكية؛ وهذا ما جيعله خمتلفاً ابملقارنة مع سائر
األحزاب السياسيّة الرتكيّة ،القوميّة منها والعلمانيّة.
يتألّف حزب العدالة والتنمية من الناحية التنظيمية من أقسام خمتلفة ،وأن إحدى هذه األقسام
يؤديها هذا القسم هو أتسيس وإدارة
هو قسم “إدارة األحباث والتنمية” .ومن املهام الرئيسة اليت ّ
“أكادميية السياسة” اليت أنشأها يف السنوات العشر األخرية يف تركيا ،وأن هذه األكادميية هي
عبارة عن دورة تدريبية قصرية األمد ،وإبمكان أعضاء احلزب وسائر املواطنني األتراك املشاركة فيها،
ويتل ّقون فيها دروساً يف السياسة واالقتصاد وعلم االجتماع ومن مثَّ الدين ،وقد شارك يف هذه
وخترجوا منها.
الدورات التدريبية ّ
حت اآلن عشرة آالف شخص من املواطنني االعتياديني ّ
تعمل أكادميية السياسة على حتقيق ٍ
مجلة من األهداف االسرتاتيجية ،أمهّها تعزيز السلطة من
طريق التواصل اجلاد مع األطراف كلّها يف اجملتمع الرتكي ،ورصد النخبة واستقطاهبا ،والبحث عن
الطاقات الشبابية الراغبة ابالنضمام إىل النشاطات احلزبية ،وإجياد تغيري يف املناخ الفكري السائد يف
اجملتمع وسوقه حنو القيم اليت يتوخاها احلزب ،وخلق ٍ
لغة مشرتكة بني أعضاء احلزب ،وتنمية املستوى
َ
َْ
الفكري لديهم ،وخلق االنسجام والتنسيق على املستوى الداخلي للحزب ،ومن مثَّ احلصول على
املوقع املهيمن يف املناخ الفكري السائد يف اجملال العام الرتكي.

* ابحث مقيم يف تركيا.
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املق ّدمة

استطاع “حزب العدالة والتنمية” أبدائه الناجح ،وبصفته طرفاً سياسياً مؤثّراً هبويٍّة إسالميّة
حمافظة ،ويف دو ٍلة ذات أغلبية مسلمة يسودها قانون علماين ،ومبنيّة على أفكا ٍر علمانيّة ،أ ْن خيلق
حراكاً فكرايً متعدداً ،وأن يق ّدم أمنوذجاً ُيتذى يف بعض األوساط األكادميية والفكرية يف الدول
اإلسالمية( .)1فضالً عن أنّه ترك أثراً مباشراً يف العامل اإلسالمي ،ودفع ببعض األحزاب اإلسالمية
يف بعض الدول إىل أن تُعيد النظر يف أيديولوجيتها ويف تنظيمها احلزيب ،وأن تتبع أداء حزب العدالة
والتنمية الرتكي(.)2
وعلى أعقاب أحداث الربيع العريب بذل حزب العدالة والتنمية جهداً كبرياً للتأثري على األحزاب
اإلسالمية يف الدول اليت ختوض االنقالابت السياسية ،وأن األمنوذج األبرز واألوضح الذي يؤّكد
ذلك جنده يف مساعي حزب العدالة والتنمية يف تقدمي املشورة لـ”حزب احلرية والعدالة” املصري
القريب من حراك اإلخوان املسلمني(.)3
منوه وأيديولوجيته ونشاطه ملْ ختضع
وعلى الرغم من أ ّن مسألة نشوء “حزب العدالة والتنمية” و
ّ
لكث ٍري من األحباث والدارسات ،وأن أغلب الدراسات تتناول هيكلية هذا احلزب وبُنيته( ،)4ولكن
حت اآلن لتتناول أهم برانمج تعليمي ين ّفذه هذا احلزب الذي يتمثّل
ال
توجد دراسة مستقلّة ّ
َ
بـ”أكادميية السياسة”( ،)5وهي عبارة عن دورة تدريبية قصرية خمصصة لألعضاء احلزبيني ولكل
أهم وسيلة للتواصل بني قيادة احلزب والنخبة العلمية والثقافية ،ويف الوقت
املواطنني األتراك ،إذ تُع ّد ّ
قل مثيلُها يف اجملال احلزيب يف سائر الدول؛ وهبذا يكون هذا املقال مبنزلة ّأول دراسة
نفسه تُع ّد خطوة ّ
تتناول هذا املوضوع.
أما البحث املقدم فيبدأ بتعريف إمجايل عن «حزب العدالة والتنمية» ،ومثّ أييت التعريف هبيكلية
احلزب وتنظيمه ،ومن مثّ ينساق احلديث إىل أتريخ هذا احلزب ،وطريقة إدارته ،واملواد الدراسية
املعتمدة يف «أكادميية السياسية» ،والقسم األخري من البحث ُيصص للحديث عن دور هذه
األكادميية يف السياسة الرتكية واجملتمع الرتكي.
عامة عن حزب العدالة والتنمية
قضااي ّ

يُع ّد «حزب العدالة والتنمية» من أهم األحزاب السياسية احلالية ،وأكثرها أتثرياً يف الدول
اإلسالمية ،إذ يُهيمن منذ عام  2002على السلطة يف تركيا يف أعلى مستوايهتا ،من قبيل رائسة
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املهمة .ويق ّدم
اجلمهورية ،ورائسة الوزراء ،والربملان ،واجملالس احمللية ،ودوائر البلدية يف املدن الرتكية ّ
هذا احلزب يف أغلب هذه اجملاالت واملهام أداءً مقبوالً ،ويبدو أنّه سيستمر يف السنوات املقبلة،
ويكون من الالعبني األساسيني يف الساحة السياسية الرتكية(.)6
أتسس «حزب العدالة والتنمية» بزعامة رجب طيب أردوغان قبل  17عاماً ،وحتديداً يف
 17آب من سنة  .2001واعتقد كثري من املراقبني أبن فوز هذا احلزب يف سنة  2002هو
«زلزال سياسي» ضرب السياسة الرتكية( .)7وإن الكثري من األعضاء املؤسسني هلذا احلزب كانوا
ينتمون لـ«حزب الفضيلة الرتكي ،»Fazilet Partisi-وآخرون منهم كانوا ينتمون لـ»حزب
الوطن األم ،»Anavatan Partisi-ولـ«حزب الطريق القومي،»Doğru Yol Partisi-
وهنالك بعض املستقلني أيضاً قد شاركوا يف أتسيس هذا احلزب.
لقد شهد هذا احلزب طوال السنوات املاضية تغيريات أيديولوجية وهيكلية متعددة ،وإن القياديني
تول املناصب احلزبيةّ .أما يف الوقت احلاضر
فيه -ابستثناء أردوغان -تراوحوا بني الصعود والنزول يف ّ
فإن األوفياء لرجب طيّب أردوغان فقط يتولون املناصب واملهام الرئيسة يف هذا احلزب .وبعبارٍة
ٍ
تول املناصب
ُقصي عن ّ
أخرىّ :
كل من كان على خالف مع أردوغان طوال السنوات املاضية أ َ
وتول هذه املناصب أفراد أكثر تناغماً ووالءً ألردوغان .ومع ذلك جند حزب العدالة
القياديةّ ،
والتنمية قد حافظ على انسجامه ووحدته ،وقد فاز يف أغلب الدورات االنتخابية اليت خاضها منذ
 2002وإىل اآلن.
يتول حزب العدالة والتنمية يف الوقت احلاضر مناصب قيادية وتنفيذية ع ّدة يف احلكومة الرتكية،
ّ
مثل رائسة اجلمهورية ،وأغلبية املقاعد الربملانية و 18دائرة من دوائر البلدية ،و 30بلدية يف املدن
الرتكية الكبرية ،فضالً عن أن ما يقارب عشرة ماليني من املواطنني األتراك ينتمون إىل هذا احلزب
()8
ويعب الن ّقاد واملراقبون عن األيديولوجيا احلزبية لدى هذا احلزب ابلسياسة
ومنضمني إليه رمسياً ّ .
ّ
احملافظة االجتماعية واحملافظة القومية ،والشعبويّة اليمينية ،والليربالية االقتصادية والعثمانية اجلديدة،
ويصنّفون احلزب ضمن التيار اليميين.
وعلى الرغم من وجود كث ٍري من الدراسات اليت تناولت اهلويّة الدميقراطيّة احملافظة لدى هذا
احلزب( )9ومع حت ّدث حمللني سياسيني آخرين عن تبعية هذا احلزب للتيارات الليربالية احلديثة يف
العامل ،ولكن اندراً ما جند دراسة مستقلة تناولت اجلانب التنظيمي ،واهليكلية الداخلية والقيادة
()10
مهمة يف هذا اجملال ،عنواهنا( :السياسة
واالسرتاتيجية لدى هذا احلزب  .مع ذلك جند دراسة ّ
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الرتكية وصعود حزب العدالة والتنمية  ..حتدايت البقاء واسرتاتيجية القيادة) للباحث الرتكي:
«آردا جان کومباراجي ابشي” ،إذ تناول اهليكلية والتنظيم الداخلي هلذا احلزب ،وطبيعة أنشطته
احلزبية( .)11إذ يعتمد كومباراجي ابشي على أفكار الباحث اإليطايل (آجنليو ابن بيانشتو) يف كتابه
()12
ليوضح أبن هذا احلزب على مدى السنوات األخرية -ويف أثناء مواجهته
(املؤسسة والسلطة) ّ ،
خمتلف األحداث -قد انتقل من مرحلة (النظام املتضامن)( )13إىل مرحلة (نظام املصاحل)(.)15( )14
ويرى “كومباراجي ابشي” أن حزب العدالة والتنمية الرتكي -على الرغم من أنّه يُعد حزابً فتيّاً
ابملقارنة مع سائر األحزاب السياسية الرتكية -لكنّه استطاع أن حيقق تق ّدماً ملحوظاً يف التنظيم
يتوزع بنح ٍو
واملأسسة واالنتشار ،وأن هذا التنظيم احلزيب املنضبط -حبسب رأي هذا الباحثّ -
كل أحناء تركيا ،حمققاً مظلّة إدارية ينضوي حتتها القادة ،واملسؤولني ،وسائر
متناسق ومنسجم يف ّ
()16
املوارد ،واإلمكاانت يف كل املستوايت واجملاالت حتقيقاً حلالة االنسجام داخل احلزب .
ٍ
شت إىل هيكلية احلزب ،وكذلك مسألة العالقة املنتظمة مع
إن مسألة انضمام أفراد من أوساط ّ
أوساط اجملتمع الرتكي ،ميكن أن نع ّدها من أبرز السمات اليت ميتاز هبا حزب العدالة والتنمية؛ ومن
ٍ
آخر هي من أهم التحدايت واملشكالت اليت تواجهها األحزاب العلمانية يف هذا البلد.
جانب َ
وبعبارٍة أخرى :تُع ّد هذه السمة ضمن املميّزات الدائمية املتوافرة لدى األحزاب اإلسالمية ،وهي
عالقتها وتواصلها مع اجلماهري وخمتلف األوساط الشعبية يف اجملتمع الرتكي .لقد جرى تداول هذه
القضية ألول مرة لدى (حزب الرفاهية) ،وعند حتوله إىل ٍ
(حزب مجاهريي) ميتاز ابنسجام اجتماعي.
ّ
ّ ّ

تستقطب األحزاب اإلسالمية الرتكية مجاهريها وأنصارها وتنظمهم من طريق اجلمعيات،
والنقاابت ،والصحف ،واجملالت ،ودور النشرن واحملطّات اإلذاعية ،والقنوات التلفزيونية ،ودور القرآن
الكرمي ،واألقسام الداخلية لطلبة اجلامعات واملدارس ،والدورات التدريبية الالصفيّة ،وكذلك من
التجار املسلمني ( ،)MÜSİADوالشركات
طريق نقابة التجارة اإلسالمية  ،HAK-Iونقابة ّ
()17
القابضة ( ،)Holding Companyوكذلك التجمعات الصوفية والدينية واملذهبية  .ولبيان
مناذج من العالقة الثنائية بني األحزاب اإلسالمية مع األوساط االجتماعية الرتكية ،ميكن اإلشارة إىل
الندوات واجللسات اليت أقامها (حزب الرفاهية) ،على ّأنا اخلطوة األوىل لتعليم أصول وقواعد قيادة
احلزب ،ومهارات النشاط السياسي( .)18تُع ّد هذه الربامج التعليمية برامج لداخل احلزب وخارجه،
متخض عنها الحقاً (حزب العدالة والتنمية) الذي عمد إىل أتسيس (أكادميية السياسة).
وقد ّ
خيص أمنوذج (أكادميية السياسة) التابعة حلزب العدالة والتنمية -موضوع حبثنا -جند حزابً
وفيما ّ
ٍ
بنزعة إسالمية حمافظة يعتمد التقنية والعلوم احلديثة اليت تكون الفتة وجاذبة لعامة الناس ،ووالسيما
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كل األفراد واألوساط االجتماعية.
األوساط الشبابية ،ويق ّدم بذلك برامج تعليمية هلا صلة وثيقة مع ّ

املصوتني
ويرى املتخصصون يف هيكلية األحزاب والنشاطات احلزبية أن احلفاظ على مجهور ّ
هو الشرط األساس واجلوهري لتحيق استقالل األحزاب بصفتها (مؤسسة)؛ وهبذا يكون التواصل
ألي حزب ،والسيما حزب العدالة
املستمر مع اجملال العام والرأي العام من ضمن األهداف الرئيسة ّ
والتنمية.

وفضالً عن ذلك فإن هذا احلزب حيتاج إىل أن يكون على تواصل دائم مع أعضائه ،ول ّـما كان
أعضاء هذا احلزب يش ّكلون ثـُ ْـم َـن الشعب الرتكي ،ولـ ّـما كان هناك عشرات اآلالف من الناشطني
داخل هيكلية هذا احلزب ،فستكون مسألة توفري جمموعة من الدورات التدريبية لتنمية الوعي
لكن هذا األمر يواجه حتديَني :ففي
السياسي واالقتصادي والثقايف حاجة ّ
ملحة لدى هذا احلزب .و ّ
مدون بنح ٍو دقيق؛ وهبذا عجزت عن
الوهلة األوىل جند أتريخ جتارب هذه األحزاب السياسية غري ّ
خيص قدرة األحزاب الرتكية
املصوتنيّ .أما التح ّدي اآلخر فقد ّ
اجياد التواصل املستمر مع مجهور ّ
على التفاوض مع املؤسسات اليت تستطيع بقراراهتا أن ختلق األخطار واألزمات لكيان األحزاب
السياسية( .)19ومن ٍ
جانب آخر جيب االلتفات إىل أن حزب العدالة والتنمية حياول أن يق ّدم نفسه
كل الناخبني األتراك؛ ولذلك يكون استعراض القضااي العلمية
على أنّه احلزب املرغوب به لدى ّ
اجلادة لرتويج نشاطات احلزب
احلديثة والتقنية من خالل قادة هذا احلزب من ضمن الربامج واخلطط ّ
وسعته.
وحتسني صورته ُ
اهليكلية واملكاتب واألقسام
يُع ّد حزب العدالة والتنمية من انحية التنظيم واهليكل الداخلي من أفضل األحزاب السياسية يف
أتريخ تركيا السياسي ،ومن أحسنها تنظيماً وانسجاماً ،وأن اهليكل التأرخيي املنتظم هلذا احلزب يُع ّد
وحت األوروبية .وهلذا احلزب ( )951مقراً حزبياً
من أفضل النماذج احلزبية يف الدول اإلسالمية ّ
توجد جلنة تنسيقية وتنفيذية
كل حمافظة َ
كل احملافظات الرتكية البالغة ( )81حمافظة ،ويف ّ
نشطاً يف ّ
وجلنة إدارية وقسم خاص للشؤون النسوية ،وقسم للشباب ،وجلنة انضباطية ،وجلنة دميقراطية داخلية
وجلنة للتحكيم.
املقار احلزبية الفرعية هو املقر املركزي للحزب الذي يقع يف أنقرة.
لكل هذه ّ
ولكن العقل املدبّر ّ
مقره الرئيس والكبري ،إذ يقع مكتب األمني
وتقع الدوائر واملكاتب واللجان الرئيسة هلذا احلزب يف ّ
العام ومكاتب املعاونني .وتتمثّل إحدى هذه املكاتب مبكتب معاون األمني العام للشؤون البحثية
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فثمة مدير هلذا املكتب ،مع سبعة من املعاونني ،وعدد كثري من املوظفني .وإن أتسيس
والتنمويةّ ،
مثل هذا املكتب يف حزب العدالة والتنمية يؤّكد اهتمام هذا احلزب برعاية املواصفات املعتمدة لدى
هتتم كثرياً مبسألة (األحباث والتنمية)( ،)20اليت تع ّدها
املؤسسات واملنظمات العاملية()21والدولية اليت ّ
عنصراً رئيساً للنشاط احلزيب .
مهمة إجراء الدراسات واألحباث
ّ
يتول مكتب معاون األمني العام لشؤون األحباث والتنمية ّ
ابلتطور وتقنية املعلومات ( )ITواإلنرتنت ،وكذلك توفري البُنية
ّ
كل ما له عالقة ّ
اخلاصة ابحلزب ،و ّ
مهمة تنظيم الربامج التعليمية
عليه
وتقع
االنتخاابت.
موسم
إابن
منه
لالستفادة
الالزمة
التحتية
ّ
املقررة ألعضاء احلزب يف خمتلف املستوايت وتنفيذها .فضالً عن ذلك فإ ّن دراسة أجواء االنتخاابت
ّ
ونتائجها ومراقبتها تقع على عاتق هذا القسم(.)22
أكادميية السياسة
ميكن أن نعد أكادميية السياسة من أهم املنجزات اليت حققها مكتب األحباث والتنمية يف حزب
العدالة والتنمية.
إن أكادميية السياسة هي عنوان لدورة تدريبية وتعليمية يُقيمها حزب العدالة والتنمية منذ عشر
كل النشطاء احلزبيني واملواطنني األتراك حيق هلم االنضمام
كل احملافظات الرتكية ،وإن ّ
سنوات يف ّ
واملشاركة يف هذه الدورة التدريبية القصرية ،وأن يتل ّقوا فيها دروساً يف العلوم السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والدينية.
وخترجوا منها،
لقد شارك ّ
حت اآلن عشرات اآلالف من املواطنني األتراك يف هذه الدوراتّ ،
ويُ ُّ
عد هذا النشاط أهم وسيلة للتواصل بني النخبة العلمية والثقافية ،وقادة حزب العدالة والتنمية.

حت اآلن اهتمام حزب
ّ
ويبي التخطيط هلذه الدورات وتنفيذها على مستوى واسع ،واستمرارها ّ
()23
مضي عشر سنوات على إقامة هذه الدورات أعلنت قيادة
وبعد
،
التعليم
مبسألة
التنمية
و
العدالة
ّ
حزب العدالة والتنمية ّأنا ختطط إلقامتها للمواطنني األتراك املقيمني يف الدول األجنبية( .)24وقد
أ ّكد زعماء احلزب أبن هذه الدروس واحملاضرات أتتيان يف سياق حتقيق الربانمج الذي رمسه احلزب
حت سنة .2023
ملستقبل تركيا ،وجيب استمرارها ّ
ومثّة مقولة للرئيس الرتكي ولألمني العام حلزب العدالة والتنمية (رجب طيّب أردوغان) قد اختذهتا
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أكادميية السياسة شعاراً هلا؛ يقول أردوغان( :إن هدف التعليم جيب أن يكون تنشئة جيل ميتلك
عقالً وقلباً وذوقاً سليماً) .وقد أعلنت هذه األكادميية أيضاً أن أتسيس مثل هذه األكادميية واطالق
هذا الربانمج كان حبسب توصيات أردوغان وتوجيهاته.
ويتبلور اهلدف الرمسي املعلَن لدى هذه األكادميية ابآليت:
 تعزيز العالقة بني الناخبني واحلزب، تعزيز الوعي االجتماعي ابلقضااي السياسية تعزيز معلومات املشاركني يف القضااي التأرخيية ،ويف التأريخ السياسي ،واالقتصادي ،والسياسةاخلارجية.
ولكن من الواضح ج ّداً أن اهلدف األهم حلزب العدالة والتنمية يتمثّل بتعزيز سلطته إبجياد
التوصل اجلاد مع اجملتمع الرتكي ،وكذلك استقطاب الكفاءات والتواصل مع خنبة البلد ،والبحث
ّ
عن الطاقات الشبابية الراغبة يف االنضمام للعمل احلزيب ،واملشاركة يف تغيري املناخ الفكري السائد
يف اجملتمع ،وجعله مالئماً لتوجهات احلزب وعقائده ،وخلق ٍ
لغة مشرتكة بني أعضاء احلزب ،وتعزيز
املستوى الفكري بني األعضاء ،وخلق مزيد من االنسجام والوائم يف داخل احلزب ،واهليمنة على
اجملال العام والرأي العام يف القضااي الفكرية ،ويف جممل األوساط االجتماعية الرتكية.
أتسيس أكادميية السياسة

تعود فكرة أتسيس “أكادميية السياسة” إىل سنة  ،2007فوقتئِ ٍذ كان حزب العدالة والتنمية
يتول مهام رائسة الوزراء ،ورائسة اجلمهورية ،والربملان ،وأغلب البلدايت يف املدن الرتكية املهمة.
ّ
وقد بدأت برامج «أكادميية السياسة» رمسيّاً يف شهر كانون الثاين) من سنة ،) 2008وكان ّأول
املنضمني إىل براجمه التعليمية والتدريبية هم أعضاء احلزب وقياداته ،والسيّما أن إحدى
املشاركني و ّ
الغاايت الرئيسة من اطالق هذا الربانمج وإنشاء هذه املؤسسة -حبسب ما أعلنه احلزب نفسه-
هي“ :خلق هوية منظّمة ومؤسساتية ،وترسيخ ٍ
لغة مشرتكة بني أعضاء احلزب ”.
ّ
لكل املواطنني األتراك -من النساء والرجال -أن يشاركوا يف برامج أكادميية السياسة ،وق ّد
ّ
حيق ّ
أقيمت يف سنة 2018؛ ويف هذه
اليت
األخرية
الدورة
يف
كني
املشار
لث
ث
كيات
الرت
النساء
كونت
ُ
َ
ّ
كل املشاركني ،فيما
من
%38
جامعية
شهادات
على
احلاصلني
كني
املشار
نسبة
بلغت
ا
أيض
الدورة
ً
ّ
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ٍ
مشارك يف الدورة األخرية يبلغ  32سنة.
بلغ مع ّدل أعمار املشاركني  36سنة ،وأن عمر أصغر

وكان أغلب املشاركني يف الدورة األوىل من حمافظة بورصة الرتكية ،إذ بلغت أعدادهم ()630
ألول
مشاركاً ،وبعد عشر سنوات -أي يف دورة عام  ،)2018أقامت أكادميية السياسية براجمها ّ
مرة يف احملافظات النائية والقريبة من احلدود العراقية والسورية مثل حمافظة (شريانك ،)Şırnak
ّ
انضم إىل هذه
وقد
،)Muş
و(موش
،)Kırklareli
ايلي
ر
و(قرقل
،)Hakkâri
و(هكاري
ّ
الدورة ( )450مواطناً من حمافظة شريانك ؛ وهذا يُعد عدداً الفتاً.
متدرب
لقد شارك يف برامج أكادميية السياسة منذ أتسيسها يف  2008وإىل اآلن ( )60ألف ّ
يف مثاين عشرة دورة أقيمت خالل هذه السنوات ،وقد جنح فيها ( )25ألفاً منهم ،وحصلوا على
خترج ،ولكن ال نعرف كم نسبة األفراد الذين شاركوا يف برامج أكادميية السياسة لغرض
شهادات ّ
احلصول على الشهادة.
وال تشمل الدورات التدريبية املقامة احملافظات كافّة ،بل إ ّن بعضها خمصصة لبعض احملافظات
مرة يف عام
فقط ،فعلى سبيل املثال هناك ( )29حمافظة تركية شهدت اقامة هذه الدورات ّ
ألول ّ
أي دورٍة من دورات أكادميية السياسة قبل
 ،2018وهذا يعين أن ( )29حمافظة تركية مل تشملها ّ
دورة عام .2018
ٍ
جمموعة من احملافظات ،كان
وتوزعوا على
متدرابًّ ،
وقد شارك يف الدورة األخرية (ّ )6346
أكثرهم من بورصة ،وأنقرة ،وشريانك .
وألقى األمني العام حلزب العدالة والتنمية «رجب طيّب أردوغان” كلمة يف مراسيم افتتاح الدورة
يوجد يف عامل السياسة مشروع تعليمي
الثامنة عشرة ،وحت ّدث عن جتربة أكادميية السياسة قائالً :ال َ
ألنم ال ينظرون للسياسة
يشابه أكادميية السياسة ،ومل َّ
أي حزب سياسي مثل هذا املشروع؛ ّ
يتنب ّ
لكن حزب العدالة والتنمية قد أصبح مدرسة يف هذا اجملال .وكي نلفت أنظار
على ّأنا مدرسة ،و ّ
شعبنا إىل السياسة ،وكي نصنع سياسة واعية يف اجملاالت كافة ،ومبساعدة اخلرباء واملتخصصني؛
أطلقنا هذا املشروع الذي أصبح أمنوذجاً ُيتذى لدى سائر األحزاب ،ألننا حزب األوائل)(.)25
طريقة اإلدارة
تعلن أكادميية السياسة قُبيل الشروع بدوراهتا السنوية عن البدء بتسجيل األمساء ،وتشرع الدورة
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التدريبية بعد ٍ
وتتضمن الدورات دروساً تُلقى على حنو حماضرات صفيّة
مدة وجيزٍة من التسجيل،
ّ
وإلكرتونية من طريق اإلنرتنت ،ويكون موعد احملاضرات يف عطلة هناية األسبوع ،وحتديداً يف مساء
التخرج من هذه الدورات والنجاح فيها مرهوانن اباللتزام ابحلضور يف
َ
يومي (السبت واألحد) ،وإن ّ
مواعيد احملاضرات ،والنجاح يف االختبارات اليت ُترى يف هناية الدورة.
لكل يوم ،من الساعة  4إىل 8
وتُلقى احملاضرات يف َ
كل أسبوع ،وتستغرق  4ساعات ّ
يومني من ّ
فضال عن أربع ساعات من احملاضرات اإللكرتونية اليت يتابعها املشارك من طريق االنرتنت،
مساءًً ،
املتدرب الذي يشارك يف  %70من الدروس
ويكون جمموع احملاضرات  20ساعة شهرايً،وإن ّ
واحملاضرات ،وينجح يف االختبارات يستحق احلصول على شهادة التخرج ،وتكون الشهادة على
سمى الشهادة الثانية (شهادة النجاح)؛
تسمى الشهادة األوىل (شهادة املشاركة) ،فيما تُ ّ
صن َفنيّ :
للمتدربني املتفوقني احلاصلني على درجات أعلى ،وتُعطى للمتميزين يف الدورة السنوية
وُتنح األخرية
ّ
كرم احلاصلون على املراتب (األوىل،
على مستوى احملافظة من لدن القيادات احملليّة للحزب .ويُ ّ
والثانية ،والثالثة) على تركيا مبراسيم تُقام يف أنقرة ،ومينحهم األمني العام حلزب العدالة والتنمية
اجلوائز .ففي الدورة األخرية ُمنح احلائز على املرتبة األوىل على مستوى تركيا جهاز حاسوب حممول
ومنح احلائز على املرتبة الثانية جهاز هاتف نقال فئة
فئة (أبل ماك برو ُ ،)MacBook Pro
(آيفون إكس  ،)iPhone Xفيما ُمنح احلائز على املرتبة الثالثة جهازاً لوحياً فئة (آي ابد برو
.)iPad Pro
وعلى من يرغب يف االنضمام إىل دورات أكادميية السياسة عليه أن يدفع مبلغاً من املال حلساب
“حزب العدالة والتنمية” ،وقد بلغت أجور املشاركة يف سنة  )250( 2018لرية ،أي ما يعادل
( )45دوالراً للمشارك الواحد .ويدفع املشاركون من ذوي االحتياجات اخلاصة ،والنساء ،والذين
تكون أعمارهم بني  18-30سنة مبلغاً أقل إذ عليهم دفع ( )100لرية فقط(.)26
وتكون شروط املشاركة يف هذه الدورات كاآليت:
أن يبلغ عمر املشارك  18سنة.أن يكون مواطناً تركياً.أن يكون مؤمناً ابملشاركة الدميقراطية.139
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أن يبدي رغبة ابلسياسة واالقتصاد.أن تكون لديه الرغبة يف توسيع عالقاته العامة.أن يكون راغباً يف توسيع معلوماته الشخصية.سجلوا يف دورات سابقة ،أو الذين َل يُكملوا دورات
ّ
لكل من املشاركني السابقني ،وللذين ّ
حيق ّ
سابقة أن يشاركوا يف دورات جديدة هبذه األكادميية.
املواد الدراسية ،واملدرسون ،واملديرين يف «أكادميية السياسة»:
وتتقسم
تشتمل املواد الدراسية يف أكادميية السياسة على جمموعة متنوعة وكثرية من الدروسّ ،
للمتدرب ،وتسعى إىل حتسينها ،ومنها ما تعمل
ع ّدة أقسام :فمنها ما تستهدف املهارات األساسية
ّ
املتدرب وتوسيع آفاقه ورؤاه ،ومثّة دروس يف هذه األكادميية تتناول السياسات
على تعزيز معلومات ّ
والربامج األساسية لدى حزب العدالة والتنمية ،منها تغيري نظام احلكم يف تركيا يف رائسة الوزراء إىل
درس كامل هلذا املوضوع ،وتُشرح من طريقه رؤية احلزب ووجهة نظره
النظام الرائسي ،فقد ُخصص ٌ
واستدالالته اليت دفعته إىل إرساء النظام الرائسي.
وكما يتوقّع فإن هناك دروساً يف أكادميية السياسة حتتوي على نزعة ميينيّة حمافظة ،وتكون
مواكبة ألهداف حزب العدالة والتنمية وبراجمه ،وجيب االلتفات إىل أن أغلب هذه الدروس أدرجت
يف الربانمج الدراسي يف أثناء الدورات األخرية ،وإن هذه الدروس كانت غائبة عن الدورات األوىل
ويف بداايت أتسيس أكادميية السياسة.
لقد أضيفت يف الدورات األخرية أبكادميية السياسية دروس مثل :استعمال شبكات التواصل
ودروس يف العرفان والثقافة العرفانية( .)27وفيما أييت
االجتماعي ،والبُنية االجتماعية لنظام األسرة،
ٌ
مناذج من عنواانت هذه املواد الدراسية:
(تبادل التجارب ومشاركتها) ،و(التدوين والكتابة يف العامل االفرتاضي) ،و(احلياة السياسية
يف تركيا) ،و(اخلطابة والزعامة) ،و(األنظمة السياسية واأليديولوجيات السياسية ،و(االسرتاتيجية
السياسية وإمكانية إجياد التواصل) ،و(العالقات السياسية) ،و(خلق التنظيمات وإدارهتا) ،و(املدخل
إىل أتريخ تركيا السياسي) ،و(النظام الرائسي) ،و(السياسة واخلطابة) ،و(مهارات التواصل).
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مهتمة بتعليم التقنيات واألساليب احلديثة يف
وتُ ّبي هذه الدروس جيّداً أبن “أكادميية السياسة” ّ
عامل السياسة ،ويف الوقت نفسه تعىن األكادميية بتنمية املستوى الثقايف واملهارات االجتماعية لدى
املتدربني ،ويف السياق نفسه تعمل األكادميية على بعث الرتاث الثقايف الرتكي احملافظ بِبُعده العرفاين.
وقد جند هذه املسألة ذات أمهية أكرب إذا عرفنا أنه يف بداايت أتسيس اجلمهورية الرتكية كانت
األحزاب العلمانية (والسيما حزب الشعب اجلمهوري )Cumhuriyet Halk Partisi
التوجه الفكري -والسيّما مصطفى
مرتددة يف قبول الرتاث الرتكي اإلسالمي ،وإن أقطاب هذا ّ
كمال أاتتورك -أ ّكدوا ضرورة نبذ الرتاث العرفاين للوصول إىل مرحلة احلداثة اليت كانوا يع ّدوهنا ذروة
التق ّدم اإلنساين.
وإن بعض الدروس ،مثل درس (البُنية االجتماعية ،ونظام األسرة الذي أضيف يف الدورات
األخرية) يؤّكد الطابع احملافظ هلذا احلزب ،وسعيه اجلاد لرتسيخ األفكار والعقائد احملافظة مثل
التمسك بنظام األسرة.
ّأما األساتذة واحملاضرون يف هذه الدورات فهم من خمتلف الشخصيات العلمية واألكادميية،
فمنهم من األعضاء القياديني يف احلزب ،ويف الوقت نفسه يع ّدون من املتخصصني يف القضااي
الفكرية يف اجلامعات الرتكية .وإن بعضاً من األساتذة واملدرسني يف أكادميية السياسة هم يف األساس
من األكادمييني يف اجلامعات ،ومنهم حاصل على درجة برفسور يف جامعته ،ومثّة أشخاص من
الناشطني يف اجملال التجاري واالقتصادي أيضاً يشاركون إبلقاء احملاضرات يف جمال ختصصهم يف
أكادميية السياسة.
وعلى الرغم من أن اعتماد أساتذة اجلامعات والباحثني األكادمييني إللقاء احملاضرات يف هذه
ونواب
الدورات هو أمر
بديهي ،ولكن الالفت لالنتباه هو اعتماد القيادات احلزبية ،والوزراءّ ،
ٌ
الوزراء ،ووكالئهم للتدريس يف هذه األكادميية؛ والسيّما أن كثرياً من هذه الدورات يف اآلونة األخرية
تُقام يف األقضية والنواحي ويف املناطق البعيدة عن العاصمة؛ وهذا يعين أن األستاذ احملاضر عليه أن
كل أسبوع إىل هذه املناطق النائية ،وأن يقضي عطلة هناية األسبوع
يسافر ويوصل نفسه يف هناية ّ
ابلتدريس يف أكادميية السياسة؛ فهذا األمر يؤّكد وجود روحية التعاون ،واالنسجام وااللتزام بني
أعضاء احلزب؛ وهذا ما مييّزه عن كثري من األحزاب السياسية األخرى يف تركيا.
عدد من
فعلى سبيل املثال حني أقيمت الدورة الثامنة عشرة يف هذه السنة ( ،)2018شارك ٌ
القياديني الكبار يف حزب العدالة والتنمية بصفة مدرسني ،وألقوا حماضرات عن مكانتهم الوظيفية
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وختصصهم.
وفيما أييت أمساء هؤالء القياديني الذين ألقوا حماضرات عن جتارهبم ،وكذلك املدن اليت حاضروا
فيها:
بكري بوزداغ ،انئب رئيس الوزراء ،وحماضرته يف مدينة ابرتني.حممد مششك ،انئب رئيس الوزراء ،وحماضرته يف مدينة بورصة.هاكان جاووش اوغلو ،معاون رئيس الوزراء ،وحماضرته يف مدينة هكاري (قرب احلدودالعراقية).
رجب آك داغ ،انئب رئيس الوزراء ،وحماضرته يف مدينة كوموش خانة.عبد احلميد غول ،وزير العدل ،وحماضرته يف مدينة قونية.نور الدين جانيكلي ،وزير الدفاع ،وحماضرته يف مدينة ريزة.جوليدة ساريئر أوغلو ،وزير العمل والشؤون االجتماعية ،وحماضرته يف مدينة سيواس (وهيمن املدن اليت يسكنها العلويون).
لطفي ألوام ،وزير التنمية ،وحماضرته يف مدينة نيئدة.أمحد أرسالن ،وزير النقل والبحرية ،وحماضرته يف مدينة كارمان.بولنت تفنكجي ،وزير اجلمارك والتجارة ،وحماضرته يف مدينة ابيبورت.ويسل أروغلو ،وزير الغاابت واملوارد املائية ،وحماضرته يف مدينة أدرنة.أشرف فاكيبااب ،وزير الغذاء والزراعة والثروة احليوانية ،وحماضرته يف مدينة آدي ايمان.ودات دمرياوز ،انئب األمني العام حلزب العدالة والتنمية ،وحماضرته يف مدينة كرييك كالة.تشيئدم كارا أسالن ،معاون األمني العام حلزب العدالة والتنمية ،وحماضرته يف مدينة تشانكريي.حيايت ايزجيي ،معاون األمني العام حلزب العدالة والتنمية ،وحماضرته يف مدينة دوزجة.142
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حممد موش ،رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية يف الربملان الرتكي ،وحماضرته يف مدينة آغري،(وهي إحدى املدن الرتكية ذات األغلبية الكردية).
أمحد آيدين ،انئب يف الربملان الرتكي عن حزب العدالة والتنمية ،وحماضرته يف مدينة ابمتان.مصطفى شنتوب ،رئيس جلنة الدستور يف الربملان الرتكي ممثالً عن حزب العدالة والتنمية،وحماضرته يف مدينة أوشاك.
آلب ارسالن كاواكلي أوغلو ،رئيس جلنة األمن واالستخبارات يف الربملان الرتكي ،وحماضرتهيف مدينة يلوا.
حسني ابميان ،انئب وزير الثقافة والسياحة ،وحماضرته يف مدينة آرتوين.حسني ايميان ،رئيس جلنة العمل والشؤون االجتماعية يف الربملان الرتكي ،وحماضرته يف مدينةآرتوين.
جندت اونووار ،رئيس جلنة الصحة ،والعمل والشؤون االجتماعية يف الربملان ،وحماضرته يفمدينة شريانك (إحدى املدن الرتكية ذات األغلبية الكردية ،وقرب احلدود العراقية).
أكرم أردم ،انئب عن مدينة أسطنبول يف الربملان ،وحماضرته يف مدينة كارابوك.فاطمة سنيها نوكهت ،انئبة يف الربملان الرتكي وحماضرهتا يف مدينة إزمري.جنكيز آيدوغلو ،انئب يف الربملان الرتكي عن مدينة أقساراي ،وحماضرته يف مدينة قارص( ،مناملدن الرتكية ذات األغلبية الشيعية).
كل هؤالء األفراد يقيمون يف أنقرة حبسب وظائفهم ومهامهم ،ولكنهم يلتزمون جبدول
إن ّ
ويؤدون مهامهم الوظيفية
الدروس يف أكادميية السياسة ،ويسافرون يف هناية األسبوع إىل تلك املدنّ ،
يف أنقرة يف األايم االعتيادية.
إن إدارة األعمال يف أكادميية السياسة وختطيط الربامج جيري بصورة مركزية ،إذ توضع الربامج
املقر العام حلزب العدالة والتنمية يف
واملناهج والقوانني من قبل إدارة (ألحباث والتنمية) ،الكائنة يف ّ
أنقرة ،ومن مثّ ترسل ملكاتب احلزب يف احملافظات كافة ،وإن املدير احلايل لـ”أكادميية السياسة”
هو مدير دائرة األحباث والتنمية يف احلزب ،ويُعد معاوانً لألمني العام ،وهو (محزة داغ) الذي يبلغ
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من العمر  38عاماً ،وهو خبري قانوين وحمام ،وانئب يف الربملان عن مدينة إزمري ،وقد تولت إدارة
األكادميية قبله الربفسورة نكهت هواتر ،وهي الرئيسة احلالية جلامعة إزمري.
الغاايت الفكرية واحلزبية والرؤية املستقبلية:
يُع ّد حزب الشعب اجلمهوري يف تركيا (حزب أاتتورك) من أبرز املناوئني واملنتقدين للحكومة
الرتكية ،ويقول األمني العام هلذا احلزب (كمال كليتشدار أوغلو ،)Kemal Kılıçdaroğlu
يف سياق انتقاده ألكادميية السياسة( :إن حلزب العدالة والتنمية أكادميية للسياسة ،وتُلقى فيه
متارس
ابعض الدروس ،وإن بعض القضااي اليت جرى تداوهلا يف الدورة العاشرة هي :إن السياسة ال َ
ابلطريقة الدميقراطية فقط ،فهناك بعض املخالفني يظهرون أمام تنفيذ سياساتكم ،ما عليكم إال
زجهم يف السجون ،فهذه حبد ذاهتا إحدى األساليب يف العمل السياسي)(.)28
تصفية هؤالء ،أو ّ
وجه (محزة داغ) دعوة لـكيليتشدار أوغلو ليشارك يف حماضرات أكادميية
وللرد على هذا الكالم ّ
السياسة ،وقال :هبذا الصدد( :تعال إلينا ،وتعلّم يف أكادميية السياسة؛ لعلّك تستطيع الفوز يف
االنتخاابت ...لقد سبق أن وجهت له دعوة ،ولكنه مل يستجب ،وقد جرت انتخاابت أخرى،
مرة أخرى ،وهكذا ستجري الدورة التاسعة عشرة ألكادميية السياسة؛ فلو أتى إلينا وشاركت
وخسر ّ
()29
يف دروسنا ،لعلّه سيحصل على بعض املعلومات عن االنتخاابت املقبلة) .
إن هذه التصرحيات -بصرف النظر عن كوهنا سجاالً سياسياً -فهي تكشف عن امتعاض
لتوسع نشاطات هذا احلزب ،وإجياد
األحزاب املنافسة حلزب العدالة والتنمية ،وعدم ارتياحها ّ
التواصل اجلاد بني هذا احلزب واألوساط الشعبية اليت كانت تـَُع ّد على مدى أتريخ اجلمهورية الرتكية
مهمشة ،وبعيدة عن اخلطاب السياسي؛ وعلى هذا األساس ميكن أن ننظر ألكادميية
أوساطاً ّ
السياسة من زاوية عالقة املركز ابهلامش يف اجملال السياسي الرتكي .إن ملثل هذه القضااي واملفاهيم يف
لغة علم االجتماع الرتكي عالقة وثيقة مع عامل االجتماع الرتكي الراحل (شريف ماردين) ،الذي كان
يبحث يف كيفية فهم التأريخ السياسي الرتكي يف القرون األخرية ،من طريق احلراك القائم بني أفراد
املبعدين عن الساحة السياسية(.)30
املهمشني و َ
اجملتمع عند وجودهم يف مركز السلطة ،وسائر األفراد ّ
وميكن تناول مسألة (أكادميية السياسة) من ٍ
جانب آخر ،ويف إطار مسألة (النشطاء االنتهازيني)،
أمنوذجني خمتل َفني للنشاط احلزيب
إطارين أو
َ
أو (املؤمنني والنشطاء االجتماعيني) ،على ّأنما َ
وللهيكلية احلزبية ،وابلطبع هذا ال يُعين أن “أكادميية السياسة” جاءت بفكرٍة جديدة؛ وقد ّأدت
إىل خلق ٍ
منط جديد من النشاط احلزيب يف تركيا ،بل املقصود هو أن جتربة هذه األكادميية أوجدت
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حراكاً جديداً بني األوساط ،ففي أسوأ األحوال ميكننا القول أبن جمموعة من (النشطاء واملؤمنني
ابلعمل احلزيب) قد جعلوا هذا احلزب يبدو كأنّه مكان للنشطاء االنتهازيني(.)31
كل ذلك جيب اإلقرار هبذه احلقيقة ،وهي :أن تعزيز مستوى الوعي السياسي
وعلى الرغم من ّ
لية لدى املتدربني واملشاركني يف هذه الدورات ،ال يقتصر نتاجه على خلق لغةٍ
واإلملام ابلقضااي الدو
كل هؤالء
مشرتكة بني النشطاء احلزبيني اليت ختلق منهم قادةً مؤثّرين لتنفيذ سياسات احلزب ،بل إن ّ
ٍ
شت القضااي السياسية واالجتماعية؛
املشاركني سيكونون واعني ومتخصصني
بنسب متفاوتة يف ّ
القوة على توجيه االنتقاد واالعرتاض على بعض السياسيات احلزبية.
وهذا يعين إجياد نوع من ّ
وعلى الرغم من أن النشطاء احلزبيني قد ال ميارسون االنتقاد علنيّاً حفاظاً على املصاحل الشخصية،
أو لتحقيق األهداف احلزبية ،ولكن ال ميكننا أن ننكر أب ّن دروس”أكادميية السياسة» من شأهنا
أن ختلق حراكاً فكرايً بني األفراد؛ وابلتايل تساعد على املدى البعيد يف خلق أصوات جديدة بني
ٍ
ألسباب خمتلفة؛ ولكن هذا األمر
أعضاء احلزب ،ورمبا قد ال يسلّط الضوء على األصوات اجلديدة
يوفّر ّقوة االعرتاض واالنتقاد بني األفراد .وقد أوضح (كومباراجي ابشي) هذا األمر بنح ٍو آخر -يف
القوة غري احملدودة اليت يتمتّع هبا قادة
إطار تبيني السلسلة الرتاتبية من األعلى إىل األسفلّ -
وبي أن ّ
(حزب العدالة والتنمية) يف داخل احلزب ،وعدم توافر فرصة إبداء اآلراء املخالفة داخل احلزب،
قد يعزز التنظيم احلزيب على املدى القصري ،ولكنه على املدى البعيد سيخلق حالة من االمتعاض
أبنم غري مشرتكني يف صنع
وعدم الرضا يف هيكلية احلزب .والسيّما أن مثل هؤالء األفراد سيشعرون ّ
قرارات احلزب ،وأن أصواهتم ال تصل ملسؤويل احلزب وقياداته(.)32
اخلاصة ابلتنظيمات احلزبية ،وآبليات
ويبدو أن هذا األمر هو ما سبب قلّة الدروس واحملاضرات ّ
صنع القرار على املستوى الدويل ويف املنظمات واملؤسسات الدولية ،إذ ال جند تركيزاً ىف هذه املواد
يف دروس أكادميية السياسة .والسيّما أن مكانة رجب طيب أردوغان يف احلزب ،وأنصاره الرئيسني
وحاشيته احلزبية ،ال ميكن بسهولة أن جند هلا نظرياً بني األحزاب األوروبية .وبعبارٍة أخرى :إن
أكادميية السياسة مل تز ّج مثل هذه املوضوعات واملباحث إىل جانب سائر املوضوعات املهمة واملثرية
للنقاش واجلدل مثل قضية علمنة تركيا ،واألقليات الدينية والقومية يف هذا البلد ،ومكانة اإلسالم
يف السياسة الرتكية ،وإجراءات أاتتورك وسياساته.
مبعىن أ ّن ما ترّكز عليه أكادميية السياسة مل تكن قضااي حساسة مثرية للسجال ،بقدر ما هي
خاصة مبهارات األشخاص وآرائهم ورؤاهم .إذ إن القضااي احلساسة اليت تق ّدم ذكرها تُناقَش
قضااي ّ
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وتُدرس على ٍ
نطاق حمدود ،وبني القادة الرئيسني الذين يتزعمهم أردوغان ،وحينها تُرسل القرارات
َ
للمقار واملكاتب احلزبية يف أرجاء تركيا.
املتخذة
ّ
وإن النتيجة املهمة األخرى اليت حتققها أكادميية السياسة تتمثّل خبلق دائرة واسعة من األصدقاء
والزمالء يف الدراسة ،إذ تتكون عالقات واسعة وعميقة بني األساتذة والطلبة ،وهذه القضية من
تتحول يف املستقبل إىل عالقات سياسية لصاحل حزب العدالة والتنمية؛ وهذا ما ميثّل
شأهنا أن ّ
القوة األساسية لدى األحزاب اإلسالمية الرتكية .وقد سبق أن خاض (حزب
املكسب األهم ونقطة ّ
الرفاهية الرتكي) هذه التجربة ،وقد مشلت يف حينها أوساطاً اجتماعية غري رمسية .ولكنه ابجململ
ميكن القول إن برامج التنظيمات واجملموعات اإلسالمية الرتكية لطاملا كانت تعتمد شبكة واسعة
من العالقات املبنية على التواصل الفردي واللقاءات املباشرة ،واملشاركات يف النشاطات اجلماعية،
()33
عبت عنه الباحثة األمريكية ذات
وتفعيل دور النقاابت واملؤسسات غري الرمسية  .وهذا هو ما ّ
األصول األملانية (جين وايت) بـ(السياسة احملليّة)( ،)43إذ ع ّدهتا ضمن أسباب جناح اإلسالميني
األتراك يف اجملال السياسي()35؛ وهبذا ميكن القول إن ما جيري من برامج من قبل (أكادميية السياسة)
املستمر وحريّة
هو جزء من املخطط الذي يروم (بناء خنبة إسالمية) انشطة ،وإن احلِراك االجتماعي
ّ
التعبري النسبية قد أاتحت الفرصة لتحقيق ذلك(.)36
إن االطالع على الرقعة اجلغرافية اليت جرت فيها حماضرات أكادميية السياسة قد تكون انفعة
أيضاً ،فأغلب املشاركني يف الدورة الثامنة عشرة اليت أقيمت يف عام  2018كانوا من حمافظة
شريانك ،وتتضح أمهيّة هذه املسألة حينما نعرف أن أغلب الس ّكان يف هذه احملافظة هم من
العمال الكردستاين (ب.ك.ك) ،وأهنم يف موسم
الكرد الناقمني على احلكومة ،ومن أنصار حزب ّ
يصوتون حلزب الشعوب الدميقراطي(  (Par� Halkların Demokratik
االنتخاابت ّ
ٍ
لقوات الـ(ب.ك.ك).
 ،)tisi_HDPوأن هذا احلزب يُع ّد بصورة غري رمسية اجلناح السياسي ّ
صوتوا ابألغلبية لـلسياسي الشهري
ّأما يف االنتخاابت الرائسية األخرية فإن أهايل هذه احملافظة قد ّ
«صالح الدين دمريطاش» .ولكن هذا القدر من اإلقبال على أكادميية السياسة يؤّكد أبن حزب
العدالة والتنمية يعمل على التعريف بنفسه جليل من األكراد احملليني الذين يسعون لتل ّقي معلومات
جديدة عن العامل الراهن .وقد ميكن القول أبن أنصار األحزاب املذكورة آنفاً يشاركون يف حماضرات
جمرد
أكادميية السياسة لتعزيز معلوماهتم الشخصية عن العامل الراهن فقط ،ولكن جيب أّال ننسى أبن ّ
هذه املشاركة ،وجميء أنصار األحزاب املناوئة يف هذه احملافظات واالستماع إىل حماضرات يقيمها
حزب العدالة والتنمية يُ ُّ
عد حب ّد ذاته جناحاً كبرياً هلذا احلزب .وإذا عرفنا أن سائر األحزاب غري
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أي برانمج جاد وحقيقي إلشراك أهايل هذه املناطق
الكردية -العلمانيّة منها والقوميّة -ال متتلك ّ
يف مشروعهم السياسي .وبعبارٍة أخرى فإن التنافس احلقيقي يف هذه احملافظات يكون بني األحزاب
جاد يف تنفيذ براجمه التعليمية ،ويعمل على
الكردية وحزب العدالة والتنمية فقط ،وإن احلزب األخري ّ
كل براجمه ومشاريعه السياسية.
تنشئة جيل جديد ومواكب له يف ّ
التعرف على القضااي الدولية من طريق “أكادميية السياسة” الفرصة ألنصار احلزب
ويوفّر ّ
يتعرفوا على لغة السياسة العاملية املعتمدة ،وكي يتم ّكنوا من فتح ابب احلوار
وقادته ومسؤوليه كي ّ
مع نظرائهم السياسيني يف أورواب وأمريكا؛ وستخلق هذه اإلجراءات وهذه الرؤية نوعاً من الشرعية
الدولية حلزب العدالة والتنمية ،وهذا ما كان يسعى إليه هذا احلزب منذ البداية(.)37
يعب عنها أردوغان بـ”املدرسة” يف
ويف اخلتام ميكن القول :إن “أكادميية السياسة” اليت ّ
األوساط السياسية الرتكية ،هي من أبرز املنجزات الناجحة يف النشاطات احلزبية؛ وهي اخلطوة اليت
جاءت يف سياق أهداف حزب العدالة والتنمية طويلة األمد ،اليت بدأت من املفاهيم االقتصادية
اخلاصة
وتوسعت لتشمل ترويج القضااي احملافظة ،مثل :القضااي العرفانية ،والقضااي ّ
واالجتماعية ّ
اجلادة يف عامل السياسة تكشف عن حداثة السلوك السياسي الرتكي
بنظام األسرة .وإن هذه اخلطوة ّ
وحرفيته ابعتماده العلم واملعرفة ،الذي قد تبلور يف حزب العدالة والتنمية.
وتعتمد هذه األكادميية خطوات قانونية متالئمة مع الروح املدنية الستقطاب الكفاءات السياسية
والنخبة ،ومن أجل حتويلهم إىل نشطاء سياسيني فاعلني ومنسجمني مع أهداف احلزب .وإن السعي
إىل توسعة دائرة نشاط “أكادميية السياسة” ونقلها إىل خارج تركيا ،واستقطاب املواطنني األتراك
املقيمني يف أورواب يعين توسيع دائرة نشاطات حزب العدالة والتنمية ونقلها إىل خارج احلدود.
الصور املرفقة مع البحث
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لوغو «أكادميية السیاسة»

الربفسورة نكهت هواتر ،املعاونة السابقة ملدير مكتب األحباث والتنمية يف حزب العدالة
والتنمية ،والرئيسة احلالية جلامعة إزمري ،تشرح برامج أكادميية السياسة.
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محزة داغ ،معاون األمني العام لشؤون األحباث والتنمية يف حزب العدالة والتنمية

فولدر تعريفي ،تظهر فيه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرمي
العبارة املكتوبة على امللصق( :الربانمج التعليمي لرتكية قوية)

البوسرت اإلعالين للدورة األخرية من سلسلة حماضرات أكادميية السياسة
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دراسة الوضع القانوني إلغالق مضيق هرمز من قبل
إيران بموجب القانون الدولي
جاويد منتظران*

2018-10-10
املقدمة
من أجل الوصول إىل مقاصدها يف البحار ،ينبغي لعدد كبري من السفن التجارية وحامالت
متر كل يوم من بني املضايق البحرية؛ ويف هذا السياق حتوز املضايق -اليت تربط
النفط العمالقة أن ّ
البحر شبه املغلق إىل حبر مفتوح آخر -أمهية قصوى .وميكن مالحظة أمهية املضايق مثل مضيق
هرمز الذي يـَُع ُّد ممراً ألكرب شحنات النفط يف العامل جلياً .ومبا أنه ميكن إغالق املضايق البحرية
بسهولة بسبب عمقها وعرضها القليلني واإلخالل يف احلركة املالحية فيها ،فيمكننا أن ندرك
سبب أمهية هذه املسألة .ويف هذا السياق -ويف السنوات القليلة املاضية والسيما يف هذه األايم
بعد خروج الوالايت املتحدة من االتفاق النووي وسراين العقوابت اجلديدة األمريكية ضد الشعب
اإليراين -بتنا نسمع تصرحيات متعددة من قبل أشخاص ووسائل اإلعالم هتدد إبغالق مضيق
هرمز؛ وقد أعلنت عدد من وكاالت األنباء نقالً عن بعض املسؤولني العسكريني واألمنيني اإليرانيني
أن السفن اليت تعرب مضيق هرمز لو ابتت هتدد األمن اإليراين ،فإن طهران سوف تغلق هذا املضيق.
ونظراً ألمهية املوضوع وأن اختاذ القرار عن النظام احلقوقي للمضايق الدولية هو من املباحث الفنية
املستندة إىل القوانني ،ومبا أن املسؤولني اإليرانيني يطرحون أفكارهم بشأن اإلغالق الكامل ملضيق
هرمز ،فمن املمكن أن تكون هذه التصرحيات أطلقت من دون أن يعرف قائلوها املباحث اخلاصة
ابلقانون الدويل ،وستكون هلا تبعات سلبية وابلض ّد من املصاحل الوطنية للبالد؛ لذلك ضمن ذكره
لسمات املضايق الدولية ومكانة مضيق هرمز يف القانون الدويل للبحار ،حياول هذا املقال أن يشرح
النظام احلقوقي حلركة املالحة يف هذا املضيق ،ودراسة موضوع إغالقه ،ومنع احلركة املالحية فيه من
منظور القانون الدويل .ويف النهاية جييب عن هذا السؤال املهم :هل للجمهورية اإلسالمية يف إيران
إمكانية إغالق مضيق هرمز بنحو كامل أم ال؟
* كاتب وابحث يف الشؤون السياسية ،ماجستري يف العالقات الدولية والدبلوماسية.
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مضيق هرمز
من الناحية اجلغرافية يكون املضيق جزءاً من البحر تش ّكل طبيعياً ،وهو يفصل أرضني عن
بعضهما بعضاً ،وال يهم إن كانت األرضان تعودان لبلد واحد أو لبلدين ،وأي أرض أكرب مساحة
من األخرى .ويف بعض األحيان يربط املضيق جزأين من حبرين مفتوحني ،أو حميطني ،أو حىت
جزأين من حميط واحد .وليس هناك أي معيار بشأن كم جيب أن يكون احلجم األدىن للبحار اليت
تربطها املضايق ببعضها بعضاً .وعلى وفق الفقرة  4من املادة  16التفاقية جنيف عام 1958
بشأن اتفاقية البحر اإلقليمي واملنطقة املتامخة ،فإن املضايق اليت تربط جزءاً من البحر اإلقليمي إىل
جزء آخر من حبر إقليمي أو الدول احملاذية وتستخدم من قبل املالحة البحرية للدولة تعرف ابسم
«املضايق الدولية» .ومبا أن مضيق هرمز يربط حبرين إقليميني ببعضهما بعضاً ،ومي ّكن النقل البحري
الدويل واملالحة البحرية يف هذه املنطقة؛ لذلك فإنه يُعد من ضمن املضايق الدويل ،ومن الناحية
القانونية أيضاً فإن املضايق اليت تستخدم يف املالحة الدولية تعد مضايق دولية .بعبارة أخرى :إن
املمرات املائية الدولية تشمل املضايق اليت تستخدم للمالحة التجارية أو للنقل العسكري من قبل
دول أخرى غري الدول احملاذية هلذه املضايق .ومضيق هرمز هو جزء من حبر العرب وميتد بطول
 104أميال ،وتقع إيران يف اجلهة الشمالية والشمال غريب منه ،يف حني أن سلطنة عمان تقع يف
اجلهة اجلنوبية هلذا البحر ،ويبلغ عرض هذا املضيق  28كيلومرتاً بني أقرب نقطتني ،و 90كيلومرتاً
بني أبعد ضفتني.
املوقع اجليو اقتصادي ،واالسرتاتيجي ،واجليوبوليتيكي ملضيق هرمز
نظراً ألمهية املضايق البحرية ودورها منذ القدم -وحىت اآلن -فقد ابتت من األمور املهمة
متر سنوايً يف هذا
اإلقليمية والدولية اليت تثار بشأهنا الكثري من املناقشات .ومبا أن  20ألف سفينة ّ
املضيق ،فقد ابت مضيق هرمز من أهم املضايق الدولية وحيوز أمهية قصوى على مستوى العامل من
خاصة جداً على
حيث حركة املالحة البحرية؛ ألن اخلليج العريب هو حبر شبه مغلق وله مكانة ّ
مسرح الطاقة الدوليةُّ ،
ويعد هذا املضيق مبنزلة مفتاح لدخول هذا البحر .ومضيق هرمز الذي يربط
مياه اخلليج العريب ببحر العرب ،هو املمر الوحيد الذي ميتد حىت احمليط اهلندي؛ ومي ّكن املالحة
البحرية والنقل البحري يف هذه البقعة من العامل ويف احمليطات والبحار وعلى املستوى الدويل.
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ويفصل هذا املضيق فالة إيران الشاسعة عن شبه اجلزيرة العربية ،ويربط مياه اخلليج العريب ببحر
العرب واحمليط اهلندي؛ ونظراً إىل العدد الكبري من السفن اليت تنقل البضاعة وكذلك حامالت
النفط ،فال ميكننا أن ننكر األمهية االسرتاتيجية هلذا املضيق والسيما أنه ال يوجد بديل آخر عنه
لنقل الطاقة .وما جيعل السيطرة على هذه املنطقة أمراً مهماً هو العرض القليل للمناطق املالحية هلذا
املضيق اليت هي حبدود  3كيلومرتات يف مسري الذهاب واإلايب الواقع بني اجلزر اإليرانية .وبنح ٍو
عام ميكننا القول إن  % 90من الصادرات النفطية لدول املنتجة للنفط يف اخلليج العريب تنقل من
طريق حامالت النفط يف هذا املسار فقط.
وتعود أمهية اخلليج العريب للدول الغربية إىل وجود الذخائر الغازية والنفطية الكبرية يف هذه
املنطقة؛ وقد أُثبت وجود أكثر من  % 60من الذخائر النفطية يف منطقة اخلليج حيث تسيطر
على  % 30من التجارة العاملية .وإن جمموع صادرات دول اخلليج هي يف حدود  18.2مليون
برميل يف اليوم 17 ،مليون برميل منها تنتقل من طريق مضيق هرمز .ويرسل أغلب النفط إىل
األسواق اآلسيوية والسيما الياابن ،والصني ،واهلند؛ وكذلك إىل الغرب (من طريق األانبيب وقناة
السويس) .وفضالً عن النفط حتتوي دول اخلليج على ذخائر عظمية من الغاز الطبيعي حيث إهنا
تعادل  45%من الغاز العاملي املكتشف حىت اآلن ،ويؤدي اخلط الساحلي اإليراين دوراً رئيساً يف
تصدير هاتني الطاقتني؛ ألن انقالت النفط واحلاوايت تعرب من طرق قريبة جداً لألراضي اإليرانية،
وجزرها ،وقواعدها البحرية يف اخلليج العريب.
ويستخدم مضيق هرمز غالباً ممراً حبرايً من قبل املالحة الدولية ،وهو يـَُع ُّد من القنوات التجارية
مير  % 20من النفط العاملي من طريقه؛ وتدخل يومياً أكثر من  80ابخرة
املهمة يف العامل حبيث ّ
وأغلبها انقالت نفط إىل مضيق هرمز؛ وهلذا السبب تعتمد دول اخلليج على مضيق هرمز بنحو كبري
جداً ،من أجل تصدير البضاعة واستريادها؛ ألنه يربط االقتصاد اإلقليمي ملنطقة اخلليج ابالقتصاد
العاملي .ويف ظل هذا االرتباط ،تشرتك دول اخلليج يف احتياجها إىل هذا املضيق .ومبا أن تكلفة
النقل البحري قليلة جداً ابملقارنة مع الطرق األخرى مثل النقل اجلوي ،والربي وخط األانبيب؛
لذلك سيبقى ارتباط االقتصاد اإلقليمي للمنطقة مع االقتصاد العاملي مرتكزاً إىل مضيق هرمز،
إال يف حال تقدمت أحداث أمنية-عسكرية وأزمات إقليمية على التكلفة الرخيصة للنقل البحري
ومنعت نقل البضاعة والنفط واملواد املعدنية عرب هذا املضيق.
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ميكننا دراسة األمهية االقتصادية ملضيق هرمز يف قسمني أساسيني :األول :مضيق هرمز
واقتصادايت دول املنطقة .واآلخر مضيق هرمز واالقتصاد العاملي؛ وينبع أساس هذا املعىن من
حاجة االقتصادين لبعضهما بعضاً .وفيما خيص االقتصاد اإلقليمي جيب أن نقول إن دول املنطقة
ال تعتمد على هذا املضيق من أجل تصدير البضاعة والنفط فقط ،بل من أجل استرياد البضائع
واملواد الغذائية والرفاهية والصناعية والصحية وحىت األسلحة واملعدات العسكرية .ويف االقتصاد
العاملي حتتاج الدول الصناعية الغربية -اليت تسيطر على  % 53من التجارة العاملية -إىل مضيق
هرمز من أجل استرياد النفط من منطقة اخلليج وكذلك من أجل تصدير بضائعها إىل أسواق
املنطقة .وفضالً عن ذلك ،فإن الظاهرة االقتصادية اجلديدة يف منطقة اخلليج -أي املناطق التجارية
والصناعية احلرة مثل ديب ،وجبل علي ،وكيش ،وقشم -تعتمد على مضيق هرمز يف صادراهتا
واستريادها للبضائع .واألهم من ذلك ،هو أن  6جزر اسرتاتيجية إيرانية (هرمز ،والرك ،وقشم،
وهنكام ،والطنب الكربى ،وأبو موسى) تقع على خط منحين دفاعي افرتاضي يف مدخل اخلليج
العريب؛ وهذا من األسباب املهمة اليت حتول إيران إىل العب رئيس يف اخلليج العريب ،وربط أمن
مضيق هرمز وثباته أبمن إيران وثباهتا.
النظام احلقوقي للعبور من مضيق هرمز ووضع اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
خيص املالحة يف مضيق هرمز ،فإن عدم إبرام االتفاقيات يف أي مدة حىت اآلن هو
أما ما ُّ
املسيطر؛ ألن هذه املنطقة كانت منذ أوقات طويلة حتت قبضة االستعمار كبقية أجزاء هذه البالد.
فالربتغاليون ،والربيطانيون ،ومن مث األمريكيون مل يروا ضرورة لتحديد النظام القانوين يف أثناء مدة
وجودهم يف املنطقة لئال يورطوا أنفسهم يف مشكالت قوانني الدول احملاذية للخليج .ويستند حتديد
النظام القانوين للمضايق أساساً إىل قواعد عرفية؛ وذلك ألمهيتها االسرتاتيجية .ويف اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار والقوانني اخلاصة ابملضايق واتفاقية جنيف عام  1958ذُكر البحر اإلقليمي
واملنطقة املتامخة له ،و«العبور اآلمن» ،ومت التأكيد عليهما أيضاً .ويف اتفاقية  1982املربمة يف
مونيت جويب حيال القوانني البحرية ،كان هناك عبور خاص لكل مضيق؛ وبسبب ظروفه اخلاصة
أدرجوا بند «الرتانزيت» ملضيق هرمز .بعبارة أخرى :على وفق اتفاقية  1982لقانون البحار ،فإن
العبور من املضايق الدولية -مثل مضيق هرمز -يدرج حتت بند الرتانزيت.
والقصد من «املرور اآلمن» هو أن السفن ميكنها العبور من البحر املتاخم لبلد ما أو املياه
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اإلقليمية .وجيب أن يكون هذا العبور سريعاً وبال توقف (الفقرة  2املادة  18اتفاقية .)1982
وابلتأكيد إن للسفن احلق يف أن ترسو حني الضرورة ،وإن القصد من اآلمن هو اإلشارة إىل كيفية
يضر بنظام
العبور؛ واستناداً إىل قانون البحار املتامخة لعام  1958فإنه يشرتط ابلعبور اآلمن أال ّ
البلد املتاخم للبحر وسالمته واستقراره وأمنه (الفقرة  4املادة  .)14وعلى الغواصات أن خترج
من املاء وترفع علمها؛ وإن إطالق العتاد من البوارج ممنوع ،ويف حال مل يكن العبور آمناً فللدول
املتامخة للبحر احلق يف منع هكذا عبور .أو إن كانت الباخرة اليت ختالف القانون عسكرية ومل ترضخ
لتحذيرات الدول احملاذية للبحر ابحرتام القوانني البحرية ،فيمكن للدول املتامخة أن تطالبها برتك
املياه اإلقليمية فوراً .ونظراً لألسباب األمنية فلدى الدول احملاذية للبحر كامل احلق يف إغالق جزء
من مياهها اإلقليمية أمام املالحة البحرية مؤقتاً حصراً ،شريطةً أن يشمل هذا اإلغالق اجلميع وأالّ
يكون عنصرايً جتاه بلد ما.
وكذلك ،ينطبق نظام (املرور العابر) أو «الرتانزيت» -على وفق املادة  37من اتفاقية -1982
على املضايق اليت تستخدم جزءاً من البحر املفتوحن أو املنطقة االقتصادية اخلالصة ،ومنطقة أخرى
من البحر املفتوح ،أو منطقة اقتصادية حمدودة؛ من أجل اإلحبار الدويل .وخيتلف املرور العابر عن
املرور اآلمن يف نقطتني مهمتني :األوىل هي أن املرور العابر (الرتانزيت) يشمل الطائرات أيضاً.
يتعي على الغواصات يف أثناء مرورها من املضيق أن تظهر على سطح املاء و ّأل
والثانية هي أنه ال ّ
ينص على أي شيء بشأن الطائرات ويُلزم الغواصات ابلظهور
تُظهر علمها .وأما املرور اآلمن فال ُّ
عرف املرور العابر
على سطح املاء .وفضالً عن ذلك فإن املرور العابر غري قابل لإليقاف .وقد يُ َّ
(الرتانزيت) يف مادة  37من اتفاقية  1982على النحو اآليت« :حرية املالحة والتحليق فقط
لغرض املرور غري املتباطئ واملتواصل ملضيق من البحر املفتوح ،أو املنطقة االقتصادية اخلالصة» .وال
مينع شرط املرور املتواصل غري املتباطئ املرور عرب مضيق بغرض دخول أو العودة إىل دولة حماذية
للمضيق.
لقد وقعت اجلمهورية اإلسالمية يف إيران على اتفاقية  ،1982ولكنها مل تصادق عليها
بعد؛ وطاملا مل تصادق عليها السلطة التشريعية يف البالد فإن مستندات االنضمام لن تسلم رمسياً
لسكراترية االتفاقية وال لألمم املتحدة .ومبا أن اتفاقية  1982مل يصادق عليها يف إيران فلذلك
ال ترتتب على البالد أي مساءلة قانونية وحقوقية ،وإن إيران ليست ملزمة بتنفيذ بنودها؛ بيد أهنا
ملتزمة بتنفيذ قوانني اتفاقية  1958لقانون البحار وبنودها بشأن املضايق الدولية.
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املالحة والنقل يف مضيق هـرم ز مبوجب القوانني البحرية اإليرانية
هناك حالتان جيري النقاش بشأهنا فيما خيص قانون املالحة يف مضيق هرمز ،مها« :العبور
اآلمن» ،و«املرور العابر» (الرتانزيت) ،ومبا أن إيران مل تنضم إىل اتفاقية  1982الذي يعد -حبسب
بعض احلقوقيني -دستور البحار ،واكتفت ابلتوقيع عليها فقط ،واستناداً إىل اتفاقية  1958للبحار
اليت وافقت إيران عليها ،فإن القانون الساري على مضيق هرمز ابلنسبة هلا هو حق «العبور اآلمن»
الذي أقرته االتفاقية .واستناداً إىل بنود هذه االتفاقية ميكن إليران أن تفرض شروطها وقوانينها اليت
أقرهتا يف عام  1935على السفن اخلارجية اليت تدخل مياهها اإلقليمية وأن تطبق قانون املالحة
اآلمنة عليها .وعلى هذا األساس -وبناءً على املواد  ،4و ،5و 6للقانون الذي ذكرانه -فإن دخول
البوارج احلربية التابعة للدول األخرى ضمن املالحة اآلمنة أو توقفها جيب أن حيوزا املوافقة املسبقة
من قبل إيران .وبناء على املادة  2من القانون املذكور ،يف مدة السالم على البوارج احلربية فإن تطلع
املسؤولني اإليرانيني يكون قبل  8أايم على األقل قبل دخوهلا املياه اإلقليمية؛ وكما تنص املادة 4
من القانون املذكور :إن البوارج احلربية اخلارجية ميكنها املالحة يف املياه اإلقليمية اإليرانية على وفق
العبور اآلمن وعلى الغواصات أن تبحر فوق سطح املاء فقط ،إال إن كانت هذه القطعات احلربية
اتبعة لدولة عدوة .ويف هذه احلالة ستطبق القوانني واإلجراءات اخلاصة ابلبالد وكذلك القوانني
الدولية اخلاصة أبايم احلرب والدول احملايدة.
وتنص املادة السادسة من بروتوكول إصالح قانون تعيني حدود املياه الساحلية واملنطقة املتامخة
ُّ
إليران ،اخلاص خبط املبدأ واملياه الداخلية الذي وافقت عليه احلكومة بتأريخ  12نيسان عام
 ،1959كما أييت:
إن املياه الواقعة بني الساحل وخط املبدأ وكذلك املياه بني اجلزر اإليرانية اليت ال تبعد  12ميالً
حبرايً عن بعضها بعضاً ،هي مياه إقليمية إيرانية .وعلى هذا األساس -وحني اإلحساس ابخلطر الذي
يه ّدد مصاحلها وأمنها -فإن إليران كامل احلق يف أن تتخذ قراراهتا املستقلة جتاه مياهها اإلقليمية
من ضمنها مضيق هرمز ،بناء على مصاحلها الوطنية واألمنية وابالستناد على أصل استقالل البالد،
واإلرادة الوطنية والقوانني الدولية اخلاصة ابلبحار يف أن تقوم مبا يناسبها من «تعليق» حركة املالحة
البحرية يف جزء من مضيق هرمز الذي يقع ضمن نطاق املياه اإلقليمية.
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االستنتاج
تُعد مسألة إغالق مضيق هرمز من القضااي احلقوقية والدولية اليت هتتم هبا احملافل العلمية على
املستوى العاملي ،فغلق املضايق الدولية ملدة طويلة أو بنحو دائم يف مناطق بعيدة عن الدول تعارض
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،وحىت اتفاقية جنيف لعام  1958أو األعراف القانونية
املوجودة .ولكن األمر خيتلف بشأن إغالق مضيق هرمز وتعطيل حركة املالحة والنقل فيه ،فمن
الناحية اجلغرافية يقع املضيق يف اجلرف القاري اإليراين؛ ومن جهة أخرى ولعدم انضمام إيران
التفاقية القوانني البحرية (جامايكا -مونته جويب  ،)1982ميكن القول إن -على وفق قانون
اجلرف القاري والقوانني الدولية للبحار -املالحة يف مضيق هرمز هي نفسها املالحة يف املياه
اإليرانية ويطبق عليها نظام «العبور اآلمن» ،وحيق للدول األخرى استخدام أجزاء من املضيق الواقعة
ضمن املياه اإليرانية شريطة ّأل يشكل عبورها هتديداً إليران ،وال يتسبب ابألضرار هلا ،وأن تكون
هذه الدول قد نسقت مع إيران ابلفعل .وعلى وفق املادة  9للمناطق البحرية التابعة للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،فإن «املالحة اآلمنة» تشمل اآليت :عبور القطعات احلربية ،والغواصات،
والسفن اليت تعمل ابلطاقة النووية ،والبوارج اليت حتمل املواد ذات اإلشعاعات النووية أو اخلطرية،
وكل هذه السفن حتتاج إىل موافقة مسبقة من قبل مسؤويل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،وعلى
الغواصات أن تطفو على سطح املاء وترفع علم دوهلا؛ وهذه القوانني سارية على مجيع املياه اإلقليمية
اإليرانية من ضمنها مياه مضيق هرمز.
لذلك على وفق النظام القانوين «املالحة اآلمنة» فإن إيران تنفذ صالحياهتا القانونية-دائماً،-
ولديها احلق يف استخدام سلطتها وقد رأينا ذلك يف تعاملها مع الدخول غري الشرعي للباخرة
التجارية األمريكية يف عام  ،2016وكذلك التعامل مع اعتداء القوات املارينز األمريكيني يف العام
نفسه ،حيث انتهى إبلقاء القبض عليهم ،وأيضاً إلقاء القبض على  5جنود من البحارة اإلجنليز يف
عام  ،2009إذ دخلوا املياه اإليرانية بنحو غري شرعي؛ وكل هذا يدل على تطبيق النظام القانوين
على املضيق .ومن جهة أخرى علينا أن نتنبّه إىل موضوع مهم وهو أن إغالق جزء من مضيق
هرمز ال يقع ضمن نطاق املياه اإلقليمية اإليرانية وفرض القانون اإليراين هناك يعارضان اتفاقية
 ،1958وأنه غري مقبول مبوجب القانون الدويل .وحيق إليران فقط السماح ابملالحة اآلمنة ،ويف
بعض احلاالت «الطارئة» والتهديد األمين والعسكري ض ّد البالد أن تغلق أجزاء من املضيق اليت
تقع ضمن نطاق املياه اإليرانية فقط.
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املصادر
 -1علي البحريين ،هبروز جمد زاده خانداين ،دراسة حرية العبور من املضايق وإمكانية غلق
مضيق هرمز مبوجب القانون الدويل ،فصلية الدراسات االسرتاتيجية للعلوم اإلنسانية واإلسالمية،
السنة األوىل ،العدد األول ،شتاء .2017
 -2منصور پور نوري ،القانون الدويل للبحار ،طهران ،منشورات «پيام حق» ،اجمللد الثاين،
الطبعة األوىل.2004 ،
)3) http:// www. beayan. net (5/30/ 2012
)4) http:// www. tehrooz. com (6/14/ 2012
)5) http:// www. persiangulfstudies. com (6/21/ 2012

املفردات املفتاحية :مضيق هرمز ،النظام احلقوقي ،اخلليج العريب
املصدر:
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182289
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سد الثغرات في الموازنة عبر إدارة الثروة العامة
مجلة اإليكونوميست-النسخة المطبوعة

2018-10-25
مييل أنصار صناديق الثروة السيادية للقول إن العائدات من األصول اململوكة بنحو عام ميكن
من الناحية النظرية أن حتل حمل الضرائب؛ ومع ذلك ،تبدو فرصة قيام السياسيني فيها -يف البلدان
اليت مل تتخلص من االعتماد على النفط -بزايدة املدخرات بدالً من تقليل الديون ضئيلة .وعلى
الرغم من ذلك ،ال حتتاج الدول إىل االدخار من أجل املصروفات املعفية من الضريبة على أقل
تقدير ،فمعظمها متتلك الكثري من األصول؛ واملشكلة هي أهنم ال يعرفون استثمارها.
تصنف معظم الثروة العامة يف واحدة من أربع فئات :األرض واملوارد الطبيعية ،واملمتلكات
والبىن التحتية ،مثل املوانئ والطرق ،والشركات العامة مثل املرافق وشركات الطريان اململوكة للدولة،
واألصول املالية مثل صناديق التقاعد العامة .ويف تقديرات نشرها صندوق النقد الدويل يف العاشر
من تشرين األول بشأن  31اقتصاداً ،حدد الصندوق إمجايل املخزون عند  101تريليون دوالر،
أو  % 219من إمجايل الناتج احمللي.
ويشري صندوق النقد ألصول احلكومات وخصومها بنحو جديد (انظر الرسم البياين) أن
لدى العديد من حكومات البلدان الغنية قيمة صافية سلبية؛ ويرجع ذلك جزئياً إىل املعاشات
التقاعدية الضخمة للموظفني العموميني املتقاعدين ،وستبدو الصورة أسوأ إذا تضمنت التقديرات
املعاشات التقاعدية احلكومية والوعود األخرى للسكان كبار السن ،مثل توفري الرعاية الصحية.
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يف كل مكان
املوازنة العمومية للقطاع العام % ،2016 ،من الناتج احمللي
اخلصوم
األصول غري املالية
خصوم املعاشات
األصول املالية

املصدر  :صندق النقد الدويل
وعلى الرغم من ندرة إجراء هذا القياس ،بي ّد أن املستثمرين ليسوا غافلني عن مثل هذا
اخلطر .ووجد صندوق النقد الدويل بعض األدلة تقول إن عائدات السندات احلكومية تستجيب
ملوازانت القطاع العام وكذلك الديون والعجز.
لكن النقطة األكرب تتمثل يف أنه مع وجود الكثري من األصول يف دفاتر احلساابت املالية،
فلن يتطلب األمر سوى زايدة صغرية يف العائدات جلمع الكثري من األموال .ويقول االستشاري
داغ ديرت -الذي ألف كتاابً عن هذا املوضوع -إن زايدة العائد على األصول العامة بنسبة % 2
فقط سيمكن احلكومات يف مجيع أحناء العامل من مضاعفة املبلغ الذي تنفقه على البىن األساسية.
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ما الذي يتطلبه األمر لتحقيق ذلك؟ إن عائدات اجملتمع من بعض األصول ،مثل املتنزهات
أمر
الوطنية ،ال يدر ابألموال ،ويبدو أن حتويل املدارس واملستشفيات إىل مصادر جالبة لألموال ٌ
غري قابل للتطبيق ،ومع ذلك ،هناك الكثري من األمثلة على عدم استثمار احلكومة لبعض األصول،
والسيما األراضي .ويشري ديرت ووزميله يف كتابة إىل مطار لوجان الدويل يف بوسطن الذي يقع على
واجهة حبرية رئيسة ،بينما ميكن نقله إىل الداخل ،واالستفادة من البحر بنحو أفضل ،وحىت املدارس
ميكن وضعها يف أماكن أفضل أو أسوأ ،وتقع إحدى هذه املدارس يف ريو دي جانريو على شاطئ
البحر يف كوابكاابان بني فنادق ابهظة الثمن ،لكن إذا مت نقل هذه املدرسة إىل مكان آخر وفرض
إجيار على املوقع ،فيمكن أن يؤدي هذا إىل خلق إيرادات جديدة ملوازنة التعليم .ووجد استبيان
اضي ال
أن  166مما يقرب من  230من مراكز اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية ميتلكون أر َ
حيتاجوهنا.
ويبدو أن بعض البلدان حتصل على الكثري من ميزانياهتا أكثر من غريها -خذ األصول
املالية على سبيل املثال :-إذ حيسب صندوق النقد الدويل أن بلداً ينتقل من  % 25إىل % 75
يف العائدات املعدلة حسب مستوى املخاطر سيؤدي إىل زايدة  % 2من الناتج احمللي اإلمجايل يف
صناع السياسة من خالل إبقاء القادة واملتقاعدين جمهولني).
اإليرادات اجلديدة (فهو جينب إحراج ُ

يقول صندوق النقد الدويل إن حتسني رحبية الشركات العامة -كمكاتب الربيد وما شابه-
ميكن أن يزيد من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  .% 1تنتج الشركات اليت تديرها احلكومة متوسط
عوائد يقدربنسبة  ،% 1.9ولكن الشركات األفضل تدر ما يقدر ب  ،% 4.3وهذا ما يزال
نصف ما تدره الشركات يف القطاع اخلاص .لكن بعض الشركات اململوكة للدولة تعمل بنحو
أفضل ،إذ حققت السكك احلديدية التابعة للقطاع العام يف فرنسا عوائد بنسبة  % 7.9يف عام
.2017
أما ما خيص العديد من األصول املادية ،فتتمثل اخلطوة األوىل يف حتديد قيمة ما هو موجود
يف دفاتر احلساابت ،وهذا ليس سهالً دائماً؛ ألن احلكومات سيئة يف تتبع ميزانياهتا ،فاألصول
مثل األرض اليت يُبىن عليها مطار بوسطن ،غالباً ما تبقى قائمة على التكلفة التارخيية بدالً من
القيمة السوقية .لكن بعض الدول حتقق تقدماً يف هذا اجملال ،فمنذ عام  2011أنتجت بريطانيا
«حساابت حكومية كاملة» تتبع معايري احملاسبة الدولية وتظهر األصول بقيمة  1.9تريليون جنيه
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إسرتليين ( 2.5تريليون دوالر أو  6% 9من الناتج احمللي اإلمجايل) ،ومتشط احلكومة ميزانيتها
إلجياد طرق لزايدة العوائد ،وستبلغ عن النتائج يف ميزانيتها يف  29من تشرين األول احلايل.
ويعين حتسني العائدات -غالباً -بيع األشياء ،ولكن من دون بذل بعض اجلهود على األقل
لتحسني تلك العوائد أوالً ،وسيكون من الصعب معرفة أن السعر مناسب أو ال .وميكن ألي شخص
يشك يف اخلصخصة أن يشري إىل بعض الصفقات الكارثية ،مثل إجيار عدادات مواقف السيارات
اخلاصة يف شيكاغو يف عام  2008بسعر أقل -حبسب تقرير الحق للمفتش العام ابملدينة -مبليار
دوالر تقريباً مما هو مرجو .ويف عام  ،2014وجدت جلنة برملانية بريطانية أن خدمة الربيد امللكي
اململوكة للدولة قد بيعت بسعر رخيص يف العام السابق ،وارتفعت أسهمها بنسبة  % 38يف اليوم
األول من التداول فيما بعد.
وقد يكون وزراء املالية أكثر اهتماماً بزايدة السيولة النقدية من احلصول على صفقة جيدة.
ويف حال أبقت احلكومات عينها على القيمة الصافية -اليت تظهر يف املوازنة العمومية ،-وكذلك
على نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،فحينها سيكون السياسيون أقل عرضة لبيع األصول
بتكلفة زهيدة ،وسيكون من املرجح بدرجة أكرب إبقاء أعينهم على مسؤولياهتم بدالً من الدين
احلكومي.
وجيادل صندوق النقد الدويل أبن مثل هذا النهج للسياسة املالية قد فات أوانه ،وتبنت
نيوزلندا لوحدها هذا النهج ،وتقوم بتحديث ميزانيتها الشهرية ،اليت تكون فيها األرقام «الكاملة
والعميقة» جزءاً ال يتجزأ من عملية صنع القرار املايل ،على وفق ما قاله إاين بول من جامعة
فيكتوراي الذي ساعد يف إنشاء هذا النظام.
وهناك حدود لتطبيق صندوق النقد الدويل ،إذ إن أحد أكرب أصول احلكومة هي قدرهتا
على رفع الضرائب وتغيري سياستها يف املستقبل ،مثل خفض الرواتب التقاعدية؛ ومع ذلك ،ال أحد
يرغب أبن تستعمل هذه األصول كاملةً .وكلما زادت احلكومات اليت تعاين من ضائقة مالية من
األموال اليت متتلكها ،قلت احلاجة إىل خفض الضغط وتقليل املصاريف يف أماكن أخرى.
املصدر:
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/10/20/
how-to-plug-budget-holes-by-managing-public-wealth-better
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الطاقة الشمسية في العراق :من البداية إلى التعويض
هاري استيبانيان *

2018-11-5
األزمة السائدة
تبقى قضية نقص الطاقة إحدى أكرب التحدايت اليت تواجه العراق ،وعنصراً أساسياً يف خطة
احلكومة املقبلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية وبرانمج إعادة اإلعمار بعد احلرب مع داعش على
مدار ثالث سنوات لألعوام ( .)2017-2014وقد أدى نقص الطاقة إىل اندالع االحتجاجات
ابلصيف املاضي يف العديد من احملافظات اجلنوبية والسيما البصرة ،إذ طالب مواطنوها ابخلالص
من الفساد املستشري ونقص اخلدمات األساسية مبا يف ذلك مياه الشرب والكهرابء( ،)1وقد
تعهدت احلكومة حبل مشكلة الكهرابء ،لكنها فشلت يف ذلك على الرغم من إنفاق أكثر من 40
مليار دوالر على هذا القطاع منذ عام 2003؛ وأدى غياب السياسات الواضحة وسوء اإلدارة
إىل تفاقم املشكلة ،واتساع الفجوة بني الطلب على الكهرابء وما توافره احلكومة ،وحتويل نقص
الطاقة إىل أزمة مزمنة .ويف العام  2012قدرت االسرتاتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة ()INES
تكلفة انقطاع التيار الكهرابئي بـ  40مليار دوالر أمريكي ( ،)Booz and Co., 2012يف
حني يقدر بعضهم وصول اخلسائر إىل  55مليار دوالر سنوايً من اإليرادات احملتملة بسبب نقص
إمدادات الطاقة والوقود ( .)Wahab, 2014ومل تالحظ احلكومة على مدى مخسة عشر
عاماً املاضية توصيات االسرتاتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة وآراء العديد من اخلرباء واملؤسسات
الدولية مثل البنك الدويل ( )World Bank Group, 2017اليت تتحدث عن إصالح
هذا القطاع احليوي!.
تتفاقم األزمة مع منو استهالك الكهرابء يف العراق سنوايً مبعدل إمجايل ()CAGR
بنسبة  % 7-6منذ عام  ،2003وتُعزى الزايدة يف استهالك الكهرابء بنحو رئيس إىل الزايدة
يف عدد السكان وارتفاع درجات احلرارة إىل ما فوق  50درجة مئوية يف أايم الصيف احلارة .وال
1. http://www.kurdistan24.net/en/news/167f7916-f4b4-45c1-afa5-2d43a09273bf

* زميل أقدم مبعهد الطاقة العراقي.
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يوجد تقدير دقيق لذروة الطلب يف مجيع أحناء البالد ،لكن الكثريين يعتقدون أهنا تراوحت ما بني
 25ألف ميغاواط إىل  30ألفاً يف صيف عام  ،2018يف حني أن قدرة التوليد املركزية قُدرت
بـ  15ألف ميغاواط (الشكل  .)1ويُتوقع أن يصل العجز احلايل يف العرض والطلب إىل 20
ألف ميغاواط حبلول عام  ،2022بينما يرتاوح إمجايل الطلب على الكهرابء يف عام  2030ما
بني  50ألف ميغاواط إىل  60ألفاً مع زايدة معدل منو استهالك الكهرابء يف السنوات اخلمس
املقبلة حاملا يستهدف العراق االنتقال إىل اقتصاد غري معتمد على النفط (& Al-Khatteeb
.)Istepanian, 2015

التوليد ميغاواط

التأريخ

(الشكل  )1توليد الطاقة الكهرابئية يف العراق (كانون الثاين –2015آذار .)2018
املصدر :وزارة الكهرابء

يقدر معدل استهالك الفرد للكهرابء يف العراق حبوايل  1300كيلوواط يف الساعة يف السنة،
وهذا أقل بكثري من البلدان اجملاورة (اجلدول  ،)1وال يعكس الطلب الفعلي الذي قد يصل إىل
 4-3أضعاف مستوى االستهالك احلايل.
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البلد

معدل استهالك الفرد للكهرابء (كيلوواط يف
الساعة يف السنة)

العراق

)2014( 1,306

األردن

1,954

تركيا

2,578

إيران

2,632

اململكة العربية السعودية

9,658

الكويت

19,062

العامل (معدل)

3,127

(اجلدول  )1متوسط نصيب الفرد من استهالك الكهرابء يف العراق سنوايً (.)3،2()2016

و ّأدى اعتماد العراق املفرط على حرق الوقود األحفوري لتوليد الكهرابء (الشكل  )2إىل
عدة حتدايت بيئية ،وألقى أعباءً ثقيلةً على وزارة النفط لتلبية الطلب املتزايد على الكهرابء( .)4وإن
أتمني إمدادات الغاز الطبيعي للمحافظة على مستوايت انتاج الكهرابء احلالية ال ميكن أن يستمر
بسبب غياب االستثمارات األجنبية املباشرة يف احتياطيات الغاز يف البالد (Istepanian,
 .)2014وتشري تقديرات إدارة معلومات الطاقة األمريكية إىل أن العراق حيتاج إىل تركيب حمطات
تنتج حوايل  70غيغاواط من الكهرابء حبلول عام  ،2035واالبتعاد عن توليد الطاقة اليت تعتمد
على النفط ،والرتكيز يف توليد الطاقة من الغاز( .)5ومن دون حتقيق هذا االنتقال ،سيتخلى العراق
عن  520مليار دوالر من عائدات تصدير النفط ،وسيزيد الطلب احمللي على النفط إىل أكثر
2- https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
3-https://tradingeconomics.com/iraq/electric-power-consumption-kwh-percapita-wb-data.html
 -4استخدم العراق حوايل  750مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً ،و 200ألف مكافئ برميل نفط من النفط اخلام
ابليوم الواحد ،و 112مكافئ برميل نفط يومياً من زيت الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرابء يف عام  2016مع جتاوز القيمة
السوقية ملا هو مستخدم لـ  15 - 12مليون دوالر يف اليوم .املصدر:
[Jafar D. J (2017), The Gas Challenge for Iraq’s Electricity Generation, Iraq
]Energy Forum, Baghdad, Iraq
 -5يكلف توليد الكهرابء من حمطات الطاقة التقليدية القائمة على الوقود األحفوري يف العراق -يف الوقت احلاضر -حوايل 10.5
مليار دوالر يف عام  ،2018ومن املتوقع أن يصل إىل  22مليار دوالر حبلول عام .2023
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من مليون برميل يومياً حبلول عام )IEA, 2012( 2035؛ وابلتايل جيب أن حتظى معاجلة
مشكلة الكهرابء أبولوية عالية من قبل احلكومة املقبلة إلصالح االقتصاد املنكسر ،هذا اإلصالح
الذي سيمكن االقتصاد العراقي من أن يكون جسراً يربط اقتصادات دول جملس التعاون اخلليجي
وأورواب ( ،)al-Khatteeb, Alwash, & Istepanian, 2018ويف هذا السياقُّ ،
تعد
إمدادات الكهرابء املوثوقة أمر أساس لدعم األهداف االقتصادية للعراق من أجل حتقيق النمو يف
القطاعات غري النفطية.6

منتج طاقة مستقل20،64% ،

(الشكل  )2مصادر توليد الكهرابء يف العراق عام ( 2018املصدر :وزارة الكهرابء)

 -6أظهر حتليل مسح البياانت على مستوى الشركات ملؤسسة البنك الدويل يف العراق أن إمدادات الكهرابء هي أكرب عائق دائم
أمام ممارسة األعمال يف البلد:
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2011/iraq
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الطاقة املتجددة يف الشرق األوسط
يكتسب توليد الطاقة من الطاقة املتجددة شعبية يف منطقة الشرق األوسط ويتطور بوترية
سريعة ،إذ تسعى اململكة العربية السعودية -أكرب منتج للنفط يف العامل -إىل الوصول لقدرة إنتاجية
تبلغ  9.5غيغاواط من الطاقة املتجددة حبلول عام 2023؛ ولتحقيق هذا ،وقعت السعودية
مذكرة تفاهم مع بنك استثماري ايابين متعدد اجلنسيات لبناء حمطات تولد  200غيغاواط من
الطاقة الشمسية حبلول عام  2030بتكلفة قدرها  200مليار دوالر( .)7وإذا بُنيت هذه احملطة،
فإهنا ستكون أكرب حمطة طاقة مشسية يف العامل إذ سيبلغ حجمها حوايل  200ضعف حجم أكرب
حمطة تعمل اليوم يف العامل .وأييت هذا الرتكيز السعودي على تطوير الطاقة املتجددة كجزء من خطة
عرتف هبذه املزااي من قبل الدول األخرى يف
لتخليص اقتصادها من االعتماد على النفط .وقد اُ َ
املنطقة اليت عمدت إىل تنفيذ برامج طاقة متجددة؛ إذ هتدف اإلمارات العربية للحصول على طاقة
نظيفة بنسبة  % 7حبلول عام  2020و % 30حبلول عام 2030؛ ولتحقيق هذه املساعي
عملت هيئة كهرابء ومياه ديب ومياه ديب على االستثمار يف ثالثة مشاريع للطاقة الشمسية ،كان
أحدثها بطاقة إنتاجية تبلغ  800ميغاواط ،وبدأت أبو ظيب ببناء حمطة للطاقة الشمسية بسعة
 1.17غيغاواط .وترغب الكويت أبن تولد طاقة نظيفة بنسبة  % 15حبلول عام  ،2030أي ما
يعادل تقريباً  4.5غيغاواط من إنتاج الطاقة .ون ّفذت دول أخرى مثل :مصر ،واملغرب ،واألردن،
وسلطنة عمان برامج مهمة يف جمال الطاقة املتجددة.

7-https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-28/saudi-arabia-softbankink-deal-on-200-billion-solar-project
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% 5 :2020
من الطاقة اإلنتاجية
 % 20 :2030من الطاقة
اإلنتاجية  1800ميغاواط
 % 24 :2021طاقة نظيفة

الكويت

البحرين
قطر
اإلمارات العربية املتحدة

(2020أبو ظيب) % 7 :من
الطاقة اإلنتاجية

 :2020توليد % 5
 :2030توليد % 15
طاقة مشسية مركزة 5,7
غيغاواط ،طاقة مشسية 4،6
غيغاواط ،رايح  0،7غيغاواط

 9،5 :2022غيغاواط

(2030ديب) 5 :غيغاواط من
ألواح الطاقة الشمسية

السعودية

 54 :2040غيغاواط،
 41غيغاواط من الطاقة
الشمسيةـ 9 ،غيغاواط من
الرايح 3 ،غيغاواط من
النفاايت ،وغيغاواط من
الطاقة احلرارية األرضية

(الشكل  )3خطط دول جملس التعاون اخلليجي فيما خيص الطاقة املتجددة .املصدر :الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة.

ومع ذلك ،ما يزال العراق خلف نظرائه اإلقليميني يف اختاذ مبادرات الستخدام الطاقة
املتجددة إلنتاج الكهرابء (الشكل  .)IRENA, 2016( )3ويف حني شرع العراق يف إصالح
هنج التسعرية ،اختارت دول جملس التعاون اخلليجي هنج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص املمول
دولياً ابستخدام الطاقة وهياكل الطاقة املعتربة( .)8ومع ذلك ،فإن العراق ملتزم بتطوير مصادر بديلة
للطاقة لضمان النمو املستدام يف املدى املتوسط.
الطاقة الشمسية يف العراق
ما تزال مالمح الطاقة يف العراق كما كانت عليه يف حقبة ما قبل عام  ،2003وابستثناء
الطاقة الكهرومائية ،فإن مشاركة الطاقة املتجددة يف توليد الطاقة غري فعالة ،ومل تُتخذ خطوات
 -8تشمل مشاريع التكلفة املستوية للطاقة (الكهرابء) لنهج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف دول جملس التعاون اخلليجي:
ديب  -سوالر ابرك  800( 3ميغاواط) بسعر  2.99سنت أمريكي  /كيلوواط يف الساعة ،أبو ظيب-سوحيان ( 1177ميغاواط)
بسعر  2.42سنت أمريكي  /كيلوواط يف الساعة ،واململكة العربية السعودية-سكاكا ( 300ميغاواط) بسعر  1.78سنت
أمريكي  /كيلوواط يف الساعة.
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واضحة لالستفادة من املوارد املتجددة .وميتلك العراق إمكاانت هائلة من الطاقة الشمسية على
مدار العام ،إذ يقع يف احلزام الشمسي العاملي (الشكل  .)9()4وإن كل  100كيلو مرت مربع من
الصحراء الغربية واجلنوبية (البادية الشمالية واجلنوبية) لديها القدرة على إنتاج طاقة تعادل 30
مليون طن من مكافئ النفط سنوايً ابستخدام األلواح الكهروضوئية؛ وهذا جيعل العراق مكاانً مثالياً
لالستثمار يف الطاقة الشمسية ،اليت ميكن أن تكون حالً لنقص الكهرابء على املدى البعيد(.)10
وتقدر الطاقة الشمسية احملتملة حبوايل  3.4مليار كيلوواط يف السنة ،أي ما يعادل القدرة اإلمجالية
لـ  5.9غيغاواط ،ويقابل ذلك مساحة تقارب  10كيلومرتات مربعة من اخلالاي الشمسية بكفاءة
تصل إىل .)11(% 16

صد معظم الطاقة الشمسية .حبلول عام  ،2030ميكن أن تصل الدول الست
 -9احلزام الشمسي العاملي هو اجملال الذي ُت َ
والستون يف احلزام الشمسي العاملي إىل توليد طاقة مشسية تصل إىل  1.1ترياواط .املصدر:
http://www.renewableenergyfocus.com/view/13547/sunbelt-countries-couldhave-1-1-tw-solar-pv-by-2030/
 -10إن متوسط سطوع ضوء الشمس  3،244ساعة يف السنة (من أصل  4،383ساعة) مبعدل  9ساعات يف اليوم .ويوفر
متوسط معدل اإلشعاع الشمسي يف العراق إشعاعاً أفقياً عاملياً يرتاوح بنحو  2،350كيلوواط يف الساعة  /مرت مربع ،وميكن
عده مصدراً قوايً جداً ابملماثلة جبنوب أفريقيا  2,218كيلوواط يف الساعة  /مرت مربع ،إال أهنا أقل من صحراء أاتكاما يف تشيلي
 3،000كيلو واط يف الساعة  /مرت مربع يف بعض املناطق ،اليت تعد من أفضل مناطق املوارد يف العامل.
 -11يرتاوح متوسط كفاءة األلواح الشمسية احلديثة بني  .%15-25ومع ذلك ،فإن التطورات التكنولوجية تظهر إمكانية
الوصول إىل كفاءة .%53
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متوسط املدى الطويل إلنتاج الكهرابء الفولط ضوئية ،املدة 1999-2015
اجملموع اليومي
اجملموع السنوي

(الشكل  )4خريطة العراق على وفق اإلشعاع األفقي السنوي العاملي للطاقة الشمسية.
املصدر)The World Bank, Solargis.com( :

وميكن استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع يف ثلثي مساحة العراق ،ففي املناطق
الغربية واجلنوبية ،ترتاوح مدة اإلشعاع الشمسي ما بني  2،800إىل  3000ساعة يف السنة مع
أكثر من  6.5-7كيلوواط يف الساعة  /مرت مربع يف اليوم الواحد (الشكل  .)5وهذا جيعلهما
منطقتني مواتيتني جداً لالستثمار يف بناء حمطات الطاقة الشمسية.
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املعدل الشهري لإلشعاع الطبيعي املباشر
(كيلوواط يف الساعة\ مرت مربع\ اليوم)
معدل اإلشعاع األفقي السنوي العاملي
(كيلوواط يف الساعة\ مرت مربع)

(الشكل  )5متوسط اإلشعاع الطبيعي املباشر ملواقع خمتلفة

وضع العراق إابن الثمانينيات خطة طموحة لتطوير توليد الكهرابء من الطاقة الشمسية ،إذ
ورّكبت أوىل األلواح الشمسية على السطح يف الشرق
صدر قانون الطاقة املتجددة يف عام ُ ،1982
لكن ثالثة عقود من
األوسط يف مركز أحباث الطاقة الشمسية يف اجلادرية ببغداد يف عام ّ ،1986
احلروب والعقوابت االقتصادية قوضت بنحو كبري خطط الطاقة املتجددة يف البالد .وتوقف التقدم
يف هذا اجملال حىت عام  ،2009حينما أعلنت وزارة الكهرابء عن خطة لرتكيب ستة آالف مصباح
تعمل ابلطاقة الشمسية لتضيء شوارع بغداد كجزء من خطة أكرب إلنفاق ما يصل إىل  1.6مليار
دوالر على إضافة  400وحدة ميغاواط من حمطات الطاقة الشمسية ،وطاقة الرايح حبلول عام
 ،2016ومت التخلي عن اخلطة بعد اهنيار أسعار النفط العاملية وظهور تنظيم داعش عام .2014
وعاد االهتمام ابلطاقة الشمسية يف تشرين الثاين عام  2017مرة ،وحينما أعلنت احلكومة عن
اهتمامها مبشروع الشراكة بني القطاع العام واخلاص لبناء حوايل  700ميغاواط من حمطات الطاقة
الشمسية بنهاية عام  2018مرة أخرى (اجلدول  .)12()2وشجع اخنفاض أسعار الوحدات
الكهروضوئية بنسبة  % 75يف السوق العاملية اجلمهور على تركيب ألواح مشسية على السطوح
 -12من غري احملتمل أن يُنتهى من بعض مشاريع املنتج املستقل للطاقة يف املواقع (ذي وقار ،وبغداد ،والديوانية ،واملثىن ،واألنبار،
وصالح الدين) حبلول التأريخ احملدد .وإن اتفاقيات شراء الطاقة مع املنتجني املستقلني للطاقة هي لتحديد أسعار اثبتة ملدة 15
سنة حبوايل  3.5سنت \كيلوواط يف الساعة.
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خارج منظومة الشبكة لتحل حمل املولدات اخلاصة وحمطات التوليد اليت تديرها شركات خاصة(.)13
احملافظة

القدرة اإلنتاجية (ميغاواط)

املشروع

املثىن

ساوة األوىل

30

املثىن

ساوة الثانية

50

املثىن

اخلضر

50

النجف

احليدرية

100

األنبار

الرمادي

100

األنبار

الفلوجة

40

األنبار

عامرية الصمود

50

األنبار

الكرمة

50

اببل

اإلسكندرية

225
695

اجملموع

(اجلدول  )2خطة العراق بنظام املنتج املستقل للطاقة املتجددة ()2017

سياسة العراق للطاقة املتجددة
لسوء احلظ ،ليس لدى العراق سياسة للطاقة املتجددة وال اسرتاتيجية متسقة يعتمدها خالل
العقد املقبل ،وعلى الرغم من أن املشاريع املعلنة ستكون بداية حنو االستفادة من الطاقة املتجددة يف
البالد ،والسيما الطاقة الشمسية ،إال أهنا تُقرتح كمشاريع حالية أو مشاريع مستقبلية غري خاضعة
إلطار سياسة اسرتاتيجية حمددة تساعد على جذب العبني دوليني رئيسني آخرين إىل قطاع الطاقة
العراقي .وإن عدم وجود تشريعات أساسية وواضحة لالستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة واختاذ
تدابري لدعم القطاع -على عكس القطاع النفطي -تقيد التنمية والتبين الواسع النطاق للطاقة
املتجددة ،ويعزى هذا لعدة أسباب منها )1( :اإلعاانت العالية ملصادر الطاقة التقليدية)2( ،
غياب أطر تنظيمية لتداول الكهرابء )3( ،متويل حمدود للمشاريع بعيدة األمد وتكاليف استثمارية
13-https://spectrum.ieee.org/energy/renewables/rooftop-solar-takes-hold-iniraq-in-the-aftermath-of-isis
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أولية عالية ،مبا يف ذلك عدم وجود دعم للمستثمرين من املصارف الدولية ومؤسسات التمويل.
ويتطلب انتقال العراق إىل الطاقة اخلضراء تنسيقاً فعاالً للجهود بني احلكومة واملستثمرين
احملليني والدوليني لتنفيذ سياسة مشرتكة انجحة من شأهنا أن تتكامل يف هناية املطاف مع السياسات
االقتصادية والبيئية للبلد.
وتتمثل احملركات الرئيسة لتطوير مشاريع الطاقة املتجددة يف العراق ابلنقاط اآلتية:
1 .1توفري استهالك النفط والغاز يف توليد الطاقة؛ مما يسمح بتصدير مزيد من النفط لزايدة
اإليرادات احلكومية ،وتقليل استرياد الغاز الباهظ الثمن نسبياً.
2 .2توفري الطاقة لدعم النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي ،مع األخذ ابحلسبان أن كميات الغاز
احلالية غري كافية لتلبية طلب حمطات الطاقة.
3 .3تطوير قدرة الشركات احمللية وخلق فرص العمل يف جمال تركيب األنظمة الشمسية.
4 .4القدرة على تنصيب مولدات الطاقة املتجددة -والسيما الطاقة الشمسية -بسرعة وعلى نطاق
صغري ومتوسط ،على النقيض من حمطات الطاقة احلرارية الكبرية اليت تطورت ببطء.
5 .5التزام احلكومة بتحقيق منو اقتصادي مستدام صديق للبيئة.
6 .6اإلهناء التدرجيي للهياكل األساسية لتوليد الطاقة املتقادمة ،وخسائر النقل والتوزيع العالية نسبياً
( .)% 50-35وميكن لتطوير الطاقة املتجددة أن يقلل من اخلسائر بتقليل مسافة النقل.
7 .7لدى العراق نسبة عالية نسبياً من سكان الريف ( % 30.4يف عام  ،)2016وهم يستخدمون
ما ميثل حالياً حوايل  % 15من إمجايل استهالك البالد من الكهرابء .وكانت خطوط النقل يف
هذه املناطق عرضة للتخريب والسرقة ،وميكن للطاقة املتجددة أن تكون مصدراً مناسباً للطاقة
يف القرى واملناطق النائية ،وغريها من املواقع خارج الشبكة الوطنية ،مثل :املزارع ،ومضخات
املياه ،والقواعد العسكرية ،واملناجم ،واملراكز احلدودية ومواقع البناء.
8 .8ارتفاع انبعااثت اثين أوكسيد الكربون وامللواثت بسبب االعتماد الشديد على النفط والغاز
إلنتاج الكهرابء .ميثل اخنفاض كثافة الكربون يف مصادر الطاقة املتجددة خياراً جذاابً
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للمستثمرين األجانب.
9 .9يبدو أن السوق الدولية للطاقة الشمسية واعدة ،إذ اخنفضت تكاليف التكنولوجيات
الكهروضوئية أبكثر من  % 80لتصبح األسعار أكثر تنافسية (الشكل  .)6يتعني على العراق
أن يتطلع إىل األمام بينما يتوقع أن ترتاجع تكاليف مشاريع الطاقة املتجددة بنسبة ترتاوح ما
بني  25و% 50؛ وابلتايل ،من املتوقع أن تتسارع وترية تنصيب األلواح الشمسية بنح ٍو كبري
بني عامي  2020و.2030

(الشكل  )6تكاليف التوليد للمحطات اجلديدة ،ابلدوالر األمريكي لكل كيلوواط يف الساعة
[املصدر :الوكالة الدولية للطاقة املتجددة]

حتدايت وقيود تنمية الطاقة املتجددة
ومما ال شك فيه أن تدهور األمن القومي قد أثر بنحو كبري على تطوير مصادر الطاقة
املتجددة يف العراق ،ومل تكن احلرب ضد داعش السبب الوحيد وراء عدم وجود استثمارات أجنبية،
بل كان لألطر التنظيمية والقانونية احملدودة لتحفيز استخدام الطاقة املتجددة دوراً أيضاً يف التأثري
على تطوير هذا القطاع .وال تتوافر اآلليات احلالية لضمان شراء الكهرابء ،واالختالالت البريوقراطية
واإلدارية ،وتقلب بيئة األعمال حوافز كافية للمستثمرين لدخول السوق.
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إن إدراك احلكومة القليل ألمهية الطاقة املتجددة ومزاايها وإمكانياهتا يعد أحد العوامل
الرئيسة املقيدة لتطوير الطاقة املتجددة ،وتركز األولوية القصوى احلالية للحكومة يف إضافة مزيد
من وحدات الوقود األحفوري وحتويل وحدات توربينات الغاز احلالية إىل الدورة املركبة .إال أن
هذا النهج -على الرغم من أمهيته -لن يسمح ابالعتماد على مصادر الطاقة املتجددة يف الوقت
احلايل؛ وابلتايل فإن هدف الوصل إىل توليد الكهرابء من الطاقة املتجددة بنسبة  % 10من توليد
الطاقة اإلمجايل حبلول عام  2030يبدو طموحاً بنحو غري واقعي .وتشري تقديرات توليد الكهرابء
للمدة  2025-2030إىل أن حصة مصادر الطاقة املتجددة لن تزيد على 3000-( % 5-3
 2500ميغاواط) من إمجايل اإلنتاج للكهرابء(.)14
حتدي االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقة املتجددة
يُ ُّ
عد االستثمار األجنيب املباشر أحد املكوانت املهمة لتدفقات رأس املال اليت ميكن للعراق
االستفادة منها لتطوير االقتصاد ،وميثل عدم القدرة على جذب االستثمار األجنيب املباشر يف
جمال الطاقة املتجددة أحد التحدايت اليت تواجه العراق ،بسبب )1( :املخاطر األمنية العالية،
( )2ضعف املؤسسات )3( ،البريوقراطية املعقدة والفساد )4( ،خمالفات اإلدارة )5( ،القوانني
غري الواضحة لالستثمار ،والسيما يف قطاع الكهرابء )6( ،عدم وجود أطر تنظيمية سليمة لتداول
الكهرابء )7( ،عدم دعم االستثمار األجنيب املباشر من قبل املصرفيني واملؤسسات املالية الدولية،
ويعزى االخنفاض احلاد يف االستثمار األجنيب املباشر الذي يرتاوح حول  150مليون دوالر أمريكي
يف عام ( 2016الشكل  )7إىل التأثري السليب للحرب ضد داعش ،مما أضعف من قدرة االستثمار
األجنيب املباشر يف العراق خاصة يف األجزاء الشمالية من البالد( ،)15وأدى هذا إىل عواقب مدمرة
على االقتصاد الكلي للبالد .حيتاج العراق إىل اختاذ تدابري فورية إلعادة االستثمار األجنيب املباشر
عن طريق حماربة الفساد واعتماد سياسات استثمارية أكثر جراءة إلعادة ثقة املستثمرين األجانب
ابالقتصاد ،واحلفاظ على االستثمار األجنيب املباشر ،بل وحىت زايدته عن مستوى ما قبل عام
.2014
 -14حمطات الكهرابء الرئيسة اليت تعمل يف الوقت احلايل على وقود الغاز ،هي :اخلورماال ( 260ميغاواط) ،وبسماية (2100
ميغاواط) ،والرميلة ( 400ميغاواط) ،والشعيبة  130( 2ميغاواط).
 -15مل يتأثر التدفق املايل ابحلرب ضد داعش يف عام  2014فقط ،بل أيضاً بعدم كفاءة النظام املايل واملصريف احمللي الذي يعيق
االستثمار األجنيب املباشر من املشاركة يف النمو االقتصادي.
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أترخيياً ،مل يكن العراق دولة جاذبة لالستثمار األجنيب املباشر منذ سبعينيات القرن املاضي،
إذ وضع حزب البعث الذي حكم البالد من عام  1968حىت عام  2003قيوداً صارمة على
ائق على التجارة خارج ضوابط احلكومة مع لوائح تنظيمية إدارية صارمة.
االستثمار األجنيب ،وعو َ
وتغري الوضع جذرايً بعد الغزو األمريكي يف عام  ،2003إذ أُدخلت إصالحات تشريعية ابجتاه
حترير التجارة ونظام االستثمار ،وتوفري العديد من احلوافز التجارية والضريبية للمستثمرين األجانب
من خالل التنازالت الضريبية ،والتسهيالت االئتمانية ،وختفيف القيود على االستثمار األجنيب؛
وقد أدى ذلك إىل زايدة كبرية يف حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل العراق ،وبنحو
رئيس يف قطاع النفط والغاز ،بينما عاىن القطاعان الصناعي والزراعي جلذب استثمارات رأمسالية
كبرية .وعلى الرغم من أن ما يقرب من  3000ميغاواط -حبسب غحصائية أيلول  -2018من
إمدادات الكهرابء يف العراق ُتهز اآلن من قبل منتج مستقل للطاقة -تكلفة رأمسالية تعادل 2.9
()16
بيد أن حاجة العراق الفورية إىل قطاع الطاقة األجنبية تقدر بـ 9.7-14.6
مليار دوالر َ ،-
مليار دوالر أمريكي لسد الفجوة بني العرض والطلب.
صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر (دوالر أمريكي)

سنة

(الشكل  )7صايف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر للعراق للمدة من ()2000-2016
(املصدر :صندوق النقد الدويل)
16- https://www.eia.gov/analysis/studies/powerplants/capitalcost/pdf/capcost_assumption.pdf
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ملاذا فشل العراق يف جذب االستثمار األجنيب املباشر؟
تسعى احلكومة جاهدة إىل جذب االستثمارات الرأمسالية األجنبية لربانمج إعادة اإلعمار
على الرغم من تلقيها تعهدات مبؤمتر املاحنني يف الكويت يف شباط عام  2018للحصول على 30
مليار دوالر( .)17وكان إمجايل التدفقات الرأمسالية األجنبية للعراق إابن املدة  2016-2003حوايل
 26.878مليار دوالر أمريكي فقط ،فضالً عن دول إقليمية أخرى مبا فيها اإلمارات العربية املتحدة
( 1,212.215مليار دوالر) ،ومصر ( 846.221مليار دوالر) ،وتركيا ( 1,931.420مليار
دوالر) ،وإيران ( 412.675مليار دوالر) .ولسوء احلظ ،مل تُستخدم التدفقات األجنبية الواردة
للعراق يف أثناء السنوات اخلمس عشرة املاضية بنحو مناسب لتعزيز األداء االقتصادي لعدة أسباب
منها )1( :قدرة االستثمار احملدودة للبنوك احمللية )2( ،إحجام البنوك األجنبية عن االستثمار يف
العراق بسبب الوضع اجليوسياسي احلايل ،إذ ما يزال الوضع األمينللبالد يشكل هتديداً رئيساً.
لقد اعتمد املستثمرون احملليون على البنوك احمللية للحصول على معظم الديون؛ ومع ذلك
من املرجح أن تطلب البنوك احمللية أسعار فائدة أعلى ،وترفض تقدمي متويل مايل كبري ملشاريع البنية
التحتية بسبب نقص اخلربة؛ وسيؤدي ذلك إىل قصر مدة سداد الديون :من  5إىل  10أعوام
بدالً من مدة  20عاماً اليت نراها يف معظم مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف أماكن
أخرى.

17 -https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-reconstructionku/allies-promise-iraq-30-billion-falling-short-of-baghdads-appealidUSKCN1FY0TX
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االستثمار األجنيب املباشر ،صايف التدفقات
( 000،000 ، bopدوالر)

الشكل ( )8االستثمار األجنيب املباشر يف العراق مماثلة ابلبلدان اإلقليمية األخرى

واجلدير ابلذكر أن أحد التأثريات األكثر أمهية (واألكثر صعوبة) لتدفق االستثمار األجنيب
املباشر الذي ميكن أن يؤدي إىل منو اقتصادي مستدام هو عدم االستفادة من الطاقة املتجددة،
والسيما من طريق الروابط مع الشركات األجنبية الكبرية .ويف حالة العراق ،ميكن القول إن القطاع
املايل غري الكفء قد منع الشركات احمللية من االستثمار يف الطاقة املتجددة للتنافس والتحول إىل
وكالء حمليني لالستثمار األجنيب ،وميكن أن يؤدي إصالح النظام املايل واملصريف -فضالً عن سياسة
احلكومة -،إىل حتسني قدرة الطاقة املتجددة ،وبناء بيئة سليمة الستخدام موارد الطاقة املتجددة.
وستعتمد أمناط تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف جمال الطاقة املتجددة جزئياً على أمن
البلد واستقراره االقتصادي .ومبا أن األمن والسالمة ما يزاالن غري مؤكدين ،فمن غري املرجح أن
نشأَ مشاريع كبرية لالستثمار األجنيب املباشر ،وميكن اعتماد احلجة نفسها على االستثمار احمللي.
تُ َ
ومن غري البديهي توقع تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل املناطق اليت ما تزال فيها هتديدات
داعش قائمة والسيما يف املنطقتني الشمالية والغربية .وإن اخلوف من اإلنتاجية السنوية للعمالة يف
اخلاصة ابلطاقة املتجددة،
وزارة الكهرابء ( 826ميغاواط يف ساعة لكل عامل) أقل بكثري من تلك ّ
وميكن أن تؤدي الزايدة الكبرية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الطاقة املتجددة إىل حتسني
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مستوى اإلنتاجية اإلمجايل لقطاع الكهرابء ،إذ إن القوى العاملة الالزمة لتشغيل حمطات الطاقة
الشمسية وصيانتها أقل بكثري من تلك احملطات اليت تستخدم فيها أنواع أخرى من املكائن لتوليد
الطاقة.
برانمج تعويض الطاقة املتجددة ()REOP
يعد برانمج تعويض الطاقة املتجددة ( )REOPاتفاقيةً اقتصاديةً مطلوبة من قبل شركات
النفط لالستثمار يف تطوير مشاريع الطاقة املتجددة ،وهتدف هذه االتفاقية إىل مساعدة العراق يف
تلبية الطلب املتزايد على الكهرابء وااللتزام بتخفيض غازات االحتباس احلراري الناجتة عن عمليات
استخراج النفط والغاز .ويهدف الربانمج لتعويض نسبة من الطاقة الرئيسة املنتجة من النفط أو الغاز
حنو هدف اثنوي يتمثل يف توليد الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة .وميكن الرتويج للربانمج على
أنه عنصر مهم يف سياسة الطاقة يف العراق لتقدمي حلول مستدامة لنقص الكهرابء.
وحيتاج تطوير هذا الربانمج إىل موازنة املكوانت الفنية والتجارية لعقود النفط والغاز ،وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ
ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻬﻟﻴﺪروكرﺑﻮن وﻣﺪﻬﺗﺎ ﻲﻓ إﻃﺎر اﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻤﻟﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻲﻓ اﻟﻌﺮاق؛
ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،زادت أمهية التعويض يف ﺗﻄﻮر برانمج تعويض الطاقة املتجددة (اﻟﺸﻜﻞ .)9

(الشكل  )9التعويض كمكون يف تطوير الطاقة املتجددة
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ويرتبط عقد تعويضات الطاقة املتجددة بعقود النفط والغاز من طريق نسبة من الطاقة
املكافئة املنتجة يف اليوم .وإن ما حيدد القيمة االئتمانية لربانمج تعويض الطاقة املتجددة هو نسبة
استخدام الكهرابء مقابل اإليرادات النفطية؛ ففي املثال الذي سيأيت الحقاً (اجلدول  ،)3ميكن
أن يكون االلتزام ابلتعويض بنسبة  % 1من الطاقة الشمسية هو االلتزام نفسه بتوليد الكهرابء من
الوقود األحفوري بقدرة  400ميغاواط عند سعر  3.5سنت لكل كيلوواط يف الساعة.
مليون برميل \ اليوم

إنتاج النفط يومياً
سعر النفط

دوالر \ مليون برميل
دوالر \ اليوم

300,000
 55دوالراً
16,500,000

اإليرادات النفطية يومياً
الطاقة املكافئة

ميغاواط ابلساعة

486,000

تكلفة تعويض الطاقة

دوالر \ اليوم

165,000

نسبة التعويض

%

تعويض الطاقة يف اليوم

ميغاواط ابلساعة

التسعرية

دوالر \ ميغاواط ابلساعة

1,0

دوالر \ اليوم

اإليرادات من الكهرابء يومياً
نسبة الكهرابء  /نسبة اإليرادات النفطية %

4,860
3,5
408,240

(اجلدول  )3حساب اإليرادات املسرتدة بقيم تعويض بنسبة 1%

2,47

ِ
ب سعر النفط اخلام بـ  55دوالراً لكل برميل(،)18
ويف وقت كتابة هذا التقرير ،اُحتُس َ
وابفرتاض أن إمجايل تعويض الطاقة يساوي  165،000دوالر يف اليوم ،ستبلغ العائدات من توليد
الكهرابء من الطاقة الشمسية  408،240دوالر يف اليوم الواحد .ومع ذلك ،ليس من الصواب
افرتاض أن التعويض عن مصادر الطاقة املتجددة سيؤدي إىل حتقيق منفعة مباشرة بزايدة اإليرادات
بسبب تعقيدات صناعة النفط واملتغريات املتعددة مبا يف ذلك قيود اإلنتاج يف منظمة أوبك ،وأنواع
بيد أن خفض الطلب احمللي على
الوقود ،والطلب ،وتكاليف التشغيل ،والصعوابت غري املتوقعةَ .
الوقود األحفوري ميكن أن يكون ذا فائدة كبرية للعراق ،والسيما يف حال استمرار أسعار النفط
 -18تقلب سعر النفط اخلام بني  20-140دوالراً للربميل يف السنوات العشر األخرية.
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ابالرتفاع ،إذ إن تكلفة توليد الكهرابء ستكون أعلى بسبب تكلفة الوقود النفطي وتكاليف
التشغيل.
وقد ُوقِّعت مؤخراً اتفاقية اقتصادية مشاهبة لربانمج تعويض الطاقة املتجددة بني شركة البرتول
الوطنية الكويتية ووزارة الكهرابء واملاء ،وعلى وفق تقرير اتفاقية شراء الطاقة ،ستستثمر شركة البرتول
الوطنية الكويتية يف بناء حمطة كهرابء الدبدبة وتشغيلها بطاقة  1200ميغاواط يف جممع الشقااي
للطاقة املتجددة ،وبيع الكهرابء املولدة إىل وزارة الكهرابء واملياه خالل السنوات اخلمس والعشرين
القادمة ،ومن املتوقع أن يكلف املشروع  1.2مليار دوالر ،وسيولد  2500غيغاواط يف ساعة
يف السنة( .)19وتدرس أرامكو السعودية -أكرب شركة نفط يف العامل -إمكانية استثمار استثمار ما
يصل إىل  5مليارات دوالر يف شركات الطاقة املتجددة كجزء من خطط للتقليل من االعتماد على
إنتاج النفط اخلام(.)20
فوائد برانمج تعويض الطاقة املتجددة
1)1زايدة امدادات الكهرابء
ومن املتوقع أن يساعد تنفيذ برانمج تعويض الطاقة املتجددة بنحو كبري يف زايدة توليد
الطاقة ابستخدام الطاقة املتجددة ،ومبا أن الطلب على الكهرابء سيستمر يف االرتفاع مبعدل  6إىل 7
 %سنوايً ،فسيتطلب األمر استثمارات كبرية يف توليد الطاقة والبىن التحتية اجلديدة لتلبية الطلب
املتزايد .وميكن للربانمج أن يؤدي دوراً مهماً يف تلبية احتياجات العراق من الطاقة ،إذ ستصل طاقة
إنتاج النفط اخلام إىل  6.5مليون برميل يومياً حبلول عام .2022
2)2أمن الطاقة واالستقالل
من املتوقع أن تكون حمطات توليد الطاقة يف العراق معتمدة كثرياً على الغاز الطبيعي لتوليد
الكهرابء ،واجلدير ابلذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي احمللي غري الكايف جيرب العراق حالياً على استرياد
19 -https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-14/kuwait-plans-tenderfor-1-2-billion-solar-project-in-2018
20-https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-29/saudi-aramco-saidto-weigh-up-to-5-billion-of-renewable-deals
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كميات كبرية من إيران( .)21فقد جتاوز استهالك الوقود يف العراق لتوليد الكهرابء 440،000
برميل من النفط املكافئ يف اليوم يف عام  2017ومن املتوقع أن يصل إىل  1.2مليون برميل حبلول
عام  .2025وسيعطي تنفيذ برانمج تعويض الطاقة املتجددة فرصة للعراق لزايدة أمن الطاقة وتقليل
االعتماد على مصادر الطاقة األجنبية ابالستفادة من موارد الطاقة الشمسية احمللية ،فضالً عن وفرة
األراضي املتاحة لالستثمار يف األجزاء الغربية واجلنوبية من البالد.
3)3ختفيض معدالت غاز ثنائي أكسيد الكربون
ما يزال إنتاج النفط من احلقول اجلنوبية للبصرة هو العامل الرئيس يف انبعاث الغازات الضارة
ابلبيئة؛ مما يتسبب بتهديد كبري للصحة العامة والسيما يف احملافظات اجلنوبية ،وإن أنواع الوقود ذي
اجلودة املنخفضة مثل النفط اخلام -الذي حيتوي على نسبة عالية من الكربيت املستخدم يف حمطات
توليد الطاقة ذات التحكم القليل ابالنبعااثت -تعد أيضاً من العوامل الرئيسة اليت تساعد يف تلوث
اهلواء .وقد ازدادت انبعااثت العراق من غازات االحتباس احلراري مثل اثين أكسيد الكربون وأكسيد
النيرتوجني بنحو كبري منذ عام  ،2003فضالً عن اثين أكسيد الكربيت الذي يضر بصحة اإلنسان.
وتضاعفت انبعااثت اثين أكسيد الكربون يف العراق ثالث مرات منذ عام  ،1908وجتاوزت اآلن
 150مليون طن يف السنة (الشكل )10؛ وبناء على ذلك ،فإن االستخدام املستقبلي للجيل
التقليدي سيزيد من مستوايت انبعااثت اثين أكسيد الكربون مبا يتناسب مع التوسع يف قدرات
التوليد ،لذا سيحتاج البلد للطاقة املتجددة لتوليد الكهرابء للحد من هذه االنبعااثت.

 -21يف آذار عام  ،2018بدأت إيران بتصدير  1760مليون قدم مكعب من الغاز يف اليوم إىل البصرة وبغداد مبعدل 880
مليون قدم مكعب من منطقة نفطشهر يف كرمانشاه؛ مما جعل العراق أكرب مستهلك للغاز اإليراين.
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السنة
(الشكل  )10انبعااثت اثين أكسيد الكربون السنوية للمدة من ()1980-2015
[املصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية (])EIA

4)4توفري التكاليف
ترتاجع تكاليف تكنولوجيات الطاقة املتجددة ابستمرار يف السوق الدولية ،إذ تتحسن
تقنيات التصنيع وكفاءهتا إىل حد كبري مع اخنفاض املخاطر لظهور تكنولوجيات جديدة .وقد
أظهرت املشاريع الكهروضوئية اإلقليمية األخرية االجتاه السائد يف أسعار الطاقة ،إذ بلغت التكلفة
املستوية للطاقة (الكهرابء)  2.35سنت لكل كيلوواط( .)22وإن تكلفة توليد الكهرابء من حمطات
الطاقة التقليدية يف العراق أعلى بكثري من تكلفة حمطات الطاقة الكهروضوئية اليت حتتوي على
وقود غري مدعوم ،ومبماثلة تكلفة تعويض استخدام الوقود األحفوري ابلطاقات املتجددة ،وتزداد
جاذبية األخري بنحو كبري .وعلى الرغم من أن هذه املماثلة ال تشمل مجيع العوامل التجارية ،لكن
 -22يف السنوات األخرية ،قُ ّدمت مناقصات كبرية حملطات الطاقة املتجددة للمستثمرين الذين يقدمون أقل نسبة للتكلفة املستوية
للطاقة (الكهرابء) (يعتمد حساب التكلفة املستوية للطاقة على توليد الطاقة املتوقع ،والنفقات الرأمسالية ،والنفقات التشغيلية)،
استناداً إىل املتغريات املالية حلساب التكلفة املستوية للطاقة :فإن عمر املشروع ملدة  25عاماً ،معدل اخلصم  ،%10معدل التمويل
بنسبة  ،%8وترتاوح التكلفة املستوية للطاقة (الكهرابء) لأللواح أحادية البلورية من  0.048دوالر  /كيلوواط يف الساعة إىل
 0.075دوالر  /كيلوواط يف الساعة ،ومتتاز ألواح األفالم الرقيقة على نظام اإلمالة الثابتة -ذات تكلفة مستوية للطاقة (الكهرابء)
 0,048دوالر  /كيلوواط يف الساعة -أكثر فعالية اقتصادايً مقارنة مع التكلفة املستوية للطاقة (الكهرابء) من الغاز الذي أطلق
من دورة التوربني ابلغاز الذي يرتاوح بني  0,042دوالر و 0,078دوالر  /كيلوواط يف الساعة ،وحمركات الديزل الذي ترتاوح
تكلفتها من  0.197دوالر إىل  0.281دوالر  /كيلوواط يف الساعة.
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االستخدام املرتفع للطاقة املتجددة من شأنه أن يعوض استهالك الوقود األحفوري ،وحيتمل أن يوفر
إنتاجاً إضافياً من النفط لغرض التصدير.
برانمج تعويض الطاقة املتجددة والشراكة بني القطاعني العام واخلاص
وضع التحول العاملي يف اقتصادايت الطاقة يف العقدين األخريين مزيداً من املسؤولية على
إمدادات الكهرابء للقطاع اخلاص ابلشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،وتبدو النماذج االقتصادية
الناشئة يف مجيع أحناء العامل اآلن متجهة لصاحل مشروعات القطاع اخلاص يف جمال الطاقة أكثر من
أي وقت آخر ( .)IBRD, 2017وحيتاج العراق إىل تبين سياسة جديدة تعرتف أبمهية إشراك
القطاع اخلاص يف تقاسم املسؤوليات واملزااي واملخاطر يف توفري الطاقة اآلمنة واملوثوقة وامليسورة
الكلفة للجمهور من طريق إدخاهلا يف إدارة القطاع ،ويشمل ذلك :الكفاءة ،ورايدة األعمال،
وممارسات األعمال التجارية الدولية .وستقلل املهارات من مشاركة احلكومة يف تشغيل املرافق
العامة .وعلى الساحة الدولية ،أصبحت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وسيلة مالئمة لتمويل
مشاريع الطاقة بسبب واقع يسري ،وهو أن احلكومة وحدها ال تستطيع حشد املوارد الكافية لتلبية
احلاجة وإدارة قطاع الكهرابء بفعالية وكفاءة.
ميكن أن يكون مفهوم برانمج تعويض الطاقة املتجددة هو اإلطار الصحيح للتعاون بني
احلكومة االحتادية أو احلكومات احمللية مع شركات النفط لتعزيز األمنوذج االقتصادي للكهرابء عرب
اتفاقيات شراء الطاقة على املدى البعيد (الشكل  .)11وفيما خيص برانمج إعادة اإلعمار يف
مرحلة ما بعد داعش ،ميكن دمج برانمج تعويض الطاقة املتجددة يف اسرتاتيجية إعادة بناء االقتصاد
الذي حيسن من حتقيق هذه القيم األربع ،املتمثلة مبا أييت :الكفاءة ،واإلنصاف ،واالستدامة،
واألمن .وال ميكن تنفيذ هذه العوامل املرتابطة اليت تسهل عمل الربانمج إال إذا كانت مرتبطة ابإلرادة
السياسية للبلد وتُبنيت من قبل قيادهتا.
وعلى احلكومة أن تركز أوالً يف تطوير أدوات التمكني لتشجيع شركات النفط على االستثمار
بربانمج تعويض الطاقة املتجددة من طريق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لسد الفجوات
التمويلية يف توفري األصول واخلدمات ،وجيب أن تركز أي سياسة يتم تبنيها على الدور املهم الذي
تؤديه الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف العمل على برانمج تعويض الطاقة املتجدد؛ لتحسني
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مستوى خدمات البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية ونوعيتها عرب اآليت:
	•العمل على مشاريع إعادة التأهيل بعمليات الشراكة ومبادئها بني القطاعني العام واخلاص
امليسرة.
	•إدراك أن برانمج تعويض الطاقة املتجددة هو خيار قابل للتطبيق لتوفري إمدادات الكهرابء
وختفيض إنفاق احلكومات مع حتسني تقدمي اخلدمات بتكلفة معقولة.
	•ضمان اعتماد هنج القيمة مقابل املال بتحسني ختصيص الطاقة املتجددة يف عقود النفط
والغاز.
	•تطوير هياكل احلوكمة لتسهيل العملية التنافسية والنزاهة والشفافية ملشاريع الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص.
	•مراقبة احلكومات احمللية ملشاريع برانمج تعويض الطاقة املتجددة.
	•تعزيز أمهية الطاقة املتجددة إلطالق االستثمارات األجنبية يف هذا القطاع.
	•خلق بيئة صديقة للمستثمر جلذب االستثمار األجنيب إىل مشاريع الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص.
	•تنمية القدرات املؤسسية لدعم استخدام الطاقة املتجددة على حنو مستدام.
	•املشاركة يف نقل التكنولوجيا ابملشاريع املشرتكة والشراكات واالحتادات لدعم التوسع يف قطاع
الطاقة املتجددة غري املستغلة.
	•حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية يف أثناء تطوير الصناعة احمللية.
ومن املؤكد أن هذه املزااي الواضحة ستحفز العراق على التحول من دولة تؤمن اخلدمات إىل
دولة حتررية تقدم اخلدمات املمولة من القطاع اخلاص.
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التعويض

وزارة النفط

شركة استثمار النفط
والغاز
االستثمار يف قطاع النفط
النفقات الرأمسالية  +النفقات التشغيلية
القيمة املالية
الدين

حكومة العراق
وزارة الكهرابء
(املتابعة)

اتفاقية شراء
الطاقة
مقاول بناء

شركة مشروع الطاقة املتجددة
(الكياانت ذات األغراض اخلاصة)

الشركات احمللية \ املؤسسات
املقرضون احملليون والدوليون
الشركات املستقلة املنتجة
للطاقة
اتفاق التشغيل
والصيانة

مقاول التشغيل
والصيانة

اهلندسة
واملشرتايت والبناء

(الشكل  )11هيكل تطوير برانمج تعويض الطاقة املتجددة

اخلامتة
تُعرقل قضية نقص الكهرابء يف العراق اقتصاد البلد وهتدد نظامه السياسي اهلش ،وسيزداد
هذا األمر سوءاً ما مل تُتخذ تدابري فورية وفعالة ملعاجلتها .وحان الوقت كي تساعد شركات النفط
ابلعراق من طريق تطوير الطاقة املتجددة كطريقة جديد لالستثمار للحصول على عوائد عالية
نسبياً ولتحسني صورة الشركة كصديق للبيئة .وحيتاج العراق القتصاد سريع النمو ومستدام لتحسني
نوعية احلياة العامة للناس .وعلى الرغم من كل وعود التغيري ،بيد أن البالد ما تزال تعاين من العديد
من العقبات ،منها :سوء اإلدارة ،والفساد ،وغياب السياسات الصحيحة .والستخدام مصادر
الطاقة املتجددة ،جيب أن تُتبين سياسات صحيحة لتشجيع مشاركة االستثمار األجنيب املباشر يف
املستقبل .وحيتاج النهج احلايل لتوليد الكهرابء -املعتمد حالياً على حمطات الطاقة احلرارية التقليدية
والقليل من الطاقة الكهرومائية -إىل إضافة مصادر توليد متنوعة من الطاقات املتجددة مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرايح .وكي يعتمد العراق على الطاقة املتجددة ،حتتاج احلكومة إلصالح قطاع
الكهرابء وفتح السوق للشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف توليد الكهرابء وتوزيعها.
ويُ ُّ
عد برانمج تعويض الطاقة املتجددة برانجماً مناسباً؛ إلعطائه القدرة الكافية لشركات النفط
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واحلكومة على حد سواء الستثمار الطاقة املتجددة يف العراق وتعزيزها ،وطُبقت الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص بنجاح يف العديد من املناطق -الدول املتقدمة والنامية على حد سواء -مبا
يف ذلك منطقة الشرق األوسط؛ وسيساعد هذا على أن خيفض العراق تدرجيياً من تقدمي الدعم
للكهرابء واالستثمار يف إصالح القطاع .وميكن أن يكون برانمج تعويض الطاقة املتجددة أنسب
أنواع آليات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتسريع تطوير مصادر الطاقة املتجددة ،واهلدف
النهائي من برانمج تعويض الطاقة املتجددة هو أن يكون هناك إطار إلعادة إحياء قطاع الكهرابء
على وفق توصيات املؤسسات الدولية .وعلى العراق تبين سياسات متكاملة لتشجيع املصادر
األخرى للطاقة -غري النفط والغاز -إذا أراد اللحاق ببقية دول املنطقة.
شكر وتقدير
أود أن أشكر زمالئي يف معهد الطاقة العراقي على دعمهم املستمر ،على وجه التحديد
روبن ميلز ،ولؤي اخلطيب ،وبوب توالست ،وايسر املالكي .وأود أن أشكر العديد من املراجعني
ملداخالهتم القيمة.
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النفط والغاز في كردستان العراق
مراجعة لقوانين التصدير
فلوريان أميرلير*  -داليا زامل**

2018-8-14
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 غولفكيستون حقل شيخان العمالق الذي تقدر احتياطاته
بـ  14مليار 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
أما من الناحية السياسية ،فقد ّ
حترير 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
ينص فقط على أن «تقوم احلكومة االحتادية إبدارة النفط
إىل 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.
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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 .
يف حالة وجود تضارب بني قانون احتادي وقانون إقليمي ،يكون القانون اإلقليمي هو السائد(.)5
ع يف إقليم كردستان قانون النفط والغاز الكردستاين
وبناءً على ما ذُكر آنفاً ،فقد َّ
سن املشر ّ
رقم  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
خاصة ابلعمليات النفطية ،إﻻ بتصريح ﻣن السلطة املعنية ﻲﻓ إقليم كردستان()6؛ لذلك ،ﻻ
أﺧرى ّ
 .4املادة  115الدستور العراقي.
 .5املادة  )2( 121الدستور العراقي .
 .6املادة  2قانون النفط والغاز الكردستاين.
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اخلاصة ﺎﺑﻟﻌﻤﻠﻴﺎت النفطية ﻲﻓ إﻗﻠﻴﻢكردستان اﻟﻌﺮاق.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ االحتادية ّ

تشرف وزارة املوارد الطبيعية على قضااي النفط والغاز كلها يف حكومة اإلقليم ،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
أقر برملان اإلقليم قانون صندوق النفط والغاز
على الرغم من اعرتاضات احلكومة املركزيةَّ -الكردستاين رقم  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 يف كردستان ،مبا يف ذلك املخصصات من امليزانية االحتادية املنسوبة مباشرة إىل النفط والغاز،
حول األموال املشمولة يف صندوق قانون النفط والغاز إىل وزارة املالية يف
يف ذلك الصندوق .وستُ ّ
وستوزع  -فضالً عن ذلك -أموال الصندوق حبسب
حكومة اإلقليم إلنفاقها حبسب ميزانيتهاّ .
قانون النفط والغاز ،ومبخصصات حمددة لـ «صندوق جيل املستقبل» الذي سيتم أتسيسه ،وإىل
ميزانية حكومة إقليم كردستان ،وإىل صندوق الضمان االجتماعي ،وإىل صندوق البنية التحتية
ويصص دوالران عن كل برميل لكل حمافظة جاءت منها اإليرادات.
الزراعية ،وإىل صندوق البيئةُ .
 -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
بيد أن دخوهلا حيز التنفيذ ما يزال ابنتظار مصادقة جملس النواب العراقي
املتحدة ،وفيتنام ،واليمنَ ،
عليها .وقد أبرم 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 حصصغري 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 اإلنتاج(ً ،)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
لكن التدفق الثابت لتصدير النفط
املفرتض أن تكون كافية من الناحية الفعلية لنقل اإلنتاج احلايلَّ ،
غري مضمون ،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.
ينص كل قانون النفط والغاز الكردستاين وعقود مشاركة اإلنتاج على حق الرفض األول
وال ُّ
 . 41املادة  16.15أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .42املادة  30قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .43املادة  39.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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أو 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  % 75من 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
ينص على أن أي إحالة أو
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.
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
 .44املادة  39.6أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .45املادة  39.4و 39.6أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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
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أي ضريبة أو رسوم أخرى
املماثلة )5( ،األرابح غري املتوقعة أو ضريبة األرابح اإلضافيةّ )6( ،
مشمولة بصراحة يف العقد النفطي(.)47
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  % 15من 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 ّ
 -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 ّ
 . 47املادة  40قانون النفط والغاز الكردستاين.
 .48املادة  31.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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(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
(أ) ّ
أو تُفرض على هذا الكيان املتعاقد فيما خيص اإلعفاءات الضريبية املمنوحة حبسب عقود مشاركة
اإلنتاج(.)53
(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 بقانون()55؛ لذلك ،نرى أن
ّ
اإلعفاء املنصوص عليه يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج ال يلزم سلطات الضرائب يف إقليم كردستان،
 .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.
 .54املادة  31.2أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
(أوال) الدستور العراقي.
 .55املادة ً 28
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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.
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
 .56املادة  37.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 . 57املادة  )1( 37و(  )10قانون النفط والغاز الكردستاين واملادة  23.8أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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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-
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»
 .58املادة  42قانون البيئة  -حكومة إقليم كردستان رقم .2/2008
 . 59املادة  38.1أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
 .60املادة  46قانون النفط والغاز الكردستاين.
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وجوب أن 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.
صدر املوافقة وتسجيل شهادة املكتب الفرع خالل مدة ترتاوح بني أسبوعني إىل ثالثة
وتُ َّ
أسابيع 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،
61. https://www.mnronline.com/Online/Registration /
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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
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(،)69
غري 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
 .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.
 . 69املادة  23.3أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج.
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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
وبينما تبقى بعض القضااي ّ
ذات أمهية كبرية -حبسب ﻣﺎ ورد آنفاً -تربز ضرورة إلﻋﻔﺎء إقليم كردستان اﻟﻌراق ﻣن تصنيف الفساد
اﻟﻌﺎم ﻲﻓ اﻟﻌراق.
 -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
 .70املادة ( 44اثنياً) قانون النفط والغاز الكردستاين.
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يف صناعة النفط.
نقص القدرات التقنية إىل حد كبري ،إذ مت االنتهاء من خط األانبيب اجلديد
وقد عوجل ُ
املصمم لنقل النفط مباشرة من حقل طق طق النفطي يف اإلقليم إىل تركيا يف كانون األول .2013
وقد 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 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-
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ِ
وصل
على استئناف تصدير النفط اﻟﺧﺎم من ﺣﻘول ﮐرﮐوك إﻟﯽ ميناء جيهان ﻲﻓ تركيا ،حيث تُ ّ
إىل صفقة 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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