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عن املركز

عن المركز
مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم 

احلقلْي السياسي واألكادميي.
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً، والتطورات املتالحقة اليت يشهدها 
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة األحداث والقضااي 
اليت  والقوالب  السائد  األسلوب  إطار  خارج  التفكري  على  القدرة  إىل  تفتقر  العراق  يف 
حّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب فإن املركز يسعى إىل تقدمي 
املركُز  ويوّجُه  واإلبداع،  واملصداقية،  واحليادية،  املوضوعية،  تعتمد  جديدة  نظر  وجهات 
أنشطَتُه يف البحث والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط بتقدمِي 
بصائَر وأفكاٍر لصانعي القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديي القصري والطويل. 
واإلبداع  واألصالة  املوضوعية  مبادئ  على  قائمة  نظر  وجهات  املركز  ويقدم   
لقضااي الصراع عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف 
الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ السياسة، واالقتصاد، واجملتمع، 

والسياسات النفطية والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.
مهمة المركز:

يسعى مركُز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً مهّماً يف حتليل القضااي العراقية 
على حنو مستقّل، وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق 
واملنطقة، فضاًل عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أاّيً كان 
موقُعه، ويتوّخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية، ومنظمات اجملتمع املدين، والدوائر 
احلكومية؛ من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.

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

عميقة  بتحليالت  القيام  العراق من خالل  اليت ختّص  النقاشات  الفاعلة يف  املسامهة   •
ومستقلة تعتمد بنحٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.

• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي، ومنهم صانعو 
السياسات، والصحفيون، واألكادمييون، حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة، 

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

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

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

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

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

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

المقدمة 

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

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

)وخرُي جليٍس يف الزمان كتاب( حكمًة دالًة على أمهية هذه الرفقة.    
 

مركز البيان للدراسات والتخطيط
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2019-10-9
تطورات  وآخر  وإيران،  السعودية  بي  الكالمية  واحلرب  التوتر  الغضون  هذه  يف  يتصاعد 
إيران مسؤولية  اجلبري  اخلارجية عادل  للشؤون  السعودية  الدولة  التصعيد جاءت حينما محَّل وزير 
اهلجوم على منشآت أرامكو. وتزامنت مع هذا التصعيد تصرحيات الرئيس األمريكي دوانلد ترامب 
بشأن تراجع أمهية الشرق األوسط بعدما صارت بالده املصدر األول للطاقة يف العامل، وأن هناك 
عدداً قلياًل جداً من انقالت النفط اليت ال حتتاج إىل حراسة يف مضيق هرمز من أجل دول غنية من 

دون مقابل، وأضاف أن الصي تستورد 65 % من النفط من هناك، والياابن 25 %.
تشعر السعودية أبن الوالايت املتحدة -منذ إبرام االتفاق النووي اإليراين- مل أتخذ خماوفها 
ابحلسبان، ومل ختِف شعورها ابخلذالن من سياسات اإلدارة األمريكية، فتشكلت لديها قناعة أبن 
الوالايت املتحدة عازمة على تثبيت إيران كقطب مهيمن يف الشرق األوسط لتعزيز موقعها ونفوذها. 
وترى السعودية أن إيران قد سيطرت على أربع عواصم عربية وهي حتت العقوابت األمريكية. وكان 
واضحاً ابلنسبة هلا داللة ما تفعله إيران يف أن هذه احلرية والقدرة على الفعل وامتالك كل هذا النفوذ 
يف املنطقة مل ينفك عن مساعدة الوالايت املتحدة. وابتت السعودية ترى أن العالقة بي طهران 
وواشنطن قائمة على التخادم واملصاحل املتبادلة. فاالسرتاتيجية األمريكية يف الشرق الوسط ختدم 
االسرتاتيجية اإليرانية وإن هذه ختدم بدورها االسرتاتيجية األمريكية؛ ومن هنا بدأت السعودية تشعر 
ابلورطة من رهن سياساهتا ابإلدارة األمريكية، لكن ليس هذا هو كل القصة اليت ما تزال الوالايت 

املتحدة قادرة على رسم حبكتها.
إن تزامن تصاعد التوتر يف املنطقة وتصرحيات ترامب ال يتعّي مضمونه يف ظاهرية الكالم 
املرسل عن تراجع أمهية الشرق األوسط، وإمنا عّما يتكشف لنا عن نوااي الوالايت املتحدة يف إدخال 
احلرب كعنصر يف اسرتاتيجيتها اجلديدة، وكفن من فنون احلكم السياسي لضبط منافس مكافئ أو 

تمرير المسؤولية إلى اآلخرين: التنافس األمريكي-
الصيني وتصعيد التوتر السعودي-اإليراني

عياد البطنيجي*

* ابحث وكاتب من فلسطي.
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شبه مكافئ. إن حضور الصي والياابن يف كالم ترامب يعين إجياد عالقة معينة بي إقليمي الشرق 
األوسط ومشال شرق آسيا، ويكشف عن توجه جديد يف التصور األمريكي لكبح الصعود الصيين.

القوة يف الشرق  العالقة هو توريط الصي يف سياسة  ما تريده الوالايت املتحدة من هذه 
األوسط وحتويل املنطقة إىل منطقة ارتطام بي احملاور. إذ تسعى الوالايت املتحدة إىل إطالق صراع 
واسع النطاق بي القوى يف اخلليج وتوريط خصم مكافئ أو شبه مكافئ كالصي، وضبط تطلعات 
القوة اإليرانية لضمان استمرارية عملها ضمن االسرتاتيجية األمريكية، وابلطبع إن كل هذا سيزيد 
إبرام  فرص  يوسع  ما  وهو  القوة،  امتالك  إىل  )السعودية(  هلا  املنافسة  األخرى  القوى  شهية  من 

صفقات جديدة للوالايت املتحدة.
ال نفهم تصريح ترامب املذكور آنفاً إال أبنه أييت كي مينح رخصة للدولة القادرة على فرض 
اهليمنة على املنطقة كي توسع نطاق نفوذها؛ ولسان حاله؛ ألن أمريكا ابتت أقل حزماً يف الشرق 
األوسط فلم تعد حتمي أحداً، وأن املنطقة مل تعد هتمها كثرياً. فيرتتب على ذلك دفع املنطقة إىل 
مأزق أمين -والسيما لدى الدول اليت تعتمد على احلماية األمريكية- اهلدف منه إشعال التنافسات 
األمنية فيها. وإن ما تريده الوالايت املتحدة هو ابلضبط إدخال املنطقة يف توترات متدحرجة قد 
تفضي إىل حروب بينية حتوِّل من خالهلا ثروات املنطقة من الدول املتنافسة إىل الوالايت املتحدة.

وهي بذلك تعطي إشارة للصي أن مثة خماطر اسرتاتيجية كربى تنتظرها يف املنطقة األمر الذي 
يثري قلقها بشأن تراكم ثرواهتا اليت تعتمد بشكل كبري على طاقة الشرق األوسط. من املعروف أن 
الصي تواجه نقاط ضعف بدرجة كبرية من امدادات النفط اليت منها تستورد 60 % وأن احتياطها 
االسرتاتيجي ال يغطي غري أايم معدودة. يسعى ترامب إىل دفع الصي لالنغماس يف سياسات أكثر 

جدية يف الشرق األوسط أماًل يف إبطاء النمو االقتصادي للصي.
تقصد الوالايت املتحدة من إخراج الصي من مشال شرق آسيا حيث جماهلا احليوي فلطاملا 
سعت إىل إبقائها هناك، إىل االنغماس أكثر يف سياسات الشرق األوسط. فعلياً تواجه الوالايت 
املتحدة معضلة يف كبح الصعود الصيين، فهناك ختوف أمريكي من الصي حيث تشري تقديرات إىل 
احتمال تفوق االقتصاد الصيين على االقتصاد األمريكي، وهي لذلك تسعى ابستمرار إىل حتسي 

امتيازاهتا االقتصادية والعسكرية والسياسية.
واألهم هو أن املخططي االسرتاتيجيي يشككون يف جدوى املخططات االسرتاتيجية املتبعة 
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لكبح الصي، وحياججون مبحدودية فعاليتها هلذا الغرض. وإن تشكيل نواة لتحالف توازين يف مشال 
شرق آسيا مضاد للصي، أو فرضية هنوض الصي السلمي، أو احلرب املباشرة ضد الصي، أو 
اإلرغام دون حرب، هي اسرتاتيجيات لطاملا اتبعتها الوالايت املتحدة لتحجيم شهية الصي للقوة. 
غري أن مثة قناعة متزايدة يف طريقها إىل التجذير داخل اإلدارة االمريكية ترى أنه مل تعد هذه الطرق 
مضمونة اليوم من شأهنا أن تكبح الصعود الصيين. معتربًة أن القوة )وال تعين القوة ابلضرورة احلرب 
ترامب مستشاره  الصيين. إن عزل  الصعود  الوحيدة حلل مشكلة  الصي( هي األداة  املباشرة مع 
لألمن القومي، جون بولتون “صقر احلرب”أمر ال يدفع ابلضرورة إىل األمل يف أن ترامب يريد 
مستقباًل تفادي مواجهات عسكرية، لكن أي ضمانة هلذا األمر غري متوافرة. والسيما أنه ابلفعل 
لن تكبح تلك الطرق املتبعة شهية الصي للقوة وتعاظم نفوذها مستقباًل. ألنه ببساطة ما أن متتلك 
وما من شيء  األساليب  تلك  قادرة على حتطيم  فإهنا ستكون  االسرتاتيجية  القوة  أصول  الصي 

سيحول دون ذلك.
إن مشكلة الصعود الصيين للمخططي األمريكان تكمن يف حقيقة أن الصي قادرة فعلياً 
على حتقيق تراكم الثروة. وإن مساعي الصي إىل امتالك القوة االقتصادية عرب التكامل ابالقتصاد 
العاملي، وابتعادها عن االنغماس يف السياسة العاملية مينحها امتيازات؛ لتحقيق بناء الثروات اليت 
ستستخدمها الحقاً يف بناء جيش قوي وتكنولوجيا عسكرية قد يهددان انفراد الوالايت املتحدة 

ابلسيادة العاملية ومن مث إخراجها من مشال شرق آسيا ومن غرب احمليط اهلادي.
تكمن مشكلة الوالايت املتحدة إزاء كبح الصعود الصيين يف كيفية عرقلة تراكم الثروة، وإن 
أجنع وسيلة؛ لتحقيق ذلك هي احلرب بعدما اكتشفت الوالايت املتحدة حمدودية اللجوء الستعمال 
االقتصاد العاملي يف عرقلة الصعود الصيين، وأن هذا االستعمال حباجة إىل استكمال بوسائل أخرى 
من شأهنا أن تزيد من فعالية عرقلة الصعود الصيين. فمن خالل إدخاهلا يف حروب بينية يف مشال 
شرق آسيا أو عرب توريطها يف سياسات الشرق األوسط من شأنه أن يرفع من تكاليف الصي 
االقتصادية اليت ستنفقها على مشاريع سياسية من أجل محاية أصوهلا االقتصادية، قد يشكل عبئاً 

عليها وهي ما تزال منهمكة يف عملية بناء الثروة.
 لن ختوض الوالايت املتحدة حروابً مباشرة ضد الصي فمن غري املرجح إطالق تعارك صيين 
أمريكي مباشر، واألرجح تورُّط دول أخرى يف هذا الصراع مع الصي والسيما حلفاء الوالايت 
املتحدة، وإطالق حروب بينيه مع دول مشال شرق آسيا. فالوالايت املتحدة من خالل هذه احلروب 
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ستتمكن من حتويل الثروة من الدول املتحاربة إىل واشنطن ومن تعبئة الفراغ االقتصادي الناجم عن 
اخنراط الصي يف معاركها كي متأله الوالايت املتحدة يف آسيا الوسطى على سبيل املثال؛ لتستطيع 
بذلك أن تبطش ابقتصاد الصي، وتعيق تنميته اليت اكتسبتها الصي، وتسّبب اختالاًل ومشقة على 
نطاق واسع وتلحق خسائر ضخمة يف عملية بناء الثروة الصينية. وذلك عرب حتويل الشرق األوسط 
إىل منطقة ارتطام، فضاًل عن حتويل منطقة مشال شرق آسيا يف املدى القصري إىل منطقة ارتطام 

أخرى عرب اشعال حروب بينية.
كيف ميكن للوالايت املتحدة توريط الصني يف حروب بينية؟

ليس ابألمر اهلّي إقناع الوالايت املتحدة لدول مشال شرق آسيا ابلدخول يف حرب مباشرة 
مع الصي، فهو خيار مستبعد. ويف املقابل تستطيع الوالايت املتحدة أن تدفعها ُمكره؛ واألرجح 
أنه ليس هناك من خيار؛ لتحقيق هذا اإلكراه إال عرب حتريك القواعد العسكرية األمريكية القابعة 
يف املنطقة القصد من هذه املناورة االسرتاتيجية أن تغرّي من أبنية القوة بطرق جتعل النزاع أرجح منه 
اليوم. وإن من يدرك حساسية عالقات القوة يف هذه األقاليم يدرك متاماً معىن هذه اخلطوة وآاثرها 
الكبرية؛ وهو ما يدفع القوى هناك إىل إطالق صراع ضاٍر على امتالك القوة لتعويض ما يبدو أنه 
انسحاب أمريكي؛ خللق توازن مع الصي، فجميع القوى احمليطة ابلصي لديها ختوفات من هذا 

الصعود.
هتدف هذه اخلطوة لنقل املسؤولية إىل القوى احمللية لتأخذ زمام املبادرة، والتدخل األمريكي 
عند اللحظات الضرورية؛ وبذلك تعرقل إمكانية صعود مهيمن إقليمي يهدد اهليمنة األمريكية. ويف 
حقيقة األمر أن الوالايت املتحدة ال تريد أن ترتك للقوى اإلقليمية مهمة احملافظة على توازن القوة 
يف اجلوار اإلقليمي بقدر ما أهنا تسعى إىل أكثر من ذلك، وعنينا بذلك أهنا تتقصد هتييج املنافسات 

األمنية، واستنزاف القوى الصاعدة اقتصادايً يف سياسة القوة بغرض أتخري صعودها وعرقلته.
ال تريد الوالايت املتحدة تثبيت إيران قطباً إقليماً مهيمناً فحسب، بل التحكم يف إمكانيات 
قوهتا يف الشرق األوسط واستثمارها يف حتفيز الدول، والسيما السعودية، من أخذ زمام املبادرة. 
إن حتريك القواعد األمريكية يف مشال شرق آسيا سواء بسحبها أو ختفيفها إىل حدود دنيا والبقاء 
بعيداً إىل اجملال اخلارجي قدر املستطاع يُدخل املنطقة يف عملية تغرّي واسع يف سياسات القوة. وألن 
الوالايت املتحدة قوة حبرية عظمى فقد تنسحب من الرب وأتسيس قوة هجومية حبرية على املناطق 
اجلغرافية السياسية يف اخلليج العريب ومشال شرق آسيا؛ وابلتايل حتافظ على أصول حبرية جوهرية 

حصاد البيان
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متواضعة وفعالة متتلك القدرة على إطالق عمليات تدخلية عند الضرورة. ولو أضفنا إىل كل ذلك 
اخنراط الروس ابلكامل يف الصراع السوري، من هذه احليثية ندرك كيف أن احلرب تدخل يف فنون 
إضعاف  إىل  يهدف  اسرتاتيجي  سياق  لبناء  وذلك  السياسية؛  اسرتاتيجيتها  يف  وكعنصر  احلكم 
خصومها احملتملي والتحكم يف مسارات تطور نفوذهم اإلقليمي، وضمان أال متلك أي من هذه 
القوى موارد أتهلها لتكون طرفاً مناوائً، ومن هنا تصور أمريكا لشرق أوسط أقل حزماً ونقل املبادرة 

إىل القوى اإلقليمية.
اإلقليمية  القوى  ودفع  املبادرة،  زمام  أخذ  بضرورة  الدول  هلذه  إحساساً  يعطي  ما  وهو 
لالستثمار أكثر يف مصاحلها السياسية كي تؤمن بناء ثرواهتا بداًل من الوضع السابق، وبذلك فإن 
الوالايت املتحدة تسعى إىل قلب أولوايت هذه الدول لتمسي أولوية بناء سياسة القوة على مراكمة 
الثروة. إن قلبها هلذه االسرتاتيجية أي جعل أولوية بناء سياسة القوة على بناء الثروة يستزف القدرة 
يهدد  قد  مهيمن  قطب  إىل  التحّول  يضعف  أو  فيؤخر  الدفاعي،  إنفاقها  زايدة  عرب  االقتصادية 
السيادة العاملية للوالايت املتحدة. ويعين ابلضبط إدخال هذه املنطقة يف تصعيد غري مسبوق هلا آاثر 
سلبية على اقتصادايت املنطقة وإجيابية على اقتصادايت الوالايت املتحدة.  فقد تتصّرف الدول 
اإلقليمية بطريقة ُتشعل النزاعات؛ وابلتايل إدخاهلا يف أتون حرب بينية تُنقل من خالهلا ثروات الدول 

املتحاربة إىل الوالايت املتحدة.
ختاماً، يبدو هذا هو السيناريو احملتمل لتوجه صراعات املنطقة مستقباًل، وهو ما هتدف 
إليه الوالايت املتحدة يف خططها املطلوبة من وراء إجياد رابطة بي الشرق األوسط ومشال شرق 
آسيا. وإن االسرتاتيجية األمريكية اجلديدة تكمن يف استخدام احلرب يف اسرتاتيجيتها السياسية، 
واستعمال القوى اإلقليمية املفّضلة لكبح صعود قوة حيتمل أن تكون معادية، وتضمن احليلولة دون 
بروز مهيمني إقليميي خطرين، والتحكم يف بناء ثروات القوى اإلقليمية عرب حتويل الثروات من 

الدول املتحاربة إىل الوالايت املتحدة.
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التوتّرات في المنطقة وأمن الشرق األوسط
أيمن الفيصل *

*  ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

2019-10-12

لتشابك  نتيجة  الراهن؛  الوقت  يف  القطبية  أحادي  نفوذ  منطقة  األوسط  الشرق  يُعّد  مل 
العالقات الدولية واإلقليمية يف آن واحد من جهة، وجتّدد الصراعات بي القوى الدولية الفاعلة يف 
املنطقة، وجتّدد النزاعات القدمية واجلديدة للقضااي القومية واملذهبية، وما خيّص املناطق اجلغرافية، وما 
خيصها من تنافس اقتصادي من جهة أخرى، فاملراقب للمنطقة جيد مزيداً من العمل املشرتك واملنسق 
يف خمتلف اجملاالت من قبل القوى اإلقليمية والدولية يف هذه املنطقة، والسيما يف اجملال العسكري 
نتيجة ما عصف يف املنطقة من تطورات بعد عام 2011، إذ أصبحت هذه التطورات ذات شأن 
دويل معقد، وإن املتابع للتطورات مل يَر »أن هناك نظاماً أمنياً قادراً على حتويل املواجهات العسكرية 

إىل ترتيبات سياسية«1 من شأنه جتنيب املنطقة من شبح احلرب فيما لو حدثت.

لقد ساعد الوضع اجلديد يف الشرق األوسط من ضعف املؤسسات الرسية يف بعض األنظمة 
العربية بعد عام 2011 إىل إجياد جمتمعات ضعيفة وحكومات غري قادرة على إعادة ضبط وضع 
إىل إجياد صراعات  أيضاً  الدولة اخلارجية؛ مما ساعد  الرؤاي لسياسة  الدولة داخلياً، وعدم توحيد 
جديدة خمتلفة وخمتلطة وغري متوازنة، تصدرت فيها املشهد دواًل مثل سوراي واليمن وليبيا والعراق بعد 
عام 2014، وما أحدثُه دخول تنظيم داعش إىل البالد من تغيري يف التوازانت السياسية يف الساحة 
السياسية العراقية داخلياً، وفضاًل عن ذلك أن ما تعرضت لُه املنطقة من هتديد أمين واقتصادي 
طوال السنوات العشر املاضية شارك يف تغيري ميزان القوى يف املنطقة بنحٍو عام ألقى بظالله على 

1- األمن اإلقليمي يف الشرق االوسط إىل أين؟:
https://katehon.com/ar/article/lmn-lqlymy-fy-lshrq-lwst-l-yn
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حالة التوازن يف الشرق األوسط بنحو كامل.

أسباب ذات طابع واقتصادي وأمين

لقد أّدى الفراغ اجليوسياسي الذي تركتُه الوالايت املتحدة األمريكية يف املنطقة إىل مواجهة 
متعددة األقطاب بي الالعبي الدوليي واإلقليمي على حد سواء من التنافس فيما بينهم اترة، 
والتعاون املشرتك مبختلف اجملاالت اترة أخرى، ويف ظل الواقع السياسي اجلديد جراء هذا االنسحاب 
الذي ميكن أن نسميه بـ«النسيب« مّهد الدخول بغطاء اقتصادي لبعض الدول فقد تدّخلت روسيا 
بنحو متزايد يف الشرق األوسط دون االهتمام أبن تؤدي دور الضامن األمين الشامل فيه، واكتفت 
الصي فمن  أما  اجليوسياسية2،  بيع األسلحة، ومحاية أصوهلا  الطاقة، وعقود  ابلرتكيز على سوق 
جهتها اخذت ابلسعي إىل األهداف االقتصادية؛ لتعزيز وجودها إىل أقصى نقطة ممكنة يف املنطقة، 
إىل  أوسطية ابالنضمام  »إقناع دول شرق  األجل عرب  واقتصادية طويلة  استثمارية  وعرب مشاريع 
بعيدة قدر اإلمكان عن  البقاء  الطموح )حزام واحد .. طريق واحد(«3، وتسعى إىل  مشروعها 
مناطق الصراع ذات الطابع العسكري والذهاب حنو املناطق اهلادئة الذي من شأنه أن يؤمن هلا سوقاً 
لتصريف منتجاهتا التجارية ويفتح اجملال أمام شركاهتا الصناعية واالقتصادية للمزيد من االتفاقات 
التجارية والصناعية مع تلك البلدان، ويف الوقت نفسه تعول على »مد يد العون من قوى عظمى 

مسؤولة وبناءًة مثل الوالايت املتحدة األمريكية يف تعزيز االستقرار يف املنطقة«4.

2- سينزاي بيانكو، اخلليج يف 2019: املعضالت األمنية، مركز اجلزيرة للدراسات،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/2019-190430094812803.html
3- Nikolay Kozhanov, ”Russian Policy Across the Middle East: Motivations and Methods“, 
Chatham House, 2018

https://www.chathamhouse.org/publication/russian-policy-across-middle-east-motivations-
and-methods

4- ديفيد شينكر، نفوذ الصي يف الشرق االوسط، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىن،
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/chinas-middle-east-footprint
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ومل يكن االحتاد األورويب بعيداً عن الدخول يف املنطقة الذي أخذ منحى تقليدي بتواجده 
يف ظل هذه التوترات، على الرغم من التحدايت اليت يواجهها داخلياً يف توحيد صفوفه نتيجة رغبة 
بريطانيا اخلروج من حتت عباءته، فضاًل عن سياسة اهلجرة ومشكلة الالجئي، ومعاجلة مشكلة 
املديونية لبعض بلدانه مثل اليوانن، فقد أخذ العمل تقليدايً جنباً إىل جنب مع الوالايت املتحدة 
يف املنطقة »فبات يبحث عن سبل مبتكرة وأكثر استقاللية تبعدُه عن واشنطن يف سبيل توحيد 
صوته ومواقفُه«5، عرب الدخول يف اتفاقيات اقتصادية وسياسية مع بلدان الشرق األوسط من خالل 
سياسة خارجية لالحتاد ككل، أو العمل عرب سياسة خارجية لكل دولة على حدة، فقد أخذت 
أملانيا -على سبيل املثال- ابلعمل حنو ضمان اتفاقات اقتصادية يف جمال الطاقة مثل ما مت توقيعه 
مع العراق من اتفاقيات يف تطوير قطاع الكهرابء يف نيسان من العام احلايل، أو الدخول يف األسواق 
التجارية عرب اتفاقات استثمارية يف القطاع الصناعي والصحي، ومل يكن اجلانب األمين بعيداً عن 
التوّجه األملاين يف املنطقة، فقد عملت على عقد اتفاقات أمنية استشارية يف تدريب القوات العراقية 
التدريب  خيّص  فيما  العراقية  العسكرية  للمؤسسة  العسكرية  »االستشارات  وتقدمي  العراق  مشال 

والدعم اللوجسيت يف عملية مكافحة اإلرهاب«6.

5- Sven Biscop. The European security strategy: a global agenda for positive power. )London: 
Routledge(, 2016,
http://www.egmontinstitute.be/the-european-security-strategy-a-global-agenda-for-positive-
power/

6- الدعم العسكري األملاين للعراق.. تعدد املكوانت أبرز التحدايت، 
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%
D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85
%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%
AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D
8%A7%D8%AA/a-42851528
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أسباب ذات طابع سياسي

خارطة  بتغيري   2011 عام  بعد  األوسط  الشرق  منطقة  يف  التغيري  عمليات  تسّببت  لقد 
السياسية يف  التوازانت  أثر بنحٍو واضح يف عملية  العالقات عموماً، وهو ما  التحالفات، ونظام 
املنطقة مؤخراً، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى التوتر يف املنطقة إال أن طبيعة هذا التوتر أيخذ منحى 
إظهار الردع أمام اخلصم، وإن عملية إظهار الردع ذي الطابع االقتصادي يف بعض األحيان يعرض 
التحالفات يف املنطقة إىل مواقف حمرجة للكثري من الدول، فعملية احتجاز السفن يف اخلليج العريب 
السلطات يف منطقة جبل  املثال- واحتجاز  اإليرانية -على سبيل  اجلمهورية اإلسالمية  قبل  من 
طارق من قبل البحرية امللكية الربيطانية لناقلة النفط اإليرانية، والدعوة من قبل اخلارجية الربيطانية 
لدى االحتاد األورويب إىل وضع خطة حلماية الشحن البحري يف »منطقة اخلليج عن طريق تشكيل 
قوة بقيادة أوروبية تعمل على ضمان العبور اآلمن للطواقم والشاحنات يف هذه املنطقة احليوية«7، 
فرضت هذه التطورات واقعاً جديداً للتحالفات يف املنطقة بنحٍو عام وعلى أطراف تلك التحالفات 
العادة  التهديد يف  لدول اجلوار، ويف كثري من احلاالت فإن  أمنياً  يعّد هتديداً  بنحٍو خاص، فهو 
يسبب اضطراابً يف التوازانت واحتدام يزيد من إمكانية حدوث الصراع، وفيما لو مل يكن هناك 
حساب دقيق ملثل هذه التهديدات اليت تظهر كوهنا ردعاً يف البداية، فقد يكلف ذلك املنطقة حرابً 
السفن يف اخلليج  أمام خسارة كبرية، فقد أوضحت عمليات احتجاز  فيها كل األطراف  تكون 
العريب، وضرب املنشآت النفطية )أرامكو( يف السعودية، واالنسحاب األمريكي من مشال سوراي 
املصلحة  أن  اجلميع  أيقن  جديداً،  جيوسياسياً  واقعاً  اجلديدة، وفرضت  التوازانت  إعادة حساب 

7- France 24,
https://www.france24.com/ar/20190722-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8
%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D
8%A7-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D
8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%
84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B7
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تقتضي اجللوس على طاولة املفاوضات لغرض ترتيب األوراق من جديد دون إحداث فوضى قد 
تكلف اجلميع مثناً ابهظاً.

ويف ظل الوضع املتقلب يف املنطقة »فإن القوى اإلقليمية، اليت عادة ما تؤدي دور الالعبي 
اخلارجيي الضامني للتوازن يف املنطقة، تتطلع إما إىل تنويع عالقاهتا األمنية وحتقيق توازانت جديدة 
وإما إىل حماولة أداء دور استباقي أكثر طموحاً عرب االستفادة من الوضع القائم«8، فعلى سبيل 
املنطقة؛  يف  اللعبة  قواعد  من  غرّي  قد  األوسط  الشرق  يف  الصيين-األمريكي  التنافس  إن  املثال: 
فأخذت الوالايت املتحدة ابلتوجه حنو مشال شرق آسيا والعمل على أن تكون هذه الدول هي 
ساحة الصراع غري املباشر مع الصي، وأن الوالايت املتحدة هبذا الدور قد أضافت العبي اثنويي، 
وقد ُفّسرت هذه اخلطوة من قبل مراقبي أبهنا »فكرة تقاسم األعباء« على غرار التحالف الدويل 
الذي شاركت فيه الدول هلزمية داعش، ولكن يف الوقت نفسه تنظر الوالايت املتحدة هلا على أن 
ذلك سيؤدي إىل دفع الصي حنو احملافظة على أصوهلا االقتصادية يف تلك املنطقة؛ وابلتايل صرف 
املزيد من األموال هلذه العملية اليت من شأهنا احلد من النفوذ الصيين يف مناطق أخرى يف مشال 

أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط.

ويرى مراقبون أن املقارابت األمريكية يف احتواء إيران أدت إىل توجه الفت »ألن أي ختلٍّ 
عن أية مساحة جيوسياسية سيؤدي إىل إعادة احتالهلا بسرعة من قبل العبي وقوى منافسة«9، 
فاالنسحاب األمريكي من مشال شرق سوراي يراه كثريون أنه متناقض متاماً أمام خطة احتواء إيران 
اخلليج  دول  بعض  أدركت  نفسه  الوقت  يف  ولكن  ترامب،  دوانلد  األمريكي  الرئيس  أعلن  كما 

8- Toby Dodge, Iraq: A Year of Living Dangerously, Survival 60.5 )2018.
https://www.iiss.org/publications/survival/2018/survival-global-politics-and-strategy-
octobernovember-2018/605-04-dodge-cm

9- سينزاي بيانكو، اخلليج يف 2019: املعضالت األمنية، مركز اجلزيرة للدراسات،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/2019-190430094812803.html
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مسبقاً ضرورة مراجعة مواقفها خليجياً وعربياً؛ مما دعتها إىل اختاذ مواقف سياسية أكثر مرونة إذ 
»أعربت البحرين واإلمارات يف 28 كانون األول من العام املاضي أهنما ستعيدان فتح سفارتيهما 
يف دمشق«10، منضمتي بذلك إىل سلطنة ُعمان، وذكرت السعودية والكويت أهنما سيعمالن على 

إعادة حضور سوراي يف جامعة الدول العربية.

احملصلة

إن طبيعة التنافس األمريكي-الصيين يف املنطقة وما سريافقُه من تغيري يف طبيعة التوازانت 
والتحالفات مستقباًل سيؤدي ابلنتيجة إىل فرض واقع جديد حُيّتم على اجلميع إعادة دراسة مواقفه 
وتوجهاته اإلقليمية والدولية بل وحىت احمللية، وما مل تدرك الدول اخلليجية والعربية بنحٍو عام حجم 
هذا التغيري والعمل داخلياً من إعطاء فرصة أكثر اتساعاً يف احلرايت السياسية، وخلق رأي عام 
اقتصادية جدية  السياسية والواسعة، وتقدمي حزمة إصالحات  املشاركة  أمام  حمايد، وفسح اجملال 
والتوجه حنو آسيا  املنطقة  اخلليج يف  تركتُه دول  الذي  الفراغ  نتيجة  مراقبون من  وملموسة، فريى 
ومشال أفريقيا يف احملافظة على نفوذها وأصوهلا االقتصادية والعمل على جعل هلا موطئ قدم هناك، 
أن املنطقة أصبحت ساحة نفوذ إىل قوى إقليمية أخرى يف الوقت الراهن، وهذا سيساعد يف تعقيد 
املشهد السياسي يف املنطقة وجعل مركز التوازن والتأثري أحادي اجلانب، وأن من الصعب التكّهن 
إىل جّر املنطقة يف حرب خاسرة، فاملصاحل مشرتكة والنفوذ يف الشرق األوسط حمتكم إىل لعبة دولية 

إقليمية أطرافها )الوالايت املتحدة األمريكية، والصي، وروسيا، وتركيا، وإيران، ودول اخلليج(.

10- البحرين واإلمارات تعيدان فتح سفارتيهما يف سوراي، صحيفة أخبار اخلليج، 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1149131
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عملية )نبع السالم( وأحالم العثمانيين الجدد تدق أجراس 
الخطر على الحدود العراقية الشمالية

د. زهير جمعة المالكي *

*  أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق- اململكة األردنية.

2019-10-16

أعلن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يف التاسع من شهر تشرين األول احلايل انطالق 
عملية عسكرية يف مشال شرق سوراي، حتت اسم »نبع السالم«، واهلدف املعلن للعملية هو إنشاء 
منطقة آمنة متتد من هنر الفرات غرابً -حيث مدينة جرابلس- حىت املالكية يف أقصى مشال شرقي 
امتداد  وعلى  كيلومرتاً،  و40   30 بي  يرتاوح  بعمق  العراقية،  الرتكية  احلدود  مثلث  عند  سوراي 
البالغة  السورية  العربية  واجلمهورية  الرتكية  اجلمهورية  بي  احلدود  من  كيلومرتاً   460 بنحو  يقدر 
822 كيلومرتاً متتد من اجلزيرة الفراتية حوايل 400 كيلومرت، ومتر عرب هنر الفرات وصواًل إىل هنر 
دجلة يف أقصى الشرق. وأهم مدن هذه املنطقة هي »الطبقة«، و«عي عيسى«، و»تل أبيض« 
قرى  عن  فضاًل  »احلسكة«،  حمافظة  يف  و»املالكية«  »القامشلي«،  ومدن  »الرقة«،  حمافظة  يف 
»برزان«، و«اجلديدة«، و«كصاص«، وقرية »كشتو التحتاين« بريف رأس العي، فضاًل عن قرية 
»تل فندر«، و»اليابسة« يف ريف »تل أبيض«، وقرى »املشريفة«، و»الدادات«، و»بري عشق«، 
عاشق«  و»بئر  و»احملربلي«،  و«املشهور«،  العز«،  و»مشرفة  »طباطي«،  وقرى  و»احلميدية«، 

شرق مدينة »تل أبيض« وقرى اليابسة، واحلاوي، واحلميدية، وبري العاشق، وتلفندار مشايل الرقة.

املرحلة األوىل تشمل مسافة 10 كليومرتات عمق كحد أقصى، ممتدة من مدينة تل أبيض 
العملية  املرحلة من  تلك  العي مشال احلسكة، حيث ستستهدف  ملدينة رأس  الرقة وصواًل  مشال 
مدينة تل أبيض املقابلة ملنطقة شانلي أورفا الرتكية، ومنطقة رأس العي املقابلة ملنطقة جيالن بنار، 
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ومنطقة عي العرب )كوابين( املقابلة ملنطقة سورج الرتكية، اختذت القيادة الرتكية مركزاً هلا يف منطقة 
شانلي أورفا يف حي اختذت قيادة »اجليش الوطين« وهي الفصائل املعارضة املدعومة من تركيا مقراً 
هلا يف جبال قنديل. ويتكون »اجليش الوطين« من اندماج »اجليش الوطين« العامل يف ريف حلب 
واملكون من ثالثة فيالق، و»اجلبهة الوطنية للتحرير« اليت أعلن عن تشكيلها يف أاير 2018، بدمج 
عدة فصائل عسكرية عاملة يف حمافظة إدلب. وتتألف قيادة تلك الفصائل من اللواء سليم إدريس، 
والعميد عدانن األمحد، الذي يشرف على ثالث فيالق ، إىل جانب القيادي فضل هللا احلجي، 

الذي يعّد من القادة البارزين املقربي من تركيا، والذي أوكلت إليه قيادة أربعة فيالق يف إدلب. 

اختارت القيادة الرتكية توقيت انطالق عملية »نبع السالم« ليتوافق مع إبعاد سوراي زعيم 
عام  من  األول  تشرين  من  التاسع  يف  أراضيها  من  أوجالن  هللا  عبد  الكردستاين  العمال  حزب 
1998. ومت إبعاد أوجالن الذي كان يقيم يف سوراي وميارس من هناك نشاطه السياسي والعسكري 
حيث انتقل إىل كينيا ومكث هناك إىل أن اختطفته االستخبارات الرتكية يف 15 شباط 1999، 

حيث أقتيد إىل تركيا، وانتهى به املطاف سجيناً جبزيرة إميريل الرتكية حىت اآلن. 

على الرغم من األهداف املعلنة للعملية واجلهد الدبلوماسي املكثف الذي بذلته احلكومة 
الرتكية يف إرسال رسائل تطمي لدول العامل فإن األهداف احلقيقية للعملية ال ختفى كوهنا ظاهرة 
من خالل أدبيات حزب العدالة والتنمية الرتكي احلاكم واخللفية التأرخيية للعقلية الرتكية الطورانية 
احلاكمة يف أنقرة منذ عهد كمال أاتتورك وحىت اليوم. وإن تتبع تلك األهداف واخلطوات يثري القلق 
على األهداف املستقبلية للعثمانيي اجلدد يف احلدود الشمالية للعراق؛ ومن هنا جيب تتبع تلك 
األهداف لبحث أفضل الطرق حلماية مصاحل العراق وحدوده يف ظل عامل يستعد ملغادرة حقبة ما 

بعد احلربي ابجتاه نظام عاملي جديد تتغري فيه احملاور.

يعدُّ يوم 24 متوز من عام 1923 يوماً حاساً يف التأريخ الرتكي ويف أتريخ منطقة الشرق 
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األوسط؛ ففي ذلك اليوم أجربت تركيا األاتتوركية على توقيع اتفاقية لوزان الثانية اليت مت مبوجبها حتديد 
حدود اليوانن وبلغاراي والعراق وسوراي وتركيا؛ وتنازلت فيها تركيا عن مطالبها جزر دوديكانيسيا 
أمل  خيبة  املعاهدة  لتلك  احلدودية  الرتتيبات  وسوراي. شكلت  والعراق  والسودان  ومصر  وقربص 
تركية كبرية كوهنا متنع حتول تركيا إىل العب أساس يف الشرق األوسط. لقد كانت أوىل اخلطوات 
الرتكية للتخلص من اإلذالل الذي أحلقته هبا معاهدة لوزان الثانية هو وضع ما أطلق عليه الحقاً 
تسمية مربع أاتتورك الذهيب، والذي يرتكز إىل أربعة أعمدة متثل عصب االسرتاتيجية الرتكية، وتلك 

األعمدة هي: 

تركيا دولة واحدة مركزية مركز قيادهتا يف أنقرة، ورفض النزاعات القائمة على أسس إثنية . 1
ومذهبية حتديداً. 

أولوية احلفاظ على األمن القومي الرتكي، ومصاحل تركيا يف الداخل واخلارج.. 2

عدم السماح بتأسيس دولة كردية يف أي جزء من العامل.. 3

إن تركيا هي ممثل املسلمي الوحيد أمام العامل كوهنا وريثة الدولة العثمانية اليت كانت املظلة . 4
السياسية لكامل جغرافيا املنطقة.

مهما تغريت الوجوه أو املالمح يبقى هذا املربع الذهيب -كما يطلق عليه- هو األساس يف 
تعامل تركيا مع العامل ويف تعامل العامل مع تركيا. وتلك الثوابت االسرتاتيجية صاغها الحقاً املنظر 
املعنون »العمق االسرتاتيجي«  أوغلو« يف كتابه  والتنمية »أمحد داود  العدالة  اجليوسياسي حلزب 
الذي ذكر فيه »إن لدينا مريااثً آل إلينا من الدولة العثمانية، إهنم يقولون هم العثمانيون اجلدد. نعم 
حنن العثمانيون اجلدد. وجند أنفسنا ملزمي ابالهتمام ابلدول الواقعة يف منطقتنا.«  وقد استعار 
أوغلو شعار العثمانيي اجلدد من شعارات »تورغوت أوزال« الرئيس الرتكي خالل املدة -1989



28

حصاد البيان

1993، وكان أول من طرح مفهوم العثمانية اجلديدة ورفع شعار »تركيا من أسوار الصي إىل سور 
برلي«. عمل داود أوغلو على تعزيز فكرة حتويل تركيا إىل قوة فاعلة يف العامل عرب ركيزتي يعتقد 
أهنا ستجعالن أورواب جمربة على القبول برتكيا ضمن االحتاد األورويب، وجترب القوى العظمى والسيما 
الوالايت املتحدة األمريكية على التعامل مع تركيا كالعب أساس يف الساحة الدولية بتعزيز الفكرة 
اليت أوجزها ابلقول: )يف مجيع اجملتمعات يف الشرق األوسط، ال ينظر إىل تركيا على أهنا دولة صديقة 
وشقيقة فقط، بل كزعيم لفكرة جديدة ونظام إقليمي، وأن لديها القدرة على حتديد املستقبل(؛ 
الشرق  من خالل  العاملية  القوى  مع كل  عالقاهتا  تقيم  أن  تركيا  على  إن  القول  إىل  دعا  لذلك 
األوسط. وبعبارة أخرى: فإن الشرق األوسط سيصبح أبرز معامل الدولة املركزية. وكلما أصبحت 
تركيا أكثر أتثرياً يف الشرق األوسط، ازدادت قدرهتا على املساومة يف مواجهة القوى األخرى. وكلما 
أصبحت مكانتها مركزية يف الشرق األوسط، أصبحت أكثر إقناعاً لآلخرين. والعامل الثاين هو أن 

على تركيا جعل أراضيها نقطة تركيز وإعادة توزيع للغاز وتصديره يف العامل. 

وقفت العوامل اجليوسياسية حائاًل دون حتقيق األحالم الرتكية يف اخلروج من املساحة اليت مت 
ختصيصها هلا ضمن معاهدة لوزان الثانية، فرتكيا ال ميكنها التحرش ابحلدود الشرقية خوفاً من فقدان 
األراضي اليت حصلت عليها على وفق »معاهدة موسكو – قارص«، اليت تقوم روسيا ابلتصديق 
عليها كل 25 عاماً، إذ ُوقعت هذه االتفاقية عام 1921، ومبوجبها حصلت أنقرة على مدينة 
قارص اإلرمينية وأردهان وجبل أرارات مقابل إهناء اجملازر اليت تقوم هبا ضد األرمن، وإن تركيا ال 
تستطيع أن تتجه إىل ألبانيا والبوسنة حيث نفوذ دول أورواب الوسطى. وكذلك تتجنب تركيا أي 
مماحكة على احلدود الرتكية اإليرانية اليت وضعتها اتفاقية جالديران خوفاً من إاثرة الطائفة الشيعية 

اليت تتمركز يف مدينيت إزمري وقارص، وكذلك إاثرة العنصر األذري .

من هذا املنطلق فقد عملت تركيا على االستفادة من الوضع القلق على حدودها اجلنوبية 
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مع العراق وسوراي، لكن أحالمها كانت دوماً تصطدم حباجز اجلبال جنوابً. تركز احللم الرتكي على 
اجتياز حاجز اجلبال على احلدود العراقية السورية الرتكية وصواًل إىل السهل الذي يلي ذلك احلاجز 
الذي يتمثل يف مدينيت املوصل يف العراق ومدينة حلب يف سوراي، وحيث إن اتفاقية لوزان اتفاقية 
دولية لرسم احلدود ال ميكن تعديلها إال ابتفاق أطراف املعاهدة كافة؛ مما جيعل تعديل اتفاقية لوزان 
حلماً بعيد املنال؛ لذلك تسعى تركيا إىل إاثرة عواطف سكان املناطق احلدودية من أجل حتقيق 
اليد  اجلغرايف  القرب  لرتكيا حبكم  يكون  أقاليم شبه مستقلة  إنشاء  يتمثل يف  املدى  قريب  هدف 
الطوىل يف إدارهتا حىت حتقيق اهلدف األبعد، وهو ضم تلك املناطق إىل نفوذها مرة أخرى؛ وبتحقيق 
العامل  أمام  للكرد، وتظهر  تتمكن تركيا من حماصرة أي جهد إلنشاء دولة مستقلة  ذلك اهلدف 
كقوى إقليمية رئيسة جترب العامل على التعامل معها، وعلى هذا األساس وحتقيق األمنية األاتتوركية 
القدمية ابالنضمام لالحتاد األورويب فضاًل عن السيطرة على عقدة أانبيب الغاز اجملهزة ألورواب من 

قطر وروسيا وإيران.

اتبعت تركيا األردوغانية أسلوب خلق املشكالت كتكتيك مرحلي حتاول من خالله تثبيت 
دورها اإلقليمي يف املنطقة إلجبار العامل على التعامل معها كوهنا العباً أساسياً يف املنطقة، والوصول 
إىل منطقة ما بعد قمم اجلبال كونه حقاً أترخيياً جيب أن يعرتف به العامل على وفق العقلية الرتكية 
احلاكمة؛ ومن ذلك ميكن أن نفهم اندفاع القوات الرتكية حملاولة احتالل مدينة الباب يف سوراي 
وصواًل إىل حلب وحماولة خلق منطقة نفوذ يف املوصل يف العراق والدعوة إلنشاء منطقة آمنة حبماية 

تركية .

دولة  فرنسا كانت  فرنسي كون  تركي  اتفاق  على  بناء  السورية  الرتكية  احلدود  ترسيم  كان 
انتداب على سوراي آنذاك. وجنَم عن االتفاق نزٌع تدرجيٌي ألراٍض احتوت احلزام الشمايل لسوراي، 
منذ ذلك احلي كانت املنطقة احلدودية منطقة توتر وخالفات تركزت نقاطها يف قضااي احلدود واملياه 
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والكرد. يف عام 1985 اندلع الصراع املسلح بي حزب العمال الكردستاين بزعامة عبد هللا أوجالن، 
وتركيا وقد سحت سوراي للحزب وزعيمه بتأسيس معسكرات تدريبية لعناصر احلزب يف األراضي 
السوريّة. يف مطلع عام 1996 أرسلت تركيا حتذيرات للحكومة السورية بضرورة التوقف املباشر عن 

دعم حزب العمال الكردستاين، وإال »ستضطر تركيا إىل اختاذ ما يلزم حلفظ أمنها القومي”.

يف تشرين األول 1998 أشتدت وترية األزمة السياسية بي تركيا وسوراي، إذ حشدت أنقرة 
النظام  استمرار  السوري يف حال  اجلانب  إىل  احلدود  اجتياح  السورية مهددة  احلدود  قواهتا على 
وإيران  ومصر  العربية  الدول  جامعة  لتدخل  ونتيجة   . الكردستاين  العمال  حزب  بدعم  السوري 
اإلقليمية  الوساطات  تدخل  ونتج من  البلدين،  األزمة بي  يقتضي حبل  التوصل حلل سياسي  مت 
اليت جرت »اتفاقية أضنة« ُسّيت ابالتفاق األمين، اليت ُوِقّعت بي البلدين يف 20 تشرين األول 
التدابري والواجبات  اتفاقية أضنة فإن إخفاق سوراي يف اختاذ  الرابع من  1998. مبوجب امللحق 
األمنية، املنصوص عليها يف هذا االتفاق، يُعطي تركيا احلق يف إختاذ مجيع اإلجراءات األمنية الالزمة 

داخل األراضي السورية حىت عمق 5 كيلومرتات.

ابلعودة إىل عملية )نبع السالم( نرى أن تركيا حبسب ما أعلنته قد مدت عملياهتا إىل ١٠ 
كيلومرتات كمرحلة أوىل، وختطط ملدها إىل 40 كيلومرتاً الحقاً، ورفضت عرضا روسيا ابلعودة 
إىل اتفاقية أضنة ألن 5 كيلومرتات ال حتقق هلا أهدافها؛ وفضاًل عن ذلك فهي تستبق األحداث 
ابستخدام عطاء ما يسمى )اجليش الوطين(؛ لتوسيع رقعة سيطرهتا الحقاً وإحداث تغيري دميغرايف يف 
املنطقة لتوطي مخسة ماليي سوري ممن كانوا مقيمي يف تركيا وحيملون بطاقات إقامة تركية؛ وبذلك 
يتسىن هلا حتقيق النصف األول من خمططاهتا والوصول إىل املنطقة السهلية خلف منطقة اجلبال على 
احلدود السورية، والسيطرة على املوارد النفطية السورية املقيمة يف تلك املنطقة. وستتبع املرحلة األوىل 
عّدة مراحل أخرى الستكمال حترير كامل املساحة اليت تنوي تركيا إقامة مشروع املنطقة اآلمنة فيها 
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واليت تبلغ مساحتها أكثر من 14 ألف كيلومرت مربع تقديرايً.

قلنا إن ذلك هو النصف األول فأين سيكون النصف الثاين من الطموح الرتكي؟ ويرتكز 
ذلك الطموح على جتاوز رؤوس جبال طوروس والوصول إىل املناطق الغنية ابملوارد الطبيعية يف سهول 
ما خلف اجلبال، والتحكم بعقدة أانبيب الغاز القادمة من روسيا وإيران وقطر والذاهبة إىل أورواب، 
وهذا اجلزء من احللم الرتكي لن يتحقق إال ابلوصول إىل منطقة املوصل يف العراق. ذلك اجلزء من 
الطموح الرتكي مل حتاول تركيا إخفاءه، فقد سبق أن أملح الرئيس توركوت أوزال إىل حقوق اترخيية 
سابقة لرتكيا يف كركوك واملوصل. وسبق ألوزال يف اخلامس عشر من كانون الثاين 1991؛ أي: 
قبل شهر ونصف من بدء احلرب على العراق، أن عرض على رئيس االركان الرتكي الفريق أول 
جنيب تورمتاي دخول القوات املسلحة الرتكية إىل مشال العراق وصواًل إىل املوصل وكركوك مع بدء 
قوات التحالف بدخول األراضي العراقية. ويف عام 1995 طالب الرئيس الرتكي سليمان دميرييل 
بضرورة إعادة ترسيم احلدود بي تركيا والعراق؛ ألن منطقيت املوصل وكركوك مازالتا اتبعتي لرتكيا 

وكجزء من إقليم تركيا. 

لقد سح أول اتفاق بي العراق وتركيا للقوات العسكرية الرتكية ابلتوغل يف األراضي العراقية 
مت توقيعه عام 1982 بي احلكومة الرتكية ونظام صدام حسي، سحت مبوجبه احلكومة العراقية 
للقوات الرتكية التوغل يف األراضي العراقية ملسافة تصل إىل 20 كيلومرتاً ملالحقة مسلحي حزب 
العمال الكردستاين يف املناطق احلدودية إلقليم كردستان واستمر هذا االتفاق دون إلغاء أو تعديل 
حىت اآلن، وبعد حرب اخلليج الثانية والتطورات اليت حلقت بوضع الكرد يف مشال العراق، أصدرت 
اجليش  حتديث  وخطط  العسكرية  السياسة  فيه  أوضحت  األبيض«،  »البيان  الرتكية  الدفاع  وزارة 
وتسليحه، واهتمت إيران وسوراي، والعراق، واليوانن، ودواًل أوروبية بتقدمي احلماية والدعم املايل حلزب 
العمال الكردستاين، الذي يقاتل من أجل املقاومة وإقامة دولة كردية مستقلة يف جنوب شرق البالد.
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أطلقت تركيا يف األعوام 1992، و1995، و1996، و1997 عمليات عسكرية واسعة 
املتكرر،  واملدفعي  اجلوي  القصف  عن  فضاًل  من جنودها،  اآلالف  فيها عشرات  النطاق شارك 
اجلنرال  أعلن  عام 1997  هذا. ويف  يومنا  إىل  إستمرت  اليت  اخلاصة  لقواهتا  املكثفة  والعمليات 
إساعيل حقي رئيس أركان اجليش الرتكي )1994 - 1998( الذي قاد انقالابً يف عام 1997 
ضد رئيس احلكومة الرتكية آنذاك جنم الدين أربكان فقد أفصح عن مسألة خطرية وهي ضرورة 
تعديل احلدود مع العراق ألسباب أمنية بعد عام 2002، لقد شهدت تركيا وصول حزب العدالة 
والتنمية إىل السلطة وكان من أول تصرحيات وزير اخلارجية عبد هللا غول عام 2003 خالل لقاء 

صحفي »سنأخذ حق تركيا من البرتول هناك )املوصل وكركوك(«.

يف 27 أيلول 2007 مت االتفاق بي وزير الداخلية العراقي آنذاك جواد البوالين والرتكي 
بشري اتالي يف أثناء زايرة األول اىل أنقرة على متديد االتفاق الذي سبق أن وقعه صدام حسي عام 
1982 وهو اتفاق أمين يسمح مبوجبه للقوات الرتكية مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاين 
داخل األراضي العراقية إال أن هذا االتفاق مدد املساحة املسموح هبا ابلتوغل من 20 كيلومرتاً 

مربعاً إىل 25 كيلومرتاً مربعاً.

يف منتصف عام 2015 كانت خارطة الوجود العسكري يف داخل احلدود العراقية تشري إىل 
أن لرتكيا قاعدة عسكرية كبرية يف ابمرين الواقعة على بعد »45 كيلومرتاً« يف حمافظة دهوك إبقليم 
كردستان العراق منذ عام 1997، فضاًل عن ثالث قواعد أخرى صغرية يف غرييلوك »40 كيلومرتاً 
مشال منطقة العمادية«، وكانيماسي »115 كيلومرتاً مشال دهوك«، وسريسي »30 كيلومرتاً مشال 
زاخو« على احلدود العراقية-الرتكية، وهذه القواعد اثبتة وينتشر فيها جنود أتراك على مدار السنة، 

وإن القوات الرتكية نشرت 600 مقاتل تساندهم العرابت املدرعة يف منطقة بعشيقة .

مما سبق يتبي بكل وضوح أن السيناريو الذي مت تنفيذه يف سوراي وما زال مستمراً حىت 
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الساعة هو ذات السيناريو نفسه املرشح تنفيذه يف العراق والسيما أن القوات الرتكية ابلفعل موجودة 
تركيا،  جنوب  يف  دولة كردية  إقامة  مبنع  فعلياً  موجودة  للتدخل  واحلجة  العراقية،  األراضي  على 
ومالحقة نشاطات حزب العمال الكردستاين ولن تعدم تركيا من إجياد غطاء من داخل العراق لتربير 

حتركاهتا والسيما يف الوضع احلايل للحكومة العراقية. 





35

مقاالت ابحثي املركز

مشروع سد إليسو التركي سيؤدي إلى حرب مياه أخرى
 حيدر الخفاجي *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

2019-10-21
على مّر التأريخ، ظهرت احلضارات وازدهرت على ضفاف البحريات واألهنار، أما يف الوقت 
احلاضر فقد ُرست احلدود بي األمم على وفق معاهدات سياسية، أو نتيجًة لصراعات وحروب 

حددت اخلرائط السياسية واجلغرافية.
لطاملا ُعدت منطقة بالد الرافدين )األرض بي النهرين( أحد أهم مواقع احلضارة اإلنسانية 
ومهد احلضارات العظيمة اليت امتدت آلالف السني. وعلى وفق دراسات املؤرخي واالكتشافات 
األثرية، تقع أقدم حضارة يف العامل بي هنري دجلة والفرات، إذ يعيش اليوم عشرات املاليي من 

الناس.
ينبع هنر الفرات من جبال األانضول الشرقية يف تركيا، ويتدفق إىل سوراي والعراق، ومن مث إىل 
منطقة اخلليج العريب، ويقع جمرى هذا النهر يف غرب العراق، ويتشكل من التقاء هنري قره صو ومراد 
صو يف تركيا اللذين ينبعان ابلقرب من هنر أراس شرق األانضول. عند التقاء هنري قره صو ومراد 
صو، يقرتب الفرات من هنر دجلة، مث يبتعد هنر دجلة مرة أخرى ابجتاه اجلنوب الشرقي ويتدفق 
هنر الفرات غرابً حىت يتقابل النهران ابلقرب من اخلليج العريب. ينبع هنر دجلة من التالل اجلنوبية 
الكربى مثل  املدن  النهر عرب  العراق، جيري  لسلسلة جبال طوروس يف شرق تركيا. وبعد دخول 
املوصل وبغداد حىت جيتمع مع الفرات ويتدفق إىل الكارون لتشكيل شط العرب، ومن مث يصبان 

يف منطقة اخلليج.
أن  تدعي  إذ  السيادة،  ملفهوم  استبدادية وأحادية  قراءة  الرتكية -لألسف-  لدى احلكومة 

مصادر املياه حق هلا ألهنا تنبع من أراضيها.
سد إليسو

بناء  على  اعرتاضاته  العراق  وأبدى  والفرات،  دجلة  هنري  على  إليسو  سد  تركيا  أنشأت 
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السد، لكنه افتقر إىل وسائل ممارسة الضغط السياسي، واعتمد على حسن نوااي تركيا وأتكيداهتا. 
التعرض  ذلك  يف  مبا  السد،  بناء  على  املرتتبة  العواقب  وطأة  االعتياديون  األشخاص  وسيتحمل 
األوان قد فات. مل  السد، لكن  بناء  العراق عام 2017 على  احتج  الرملية.  للغبار والعواصف 
تكن دبلوماسية املياه من اجلانب العراقي قوية وال فعالة يف التوّصل إىل قرار. وعلى الرغم من تزايد 
االحتجاجات من اجلانب العراقي، وبعض الدول اإلقليمية األخرى ضد بناء سد إليسو، إال أن 

تركيا مل ترتاجع عن مشاريعها لبناء السدود على هنري دجلة والفرات.
احتجاجات العراق وبعض املنظمات الدولية ضد سد إليسو

على الرغم من االحتجاجات العراقية وبعض املنظمات الدولية والناشطي يف جمال البيئة، 
أعلنت تركيا -على وفق عدد من وسائل اإلعالم الدولية- بدء ملء السد ابملياه.

ونقلت رويرتز عن عضو يف الربملان الرتكي وبعض الناشطي األتراك صوراً لألقمار الصناعية 
تظهر بدء السلطات الرتكية عملية ملء السد ابملياه]1[.

ومع عدم حتقيق جهود العراق أي نتائج إجيابية، ذكرت رويرتز أن ملء السد قد أتخر ملدة 
إليسو  العراقيي أن سد  العراقي، وصرح عدد من املسؤولي  نتيجة لالعرتاضات من اجلانب  عام 

سيؤدي إىل نقص املياه يف العراق]2[.
نظرة على آاثر سد إليسو على العراق وبلدان املنطقة األخرى

يف عام 1989، أعلنت احلكومة الرتكية عن مشروع جنوب شرق األانضول]3[، وبدأت 
أساسياً يف التسبب ابلعواصف الرتابية  ببناء سد أاتتورك على هنر الفرات؛ وأدى بناء السد دوراً 
وانتشار التصحر يف العراق، وتفاقمت هذه املعضلة ابلنسبة للدول اجملاورة حينما قررت تركيا يف 
عام 2006 بناء سد إليسو على هنر دجلة؛ مما أدى إىل اخنفاض كمية املياه املتدفقة إىل العراق 
بنسبة 60 %. إن بناء هذا السد -الذي يعادل احلجم الكلي جلميع السدود العراقية- سيمنع ما 
يعادل 56 % من كمية املياه املتدفقة إىل العراق، وسيؤدي هذا على األرجح إىل ظهور التصحر 

واجلفاف يف العراق.
كان من املفرتض أن يتم فتح هذا السد يف عام 2019، وأثبتت العملية الواسعة مللء السد 

ابملياه خالل األايم األخرية تصميم تركيا على تنفيذ مشاريعها املائية.
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التصاريح الدولية واآلليات القانونية
على املستوى الدويل، ال توجد معاهدات وضوابط دقيقة ومتكاملة تبي كيفية التعامل مع 

اجملاري املائية املشرتكة بي البلدان.
األمم  اتفاقية  إىل  تنضم  مل  اليت  البلدان  أحد  الصهيوين- هي  والكيان  الصي  تركيا -مثل 
املالحية]4[، وهي  الدولية يف األغراض غري  املائية  لعام 1997 بشأن استخدام اجملاري  املتحدة 
االتفاقية الدولية الوحيدة اليت تناقش جماري املياه العذبة عرب احلدود يف العامل. تلزم املادة اخلامسة 
من هذه االتفاقية الدول اليت متتلك املياه العذبة واملياه اجلوفية حبفظها، وأن تستفيد الدول اليت ميّر 

فيها اجملري املائي من اجملرى املائي الدويل بطريقة منصفة ومعقولة ومثالية.
بينما تلزم املادة السابعة من هذه االتفاقية كل دولة على ضفاف النهر بنظام اجملرى املائي 
العابر للحدود، عند استخدام اجملرى املائي داخل أراضيها، ابختاذ مجيع التدابري املناسبة لتجنب 

التسبب “بضرر كبري” لغريها من األطراف.
ونظراً ألن السد يقع ابلقرب من احلدود اجلنوبية الشرقية لرتكيا، وأن بناءه على هنر دجلة أثناء 
دخول النهر إىل العراق سيكون له أتثري ضار على البيئة يف العراق، فإن بناء هذا السد ال يتطلب 
احلصول على املوافقات القانونية الدولية فقط، بل جيب أيضاً أتمي موافقة العراق والدول اجملاورة 
األخرى؛ لكن على الرغم من ذلك، مضت تركيا ببناء السد، واستكملت املشروع دون احلصول 

على املوافقات القانونية الالزمة من اجملتمع الدويل.
تفاقم الغبار والعواصف الرملية يف غرب العراق وجنوبه

كان الرأي السائد يف السنوات األخرية أن 50 % إىل 75 % من الغبار والعواصف الرملية 
داخل العراق سببها عوامل خارجية. ومع ذلك، حان الوقت لالعرتاف أبن سد إليسو سيشكل 
خطراً على العراق، إذ سيشارك يف تدمري األراضي الزراعية العراقية يف املناطق اليت تقع على ضفاف 
هنر دجلة؛ مما سيؤدي إىل بداية كارثة بيئية أكثر تعقيداً مما كانت عليه يف املاضي. وحذر نشطاء 
البيئة الذين يعملون على صيانة األهوار يف العراق من أن سد إليسو سيخلق مشكالت غري قابلة 
للحل للعراق والبلدان اجملاورة له، وسيؤدي إىل جتفيف أعداد كبرية من األهوار، مثل هور احلويزة، 

وهذا نتيجة املرحلة األوىل من عملية ملء سد إليسو ابملياه]5[.
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التأكيدات الرتكية
إليسو، وقد  له بسبب سد  الدول اجملاورة  العراق وبعض  الوضع احلايل، سيتأثر  بناًء على 
احتجت هذه الدول على بناء السد، وجاء الرد الرتكي مقصوراً على تقدمي بعض الضماانت للدول 
اجملاورة. وأعلن السفري الرتكي يف بغداد فاتح يلدز يف مؤمتر صحفي أن بدء عملية ملء سد إليسو 
ابملياه ال تعين قطع املاء عن العراق]6[. وأضاف أن جزءاً مهماً من النهر ما يزال يتدفق إىل العراق 
دون عوائق، وأكد يلديز أيضاً على أن بناء سد إليسو مل يكن لألغراض الزراعية، وأن الغرض منه 

هو إنتاج الطاقة الكهرومائي ملشاريع إنتاج الكهرابء.]7[
على الرغم من أتكيدات تركيا، إال أن الناشطي يف جمال البيئة يف العديد من دول املنطقة 

ما زالوا قلقي بشأن التأثري البيئي السليب لسد إليسو.
هل ستثمر جهود العراق الدبلوماسية؟

إذا فشلت احللول الدبلوماسية، فإن االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية ابريس )بشأن املناخ(، 
ومعاهدات تغرّي املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف 
األوزون(  لطبقة  املستنفدة  املواد  )بشأن  مونرتايل  وبروتوكول  األهوار  واتفاقية  والتصحر،  الشديد 
ستشكل حجر األساس للحماية القانونية الدولية اليت قد يلجأ هلا العراق للوقوف بوجه مشروع 

سد إليسو.
تُلزم هذه املعاهدات واالتفاقيات الدولية دول جنوب غرب آسيا )مثل تركيا، وسوراي، وإيران، 
واململكة العربية السعودية( مبراعاة جمموعة من االلتزامات اليت تتطلب صياغة برامج تنمية بطريقة 

ال تؤدي إىل تدمري املنطقة.
يقع طلب االمتثال هلذه االلتزامات واملعاهدات الدولية من خالل األمم املتحدة واحملكمة 
الدولية على عاتق وزارة اخلارجية العراقية؛ إذ يواجه العراق أكرب هتديد بيئي يف أترخيه، فضاًل عن 
إىل احللول الدبلوماسية اليت تتبعها وزارة اخلارجية، وميكن للمواطني االعتياديي أيضاً املشاركة يف 
أنشطة مدنية سلمية هتدف إىل تعزيز فكرة استمرارية احلياة والتنمية املستدامة حلشد الرأي العام، 
والقيام حبمالت إعالمية، وتوقيع عريضة مفتوحة، وإرسال رسائل إىل األمي العام لألمم املتحدة 

للتعبري عن احتجاجهم.
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[1[Turkey starts filling huge Tigris river dam, activists say – www.
reuters.com/article/us-turkey-dam/turkey-starts-filling-huge-tigris-
river-dam-activists-say-idUSKCN1US194

]2]- املصدر نفسه.
[3[THE SOUTHEASTERN ANATOLIA PROJECT )GAP(- 
http://www.gap.gov.tr/en/what-s-gap-page-1.html

[4[Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of 
International WatercoursesNew York, 21 May 1997-https://
treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xxvii-
12&chapter=27&lang=en

[5[NEW EDEN MASTER PLANFOR INTEGRATED WATER 
RESOURCES MANAGEMENTIN THE MARSHLANDS 
AREA-http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.9
8.2941&rep=rep1&type=pdf

]6]- السفري الرتكي لدى بغداد: أنقرة ستطلق مياه هنر دجلة إىل العراق من سد أليسو–
The Turkish Ambassador to Baghdad: Ankara will release the 
waters of the Tigris River into Iraq through the Ilisu dam https://s.
thebaghdadpost.com/ar/106347

]7]- املصدر نفسه.
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نحو برنامج إنقاذ إلصالحات مقنعة
د. علي طاهر الحمود *

2019-10-26
بعد حتقيق النصر على داعش وارتفاع سقف مطالبات الناس احلياتية واخلدمية، واملظاهرات 
االحتجاجية املؤثرة يف مطالبها ومربراهتا، ابتت القوى السياسية مطالبة أكثر من أي وقت مضى 
قبل  الدميقراطي  والنظام  السياسية  ابلعملية  املواطني  ثقة  يعيد  ودقيق  واضح  إصالحي  بربانمج 

تعرضهما إىل خطر حمدق. 

إن استمرار االحتجاجات وعدم قناعة الوسط اإلعالمي والنخبوي والشارع بنتائج التحقيق 
يف أعمال القنص والعنف املفرط حبق املتظاهرين، واستمرار ضغط املرجعية الدينية بضرورة وجود 
برانمج إصالحي واضح ومقنع حيظى بدعمها ودعم الشارع، يستدعي من املتصدين للعمل السياسي 
إبداء خطوة متقدمة على اآلخرين بربانمج إصالحي متهيدي، ملرحلة ما بعد االحتجاجات، أو ما 

بعد احلكومة احلالية. 

قوية، هتدف إىل احلصول على  إرادة سياسية  الربانمج إبظهار  يتصف  أن  الضروري  ومن 
تفويض شعيب واضح؛ لتحقيق اإلصالحات ويف مقدمتها املصداقية يف مكافحة الفساد والفاسدين. 
ويفرتض أبي برانمج اصالحي أن يعمل على استقطاب الشباب من ذوي اخلربة والتعليم اجليد 
خارج العراق وداخله، ومتكينهم من قيادة اإلصالحات بداًل من االعتماد على املوظفي احلاليي 
مهما عال شأهنم، ومكانتهم، اذ اهنم مدربون ضمن النظام البريوقراطي احلايل، ومن الصعوبة تصور 

حتررهم منه.

الدولة ودورها ودوائرها لصاحل  الربانمج اإلصالحي بضرورة حتجيم عمل  وينبغي أن يؤمن 
احلد من البريوقراطية والروتي ضمن نظام اقتصادي مفتوح وشفاف، بداًل من التوجه الذي طبع 
احلكومات بعد 2003 بفتح أبواب التعيي احلكومي حد التخمة والتشّبع ابلبريوقراطية والفساد. 

اإلعالم  على  واالعتماد  متوقعة،  غري  وأساليب  مبتكرة  جهوداً  الفساد  مكافحة  وتتطلب 

*  ابحث واكادميي واستاذ االجتماع السياسي يف جامعة بغداد - كلية اآلداب.
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الشعيب املكثف لتحويل اإلصالحات من إرادة سياسية إىل توجه شعيب وتشجيع الصاحلي على 
مالحقة الفساد والفاسدين. 

عملية  تتوىل  منسجمة  مصغرة  قيادة  الفساد  ومكافحة  اإلصالح  عملية  قيادة  وتتطلب 
التنسيق، واختاذ القرارات بنحٍو مكثف وسريع وفاعل، وإن عملية اإلصالح تتطلب االنفتاح على 

التجارب الدولية بدل االنغالق على الذات بداعي احلفاظ على السيادة أو حنو ذلك. 

وتستدعي اإلصالحات املستدامة تسخري احلكومة التقنيات احلديثة على نطاق واسع للحد 
من تعامل موظفيها مع املواطني واملستثمرين. 

وإن الورقة احلالية هي أفكار مكثفة لربانمج إصالحي يبتعد عن إطالق الشعارات واألهداف 
العامة، ويستهدف إعادة ثقة اجلمهور ابلنظام السياسي، إذ تتضمن اقرتاحات يف ملفات مكافحة 

الفساد واإلدارة واالقتصاد والسياسة.

ملف مكافحة الفساد

• تفعيل التحقيق يف ملفات الفساد الكربى، مثل قضية األسلحة الروسية، والطائرات الكندية، 	
واملدينة الصناعية يف البصرة، وغريها، واعتقال املتهمي؛ ليكون األمر رسالة واضحة للجمهور، 

والقوى السياسية، والقضاء، جبدية احلكومة يف مالحقة الفساد والفاسدين.

• االستعانة بفريق حتقيق دويل ليعي العراق على مالحقة الفاسدين واالموال املهربة، وليكون هذا 	
االمر رسالة للمجتمع الدويل جبدية احلكومة يف هذا امللف.

• التواصل املكثف مع اإلعالم والناشطي ومنظمات اجملتمع املدين، من اجل االستعانة هبم يف 	
محلة مكافحة الفساد، وساع رأيهم يف نقاط اخللل، وهو جزء من اشراك اجلمهور يف هذا األمر 

بداًل من انتظار مظاهرات احتجاجية.

• والرشوة 	 االبتزاز  اكتشاف حاالت  على  واحلّث  السريي،  االقتصادي  واألمن  الشرطة  تفعيل 
والفساد بنصب الكامريات يف الدوائر اخلدمية.

• اقرتاح التشريعات أو التعديالت القانونية احلاسة ملكافحة الفساد دفعة واحدة، تتضمن طرد 	
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املوظفي املسيئي من الوظيفة العامة، ومساومة املختلسي واملنتفعي لدفع ما بذمتهم إىل خزينة 
الدولة. 

• تشكيل جلان من أكادمييي ومنظمات دولية وحملية، وابالستعانة ابجلمهور عرب تواصل مباشر، 	
فضاًل عن مسؤولي سابقي وحاليي يف الدوائر واملؤسسات والقضااي اآلتية، من أجل تشخيص 
مواطن الفساد، واقرتاح طرق ملكافحته )مزاد العملة يف البنك املركزي، والبطاقة التموينية 
عقوداً وتوزيعاً، واملنافذ احلدودية، ودائرة الضريبة، ودائرة اجلمارك، والتسجيل العقاري، 
ومعاشات اجلنود وأرزاقهم يف القوات املسلحة املتنوعة، ومراكز الشرطة، وشرطة املرور، 
واملصارف احلكومية واألهلية، واملدارس واجلامعات احلكومية واألهلية، والبعثات ومعادلة 
الوقود،  حمطات  و  النزاهة،  وهيئة  والقضاء،  االجتماعية،  احلماية  وشبكة  الشهادات، 
ورواتب املسؤولني ومحاايهتم ونثرايت مكاتبهم، والعقود اجلانبية يف النفط والغاز، واملصانع 
احلكومية، وهيئات االستثمار، والنافذة الواحدة يف هيئات االستثمار اليت مل تنفذ حىت 
ونظام  املقدسة،  والعتبات  والعدالة،  واملساءلة  والسجناء  الشهداء  ومؤسسات  اآلن، 

التعاقدات احلكومية، وشركات االتصاالت، وشركات اإلنرتنت، وغريها( 

ملف اإلدارة واالقتصاد

• ال ميكن احلديث عن احلد من الفساد أو زايدة فاعلية النظام اإلداري دون مزيد من الرقابة 	
والشفافية يف العمل وتقليص البريوقراطية؛ عرب إجناز احلكومة االلكرتونية والتخلص من األعمال 

الورقية ضمن مدة زمنية معقولة وابلتعاقد مع شركات عاملية هبذا الصدد.

• من الضروري إعادة الثقة ابهليئات املستقلة لتكون مستقلة ابلفعل، وذلك من خالل االستعانة 	
ابجلهات الدولية واملنظمات احمللية الختيار شخصيات على وفق نظام النقاط، يتم اختيارهم 

ايضا بعد اختبارهم من حيث احاطتهم ابلقانون واإلدارة واجلوانب النفسية. 

• بعد اختيار جملس اخلدمة االحتادي على وفق النظام املذكور آنفاً، ميكن تطبيق اإلجراء عينه 	
حبق الدرجات اخلاصة )مدير عام وما يعادله، وكيل وزارة وما يعادله(. 

• تعديل القانون لتكون الدرجات اخلاصة )مدير عام وما يعادله، وكيل وزارة وما يعادله( ألربع 	
سنوات قابلة للتمديد بطلب من املسؤول األعلى. 
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• تعديل القانون لتكون خمصصات الدرجات اخلاصة )مدير عام وما يعادله، وكيل وزارة وما يعادله، 	
وزير وما يعادله، والرائسات الثالث( خمصصات مقطوعة، وغري مشمولة ابلتقاعد أو االستمرار. 

وعّد هذه الدرجات الوظيفية مشمولة اعتيادايً بنظام سلم الرواتب ترفيعاً وعالوًة وتقاعداً. 

• إحالة مشروع سكك احلديد الكهرابئي لربط ميناء الفاو الكبري برتكيا للتنفيذ، مع مشول مجيع 	
حمافظات العراق هبذا الربط. 

إن هذا املشروع حيقق تواصل احملافظات، ويشغل مئات اآلالف من األيدي العاملة، والكثري 
من الربح االقتصادي للبالد، فضاًل عن الربط االسرتاتيجي للعراق مبنظومة االقتصاد العاملي.

• إحالة مشروع ميناء الفاو الكبري لالستثمار، وتسريع إجناز اخلطة احلالية، مع وجود استعداد 	
لشركات عاملية ودول مثل الياابن أعلنت سابقاً عن استعدادها لتنفيذ املشروع.

• االجتاه حنو االقتصاد احلّر املفتوح ابلتخلص من القواني املرتاكمة منذ العهد امللكي حىت اآلن 	
اليت تبلغ حنو 21 ألف قانون وأنظمة وتعليمات وأوامر وتوجيهات أغلقت االقتصاد، ووجهته 
إلعدام كل  التشريعية«  »املقصلة  تنفيذ  ميكن  وبذلك  ريعي؛  أوامري  اشرتاكي  اقتصاد  حنو 

القواني االقتصادية املضرّة دفعة واحدة، واستبداهلا بقواني عصرية ورشيقة وفاعلة.

• وأن 	 دفعة واحدة،  اإلدارية  اإلجراءات  لتوحيد  بعضاً  ببعضها  أعماهلا  الدولة  ربط مؤسسات 
تتحدد املعامالت الرسية، وتدمج مع بعضها، على وفق التجارب الدولية، وأن تكون املؤسسات 

معنية جبمع املعلومات وليس الزابئن.

• رفع شعار »السكوت عالمة الرضا«، مبعىن إجبار املؤسسات على إصدار الرتاخيص واإلجازات 	
إذ  الرتخيص صادراً،  يعدُّ  احلالة  أقصى، ويف غري هذه  -مثاًل- كحّد  يوماً   20 يف غضون 

يتحمل املسؤول احلكومي أو املوظف أي خطأ حمتمل.

• إنشاء وكالة وطنية جديدة تعتمد النافذة الواحدة إلصدار السجالت العامة للمواطني بدقائق 	
معدودة، تشمل شهادة امليالد والوفاة والبطاقة الوطنية، وجواز السفر، وواثئق الزواج واهلجرة، 
ومعادلة الواثئق، والبطاقة التموينية والسكن، وإجازات السوق وتسجيل السيارات، وكل ذلك 
تقليصاً للبريوقراطية ومتهيداً إللغاء شرط محل اهلوية، أو إجازة السوق، إذ إبمكان الشرطة أو 

املؤسسات احلكومية التحقق من ذلك إلكرتونياً. 
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• إشاء قاعدة بياانت موحدة جلميع املواطني تبي عملهم، أو بطالتهم، ومصادر دخلهم، وارقام 	
حساابهتم، لغرض تطبيق نظام جباية الضرائب، والضمان االجتماعي على اجلميع، مع حتقيق 

رقابة على وفق قانون »من أين لك هذا؟«.

• ومنح 	 بعضاً،  ببعضها  البلدية،  واخلدمات  واهلاتف،  والغاز،  والكهرابء،  املاء،  ربط خدمات 
الصالحية لقطع اخلدمة يف حال عدم دفع املستهلك ما عليه خالل 3 أشهر متتالية.

• توحيد هيئات االستثمار مع جملس اإلعمار املقرر إنشاؤه، وجعل أعماله إلكرتونياً، وحتديد 	
مهلة زمنية إلصدار تراخيص االستثمار للمستثمرين.

• إقرار قانون التنمية العقارية الذي يتضمن خطة متقدمة حلل مشكلة السكن يف العراق.	

• حسم القضااي اخلاصة ابلقطاع النفطي من خالل استثمار الغاز املصاحب )علماً أن العراق 	
خيسر أكثر من 5 مليارات دوالر سنوايً نتيجة إحراقه(، وإهناء استرياد املشتقات النفطية من 
خالل إحالة مشاريع التصفية والبرتوكيمياوايت؛ لتحقيق االكتفاء الذايت ابلسرعة املمكنة، وهو 
الذي يكلفنا حنو 4 مليارات دوالر حالياً، وأيضا إنشاء أسطول لنقل النفط اخلام لألسواق 
جولة  ابستحقاقات  النظر  وإعادة  حاليًا-،  النقل  -كلفة  دوالر  ملياري  حنو  لتوفري  الدولية 
الرتاخيص ومدفوعاهتا اذ تكلف ميزانية الدولة 15 مليار دوالر حالياً، واستثمار الغاز احلر 
يف حقول )عكاز، وراوة، وكل املنطقة الشمالية الغربية(، إذ سيوفر رحباً سنوايً يقدر أبكثر من 
15 مليار دوالر، واالهتمام ابلصناعات اخلاصة ابلنفط لتوفري حنو 2 مليار دوالر مما ينفق 
اآلن، والعمل على إهناء اعتماد حمطات الكهرابء على النفط األسود الذي يكلف الدولة 6 

مليارات دوالر حالياً. 

• اعتماد اخلطة الياابنية إلعادة تفعيل الصناعة الكورية اجلنوبية دفعة واحدة، وهي خطة صاحلة 	
تفعيل  يتم مبوجبها  استثمارية عميقة  للدخول بشراكة  الياابن نفسها،  لالعتماد ابلتفاهم مع 

270 شركة صناعية عامة، وتعديل القواني والتعليمات اخلاصة ابلصناعة.

امللف السياسي

• الدعوة إىل كتابة دستور جديد يعتمد النظام الرائسي بداًل من الربملاين. وال شك يف أن العراقيي 	
كانوا يبحثون سابقاً عن شرعية التمثيل عرب النظام الربملاين، إال أن ضعف الكابينات احلكومية 
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وشيوع احملاصصة والفساد، والتوافقية شّلت حركة احلكومة؛ مما دعا النخبة واملراقبي واجلمهور 
إىل التخلص من كل ذلك عرب نظام رائسي قوي ومسؤول. وبذلك فإن الدعوات إىل النظام 
الرائسي منطقية جداً هتدف إىل إبراز شرعية اإلجناز للحكومة مع عدم إغفال شرعية التمثيل. 
فالنظام الرائسي أقدر على إجناز اإلصالحات وحتقيق التقدم وإعطاء صورة قوية موحدة للعراق 
أجل  من  كبرياً  جهوداً  يضيع  الذي  الربملاين  النظام  من  بداًل  واإلقليمية،  الدولية  احملافل  يف 
املساومات، وحتقيق التوازانت السياسية واالنتخابية على حساب اإلجناز االقتصادي واخلدمي، 
هتّرابً من استحقاقات املسؤولية ورغبًة ابستمرار الوجود يف السلطة أبي مثن، وهي التجربة اليت 

عاشها العراق منذ 2003. 

حيث  من  احلايل  الدستور  يف  املوجودة  الثغرات  اجلديد  الدستور  يتجاوز  أن  من  بّد  وال 
صالحية األقاليم، وسيطرة احلكومة على السياسة اخلارجية والقوات املسلحة واحلدود واملياه وغريها.

وأيضا يتضمن الدستور آليات أوضح حملاسبة النواب واستبداهلم، ورفع احلصانة عن اجلناايت 
واجلنح وحصرها ابلتصرحيات السياسية.

• ال ميكن احلديث عن إصالح سياسي من دون قانون جديد ومقنع عراقياً ودولياً، للمفوضية 	
العليا املستقلة لالنتخاابت، وقانون االنتخاابت، وتعديل قانون األحزاب مبا يضمن مزيدا من 
الشفافية وممارسة الدميقراطية فيها، وإقرار القواني الدستورية املتأخرة مثل قانون جملس االحتاد، 

واحملكمة االحتادية، وحرية التظاهر والوصول للمعلومة، وغريها.

• من املهم اإلسراع ابنضمام العراق إىل االتفاقيات الدولية لعودة البالد عضواً فاعاًل يف اجملتمع 	
الدويل، وأيضاً حّل الكثري من العقد واملشكالت الداخلية. فمثاًل من الضروري انضمام العراق 
التفاقيات التحكيم الدويل وهو شرط أساس للشركات األجنبية املستثمرة. ومبا أن عدد هذه 
االتفاقيات كبري، وعمل الربملان بطيء، فيمكن اقرتاح انضمام العراق إىل مجيع هذه االتفاقيات 

دفعة واحدة وبقانون واحد. 
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االحتجاجات في العراق ونتائجها
أيمن الفيصل *

* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.

2019-10-30

تستمر وترية االحتجاجات يف العديد من املدن العربية واآلسيوية يف الوقت الراهن، وتتوزع 
أصوات  وترتفع  ولبنان،  العراق  يف  عربياً  أبرزها  ولكن  عموماً  وآسيا  األوسط  الشرق  يف  جغرافياً 
احملتجي فيها مطالبًة إبصالحات جوهرية يف بنية النظام السياسي وطبيعته اترة، وتطالب بتوفري أيسر 
مقومات العيش، وتوفري فرص عمل، ومعاجلة سوء اخلدمات اترة أخرى، وترافق هذه االحتجاجات 

بي احلي واآلخر بعض األفعال اليت تؤثر سلباً جتاه مطالبها املشروعة.

يف العراق بدأت موجة االحتجاجات تتصاعد يف بداية شهر تشرين األول من هذا العام 
ورافقها حظر للتجوال لعدة أايم يف العاصمة بغداد، وقطع خدمات اإلنرتنت يف عموم البالد، حىت 
هدأت هذه املوجة قبيل زايرة األربعي السنوية يف عموم احملافظات، ولكن سرعان ما عادت موجة 
هذه االحتجاجات إىل الواجهة يف 25 من الشهر نفسه متخذة من احملافظات اجلنوبية منطلقاً 
هلا لتشهد أعمال عنف وقمع متصاعدة يف عدة حمافظات كان أبرزها يف حمافظيت املثىن وذي قار، 
وشهدت أيضاً حرق العديد من مقار األحزاب السياسية والفصائل املسلحة يف هيئة احلشد الشعيب، 
وأبدى كثريون ختوفهم من تصاعد موجة األعمال التخريبية وغري املنضبطة من أن تؤدي إىل نشوب 

نزاع مسلح داخلياً قد خيلط األوراق، ويزهق األرواح دون الوصول إىل نتيجة.

االحتجاجات  األولية هلذه  النتائج  أظهرتُه  ملا  ما ميكن حتديده على مستوايت خمتلفة  إن 
هلا  املتصديي  تراخي  مدى  أظهرت  جديدة  مشكالت  أمام  جيعلنا  قد  اللحظة  حىت  املستمرة 
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وضعفهم؛ مما سلطت الضوء على ضبابية املوقف على مستويي حكومي وشعيب يف آن واحد.

سياسياً: يرى مراقبون أن األزمة احلالية اليت يعاين منها البالد أثبتت ضعفاً يف ممارسة النظام 
الدميقراطي يف العراق، والسعي حنو إجياد البديل يف الوقت الراهن عرب تعديل دستوري، واملطالبة 
بتغيري نظام احلكم يف العراق إىل رائسي، وتقليص الوزارات املتخمة ابلبطالة املقنعة، وإلغاء جمالس 
احملافظات؛ وهو ما جاء يف جلسة جملس النواب ابلتصويت على مجلة من القرارات لتهدئة الشارع 
وامتيازات  الثالث،  الرائسات  امتيازات  »إلغاء  بينها  من  األول كان  تشرين  يوم 28  يف جلسته 
بدرجتهم، وحل  ومن  العامي،  واملديرين  الوزارات،  ووكالء  القضائية،  والسلطة  والنواب،  الوزراء، 

جمالس احملافظات غري املنتظمة يف إقليم«1.

لقد أظهرت األزمة احلالية فشاًل يف مفاصل األجهزة الرسية وأتثرها ابلقرار السياسي نتيجة 
احملاصصة اليت يعاين منها البلد، وعلى سبيل املثال مل تستطع وزارة االتصاالت أن حتجب مواقع 
التواصل االجتماعي مبعزل عن قطع خدمة اإلنرتنت هنائياً إال بعد إجراء أعمال تكنولوجية خاصة 

كانت تفتقرها الوزارة على طوال 14 سنة ماضية.

القيادة  مقومات  أي  امتالك  وعدم  احلكومي،  األداء  ضعف  أيضاً  االحتجاجات  وأظهرت 
واإلدارة يف األزمة، إذ أوضحت تشتت القرار األمين وتضارب الصالحيات بي تشكيالت الوزارة األمنية 
الواحدة داخل أجهزهتا، فضاًل عن التقاطع يف الصالحيات بينها وبي الوزارات األخرى، هذا غري وجود 
قرارات متذبذبة وضعيفة نتيجة افتقار قيادة حازمة وقادرة على التوازن يف التعامل يف مثل هكذا أزمات، 
وأفصحت االحتجاجات عن دور اخلطاب السياسي من لدن اجلهات السياسية والدينية الذي ال يرتقي 
ملستوى األزمة احلالية ومعاجلتها؛ مما ولد قرارات ضعيفة مل خيرج منها ما يناسب حجم املسؤولية امللقاة 
امتيازات كبار  والغاء  والنواحي  احملافظات واالقضية  الدستور وحل جمالس  لتعديل  النواب يصوت على تشكيل جلنة  1- جملس 

املسؤولي – جملس النواب العراقي:
http://ar.parliament.iq/2019/10/28/جملس-النواب-يصوت-على-تشكيل-جلنة-لتعديل/ 
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على عاتق أصحاب القرار، إذ أخذوا يتعاملون مع خمرجات هذه االحتجاجات عرب قطع الطرقات، 
وخدمة اإلنرتنت، وفرض حظر التجوال، وعزل املناطق عن بعضها ابحلواجز الكونكريتية.

البلد واحلياة داخله، على عكس  تلقي بظالهلا وشل حركة  أن  السياسية  استطاعت األزمة 
بلدان الدميقراطية احلقيقية اليت تكون فيها االختالفات أبساليب نبيلة داخل أروقة صناعة القرار، وال 
تتعداه إىل أكثر من ذلك، إال آذ تطلب األمر الضغط من قبل املؤيدين يف الشارع وبطرق سلمية 
ومؤثرة، واستطاعت حركة االحتجاجات أيضاً أن تلقي بظالهلا على امللف اخلارجي الذي مل يسلم 
الكافية »لتؤهله من  األصوات  العراق من مجع عدد  يستطع  مل  إذ  االحتجاجات،  نتائج هذه  من 
احلفاظ على مقعده يف جملس حقوق االنسان مؤخراً«2؛ مما عزى مراقبون إن احداث العنف األخرية 
اليت رافقت االحتجاجات يف البالد رمبا قد أثرت يف ذلك مما جعل العراق يتمتع بعضوية اجمللس 

بصفة مراقب.

إن املوقف السياسي يف العراق معقد وشائك، وقد أبدى حمللون ومقربون من الكتل السياسية   
الرئيسة يف البالد خماوفهم من الصدام الداخلي بي القوى السياسية، وجعل موجة االحتجاجات ذريعة 
لتصفية احلساابت فيما بينهم، وهو ما حذرت منه املرجعية الدينية يف خطبتها اجلمعة املاضية 25 
تشرين األول، وأوضحت مجلة من النقاط اليت اشارت فيها إىل ضرورة »رعاية األموال العامة واخلاصة، 
وعدم التعرض للمنشآت احلكومية أو ملمتلكات املواطني، فضاًل عن احملافظة على سلمية التظاهر 
لتحقيق املطالب املشروعة، ودعوة القوات األمنية إىل احلفاظ على أرواح املتظاهرين، ورص الصفوف 
أمام التحدايت اليت يواجهها البلد«3، وهو ما أعطى مشروعية غري مباشرة ابستمرار االحتجاجات 

2- العراق ينتقد إخراجه من عضوية جملس حقوق اإلنسان األممي،
https://aawsat.com/home/article/1953286/-الـــعـــراق-يـــنـــتـــقـــد-إخـــراجـــه-مـــن-عـــضـــويـــة
 جملس-حقوق-اإلنسان-األممي

3- اخلطبة الثانية لصالة اجلمعة يف كربالء – العتبة احلسينية بتاريخ 25/10/2019
https://www.sistani.org/arabic/archive/26351/ 
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واحلفاظ على سلميتها بغية الضغط حنو حتقيق األهداف املرجوة منها من جهة، وتفويت الفرصة على 
اخلارجي عن القانون وغري املنضبطي من ضرب اهلدف من االحتجاجات السلمية من جهة أخرى، 

الذي من شأنه أن يؤدي إىل توسع حالة االنقسام السياسي واملذهيب اجتماعياً بي أبناء البلد.

اقتصادايً: أدت األوضاع املضطربة مؤخراً يف العراق إىل خلق حالة من الفوضى االقتصادية 
الغذائية وغريها، وارتفاع  للمواد  الناس  التجار دون مربر، واستغالل حاجة  يف األسواق، وجشع 
أسعار املواد االستهالكية واالحتياجات األساسية لدى املواطني، وكذلك أثرت أزمة االحتجاجات 
على حركة البضائع واملواد اإلنشائية بي احملافظات وداخل احملافظة نفسها حتت ذريعة األسباب 
األمنية؛ مما ولد حالة من االستياء والركود االقتصادي منذ بداية الشهر احلايل، وأدت االحتجاجات 
إىل مزيد من اإلرابك أمام االستثمار األجنيب واحمللي يف البلد، فضاًل عن شركات االستثمار النفطية 
يف وسط البالد وجنوبه، واخلوف من تلكؤ حركة املشاريع يف قطاع الطاقة والتزامات العراق املالية 
مع الشركات املستثمرة، فضاًل عن القروض التجارية املمنوحة للعراق من »قبل وكالة الصادرات 
الدولية«4، وأثرت حركة االحتجاجات أيضاً يف جمال الرتبية والتعليم من جانب املدارس الدولية 
اليت تعمل يف العراق، واخنفاض نسبة املتقدمي من األساتذة والعاملي اجلدد فيها الذي جاء نتيجة 

الوضع األمين الراهن الذي تعيشُه البالد.

اجتماعياً وأمنياً: بعد االنتصارات اليت حققها العراقيون يف حرهبم ضد اإلرهاب منُذ دخول 
داعش عام 2014 وحىت إعالن النصر عام 2017، وتقدمي الكثري يف هذا الطريق الذي خطُه 
مؤشر  أن  واضحاً  أصبح  صنوفهم،  جبميع  املسلحة  القوات  وأبناء  متطوعي،  من  الشعب  أبناء 
الثقة العالية ازداد بي املواطني والقوات األمنية اليت مت إعادة هيكلتها، وتطوير قدراهتا مع الشركاء 
الدوليي، ولكن املخاوف اليت يراها املتابعون للشأن السياسي واألمين من اخلرباء احملليي والدوليي 

4- ملعرفة املزيد عن اعمال هذه الوكالة:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Export_credit_agency 
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نتيجة التوتر األمين الذي رافق االحتجاجات منذ انطالقها قد يؤدي إىل كسر حاجز هذه الثقة؛ 
مما قد يولد حالة من االستياء أو هز الثقة يف نفوس املواطني جتاه هذه القوات نتيجة أعمال القمع 

اليت شهدهتا احملافظات احملتجة من قبل القوات األمنية.

فضاًل عن ذلك فإن واحدة من نتائج االحتجاجات اليت ما تزال مستمرة حىت اليوم أهنا   
ولدت الكثري من القتلى واجلرحى يف صفوف احملتجي يف حمافظات خمتلفة، وتصاعد الغضب جتاه 
ذلك، وهنا تضعنا هذه النتيجة أمام تساؤل مهم، هو: من سيتحمل مسؤولية إراقة هذه الدماء؟ إذا 
ما علمنا أن اجملتمع العراقي جمتمع عشائري وأن األطراف يف هذه االحتجاجات )احملتجي والقوات 
يلجأ  قد  وهنا  اآلخر؛  بعضُه  يعرف  اجلميع  وأن  مباشر،  بنحو  بعضاً  بعضهم  يواجهون  األمنية( 
الطرفان إىل استخدام الضغط العشائري لالنتقام أو للثأر، ومثال ذلك ما حصل يف مدينة العمارة 
من مقتل أحد قادة الفصائل يف احلشد الشعيب، وإعالن اجلهة اليت ينتمي إليها أبهنا سُتحاسب 

اجلناة على وفق القانون والثأر له؛ وهنا نكون أمام إراقة دماء جديدة بي أبناء الوطن الواحد.

احملصلة

السياسة واالقتصادية واألمنية قد  أثر يف جممل احلياة  الذي  التوتر  البلد من حالة  به  إن ما مير   
تستمر إىل وقت غري معلوم، فمطالب احملتجي كثرية ومتشعبة وغري موحدة، واملواقف السياسية متذبذبة 
وتنم عن اهنيار االتفاقيات والتحالفات فيما بينها تبعاً للمكاسب السياسية اليت خسرهتا اطراف وكسبتها 
أطراف أخرى، وهذا من شأنه أن يؤثر على أي عملية تشريعية أو تنفيذية مستقبلية على مستوى التعديالت 
وقانون  املكوانت  خمتلف  بي  السياسية  التحالفات  طبيعة  إىل  وصواًل  اخلدمية  امللفات  أو  الدستورية، 
االنتخاابت، أو حىت إعادة فتح ملفات سابقة مثل التوازن يف مؤسسات الدولة، أو حصر السالح بيد 

الدولة.
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إن األمور قد تذهب ابجتاه االستماع إىل مطالب احملتجي املشروعة وتنفيذها، وهو ما   
املطالب على  تنفيذ هذه  إذا كانت هناك ضماانت ُتساعد يف  النسيب  من اهلدوء  سيحقق شيئاً 
وفق القانون والتعليمات النافذة، أو الذهاب ابجتاه سحب الثقة من احلكومة وحل الربملان نفسه 
والدعوة إىل انتخاابت مبكرة يف مدة أقصاها )60( يوماً؛ ومما قد أييت بنتائج انتخاابت حاسة 
ميكن تشكيل حكومة أغلبية سياسية من خالهلا تتمتع بدعم برملاين واضح، وقد ُيساعد احلراك 
الشعيب احلايل نتيجة االحتجاجات األخرية إىل مشاركة واسعة من الشباب يف االنتخاابت القادمة 
وقد تقود التعديالت الدستورية املقرتحة من قبل الربملان إىل تغيري املناخ السياسي يف البالد بنحو 

كامل الذي سُيساعد يف نشوء قوى سياسية جديدة حاملة ملشروع اإلصالح يف املرحلة املقبلة.

إن السياقات الدستورية اليت بينتها املادة )64( من الدستور العراقي إن »االنتخاابت املبكرة 
تستدعي أن يوافق رئيس اجلمهورية على طلب من رئيس جملس الوزراء على حل الربملان، والدعوة 
النتخاابت مبكرة خالل 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إال بتصويت جملس النواب على حل اجمللس 
165 صواتً، وتعترب احلكومة مستقيلة وتتحول إىل  لعدد أعضائه، أي أبغلبية  املطلقة  ابألغلبية 

حكومة تصريف أعمال«5.

بينها  من  إىل مشكالت جديدة  أعمال سيؤدي  تصريف  إىل حكومة  احلكومة  إن حتّول 
عدم مترير املوازنة، والتوقف عن التوقيع على عدد من املشاريع اجلديدة والقواني املطلوب تشريعها 
أبسرع وقت اليت يُطالب هبا احملتجون يف الوقت الراهن، وتغيري املفوضية العليا لالنتخاابت وقانون 
االنتخاابت، فضاًل عن توقف صالحيات الوزراء للبت يف القرارات الوزارية اليت متس حياة املواطن.

5- دستور مجهورية العراق لعام 2005،
http://ar.parliament.iq/الدستور-العراقي/ 
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إن السعي حنو اتباع آليات قانونية وأكثر دميقراطية عرب أطر دستورية وآليات عملية وواقعية 
رمبا هي أحد الوسائل للخروج من األزمة احلالية، اليت من شأهنا املساعدة يف بناء مناخ سياسي 

جديد ُيساعد يف إنشاء أحزاب أو تيارات جديدة لتقود عملية التغيري املنشود يف املرحلة املقبلة.

واألهم هنا أن العراق قد مر أبزمات أكثر وقعاً من هذه وقد جتاوزها، وهو ما سيحدث يف 
الوقت الراهن؛ ألن هذه االحتجاجات أو التظاهرات هي وسيلة من وسائل الدميقراطية املشروعة 

اليت ميارسها الشعب ابلتعبري عن رأيه بطريقة سلمية اليت كفلها له الدستور.





55

مقاالت ابحثي املركز

عزل الرئيس األمريكي بين النص الدستوري واإلرادة السياسية

* طالب دكتوراه – كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد.
** ماجستري يف العلوم السياسية – جامعة بغداد.

2019-11-2

اثرت يف اآلونة األخرية يف الوالايت املتحدة األمريكية موجة تنديدات ضد الرئيس األمريكي 
دوانلد ترامب انتهت إبعالن بدء اإلجراءات القانونية لعزله، جاء هذا القرار نتيجة اهتام ترامب 
ابنتهاكه للدستور عرب السعي إىل احلصول على مساعدة دولة أجنبية إليذاء خصمه الدميقراطي جو 
ابيدن املرشح الدميقراطي للرائسة يف االنتخاابت املقبلة، إذ أشارت مضمون مكاملة أجراها ترامب 
مع الرئيس األوكراين فالدميري زيلينسكي طالباً منه إجراء حتقيق بشأن نشاط جنل جو ابيدن املرشح 
الرائسي اعلنت رئيسة جملس النواب االمريكي الدميقراطية )اننسي بيلوسي( فتح حتقيق رسي هبدف 
عزل الرئيس ترامب املشتبه ابنتهاكه للدستور، وقالت بيلوسي إن “تصرفات رائسة ترامب كشفت 

عن احلقائق املشينة خليانة الرئيس لقسمه وخيانته ألمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاابتنا”.

ابلرجوع إىل موقف املشرع الدستوري يف الوالايت املتحدة األمريكية جند أن الدستور الصادر 
عام 1787 قد حّدد مسألة رئيس الدولة يف ثالث حاالت بنص املادة )2/رابعاً( منه وكاآليت:

 اخليانة وعدم الوالء.. 1

 الرشوة.. 2

 ارتكاب اجلنح أو اجلرائم الكربى.. 3

طالب جبار حسن* - زينب كاطع ناهض **
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الوالايت  احلرب ضد  أبهنا شن  العظمى  اخليانة   )3( املادة  من  الثالثة  الفقرة  عرفت  وقد 
املتحدة أو املوالة إلعدائهم وتقدمي العون واملساعدة هلم، وال جتوز إدانة أي شخص ابخليانة إال بناًء 

على شهادة شاهدين بوقوع العمل نفسه أو بناء على االعرتاف يف حمكمة علنية.

وعلى وفق الفقرة الرابعة من املادة )2( من الدستور، فللكونغرس سلطة عزل الرئيس وانئبه 
ومجيع املوظفي املدنيي للوالايت املتحدة من مناصبهم، وإدانتهم بعدم الوالء، أو اخليانة، أو الرشوة 
أو سوامها من اخلياانت واجلنح اخلطرية، وحينما حياكم رئيس الوالايت املتحدة يرأس اجللسة كبري 
اليت تصدر يف االهتامات  ثلثي األعضاء احلاضرين واألحكام  يُدان أحد إال مبوافقة  القضاة، وال 
اخلاصة بعدم الوالء، وال ينبغي أن تتجاوز حد اإلقصاء عن املنصب، وتقرير عدم األهلية لتويل 
منصب رفيع، ولكن الشخص املدان إىل جانب ذلك هو عرضة لالهتام، فاحملاكمة، فاحلكم، مث 

العقاب على وفق القانون.

وهنا السؤال استناداً إىل هذا النص الدستوري هل مت عزل الرئيس األمريكي يف احلقب الزمنية 
السابقة؟

إن طريقة عزل رئيس الوالايت املتحدة طويل، إذ تنّص الفقرة الثانية من املادة األوىل من 
الدستور األمريكي على أن جملس النواب “خيتار رئيسه واملسؤولي اآلخرين، وتكون هلذا اجمللس 
وحده سلطة اهتام املسؤولي”؛ لذا فإن العزل يبدأ من جملس النواب، وجيب على اجمللس أن خيّول 
إحدى جلانه -وعادة ما تكون اللجنة القضائية للتحقيق يف الشخص املعين-، ويف حال حددت 
اللجنة وجود أمر ما، فبإمكاهنا إعادة مواد العزل للمجلس ككل،؛ ليقوم ابلتصويت أبغلبية بسيطة 
هذه اخلطوة االوىل،فالفقرة الثالثة من املادة الثانية للدستور ترسل القضية برمتها إىل جملس الشيوخ، 
الشيوخ وحده سلطة إجراء حماكمة يف مجيع هتم املسؤولي،  الدستور على أن “جمللس  إذ ينص 
وعندما ينعقد جملس الشيوخ لذلك الغرض يقسم مجيع أعضائه ابليمي أو ابإلقرار، وعندما تتم 
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إدانة أي شخص دون  القضاة اجللسات، وال جيوز  املتحدة يرأس رئيس  الوالايت  حماكمة رئيس 
موافقة ثلثي األعضاء احلاضرين”، ويتضمن اجلزء اخلاص مبجلس الشيوخ يف عملية العزل حماكمة 
يكون فيها النواب مّدعي عاّمي، بينما يكون جملس الشيوخ أعضاء هبيئة احمللفي وجيب أن يصوت 

ثلثاهم ابإلدانة.

يف أتريخ الوالايت املتحدة متت حماكمة اثني فقط من الروساء األمريكيي حتديداً منذ أتريخ 
الذي  )أندرو جونسون(  األول هو  اآلن،  األمريكي عام 1789 وحىت  الدستور  التصديق على 
كان على خالف كبري مع أعضاء الكونغرس، وقد تصدى جملس الشيوخ حملاكمة الرئيس، وبعد 
أسابيع من املداوالت وحتري البياانت والشهادات قرر اجمللس إجراء التصويت الختاذ قرار اإلدانة أو 
الرباءة، على وفق الدستور، إذ يشرتط موافقة ثلثي احلاضرين يف حالة اإلدانة، وقد أصبحت عملية 
الرئيس من قرار اإلدانة بفارق صوت واحد؛ ألنه كان يشرتط  التصويت مبنزلة أعجوبة ، إذ جنا 
آخرين،  عضواً   19 واعرتض  فقط،  عضواً   35 وافق  بينما  عضواً،   36 تصويت  الرئيس  إلدانة 
والثاين هو الرئيس )بيل كلنتون( عام 1998 الذي تعرض لالهتام من قبل جملس النواب بعد تورطه 
بقضية )مونيكا ليونسكي(، واهتم مبسألتي مها: احلنث، وتقويض العدالة؛ إال أن حماولة عزله ابءت 
ابلفشل، ونظراً النقسام اجمللس وتصويت 44 عضواً من الدميقراطيي لصاحل رفض االهتام أصبح 
االستمرار ابحملاكمة غري جمدي ألن احلصول على موافقة ثلثي أعضاء اجمللس لإلدانة شبه مستحيل، 
ومن مث اكتفى جملس الشيوخ بتوجيه اللوم للرئيس بيل كلينتون بدل عزله؛ وابلتايل يالحظ أن النتيجة 
هي إفالهتم من اإلدانة وبراءهتم من التهم املنسوبة إليهم؛ لعدم اكتمال النصاب القانوين لإلدانة، 
وعلى الرغم من مرور أكثر من 130 عاماً ما بي احملكمة األوىل واألخرية، وهذا مؤشر على عدم 

الثقة ابحملاكم األمريكية يف حماكمة رؤسائها.
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 واجلدير ابلذكر أنه يف عام 1974 تعرض الرئيس )نيكسون( لالهتام بعد تورطه بقضية 
)ووترغيت(، ومن أجل تاليف نتائج االهتام اجلنائي قرر الرئيس نيكسون االستقالة من منصبه، وهي 
العقوبة اليت يقتضيها الدستور يف حالة اإلدانة؛ وبذلك يالحظ أن اإلرادة السياسية تتغلب دائماً 
على النص الدستوري ليس يف هذه احلاالت فقط بل على الرغم من االهتام الذي وجه للرئيس 
جورج بوش االبن وتوين بلري رئيس الوزراء الربيطاين من قبل تقرير )جون شيلكوت( بشأن غزو 
واستناداً  العراق،  غزو  وخطيئة  جرمية  ارتكاهبما  بعد  مبحاكمتها كمجرمي حرب  واملطالبة  العراق 
األمور هي  األمريكي صالحية إعالن احلرب وإن هذه  الرئيس  األمريكي ال ميتلك  الدستور  إىل 
الرئيس األمريكي وجرمية ينص عليها  قبل  انتهاك من  الكونغرس االمريكي وهذا  من صالحيات 
الدستور، وتضمن تقرير )جون شيلكوت( أيضاً )29( رسالة سرية يف املذكرات السرية بشأن حرب 
العراق بي بلري وبوش تكشف عن كثرٍي من خبااي التحضريات بي لندن وواشنطن خالل االشهر 

اليت سبقت حرب العراق.

واجلرائم اليت جيب حماكمة جورج بوش وتوين بلري عليها هي: الكذب ابدعاء وجود )7( 
العراق، وخوض حرب بال سند دويل، وارتكاب جرائم حرب، ونشر اإلرهاب  أسلحة نووية يف 
والتمهيد لظهور داعش، وإخراج العراق من التأريخ، وعلى الرغم من إثبات هذه اجلرائم من قبل 
اللجان اخلاصة، إال أنه يالحظ صمت اجملتمع الدويل ممثاًل مبنظمة األمم املتحدة، وجملس األمن 
الدويل، وحمكمة العدل الدويل عن جرائم الرئيس األمريكي جورج بوش على الرغم من تصريح كويف 
عنان السكرتري العام لألمم املتحدة آنذاك بعد دخول اجليش األمريكي إىل بغداد، إذ قال إن هذا 
الغزو مناٍف لدستور األمم املتحدة، وكان هذا مطابقاً لرأي السكرتري العام األسبق لالمم املتحدة 
بطرس غايل، وتصريح وزير العدل الربيطاين يف مذكرته بتأريخ )28/4/2005( اليت نصت على 
أن أي محلة عسكرية هدفها تغيري نظام سياسي هو عمل غري مشروع، وكذلك صمت اجملتمع 
األمريكي حكومًة وشعباً على اجلرائم اليت ارتكبها الرئيس جورج بوش حبق العراق على الرغم من 
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لتتغلب بذلك اإلرادة  الفقرة )1( و)2(؛  الدستور األمريكي يف  مسؤوليته حسب ما نص عليه 
السياسية على النص الدستوري.

وهبذه التجارب اليت ذكرهتا الورقة هنالك تساؤل هو: هل سيتغلب النص الدستوري على 
اإلرادة السياسية يف عزل الرئيس األمريكي ترامب، وابلقيام ببعض احلساابت جيب أن يصوت ثلثا 
احلاضرين ابحملاكمة ابإلدانة، وجيب أن يكون عددهم )67( سيناتوراً على األقل، وابلتقسيم احلايل 
للحزب فإن هذا يعين أن على )20( سنياتوراً مجهورايً أن يصوت إلدانة ترامب على افرتاض أن 
كل الدميقراطيي سيصوتون لصاحل ذلك أيضاً، فهل سيصبح ترامب األول يف هذا الصدد؟ بينما 
مل حيدث يف أتريخ أمريكا أن أطيح برئيس عرب احملاكمة يف الكونغرس، وقد يكون هذا اإلجراء 
الدميقراطيي يف مصلحة ترامب، إذ سيسمح لرتامب واجلمهوريي يف الكونغرس ابلقول  من قبل 
إن خصومهم يعرقلون عمل الرئيس من أجل حتصيل انتصار حزيب مع اقرتاب موعد االنتخاابت؛ 

وابلتايل يزيد هذا من حظوظ الرئيس األمريكي يف مساعيه للحصول على والية اثنية.
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 املصادر                                                                     

للنشر  اسامة  دار  ط1،  األمريكي،  السياسي  والنظام  الكونغرس  حممد،  ايسي  محد   –
والتوزيع، األردن، 2008.

– محيد حنون خالد، العالقة بي الرئيس األمريكي والكونغرس، جملة كلية احلقوق، العدد 
)10(، جامعة النهرين، 2007.

السلطة  وأعضاء  رئيس  وحماكمة  اهتام  هللا،  عبد  حسن  انتصار  شريف،  حنظل  ميثم   –
التنفيذية، جملة العلوم القانونية، عدد خاص، جامعة بغداد، كلية القانون، 2017.

– كرار علي، زهري خضري، ستار شدهان الزهريي، حماكمة رئيس الدولة يف النظام السياسي 
واسط،  جامعة   )31( العدد  االجتماعية،  والعلوم  واللسانيات  للفلسفة  الرك  جملة  األمريكي، 

.2018

– بيلوسي: الكونغرس سيبدأ اجراءات عزل الرئيس األمريكي، على املوقع اإللكرتوين يف 
.2019\9\24

https://www.alhurra.com

يف  اإللكرتوين  املوقع  على  االجراءات،  عن  ملعرفته  حتتاج  ما  كل  ترامب..  عزل  بدء   –
https://arabic.cnn.com 2019\9\25

https:\\  2019\9\25 يف  اإللكرتوين  املوقع  على  أمريكا،  يف  الرئيس  عزل  ميكن   –
.  www.bbc.com

الرئيس االمريكي، على املوقع   – عزل ترامب: هل تنجح مساعي الدميقراطيي يف عزل 
.  https:\\www.bbc.com 2019 \9\26 االلكرتوين يف
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2019-10-29
ملخص 

هتدف هذه الدراسة إىل رصد مالمح املوقف األمريكي من طموحات إيران النووية، والتوصيف 
اإلمجايل هلذا املوقف، من حيث التطورات احلادثة بشأنه عرب اإلدارات األمريكية املختلفة، والسيما 
املتغريات  إىل جنب، مع تفكيك  ترامب، جنباً  بقيادة دوانلد  موقف اإلدارة األمريكية األحدث 
األخرية النامجة عن توقيع االتفاق النووي مع دول الـ 1+5، وتداعيات خروج الوالايت املتحدة 
من هذا االتفاق مؤخراً، ومن مث حتديد األوجه واملؤشرات الرئيسة اليت ميكن من طريقها تفسري حالة 

الفشل األمريكي الذريع يف إدارة امللف النووي اإليراين عرب عدة سنوات ماضية وحىت اآلن.
الكلمات املفتاحية: )امللف النووي ــ األزمة النووية ــ االنتشار النووي ــ إيران النووية(.

مقدمة
فرض امللف النووي اإليراين -مؤخرًا- حالة من االستنفار األمين الشامل على املستوى 
الدويل، وهي احلالة اليت استمدت مقوماهتا من طبيعة املتغريات اجلذرية احلادثة يف التوجهات 
الدولية بصفة عامة،  السياسة اخلارجية األمريكية جتاه األطراف  املعتمدة من قبل  واإلجراءات 
وجتاه إيران بصفة خاصة، وذلك منذ قدوم الرئيس األمريكي )دوانلد ترامب( إىل سدة احلكم، 
وقد انل االتفاق النووي اإليراين مع الدول الــ 1+5 1 نصيباً وافراً من االنتقادات الالذعة خالل 
محلته يف انتخاابت الرائسة األمريكية، ليس هذا فقط، وإمنا أبدى نيته الصرحية يف اخلروج من 
هذا االتفاق حال فوزه ابملنصب، وهو ما قام به فعلياً خالل شهر آاير من العام املاضي 2018 
حينما أعلن “االنسحاب من االتفاق النووي، وإعادة فرض العقوابت على إيران واليت كانت 
1- كانت إيران قد أبرمت مع مخس دول كربى هي الوالايت املتحدة، روسيا، الصي، بريطانيا، فرنسا، جنباً إىل جنب مع أملانيا، اتفاقاً اترخيياً 
يف شهر متوز عام 2015 يقضي ابلتزامها خبطة العمل املشرتكة املتضمنة يف هذا االتفاق، مقابل قيام الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب وجملس 

األمن الدويل برفع العقوابت املالية واالقتصادية املفروضة عليها.

مؤشرات الفشل األمريكي في إدارة الملف النووي
 اإليراني – المغزى والمفهوم

محسن حسن *

*  ابحث وكاتب مصري.
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مطبقة سابقا قبل توقيع االتفاق”2.
وعلى الرغم من تضرر عدة أطراف دولية وإقليمية من طموحات إيران النووية، ورغبة هذه 
االتفاق  من  والصادم  املفاجئ  األمريكي  اخلروج  أن  إال  الطموحات،  تلك  حتجيم  يف  األطراف 
النووي )1+5(، أملح بنحو واضح وجلي إىل أن السياسة األمريكية اجلديدة على املستوى الدويل 
اخلارجي، ابتت أقرب إىل التأثر بشخصية اجلالس على كرسي الرائسة يف البيت األبيض، منها إىل 
االلتزام ابلقواني واالتفاقيات الدولية املربمة حتت إشراف األمم املتحدة وجملس األمن الدويل والدول 
الكربى؛ األمر الذي وضع إمجاع ومصداقية اجملتمع الدويل على احملك، خاصة مع ما تسبب به 
قرار ترامب األخري ابالنسحاب من االتفاق النووي، من انقسام دويل عرب األطلسي قوامه معركتان: 
“األوىل شرعية-أخالقية داخل جملس األمن التابع لألمم املتحدة، ابعتبار إمكانية اهتام الوالايت 
املتحدة ابنتهاك االتفاق الدويل املصدَّق عليه داخل األمم املتحدة. والثانية: معركة اقتصادية-جتارية 
موجهة حنو اخلسائر اليت ستلحق ابلشركات األوروبية اليت تستثمر يف إيران منذ إبرام االتفاق عام 

2015، يف ظل غلبة القومية االقتصادية كمحرك انبض لفلسفة ترامب يف احلكم”3.
وانطالقاً من حالة االنفالت األمريكي اجلديدة، واملبنية يف جمملها على التوجهات اخلاصة 
والشخصية للرئيس ترامب، بعيداً عن حتمية التقيد أو االلتزام بتوخي اإلمجاع الدويل جتاه القضااي 
السياسات  تبقى  إيران،  مع  واملستمرة  القائمة  النووي واألزمة  االنتشار  والدولية كقضية  اإلقليمية 
اخلارجية األمريكية حمل جدل كبري على الساحة العاملية، سواء من الناحية اإلنسانية والشعبية أو من 
الناحية اإلجرائية والقانونية، وتظل تلك السياسات مكّرسة حلالة الفشل األمريكي الذريع يف حل 
املشكالت األممية والدولية، وخاصة يف منطقة الشرق األوسط، ويف مقدمتها مشكلة إيران النووية، 
وهو الفشل الذي وصل إىل ذروته يف عهد اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة دوانلد ترامب؛ لذا فقد 
اهتمت هذه الدراسة، وعرب منهج وصفي حتليلي، إببراز أهم املؤشرات اليت تؤكد عشوائية تناول 
اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة ترامب، للملف النووي اإليراين، واليت توضح أيضاً حجم التداعيات 
الكارثية اليت سببتها هذه العشوائية األمريكية على احمليطي اإلقليمي والدويل من حيث ارتباطهما 
هبذا امللف الشائك وامللغوم، خاصة مع “غياب املمارسة السياسية لرتامب يف اترخيه املهين وعدم 

للدراسات)راسام(،  الرافدين  مركز  منشورات  املقبلة،  املواجهة  واحتماالت  إيران  على  األمريكية  العقوابت  الفرحي،  حامت كرمي  انظر:   -  2
يناير2019، ص1، متاح على:

 http://rasamcenter.com/wp-content/uploads/2019/01/pdf3.pdf  ) بتصرف يسري(
3 - انظر: حممد الشرقاوي، ترامب واالتفاق النووي اإليراين: تربيرات أمنية أم اسرتاتيجية اقتصادية؟، تقرير مركز اجلزيرة للدراسات، بتاريخ 21 

مايو 2018، متاح على:
 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/05/180521113043346.html ، )بتصرف يسري(
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ممارسته للدبلوماسية”4.
وقد ارتكزت الدراسة إىل مجلة من املنطلقات والفرضيات اليت ميكن بلورهتا على النحو التايل:

إن املنطوق النووي الظاهر يف التاريخ العسكري األمريكي، ما يزال يلقي بظالله السلبية على • 
مصداقية الوالايت املتحدة ونزاهتها يف التعاطي مع امللف النووي العاملي بصفة عامة واإليراين 

بصفة خاصة؟
 إن التعاطي األمريكي مع امللف النووي اإليراين مل يكن إال مراوغاً وبعيداً عن اجلدية واجلوهرية • 

املصاحل  بطبيعة  دوماً  متأثراً  ظل  أنه  كما  الواقع،  أرض  على  وكذلك  األمريكية،  املخيلة  يف 
السياسية املتأرجحة للوالايت املتحدة يف منطقة الشرق األوسط، ومنطقة اخلليج، مبا يف ذلك 

املصاحل مع إيران  نفسها؟
إن التوازانت املستهدفة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية يف منطقة الشرق األوسط ومنطقة • 

اخلليج، كانت دوماً يف صاحل الربانمج النووي اإليراين على حساب الرغبة األمريكية يف تطويق 
هذا الربانمج؟

إن التوظيف االقتصادي للملف النووي اإليراين من قبل اإلدارة األمريكية اجلديدة بقيادة دوانلد • 
ترامب، هو التوظيف األبرز واألكثر غرابة يف اتريخ اإلدارات األمريكية املتعاملة مع امللف نفسه 

خالل سنوات طويلة ماضية. 
وعلى وفق االعتبارات السابقة، فقد تناولت هذه الدراسة موضوعها عرب مدخل وحمورين 

على النحو التايل: 
	 مدخل: واقع املسألة النووية ومستجداهتا الدولية الراهنة
	 احملور األول: امللف النووي بني التوهم األمريكي واليقني اإليراين
	    احملور الثاين: مؤشرات الفشل األمريكي يف إدارة امللف النووي اإليراين

4 - انظر: ميىن سليمان، توجهات السياسة اخلارجية عند دوانلد ترامب )تقدير موقف(، املعهد املصري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 
مايو 2016، ص 14، متاح على: https://eipss-eg.org، مع البحث ابلعنوان املذكور.
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مدخل 
	 واقع املسألة النووية ومستجداهتا الدولية الراهنة

عند النظر يف احملصلة اإلمجالية للمشهد النووي العاملي يف الوقت الراهن، جند أننا بصدد 
املعلنة والظاهرة خبصوص واقع االنتشار  التناقض احلاد، بي ما تنطق به اإلحصائيات  حالة من 
النووي من جهة، وما تؤكده احلقائق امليدانية والعملية اخلاصة واخلفية لدى الدول املهتمة ابلسالح 
النووي من جهة اثنية؛ فاجلانب املعلن والظاهر، مينح اطمئناانً خمادعاً ومراوغاً، مفاده تراجع التهديد 
النووية  الرؤوس  املزيد من  اجتاه االستحواذ على  الدويل يف  السعي  العاملي، واستبعاد متدد  النووي 
املهددة للسلم واألمن الدوليي؛ وذلك ابعتبار احنسار الصراع النووي بي أكرب قوتي مها الوالايت 
املتحدة وروسيا بعد انتهاء احلرب الباردة بينهما، األمر الذي يعين -على وفق هذا االعتبار- إقصاء 
االحتماالت اخلاصة بنشوب حرب نووية بي هاتي القوتي، وخاصة بعد أن شهدت السنوات 
املاضية )ظاهراً( تقليص الرتسانة النووية يف كال البلدين قياساً بسنوات احلرب الباردة بينهما5، هذا 
لدعوات  الدولية  األطراف  بعض  استجابة  منها  مطمئنة،  تبدو  قد  أخرى،  معطيات  جانب  إىل 
واتفاقيات التخلص من األسلحة النووية، مثل أوكرانيا وكازاخستان وبيالروسيا من مجهورايت االحتاد 
السوفييت قبل سقوطه، وكان ذلك خالل التسعينيات، إىل جانب دولة جنوب أفريقيا، واليت قامت 
واملطمئن  الظاهر  اجلانب  هذا  ولكن  لديها6.  اليت كانت  النووية كافة  األسلحة  وتدمري  بتفكيك 
املشار إليه، يصطدم ابلعديد من احلقائق املستقرة على أرض الواقع، اليت تؤكد بدورها، أن املسألة 
النووية على املستوى الدوىل، ما تزال حتمل يف طياهتا بذور انفجارات نووية حمتملة، رمبا تكون أسوأ 
بكثري من تلك اليت شهدهتا مدينتا هريوشيما وانجازاكي الياابنيتي خالل احلرب العاملية الثانية، 

وهي مجلة احلقائق اليت ميكن رصدها يف نقاط العرض اآلتية:
تستحوذ •  إذ  النووية؛  األسلحة  من  متطورة  ترساانت  متتلك  الدولية،  العظمى  القوى  تزال  ما 

الوالايت املتحدة األمريكية وروسيا، وحدمها، على أكثر من 90 % من نسبة األسلحة النووية 
عاملياً؛ حيث متتلكان ما يقرب من  2000 رأس نووي، وإىل جانب هاتي القوتي، هناك دول 
عديدة متتلك السالح النووي، كاململكة املتحدة )بريطانيا(، فرنسا، الصي، إسرائيل، اهلند، 
5 - انظر: أنتوين إم،ابريت، اإلنذارات الكاذبة، أخطار حقيقية؟.. منظور حتليلي ملخاطر احلرب النووية األمريكية الروسية غري املتعمدة يف 
https://www.rand.org/content/dam/rand/ :الدولية، ص 1، متاح على RANDاحلاضر واملستقبل، تقرير مؤسسة

pubs/perspectives/PE100/PE191/RAND_PE191z1.arabic.pdf ، )بتصرف(
6 - انظر: تيم رايت، تعّلم السالم، كيف يستطيع الطلبة ختليص العامل من األسلحة النووية؟، منشورات احلملة الدولية للقضاء على األسلحة 

النووية )ican(، 2016، ص 4، متاح على:
 http://www.icanw.org/wp-content/uploads/2012/08/LearnPeaceArabic.pdf )بتصرف(
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ابكستان، وكوراي الشمالية، إبمجايل دويل يقدر بــ 20530 سالحاً نووايً عرب ما يزيد على مئة 
موقع حول العامل، هذا إىل جانب بعض األطراف الدولية اليت تستضيف أسلحة نووية أمريكية 
فوق أراضيها، مثل تركيا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، وأملانيا، مع أكثر من 20 دولة أخرى، 

حتتمي حقيقة أو تظاهراً ابألسلحة النووية املصنعة يف الوالايت املتحدة األمريكية 7.
ال ميكن التسليم حقيقًة برتاجع الرتسانة النووية الدولية، إال على املستوى النظري فحسب؛ • 

النووية احلالية  العملية واإلحصائية، سيكون األمر يف صاحل الرتسانة  الناحية  وذلك ألنه من 
ألف  من 70  النووية  لألسلحة  الظاهر  االخنفاض  فرغم  الباردة؛  احلرب  أايم  بنظريهتا  قياساً 
أن  إال   ،2016 العام  تقديرات  وفق  على   20530 إىل  الباردة  احلرب  أايم  نووي  سالح 
الفوارق التقنية والتكنولوجية بي تصنيع األسلحة النووية احلديثة، والتصنيع القدمي، تؤكد تفوق 
األسلحة احلديثة من حيث القوة؛ إذ إن “القنبلة النووية االعتيادية اليوم أقوى 20 إىل 30 
مرة من القنبلة املستخدمة يف هريوشيما؛ ما يعين بكيفية أخرى، أن ترسانة األسلحة العاملية 

حالياً توازي يف قوة دمارها 150000 )مئة ومخسون ألفاً( مرة قوة القنبلة األخرية ذاهتا”8.
هتدد األوضاع الدولية واإلقليمية املتشابكة حالياً، بتهيئة أجواء متطورة ومثالية دافعة إىل رفع • 

هذا  من  األدىن  للحد  وكمثال  السالح،  هلذا  املالكة  القوى  بي  النووي جمدداً  السالح  لواء 
التهديد، تظل املخاوف املتبادلة بي الوالايت املتحدة األمريكية من جهة، وروسيا من جهة 
اثنية، والسيما تلك النوعية من املخاوف املبنية على تقديرات خاطئة ملنظومة اإلنذار املبكر 
ضد اهلجمات الصاروخية، سبباً حمتماًل بقوة الستخدام السالح النووي جمدداً؛ وعلى سبيل 
النووي، وذلك عندما فسرت  الصراع  الدولتي من خطر  اقرتاب  املثال، شهد عام 1983 
أجهزة اإلنذار الصادرة عن منظومة الصواريخ الروسية )اليد امليتة( على سبيل اخلطأ، قيام حلف 
مشال األطلسي )الناتو( مبناورة مسماة )الرامي البارع Able Archer(، على أهنا متثل غطاًء 

لشن ضربة نووية أمريكية9.
وذلك •  ورائجة؛  مهيمنة  والدولية،  العاملية  الذهنية  لدى  النووي  السالح  امتالك  ثقافة  ابتت 

قوة رادعة حتول دون قيام القوى  ابعتبار أن من ميتلك هذا السالح، ميتلك ابلضرورة أيضاً 
الرائجة،  الثقافة  االنتقاص من سيادته، ويف ظل هذه  أو  االعتداء عليه  املعادية ابلتفكري يف 
أصبح من غري املمكن، حتقيق السيطرة الكاملة على حدود االنتشار النووي، حىت عرب القواني 

7 - املصدر السابق نفسه،ص4)بتصرف(
8 - املصدر السابق نفسه)بتصرف(

9 - انظر: أنتوين إم ابريت، اإلنذارات الكاذبة، مصدر سابق، ص: 4 )بتصرف(.
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واالتفاقيات الدولية واألممية؛ إذ تبقى تلك القواني واالتفاقيات مرهونة دوماً بتوجهات ورغبات 
واسرتاتيجيات القوى الكربى، وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية، وليس أدل على ذلك 
من إصرار األخرية، ومعها الدول املالكة للسالح النووي، على عدم التوقيع على معاهدة حظر 
األسلحة النووية اليت تبنتها مؤخراً احلملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية )ican(، واليت 
مت اعتمادها يف األمم املتحدة يف السابع من متوز عام 2017 لتجديد “مسارات التخّلص 

من األسلحة النووية”10.
على الرغم من حرص الوالايت املتحدة األمريكية من الناحية التأرخيية على تشجيع املؤسسات • 

واهليئات الدولية العاملة يف جمال احلد من انتشار األسلحة النووية، إال أن الواقع التأرخيي أيضاً 
يؤكد استمرار قناعات الوالايت املتحدة الراسخة يف عدم جدوى هذه املؤسسات واهليئات فيما 
خيص ضبط التسلح؛ وهو أمر كان واضحاً يف النهج األمريكي منذ احلرب الباردة، وحىت اآلن؛ 
وعلى سبيل املثال: فإنه “على الرغم من املساندة األمريكية العامة لضبط التسلح األمريكي-

السوفييت خالل احلرب الباردة، فإن أصحاب القرار يف املؤسسة الدفاعية األمريكية والكونغرس 
قد أظهروا شكاً عميقاً ملثل هذه االتفاقيات لضبط التسلح”11، وما يزال هذا الشك قائماً 
حىت اللحظة، ولعل قيام الرئيس األمريكي دوانلد ترامب خالل أكتوبر عام 2018، إبعالن 
انسحاب الوالايت املتحدة من معاهدة عام 1987 مع اجلانب الروسي، واملتعلقة ابحلد من 
الصواريخ القصرية واملتوسطة املدى، يؤكد ذلك، بل ومينح إشعارات خطرية بشأن إمكانية إنتاج 

نسخة ترامبية حمدثة للحرب الباردة قد تشهد سباق تسلح جديد بي الغرميي12.
وخالصة القول هنا: إن واقع املسألة النووية، وما حييط هبا من مستجدات راهنة، يؤكد أن 
حلم إخالء كوكب األرض من السالح النووي، هو ضرب من ضروب اخليال، وأن تداعيات 
الوضع الدويل الراهن، تصب حتماً، ليس يف احلد من االنتشار النووي، وإمنا يف فتح الباب 
على مصراعيه للتوسع واالنتشار النووي؛ على األقل على املستويي القريب واملتوسط، وذلك 

استناداً إىل عدة عوامل حمفزة، أمهها ما أييت:
انسحاب ( 1 ظل  يف  األخرية  جانب  من  والسيما  وروسيا،  أمريكا  بي  التأرخيية  املخاوف 

10 - راجع: معاهدة حظر األسلحة النووية، املوقع الرسي للجنة الدولية للصليب األمحر الدويل، متاح على:
 https://www.icrc.org/ar/publication/4398-treaty-prohibition-nuclear-weapons 

األوىل،  الطبعة  األردن،  والتوزيع،  للنشر  الباردة، مطبوعات زهران  احلرب  انتهاء  بعد  النووية  االسرتاتيجية  توفيق،  انظر: سعد حقي   - 11
2008، ص 219، متاح على:  http://sharekshabab.com/userfiles/nooi.pdf، )بتصرف( 

12 - راجع: شهاب املكاحلة، اتفاقية ستارت وبذور الصراع النووي، رأي اليوم )صحيفة أردنية(، بتاريخ 6 فرباير 2019، متاح على:  
https://www.raialyoum.com ، مع البحث ابلعنوان املذكور)بتصرف(.
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أمريكي من اتفاقيات اترخيية سابقة بي البلدين، وكذلك يف ظل توسعات حمتملة حللف 
الناتو قد تزيد من حدة املخاوف الروسية، على غرار ما حدث عندما انضمت بولندا 
حللف الناتو بعد احلرب الباردة؛ األمر الذي دفع روسيا إىل التفكري يف وضع أسلحة نووية 

تكتيكية يف كالينغراد بي لتوانيا وبولندا 13.
هشاشة اإلمجاع السياسي فيما خيص قضية االنتشار النووي، وعدم قدرة اجملتمع الدويل ( 2

على تطويق التجارب النووية للدول، املعلنة منها والسرية، وهو ما يفسر ضعف املوقف 
الدويل من التجارب والتفجريات النووية للهند والباكستان، بل واندهاش اجملتمع الدويل 
لفاعلية تلك التجارب، ما يعين ”أن قدرات الوالايت املتحدة وغريها، لن متنع قوة إقليمية 

تتوافر لديها اإلرادة السياسية لبناء ترسانة نووية من حتقيق ذلك” 14.
وتطوير ( 3 صناعة  جمال  يف  احلادث  التكنولوجي  التقدم  بطبيعة  النووي  االنتشار  ارتباط 

األسلحة األكثر دقة ودماراً، جنباً إىل جنب مع االرتباط برغبات الدول والقوى الكربى 
ضد  واالسرتاتيجي  السياسي  املستويي  على  والرعب  للمساومة  فاعلة  إدارة  حتقيق  يف 
األعداء احملتملي، مث هناك العامل االقتصادي واألمين، “وهكذا يبدو أبن األسلحة النووية 
لن ختتفي يف املستقبل املنظور، ما مل تقل فائدهتا السياسية ومشروعيتها كوسائل للحفاظ 

على األمن” 15.

13 - انظر: سعد حقي، االسرتاتيجية النووية...، مصدر سابق، ص 203 )بتصرف(.
14 - انظر: غسان العّزي، السالح النووي بعد احلرب الباردة: حنو املزيد من االنتشار والعوملة، جملة الدفاع الوطين اللبناين، العدد 26، تشرين 

األول 1998، ص 148، و149، متاح على:
 https://www.lebarmy.gov.lb/sites/default/files/26.pdf )بتصرف(.

15 - انظر: سعد حقي، االسرتاتيجية النووية...، مصدر سابق، ص 208 )بتصرف(.
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احملور األول 
امللف النووي بني التوهم األمريكي واليقني اإليراين

لعّل جمموعة احلقائق السابقة بشأن مسألة االنتشار النووي على املستوى الدويل، وما ختللها 
من إشارات واضحة ومؤكدة، بشأن حتمية إصرار القوى الكربى على امتالك السالح النووي تؤكد 
-مبا ال يدع جمااًل للشك- أن العديد من اخلالفيات املعلنة بي الدول حول األنشطة والتجارب 
النووية، ومنها األنشطة النووية اإليرانية، هو من قبيل التوجيه والتوظيف السياسي واالسرتاتيجي رغبة 
يف احلصول على امتيازات خاصة أو حتقيق أهداف احلماية الواجبة للمصاحل املشرتكة مع احللفاء 
واألصدقاء؛ ولعّل من أكرب الدالئل على ذلك استقرار قناعات القوى الكربى وخاصة الوالايت 
املتحدة، حبتمية متلكها السالح النووي، وأبن األطراف الدولية األخرى املناوئة هلا يف العامل، لن 
الراسخة  القناعة  جانب،  إىل  هذا  ذلك،  استطاعت  ما  مىت  نفسه،  السالح  امتالك  عن  تتورع 
والظاهرة لدى الوالايت املتحدة كقوة عظمى أوىل وأحادية حىت اللحظة، بعدم جدوى االتفاقيات 
الدولية بشأن احلد من انتشار السالح النووي، وهذا كله جمماًل، يفسر جوهر املوقف األمريكي من 
قضااي االنتشار النووي، والسيما موقفها من الربانمج النووي اإليراين، الذي تقوم اإلدارة األمريكية 
اخلاصة  توازانهتا  تتطلبه  ما  واسرتاتيجياً؛ إلحداث  بتوظيفه سياسياً  ترامب،  دوانلد  بقيادة  احلالية 
االسرتاتيجية، واألمنية، والعسكرية، واالقتصادية يف منطقة الشرق األوسط ومنطقة اخلليج، لكن 
األسئلة اليت تطرح نفسها بقوة ضمن هذا السياق هي: كيف تعاطت اإلدارات األمريكية السابقة 
يف  حقيقية  رغبة  ما  يوماً  األمريكية  املتحدة  الوالايت  امتلكت  وهل  اإليراين؟  النووي  امللف  مع 
القضاء على الربانمج النووي اإليراين؟ وإىل أي حد جنحت االسرتاتيجيات واالسرتاتيجيات املضادة 
-املتبادلتان بي إيران والوالايت املتحدة- يف حتقيق األهداف املتعلقة هبذا امللف لدى كل منهما؟ 
اإلدارات  من  غريها  عن  ترامب  لدوانلد  احلالية  األمريكية  لإلدارة  املختلف  التعاطي  مالمح  وما 

األمريكية السابقة بشأن امللف النووي اإليراين؟
ولإلجابة على هذه التساؤالت، ميكننا أواًل التأكيد على مجلة االعتبارات واحلقائق التالية: 

	 إن الدول املالكة للسالح النووي، وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية، وضعت اجملتمع
للسلم واألمن  املهددة  النووية  املخاوف  بشأن  الصارخ  التناقض  الدويل ضمن حالة من 
الدوليي؛ وذلك عندما اندفعت تلك الدول حنو مطالبة أطراف دولية عديدة ابحلذر من 
امتالك هذا السالح املدمر واخلطري، يف الوقت الذي متلكت هي فيه هذا السالح فعلياً، 
بل ومضت تسعى يف تطويره وتقويته، ولذلك “ينتاب الدول غري احلائزة على األسلحة 
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النووية غضب حقيقي عندما تضغط عليها الدول احلائزة على تلك األسلحة لاللتزام بنظام 
عدم االنتشار النووي، يف حي ال تبدي تلك الدول استعداداً من جانبها لاللتزام به”16.

	 إن امتالك إيران للتكنولوجيا النووية من الناحية التأرخيية، مصدره يف األساس هو الوالايت املتحدة
األمريكية نفسها؛ وكان ذلك هناية السبعينيات وبداية الثمانينيات وحتديداً منذ عام 1971، 
إيران متثل احلليف االسرتاتيجي للوالايت املتحدة األمريكية، والسيما يف منطقة  حينما كانت 
)ريتشارد  بقيادة  وقتها  األمريكية  اإلدارة  إقناع  هبلوي(  رضا  )حممد  الشاه  استطاع  إذ  اخلليج؛ 
نيكسون( أبمهية امتالك إيران برانجماً نووايً يضمن تفوقها االقتصادي والعسكري؛ لتكون قادرة 
على محاية مصاحل واشنطن ومعها ابقي املصاحل الغربية يف تلك املنطقة، وشغل الفراغ االسرتاتيجي 
الذي خلفته بريطانيا جراء انسحاهبا من اخلليج العريب عام 1971، وهو ما رحبت به إسرائيل 
والوالايت املتحدة، وخاصة األخرية، كنتيجة منطقية، لرغبتها يف توظيف حلفائها ومنهم احلليف 
اإليراين  يف القيام أبدوار إقليمية وفق ما ُعرف وقتها مببدأ )احلرب ابلوكالة(، وذلك على خلفية 

الفشل الذريع الذي منيت به العسكرية األمريكية يف حرب فيتنام17.
	 ،أن قدرة الوالايت املتحدة األمريكية على تطويق الربامج النووية للدول غري املالكة للسالح النووي

أو اليت هي يف طريقها المتالك هذا السالح، ومعها قدرات الدول األخرى املالكة للسالح ذاته 
ومنها روسيا االحتادية، آخذة يف الرتاجع واالنكماش، وذلك منذ هناية احلرب الباردة، وإىل اآلن، 
وينطبق هذا حىت على الدول احلليفة؛ إذ أنه” بنهاية احلرب الباردة، وإىل اآلن، تضاءلت قدرة 
كل من القوتي العظميي على منع االنتشار النووي، حىت داخل معكسر كل منهما، وذلك 

نتيجة تضاؤل أمهية املظلة األمنية اليت توفرها كل منهما واحنسار النفوذ األمين هلما”18.
	 هو يف اإليراين،  النووي  الربانمج  من  األمريكي  املوقف  فيه  مبا  الدويل  املوقف  إن جوهر 

حقيقته مرهون بتعاطي طهران مع االنضمام إىل املعسكر األمريكي وتبين وجهات النظر 
األمريكية احلالية يف القضااي الدولية واإلقليمية، من عدمه، ويف ضوء هذه احلقيقة، ميكن 

16 - انظر: مهران كامروا، املسألة النووية يف الشرق األوسط: السياق واملعضالت والتناقضات، تقرير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية 
الشئون الدولية جبامعة جورجتاون، قطر، تقرير موجز رقم ISSN 2227-1694، 2012،4، ص 1، متاح على:

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558546/
CIRSArabicSummaryReport4NuclearQuestion2012.pdf?sequence=5 )بتصرف يسري(.

17 - انظر: الرشدان،عبد الفتاح، واخلماش،ران عبد العزيز، الربانمج النووي اإليراين..األبعاد اإلقليمية والدولية، منشورات مركز الدراسات 
والبحوث، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، دار جامعة انيف للنشر،اإلصدار)640(، الرايض 1439هـ/2017م، ص 53 )بتصرف(

18 - انظر: أشرف عبد الغفار، االنتشار النووي، سلسلة )مفاهيم( الصادرة عن املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية، القاهرة، ص 
https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/D2/D2B954CDA266FE :21، متاح على
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تفسري حاالت الصعود واهلبوط اليت شهدهتا وتشهدها العالقات األمريكية-اإليرانية منذ 
نشأهتا وحىت اللحظة؛ إذ إن اخلالف بي الطرفي يف جوهره “غري مرتبط ابمتالك السالح 
النووي من قبل إيران، بقدر ما هو مرتبط ابمتالك دولة غري صديقة للغرب، سالحاً نوواًي19.

	 العراق كدولة حمورية يف منطقة اخلليج والشرق األوسط، يعد طرفاً مشرتكاً يف إطار إن 
الصراع الراهن بي الوالايت املتحدة األمريكية من جهة، وإيران من جهة أخرى، ويبقى 
امللف النووي اإليراين أحد امللفات ذات التأثري العام والشامل على جمرايت الوضع العراقي 
الراهن؛ فالوالايت املتحدة تستخدم نفوذها يف العراق إلحكام السيطرة على نشاط إيران 
يف املنطقة، واألخرية بدورها، تستخدم نفوذها املماثل، بل رمبا األقوى، إلعاقة االسرتاتيجية 
األمريكية املعادية لطهران، بينما يعاين العراق األمرّين جراء هذا التدخل الثنائي يف شؤونه، 
وكذلك جراء العقوابت األمريكية على إيران، اليت تعَرض بغداد ومجيع املدن العراقية إىل 
تداعيات اقتصادية وخيمة، ويف كل األحوال، يبقى العراق حمل استقطاب كبري من كال 

اجلانبي، والسيما من جانب إيران”20.
أنه  اإليراين، جند  النووي  للملف  األمريكية  املتحدة  للوالايت  التأرخيي  املوقف   وابستطالع 
مر عرب مرحلتي: األوىل مرحلة االحتضان األمريكي للمشروع النووي، وهي املرحلة اليت شهدهتا 
عالقات البلدين منذ 1957 وحىت هناية سبعينيات القرن العشرين، يف إطار ما يعرف ابلثورة البيضاء 
ببناء منظمة  أمريكي ومبساعدة روسية وصينية وابكستانية”  اليت قام خالهلا بدعم  للشاه هبلوي، 
الطاقة النووية اإليرانية عام 1974، عرب إنشاء أكثر من 20 مفاعاًل وحمطة نووية يف إيران”21، 
مث مرحلة الصدام منذ بداية الثمانينيات وحىت اآلن، بفعل التحول الكبري يف األيديولوجية اإليرانية، 
وسيطرة النظام الديين على البالد، وهي املرحلة املمتدة حىت اآلن، اليت شهدت تصاعد الشكوك 
العديد من األحداث كحرب اخلليج األوىل  النووية اإليرانية، على خلفية  األمريكية جتاه األنشطة 
والثانية، مث أحداث احلادي عشر من سبتمرب، واليت متخضت عن قيام الوالايت املتحدة “إبدراج 
إيران ضمن قائمة حمور الشر اليت صنفتها االسرتاتيجية األمريكية ملكافحة اإلرهاب عام 2001، 

19 - انظر: عدانن هياجنة، أزمة امللف النووي اإليراين وسيناريوهات املوقف األمريكي: دراسة اسرتاتيجية، جملة دراسات شرق أوسطية، 
األردن، جملد 12، العدد 40/41، 2007، ص 13، متاح على:

 https://eis.hu.edu.jo/deanshipfiles/pub101512304.pdf 
السياسات،  ودراسة  لألحباث  العريب  املركز  والدولية،  اإلقليمية  وتداعياته  اإليراين  النووي  االتفاق  ندوة:  الدوحة،  تقرير  انظر:   -  20
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS- على:  متاح   ،16 ص   ،2015 نيسان/أبريل   11 الدوحة، 

PDFDocumentLibrary/document_8656B169.pdf ، )بتصرف يسري(
21 - انظر: عدانن هياجنة، مصدر سابق، ص ص 13 ، 14 )بتصرف يسري(
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 ويالحظ املدقق للنهج األمريكي يف التعاطي مع الربانمج النووي اإليراين، أنه ينبين دوماً على 
معلومات غري دقيقة فيما يتعلق بقدرة إيران احلقيقية على إنتاج القنبلة النووية، وأن هذا التعاطي 
شابته -وما تزال تشوبه- ظنون وتومهات ممتدة؛ حبيث تظل الوالايت املتحدة هي الطرف األضعف 
معلوماتياً هبذا اخلصوص، يف الوقت الذي تظل إيران خالله، تسري خبطى حثيثة وعملية، حنو حتقيق 
املمتدة  األمريكية  الظنون  ففي ظل  وعسكرايً؛  النووي سلمياً  السالح  امتالك  حلمها اخلاص يف 
“وزعت إيران مواقعها النووية يف عدة مناطق متباعدة، يف أصفهان وآراك ونطنز وقم وخرج ويرد 
واألهواز وساجهاند، كما قامت إيران إبعداد مواقع بديلة وسرية حتت األرض، يصعب الوصول 

إليها، كما يصعب تدمريها مع الوجود القوي والصاروخي للقوات اإليرانية”23.
بعد  فيما  اإليراين  النووي  الربانمج  الدويل ملخاطر  املستوى  العلنية على  اإلاثرة  بداايت   ومنذ 
العام 2002، على خلفية اكتشاف وجود منشأتي نوويتي سريتي إليران يف نطنز وآراك لتخصيب 
اليورانيوم وللماء الثقيل، على يد أحد املعارضي اإليرانيي التابعي جملاهدي خلق خارج البالد، مروراً 
بتدويل امللف النووي أوروبيا لدى جملس األمن الدويل عام 2006 -وإىل اآلن- ال ميكن اجلزم بوجود 
نوااي حقيقية ماضية وحازمة للوالايت املتحدة األمريكية، بشأن القضاء على اخلطر النووي اإليراين يف 
املنطقة، وذلك على الرغم من الزخم األمريكي والدويل احلادث هبذا اخلصوص؛ فلم جترؤ اإلدارات 
األمريكية املختلفة على اختاذ خطوات عسكرية جادة وحقيقية جتاه إيران النووية، مكتفية فقط بتطبيق 
التهديد  بلغة  املمزوجة  اإلعالمية  املالسنات  بعض  مع  جنب  إىل  جنباً  وجتارية  اقتصادية  عقوابت 
والوعيد؛ وابلتايل فإن النجاح املتحقق يف إدارة امللف النووي حىت اللحظة، ال حيسب للوالايت املتحدة 
الدويل، وإمنا إليران اليت استطاعت يف كل مرة أن حتافظ على مسار برانجمها  األمريكية أو اجملتمع 
الوالايت  قبل  من  االقتصادية  للعقوابت  وتكراراً  مراراً  التعرض  من  الرغم  على  وقوايً،  فاعاًل  النووي 
املتحدة األمريكية، ما يعين أن اسرتاتيجة املواجهة املتبادلة ال تزال عند حدودها الدنيا، وستظل هكذا 
إىل حي، والسيما “أن مسرح املواجهة العسكرية األمريكية مع إيران، غري مهيأ سياسياً وال عسكراي 
حىت هذه اللحظة، أمام إدارة ترامب، بدليل االنقسام الواضح يف مواقف الدول الرافضة للعقوابت 

22 - انظر: عطوان،خضر عباس، و احلديثي،حممد معزز، العالقات األمريكية اإليرانية يف عهد الرئيس دوانلد ترامب، جملة مدارات إيرانية، 
العدد 4 يونيو 2019، املركز الدميقراطي العريب، برلي/أملانيا، ص ص  56 ، 57 ، متاح على: https://democraticac.de ، مع 

البحث ابلعنوان املذكور )بتصرف( 
23 - انظر: ظاهر، رمحن عبد احلسي، خيارات السرتاتيجية األمريكية جتاه الربانمج النووي اإليراين، جملة السياسة الدولية الصادرة عن اجلامعة املستنصرية، 

العراق، العدد 24، 2014، ص 329، متاح على: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=92277، )بتصرف(
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األمريكية، وخاصة الدول األوروبية وروسيا والصي وتركيا والعراق وبعض الدول اخلليجية”24.
 وعلى وفق ما تبدو عليه املواقف الراسخة لإلدارات األمريكية املختلفة جتاه إيران، مبا فيها 
إدارة دوانلد ترامب احلالية، فإن مثة رغبة أمريكية متكررة يف احلفاظ على إيران كحليف حمتمل يف 
منطقة الشرق األوسط، ميكن توظيفه وفق مقتضيات االسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة، متاماً كما 
هي احلال ابلنسبة لتوظيف إسرائيل يف املنطقة نفسها، لتحقيق أهداف متنوعة، وعلى مستوايت 
عدة، منها السياسي، األمين، االقتصادي، وعلى الرغم من التعارض الظاهر بي توظيف إيران، 
وتوظيف إسرائيل، إال أن منطق املصلحة املهيمن على خميلة اإلدارات األمريكية املتعاقبة، والسيما 
خميلة اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة دوانلد ترامب، يؤكد هذا التشابه وتلك الرغبة، وهنا ال بّد من 
اإلشارة إىل انفراد اإلدارة األخرية ومتيزها عن اإلدارات األمريكية السابقة، يف التوظيف االقتصادي 
اخلاص وغري املسبوق،للملف النووي اإليراين؛ فرتامب كرجل أعمال واقتصاد، جييد اللعب ابلورقة 
املتوجسة  الدول  املزيد من املصاحل االقتصادية واملالية من خزائن  النووية اإليرانية، للحصول على 
خيفة من برانمج إيران النووي، وعلى رأسها الدول اخلليجية، وما تلوحيه مبواصلة العقوابت على 
إيران، وإبمكانية مواجهتها عسكرايً، إال وسيلة من وسائل اسرتضاء تلك الدول، حيصل من خالهلا 
على ذريعة تربر مواصلة االبتزاز املايل وتثمري غلته من املكاسب، مث هو بعد حتصيل ذلك، على 
أمت االستعداد العملي والربامجايت، ألن يتناسى امللف النووي اإليراين برمته، إذ ما عّنت له مكاسب 
أكثر عرب احتضان إيران أو مهادنتها على حساب من قام اببتزازهم سابقاً، وهو ما يؤكد أن الوضع 
الراهن يف املنطقة، ماهو إالمرحلة من االبتزاز َتستهدف ُمعظم ُدول اخلليج، عرب َتضخيم اخَلطر 
اإليرايّن، من أجِل إرهاب هذِه الّدول وإجبارِها على َدفع ِمئات املِليارات من احتياطاهِتا املالّية، أو 
االستدانة من البُنوك األمريكّية، وَرهْن احتياطاهِتا النفطّية والغازيّة لُعقوٍد قادمٍة إذا اقتضى األمر”25.

24 - انظر: حامت كرمي الفرحي، العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة، مصدر سابق، ص 6 )بتصرف(.
25 - راجع: عبد الباري عطوان، راسلة ابتزاز ترامب حللفائه السعوديي واخلليجيي األثرايء...، صحيفة رأي اليوم اللندنية، بتاريخ -19 

ديسمرب 2017، متاح على: https://www.raialyoum.com ، مع البحث ابلعنوان املذكور )بتصرف يسري(.
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احملور الثاين
مؤشرات الفشل األمريكي يف إدارة امللف النووي اإليراين

قد يبدو للبعض أن ما تقوم به اإلدارة األمريكية احلالية، جتاه أنشطة إيران النووية، من   
تطويق إليران عرب تطبيق عقوابت اقتصادية وجتارية ومالية غري مسبوقة، هو يف صاحل أمن املنطقة 
والعامل وسالمهما، أو يف صاحل مكافحة االنتشار النووي العاملي، أو أن هدفه هو إيقاف الطموح 
النووي اإليراين إقليمياً ودولياً، ولكن املدقق هلذه اإلجراءات، على وفق ما مت تناوله سابقاً عرب هذه 
الدراسة، ووفق ما سيأيت الحقاً، يتأكد له أن احلاصل غري ذلك؛ فما تقوم به اإلدارة األمريكية 
الرتامبية، ليس سوى توظيف عابر للملف النووي اإليراين، لتحقيق أهداف سياسية خاصة هبذه 
اإلدارة وبرئيسها احلايل دوانلد ترامب، والدليل على ذلك، هو تعاظم مؤشرات الفشل األمريكية 
النووي  التهديد  بتقليص  النجاح اخلاصة  جتاه هذا امللف اخلطري واحلساس جداً، قياساً مبؤشرات 

اإليراين يف املنطقة والعامل، وهو ما يتضح من اآليت: 
مصداقية مشوشة: ونقصد ابملصداقية املشوشة هنا عدم الصالحية األخالقية لإلدارات ( 1

الدول  من  ابلعامل  دولة  ألي  أو  إليران  النووي  امللف  مع  للتعاطي  املختلفة  األمريكية 
الطموحة المتالك السالح النووي، نظراً للطغيان النووي وغري األخالقي للوالايت املتحدة 
األمريكية من الناحية التارخيية، خاصة يف ظل إصرارها املتكرر واملمتد، على التنصل من 
اتفاقية منع االنتشار النووي، ما يعين ببساطة أن تظل واشنطن متشكلة ضمن الذهنية 
العاملية واإليرانية؛ فلن ينسى العامل وال إيران”أن الوالايت املتحدة هي من اخرتع السالح 
النووي، وهي أول من أجرى تفجرياً نووايً يف 16 يوليو 1945، كما أهنا الدولة الوحيدة 
فقط  وليس  وانجازاكي،  هريوشيما  يف  فعلياً  النووي  السالح  استخدمت  اليت  العامل  يف 

ألغراض الردع”26.
النووي ( 2 امللف  مع  تتعاطى  املختلفة  األمريكية  اإلدارات  بقيت  فقد  منعزلة:  اسرتاتيجية 

اإليراين بفوقية دبلوماسية واسرتاتيجية، منعتها من اإلشراك اإلجيايب لباقي دول العامل مبا 
فيهم حلفائها املقربي، لإلسهام الفاعل يف امللف ذاته، وعلى سبيل املثال، غاب الدور 
األورويب الفاعل يف امللف النووي اإليراين خاصة، وملفات الشرق األوسط بصفة عامة؛ 
ألنه “مل يتفق مع الرؤية األمريكية يف طرق حل الصراعات الدولية ابللجوء إىل األحادية 

26 - انظر: أشرف عبد الغفار، االنتشار النووي، مصدر سابق، ص4 )بتصرف يسري(.
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والتهديد ابخليار العسكري”27، وهذه االسرتاتيجية املنعزلة، جسدهتا إدارة ترامب احلالية، 
يف أقبح صورها، عندما انسحبت بشكل أحادي من االتفاق النووي )1+5( مع إيران، 
مؤكدة عزلتها االسرتاتيجية والدبلوماسية بعيداً عن اإلمجاع الدويل، وهو ما متخض عن 
“استمرار العمل ابالتفاق النووي وفق صيغة 1+4 بعد االنسحاب األمريكي، واعتبار 
الساحة  ترامب على  اليت فرضها  الصراعية  الطبيعة  املفاجيء، يف ظل  ذلك االنسحاب 

الدولية، تقويضاً لدور الدبلوماسية الدولية متعددة األطراف”28.
دوافع ( 3 أن  يؤكد  اللحظة،  حىت  النووي  امللف  حمصلة  فمجمل  وقوهتا:  الدوافع  اختالف 

الوالايت املتحدة األمريكية إليقاف الطموح النووي اإليراين وتطويقه، ليست بقوة الدوافع 
اإليرانية؛ لتحقيق الطموح نفسه وامتالك السالح النووي؛ ففي الوقت الذي تعاملت فيه 
اإلدارات األمريكية املختلفة، مبا فيها إدارة ترامب احلالية مع هذا امللف، ابعتباره وسيلة 
إيران، تعاملت وما  املنطقة والعامل، فإن  من وسائل حتقيق املصاحل األمريكية اخلاصة يف 
تزال تتعامل مع برانجمها النووي، ابعتباره أمراً مصريايً ووجودايً، وغري قابل للمساومة أو 
املزايدة أو التجميد؛ لذا فإنه ميكن التأكيد على أن الدوافع األمريكية هشة ومتغرية وقابلة 
قابلة  الدوافع اإليرانية اثبتة ومستقرة وغري  بينما  للتحول، على وفق اعتبارات املصلحة، 
 )Siege Mentalityللتحول؛ ألن األخرية )إيران(، ووفق ما يُعرف بـ)عقلية احلصار
“تعّد نفسها حماطة أبطماع إقليمية من قبل جرياهنا؛ لذا تتخذ إجراءات مصريية من بينها 
السعي المتالك سالح نووي، وخاصة يف ظل عدم قدرهتا على جماراة السعودية وإسرائيل 

يف جمال التسلح التقليدي ملا يستلزمه ذلك من إمكانيات مالية عالية”29.
ضعف املواجهة وقلة املعلومات: فما تزال ردود أفعال الوالايت املتحدة األمريكية خالل ( 4

مواجهاهتا املختلفة مع إيران، فيما يتعلق ابألنشطة النووية لطهران، تتصف ابلضعف وقلة 
احليلة واللجوء إىل حل وحيد هو العقوابت االقتصادية،إىل جانب عدم القدرة على إثبات 
جازم بقيام إيران بتخصيب اليورانيوم واإلعداد لقنبلة نووية، وابملقابل متتلك إيران انصية 
الردود القوية على الوالايت املتحدة؛ وبنظرة مدققة جند أن عجز الوالايت املتحدة عن 
تقدمي أدلة واضحة تدين إيران نوواي “دفع روسيا -على سبيل املثال- إىل عدم املباالة اجتاه 
املوقف األمريكي من الربانمج النووي اإليراين، ومن مث مل تتوقف عن تصدير الوقود النووي 

27 - املصدر السابق نفسه، ص 15 )بتصرف يسري(.
28  انظر: أبو القاسم، حممود محدي، عوامل القوة والضعف يف االسرتاتيجية األمريكية جتاه إيران، )دراسة سياسية(، منشورات املعهد الدويل 

للدراسات اإليرانية، ديسمرب 2018، ص 11، 12، متاح على: https://rasanah-iiis.org/?p=15131، )بتصرف يسري(.
29 - انظر: عدانن هياجنة، أزمة امللف النووي اإليراين ...، مصدر سابق، ص 13، 15 )بتصرف(.
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إىل حمطات إيران النووية”30، وإن ضعف املعلوماتية األمريكية خبصوص مواقع التخصيب 
النووي، دوماً يربك احلساابت األمريكية عند أي تفكري يف مواجهة عسكرية مع إيران، 
احمليطة  البالد  املتواجدة يف  الـ36  األمريكية  العسكرية  القواعد  تقع كل  ابملقابل”  بينما 
إبيران، حتت مرمى الصواريخ اإليرانية، إىل جانب متلك طهران لقوات حبرية متطورة وقادرة 
على خوض مواجهات حبرية، جنباً إىل جنب، مع احرتافية إيران يف إمكانية بث الفوضى 
اإلقليمية يف منطقة اخلليج والشرق األوسط مىت ما أرادت ذلك”31، وكل تلك االعتبارات 
تصب يف إطار القوة اإليرانية والضعف األمريكي، خاصة مع قدرة إيران على االلتفاف 
إجياد  حنو  عديدة  دول  األمريكية، يف ظل سعي  والتجارية  االقتصادية  العقوابت  بشأن 
“آليات بديلة للتعامالت املالية مع إيران بعيداً عن)سويفت(32، كغرفة املقاصة األوروبية، 
وآلية التبادل الصينية أو الروسية”33، وأيضاً مع عدم قدرة الوالايت املتحدة على “تصفري 

صادرات النفط اإليرانية، اليت تشكل 70 % من إمجايل صادرات إيران”34.
النووي ( 5 امللف  مع  التعاطي  يف  األمريكي  الفشل  مؤشرات  أكرب  فمن  عشوائي:  إضرار 

اإليراين، عدم مراعاة ما ستسفر عنه املواجهة الثنائية بي الطرفي، من إضرار كبري بدول 
االقتصادي  املستويي  على  اخلليج  ومنطقة  األوسط  الشرق  منطقة  يف  عديدة  وأطراف 
جراء هذه  وأمنياً  اقتصادايً  املتضررين  أكرب  العراق من  يعد  املثال،  فعلى سبيل  واألمين؛ 
املواجهة؛ فالوالايت املتحدة ال أتخذ ابحلسبان سلبيات العقوابت االقتصادية على إيران 
وأثرها على االقتصاد العراقي املرتبط بشراكات اقتصادية وجتارية ومالية مع إيران، بل إن 
اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة ترامب مل تتورع عن املساس ابلسيادة العراقية، وذلك عندما 

أعلن ترامب قيامه بتوظيف التواجد األمريكي يف العراق ملراقبة إيران35.
بي ( 6 املتبادلة  واالسرتاتيجية  السياسية  القراءة  أن  الواضح  فمن  املضادة:  والقراءة  القراءة 

وضبابيتها  وضعفها  إيران،  لدى  الرؤية  بوضوح  تتسم  اآلخر،  جتاه  الطرفي، كل طرف 
30 - انظر: ظاهر، رمحن عبد احلسي، خيارات السرتاتيجية األمريكية جتاه الربانمج النووي اإليراين...، مصدر سابق، ص 323 )بتصرف(.

31 - انظر: حامت كرمي الفرحي، العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة، مصدر سابق، ص ص 2، 11)بتصرف(
32 - مجعية سويفت هي شبكة حتويالت مالية وسيطة ومتحكمة يف الصفقات املالية الدولية، أتسس نظامها عام 1973 من 248 بنكاً 
عرب19 دولة، وهو حالياً يشمل عشرة آالف منظمة مالية عرب أكثر من 210 من الدول، ومن أهم أعضاء هذه الشبكة ما يسمى مبنظومة 
البنوك املركزية الست املسماة: G6، واليت متثل بنوك املنظومة املالية الغربية )البنك الفيدرايل األمريكي، املركزي األورويب،بنك إجنلرتا، البنك 
https://m.annabaa.org/ :الياابين، البنك السويسري، والبنك الكندي(.. ملزيد من املعلومات ينظر: شبكة النبأ املعلوماتية على الرابط

.arabic/economicreports/17183
33 - انظر: أبو القاسم، حممود محدي، عوامل القوة والضعف يف االسرتاتيجية األمريكية جتاه إيران، مصدر سابق، ص 12 )بتصرف(.

34 - املصدر السابق نفسه، نفس الصفحة )بتصرف(.
35 - انظر: حامت كرمي الفرحي، العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة، مصدر سابق، ص 11 )بتصرف(.
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لدى الوالايت املتحدة، وهو أمر واضح ومسّلم به يف ظل “عدم قيام الوالايت املتحدة 
بتطوير سياسة خارجية جتاه إيران منذ الثورة اإليرانية وحىت اآلن”36، على عكس إيران اليت 
حترتف التعاطي مع اإلدارات األمريكية املختلفة، على خلفية ثبات طموحاهتا السياسية 
واالسرتاتيجية والنووية، وحالياً تدرك طهران أن الوقت ليس يف صاحل الرئيس ترامب كي 
يقوم ابلتورط يف مواجهة عسكرية معها، وأنه “ال يريد مشاركة عسكرية أمريكية طويلة 
العقوابت اليت  األمد يف الشرق األوسط”37، والسيما مع عدم وجود إمجاع دويل جتاه 
وقعها على إيران بعد انسحابه من االتفاق النووي مؤخراً،” ال سيما وأن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أكدت يف ثالثة عشر تقريراً حىت نوفمرب 2018 التزام إيران بنود االتفاق 

النووي”.38 
توقعات ونتائج عكسية: ومما يدل على فشل اإلدارات األمريكية املختلفة، ومعها اإلدارة ( 7

والنتائج  التوقعات  أن  اإليراين،  النووي  امللف  فيما خيص  ترامب،  دوانلد  بقيادة  احلالية 
والنتائج  التوقعات  من  إطار  يف  تصب  اآلن،  وحىت  املواجهة  نشأة  منذ  املتحصلة كافة 
املتحدة  الوالايت  يريده حلفاء  ملا  املتحدة فقط، وإمنا  الوالايت  تريده  ملا  العكسية ليس 
من دول املنطقة، وخاصة حلفاء اخلليج، على الرغم من دفع الفواتري االقتصادية واملالية 
الباهظة إلدارة ترامب؛ فبالنظر إىل الوضع الراهن، ويف ظل توقعات بقدوم وافد جديد 
إىل البيت األبيض خبالف ترامب خالل انتخاابت رائسية قريبة، فإن إيران أمامها فرص 
الدور  توظيف هذا  إذ ابت إبمكاهنا  املنطقة؛  اإلقليمي يف  لتعظيم دورها  واعدة حمتملة 
ملساومة املتضررين منها، اترة عرب التهديد املالحي املباشر، واترة أخرى عرب فتح قنوات 
الغرمي األمريكي من املشهد اإلقليمي على أكثر من صعيد،  اتصال دبلوماسي إلقصاء 
اليورانيوم وإنتاج خمزون سادس  أنه ابت إبمكان طهران “ختصيب  واألخطر من ذلك، 
اليورانيوم  اليورانيوم بنسب عالية تتجاوز املسموح به حالياً، أي 3.67 % من  فلوريد 
235، وقد تتمكن طهران من بناء قدرات تتجاوز العتبة النووية عرب ختزين كميات كبرية 

من املواد االنشطارية وفق ما يُعرف ابلنموذج الياابين”39.

36 - انظر: عدانن هياجنة، أزمة امللف النووي اإليراين وسيناريوهات املوقف األمريكي، مصدر سابق، ص 13)بتصرف(
37 - انظر: أبو القاسم، حممود محدي، عوامل القوة والضعف يف االسرتاتيجية األمريكية جتاه إيران، مصدر سابق، ص 14.

38 - املصدر السابق نفسه، ص 12.
39 - انظر: حامت كرمي الفرحي، العقوابت األمريكية على إيران واحتماالت املواجهة املقبلة، مصدر سابق، ص 9 )بتصرف يسري(.
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بناء على العرض السابق، ميكننا استنتاج اآليت:   

الواقعي وامليداين يف ( 1 التفعيل  النووي مهددة ابلصورية وعدم  اتفاقيات احلد من االنتشار 
ظل تراجع األمن والسلم الدوليي، وكذلك تراجع الغطاء األمين الذي توفره الدول القوية 
للدول الضعيفة، إىل جانب ما ميثله إصرار الدول املالكة للسالح النووي وعلى رأسها 

الوالايت املتحدة األمريكية، من إاثرة للمخاوف وتكريس لعدم املصداقية.
القوتي ( 2 األمريكية وروسيا كوهنما  املتحدة  للوالايت  النووية  اإلحصائي ابلرتسانة  الرتاجع 

النوويتي األعظم يف العامل، هو تراجع خمادع وحيمل تطمينات سطحية ظاهرة، وخماوف 
حقيقية وخطرية ابطنة، يف ظل التعاظم النوعي والتكنولوجي لألسلحة النووية احلديثة اليت 

هي أكثر فتكاً وتدمرياً بدرجات غري مسبوقة قياساً ابلسالح النووي القدمي.
احتمالية تكرار كوارث نووية شبيهة بقنبلىت هريوشيما وانجازاكي، قد تكون واردة على ( 3

املتحدة األمريكية وروسيا االحتادية، على وجه  الوالايت  املتبادلة بي  العالقات  مستوى 
للرئيس  الدبلوماسية  عن  والتخلي  العدائي  النهج  استمرار  حال  يف  وذلك  اخلصوص، 
الرتاجع  تعاظم  حال  يف  وأيضاً  الدولية،  األطراف  جتاه  ترامب  دوانلد  احلايل  األمريكي 
التكنولوجي واألخطاء التقنية داخل منظومة اإلنذار املبكر لدى القوتي النوويتي األعظم، 
ابلتزامن مع ازدايد املخاوف والشكوك املتبادلة بي الطرفي، والسيما لدى القوة النووية 

الروسية.
ارتباط السالح النووي بثقافة ردع األعداء وحتقيق اهليمنة والقوة اإلقليمية والدولية، إىل ( 4

جانب القناعات الراسخة لدى القوى الدولية، وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكية، 
بعدم جدوى االتفاقيات اخلاصة ابحلد من االنتشار النووي، فضاًل عن غياب الدميقراطية 
منطقية  أسباب  هي  وعرضها،  األرض  بطول  املنتشرة  والنزاعات  القضااي  الدولية ضمن 
يف تغذية الرغبات الدفينة للدول غري املالكة للسالح النووي، حنو السعي المتالك هذا 

السالح ولو بطرق ملتوية وغري مشروعة.
الطموح النووي اإليراين تعاظم واكتملت مالحمه مبساعدة واشنطن، وكنتيجة طبيعية لقيام ( 5

الوالايت املتحدة األمريكية ابلتوظيف السياسي للملف النووي، اترة ابحتواء طهران، واترة 
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أخرى ابلصدام معها، وذلك يف ضوء الرغبة يف حتقيق مصاحل وأهداف أمريكية خاصة 
يف منطقة الشرق األوسط ومنطقة اخلليج والعامل، وهو ما سح إليران ابلتوظيف السري 
املعاكس للنهج األمريكي، ولكن لصاحل برانجمها النووي، والسيما يف ظل إمهال البيت 

األبيض تطوير سياسة خارجية منضبطة جتاه النظام اإليراين.
أنشطة ( 6 بشأن  األمريكي  املعلومايت  الضعف  ومعها  الراهنة،  واإلقليمية  الدولية  التوازانت 

إيران النووية ومنشآهتا السرية للتخصيب، إىل جانب معوقات وحتدايت املضي قدماً يف 
االخنراط ضمن مواجهة عسكرية مع طهران، ابإلضافة إىل حيوية النفوذ اإليراين اإلقليمي 
والدويل كقوة سياسية ونفطية، كل هذا جمماًل، أضعف اخليارات األمريكية الراهنة أمام 
امللف النووي، مقابل تعدد اخليارات اإليرانية وتنوعها، بي ضرب املصاحل األمريكية بشكل 
مباشر أو عرب حلفاء خمفيي، أو على األقل امتالك القدرة على االلتفاف حول العقوابت 

االقتصادية والتجارية واملالية، مع استمرار السري احلثيث ضمن آفاق الطموح النووي.
املواجهة العسكرية بي الوالايت املتحدة وإيران على خلفية امللف النووي، أمر مستبعد يف ( 7

الوقت الراهن، وخاصة يف ظل الفرص الضيقة املتاحة إلدارة دوانلد ترامب، وقرب انصرافه 
الراجح بعيداً عن البيت األبيض، وإن حتقيق مكاسب اقتصادية ومالية وجتارية عرب توظيف 
ملف إيران النووي، أييت على رأس أولوايت الرئيس األمريكي احلايل، وليس مواجهة إيران 

عسكرايً أو حىت تقليص برانجمها النووي، فضاًل عن القضاء عليه ابلكلية.
التكنولوجيا األمريكية املتطورة، والتفوق العسكري يف القوة والعتاد، ليسا كافيي، ال على ( 8

إليقاف  النووي،  للسالح  املالكة  الدول  مستوى  على  وال  املتحدة،  الوالايت  مستوى 
األنشطة النووية للدول الطاحمة المتالك السالح النووي، يدل على ذلك جتارب عديدة، 
أمهها التجربة اهلندية والباكستانية، اللتان فاجأات العامل ابملستوى النووي املتقدم لدى كل 

منهما، يف غفلة من املرتبصي األقوايء. 
 العراق ودول اخلليج، ضمن أكرب املتضررين من انسحاب الوالايت املتحدة األخري من ( 9

االتفاق النووي، وكذلك من فرض العقوابت جمدداً على طهران، وهذا الضرر مرده إىل 
أاننية أمريكية غالبة يف التعامل مع مصاحلها اخلاصة عرب امللف النووي وعرب ما يرتبط به 

من ملفات أخرى شائكة تعج هبا املنطقة.
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ضرورة أن تقوم الوالايت املتحدة األمريكية إبثبات جديتها يف التعامل مع األخطار النووية املهددة ( 1

للسلم واألمن الدوليي، ولكن على أن يتم ذلك عرب التوقيع املباشر على اتفاقية احلد من االنتشار 
النووي، وترك اإلصرار على إغفال هذا التوقيع، مع إبداء قناعاهتا جبدوى االتفاقيات الدولية يف 

احلد من هذه الظاهرة.
ضرورة أن تقوم القوى النووية الكربى ابستعادة زخم العدالة والدميقراطية يف العامل احلديث، واملضي ( 2

قدماً يف حتقيق احلماية األمنية العادلة للمجتمعات الضعيفة، على وفق الدساتري واملواثيق الدولية 
النووية، وترك ما عداها من سباقات  للطاقة  السلمية  واألممية، كخطوة أوىل حنو تبين األنشطة 

التسلح النووي، حىت يعود اجملتمع الدويل إىل حظرية السالم واألمن.
ضرورة أن تقوم اإلدارة األمريكية احلالية بقيادة الرئيس دوانلد ترامب بتجميد انسحاهبا من االتفاق ( 3

النووي، كخطوة مهمة يف طريق إحياء الدبلوماسية الدولية متعددة األطراف، وكمحاولة جادة 
إلثبات الرغبة يف وضع حلول إلشكاليات األحادية األمريكية املهيمنة على القرار الدويل العاملي. 

العالقات األمنية ( 4 ضرورة أن تقوم دول اخلليج وإيران بتدشي حوار فاعل وإجيايب بشأن طبيعة 
املتبادلة، على أن يقوم هذا احلوار على أسس واقعية وميدانية جادة،  والسياسية واالسرتاتيجية 
من الرغبة يف التفاعل السياسي واالقتصادي، بعيداً عن لغة التهديد والوعيد سياسياً وعسكرايً، 
ولغة الفرقة واخلالف مذهبياً وعقدايً، ولن يكون ذلك إال عرب إجياد صيغة برامجاتية متوازنة، حتفظ 

السيادة، وتشجع على املزيد من مبادرات حسن اجلوار.
خامتة

يف ختام هذه الدراسة، ميكننا القول إن معاجلة امللفات الشائكة على املستوى الدويل، ليس 
األمريكية،  املتحدة  الوالايت  هي  فهذه  والدول،  اجملتمعات  من  الكبار  أيدي  على  تتم  أن  شرطاً 
قوة عظمى تكرر ضعفها يف عالج ملف من أخطر امللفات املهددة ألمن واستقرار منطقة الشرق 
األوسط ومنطقة اخلليج، وذلك ألن العالجات الناجعة ال بد وأن تستند إىل )معاجل قدوة(، يقدم 
لنفسه وألدوائه قبل أن يقحم نفسه يف  أواًل على تقدمي عالجات  قادر  أنه  الدالئل احلاسة على 
تقدميها لآلخرين، فإذا ما فعل، وأثبت جدارته ونزاهته وصدقه، حينها سيجد آذاانً صاغية لنصائحة، 
وأبداانً مستسلمة لطبه وعالجاته، وهو ما مل تقم به اإلدارات األمريكية املختلفة منذ سنوات طويلة.
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abbottabad-compound/D2/D2B954CDA266FE372BFBD3B0
E31F8D18_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%
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منشورات ( 6 املقبلة،  املواجهة  واحتماالت  إيران  على  األمريكية  العقوابت  الفرحي،  حامت كرمي 
http://rasamcenter.com/wp- يناير2019:  للدراسات)راسام(،  الرافدين  مركز 

 content/uploads/2019/01/pdf3.pdf
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https://eis. العدد 40/41، 2007:   ،12 جملد  األردن،  أوسطية،  دراسات شرق  جملة 

 hu.edu.jo/deanshipfiles/pub101512304.pdf

الرئيس ( 11 عهد  يف  اإليرانية  األمريكية  العالقات  معزز،  احلديثي،حممد  و  عباس،  عطوان،خضر 
دوانلد ترامب، جملة مدارات إيرانية، العدد 4 يونيو 2019، املركز الدميقراطي العريب، برلي/

 https://democraticac.de :أملانيا

غسان العّزي، السالح النووي بعد احلرب الباردة: حنو املزيد من االنتشار والعوملة، جملة الدفاع ( 12
https://www.lebarmy.gov.lb/ :1998 الوطين اللبناين، العدد 26، تشرين األول

 sites/default/files/26.pdf

اقتصادية؟، ( 13 اسرتاتيجية  أم  أمنية  تربيرات  اإليراين:  النووي  واالتفاق  ترامب  الشرقاوي،  حممد 
http://studies.aljazeera.net/ar/  :2018 مايو  للدراسات،  اجلزيرة  مركز  تقرير 

 reports/2018/05/180521113043346.html

والتناقضات، ( 14 واملعضالت  السياق  األوسط:  الشرق  يف  النووية  املسألة  كامروا،  مهران 
قطر،  جورجتاون،  جبامعة  الدولية  الشئون  بكلية  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  تقرير 
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library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558546/
CIRSArabicSummaryReport4NuclearQuestion2012.

 pdf?sequence=5

أوراق حبثية لُكتاب املركز



84

حصاد البيان

املصري ( 15 املعهد  ترامب)تقدير موقف(،  اخلارجية عند دوانلد  السياسة  توجهات  ميىن سليمان، 
.  https://eipss-eg.org:2016 للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، مايو
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2019-11-19
 متهيد:

حبثت الدراسة اجتاهات النازحي حنو التطرف كوهنم يعدون أكثر الناس عرضة للمعاانة سواء 
أكان نتيجة اإلرهاب، أو الصراع املذهيب، أو نتيجة االضطهاد، والفوضى السياسية، والسيما بعد 
سقوط النظام العراقي عام )2003(؛ مما شكل ظاهرة تعدُّ من أخطر الظواهر االجتماعية اليت 
شهدهتا اجملتمعات اإلنسانية خالل أترخيها الطويل، وال تقل خطراً عن القتل والتشريد الذي يؤدي 
الرغم عنها، حبثاً  إىل اضطرار األسر إىل ترك منازهلا وممتلكاهتا واالنتقال إىل مناطق أخرى على 
عن مالذ آمن حلمايتهم من العمليات اإلرهابية؛ وهكذا ميكن القول إن األسر العائدة إىل مناطق 
سكناهم ذاقت األمرين يف أن واحد مرارة النزوح اليت أجربهتم على ترك منازهلم وممتلكاهتم، ومرارة 
ما  يعيشوهنا من جراء  اليت  االجتماعية  فاألوضاع  منها،  نزحوا  اليت  األصلية  مناطقهم  إىل  العودة 
تعرضت له مناطقهم من دمار وفقدان ملمتلكاهتم أثرت سلباً على معظم اجلوانب الشخصية للنازح؛ 

مما زعزعة ثقته مبعتقداته وقيمه، وهذا ما قد أدى إىل اإلحباط والشعور ابلضياع.

تكمن مشكلة الدراسة احلالية يف مدى خطورة تطرف بعض الشباب النازحي والعائدين يف 
أفكارهم وآرائهم واجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، والتطرف العنيف.

والعائدين حنو  النازحي  الشباب  اجتاهات  احلالية من تساؤل رئيس معرفة  الدراسة  تنطلق 
)التطرف غري العنيف، والتطرف العنيف( يف العراق؟ وهذا التساؤل حيمل يف طياته أسئلة فرعية، 
ماذا نقصد ابلتطرف غري العنيف، والتطرف العنيف، وهل يؤثر املرور بتجربة النزوح واالستمرار فيها 
على االجتاه حنو التطرف بشكليه العنيف وغري العنيف أم إن للعودة من النزوح إىل مناطق األصل 

اتجاهات الشباب النازحين نحو التطرّف في العراق 
“رؤى استشرافية ومعالجات سياساتية”

أحمد خضير حسين عيال *

* ابحث / جامعة بغداد - كلية اآلداب - قسم االجتماع.
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تؤثر يف توجيهات العائدين إزاء التطّرف العنيف وغري العنيف. وهل إن )العمر، واملستوى التعليمي، 
والوضع املعاشي( يؤثر يف التوجه حنو التطرف بشكلية لدى النازحي والعائدين.

إن هذه الورقة البحثية هتدف إىل الكشف عن األثر وبيان الفروق بي الشباب النازحي 
يف خميم العامرية والعائدون من النزوح يف الفلوجة وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف على وفق متغري 

)العمر، واملستوى التعليمي، والوضع املعاشي(.

املنهجية واملفاهيم واملقاربة النظرية:

تتبىن هذه الورقة املنهج املسحي بطريقة العينة ابالعتماد على أداة االستبانة هبدف حتديد 
وطبيعة  الفلوجة  مدينة  يف  النزوح  من  والعائدين  العامرية،  خميم  يف  النازحي  الشباب  بي  الفرق 
اجتاهاهتم حنو )التطرف غري العنيف، والتطرف العنيف( وتفسري ما مت مجعه من البياانت واملعلومات 

وحتليله إحصائياً.

ضمت استمارة االستبانة جمموعة من الفقرات اليت مت وضعها على طريقة )ليكرت اخلماسي( 
كونه يعد من مقاييس االجتاهات الذي يتالءم مع الدراسة احلالية، تنوعت فيها أسئلة املقياس؛ 
للتعرف على طبيعة االجتاهات اليت حيملها الشباب من النازحي يف املخيمات والعائدين يف مدينة 
الفلوجة حنو التطرف، وقد احتوت االستمارة على جانب يتعلق ابملعلومات األساسية )الدميوغرافية( 
للمبحوثي، وجانب آخر يتعلق ابآلراء الذاتية هلم اليت ختص املوضوعات ذات التطرف غري العنيف، 

والتطرف العنيف.

الفلوجة(، وقد  النزوح يف  العامرية، وعائدين من  )انزحني يف خميم  الدراسة  مشل جمتمع 
اقتصر على عينة بلغت )200( شاب )ذكور(، ومت توزيع االستباانت بطريقة قصدية على املناطق 
اليت مت اختيارها، )100( استبانة لكل منطقة من املناطق املشار إليها. واجلدول )1( يبي توزيع 

عينة الدراسة حسب متغري العمر، واملستوى التعليمي، واملستوى املعاشي، ومنطقة السكن.
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جدول )1( يبني توزيع عينة الدراسة حسب البياانت األولية للمبحوثني

النسبة املئويةالتكرارتوزيع عينة الدراسة

األعمار

21 - 1841% 20 5
25 - 2263% 31 5
29 - 2632% 16
36 - 3064% 32

التعليم
5 18 %37مستوى تعليم منخفض
5 44 %89مستوى تعليم متوسط
37 %74مستوى تعليم عال

الوضع 
املعاشي

5 41 %83غري كاف
5 7 %15يكفي

51 %102يكفي ويزيد

منطقة 
السكن

50 %100انزح داخل خميم )مستمرون(
50 %100عائد من النزوح

إن »الشباب« ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة يتضمن مرحلة عمرية ترتاوح أعمارهم ما بي 
)36-18( عاماً، وهم انزحون داخل خميم العامرية، وعائدون يف مدينة الفلوجة.

ويستطيع الشباب إثبات قدراهتم وإمكانياهتم يف أن يكونوا عوامل تغيري إجيابية، ميكن أن 
تساعد يف معاجلة املشكالت احمليطة حباضرهم ومستقبلهم، فضاًل عن قدرهتم يف بناء جسور احلوار 

بي الثقافات)1(.

ويقصد بــ “االجتاه” هو االستعداد الوجداين حنو موضوع معي، يتمثل ابلقبول أو الرفض 
جتاه هذا املوضوع، ويعرب عنه سلوكياً أو لفظياً أو حىت إبمياءات الوجه أو العيني.

1- سحر حممد درويش، اجتاهات الشباب حنو العمل التطوعي يف األهلية، رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة األزهر، 
كلية اآلداب، 2015، ص: 23.
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وابلطبع فإن االجتاه يف هذه احلالة هو هتيؤ واستعداد أو أتهب لالستجابة قبوال أو رفضاً 
والسياسية واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  واقع  الفرد من  اجتاهات  أغلب  وتتكون  ما،  مبوقف 
واأليديولوجية، أو ابألحرى نتاج لعملية التنشئة االجتماعية كعملية تفاعلية بي الفرد واجملتمع)2(؛ 
وبذلك تتأطر االجتاهات خبصائص منها مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية، وقابلة للتعديل والتطوير، 
وترتبط مبثريات اجتماعية، وتكون قابلة للقياس أو التقومي، وهلا صفة الثبات واالستمرار النسيب)3(.

ويقصد »ابلتطرف« احنراف األفكار أو السلوكيات جتاه جمموعة من األفكار قد تكون دينية 
أو سياسية أو اجتماعية، ويشعر الفرد أبنه ال يتقبل اجلدل ويعيش مبعزل عن اجملتمع، ومنفصل عن 

النسيج االجتماعي.

وابلطبع فإن التطرف هنا أيديولوجية موجزة تشكل ثقافة فرعية وتعززها ويتم تناوهلا ضمن 
حوار مستمر مع اجملتمع السائد الذي تستجيب له، ومن يتصرف ضده)4(، أو هو أسلوب مغلق 
للتفكري يتسم بعدم القدرة على تقبل أي معتقدات ختتلف عن معتقدات الشخص أو اجلماعة 
العنيف(، و)التطرف  )التطرف غري  منها  التطرف،  أشكال  تباينت  وقد  معها)5(،  التسامح  أو 
العنيف(، وهلذه األشكال أتثرياهتا على النسيج االجتماعي. إذ ينبثق التطرف من مجيع األداين 
واألعراق واملعتقدات، على الرغم من أن األيديولوجيات املتطرفة قد تستخدم اللغة الدينية أو العرقية 
تبدأ  التطرف أبهنا طولية  من أجل إضفاء شرعيتها على مجهورها املستهدف، »ووصفت عملية 
ابلتطرف غري العنيف وتؤدي تدرجيياً إىل التطرف العنيف«)6(، وحتاجج هذه الدراسة املقاربة النظرية 
لتفسري التطرف كظاهرة اجتماعية، وقد ربط كل من )ابرسونز- ومريتون( ظهور التطرف بوجود 
خلل بنائي داخل النسق االجتماعي متثل بفقدان اندماج الفرد ابجلماعات االجتماعية، والثقافة 
السائدة مع ضعف اليات الضبط والقواعد املنظمة لسلوك الفرد، بينما يرجع املاركسيون التطرف 

2- حسي صديق، االجتاهات من منظور علم االجتماع، )جملة جامعة دمشق، امللحق 28، العدد 4-3(، 2012، ص: 302. 
3- إبراهيم سليمان عبيد، اجتاهات املعلمي ومدراء املدارس حنو دور املرشدين الرتبويي ومنسقي مبادرة االنضباط مبدارس وكات 

الفوث، رسالة ماجستري منشورة قدمت إىل جامعة األزهر، كلية الرتبية - قسم علم النفس، 2010، ص: 11.
4- Mares، Miroslav، Botticher، Astrid.  Extremism As A Security Threat In The Central Europe، 
Centre For European And North Atlantic Affairs، February 2013،P.2.

5- سري أمحد نعيم، احملددات االقتصادية واالجتماعية للتطرف الديين، )بريوت، مركز دراسات الوحدة الوطنية(، 1990، ص: 
.33

6- مركز البيان للدراسات والتخطيط، اسرتاتيجية اململكة املتحدة ملكافحة التطرف، حتليل ودراسة جدوى أتقلم هذه االسرتاتيجية 
مع السياق العراقي، مركز إنترييكي، لندن، 2017، ص: 7.
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إىل الظروف االقتصادية السيئة اليت تعيشها فئات كبرية يف اجملتمع من فقر وبطالة وحرمان، والشعور 
ابالضطهاد والتهميش واالستغالل يف مناحي احلياة)7(.

التطرف غري العنيف: أبعاد ومؤشرات ميدانية

إن التطرف غري العنيف ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة يعين احنراف األفكار إىل احلد الذي 
جيعل الشخص ال يرى رأايً صحيحاً، ويرى ما يعتقدُه من أفكار وآراء.

 وابلطبع فإن التطرف غري العنيف هو جتاوز حد االعتدال يف سياق حرية التعبري واخلطاب، 
ويشكل مسألة مدنية له القدرة على إضعاف النسيج االجتماعي بتطبيع التعصب من خالل 

متكي التمييز على أساس اجلنس، أو العرق، أو املعتقد الديين، أو التوجه اجلنسي)8(.

جدول )2( يبني إجاابت املبحوثني بشأن طبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف

أوافق الفقرات
معارض معارضحمايدأوفقبشدة

بشدة

أفرض آرائي على اآلخرين
394767398ت
%19 523 533 519 54

عليهم  التغلب  اآلخرين  مع  أتنافس 
بشىت الوسائل

335773316ت
%16 528 536 515 53

احرتام  أانل  القوة كي  ابستعمال  ألوح 
اآلخرين

2647615412ت
%1323 530 5276

حنو  نظري  وجه  تعبري  يف  صعوبة  أجد 
اآلخرين

2527565933ت
%12 513 52829 516 5

أمانع من الزواج من شخص خيتلف معي 
ابملذهب والقومية

3158534513ت
%15 52926 522 56 5

7- غين انصر حسي القريشي، املداخل النظرية لعلم االجتماع، )عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع( 2011، ص: 206.
8- مركز البيان للدراسات والتخطيط، مصدر سابق، ص: 8.

أوراق حبثية لُكتاب املركز
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حصاد البيان

احلاضر  من  أفضل  املستقبل  أن  أشعر 
واملاضي

3241544627ت
%1620 5272313 5

أمهش اآلراء السياسية املخالفة آلرائي
2844664319ت
%14223321 59 5

أوضحت نتائج اجلدول )2( إجاابت املبحوثي حول التطرف الغري العنيف، وميكن تلخيص 
النتائج كما أييت:

• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أفرض آرائي على اآلخرين، أظهرت أن خيار 	
)حمايد( حصل على أعلى نسبة اجابة اذ بلغ )67( بنسبة )33.5 %(، أما أقل إجابة فقد 

كانت عن خيار معارض بشدة، إذ بلغ عددهم )8( بنسبة )4 %(.

• أن خيار 	 وتبي  اآلخرين   بي  املنافسة  توضح  اليت  الثانية  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
)حمايد( حصل على أعلى إجابة إذ بلغ )73( بنسبة )36.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد 

كانت عن خيار معارض بشدة، إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثالثة اليت توضح إىل استعمال القوة ألانل احرتام اآلخرين، 	
وتبي أن خيار حمايد حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )61( بنسبة )30.5 %(، أما 

أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح الصعوبة يف تعبري وجه النظر حنو اآلخرين، 	
وتبي أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )59( بنسبة )29.5 %(، أما 
أقل نسبة اجابة فقد كانت عن خيار )اوافق بشدة( إذ بلغ عددهم )25( بنسبة )12.5 

.)%

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة اخلامسة اليت توضح: أمانع من الزواج من شخص خيتلف 	
معي ابملذهب والقومية، وتبي أن خيار )أوافق( حصل على اعلى نسبة إجابة إذ بلغ )58( 
بنسبة )29 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم 

)13( بنسبة )6.5 %(.
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• خيار 	 أن  وتبي  ابملستقبل،  الشعور  توضح  اليت  السادسة  الفقرة  عن  االجابة  نتائج  أظهرت 
)حمايد( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )54( بنسبة )27 %(، اما اقل نسبة إجابة فقد 

كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم )27( بنسبة )13.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السابعة اليت توضح هتميش اآلراء السياسية، وتبي أن خيار 	
)حمايد( حصل على أعلى نسبة اجابة إذ بلغ )66( بنسبة )33 %(، أما أقل نسبة إجابة 

فقد كانت عن خيار )معارض بشدة( إذ بلغ عددهم )19( بنسبة )9.5 %(.

 

 
5 

 ، خااا ع رائاااي علااا  الآيااا   أ لااا  الطاااي ت ضاااح جاباااة عااا  الفقااا ة األ  نطاااائج اإلإ •
( بنسااابة 67يصااا  علااا  أعلااا  نسااابة اجاباااة ا  بلااا    (محاعاااد   خناااار أامااا ت أ
( 8  بلاا  عااد ه   ، إجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار مدااار  بشاادةإقاا  أأمااا  ، %(33.5 

 .%(4بنسبة  
  أخاا ع    تباان  جابااة عاا  الفقاا ة الثاننااة الطااي ت ضااح المنايسااة باان  النطااائج اإلاماا ت أ •

قاا  نساابة أمااا أ ، (%36.5( بنساابة  73  بلاا   إجابااة إعلاا  أيصاا  علاا   (محاعااد خنااار 
 .(%3( بنسبة  6  بل  عد ه   إ ، جابة يقد كانت ع  خنار مدار  بشدةإ
الاا  اسااطدمال القاا ة ألنالااه ايطاا ا   ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة الثالثااة الطااي ت ضااح •

( بنساابة 61 تباان  ا  خنااار محاعااد يصاا  علاا  أعلاا  نساابة اجابااة ا  بلاا    ، االخاا ع 
( 6امااا اقاا  نساابة اجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار مدااار  بشاادة" ا  بلاا  عااد ه    ، (30.5 

 .(3بنسبة  
النظاا   ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة ال ابدااة الطااي ت ضااح الصااد بة يااي تدبناا   جااه •

( 59 تباان  أ  خنااار مدااار  يصاا  علاا  اعلاا  نساابة اجابااة ا  بلاا    ، نحاا  االخاا ع 
امااا اقاا  نساابة اجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار ا ايااق بشاادة" ا  بلاا  عااد ه   ، (29.5بنساابة  

 .(12.5( بنسبة  25 
ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة الخامسااة الطااي ت ضااح امااانع ماا  الااز اج ماا  شااخ   •

 تباان  ا  خنااار ا ايااق يصاا  علاا  اعلاا  نساابة اجابااة  ، هب  الق منااةعخطلااف مدااي بالمااذ
امااا اقاا  نساابة اجابااة يقااد كاناات عاا  خنااار مدااار  بشاادة" ا   ، (29( بنساابة  58ا  بلاا   

 .(6.5( بنسبة  13بل  عد ه   
 تباان  ا   ، ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة السا سااة الطااي ت ضااح الشااد ر بالمسااطقب  •

امااا اقاا  نساابة  ، (27( بنساابة  54خنااار محاعااد يصاا  علاا  اعلاا  نساابة اجابااة ا  بلاا   
 .(13.5( بنسبة  27اجابة يقد كانت ع  خنار مدار  بشدة" ا  بل  عد ه   

ااماا ت نطااائج االجابااة عاا  الفقاا ة السااابدة الطااي ت ضااح تمماانش الراء السناساانة   تباان   •
امااا اقاا  نساابة  ، (33( بنساابة  66ة اجابااة ا  بلاا   ا  خنااار محاعااد يصاا  علاا  اعلاا  نسااب

 .(9.5( بنسبة  19اجابة يقد كانت ع  خنار مدار  بشدة" ا  بل  عد ه   
•  
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الشكل)1( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف غري العنيف
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حصاد البيان

جدول )3( يبني إجاابت املبحوثني بشأن طبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف

أوافق الفقرات
معارض معارضحمايدأوفقبشدة

بشدة

أعتقد أن آرائي السياسية هي 
األصح

632587925ت
%3162939 512 5

أفرض آرائي السياسية ابلقوة إذا لزم 
األمر

3143654219ت
%15 521 532 5219 5

أؤيد وجه نظر من أحب من 
السياسيني

1515628622ت
%7 57 5314311

أواجه صعوبة يف تقبل التغيريات 
السياسية اليت حتدث حويل

1026407054ت
%513203527

أرى أن اجملتمع يفتقد قوة االعتقاد 
واإلميان

1236547127ت
6182735 513 5

أرى أن يؤدب كل من ابتعد عن 
الدين

2140685813ت
%10 52034296 5

أعد رجال الدين قدوة ومثل أعلى
263178596ت
%1315 53929 53

أوضحت نتائج اجلدول )3( إجاابت املبحوثي عن التطرف غري العنيف وميكن تلخيص 
النتائج ابآليت:

• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أعتقد أن آرائي السياسية هي األصح، أظهرت 	
أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )79( بنسبة )39.5 %(، أما أقل 

نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوفق بشدة إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.
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• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة الثانية اليت توضح أفرض آرائي السياسية ابلقوة، أظهرت أن خيار 	
حمايد حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )65( بنسبة )32.5 %(، أما أقل نسبة إجابة 

فقد كانت عن خيار معارض بشدة إذ بلغ عددهم )19( بنسبة )9.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثالثة اليت توضح أتييد وجه نظر من أحب من السياسيي، 	
أظهرت أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )86( بنسبة )43 %(، أما 

أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوفق بشدة إذ بلغ عددهم )15( بنسبة )7.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح أواجه صعوبة يف تقبيل التغيريات السياسية 	
بلغ )70(  إذ  اليت حتدث حويل، أظهرت أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة 
بنسبة )35 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوفق بشدة إذ بلغ عددهم )10( 

بنسبة )5 %(.

• االعتقاد واإلميان، 	 قوة  يفتقد  اجملتمع  توضح  اليت  اخلامسة  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
أظهرت أن خيار معارض حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )71( بنسبة )35.5 %(، 
أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار أوافق بشدة، إذ بلغ عددهم )12( بنسبة )6 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السادسة اليت توضح أتديب كل من ابتعد عن الدين، أظهرت 	
أن خيار حمايد حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )68( بنسبة )34 %(، أما أقل نسبة 

إجابة فقد كانت عن خيار معارض بشدة، إذ بلغ عددهم )13( بنسبة )6.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السابعة اليت توضح رجال الدين قدوة ومثاًل أعلى، أظهرت 	
أن خيار )حمايد( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )78( بنسبة )39 %(، أما أقل نسبة 

إجابة فقد كانت عن خيار معارض بشدة إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

أوراق حبثية لُكتاب املركز
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حصاد البيان

 

 
7 

واجننن  صنننعوتف فننني ل يينننل الت ييننن ات أجابنننف عنننن ال  ننن   ال ابعنننف التننني لوضننن  ظهننن ت نتنننائج ابأ •
ذ بخن  إجابنف إن خ ار معنارض حصنل عخنل أعخنل نسنبف أظه ت أ ، الس ا  ف التي لحدث حولي

ذ بخنن  عنندد م إوفننق بشنند  أجابننف ف نند كانننت عننن خ ننار إقننل نسننبف أأمننا  ، %( 35( باسننبف ) 70) 
 . %( 5( باسبف ) 10) 

 ، فمننانالمجتمن  ف ت نند قنو  ااعت ناد وابجابنف عننن ال  ن   اليامسنف التنني لوضن  ظهن ت نتنائج ابأ •
أمنا  ، %( 35.5( باسنبف ) 71ذ بخن  ) إجابنف إن خ ار معارض حصل عخل أعخل نسنبف أظه ت أ
 . %( 6( باسبف ) 12ذ بخ  عدد م ) إ ، فق بشد او أجابف ف د كانت عن خ ار إقل نسبف أ
 ، جابنننف عنننن ال  ننن   الساد نننف التننني لوضننن  لأد ننن  كنننل منننن ابتعننند عنننن الننند نظهننن ت نتنننائج ابأ •

قنل أأمنا  ، %( 34( باسنبف ) 68ذ بخن  ) إجابنف إن خ ار محا د حصنل عخنل أعخنل نسنبف أظه ت أ
 . %( 6.5( باسبف ) 13ذ بخ  عدد م ) إ ، بشد جابف ف د كانت عن خ ار معارض إنسبف 

ظهن ت أ ، عخنلأ  جابف عنن ال  ن   السنابعف التني لوضن  رجنال الند ن قندو  ومني ا ظه ت نتائج ابأ •
قنل نسننبف أأمنا  ، %( 39( باسنبف ) 78ذ بخن  ) إجابنف إحصنل عخنل أعخنل نسنبف  ( محا ند) ن خ نار أ
 . %( 3) ( باسبف 6ذ بخ  عدد م ) إجابف ف د كانت عن خ ار معارض بشد  إ

 
 

 ( يبين اتجاهات المبحوثين نحو التطرف غير العنيف 2المخطط )
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املخطط )2( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف غري العنيف

التطرف العنيف: أبعاد ومؤشرات ميدانية

إن التطرف العنيف ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة هو “احنراف األفكار إىل حد االخنراط 
يف األفعال العنيفة أو األعمال املسلحة متالفياً كل قيمه وعاداته، متجهاً حنو حتقيق اهلدف”.

وابلطبع فإنه عمل عنيف يرمي إىل حتقيق األهداف املوصوفة، أو هو معتقدات من يدعمون 
العنف أو يستخدمونه بدافع أيديولوجي لتحقيق آراء أيديولوجية، أو دينية، أو سياسية متطرفة، 

والتطرف العنيف يشكل قضية أمنية يتم التعامل معها بناًء على ذلك)9(. 

9-  مركز البيان للدراسات والتخطيط، مصدر سابق، ص: 9.
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جدول )4( يبني اجتاهات النازحني حنو التطرف العنيف

الفقرات
1

أبدًا
2 قلياًل

3

أحيااًن

4

كثريًا

5

دائمًا

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني على قتال حمتل أجنيب

864346269ت
%4321 523134 5

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني على قتال حكوماهتم الظاملة

886128185ت
%4430 51492 5

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني على قتال التكفرييني

1013449124ت
%50 51724 562

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني للدفاع عن )املعتقد، والطقوس، والشعائر(

825437225ت
%412716 5112 5

أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 
املسلمني للمشاركة يف االحتجاجات

835837166ت
%41 52918 583

أؤيد صديقاً يسعى إىل األخذ ابلثأر ملقتل أخيه
1085120174ت
%5425 5108 52

أوضحت نتائج اجلدول )4( إجاابت املبحوثي بشأن التطرف العنيف، وميكن تلخيص 
النتائج كما أييت:

• إن نتائج االجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أتييد صديق يسافر إىل اخلارج ملساعدة إخوانه 	
املسلمي على قتال حمتل اجنيب، أظهرت أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ 
)86( بنسبة )43 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم 

)9( بنسبة )4.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثانية اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي على قتال حكوماهتم الظاملة، وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة 
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إجابة إذ بلغ )88( بنسبة )44 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً(، إذ 
بلغ عددهم )5( بنسبة )2.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثالثة اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي على قتال التكفرييي، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ 
بلغ )101( بنسبة )50.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً ( اذ بلغ 

عددهم )4( بنسبة )2 %(. 

• اظهرت نتائج االجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي للدفاع عن املعتقد، وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ 
بلغ )82( بنسبة )41 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم 

)5( بنسبة )2.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة اخلامسة اليت توضح أؤيد صديقاً يسافر إىل اخلارج ملساعدة 	
إخوانه املسلمي للمشاركة يف االحتجاجات، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة 
إجابة، إذ بلغ )83( بنسبة )41.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( 

إذ بلغ عددهم )6( بنسبة )3 %(.

• يسعى إىل األخذ ابلثأر 	 الفقرة السادسة اليت توضح أؤيد صديقاً  نتائج االجابة عن  أظهرت 
ملقتل أخيه، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )108( بنسبة )54 

%(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )4( بنسبة )2 %(.
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فسنننناف  إلننننل الينننننار   ؤينننند صننننندف اا أال  نننن   اليان ننننف التننننني لوضنننن   جابننننف عننننننظهنننن ت نتننننائج ابأ •
 ( بننننننننداا )أن خ نننننننار أ ولينننننننين ، خوانننننننن  المسنننننننخمين عخنننننننل قتنننننننال حكومنننننننالهم الرالمنننننننفإلمسننننننناعد  

جابننننف ف نننند إقننننل نسننننبف أأمننننا  ، %( 44( باسننننبف ) 88ذ بخنننن  ) إجابننننف إحصننننل عخننننل أعخننننل نسننننبف 
 . %( 2.5( باسبف ) 5ذ بخ  عدد م ) إ (، دائماا ) كانت عن خ ار 

فسننننناف  إلننننل الينننننار   ؤيننننند صنننندف اا أجابنننننف عننننن ال  ننننن   الياليننننف التننننني لوضنننن  ظهنننن ت نتننننائج ابأ •
حصنننننل عخنننننل  ( بنننننداا )أن خ نننننار أن وليننننني   ، خوانننننن  المسنننننخمين عخنننننل قتنننننال الت  يننننن يينإلمسننننناعد  

جابنننننف ف ننننند كانننننننت إقنننننل نسننننننبف أأمنننننا  ، %( 50.5( باسنننننبف ) 101ذ بخنننننن  ) إجابنننننف إأعخنننننل نسنننننبف 
  . %( 2( باسبف ) 4اذ بخ  عدد م )  (  دائماا ) عن خ ار 

فسنننناف  إلننننل اليننننار   ؤينننند صنننندف اا أاظهنننن ت نتننننائج ااجابننننف عننننن ال  نننن   ال ابعننننف التنننني لوضنننن   •
حصننننننل عخننننننل  ( بننننننداا )أن خ ننننننار أوليننننننين  ، خواننننننن  المسننننننخمين لخنننننندفا  عننننننن المعت نننننندإلمسنننننناعد  

جابنننننف ف ننننند كاننننننت عنننننن إقنننننل نسنننننبف أأمنننننا  ، %( 41( باسنننننبف ) 82ذ بخننننن  ) إجابنننننف إأعخنننننل نسنننننبف 
 . %( 2.5( باسبف ) 5ذ بخ  عدد م ) إ ( دائماا ) خ ار 

فسننننننناف  إلنننننننل  ؤيننننننند صننننننندف اا أجابنننننننف عنننننننن ال  ننننننن   اليامسنننننننف التننننننني لوضننننننن  ظهننننننن ت نتنننننننائج ابأ •
 ( بنننننداا )أن أن خ نننننار وليننننني   ، خوانننننن  المسنننننخمين لخمشننننناركف فننننني ااحتجاجننننناتإالينننننار  لمسننننناعد  

جابنننننف إقنننننل نسنننننبف أأمنننننا  ، %( 41.5باسنننننبف ) ( 83ذ بخننننن  ) إ ، جابنننننفإحصنننننل عخنننننل أعخنننننل نسنننننبف 
 . %( 3( باسبف ) 6ذ بخ  عدد م ) إ ( دائماا ) ف د كانت عن خ ار 

خنننن  لننننل اأإفسننننعل  ؤينننند صنننندف اا أظهنننن ت نتننننائج ااجابننننف عننننن ال  نننن   الساد ننننف التنننني لوضنننن  أ •
ذ بخننننننن  إجابننننننف إحصننننننل عخنننننننل أعخننننننل نسننننننبف  ( بننننننداا أ) ن أن خ ننننننار وليننننننني   ، خ نننننن ألم تننننننل  باليننننننأر

ذ بخنننننن  إ ( دائمنننننناا ) جابننننننف ف نننننند كانننننننت عننننننن خ ننننننار إقننننننل نسننننننبف أأمننننننا  ، %( 54) ( باسننننننبف 108) 
 . %( 2( باسبف ) 4عدد م ) 

ي
 (  يين الجا ات المبحوثين نحو التط ف العا ف3الشكل ) 

14%
20%

12%18%

19%

17%

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
على قتال محتل ا نبي

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
على قتال حكوماتهم الظالمة

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
على قتال التكةيريين

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
(الشعائر, الطقوس, المعتقد)للدفاع عن 

مين اؤيد صديقا يسافر إلى الخا خ لمساعدة اخوانه المسل
للمشا كة في االحتجا ات

.اؤيد صديقا يسعى الى االخ  بالثأ  لمقتل اخيه

الشكل )3( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف العنيف

جدول )5( يبني اجتاهات النازحني حنو التطرف العنيف

دائمًاكثريًاأحيااًنقلياًلأبدًاالفقرات

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد احملتل األمريكي
7533433019ت
%37 516 521 5159 5

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد قطعات احلشد الشعيب
16424642ت
%8212321

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد قوات البيشمركة
17218631ت
%86931 50 5

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد األيزيديني
17811461ت
%895 5230 5

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد الفصائل املسلحة الشيعية
163211312ت
%81 510 56 50 51
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مبختلف  األمنية  القوات  ضد  تنفذ  اليت  اهلجمات  أؤيد 
صنوفها

18314210ت
%91 5710 50

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد املسيحيني
17019740ت
%859 53 520

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد اليهود
7327354520ت
%31 513 517 522 510

أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد قوات اجليش
1905212ت
%952 510 51

أوضحت نتائج اجلدول )5( إجاابت املبحوثي بشأن التطرف العنيف وميكن تلخيص 
النتائج ابآليت:

• إن نتائج اإلجابة عن الفقرة األوىل اليت توضح أتييد اهلجمات اليت تنفذ ضد احملتل االمريكي، 	
أظهرت أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )75( بنسبة )37.5 %(، 

أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )19( بنسبة )9.5 %(.

• تنفذ ضد قطعات 	 اليت  اهلجمات  اؤيد  اليت توضح  الثانية  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
احلشد الشعيب، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )164( بنسبة 
)82 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )2( بنسبة )1 

 .)%

• قوات 	 ضد  تنفذ  اليت  اهلجمات  أؤيد  توضح  اليت  الثالثة  الفقرة  عن  اإلجابة  نتائج  أظهرت 
البيشمركة، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )172( بنسبة )86 
%(، أما أقل نسبة اجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة )0.5 %(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الرابعة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد األيزيديي، 	
وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )178( بنسبة )89 %(، أما أقل 

نسبة إجابة خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة )0.1 %(.
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• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة اخلامسة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد الفصائل 	
املسلحة الشيعية، وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )163( بنسبة 
)81.5 %(، أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )كثرياً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة 

.)% 0.5(

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السادسة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد القوات 	
األمنية، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )183( بنسبة )91 %(، 

أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )0(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة السابعة اليت توضح أؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد املسيحيي، 	
وتبي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )170( بنسبة )85 %(، أما أقل 

نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )0(.

• أظهرت نتائج اإلجابة عن الفقرة الثامنة اليت توضح اؤيد اهلجمات اليت تنفذ ضد اليهود، وتبي 	
أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )73( بنسبة )31.5 %(، أما أقل نسبة 

إجابة فقد كانت عن خيار )دائماً( إذ بلغ عددهم )02( بنسبة )10 %(.

• قوات 	 تنفذ ضد  اليت  اهلجمات  أؤيد  توضح  اليت  التاسعة  الفقرة  اإلجابة عن  نتائج  أظهرت 
اجليش، وتبّي أن خيار )أبداً( حصل على أعلى نسبة إجابة إذ بلغ )190( بنسبة )95 %(، 

أما أقل نسبة إجابة فقد كانت عن خيار )كثرياً( إذ بلغ عددهم )1( بنسبة )0.5 %(.

أوراق حبثية لُكتاب املركز



100

حصاد البيان

 

 
11 

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة ال ابدااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
( بنساابة 178  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ  أ  خنااار  تباان  ، عزعاادعن األ
 .%(0.1( بنسبة  1  بل  عد ه   إ ( ائما   جابة خنار إق  نسبة أأما  ، %(89 

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة الخامسااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
  بلاا  إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة ( باادا   أ  خنااار أ تباان   ، الفصااائ  المساالحة الشااندنة

  بلاا  إ (كثناا ا   جابااة يقااد كاناات عاا  خنااار إقاا  نساابة أأمااا  ، %(81.5( بنساابة  163 
 .%(0.5( بنسبة  1عد ه   

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة السا سااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
( 183  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ  أ  خنااار  تباان  ، مننااةالقاا ات األ

 .(0  بل  عد ه   إ ( ائما   جابة يقد كانت ع  خنار إق  نسبة أأما  ، %(91بنسبة  
ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة السااابدة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •

( بنساابة 170  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ تباان  أ  خنااار  ، المساانحنن 
 .(0بل  عد ه     إ ( ائما   جابة يقد كانت ع  خنار إق  نسبة أأما  ، %(85 

اؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد جابااة عاا  الفقاا ة الثامنااة الطااي ت ضااح اماا ت نطااائج اإلأ •
( بنسااابة 73  بلااا   إجاباااة إيصااا  علااا  أعلااا  نسااابة  (بااادا   أ  خناااار أ تبااان   ، النمااا  

( 02  بلاا  عاااد ه   إ ( ائمااا   جاباااة يقااد كاناات عاا  خناااار إقاا  نساابة أأمااا  ، %(31.5 
 .%(10بنسبة  

ؤعااد المجمااات الطااي تنفااذ ضااد أجابااة عاا  الفقاا ة الطاساادة الطااي ت ضااح ج اإلاماا ت نطااائأ •
( 190  بلاا   إجابااة إيصاا  علاا  أعلاا  نساابة  (باادا   أ  خنااار أ   تباان  ، قاا ات الجاانش

( 1  بلاا  عااد ه   إ (كثناا ا   جابااة يقااد كاناات عاا  خنااار إقاا  نساابة أأمااا  ، %(95بنساابة  
 .%(0.5بنسبة  

 
 المبح ثن  نح  الطر   الدننف( عبن  اتجاهات 4الشل   

 الميدانية المؤشراتالنتائج وتفسيرها ضمن 

ي:يتييومحاولةيتوض حيذلكيكاآليت اوليالباحثينتائجيالدراسةيوتفس  هايفييضوءيالف ض اتي

%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت%ت

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد المحط 
االم علي

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ

ضد قردات 
الحشد 
الشدبي

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد ق ات 
البنشم كة

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد 

االعزعدعن 

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ئ  ضد الفصا
المسلحة 
الشندنة

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ

ضد الق ات 
االمننة 
بمخطلف 
صن يما

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد 

المسنحنن 

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد النم  

اؤعد 
المجمات 
الطي تنفذ
ضد ق ات 
الجنش

دائما  

كثيرا  

أحيانا  

الشكل )4( يبي اجتاهات املبحوثي حنو التطرف العنيف

النتائج وتفسريها ضمن املؤشرات امليدانية

يتناول الباحث نتائج الدراسة وتفسريها يف ضوء الفرضيات وحماولة توضيح ذلك كاآليت:

االفرتاضات:

الفرضية األوىل: )كلما ارتفعت األعمار لدى النازحني املستمرين اخنفض اجتاههم إزاء 
التطرف غري العنيف( 

دلت نتائج التحليل اإلحصائي اليت استخدمها الباحث على أن هناك ارتباطاً إجيابياً ضعيفاً 
بي األعمار لدى النازحي املستمرين، وطبيعة اجتاههم حنو التطرف غري العنيف، إذ بلغت قيمة 
هناك  أن  يعين  صادقة  الفرضية  إن  أي:  )0.01(؛  بداللة   )0.116( بريسون  االرتباط  معامل 
عالقة ذات داللة إحصائية بي األعمار لدى النازحي املستمرين وطبيعة اجتاههم حنو التطرف غري 

العنيف، وكما موضح  يف اجلدول )6(.



101

اجلدول )6( يبني العالقة املعنوية بني أعمار املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف 

التطرف العنيفالتطرف غري العنيفالتطرف

عائدون من النزوحانزحون مستمرونعائدون من النزوحانزحون مستمرونالسكن

إجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليباالجتاه

تكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكراراألعمار
21 - 18666145211431452
25 - 22891112813137810813
29 - 26394644565644
36 -3021620713129121771314
194041393031382933373033اجملموع

              معامل االرتباط/ 0.116              عند مستوى داللة 0.01

إن معطيات اجلدول )6( تبي أن هناك عالقة معنوية دالة إحصائياً، بي أعمار املبحوثي 
يف  نسبة  أعلى  كانت   )36  -  30( العمرية  الفئة  أن  تبّي  وقد  التطرف،  حنو  اجتاهاهتم  وطبيعة 
اجتاهاهتم هو االجتاه اإلجيايب حنو التطرف غري العنيف بعدد )20( لدى النازحي املستمرين، يقابلها 
العائدون من النزوح بعدد )12( مبحواثً كان اجتاههم سلبياً حنو التطرف غري العنيف، يليها الفئة 
التطرف غري  بعدد )11( حنو  إجيابياً  املستمرين كان اجتاههم  النازحي  25( من  العمرية )22 - 
العنيف، يقابلها النازحون العائدون بعدد )13( اجتاههم إجيايب حنو التطرف غري العنيف، أما الفئة 
التطرف غري  )14( حنو  بعدد  اجتاههم سليب  فكان  العائدين  النازحي  21( من  العمرية )18 - 
العنيف، يقابلها بعدد )6( من النازحي املستمرين اجتاههم إجيايب، وقد تبّي أن الفئة العمرية )26 
- 29( من النازحي املستمرين كان اجتاههم متوسطاً بعدد )9(، يقابلها بعدد )6( من النازحي 

العائدين اجتاههم سليب من جمموع وحدات العينة والبالغة )200(.

أما اجتاهات املبحوثي حنو التطرف العنيف فتبي أن الفئة العمرية )30 - 36( من النازحي 
العائدون بعدد )14( اجتاههم  النازحون  املستمرين كانت اجتاهاهتم إجيابية بعدد )17(، يقابلها 
إجيايب حنو التطرف العنيف، يليها الفئة العمرية )22 - 25( من النازحي العائدين بعدد )13( 

أوراق حبثية لُكتاب املركز
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العائدين كان  النازحي  من   )13( بعدد  يقابلها  العنيف،  التطرف  حنو  إجيابية  اجتاهاهتم  كانت 
اجتاههم سلبياً حنو التطرف العنيف، أما الفئة العمرية )18 - 21( من النازحي العائدين فكان 
اجتاهاهتم سلبية بعدد )14( مبحواثً، يليها بعدد )11( من النازحي املستمرين اجتاهاهتم سلبية 

حنو التطرف العنيف. 

 

 
13 

( 29-26  الفئااة الدم عااة  أ  تباان  قااد  ، عجااابيإ  اتجاااهم  ع  المسااطم ن( ماا  الناااحي6بدااد   
  ن( ماا  الناااحي6عقابلمااا بدااد    ، (9بدااد    ا    كااا  اتجاااهم  مط ساارع  المسااطم نماا  الناااحي

 (.200  اتجاهم  سلبي م  مجم ع  يدات الدننة  البالغة  عالدائد
( ماا  36-30طباان  أ  الفئااة الدم عااة  ي مااا اتجاهااات المبحاا ثن  نحاا  الطراا   الدنناافأ     

عقابلماااا النااااحي   الدائاااد    ، (17عجابناااة بداااد   إاتجاهااااتم   ت  كانااا عساااطم   المنالنااااحي
( مااا  25-22علنماااا الفئاااة الدم عاااة   ، عجاااابي نحااا  الطرااا   الدننااافإ( اتجااااهم  14بداااد   
عقابلمااا بدااد   ، عجابنااة نحاا  الطراا   الدنناافإ( كاناات اتجاهاااتم  13  بدااد   ع  الدائاادنالناااحي

مااا الفئااة الدم عااة أ ، نحاا  الطراا   الدننااف ا    كااا  اتجاااهم  ساالبنع  الدائاادن( ماا  الناااحي13 
علنمااا بدااد   ، ( مبح ثااا  14لااا  اتجاهاااتم  ساالبنة بدااد   ي  ع  الدائاادن( ماا  الناااحي18-21 
    اتجاهاتم  سلبنة نح  الطر   الدننف.ع  المسطم ن( م  الناحي11 

 
 ال    يطب  ةياالتجاهاتينحويالتط غث نيويعماريالمبحويأب نيييوضحيالف قي(ي5شكلي)

 

ن انخةزض ين المسزتمريكلما ا تةزع مسزتوى التعلزيم لزدى النزازح) الةرضية الثانية
 (التطرف العنيفزاء إاتجاههم 

مدن عاة بان   ا   لات علا  أ  هنااك ي  قا الطي اساطخدمما الباياث   االيصائي ن  نطائج الطحلإ     
  بلغات قنماة م باع كاأي إ ، ننافالد لمبح ثن   طبندة اتجاهاتم  نح  الطر  ل المسط ى الطدلنمي

 (.7  (  كما م ضح بالجد ل0.01( بداللة  120،417 

 نيف الع المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرف  تعليميبين الةرح بين  (7الجدول )

 التطرف العنيف  التطرف غير العنيف  التطرف 

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

بي
سل

سط
متو

بي
جا

اي

عائدون من النزوحنازحون مستمرونعائدون من النزوحنازحون مستمرون

التطرف العنيفالتطرف الغير العنيف

30- 36

26-29

22-25

18-21

شكل )5( يوضح الفرق بني أعمار املبحوثني وطبيعة االجتاهات حنو التطرف العنيف

الفرضية الثانية )كلما ارتفع مستوى التعليم لدى النازحني املستمرين اخنفض اجتاههم 
إزاء التطرف العنيف(

إن نتائج التحليل االحصائي اليت استخدمها الباحث دلت على أن هناك فروقاً معنوية بي 
مربع كأي  قيمة  بلغت  إذ  العنيف،  التطرف  اجتاهاهتم حنو  وطبيعة  للمبحوثي  التعليمي  املستوى 

)120،417( بداللة )0.01( وكما موضح ابجلدول )7(.
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اجلدول )7( يبني الفرق بني تعليم املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف العنيف

التطرف العنيفالتطرف غري العنيفالتطرف

عائدون من النزوحانزحون مستمرونعائدون من النزوحانزحون مستمرونالسكن

إجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليباالجتاه

تكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارالتعليم
تعليم 
16125151410622513179منخفض

تعليم 
107999101113311710متوسط

57292526259616106تعليم عال
312643262846424414403525اجملموع

مربع كأي /120.417                        عند مستوى داللة 0.01

إن معطيات اجلدول أوضحت أن هناك فرقاً معنوايً بي املستوى التعليمي للمبحوثي وطبيعة 
اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، فتبي أن )29( مبحواثً كانت اجتاهاهتم إجيابية حنو التطرف 
غري العنيف، ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة النازحي املستمرين، يقابلها )26( مبحواثً 
كانت اجتاهاهتم إجيابية، ولديهم مستوى تعليمي عاٍل من فئة النازحي العائدين، وتبّي أن )10( 
مبحوثي اجتاههم إجيايب، ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة النازحي العائدين، يقابلهم )9( 
اجتاههم إجيايب، ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة النازحي املستمرين، يليها )16( اجتاههم 
سليب، ولديهم مستوى تعليمي منخفض من فئة النازحي املستمرين، يقابلهم )15( اجتاههم سليب 
التطرف غري  اجتاهاهتم حنو  تباينت  العائدين  النازحي  فئة  من  منخفض  تعليمي  ولديهم مستوى 

العنيف.

إجيايب  اجتاههم  منهم   )10( أن  تبي  فقد  العنيف،  التطرف  حنو  املبحوثي  اجتاهات  أما 
ولديهم مستوى تعليمي متوسط من فئة العائدين من النزوح، يقابلهم )13( اجتاههم متوسط من 
فئة النازحي املستمرين ولديهم مستوى تعليمي متوسط، يليها )22( اجتاههم متوسط من النازحي 

أوراق حبثية لُكتاب املركز
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املستمرين ولديهم مستوى تعليمي منخفض. يقابلها )17( اجتاههم متوسط من النازحي العائدين 
املستمرين  النازحي  فئة  من  اجتاههم سليب   )25( تبي  كما  منخفض،  تعليمي  مستوى  ولديهم 
ولديهم  العائدين  النازحي  فئة  من  سليب  اجتاههم   )16( يقابلها  عال،  تعليمي  مستوى  ولديهم 

مستوى تعليمي عال.
 

 
15 

 

 يمينحويالتط غ.اتجاهاتهيالمبحوث نيوطب  ةيت ل ميب ن(ييب نيالف قي6)يشكلال   

رتفعياتجاههميانيينيالمستم ي لدىيال ازحانخفضيالوضعيالم اشييييكلما)ييالف ض ةيالثالثة
 .(زاءيالتط غيال    إ

سطخدمما البايث للطحقق م  صدق هذه الف ضنة  لت االطي  اإليصائنة  نطائج األسالنب إ     
 هاذه  ، المبح ثن   طبندة اتجاهاتم  نحا  الطرا   ال ضع المداشيبن   عل  أ  هناك ي  قا  

 هذا عدني أ   ؛ (0.004(  بداللة  146.758  م بع كأيالف  ق  الة ايصائنا إ  بلغت قنمة 
 .(8   كما م ضح  يي الجد ل ،   الصف عةالف ضنة صا قة أي نقبلما  ن ي

 .بين سكن المبحوثين وطبيعة اتجاهاتهم نحو التطرف يبين الةرح (8الجدول )

 التطرف العنيف  التطرف غير العنيف  التطرف 

 عائدون من النحوف  نازحون مستمرون  عائدون من النحوف  نازحون مستمرون  السكن 

 يجابي إ متوسط  سلبي يجابي إ متوسط  سلبي يجابي إ متوسط  سلبي  ابي إ متوسط  سلبي االتجاه 

الوضع 
 تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   تكرا   المعاشي

يكةي لسد  
 5 11 26 5 21 15 25 12 5 10 9 22 الحا ة

يكةي 
 1 1 6 2 1 5 5 3 1 2 6 1 ويحيد

 5 29 16 9 29 13 19 19 11 7 13 30 ال يكةي

 11 41 48 16 51 33 49 34 17 19 28 53 المجموع

 0.00عند مسط ى  اللة                     146.758 /كأيم بع       

ال ضاااع يصاااائنة بااان  إ اللاااة   ات  ا  هنااااك ي  قااا أ   (8 ت ضاااح مدرناااات الجاااد ل      
( 19 قااد تبااان  أ    ، تجاهاااتم  نحااا  الطراا   غناا  الدنناافا طبندااة  المداشااي للمبحاا ثن 

ايجابيمتوسطسلبيايجابيمتوسطسلبي

عائدون من النزوحعائدون من النزوح

التطرف العنيفالتطرف الغير العنيف

1514101317
9

99
10

117
10

25
261610

6

يتعليم عال

تعليم 
متوسط

تعليم 
منخفض

   الشكل )6( يبني الفرق بني تعليم املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف  

الفرضية الثالثة )كلما اخنفض الوضع املعاشي لدى النازحني املستمرين ارتفع اجتاههم 
إزاء التطرف العنيف( 

إن نتائج األساليب اإلحصائية اليت استخدمها الباحث للتحقق من صدق هذه الفرضية 
دلت على أن هناك فروقاً بي الوضع املعاشي املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف، وهذه الفروق 
دالة احصائيا إذ بلغت قيمة مربع كأي )146.758( وبداللة )0.004(؛ وهذا يعين أن الفرضية 

صادقة أي نقبلها ونرفض الصفرية، وكما موضح  يف اجلدول )8(.
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اجلدول )8( يبني الفرق بني سكن املبحوثني وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف 

التطرف العنيفالتطرف غري العنيفالتطرف

عائدون من انزحون مستمرونالسكن
عائدون من انزحون مستمرونالنزوح

النزوح
إجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليبإجيايبمتوسطسليباالجتاه

الوضع 
تكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكرارتكراراملعاشي

يكفي لسد 
22910512251521526115احلاجة

162135512611يكفي ويزيد

301371119191329916295ال يكفي

532819173449335116484111اجملموع
     مربع كأي/ 146.758                    عند مستوى داللة 0.00

املعاشي  الوضع  بي  إحصائية  ذوات داللة  فروقاً  هناك  أن  اجلدول )8(  معطيات  توضح 
للمبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، وقد تبي أن )19( مبحواثً من العائدين من 
النزوح، كان اجتاههم إجيابياً حنو التطرف غري العنيف ولديهم مستوى معيشي ال يكفي، يقابلها 
بعدد )30( من النازحي داخل املخيمات اجتاههم سليب ولديهم مستوى معيشي ال يكفي، يليها 
)25( مبحواثً من العائدين من النزوح، كانت اجتاهاهتم إجيابيًة حنو التطرف غري العنيف ولديهم 
مستوى معيشي يكفي لسد احلاجة، يقابلها بعدد )10( اجتاههم إجيايب حنو التطرف غري العنيف، 
ولديهم مستوى معيشي يكفي لسد احلاجة،  وتبي أن )5( من النازحي داخل العائدين اجتاههم 
إجيايب حنو التطرف غري العنيف ولديهم مستوى معاشي يكفي ويزيد )مرّفه(، يقابلها بعدد )6( من 
النازحي املستمرين اجتاههم متوسط ولديهم مستوى معاشي يكفي ويزيد؛ وهذا يعين أن هناك فرقاً 
معنوايً بي مناطق سكن املبحوثي وطبيعة اجتاهاهتم حنو التطرف غري العنيف، وهذا جيعلنا أن نقبل 

الفرضية البديلة يف الدراسة ونرفض الصفرية.

أوراق حبثية لُكتاب املركز
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العائدين  من  مبحواثً   )29( أن  تبي  فقد  العنيف،  التطرف  حنو  املبحوثي  اجتاهات  أما 
معيشي  مستوى  ولديهم  العنيف  التطرف  حنو  متوسطة  اجتاهاهتم  كانت  النزوح،  يف  واملستمرين 
ال يكفي، يليها )21( مبحواثً من النازحي املستمرين كانت اجتاهاهتم متوسطة ولديهم مستوى 
معاشي يكفي لسد احلاجة، يقابلها )11( مبحواثً من النازحي العائدين كانت اجتاهاهتم متوسطة 
مبحوثي من   )6( أن  وتبّي  احلاجة،  لسد  يكفي  معاشي  ولديهم مستوى  العنيف  التطرف  حنو 
النازحي العائدين اجتاههم سليب حنو التطرف العنيف ولديهم مستوى معاشي مرفه، يقابلها بعدد 

)5( من النازحي املستمرين اجتاههم سليب حنو التطرف العنيف ولديهم مستوى معاشي مرفه.  

غري  التطرف  حنو  اجتاهاهتم  وطبيعة  املبحوثني  سكن  منطقة  بني  الفرق  يبني   )7( شكل 
العنيف ويوضح الفرق بني الوضع املعاشي للمبحوثني وطبيعة اجتاههم حنو التطرف
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 لاادعم   نحاا  الطراا   غناا  الدننااف ا  عجابناا إكااا  اتجاااهم   ،   ماا  النااز حعماا  الدائااد مبح ثااا  
ساالبي    اخاا  المخنمااات اتجاااهم  ن( ماا  الناااحي30  دااد عقابلمااا ب ، مسااط ى مدنشااي ال علفااي

كانااات  ،   مااا  الناااز حعمااا  الدائاااد ( مبح ثااا  25علنماااا   ،  لاادعم  مساااط ى مدنشاااي ال علفاااي
 ،  لاادعم  مسااط ى مدنشااي علفااي لسااد الحاجااة الطراا   غناا  الدنناافنحاا   ة  عجابناا إاتجاهاااتم  
 لاادعم  مسااط ى مدنشااي  ، عجااابي نحاا  الطراا   غناا  الدنناافإ( اتجاااهم  10  بدااد عقابلمااا 

عجاااابي نحااا  إاتجااااهم    عالدائاادمااا  النااااحين   اخااا  ( 5  أ  تباان    ، علفااي لساااد الحاجاااة
( ماا  6   عقابلمااا بدااد ، ه(الطراا   غناا  الدننااف  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي  عزعااد  م ياا  

 هااذا عدنااي  ؛   اتجاااهم  مط سااط  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي  عزعاادع  المسااطم نالناااحي
غناا  المبحاا ثن   طبندااة اتجاهاااتم  نحاا  الطراا    مناااطق ساال باان   مدن عااا   أ  هناااك ي قااا  

  هذا عجدلنا أ  نقب  الف ضنة البدعلة يي الدراسة  ن ي  الصف عة. ، الدننف

مااا   ( مبح ثاااا  29يقاااد تبااان  أ    ، المبحااا ثن  نحااا  الطرااا   الدننااافماااا اتجاهاااات أ      
كاناات اتجاهاااتم  مط ساارة نحاا  الطراا   الدننااف  لاادعم   ،   يااي النااز حع   المسااطم عالدائااد

  كاناات اتجاهاااتم  ع  المسااطم نماا  الناااحي ( مبح ثااا  21علنمااا   ، مسااط ى مدنشااي ال علفااي
  نماا  الناااحي ( مبح ثااا  11قابلمااا  ع ، مط ساارة  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي لسااد الحاجااة

  كاناات اتجاهاااتم  مط ساارة نحاا  الطراا   الدننااف  لاادعم  مسااط ى مداشااي علفااي عالدائااد
  اتجاااهم  ساالبي نحاا  الطراا   ع  الدائاادنماا  الناااحي ن ( مبحاا ث6   أ  تباان   ، لسااد الحاجااة

  اتجاااهم  ع  المسااطم ن( ماا  الناااحي5عقابلمااا بدااد    ، الدننااف  لاادعم  مسااط ى مداشااي م يااه
 سلبي نح  الطر   الدننف  لدعم  مسط ى مداشي م يه.  

ياتجاهاتهمينحويالتط غير  يال    المبحوث نيوطب  ةييم طقةيسكن(ييب نيالف قيب ني7شكلي)

ي
يالوضعيالم اشييللمبحوث نيوطب  ةياتجاههمينحويالتط غي(ييوضحيالف قيب ن7الشكلي)ي
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ال يكفي

يكفي لسد الحاجة

اخلالصة

من طريق األسئلة واإلجاابت والنتائج اليت خرج هبا استطالع الرأي ميكن استخالص 
جمموعة من النقاط، وقد جاءت على النحو اآليت:

أواًل: البياانت األولية:
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ظهرت توزيع مستوايت أعمار املبحوثي يف البحث احلايل على )أربع( فئات عمرية بدءاً )18 - 21( . 1
وانتهاًء ابلفئة العمرية )30 - 36( إذ متثل هذه األعمار فئة الشباب، إذ إن اختيارات العينة جاءت 
قصدية توزعت على )انزحي داخل خميم العامرية، وانزحي عائدين من النزوح يف مدينة الفلوجة(، 

ومشلت خمتلف املهن.

وكشفت نتائج االستطالع أن نسبة الذين وصفوا دخلهم الشهري غالباً ما يكون غري كاف . 2
لسد حاجاتنا األساسية )أي مستوى معيشي متدن( قد بلغت حنو )41.5 %( من جمموع 
وحدات العينة، أما نسبة الذين وصفوا دخلهم فيكفي لتدبري األمور العائلية لكن بعيد عما هو 
كمايل )7.5 %( من جمموع وحدات العينة، يف حي وصف )51 %( أن دخلهم يكفيهم 

للعيش برخاء )أي مستوى معيشي مرفه(.

إن التفاوت يف املستوايت املعيشية أمر بديها، ويتبع ذلك نوع العمل ومقدار الدخل، وتراكم 
الثروة لدى األفراد أو األسرة، وطريقة التنظيم، وإدارة الشؤون االقتصادية لألسرة.

اثنياً: التطّرف 

العنيف، وقد . 1 التطرف غري  املبحوثي وطبيعة اجتاههم حنو  نوااي  نتائج االستطالع عن  بينت 
اتضح أن نسبة )34 %( يسعون إىل فرض آرائهم على االخرين، بوسط حسايب 2.56.

بشىت . 2 عليهم  للتغلب  اآلخرين  مع  يتنافسون  العينة،  من جمموع وحدات   )% 45( بنسبة   
الوسائل، وبوسط حسايب 2.60.

بنسبة )36.5 %( من جمموع وحدات العينة يلوحون ابستعمال القوة لينالوا احرتام اآلخرين، . 3
بوسط حسايب 2.90.

بنسبة )44.5 %( من جمموع وحدات العينة، ميانعون من الزواج من شخص خيتلف معهم . 4
ابملذهب والقومية، بوسط حسايب 2.76 

بنسبة )36 %( من جمموع وحدات العينة، يهمشون اآلراء السياسية املخالفة آلرائهم، بوسط . 5
حسايب 2.91.

أوراق حبثية لُكتاب املركز
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بنسبة )37 %( من جمموع وحدات العينة، يفرضون آرائهم السياسية ابلقوة إذا لزم األمر، . 6
بوسط حسايب 2.84.

بنسبة )15 %( من جمموع وحدات العينة، يؤيدون وجهات نظر من حيبون من السياسيي، . 7
بوسط حسايب 3.43.

بنسبة )30.5 %( من جمموع وحدات العينة، يرون ان يؤدب كل من ابتعد عن الدين، بوسط . 8
حسايب 3.01.

الفئات العمرية، كانت اجتاهاهتم اجيابية حنو . 9 بينت الدراسة أن )40 %( من جمموع توزيع 
التطرف غري العنيف.

أوضحت مؤشرات التحليل نوااي املبحوثي وطبيعة اجتاههم حنو التطرف العنيف، وقت . 10
تبي أن أغلب املبحوثي، يؤيدون أصدقاءهم ابلسفر إىل اخلارج ملساعدة إخواهنم املسلمي 
على قتال حمتل أجنيب، أو قتال حكوماهتم الظاملة، أو على قتال التكفرييي، أو للدفاع عن 
املعتقد، الطقس، الشعائر، أو للمشاركة يف االحتجاجات، وإبجاابت تراوحت بي )قلياًل، 

أحياانً، كثرياً، دائماً(، وبوسط حسايب تراوح بي 2.10، و2.07.

أفرزت نتائج االستطالع أن )%30( من جمموع وحدات العينة، يؤيدون اهلجمات اليت . 11
تنفذ سواء كانت ضد احملتل األمريكي، أو القوات األمنية، أو قوات البيشمركة، أو قطعات 
احلشد الشعيب، أو اجليش، أو اآلخر اإلثين )األيزيدية، املسيحية، اليهود(، وإبجاابت تراوحت 

بي )قلياًل، أحياانً، كثرياً، دائماً(.

بينت الدراسة أن الفئة العمرية )18 - 21( تراوحت اجتاهاهتم بواقع )12( بي االجتاه . 12
املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )7( مبحوثي بي 
االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )22 - 25( تراوحت اجتاهاهتم 
بواقع )20( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )21( بي االجتاه 
املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )26 - 29( تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)13( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )8( مبحوثي بي االجتاه 
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املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )30 - 36( تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)36( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري العنيف، وبواقع 
)25( مبحواثً بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين وقد تبّي أن كلما ارتفعت 

األعمار زاد اجتاههم حنو التطرف غري العنيف.

كشفت الدراسة أن الفئة العمرية )18 - 21( تراوحت اجتاهاهتم بواقع )7( بي االجتاه . 13
املتوسط واإلجيايب من النازحون املستمرون حنو التطرف العنيف، وبواقع )7( مبحواث بي االجتاه 
اجتاهاهتم  تراوحت   )25  -  22( العمرية  والفئة  العائدين.  النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط 
بواقع )15( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )21( بي االجتاه 
املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )26 - 29( تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)11( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين، وبواقع )8( مبحوثي بي االجتاه 
املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين. والفئة العمرية )30 - 36( تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)29( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف العنيف، وبواقع )27( 
مبحواثً بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين وقد تبي أن كلما ارتفعت أعمار 

املبحوثي ازداد أتثرهم ابلتطرف العنيف.

بواقع . 14 اجتاهاهتم  تراوحت  منخفض  التعليمي  مستواهم  الذين  املبحوثي  أن  الدراسة  أظهرت 
)36( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )24( 
بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف غري العنيف، أما الذين مستواهم 
التعليمي متوسط تراوحت اجتاهاهتم بواقع )16( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين 
حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )19( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو 
التطرف غري العنيف، وتبي أن ذوي املستوى التعليمي العايل تراوحت اجتاهاهتم بواقع )36( بي 
االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )31( بي االجتاه 

املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف غري العنيف. 

التعليمي منخفض تراوحت اجتاهاهتم بواقع . 15 بينت الدراسة أن املبحوثي الذين مستواهم 
)27( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف العنيف، وبواقع )26( 
بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطّرف العنيف، أما الذين مستواهم 
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التعليمي متوسط فرتاوحت اجتاهاهتم بواقع )16( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي 
النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )17( وبواقع  العنيف،  التطرف  حنو  املستمرين 
العائدين حنو التطرف العنيف. وتبي أن ذوي املستوى التعليمي العايل تراوحت اجتاهاهتم بواقع 
)15( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف العنيف، وبواقع )16( 

بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف العنيف. 

تراوحت . 16 احلاجة  لسد  يكفي  املعاشي ال  الذين مستواهم  املبحوثي  أن  الدراسة  أظهرت 
اجتاهاهتم بواقع )20( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطرف غري 
العنيف، وبواقع )38( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف غري 
العنيف. أما الذين مستواهم املعاشي يكفي لسد احلاجة تراوحت اجتاهاهتم بواقع )19( بي 
االجتاه املتوسط واإلجيايب حنو التطرف غري العنيف، وبواقع )37( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب 
من النازحي العائدين حنو التطرف غري العنيف. وتبي املستوى املعاشي املرفه تراوح اجتاهاهتم 
العنيف،  التطرف غري  املستمرين حنو  النازحي  املتوسط واإلجيايب من  بواقع )8( بي االجتاه 

وبواقع )8( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف غري العنيف. 

الذين مستواهم املعاشي ال يكفي لسد احلاجة تراوحت . 17 الدراسة أن املبحوثي  كشفت 
التطرف  حنو  املستمرين  النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )38( بواقع  اجتاهاهتم 
التطرف  حنو  العائدين  النازحي  من  واإلجيايب  املتوسط  االجتاه  بي   )34( وبواقع  العنيف، 
العنيف. أما الذين مستواهم املعاشي يكفي لسد احلاجة تراوحت اجتاهاهتم بواقع )27( بي 
املتوسط واإلجيايب  العنيف، وبواقع )16( بي االجتاه  التطرف  املتوسط واإلجيايب حنو  االجتاه 
من النازحي العائدين حنو التطرف العنيف. وتبي املستوى املعاشي املرفه تراوح اجتاهاهتم بواقع 
)3( بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي املستمرين حنو التطّرف العنيف، وبواقع )2( 

بي االجتاه املتوسط واإلجيايب من النازحي العائدين حنو التطرف العنيف.
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2019-11-30
املقدمة

إن ظهور خنب سياسية متعددة األعراق، ومن الطوائف مجيعها بعد غزو العراق عام 2003 
أثراً كبرياً وطويل األمد على طبيعة اهلياكل املؤسسية يف البالد، وقد سعت الرتتيبات التوافقية -اليت 
فرض  إىل  األمريكي-  االحتالل  من  اأُلَول  تشكيل جملس احلكم العراقي والسنوات  من  ظهرت 
متثيل عرقي وطائفي يف كل مستوى من مستوايت السلطة ابتباع نظام »احملاصصة«؛ وأدى هذا 
النظام -إىل جانب املنافسة الشرسة بي األطراف السياسية الفاعلة على موارد الدولة، فضاًل عن 
الضغوط السياسية خللق فرص عمل للناخبي- إىل توّسع هائل يف املوارد العامة املدعومة ابلكامل 

من تنامي ثروة النفط يف البالد.
تروم هذه الورقة حتليل االجتاهات وراء زايدة الرواتب يف القطاع العام كدالة على ديناميات 
ما بعد عام 2003، واستكشاف األسباب والنتائج. وتلقي الورقة نظرة شاملة على القطاع العام 
برمته مع الرتكيز على ثالث وزارات مهمة، هي: التعليم العايل والبحث العلمي، والنفط، والدفاع.

وحتدد الورقة بنحو عام كيف أن شبكات احملسوبية والعمالء املرتبطة ابلوالءات الشخصية 
أو الوالءات السياسية هي من احملركات الرئيسة للنمو يف القطاع العام عرب اجلمع بي حتليل مفصل 
لبياانت مرتبات املوظفي املتاحة مع سلسلة من املقابالت مع كبار املسؤولي احلكوميي على مدى 

ستة أشهر.
ويف حي أن هناك مياًل للرتكيز فقط على هذه الزاوية، فمن املهم أيضاً النظر يف أشكال 

زيادة المرتبات في القطاع العام العراقي: األسباب 
والعواقب
علي المولوي *

* رئيس قسم األحباث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط. 
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الفساد النظامية اليت متثل ديناميكية اجتماعية مرتبطة ابلطلب الشعيب ابحلصول على توظيف يف 
القطاع العام؛ وهنا، من املمكن تقدمي حلول واقعية لكبح التوّسع يف الرواتب، ومتكي البالد من 

رسم مسار ينتج أمنوذجاً اقتصادايً ميكن إدامته على املدى الطويل.
إن من أهم الدروس الرئيسة املستفادة من األزمة املالية لعام 2014 هو أن اعتماد العراق 
على النفط إىل جانب تقلب أسعاره يف السوق يعين أن البالد مل تعد قادرة على حتمل زايدة فاتورة 
األجور العامة دون توقع عواقب وخيمة. فإذا استمرت يف إنفاق اجلزء األكرب من دخلها النفطي 
على األجور والتكاليف التشغيلية األخرى، فلن يكون هناك طريقة متكن الدولة من حتويل املوارد 

الكافية إلعادة بناء بنيتها التحتية وتعزيز اخلدمات اليت تشتد حاجة املواطني إليها.
ومع ذلك، حىت لو تبىن صانعو السياسة هذا املفهوم، جيب على احلكومة تلبية احتياجات 
ما يقدر بـ)2.5( مليون عراقي عاطل عن العمل ممن هم حباجة إىل الوظائف بنحٍو عاجل، مع 
معدل بطالة وطين يبلغ )16 %(، وهناك إمجاع داخل دوائر صنع السياسة على أن القطاع اخلاص 
جيب أن يضطلع بدور أكرب بكثري. وفضاًل عما ذكر جتدر اإلشارة إىل صعوبة أتمي استثمارات 
أجنبية كبرية يف البالد، إذ إن إجياد حل ملستوايت بطالة الشباب املرتفعة املقدرة بـ)36 %( دون 

زايدة التوسع يف القطاع العام ستكون صعبة جداً على املدى القريب.
اجتاهات زايدة الرواتب

تعدُّ قائمة تعويضات املوظفي البنَد األكرب املنفرد يف خزانة الدولة ويقّر الربملان يف كل عام 
مشروع قانون املوازنة االحتادية الذي خيصص األموال جلميع الوزارات احلكومية ومؤسسات الدولة 
العام والتكاليف  القطاع  موظفي  رواتب  يشمل  تشغيلي  إنفاق  على  املوازانت  األخرى. وتقسم 
التشغيلي  اإلنفاق  املوازنة. وحُيّدد  من  االستثماري  اجلزء  ميثل  الذي  الرأسايل  األخرى؛ واإلنفاق 
املوازنة، وتقسم  ابلتفصيل ضمن قانون  ُحّدد  الذي  املوازنة،  يف  املدرجي  املوظفي  عدد  حبساب 
التوظيف لكل وزارة ومؤسسة حكومية، لتمكي الدولة من قياس االجتاهات السنوية من  أعداد 

طريق املوازانت االحتادية املتعاقبة)1(.

1- ”Analysing Growth Trends in Public Sector Employment in Iraq“, Middle 
East Center Blog, July 2018. http://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/07/31/analysing-
growth-trends-in-public-sector-employment-in-iraq/
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لقد ُقّدرت عدد املوظفي يف القطاع العام بنحو )1.2( مليون عام 2003، ولكنها بلغت 
ذروهتا حبلول عام 2015 لتصَل إىل أكثر من )3( ماليي نسمة، وكان السبب وراء هذه الزايدة 
البالد اليت ارتفعت أسعارها بنحو كبري. وقد منا معدل اإلنفاق يف  املتزايدة يف  النفطية  الثروة  هو 
التشغيلية حبوايل )28(  املوازنة  ُحّددت   2005 عام  ففي  عليه،  السيطرة  املوازنة بنحو ال ميكن 
تريليون دينار، وحبلول عام 2013 بلغت )83( تريليون دينار)2(؛ واستمّر القطاع العام ابستيعاب 
مزيد من األفراد يف القوى العاملة، وهذا مل يشمل املوظفي الذين يتقاضون رواتب دائمة حسب، 

بل مئات اآلالف من موظفي العقود واألجور اليومية.
اجلدول )1(: عدد املوظفني املدرجة يف امليزانية من 2011 إىل 2018)3(

 2018201720162015201320122011
2885716288583429052263027069290777627503222662608اجملموع

288242292327305000362331322297306614306475وزارة الدفاع

1161601163561176091058641028329914297439وزارة التعليم العايل
2216212521252120179313271156وزارة النفط)*(

وعلى وفق البنك الدويل، فقد بلغ متوسط اإلنفاق احلكومي كنسبة مئوية من الناتج احمللي 
اإلمجايل )52 %( بي عامي 2005، و2012؛ مما جيعلها من أعلى املعدالت يف املنطقة. ويف 
الوقت نفسه، بلغ متوسط   القيمة الكلية لألجور العامة بي عامي 2005، و2010 )31 %( 
من إمجايل اإلنفاق أو )18 %( من إمجايل الناتج احمللي)4(. وفضاًل عن ذلك، فقد حتسنت الرواتب 
بنحو كبري يف تلك املدة؛ مما زاد من الضغط على اخلزينة العامة -كما هو موضح يف اجلدول رقم 
2004، اُعتمد سلم رواتب جديد أّدى إىل زايدة أجور القطاع العام أبربعة إىل  )2(. ويف عام 

2- World Bank, Public Expenditure Review: Toward more efficient spending 
for better service delivery. August 2014. http://documents.worldbank.org/
curated/en/611781468253505876/Republic-of-Iraq-Public-expenditure-
review-toward-more-efficient-spending-for-better-service-delivery.

3- أرقام العمالة العامة املدرجة يف املوازنة، بناًء على حتليل املؤلف للمخصصات ضمن املوازانت االحتادية السنوية املتعاقبة بي عامي 
2011، و2018. الحظ أن هذه األرقام ال تشمل التوظيف داخل الشركات اململوكة للدولة.

4- World Bank.

أوراق حبثية لُكتاب املركز



114

حصاد البيان

مخسة أضعاف أجور القطاع اخلاص)5(. 
هذا كبري  ويومنا   2005 عامي  بي  املوظفي  تعويض  على  اإلنفاق  بي  التناقض  إن 
الزايدة، من حوايل )3.8( مليار دوالر إىل ما يقرب من )36(  جداً، فهناك تسعة أضعاف يف 
مليار دوالر على مدى السنوات األربع عشرة املاضية، أما ما خيص وزاريت الدفاع والتعليم العايل، 

فإن معدل النمو هلما أعلى من املتوسط.
 اجلدول )2(: تعويضات املوظفني من 2005 إىل 2019 )مليار دينار عراقي(

2019201220082005
43,40529224126954505اجملموع

6,64734271924589وزارة الدفاع

2,6071818804243وزارة التعليم العايل
3238104وزارة النفط)*(

حينما    ،2016 العام  العامة يف  األجور  فاتورة  من  للحّد  األوىل  احملاولة  كانت 
أسعار  اهنارت   2014 عام  املوصل  سقوط  بعد  للتعيينات، إذ  جزئياً  اعتمدت احلكومة جتميداً 
النفط، وتبع ذلك أزمة مالية بعد أن كافحت احلكومة من أجل متويل احلرب ضد تنظيم داعش، 
مع مواكبة مدفوعات الرواتب، وغريها من التكاليف التشغيلية. وابستثناء عدد قليل من القطاعات 
العراق؛ ونتيجة  الوظائف اجلديدة يف  األساسية -مبا يف ذلك الصحة واألمن والكهرابء- ُعّلقت 
املوازنة االحتادية من )3.03( مليون  العام ضمن  القطاع  العدد اإلمجايل ملوظفي  لذلك، اخنفض 
يف عام 2015 إىل )2.89( مليون يف عام 2018. ومتاشياً مع التزامات احلكومة جتاه صندوق 
النقد الدويل، اخنفضت الرواتب من إمجايل اإلنفاق بنحٍو طفيف من )35.5 %( يف عام 2017 

إىل )33.4 %( يف عام 2018)6(. 
إىل  رئيس  بنحٍو  ذلك  ويرجع  األمنية؛  القوات  منتسيب  اخنفاض كبري يف عدد  هناك  كان 

5- World Bank.
6- علي املولوي، املوازنة االحتادية العراقية لعام 2018: امليزات واالجتاهات الرئيسة، مركز البيان، 2018

 http://www.bayancenter.org/2018/03/4375. 
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حاالت التقاعد واخلسائر اليت تكبدهتا الدولة نتيجة احلرب. وعلى الرغم من تشكيل قوات احلشد 
الشعيب، فقد تلقى العديد من املقاتلي املتطوعي جزءاً يسرياً من الرواتب للعامي األولي بسبب 
النقص يف ميزانية الدولة. ومقارنة بعام 2015، اخنفض إمجايل عدد املوظفي املدرجي يف امليزانية 
يف وزارة الدفاع اآلن بنسبة )20 %( يف عام 2018؛ ونتيجة لذلك، كان التأثري على اإلنفاق 
املتكرر جديراً ابملالحظة. وبي عامي 2017 و2018، اخنفض اإلنفاق يف ميزانية وزارة الدفاع 

بنسبة )15 %(.
مل يتسبب جتميد التوظيف داخل وزارة التعليم العايل ابخنفاض كبري يف اإلنفاق التشغيلي، 
ولكن قّلصت الرواتب على الرغم من الضغوط السياسية والعامة الكبرية لتوظيف خرجيي جدد كل 
عام. وحبلول هناية عام 2018، وظفت الوزارة أعداد أقل بـ )1500( شخص على املالك الدائم 

مما كانت عليه يف عام 2016.
أما ما خيّص وزارة النفط، فإن التحدي األكرب هو معرفة عدد األشخاص الذين توظفهم الوزارة 
إمجااًل، وحيسب قانون املوازنة االحتادية أولئك الذين يعملون يف مقر الوزارة فقط، وليس شركات 
جانب  إىل  فهي  النفط،  قطاع  يف  العمالة  من  األكرب  اجلزء  تشكل  اليت  اململوكة للدولة  النفط 
الشركات اململوكة للدولة تعدُّ كياانت ذات متويل ذايت، وهلا ميزانيات منفصلة ال ختضع ملستوايت 

الشفافية نفسها ملؤسسات الدولة األخرى.
مشاريع مملوكة من الدولة

ابستثناء الشركات اململوكة لوزارة النفط، تعّد الشركات اململوكة للدولة عبئاً كبرياً على خزانة 
الدولة، ويصعب حتديد حجم هذا العبء؛ لصعوبة احلصول على معلومات عن خمصصات املوازنة، 
واجتاهات التوظيف داخل الشركات. وإن الغالبية العظمى من هذه الكياانت غري مرحبة وتعتمد 
على قروض ميسرة من البنوك اململوكة للدولة )مصريّف الرشيد، والرافدين(، ومنح خاصة من امليزانية 
احلكومية لتغطية اإلنفاق األساس مبا يف ذلك الرواتب. وعلى وفق املستشار املايل لرئيس الوزراء 
الدكتور مظهر حممد صاحل، فإن الشركات اململوكة للدولة يف جمال التصنيع قد راكمت ديوانً تزيد 

على )10( مليارات دوالر لكنها تشارك أبقّل من )1 %( من الناتج احمللي اإلمجايل)7(.

7- مظهر حممد صاحل، صنع يف العراق، احلوار، 2018،
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=618918
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مجيع  يف  للدولة  مملوكة  شركة   )176( جمموعه  ما  هناك  العام 2015 كان  من  وبدءاً 
إىل  الشركات  تلك  تنتمي  األخرية. إذ  السنوات  ُدجمت يف  قد  منها  ولكن العديد  البالد،  أحناء 
واملعادن، ووزارة املالية، ووزارة  األول وزارة النفط، ووزارة الصناعة  املقام  وزارة، يف   )14( إحدى 

ذلك  مرحبة يف  للدولة كانت  مملوكة  شركة   )44( أّن  إىل   2013 عام  بياانت  الكهرابء. وتشري 
الوقت، ومن احملتمل أن هذا العدد قد اخنفض يف السنوات األخرية. وختتلف أرقام العمالة املقدرة 
اختالفاً كبرياً ولكن تشري التقارير إىل أن هناك )633( ألف شخص يعملون يف الشركات اململوكة 

للدولة يف عام 2010، مبا فيهم موظفو العقود واألجور اليومية)8(.
وقد ُقّدر إمجايل اإلنفاق على )136( من أصل )176( شركة مببلغ ضخم بلغ )31.3( 
مليار دوالر يف عام 2013؛ وأّدى االخنفاض احلاد يف إيرادات النفط بعد 2014 إىل اخنفاض 
عدد موظفي الشركات اململوكة للدولة بنسبة )8.4 %( حبلول عام 2015، يف حي مت خفض 
عدد أصحاب األجور اليومية مبقدار )43.4 %( للمدة نفسها، ومع ذلك، فإن هذا فشل يف 
احداث تغيري كبري يف فاتورة الرواتب. وعلى الرغم من اخنفاض إمجايل اإلنفاق مبقدار )6( مليارات 
دوالر، فقد اخنفض تعويض املوظفي من )4.5( مليار دوالر يف عام 2013 إىل )4.4( مليار 

دوالر يف عام 2015. 

8- Government of Iraq, Performance and Fiscal Risks from Non-Financial 
State-Owned Enterprises in the Republic of Iraq, December 2016 http://
www.iraqdatabank.org/storage/app/uploads/public/5bb/2c8/0d9/5bb2c8
0d92548465092950.docx 
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اجلدول )3(: اجتاهات التوظيف يف 136 مؤسسة مملوكة للدولة)9(

 2012201320142015

4.14.54.64.4إمجايل الرواتب واألجور )مبليارات الدوالرات األمريكية(

354713366944348122336041إمجايل عدد املوظفي الدائمي

33066414634126943836إمجايل عدد املوظفي املتعاقدين

31733341872681419333إمجايل عدد أصحاب األجور اليومية

24.927.526.922.0إمجايل اإليرادات )مليار دوالر أمريكي(

27.731.329.225.0إمجايل النفقات )مبليارات الدوالرات األمريكية(

 
على الرغم من عدم وجود شركات مملوكة للدولة اتبعة لوزارة التعليم العايل، إال أن هناك 

حوايل )24( كياانً اتبعاً لوزارة الدفاع أو وزارة النفط.
هؤالء،  بي  ومن  موظف،  ألف   )140( حوايل  تضم  شركة   )18( النفط  وزارة  متتلك 
من  عاماً   )15( من  أكثر  ولديهم  عاماً،   )50( على  أعمارهم  تزيد  ممن  ألفاً   90 هناك حوايل 
اخلدمة؛ أي ما يعادل قرابة ثلثي إمجايل القوى العاملة. وإن أرابب العمل الرئيسي مها شركة نفط 
اجلنوب وشركة توزيع املنتجات النفطية، وكلتامها يعمل هبما أكثر من )20( ألف موظف. وهناك 
ما يقرب من )10( آالف شخص من أصحاب األجور اليومية، فضاًل عن أكثر من )12( ألف 
متعاقد. وإن مجيع هذه الشركات اململوكة للدولة تقريبا مرحبة، وتشكل الرواتب واألجور ما معدله 

)39 %( من إمجايل اإلنفاق)10(.
ومن بي )6( شركات اتبعة لوزارة الدفاع، هناك شركة واحدة فقط تعرف ابسم )محورايب( لديها 
نسبة يسرية من القدرة اإلنتاجية يف تصنيع األسلحة الصغرية مثل املسدسات. وقد أُنفق )800( 
مليون دوالر على الرواتب واألجور ألكثر من )20( ألف موظف منذ عام 2003. وتعّد مجيع 

9- مصدر اجلداول:
 ”Performance and Fiscal Risks from Non-Financial State-Owned Enterprises in 
the Republic of Iraq“

10- هيئة املستشارين، إعادة هيكلة املؤسسات اململوكة للدولة: الواقع ورؤية حنو اإلصالح، شباط عام 2015.
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الشركات الست شركات غري رحبية، وتفتقر للبنية التحتية األساسية، وغري قادرة على املنافسة يف 
السوق.

ومن بي القضااي السياسة اليت ظهرت بعد انتخاابت عام 2018 هي كيفية التعامل مع 
الشركات  لصاحل  الغالب  يف  يعملون  معهم الذين  املتعاقد  األجور  موظفي  من  اآلالف  عشرات 
اململوكة للدولة، فمنذ مدة طويلة اشتكى املوظفون أصحاب العقود من ظروف العمل غري العادلة، 
وهي: االفتقار لألمن الوظيفي، وحقوق التقاعد. وقبل األزمة االقتصادية، كان العديد من هؤالء 
ليصبحوا موظفي على  الوزارية  املوافقات  دائم ابحلصول على  قادرين على أتمي عمل  املوظفي 
املالك الدائم. وبعد إيقاف التعيينات، أصبح من املستحيل على موظفي أصحاب العقود متابعة 
ذلك املسار، واآلن هناك ضغط عام متزايد لضمان توظيف براتب لعشرات اآلالف من موظفي 

العقود.
يف بداية أيلول 2018، أعلن وزير الكهرابء اجلديد أن املوازنة االحتادية املقرتحة لعام 2019 
ستضمن عمالة دائمة ملوظفي العقود يف وزارة الكهرابء البالغ عددهم )33,403( موظفي)11(. 
ويرجع هذا اإلعالن إىل املادة )11( )4 ب( من املوازنة االحتادية لعام 2019، اليت منحت جملس 
الوزراء صالحيات لتحويل موظفي العقود العاملي يف وزارة الكهرابء إىل موظفي برواتب حيصلون 
على مزااي مثل: الضمان االجتماعي، واإلجازة السنوية، ونظام التقاعد. ويف شباط عام 2019، 
وافق جملس الوزراء على توظيف الوجبة األوىل من موظفي العقود، ويف الشهر الذي تاله مت التأكيد 

على حصول مجيع املوظفي البالغ عددهم )33( ألفاً على املزااي املقررة)12(.
من وجهة نظر الوزارة، متّثل هذه اخلطوة استثماراً مهماً يف قوهتا العاملة؛ مما سيؤدي يف النهاية 
إىل تعزيز توليد الطاقة واخلدمات، لكن هناك أيضاً خماوف مشروعة، ليس فقط بشأن الضغوط 
املالية اليت ستحدثها، بل وأيضاً على السابقة اليت حتددها هذه اخلطوة وتداعياهتا على مؤسسات 
الدولة األخرى. هناك )24( شركة من الشركات اململوكة للدولة التابعة لوزارة الكهرابء، ومجيعها 
شركات غري رحبية، توّظف اآلن أكثر من )83( ألف شخص مبا فيهم أكثر من )8( آالف موظف 
من العاملي أبجر يومي. ومنذ العام 2014، اقرتضت هذه الشركات حوايل )600( مليون دوالر 

11- لؤي اخلطيب، 2 شباط عام 2019:
https://twitter.com/AL_Khatteeb/status/1058612505692528640 .

12- وزير الكهرابء يعلن توظيف موظفي العقود على املالك الدائم، الغد بريس، 26 شباط 2019:
 https://bit.ly/30zsqoT.
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للعام 2019 للوزارة عن  لتغطية تكاليف األجور واملرتبات. ومع ذلك، يكشف حتليل للموازنة 
زايدة قدرها )60 %( مقارنة بعام 2018. وعلى الرغم من أن )8.4( مليار دوالر ستخصص 
لتغطية تكاليف التشغيل اليت ال عالقة هلا ابملرتبات، فمن الواضح أن على الوزارة إنفاق املزيد على 

خمصصات الرواتب.
يف األشهر األخرية، خرج موظفو العقود املتعاقدين مع مؤسسات الدولة األخرى -مبا يف 
ذلك وزارة تربية ومفوضية االنتخاابت- إىل الشوارع للمطالبة بتوظيفهم على املالك الدائم؛ وأدى 
ملعاجلة  إىل أنه قد خيتار حاًل وسطاً  الوزراء للرد، الذي أشار علناً  ذلك إىل الضغط على رئيس 
خماوف مجيع موظفي العقود يف البالد، بداًل من توظيفهم مجيعاً، وهذا أمر غري ممكن، وقد اقرتح 

تقدمي مزااي حمسنة ملوظفي العقود مثل برامج الضمان االجتماعي واملعاشات التقاعدية )13(.
التوظيف ومناقشة ميزانية عام 2019 

بعض املصاحل  على  2019 نظرة  لعام  املقرتحة  االحتادية  ابملوازنة  املزاعم اخلاصة  لنا  تقدم 
السياسية ذات العالقة بتوسيع اإلنفاق العام. ففي شهر تشرين األول من العام 2018، أرسلت 
احلكومة اجلديدة مسودة املوازنة إىل الربملان للموافقة عليها، واقرتحت زايدة بنسبة )27 %( يف 
إمجايل اإلنفاق؛ استناداً إىل ارتفاع أسعار النفط ووجود مناخ مايل أكثر صحة بعد احلرب. وقد 
من  ألكثر  سنوات  ثالث  منذ  مرة  ألول  العامة  الوظائف  لتنمية  استعداد  على  احلكومة  كانت 
مليون   )2.9( من  أكثر  إىل  العراق  يف  للموظفي  الكلي  العدد  ليصل  شخص،  ألف   )44(
شخص. ومن املفارقة أنه من بي اجلهات اليت ستتلقى النسبة األكرب يف اإلنفاق هي وزارات الدفاع 
بنحٍو كبري، فإن  يتزايد  املوظفي ال  الرغم من أن عدد  الشعيب. وعلى  والداخلية، وقوات احلشد 
الدفاع. أما ما خيّص  الداخلية، و)11 %( يف وزارة  بنسبة )14 %( يف وزارة  اإلنفاق سيزداد 
احلشد الشعيب فيرتمجه االمر الذي أصدره رئيس جملس الوزراء السابق حيدر العبادي يف صيف عام 
2018 الذي يضمن تساوي رواتب احلشد مع أجهزة األمن األخرى؛ لذا من احملتمل أن تزيد 

املوازنة اإلمجالية للحشد الشعيب بنسبة )20 %(.
النواب  جملس  2019، أوضح رئيس  موازنة  ملناقشة  األولية  الربملانية  اجللسة  ويف 
حممد احللبوسي خماوفه الرئيسة. فمن وجهة نظره، مل تعاجل املوازنة بنحٍو مناسب احلاجة إىل مزيد 

13- املؤمتر الصحفي األسبوعي لرئيس جملس الوزراء، 27 تشرين الثاين عام 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=hXSV3jH_CkA.
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من الوظائف أو الزايدات يف الرواتب على الرغم من ارتفاع نسبة اإلنفاق. وشكك احللبوسي أيضاً 
يف ختصيص اإلنفاق لتوفري اخلدمات وإعادة اإلعمار، وحتديداً يف احملافظات احملررة من داعش، 
لكل  سُيخّصص  الذي  االستثماري  اإلنفاق  طبيعة  عن  معلومات كافية  وجود  عدم  إىل  وأشار 

حمافظة)14(.
النطاق  التوظيف إىل زرع خماوف واسعة  وتسّببت وجهة نظر احللبوسي بشأن ختصيصات 
يف الطبقة السياسية بشأن التوزيع غري الكايف لوظائف القطاع العام. وعلى عكس السنوات األربع 
املاضية، مل يعد من السهل على احلكومة تربير احلفاظ على إيقاف التوظيف ابلنظر إىل أن أسعار 
الشعيب يف  انتهز السياسيون السخط  قائماً. وقد  احلرب  تكلفة  ومل يعد عبء  تعافت،  قد  النفط 

حماولة الستعادة ممارسات التوظيف اليت استفادت منها الطبقة السياسية منذ مدة طويلة.
املوازنة  لرئيس الوزراء، عن مشروع  الرئيسون  فيها الداعمون  مبا  الكتل السياسية،  تدافع  مل 
وكان هناك إمجاع على عدم االستمرار يف القراءة األوىل إىل حي إدخال تعديالت جوهرية على 
مشروع القانون. مت تشكيل جلنة مشرتكة بي جلنة املالية الربملانية ووزارة املالية ملعاجلة خماوف الكتل 
السياسية واالتفاق على مشروع ميكن طرحه للتصويت يف الربملان. ووافق الربملان يف النهاية على 
مشروع القانون املعدل يف أواخر كانون الثاين عام 2019، لكن ليس قبل إجياد )12( ألف وظيفة 

جديدة يف القطاع العام، اليت ذهبت إىل حد كبري إىل وزارة الصحة)15(.
ممارسات التوظيف واحملسوبية

ليس هناك طريق سهل لتوضيح الرابط بي االطراف السياسية وممارسات التوظيف داخل 
القطاع العام. إذ ختتلف الديناميكيات من وزارة إىل أخرى، وتعتمد على عدد من املتغرّيات، وإن 
األدلة التجريبية عن كيفية عمل الرعاية السياسية يف العراق متناثرة؛ نظراً لثقافة اإلفالت من العقاب 
الواسعة. ومع ذلك، فإن العديد من هذه املمارسات تعّد أمراً جلياً النتشارها على نطاق واسع؛ 
وهلذا السبب، من املمكن حتديد بعض الطرائق اليت يستخدم هبا الرعاة واملستفيدون رواتب العامة.

14- كلمة رئيس جملس النواب حممد احللبوسي، 6 تشرين الثاين عام 2018
https://www.youtube.com/watch?v=-deMjxM9cFQ
15- AFP, Iraq parliament approves 2019 budget, one of largest ever, 24 January 
2019, https://www.france24.com/en/20190124-iraq-parliament-approves-
2019-budget-one-largest-ever
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بدايًة، من املهم معاجلة بعض املفاهيم النظرية ذات الصلة بنحو خاص ابحملسوبية يف العراق. 
وميكن عّد احملسوبية كعالقة معامالت بي املستفيدين والعمالء، لكن غالباً ما مييز بي احملسوبية 
الفرديي وليس األحزاب  السياسيي  الزعماء  فإن  السياسية، ويف حالة األخري،  احلزبية واحملسوبية 
اليت ميثلوهنا هم الذين يعملون مبنزلة الراعي »اجلماعي«16. وميكن أن حتدث ممارسات احملسوبية 
احملسوبية  أنواع خمتلفة من  هناك  ذلك،  موافقتها. وفضاًل عن  أو  للفرد  احلزبية  املنظمة  علم  دون 
اليت تشمل العميل والوساطة. ويف كثري من األحيان -يف حالة العراق- من الصعب فصل هذه 
األشكال املختلفة. على سبيل املثال: قد ينطوي احلصول على عمل أو ال على دفع رشوة. أما ما 
خيصُّ األفراد الذين يبحثون عن عمل والذين لديهم صالت سياسية ضعيفة، فتزداد احتمالية دفع 
الرشوة. لكن حىت الرشاوى السياسية الفردية قد ختتلف من حالة ألخرى. ويف بعض احلاالت، 
ُتدفع مدفوعات غري قانونية لكبار املسؤولي يف وزارة مثل املدير العام. ويف حاالت أخرى، ميكن 
إقامة عالقة معامالت مع حزب سياسي يتمتع ابلسلطة والتأثري لتوظيف أشخاص داخل الوزارة؛ 
ويف كلتا احلالتي، من املمكن أن تكون املعاملة مالية حبتة بطبيعتها، أو متتد إىل عمق أبعد يف جمال 

التعاون السياسي.
إن الوزارات الثالث اليت تشكل حمور هذه الدراسة هي توضيح هلذه النقطة فال ميكن حتديد 
حزب موحد له قبضة قوية على ممارسات التوظيف داخل وزارات النفط والدفاع والتعليم العايل؛ 
فاعلة سياسية وغري سياسية. وفضاًل عن ذلك،  السلطة منتشرة يف جهات  فيشري ذلك إىل أن 
فإن تغري املناصب الوزارية لعدة مرات جيعل من الصعب ألي حزب سياسي ترسيخ نفسه لدرجة 
جتعلنا نعّد تلك الوزارات إقطاعية؛ وهو واضح بنحٍو خاص داخل وزارة التعليم العايل، اليت تقودها 
األحزاب السنية والشيعية منذ عام 2006. وإىل حّد مماثل، أديرت وزارة النفط من قبل أفراد ذوي 
قاعدة سياسية ضعيفة إىل حد كبري، ابستثناء رئيس جملس الوزراء احلايل عادل عبد مهدي، الذي 
الدفاع، فعلى  أما ما خيّص وزير  2014، و2016.  املنصب ملدة وجيزة بي عامي  شغل هذا 
لألحزاب السنية، مل يتمكن أي حزب من اهليمنة  اثبتاً  الرغم من أن هذا املنصب كان خمصصاً 

على الوزارة.

16- Kopecky, Petr, Political Parties and Patronage in Contemporary Democracies: 
An Introduction, April 2006. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/47af1ecf-
546f-47f1-beb8-6e9b1b490e61.pdf
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االستنتاج والتوصيات
تتطّلب السيطرة على إنفاق املرتبات مزجياً من اإلرادة السياسية واملعرفة الفنية، فإذا كانت 
هناك إرادة سياسية كافية ولكن ال توجد طرق بديلة للحكومة الستيعاب البطالة املتزايدة؛ فسيكون 
من الصعب مقاومة إغراء التوظيف املتزايد يف القطاع العام. وعلى العكس من ذلك، هناك العديد 
الرواتب  املفرط على  تبنيها للحد من اهلدر واإلنفاق  اليت ميكن للحكومة  العملية  من األساليب 
العامة، بيد أنه يف ظل اجلو احلايل املليء ابلقلق بسبب اخلدمات السيئة ونقص فرص العمل، فإن 
األمر يتطلب شجاعة سياسية ملقاومة املطالب الشعبية بتوفري مزيد من الوظائف يف القطاع العام.

فيها  املفرط  فيها معاجلة اإلنفاق  اليت ميكن  للجهات  وحتتاج احلكومة إىل إعطاء األولوية 
بسهولة، وهي مؤسسات الدولة اليت تعاين من ضعف الرقابة، وال يتم دجمها يف املوازنة االحتادية؛ 
أي: الشركات اململوكة للدولة. وسيحتاج أي جهد ملكافحة الفساد إىل الرتكيز على احلد من فرص 
املمارسات الفاسدة كأولوية على املدى القصري إىل املتوسط. وعلى الرغم من أن مساءلة الفاسدين 
ومالحقتهم هو أمر حيوي أيضاً، إال أنه يبقى سعي على املدى البعيد، فإصالح القضاء العراقي 

سوف يستغرق وقتاً طوياًل.  
إن الشرط املسبق للحّد من فرص املمارسات الفاسدة هو تعزيز الشفافية واإلشراف، وهذا 
هو السبب يف ضرورة إعطاء األولوية إلصالح الشركات اململوكة للدولة. ومتاشياً مع ميثاق حوكمة 
الشركات اململوكة للدولة الذي وافق عليه جملس الوزراء يف عام 2017، فستشمل بعض التدابري 
املهمة نشر تقارير عن األداء املايل، وإجراء عمليات تدقيق سنوية مستقلة جلهة خارجية، وتعزيز 
املساءلة املالية إبعالن املساعدة املالية من الدولة. وجيب اإلبالغ عن تفصيل حمدث ألرقام التوظيف 
داخل كل حالة من قطاعات الشركات اململوكة للدولة كجزء من نظام معلومات شامل يعمل على 
مراقبة التمويل وتسجيله من خارج املوازنة من البنوك اململوكة للدولة؛ إذ سيكون إصالح اإلدارة 

املالية العامة ابلغ األمهية للسنوات املقبلة من أجل تعزيز الرقابة على اإلنفاق.
املنتجة  الدولة غري  الزائدة عرب خفض عدد كياانت  للعمالة  ومثة هنج آخر هو إجياد حّل 
من أجل خلق فرص العمل يف القطاعات اإلنتاجية. وعلى وفق الواثئق احلكومية، فهناك حوايل 
)181( ألف موظف فوق سن )50( عاماً ولديهم )15( عاماً على األقل من اخلدمة اليت ميكن 
تقدميها للتقاعد املبكر؛ مما يقّلل من القوى العاملة يف هذه الشركات أبكثر من الربع. وجيب أيضاً 
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إنشاء مراكز التدريب املهين يف مجيع أحناء البالد إلعادة حتديد من بقوا على جدول الرواتب.
ويف احلاالت القصوى -حيث ال توجد هناك إمكانية لإلصالح- جيب تصفية الشركات 
ذلك )5(  يف  املعايري مبا  هذه  تالئم  شركة   )20( عن  يقل  ما ال  فهنالك  للدولة،  اململوكة 

كياانت مملوكة لوزارة الدفاع.
إن إعطاء األولوية إلصالح الشركات اململوكة للدولة لديها له ميزة إضافية أكرب من السيطرة 
على اإلنفاق املفرط، وتشتهر الشركات ابالحتكار، وإبعاد الشركات اخلاصة عن سوق العمل. فمن 
طريق معاجلة قضااي زايدة عدد املوظفي ميكن حتويل العديد من هذه الكياانت إىل فرص استثماري

ة خاصة؛ وابلتايل حتفيز منو وظائف القطاع اخلاص، وحتقيق املطالب بتوفري الوظائف العامة.
التعويضات بنحٍو  مراقبة  مراجعة؛ لضمان  إىل  واألجور  الذي ينظم الرواتب  حيتاج التشريع 
صارم، وإن أجور القطاع اخلاص قادرة على املنافسة بنحٍو مناسب. وحيتاج التوظيف يف القطاع 
االحتياجات  على أساس  وضمان إعادة توزيع الوظائف  الفساد،  من  إىل املركزية للتخلص  العام 
جملس  تشكيل  على  الدستور  من   )107( املادة  تنص  الصدد،  هذا  واجلدارة. ويف  االسرتاتيجية 
التعيي  العامة االحتادية مبا فيها  الوظيفة  العامة الذي يتوىّل تنظيم شؤون  العامة االحتادي  اخلدمة 

والرتقية)17(.
املشكالت  بي  من  هي  الرواتب  إصالح  فإن  السابقة،  اإلجراءات  من  الرغم  وعلى 
الكربى الواجب حلها؛ ألنه يقّوض املصاحل اخلاصة من العديد من الفاعلي السياسيي واملواطني 
االعتياديي. لقد كانت الكتل السياسية الرئيسة اليت كانت قائمة قبل انتخاابت عام 2018 جمزأة 
إىل حد كبري، ومن املمكن أن يثري هذا األحاديث بشأن ما إذا كان ذلك قد أضعف أو عزز نظام 
شبكات احملسوبية ابلنظر إىل ظهور أحزاب سياسية أصغر وأكثر متاسكاً. ويتمثل التحدي الذي 
تواجهه احلكومة يف حتديد األولوايت والرتكيز على ما ميكن حتقيقه بنحو، واقعي والتأكد من قدرهتا 
على إيصال نواايها بفعالية إىل اجلمهور العام وتوضيح كيف سيؤدي هذا النهج يف هناية املطاف 

إىل حتسي فرص العمل وزايدة االستقرار االقتصادي على املدى الطويل.

17- تنص املادة 107: »يؤسس جملس يسمى جملس اخلدمة العامة االحتادي يتوىل تنظيم شؤون الوظيفة العامة االحتادية مبا فيها 
التعيي والرتقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون«.

أوراق حبثية لُكتاب املركز





مقاالت مرتمجة





127

مقاالت مرتمجة

2019-10-1
يعكس تباطؤ النمو يف الوالايت املتحدة فشل إدارة ترامب يف مساعدة أسر الطبقة املتوسطة 
املتعثرة، إذ ازداد الدخل بنحٍو متواضع لألسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط، وبينما ارتفعت 
تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والسكن؛ غرقت تلك األسر يف دون ابهظة الثمن يف ظل انعدام 
وجود أي وسائل بديلة لإلنفاق، وما عاد ابستطاعة الشركات بيع سلعها لألسر املكافحة، بل 
وأجهزة  والشاحنات،  املكاتب،  ومباين  اجلديدة،  املصانع  يف  استثماراهتا  تقدم  ذلك  عن  عوضاً 

الكمبيوتر، وغريها من املعدات إلبقاء مسامهيها سعداء بكسب األرابح.
وهذا ال يعين أن احلروب التجارية اليت قام هبا الرئيس ترامب مل تساهم يف الضيق االقتصادي، 
والسيما الضيق االقتصادي يف الربع الثاين من عام 2019، ولكن تلك احلروب أدت دوراً أصغر 
مقارنة مع انعدام املساواة اهلائل واملستمر يف كبح زايدة الرواتب خالل السنوات القليلة املاضية، إذ 
كان النمو االقتصادي أقوى بكثري حينما كان التفاوت يف الدخل أقل. واألهم من ذلك، أوقفت 
الشركات االستثمارات؛ ألن األسر يف الوالايت املتحدة -اليت تشكل أكرب سوق هلا- واجهت 
صعوبة يف اخنفاض معدل الوظائف، وبطء الزايدة يف األجور، وعدم كفاية املكافآت، وارتفاع يف 
الديون. لقد بلغ متوسط   منو إنفاق املستهلك من حزيران 2009 -حينما انتهى الركود السابق- 
املماثلة يف دورة  املدة  2019 )4.2 %( فقط، وأقل من )2.9 %( خالل  إىل حزيران عام 
األعمال السابقة و)3.8 %( يف التسعينيات. وحاولت الشركات تعويض النقص يف الطلب القوي 
يف الداخل مع الصادرات يف اخلارج، إال أن احلروب التجارية اليت قام هبا الرئيس ترامب زادت 
من صعوبة عمل تلك الشركات. وبسبب وجود عدد أقل من املشرتين يف الداخل واخلارج، تقوم 

كريستيان ويلر *

*  أستاذ السياسة العامة جبامعة ماساتشوستس بوسطن وزميل أقدم يف مركز التقدم األمريكي. انضم إىل األوساط األكادميية يف 
عام 2007 بعد أن عمل بدوام كامل يف العاصمة واشنطن. ركزت أحباثه على قضااي التقاعد، مبا يف ذلك الضمان االجتماعي 
واملعاشات التقاعدية اخلاصة والعامة ومدخرات التقاعد لــ 104 حساب على مدار العقدين املاضيي. كتب ونشر أحبااثً عن 

.) قضااي التقاعد، مبا يف ذلك كتابه األخري )

تباطؤ نمو االقتصاد األمريكي بسبب تجاهل إدارة ترامب 
لألسر المتوسطة
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الشركات اآلن بسحب استثماراهتا من مستوايت النمو املرتاجعة ابلفعل. وليست احلروب التجارية 
املصدر الرئيس لضعف االقتصاد يف أمريكا، بل الدخل الضخم وانعدام املساواة هو ما جعل األمر 

أكثر سوءاً.
تسلط البياانت احلديثة الصادرة عن اجمللس االحتياطي الفيدرايل للشؤون املالية لألسر الضوء 
على العبء املايل للعديد من تلك األسر. إن القروض االستهالكية املستحقة بنحو غري متناسب 
على األسر يف النصف السفلي من توزيع الثروة قد تزايدت مع زايدة الدخل بعد الضرائب: إذ ارتفع 
دين بطاقة االئتمان من )6.4 %( من الدخل بعد خصم الضرائب يف هناية شهر آذار 2019 
إىل )6.5 %( يف هناية شهر حزيران 2019. بقيت القروض االستهالكية األخرى -والسيما 
قروض الطلبة وقروض السيارات- اثبتة عند )18.3 %( من الدخل املتاح يف تلك املدة. واألهم 
من ذلك هو أن االئتمان االستهالكي منا بنحو طفيف مقارنة ابلدخل بعد الضرائب، وحىت مع 
زايدة الدخل بسبب زايدة عدد الوظائف وارتفاع األجور. وال تستطيع أكثر أسر الطبقة املتوسطة 
دفع فواتريها دون اقرتاض مبالغ كبرية، وتسببت القروض املكلفة بنحٍو جزئي من زايدة القروض 

االستهالكية يف السنوات القليلة املاضية.
وفضاًل عن ذلك، يتم استبعاد العديد من أسر الطبقة املتوسطة من سوق شراء وبيع البيوت؛ 

مما أدى إىل تراجع اإلنفاق على البناء اجلديد ملدة مخسة أرابع متتالية.
تضيف العائالت نسبة ضئيلة إىل صايف املساكن اجلديدة، ويتم حساب هذا على أنه الفرق 
بي االستثمارات العقارية اجلديدة -شراء املنازل اجلديدة والتوسعات- مطروحاً منها الرهون العقارية 
اجلديدة. ويقيس هذا نسبة العائالت اليت تضيف فعلياً إىل املخزون العقاري بعد حساب االقرتاض 
اجلديد. يف الربع الثاين من عام 2019، مّثل هذا )2 %( فقط من الدخل بعد خصم الضرائب، 
وهي أصغر زايدة يف صايف اإلضافة اجلديدة ألسهم اإلسكان منذ الربع األول من عام 2017 
)انظر الشكل يف أدانه(؛ ونتيجة لذلك، اخنفضت القروض العقارية إىل )63.5 %( من الدخل ما 
بعد الضريبة، وهو أدىن مستوى منذ أيلول عام 2000. وأييت هذا االخنفاض يف القروض العقارية 
املنخفضة  العقاري  الرهن  الرغم من معدالت  العديد من األسر شراء منزل، على  إىل عدم قدرة 

نسبياً. وببساطة، ال متتلك األسر الدخل الكايف لشراء منزل جديد.
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))صايف االستثمارات العقارية لألسر بعد استقطاع ضرائب الدخل، 1952 إىل 2019((
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تنفق األسر أقل على املنازل؛ ألن األسعار بعيدة عن متناول الكثريين. احلساابت يف الشكل مستندة إىل بيان 
االحتياطي الفيدرايل )Z.1(، احلساابت املالية للوالايت املتحدة

الطلب على سلعها وخدماهتا عرب  تراجع  الشركات إىل  فقد استجابت  وكما كان متوقعاً 
 ،2019 الثاين من عام  الربع  التوظيف واالستثمارات. يف  أمواهلا على أشياء أخرى عدا  إنفاق 
األسهم  أرابح  الضرائب على  استقطاع  بعد  أرابحها  املالية حوايل نصف  الشركات غري  وأنفقت 
للمسامهي، عززوا بذلك حيازهتم النقدية مرة أخرى مبقدار 4.5 تريليون دوالر أو )10.1 %( 
من مجيع أصوهلم يف هناية حزيران 2019، إي زايدة بنسبة )9.8 %( عن آذار 2019 )انظر 
بعد  السائلة  النقدية الخنفاض األصول  االحتياطيات  الزايدة يف  أدانه(. تعكس هذه  الشكل يف 
الكثري من األموال على دفع أرابح األسهم  أنفقت  الضريبية؛ ألن الشركات حينها  التخفيضات 

وإعادة شراء أسهمها.

مقاالت مرتمجة
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 ))نسبة األصول السائلة للشركات غري املالية إىل إمجايل األصول، 1952 إىل 2019((
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زادت الشركات غري املالية من املوجودات النقدية وسط فرص استثمارية أقل. احلساابت مستندة 
إىل بيان االحتياطي الفدرايل )Z.1(، احلساابت املالية للوالايت املتحدة

كان من املفرتض أن تؤدي التخفيضات الضريبية اليت قام هبا ترامب يف عام 2017 إىل 
إصالح كل هذا من طريق منح الشركات حوافز جديدة لالستثمار، وابلتايل زايدة أجور العمال 
مببلغ 4000 دوالر سنوايً، لكن التخفيضات الضريبية أدت إىل ضخ أموال ضخمة على أغىن 
العائالت والشركات حتت حجة مضللة مفادها أن توفري املزيد من األموال سيؤدي إىل دفع الشركات 
إىل االستثمار بنحٍو أكرب أكثر. وكان توفري املزيد من األموال للشركات اليت تربعت ابلفعل على ما 
يقرب من 4.5 تريليون دوالر يف هناية عام 2017 يف األصول السائلة مثل النفخ يف ابلون مثقوب، 
إذ مل يزدهر االستثمار، ومل يتسارع النمو االقتصادي ومل حيصل العمال على الزايدات املوعودة يف 
رواتبهم. وعوضاً عن ذلك، استخدمت الشركات معظم ثرواهتا الضريبية إلبقاء املسامهي سعداء 
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بدفع أرابح األسهم للمسامهي وشراء أسهمهم اخلاصة. على سبيل املثال، أنفقت الشركات غري 
التخفيضات  اليت عززهتا  الضرائب،  استقطاع  بعد  أرابحها  من  املتوسط    املالية )80.4 %( يف 
الضريبية، على عمليات شراء أرابح األسهم وإعادة شراء األسهم من هناية عام 2017 إىل حزيران 
فإن  ولذلك،  األسهم؛  غالبية  ميلكون  الذين  على  ابلفائدة  التدابري  هذه  عادت  وقد   .2019

التخفيضات الضريبية أدت إىل املزيد من عدم املساواة يف الدخل والثروة بداًل من حتسينه.
كان من املمكن استخدام األموال اليت أهدرهتا التخفيضات الضريبية ملساعدة األسر ذات 
الدخل املنخفض واملتوسط. كما كان من املمكن أن تستثمر احلكومة يف البنية التحتية املتهالكة 
يف البالد، مما يزيد من الوظائف ذات األجر اجليد يف التصنيع والبناء. وكان ابستطاعة احلكومة 
االستثمار يف جمموعة واسعة من املبادرات اليت ترتاوح بي توفري فرص أكرب لرعاية األطفال أبسعار 
معقولة إىل تقدمي التعليم اجلامعي بتكلفة أقل، ومنح أتمي صحي موسع وخيارات رعاية طويلة 
العديد من املبادرات. فجميع هذه اجلهود كانت  األجل أفضل لألمريكيي املسني، وغريها من 
ستزيد من الدخل وتقلل من مصاريف عائالت الطبقة املتوسطة. كنتيجة لتمويل بعض من تلك 
املبادرات املقرتحة، وكان ميكن لألسر أن تقرتض أقل، وتنفق بنحو أكرب. وكان من شأن ذلك جعل 
الشركات أقل قلقاً بشأن أتثري السياسات التجارية السيئة عليها. إن التباطؤ االقتصادي احلايل انتج 
عن فشل إدارة ترامب يف تقدمي مساعدة حقيقية لألمريكيي من الطبقة الوسطى يف الوقت الذي 

كان يف مقدورها تقدمي املساعدة.
املصدر: 

https://www.forbes.com/sites/christianweller/2019/09/25/economy-
is-slowing-because-trump-administration-ignored-struggling-
families/#7353fc669a2e

مقاالت مرتمجة
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2019-10-20
يدفع الطحان مثن واردات القمح ابلدوالر، وتشرتي املخابز الدقيق منه ابللرية اللبنانية، غري 
اللبنانية ابلعملة الصعبة اليت حيتاجها الطحان لسداد مثن جتديد  البنوك ترفض استبدال اللرية  أن 
اإلمدادات، إذ رفض البنك استبدال األرابح ابللرية اللبنانية ابلعملة الصعبة اليت حيتاجها لتجديد 

اإلمدادات؛ مما أدى إىل اخنفاض خمزوانته من القمح بنسبة 30 %. 
جلأ بوبس إىل الصرافي إلبقاء عمله مستمراً، إال أن ذلك مكلف جداً؛ فهم يطلبون مزيداً 

من اللريات مقابل كل دوالر من السعر الرسي املتزايد.
وقال بوبس صاحب شركة مطاحن لبنان احلديثة: »إذا قمت ابلبيع للمخابز ابلدوالر، فإين 
بذلك أحول املشكلة هلم«، وأضاف: »ال أعرف إذا كان إبمكاننا أن نستمر هلذا األسبوع. ما 

املفرتض أن أفعله؟«.
بعد مرور أكثر من عقدين على ربط اللرية اللبنانية ابلدوالر األمريكي، الذي وّفر مرساة 

لالستقرار بعد خروج االقتصاد اللبناين من احلرب األهلية، ولرمبا اآلن قد جاءت حلظة احلساب.
الصرف  اللبنانية ابلدوالر بسعر  اللرية  أنه سيستبدل  الثالاثء  يوم  املركزي  البنك  أعلن  لقد 
الرسي عند 1507.5 لرية مقابل الدوالر لتغطية واردات القمح والبنزين واألدوية اليت يتم بيعها 
ابلتجزئة على وفق اللوائح احلكومية. وقد ينجح هذا اإلجراء يف جتنب االضطراابت االجتماعية إىل 

حد ما، بعد أسابيع من االضراابت واالحتجاجات.
1595 لرية مقابل الدوالر  إن االختالف يسري، فمثاًل، قال السيد بوبس إنه دفع مؤخراً 
لشراء 50.000 دوالر يف أحد مكاتب الصرافة، وقال كبار املسؤولي -مبن فيهم رئيس الوزراء 

ارتباط العملة اللبنانية بالدوالر ألكثر من عقدين يتعرض 
لضغوط شديدة

دانا خريش *

* مراسلة بلومبريغ يف بريوت.
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سعد احلريري- إن الربط بي العملة اللبنانية والدوالر هو خط أمحر. إال أّن اخللل اآلخذ يف االتساع 
تراجعت  إذ  فقط.  وقت  مسألة  اآلن  أصبح  احلاد  الرتاجع  أن  من  اللبنانيي  أاثر خماوف  ما  هو 
احتياطيات البنك املركزي حوايل 4 مليارات دوالر يف العامي املاضيي لتصل إىل حوايل 37 مليار 
دوالر يف متوز 2019. ومع تراجع الثقة، بدأ األشخاص االعتياديون بتحويل مدخراهتم ابلدوالر 

إىل اخلارج أو إخفاء النقود يف منازهلم.
وقالت روز -وهي أرملة تعيش على مدخرات تقاعد زوجها الراحل اليت رفضت ذكر اسها 
للخصوصية-: »ال ميكنك سوى أن تتأثر مبا يقوله الناس وقد فكرت يف حتويل أموايل إىل اخلارج«، 

وأضافت: »لكن إذا سحب اجلميع أمواهلم، ماذا سيحدث؟ ستكون هناك أزمة؟
خماطر عالية

الصدع  خطوط  بي  ميتد  والذي  االسترياد  على  يعتمد  الذي  الصغري  البلد  هلذا  ابلنسبة 
اجليوسياسية يف الشرق األوسط، اندراً ما كانت املخاطر أكرب منذ قيام احلرب األهلية اليت استمرت 
15 عاماً واليت انتهت يف عام 1990. وكشف تراجع الودائع املصرفية -الذي يعد املصدر الرئيس 
للتمويل ابلنسبة للحكومة- نقاط الضعف الصارخة. ويتوقع صندوق النقد الدويل أن يصل عجز 
احلساب اجلاري يف لبنان إىل 30 % من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول هناية هذا العام، واملوزمبيق 

فقط هي اليت تعيش حال أسوأ.
وقد حث البنك املركزي مراراً وتكراراً على التزام اهلدوء. وأخرب احملافظ رايض سالمة وكالة 
بلومبريغ لألخبار الشهر املاضي أن االحتياطيات »كافية« وأن لبنان ال تنوي التخلي عن ارتباط 

عملتها ابلدوالر األمريكي.
مل تؤد هذه الكلمات إىل طمأنة املستثمرين الذين يشعرون بقلق متزايد من أن االنقسامات 
السياسية يف لبنان ال ميكن التغلب عليها، وستفسد أي جهد يبذل خلفض اإلنفاق، ورفع الضرائب 
وحماربة الفساد، وهي اإلجراءات اليت يطلبها املاحنون الدوليون إللغاء التعهدات بتقدمي 11 مليار 

دوالر واليت حتتاجها لبنان بشدة إلحياء الركود االقتصادي.
وقالت وكالة »موديز« يوم الثالاثء إهنا ستخضع لبنان للمراجعة لوجود اخنفاض حمتمل يف 
معدالت تصنيفها للمخاطر السيادية، يف الوقت الذي يرتاجع فيه البنك املركزي يف صرف العمالت 

األجنبية؛ مما يزعزع استقرار ارتباط العملة اللبنانية ابلدوالر األمريكي. 
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إىل  أقل  مبالغ  يرسلون  لالقتصاد-  أساسية  دعامة  ميثلون  شالذين  اللبنانيي  املغرتبي  إن 
الوطن. وتقدر جمموعة جولدمان ساكس أن منو الودائع تراجع يف أاير للمرة األوىل منذ عقود.

وقال سامي اندر رئيس معهد ليفانت ومقره بريوت: »إن سياسة ربط العمالت هذه قد ال 
تكون معرضة للخطر اآلن ولكنها غري مستدامة؛ بسبب العجز املتزايد يف ميزان املدفوعات وتزايد 

فجوة التمويل اخلارجي«.
ضغوط شديدة    عائدات الدوالر اللبناين يف ارتفاع مرة أخرى

مل تفقد احلكومة اإلحساس ابحلاجة امللحة لتحسي الوضع االقتصادي، ولكن مع وجود 
نظام سياسي مبين على توازن طائفي هش سيكون من الصعب الوصول إىل القرارات وتنفيذها. 
ويدعو انئب رئيس الوزراء غسان حاصباين إىل »حترك فوري«. وقال يف مقابلة يوم اإلثني: »إن 
القيام ابألشياء القدمية نفسها دون اختاذ إجراءات صارمة وتنفيذ اإلصالحات على الفور، ودون 
العملة  ارتباط  على  أكرب  يفرض ضغوطاً  التجارية، سوف  األعمال  ممارسة  اتباع هنج حتويلي يف 

اللبنانية والدوالر األمريكي«.
أحرق  إذ  اقتصادية؛  أزمة  حدوث  لتفادي  إجراءات  ابختاذ  السلطات  الكثريون  يطالب 
املتظاهرون يوم األحد اإلطارات واغلقوا الطرق يف وسط مدينة بريوت يف الوقت الذي كانت فيه 

مقاالت مرتمجة
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ردود الفعل العامة قد تصاعدت بسبب تدهور مستوايت املعيشة.
النقص من عدم  القمح من  على ذلك، وحتذر مصانع  الوقود احتجاجاً  وأُغلقت حمطات 
احلصول على ما يكفي من الدوالرات ابلسعر الرسي؛ ألن دفع السعر املتوازي يضغط على هوامشها.

وقال أحد مديري حمطات الوقود يف بريوت: »ختربين البنوك أهنا ال تستطيع أن تقدم سوى 
5000 دوالر يومياً، ولكن ماذا أفعل ببقية مدفوعايت؟ أحتاج إىل الدوالرات«. 

احتجز املدعي العام للنيابة املالية األسبوع املاضي ستة صرافي، وأطلقوا سراحهم بكفالة يف 
وقت الحق؛ بسبب جتارهتم خارج نطاق البنك املركزي، وهي جرمية جنائية يف لبنان.

وقال النائب ايسي جابر: »إن املواطني قلقون وعلينا أن نطمئنهم، ولكننا مل نقم بذلك«.
الدوالر شراين احلياة

قال مروان بركات كبري االقتصاديي يف بنك عودة -أكرب بنك يف لبنان من حيث األصول- 
ما يزال لدى لبنان ما يكفي إليقاف االهنيار. وقال: إن االحتياطيات الدولية للبنك املركزي بلغت 
38.7 مليار دوالر يف منتصف شهر أيلول، أي ما يعادل ثالثة أرابع املعروض النقدي اللبناين، 

وتغطي السيولة اإلمجالية للبنوك األجنبية 40% من ودائع عمالئها.
العربية  العربية السعودية وقطر -دول اخلليج  مل تتحقق بعد الوعود ابملساعدة من اململكة 
املصدرة للطاقة اليت ساعدت على سحب لبنان من حافة اهلاوية يف العقود املاضية- على الرغم 

من استمرار احملاداثت.
خيطط لبنان لالستفادة من أسواق الديون الدولية يف تشرين األول للحصول على ملياري 
دوالر لتمويل احتياجاته لبقية العام بعد أن سدد البنك املركزي أكثر من 3.2 مليار دوالر من 

الديون املستحقة يف عام 2019، ومن املقرر أن يدفع 1.5 مليار دوالر أخرى هذا العام.
املتاحة  غري  األصول  تستثين  اليت  لالستخدام  القابلة  االحتياطيات  تعريف  مبوجب  ولكن 
لتغطية حوايل 42% من  لبنان لديه ما يكفي  املدفوعات، فإن  بسهولة لألغراض املتعلقة مبيزان 
الديون قصرية األجل، على وفق مؤسسة ستاندرد آند بورز العاملية للتصنيفات، وهو أقل بكثري من 

احلد األدىن البالغ 100% الذي يعد احلد األدىن املقبول عموماً كاشرتاطات كفاية.
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احتياجات التمويل اخلارجي للبنان هي من بي األضعف
إمجايل احتياجات التمويل اخلارجي / االحتياطيات القابلة لالستخدام فضاًل عن إيصاالت احلساب اجلاري

سبة
الن

حتذر وكالة فيتش للتصنيف االئتماين -اليت تصنف لبنان يف مستوى زامبيا ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية- من أن احتياجات التمويل اخلارجية الكبرية للبالد ستؤدي إىل آتكل احتياطيات البنك 
اإلمجالية. وقد جلأ احملافظ رايض سالمة إىل عمليات معقدة بنحو متزايد لضمان إمكانية متويل 

احلكومة دون استنفاد االحتياطي.
وعلى الرغم من اجلهود اليت يبذهلا، فإن املخزون يكون يف األساس ابملستوى نفسه الذي بدأ فيه 
البنك املركزي العمليات اليت يطلق عليها »اهلندسة املالية«، على وفق ما ذكره حملل فيتش تويب إيليس.
»من املشكوك فيه أن يكون هناك جمال أكرب يف جذب الدوالرات من خالل هذه العمليات«.

املصدر: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-01/lebanese-
peg-that-s-held-up-for-over-two-decades-is-under-siege
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2019-10-28
يشتعل فتيل االحتجاجات يف العديد من دول العامل، فمن تشيلي وهونغ كونغ إىل لبنان 
من  البحث عن قواسم مشرتكة وقضااي مجاعية. هل ندخل عصراً جديداً  وبرشلونة جتري عملية 
الثورة العاملية؟ أم إنه من الغباء حماولة ربط الغضب يف اهلند ابرتفاع سعر البصل ابملظاهرات املؤيدة 

للدميقراطية يف روسيا؟
ختتلف احتجاجات كل بلد من حيث التفاصيل، لكن يبدو أن االضطراابت األخرية تشرتك 
يف عامل رئيس واحد هو: الشباب. ففي معظم احلاالت، حيتل الشباب مكان الصدارة يف دعوات 
التغيري، فاالنتفاضة اليت غريت بنحو غري متوقع النظام يف السودان هذا العام كانت يف األساس 

شبابية بطبيعتها.
ومع استعداد الشباب يف أي عصر لزعزعة النظام القائم، إال أن االختالالت الدميوغرافية، 
أن  لو  األمر كما  يبدو  إذ  اليوم،  املفروضة  الضغوط  تكثف  الشديدة  والسياسية  واالجتماعية، 
الصدمات البيئية غري املسبوقة اليت يعيشها العامل الطبيعي تقابلها ضغوط استثنائية مماثلة يف اجملتمع 

البشري.
تبلغ نسبة الشباب اليوم الذين تقل أعمارهم عن 42 عاماً حوايل 14% من سكان العامل 
ويف  عاماً،  دون سن 51  السكان  من  أفريقيا، %14  ففي  نسمة،  مليار  عددهم 7.7  البالغ 
آسيا وأمريكا الالتينية )حيث يعيش 56% من سكان العامل( تبلغ النسبة 52%، أما يف البلدان 
املتقدمة، فتميل النسب إىل االجتاه اآلخر، ففي حي أن 61% من األوروبيي تقل أعمارهم عن 

51 عاماً، إال أن 81% من السكان تتجاوز أعمارهم 56 عاماً، أي ضعف املتوسط   العاملي.

41 % من سكان العالم شباب غاضبون من عدم المساواة 
االقتصادية
سيمون تيسدال*

*  كاتب خمتص ابلشؤون اخلارجية يف صحيفة الغارداين.
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لقد وصل معظم هؤالء الشباب -أو سيصلون- إىل سن الرشد يف عامل خائف من االهنيار 
املايل الذي حدث يف عام 8002، إذ عاش هؤالء يف زمن الركود، ومستوايت املعيشة املتدهورة، 
والربامج التقشفية، ونتيجة لذلك؛ فإن العديد من االحتجاجات احلالية تتمحور عن املظامل املشرتكة 
الفاشل عام  العريب  الربيع  العمل. ففي تونس -مهد  من عدم املساواة االقتصادية وغياب فرص 
1102-، ومؤخراً يف اجلزائر، قاد االحتجاجات يف الشوارع شباب عاطلون عن العمل، وطلبة 
تشيلي  الوعود اإلصالحية. وواجهت  تنفيذ  والضرائب، وعدم  األسعار،  الزايدة يف  غاضبون من 

والعراق اضطراابت مماثلة األسبوع املاضي.
اهلند  يف  شهر  ففي كل  سياسياً،  حتدايً  الشباب  تطلعات  من  العاملية  الظاهرة  هذه  متثل 
ويف  ابالنتخاابت،  للتصويت  التسجيل  وميكنهم  الثامنة عشرة  مليون شخص سن  يبلغ  -مثاًل- 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا، سيدخل ما يقدر بنحو 72 مليون شاب سوق العمل يف السنوات 
الوظائف،  توفري  من  تتمكن  منتخبة، ال  أو غري  منتخبة  أي حكومة،  املقبلة، وستواجه  اخلمس 
واألجور الالئقة، واإلسكان مشكلة كبرية. ومتتلك األجيال الشابة شيئاً آخر يفتقر إليه كبار السن: 
إهنم متصلون مع بعضهم بعضاً، وحيصلون على التعليم، وهم أكثر صحة، ويبدو أهنم أقل ارتباطاً 

ابملفاهيم االجتماعية والدين.
وبفضل وسائل التواصل االجتماعي، ووجود اللغة اإلجنليزية كلغة مشرتكة، وعوملة اإلنرتنت، 
وإضفاء الطابع الدميقراطي على املعلومات، أصبح الشباب من خمتلف اخللفيات أكثر انفتاحاً على 
التعبري، وغري  مثل حرية  واملعايري “العاملية”  احلقوق  مع  انسجاماً  وأكثر  البديلة،  احلياة  خيارات 

مستعدين إلنكارهم.
السريع يف كل مكان،  التطور االجتماعي  النامجة عن هذا  السياسية  حتدث االضطراابت 
وخري مثال على ذلك “ثورة ppAstahW” يف لبنان. ومع ذلك، فإن بعض االحتجاجات، 

مثل االحتجاجات يف هونغ كونغ وكتالونيا، سياسية بنحو علين منذ البداية.

يواجه شباب هونغ كونغ مشكالت مألوفة من غياب فرص العمل وارتفاع اإلجيارات، لكن 
من خالل مواجهة النظام االستبدادي الصيين، فقد أخذوا موقع الصدارة يف الكفاح ضد حكم 
“الرجل القوي” االستبدادي يف كل مكان، ولدى محلتهم صدى دويل، وهذا هو السبب الذي 
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خيشاه الرئيس الصيين )شي جي بينغ(.
من الصعب مشاهدة املتظاهرين وهم خياطرون ابلتعرض للتعذيب واملوت من خالل حتدي 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي وأال يربطوا بي ما حيدث يف مصر وهونغ كونغ وكشمري، إذ 
يسعى الناس إىل التخلص من السلطة اليت تفرضها اهلند بقيادة )انريندرا مودي(. وحينما يسخر 
الكفاح  من  جزءاً  أليسوا  واحلجارة،  ابألعالم  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  من  الفلسطينيون  الشبان 
العاملي نفسه من أجل تقرير املصري الدميقراطي، واحلرايت األساسية، وحقوق اإلنسان اليت تبناها 

سكان موسكو الشبان الذين يعارضون حكم فالدميري بوتي؟
يف حبر االحتجاج هذا، هناك عامل شائع يتمثل يف زايدة استعداد األنظمة غري الدميقراطية 
التهديدات اليت يتعرضون هلا، يف حي  والنخب احلاكمة وطبقة األثرايء الستخدام القوة لسحق 
يدينون عنف املتظاهرين. وغالباً ما يكون القمع مربراً ابسم حماربة اإلرهاب، كما هو األمر يف هونغ 

كونغ، واململكة العربية السعودية، وتركيا، وميامنار ونيكاراغوا.
املنتخبة دميقراطياً، والسيما يف  للحكومات  املتزايد  السلبية األخرى يف االستعداد  وتتمثل 
الوالايت املتحدة وأورواب، للكذب، والتالعب، والتضليل. وإن انعدام الثقة جتاه السياسيي، وما 
ينتج عن ذلك من غياب الثقة جتاه احلكومات ميثل أرضية مشرتكة للمظاهرات يف فرنسا، واملسريات 

التشيكية ملكافحة الفساد.
ورمبا ستدمج هذه االحتجاجات يوماً ما يف ثورة عاملية مشرتكة ضد الظلم، وعدم املساواة، 
واخلراب البيئي، والقوى القمعية. وإن الصمت اخلانق الذي خييم على كوراي الشمالية، ومنطقة )شي 
جيانغ( والتبت يف الصي، واألماكن املظلمة واملخفية داخل سوراي، وإريرتاي، وإيران، وأذربيجان 

ميكن أن خُييم علينا مجيعاً، وما يساعد يف محايتنا هو معارضة الشباب الصاخبة املؤكدة للحياة.

املصدر:
-gnuoy/62/tco/9102/dlrow/moc.naidraugeht.www//:sptth

tsetorp-redro-dehsilbatse-pu-ekahs-desopsiderp-elpoep
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2019-11-26
تفاعالهتا  وعرب  املنهارة  العثمانية  لإلمرباطورية  الوحيد  الوريث  -كوهنا  تركيا  أن  شكَّ  ال 
وحترکاهتا السياسية- كان هلا حضور قوي، وأدت دوراً الفتاً للنظر خالل السنوات األخرية يف منطقة 
غرب آسيا )املناطق اليت انفصلت عن اإلمرباطورية العثمانية(، وميكن اإلشارة إىل دورها املركزي يف 
احلرب الداخلية السورية، وهو األمر الذي أدى إىل نشوب حروب حملية مدمرة يف البالد، ابلدعم 
الذي قدمته للفصائل املسلحة والسيما تلك اليت لديها نزعات متطرفة. لقد كان هذا الدور مهم 
لدرجة أنه ميكن القول إن كانت حكومة أنقرة احلالية بقيادة حزب العدالة والتنمية وبرائسة أردوغان 
مل تكن يف السلطة يف أثناء األزمة السورية وبعدها، فمن املرجح أن احلرب األهلية السورية ستكون 
أخذت منعطفاً آخر ومل تكن هناك خسائر هبذا احلجم، إذ إن األمم املتحدة قّدرت هذه اخلسائر 
أبكثر من 400 مليار دوالر، وهناك حاجة إىل نصف قرن من الوقت إلحياء هذا البلد من جديد؛ 
بسبب األضرار اليت حلقت به. من املؤكد أن احلرب املفروضة على احلكومة السورية هلا جذور من 
داخل منطقة غرب آسيا ومن خارج املنطقة أيضاً، فضاًل عن تركيا، فقد شاركت قوى إقليمية أخرى 
املتحدة، واألردن يف حدوث األزمة واستمرارها، ولكن  العربية  السعودية، وقطر، واإلمارات  مثل 
تركيا -بسبب حدودها الكبرية مع سوراي وابلطبع، مع وجود اخلطاب القائم على امليول العثمانية 
اجلديدة- عملت مبنزلة احملفز الرئيس جلر سوراي إىل دوامة األزمة؛ ألن الدول األخرى يف املنطقة 
التدخل  املنطقة(، ورّدت على  اإليرانية يف  )التحركات  تبنت سياسة دفاعية جتاه  -كما تدعي- 
اإليراين املزعوم يف املنطقة من خالل سلسلة من التدابري، بينما كانت تركيا تسعى من وراء هذه 

األزمة إىل حتقيق أهدافها الطموحة ونشر نظامها اجلديد يف املنطقة ويف العامل اإلسالمي.

السياسة التركية في غرب آسيا 
النتائج واألهداف

مسعود رضائي *

* خبري يف اجلغرافيا السياسية لغرب آسيا، مركز دراسات اخلليج الفارسي.
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اسرتاتيجية أردوغان الكتساب قيادة العامل اإلسالمي
إن أول تنقل خطري لرجب طيب أردوغان فيما يتعلق بسياسته اخلارجية جتاه املنطقة مت خالل 
أعمال املنتدى االقتصادي اإلقليمي بدافوس يف تشرين الثاين من العام 2008، إذ حضر العديد من 
قادة العامل البارزين واغتنم الرئيس الرتكي الفرصة للكشف عن هذه السياسة اجلديدة. وابدر الرئيس 
اإلسرائيلي السابق، مشعون برييز يف هذا املنتدى خبطابه إىل تربير سياسة قمع الفلسطينيي من قبل 
اجليش اإلسرائيلي ودافع عنها، مث بعد ذلك جاء دور أردوغان ليلقي كلمته وقد رد بتصرحيات قاسية 
وقال لبرييز إنك تقدم ادعاءات كاذبة، إنكم تستمتعون بقتل األطفال والبشر وأيديكم ملطخة بدماء 
العامل اإلسالمي، وأعجب  النطاق يف  األطفال يف غزة. ولقد لقيت هذه التصرحيات رد فعل واسع 
أهدافه  متعمق يف  ونظر  اسرتاتيجي  حتليل  دون  مبواقفه  وأشادوا  أردوغان  بشخصية  اإليرانيي  بعض 

ونواايه.
ويف الواقع، مل تكن خطوة أردوغان املثرية للجدل خالل قمة دافوس الدولية أكثر من جمرد 
إعالن للسياسة اخلارجية اجلديدة لرتكيا اليت هتدف لتويل زمام القيادة يف العامل اإلسالمي، وذلك 
العدالة والتنمية، وبطبيعة احلال مع  عرب االستناد إىل امليول والتوجهات اإلخوانية حلكومة حزب 
نكهة االستفادة من تطلعات اجملتمع احملافظ واملتشدد دينياً يف تركيا الذين يريدون العودة اىل احلقبة 
الذي  واالزدهار  االقتصادية  الطفرة  بعد  أردوغان  على  تركيا  توجه  إىل  وابلنظر  اجمليدة.  العثمانية 
شهدته البالد، فإن اختاذ هذه السياسية أصبح أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ويف هذه األثناء، 
أصبح لعطش أردوغان على النفوذ يف العامل اإلسالمي، وتقدمي نفسه على أنه الزعيم األوحد للعامل 

اإلسالمي، أبعاد جديدة وأخذت تزداد يوماً بعد يوم.

فشل تركيا يف أتسيس فرع حلزب العدالة والتنمية يف مصر 
منذ بداية التطورات اليت ُعرفت ابسم »الربيع العريب« واالضطراابت اليت حدثت يف العامل   
العريب، انتهز أردوغان الفرصة ملواصلة سياسته اخلارجية، ومن هذا املنطلق، حتركت تركيا للتأثري عرب 
استخدام نفوذها. وقد استخدمت هذه السياسة ابلتزامن يف بعض البلدان املستهدفة، اليت كانت 
مصر وسوراي. وأظهرت هذه السياسة أوىل عالئم تقدمها بعد أن أخذت حكومة إخوانية مقاليد 
احلكم يف مصر برائسة حممد مرسي، ولكن األمر مل يدم طوياًل، إذ إن اجلنرال عبد الفتاح السيسي 

انقلب ضد مرسي واإلخوان املسلمي؛ وبذلك انتهى ودُّ العالقات بي أنقرة والقاهرة.
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لقد كانت رغبة أردوغان لوصول اإلخوان املسلمي إىل سدة احلكم إىل حد أنه يف أعقاب 
التحقيق يف قضية  بشأن  املصري  العام  املدعي  الدين -ممثل  أعلن خالد ضياء  اإلطاحة مبرسي، 
التهم اخلاّصة بتجسس الرئيس املصري املخلوع حممد مرسي و35 من قادة اإلخوان املسلمي- 
أن التسجيالت الصوتية تكشف عن العالقة بي مجاعة اإلخوان املسلمي املصرية وتركيا، وأظهر 
االستفسار الذي أخذ من شركة فودافون من رقم هاتف مرسي أنه أجرى اتصااًل هاتفياً مع رئيس 
الوزراء الرتكي رجب طيب أردوغان منذ يوم 20 وحىت 27 كانون األول لعام 2011. وأظهر 
تسجيل صويت آخر أن املتهمي األول والسادس مرتبطان بدول أجنبية، وقد منحا رجب طيب 

أردوغان عرب اتصاالهتما لقب »الكبري«.
وواصل ممثل املدعي العام مشرياً إىل وجود تنسيق بي املتهمي وثالث وكاالت استخبارات 
املسلمي  اإلخوان  بي مجاعة  اتفاقات  ابلفعل  هناك  أن  على  بوضوح  يظهر  األمر  »هذا  وقال: 
ووكاالت االستخبارات األجنبية وقد متت مسبقاً، وأظهرت احملاداثت املسجلة أن مرسي كان خائفاً 
من تواصل وكاالت املخابرات مع اجملموعات األخرى يف مصر، لكن املتهم اآلخر أمحد عبد العاطي 
مدير مكتب مرسي، أكد لألخري أن وكاالت االستخبارات هذه تتعاون فقط مع مجاعة اإلخوان 

املسلمي، وهي ال تدعم اجلماعات اإلسالمية األخرى«1.
السيسي- يف  الفتاح  لعبد  السعودية  قبل  من  بدعم  -الذي جنح  االنقالب  هذا  وتسبب 
األزمة  يف عملية  أكثر وضوحاً  األمر أصبح  إن هذا  إذ  السعودية،  الرتكية  اضطراابت ابلعالقات 
السورية واالنقالب الفاشل الذي تال ذلك يف تركيا. وهاجم عبد الفتاح السيسي مجاعة اإلخوان 
املسلمي املتجذرة يف اجملتمع املصري بطريقة منظمة تنظيماً جيداً وذلك بعد توطيد السلطة عرب 
رائسة اجلمهورية املصرية، حىت أنه أعلن يف األشهر األوىل اليت أمضاها يف السلطة يف أاير 2014، 

أن مجاعة اإلخوان املسلمي مل تعد موجودة2. 
واشتدت التوترات على الفور بي البلدين بعد مدة وجيزة من هذا احلدث؛ مما يعين فشاًل 
كبرياً يف االستثمار السياسي ألردوغان يف املنطقة، وحىت اآلن، ما تزال العالقات ابردة وخييم عليها 
جو من التوتر على صميم سياساهتما يف بعض األحيان، إذ ميتد نطاق هذه التوترات إىل جمال 

1.https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/11/18/-النيابة
#html.املصرية-تكشف-تسجيالت-ختابر-مرسي-مع-تركيا
2.https://www.reuters.com/article/us-egypt-sisi/egypts-sisi-says-muslim-
brotherhood-is-finished-idUSBREA4402QD20140506

مقاالت مرتمجة
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االتفاق الثنائي بي البلدين ومنطقة البحر األبيض املتوسط.
»وكان املتحدث ابسم وزارة اخلارجية املصرية أمحد أبو زيد قال إن اتفاق هذا البلد مع قربص 
على رسم احلدود البحرية يف البحر املتوسط أمر قانوين، وإن مصر ستتصدى ألي حماولة هتدف 
النتهاك سيادهتا على املنطقة االقتصادية لشرق البحر األبيض املتوسط. وأضاف أبو زيد أن اتفاقية 
رسم احلدود البحرية بي مصر وقربص مسجلة على أهنا اتفاقية دولية يف األمم املتحدة. وكان وزير 
اخلارجية الرتكي مولود جاويش أوغلو قد صرح يف وقت سابق أن بالده لن تعرتف ابالتفاقية املوقعة 
بي مصر وقربص يف عام 2013 بشأن رسم احلدود البحرية بي البلدين الستخدام املوارد الطبيعية 

يف املنطقة«3.

سوراي أكثر دول املنطقة حتدايً لسياسات أردوغان التوسعية
األتراك  الثاين 2012 خماطباً  أعلن رجب طيب أردوغان يف بيان صريح يف أوائل كانون 
والسوريي بطموح عن هناية وشيكة للحرب يف سوراي وأضاف أنه سيصلي قريباً مع رفاقه يف اجلامع 

األموي يف دمشق.
»قريباً ستخجل أحزاب املعارضة يف تركيا من سلوكها، ألهنا دعمت احلكومة السورية؛ ألنين 
وأعضاء احلزب سوف نسافر إىل دمشق للقاء إخواننا، وسنقرأ سورة الفاحتة على قرب صالح الدين 
األيويب، مث سندخل ساحة اجلامع األموي الكبري يف دمشق ونزور قرب صحابة النيب، بالل احلبشي، 
وكذلك ابن عريب، وسنقوم بزايرة كلية السليمانية وحمطة احلجاز، مث نشكر هللا إىل جانب اإلخوة 

السوريي«4. 
وبعد مرور عام على تصرحيات أردوغان، ومع اهنيار حكومة اإلخوان املسلمي من خالل 
االنقالب وفقدان مصر، أصبح من الواضح لزعماء أنقرة أن سوراي جيب أن تكون من اآلن فصاعداً 
النقطة احملورية يف أنشطتهم اإلقليمية. وعلى وفق كل األدلة املتوفرة، فإن مجاعات املعارضة املسلحة 
املوجودة يف النزاع السوري مجيعها كانت لديها ميول متطرفة سلفية، ويف هذه األثناء، أدت تركيا 
دوراً مهماً ال ميكن إنكاره يف منوها وتطورها. وكان التقدم الذي حققه أردوغان يف استغالل هذه 

3.https://m.jpost.com/Middle-East/Egypt-warns-Turkey-over-eastern-
Mediterranean-economic-interests-540946

4. نقلت وكالة أنباء عصر إيران عن وكالة أنباء األانضول، بتاريخ 16 سبتمرب 2012.



147

التيارات، سرعان ما كان له آاثر سلبية داخل حدود تركيا، إذ شهدان عمليات إرهابية من قبل تنظيم 
بوليتيكو األمريكية وصفت سياسة  الرتكية عدة مرات، حىت أن صحيفة  داعش داخل األراضي 

أردوغان أبهنا رقصة تركيا اخلطرية مع التطرف5. 
»إن استخدام املنظمات اإلرهابية لتحقيق أهداف حمددة عادة ما يكون له أتثري معاكس 
على املستخدم. بعد مدة من النتائج االسرتاتيجية والتنمية السياسية واالقتصادية، واجهت تركيا 
هجمات داعش يف أراضيها، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مجيع التفجريات يف منطقة سلطان 

أمحد وشارع االستقالل ومطار أاتتورك«6.
أغلب التنسيقات اليت متت خالل األزمة السورية -مثل تنظيم اجلماعات املسلحة وتسليحها 
لدعم  سوراي  يدخلون  املتطرفي  من  العديد  وكان  الرتكية-  األراضي  داخل  حصلت  وجتهيزها، 

اجملموعات املعارضة للنظام يف دمشق عرب تركيا.
 )Infographics( البياين  املعلومات  خمطط 
يف  داعش  »شبكات  عنوان  حتت  األطلسي  للمجلس 
الدوليي  اإلرهابيي  وعبور  تردد  يظهر  حيث  تركيا« 
2016 األول  تشرين  بتاريخ  سوراي،  إىل  تركيا   من 

شرح خمطط املعلومات البياين:
املقاتلي  ذهاب  الداكن:  األزرق  اللون  ذات  املناطق   
األجانب إىل شانلي أورفا، وغازي عنتاب ابلقرب من احلدود 

السورية.
املقاتلي  توافد  الفاتح:  األزرق  اللون  ذات  املناطق   

األجانب إىل املدن احلدودية الرتكية.
 املناطق احلمراء: املناطق احلدودية السورية قبل أن تصل 

أخرياً إىل سوراي.

إن التصرحيات اليت أدىل هبا رئيس الوزراء القطري السابق محد بن جاسم آل اثين هبذا الشأن 
يف حديث مع تشاريل روز الفتة للنظر، إذ قال:

5.https://www.politico.eu/article/turkeys-dangerous-dance-with-
radicalism-erdogan-islam-syria/
6.http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/turkey-between-
border-conflicts-and-regional-expansio. 

مقاالت مرتمجة
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»لقد أخطأان يف سوراي. أنشأان غرفتي للعمليات يف األردن وتركيا. تضمان قطر واإلمارات 
العربية املتحدة والسعودية والوالايت املتحدة األمريكية و... وكّنا مجيعاً ندعم جمموعات مماثلة«7.

»فيما يتعلق ابألزمة السورية، ذهبت يف بدايتها إىل امللك عبد هللا )ملك اململكة العربية 
السعودية( بناًء على أوامر من األمري محد بن خليفة، وقال يل خذوا بزمام األمور وسوف ندعمكم. 
الكامل  التفاصيل، أي شيء ذهب إىل سوراي، كان يدخل تركيا أواًل وابلتنسيق  لن أخوض يف 
وقطر  وتركيا  املتحدة  الوالايت  مع  ابلتنسيق  توزيعه  يتم  كان  شيء  كل  األمريكية،  القوات  مع 

والسعودية«8.
يف احلقيقة، إن رؤية أردوغان القائمة على امليول العثمانية اجلديدة وإحياء النظام اإلسالمي 
عرب فهمه اخلاص دفع سياسة تركيا اخلارجية إىل اسرتاتيجية النفوذ يف منطقة غرب آسيا، وابلطبع، 
لقد كانت سوراي تعّد حموراً مهماً يف هذه األثناء ألهنا كانت متثل الرابط بي مجهورية تركيا واألراضي 
العربية اليت خرجت عن السيطرة بعد اهنيار اإلمرباطورية العثمانية، ومن الطبيعي أن تكون اخلطوة 
األوىل واحليوية للتواصل معها حسب تصور األتراك يف مثل هذه العملية هي السيطرة على دمشق. 
وهذا هو السبب الذي جعل أنقرة مل تتخلى عن اختاذ أي إجراء لضرب احلكومة السورية )اليت 
كان ينظر إليها على أهنا حجر عثرة أمام اسرتاتيجية األتراك(. لكن سياسة تركيا هذه يف سوراي 
فشلت أيضاً بسبب وجود الدول اإلقليمية وعرب اإلقليمية، وقد متكنت احلكومة السورية، مبساعدة 
وتوطيد  املسلحة  اإلرهابية  اجلماعات  على  التغلب  من  وروسيا،  هللا  وحزب  إيران  مثل  حلفائها 

سيادهتا وتثبيتها.

األكراد السوريون حتد غري مرحب به لسياسة تركيا جتاه سوراي
لقد نـُّفذت طموحات أردوغان يف سوراي بغض النظر عن نقاط الضعف يف هذه البالد وقد 

أاثرت األحداث الالحقة تطورات مل تكن ختطر على ابل قادة أنقرة يف بداية األزمة. 
ومن بي القضااي اليت ميكن اإلشارة إليها هي قضية األكراد ووجودهم يف اجلزء الشمايل من 
سوراي الذي يشكل املناطق احلدودية مع تركيا. »األكراد هم أكرب أقلية عرقية يف سوراي حيث يبلغ 

7 . https://charlierose.com/videos/30589
8. مقابلة محد بن جاسم آل اثين، رئيس الوزراء القطري، مع تلفزيون قطر احلكومي بتاريخ 28/10/2017
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 عددهم حوايل مليوين نسمة ويشكلون 10 % من السكان يف هذا البلد«9.

خريطة نشرهتا مؤسسة الرتاث األمريكي )The Heritage Foundation(، تظهر فيها 
املناطق الكردية يف مشال سوراي )ابللون األخضر( قبل بداية األزمة يف عام 2011

وابلنظر إىل وجود األكراد يف املناطق احلدودية السورية املتامخة ملناطق األكراد يف اجلانب 
اآلخر من احلدود يف تركيا كان من املرجح أنه مع تقويض حكم دمشق على املناطق احلدودية نتيجة 
لألزمة احلالية، سيحصل األكراد على استقاللية يف العمل بنحٍو أكرب يف املستقبل، وهذا األمر يبدو 
أنه ال مفر منه، ولكن نظراً خلطأ أنقرة احلسايب -يف اهنيار دمشق السريع وإقامة الصالة يف مسجدها 
األموي- سلب منهم جمال هذه البصرية، ويف حال أخذت األحداث مساراً آخر وعلى الرغم من 
تضعيف حكومة بشار األسد -لكنها بقيت يف السلطة- ماذا سيحدث لألكراد؟! يف الواقع أن 
عدم االهتمام بقضية األكراد يف سوراي أو عّدها أقل أمهية من جانب تركيا، أصبح )كعب أخيل( 
للسياسة الرتكية يف سوراي. وإن تزايد انتشار خمتلف اجلماعات املسلحة وتعرض دمشق للتهديدات 
واملخاطر، جعل السيطرة على املناطق احلدودية تسقط رويداً رويداً من يد حكومة بشار األسد. 
ويف الوقت نفسه، أدى ظهور مجاعة داعش اإلرهابية إىل تغيري املعادالت اإلقليمية والعاملية أكثر مما 
كان يف السابق، والسيما أنه مع استمرار احلرب يف سوراي، اتسعت رقعة املناطق اليت تسيطر عليها 

9. https://www.sbs.com.au/news/who-are-syria-s-minority-groups 
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داعش. وكانت حتركات داعش وصلت إىل احلد الذي جنح فيه التنظيم يف السيطرة على مناطق كبرية 
من األراضي السورية يف عامي 2014 و2015 والسيما يف املناطق احلدودية مع تركيا.

وبعد أن وطد تنظيم داعش وجوده يف املناطق احلدودية من سوراي، عززت أنقرة عالقاهتا 
مع التنظيم. وهناك العديد من احلاالت يف هذا الصدد، مبا يف ذلك تقرير مراسل اجلارداين مارتن 

تشولوف بتأريخ 26 متوز 2015:
»خالل هجوم بقيادة القوات األمريكية على مقر قائد الشؤون االقتصادية لتنظيم داعش، 
مت احلصول على واثئق تكشف عن وجود تعامالت اقتصادية لرتكيا مع كبار املسؤولي يف تنظيم 
داعش. وقُتل أبو سّياف، أحد قادة تنظيم داعش واملسؤول عن الشؤون االقتصادية يف هذا التنظيم، 
هبذه العملية العسكرية. لقد كان أبو سّياف مسؤواًل عن بيع نفط وغاز تنظيم داعش يف سوراي. 
وكانت الواثئق وذاكرة الكمبيوتر اليت مت احلصول عليهما يف أثناء العملية تكشفان بوضوح وبشكل 
آاثر عميقة على  الواثئق  يكون هلذه  أن  تركيا وداعش. وميكن  بي  العالقة  إنكاره عن  ال ميكن 

العالقات بيننا وبي أنقرة«10.
العراق، وإن تصرفاهتا يف  ومتناقضاً يف  »من وجهة نظر واسعة، تؤدي تركيا دوراً مضطرابً 
املثال: رفضت  أيضاً. على سبيل  األدوار  التعقيد إىل هذه  املزيد من  سوراي وما حوهلا، أضافت 
تركيا بعد احتجاجات عام 2012 تصنيف جبهة النصرة وداعش تنظيمي إرهابيي وذلك لسببي 

رئيسيي:
األول: كانت تركيا حتاول استخدام هذه اجلماعات لإلطاحة حبكومة بشار األسد؛ وهلذا 
السبب سحت هلم تركيا ابستخدام أراضيها كقاعدة لغرض توفري املعدات وجتنيد املقاتلي، وأغلق 
جهاز األمن الرتكي عينيه أمام اإلرهابيي الذين كانوا يتوافدون من مجيع أحناء العامل ويدخلون سوراي 

عرب تركيا. 
والثاين: إن تركيا كانت تستخدم هذه اجلماعات حملاربة األكراد؛ ألهنا ختشى من األكراد 
داخل البالد وخارجها، وهلا عالقات معقدة مع إقليم كردستان العراق. لقد وجدت تركيا نفسها 
السوري  الدميقراطي  االحتاد  حزب  ويديرها  سوراي،  مشال  يف  الذايت  ابحلكم  تتمتع  منطقة  أمام 

10.https://www.theguardian.com/world/2015/jul/26/isis-syria-turkey-
us?CMP=share_btn_tw
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)PYD( وهذا احلزب قريب من حزب العمال الكردستاين«11.
»لقد كانت تركيا منذ بداية احلرب يف سوراي، واحدة من أكثر اجلهات الفاعلة -اإلقليمية- 
نفوذاً حتت حكم رجب طيب أردوغان، وقد عملت على استمرار احلرب. وُعرَفت تركيا كبوابة 
العامل  أحناء  مجيع  من  والعراق  سوراي  إىل  املسلمي  اجلهاديي  من  اآلالف  عشرات  عربها  دخل 
القتال ضد نظام بشار األسد. وكان من بينهم اآلالف الذين انضموا إىل  وانضموا إىل صفوف 

داعش وجبهة النصرة يف سوراي«12.
إن العالقات األمنية واملالية بي تركيا ومجاعة داعش اإلرهابية أصبحت أكثر وضوحاً حينما 
استهدفت الطائرات الرتكية من طراز F-16 طائرة سوخوي 24 الروسية وأسقطتها على احلدود 
السورية الرتكية. وقام الروس مباشرة بعد احلادث الذي كان من الصعب هضمه ملوسكو إبفشاء 

وتسريبات واسعة حول هذا املوضوع.
»بعد يومي فقط من استهداف الطائرة الروسية من قبل الطائرة الرتكية، أعلن الرئيس الروسي 
فالدميري بوتي، أنه ال يوجد شك يف شحن النفط من املناطق اليت استوىل عليها اإلرهابيون يف سوراي 

إىل احلدود الرتكية، وقال: حنن من السماء نرى هذه الشاحنات اليت حتمل النفط«13.
أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  أنتونوف  أانتويل  الروسي  الدفاع  وزير  انئب  »واهتم 
ابملشاركة شخصياً يف جتارة النفط مع داعش. وقال أيضاً إن الرئيس أردوغان وعائلته متورطون يف 

هذه التجارة اإلجرامية«14.
»تعتمد قوة تركيا أيضاً على النهج املنطقي للتنمية االقتصادية الذي تسمح للهيئة احلاكمة 
يف هذا البلد لبسط سيطرهتا على املنطقة. على سبيل املثال: لقد دعمت تركيا داعش عن طريق 
استولوا عليها مثل  اليت  األراضي  النفط من  لتصدير  كثرية  املهربون طرقاً  النفط. واستخدم  شراء 
الشحن ابلصهاريج، والشاحنات الصغرية، وخطوط األانبيب املؤقتة، وعن طريق النهر واستخدام 
القوارب. وكان معظم املشرتين من بي أصحاب األعمال الصغرية وشركات الشحن الرتكية، إذ كانوا 
11. http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/turkey-between-
border-conflicts-and-regional-expansion
12. http://dayan.org/content/al-qaedas-propaganda-virtual-turkey#_edn2
13 . http://time.com/4132346/turkey-isis-oil/

14. املصدر نفسه.
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جيمعون هذه الشحنات النفطية داخل منطقة يف املثلث احلدودي العراقي السوري الرتكي وبعد ذلك 
يتم تصديرها إىل تركيا، حىت يقوم الوسطاء هناك بشرائها أبقل من 20 دوالراً للربميل الواحد«15.

خريطة ميدانية خلطوط االتصال النشطة يف سوراي والعراق بتاريخ 29 تشرين الثاين 2016، 
إذ ُنشرت من قبل فاينانشال اتميز، وُتظهر آابر النفط اخلاضعة لسيطرة داعش، وإن طرق هتريب 
 Business( النفط إىل احلدود الرتكية اجلنوبية واضحة متاماً. »وعلى وفق تقديرات بزنس إنسايدر
Insider( بتأريخ 23 تشرين األول 2015، كان داعش اإلرهايب يكسب حوايل 50 مليون 

دوالر شهرايً من خالل مبيعات النفط«16.
وبعد فرض روسيا عقوابت ضخمة على تركيا مباشرة، اليت كان أبرزها تلك اليت استهدفت 
قطاع السياحة وشراء املواد الغذائية والفواكه، ضاقت األرض على القادة األتراك مبا رحبت، وأعرب 

15.http://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/turkey-between-
border-conflicts-and-regional-expansion
16.https://www.businessinsider.com/isis-making-50-million-a-month-
from-oil-sales-2015-10
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أردوغان عن أسفه للحادث واعتذر يف وقت الحق من روسيا. ومن األشياء املثرية لالهتمام وراء 
هذا احلادث كان إضعاف داعش اإلرهايب؛ ألنه يف تلك األايم، كانت سلسلة أنشطة داعش يف 
سوق النفط األسود ختضع للمراقبة الروسية، ويف كثري من األحيان استهدفت شحناهتا النفطية من 
قبل سالح اجلو الروسي، وهكذا ُحرم اإلرهابيون من اإليرادات الضخمة اليت كانوا جينوها من جتارة 
الذهب األسود، وابلطبع، ميكن عّد هذه املدة الزمنية بداية لزوال داعش. إن هذه املدة الزمنية اليت 
تقارنت مع األشهر األوىل لدخول روسيا يف عملية إنقاذ سوراي من مشروع تغيري النظام، جعلت 
رؤية الوالايت املتحدة للتدخل يف هذا البلد أتخذ أبعاداً جديدة. ومن طريق التنسيق الذي مت بي 
الدول األربع املتمثلة يف إيران وروسيا والعراق وسوراي اليت أنشأت غرفة عمليات مشرتكة ملكافحة 
اإلرهاب ثبت لواشنطن أن إمكانية بقاء احلكومة السورية بقيادة بشار األسد أصبحت أكثر من 
ذي قبل؛ وهكذا، اخنفض حجم املساعدات املقدمة للمعارضة املسلحة، ولكن يف املقابل، فإن 
الوالايت املتحدة -من أجل املشاركة يف العمليات امليدانية يف سوراي- اجتهت حنو جتهيز وتسليح 
وتنظيم القوات الكردية السورية. وكانت الوالايت املتحدة تسعى من وراء هذه السياسة إىل حتقيق 
عدة أهداف، منها: أن تعلن للرأي العام العاملي أهنا هرعت ملساعدة األكراد من أجل حماربة مجاعة 
داعش اإلرهابية، وأقدمت على ذلك وحتملت التكاليف، وكان اهلدف الثانوي هو السيطرة على 
تلك املناطق يف ظل وجود األكراد السوريي بعد طرد قوات داعش من املناطق املستهدفة، وذلك 
العمليات املستقبلية لسوراي، ورمبا على تقسيماهتا اجلغرافية السياسية. ولكن  لتعظيم أتثريها على 
وترامب يف  أوابما  بي حكوميت  االختالفات  األخذ ابحلسبان  ، جيب  املوضوع  هذا  فيما خيص 
العديد من اجملاالت، سواء يف السياسة الداخلية أو اخلارجية، ومن املهم اإلشارة إىل أن دعم األكراد 
السوريي حتت عنوان القوات الدميقراطية السورية )SDF( يُنظر إليه على أنه سياسة اسرتاتيجية، 
ألنه يف كلتا احلكومتي، مت تعريف عمق االسرتاتيجية العسكرية لوزارة الدفاع األمريكية يف سوراي 
على أهنا تقدمي أقصى دعم لألكراد السوريي، وكان هذا األمر موضع انتقادات جدية من قبل تركيا 
وذلك منذ بدء هذه السياسة، والسيما أن طلب تركيا للمشاركة يف عمليات طرد داعش من مدينة 
الرقة )عاصمة اخلالفة اإلسالمية، كما أطلقت داعش هذا العنوان عليها(، واجه عدم االكرتاث من 
قبل الوالايت املتحدة األمريكية؛ وأقدمت الوالايت املتحدة على دعم األكراد السوريي من أجل 

هزمية داعش، وهذا األمر تسبب يف املزيد من الغضب لدى أنقرة.
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مالحظات تركيا بشأن العراق
يف خضم األزمة يف سوراي، كان ألنقرة أيضاً نصف نظرة على التطورات اليت كانت جتري 

يف العراق وعلى رأسها احلرب الدولية ضد تنظيم داعش. 
إن منطقة املوصل يف حمافظة نينوى يف العراق حتظى أبمهية خاصة؛ بسبب حجمها وعدد 
سكاهنا ومواردها، وموقعها اجلغرايف املتميز؛ ألن املوصل تقع على طول احلدود الرتكية والسورية، 
االستيالء  واقتصادية. ولقد كان  وثقافية،  نظر جغرافية، وأترخيية،  منطقة مهمة من وجهة  وتعد 
عليها هدف القوى العظمى يف املنطقة دائماً؛ ليتمكنوا عرب ذلك من بسط نفوذهم وأن يستفيدوا 
معه،  املتحالفة  والقوات  العراقي  اجليش  قبل  املوصل من  أثناء حترير  املنطقة. ويف  موارد هذه  من 
اإلقليمية  لتحقيق تطلعاهتم  أهنا جمال مهم  املنطقة على  ينظرون إىل هذه  األتراك  املسؤولون  كان 
والدولية. ومع هذا االفرتاض -حينما أصبح توقيت بدء عمليات املوصل واضحًا- بذلت تركيا 
كل جهد ممكن للمشاركة كجزء من عمليات التحالف، ولكن هذا األمر مل يرافقه رد إجيايب من 
خمتلف األطراف؛ ألن نوااي أنقرة من عملياهتا العابرة للحدود، كانت واضحة للجميع. ويف مثل 
هذه الظروف، كّثف األتراك وجودهم العسكري يف حمافظة نينوى وذلك يف ظل فراغ السلطة الذي 
كانت تعاين منه احلكومة العراقية، وكانت تركيا تسعى إىل حتقيق أهداف من وراء هذه التحركات، 

وهي اآليت:
كانت تركيا حتاول أن جتعل الرأي العام يف البالد بعد بضعة أشهر من حدوث االنقالب . 1

الفاشل، أن يركز يف األحداث العابرة للحدود، من أجل أن تكون قادرة على القيام 
تركيا يف مجيع عملياهتا  داخلية يف ظل هذه األجواء. وإن سياسة  بتصفية حساابت 
العسكرية اليت تقوم هبا خارج حدودها، ميكن تفسريها عرب تربير املواجهة مع حزب 
العمال الكردستاين، وحىت اآلن، تركزت )بروابغندا( حكومة أردوغان بشأن هذه املسألة.

لقد كانت تركيا تنوي احلفاظ على اسرتاتيجيتها للوجود امليداين يف املنطقة، وأن ترسل . 2
رسالة إىل بعض القوات اليت تكون حتت مظلتها أبهنا لن تتخلى عنها. 

الوجود . 3 فإن  أردوغان،  على حكومة  تسيطر  اليت  اجلديدة  العثمانية  امليول  إىل  ابلنظر 
والقوى  الرتكي  الداخل  من  إىل كل  رسالة  ميثل  رمبا كان  نينوى  حمافظة  يف  امليداين 
اإلقليمية األخرى، مثل إيران؛ وهذا يعين أن تركيا - على الرغم من التحدايت املرتبطة 
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ومعاقبة  حملاكمة  مواز  هو  الذي  واجملد  ابلقدرة  تتمتع  تزال  ما  الفاشل-  ابالنقالب 
للحدود  العابرة  بتحركاهتا  القيام  ميكنها  ذلك  جانب  إىل  وإهنا  ابالنقالب،  املرتبطي 

ومتابعة أهدافها اإلقليمية أيضاً. 
احلشد  قوات  مشاركة  على  تركيا  احتجت  ملاذا  نفهم  أن  ميكن   ،3 رقم  للهدف  وابلنظر 
الشعيب يف عملية حترير املوصل؛ ألن تركيا تعّد هذه احلركة العراقية مبنزلة الذراع التنفيذي اإليراين 
للعمليات العسكرية العراقية، وابلطبع بسبب عدم مشاركة القوات الرتكية يف هذه العملية، فّسر 
رجال الدولة األتراك وجود هذه القوات -املعروفة ابسم الوكيل اإليراين يف العراق- على أنه تفوق 
طهران االسرتاتيجي على أنقرة يف العمق العراقي. ومع ذلك، فإن تركيا تواصل احلفاظ على وجودها 
العسكري يف مشال العراق على الرغم من التحدايت املختلفة، إذ أعلن بن علي يلدرمي رئيس الربملان 
فإن موقف  العراق17. ومع ذلك،  قاعدة عسكرية مؤقتة يف مشال   11 لديها  أن بالده  الرتكي 
األتراك قد تغري إىل حد ما جتاه احلشد الشعيب؛ نتيجة لعملية كركوك والوجود القوي هلذه احلركة 
العراقية، إذ بثت وسائل اإلعالم اإلقليمية، والسيما يف تركيا والعراق،  الوطنية  الستعادة السيادة 
صوراً للسفري الرتكي يف بغداد فاتح يلدز، إىل جانب أحد قادة احلشد الشعيب من أصول تركمانية، 

بينما كان كالمها يرفعان علم احلشد الشعيب!

 
17.https://www.aa.com/tr/en/middle-east/turkeyhas-11-temporary-
military-bases-in-northern-iraq/1180935
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االسرتاتيجيات املتوسطة املدى والطويلة املدى لرتكيا يف مشال سوراي
خطة  وفشل  تلتها،  اليت  واإلجراءات  املوصل  على  الكاملة  العراقي  اجليش  سيطرة  بعد 
االستفتاء على فصل إقليم كردستان عن العراق وما ترتب عليها، مبا يف ذلك األحداث املرتبطة 
مبدينة كركوك اليت أدت إىل انسحاب قوات البشمركة، اطمأنت أنقرة من عدم نشوء منطقة كردية 
مستقلة يف مشال العراق وركزت ابلكامل على مواجهة األكراد السوريي. وعلى الرغم من أن تركيا 
شنت عمليتها العسكرية خارج حدودها يف سوراي حتت مسمى درع الفرات بعد حوايل شهر من 
االنقالب الفاشل، اليت متكنت خالهلا بعد 7 أشهر )26 آب 2016 إىل 29 شباط 2017( 
أن  املهمة هي  النقطة  والباب يف سوراي، ولكن  مناطق مثل جرابلس، ودابق،  السيطرة على  من 
املناطق املذكورة آنفاً كانت خاضعة لسيطرة داعش يف السابق وأن تركيا -عرب التحول االسرتاتيجي 
الذي حصل يف عالقتها مع داعش- أقدمت على شن عملية عسكرية ضد هذه اجلماعة. لقد 
كانت هذه العملية داللة واضحة على تعاون وتفاين مجاعات املعارضة السورية املسلحة مع أنقرة، 
ألنه خالل هذه العملية كانت مجاعة اجليش السوري احلر -اليت مت الرتويج هلا يف اإلعالم الغريب 
والرتكي أبهنا معارضة شرعية حلكومة بشار األسد- أخذت تعمل اآلن كقوات مرتزقة وعميلة يف 
خدمة أهداف أنقرة السياسية. لقد تزامنت هذه التفاعالت مع تغيري يف رائسة الوالايت املتحدة 
وتويل شخص مثل دوانلد ترامب منصب رائسة اجلمهورية يف أمريكا، وهو شخصية غري معروفة 
يف اهليكل السياسي للوالايت املتحدة، وبطبيعة احلال، انتهزت تركيا الفرصة يف مثل هذا الوقت 
لتحقيق أهدافها. ومع جميء اإلدارة األمريكية اجلديدة إىل البيت األبيض ومع مرور الوقت، أصبح 
من الواضح أن السياسة األمريكية الرئيسة الوحيدة يف سوراي تتمثل يف دعم وحدات محاية الشعب 
الكردية )YPG(، ويف هذا املسار كان هناك قدر كبري من التنسيق بي التحالف الذي تقوده 
الوالايت املتحدة ضد داعش واألكراد السوريي، ويف هذا املقطع، مل يعد إلطاحة بشار األسد من 
السلطة أي مكانة يف السياسة األمريكية، والسيما أن ترامب نفسه قد أدىل بتعليق مفصل عن هذا 
املوضوع خالل املناظرات االنتخابية. ولذلك أصبح من الواضح جداً ألنقرة أن الطريقة الوحيدة 
 ،)YPG( للنفوذ والوجود األمريكي يف سوراي ستكون من خالل وحدات محاية الشعب الكردية
اليت مت تنظيمها اآلن يف إطار أوسع يعرف ابسم قوات سوراي الدميقراطية )SDF(. وأصبحت 
أمهية هذه القضية واضحة لرتكيا إىل درجة أن سياسة الدعم الكبري لألكراد السوريي استمرت يف 
كلتا احلكومتي املتعارضتي متاماً، أي إهنا تواصلت منذ والية أوابما حىت ترامب، وكان هذا ابلطبع 
مؤشراً على اسرتاتيجية كربى )وليس جمرد وجهة نظر تكتيكية ومقطعية( يف نظرة الوالايت املتحدة 
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جتاه األكراد السوريي. وبطبيعة احلال، لقد خلق هذا الوضع شرخاً عميقاً بي أنقرة وواشنطن، إذ 
كان من الواضح أن كال الطرفي كاان حياوالن املساومة مع بعضهما البعض خالل العامي املاضيي 
لغرض التقليل من خالفاهتما؛ وهلذا السبب حاولت تركيا اتباع سياستها اخلاصة مبا يتجاوز التنسيق 
الكامل مع الوالايت املتحدة. ويف اإلطار نفسه، بدأ اجليش الرتكي عملية عسكرية حتت مسمى 
عملية غصن الزيتون يف منطقة عفرين الكردية )مشال غرب سوراي( يف 20 كانون الثاين 2018، 
وأخرياً، جنح اجليش الرتكي من إخراج املنطقة من سيطرة القوات الكردية السورية يف 14 شباط 
املعارضة  قوى  بعض  العملية،  هذه  من شهرين. وشاركت يف  يقرب  ما  مرور  بعد  أي   ،2018
السورية، مثل اجليش السوري احلر، وفيلق الشام، ولواء السلطان مراد، واجلبهة الشامية، وغريها من 

التنظيمات.. 
لقد كانت هذه العملية ذات أمهية اسرتاتيجية من جوانب خمتلفة؛ ألن عفرين -كوهنا منطقة 
كردية- كانت تعّد أقرب منطقة كردية للمياه احلرة يف منطقة غرب آسيا؛ وهلذا السبب فهي تتمتع 
مبكانة خاصة لدى الفصائل الكردية يف املناطق الكردية بغرب آسيا اليت لديها تطلعات ابستقالل 
كردستان. وتكون أمهية القضية إىل درجة حيث يف أثناء استعداد احلكومة السورية لشن عملية 
لتحرير إدلب من اجلماعات اإلرهابية املسلحة قال الدار خليل أحد القادة األكراد السوريي يف 
مقابلة مع قناة رووداو: إن القوات الكردية مستعدة ملساعدة اجليش العريب السوري يف حترير إدلب، 
 شريطة أن يساعد اجليش العريب السوري األكراد على طرد القوات املوالية لرتكية من عفرين18.

ويف الوقت نفسه، أعلن موقع ميدل إيست آي، يف تقرير أن األكراد يتطلعون إىل بسط سيطرهتم 
على مشال سوراي حىت البحر األبيض املتوسط19.

18. http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/26072018 
19.https://www.middleeasteye.net/news/syrias-kurds-plan-enclave-
stretching-mediterranean-report-865706939
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خريطة معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن، بتأريخ 24 آب 2016 من املمر احملتمل لألكراد 
إىل البحر املتوسط

لقد أدركت تركيا هذه االسرتاتيجية الكردية وواصلت سلسلة إجراءاهتا يف مشال سوراي، إذ 
أعلن النشطاء األكراد يف املنطقة عن سياسة األتراك البطيئة اليت هتدف لتغيري الرتكيبة السكانية يف 

عفرين20.

20.  http://www.rudaw.net/english/analysis/03052018
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لقد انتهزت تركيا يف بداية االضطراابت يف العامل العريب الفرصة لتحقيق طموحاهتا اإلقليمية 
وجين مثارها، ولكن مع مرور الوقت، وظهور عناصر ومكوانت جديدة، واجهت بعض التحدايت. 
ومما ال شك فيه أن قيام دولة كردية مستقلة سواء كعنصر منفصل عن العراق أو سوراي، لن يكون 
التغيري الذي حصل يف بعض سياسات تركيا  الرغم من  أنقرة على اإلطالق، وعلى  مقبواًل لدى 
بشأن جمموعة من القضااي املختلفة، فال شك أنه ميكننا أن نعتقد أبن األتراك سيعارضون حبزم أي 
حركة كردية انفصالية يف غرب آسيا، ويف حالة واحدة فقط، سيتماشون مع فصل املناطق الكردية 
يف العراق وسوراي؛ وذلك عند أتكدهم من أن هذه املناطق سيتم ضمها إىل األراضي الرتكية؛ ولكن 
بطبيعة احلال، فإن هذا األمر -نظراً حلقائق وواقع عامل اليوم وقدرات تركيا- بعيد املنال جداً؛ لذلك 
فمن البديهي أن تنعطف نظرة تركيا حنو اخليارات واألهداف املتوسطة املدى والطويلة املدى اليت 
ميكن حتقيقها لدى عقلية زعماء أنقرة. ويف هذا الصدد، ميكن القول إن اهلدف املتوسط املدى 
لرتكيا هو تطهري الشريط احلدودي )وإىل أقصى حد ممكن( ومجيع األجزاء الشمالية من سوراي من 
األكراد. وإن تركيا من أجل ذلك لن تتخلى عن فعل أي شيء، حىت إذا اقتضى األمر تغيري الرتكيبة 
السكانية يف املناطق املذكورة آنفاً، حىت تقلل حتدي األكراد يف مناطقها احلدودية إىل األبد. وأهنا 
ستسعى إىل تعزيز الوجود العسكري والسياسي يف املناطق الشمالية من العراق، والسيما يف سوراي، 
ومن مث السعي إىل كسب شرعية دولية هلذا احلراك، حىت تتمكن هبذه الطريقة من نشر قوات املرتزقة 
حتت إشرافها وعلى شكل معارضة احلكومة السورية املركزية يف املناطق نفسها، وأخرياً بعد عملية 
حتقيق االستقرار أيضاً، تلقي نصف نظرة على دمشق، ومتارس الضغط عليها، وأن تُبقي بذلك حلم 

نفوذها االسرتاتيجي يف األراضي العربية على قيد احلياة.
وبصرف النظر عن البحث فإن أنقرة تسعى إىل تسريع تنفيذ املشاريع املائية والسيما مشروع 
جنوب شرق األانضول الذي يعرف اختصاراً ابسم )GAP(؛ مما سيتسبب يف أضرار جسيمة 
لكل من العراق وسوراي عرب بناء سدود ضخمة على هنري دجلة والفرات، وابلطبع، كان يُنظر إىل 
الوجود السياسي والعسكري يف املناطق املستهدفة من قبل أنقرة على أنه أداة ضغط على احلكومتي 
العراقية والسورية، حىت ترد عرب ذلك على حتركاهتما )سواء دبلوماسياً أو حىت عسكرايً( يف الوقت 

املناسب.

املصدر:

http://www.persiangulfstudies.com/fa/NEWSVIEW/417
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2019-12-21
تعّد منطقة الشرق األوسط أكثر عرضة لألزمات االجتماعية من أي منطقة أخرى يف العامل، 

ويرى اخلرباء االقتصاديون أن جذور األزمات االجتماعية يف املنطقة هي اقتصادية يف األغلب.
يطلق مفهوم “الربيع العريب” على أحداث االنتفاضة الشعبية واالحتجاجات اليت اجتاحت 
العديد من البلدان يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا منذ عام 2010؛ وألن هذه األحداث أثرت 

على الدول العربية أكثر من غريها؛ فيطلق عليها عنوان “الربيع العريب”.
لقد تسببت بعض هذه االحتجاجات يف إسقاط أنظمة يف أربع دول عربية هي: تونس، 
ومصر، وليبيا، واليمن، وقد واجهت إثر ذلك احلكومات الثالث يف البحرين واألردن وإىل حد ما 
السعودية أيضاً مشكالت خطرية. وتعرضت احلكومة السورية أيضاً إىل حرب أهلية، لكن الدول 

العربية األخرى شهدت أوضاعاً أكثر هدوءاً.
بي  العريب. ومن  الربيع  أحداث  أسباب  فيه  يستكشف  تقريراً  الدويل مؤخراً  البنك  ونشر 
العوامل العديدة اليت نوقشت يف هذا التقرير، كانت هناك أربعة ذات أتثري أكرب على رضا الناس 
العوامل  العريب، وهذه  الربيع  اندالع أحداث  أفريقيا عشية  الشرق األوسط ومشال  احلياة يف  عن 
كاآليت: احلرايت احملدودة، ومعايري املعيشة البالية، وظروف سوق العمل السيئة، وسوء إدارة البالد.

ويف هذا التقرير -إىل جانب بعض العوامل املذكورة آنفًا- سندرس رد احلكومات على 
االحتجاجات الشعبية، وأهم نتائج الربيع العريب يف دول الشرق األوسط، ومشال أفريقيا.

الالمساواة

لقد جاء الربيع العريب إىل الشرق األوسط بقضااي مثل )املساواة(، وأصبح يف طليعة اهتمام 

ما دور األزمات االقتصادية في حدوث االضطرابات 
االجتماعية؟
مريم جعفر زاده *

* حملل اقتصادي.
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الرأي العام، إذ إن الفكرة اليت تقول إن الالمساواة يف الدخل مرتبطة ابالضطراابت السياسية 
ليست قضية جديدة، وتعود إىل العصور القدمية حينما ظنَّ الفالسفة االجتماعيون أن الالمساواة 

هي السبب الرئيس لالضطراابت االجتماعية واالستياء املدين. واليوم، تُعرف الالمساواة املرتفعة 
يف الدخول على أهنا عامل سّيئ للتماسك االجتماعي واالستقرار السياسي، اليت بدورها ميكن 
أن يكون هلا أتثري سليب على االستثمار، والنمو املستدام، وتطور اجملتمع البشري. وفضاًل عن 
ذلك، قد تتباين القدرة على حتمل الالمساواة يف الدخل ابختالف البلدان ويف أوقات خمتلفة. 
وُتظهر األدلة التجريبية الواردة يف تقرير البنك الدويل أن الطبقة الوسطى تتعرض للضغوط يف 

العديد من الدول العربية النامية، وكان هذا األمر أكثر حدة يف مصر واليمن، إذ كانت ديناميات 
الرفاهية والرعاية االجتماعية سلبية جداً.

لقد منت مرتبة الطبقة الوسطى يف البلدان األخرى ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 
ولكن اخنفض دخل هذه الطبقة أو منا مبعدل أقل من دخل الفقراء، أو أنه مل ينم ابلقدر والسرعة 
نفسيهما اليت ينمو فيها معدل الفئة الثرية. وقد أصيب معظم الناس يف البلدان النامية يف الشرق 

األوسط ومشال أفريقيا ابليأس واإلحباط، وزاد االستياء خالل أايم الربيع العريب والسيما منذ هناية 
سنة 2000 امليالدية.

متالزمة التنمية غري املرغوب فيها

تشري البياانت إىل أن الرضا عن احلياة يف معظم البلدان النامية يف منطقة الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا قبل الربيع العريب، كان أقل من املستوى املتوسط يف البلدان ذات مستوايت التنمية 
املماثلة. وبفحص أعمق للبياانت، جند أن هذا املستوى املنخفض من الرضا عن احلياة يف معظم 
بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تراجع بنحو ملحوظ خالل السنوات اليت تلتها بداية الربيع 

العريب، وعموماً لقد كان مستوى الالمساواة يف الرفاهية مرتفعاً نسبياً.
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يف الواقع، كانت مستوايت الالمساواة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف املرتبة 
الثانية بعد أمريكا الالتينية وجزر منطقة البحر الكارييب )يف ترتيب املناطق من حيث الالمساواة 

يف الرعاية االجتماعية( قبل الربيع العريب. وكان هذا يف حال أن الشرق األوسط ومشال أفريقيا من 
حيث الالمساواة النقدية البحتة، فلم يكوان يف وضع سيئ جداً، وكانت مستوايت الالمساواة 

النقدية منخفضة يف هذه املنطقة.

ختلق ظاهرة متالزمة التنمية غري املرغوب فيها خالل مدة االنتقال من التنمية بسرعة 
معتدلة إىل التنمية السريعة مفارقة يف األذهان. وهي احلالة اليت أطلقوا عليها عنوان )مفارقة التنمية 
غري املرغوب فيها( .)unhappy development paradox(، وإن مفارقة التنمية غري 

املرغوب فيهاتشري إىل مفارقة النمو اليت ال تؤدي إىل زايدة مستوايت السعادة.

ويعّد البنك الدويل ظاهرة متالزمة التنمية غري املرغوب فيها ابعتبارها إحدى أسباب 
 social( حدوث الربيع العريب يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، أبهنا انعكاس لنهاية مدة

contract(العقد االجتماعي.

انتهاء العقد االجتماعي واملؤشرات اليت تدّل على ذلك

إن التحليل الذي يقدمه البنك الدويل مينحنا إمكانية ربط زايدة معدل عدم الرضا يف 
هذه البلدان ابلتعبري عن املطالبات الشعبية لتغيري األنظمة احلاكمة. وهو االرتباط الذي كان 

قوايً يف بلدان الربيع العريب على وجه اخلصوص. وقد ُحّلت مشكلة الالمساواة يف الدول العربية، 
وذلك عرب إظهار هذا املوضوع أن العقد االجتماعي القدمي يف هذه البلدان انتهى. فيما خيص 

مشكلة الالمساواة يف بلدان الربيع العريب، فإن األمر يتعلق مبوضوع انتهاء العقد االجتماعي، أما 
املستوايت العالية للالمساواة واآلخذة ابالرتفاع، كانت مبنزلة شرارة االنتفاضة.

مقاالت مرتمجة
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ومن اجلدير ابلذكر -على وفق تقرير البنك الدويل- لقد كانت لقضية انتهاء العقد 
االجتماعي آاثر سلبية على العديد من جوانب احلياة. وبعض الدالئل اليت تشري إىل انتهاء العقد 

االجتماعي قبل اندالع أحداث الربيع العريب يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، هي كاآليت: 
احلرايت احملدودة واملساحة اإلعالمية املغلقة، وعدم رضا الناس من مستوايت املعيشة، واستياء 
الناس من ارتفاع معدالت البطالة، واخنفاض الوظائف اجليدة بسبب منو القطاع غري الرسي يف 

القطاع اخلاص. ويف النهاية، استياء الناس من الفساد واحملاابة واحملسوبية اليت جعلت من الصعب 
العثور على فرص عمل لألشخاص اجلادين والطموحي. ولقد أثبتت العالقة السلبية بي السعادة 

والبطالة أبهنا تتأثر بعوامل خمتلفة مثل اخنفاض مستوى الدخل والتكاليف النفسية مثل القلق 
النفسي، وفقدان اهلوية واحرتام الذات.

إن أتثري البطالة املدمر على سعادة العاطلي عن العمل ملدة طويلة، وكذلك األشخاص 
الذين لديهم فرص عمل حمدودة، يصبح أكثر خطورة. وكان عدم الرضا عن ظروف سوق العمل 

يف بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا املتقدمة قبل أن يبدأ الربيع العريب مرتفعاً جداً.

إن التوظيف يف القطاع غري احلكومي له فوائد وأمن أقل لكبار السن، ولقد خلق عدم 
التوافق بي التعليم والفرص االقتصادية فجوة بي الواقع والتوقعات؛ مما يقلل من الرضا عن 

احلياة لدى الشباب، ويعزز محاية الظلم؛ وابلتايل يؤدي إىل زايدة نسبة املشاركة يف االضطراابت 
االجتماعية.

ما رد احلكومات على الربيع العريب؟

على وفق تقرير التنمية العاملية الصادر عن البنك الدويل، تستخدم الدول أربعة أنواع من 
املؤسسات احلكومية إلرساء األمن واالستقرار يف أراضيها، وهي كاآليت:
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مؤسسات العقوابت والردع اليت تقلل من دوافع السلوك العنيف أو توصله إىل الصفر.

مؤسسات إعادة التوزيع اليت توزع املوارد إبنصاف بي املواطني مرة أخرى.• 

مؤسسات تقاسم السلطة من أجل خلق عملية الشرعنة الشاملة، وتوفري إمكانية • 
املشاركة العامة يف مؤسسات السلطة.

مؤسسات تسوية املنازعات.• 

وإذا تصرفت هذه املؤسسات إبنصاف وعدالة، فستقلل من دوافع االستخدام املباشر 
للعنف من قبل املواطني.

لقد أنشأت الدول العربية أساساً النوعي األولي من هذه املؤسسات اليت ذكرت آنفاً، 
وكانت ضرورية للهيكل االجتماعي القدمي. لقد ردت معظم هذه احلكومات على االضطراابت 

عرب تنفيذ سياسات إعادة التوزيع، اليت كان هدفها هتدئة الغضب الشعيب. لقد جنحت هذه 
السياسة يف بعض احلاالت وحافظت على اهليكل االجتماعي للبلدان.

وتظهر واثئق البنك الدويل أن سياسات إعادة التوزيع هذه تتضمن جمموعة متنوعة من 
األمور، مبا يف ذلك زايدة الرواتب، واإلعاانت واملعاشات التقاعدية، وتغيري شكل املساعدات 

النقدية املقدمة للناس وخلق اآلالف من فرص العمل يف القطاع العام، ويف بعض احلاالت كانت 
تشمل خططاً لتغيري البنية التحتية أيضاً.

وکانت تكلفة هذه الدراسات هلذه التدابري يف اجلزائر والدول الغنية ابلنفط يف جملس 
التعاون اخلليجي محرتفعة جداً، حبيث يف السعودية -على سبيل املثال- بلغت تكلفة التغيريات 

السرتضاء الرأي العام بنحو يعادل نسبة 20 % من الناتج احمللي هلذا البلد، ولكن هل هذا 
العمل يكفي لتهدئة غضب الشعب؟

مقاالت مرتمجة
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أهم رسالة للربيع العريب

ُتظهر البياانت الواردة يف تقرير البنك الدويل أن أموراً مثل فقدان التضامن والعقود 
االجتماعية هي اليت أدت إىل حدوث الربيع العريب بنحو أکرب مقارنة ابلالمساواة االقتصادية. 

وإن التنمية اليت حدثت يف الوقت الذي جری فيه العقد االجتماعي القدمي وملدة 50 عاماً 
متتالية يف هذه البلدان مل تكن مستدامة.وكان هناك قطاع حكومي كبري وغري كفء، وفيه 

درجة منخفضة جداً من املساءلة أو االستماع ألصوات املعارضة. إن القطاع اخلاص منا ببطء 
شديد؛وإن اجلزء األهم من القضية اليت أدت إىل الربيع العريب، هيأن الناس كانوا يشعرون 

“ابحلرمان النسيب” مقارنة ابألشخاص الذين كانوا مرتبطي بطريقة أو أبخرى ابلسلطة احلاكمة. 
لقد كان النمو االقتصادي منخفضاً يف العديد من البلدان العربية النامية، وكانت احلكومات 

غري قادرة على خلق فرص للعمل ودفع تکاليف اخلدمات العامة، إذ تسببت هذه العوامل يف 
استياء واسع النطاق بي الطبقة الوسطى التی تقطن يف املدن وجعلت الشباب يشعرون ابليأس 

واإلحباط حنو مستقبلهم؛ولذلك أراد الناس تغيري الوضع إىل حالة من االستقرار النسيب والظروف 
االقتصادية واالجتماعية املقبولة، ومن أجل حتقيق هذه الغاية، كان هناك حديث عن خلق 
عقد اجتماعي جديد حيل حمل أمنوذج العقد السابق الذي فقد أتثريه علی اجملتمع.إن العقد 
االجتماعي اجلديد الذي من املقرر تطبيقه يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا يرى أن القطاع 

اخلاص قوي ويتمتع ابلدعم من قبل حكومة صغرية وکفوءة يف الوقت نفسه.وجيب علی احلكومة 
أيضاً أن تكون مسؤولة أمام الناس، والسيما فيما يتعلق أبداء واجبها جتاه تقدمي اخلدمات 

املطلوبة للشعب.

وينبغي للدول الغنية ابلنفط إيالء املزيد من االهتمام لزايدة اإلنتاجية. وجيب أن تكون 
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إدارة ثروة النفط فعالة وسليمة وأن حتّول إىل رأس مال مادي أو بشري. وإن القاعدة اإلجرائية 
السابقة للحكومة، واملتمثلة يف حکومة ذات سيادة مل تكن مسؤولة أمام املواطني فقط ولكنها 
مل تشاركهم أيضاً يف عملية حكم البالد، جيب تغيريها ابلكامل، وأن توفر الفرصة للمواطني من 

أجل املشاركة يف خمتلف املناصب السياسية واحلكومية.

وفيما خيّص اجملال االقتصادي، جيب أن تؤدي احلكومة دوراً داعماً يف توفري الظروف 
املناسبة ملستثمري القطاع اخلاص، وال تقوم أبي حال من األحوال أبداء دور املتنافس للقطاع 
اخلاص يف ساحات النشاط االقتصادي.وُتظهر الدراسات التجريبية أن مجيع البلدان يف هذا 

اجملال مستعدة لتکون عرضة لالضطراابت املدنية، وقد خيتلف حدوث هذه االضطراابت وشدهتا 
ابختالف البلدان يف املنطقة. وملنع حدوث هذا األمر، جيب تعزيز املؤسسات احلكوميةوينبغي أن 

تعمل هذه املؤسسات بنحو صحيح ويف إطار توفري إمکانية املشاركة الكاملة جلميع املواطني، 
بغض النظر عن االستقطاب العرقي واإلثين والديين.

املصدر: موقع سازندكي

http://sazandeginews.com/News/6541
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قسم الترجمة والتحرير *

2019-12-29
إن اهلدف من كتابة هذا املقال -نظراً ملكانة دولة روسيا اخلاصة يف السياسة اخلارجية 
اإليرانية- يتمثل يف دراسة الفرص، والعقبات واحللول؛ لتوسيع العالقات االقتصادية والتجارية 
مع روسيا واالستفادة من القدرات احملتملة لسوق هذا البلد  ويسعى هذا املقال إىل دراسة 
اجلوانب العملية والنظرية للقضااي اخلاّصة ابلتجارة بني البلدين، وتقدمی حلول عملية يف هذا 

الصدد أيضاً 
املقدمة

تتمتع إيران وروسيا بعالقات أترخيية طويلة األمد، ومنذ قرون مع بعضهما بعضاً، وقد شهدات 
الكثري من الصعود واهلبوط يف هذه العالقات، وإن إحدى أهم اجملاالت اليت ربطت بي البلدين يف 

السنوات األخرية، هي العالقات التجارية.
إن ايران وروسيا -ابعتبارمها دولتي جارتي منذ القرون املاضية- هلما حدود مشرتكة عرب 
مياه حبر قزوين، وأوجه التشابه الثقايف واالجتماعي بي البلدين خلقت فرصة حقيقية ومرحبة جداً 
هلذه التعاوانت، ولكن لألسف، لقد مت جتاهل هذه الفرص يف مجيع الفرتات املاضية )من الدولة 

الصفوية حىت اآلن( ألسباب خمتلفة.
ومنذ أن توىل حممود أمحدي جناد منصب رائسة اجلمهورية عام 2005 وحي أعلن بعد 
ذلك عزمه إحداث حتول أساس يف السياسة اخلارجية ابستبدال سياسة »االنفراج« وهنج »التعامل 
واحلوار« مع الغرب -وهو النهج املفضل لدى احلكومة السابقة )يف عهد الرئيس خامتي(- بسياسة 

»التطلع إىل الشرق«؛ أدى ذلك إىل تغيري السياسة اخلارجية اإليرانية جتاه روسيا.
بعهد  العالقات  هذه  يف  ألنه  أتمل؛  حمل  اإليرانية-الروسية  العالقات  طبيعة  لطاملا كانت 
الرئيس أمحدي جناد، كان أهم عنصر يف السياسة اخلارجية هو التوجه حنو الشرق واعتماد النهج 
اهلجومي]1[. وعلى الرغم من أن الزايرة اليت قام هبا الرئيس الروسي فالدميري بوتي إليران مرة أخرى 

التجارة الروسية-اإليرانية من العوائق إلى الفرص

مقاالت مرتمجة
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حصلت يف إطار اجتماع متعدد األطراف، ولكنها مع ذلك جعلت نوعية العالقات الثنائية بي 
طهران وموسكو لتكون أكثر بروزاً من ذي قبل.

اتفاق  العالقات اإليرانية-الروسية ذات أمهية مضاعفة ألسباب خمتلفة بعد  لقد أصبحت 
إيران النووي والتعاون اإليراين الروسي الذي تاله يف سوراي بشكل خاص، والذي حتول يف نفس 
الوقت، إىل إحدى القضااي األكثر إاثرة للجدل يف جمال السياسة اخلارجية بي البلدين ويف سياق 
السياسة اإلقليمية والدولية للجهات الفاعلة األخرى، والسيما يف الوقت الذي كان مراقبو االتفاق 
ولكن  بي طهران وموسكو؛  اإليرانية-العربية  العالقات  لتحسي  بتقييمه كفرصة  يقومون  النووي 
الشيء الذي كان أكثر بروزاً بعد االتفاق النووي اإليراين هو الفشل يف تلبية التوقعات يف العالقات 
بي طهران والغرب من جهة، والقفزة اليت حصلت يف العالقات اإليرانية الروسية من جهة أخرى]2[. 
وقد وصف العديد من اخلرباء العالقات بي البلدين يف الوقت احلاضر أبهنا اسرتاتيجية. ولكن يقال 
إن العالقات االسرتاتيجية يف األصل جيب أن تكون عالقات تتمتع بدرجة عالية من االعتماد على 

الطبيعة السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية واألمنية ألطراف العالقة.
ونظراً حلجم التجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية بي البلدين، ميكننا أن ندرك بسهولة أن 
العالقات اإليرانية-الروسية مل تكن اسرتاتيجية يف اجملال االقتصادي، على أقل تقدير. حنن نسعى 
يف هذا املقال أن نشري إىل العقبات واملشكالت اليت تواجه التجارة اإليرانية-الروسية، ونقوم نقدم 

حلول لزايدة حجم التجارة اخلارجية بي إيران وروسيا.
1. حجم التجارة اخلارجية بني إيران وروسيا

مع  دوالر  مليون  و115  ملياراً   688 حنو  مقداره  يصل  جتاري  تبادل  لروسيا  لقد كان 
خمتلف البلدان خالل العام املاضي. ومن هذا املبلغ، هناك 449 ملياراً و115 مليون دوالر يتعلق 
بصادرات روسيا وما يعادل 238 ملياراً و151 مليون دوالر أيضاً للبضائع اليت مت استريادها من 

قبل هذا البلد، ليكون بذلك إمجايل امليزان التجاري لروسية إجيابياً.
وتشكل التجارة بي إيران وروسيا %3 فقط من حجم التبادل التجاري ألكرب دولة يف العامل 
واليت هلا حدود حبرية مع إيران عرب حبر قزوين، وهذا احلجم من التبادل التجاري عدد ضئيل جداً 

مقارنة ابلعالقات السياسية، واألمنية واالقتصادية الواسعة بي البلدين.
وعلى وفق منظمة اجلمارك الروسية، لقد كان هناك تبادل جتاري بي إيران وروسيا يف عام 



171

2018، بقيمة مليار و740 مليون دوالر، حيث بلغ إمجايل الصادرات إىل إيران ملياراً و207 
مليون دوالر وكانت الواردات الروسية من إيران بلغت 533 مليون دوالر. وأييت هذا يف حال أن 
التبادل التجاري الذي حصل بي إيران وروسيا يف عام 2017، كان بقيمة مليار و707 مليون 
مليون دوالر ووصل حجم  و314  ملياراً  إيران  إىل  الروسية  البضائع  بلغت صادرات  إذ  دوالر، 

الواردات من إيران إىل 392.2 مليون دوالر.
وكانت الصي -ابعتبارها جارة روسيا األخرى، وهي اليت استحوذت على السوق العاملية- 
خصصت لنفسها أكرب حجم للتبادل التجاري مع هذا البلد يف عام 2018، إذ بلغ حجم التبادل 

التجاري بي البلدين حنو 108 مليارات و283 مليون دوالر.
بقيمة  تبادل جتاري  لديه  لروسيا  األول  الشريك  تقليدايً  يعّد  الذي  األورويب  االحتاد  وكان 
294 ملياراً و166 مليون دوالر مع موسكو يف عام 2018 إمجالياً، فمن بي هذا الرقم كان 
هناك 204 مليارات و897 مليون دوالر تتعلق بصادرات روسية إىل الدول األوروبية و89 ملياراً 

و269 مليون دوالر متثل قيمة السلع اليت استوردهتا روسيا من هذه الدول.
ومن بي الدول األوروبية، لقد كان لدى أملانيا وهولندا أكرب حجم من التبادل التجاري مع 
روسيا مقارنة مع سائر الدول األوروبية، حيث بلغ حجم تبادملها التجاري مع روسية، 59 ملياراً 
606 مليون دوالر من جانب أملانيا و47 ملياراً و166 مليون من قبل هولندا يف عام 2018. 
واحتلت دول مثل روسيا البيضاء، وإيطاليا، وتركيا، وأمريكا، وكوراي اجلنوبية، والياابن وكازاخستان 
التجاري مع روسيا يف عام 2018، حيث كانت  التبادي  يتعلق حبجم  فيما  تليها  اليت  املراتب 
قيمة هذا التبادل التجاري حسب ترتيب الدول أعاله كاآليت: 33 ملياراً و999 مليون دوالر، 
و27 مليار دوالر، و25 مليار و561 مليون دوالر، و25 ملياراً و21 مليون دوالر، و24 مليار 

و841 مليون دوالر، و21 ملياراً و272 مليون دوالر، و18 ملياراً و219 مليون دوالر.]3[
2. الفرص املتاحة يف السوق الروسية إليران

إن روسيا هي إحدى األسواق الستهالك إطارات املركبات يف العامل، وهي واحدة من أكثر 
وتنتج احلبوب، ويتم  الثقيلة؛ ألن مساحتها شاسعة جداً  األسواق استهالكاً إلطارات السيارات 
نقل مجيع احلبوب أيضاً ابلسيارات الثقيلة، وإن االختالف يف درجات احلرارة بي الصيف والشتاء 

مرتفعاً جداً يف روسيا؛ مما يؤدي إىل هتالك اإلطارات بسرعة.
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وعلى وفق اإلحصاءات الرسية الصادرة عن موقع oec.world، تتمتع إيران مبيزة تنافسية 
فيما خيص العديد من السلع اليت تستورد من قبل روسية.

يوجد يف إيران اثني من املصانع الكبرية لصناعة السيارات وتنشط العديد من شركات تصنيع 
قطع غيار السيارات يف هذا البلد.

وختصص روسية %10 من إمجايل وارداهتا السترياد السيارات وقطع الغيار، إذ تـَُعد فرصة 
جيدة جداً ملصانع السيارات اإليرانية وشركات تصنيع قطع الغيار اليت تعاين حالياً من مشاكل يف 
الطلب احمللي. كما أن املنتجات الصيدالنية تشكل 4 يف املئة من الواردات الروسية. وابلطبع، يف 
هذا اجملال أيضاً بطبيعة احلال ، نظرًا إلنتاج %95 من املنتجات الصيدالنية اإليرانية يف الداخل، 
ميكننا االستفادة من الفرص املتاحة يف هذا اجملال، وميكن لشركات األدوية اإليرانية االستفادة من 

فرصة السوق الروسية لتوسيع أسواقها.
2- 1-  القدرات التصديرية

بعض السلع واملنتجات اليت تتمتع هبا إيران مبيزة تنافسية يف روسيا هي كاآليت:
األغذية واملنتجات الزراعية )على وفق إلحصاءات عام 2017(]4[
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معدل االسترياد )مليون دوالر(
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ملنتجات الصناعية 
معدل االسترياد )مليون دوالر(
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املالبس 
معدل االسترياد )مليون دوالر(
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3  العقبات اليت تعرتض التصدير اإليراين إىل روسيا
-3 -1 اجملال املصريف

أ: التمويل املكلف: إن التكلفة العالية جتعل املصدرين واملنتجي اإليرانيي يف أحسن احلاالت 
يلجأون إىل استخدام قروض بنكية أبسعار فائدة قدرها 14 و18 و%22 للحصول على أفضل 

متويل، يف حي ال تتطابق أرابح أي منتج ومصدر مع هذه األرقام.
ب: حوافز التصدير الضعيفة: إن احلوافز يف إيران ولألسف، مل تكن غري فعالة وغري مفيدة 
من حيث التنفيذ وحسب، بل حىت يف حاالت مثل األرابح العالية للتسهيالت والقروض املصرفية 
)كعائق واضح ومربهن أمام نشاط املصدرين(، يصبح الطريق إىل تنمية الصادرات وحتقيقها أكثر 

صعوبة أيضاً.]5[
-3 2 - جمال النقل واخلدمات اللوجستية

مل يتم تطوير النقل ابلسكك احلديدية ليتناسب مع احتياجات البالد، وإن حصة السكك 
احلديدية يف نقل السلع والبضائع الصناعية ضئيلة جداً، وإن النقل الربي ووسائل النقل هلذا القطاع 
مثل الشاحنات متهالكة إىل حد كبري، ومن انحية أخرى، مل يتم تطوير املوانئ واملراسي مبا يتماشى 
والطرق  للموانئ  التحتية  البنية  جمال  يف  شديد  من ضعف  نعاين  إننا  إذ  االقتصادي،  النمو  مع 

والسكك احلديدية. 
التعاون السککي بني إيران وروسيا

لنقل  الشمال  جهة  من  اجملاورة  ابلدول  نقطتي  عرب  حالياً،  اإليرانية  احلديد  سكة  ترتبط 
البضائع ابلسكك احلديدية بي إيران وروسيا، ومها كما أييت:

أواًل: سكة حديد سرخس-جتن، وهي أول حماولة إليران للوصول إىل دول آسيا الوسطى 
إىل اخلليج الفارسي ومناطق أخرى من العامل يف عام 1996. وإن إنشاء خط سكة حديد ابفق 

إىل مشهد يف عام 2005، جعل آسيا الوسطى أقرب إىل )اخلليج الفارسي( فعاًل.
السكك احلديدية  برون )جزء من خط  اثنياً: إبمكان خط سكة حديد جرجان-اينتشة 
الذي يربط إيران، وتركمانستان، وكازاخستان وروسيا( نقل البضائع والشحنات إىل الدول الشمالية 



177

من البالد وأورآسيا. واستناداً للمشاورات واالتفاق الذي مت بي إيران وتركمانستان وكازاخستان، 
فإن جزء من الصادرات اإليرانية يتم نقلها عرب حمافظة كلستان وعن طريق سكة احلديد، مروراً مبعرب 
اينتشه برون احلدودي إىل هذه الدول. وميكن عرب خط السكك احلديدية هذا إرسال البضائع إىل 

روسية عرب تركمانستان وكازاخستان.
إن موضوع اتصال السكك احلديدية مع مجهورية أذربيجان عرب معرب آستارا احلدودي، مت 
إدراجه على جدول األعمال حىت يتم استكمال شبكة السكك احلديدية اإليرانية مع دول اجلوار 
تواصل مجهورية  أن  املقرر  من  االتصال،  هذا  حتقيق  جمال  يف  املوقعة  للوثيقة  واستناداً  الشمالية. 
وسيواصل  احلدود  من  الصفر  نقطة  حىت  كيلومرتات   8 بطول  احلديدية  السكة  خط  أذربيجان 
اجلانب اإليراين مد خط السكة احلديدية ملسافة تصل إىل 2 كيلو مرت. وعند نقطة الصفر من 

احلدود، ستقوم إيران أيضاً ببناء حمطة عبور بسعة 5 ماليي طن.
ومن املقرر أن تعمل كل من إيران وأذربيجان أيضاً على بناء جسر سكة حديد بطول 80 
مرتاً فوق هنر أستارشاي احلدودي )على حدود أستارا إيران وأستارا أذربيجان( وحبصة قدرها 50% 
لكل واحد منهما. ويف إيران، فإن إنشاء خط سكة حديد قزوين-رشت-أستارا سريبط بي السكة 

احلديدية احمللية هبذه السكة احلديدية.
وفدي  بي  املاضية  الثالث  األعوام  خالل  متت  اليت  واالتفاقيات  املفاوضات  على  وبناًء 
مشاريع  معظم  فإن  البلدين،  احلديدية يف  السكك  رؤساء  هبا  قام  اليت  الزايرات  البلدين، خاصة 

السكك احلديدية اهلامة على أساس األولوايت، هي كما أييت:
1- كهربة خط سكة حديد جرمسار- اينتشة برون.

2- إنشاء خط سكة حديد رشت - أستارا )إيران( - أستارا )مجهورية أذربيجان(.
يعد هذا املشروع أهم مشروع للسكك احلديدية بي إيران وروسيا، إذ يتفاوض الطرفان على 

تنفيذه منذ عدة سنوات. 
ويعترب هذا املشروع مكمل ملمر الشمال-اجلنوب وسيعمل على نقل الشحنة بشكل مشرتك 
بندر  إىل  الشمايل-اجلنويب(  املمر  مؤسسو  هم  واهلند  وروسية  )إيران  اهلند  من  السفن  طريق  عن 
عباس، ومن هناك سوف يتم شحنها ابلقطار إىل سانت بطرسربغ مث إىل أورواب. وميزة هذا املمر 
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مقارنة مع الشحن من اهلند إىل أورواب عرب السفن وعن طريق البحر األبيض املتوسط هو أنه سيوفر 
30 % على التكاليف، و20 % يف الوقت.

3- مشروع حتويل خط سكة حديد صوفيان - سلماس وطهران - ابفق إىل سكة حديد 
مكهربة:

واستناداً للمقرتحات األولية، كان من املقرر أن يتم حتويل حمور صوفيان إىل سلماس بطول 
120 كم إىل سكة حديد مكهربة وذلك بعد خوض املراحل العملية القانونية، ووفقاً للرتتيبات 

الفنية واملالية. وال تزال احملاداثت مستمرة لتنفيذ هذا املشروع.
4- إنشاء خط سكة حديد حملوري رشت – ساري - أردبيل، وابرس أابد – رشت - 

أنزيل:
وعلى وفق االتفاقات املبدئية، سيتم بناء املشاريع أعاله من قبل الروس. واجلانبان مستمران 

بعملية تبادل املعلومات.
5- املشاريع البحثية املشرتكة وتدريب اخلرباء:

لقد مت إجراء بعض املشاريع البحثية بي منظمة السكك احلديدية اإليرانية ومعهد نيشرت 
التابع ملنظمة السكك احلديدية الروسية. إن ممر الشحن الدويل بي الشمال واجلنوب، والذي مت 

التوقيع عليه من قبل إيران وروسية واهلند، يتمتع أبمهية كبرية يف قطاعي الدبلوماسية والتجارة.
وبدأت عملية بناء املمر الذي يربط بي ميناء بندر عباس يف إيران وسانت بطرسربغ يف 
روسية. وميتد هذا املمر من ابكستان عرب مشال أورواب والقوقاز إىل آسيا الوسطى متجاوزاً ابكستان، 
ومن خالل تفعيل هذا املشروع، لن تضطر محوالت احلاوايت اهلندية املتجهة إىل سانت بطرسربغ 
للسفر حول العامل ملدة 40 يوماً واستخدام قناة السويس املزدمحة واملكلفة، وإبمكان التجار أن 
يقطعوا مسافة طريق أقصر من أجل السفر إىل بندر عباس، وسريبط خط السكك احلديدية بي 
إيران وأذربيجان خط السكك احلديدية يف اهلند والذي يبلغ طوله 5 آالف و200 كيلومرت مبيناء 
هلسنكي يف مشال أورواب، وهبذا االتصال، سيتم تقليل وقت الشحن يف املمر الشمايل-اجلنويب من 

45 يوماً إىل 20 يوم.]6[
وميثل افتقار حمطات النقل للشاحنات اإليرانية يف روسية مشكلة رئيسية أخرى يف هذا البلد 
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ابلنبة لنا. إن التكلفة اليت يتحملها سائقي الشاحنات للراحة يف روسية هي 750 روبل يف الليلة، 
واليت تكون للسائق الذي يريد البقاء يف روسية ملدة ثالثة إىل أربعة أايم، حوايل 540 ألف تومان، 

إذ تعترب تكلفة عالية.
العثور على محولة عند طريقهم للعودة، وكل  كما أن سائقو الشاحنات حباجة أيضا إىل 
هذا لن يتيسر إال إذا كانت هناك حمطات شحن خاصة إليران، إذ تُقدر تكلفة إنشاء حمطة شحن 
بسيطة مبا يصل إىل 400 مليون تومان، وهذا املبلغ يعادل تكلفة إقامة ندوة ليوم واحد يف إيران!

-3-3 جمال التسويق
االقتصادية يف خمتلف  املعلومات  توفري مجيع  بياانت ميكنها  قاعدة  تفتقر إىل  إيران  إن  أ: 
اجملاالت مبا يف ذلك اإلنتاج، والتصدير، والتجارة والتعدين لرجال األعمال الروس. وابلطبع، فإن 
رجال األعمال اإليرانيون ال ميلكون معلومات كافية عن القدرات الروسية وهذا هو السبب يف أننا 

فشلنا يف حتقيق أهدافنا يف التجارة مع هذا البلد.
)العوائع السبعة اليت تعرتض التجارة مع روسية، 2017(، ومع أنه مت إنشاء قاعدة بياانت 
http://www.irrutrade. :حتتوي على معلومات عن إيران وروسيا عنواهنا هر الرابط التايل

ir لتوفري معلومات حول السوق اإليرانية والروسية لكال الطرفي، ولكن لسوء احلظ، ال حتتوي 
املعلومات  من  الكثري  إىل  وتفتقر  اليومية  واألنباء  املعلومات  أحدث  على  هذه  البياانت  قاعدة 
األساسية عن الشركات العاملة يف جمال التجارة بي إيران وروسيا، وال تقدم أي معلومات حول 
إىل  اإليرانية  للصادرات  الرئيسة  املؤشرات  وكذلك  وروسية،  إيران  يف  السوق  وقدرات  إمكاانت 
روسية، واملعلومات اإلحصائية املفيدة عن اجملتمعات املستهدفة للبضائع اإليرانية والروسية، وال تقدم 
أي شرح عن إسرتاتيجية التصدير اإليرانية لروسية والعكس أيضاً، ابإلضافة إىل عدم توفري الكثري 

من املعلومات املفيدة األخرى اخلاّصة ابلسوق الروسية.
ب: واملشكلة األخرى اليت تواجهها إيران يف السوق الروسية هي عدم وجود عدد كاف من 
اخلرباء االستشاريي التجاريي. ولسوء احلظ، ال يوجد لدى إيران سوى مستشار جتاري واحد يف 
السوق الروسية يعمل يف هذا اجملال، يف حي أن دولة مثل تركية لديها مبىن خمصص ملقر استشارات 
األعمال يف روسية، حيث يعمل فيه عشرات املوظفي. ويف املكان نفسه، يعقد مقر استشارات 
األعمال الرتكية يف روسية اجتماعات أسبوعية مع رجال األعمال األتراك، ويقوم رجال األعمال 
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بتحديث معلوماهتم يف هذا االجتماع ويعملون يف اجتاه زايدة عوائد أعماهلم.
ج: ويعد غياب املتاجر واحملال واملعارض اإليرانية من أهم املشاكل اليت تعاين منها إيران يف 
السوق الروسية، إذ ميكن للعديد من الشركات واملصدرين بيع منتجاهتم مباشرة إىل الزابئن الصغار 
يقوموا  األمر،  لزم  وإذا  التنافسية  منافسيهم ومزاايهم  يتعرفوا على  املعارض، وأن  والكبار يف هذه 
ابلتخطيط لتطوير منتجاهتم. إن فرصة املشاركة يف املعارض، توفر للشركات إحصاءات ومعلومات 

بشأن الزوار، واخلربة، ونطاق األنشطة واملنتجات اليت تكون ضمن دائرة اهتمامها.
-3 -4 جمال وضع السياسات

لقد كانت إحدى السياسات اليت مت تبنيها بعد الثورة اإلسالمية يف إيران تتبلور يف النهج 
االقتصادي القائم على العمل يف اجتاه استبدال الواردات بتوفري الطلب احمللي عرب االنتاج الوطين، 
اخلرباء  يقم  مل  فلذلك،  احمللي،  لإلنتاج  الرئيس  اهلدف  متثل  دائماً  احمللية كانت  السوق  أن  ومبا 

اإليرانيي مطلقاً بتصميم كمية اإلنتاج وجودة السلع على أساس أسواق التصدير.]7[
متتلك روسيا سوق ذات ركائز اقتصادية انضجة، وإن إيران، على الرغم من سجلها الناجح 
جداً يف التجارة مع دول مثل العراق وأفغانستان، ال ميكنها العمل يف روسية ابتباع نفس األسلوب 
والنموذج الذي متارسه يف هذه الدول، ألن األسواق يف العراق وأفغانستان هي أسواق ذات هياكل 
قدمية وبسيطة. لكن السوق الروسية تتمتع هبيكلة معقدة ومتطورة، وهلذا السبب فإن التجارة مع 
روسية حتتاج إىل دعم منظم من قبل احلكولة وجيب أن تكون الشركات اإليرانية اململوكة للدولة 
األعمال  رجال  سائر  حلضور  الطريق  لتمهد  الروسية،  السوق  دخول  يف  رائدة  أيضاً،  واخلاصة 

اإليرانيي يف السوق الروسية.
للطريق،  خارطة  ورسم  الروسية،  للسوق  للتصدير  اسرتاتيجية  تدوين  عرب  إليران  وميكن 
والتخطيط السليم املدعوم من احلكومة، وجذب االستثمارات األجنبية، واستخدام موارد صندوق 
التنمية الوطنية وإصدار التأمينات والضماانت من البنوك وشركات التأمي اإليرانية، أن تساعد يف 
زايدة حصتها التصديرية يف السوق الروسية. كما ميكننا أيضاً عرب االستفادة من القدرات اجلديدة 
يف سياق ختطيط يتعلق ابلصادرات من قبل الشركات املهنية أن نضيف سلع مثل األحجار املزخرفة 
واملعادن واملواد الكيميائية والبرتوكيماوايت ومجيع أنواع البوليمرات والعقاقري، مبا يف ذلك األدوية 
الكمية  دقيقة حول  إحصائيات  غياب  وکان  بنا.  اخلاصة  التصدير  منتجات  قائمة  إىل  احلديثة، 
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والقدرة اإلنتاجية للزراعة يف إيران علی مستوی مجيع حمافظاهتا جعل اخلرباء اإليرانيي غري قادرين 
على إدارة صادرات البالد، إذ جعل ذلك إيران تصدر يف فرتات من السنة منتجات ما إلی حد 
جيعل املنتج اندراً يف البالد، وتضطر يف أوقات أخرى إىل إتالف منتجاهتا لکي تتمکن من إدارة 
أسعار السوق، حيث رأينا أمثلة هلذا النوع من املنتجات واليت مت إتالفها کالطماطم والبصل واخليار 

والبطيخ وغريها يف عامي 2017 و2018.
موردين  عن  الروس  اجلملة  وجتار  األعمال  ورجال  املستوردون  يبحث  أخرى،  جهة  ومن 
ومصنعي ميكنهم توريد املنتجات اليت حتتاجها السوق الروسية طوال العام. وذلك فإن االضطراب 
صادراهتا  أسواق  أبن ختسر  البالد  جتعل  إيران سوف  يف  التصدير  أمر  علی  ختيم  اليت  والفوضی 

للمنتجات الزراعية.
4  احللول

إنشاء ممر مجركي أخضر وتوقيع وشيك علی اتفاقية جتارة حرة مع االحتاد اجلمركي األورويب   •
اآلسيوي، وإنشاء مناطق جتارة حرة مع أوراسيا وتسهيل عملية إصدار التأشريات وتيسري املعامالت 
املالية، تعد من بي أنشطة مجهورية إيران اإلسالمية لزايدة مستوى العالقات االقتصادية مع روسيا.

•  إنشاء حمطات للشحن يف املدن الروسية اهلامة، مبا يف ذلك موسكو وسانت بطرسربغ، 
وغريها من املدن الروسية، حيث )تبلغ تكلفة شراء أرض مناسبة يف روسيا حوايل 20 ألف دوالر 

واحلد األقصى لتكلفة بناء احملطة هو 8 آالف دوالر(.
صياغة اسرتاتيجية تصدير للصادرات إلی روسيا على وفق قدرات البالد االقتصادية.  •

زايدة عدد اخلرباء ومستشاري األعمال الروس وختصيص مساحة كافية ملستشاري األعمال   •
اإليرانيي إلجراء مشاورات مع النشطاء االقتصاديي ورجال األعمال اإليرانيي يف روسيا.

إنشاء مكاتب جتارية يف روسية جلمع اإلحصاءات واملعلومات عن السوق الروسية، واغتنام   •
فرصة املسوقي اإليرانيي املقيمي يف روسيا من أجل توسيع الصادرات والتجارة بي إيران وروسيا.

إنشاء بنية حتتية لتعبئة البضائع، وإلغاء ضرائب التصدير، وصياغة حزمة دعم للمصدرين   •
الروس لألسواق الصغرية.

مقاالت مرتمجة
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اإليرانية  التجارية  املوانئ  النقل ابلسكك احلديدية والطرق وتطوير قدرات  إهناء مشاريع   •
يف حبر قزوين، واستخدام قدرات القطاع اخلاص وغرف التجارة اإليرانية الروسية الستكمال البنية 

التحتية للنقل.
إقامة معارض ملختلف املنتجات واخلدمات لغرض اطالع املستهلكي ورجال األعمال   •

الروس علی السلع واخلدمات اإليرانية.
البناء جلذب سيولة املستثمرين من القطاع  إنشاء شركة أسهم عامة لالستثمار يف جمال   •
اخلاص، وذلك هبدف تطوير وحتسي البنية التحتية للنقل اليت حتتاج إليها الدولة من أجل التجارة 

مع االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية والدول املطلة على حبر قزوين.
املصادر
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محسن مير حسيني*، إيرج رحيم بور **

2019-12-9
امللخص

إن التطرق للتطورات السياسية يف سوراي والعراق، والتحقيق فيها بسبب أتثريها على املنظومة 
األمنية يف منطقة الشرق األوسط، وكيفية توزيع السلطة يف املنطقة، أمر ضروري الختاذ القرارات 
االسرتاتيجية للسياسة اخلارجية جلمهورية إيران اإلسالمية، واملصاحل الوطنية هلا. وحتقيقاً هلذه الغاية 
-ومن أجل تقدمي حتليل دقيق وواقعي للتطورات يف سوراي والعراق، عرب االعتماد على االجتاهات 
يف املاضي واحلاضر، والقوى الدافعة لألزمات، وحاالت عدم احلسم يف الشرق األوسط- ستوضع 
التنبؤ ابلظروف اليت تنتهي  البلدين. وابلطبع، من الصعب  السيناريوهات احملتملة ملستقبل هذين 
على أساسها األزمات يف سوراي والعراق، وذلك بسبب وجود القوى اإلقليمية والدولية وأتثريها 
على التطورات السورية والعراقية. وتشري نتائج هذه الدراسة إىل أن احتمال تشكيل حكومة موحدة 
هتديدات  واملتماسك  املوحد  العراق  سرتافق  احلال،  وبطبيعة  األرجح؛  هو  العراق  يف  ومتماسكة 
وفرص إقليمية للدول اجملاورة هلذا البلد. وابلنظر إىل االستقطاب وتوازن القوى يف سوراي، فسيكون 

مستقبل هذا البلد أكثر تعقيداً، ومن املرجح تشكيل حكومة فيدرالية هناك.
الكلمات املفتاحية: إيران، سوراي، العراق، كتابة السيناريو، الشرق األوسط.

السيناريوهات التي تواجه إيران في أزمات سوريا والعراق 
واستراتيجيات الخروج منها

* . أستاذ مساعد، كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة يزد، )كاتب ومدير حترير(
** . طالب ماجستري يف الدراسات اإلقليمية، جامعة يزد.
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1  املقدمة
تسعى هذه الدراسة -عرب استخدام نظرية »جممع األمن اإلقليمي1« لـ ابري بوزان2 وأول 
ويفر3 وكتابة السيناريو كأمنوذج للبحث يف املستقبل- إىل اإلجابة عن سؤال بشأن السيناريوهات 
تفاعل  تنتج عن  اليت سوف  االسرتاتيجيات  وما  والعراقية،  السورية  األزمتي  إيران يف  تواجه  اليت 
إيران مع القوى اإلقليمية والدولية للخروج من هذه السيناريوهات. ويعرِّف ابري بوزان جممع األمن 
اإلقليمي )Regional Security Complex( كاآليت: »جمموعة من الدول اليت ترتبط خماوفها 
األمنية الرئيسية ببعضها بعضاً بنحٍو ال جيعل من إدراك هتديدات أمنها القومي بصورة منفصلة عن 
األخرى أمراً ممكنًا«. كذلك هناك تعريف آخر مشابه للمفهوم نفسه: »جمموعة من الوحدات اليت 
 )De-Securitization( األمننة تفكيك  ومسارات   )Securitization( األمننة  عمليات  تصبح 
اخلاصة هبا متداخلة حبيث ال ميكن حتليل مشكالهتا األمنية بصورة منفردة«، وتتكون جمامع األمن 
اإلقليمية من سلسلة من أمناط التنافس، والتوازانت، وسلسلة من التحالفات والعداءات بي القوى 

الفاعلة داخل اإلقليم4. 
إن النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، اليت أجريت عرب املنهج الوصفي التحليلي، عرب 
مراجعة أداء اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية يف هذه األزمات، تتنبأ بتشكيل ثالثة سيناريوهات 

يف كل من سوراي والعراق، وذلك بشكل منفصل.
إّن تعدد اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية ووجود قطبي من مؤيدي احلكومة، واملعارضة 
سيؤدي إىل اندالع حروب أهلية، وتزايد التشديد على اهلوية الدينية واالنقسامات الطائفية، وهو 
األمر الذي ميهد األرضية للصراع بي القوى الداخلية، واإلقليمية والدولية، وحيوله إىل أكثر األزمات 
تعقيداً يف التطورات احلالية. ويف الواقع، ُتظهر احلرب السورية أن جممع األمن اإلقليمي هو سلسلة 
البلدان أيضاً. ويف حالة العراق، أدت السياسات  البلدان وتشمل العالقات بي  تبدأ من داخل 
األمريكية اخلاطئة يف هذا البلد إىل تسريع احلرب األهلية العراقية وستسعى احلكومة اجلديدة إىل تغيري 
تلك السياسات، ولطاملا كانت املنطقة اجليواسرتاتيجية لغرب آسيا ساحة للصراعات. إن التعقيد 
املوجود يف أمن أعضاء هذا اجملمع األمين يكون على حنو، حيث إن أي تغيري يف جزء منه، يؤثر 

على أمن األعضاء اآلخرين.
1 . regional security complex theory
2 . barry buzan
3 . ole wæver
4 . http://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/201411238447902657.html
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اجلدول رقم 1  خصائص األمن لدول جمتمع األمن اإلقليمي
 

ومحاية  أتمي  أجل  من  معينة،  وآليات  قواعد  تتبع  ج- 
نفسها. )نصري، 2005:599(

أ- لديها خماوف أمنية مماثلة

ب- لديها أوجه تشابه اترخيية وجغرافية وثقافية خصائص األمن لدول 
جمتمع األمن اإلقليمي

ومن هذا املنظور، ميكن عّد إيران وسوراي وحزب هللا ومحاس، إىل جانب العراق، جمموعة 
إقليمية؛ ألن التهديدات والفرص اليت يواجهوهنا أيضاً هلا عناصر مشرتكة. ومن وجهة نظر علماء 
مع  أمنية مشرتكة  ولديها مشكالت  إقليمية  نظام  دولة شبكة  لدى كل  فإن  مدرسة كوبنهاغن، 
البلدان اجملاورة هلا. وبطبيعة احلال -يف مثل هذا السياق- ال ميكن حتليل أمن أي بلد مبفرده يف 
الفضاء العاملي أو الوطين، ولكن ما يبدو معقواًل هو أن نضع البلد يف جمموعته اإلقليمية، مث حنلل 

أمنه أو انعدام األمن لديه )بوزان وويفر، 190:2009 - 185(.
وألن التطورات يف سوراي والعراق انجتة عن املعادالت اإلقليمية والدولية وقد حّولت هذه 
الدول إىل ساحة صراع للمنافسات االسرتاتيجية، فإن الدور الذي تؤديه كلٌّ من هذه القوى مع 
خمتلف املصاحل واألهداف اإلقليمية وعرب اإلقليمية قد أدى إىل تعقيد واستمرار األزمات؛ لذا من 
الداخلية،  التطورات وشرحها، من الضروري االنتباه إىل املستوايت  أجل تقدمي حتليل دقيق هلذه 
واإلقليمية والدولية لألزمة. إن اهلدف الرئيس من هذا املقال هو دراسة “السيناريوهات اليت تواجه 
إيران يف األزمتي السورية والعراقية ومراجعة االسرتاتيجيات احملتملة”، أما هدفها الفرعي هو دراسة 
“أتثري القوى اإلقليمية )تركيا والسعودية وإسرائيل(، والقوى الدولية )روسيا والوالايت املتحدة( على 

هذه السيناريوهات”.

دراسات مرتمجة
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تنتهي على أساسها األزمات يف سوراي  اليت  التنبؤ ابلظروف  وبطبيعة احلال، من الصعب 
والعراق، وذلك بسبب وجود القوى اإلقليمية والدولية وأتثريها على التطورات السورية والعراقية، 
ولكن يف هذا الصدد، ميكننا تقدمي جمموعة من السيناريوهات للوضع النهائي بناًء على االحتماالت. 
ومع ذلك، فإن الدراسة املتأنية ملستوايت هذا احملور وسيناريوهاته احملتملة ميكن أن تكون مؤشراً 
سيناريوهات  أيضاً  تشمل  أن  املسألة  هلذه  وميكن  النهائي.  الوضع  حنو  االنتقالية  املرحلة  لطبيعة 
أخرى، هلا بعد مكاين أوسع ويتم مراجعتها يف مناطق خمتلفة. ومن خالل هذه السيناريوهات -حىت 
لو مل نتمكن من التنبؤ ابلتطورات- ميكننا على األقل حتديد اهلياكل االسرتاتيجية اليت تؤثر على 

مستقبل سوراي والعراق.
2  خلفية البحث

متكرر،  وبنحو  األحيان  من  وأفريقيا يف كثري  األوسط  الشرق  الدولية يف  األزمات  حتدث 
الداخلي وتعمل على أتجيجه )ابوتشر وآخرون، 219:  الصراع  والعوامل اخلارجية تغذي نريان 
2003(. األزمة هي ظرف غري اعتيادي، إذ ال ميكن التيّقن عند مواجهة مثل هذا املوقف أبنه 
يكون قيداً )هتديد( أم أنه يعّد )فرصة(، )سوري، 2015 : 102(. ومن أهم سات وخصائص 
النظم  يف  والتغرّيات  واسع  نطاق  وعلى  الشديد  االستقرار  عدم  حاالت  حدوث  هو  اليوم  عامل 
السياسية، وميكن لكبار املسؤولي التنفيذيي معاجلة هذه املشكلة إىل حد ما مبساعدة أسلوب كتابة 
 .)Postma السيناريوهات، وإن الغرض الرئيس من حتليل السيناريو مل يكن الوصول إىل التنبؤ

& Liebl, 2005: 162(
3  األسئلة والفرضيات

تطرح األسئلة املثارة يف هذه الدراسة واإلجابة عنها ضمن ثالثة حماور:
- ما السيناريوهات اليت ستواجهها إيران يف األزمتي السورية والعراقية؟

- ما دور القوى اإلقليمية )تركيا والسعودية وإسرائيل(، والقوى الدولية )روسيا والوالايت 
املتحدة( يف هذه السيناريوهات؟

- ما اسرتاتيجيات إيران ملواجهة هذه السيناريوهات؟
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مستوايت:  ثالثة  على  املقدمة  السيناريوهات  إىل  استناداً  الفرضيات،  تصنيف  يتم 
األفضل، واملتوسطة، واألسوأ، وهي كاآليت:

- فيما خيص العراق: أ- تقسيم العراق، ب- تشكيل حكومة موحدة ومتماسكة، ج- 
احلرب األهلية اليت ستؤدي إىل تفكيك البالد ومتزيقها.

احلرب  احتادية، ج-  تشكيل حكومة  األسد، ب-  نظام  بقاء  أ-  فيما خيص سوراي:   -
األهلية اليت ستؤدي إىل تفكيك البالد ومتزيقها.

4  منهج البحث واإلطار النظري
إن منهج هذا البحث يعتمد على دراسة مستقبلية قائمة على كتابة سيناريو وهي طريقة 
فعالة ومفيدة جداً للتخطيط على املدى املتوسط والطويل يف حاالت عدم احلسم. ويساعد هذا 
املنهج وحدات التحليل على أن يكون هلا اجتاه صحيح حنو مسار األحداث املستقبلية )ليندغرين 
وايندهولد ، 2007:38( ولديه قوة كبرية لتحدي االفرتاضات يف بنية القرار لوحدات التحليل 
التخطيط  تتمثل يف  اهليكل  اليت تكمن وراء هذا  )علي زاده وآخرون، 2008: 28(. والفكرة 
ملستقبل ميكن أن يقلل من املفاجآت ويقوم بتوسيع أبعاد عقول املديرين بشأن اإلمكانيات املختلفة 
)Mietzner & Reger, 2004: 50(، يقال إن السيناريوهات فعالة جداً يف التعامل مع 
حاالت عدم التيقُّن. قيود هذا النهج أتيت حينما خيص األمر ابملواجهة املتزامنة للتيارات والتيارات 
املضادة اليت مل يتم تناوهلا أو التفكري هبا من قبل )Postma & Liebl, 2005: 161(. إن 
اجلهات الفاعلة املؤثرة يف التحوالت، مبجرد حتديدها، تنقسم إىل فئتي ومها: الفئة املتأثرة ابلنفوذ 
والفئة اخلارجة عن السيطرة )بدرام وزايل، 1394: 20(. ختلق القوى الدافعة حداثً أسرع من زمنها 
أو أبطأ من الوقت احلقيقي، مع شدة وقوة متفاوتتي. وتُعّد القوى الدافعة حمركات رئيسة للتغيري 
)ستاري خاه، 1393: 47(. ومبا أن الفهم الصحيح للمستقبل يتطلب حتديد القوى الدافعة، 
ينبغي جيب النظر يف جمموعة متنوعة من القوى الدافعة )حسيين وابقري تشوکامي، 1391: 28(.

العناصر الرئيسة لكتابة السيناريوهات املتعلقة ابلتطورات املستقبلية هي: 
أ- العوامل والقوى الدافعة الرئيسة، ب- حاالت عدم احلسم والتطورات اجليوسياسية 

األمن  ويفر حول جممع  وأول  بوزان  نظرية ابري  البحث على  النظري هلذا  اإلطار  يعتمد 

دراسات مرتمجة
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اإلقليمي، ومها يف هذه النظرية استطاعا - عرب تسليط الضوء على مفاهيم مثل: اجلوار، والتأريخ 
املشرتك، وأمناط الصداقة، والعداء، والطرق املماثلة لألمننة- أن يدجما مكوانت الثقافة، والتأريخ، 
العناصر املادية والعناصر ما وراء املادية، وإىل  البلدان واجلمع بي  واجلغرافيا يف حتليل مشكالت 
جانب ذلك يدجمان أيضاً تطورات البلدان الداخلية مع العمليات عرب الوطنية والقضااي اإلقليمية 

مع مصاحل البلدان الوطنية )بوزان وويفر 2009: 61-56(.
اجلدول رقم 2  صيغ منطقة الشرق األوسط من منظور نظرية جممع األمن اإلقليمي

صيغ منطقة الشرق األوسط

منطقة الشرق األوسط مع 
وجود عدة بؤر متخاصمة

النظر مبنظار أمين أكثر من النظر 
مبنظار اجتماعي سياسي

 النسيج اإلقليمي لألمن

حساب انعكاسات سلوك 
اجلهات الفاعلة وقراراهتا

عدم املرافقة من قبل اجلهات 
الفاعلة املتنافسة

فكر الردع واملمانعة

عدم التفكري ابآلفاق السياسية 
االجتماعية

كل منطقة لديها صيغة أمنية 
خاصة

ف الصيغ الغربية حلل 
ال جيوز وص

أزمات الشرق األوسط املتداخلة

حدوث أي حدث داخل أو خارج جممع أمين ما ميكن أن يؤدي إىل تغيري يف توزيع السلطة 
أو النظام األمين أو دور ومكانة اجلهات الفاعلة ووضعها أو تغيري يف أمناط الصداقة والعداء داخل 
اجملمع  إىل  لألقاليم  العابرة  القوى  لدخول  الطريق  متهد  التطورات  نتيجة هذه  األمين. ألن  اجملمع 
األمين ولعب األدوار فيه، ولذلك، قد تؤدي األزمة احلالية يف سوراي والعراق إىل التحول اهليكلي 
الذي تطرق إليه ابري بوزان يف ما خيص جممع األمن. وتعمل احلكومات دائماً على إجياد التوازن 
بينها وبي خصومها بسبب خماوفها من املخاطر اليت هتدد بقاءها وأمنها )مارتن ، 2010: 50(.
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4  1  الصيغة األوىل: منطقة الشرق األوسط مع وجود عدة بؤر متخاصمة
يعّد األمن يف الشرق األوسط لغزاً يف حد ذاته5، وإن صداقة إحدى اجلهات الفاعلة مع 
جهة أخرى، تعين ابلتأكيد العداء مع جهة اثلثة؛ على سبيل املثال: من املؤكد أن قرب تركيا من 
يعين  ال  هولندا  من  فرنسا  قرب  فإن  األورويب،  االحتاد  ولكن يف  وإيران،  يضعف سوراي  إسرائيل 
ابلضرورة إضعاف أملانيا؛ ولذلك، فإن الصيغة األوىل لفهم الصراع العدائي والتفاعالت يف الشرق 
األوسط هي أنه يف هذه املنطقة املليئة ابملغامرات املثرية، كل خطوة تنطوي على انعكاس مضاد 
لألمن. وتشري مراجعة عالقات بلدان املنطقة يف العقد املاضي إىل التشخيص الدقيق لبوزان. ونتيجة 
الصيغة األوىل هي أنه يتعّي على كل جهة فاعلة أن حتسب انعكاسات قرارها وسلوكها، وال تتوقع 

بنحو أساس أن ترافقها اجلهات الفاعلة اليت تنافسها )نصري، 2010(.

4  2  الصيغة الثانية: النظر مبنظار أمين، أكثر من النظر مبنظار اجتماعي سياسي
إن األمننة6 أو النظر مبنظار أمين إىل القضااي واألمور يف الشرق األوسط، يعود أساساً إىل 
النخبة العالقة يف مرحلة البقاء7 على قيد احلياة، وترى هذه النخب أن بالدهم أو حكومتهم مهددة 
الفاعلة  الردع تشغل أذهاهنم ابلكامل، وعادة ما تفشل اجلهات  ابلعديد من املخاطر وأن فكرة 

املهتمة ابلبقاء، يف التفكري يف املستقبل واآلفاق االجتماعية السياسية )نصري، 2010(.
لقد شهد الشرق األوسط على مدى السنوات الستي املاضية، سبع حروب رهيبة وكانت 
البلدان  لغزو  املذهل  واالستعداد  املتعاقبة  احلروب  جعلت  لقد  حاسة.  نتائج  منها  واحدة  لكل 
البعض مبنظار أمين،  تنظر إىل بعضها  اإلقليمية أن  الفاعلة  املعارضة8، اجلهات  أو ذبح  األخرى 
واستبعدت هذه العقلية تشكيل وتعزيز الروابط والوشائج. على وفق حتليل بوزان، فإن حكومات 
الشرق األوسط -من خالل ماضيها وجتربتها- تعمل على أمننة التحركات احمللية واألجنبية بسهولة، 

وهذه األمننة جتعل دوائر الصراع والتوتر أكثر حدة )نصري، 2010(.

5 . dillema
6 . securitization
7 . survival
8 . politycide
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4  3  الصيغة الثالثة: النسيج اإلقليمي لألمن
قبل صموئيل  من  اليت طُرحت  احلضارات،  نظرية صراع  إىل حد كبري  النظرية  هذه  تشبه 
هنتنغتون يف عام 1993. ويقسم بوزان العامل على سبع مناطق منفصلة، لكل منها صيغة أمنية 
خاصة هبا، وال ميكن تعميم طريقة حّل النزاعات9 بي املناطق؛ ولذلك، فإن منطقة الشرق األوسط 
-كما هو احلال ابلنسبة ألمريكا وأورواب وشرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية- لديها صيغة أمنية 
خاصة هبا. وهو يعتقد أبن قضااي مثل تداخل التيارات العرقية والقومية والدينية والدينية والدولية 
بسرعة وسهولة، ُتدخل الشرق األوسط يف نزاعات دموية. وتُعّد توصية بوزان الصيغة الغربية حلل 

أزمات الشرق األوسط املتداخلة، تؤدي إىل تفاقم األوضاع )نصري، 2010(.
5  إيران وسوراي والعراق يف منطقة الشرق األوسط

تعد سوراي -بسبب موقعها اجلغرايف واالسرتاتيجي- واحدة من أكثر الدول املهمة يف منطقة 
الشرق األوسط، وتؤثر األزمة السورية وآفاقها املستقبلية على األمن القومي اإليراين ومصاحل هذا البلد 
من جوانب خمتلفة )مريزاده كوهشاهي، 174-173: 2014(، وكانت هلا عواقب إجيابية وسلبية 
على إيران من نواحي خمتلفة )مريزاده كوهشاهي، 181: 2014(. لقد بدأت األزمة السورية يف 
عام 2011، وإن الوجود الواسع النطاق للتيارات اليت تنتمي لتنظيم القاعدة، واجلماعات السلفية 
املدعومة من السعودية، واملخاوف من هيمنتها احملتملة على سوراي، دفعت الدول الغربية إىل أن 
تعمل حبيطة وحذر فيما خيص شن عمل عسكري ضد حكومة بشار األسد، وكذلك تقدمي دعم 

واسع النطاق جلماعات املعارضة السورية )مريزاده كوهشاهي، 176: 2014(.
تعكس اهلوية الشيعية إليران والعراق نفسها يف فهمهما املشرتك لألمن اإلقليمي )دادانديش 
وکوزه  كرکاجلي، 78: 2010(. ويُعّد العراق أحد تلك الدول اليت تشري إسرائيل إليها على أهنا 
»هتديد اجلبهة الشرقية«، اليت تشمل جغرافيا سوراي، واألردن، والعراق، والسعودية )سهرايب وجنيت، 
154:2015(، ولطاملا ابلغت إسرائيل يف خطر األسلحة الصاروخية، والكيميائية، والبيولوجية 

العراقية )سهرايب وجنيت، 155:2015(.

9 . conflict resolution
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5  1  السيناريوهات اليت تواجه إيران يف العراق
نظراً للظروف االجتماعية والسياسية يف العراق، هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة وهي على 

النحو اآليت:
أ- تقسيم العراق على ثالث دول، كردية وسنية وشيعية، أو دولتي عربيتي )شيعية وسنية(.

ب- تشكيل حكومة موحدة ومتماسكة يف البالد.
ج- تصاعد اخلالفات بي اجلماعات واحلكومة املركزية، وبدء احلرب األهلية.

5  1 1  آاثر تفكيك العراق على ثالث دول خمتلفة على األمن القومي اإليراين
ما يزال العراق اجلديد ميتلك القدرة على توجيه التوترات وانعدام األمن إىل جمال األمن القومي 
اإليراين، وإن التحدايت الناجتة عن التنافس بي خمتلف اجلماعات العرقية والسياسية داخل العراق 
واآلاثر الضارة لعدم االستقرار واحلرب األهلية والتطرف واالنقسامات العرقية والدينية، ويف هناية 
املطاف احتمال تفكك هذا البلد سيكون من ضمن التحدايت اجلديدة )برزغر،  2006:63(. 
ومبا أن األكراد يف إيران يشكلون حوايل 7 ماليي من أصل 80 مليون نسمة )مركز اإلحصاء 
اإليراين ، 2016( وهذا يعين أهنم يشكلون نسبة حوايل 9 % من السكان اإليرانيي، وتغطي 
املنطقة الكردية حوايل 10 % من املساحة الكلية للبالد، ومن احملتمل أن يكون لتفكك العراق يف 
دولتي أو ثالث أتثري سليب عميق على األمن القومي اإليراين، وقد يثري تشكيل حكومة سنية عربية 
مشاعر العرب القومية يف حمافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اليت ُتستخدم دائماً كأداة ضغط 
من قبل الدول العربية ضد إيران، وهذا سيشكل هتديداً اسرتاتيجياً لألمن القومي اإليراين ومصاحله 

وهتديداً اسرتاتيجياً لرتكيا وسوراي أيضاً.
- التهديدات احملتملة:

أ- ظهور التحركات السياسية )األكراد والعرب السنة( خارج وداخل احلدود.
ب- تزايد اجتاهات التقارب حنو التقاء املناطق الكردية والعربية يف إيران مع العراق.

ج- تزايد االضطراابت على احلدود الغربية للبالد وتسلل العناصر اإلرهابية.

دراسات مرتمجة
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د- تصاعد النفوذ السعودي يف املنطقة ألسباب مالية ودينية.
- الفرص احملتملة:

إقليمية  فرص  هناك  تكون  فلن  املفروضة،  العقوابت  عن  الناجتة  والقيود  للقدرات  نظراً 
اسرتاتيجية إليران يف حالة حدوث سيناريو تفكيك العراق.

- املعجالت:
أ- زايدة التكاليف األمنية اإليرانية على املدى الطويل بعد تفكك العراق.

وداخل  احلدود  إىل  املعركة  ونقل  للتشيع،  احملورية  النواة  ابعتبارها  إيران  استهداف  ب- 
األراضي اإليرانية.

ج- تغيري أولوية األمة اإلسالمية من الصراع مع إسرائيل حنو العامل اإلسالمي.
القومي  األمن  على  العراق  يف  ومتماسكة  موحدة  حكومة  تشكيل  أتثري    2 1   5

جلمهورية إيران اإلسالمية
يعتقد كينيث مايكل بوالك10 أن سياسة إدارة أوابما يف العراق كانت كارثية وعاماًل مهماً 
يف تسريع احلرب األهلية يف العراق، ولقد كان لديه هنج وموقف مناهض للحرب، ورأى أن األولوية 
األوىل للوالايت املتحدة هي حماولة تشكيل حكومة عراقية جديدة حتتضن األكراد والشيعة والسنة 
املعتدلي. ومن املرجح أن يكون هذا السيناريو هو األكثر مالءمة لألمن القومي اإليراين ومصاحل 
هذا البلد )Pollack, 2014(. وهو يعّد وسيلة للحفاظ على املوقع اجليوسياسي وسالمة أراضي 
العراق وإفشال املخططات االنفصالية -مثل مشروع الشرق األوسط الكبري-، ويكون لصاحل األمن 
واملصاحل الوطنية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية. وميكن القول إن العراق املوحد واملتماسك راعى 

-يف بعض األحيان- املصلحة الوطنية اإليرانية، وعمل على إبعاد التهديدات عن إيران.
- التهديدات احملتملة:

أ- أن يؤدي العراق املوحد واملتماسك دوراً جيعل إيران متوازنة يف املنطقة.
ب- امليل إىل السعودية بسبب االحتياجات املالية واألمنية.

10 . kenneth michael pollack
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ج- إعادة تعريف دوره يف اجلبهة العربية املتحدة ضد إيران.
د- جميء حكومة موحدة ومتماسكة مع تغيري املواقف جتاه إسرائيل.

- الفرص احملتملة
أ- حصول إيران على مكانة يف العراق من خالل جميء حكومة موحدة ومتماسكة.

ب- تدين نسبة التحدايت اإلقليمية كنتيجة جمليء حكومة موحدة يف العراق.
ج- إعادة تعريف توازن القوى يف منطقة غرب آسيا، عرب تعاون احلكومة املوحدة العراقية 

مع إيران.
د- مشاركة إيران الواسعة يف حتديث البنية التحتية العراقية.
ه- احلفاظ على قوة حمور املقاومة ضد الكيان الصهيوين.

- املعجالت:
أ- جهود القوى اإلقليمية )مجهورية إيران اإلسالمية، وتركيا( للحفاظ على وحدة العراق.
ب- وجود مجهورية إيران اإلسالمية يف العراق من أجل توحيد األكراد والسنة والشيعة.

ج- جهود إيران إلفشال مشروع الشرق األوسط الكبري واجلديد للوالايت املتحدة وإسرائيل.

5 1 3  سيناريو تصاعد حدة التوترات وبدء احلرب األهلية يف العراق
من احملتمل أن ينشأ هذا السيناريو بي احلكومة املركزية واألقليات الكردية والسنية، بعد حل 

مشكلة داعش وطردها من العراق )منتظران وقرابين،82-81: 2017(.
من السمات املهمة للحروب األهلية املشاهبة حلرب العراق، اآليت:

أ- أن تصل احلرب إىل طريق مسدود وذلك بسبب االنقسامات العرقية احلالية.
ب- الفوضى تصب يف مصلحة اجلماعات املتطرفة.

دراسات مرتمجة
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ج- إن املدة اليت ستستمر فيها هذه احلروب طويلة جداً.
د- متتد هذه احلروب دائماً إىل املناطق األخرى.

اجلدول رقم 3  أسباب انتشار احلرب األهلية بني الدول اجملاورة يف رأي مايكل بوالك
أسباب اتساع رقعة احلرب

النزعات االنفصالية انتشار التطرفاإلرهاب

االنكماش االقتصادي تدخل الدول اجملاورةاهلجرة

ويف أسوأ األحوال، ميكن أن تؤدي احلرب األهلية يف بلد ما إىل حرب أهلية يف بلد جماور 
األزمة  يف  الناشطة  الشيعية  اجلماعات  بي  االنقسامات  إىل  وابلنظر   .)Pollack, 2014(

العراقية، ميكن أن نتوقع ما أييت:
أ- إن اتساع هذه االنقسامات ميهد الطريق أمام املزيد من الوجود والتدخل من قبل اجلهات 

الفاعلة اإلقليمية والدولية.
ب- أن يرفع مسؤولو إقليم كردستان العراق شعاراهتم من أجل االستقالل مرة أخرى.

ج- من احملتمل أن تعيد تنشيط عناصر داعش يف التطورات امليدانية العراقية.
إيران  لسياسة  الرئيس  احملور  على  أتثري سليب  االختالفات  هلذه  العام  لالجتاه  د- سيكون 

اخلارجية اإلقليمية فيما خيص دعم حمور املقاومة.
الوقت  نستطيع يف  ورمبا  اجلوار.  دول  بي  العراقية  األهلية  احلرب  لسيناريو  مؤيدون  هناك 

احلاضر أن نعّد جذور وأسباب نزاعات القادة األكراد يف ما أييت:
أ- حصة كل جمموعة من مقاعد جملس الوزراء وامليزانية.

ب- العائدات من مبيعات النفط.
)منتظران  واألكراد  والسنة  املركزية  احلكومة  بي  عليها  واملتنازع  ابلنفط  الغنية  املناطق  ج- 
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وقرابين،89-87: 2017(.
- التهديدات احملتملة:

أ- ميل العراق حنو السعودية لتلبية احتياجاته املالية واألمنية.
ب- زايدة اخلالفات العرقية داخل حدود العراق.

ج- تصاعد االضطراابت على احلدود الغربية إليران وتسلل العناصر اإلرهابية إىل البالد.
د- اتساع نطاق تواجد القوى الدولية يف العراق للحد من التوترات.

ه- الظهور املتجدد للجماعات الدينية املتطرفة يف املنطقة.
- الفرص احملتملة:

أ- تصاعد قوة أتثري إيران يف حل النزاعات اإلقليمية عرب:
- دعم احلكومة املركزية للتغلب على النزاعات الداخلية.

- التأثري على قادة اجلماعات الناشطة الشيعية وكذلك األكراد من أجل مزيد من التقارب 
مع إيران للسيطرة على األزمة.

ب- إفشال اإلجراءات السعودية يف العراق عرب التعاون مع تركيا.
- املعجالت:

أ- تعزيز إقليم كردستان العراق عسكرايً ومالياً من قبل الغرب حملاربة داعش.
ب- عدم استجابة إقليم كردستان العراق للمساءلة من قبل احلكومة املركزية.

ج- عدم عودة عائدات مبيعات النفط إىل احلكومة املركزية.
5 2   السيناريوهات اليت تواجه إيران يف سوراي

نظراً للوضع االجتماعي والسياسي يف سوراي، ستكون هناك ثالثة سيناريوهات حمتملة وهي 
على النحو اآليت:

دراسات مرتمجة
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أ- بقاء سوراي كدولة موحدة مع وجود النظام احلايل.
ب: جميء حكومة فيدرالية سنية يف سوراي.

ج: استمرار الصراع وتفكك سوراي إىل دول ذات سيادة مستقلة.
5 2 1  بقاء سوراي كدولة موحدة مع وجود النظام احلايل:

إن روسيا وإيران تعتقدان أهنما متكنا حىت اآلن من احلفاظ على النظام السوري، سواء يف 
ظل وجود األسد أو عدم وجوده. العقبات الرئيسة أمام هذا السيناريو هي كاآليت:

أ- إن الوالايت املتحدة ال تتصاحل بسهولة مع قضية بقاء األسد يف السلطة.
ب- نزع سالح املتمردين والتوصل إىل اتفاقات ملنع تسوية احلساابت الداخلية.

ج- عرقلة األمور من قبل السعودية وتركيا فيما خيص بقاء النظام احلايل يف سوراي، طاملا 
كان حتت النفوذ اإليراين.

- التهديدات احملتملة:
أ- تصاعد نفوذ روسيا وقوهتا يف الساحل السوري.

ب- مواءمة مواقف القوى الدولية يف تغيري النظام السوري.
ج- عرقلة األمور من قبل السعودية وتركيا فيما خيص بقاء حكومة األسد.

د- إضعاف مكانة إيران يف سوراي؛ وابلتايل إضعاف حمور املقاومة.
- الفرص احملتملة:

أ- إبقاء األسد على رأس السلطة يف سوراي يؤدي إىل:
- احلفاظ على مكانة إيران يف سوراي وتعزيز حمور املقاومة.

- تعزيز اهلالل الشيعي.
- إضعاف خطة التحالف العريب اليت طُرَِحت من قبل السعودية.
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ب- هتيئة بيئة مناسبة ملشاركة إيران يف إعادة إعمار سوراي.
- القوى الدافعة:

أ- املصاحلة بي اجملموعات املختلفة عن طريق متويل إعادة اإلعمار يف سوراي.
ب- توفري توازن القوى على الساحة امليدانية بي القوى اإلقليمية والدولية.

ج- وصول روسيا إىل القواعد العسكرية على الساحل السوري )وكالة مشرق نيوز، 2017(.
5 2 2  جميء حكومة فيدرالية سنية يف سوراي:

يف الوقت الذي يبدو فيه أبنه ال يوجد تيار مسيطر يف سوراي وقادر على بسط سيادته على 
مجيع مناطق البالد، فإن استمرار هذا الوضع ميكن أن يتخذ هنجاً فيدرالياً للحفاظ على سوراي يف 
إطار حدودها احلالية. ولقد اقرتحت روسيا ضمنياً أهنا قد تتعامل مع االجتاهات الفيدرالية يف سوراي 

لتأمي مكانتها وموقعها على ساحل البحر املتوسط )وكالة مشرق نيوز، 2017(.
العوائق احملتملة أمام جميء حكومة فيدرالية يف سوراي:

أ- تدريب صفوف املعارضة وتنظيمه من أجل مواجهة القوات الراديكالية السنية املعارضة 
والقوات املوالية للنظام من قبل أمريكا.

ب- فوز األغلبية السنية ميكن أن يكون أمنوذجاً للعراق.
ج- انعدام األرضية اخلصبة لرتبية القوى املتطرفة وتصديرها إىل املناطق األخرى.

د- تشكيل قوة سنية كبرية يف سوراي ميكنها أيضاً دعوة القبائل السنية العراقية إىل االعتدال 
.)Pollack, 2014(

الفيدرالية السنية يف سوراي، ينبغى للجماعات املتمردة  ومن أجل حتقيق سيناريو احلكومة 
املختلفة أن تتخلى عن خالفاهتا وأن تعمل ككتلة موحدة. ومن انحية أخرى، من املرجح أن تؤيد 
تفضل سيناريو جميء حكومة فيدرالية  الوالايت املتحدة احلكم السين يف سوراي. وإن تركيا أيضاً 
سنية يف سوراي على استمرار الفوضى يف هذا البلد أو بقاء األسد يف السلطة. ويبدو أن األكراد 
الذايت والوالايت  يتمكنوا من احلصول على احلكم  أن  اخليار، شريطة  على هذا  أيضاً  سيوافقون 

دراسات مرتمجة
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الفيدرالية )وكالة مشرق نيوز، 2017(.

- التهديدات احملتملة:
أ- جميء احلكومة الفيدرالية السنية بدعم من القوى الدولية.

ب- تقليل مشكالت إيران األمنية حىت نقطة الصفر احلدودية.
ج- تعزيز خطة التحالف العريب اليت مت طرحها من قبل السعودية.

د- إضعاف مكانة إيران اإلقليمية نتيجة جمليء احلكومة الفيدرالية السنية.

- الفرص احملتملة:
أ- احلد من التوترات اإلقليمية على احلدود الغربية وابلتايل تقليل اإلنفاق الدفاعي إليران.

ب- توفري ظروف مناسب ملشاركة إيران يف إعادة إعمار سوراي.
ج- تشكيل الوالايت على أساس العرق واملذهب؛ وابلتايل زايدة النفوذ اإليراين يف الوالايت 

الشيعية.
د- استمرار التوترات بي اجلماعات السنية ودعم اجلماعات العلوية وتعزيزها من قبل إيران 

للوصول إىل حكومة فيدرالية.

- القوى الدافعة:
أ- أتثري تركيا والسعودية على الساحة السورية لضمان احلكم السين.

ب- تسعى الوالايت املتحدة إىل تشكيل حكومة سنية من أجل اإلطاحة ابألسد.
ج- تشكيل دولة سنية فيدرالية للسيطرة على أزمات غرب آسيا واحتواء إيران يف املنطقة.
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5 2 3  استمرار الصراع وتفكك سوراي إىل دول ذات سيادة مستقلة
لقد بدا هذا السيناريو هو األكثر احتمااًل حىت وقت قريب. وإنه من احملتمل أن يصبح غياب 
املستمر يف سوراي، وذلك بسبب اختالف  للنزاع  الرئيسة  سوراي جديدة وموحدة أحد األسباب 
القوى اإلقليمية والدولية يف أسلوب احلكومة السورية املستقبلية ونوعها. ومن انحية أخرى، تكمن 

مصاحل العديد من اجلهات الفاعلة األجنبية يف استمرار الصراع )وكالة مشرق نيوز، 2017(.
إن كعب أخيل احتمال حدوث هذا السيناريو سيكون العوامل اآلتية:

أ- أن تتوصل الوالايت املتحدة إىل اتفاق مع روسيا بشأن نزاعات البلقان.
ب- أن تكون إيران غري قادرة على دعم حكومة األسد على نطاق واسع، يف ظل صمت 

روسيا.
ج- أن تعمل الوالايت املتحدة عرب توسيع التدخل العسكري على احلد من نفوذ إيران يف 

املنطقة.
د- أن تواصل السعودية وبعض الدول دعم أهل السنة واجلماعة.

وعلى أي حال، إذا واجهت عملية االنتقال السياسي مشكلة، ففي ظل هذه الظروف، 
من احملتمل أن يتم االعرتاف رسياً بتقسيم هذا البلد إىل أنظمة جديدة مبنية على أسس طائفية.

وإن روسيا ستسعى جلهة االحتفاظ بقواعدها على سواحل البحر املتوسط يف سوراي إىل 
إبرام تفامهات واتفاقيات جانبية مع اجملموعات كافة اليت تتمتع بسيادة حكم ذايت )مشرق نيوز، 

2017م(.
-نقاط الضعف يف هذا السيناريو

على الرغم من أن هذا السيناريو يعدُّ أحد السيناريوهات احملتملة احلدوث يف املستقبل يف 
سوراي، لكن يشوبه نقاط عدة ضعف قد ُأشري إليها يف اجلدول 4.

اجلدول رقم 4  نقاط ضعف سيناريو استمرار االشتباكات وتقسيم سوراي

دراسات مرتمجة
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التيارات  بسبب  سوراي  تقسيم  احتمال  استبعاد  أ- 
املذهبية والعملياتية.

ب- ال تسعى إيران وتركيا والعراق والسعودية رغبًة منها 
ابحلفاظ على االستقرار اإلقليمي إىل تقسيم سوراي بل كل 
واحدة من هذه الدول تسعى خلف مصاحلها يف سوراي.

العوامل املؤثرة على سيناريو تقسيم سوراي

ت- تسعى السعودية إلجياد مكانة خاصة للسنة بعد 
تعزيز سيادة األسد يف هذا البلد.

ث- احلفاظ على وحدة سوراي مثل العراق يفضي إىل 
منطقة غرب  األمريكية واإلسرائيلية يف  املشاريع  هزمية 

آسيا.

ج- مساع ايران إلبقاء األسد يف سوراي واستمرار دورها 
يف لبنان )مشرق نيوز، 2017(.

- التهديدات احملتملة:
أ- تغيري هنج روسيا جتاه سوراي بسبب االتفاق مع أمريكا على قضية البلقان.

ب- تعزيز األفكار االنفصالية لألكراد يف سوراي.
ت- تعزيز مكانة السعودية يف سوراي نظراً لألكثرية السنية.

ث- عزلة ايران بنحٍو أكرب مع تغرّي اصطفاف القوى اإلقليمية والدولية.
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- الفرص احملتملة:
أ- تعاظم تواجد إيران يف الدول الناجتة من تقسيم سوراي.

ب- وحدة هدف إيران والعراق وتركيا والسعودية يف احلؤول دون تقسيم سوراي.
العام السوري ابجتاه احلفاظ على وحدة األراضي؛  الرأي  إيران جلهة توجيه  ت- مساعي 

وابلتايل تعاظم نفوذها يف املنطقة. 
- القوى الدافعة 

أ- اتفاق أمريكا وروسيا بشأن النزاع يف البلقان جلهة التأثري على دعم روسيا إليران واألسد.
ب- تغيري اصطفاف القوى اإلقليمية والدولية مبا خيص مبستقبل سوراي.

ت- مساعي األكراد لضم الشريط احلدودي الرتكي إىل األراضي اخلاضعة لسيطرهتم.
ث- مساعي إسرائيل لزعزعة االستقرار ونشر الفوضى أدى دوراً مؤثراً يف سوراي.

6  تبعات أزمات املنطقة من وجهة نظر مدرسة كوبنهاغن 
نظراً إىل املكوانت الرئيسة لنظرية جممع األمن اإلقليمي ملدرسة كوبنهاغن -اليت تشمل ارتباط 
األمن املتبادل، مناذج الصداقة أو العداوة واجلوار ووجود على األقل العبي اثنيي مؤثريي- سنتطرق 
املاثلة أمام األمن اإلقليمي  التحليلي- إىل توضيح أهم التحدايت  -مستخدمي املنهج الوصفي 

اإليراين الناجتة عن األزمات يف العراق وسورية )مرادي وشهرام نيا  2015 م: 136-138(
اجلدول رقم 5  تبعات أزمات املنطقة من وجهة نظر مدرسة كوبنهاغن

دراسات مرتمجة
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تصاعد حدة التوترات 
املذهبية يف املنطقة

سباق تسلح يف املنطقة

تغيري موازين القوى يف 
املنطقة 

ف حمور املقاومة   
إضعا

ف مكانة ايران
إضعا

تبعات أزمات املنطقة

-إضعاف مكانة إيران ونفوذها يف املنطقة: بسبب وجود ارتباط األمن املتبادل السليب يف 
منطقة الشرق األوسط، والتعاظم السريع لقوة إحدى الوحدات يؤثر سلباً على األمن القومي لبقية 
الوحدات األخرى، ويبلور مسارات املواجهة والنزاعات األمنية. وانطالقاً من قلق السعودية البالغ 
وتوظيف  املعارضي،  دعم  عرب  مكانتها  تعزيز  جاهدة  حتاول  فهي  اإليراين  اإلقليمي  النفوذ  جتاه 
الرئيس  إسقاط  هبدف  الدولية  الضغوطات  بتطبيق  إيران  ابحتواء  املتمثلة  األمريكية  االسرتاتيجية 

األسد )مرادي وشهرام نيا، 2015: 138-139(.
-إضعاف حمور املقاومة: يعتقد “بوزان” أن اختاذ موقف مبدئي واثبت من قبل بعض دول 
الشرق األوسط لدعم الفلسطينيي ضد اسرائيل يعترُب جزءاَ ال يتجزأ عن شرعية هذه احلكومات 
مقابل شعوهبا. ويرى “ستيفن والت” أن صلب تشكيل حتالفات على املستوى الدويل يتمثل يف 
توزان التهديد وليس يف توازن القوى؛ وبناًء عليه فإن التحالف بي احلكومات جيري نتيجة إبداء 

رد فعل اجتاه التهديد.
تعّد سوراي يف املعادالت االسرتاتيجية األمريكية وبسبب احلدود املشرتكة مع إسرائيل وألهنا 
تشكل أحد األركان الرئيسة للمقاومة عائقاً كبرياً جداً، إذ إن أمريكا تسعى إىل تدمري هذا اجلسر 
االسرتاتيجي القائم بي إيران وحمور املقاومة هبدف محاية إسرائيل )مرادي وشهرام نيا، 2015: 

.)138-139
-زعزعة بنية السلطة وميزان القوى يف املنطقة: يرى “ابري بوزان” أن العنصر الرئيس الذي 
يتحتم إضافته إىل عالقات السلطة يتمثل يف أمنوذج الصداقة والعداوة بي دولتي اثنتي. ففي أي 
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جمموعة أمنية إقليمية هناك معامالت جتري بي احلكومات املوجودة يف تلك املنطقة، إذ إن استمرار 
تلك املعامالت وتكرارها يفضي إىل تبلور مناذج للتعامل. وإن أمنوذج التعامل هذا يتأثر ببنية السلطة 
أو توزيع القوى يف املنطقة. وإن التشاهبات والتباايانت تعد األرضية لتبلور نظام إقليمي يقوم على 
ذات اهلوية. بناًء عليه ميكن القول إن األمر الذي منح عالقات اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وسوراي 
هوية مجاعية اثبتة ومستمرة هو تطابق املواقف واسرتاتيجيات السياسة اخلارجية، املصاحل املشرتكة 

الثقافية والعرقية وغريها. )مرادي وشهرام نيا، 2015:139-141(.
التبعية وتنافس دول  الشمال من  املنطقة: تستفيد دول  التسلح يف  -تصاعد حدة سباق 
العامل الثالث بشأن مسألة التزويد ابألسلحة كوهنا مصدراً لالخرتاق، فهذا العامل جيعل دول العامل 
الثالث عرضة للتأثر املتصاعد جتاه األحداث اليت جتري يف احمليط األمين اإلقليمي؛ إذ إن اختالل 
توزان القوى والتغريات اجلارية يف النظام اإلقليمي وتصاعد حدة النزاعات العرقية-الطائفية واستمرار 
التسلح يف  إيران )إيران فوبيا( يف املنطقة سيتسبب يف احتدام سباق  التخويف من  سيناريوهات 

املنطقة وبلوغه الذروة )مرادي وشهرام نيا، 2015: 144-145(.
-احتدام النزاعات الطائفية-املذهبية يف املنطقة: يعتقد “بوزان” أن اخلالفات الطائفية ميكن 
أن تشكل على الداوم مصدراً لالشتبكات واحلروب واسعة النطاق. وقد جتلى أحد أتثريات األزمة 
السورية يف تشكل جمموعات عديدة توسم ابجملموعات اإلرهابية التكفريية وحتت عناوين خمتلفة. 
وميكن اإلشارة إىل التهديدات األخرى اليت ستتسبب فيها األزمة السورية لألمن اإلقليمي اإليراين 
من قبيل زعزعة االستقرار وانعدام األمن اإلقليمي إىل جانب احتدام التوترات الطائفية والتهديدات 
قوهتا  وتنامي  التكفريية  اجملموعات  ظهور  أعقاب  يف  احلدوث  ممكنة  ابتت  اليت  العرقية-املذهبية 

)مرادي وشهرام نيا، 2015: 143-144(.
7 أسباب دعم ايران للحكومتني السورية والعراقية

القومي  األمن  وهتدد  والعراقية  السورية  األزمات  أفرزهتا  اليت  التهديدات  أهم  أحد  يتمثل 
)أسدي،  التكفريية  للتيارات  املتصاعد  التعاظم  يف  املنطقة  وأمن  اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية 
2012: 171(. وتسببت هذه األزمة يف تسارع نطاق التوتر العرقي-الطائفي يف املنطقة، واحتدام 
حنو  على  والسعودية  اإلقليميي كرتكيا  الالعبيي  من  الكثري  مع  اإليرانية  االسرتاتيجية  اخلالفات 
يتحول فيه أي حدث صغري يطرأ على عالقات إيران مع هذه الدول والسيما السعودية يتحول 

بسرعة إىل أزمة )أسدي، 2012: 170(.

دراسات مرتمجة
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جدول رقم 6 أسباب دعم إيران لسوراي والعراق

1 األسباب األيديولوجية

اجلمهورية  دستور  من   154 البند  على  -التأكيد 
اإلسالمية اإليرانية الذي ينص على دعم املستضعفي يف 

العامل ضد سياسات املستكربين وإجراءاهتم.

احلكومات  بي  والعقائدي  األيديولوجي  -التقارب 
احلاكمة يف هذه الدول مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

2 األسباب اإلقليمية:

أ- الدور احملوري للدولة السورية مع أركان حمور املقاومة.

أبعاداً  حيمل  وسوراي  العراق  يف  التكفرييي  وجود  ب- 
إقليمية خطرية.

ت- هدف ايران تقليص التوترات العرقية واملذهبية جلهة 
إهناء احلرب.

3 األسباب االسرتاتيجية:

أ- أهم اخلصائص االسرتاتيجية اليت تتمتع هبا سوراي:

-ممر اسرتاتيجي ابجتاه العامل العريب.

-درع موثوق ضد أمريكا وإسرائيل.

-جسر اتصال مع حزب هللا يف لبنان.

ب: أهم اخلصائص االسرتاتيجية اليت يتمتع هبا العراق:

-وجود أكثرية شيعية.

-امتالك مصادر هائلة للنفط والغاز.

-إمكانية حتوله إىل سوق مناسبة إليران.

-احلدود الطويلة املشرتكة بي البلدين.

-امللكية املشرتكة لنهر أروند )شط العرب(.

-وجود أعراق متشاهبة نوعاً ما يف كال البلدين )موقع 
جممع ألف لتحليل األخبار، 2017(.

8  التحليل والنتيجة
الشرق األوسط  يف اجلو املشحون واملتآكل مع عدم وجود حسم كبري بشأن بي منطقة 
وهيكلتيها، يتعذر التكهن بسهولة حبدوث سيناريو حمتمل. ويتمثل األمر الرئيس يف أحداث سوراي 
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والعراق يف تضرر إيران من استمرار األزمات يف هذه الدول؛ لكن يف اجلانب اآلخر تدعم أمريكا 
وإسرائيل هذا املسار يف الشرق األوسط وترغبان بنظام ودولة ضعيفة منشغلة يف حرب داخلية.

جدول رقم 7 السيناريوهات احملتملة يف سوراي والعراق

ص التوترات اإلقليمية
تقل

السيناريوهات احملتملة

العراق

حكومة منسجمة

التحدايتالفرص:

تغيري ميزان القوى لصاحل إيران.

ص حتدايت املنطقة.
تقل

شرح الدور يف العامل العريب.

دور املوازن.

سوراي

التحدايتالفرص:

حكومة فيدرالية

 تعزيز قوة اجملموعات العلوية من قبل ايران   

ف موقع ايران اإلقليمي
إضعا

ش األمين اإليراين
ص اهلام

تقل

االنفصال عن مسار إيران.

حتسن موقع إيران.

تعزيز مشروع الوحدة العربية السعودي

خلق أجواء مناسبة إلعادة إعمار سوراي

       8  1  العراق
أفضت مسألة إجراء االنتخاابت الربملانية واالستفتاء على الدستور إىل تشكل نظام سياسي 
جديد يف العراق وتقسيم املناصب السياسية بي األحزاب. إذ إن سيناريو تشكيل حكومة متحدة 
ومنسجمة هو السيناريو األكثر احتمااًل؛ وعلى الرغم من وجود خطر مع تعاظم السلطة الوطنية يف 
العراق متمثل يف فصل مسار هذا البلد عن إيران، وحيتمل -كما يف السابق- أن يؤدي دور عامل 

دراسات مرتمجة



210

حصاد البيان

املوازن لدور إيران اإلقليمي، وهذا األمر يستهلك طاقة إيران السياسية-األمنية إلزالة هتديد منافس 
عسكري تقليدي يف املنطقة، وكما يف السابق يف حال أدى دوره يف املنطقة يف سياق اجملموعة العربية 

فلن يكون هذا األمر مستساغاً إليران.
جدول رقم 8 إجراءات إيران جلهة تقليص التهديدات العراقية احملتملة

إنشاء قنوات اتصال خمتلفة مع املسؤولي العراقيي

إجراء مشاورات مع الزعماء األكراد والعرب لبحث 
التحدايت والفرص

تعزيز الروح الوطنية والسيما يف النقاط احلدودية للبالد

إجراءات إيران

8  2 سوراي
القرن احلايل.  السورية أحد أكثر األزمات حتدايً يف منطقة غرب آسيا خالل  تعّد األزمة 
فوجود القوى اإلقليمية والدولية تسبب يف أن تتخذ هذه األزمة أبعاداً دولية وعاملية وأن يكتنفها 
تعقيدات خاصة. وعلى الرغم من أن سوراي قد وضعت خلفها أزمة تطرف ديين، يف الوقت الراهن 
تطبيق السيناريو احملتمل لتشكيل حكومة فدرالية سوراي سيكون ممكناً فقط عن طريق تعزيز التعاون 
اإلقليمي واحللول السياسية واإلصالحات الداخلية اليت تلقى قبول ودعم الشعب واحلكومة السورية.

8  2  1  احللول احملتملة
أ- إجراء انتخاابت حرة مبشاركة اجملموعات كافة.

ب- تعزيز دور مشاركة الناس السياسية يف مستقبل سوراي.
ت- تغاضي القوى اإلقليمية والدولية عن مصاحلها يف سوراي.
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8  2  2  العوامل املؤثرة يف التوصل إىل اسرتاتيجية اخلروج 
أ- انتصار األسد لدى الرأي العام يف سوراي: يعترب االنتصار الذي حتقق يف حلب انتصاراً 
كبرياً لألسد كما يولد لدى الرأي العام يف سوراي إحساساً ابالنتصار وحيؤول دون تنفيذ سيناريو 

التقسيم.
ب- مستوى التعاون واخلالفات بي روسيا وايران يف سوراي: املخاوف واآلمال: املوارد اآلتية 

تظهر عمق عالقات البلدين:
-هبوط األسطول اجلوي الروسي يف غرب إيران.

-إفصاح روسيا عن نيتها تزويد ايران مبنظومات الدفاع اجلوي املتطورة.
-بيع مقاتالت سوخوي.

وقضااي من قبيل:
-تذمر روسيا من حجم نشاط القوات الربية اإليرانية يف سوراي.

-تذمر إيران من روسيا خبصوص تدريب قوات اجليش السوري وتزويدها ابألسلحة الروسية.
-هدف روسيا احلفاظ على حكومة الرئيس بشار األسد عن طريق التخلي عن أجزاء من 

سوراي القدمية.
-هدف إيران السيطرة على مناطق أكثر يف سوراي جلهة دفع مسألة حتقيق أهدافها قدماً؛ 

وهذا مؤشر على خالفات هذين البلدين.
املتمردة  اجملموعات  األسد: طبعاً  داخلي ضد حكومة  احلؤول دون تشكيل حتالف  ت- 

فقدت جزءاً من قدرهتا القتالية يف حروهبا ضد بعضها بعضاً.
ث- الفصل بي معسكر الرايض وأنقرة: بسبب تغيري السياسات الرتكية يف مرحلة ما بعد 
االنقالب، سيواجه قيام تنسيق بي معسكر الرايض وأنقرة مشكالت وسيفضي إىل تعزيز سيادة 

األسد.

دراسات مرتمجة
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8  2  3  احللول احملتملة للخروج من هذا السيناريو
-حتدي إيران مقابل أمريكا

نظراً إىل عجز احلكومات السابقة جتاه اجنازات التحالف ستسعى حكومة ترامب إىل إلغاء 
سياق  خياراهتا يف  أفضل  روسيا  ختتار  أن  أمريكا  وأتمل  روسيا وسوراي.  جتاه  اخلارجية  سياساهتا 
أهدافها يف سوراي؛ ألن التفاوض يعّد أحد أهدافها االسرتاتيجية؛ لذلك فإن دعم إيران الستمرار 
مسار التفاوض وتقريب وجهات نظر روسيا وتركيا منها من شأنه أن مينع أمريكا من حتقيق أهدافها، 

وتعمل إيران على منع تطبيق أفضل سيناريو أمريكي يتمثل يف إزاحة األسد. 
حتدي إيران ضد إسرائيل: أهم إجراء تتخذه إيران يف هذا السياق يكمن يف احلؤول دون 
سيطرة إسرائيل على جزء من سوراي وحتوهلا إىل أحد الالعبي الفاعلي يف حتديد ماهية مستقبل 

سوراي. 
-خارطة طريق إيران ملواجهة الكيان الصهيوين يف سوراي

أ- يتعّي على إيران يف سياق دعم األسد أن تعمل على احتاد اجملموعات الشيعية مع الدولة.
ب- دفع التوتر القائم بي أمريكا وروسيا ابجتاه القضااي الدولية.

ت- من طريق التعاون مع تركيا وروسيا حتؤول دون تدخل دول كالسعودية وإسرائيل.
-العقبات والتحدايت املشرتكة يف سوراي والعراق

أ- دميومة األزمات الداخلية والتواجد املتعاقب للقوى اإلقليمية والدولية ستتسبب يف تفكك 
بنية السلطة السياسية وأتثريات سلبية على األمن القومي اإليراين.

التطورات  من  للكثري  أساساً  يشكل  الدول  هذه  يف  العرقي-املذهيب  التعدد  ابت  ب- 
االجتماعية والسياسية اليت يصعب التكهن هبا.

ت- عامل السيادة السياسية يف هذه الدول غري قادر على تعزيز أسس الكياانت احلديثة 
واهلوية الوطنية وتكوين اجملتمع السياسي.
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