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حتديد زاوية العمل
اإن منطق احل�صابات الإ�صرتاتيجية يجرب اأي �صانع قرار يف العامل على اإتخاذ قرارات 
تقارب امل�صالح التي يطمح حتقيقها ولذلك ي�صرت�صد مبجم�عة من امل�ؤ�ص�صات البحثية 
ذات القدرة على ت�ظيف الفر�ص وحت�يل م�صار التحديات والتهديدات، اإذ اأن املعادلة 
يف  ال��ق��درة  معيار  على  تق�م  فكرية  م�ؤ�ص�صة  اأي  مع  ال��ق��رار  �صانع  لتعامل  املنطقية 

الإ�صرت�صاد اأو ن�عية الإ�صت�صارة املقدمة اإليه.
تختلف الدول من ناحية التعامل مع املراكز البحثية فبع�صها يلجاأ اإىل اأ�صل�ب التعاقد 
والآخر يندفع باإجتاه �صم امل�ؤ�ص�صة اإليه لتك�ن جزءًا من العقل الإ�صرتاتيجي مل�ؤ�ص�صة 
�صنع القرار، ففي املثال الأول ميكن اأن نالحظ العديد من املراكز كاحلالة مع مركز الأمن 
اجلديد يف ال�ليات املتحدة الأمريكية اأو مركز اأور�صام يف تركيا يف حني جند الن�ع 
الثاين يف م�ؤ�ص�صة راند املرتبطة بالق�ة اجل�ية الأمريكية اأو مركز النهرين للدرا�صات 

الإ�صرتاتيجية املرتبط مب�صت�صارية الأمن ال�طني العراقي. 
وعلى الرغم من الإختالف بني هذين الن�عني من املراكز اإل اأن فاعلية احل�ار الذي ينتج 
عن م�صاركة هذه امل�ؤ�ص�صات له تاأثري قد يتجاوز حدود الأفعال التي تق�م بها البعثات 
الدبل�ما�صية، اإذ اأ�صبحت املراكز البحثية ذات دور ي�ازي عمل البعثات الدبل�ما�صية 
يف اخلارج بل ي�ؤثر يف فاعليتها يف كثري من الأحيان خ�ص��صًا عندما يت�صل الأمر بتلك 
الذي  الأمر  الدولية.  املحافل  �صاأنها دعم جه�د وزارة اخلارجية يف  التي من  الق�صايا 
اأنتج ما اأ�صبح يعرف بالدبل�ما�صية امل�ازية والدبل�ما�صية العامة والتي ين�صط فيها 

دور اخلرباء يف املراكز البحثية يف هذا ال�صاأن.
اأ�صباب يف مقدمتها هام�ص احلرية الذي  اأن فاعلية دور هذه املراكز له عدة  من امل�ؤكد 
يتقيد  ال��ذي  الدبل�ما�صيني  بعك�ص  دولية  وجمامالت  ب��اأع��راف  التقيد  دون  به  تتمتع 
ن�صاطهم بالأعراف الدبل�ما�صية واملجامالت الدولية، مما يجعل فتح اأب�اب للح�ار اأو 
ت��صيع امل�صالح املتفق عليها يتطلب بنية جمتمعية للقب�ل وراأي علمي قادر على تعزيز 
العامل  دول  معظم  يف  البحثية  املراكز  خرباء  ي�ؤديه  اأ�صبح  الدور  وهذا  امل�صلحة  فهم 
مما جعل الدرا�صات املخت�صة بالدبل�ما�صية تعمل على تط�ير مفه�م دبل�ما�صية امل�صار 

الثاين لريافق يف عمله اجله�د التي تبذلها وزارة اخلارجية يف هذا اجلانب.
الدولة  بعمل  املت�صلة  امل��ه��ام  تنفيذ  يف  اأف�صل  امل��راك��ز  اأي  ب��ني  املقارنة  ال�صعب  م��ن 
التنفيذ،  عند  وزنها  يف  تتحكم  ومتغريات  ظ��روف  منها  واح��دة  فلكل  وم�ؤ�ص�صاتها، 
فامل�صداقية يف كثري من الأحيان جتعل مراكز الفكر التي تعتمد من قبل الدولة اأقرب اإىل 
حتقيق الهدف، يف حني يرى البع�ص اأن احل�ارات الناجحة لميكن اأن تتحقق من دون 
وج�د قن�ات قادرة على تقريب وجهات النظر واأن ت�صع خيارات ممكنة للت�فيق عن 

طريق جتزئة الق�صايا والبحث عن ماميكن ال�صراكة فيه.
جاءت ق�اعد تط�ير عمل الدبل�ما�صية امل�ازية مع اإدراك الدول �صع�بة تنفيذ بع�ص 
متطلبات اإ�صرتاتيجية ال�ص�ؤون اخلارجية لت�صارك مراكز الفكر ب�صكل م�ازي معها يف 
اأن الإنتقال الذي رافق ذلك امل�صار كان مقرتنًا يف بادئ الأمر  اإذ يبدو  التنفيذ،  مرحلة 
الفكر  م�ؤ�ص�صات  داخل  معينة  دولة  �ص�ؤون  يف  املخت�صني  اأحد  اإىل  ال�ظائف  باإ�صناد 
اإ�صناد مهمات خا�صة لهذه املراكز يف تنفيذ ال�صيا�صة اخلارجية  وقد يتط�ر الأمر اإىل 
كاحلالة مع جيم�ص �صلي�صنجر وزير الدفاع ومدير وكالة الإ�صتخبارات املركزية الذي 
PRIO برتتيب عملية  اأو�صل�  اأبحاث ال�صالم يف  اإتفق مع تيد لر�ص�ن رئي�ص معهد 
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الفكر �صمن الربامج احلك�مية اأو يف اإطار ت�ظيف الفر�ص الإ�صتثنائية التي حتدثها 
حركة املتغريات يف البيئة الإقليمية والدولية.

اإىل جانب ذلك فاإن مراكز الفكر تتمتع بقربها من امل�ؤ�ص�صات الأكادميية والباحثني وهي 
واأح��داث  تط�رات  من  العامل  يف  ومايجري  العلمية  احلركة  مع  م�صتمر  ت�ا�صل  على 
ولديها روؤية منطقية وعقالنية ملا يحدث من تط�رات، ف�صاًل عن ذلك فاإن الروؤية التي 
تقدم من هذه املراكز ميكن اأن تدعم خيارات �صانع القرار اأو اأن يتم التكييف بينها وبني 

ماه� مطل�ب يف املنهاج احلك�مي.
وعليه فاإن امل�ؤ�صرات الرقمية واأورواق ال�صيا�صات التي ت�صدر من هذه املراكز لها تاأثري 
املحلية  غري  اأو  املحلية  �ص�اء  الأكادميية  وامل�ؤ�ص�صات  املحلي  العام  ال��راأي  على  كبري 

ب�صبب طبيعة ال�صراكات التي ت�ليها اجلامعات ومراكز الفكر لنظرياتها يف اخلارج.
ف�صاًل عن ذلك فاإن ملراكز الفكر مقدرة يف اأن ت�ؤمن ح�ارات ثنائية ومتعددة الأطراف 
ت�صهم يف تاأمني اخليارات احلك�مية باإجتاه تعزيز امل�صالح واإيجاد احل�ارات وهي على 
العك�ص من احلك�مات التي تتقيد باجل�انب الر�صمية فقط عند البدء باملفاو�صات يف 
حني متتلك مراكز احل�ار القدرة على الإنتقال الع�ص�ائي ب�صكل �صريع باإجتاه الفر�ص 

الإ�صتثنائية وت�ظيفها لت��صيع امل�صالح اأو حماية الدولة من التهديدات النا�صئة.
نطاق التن�صيق وقن�ات الإت�صال

لالإت�صال يف  كقناة  امل�ازية والعمل  الدبل�ما�صية  دائرة  الأبحاث يف  اإن وج�د مراكز 
املفاو�صات اأو احل�ارات التي جتري بني الدولة والدول الأطراف يتطلب منها اأن تعمل 
اأن  قادرة  اأدبيات  لها  فيها بحيث تك�ن  اأو دولية تتخ�ص�ص  اإقليمية  اإيجاد ملفات  على 
بحاجة  اأنها  كما  اخلارجية،  ال�صيا�صة  وخمططي  القرار  ل�صانع  جدية  خيارات  ت�لد 
الأمن  م�صت�صارية  اأو  اخلارجية  وزارة  مع  بالتن�صيق  جديد  من  التفكري  اإىل  �صرورية 

الق�مي كي تك�ن قادرة على اأن ت�صيغ فاعليتها ب�صكل مبا�صر يف ال�صيا�صة اخلارجية.
تعد احلاجة للتن�صيق يف اأول�يات التنفيذ م�صاألة يف غاية الأهمية وذلك كي يك�ن عمل 
املراكز من�صجم مع ن�صق الأول�يات يف امل�صالح بالن�صبة ملراكز �صنع القرار الر�صمية، 
ال�صلطة  رئا�صة  حتى  اأو  التنفيذية  ال�صلطة  رئي�ص  من  القرب  درجة  اأن  مايعني  وهذا 

الت�صريعية �صرورية جدًا لتنفيذ املهام اخلا�صة ب�صيا�صة الدولة.
التي  املعطيات  من  الكثري  نالحظ  العراق  يف  املراكز  هذه  اأداء  لتقييم  مااإنتقلنا  واإذا 
اخلارجية،  ووزارة  املراكز  هذه  بني  التن�صيق  يف  �صعف  هنالك  اأن  اإذ  بعملها،  تت�صل 
فمن حيث املبداأ ال�صكلي فمراكز الأبحاث يف العراق يتم التعامل معها كمنظمات جمتمع 
الأداء  فاعليتها يف  الأمر ي�صعف كثريًا من  للفكر وال��راأي، وهذا  مدين ولي�صت مراكز 
التي ميكن عن  القن�ات  الكثري من  لها  الق�انني تتيح  اأن  الدبل�ما�صي اخلارجي، رغم 
طريقها التاأثري على امل�ؤ�ص�صات الر�صمية. اأما من حيث امل�صم�ن فاإن هذه املراكز لغاية 
اخلارجية  ال�صيا�صة  ب�صنع  املكلفة  بامل�ؤ�ص�صات  بها  لالإت�صال  قن�ات  حتدد  مل  اللحظة 
وهي كذلك مل ت�صع لنف�صها ملفًا ميكن التعامل معه كمجال لتخ�ص�صها كاحلالة مع املراكز 

املتخ�ص�صة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية اأو تركيا واإيران على امل�صت�ى الإقليمي.
ورغم ق�ص�ر امل�ؤ�ص�صات الر�صمية يف اإيجاد قن�ات اإت�صال مع مراكز الفكر والأبحاث 
اإل اأن ذلك مل مينع اأن تك�ن لهذه املراكز جتارب ن�عية يف اإدارة الق�صايا بني العراق 
وحميطه اجلغرايف كاحلالة مع ح�ار بغداد الأول الذي عقده املعهد العراقي للح�ار 
والذي ين�ي على اإعادة عقده لإن�صاج احل�ارات الثنائية واملتعددة التي ي�صعى العراق 
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فعل  اأي  ت�صخي�ص  على  قادرة  دقيقة  علمية  تف�صريات  اإىل  النظرية  امل�صارات  نقل  على 
اإ�صرتاتيجي يف البيئة املحيطة ب�صانعي القرار.

حجم  حت��دد  مقايي�ص  اإىل  بحاجة  ه�  دول��ة  اأي  يف  الفكر  مراكز  لأداء  تقييم  اأي  اإن 
وج�دها �صمن م�ؤ�ص�صات �صنع القرار ومقدرتها على اإ�صناد �صانعي القرار مبجم�عة 
الفكر  مراكز  واإ�صتطاعت  عاتقهم،  امللقاة على  الربامج احلك�مية  لتنفيذ  من اخليارات 
ال�صيا�صة اخلرباء واملحرتفني يف �صياغة  ل�صانعي  ُت�ؤمن  اأن  العامل  يف كثري من دول 
ال�صرتاتيجيات وادارة التعامل مع الأزمات بحيث ت�ؤمن ت�زيع جمم�عة من املخت�صني 
على امل�ؤ�ص�صات احلك�مية ت�صهم يف بل�رة اخليارات املنطقية وال�اقعية القادرة على 
املر�صحني  تزويد  يف  النخب  ه��ذه  ت�صهم  اإذ  احلي�ية.  امل�صالح   حتقيق  يف  التمكني 
باخلربات ح�ل ادارة احلمالت النتخابية وقيادتها يف كثري من الأحيان بال�صافة اىل 

حتليل ال�صيا�صات التي يتبناها القادة و�صناع القرار.
وعلى هذا الأ�صا�ص فاإن املعادلت املنطقية التي ميكن اأن حت�صم قيا�ص فاعلية اأي مركز 
الآزمات  واإدارة  احلك�مي  بالعمل  تت�صل  وت�ص�رات  روؤى  من  مايقدمه  على  �صتعتمد 
حركة  يف  مهم  حم���ر  اأ�صبحت  والتي  اخلارجية  بال�صيا�صة  منها  مايرتبط  ل�صيما 

املتغريات وينتقل تاأثريها ب�صكل كبري اإىل البيئة الداخلية.
وال�صراكة  التعاون  بق�صايا  متخ�ص�صة  م�صاريع  واإعتماد  املنتجة  احل���ارات  بناء  اإن 
اأن ت�ؤ�ص�ص فر�صًا لهذه املراكز يف القرب من م�ؤ�ص�صات �صنع القرار وكذلك  من �صاأنها 
م�صاركة املنظمات الدولية لرباجمها وهذا مايفرت�ص العمل عليه لتح�يل مراكز البحث 
يف العراق اإىل مراكز منتجة ت�صبه يف احلد الأدنى على اأقل تقدير ماتعمل عليه املراكز 

املتخ�ص�صة يف اجل�ار الإقليمي.
م�صادر خمتارة

ريت�صارد ها�ص، دور م�ؤ�ص�صات الفكر والراأي يف ال�صيا�صة اخلارجية لل�ليات املتحدة 
،جملة األكرتونية، وزارة اخلارجية الأمريكية، ت�صرين الثاين، 2002 م.

علي فار�ص حميد، دبل�ما�صية امل�صار الثاين واإدارة املع�صالت الدولية، مركز امل�صتقبل 
للدرا�صات الإ�صرتاتيجية، كربالء، 2018م.

اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  والدرا�صات  الأبحاث  مراكز  دور  واآخ���رون،  الله  العبد  عمر 
الأمريكية، جملة جامعة ت�صرين للبح�ث والدرا�صات العلمية، العدد 2، جامعة دم�صق، 

2008م.

�� اإن واحدة من اأهم مالمح التط�ر يف اجلانب الدبل�ما�صي ه� ما اأ�صبح يعرف بدبل�ما�صية 
امل�صار الثاين والتي تعد تط�رًا مبا�صرًا للدبل�ما�صية ال�صعبية الذي برز ب�صكل وا�صح يف 
الدرا�صات الدولية خالل احلرب العاملية الأوىل لتتعامل مع ماتفرزه الأو�صاط ال�صعبية من 
م�اقف و�صل�كيات جتاه الق�صايا والتحديات الدولية. وكذلك للم�صاهمة يف دعم بيئة القرار 
اخلارجي بك�صب ر�صا ال�صع�ب واإقناعهم بامل�اقف الدبل�ما�صية الر�صمية، ومن ثم اأ�صبحت 
اأو لت�صهيل ال��ص�ل اإىل  الدبل�ما�صية ال�صعبية حماولة لإقناع الراأي العام مب�اقف دولهم 

قرارات معينة تت�صل مب�صالح دولهم.
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الجنليزية  املُ�صتعمرة  ال�صقيقة  م�صر  بدولة  يحد  ال��ذي  ليبيا  �صرق 
واملخابرات  ال�صيا�صة  حُت��رك  حيث  امل�صرية  امللكية  عهد  ال�صابقة 
احلدود  تاأمني  اأول�ياتهم  ومن  امل�صتعمرة  يف  �صيء  كل  الجنليزية 
الغربية يف عمق اجل�ار الليبي من الليبيني اأنف�صهم وحترك القبائل 
ما بني م�صر وليبيا اأو ما بعد جميء الحتالل اليطايل حليف اأملانيا 
ا�صتقرار  على  خ��ط��رًا  وج����ده  و�صكل  والثانية  الأوىل  احل��رب  يف 
عليها  اأطلق  ع�صكرية  ق�ة  ت�صكيل  فتم  م�صر  يف  الجنليزي  الت�اجد 
ا�صم )اجلي�ص ال�صن��صي "الليبي"( ليحرر ليبيا من املحتل اليطايل 
ح�صب العالن والعالم الجنليزي ولي�صاهم يف معركة احللفاء �صد 
الإ�صتقالل  ال�صيا�صة امل�صرية حتى ما بعد  املح�ر يف حقيقته،وظلت 
اخلربة  تراكم  من  وا�صتفادت  الليبي  للعمق  ق�ص�ى  اأول�ية  تعطي 
امللكية  به  قامت  ال��ذي  والعمل  والت��صيات  والدرا�صات  والتقارير 
امل�صرية الجنليزية اأو من باب الق�مية العربية ودور م�صر يف قيادة 
بنف�ص  م�صتمرا  واجلهد  العمل  هذا  ي��زال  ول  العربية  ال��دول  قاطرة 
ال�ترية رغم تغري احلك�مات وال�صيا�صات اإل اأن ملف ليبيا بالن�صبة 
فيه  وم�صاركة  مطلعة  م�صر  تك�ن  اأن  يجب  امل�صري  القرار  ل�صاحب 
ما  وحتقيق   للخطر  الق�مي  اأمنها  تعر�ص  وع��دم  م�صاحلها  ل�صمان 

ميكن حتقيقه من مكا�صب اقت�صادية و�صيا�صية.
البحر  يف  املتناثرة  وجزرها  لإيطاليا  مبا�صرة  امل�اجه  ليبيا  غ��رب 
الأبي�ص املت��صط والأطماع اليطالية املُعلنة باأن ليبيا هي ال�صاطيء 
ليبيا  على  تتدفق  الطليان  امل�صت�طنني  من  وم�جات  لإيطاليا  الرابع 
الدعم  الأرا�صي واملزارع وتقدمي  املدن ومتليكهم  ويتم ت�زيعهم يف 
راف�ص  م�صلم  و�صعب  الب�صري  ال�صتيطان  على  لت�صجيعهم  لهم 
ل�ج�دهم اأعلن اجلهاد املقد�ص �صدهم وخا�ص حربا طاحنة وط�يلة 

منها  ج��اوؤا  التي  وال��ع���دة اىل بالدهم  اأج��ربه��م على اخل��روج  حتى 
وا�صتعاد منهم الأر�ص وحت�صل على ال�صتقالل وا�صتمر املد واجلزر 
اليطالية  الليبية  ال�صداقة  اتفاقية  ت�قيع  تاريخ  حتى  العالقات  يف 
ليبيا  احتاللها  فرتة  عن  علني  ب�صكل  ايطاليا  خاللها  اعتذرت  والتي 
قادمة  لعق�د  ت�صتمر  الح��ت��الل  ف��رتة  عن  تع�ي�صات  بدفع  واأُل��زم��ت 
ت�صمن خاللها ايطاليا اعطاءها الأول�ية يف امل�صاريع وال�صتثمارات 
الليبية وامدادها ب�صريان الطاقة النفط والغاز عرب خط من الأنابيت 
حتت البحر وي�صمن ال�صعب الليبي من اأن ل تعيد ايطاليا مغامراتها 
�صيادة،ونرى  ذات  كدولة  ليبيا  مع  وتتعامل  الت��صعية  ومطامعها 
اهتمام احلك�مات اليطالية املتعاقبة مهما كانت انتماءاتها ال�صيا�صية 
وام��دادات  خا�ص،خا�صة  ب�صكل  وبغربه  ع��ام  ب�صكل  الليبي  بامللف 
غرب  مليتة  وميناء  حمطة  من  البحري  الأنب�ب  عرب  تاأثيها  الطاقة 

ليبيا.
عدد  وقلة  ال�صا�صعة  امل�صاحات  حيث  الرخ�ة  ليبيا  خا�صرة  اجلن�ب 
القليم  هذا  يف  تتمركز  ليبيا  وثروة  واملاء  النفط  وخمزون  ال�صكان 
 – امل�صرية  الأرا���ص��ي  ناحية  �صرق  جن�ب   – ال�صرقي  الق�صم  خا�صة 
امل�صتعمرات  واجلزائر  والنيجر  ت�صاد  من  كل  مع  الليبية  واحل��دود 
الفرن�صية ال�صابقة جتعل من فرن�صا لعب مهم يف هذه املنطقة و�صبق 
الثانية  العاملية  احلرب  خالل  الزمن  من  حمدودة  لفرتة  احتاللها  لها 
اأث��رًا  ت��رتك  ومل  القبائل  لزعماء  املحلية  احلك�مات  مع  وبالتن�صيق 
ثقافيا اأو اقت�صاديا فيه ولكن ت�اجدها يف اأفريقيا خا�صة عرب قاعدتها 
الت�صالت  ومراكز  بت�صاد  اخلا�صة  وق�اتها  النيجر  يف  الع�صكرية 
قادرة  منها  جعال  الأفريقية  العاو�صم  كافة  يف  املنت�صرة  واملخابرات 
على حتريك الزعامات املحلية وتك�ين اأحزاب �صيا�صية وجمم�عات 
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اعالمية  خمتلفة  �ص�اتر  حتت  الليبية  امل��دن  خمتلف  يف  الربيطانية 
وحق�قية ومنظمات دولية ول تقييد اأو �ص�ابط حلركتهم ي�صرح�ن 

وميرح�ن يف ط�ل البالد وعر�صها بال رقيب اأو ح�صيب.
من  العديد  خاللها  التقيت  2015م  �صنة  م��صك�  اىل  ب��زي��ارة  قمت 
اخلارجية  وزي��ر  نائب  منهم  املهام  خمتلف  ويف  الرو�ص  امل�ص�ؤولني 
ميخائيل بغدان�ف ومنهم م�ص�ؤول ملف ليبيا يف اخلارجية الرو�صية 
ماك�صيم ماك�صيم�ف وم�ص�ؤولني اأخرين لطالعهم على الأو�صاع يف 
ليبيا وال�صتماع ملا لديهم حينها كانت رو�صيا منهمكة اأكرث يف امللف 
ما  واأق�صى  ليبيا  يف  بال��صع  كبريًا  اهتماما  تبدي  ومل  ال�ص�ري 
م�صاريعهم  واف�صال  الكبار  مناف�صيها  عرقلة  ه�  اليه  تطمح  اأن  ميكن 
ولي�ص احلل�ل مكانهم واقامة م�صروع يف ليبيا فلم يكن لديها ت�ص�ر 
يف  اأداة  اأنه  ب�صقيه  الليبي  اجلي�ص  اىل  ينظرون  وكان�ا  م�صروع  اأو 
حفرت  امل�صري  خ��الل  من  ليبيا  م�صاحلهم،�صرق  حتقق  الأمريكان  يد 
الأمريكي اجلن�صية وغرب ليبيا من خالل ق�ة الأفريك�م حتت غطاء 

التدريب والتعليم.
�صابقا  القدايف  نظام  اأن�صار  ب�رقة  اللعب  م�ؤخرا  رو�صيا  حاولت 
و�صكلت خلية عمل بها بع�ص الليبيني من اأبناء امل�ص�ؤولني ال�صابقني 
املخابرات  عنا�صر  من  عدد  واأر�صلت  القدايف  �صيف  مع  وت�ا�صلت 
الرو�صية للقاءه وثم القب�ص عليهم يف طرابل�ص ول يزال�ن يقبع�ن 
امللفات  بع�ص  على  اطالعي  خالل  ومن  التحقيق  وحتت  ال�صجن  يف 
اأنهم كان�ا يعمل�ن على اخرتاق �صف�ف ق�ات حفرت باخل�صر  تبني 

كبري  دعم  وقدم�ا  طرابل�ص  العا�صمة  دخ�لهم  ف�ر  عليه  والنقالب 
ب�صكل  تابعة  ع�صكرية  ق�ة  تعترب  التي  تره�نة  التا�صع  الل�اء  لق�ة 

غري معلن ل�صيف القدايف ح�صب ما اأفادت التحقيقات.
اأمريكا التي تف�صل انهاك جميع الأطراف وارهاقهم والتدخل ب�صكل 
عدة  عرب  تعمل  للبلد  اأخ��ري  كمنقد  بها  ال�صتغاثة  خ��الل  من  مبا�صر 
خط�ط منها عرب ال�كيل اليطايل ومنها عرب التن�صيق مع الجنليز 
ومنها عرب احلك�مة الليبية نف�صها حيث يتم ت�صمية رئي�ص احلك�مة 
الربملان  قاعة  ع��رب  ولي�ص  وا�صنطن  يف  امل��خ��اب��رات  جهاز  ورئي�ص 
الليبي،كما �صقط علينا ا�صم فايز ال�صراج رئي�ص حلك�مة ال�فاق وه� 
ا�صم ل يعرفه اأحد ومل يتم تداوله بني املجتمعني يف ال�صخريات اأو 
رئي�صًا  اجلن�صية"  "الأمريكي  احلا�صي  �صامل   CIA ع�ص�  ت�لية 

جلهاز املخابرات الليبي وباقي الأ�صماء ل تختلف عن بع�صها.
يبقى حم�ر اأخري من الق�ى التي لها ت�اجد على الأر�ص كبري ولكنه 
ليبيا م�صتقلة  الهدف وه�  يتفق يف  م�صتت ق�ي و�صعفه غري منظم 
حرة وذات �صيادة ويرف�ص الت�اجد الأجنبي والقليمي لكنه مل ير�صم 

اأو ي�صع األية لتنفيد ذلك.
هذا املح�ر ال�طني مك�ن من خمتلف الأطياف ال�صالمية والق�مية 
ادارة  حت�صن  م��رك��زي��ة  ق��ي��ادة  ق��ي��ام  ينتظر  والي�صارية  وال���ط��ن��ي��ة 
الأهداف  لتحقيق  وال�صتقالل  املقاومة  ملح�ر  يدها  ومتد  الختالف 

ال�صرتاتيجية والنه��ص بدولة ليبيا من جديد.
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 أوالً  : أسباب تدني الشرعية السياسية في العراق
 �صاهمت ع�امل عدة ب�صكل كبري يف تدين �صرعية  النظام ال�صيا�صي

                                      العراقي بعد 2005
ميكن ايجازها يف النقاط الآتية .  

الجتماعية  الظ�اهر  من  الف�صاد  اأن  ل�صك   : احلك�مي  الف�صاد   .1  
، وبذلك  تقدمها وحت�صرها  من  الرغم  على   ، املجتمعات  رافقت  التي 
درج��ة  ولكن   ، واملتخلفة  املتقدمة  ال���دول  يف  م���ج���د  ه���  فالف�صاد 
الف�صاد  فامل�صكلة يف   ، اأكرب  املتخلفة ب�صكل  الدول  اأنت�صاره تك�ن يف 
احلك�مي يف العراق ، ه� حت�ل هذه امل�صكلة اإىل جزء من املنظ�مة 
القيمية ال�صيا�صية ، فامل�اقع واملنا�صب واملقاولت ، وغريها ل ميكن 
اأن متنح بج� من التناف�ص احلر، مامل يرافق ذلك ن�ع من ال�لء اأو 
النتماء احلزبي ، ودفع الر�صى حتى اأ�صبح الف�صاد جزء من الثقافة 
املجتمعية ، والأكرث من ذلك جلاأت اأغلب الأحزاب والق�ى ال�صيا�صية 
داخل  اقت�صادية  هياكل  ان�صاء  اإىل  الق�ية  الأح���زاب  وخ�ص��صا ً   ،
ال�زارت التي تخ�صع ل�صيطرتها ، من اأجل مت�يل اأحزابها ، وتدعيم 
وامل�صاريع  العامة  اخلدمة  ح�صاب  على  م�ؤيديها  ودعم   ، م�ؤ�ص�صاتها 
و�صيا�صية     ، اجتماعية   ، اقت�صادية  �صلبية  اآث��ار  وللف�صاد   ، العامة 

وميكن بيانها يف الآتي :
عل�ى  الف�ص�اد  يعم�ل   : ون�عيته�ا  العام�ة  املراف�ق  كف�اءة  �ص�عف   .1  
اإر�صاء  عندما يتم  العامة وكفاءتها،  خ�ص��صا ً تقلي�ل ن�عي�ة املراف�ق 
العطاءات ب�ص��رة فا�ص�دة ، لأن�ه �ص�ف يرفع قيمة الر�صى على ح�صاب 
م�ا�صفات تلك امل�صروعات ، فتنخف�ص ب�ذلك ن�عي�ة وكف�اءة اخل�دمات 
العام�ة ، التي ل ت�صجع قيام م�صروعات اإنتاجية جديدة يتم ال�صتفادة 

منها ، ومن النم� القت�صادي الناجم عنها.

روؤو���ص  وه�����روب  اخلارجي�ة،  ال�ص�تثمارات  ج�ذب  ف�ي  الف�ص�ل   .2  
الأم��ال املحلي�ًة ، فالف�ص�اد يتع�ار�ص م�ع وج��د بيئ�ة تناف�ص�ية ح�رة ، 

الت�ي تك�ن �ص�رط جلذب ال�صتثمارات املحلية واخلارجية  )1(. 
 ٣. تفاقم معدلت البطالة والفقر والأمية ، من خالل تدين اخلدمات 
ال�صحية والتعليمية  والبنى التحتية ، ف�صال عن ذلك ت�جيه اليرادات 
العامة لال�صتهالك فقط ، مما ي�ؤدي اإىل انعدام الظ�اهر القت�صادية 

ال�صليمة يف بناء جمتمع منتج- �صناعي اأو زراعي اأو كيلهما معا ً . 
وب��روز   ، التقدير  لغياب  نظرا«   ، الإقت�صادية  الكفاءات  هجرة   .٤  
املح�ص�بية واملحاباة يف اإ�صغال املنا�صب ، وهدر اأم�ال الدولة ، التي 
اإقامة م�صاريع تخدم امل�اطنني . وارتفاع تكلفة  ميكن ا�صتغاللها يف 
، وت�ص�ه  النم� القت�صادي  الف�صاد احلد من  . كما ي�صاهم  املعامالت 
القرارات القت�صادية ، وتدين م�صت�يات املناف�صة والبتكار ، واأثره 
على �صعف الإيرادات احلك�مية ، كما ي�ؤدي الف�صاد  اإىل �ص�ء ت�زيع 
للم�صاريع  ال�صخ�صية  امل�صالح  تداخل  ب�صبب  امل���ارد  هدر   ، امل���ارد 
التنم�ية العامة ، والكلفة املادية الكبرية للف�صاد على اخلزينة العامة 

، كنتيجة لهدر الإيرادات العامة )2(. 
اجت��اه  ب�ظائفها  القيام  يف  احلك�مة  ف�صل  اإىل  الف�صاد  ي����ؤدي   .5  
وهذا   ، والداخلية  اخلارجية  ال�صيا�صة  ادارة  يف  وتدنيها   ، املجتمع 
الأمر ي�لد �صكا ً كبريا ً لدى الراي العام بعدم قدرة النظام ال�صيا�صي 
ال�صعب  فئة كبرية من  اإذا مل حتقق احلك�مة مطالب  ، خا�صة عندما 
اأع�صاء  يف  املحك�مني  ثقة  ت�صاوؤل  اإىل  ويف�صي   . ط�يلة  لفرتات 
 ، العامة  ال�صيا�صات  يف  الت���زان  وع��دم  الف�صاد  ب�صبب    ، احلك�مة 
على  القدرة  وعدم   ، احلك�مة  اأع�صاء  واأفعال  اأق���ال  بني  والتناق�ص 
 ، الف�صل  لهذا  مقب�لة  تقدمي مربرات  اأو  ال�صيا�صات  بف�صل  الع��رتاف 









19 أيلولالسنة الرابعة عشرالعدد 49

من اإجراء ال�صالحات يف انظمتها ال�صيا�صية )10( . 
والقطرية  وال�صع�دية  الي��ران��ي��ة  ال��دول��ي��ة  الرادات  تدخلت  ول��ذل��ك   
وال�صرائيلية  والمريكية  والرتكية  والماراتية  والك�يتية  وال�ص�رية 
باعتمادها   ، العراق  يف  والطائفي  والأثني  الق�مي  التن�ع  م�صتغلة   ،
رعاية  اأو   ، ومت�يلها  امل�صلحة  اجلماعات  دع��م  وه��ي  متن�عة  اأ�صاليب 
اإىل  اإي�صالها  اأجل  من  �صخ�صيات  دعم  اأو   ، ومت�يلها  طائفية  م�ؤمترات 
النظام  �صرعية  بيان �صعف  اأجل  من  املرئي  الع��الم  ت�جيه  اأو   ، احلكم 
الق�صاء  اأجل  من  املائية   العراق  ح�ص�ص  على  الت�صيق  اأو   ، ال�صيا�صي 
على القطاع الزراعي ، اأو تعطيل ال�صناعة يف العراق من اأجل ان ي�صبح 
العراق اأكرب م�صتهلكي منتجاتهم ، وهنا يك�ن العراق م�صاهما ً رئي�صيا 
ً  يف الناجت الق�مي الإجمايل لتلك الدول وبهذا فقد �صاهم هذا التدخل 

ال�صلبي يف تدين �صرعية النظام ال�صيا�صي العراقي.
 

 ثانيا : مظاهر تدني الشرعية في النظام السياسي

  العراقي
 �صبق اأن تناولنا اإن ال�صرعية ت�صاهم بتعزيز النظام ال�صيا�صي ، واملظاهر 
ال�صيا�صية  ،امل�صاركة  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  ومنها  به  املتعلقة  ايجابية 
املظاهر  تلك  واأن   . ال�صيا�صية  والفاعلية   ، املجتمعي  التكامل   ، الفاعلة 
قد تك�ن ب�ص�رة ن�صبية يف النظمة التي تك�ن درجة �صرعيتها ب�صكل 
متكامل ن�صبيا ً ، اأما اإذا تدنت اأو نق�صت اأو اأنعدمت ال�صرعية ، فاإن تلك 
املظاهر �ص�ف تختلف من حيث �صكلها وحدتها  يف النظمة ال�صيا�صية 
ال�صيا�صي العراقي  �صاهمت عدة ع�امل  ، وعلى هذا نح�، ففي النظام 
اأثر وب�صكل مبا�صر على  ، كما مت بيانها  يف تدين عن�صر الجناز الذي 
م�ؤ�صرات عن�صر القب�ل ، لأن كال العن�صرين لهما تاأثري متبادل اأحدهما 
اأو ال�صلب ، ف�صال عن ك�نهما ميثالن  اإجتاه الأخر ، من حيث اليجاب 
حلقة متكاملة لل�صرعية ال�صيا�صية ، لأي نظام �صيا�صي. واإن التق�صري اأو 
التدين يف م�ؤ�صرات اأحد العن�صرين ، �ص�ف يلقي بظالله على م�ؤ�صرات 
العن�صر الأخر ، وبذلك فقد انت�صرت مظاهر عدة تدل على تدين �صرعية 

النظام ال�صيا�صي ومنها .
 1. العنف ال�صيا�صي .

      يتمثل العنف ال�صيا�صي  باأعمال التمزيق ، والتدمري ، وال�صرار، التي 
يك�ن غر�صها ، واختيارها اأهدافها اأو �صحاياها ، والظروف املحيطة بها 
اإىل تغيري �صل�ك  اأي تنح�   ، ، واجنازها واأثارها ذات دللت �صيا�صية 
اإن  كما   . الجتماعي  النظام  على  اأث��ار  له  ت�صاومي  م�قف  يف  الآخرين 
العنف قد ي�صدر من جانب املجتمع واأفراده اإجتاه امل�ؤ�ص�صات احلك�مية 
، اأو العك�ص من ذلك قد ي�صدر من قبل امل�ؤ�ص�صات احلك�مية اإجتاه اأفراد 
املجتمع ويق�ل " �صادق ال�ص�د " اإن العنف ال�صيا�صي يتم اللج�ء اإليه 
عندما يعجز طرف عن اإقناع الطرف الأخر بتغيري �صل�كه بعد اأن ي�صتنفد 

كل الطرق ال�صلمية )11(. 
، لك�نها حم�صلة جلملة  ال�صيا�صي  اأن تف�صر ظاهرة العنف        وميكن 
من الأزمات البني�ية والهيكلية ب�صكل عام ، ولكن هناك ظروف ت�صاعد 
على من�ه ، كالت�صلط وال�صتبداد ، وا�صت�صراء الف�صاد ، وتردي الأو�صاع 
وغياب   ، الجتماعي  والتهمي�ص   ، الفقر  دوائ��ر  وات�صاع   ، القت�صادية 
 ، للخارج  والتبعية   ، الن�صان  حق�ق  وانتهاك   ، الجتماعية  العدالة 
الأم�ر وغريها  ، وكل هذه  ال�صيا�صي  النظام  �صرعية  اأو �صعف  وغياب 
ت�صاهم وب�صكل كبري يف ظه�ر ومتدد ق�ى وتنظيمات الرف�ص ال�صيا�صي 
والجتماعي ، التي تتخذ من العنف و�صيلة للتغري اأو لت��صيل مطالبها 
اأو الدفاع عن م�صاحلها )12(. وبالإ�صافة لتلك الع�امل التي من �صاأنها 
، هناك  ثالثة ع�امل  اأن  ال  عام  ب�صكل  ال�صيا�صي  العنف  تنامي  تف�صري 
�صاهمت بارتفاع معدلت العنف ال�صيا�صي يف العراق بعد عام 2005 ، 

التي اأثرت ب�صكل مبا�صر على ا�صتقراره ُ ال�صيا�صي وهي :  
. رمبا كانت  ال�صيا�صي بعد عام 200٣  النظام  اآلية  تغيري  اأو   1. منط 
ه�   ، العراق  يف  ال�صيا�صي  العنف  تنامي  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب  اأوىل 
الع�صكري  بقيادة  التدخل اخلارجي  ال�صيا�صي بفعل  النظام  اآلية تغيري 
ال�ليات املتحدة الأمريكية ، وبذلك فاإن التغيري مل يحدث وفقا ً لآليات 
التغيري الف�قي ، من خالل رغبة النخب ال�صيا�صية ذاتها ، اأو بفعل ق�ى 
بفعل  اأو   ، التغيري  عملية  ال�صيا�صي  النظام  على  تفر�ص  التي  املعار�صة 
، ومب�جب  التغيري  ال�صيا�صي نح�  النظام  املجتمع واجبار  ق�ة تعبري 
تلك  اإىل  النظر  امل���ؤث��رة  املجتمعية  الق�ى  بع�ص  اأخ��ذت  الأح���داث  تلك 
الق�ات على اإنها ق�ات احتالل جتب م�اجهتها ، وعدم التعامل معها واأن 
كل ما ي�صدر عنها من قرارات و�صيا�صات وبناء �صيا�صي جديد ل ميكن 
اعتبارها �صرعية ، لأنها مل تكن مب�جب قب�ل املجتمع ، وبذلك انت�صرت 
حد  على  وال�صنية  ال�صيعية  واملحافظات  املناطق  يف  امل�صلحة  الف�صائل 

�ص�اء .
للنخب   200٣ عام  بعد  اجلديدة  ال�صيا�صية  النخب  اإ�صتيعاب  عدم   .2  
اخلا�صرة واعتماد مبداأ الزاحة ال�صامل بدل ًعن مبداأ الزاحة التدريجي 
، والذي نعني به بقاء وا�صتمرار بع�ص النخب البريوقراطية والقيادات 
يف   ، العراقي  ال�صعب  بحق  جرائم  عليها  ي�ؤ�صر  مل  التي   ، الع�صكرية 
العمل احلك�مي لتدريب اأو تهيئة ك�ادر جيدة ، مع مراقبة مكثفة على 
كل ن�صاطاتهم من اأجل �صمان دجمهم وا�صتيعابهم يف النظام ال�صيا�صي 
اإبعادهم وما �صكل�ه  اأقل كلفة من  اجلديد ، لأن تكلفة ال�صتيعاب تك�ن 
�صلطة  اأوام��ر   ( كانت   فقد   ، العراقي  ال�صيا�صي  النظام  على  خطر  من 
الئتالف امل�ؤقتة ( )1٣( يف العراق �صببا ً يف تنامي العنف ال�صيا�صي من 
خالل ت�صريح كم هائل من م�ظفي الجهزة المنية والع�صكرية والإعالم 
اإىل  اخلا�صرة  النخب  م��ن  الكم  ه��ذا  حت�يل  اإىل  اأدى  وه��ذا   ، وغ��ريه��ا 
اأدوات تعمل على ن�صر العنف ال�صيا�صي ، حماولة بذلك اف�صال التجربة 
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خالل طرح م�صروع الإ�صالح ، بفرتة زمنية مدة 100 ي�م ، والتي من 
اليها  �صينتهي  التي  النتيجة  �ص�ء  على  تغيريات  اإج��راء   �صيتم  خاللها 

التقييم  .
�صيف  ويف  العبادي   حيدر  حك�مة  ت�صكيل  من  تقريبا ً  �صنة  بعد   .2  
2015 ، وحتديدا يف �صهر اآب ، اأنطلقت حركة احتجاج وا�صعة يف بع�ص 
حمافظات العراقية اجلن�بية وال��صطى ، اأجربت رئي�ص جمل�ص ال�زراء  
" ، على القيام باإجراءات عدة  تتمثل  باإلغاء منا�صب  " حيدر العبادي 
ن�اب رئي�ص جمل�ص ال�زراء ، واإلغاء منا�صب ن�اب رئي�ص اجلمه�رية 
وال�زراء  اخلا�صة  الدرجات  خ�ص��صا ً امل�ص�ؤولني  رواتب  وتخفي�ص   ،
تلك  اأجربت  ، وكذلك  ، وغريها  ال�صخ�صية  والن�اب وحتديد احلمايات 
احلك�مة  بتف�ي�ص  القيام  على   ، الن�اب  جمل�ص  الحتجاجية  احلركة 
لأغلب �صالحياته ، وعلى الرغم من تلك الجراءات ا�صتمرت التظاهرات 
يف كل ي�م جمعة ، حتى اأعلن اخلط ال�صدري تاأييده وان�صمامه ، ومن 
ثم قيادته لهذه احلركة الحتجاجية يف 22 �صباط 2016 . )على �ص�ء 
ذلك قدم رئي�ص جمل�ص ال�زراء  " حيدر العبادي " وحتديدا ً يف اواخر 
ال�زارت وتقلي�صها  لأغلبية  لتعديل وزاري  م�صروعا ً  اأذار 2016  �صهر 
اإىل 18 وزارة ، با�صتثناء وزارتي الداخلية والدفاع ، من اأجل عدم اإرباك 
على  �صخ�صيات  تر�صح  التعديل  ذل��ك  خ��الل  من  ويتم   ، الأمني  ال��صع 
اأ�ص�ص املهنية ، والكفاءة ل�صغل احلقائب ال�زارية  " حك�مة تكن�قراط 

 . )1٩ ( ) "
       واأدت هذه الإجراءات اإىل انق�صام  روؤية الأحزاب الق�ى ال�صيا�صية 
بني   ، الن�اب  جمل�ص  بذلك  وانق�صم  املزع�مة  ال�صالحات  بخ�ص��ص   ،
معار�ص و م�ؤيد لالإ�صالح ، التي تتبناه احلك�مة العراقية التي تتطابق 
مع  روؤية احلركة الحتجاجية واملحتجني  ، وبالفعل مت الت�ص�يت على 
خم�ص وزارات منحها الثقة بتاريخ 2016/٤/26 ، وهي التعليم العايل 
والبحث العلمي ، امل�ارد املائية ، وال�صكان والبلديات العامة ، النفط ، 
وال�صناعة واملعادن ، وتاأجيل الت�ص�يت ملدة ٤ اأيام  ، حيث ف�صل جمل�ص 
اجلماهري  دفع  مما   ، احلك�مة  اأع�صاء  بقية  على  الت�ص�يت  من  الن�اب 
واأ�صتمرت   ، ال��ن���اب  جمل�ص  اإىل  ال��دخ���ل   2016/٤/٣0 ب��ت��اري��خ   ،
جمل�ص  رئي�ص  مكتب  اإىل  الدخ�ل  املحتج�ن  متكن  حتى  التظاهرات 
بتاريخ  الحتفالت  �صاحة  يف  والعت�صام  اخل�صراء  واملنطقة  ال���زراء 

2016/5/20 ، تعبريا ً عن اإ�صتيائهم  لعدم اإجراء الإ�صالح  )20(. 
احلركات  ع��اودت  حيث   ،  2018/8/22 يف  الحتجاجية  احلركة   - ت 
الحتجاجية ، بفعل اأزمة املياه يف حمافظة الب�صرة ، والتي كانت اأحد 
اأبرز الأ�صباب التي فّجرت الحتجاجات يف املدينة ، وانتقلت �صرارتها 
دجلة  مياه  منا�صيب  انخفا�ص  اأدى  اإذ   ، العراق  جن�ب  مدن  باقي  اإىل 
 ، العرب  �صط  اإىل  املاحلة  العربي  اخلليج  مياه  دخ���ل  اإىل   ، وال��ف��رات 
اأرا�صيها،  يف  املاحلة  املياه  ت�صريف  قن�ات  اإي��ران  فتح  معه  �صادف  ما 

وبذلك   .)21( ال�صابق  عن  باملائة   ٤00 بنح�  املل�حة  ارتفاع  وبالتايل 
ات�صعت الحتجاجات من حيث املكان واملطالب ، لت�صمل املطالبة بالفر�ص 
التعيني ، وحت�صني اخلدمات العامة ، ومكافحة الف�صاد ، وقد �صهدت تلك 
الحتجاجات ن�عا ً من اأن�اع العنف ال�صيا�صي ، من خالل حرق لبع�ص 
امامها  والعت�صام   ، احلك�مية  امل��ب��اين  وحما�صرة   ، احلزبية  امل��ق��ار 
عدد  ار�صال  اإىل   " العبادي  " حيدر  ال���زراء  برئي�ص جمل�ص  دفع  ، مما 
ال���زراء ، لالطالع على واقع املحافظات ، ك�زير ال�صحة ، والعمل  من 
او�صاع  ملعاجلة  ازم��ة  خلية  وت�صكيل  والنفط   ، الجتماعية  وال�ص�ؤون 
املحافظات ، وتلبية احتياجاتها ، وانتج عن ذلك �صرف مبالغ للم�صاريع 

املتلكئة واجنازها ب�صكل �صريع.
وب�صكل عام ل تختلف تلك احلركات الحتجاجية من حيث مطالبها على 
الرغم من التفاوت الزمني ، وميكن بيانها يف مطالب ثالثة  وهي )22( : 
- اإ�صالح النظام ال�صيا�صي : عرب تخلي�صه من املحا�ص�صة الطائفية ، التي 
هي اأ�صل الأزمة واأ�صا�ص اأع�جاج النظام وتدين م�صت�اه ، والعمل على 

اإعادة بنائه على وفق امل�اطنة املت�صاوية يف احلق�ق وال�اجبات . 
- مكافحة الف�صاد : ت�صاعد الغ�صب اجلماهريي من حجم الف�صاد الكبري ، 
الذي مترت�ص يف مفا�صل الدولة ونخر م�ؤ�ص�صاتها ، الأمر الذي ي�صتلزم 
عن  ف�صال ً  ، للق�صاء  اإحالتهم  والإ�صراع يف  الفا�صدين  �صرورة حما�صبة 
تخلي�ص الق�صاء من التاأثريات ال�صيا�صية والطائفية وتعزيز ا�صتقالليته 

 .
 ، امل�اطنني  معي�صة وحياة  التي مت�ص  تلك  : ل�صيما  ت�افر اخلدمات   -
واأ�صبح مطلب حت�صني اخلدمات املم�لة مركزيا ً ومنها الكهرباء ، واملاء 
، والتعليم ، وال�صحة ، ت�فري فر�ص العمل للخريجني ، والعاطلني عن 

العمل عناوين اأ�صا�صية حلركات الحتجاج . 
 ٣.املقاطعة النتخابية : 

      يعد النتخاب حقا ًمن حق�ق امل�اطنني ، اأن �صاءوا عمل�ا به اأم ل ، 
فمتى ما ت�فرت يف امل�اطن ال�صروط القان�نية والأهلية ، اأ�صبح مالكا 
ً حلق الختيار يف انتخاب من ميثله بال�صلطة الت�صريعية اأو التنفيذية ، 
وفقا ً لقناعته ال�صخ�صية ، وبذلك تنق�صم القناعات ب�صكل عام على ثالثة 

م�صت�يات هي :
 ، الدميقراطية  التجربة  ادام��ة  و�صرورة   ، النتخابات  يف  امل�صاركة   .1
وانعا�صها ب�صخ�صيات جديدة اأو بربامج �صيا�صية جديدة اي�صا ً ، حيث 
اأو ال�صالح  التغيري  قائمة ب�صرورة  القناعة على ت�ص�رات  تت�لد هذه 
اأو  احلزبية  بالأيدي�ل�جية  تتعلق  اأخ���رى  دواف���ع  وج����د  ع��ن  ف�صال ً
اأو املنافع التي يح�صل عليها الناخب يف  الزبائنية ، اأي مبقدار املنفعة 
اأو  املر�صح  اأو مبا يقدمه   ، ما  قائمة حزب �صيا�صي  اأو دعم  تبني مر�صح 

احلزب ال�صيا�صي من وع�د . 
امل�صاركة يف  بعدم  قناعات  التيار  لهذا  اأي�صا ً    ، النتخابات  مقاطعة   .2
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من جانب اأخر ، من خالل التناق�ص بني اخلطاب ال�صيا�صي التي تطرحه 
والقت�صادي  ال�صيا�صي  والتغيري  ال���ص��الح  ب�صاأن   ، امل�ؤ�ص�صات  تلك 
بالأ�صل�ب  الل��ت��زام  ع��دم  اأن  كما   . واخلدماتي  وال�صحي  والتعليمي 
ال�صراعات  كرثة  اإىل  اأدى   ، الداخلية  اخلالفات  اإدارة  يف  الدميقراطي 
�صلبا ً  وي�ؤثر   – اأثر  مما   ، الأح��زاب  �صف�ف  يف  الداخلية  والن�صقاقات 
يف متا�صكها الداخلي ، ومن ثم فاعليتها وقدرتها على التاأثري)26(. لأن 
اخلالفات والن�صقاقات التي �صهدتها اأغلب الأحزاب والق�ى ال�صيا�صية 
العراقية ، ومنها الأحزاب الك�ردية ، كاحلزب الدميقراطي الكرد�صتاين 
ال�صالمية  الدع�ة  ، كحزب  العربية  ، والأح��زاب  الكرد�صتاين  والحتاد 
، واملجل�ص الأعلى الإ�صالمي يف العراق ، واحلزب الإ�صالمي ، والتيار 
ال�صدري ، تخلق �ص�رة عامة لدى الذهن ال�صعبي على اأن هذه الأحزاب 
والق�ى ال�صيا�صية ، يرتكز همها على م�صاحلها اخلا�صة دون امل�صلحة 
ادارة  يف  الدميقراطي  النمط  على  احلفاظ  ح�ل  تدور  التي   ، ال�طنية 
الدولة ، وتعزيز �صرعية النظام ال�صيا�صي من خالل ما يقدمه من اجناز 
ال��صائل  ب��اأن  القناعة  ت���ل��دت   ( وب��ذل��ك   ، جيدة  عامة  �صيا�صات  بفعل 
يعد  ال�صيا�صي مل  النظام  واأن   ، كافية  تعد  التغيري مل  لتحقيق  التقليدية 
او  الكفاءة  وه��ي  ال   ، الأ�صا�صية  ال�صرعية  معايري  حتقيق  على  ق��ادرا ً 
الجناز  واأن �صمام الأمان الذي ي�صمن ال�صيطرة على ال�صراع ال�صيا�صي 

، وه� النتخابات يفقد قيمته ال�ظيفية بالتدرج ( )2٧(. 

 . ثالثا : سيناريوهات المستقبل
      اأن م�صتقبل اأي نظام �صيا�صي يت�قف على قدرة النظام ال�صيا�صي ، 
والفاعلني ال�صيا�صيني يف تعبئة كل امل�ارد امل�ج�دة فيه من اأجل ادامة 
امل�صكالت  كل  معاجلة  من  ال�صيا�صي  النظام  وق��درة   ، ال�صيا�صي  النظام 
والأزم��ات ، التي ت�صهدها الدولة ب�صكل عام ، فاذا ما مل ي�صتطع النظام 
ي�صهد  ف�ص�ف    ، والأزم���ات  امل�صكالت  تلك  تاأثري  تقليل  من  ال�صيا�صي 
م�صتقبله ن�عا ً من ال�صطراب ال�صيا�صي ، والذي قد ي�صل اإىل حالة من 
الن�صداد ال�صيا�صي بني املجتمع اأو ال�صعب ، وبني امل�ؤ�ص�صات الر�صمية 
، وحالة الن�صداد ال�صيا�صي ، رمبا تق�د اإىل تغيري النظام ب�صكل جزئي 
ال�صيا�صي  النظام  بها  يتمتع  التي  ال�صم�لية  درجة  كانت  مهما   ، كلي  اأو 
، وهذا ما ح�صل فعال ً يف اأغلب دول املنطقة العربية ، كم�صر وت�ن�ص 
متتع  حالة  يف  اأم��ا   . ال�ص�دان  و  اجل��زائ��ر  واأخ���ريا ً   ، و�ص�ريا  وليبيا 
النظام ال�صيا�صي بقدرة كبرية باإيجاد احلل�ل للم�صكالت ، التي ي�اجهها 
 ، ال�صيا�صي  ال�صتقرار  م��ن  ع��الِ   مب�صت�ى  يتمتع  ف�ص�ف   ، املجتمع 

وبالتايل دمي�مة عمل النظام . 
        فالنظام ال�صيا�صي العراقي ه� اأحد النظمة ال�صيا�صية ، الذي ي�اجه 
م�صكالت ب�صبب ع�امل عدة مت بيانها �صابقًا ، وهذه الع�امل ت�ؤثر �صلبا 
على م�صتقبل النظام ال�صيا�صي ، وجتربته الدميقراطية فاإن ال�صعف يف 

معاجلة تلك امل�صكالت التي ي�اجهها املجتمع العراقي ، �ص�ف تق�د اإىل 
النظام من تعزيز  ، مامل ي�صتطع  القادمة  الأي��ام  التغيري رمبا يف  عملية 
اأحداث قدرٍ  معنيٍ  من التغيري اليجابي  وج�ده و�صرعيته ، من خالل 
من  يلم�ص  والتي   ، والثقافية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صت�يات  على 
على  ال�صيا�صية  والق�ى  ال�صيا�صي  النظام  حر�ص  امل�اطن�ن  خاللها 
تقدمي ماه� اأف�صل اإليهم ، وبذلك فاإن م�صتقبل النظام ال�صيا�صي العراقي 

يدور ح�ل �صيناري�هني وهما :
 1. �صيناري� انعدام ال�صرعية .

يف  ال�صيا�صية  ال�صرعية  م���ؤ���ص��رات  ت��راج��ع  ال�صيناري�  ه��ذا  يفرت�ص   
لتبلغ مرحلة  ال�صرعية  اأدنى م�صت�يات  اإىل   ، العراقي  ال�صيا�صي  النظام 
النعدام ، لأنه مل ميكن احلديث عن �صرعية �صيا�صية متكاملة اأو متدنية 
يف ظل ا�صتمرار ال�صيا�صات العامة ال�صتخراجية والت�زيعية ، التي مت 
تناولها �صابقة ً التي ركزت ب�صكل كبري على الداء ال�صتخراجي النفطي 
، اأمام تدين اأو �صعف الأداءات الأخرى ، التي تتعلق بالتعدين اأو الغاز 
التمثيل  بت�زيع  متثل  ال��ذي   ، الت�زيعي  الأداء  وان��ح��راف  الطبيعي 
الطائفية   – ال�صيا�صية  املحا�ص�صة  �صيطرة �صيغة  ، من حيث  ال�صيا�صي 
عمل  تق�مي  يف  هاما ً  دورا ً  تلعب  التي  ال�صيا�صية  املعار�صة  وغياب   ،
احلك�مة ، وت�ص�يب �صيا�صاتها العامة ، ف�صال ًعن اإعتماد نظم انتخابية 
تراعي الأحزاب والق�ى ال�صيا�صية الق�ية دون �ص�اها ، وبذلك ل ميكن 
القيام بالتحديث احلك�مي ت�صريعي اأو تنفيذي ب�ص�رة اعتيادية ، واإمنا 
يك�ن بفعل تلك الكيانات ال�صيا�صية التي تعمل على جتديد �صخ�صياتها 
وا�صمائها احلزبية بني حني واأخر ، دون اأن ي�صل هذا التحديث ل�صل�كها 

ال�صيا�صي .
       اأما من حيث اأداء ت�زيع ال�صلطة ، فاإن الت�صارع على بل�غ الهيمنة 
املنتظمة  غ��ري  واملحافظات  الأق��ال��ي��م  وب��ني   ، الحت��ادي��ة  ال�صلطات  ب��ني 
والأ�صاليب  الدميقراطية  للقن�ات  اللج�ء  دون   ، اأخرى  باإقليم من جهة 
عن  ف�صال ً   ، ال�صيا�صية  ال�صرعية  انعدام  يف  ي�صاهم  فاأنه   ، الد�صت�رية 
وا�صتح�اذ   ، العامة  النفقات  ت�زيع  الحتادية يف  ا�صتمرار احلك�مات 
امل�ازنات  املالية يف  التخ�صي�صات  من  الأكرب  القدر  الت�صغيلية  النفقات 
�صعف  عنها  يرتتب  وم��ا   ، ال�صتثمارية  النفقات  و�صعف  الحت��ادي��ة، 
وزي��ادة  املالية  لال�صتدانة  واللج�ء   ، الإجتماعية  للم�ؤ�صرات   ّ تدن ً اأو 
معدلت الدين العام الداخلي واخلارجي ، فاإن جميع تلك الأم�ر ل تدل 
تلك  ف��اإن  وبهذا   ، والجتماعية  القت�صادية  امل�ؤ�صرات  يف  حت�صن  على 
ينهار  ، وبهذا احلالة �ص�ف  القب�ل  ت�ؤثر على عن�صر  امل�ؤ�صرات �ص�ف 

النظام ال�صيا�صي . 
اأن ت�صتمر  لها  الفتية يف العراق ، ل ميكن  فاإن الدميقراطية        وبهذا 
التي   ، ال�صعيفة  الدميقراطيات  ب��اأن  التاريخية  التجارب  اأثبتت  وقد   ،
�ص�ف  وبهذا   ، ط�يال ً ال�صم�د  لها  ميكن  ل  �صعبي  ر�صا  على  ت�صتند  ل 
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اأن  التعديني والغاز الطبيعي وتراكمية العمل بالأداء النفطي ، ميكن 
يدر ثروة مالية كبرية ت�صاهم يف اإعادة اأعمار البنى التحتية ، وت�صجع 
البطالة  م��ع��دلت  تقلي�ص  م��ن  عنه  يرتتب  مم��ا   ، ال�صناعي  الت��صع 
م�صاهمة  من  ويزيد   ، القت�صادية اخلارجية  والتبعية  والمية  والفقر 
القطاعات النتاجية الأخرى يف امل�صاهمة يف الناجت الإجمايل املحلي 
، معاجلة اخللل يف ال�صيا�صات العامة الت�زيعية ، من حيث التخل�ص 
ل�ظائف  ال�صيا�صي  التكامل  و  الطائفية   – ال�صيا�صية  املحا�ص�صة  من 
مثل  الهامة  العامة  والقطاعات  الفقرية  الطبقات  وا�صتهداف   ، ال�صلطة 
ال�صحة والتعليم والكهرباء والبلديات وغريها . عرب تقلي�ص النفقات 
حقيقية  ا�صرتاتيجية  وو�صع   ، ال�صتثمارية  النفقات  ودعم  الت�صغيلية 
اإعادة الثقة ما بني  ملكافحة الف�صاد الداري واملايل ، �ص�ف ت�ؤدي اإىل 
وال�صتقرار   ، الجتماعي  التكامل  وحتقيق   ، الجتماعية  املك�نات 
متكامل  عراقي  �صيا�صي  نظام  عن  احلديث  ميكن  وبذلك   ، ال�صيا�صي 

ال�صرعية ن�صبيا ً .
 

الخاتمة ..

اإن التمايز ال�صيا�صي بني النظم ال�صيا�صية يتعلق بكيفية ر�صم �صيا�صتها 
م�ؤ�ص�صات  متار�ص  اإذ   ، متكامل  نح�  على  �صرعيتها  وحتقيق   ، العامة 
غري  اأجهزتها  وتاأثري   ، الر�صمية  اأجهزتها  خالل  من  ال�صيا�صي  النظام 
اإىل  لل��ص�ل  مراحلها  بجميع  العامة  ال�صيا�صة  ر�صم  عملية  الر�صمية، 
ب��ادراك  يتعلق   �صروري  اأم��ر  ذل��ك  ي�صبق  وق��د   ، وعقالين  ر�صيد  اأداء 
وفهم واحت�اء معريف من قبل النخب ال�صيا�صة القاب�صة على ال�صلطة 
، جلميع اأو اأغلب امل�صاكل التي ت�ؤثر يف حياة ال�صعب التي ت�ؤثر �صلبا 
ً على ا�صتمرار النظام ال�صيا�صي ودمي�مة عمله لفرتات ط�يلة ، ولذلك 
من  والتي  امل�صاكل  لتلك  معاجلات  باإيجاد  امللحة  ال�صرورة  اأ�صبحت 
�صاأنها اأن تعك�ص �صرعية تلك النخب يف اأدارة وظائف النظام ال�صيا�صي 

 .
    ول يقت�صر احت�اء امل�صاكل والزم��ات التي يتعر�ص لها �صعب ما ، 
ك�نها م�صاكل اقت�صادية اأو اجتماعية اأو ثقافية فقط ، وامنا ي�صمل ذلك 
لالأفراد  ال�صيا�صية  لتعلقها باحلق�ق واحلريات  ال�صيا�صي  حتى املجال 
داخل اي دولة ، التي باتت مطلبا ً ملحا ً لأغلب املجتمعات الن�صانية 
،  يف ظل النفتاح املعريف والتكن�ل�جي وتط�ر و�صائل الت�صال بني 
املجتمعات وال�صع�ب . بالإ�صافة اإىل اإن جميع تلك ال�صيا�صات العامة 
، ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية يجب اأن تخ�صع اإىل 
الداخلية  املجتمعية  احلاجات  تفر�صها  التق�مي  من  منتظمة  دوري��ات 
اأو املتغريات الإقليمية اأو الدولية ، لغر�ص ا�صتيعابها ا�صتيعابا ً جيدا 
اأو  الداخلية  الدولة  ظروف  تفر�صها  قاهرة  متغريات  اأي  حدوت  ملنع   ً
اخلارجية ، لأن ذلك �صي�صع الدولة ونظامها ال�صيا�صي عر�صة للتده�ر 

والنهيار اأو التفكك .

     ومن خالل ذلك ميكن اأن تعك�ص ال�صيا�صات العامة ، درجة �صرعية 
ك�نها  �صرورة  اأ�صبحت  ال�صيا�صية  ال�صرعية  لأن  ال�صيا�صي  النظام 
حتمل يف م�صم�نها عن�صرين هما القب�ل ال�صيا�صي والر�صا املجتمعي 
اإجتاه النظام ال�صيا�صي والنخب احلاكمة من خالل ما تقدمه امل�ؤ�ص�صات 
الر�صمية من اأعمال واأداءات من �صاأنها اأن حتقق وتلبي جميع املطالب 
والطم�حات التي تراود م�اطني الدولة . وبالتايل ميكن حتقيق درجة 
عالية من ال�صتقرار ال�صيا�صي واملجتمعي ، فبدون ر�صم �صيا�صات عامة 
ل ميكن اأن تنم� ال�صرعية ال�صيا�صية ، ول ميكن اأن يتحقق ال�صتقرار 
على  العتماد  اأو  قهر  دون  طبيعي  نح�  على  واملجتمعي  ال�صيا�صي 
اأن  ال��صائل الب�لي�صية التي تعك�ص �ص�رة النظام ال�صم�يل . وحتى 
ما  وه��ذا  ال�صتقرار  ذلك  لتحقيق  مالئمة  غري  اأ�صبحت  ال��صائل  تلك 
ترجمته التح�لت ال�صيا�صية التي �صهدتها اأغلب دول العامل ال�صم�يل 

ومنها دول املنطقة العربية بعد عام 2011 . 
     لذلك فاإن الدول التي �صهدت حت�لت �صيا�صية ومنها دولة العراق 
حتِد  اأم��ام  اجلديدة  ال�صيا�صية  ونخبها  الدميقراطية  جتربتها  تك�ن 
كبري ، يدور ح�ل قدرة هذا النظام ال�صيا�صي اجلديد من تقدمي ماه� 
اأف�صل من ال�صابق ، وحداث تغيري يلتم�صه ُ املجتمع العراقي ين�صب يف 
يتعر�ص  واإل   ، العراقي  امل�اطن  الأول يف حت�صني ج�دة حياة  املقام 
النظام اجلديد ونخبه ال�صيا�صية لتح�ل م�صاد اأثر ف�صله اأو تدين اأدائه 

ال�صيا�صي اإجتاه ال�صعب

الهوامش

ال�صيا�صية  واآث����اره  الإداري  الف�صاد   : داود   ر���ص��ا  حممد  اب��ت��ه��ال   -
،بحث  الف�صاد  العراق يف  اإىل جتربة  اإ�صارة  خا�صة  مع  والقت�صادية 
الإ�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز   ، دولية  درا���ص��ات  جملة   يف  من�ص�ر 
والدولية – جامعة بغداد ، بال جملد ،  العدد ٤8 ، 2011، �ص �ص ٧٣-

٧٤
- تغريد داود �صلمان داود : الف�صاد الداري واملايل يف العراق واثره 
القت�صادي والجتماعي )ا�صبابه، ان�اعه، مظاهره، و�صبل معاجلته(  
كلية   ، القت�صادية والداري��ة  للعل�م  الغري  من�ص�ر يف جملة  ، بحث 
– جامعة الك�فة ، املجلد 10 ، العدد ٣٣  ،2015 ،  الدارة والقت�صاد 

�ص 10٤.
 ، وتطبيقات  ق�صايا  ال�صيا�صي  الت�صال   ،: زغيب  الفقار  ذو  �صيماء   -

الدار امل�صرية اللبنانية ، القاهرة ، ط1، 2015. �ص ٣12.
ال�صمري  ح�صني  عبا�ص  وح�صني  ال�صكري  ال�احد  عبد  العظيم  عبد   -
الجتماعية  و  القت�صادية  وانعكا�صاته  النامية  ال��دول  يف  الف�صاد   :
و�صبل مكافحته ) العراق حالة درا�صية للمدة 200٤ – 2011 ( ، بحث 
من�ص�ر يف جملة القاد�صية للعل�م الدارية والقت�صادية ، كلية الدارة 
والقت�صاد – جامعة القاد�صية ، املجلد 15 ، العدد ٣ ، 201٣، �ص 166.





27 أيلولالسنة الرابعة عشرالعدد 49

ول غل� اأن ميزنا بني مراكز الأبحاث ومراكز التفكري يف هذا املجال، 
وتاأثريا،  ونف�ذا  عمال  منه  اأو�صع  او  الأول  من  تط�را  اأكرث  فالثاين 
فمراكز الأبحاث هي ن�اٍد اكادميية تقدم درا�صات تخ�ص�صية حتكمها 
العراق  الكثري منها ول�صيما يف  املقا�صات الكادميية، ولهذا قد جند 
القرار يف الكثري من اجل�انب، ونق�صد بالبعد يف  بعيدة عن �صانع 
وحركة  دينامية  وحت��دد  حتكم  التي  البيئة  عن  بعيدة  امل��ج��ال،  ه��ذا 
عن  مبعزل  تك�ن  اأما  درا�صاتها  فاإن  الثاين  البعد  اما  القرار،  �صانع 
�صانع القرار يف ال�قت الذي تنا�صده بتطبيقها، او ل تلبي ما يروم 
وت�صبح  تتط�ر  اأن  املمكن  من  الأبحاث  مراكز  اأن  غري  عليه.  العمل 
عمله.  وديناميكية  القرار  �صانع  من  قريبة  اأ�صحت  اإذا  للفكر  مراكز 
�صيا�صية  ن�اٍد  ن�صف  فهي  الفكر  مراكز  فاأن  البحاث  مراكز  فبخالف 
ون�صف مراكز اأبحاث اكادميية، حيث يلتقي امل�ص�ؤول�ن ال�صيا�صي�ن 
فت�صكل  امل�ؤ�ص�صات،  وم�ص�ؤول�  واخل��رباء  اجلامعي�ن  والأ�صاتذة 
انتاج  على  قادرة  يجعلها  مما  الفكار"،  "خمتربات  الفكر  مراكز  هنا 
ال�صيا�صي  النقا�ص  اغناء  على  ق��ادرة  �صتك�ن  وبالتايل  �صيا�صي  فكر 
ج�صرا  ت�صكل  الفكر  مراكز  ف��اإن  وعليه  املنا�صبة.  اخليارات  وت�ليد 
بالأفكار  الثاين ويغذيه  قدرة  الأول  يعزز  الأكادميي وال�صيا�صي  بني 
والتحليالت والقرتاحات من اجل اإدارة امل�صكالت املعقدة يف البيئة 
اأمفيتامينات- الفكر  مراكز  تك�ن  هذه  واحلالة  والدولية.  املحلية 

من�صطات- ثقافية لأ�صحاب القرار ال�صيا�صي)1(.
واحل��رك��ات  والأن��ظ��م��ة  ال���دول  اهتمام  ج��ل  الفكر  م��راك��ز  �تاأخذ  لذلك 
ال�صيا�صية والفكرية، لدرجة اأنها اأ�صبحت م�صدرا للت�جيه والت�عية 
الفكر  ت���ؤدي دورا مهما يف تط�ير  العام، حتى غدت  ال��راأي  وبل�رة 

ال�صيا�صي وال�صرتاتيجي للدولة. 

اأول: الرافد غري الر�صمي: مراكز الفكر والأبحاث ودبل�ما�صية امل�صار 
الثاين 

القرار  ب�صنع  والأب��ح��اث  الفكر  مراكز  عالقة  يف  البارز  التط�ر  اأن 
وذلك  للدولة  الدبل�ما�صية  املهام  تط�ير  يف  يتج�صد  بات  ال�صيا�صي 
يف  ال��دول��ة  م�صالح  لتحقيق  الداعمة  للمداخل  اإي��ج��اده��ا  خ��الل  م��ن 
الدول الأخرى يف  لقن�ات الت�صال مع  البيئة اخلارجية، وتن�يعها 
ظل التعقيدات التي تالزم النظام الدويل والإقليمي. ولعلنا ل نغايل 
البعثات  عمل  ي���ازي  دور  ذات  الأب��ح��اث  مراكز  اأ�صبحت  قلنا:  اإذا 
الدبل�ما�صية يف اخلارج بل ي�ؤثر يف فاعليتها يف كثري من الأحيان، 
خ�ص��صًا عندما يت�صل الأمر بتلك الق�صايا التي من �صاأنها دعم جه�د 
يعرف  ما  اأنتج  ال��ذي  الأم��ر  الدولية.  املحافل  يف  اخلارجية  وزارة 
ين�صط  والتي  الثاين  امل�صار  دبل�ما�صية  اأو  امل�ازية  بالدبل�ما�صية 
الدولة  دبل�ما�صية  دع��م  يف  البحثية  امل��راك��ز  يف  اخل��رباء  دور  فيها 

الر�صمية)2(.
غري  احل����ارات  باأنها  الثاين  امل�صار  دبل�ما�صية  فهم  ميكن  وب��داي��ة 
الر�صمية حلل امل�صكالت او النزاعات، فدبل�ما�صية امل�صار الثاين هي 
الدول  اأو  اجلماعات  اأع�صاء  بني  ر�صميا  وغري  حك�ميا  غري  "تفاعال 
املتخا�صمة، يهدف اإىل: و�صع ال�صرتاتيجيات، والتاأثري على الراأي 
قد  بطرق  وامل��ادي��ة  الب�صرية  امل���ارد  وتنظيم  ال��ق��رار،  و�صانع  العام 

ت�صاعد على حل النزاع")٣(.
وهنا ميكن الق�ل: اإن حمادثات اأو ح�ارات دبل�ما�صية امل�صار الثاين 
التفاعل  تعزيز  اأجل  من  تعقد  والأبحاث  الفكر  مراكز  بها  تق�م  التي 
غري الر�صمي بني امل�صاركني فيما يتعلق بالق�صايا ال�صيا�صة والأمنية 
التي تق�صم دولهم، بهدف اإيجاد �صبل للحد من الت�ترات اأو اإيجاد حل 





29 أيلولالسنة الرابعة عشرالعدد 49

العقبات  عن  املتنازعة  الأط��راف  تخلت  اإذا  انه  مفاده:  افرتا�ص  من 
الجتماع  على  �صت�افق  فاإنها  التفاو�ص،  لعلمية  املحددة  النف�صية 
اأ�صا�ص  على  املفاو�صات  هذه  و�صتجري  ر�صمية،  مفاو�صات  لأج��راء 
امل�صالح امل�صرتكة، وهي عن�صر اأ�صا�صي يف حل النزاعات. خ�ص��صا 
وان الطبيعة غري الر�صمية لدبل�ما�صية امل�صار الثاين تتيح لالأطراف 
البديلة  واملناهج  الفعل،  وردود  الأفكار  وا�صتك�صاف  اأثارة  امل�صرتكة 
مالئمة  بيئة  يهيئ  الذي  الأمر  ملزم،  غري  لإطار  وفقا  املف��صات،  يف 

للمفاو�صات بني الأطراف املتنازعة)6(.
اإذ تق�م دبل�ما�صية امل�صار الثاين على الفر�صية القائلة باأن املناق�صات 
غري الر�صمية ت�فر حرية للعمل ل ُتتاح لالأطر الر�صمية. وهذه احلرية 
ال�صراع واأ�صبابه، واحلاجات  لتفح�ص جذور  الفر�صة  تقدم بدورها 
الإن�صانية التي تكمن وراءه، بغية ا�صتك�صاف احلل�ل املمكنة انطالقا 
التي تقف  الع�ائق  التعرف على  العام، وكذلك  الراأي  من وجهة نظر 
لي�صت  التي  الق�صايا  اإىل  م�صبقا  والنظر  اأف�صل،  عالقات  وج��ه  يف 
الت�ا�صل  عملية  متكني  وكذلك  بعد،  الر�صمي  الأع��م��ال  ج��دول  على 
وجهة ل�جه بني الأطراف املتنازعة، الأمر الذي ي�صاعد امل�صاركني يف 
اإيقاف عملية التجريد من ال�صفات الإن�صانية، والتغلب على الع�ائق 
النف�صية، والرتكيز على بناء العالقات، واإعادة هيكلة ال�صراع ب��صفه 

م�صكلة م�صرتكة ميكن حلها عن طريق التعاون)٧(.
وال�صعب يف  ال��ن��اع��م  امل�����ص��ار  ب��ني  والأب���ح���اث  الفكر  م��راك��ز  ث��ان��ي��ا: 

دبل�ما�صية امل�صار الثاين
دبل�ما�صية  اإطار  والأبحاث يف  الفكر  مراكز  اأن عمل  نعي  اأن  ينبغي 
امل�صار الثاين وخ�ص��صا يف العراق ل يعدو اأن يبتعد عن امل�صار الناعم 
)Soft(، اإذا لتزال التجربة ومقدار ال�صلطة املمن�حة لها يف العراق ل 
متكنها من القرتاب من امل�صار ال�صعب )Hard( يف دبل�ما�صية امل�صار 
الثاين كاحلالة مع مراكز الفكر والأبحاث المريكية، واإذا نحينا هذا 
الأمر جانبا �صنجد اي�صا ان مراكز الأبحاث يف العراق مل ت�صع على 

جدول اعمالها هذا الأمر، اأو مل تت�صدى له حتى ال�قت احلا�صر.
يف  "الناعم"  امل�صار  حمادثات  تهدف  الق�ل:  ميكن  عامة  وب�ص�رة 
الآراء  تبادل  خالل  من  ال�عي،  بناء  اإىل  الثاين  امل�صار  دبل�ما�صية 
وذلك  املختلفة،  الأط��راف  بني  واملعل�مات  واملفاهيم  النظر  وجهات 
لتح�صني فهم كل جانب مل�اقف و�صيا�صات الطرف الأخر ويف حماولة 
كاحلالة  العدو)8(.  وجه  وروؤية  ال�صخ�صية  النطباعات  ل�صتك�صاف 
نقا�صات  اأجراء  التي تعكف على  الإقليمي  الأمن  مع احل�ارات ح�ل 
ناعمة بني الأطراف املختلفة او م�ؤمتر ح�ار بغداد الذي اأقامه املعهد 
ال���روؤى،  خمتلف  ملناق�صة   ،201٧ ال��ع��ام  يف  الفكر  حل���ار  العراقي 
ال�صيا�صية والقت�صادية والمنية واملجتمعية لعراق ما بعد )داع�ص(. 
ببع�صهم  الإمل���ام  على  امل�صاركني  الناعم  امل�صار  حم��ادث��ات  وت�صاعد 

ال��ذي  لل�صراع  الإن�����ص��ان��ي��ة  ل��الأب��ع��اد  فهمهم  م��ن  ي��زي��د  مم��ا  البع�ص، 
واحلك�مات  والنخب  اجلمه�ر  اإع���الم  خ��الل  فمن  فيه.  ينخرط�ن 
امل�صارك�ن  ي�صهم  ق��د  اكت�صب�ها،  التي  وال���روؤى  باملفاهيم  املعنية 
ل�صيا�صة  جديدة  واأول���ي��ات  خيارات  ت�صكيل  يف  مبا�صر  غري  ب�صكل 
الناعم  امل�صار  حمادثات  يف  املرغ�بة  النتائج  اح��دى  اأن  اإذ  الدولة. 
ثم  ومن  ر�صمية،  وغري  ر�صمية  ب�صفة  ي�صارك�ن  امل�صارك�ن  اأن  هي 
فاإن النطباعات التي يكت�صب�نها يف املحادثات �صتك�ن بني دوائرهم 
الر�صمية اأو غري الر�صمية. ويف ال�اقع غالبا ما تهدف حمادثات امل�صار 
الناعم اإىل ن�صر النتائج النهائية للمداولت التي جرت بني امل�صاركني 

من اجل تر�صيد عملية �صنع القرار وت�ليد اخليارات املنا�صبة)٩(.
وعلى النقي�ص من ذلك، تهدف حمادثات امل�صار ال�صعب اإىل التفاو�ص 
ب�صاأن اتفاق بني الأطراف املعنية. ففي حمادثات امل�صار ال�صعب يتم 
ت�ظيف امل�قف غري الر�صمي للم�صاركني يف دبل�ما�صية امل�صار الثاين 
معها  التعامل  ميكن  ل  التي  احل�صا�صة  الق�صايا  ح�ل  حمادثات  لبدء 
التي مل تعرتف بعد  الأط��راف  اأن تتم بني  اأو ل ميكن  باإطار ر�صمي، 
ببع�صها البع�ص، وبالتايل ل ميكن اأن تتفاعل مع بع�صها البع�ص يف 
"ال�صعب"  امل�صار  حمادثات  من  والهدف  الر�صمية)10(.  املفاو�صات 
يف دبل�ما�صية امل�صار الثاين ه� م�صاعدة احلك�مات على التفاو�ص 
عند  مقب�ل  يك�ن  تفاهم  اإىل  ال��ص�ل  اأو  �صيا�صية،  اتفاقيات  ب�صاأن 
مع  كاحلالة  الر�صمية.  املفاو�صات  لبدء  متهيدا  املت�صارعة  الأط��راف 
يف  اأو�صل�  يف  ج��رت  التي  والفل�صطينية  )الإ�صرائيلية(  املباحثات 
يف  دوره��ا  الثاين  امل�صار  دبل�ما�صية  اأدت  حيث  الت�صعينات،  اأوائ��ل 
جلب اأطراف ال�صراع اإىل عملية �صالم ر�صمية بني )الكيان الإ�صرائيلي( 
ومنظمة التحرير الفل�صطينية بعد اأجراء حمادثات ثنائية �صرية بهدف 

حل النزاع بني الطرفني املت�صارعني)11(.  
وما يجدر ذكره يف هذا املجال: اأن اأن�صطة دبل�ما�صية امل�صار الثاين 
على  التفاو�ص  ت�صهيل  اإىل  ت�صعى  وال��ت��ي  "ال�صعب"  امل�����ص��ار  ذو 
التفاقيات ال�صيا�صية بني احلك�مات، عادة ما تت�صمن �صكل من اأ�صكال 
نقل امل�صار الثاين اإىل امل�صار الأول )اأي الدبل�ما�صية الر�صمية( اأي اأن 
عمليات  يف  باأخرى  اأو  بطريقة  ت�ؤثر  الثاين  امل�صار  حمادثات  نتائج 

امل�صار الأول اأي امل�صار الر�صمي للدولة. 
ثالثا: �صبل الرفد غري الر�صمي ملراكز الفكر والأبحاث يف دبل�ما�صية 

امل�صار الثاين
تتن�ع �صبل الرفد غري الر�صمي التي ميكن اأن تق�م بها مراكز الفكر 

والأبحاث يف جمال دبل�ما�صية امل�صار الثاين ومنها ما يلي:
 1. قناة خلفية: نظرا لت�صلب امل�اقف الر�صمية بني الدول جتاه ق�صية 
دبل�ما�صية  خ��الل  من  والأب��ح��اث  الفكر  مراكز  ت�صاعد  اأن  ميكن  م��ا، 
امل�صار الثاين على خلق قناة خلفية مل�صاعدة القادة اأو اجلهات الفاعلة 
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جمم�عة وا�صعة من امل�صاركني حتى اأولئك الذين كان�ا املعادين يف 
وا�صع  �صم�ل طيف  اأجل  من  وذلك  الثاين،  امل�صار  البداية حل�ارات 
من الأطراف املتنازعة، وحت�صيل اأو ك�صب قب�ل جماهريي للنتائج 

املنبثقة عن دبل�ما�صية امل�صار الثاين. 
امل�صار  دبل�ما�صية  جن��اح  على  ي���ؤث��ر  ال��ذي  الثالث  العامل  اإن   .٣  
الثاين ه� ن�عية امل�صارك�ن يف حمادثات امل�صار الثاين. اإذ قد يك�ن 
اأيدي�ل�جيني ويعار�ص�ن  الثاين  امل�صار  دبل�ما�صية  امل�صارك�ن يف 
واأطر  عالقات  على  منفتحني  اأ�صخا�صا  ولي�ص  اخل�صم،  مع  التعاون 
اأمنية و�صيا�صية جديدة، اأو قد ياأتي امل�صارك�ن يف دبل�ما�صية امل�صار 
اأمنية  ثقافات  من  انطالقا  عدائية،  اأو  مت�صككة  م�اقف  مع  الثاين 
و�صيا�صية تتعار�ص مع الأفكار التعاونية، وه� ما يجعل امل�صارك�ن 
�صلبية على خ�ص�مهم، مما ي�صعف من  اأكرث  يط�رون وجهات نظر 

احتمالية جناح دبل�ما�صية امل�صار الثاين.
 ٤. اإن العامل الرابع الذي ل يقل تاأثريه عن الع�امل الأخ��رى، ه� 
اإذ  الثاين،  امل�صار  دبل�ما�صية  يف  املي�صر  امل�صاركني  �صدق  م�صت�ى 
تكتيكا  الثاين  امل�صار  دبل�ما�صية  املتنازعة  اجلماعات  ت�صتخدم  قد 
النق�صامات  لت�صبب  ا�صرتاتيجيا  اأو  امل��ع��ل���م��ات،  جمع  اأج���ل  م��ن 
امل�صار  دبل�ما�صية  املي�صر  ي�صتخدم  قد  وباملثل،  لال�صتغالل،  القابلة 
عمليات  يف  املتنازعة  الأط��راف  من  تنازلت  على  للح�ص�ل  الثاين 
ال�صيا�صة  يف  �صع�ده  لتاأكيد  ي�صتغلها  قد  اأو  امل�زاية،  الدبل�ما�صية 
عن  الثاين  امل�صار  مبحادثات  ت�صر  التي  املمار�صات  وهي  الدولية. 
طريق احلد من الإخال�ص الذي ي�صكل النقطة املركزية يف كل عملية 
ينبغي  الثاين  امل�صار  دبل�ما�صية  جن��اح  اأج��ل  من  لذلك  تفاو�صية، 
الأخ��ر، ف�صال عن  الطرف  دقة وجدية  العتبار مدى  ي�ؤخذ بنظر  اأن 

املي�صر.
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لحوار الفكر
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  ميثل انهيار الحتاد ال�ص�فيتي ال�صابق نقطة فا�صلة يف تاريخ رو�صيا 
احلديث واملعا�صر بعد اأن كانت متار�ص عالقاتها كق�ة عظمى متار�ص 
ن�عا من الهيمنة والنف�ذ العاملي ،وما نتج عن ذلك من ت�صيق ملجالتها 
يف حرية احلركة التي فر�صت عليها منطًا جديدًا من العالقات، ومع 
و�ص�ل  بعد  وخ�ص��صا  رو�صيا  يف  ال�صيا�صية  الح���داث  ت��ط���رات 
عن  تبحث  رو�صيا  اخذت  لل�صلطة  ب�تني  فالدميري  الرو�صي  الرئي�ص 
يف  القرار  �صناع  لدى  اهتماما  خلق  ما  ،وه���  نف�صها  تعريف  اإع��ادة 
مبختلف  نف�صها  فر�ص  يف  الرو�صية  املحاولت  مع  بالتزامن  رو�صيا 
ال��صائل والأدوات ومنها العامل القت�صادي على دول املنطقة ،التي 
باعتباره  الإقليمي  اجل�ار  �صيما  ل  الرو�صي،  الهتمام  حم�ر  متثل 
املهم  اجلغرايف  امل�قع  يف  متثل  لرو�صيا،  ا�صرتاتيجية  اأهمية  ميثل 
التي تتمتع به منطقة اجل�ار القريب، والتي ت�ؤهلها لن تك�ن حمطة 

اهتمام وتناف�ص بني الق�ى الدولية الطاحمة للنف�ذ والت��صع.
اإىل تعظيم اقت�صادها عرب تط�ير  الأم��ر دف��ع برو�صيا              ه��ذا 
هذه  اأه��م  ،ومت��ث��ل  العليا  اأه��داف��ه��ا  حتقق  وا�صاليب  ا�صرتاتيجيات 
ال�صريع  املرييديان  وطريق  الأورا�صي  الحتاد  القت�صادية  امل�صاريع 
ميثل  الرو�صي(الذي  احلرير  طريق  ب���)  اإعالميا  يعرف  ب��ات  ما  اأو 
امتدادًا ملبادرة احلزام والطريق ال�صينية ،وهي تتمح�ر نح� هدف 
ف�صاًل  القت�صادية،  التنمية  بتحقيق  يتعلق  وا�صرتاتيجي  اأ�صا�صي 
عليها  بات  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  العاملي،  لدورها  رو�صيا  ا�صتعادة  عن 
وم�اجهة حتديات اأي تغلغل يهدف اإىل امل�صا�ص بروؤيته التي متثلها 
احلي�ية  جمالتها  داخل  والت��صع  التمدد  مبحاولة  الأخ��رى  الق�ى 

تهديد لأمنه .
            وعليه تكمن اأهمية الدرا�صة يف ك�نها متاأتية لتف�صري التح�لت 

احدى  ار�صت  والتي  الرو�صية  ال�صيا�صة  منطلقات  يف  ال�صرتاتيجية 
والتي  الفكرية  وفر�صياتها  اجلي�ايك�ن�ميكي  العامل  جمالتها 
الرو�صية  ال�صيا�صة  ابعاد  �صياغة  يف  الرئي�صة  الجت��اه��ات  ح��ددت 
وتط�يرها للحفاظ على م�صاحلها والتي ترجمتها على اأر�ص ال�اقع 
من خالل م�صاريعها القت�صادية التي برزت مالحمها اأكرث يف م�صروع 

املريديان ال�صريع. 
اأن   " ا�صكالية  امل��ص�ع وبالتايل ممكن طرح             ولأهمية هذا 
ت�صاعد  والدولية يف ظل  الإقليمية  البيئة  واملتغريات يف  التح�لت 
الت�ص�ري  الط��ار  م�صارات  ر�صم  يف  �صاهمت  القت�صادية  الع�امل 
حتقيق  يف  رو�صيا  تتبعه  ال��ذي  اجلي�ب�ليتيكي  التفكري  منط  يف 
فر�صية  خالل  من  الت�صاوؤلت  هذا  على  الإجابة  وتنطلق  اهدافها". 
مفادها "حتاول رو�صيا ر�صم �صيا�صة اقت�صادية مت�ازنة مع المكانات 
ال�صيا�صة  يف  اله��ت��م��ام  حم���ر  �صكلت  وال��ت��ي  الأخ����رى  وال���ق���درات 
خالل  من  وال��دويل  الإقليمي  ح�ص�رها  وتاأكيد  لرو�صيا  اخلارجية 

جتاوب بع�ص الق�ى مع طروحاتها ال�صيا�صية والقت�صادية ".
 تفر�ص علينا منهجية الدرا�صة تناول هذا امل��ص�ع باإتباع اأكرث من 
ال��صفي  املنهج  ا�صتخدم  مت  فقد  ال�صرورة،  اقت�صاء  بح�صب  منهج 
من خالل دار�صة طبيعة املتغريات الدراماتيكية التي ي�صهدها النظام 
ت�ظيف  جرى  كما  القت�صادية.  وال�صراكات  للق�ة  وت�صاعد  الدويل 
املنهج ال�صتقرائي لفهم الأدوات التي اعتمدتها رو�صيا يف ت�جهاتها 
الإقليمية  ال�صاحة  على  وج���ده��ا  تر�صيخ  ب��ه��دف  ال�صرتاتيجية 
والدولية، ف�صاًل عن معرفة طبيعة التحديات وامل�صاعب التي �صكلت 
نقطة حم�رية  للم�صالح الرو�صية. وات�صاقا مع ما تقدم �صيتم ت�زيع 
هيكلية الدرا�صة اإىل ثالث حماور ي�صمل املقدمة. ويركز املح�ر الأول 
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جديدة  تعطي الأول�ية ل للع�امل الأيدي�ل�جية اأو الأثنية الدينية 
املنظ�ر اجلي�ب�ليتيكي  التي متثل ج�هر  الع�امل  من  �ص�اها  وما 
القت�صادي  ال���اق��ع  ح���ل  بالأ�صا�ص  تتمح�ر  ذل��ك  م��ن  ب��دل  ولكّنها 

املح�ص يف عالقته باملكان وه� املنظ�ر الذي �صكل حم�ر اهتمامها.
)فالدميري  الرو�صي  الرئي�ص  اإن  الق�ل  ميكن  ،رمبا  ال�صياق  هذا  يف   
املكانة  ا�صتعادة  يف  رغبته  ُيخِف  مل   )Vladimir Putin ب�تني- 
لتحقيق  ع��دي��دة  اأدوات  وا�صتح�صر  ال���دويل،  النظام  يف  الرو�صية 
مناطق  على  ال�صيطرة  �صمان  عرب  ع�صكري  منها  البع�ص  الأم��ر،  ذلك 
ال�صلة مبا يعرف  الآخر وثيق  النف�ذ)*(احلي�ي لرو�صيا، والبع�ص 
ب���"النم�ذج الرو�صي"، والذي ينط�ي على قيم ال�طنية وامل�صيحية 
الأرث�ذك�صية  املقد�صة  للم�اقع  اأهمية  بذلك  ليعطي  الأرث�ذك�صية 
ذلك،  ومب���ازاة  الرو�صي،  الدور  تاأكيد  اأدوات  من  وعّدها  الرو�صية، 
حيث  للدميقراطية،  خمتلًفا  �صكاًل  )ب�تني(  الرو�صي  الرئي�ص  �صاغ 
بتقاليده  الرو�صي  ال�صعب  "ق�ة  تعني  الرو�صية  الدميقراطية  باتت 
اخلا�صة للحكم الذاتي، ولي�ص ال�فاء باملعايري املفرو�صة على رو�صيا 

من اخلارج".    
           يلحظ هنا تركيز) ب�تني( على بناء روؤيته اجلي�ب�لتيكية لت�جهات 
كاأحد  اأورا�صيا،  منطقة  يف  وج�دها  تعزيز  نح�  اخلارجية  رو�صيا 
 )Halford Mackinder -التمثالت التي و�صعها )هالف�رد ماكندر
اجلغرايف  الرتكاز  "نقطة  بعن�ان  حما�صرته  يف   ،)1٩٤٧-1861(
للتاريخ" يف العام) 1٩0٤( نظرية "قلب الر�ص" والتي ترى اأن قلب 
ت�صيطر  التي  الدولة  متنح  واأنها  اأورا�صيا،  منطقة  يف  يتمثل  العامل 
العامل  على  لل�صيطرة  الالزمة  واجلغرافية  القت�صادية  الق�ة  عليها 
ذلك  على  دل��ل   ، كبرية  اقت�صادية  م���ارد  من  متتلكه  ما  ظل  يف  كله، 
روؤية  الت�جه  لهذا  اأ�صا�صية  كدعامة  للظه�ر  اأورا�صيا  م�صطلح  ع�دة 
ال�زير الربتغايل ال�صابق )برون� ما�صيا�ص- Bruno Macias( من 
خالل افرتا�صه "اإن م�صتقبل النظام الدويل �ص�ف حتدده ال�صراعات 
اكت�صبت  ذلك  بجانب  اأورا�صيا".  على  لل�صيطرة  الكربى  الق�ى  بني 
نح�  الطريق  اأورا�صيا:  )فجر  املعن�ن  كتابه  يف  ا�صرتاتيجية  اأهمية 
التناف�ص  نظام عاملي جديد(، ال�صادر يف العام )2018(على جتليات 
على  للهيمنة  والهند  املتحدة  وال�ليات  وال�صني  رو�صيا  بني  الدائر 
)ما�صيا�ص(،  تعبري  حد  على  العامل"،  "قلب  مبنزلة  يعد  الذي  الإقليم 
التجارة،  ومم��رات  الطاقة،  واحتياطات  اجلغرايف،  المتداد  ب�صبب 
هذه  يف  ال�صتثمار  وفر�ص  ال�صخمة،  التحتية  البنية  وم�صروعات 
املنطقة )(،هنا حتديًدا ميكن الق�ل اإن الدراك اجلي�ب�ليتيك الرو�صي 
بدا وا�صحًا يف ت�صكيل مالمح املجال الأورا�صي الذي يحظى باهتمام 
الأوروب��ي  الرف�ص  اأهمها  عديدة،  لعتبارات  الرو�صية  القيادة  لدى 
رو�صيا  تعد  ذلك،  على  عالوة  الأوروبية،  املنظ�مة  يف  رو�صيا  لدمج 

متعددة  وا�صعة  دول��ة  واأنها  ا  خ�ص��صً اأورا�صيا،  يف  حم�رية  دول��ة 
هذا  ومن  لأورا�صيا،  م�صغرة  �ص�رة  متثل  فاإنها  وبالتايل  الأع��راق، 
املنطلق، �صرعت رو�صيا يف بناء " الحتاد القت�صادي الأورواآ�صي�ي" 
)UEEA( يهدف اإىل التناف�ص مع الق�ى القت�صادية الكربى، ويعزز 
من النف�ذ الرو�صي يف ال�قت ذاته، ويخدم م�صالح رو�صيا وم�صاعيها 

نح� امل�صاركة يف قيادة النظام الدويل .
التي �صاغها)  الفكرية  اأن الطروحات  اآخ��ر ،جند              من جانب 
نظريته  يف   )1٩18  –  18٤5(  )Vidal  Blach لب��ال���ص-  ف��ي��دال 
"املمكن"  وتعني   )Possible("الب��صيبيليزم  " اجلي�ب�ليتيكية 
كان لها اأثرا يف الت�ص�رات ال�صرتاتيجية للرئي�ص الرو�صي )ب�تني( 
)لبال�ص(  فيها  ،وراأى  لرو�صيا  املكاين  الت��صع  علمية  اإىل  ونظرته 
)تاريخي(،اإذ  وزماين  مكاين)جغرايف(  اأفقان  ال�صيا�صي  التاريخ  اإن 
ينعك�ص العامل اجلغرايف يف ال��صط املحيط ،اأما التاريخي فينعك�ص 
ال��صع  اإىل  النظر  اقرتح  ،وهنا  املبادرة  �صاحب  نف�صه  الإن�صان  يف 
عاماًل  لتغدوا  تفعل  اأن  ميكن  اإمكانية  اأو  احتمال  اإن��ه  على  املكاين 
�صيا�صيًا حقيقياُ، وميكن اأن ل تفعل وهذا ما يرتبط ب�صكل كبري بالعامل 
اجلغرايف  للعامل  ميكن  فال  املكان،  هذا  �صاكن  الإن�صان  اأي  الذاتي 
للدولة وحده اأن يك�ن مبفرده لتف�صري �صل�كها اخلارجي ،واإمنا يجب 
اإليه دور الإن�صان �صانع القرار الذي له القدرة على جعل  اأن ي�صاف 

العامل اجلغرايف فاعاًل اأو غري فاعل لتك�ن بذلك "الب��صيبيليزم" .
           وعليه، ميكن الق�ل اأك��دت العديد من الدرا�صات ال��دور الذي 
وتاأثرها  للدولة  ال�صاملة  ال�صرتاتيجية  �صياغة  له  تتعر�ص  ظّلت 
حدد)مي�صيل  رو�صيا،فمثال ً يف  القرار  ل�صانع  ال�صخ�صية  بالع�امل 
عقل  )داخ��ل  كتابة  Michel Eltchaninoff(يف   - الت�صانين�ف 
الت�جهات  اأن  برهنة   ،)2018( العام  يف  ال�صادر  ب�تني(  فالدميري 
ال�صيا�صية للرئي�ص الرو�صي، واأهم املك�نات الفكرية لهذه الت�جهات 
املحافظة  والأفكار  ال�صيا�صية  ال�اقعية  بني  ما  بدرجة  جتمع  والتي 
الرو�صية  املكانة  للتاأكيد على  اجلي�ب�ليتيكية، وكالهما يتم ت�ظيفه 
لرو�صيا  املناوئة  ال��ق���ى  واإ���ص��ع��اف  وم�اجهة  املعا�صر  ال��ع��امل  يف 
ا .ولهذا ميكن الق�ل اأن التحركات الرو�صية متعددة الجتاهات  عاملًيّ
م�صتندة من ثقلها ال�صرتاتيجي وما متلكه من مق�مات الق�ة املختلفة 
فر�ص  عن  ف�صاًل  والعاملية  الإقليمية  مبكانتها  للنه��ص  ت�ؤهلها  التي 

نف�ذها القت�صادي. 
 

المحور الثاني
مجاالت الدفع الروسي تجاه مسالك االنبثاق  االقتصادي 

)طريق المريديان انموذجًا(

       ل �صك فيه يرى دعاة منهج التح�ل بال�ص�ؤون الدولية بتعدد اآليات 
ما  وه�  والإقليمية،  الدولية  والأح��داث  التط�رات  مع  الدول  تعامل 
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امل�صدر:
 Russia Approves ‘Shortest’ Europe-China Highway –   
ttps://www. ,2019 ,8 Reports, The Moscow Times, July
themoscowtimes.com/.../russia-approves-shortest-

-europe
             ويف هذا ال�صياق، كان لفًتا اأن املف��صية الأوروبية ُطرحت فكرة 
تنفيذ  �صمان  من  تتمكن  حتى   ،  )2005( العام  يف  مرة  لأول  الطريق  هذا 
الحتاد  بني  املتزايد  التجارة  حجم  ه�  ذلك  وراء  الدافع  وك��ان  م�صاحلها 
الأوروبي وال�صني، اإل اأن هذه الفكرة مت اإحياوؤها م�ؤخًرا يف اإطار مبادرة 
اآ�صيا  ودول  وال�صني  رو�صيا  بني  بالتفاق  والطريق"ال�صينية  "احلزام 

ال��صطى).
التاأكيد  ومنها  يف  �صاهمت  اأخ���رى  اع��ت��ب��ارات  ثمة  ف���اإن  ذل���ك،  ج��ان��ب  اإىل 
ال�صغ�ط  م�اجهة  عن  ف�صاًل  )الرو�صي-ال�صيني(،  التحالف  متانة  على 
اأن  اإىل  عديدة  اجتاهات  اأ�صارت  قد  عم�ما  عليهما،  الأمريكية  القت�صادية 
يف  ا  حري�صً بدا   )Vladimir Putin ب�تني-  الرو�صي)فالدميري  الرئي�ص 
كلمة له اأمام اجلل�صة الفتتاحية للدورة الثانية ملنتدى "احلزام والطريق" 
عام  اأبريل   / ني�صان  يف  )بكني(  ال�صينية  العا�صمة  يف  ال��دويل  للتعاون 
)201٩(، تاأكيده على اأهمية تعزيز الت�ا�صل والرتابط بني "مبادرة احلزام 
�صع�ب  يخدم  مبا  اأورا�صيا،  منطقة  يف  التنم�ية  وامل��ب��ادرات  والطريق" 
املنطقة. واأ�صاف" اإن التعاون مع ال�صني له اأهمية كربى بالن�صبة لرو�صيا 
تعزيز  اإىل  تهدف  مبادرة احلزام والطريق  "اإن  الأخرى"، م�صريًا  والدول 
التعاون يف املنطقة الأورا�صية، ودعم ال�حدة بني خمتلف الدول، و�صمان 
التنمية امل�صتقرة وامل�صتدامة يف هذه املنطقة"، م�ؤكدًا" اأن مبادرة احلزام 

والطريق تتما�صى مع ال�صرتاتيجيات التنم�ية الرو�صية " . 
          ويف ظل ال�صياقات والدوافع ال�صابقة، يبدو اأن )ب�تني( هدف من 

املنتدى  يف  امل�صاركة  ال��دول  من  خا�صة  اإ�صافية  اإج���راءات  اتخاذ  خاللها 
ومبادرة  الرو�صي  ال�صمايل  البحري  الطريق  م�صروعي  اإىل  لالن�صمام 
ي�حي  نح�  )2((،على  رقم  اخلارطة  انظر  ال�صيني)  والطريق"  "احلزام 
اإذ  ال�صمايل،  البحري  الطريق  لتط�ير  ك��ب��ريًا  اهتمامًا  ت���يل  ب��الده  ب��اأن 
اأن ي�صاهم يف  ال�صيني، ميكن  اإمكانية ربطه بطريق احلزام  كان يرى يف 
وجن�ب  و�صرق  �صرق،  �صمال  يربط  وتناف�صي،  عاملي  نقل  طريق  اإق��ام��ة 
الدفع يف اجت��اه مزيد من  اآخ��ر ه� حماولة   ب��اأوروب��ا، مبعنى  اآ�صيا  �صرق 
للمبادرة  العنان  امل�صاركة من خالل اطالق  الدول  املتبادلة بني  الإج��راءات 
لتعزيز التنمية القت�صادية، مما �صيك�ن له الأثر اليجابي يف مكانة رو�صيا 
الرتانزيت  حركة  كزيادة   ( الإن��ت��اج  عنا�صر  اأ���ص���اق  وتنمية  القت�صادية 
املراكز  وكذلك  امل�انئ،  يف  واحلاويات  الب�صائع  ا�صتقبال  حمطات  وبناء 
الل�جي�صتية(،وعلى هذا ميكن الق�ل ،اإن الهدف الرئي�صي ل�صيا�صة رو�صيا 
حيال تط�ير اآليات التعاون مع دول اجل�ار القريب ت�صكيل احتاد متكامل 
يف  لها  منا�صب  بحيز  املطالبة   على  ال��ق��ادرة   للدول  و�صيا�صيا  اقت�صاديا 
املجتمع الدويل ...، لتق�ية رو�صيا كق�ة رائدة يف �صياغة نظام جديد من 
العالقات ال�صيا�صية والقت�صادية املتبادلة بني الدول على اأرا�صي �صاحة ما 

بعد )الحتاد ال�ص�فيتي( ال�صابق
خارطة )2(

م�صارات مبادرة احلزام والطريق
الدولية  ال�صبكة   ، املتقدمة  والدرا�صات  لالأبحاث  امل�صتقبل  مركز   : امل�صدر 

للمعل�مات ) النرتنت (، على 
https://futureuae.com/media/23_37154f67-: التايل  الرابط 

 b0f9-4b32-b032
وعلى ضوء ذلك، تسعى روسيا عبر تلك اخلطوة املتوقعة لتشيد 
يتمثل  استراتيجية عدة  أهداف  السريع حتقيق  املريديان  طريق 
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�صاأنها اأن تبدد خماوفها، مما حفز ذلك قيام ال�صني بالت�جه نح� اآ�صيا 
واملحيط الهادي.

اآراء            وهنا لبد من الإ�صارة اإىل اأن الطروحات التي تطرحها 
املفكرين التي برزت يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة اأن اأهم ج�انب 
رقم  اخلارطة  انظر  “البلقان”)  منطقة  اإىل  ت�صري  الرو�صي  الهتمام 
من  كل  ذلك  ي�ؤكد  ،كما  نف�ذها  ا�صتعادة  جتاه  اأو�صع  وب��دللت   ))٣(
 Arbana -( و)اأربانا اإك�صهاراAlon Ben-Meir -األ�ن بن مئري (
Xharra( ليعطيا حتديدًا اأن دول غرب البلقان تقّدم فر�صا منخف�صة 

التكلفة لرو�صيا لالأخذ مبجم�عة من التدابري ال�صيا�صية والقت�صادية 
قد  اجل��ي���اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  الأوروب������ي  الحت����اد  م�����ص��ال��ح  لتق�ي�ص 
�صمال  حللف  ان�صمامها  ح��ال  يف  للم�صالح  ت�صادم  منطقة  ت�صبح 
الطل�صي)(،اإذ وظفت رو�صيا اأدوات اقت�صادية ب��صفها و�صيلة لإدامة 
نف�ذها وتعزيز �صراكاتها القت�صادية يف ظل م�صرية التناف�ص الدويل 

يف املنطقة .
خارطة )٣(

دول البلقان الأورا�صية

امل�صدر : 
 Andrew Korybko, The Reverse Brzezinski: The
https://  ,2014/06/22 ,Ultimate Eurasian Dilemma
orientalreview.org/.../the-reverse-brzezinski-the-

...ulti
             كما كان هناك وجهة نظر تق�ل اأن رو�صيا ل تخفي حقيقة اأن 
لها م�صالح اقت�صادية و�صيا�صية يف املنطقة، وتتمتع بنف�ذ ملح�ظ 
احلليف  �صربيا  وتبدو  والهر�صك(،  والب��صنة  ومقدونيا  يف)�صربيا 
الأكرث اأهمية لرو�صيا، حيث رف�صت )بلغراد( تطبيق عق�بات الحتاد 
الأوروبي على رو�صيا وهي ب�صدد التفاو�ص ح�ل منطقة جتارة حرة 
مع الحتاد القت�صادي الأورا�صي)(،وبذلك ميكن الق�ل تعترب رو�صيا 
الرقعة اجلغرافية جمرد �صعيها  حتركاتها يف هذا املجال �صمن هذه 
من اأجل العمل على تامني م�صاحلها احلي�ية)*(،وهذا ال�صعي ل يعد 
بديال لرغبات القيادة الرو�صية يف اإقامة عالقات �صراكة مع ال�ليات 
اإذ ميثل �صعيها يف املجال لتدعيم  اأو دول الحتاد الأورب��ي،  املتحدة 

الغربي يف حميطها  النف�ذ  اأثار  ،ف�صاًل عن حتييد  الإقليمية  مكانتها 
اجلغرايف)(.

           انطالقًا من املحددات ال�صابقة ،طرحت اإدارة الرئي�ص الأمريكي 
بت��صيع  ج��دي��دًا  حت��دي��ًا   )  Donald Trump ت��رام��ب-  دون��ال��د   (
عليها  وال�صغ�ط  الت�تر  وتعزيز  رو�صيا،  مع  امل�اجهة  م�صاحات 
متثل باإعالن الإدارة الأمريكية يف اأب /اغ�صط�ص من العام) 201٩(
الن�وية  ال�ص�اريخ  معاهدة  من  ر�صميا  املتحدة  ال�ليات  ان�صحاب 
 )1٩8٧( العام  يف  رو�صيا  مع  وقعتها  قد  كانت  التي  املدى  مت��صطة 
القطبني  ب��ني  ال��ب��اردة  م��ن احل���رب  اإىل من��ط ج��دي��د  ب��ال��ع���دة  ت�ؤ�صر 
الإدارة  ت�صعى  املفاو�صات  من  جل�لة  متهيدًا  ذلك  واأتى  ال�صابقني)(، 
الأمريكية عقدها مع رو�صيا ..، ح�ل القدرات ال�صاروخية تعلي من 
�صان ق�تها العاملية، من جهة اأخرى تزيد هذا التحركات الأمريكية من 
تزايد معدلت احتمالية الت�صعيد وامل�اجهة مع رو�صيا ون�ص�ء اأزمات 

خمتلفة يف �صاحات التناف�ص الدولية والإقليمية )(.
          ولهذا ال�صبب بالذات ميكن الق�ل اأن ال�ليات املتحدة ت�صعى 
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ط1،)الأردن :الأكادميي�ن للن�صر والت�زيع ، 2015 (.
الباردة  احل��رب  بعد  النات�  حلف  ت��صيع   ، ظاهر  ح�صامي  -حم�صن 
:درا�صة يف املدركات واخليارات ال�صرتاتيجية الرو�صية ،ط1، )عمان 

: دار اجلنان للن�صر والت�زيع ، 201٣ (.
-ن�ار حممد ربيع اخلريي ، مبادئ اجلي�ب�ليتيك ، ط1،) بغداد : دار 

ومكتبة عدنان، 201٤ (.
-وانغ يي�اي ، مبادرة احلزام والطريق ، ترجمة : اأوليغ ع�كي ، ) 

بريوت : الدار العربية للعل�م نا�صرون ، 201٧(.
فالدميري  الرئي�ص  زمن  الأورا�صية  رو�صيا   ، قلعيجة  خليل  -و�صيم 

ب�تني ، ) بريوت : الدار العربية للعل�م نا�صرون ، 2016 (.
ثانيًا :املجالت والدوريات

يف  ال�صيا�صية  اجلغرافيا  ل��  مت�صاعدة  "تاأثريات   ، عثمان  -احمد 
التفاعالت العاملية" ،مفاهيم امل�صتقبل ملحق جملة اجتاهات الإحداث 
، العدد )2٩(،)اأب� ظبي : مركز امل�صتقبل لالأبحاث والدرا�صات املتقدمة 

.) 201٩،
بني  واملعا�صرة   احلديثة  الرو�صية   اجلي�ب�ليتيكا   "  ، خ�صيب   -جالل 
مركز   : انقرة   (،  )2( العدد   ، تركية  روؤى  ،جملة   " والتطبيق  النظرية 

الدرا�صات ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية ، 2018(
-علي �صالح ،" م�صروع احلزام والطريق :كيف تربط ال�صني اقت�صادها 
مركز   : ظبي  اب�   (،  )26( العدد   ، امل�صتقبل  ،تقرير  اخلارجي"  بالعامل 

امل�صتقبل لالأبحاث والدرا�صات املتقدمة ، 2018 (.
-عمر �صعداوي ،" البناءات الأب�صتم�ل�جية والأنط�ل�جبية للمقاربات 
القت�صادية يف الأمن "، جملة جيل الدرا�صات والعالقات الدولية ، العدد 

)2( ) بريوت :مركز جيل البحث العلمي ، 2015 (.
-فرا�ص عبا�ص ها�صم ،" اأثر متغري الطاقة يف ت�جهات ال�صيا�صة الرو�صية 
والتحديات("،جملة  الدوافع  يف  )درا�صة  املت��صط  �صرق  منطقة  جتاه 
 ، ال�صرتاتيجية  للدرا�صات  النهرين  مركز  العدد)٧(،)بغداد،  النهرين، 

.)201٩
-حممد جمدان ، �صيا�صة رو�صيا اخلارجية الي�م:  البحث عن دور عاملي 
م�ؤثر، املجلة العربية للعل�م ال�صيا�صية ، العددان )٤٧-٤8( ،) بريوت ، 

مركز درا�صات ال�حدة العربية ،2015(.
العاملي يف  ال�صيرباين  "م�صتقبل ال�صراع   ، الدويك  الغفار عفيفي  - عبد 
القرن ال��� 21 "، جملة ال�صيا�صة الدولية ، العدد)21٤( ،) القاهرة :مركز 

الهرام للدرا�صات والبح�ث ال�صرتاتيجية ،2018(.
بالرتابط  الأكادميي  الهتمام  جتدد  اأورا�صيا:  "ع�دة   ، م�صطفى  -منى 
"،اأوراق اأكادميية ،العدد )6( )اأب� ظبي :  اجلغرايف بني اأوروبا واآ�صيا 

مركز امل�صتقبل لالأبحاث والدرا�صات املتقدمة ، 201٩(.
ثالثا: ال�صحف

من  وبكني  وا�صنطن  بني  ال�صرتاتيجية  "امل�اجهة   ، دياب  اأب�  -خطار 
 ،  8 �ص   ،)  11٤٣٤( العدد   ، اللندنية  العرب   ، هرمز"  اإىل  ك�نغ  ه�نغ 

.)201٩/8/10(
رابعا : امل�اقع الإليكرتونية

والف�صاء  الرو�صية  اجلي�ب�ليتيكية  "املُخّيلة   ، دل��ة  م�صطفى  -اأمينة 
الأورا�صي "، درا�صات ا�صرتاتيجية ،) القاهرة : املعهد امل�صري للدرا�صات 
https://  : التايل  الرابط  على  متاح   .6 2016(،����ص   ، ال�صرتاتيجية 

eipss-eg.org
-مي�صيل الت�صانين�ف ، "عقل القيادة:  تاأثري ال�صمات الفكرية لب�تني يف 
ا�صتعادة ق�ة رو�صيا "، عر�ص: حممد ب�صي�ين، مركز درا�صات امل�صتقبل 
لالأبحاث والدرا�صات املتقدمة ، ٧/2٩/ 2018 ،�ص�هد يف ،8/6/201٩ 

 https://futureuae.com : يف،
-اميان فخري ، "طريق املرييديان:  كيف تعزز رو�صيا ارتباطها مب�صروع 
 ، املتقدمة  والدرا�صات  لالأبحاث  امل�صتقبل  ال�صيني"،  والطريق  احل��زام 
https://futureuae. : 201٩/٧/25 ، �ص�هد يف 201٩/8/٤ ، يف

com
على  اللتفاف  يدين  والطريق  احل���زام  منتدى  خ��الل  ب�تني  -"ال�صني 
 ،  201٩/٤/26  ، اأخرى"  دول  على  جتارية  قي�د  لفر�ص  الأم��ن  جمل�ص 

https://www.u-news.net : ص�هد يف 201٩/8/8 ، يف�
الأمريكية"  �احلمائية  ال�صينية: م�اجهة  -زخٌم جديٌد يف طريق احلرير 
، م�قع �صحيفة الخبار ، 201٩/٤/٣0 ، �ص�هد يف 201٩/8/٤ ، يف: 

26٩818/https://al-akhbar.com/World
الن�وية  ال�ص�اريخ  مرمى  حتت  كلها  اأوروب���ا  معاهدة:  بال  -"العامل 
الرو�صية" ، م�قع قناة RT ، 201٩/8/٣ ، �ص�هد يف 201٩/8/8 ، يف : 

10٣626٤/.../https://arabic.rt.com
- كري جيلز ،" املدركات اخلاطئة: روؤية غربية مغايرة لتف�صري ال�صدام مع 
الق�ة الرو�صية "،عر�ص : اإ�صراء اأحمد اإ�صماعيل ، مركز امل�صتقبل لالأبحاث 
يف   ،  201٩/8/15 يف  �ص�هد   ،  201٩/8/8  ، املتقدمة  وال��درا���ص��ات 

4908/https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item:
خام�صا : الأجنبية

 Russia Approves ‘Shortest’ Europe-China Highway –-
ttps://www. ,2019 ,8 Reports, The Moscow Times, July
themoscowtimes.com/.../russia-approves-shortest-

europ
 Andrew Korybko, The Reverse Brzezinski: The-
https://  ,2014/06/22  ,Ultimate Eurasian Dilemma
...orientalreview.org/.../the-reverse-brzezinski-the-ulti
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ال�صابق،  ال�ص�فيتي  الحت��اد  وتفكك  احل��رب  بعد  ما  ظ��روف  فر�صت 
نح�  ال��دويل  النظام  ان��زي��اح  منها  ك��ربى  دولية  متغريات  ظل  ويف 
القطبية املتفردة بقيادة )ال�ليات املتحدة الأمريكية(، بجانب �صع�د 
اإىل م�صت�يات غري  التدويل وبخا�صة القت�صادي واملايل  م�صت�يات 
م�صب�قة، مت و�صفها باأن العامل اأ�صحى )قرية �صغرية(، يف ظل الع�ملة 
الو���ص��اع  ه��ذه  املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  الت�����ص��الت  ث���رة  نتيجة 
بجانب املخاوف التي ترتبت على ت�جهات الدول الأوربية وال�ليات 
ال�ص�فيتي  املتحدة، يف ا�صتثمار فر�صة ا�صتقالل معظم دول الحتاد 
ال�صابقة، لغر�ص جلبها اإىل حظرية التحالف معها، من خالل الن�صمام 

اإىل الحتاد الأوربي مما يي�صر متدد حلف النات� نح� هذه البلدان.
  ولعل اأكرث البلدان حت�ص�صًا هي رو�صيا الحتادية، التي اأدركت مبكرًا 
ت�جهات  نتيجة  لها،  والتط�يق  واخلنق  الإحاطة  اج��راءات  �صل�صلة 
ال��صطى، ل�صتقطابها  اآ�صيا  بلدان  العديد من  ال�ليات املتحدة نح� 
فيها،  اأمريكية  اإقامة ق�اعد ع�صكرية  امل�صاعدات واملنح نظري  مبقابل 
امل��ع��ادن(،  وبع�ص  وال��غ��از  )النفط  الطاقة  م����ارد  ب�صاأن  والط��م��اع 

ل�صتثمارها من قبل ال�صركات الأمريكية. 
  هذه الت�جهات الأمريكية والأوربية حتاول ايجاد م�طئ قدم لها يف 
هذه املنطقة، التي ت�صمى )قلب الر�ص(، لأهداف ا�صرتاتيجية كربى، 
يف مقدمتها �صل فر�صة رو�صيا يف ا�صتعادة دورها عن طريق حرمانها 
نح�  للتمدد  ال�صني  على  الطريق  وقطع  الرخ�ة،  اأطرافها  تاأمني  من 

اآ�صيا ال��صطى، واأحكام الط�ق ح�ل اإيران. 
يف  اقت�صادية  اأزم��ة  ظه�ر  عالئم  اأن  م�اربة  ب��دون  الق�ل  وميكن    
الدول الراأ�صمالية، كانت قد بداأت مالحمها منذ عام 2001، وت�لدت 
كبرية  م�ص�غات  اأعطت  جميعًا  ه��ذه  ك��ربى،  مالية  اأزم��ة   2008 ع��ام 

لبلدان الحتاد ال�ص�فيتي ال�صابق، للتك�ر مرة اأخرى ح�ل معطيات 
عن  ف�صاًل  فيها،  ال�صتثمارات  وتن�صيط  تنميتها  لت�صريع  اقت�صادية 
حترير التجارة وانتقال عنا�صر الإنتاج بني هذه الدول، ل�صّيما واأن 
�صلع هذه  ما يجعل دخ�ل  اأ�صدها، وه�  على  الدولية  املناف�صة  حجم 
البلدان اإىل ال�ص�اق العاملية. وه� ما دفعها اإىل التعاون فيما بينها 
التاريخ  م�اريث  من  م�صتفيدة  والتجارة،  التعاون  عالقات  لتفعيل 

ال�ص�فيتي. 
ولعل رو�صيا الحتادية هي اأكرث البلدان حر�صًا على اإقامة اأية �صيغة 
لذلك  الورا�صي،  الف�صاء  حلماية  ا�صرتاتيجي  منحى  وه�  للتعاون، 
رو�صيا  حر�ص  مع  ال�صيغ،  هذه  كل  عبء  الرو�صي  القت�صاد  يتحمل 
على اأن يك�ن هناك احتاد اقت�صادي مماثل لالحتاد الأوربي، وه� ما 
ترغب به بلدان الحتاد ملنافع اقت�صادية وحتقيق �صيء من ال�صتقرار 
لتحقيق  ذلك  رو�صيا  ت�ظيف  جتاه  ح�صا�صة  ظلت  اأنها  اإل  ال�صيا�صي، 

هيمنة على دول الحتاد الورا�صي�ي.
ل��الحت��اد  الإق��ل��ي��م��ي  الق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ك��ام��ل  تنمية  اأن  وم���ن اجل��دي��ر 
القت�صادي الورا�صي�ي، قد مرَّ مبراحل متتالية، من منطقة التجارة 
احلرة لرابطة الدول امل�صتقلة اإىل الحتاد اجلمركي 200٩، والف�صاء 
القت�صادي امل�حد 2012، ودخلت اتفاقية الحتاد حيز التنفيذ يف1 
واخلدمات  ال�صلع  حركة  حرية  ت�ؤمن  والتي   ،2015 الثاين  كان�ن 
وتكتالت  دول  اأب���دت  فيما  ال��ع��ام��ل��ة،  والأي����دي  الأم�����ال  وروؤو�����ص 
اقت�صادية اهتمامًا بالتعاون مع الحتاد الورا�صي�ي، من مثل م�صر 
وفيتنام واإيران والأردن وال�صني... الخ، ف�صاًل عن جتمع اقت�صادي 
ومنظمة  الأورب���ي  والحت���اد  )م��ريك������ص���ر(،  اجلن�بية  اأم��ريك��ا  يف 

اآ�صيان وغريها من التكتالت القت�صادية.
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من جمم�ع ا�صتخراج الفحم عامليًا. حتتل دول الحتاد املرتبة الرابعة 
واط  كيل�  مليار   1200 وتنتج  الكهربائية،  الطاقة  اإنتاج  يف  عامليًا 
دول  وحتتل  العامل()،  يف  الكهرباء  اإنتاج  من   %5 ميثل  وهذا  �صاعة 
اإنتاجها  يبلغ  اإذ  الزهر،  باإنتاج احلديد  الرابعة عامليًا  املرتبة  الحتاد 
العاملي،  الإنتاج  ٤،8%من  ن�صبة  مُيثل  وهذا  �صن�يًا،  طن  ملي�ن   5،5
الإنتاج  حجم  يبلغ  حيث  ال�صلب،  باإنتاج  اخلام�صة  املرتبة  وحتتل 
الإجمايل دول الحتاد، اأكرث من ٧5 ملي�ن طن يف ال�صنة، وهذا ميثل 

5% من الإنتاج العاملي.
تاأتي  الحتاد  دول  فان  ال�صمدة  جمال  يف  الكيمياوية:  ال�صمدة   .٤  
باملرتبة الثانية عامليًا وي�صل اإنتاجها اإىل٣0 ملي�ن طن �صن�يًا، وهذا 
ال��ع��امل��ي،(). وحتتل دول الحت��اد  الإن��ت��اج  اأك��رث من ٤% من  ما ميثل 
العاملي  الإنتاج  من   %٣5 وتنتج  الب�تا�ص،  اإنتاج  يف  الأوىل  املرتبة 
للب�تا�ص. وي�صكل النتاج ال�صناعي لدول الحتاد 2،2% من الإنتاج 
ال�صناعي العاملي، وه� ما يدلل على ان اقت�صادات هذه البلدان لزالت 

تعتمد على الزراعة وا�صتخراج امل�ارد الطبيعية. 
البطاطا،  الزراعة تنتج دول الحت��اد ٤0 ملي�ن طن �صن�يًا من    .5 
وهذا مامُيثل11% من اإنتاج البطاطا عامليًا، وبهذا حتتل دول الحتاد 
املرتبة الثالثة عامليًا. فيما تنتج من القمح ما يزيد عن ٩0 ملي�ن طن 
دول  عامليًا، وحتتل  القمح  اإنتاج  من  يعادل %10،5  ما  �صن�يًا، وهذا 
 12 �صن�ي  باإنتاج  اللح�م  باإنتاج  عامليًا  ال�صاد�صة  املرتبة  الحت��اد 
وحتتل  عامليا(.  اللح�م  اإنتاج  من   %٤5 ميثل  ما  وه��ذا  طن،  ملي�ن 
بن�صبة  ال�صكري  البنجر  اإنتاج  يف  عامليًا  الأوىل  املرتبة  الحتاد  دول 
1٤% من اأجمايل اإنتاج العامل، واحلال نف�صه ينطبق على اإنتاج عباد 

ال�صم�ص باأكرث من 2٣% من جمم�ع الإنتاج العاملي.
متقدمًا،  قطاعًا  الحت��اد  دول  يف  النقل  قطاع  يعد  النقل:  قطاع   .6  
حيث يبلغ ط�ل الطرق الربية 1٧0٤.5 األف كيل�مرت، وهذا ما يعادل 
2،6% من جمم�ع الطرق الربية يف العامل، وبذلك حتتل دول الحتاد 
حتتل  فهي  احلديدية  ال�صكك  قطاع  يف  اأم��ا  عامليًا،  اخلام�صة  املرتبة 
من   %٧،٣ ُت�صكل  وهي  مرت،  كيل�  الف   10٩،1 بط�ل  الثالثة  املرتبة 
�صبكة ال�صكك احلديدية يف العامل. اإ�صافة اإىل ذلك متتاز �صبكة ال�صكك 

احلديدية لدول الحتاد باأنها اأكرث ال�صبكات تط�رًا يف العامل.
 ٧. الناجت املحلي الجمايل: يعد حجم الناجت املحلي الإجمايل اأحد 
اقت�صادات  وفاعلية  تط�ر  تقي�ص  التي  القت�صادية،  امل�ؤ�صرات  اأهم 
الدول، ويعك�ص ن�صيب الفرد من هذا الناجت اأحد م�ؤ�صرات م�صت�ى 
دول  لق��ت�����ص��ادات  الرئي�صة  وال�صمة  البلد.  ذل��ك  مل�اطني  املعي�صة 
ميثل  لرو�صيا  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  اأن  الورا���ص��ي���ي،  الحت��اد 
وبلغ حجم  الحت��اد،  لدول  الجمايل  املحلي  الناجت  من  ح���ايل%86 
الناجت )1،2( تريلي�ن دولر عام 201٧، بعدما كان )2،0٣( تريلي�ن 

دولر عام 201٤، ويع�د �صبب هذا الرتاجع اإىل تدين ا�صعار النفط 
 )866٤( منه  الفرد  ن�صيب  ويبلغ  الأوربية.  الأمريكية-  والعق�بات 
دولر عام 201٧. فيما ُي�صكل الناجت املحلي الجمايل يف كازاخ�صتان 
ل��دول الحت��اد، وبلغ عام  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  ح����ايل10% من 
201٧ )162،8( مليار دولر، ويبلغ ن�صيب الفرد منه ح�ايل )٩0٣0( 
دولر �صن�يًا، وتعد بيالرو�صيا الدولة الأكرث ت�صنيعا من دول ويبلغ 
دولر   )555٧( الفرد  ن�صيب  ويبلغ  دولر  مليار   )52،٧2( ناجتها 
يبلغ  اذ  الحت��اد  يف  الفقرية  ال��دول  من  هي  وقريغيز�صتان  �صن�يًا، 
حجم ناجتها )٧،61( مليار دولر عام 201٧، ول يتعدى ن�صيب الفرد 
التي يبلغ  اأرمينيا  )1200( دولر، والدولة الأخرية يف الحتاد هي 
حجم ناجتها املحلي )11،6( مليار دولر عام 201٧ ومت��صط ن�صيب 
الفرد منه )٣861( دولر، واأجماًل فاأن اأغلب بلدان الحتاد تعد فقرية 

عدا كازاخ�صتان ل�ج�د م�ارد الطاقة الحف�رية. 

رابعًا: االنجازات المتحققة لالتحاد االقتصادي االوراسيوي

الورا���ص��ي:  الحت��اد  اقت�صادات  بني  الداخلية  التجارة  تعميق   .1  
الورا�صي�ي  القت�صادي  الحت��اد  ل��دول  الداخلية  التجارة  اأمتازت 
امل�صرتكة، مما منح هذه  الأ���ص���اق وامل���ارد والأ���ص���ل  باجلمع بني 
القت�صادات مزيات عدة تراوحت ما بني ت�فري اأ�ص�اق حملية كبرية 
لدول الحتاد، بغية خلق ظروف ت�صمح بتحفيز النتاج وزيادة الطلب 
القت�صادية  الروابط  تق�ية  عن  ف�صاًل  املن�ص�ية،  البلدان  �صلع  على 
وت�ثيقها بني دول الحتاد و�ص�ًل اإىل حتقيق ال�صتقرار القت�صادي 
ال�صلع  قدرة  التكن�ل�جيا، ورفع  لتط�ير  ال�صرورية  امل�ارد  وت�فري 
يبني  الآت��ي  واجل��دول  والتناف�صية.  اجل���دة  معايري  لتلبية  املنتجة 

حجم التبادلت التجارية بني دول الحتاد الورا�صي�ي. 
جدول )2( حجم التبادل التجاري للدول الأع�صاء )ملي�ن دولر(
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عدم  من  ون���ع  اأي�صًا  كثرية  خمتلفات  ورو�صيا  اإي��ران  بني   ما 
مع  تفاهماتها  ب�صبب  الرو�صية  النيات  اإىل  الإي��راين  الطمئنان 

اأمريكا واإ�صرائيل..
على  ورو�صيا  اإيران  بني  حمدود  نزاع  ن�ص�ب  م�صتبعدًا   ولي�ص 
دور  حتجيم  م��صك�  تريد  ل  لذلك  وال�صيطرة  النف�ذ  تقا�صم 
يف  �صروري  ب�صكل  لها  حتتاج  لنها  العراق  يف  نهائيًا  اإي��ران 
�ص�رية، ويِف نف�ص ال�قت ل تقبل با�صتفزاز الف�صائل العراقية 

لأمن اإ�صرائيل.
مع  العالقات  تر�صيخ  لع�دة  تطمئن  قدمية  عراقية  رغبة   ثمة 
ما  لنظام  لدعمها  امريكا  مغادرة  من  اخل�صية  ب�صبب  الرو�ص 
بعد 200٣ يف العراق، وهذه الرغبة تر�صدها امريكا وحتاول 
على  الرو�صية  العراقية  امل�صرتكة  امل�صاحات  وحتييد  عرقلتها 

م�صت�ى المن والقت�صاد.
العراقّية-  العالقات  ع��ن  والتعقيدات  ال�صتفهامات  ه��ذه  ك��ل 
ال�طني  املخابرات  جهاز  رئي�ص  معايل  عنها  يجيب  الرو�صية، 
بعد  له  الول  ه�  لقاء  يف  الكاظمي  م�صطفى  ال�صيد  العراقي 
مبعل�مات  مي�صك  اأم��ن  رج��ل  ا�صبح  ان  وبعد  من�صبه  ت�صنمه 

خطرة،و خبري مبناطق القلق وال�صتقرار الأمني ..

*اإىل اأين تتجه املنطقة بعد الت�صعيد الأمريكي الإيراين ؟ واأين 
العراق من كل هذا ؟

ال�صابيع  �صائدة خالل  لغة  ا�صبح  قد  الت�صعيد  كان  اذا  - حتى 

املنطقة  م��ن  ج���ادة  اإجت��اه��ات  وج����د  امل��الح��ظ  ف���اأن   ، املا�صية 
اآث��اره��ا  �صتنعك�ص  مع�صلة  فالت�تر  التهدئة،  نح�  وخارجها 
كانت  واأن   ، �صرورها(  الله  )جنبنا  احلرب  وان   ، اجلميع  على 
  .. والعامل  املنطقة  على  كارثي  فهي خيار  الآن،  م�صتبعدة حتى 
اىل  ي�صعى  املت�صارعة  الجتاهات  و�صط  فه�  العراق؟  اأين  اأما 
التهدئه واإ�صتغالل عالقاته الكبرية مع جميع الأطراف لتحقيق 

هذا الهدف.
مناطق  تبدل  ظل  يف  املنطقة  يف  الأم��ن  م�صتقبل  تقدر  *وكيف 

النف�ذ وحت�ل خارطة ال�صراعات؟

املنطقة التي ينتمي اإليها العراق مل تهداأ منذ حتديد النف�ذ فيها 
بني  يحدث  امل�ص�ؤوم،  بلف�ر  ووعد  الأوىل  العاملية  احلرب  بعد 
احلني والآخر فراغات وثغرات يف ال��صع الأمني وال�صيا�صي، 
جت��اوز  ع��رب   ، ل�صغاله  امل��ح��اولت  كانت  ال��ف��راغ  ك��ان  وحيثما 
ال��صع حاليًا، هناك  ، وهذا ه�  ال�صائدة  الإعتبارات واملعايري 
اليمن  وهناك  والعراق  �ص�ريا،  يف  ال��صع  وهناك   ، اإ�صرائيل 
والعراق  ملالأها  وم�صاعي  فراغات،  اأحدثت  وجميعها   ، وغريها 
بالتحرك يف  الآثار اجلانبية  ال�اقع ويحاول جتنب  يدرك هذا 
جميع الإجتاهات ، اأما م�صتقبل الأمن فنعتقد اأن و�صع العراق 
ال�صتقرار  حتقيق  على  ال��ق��درة  حيث  م��ن  بكثري  اأح�صن  الآن 
عدم  و�صعية  يف  �صي�صتمر  ودويل  اأقليمي  اأمن  ظل  يف  املحلي 

ال�صتقرار.
هل ميكن الق�ل ان العراق حت�ل من منطقة غري اآمنة اإىل لعب 
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للت�عية والعتناء بالقدرات ال�طنية يف هذا املجال وان تك�ن 
تاأثريات  من  يقلل  مبا  جمتمعها  على  التاأثري  يف  ق��درة  للدولة 

الغري عليها.

وال�صع�دية  الإيرانية  الرتكية  ال�صرتاتيجية  ال��روؤى  تاأثري  ما 
على الأمن ال�طني العراقي ؟

اإن الدول الثالثة من جريان العراق وكال منها لها اإ�صرتاتيجيتها 
وم�صاحلها وروؤاها يف احلا�صر وامل�صتقبل، وهي دول تتناف�ص 
فيما بينها لتحقيق م�صاحلها وهذه م�صالة طبيعية يف ال�صيا�صة 
الدولية، اإل اأن التناف�ص اإذا ما تط�ر اىل م�صت�ى الت�صارع كما 
ه� حا�صل اأحيانا بني ال�صع�دية واإيران وبني تركيا وال�صع�دية 
ميكن اأن ي�ؤثر �صلبًا على العراق الذي يقع يف نقطة ال��صط من 
تاأثرياته  عن  �صاحته  يبعد  اأن  ويحاول  القليمي،  التزاحم  هذا 
والأخطر عليه يف ال�قت الراهن وامل�صتقبل ه� اأن يتح�ل اىل 
البالد  لتجنيب  احلك�مة  مات�صعى  وه��ذا  ال�صراع  لهذا  �صاحة 

ح�ص�له وتبعاته اخلطرية.
لبناء  ال�صع�دي  النفتاح  ت�ظيف  يف  العراق  اإمكانية  مامدى 
مرتكزات ال�صلم يف ال�صيا�صيات القليمية ال�صع�دية - اليرانية 

؟
اليد لعالقة مت�ازنة  امام اي دولة متد  اب�ابه  العراق  مل يغلق 
اإمكانيات  لديهما  تاريخيان   ج��اران  واأي��ران  وال�صع�دية  معه، 
جيدة ميكن ال�صتفادة منها خا�صة يف جمال ال�صتثمار وتبادل 
اخلربات والتعاون الأقت�صادي واأمن ال�صع�دية ذي �صلة باأمن 
اإذ  ال�صع�دية  على  ي�ؤثر  ال��ع��راق  يف  اإ�صطراب  واأي  ال��ع��راق، 
ميكننا الق�ل اننا نت�صارك وال�صع�ديني يف اأمن ق�مي م�صرتك 
لديها  اي���ران  ف��اأن  كذلك  وال��ت��ع��اون،  التن�صيق  م�صلحتنا  وم��ن 
م�صرتكات كبرية مع العراق تاأريخية واجتماعية وثقافية ولدينا 
م�صالح م�صرتكة على امل�صت�ى ال�صيا�صي والقت�صادي والأمن، 
وكل  ايران  مع  تربطنا  كبرية  م�صرتكة  حدود  وج�د  عن  ف�صاًل 

ماي�ؤثر على اي طرف ي�ؤثر على الآخر.

 ... تتبدل  الأدوار  اأن  اإل  القليمي  ال��ن��ظ��ام  بنية  ث��ب��ات  رغ��م 
مامدى اإمكانية تك�ن اأدوار جديدة يف ظل الت�جهات اجلديدة 
لل�صع�دية والروؤية المريكية لدور اإيران الإقليمي هل �صن�صهد 
اإقليمي  اأم ت�افق  ال�صع�دية  تراجع يف الدور الإيراين ل�صالح 

يف املنطقة ؟

وا�صحة  غ��ري  ه��ي  التي  الدوار  م��ص�ع  يف  التنب�ؤ  ي�صعب 
ال�صيا�صة  اأن م�صلحة  العامة تبني  امل�ؤ�صرات  اإن  اإل  يف الأ�صل، 
الدولية النافذة يف املنطقة التي تتاأ�ص�ص على القت�صاد بالدرجة 
بنف�ص  والي���راين  ال�صع�دي  ال��دوري��ن  اإ�صتمرار  ه�  ال�صا�ص 
نف�صها  النهايات  �صينال  فه� طفيف  واإن ح�صل تغري   ، الإجت��اه 
فاأن  ومعقدًا،  ط�ياًل  ال�صراع  كان  ومهما  اأدق،  ب�صكل  وينظمها 
النهاية �صتجل�ص على طاولة احل�ار لأن م�صالح  الأط��راف يف 

ال�صع�ب �صتفر�ص نف�صها على اجلميع.
هل العراق حليف ام �صديق لرو�صيا؟

لرو�صيا م�صالح يف املنطقة وللعراق م�صالح تعزيز اأمنه واإعادة 
وه��ذه  للجميع  �صديقا  يك�ن  اأن  م�صلحته  وم��ن  ق��درات��ه  بناء 
�صيا�صة ثابتة مكف�لة د�صت�ريًا، جرب العراق من قبل العداءات 

ومل�صنا ما اأ�صاب �صعبنا من �صرر ب�صببها.

هل لرو�صيا رغبة يف امل�صاركة بعمليات الإعمار يف العراق بعد 
الإنت�صار على تنظيم داع�ص؟

ت�صارك  اأن  م�صلحتها  ومن   ، جيدة  واإمكانيات  خربات  لرو�صيا 
يف العمار، ونعتقد اإن لها ن�ايا اأن تك�ن جزءًا من بناء العراق، 
اأو  لرو�صيا  �ص�اء  للم�صاركة  منا�صبة  اأج���اء  ن�فر  اأن  وعلينا 

غريها .

جمال  يف  رو�صيا  دور  ح�ل  ني�صان  نهاية  يف  م��صك�  م�ؤمتر 
اأن  ميكن  هل  وال��ع��راق.  �ص�ريا  يف  والالجئني  الإع��م��ار  اإع��ادة 
لدعم  املعل�ماتي  املجال  يف  الرو�صي  التن�صيقي  ال��دور  يتجدد 

عملية بناء ال�صالم يف املناطق املحررة؟

اإذ مل  الراهن  ال�قت  التعامل مع املعل�مة يف  لقد تبدلت فل�صفة 
تعد فل�صفة املعل�مة ملن يحتاجها قائمة يف ال�قت الراهن وحلت 
فل�صفة املعل�مة ملن يت�صاركها، والعراق كدولة دميقراطية منفتح 
لل�صلم  خدمة  املنا�صبة  املعل�مة  معها  ليت�صارك  العامل  دول  على 
الب�صرية وعليه لبد من  يهدد  مثاًل  فالإرهاب  الدوليني،  والمن 
وي�صارك�نا  عليها  نح�صل  التي  املعل�مات  يف  الغري  م�صاركة 
جمال  يف  احل��ال  وكذلك  عليها  يح�صل�ن  التي  املعل�مات  هم 
الإره��اب  مكافحة  يف  ال��ع��راق  ميتلكها  التي  اجليدة  اخل��ربات 
واجلرمية املنظمة وغريها وهذا منهج دويل نتفق معه ون�صري 

على خطاه عراقيًا.
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ب�صبب اختالف مفه�م الزدواجية الراأ�صمالية يف بالدنا عن غريها 
من البلدان الرا�صمالية.

نف�صها  اللحظة  يف  جتمع  املي�ل،  �صرقية  را�صمالية  ازدواجية  فهي 
بني بقايا النمط ال�صي�ي لالنتاج يف داخل اقت�صاد الدولة املركزي 
رعاية  نظام  ت�ليد  من  الرغم  )على  ح��ال  منه  التخل�ص  و�صع�بة 
اجتماعية مركزي يتعاي�ص على عائدات النفط و يتطلع اىل الرفاهية 
بدون الكرتاث للكفاية النتاجية و ه� مازال مرتبطا ب�ص�ق الطاقة 
الدولية وم�صلماتها وال�صت�صالم لتاثرياتها( وجند يف الطرف الخر 
من القت�صاد العراقي خلق �ص�ق مايل وجتاري حر و متكامل فيما 
بينه، يتطفل على اقت�صاد را�صمالية الدولة ولكنه �صديد الرتباط مع 

ال�ص�ق الدولية وبدرجة عالية من الليربالية.
وان وظيفته هي الربح والرتاكم املايل من خالل تغيري طراز احلياة 
العراقية وجعلها �صديدة ال�صتهالك قليلة النتاج �صعيفة ال�صتثمار 

املادي م�لد للبطالة ب�ص�رة م�صرتكة.
هائال  وا�صتقطابا  القت�صادي  الع��م��ال  ج��دول  يف  فراغا  ت��رك  مما 
وكالهما  الخ��ر  عن  مف�ص�ل  احدهما  واح��د،  اقت�صاد  يف  ل�ص�قني  
باأ�ص�اق  ل�صيقة  نفطية  اولهما:   ، بق�ة  العاملية  ال�ص�ق  يف  مرتبط 
العامل  الطاقة بالعامل والخرى: مالية جتارية مزدوجة تتعاطى مع 
ول�ازمها  ال�طنية  التنمية  واغفال  ال�صتهالكية  ال�صلع  ت�ريد  يف 
وحاجة البالد اىل البنى التحتية وغريها من الن�صاطات ال�صتثمارية 

ذات العتماد املتبادل يف تط�ر م�صتفبل البالد.
عك�ص  على  وتعمل  ال�صتقطاب  خطرية  اقت�صادية  ازدواج��ي��ة  انها 
الزدواجيات يف النظم الراأ�صمالية الخرى فهي ازدواجية تق�م على 
والراأ�صمالية  الريعية  الدولة  راأ�صمالية  بني  التناحري  غري  ال�صراع 
البالد تعاين من م�صت�يات مقلقة من  ، حيث مازالت  احلرة لالفراد 
الالم�صاواة وحتى وقت قريب بلغ خط الفقر 2٣% من �صكان العراق 
ممن مل يح�صل�ا على 2.5 دولر ي�ميا للفرد ال�احد، جند ان بالدا 
مثل الدنيمارك تتمتع باعلى مقيا�ص  للم�صاواة يف العامل  رقمها اي�صا  
2٣% ولكن بطريقة خمتلفة متاما . اي ان الدنيمارك هي العلى يف 
العامل من حيث العدالة يف ت�زيع الدخل مقارنة بال�ليات املتحدة 
التي يبلغ فيها املقيا�ص ٤5% ) حيث ي�ؤ�صر امل�صت�ى �صفر% انعدام 
الالم�صاواة وتعاظم العدالة وامل�صاواة وان امل�ؤ�صر 100% ه� احلد 
العلى يف انعدام امل�صاواة يف الدخل والرثوة ( . ويلحظ ان العراق 
وه�  امل�����ص��اواة  م��ص�ع  يف  ميالنه  يف   %50 الن�صبة  عند  م���ازال 
�صمن املعدلت العالية ن�صبيًا يف العامل يف  ا�صتمرار تفاوت الدخل 

والت�زيع العادل للرثوة.

التعددية  ذهننا  اىل  ي��ب��ادر  ف��اأن��ه   ، راأ�صمالية  كلمة  ن�صمع  فعندما 
ال�صيا�صية يف العامل الغربي وحكم القان�ن وو�صائل العالم امل�صتقلة 
الراأ�صماليات  تلك  معظم  وان   . والدميقراطية  احل��رة  وال���ص���اق 
تخ�صع لزدواجية على غرار ما يخ�صع اليه العراق لكن بفارق واحد 
ان الزدواجية الراأ�صمالية يف ال�ليات املتحدة وال�صني هي م�صدر 
وان  الناجز  القت�صادي  والتقدم  للتنمية  م�لدة  اعمال  ق�ة وجدول 
الزدواجية الراأ�صمالية يف بالدنا قد ولدت لال�صف ال�صديد فراغا يف 

التنمية .
مثل  املتحدة  ال���لي��ات  يف  الكربى  ال�صركات  جانب  اىل  جتد  حيث 
جنريال م�ت�رز و�صركة ال�صلب المريكية ، �صركات �صغرية برهنت 
املعل�ماتية  �صركات  ل�صيما  النت�صار  وا�صعة  وام�صت  جناحها 
واحتدت مع ال�صركات الكربى يف خمرجاتها ومدخالتها م�لدة ق�ة 
ت�صري  التي  البالد  ال�صني وهي  الزدواجية يف  اما   . هائلة  انتاجية 
بنمطني خمتلفني من النظم القت�صادية يف اآن واحد فان القطاع العام 
فيها يتبع ال�صاليب الريادية للقطاع اخلا�ص واآليات ال�ص�ق احلرة 
التناف�صية، مما جعلت من القت�صاد ال�صيني احد اكرب القت�صادات 
يف العامل نف�ذا وكفاية يف الهيمنة على ال�ص�اق  الدولية والقدرة 
الزدواج��ي��ة  ف��ان  ذل��ك   خ��الف  وعلى   . التكن�ل�جيا  ا�صتخدام  يف 
الريعية  ال��دول��ة  راأ�صمالية  بني  تنق�صم  التي  العراقية  الرا�صمالية 
انتجت  ق��د  ا�صلفنا  كما  )الليربالية(  احل��رة  الهلية  والراأ�صمالية 
و�صياعا  التنمية  يف  فراغا  احدثا  خمتلفني  قطبني  ال�صديد  لال�صف 
جلدول العمال القت�صادي واغرتابا حمليا �صديد اللت�صاق بال�ص�ق 
الدولية)ا�ص�اق الطاقة والتجارة ال�صتهالكية واملال( بعيدا عن �ص�ق 
التنمية ال�طنية والتي �صنتناولها تف�صيال يف كتابنا  امل��ص�م: )...

الريع القت�صادي املركزي وماأزق انفالت ال�ص�ق يف العراق(.

)٤(
تعريفه  يف  �ص�مبيرت(  )ج���زي��ف  ال��ك��ب��ري  الق��ت�����ص��ادي  ي��ف��رتق  مل 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة وال�����ذي خ��ط��ه يف ك��ت��اب��ه امل������ص���م )ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة 
وال���ص��رتاك��ي��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة( ال�����ص��ادر يف ال��ع��ام 1٩٤2 وال��ذي 
للعل�م  القت�صادي  التحليل  اليه  يتعر�ص  عما  لح��ق��ًا  �صنتناوله 
الذي  فبالقدر   . احلا�صر  ال�قت  يف  النتخابية   للظاهرة  ال�صيا�صية 
من��اذج  درا���ص��ة  القت�صادية  العل�م  م��ن  الخ��ري  ال��ف��رع  فيه  يتناول 
الت�صرف ال�صيا�صي املختلفة التي تفرت�ص بالناخبني هم من معظمي 
املنفعة القت�صادية يف حني تعظم الحزاب ال�صيا�صية عدد ال�ص�ات 
النتخابية ، فاأن الفي�صل احلا�صم يف هذا التفاعل �صيبقى ي�ؤ�صر مدى 
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من اصداراتنا
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ال�صياع  تنمية  مبرحلة  ال�صابقة  املرحلة  يف  الهدر  و�صف   ميكن  و 
والتي بداأت من ان ا�صتلم احلكم الطاغية اىل ان �صلمها ترابا كما وعد  
حيث مت هدر فر�ص الجيال العراقيه القادمة و هي ام�ال و فر�ص ل 
ي�صتطاع ارجاعها. و برحمة من الله كتبت لنا فر�صة لن�صحح امل�صار. 
و كان العراق قد و�صل مرحلة من تراكم الدي�ن   و انعدام التنمية. و 
الي�م نخ�صى ان تراكم الدي�ن و تبذير راأ�ص املال قد ي�ؤدي بالعراق 

اىل جتاوز نقطة الال ع�دة  من الفقر و املدي�نية.
اهم  من  ه�  لالم�ر  الكمي  ال��صف  ان  نن�ه  ان  نحب  نبداأ  ان  قبل 
عمليات بناء القرار امل�ؤثر، وان عملية احرتام و جمع و ن�صر الرقام 
لي�صت يف ثقافة املرحلة ال�صابقة و هذا من م�صادر �صعف عملية �صنع 
ل�صنني  دولية  م�صادر  من  البيانات  جمع  اىل  ا�صطررنا  و  ال��ق��رارا. 
التي  من  اك��رث  او  اق��ل  احلقيقيه  الرق���ام  تك�ن  قد  بينما  و  خمتلفة 
ا�صطعنا جمعها اىل ان و�صف احلالة ل يتغري و العتماد على ارقام 
غري كاملة الدقة اف�صل من العتماد على الكالم املر�صل و الن�صائيات 

التي غلبت على املرحلة ال�صابقه.

فقر و بطالة عراقية باالرقام

و بعد املقدمة املطل�بة عن �صرورة جمع البيانات، فان حالة العراقيني 
هي  انعدام الفر�ص و من� �صكاين انفجاري حتت وطاأة نق�ص حاد يف 
اخلدمات و ل �صيما البنية التحتية و الكهرباء.  تقدر المم املتحجة 
يعي�ص�ن  ال�صكان(  اإجمايل  من  املائة  يف   2٣( العراقييني  ماليني  ان 
عراقي  دينار   ٧٧000 من  اأق��ل  )ينفق�ن  للفقر  العاملي  اخل��ط  حتت 
لل�صخ�ص ال�احد يف ال�صهر ، اأو 2.2 دولر اأمريكي لل�صخ�ص ال�احد 
يف الي�م ال�احد. بينما  ٣ من كل ٤ عراقيني حددوا احلاجة اإىل احلد 

من الفقر كاأكرث الحتياجات اإحلاًحا. 
يقدر معدل البطالة 11 يف املائة على ال�صعيد ال�طني )٧ يف املائة 
من الذك�ر و 1٣ يف املائة من الإناث( 65٣،000 �صخ�ص عاطل عن 
العمل. ال ان ارقام البطالة املقنعه قد ت�ازي هذا الرقم ب�صه�لة، اي 
يتجاوز  اجديدة  احلك�مة  ت�اجهه  الذي  احلقيقي  البطالة  معدل  ان 
يف   60 من  يقرب  ما  العام  القطاع  يف  العمالة  �صكلت    .%22 يك�ن 
ت�فر احلك�مة ٤0 يف  عام 2011.  كامل يف  ب��دوام  العمل  املئة من 
ميثل  حني  يف  اخلا�ص.  القطاع  يف  الباقي  ؛  العمل  فر�ص  من  املئة 
ال   ، للعراق  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املائة  يف   65 النفط  قطاع 
ُيعد  العاملة.  الق�ى  اإجمايل  من  فقط  املائة  يف   1 حاليا  ي�ظف  انه 
العراق اأحد اأكرث دول العامل �صباًبا حيث يبلغ ن�صف  عدد �صكانه اأقل 
من 21 عاًما تقريًبا.  اقل من خم�ص الن�صاء يعملن اأو يبحثن عن عمل 
الزراعية  القطاعات غري  العمالة يف  املائة فقط من  ، وي�صغلن ٧ يف 
وبينما ارتفعت ن�صبة الن�صاء العامالت باأجر يف القطاع غري الزراعي 
اإىل 1٤.٧ يف املائة يف عام 2011 ال ان  العنف ، والآراء املجتمعية 
اأداء وظائف الدولة ت�ؤثر  التقليدية للمراأة ، وانعدام الأمن و�صعف 
على دور املراأة العراقية يف اإعادة بناء البلد  وي�صاهم يف دور النم� 

ا�صكاين النفجاري الذي يهدد قدرة العراق على م�اكبة متطلباته.
 واحد من كل خم�صة عراقيني ، ترتاوح اأعمارهم بني 10 و ٤٩ عاًما 
، ل ي�صتطيع القراءة اأو الكتابة يع�ق التعليم على جميع امل�صت�يات 
ال�صيئة.  التحتية  والبنية  التدري�ص  واأ���ص��ال��ي��ب  القدمية  املناهج 
انخف�ص �صايف الت�صجيل يف التعليم البتدائي من ٩1 يف املائة اإىل 
ىل 8٩.1 يف املائة يف عام 2011 ، وه� منخف�ص ب�صكل خا�ص عند 
الن�صاء  بني  الأمية  الريفية.   املناطق  يف  الفتيات  بني  املائة  يف   ٧0
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الفعلية الرتاكمية التي كان جمم�ع م�ازناتها 820 مليار دولًرا من 
اإيرادات احلك�مة العراقية يف الفرتة نف�صها. ل يزال يتعني ح�صاب 
اخل�صائر الناجمة عن �صعف اإيرادات اجلمارك وال�صرائب. و ل��صع 
�صيادي  �صندوق  اك��رب  �ا�صي�ص  للعراق  فكان  ال�ص�ره  يف  ال��ق��ارئ 
ا�ص�ل  اقيام  جمم�ع  ي���ازي  و  اه��درت  التي  ب��الم���ال  العامل  يف 
ب�صبب  هي  الهدر  تقديرات  اكرث  و   ، جميعها.  اخلليجية  ال�صناديق 
العراق راحت  ال�ص�ؤال كم من ام�ال  الكفاءة والف�صاد. يبقى  انعدام 
ب�صبب الف�صاد وكم منه ب�صبب الهدر؟ و يبدو ان الف�صاد ي�صبب هدرا 
كبريا لن كلفته املبا�صرة ان كانت ثلث قيمة الفر�ص الفائتة التي تقدر 

بثالث  تريلي�نات دولر منذ ال�صق�ط. 
الإنتاجي.   الن�صاط  عن  وامل����ارد  والنتباه  ال�قت  الف�صاد  يحّ�ل 
البنك  يذكر  حيث  كبريه.  جمتمعيه  ا�صرار  له  فان  ذلك  على  وعالوة 
الدويل اأن الف�صاد ي�ؤثر ب�صكل غري متنا�صب على الفقراء و من جراء 
يتم  ل  التي  اخل��دم��ات  لتلك  امل��دى  ط�يلة  القت�صادية  الآث���ار  تفاقم 
تقدميها. و ميكن الق�ل ان نتيجة انخفا�ص كفاءة ادارة الدولة، ادخل 
العراق يف حلقة من الفقر والعنف ي�صعب ك�صرها بعد ال�صق�ط. و لذا 

فان عليها ان تك�ن اول�ية احلك�مة اجلديدة.
كفاءة  ب�صبب تدين  الدائرة   ت�صتمر هذه  اأن  املحتمل  ، من  ذلك  ومع 
ت�صمح  ل  ال��ت��ي  ال�صيا�صي  ال��ت��ن��اح��ر  ج���راء  م��ن  ال��ن��اجت  احل��ك���م��ة 

بال�صالحات املطل�بة يف جدول زمني يقبله النا�ص.
و  ال��ت��ح��زب  ب�صبب  الق���ل جزئيا  ه��� على  ك��ف��اءة احل��ك���م��ة  ت��دين   
خالل  من  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  ي�صعف  ال��ذي   ال�صيا�صي  التناحر 
امل�ؤ�ص�صات  امل�ؤ�ص�صية ،وحتزيب  للذاكرة  املتكرر  و  الدوري  الفقدان 
ت�صتخدم  املتناف�صة  الف�صائل  ان  حيث  املقنعة.  والبطالة  احلك�مية  
العمالة احلك�مية للح�ص�ل على الدعم ال�صيا�صي و ي�ؤد ي الت�ظيف 
ال�صيا�صي اىل تعطيل م�ؤ�ص�صات الدولة اإىل �ص�ء تخ�صي�ص امل�ارد 
اخلدمات  تقدمي  يف  الأداء  �صعف  اإىل  اأدى  مما  وا�صع  نطاق  على 
احلك�مية و هدر مب�صت�يات ل ميكن ان ت��صف ال بتنمية ال�صياع.

اداري��ا  جم�دا  الدوائر   حتزيب  �صبب  ال�صيا�صي  ال�صراع  ب�صبب  و 
،و لذا  فغالبًا ما تعمل امل�ؤ�ص�صات احلك�مية ك�ص�امع  منف�صلة بال 
تن�صيق حتى ل� مل تكن فرقا متناحره  فهي  ل تقدم �ص�ى القليل من 
اأو من امل�ؤ�ص�صات التي  الدعم لقرتاح الزمالء من الأحزاب الأخرى 
نف�صها  ال�صيا�صية  الق�ى  جتد  لذا  و  خمتلفه.  �صيا�صية  ق�ى  تراأ�صها 
الريعيه  الكعكة  تقا�صم  ن�صاط  لأن  النفط  تقا�صم ع�ائد  تتناف�ص على 
اأكرث ربحية من الإنتاج املتع�صر. و لذا فان من اول�يات العمل على 
العملية  متنع  اأف�صل  �صيا�صية  بيئة  ت�صّرع  اأن  ال�صيا�صي  امل�صت�ى 

ال�صيا�صية من تعطيل م�ؤ�ص�صات الدولة.
احلك�مية  اخل��دم��ات  ون���ع��ي��ة  كمية  يف  النق�ص  م��ن  ي��زي��د  ومم���ا 

التي  احلك�مية  امليزانيات  على  املالية  ال�صغ�ط  هي  املت�ا�صعة 
اأن الإي��رادات احلك�مية  تفاقمت ب�صبب انخفا�ص الإي��رادات. ُيعتقد 
ن�صبة  ق��داأدت  و  يجبى.  مما  امل��رات  ع�صرات  اك��رب  هي  النفطية  غري 
اجلباية املتدنية ، والأثر امل�صرتك لتقلب ال�صيا�صة املالية وال�صيا�صة 
الإي��رادات احلك�مية وم�صاركة  اإىل �صعف من�  النكما�صية  النقدية 
القطاع اخلا�ص يف القت�صاد. مع من� القت�صاد غري النفطي ب�ترية 
بطيئة ، ي�صتمر معدل الفقر املرتفع البالغ 22.5 يف املائة يف من�ه 
حتت �صغط النم� ال�صكاين مبعدل ٣ يف املائة. من املت�قع اأن ت�صتمر 
عاًما  الع�صرين  يف   650،000 اإىل   ٤50،000 م��ن  العاملة  ال��ق���ى 
لت�فري  اخلا�ص  القطاع  من�  زي��ادة  اإىل  احلاجة  ي�ؤكد  مما  القادمة 

فر�ص العمل. 
يتطلب من� القطاع اخلا�ص حت�صني بيئة الأعمال بدءًا من التح�صني 
امل�صتمر للحالة الأمنية ، وحماية القطاع اخلا�ص من الف�صاد ال�ا�صع 
ال�صراكة  العديد من م�صاريع  اإىل ف�صل  اأدى  اأنه  الذي يبدو  النت�صار 
بني القطاع احلك�مي و القطاع اخلا�ص حتى الآن ، من املحتمل اأن 
يك�ن ل�صعف كفاءة احلك�مة وارتفاع درجة الف�صاد امللح�ظة �صابقا 
�صراكات  يف  لالنخراط  اخلا�ص  القطاع  ا�صتعداد  على  كبريا  تاأثريا 
مع احلك�مة العراقية. هناك عامل اآخر ذو �صلة يف تقييم احلك�مة 
العراقية كطرف يف �صراكة القطاع احلك�مي و القطاع اخلا�ص وه� 

و�صعهم املايل واأدائهم  القت�صادي. 
و يتطلب النه��ص بالقت�صاد اي�صا جهدا م�صرتكا لتن�صيق ال�صيا�صة 
لهذه  متخ�ص�صة  الغري  ال��ك���ادر  ا�صغال  ولكن   ، والنقدية  املالية 
بال�صري  اخذ  ه�  هاوية  اىل  بالعراق  ي�دي  قد  اخرى  مرة  املنا�صب 

اليها بخط�ات واثقة حتى ت�صلم هذه احلك�مة. و لنا فقط ان ناأمل.

االدارة المالية

ت�ص�ر  ي�صعب  ب�ص�رة  الن  حتى  ي��دار  كان  للعراق  امل��ايل  ال��صع 
اأن عجز امل�ازنة ل يزال عند م�صت�يات ميكن  ا�صتدامتها ، يف حني 
التحكم فيها ، فاإن النفقات تتك�ن اأ�صا�ًصا من ال�صتهالك وبالتايل فاإن 
ندرة ال�صتثمار اأدت اإىل من� حمدود للغاية يف القطاع الغري النفطي. 
و ل حمالة  فان نق�ص النم� القت�صادي و تزايد النم� ال�صكاين ي�ؤدي 

يف النهاية اإىل جتاوز النفقات لالإيرادات احلك�مة العراقية.
ان ال�صغ�ط ال�صيا�صية ل زالت عائقا ل�صالح ال�صيا�صة املالية للدولة 
م�ازنة  بلغت  حيث  هي  كما  املالية  الدارة  ا�صتمرت  فقد  الن.  حلد 
2018 ،10٤.1 تريلي�ن دينار عراقي. وبلغ العجز يف م�ازنة لعام 
 ، العام  نهاية  ، يف  ذلك  دينار عراقي. ومع  تريلي�ن   12.5  ،2018
النتيجة فائ�ص 6.2٧  املائة فقط من امل�ازنة وكانت  اأنفق�ا 81 يف 
تريلي�ن دينار عراقي. بلغ اإجمايل البند  ال�صتثماري 2٤.6 تريلي�ن 
دينار عراقي ، منها 1٣.8 تريلي�ن دينار عراقي مت اإنفاقها. و يبدو 
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و  تعطيلها  م�صت�ى  اإىل  للم�صاريع  التم�يل  نق�ص  اإىل  ال�صيا�صية 
اأن  القائمة. ال�صيناري� الأ�ص�اأ ه�  قد يك�ن من الجدر ازاحتها من 
امل�صروع يك�ن قد اكتمل جزئيًا ويعاين من انخفا�ص القيمة ب�صبب 
نق�ص التم�يل. بعد تغيري البن�د يف عملية اعتماد القائمة الكاملة من 
امل��ص�فه اعاله،  ال�صكاية  التعديالت  بعد  املحافظة. و  قبل جمل�ص 
اإر�صالها  ثم  عليها  للم�افقة  التخطيط  وزارة  اإىل  امل�ازنة  نقل  يتم 
اإىل وزارة املالية للم�افقة عليها وت�صجيلها �صمن امل�ازنة ال�طنية 

املقرتحة للعام املقبل.

هل هناك قنبلة مالية موقوته؟

ال�صفافيه  انعدام  ه�  عليه  ال�ص�ء  ن�صلط  ان  نحتاج  الذي  امل��ص�ع 
و املنهجية يف ادراة الدي�ن الداخليه.  اإن الدين الداخلي للعراق ل 
ين�صر ب�صكل كاف من قبل وزارة املالية. ل يتم ن�صر التقارير الدورية 
الدين  خدمة  مدف�عات  ذل��ك  يف  مب��ا   ، ال�طني  ال��دي��ن  ع��ن  الدقيقة 
الفعلية وت�اريخ ا�صتحقاقها ، ب�صكل �صحيح و�صفاف وفًقا للمعايري 
الدولية. هذا ه� احلال بالن�صبة للدي�ن املحلية للبن�ك املحلية التي 
اإجمايل احتياطيات �صي�لة احلك�مة  قد ت�صل اىل  مبالغ كبرية من 
العراقية. عدم دفع القيمة ال�صمية للدين يف ال�قت املحدد ي�ؤدي اإىل 
القت�صاد  اإطار  خارج  ثلج  كرة  ي�لد  التمديد  هذا  التلقائي.  التمرير 
الكلي للم�ازنة. يف حالة وج�د اي طلب على ال�صي�لة املالية ، قد ل 
تتمكن احلك�مة العراقية من اإجراء الدفع. حالة هذه املدف�عات قيد 
الطلب عند الدفع. هذه الدي�ن غري املجدولة تهدد النظام املايل العام 

خ�ص��صا بت�صظي م�ارد ال�صي�لة املالية احلك�مية القائم. 

السياسة النقدية

ل ت�صاعد ال�صيا�صة النقدية احلك�مة العراقية على النم�: فهي تزيد 
، وتنفق من  املال  راأ�ص  تكلفة  ، وتزيد من  املحلي  الإنتاج  تكلفة  من 
النقد  احتياطي  تبالغ  هي  و  حتى  ذلك  لكل  الأجنبية  الحتياطيات 
يف  النقدية  ال�صيا�صة  كانت  قد  ا�صتثماره.و  لع�ائد  ه��ادرة  ب�ص�رة 
العراق و ل زالت �صيا�صة انكما�صية اإىل حد كبري تتاألف من �صعر فائدة 
ليلي مغري يقدمه البنك املركزي العراقي و�صيا�صة بيع الدولر ب�صعر 
املدع�م . ومقدار الدولرات املتبادلة يف ال�صنة ، وت�اتر فتح النافذة 
املركزي  البنك  من  البيانات  حتليل  مت  فقد   ، ذلك  ومع  العام.  خالل 
بينت  العراقيني  القت�صاديني  �صبكة  يف  ن�صرت  درا�صة  يف  العراقي 
ان اآثار ال�صيا�صة النقدية للبنك املركزي لها اآثار �صلبية مبا�صرة وغري 
الفرق بني  لدعم  الباه�صه  الكلفة  املبا�صر ه�  التاأثري  مبا�صرة. وكان 
بيانات  الفارق من  بيانات  اأخذ  الر�صمي.و مت  ال�ص�ق وال�صعر  �صعر 
البنك املركزي التي يعتقد انها اقل من الفارق الفعلي بني �صعر ال�ص�ق 
الكلفة املبا�صره  البنك املركزي لبيع الدولر. وتبني ان  و�صعر نافذة 

لدعم الدولر هي ما بني ثالثة مليارات دولر �صن�يا كمعدل.اي انها 
اي��رادات النفط �صن�يا.  وهذه الم���ال رغم  ما بني ٤% اىل 8% من 
فداحة اخل�صائر املبا�صرة و لكن دعم الدولر يدعم القطاع التجاري 
على ح�صاب القطاع الإنتاجي و يعطل اأ�ص�ل قيمتها اأكرث من تريلي�ن 
مليار    100 العراق   على  �صيدر  كان  ال�صن�ي  عائدها  ان  اي  دولر 
دولر �صن�يا. هذا عالوة على تعطيل الإقرا�ص يف النظام امل�صريف 
الذي يعاين التعطيل  ب�صبب اعتماده على الربح امل�صم�ن من نافذة 
العمله وادى حتايله بق�صر راأ�ص املال الفعلي على احلد الأدنى الذي 
ي�صتخدم  يف النافذة اإىل ه�صا�صة النظام امل�صريف و �صعف الإيداعات 
اإىل اقل من ربع القيمه النقديه. وهذا بدوره ي�صاعف �صحة ال�صي�له 

يف النظام البنكي الذي يعاين ا�صال من نق�ص ال�صي�له.

اصول معطلة

القطاعني  بني  ال�صراكة  من  ال�صتفادة  احلك�مية  لل�صركات  ميكن 
احلك�مي و اخلا�ص ، والإدارة الأف�صل ، وهيكل احل�كمة الأف�صل 
املطل�ب لإعادة ال�صركات اململ�كة للدولة اإىل الربحية. ميكن اأن تك�ن 
ال�صراكة بني القطاعني احلك�مي و اخلا�ص و�صيلة لتفعيل ال�صركات 
اأمريكي.  دولر  تريلي�ن   1 بقيمة  الأ�ص�ل  وتعبئة  للدولة  اململ�كة 
1٧8 �صركة ممل�كة للدولة ت�ف بطالة مقنعه ملا بني 550،000 اإىل 
6٤0،000 ما بني عامل و متعاقد. هناك ح�ايل 6٧ �صركة يعمل بها 
200 الف م�ظف حتت اإ�صراف وزارة ال�صناعة والإ�صراف املبا�صر. 
اإذا مت تفعيل ال�صركات اململ�كة للدولة يف العراق ، فال ميكن القيام 
بذلك اإل من خالل تبني تقنيات اأكرث كفاءة ت�صمح للعراق بالتغلب على 
املناف�صة الإقليمية. �صيظل تفعيل ال�صراكة بني القطاعني احلك�مي و 
اخلا�ص يف العراق يتطلب �صيا�صة نقدية وجتارية م�اتية للتجارة. 

من  احتياجاتها  ���ص��راء  احلك�مية  اجل��ه��ات  على  ي�صرتط  ال��ق��ان���ن 
بن�صبة 10 يف  ال�صعر  زي��ادة يف  مع  للدولة حتى  اململ�كة  ال�صركات 
املئة قد خلق ح�افز لل�صركات اململ�كة للدولة لتعمل ك�صركات جتارية 
ب�صبب ف�صل ال�صناعة و ل�صباب اهمها ال�صيا�صة النقديةالنكما�صية. 
�صاأنها  من  التي  املزايا  من  العديد  للدولة  اململ�كة  ال�صركات  متلك 
لالأعمال يف  اأقل مالءمة  بيئة  ب�صكل مربح يف  بالعمل  لها  ت�صمح  اأن 
للدولة  اململ�كة  ال�صركات  فاإن   ، املزايا  هذه  من  الرغم  على  العراق. 
لي�صت مربحة. اإن الأداء ال�صعيف للم�ؤ�ص�صات اململ�كة للدولة يكلف 
العراق اأكرث من ٣ مليارات دولر اأمريكي �صن�ًيا يف �صايف اخل�صائر.

 ال�صركات اململ�كة للدولة تكبدها اخل�صائر ب�صبب الإدارة ال�صعيفة 
مع  يتعار�ص  ال��ذي  ال�صرتاكي  والت�جه   ، اخلاطئة  وال�صيا�صات 
اأ�صا�صي  اأمر  الر�صيدة  احل�كمة  الإدارة.  و�صعف   ، الأرب��اح  تعظيم 
وجهة  من  القرارات.  واإب��الغ  امل�صاءلة  وتعزيز  ال�صركة  اأداء  لتعزيز 
القدرة  لديه  ال�صركات  اإدارة  فاإن حت�صني   ، ال�صيا�صات  نظر وا�صعي 
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جزئيًا  بالق�مية،  ال�صع�ر  وت�صجيع  واملحلية،  للع�صرية  العاطفية 
لت�فري بع�ص ال�صع�ر بالنتماء اإىل جمال اأكرب يف غياب اأنظمة الدعم 
كان   .)58 :2008 ، )ميل�ن  تقليديا  الع�صرية واملحلية  ت�فرها  التي 
ك�صر الروابط التقليدية ه� حلم العديد من املثقفني ال�صرقيني لتحديث 

جمتمعاتهم. 
اأماكن  هي  ال��ع��راق  يف  احل�صرية  امل�صاحات  ف��اإن   ، ذل��ك  على  ع��الوة 
م�صت�ى  "يرتبط   )٤  :2016( املتحدة  الأمم  لتقرير  وفًقا  ال��رثوة. 
عام،  ب�صكل  التح�صر.  مب�صت�ى  وثيًقا  ارتباًطا  العراق  يف  املعي�صة 
تعاين املناطق الريفية من ارتفاع م�صت�يات احلرمان، فكلما زاد حجم 
اأدنى م�صت�ياته يف املدن  التكتل كلما قل حجم احلرمان وو�صل اإىل 
املدن  نح�  العراق  يف  للنزوح  كبرًيا  دافًعا  هذا  �صكل  وقد  الكبرية. 
الكبرية، خا�صة خالل اخلم�صينيات وال�صتينيات من القرن املا�صي ".
التمدن اأو التح�صر ه� الف�صاء الذي يرتابط فيه النا�ص والدولة. هذا 
الرتابط ميهد الطريق للم�صاءلة و�صكل خمتلف من اأ�صكال احل�كمة. 
يف عامل الي�م، مع عدم وج�د �صلطة مركزية، ت�صل هذه الرابطة اإىل 
عالقة تكافلية مع الدولة. وبالتايل ، فاإنه يخلق للدولة " ح�افز ق�ية 
امل�اطن�ن  يك�ن  بحيث  حدودها  داخ��ل  ال�طنية  ال�حدة  لت�صجيع 
م�الني واأكرث ا�صتعداًدا للت�صحية للدولة عند ال�صرورة. وقد ي�صاعد 
ا يف خلق املزيد من القت�صاديات ال�طنية امل�حدة واملزيد  ذلك اأي�صً
"وفقًا  للدولة  الكلية  القدرة  تعزيز  وبالتايل  املنتجني،  ال�صكان  من 

جل�ن مري�صيمر )2018( يف كتاب " ال�هم العظيم ".
العراق.  يف  ال��دول��ة  وع��الق��ات  احل�صري  امل�صكن  ج�هر  ه�  النفط   
ويت�صح ذلك يف ال��صع ال�صيا�صي يف جميع اأنحاء البالد ويف خمطط 
العالقة  تده�ر  يف  معاك�ص  تاأثري  للنفط  يك�ن  قد  لكن  البرتودولر. 
القت�صادية  الإدارة  على  اعتماًدا   ، وال��دول��ة  )املدنية(  املدينة  بني 
وال�صيا�صية. فالطريقة التي تدار بها املدينة والرثوة �صرت�صم م�صتقبل 
قد  التي  الع�امل  من  ع��دد  هناك  ف��اإن  ذل��ك  من  الرغم  وعلى  ال��ع��راق. 
تعرقل اأي خطة لالأمن والتنمية عن م�صارها مثل: انتفا�صة ال�صباب، 

وامل�صاكل الأمنية، والت�زيع الدمي�غرايف، وعدم ال�حدة.
هنا ميكننا حتديد الع�امل التي متيز البلد والع�امل التي قد ت�صاعد 
ب�صكل  البلد  املجرد  العامل  ي�حد  قد   ، اأعاله  ذكرنا  كما  يف ت�حيده. 
اأف�صل من اأي ع�امل تقليدية اأخرى.حيث ميكن للنفط يف اأن ي�صبح 

ذلك العامل غري التقليدي.

قصة النفط

النفط �صلعة معقدة لها اآثار اقت�صادية، وجغرافية ، وبيئية. كل جانب 
ديناميكية متن�عة.  النا�صئة يتحرك يف اجتاهات  من هذه اجل�انب 
على الرغم من اأن النفط �صلعة عاملية، اإل اأنه يحت�ي على ق�صة حملية 
النفط  ق�صة  تختلف  الثقافية.  واخللفيات  اجلغرافيا  على  تعتمد 

العراقي عن اأي ق�ص�ص نفطية اأخرى ح�ل العامل. فهي ق�صة مل ترو 
بعد.

اأر�صيف  ه���  الفج�ة  ه��ذه  �صد  يف  ي�صهم  اأن  ل��ه  ميكن  واح���د  م��ك��ان 
غ�لبنكيان يف ل�صب�نة ، الربتغال. يحت�ي هذا الأر�صيف، كما اأبلغت 
خالل زيارتي يف ي�لي� 201٩ ، على اأكرث من ٣00 مرت من ال�ثائق 
النفطي.  العراق  لتاريخ  الأوىل  بالأيام  املتعلقة  الإجنليزية  باللغة 
اأو  العراق  نفط  �صركة  عام 1٩12 يف  �صركة غ�لبنكيان يف  تاأ�ص�صت 
كما كانت تعرف اآنذاك با�صم �صركة البرتول الرتكية. وه� الذي ر�صم 
اتفاقية اخلط الأحمر لعام 1٩28 التي حددت العالقة والتناف�ص بني 
�صيل  و�صركة  ت�تال،  بي  اإف  �صي  باإ�صم  الآن  للبرتول،  فرن�صا  �صركة 
باإ�صم بي بي الي�م، والنقابة  الأملانية وال�صركة الربيكانية اليرانية 
لي�ص  ما  ن���ع  من  كقابلة  وخ��دم  ال���دويل،  النفط  لتحالف  الأمريكية 
لتاأ�صي�ص �صركات النفط الكربى يف العامل  ا  اأي�صً للعراق فح�صب، بل 

)املارا�صي ، 2016(.
اإن درا�صة هذا الأر�صيف �صت�فر م�صدرًا قيمًا لبدايات تاريخ العراق 
لي�ص  املنطقة،  تاريخ  يف  حا�صمة  مرحلة  ي�ثق  اإن��ه  حيث  النفطي. 
حيث  م��ن  ��ا  اأي�����صً ولكن  والقت�صادية  ال�صيا�صية  الناحية  م��ن  فقط 
مع  العراق  يف  النفط  عن  التنقيب  تزامن  الطاقة.  م�صدر  يف  التغري 
ا�صتبدال الفحم وكان له دور فعال فيه. وكما كتب اآرثر بلف�ر "النفط 
احلرب  يف  ن�صتخدمه  الذي  الفحم  مكان  �صيحتل  القادمة  احلرب  يف 
احلالية، اأو على الأقل يف مكان م�اٍز للفحم. فالإمداد الكبري ال�حيد 
املحتمل والذي ميكننا احل�ص�ل عليه حتت ال�صيطرة الربيطانية ه� 
الإمدادات الفار�صية ومن بالد ما بني النهرين" ) يرين ، 1٩٩1: 188(.

الخالصة

بالتحديد   ، العراقي  املجتمع  داخ��ل  الهيكلية  التغريات  �ص�ء  يف 
العراق  ب��اأن  الق�صرية  ال�رقة  هذه  جت��ادل  للتمدن،  العايل  امل�صت�ى 
يحتاج اإىل رابط م�حد واأن العن�صر التقليدي لل�حدات اأو اله�يات 
جمردًا  �صكاًل  يتطلب  العراق  اأن  اإىل  ت�صري  للتطبيق.و  قاباًل  يعد  مل 
الرغم  على  البالد  يف  اإليها  ينتمي  اأن  �صخ�ص  لأي  ميكن  اله�ية  من 
اأكرث ج�هرية يف حياة  اأن ي�صبح النفط  اأو خلفيته، على  من ثقافته 
املجردة.  اله�ية  ج�هر  يك�ن  اأن  له  ميكن  التي  بالطريقة  ال�صكان، 
مرحلة  يدخل  ال��ي���م  والنفط  معقدة  عالقة  النفط  وق��ط��اع  للعراق 
العراقي خلفية ا�صمية  الد�صت�ر  حا�صمة. ففي ال�قت الذي ي�فر فيه 
اأو  قان�ين  اإط��ار  جمرد  من  اأكرث  اإىل  حاجة  هناك  النفط،  ليمقراطية 

د�صت�ري لتطبيق هذه العملية.
احلالية.  الآراء  عن  خمتلفة  وق�صة  ���ص��رًدا،  العراقي  النفط  يحتاج 

واأف�صل مكان لبدء هذا ه� اأر�صيف غ�لبنكيان يف ل�صب�نة.
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لبيان  التجاري(،  )امليزان  اأول مرة   ويف مملكة تدمر )�ص�ريا( ظهر 
حركة التجارة بني اململكة والدول املتاجرة معها، ولعل طريق احلرير 
واحد من مثابات الدللة على انتقال ال�صلع الآفاوية من اق�صى ال�صرق 
اإىل الغرب )اأوربا(، عن طريق ال�ص�احل العربية، وظهرت ماركنتيلية 

عربية منظمة قبل اأن تظهر مثيلتها يف اأوربا.  
املعادن  ع��ن  البحث  زع��م  حت��ت  ال�صرق  اأورب���ا  ا�صتباحت  وعندما     
وا�صتعمرت  اأهلها  وا�صرتقت  وكن�زها،  ثرواتها  نهبت  النفي�صة، 
بررت  الأولية،  وامل�اد  واملعادن  خريات  لنقل  حاجتها  ومن  بلدانهم، 
احلاجة،  ه��ذه  عن  معربة  التجارة  نظريات  فجاءت  بالتجارة،  ذل��ك 
كان  النم�  هذا  اأن  اإل  النم�(،  م�لد  )التجارة  مزع�م  �صعار  وحتت 
ل�صالح الدول الأق�ى والأكرث تقدمًا )الأوربية(، وهذا اأ�ص�ص لتق�صيم 
جمهز  )النامية(،  جماملة  امل�صماة  البلدان  مب�جبه  تظل  دويل،  عمل 

دائم لأخ�اتها ال�صناعيات الأوربيات. 
   والدول الراأ�صمالية )اأمريكا واأوربا( مل تع�ص من دولة ق�ية وفاعلة، 
حتى بلغت مبلغها من الت�صنيع والتقدم واإر�صاء نظم �صيا�صية مدعمة 
بالت�صريعات والق�انني، ثم اأ�ص�صت اإىل الليربالية بكل ج�انبها، مبا 
فيها القت�صادية، وحتى نظرية )احلمائية التجارية(، هي خمرجات 

ال�صيا�صات القت�صادية الأوربية، يف اأطار تناف�صها القت�صادي. 
اقت�صادات  على  قي�د  دون  من  القت�صادية  الليربالية  تطبيق  اإن       
ي�صتقيم  ل  والعق�بات،  احل��روب  من  للت�  وخارجة  ماأزومة  ريعية 
ال�جهة  للنه��ص. وهذه هي  الدول ودفعها  تنمية هذه  ادع��اءات  مع 
الرئي�صة للبحث، وتتمثل م�صكلته يف اأن خمرجات التحرير القت�صادي 
للعراق منذ عام 200٣-201٩، �صاهمت بتعقيد اأو�صاعه وعمقت من 
�صعة اختاللته، فيما ي�صتند البحث على فر�صية م�ؤداها الآتي: )ل تعد 

تلفه حزمة م�صكالت  �صافيًا لقت�صاد  املن�صبطة عالجًا  الليربالية غري 
متعددة، على خلفية اأو�صاع ترتاوح ما بني غياب الت�جهات والروؤيا 

ال�ا�صحة، مع الف��صى يف ادارة القت�صاد(.

أواًل: نشأة النيوليبرالية االقتصادية

       ا�صتدلت الدول الأوربية على الليربالية يف ج�انبها ال�صيا�صية، على 
ال�صعي للخروج من وطاأة القطاع والكني�صة، واأنظمة احلكم  خلفية 
النه�صة  لع�صر  اأ�ص�ص  ما  وه�  الإلهي،  واحلق  ال�راثي  الطابع  ذات 
وطق��صها،  ال��صطى  الع�ص�ر  مبتبنيات  ع�صفت  التي  والتن�ير، 
وامليتافيزيقيا التي كبلت جمتمعاتها لزمن لي�ص بالق�صري، فالليربالية 
كفل�صفة �صيا�صية هي النتاج الفكري ملخا�صات الأو�صاع الأوربية يف 
القرن ال�صابع ع�صر، وتعد خمرجات ن�عية لع�صر النه�صة والتن�ير 
الأوربي، متخذة اأ�صكاًل خمتلفة يف اأزمنتها واأمكنتها املختلفة، ف�صاًل 
وبل�غها،  اكتمالها  وحلني  �صريورتها  مذ  بها  مرت  التي  املراحل  عن 
وما يجمع كل الت�جهات الليربالية، ه� اإعالوؤها للعقل على ما دونه. 
الفل�صفة  رائد  ه�   )1650-15٩6( ديكارت  رينيه  الفيل�ص�ف  ولعل 
العقالنية، الذي يعتقد باأن ل �صلطان على العقل اإل العقل نف�صه، واأن 
تبداأ كل الفل�صفة بعقل الفرد وذاته، واختزل كل ذلك يف )اأنا اأفكر لذلك 
اأنا م�ج�د( )1(، لذلك اعتمد )ديكارت( عملية ال�صك املمنهج واملنظم 
يف كل ما يحيط به، لي�ص �صكًا اإغريقيًا جمردًا، لأجل ال�صك فقط، بل 
اأن احلقيقة  ه� حت�صري م�صبق لإثباته، م�ؤكدًا ب��ص�ح ودون لب�ص 

الثابتة التي ل يطالها ال�صك ه� )الفكر(. 
الأوربية،  للدول  اأول�ية  ذات  القت�صادية  الليربالية  تكن  لذلك مل      
بل الليربالية ال�صيا�صية ح�صرًا، لأنها ت�صكل الدعامة الرئي�صة لنجاح 
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امليث�ل�جيا  التقدي�ص بح�صب  اإىل  اأحكامها  اأن ترتقي يف  املتطرف�ن 
للراأ�صمالية،  �صميث  اآدم  قدمه  م��ا  ع��دو  عندما  اليه�دية،  الطريقة 
ت�صتلهم  اأو  حتاكي  اأن  لها  اأريد  كما   ،)Genesis( التك�ين  �صفر  ه� 
 Isaac( اأمن�ذج العل�م الطبيعية، الذي و�صعه ال�صري اإ�صحق ني�تن

Newton(، يف ك�نيته وتناغمه. 
لكي  اجل��دي��دة،  الليربالية  اأط��الق  من  ومريديه  هايك  ف���ن  جنح  لقد 
وذئبية(  )مت�ح�صة  فيها  تبدو  مرحلة  اىل  الراأ�صمالية  بف�صلها  تنتقل 
تعدان  كبريتني  م�ؤ�ص�صتني  بق�ة  مت��صحة  عليها،  كانت  مما  اأك��رث 
الراأ�صمالية ب�صكل عام والأمريكية ب�صكل خا�ص، تهيمنان على  اأذرع 
جمايل النقد واملال وال�صتثمار، البنك الدويل و�صن�ه �صندوق النقد 
الدويل )WB-IMF(، ومنذ عام 1٩٧5 بداأ بريق اأحد اأفرع الليربالية 
والتي  النق�دية(،  )املدر�صة  النق�دي  التيار  عرب  وامل���ؤث��رة،  املهمة 
ت�جهات  مع  ت�جهاتها  تناغمت  والتي  فريدمان(،  )ميلت�ن  يتزعمها 
للمحافظني اجلدد، هذا  الروحي  الآب  )ليفي �صرتاو�ص(،  الفيل�ص�ف 
التزاوج املكني اأطلق الليربالية اجلديدة بق�تها نح� العامل، لتفرت�ص 
وطاأة  حتت  الأخ��رى،  بعد  ال�احدة  واملاأزومة  املتعرثة  القت�صادات 
الق�صرية املالية، وال�صتدانة، وجتربها للدخ�ل اإىل ح�صرية القب�ل 
القت�صادي  بالتثبيت  واملتمثلة  املاليتني،  امل�ؤ�ص�صتني  كال  باإجراءات 
وكانت  القت�صادي.  وال�صالح  الهيكلي  والتكيف  اجلدولة،  واإع��ادة 
عن  مفكريها  اأحد  عرب  التي  املك�صيك،  هي  الت�جه  هذا  �صحايا  اأوىل 
اأمريكا  من  قريبة  اأنها  يف  تكمن  املك�صيك  م�صكلة  )اإن  قائاًل:  م�صكلتها 

بعيدة عن الله(، واملق�ص�د يف القرب اجلغرايف. 
م��ا ي�صمى ب��صفة  ���ص��راك  ال��ت��ي �صقطت يف  ال��ب��ل��دان  ت���ال��ت  ث��م       
)دليل  مبثابة  ال�ص�يدي  القت�صادي  عنها  يعرب  والتي  )ال�صندوق(، 
املطبخ(، حمذرًا من اعتمادها، والغريب اأن ال��صفة املعدة بالت�افق 
يف  اأم  التق�صفية  اإجراءاتها  يف  �ص�اء  والبنك(،  )ال�صندوق  بني  ما 
حترير القت�صاد برمته مع و�صع قي�د على الدولة وامل�صماة )تفاهمات 
اعتبار خل�ص��صية  اأي  دون  من  البلدان  لكل  وا�صنطن(، هي واحدة 
كل بلد وظروفه واأو�صاعه، مما دفع الكثري من البلدان التي تعر�صت 
البطالة  زيادة  نتيجة  الج��راءات،  هذه  تطبيق  خلفها  التي  الف��صى 
والبنك  ال�صندوق  اأتهمت  ب��اأن  املعي�صة،  م�صت�يات  وتراجع  والفقر 

بالن�صان�ية هذه ال��صفة. 
  واإىل الآن تعاين الكثري من هذه الدول من �ص�ء اأو�صاعها القت�صادية 
والجتماعية، ومن هذه الدول )م�صر- الردن- املغرب- بع�ص بلدان 

اأوربا ال�صرقية )ب�لندا - املجر(. 
عالقة  ل��ه  لي�ص  وترتيباتها  ال�صيا�صية  الليربالية  ب��ني  ال��رب��ط  اإن     
رابطة  تك�ن  اأن  تعد  ل  بينهما،  والعالقة  القت�صادية،  بالليربالية 
الأخ��رى،  على  اأحدهما  فر�ص  يف  �صرطية  فال  رواب��ط،  جمم�عة  من 

فالليربالية القت�صادية مت�افرة يف ال�صني مع وج�د نظام �صيا�صي 
حتت�صن  ال�صيا�صية  الليربالية  اأن  ورمب��ا  ال�احد،  احل��زب  على  قائم 
ال���ص���اق  لعمل  املراقبة  دون  وم��ن  من�صبطة،  اقت�صادية  ليربالية 
يبداأ  النا�ص  حترر  )اإن  مارك�ص  مبق�لة  الأخ��ذ  ي�صبح  والن�صباط، 

بابتعادهم عن من�ذج اآدم �صميث( قائمًا.
فاإن حترر �صع�ب بلدان اجلن�ب يبداأ عندما )تبتعد عن �صندوق النقد 

الدويل وو�صفته الني�ليربالية(.
اجلديد،  والني�ليربايل  الليربايل  الفكر  م�صامني  يف  التبحر  اإن   
�صيا�صية  ثم  وم��ن  اقت�صادية  و�صيا�صات  ا�صرتاطات  من  يتبعه  وم��ا 
الإل��زام  �صفة  تكت�صب  باتت  والتي  الدولية،  امل�ؤ�ص�صات  �ص�ط  حتت 
الق�صري، والرفع اإىل درجة اأنها مبثابة ال�صراط امل�صتقيم، والطريق 
اإىل اخلال�ص، من براثن امل�صاكل القت�صادية والعج�زات القت�صادية 
القت�صادية،  والكفاءة  الر�صادة  اإىل  و�ص�ًل  القت�صادي،  والرتهل 
واأ�صحت اليد اخلفية متامًا كاملعادلت الطبيعية، في�صميها منا�صروها 
التي  واليد  النظر(،  )بعيدة  واليد  )احلكيمة(  واليد  )الكرمية(  باليد 
)حت�صن حياة النا�ص(، فيما ينعتها معار�ص�ها باليد )املرئية( واليد 
التي  )القدم  وهي  احلديدية(،  و)القب�صة  )النهابة(  واليد  )املخفية( 
ومن  نلم�ص  هذا  كل  من  اأحالمهم(،  وتدمر  النا�ص  اآم��ال  على  تدو�ص 
والإج��راءات  فال�صيا�صات  خلفها،  يكمن  فيما  ال��رباءة  عدم  عناء  دون 
امل�صتتبعة لقب�ل ذلك، ل ميكن نزع الدوافع الكامنة من وراءها. فهي 

ككرة الثلج يف تدحرجها.  

ثالثًا: العراق والعصف الليبرالي 

   بدءًا ل ميكن الق�ل مطلقًا باأن الليربالية القت�صادية ظاهرة �صيئة 
كما يزعم كثريون، فلها مق�ماتها وف�صائلها وخمرجاتها، ل �صيما يف 
حترير ن�صاطات الفراد وت��صيع خياراتهم القت�صادية، مع الدراك 
لفل�صفة  التي تظل خا�صعة قطعًا  امل�ارد  للكفاءة يف تخ�صي�ص  التام 
اأن  دول��ة  اأي��ة  على  ال�صعب  م��ن  وب��ات  والآن���ي��ة،  الفردية  امل�صالح 
تكفل بقطاعها العام تلبية كل الحتياجات وت�ؤمن الت�صغيل ل�صعبها، 
وباملقابل فاإن ال�ص�ق وما يرتتب على الدع�ات من �صرطيته ل�صمان 
النم� وال�صتقرار، ه� الأخر غري مكف�ل ل�صعف ميكانزمات ال�ص�ق 
يف �صبط ايقاع القت�صاد، يف تدحرجه نح� الك�صاد اأو اخلروج من 

الأزمات. 
ال�ص�ق  على  التع�يل  العراق ل ميكن  النامية ومنها  البلدان     ويف 
ب�صكل تام، ل�صعة التدمري وعدم املراهنة على احلرية القت�صادية يف 
الأمر  يتطلب  مما  واملجتمع،  لالقت�صاد  دافعة  ق�ة  ل�حدها  تك�ن  اأن 
حلني  واج��راءات��ه��ا،  الدولة  �صقف  حتت  لليربالية  امل�صروط  القب�ل 
تعايف القت�صاد من جزء من م�صكالته، مبا ي�فر القدرة للقطاعات غري 
الناجت املحلي  النم� ورفع ن�صبة م�صاهمتها يف تك�ين  النفطية على 
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للكلف  نظرًا  للتجريب،  خم�ص�صًا  لي�ص  املجتمعات  تاريخ  اإن  كما    
وت�صييع  اإمكاناتها  وهدر  تتحملها،  التي  والقت�صادية  الجتماعية 
الق�ى  بع�ص  قادتها  التي  الطروحات  ه�  ذل��ك  وم�صداق  الفر�صة، 
ال�صيا�صية التي راهنت على النظام الربملاين، ثم ذهبت لل�صعي بق�ة 
على  الإق���رار  زم��ن  من  عقد  خ��الل  وه��ذا  رئا�صي،  نظام  اإىل  لتغيريه 
ال�صيا�صية  واجل��دوى  احل�صاب  غياب  ي�ؤ�صر  مما  ال��دائ��م،  الد�صت�ر 

والجتماعية والقت�صادية.
   وي�صري القت�صادي الأمريكي املعروف )ج�زيف �صتجليتز( )(، اإىل 
اأن �صندوق النقد الدويل مل يحقق اإل غر�صًا واحدًا ي�صعى له، متثل 
بزج الدول التي �صّماها)الدول املتح�لة(، يف اأت�ن �صيا�صات اأدت اإىل 
خلق فروقات هائلة يف الدخل بني الفقراء والأغنياء. لذلك ميكن الق�ل 
اإن الليربالية على الرغم من اأنها تنهل من طروحات اآدم �صميث )الذي 
عد م�صدر الرثوة يتاأتى من الإنتاج()(، اإل اأنها متيل اإىل اإعادة ت�زيع 
الرثوة بدًل من خلقها، وت�يل الهتمام الأكرب )بهند�صة ال�ص�ق( مبا 
التفاوت  لت��صيع  دفعًا  مت�صاعد،  نح�  على  اخلا�صة  الرثوات  يراكم 

والطبقية ب�صكل م�صتمر ومت�صارع. 
   واأثبتت درا�صاته بحجج منطقية و�ص�اهد عملية، اأن تقييد ال�ص�ق 
اأو مراقبة اجتاهاته، ل يعد �صرًا مطلقًا كما تزعم الني�ليربالية)(، ول 
�صّيما عند الأزمات اأو عند ال�صعي لتحقيق اأهداف اجتماعية، ل ميكن 

بل�غها من دون تدخل حك�مي قائم على الر�صادة والعقالنية.
رابعًا: اثار اله��ص بالليربالية غري املن�صبطة

العراق كما يزعم مريدوها )كرمية(  الليربالية يف  اأدوات      مل تكن 
اأو )حكيمة( اأو )بعيدة النظر( اأو هي التي )حت�صن حياة النا�ص(، بل 
هي على اأر�ص ال�اقع كما يعرب عنها النا�ص )بخيلة( و)غري حكيمة( 
و)دا�صت على احالم العراق ودمرت اأحالمهم(، يف اأن يروا بلدهم بعد 
النظام الت�صلطي على الأقل مب�صت�ى البلدان غري النفطية املجاورة، 

كالأردن وتركيا مثاًل. ومن مظاهر هذا الت��صيف الآتي:
الرئي�صة  القطاعات  م�صاهمة  م�صت�ى  تراجع   .1  
بعد  الجمايل  املحلي  الناجت  وال�صناعة(، يف  )الزراعة  النفطية  غري 
اأكرث من 15 �صنة من تغيري النظام. اإىل ما دون )1،٤% للزراعة(، و)%2 
لل�صناعة(، وكان الأجدر اأن ترتفع ن�صبتهما، نظرًا لرفع جميع القي�د 

التي كانت تع�ق ذلك، ل �صّيما التكن�ل�جيا واإمكانات ال�صتثمار. 
ول  ا�صتهالكية  دول��ة  بامتياز  ال��ع��راق  ا�صبح   .2  

ت�جد ن�صبة ذات قيمة لإمكانية الكتفاء الذاتي من اأي �صلعة. 
امل�صاريع التي جرى النفاق عليها اأما فا�صلة، اأو   .٣  

اأن تنفيذها كان �صيئًا وبعيدًا عن امل�ا�صفات املطل�بة.  
اأكرث من 8000 م�صروع غري مكتمل، ول  هناك   .٤  
ت�جد اإمكانات مالية متاحة لدى الدولة ل�صتكمالها، حتى اأن بع�صها 

و�صل مرحلة الندثار.
دولر،  مليار   )2٧0-250( بني  ما  اأث��ر  فقدان   .5  
من  ال�صابق  ال���زراء  رئي�ص  طرحه  وما  م�صريها،  يعرف  لن  والتي 
ملتابعة  متخ�ص�صة،  عاملية  وتدقيق(  )حما�صبة  �صركات  ا�صتقدام 

وك�صف عمليات تهريبها اإىل اخلارج، كانت حم�ص ت�ص�يق اإعالمي .
6.  تعمق وجتذر و�صي�ع الف�صاد يف جميع مفا�صل   
بالعراق  الف�صاد  مكافحة  افقيًا وعم�ديًا، مما يجعل م��ص�ع  الدولة 
ميتد  واأن���ه  �صّيما  ل  الف�صاد(،  مكافحة  )جمل�ص  اإم��ك��ان��ات  يتجاوز 

خلط�ط ورم�ز تعد حمراء و�صفراء.
والبطالة  ملي�ن(   ٧ عن  يقل  )ل  الفقر  ازدي���اد   .٧  
ه�  مما  العك�ص  على  كبرية،  ب�ص�رة  والتهمي�ص)(،   )%٣0( بن�صبة 
هذه  خف�ص  يف  المن��ائ��ي  اجلهد  ي�صاهم  اأن  م��اأم���ًل  ك��ان  اإذ  مت�قع، 

املعدلت بغية ال�صيطرة عليها. 
ظ��ل��ت ال��ع��ق��ل��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ل������ص��ع اخلطط   .8  
القت�صادية هي ذاتها بت�جهاتها وروؤيتها، وعدم واقعيتها، والنتيجة 
ف�صل اخلطط القت�صادية امل�صماة زورًا با�صرتاتيجية التنمية، لك�ن 
اقت�صادية وا�صحة  روؤي��ة  نتاج  تك�ن  اأن  املفرت�ص  من  الخ��رية  هذه 
املعامل وتخ�صع ملناق�صات ثره ووا�صعة من قبل املتخ�ص�صني وحتى 
ممثلي الق�ى ال�صيا�صية، لأنها متثل روؤية وم�صتقبل جمتمع ول تك�ن 

نتاج روؤية جمم�عة حمددة . 
بني  وتن�صيق  ت�ا�صج  وع��دم  ت��ام  غياب  هناك   .٩  
ووزارة  ال����زراء  لرئي�ص  احلك�مي  الربنامج  ي�صع  ال��ذي  الفريق 
يعمل  ف��ري��ق  فكل  التنمية،  خطة  ب��صع  املعنية  اجل��ه��ة  التخطيط 
مبعزل عن الخر. وال�ص�ؤال املطروح من قبل العديد من القت�صاديني 
العراقيني، من قراأ خطة التنمية على ما فيها من )م�صائب(، من الطبقة 
ال�صيا�صية على الأقل التي �صاهمت ب�لدة حك�مة عادل عبد املهدي؟ 
وما هي املالحظات على هذه اخلطة؟ كم من ال�زراء احلاليني قد فهم 

م�صامني ومفردات هذه اخلطة؟
اإىل  نحتاج  والرتاجع  وال��رتدي  التهتك  حالة  10.لإي��ق��اف   
قرار جمعي، يثبت احلال عما ه� عليه، م�صف�عًا با�صرتاتيجية وطنية 

حقيقية لإعادة تعديل جميع امل�صارات.
ال�����ص��اب��ق��ة وب��خ��ا���ص��ة حك�مة  11.ات���ف���اق���ات احل��ك���م��ات   
القت�صادية  الو���ص��اع  جمدت  الدولية،  امل�ؤ�ص�صات  مع  )ال��ع��ب��ادي( 
وعدا  ال��دويل،  والبنك  ال��دويل  النقد  �صندوق  قرار  ل�صالح  ورهنتها 
)داع�����ص(، لب��د من  ع��ام 2015 وح��رب  النفط  ا�صعار  انهيار  ظ��روف 
التي  املجالت  هي  وما  العراق،  ا�صتدانة  م��ربرات  هي  ما  الت�صاوؤل 

اأنفقت عليها؟ 
امل�صاحة  العراق،  يف  املن�صبطة  غري  اليربالية  12.وف��رت   
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بدًل من الغاز الرو�صي.
�صينا  دار  م�صر،  يف  الرخ�ة  الدولة  اأم��ني،  جالل  ينظر:  للمزيد    -5

للن�صر، القاهرة، 1٩٩٣. 
القطرية،  العرب  جريدة  خط،  ال�صُّ ع�ملة  �صتيجليز،  ج�زيف   )(-٧
https://www.alarab.  :الرابط اخلمي�ص،1 �صباط 2018، على 

qa/authors
8- و�صع اآدم �صميث غاية اأ�صا�صية لعلم القت�صاد، هي ال��ص�ل اإىل 
الرثوة، واعتقد اأن حتقيقها يك�ن عرب عن�صري الإنتاج والعمل، وما 
للمزيد  العمل،  وتق�صيم  التخ�ص�ص  ه�  الإن��ت��اج  زي��ادة  على  ي�صاعد 
معهد  ال�ص�ق،  اقت�صاد  يف  ق��راءة  �صميث:  اآدم  وزن��ة،  كامل  ينظر: 

الدرا�صات ال�صرتاتيجية، اربيل، 200٧، �ص 16.

 Joseph E stiglitz, Capital`s Ideological Crisis, The -٩
.2011-jul-11 ,economic times

10- لبد من ال�صارة اإىل اأن الرقام متفاوتة ما بني وزارة التخطيط 
)1٣%( وجمل�ص الن�اب الذي يحددها )10.٣%- م�قع املجل�ص يف1٤ 
اأكرث من  الدولية وغري احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  يناير2018(، وما بني 
)20%(، ومن امل�ؤكد اأن معدل البطالة والفقر والتهمي�ص ه� اأكرب من 
املعلن كما ت�صري التقديرات الدولية. وعم�مًا فالأرقام مت�صاربة لعدم 

الدقة.  
الثقايف  املركز  ال�صامي،  ان���ر  ترجمة   ،1٩8٤ اأوري���ل،  ج���رج   -11

العربي، ط1، الدار البي�صاء، املغرب، 2006، �ص ٣02.  
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اإىل تغي�ري،  التط�رف  النم�ط م�ن  ال�ص�يا�صي فيهدف ه�ذا  التط�رف  اأم�ا 
ب�ل واإع�ادة بن�اء امل�ؤ�ص�ص�ات الجتماعي�ة وال�صيا�ص�ية امل�ج��دة داخ�ل 
املجتم�ع، فالتط�رف ال�ص�يا�صي كاأيدي�ل�جي�ة يتح�دى �صرعي�ة املعاي�ري 
وال�صيا�ص�ات امل�ج��دة فعليا وين�ادي بذلك، ولكن لي��ص بال�صرورة اأن 

ينته�ي اإىل عن�ف.
ومل تعد الظاهرة تقت�صر على جماعات حمدودة، بل اإن تهديدها و�صل 
اإىل اأ�صا�صات الدولة واله�ية، وخ�ص��صا يف جمتمعاتنا التي غالبا ما 
تلجاأ اإىل العنف يف حل اخلالفات، الأمر الذي يحتاج اإىل ح�ار فكري 
وثقايف ومعريف، لي�ص بني ال�صرق والغرب، وبني ال�صمال واجلن�ب 
بلد  كل  املختلفة، داخل  والثقافات  الديانات  اأتباع  بني  بل  فح�صب، 
وعلى م�صت�ى اإقليمي لتحديد �ص�ابط واأ�ص�ص ت�افقية مل�اجهة هذه 
بنقي�صها،  اإل  حما�صرتها  اأو  الق�صاء عليها  ميكن  ل  التي  الظاهرة، 
وامل�صاواة  العدل  والالعنف وقيم  الت�صامح  اأفكار  ن�صر  بذلك  ونعني 
والتاآخي والت�صامن بني الأمم وال�صع�ب، واحرتام اله�يات الفرعية.
الإرهاب مببادئ امل�اطنة  التطرف وحماربة  ربط م��ص�ع م�اجهة 
وامل�صاواة، وهما ركنان اأ�صا�صيان من اأركان الدولة الع�صرية التي هي 
دولة احلق والقان�ن امل�صتندة اإىل ق�اعد العدل وال�صراكة وامل�صاركة. 
الذي  الإن�صاين  بامل�صرتك  ربطه  فيمكن  اخلارجي  امل�صت�ى  على  اأما 
�صع�با  واحرتام خ�ص��صياتهم  الب�صر  بني  امل�صاواة  ج�هر  ميثل 

واأق�اما واأديانا ولغات وه�يات وخ�صائ�ص جغرافية وتاريخية.
جه��د  اإىل  والإره��اب  التط��رف  ومعاجلة  ت�صخي�ص  خط�ات  حتت��اج 
حمرتف يف الأداء والثقافة يف التغلب على تلك الظاهرة، لأنك ت�اجه 
ل��ه  �صباب عاطفي بطاقة غ�صبية متعدية ل وج��ه  فكرا منظما يحمله 

ول م�ص��احة جغرافي��ة حت��دد مكان��ه.

ال��ربه��ان  عميقة  والرباآء"  ال�����لء   " ع��ق��ائ��دي��ة  ذات ع���زل���ة  ثقاف��ة 
يف  ف�ص�لت  الت�ي  امل��ح��اولت  من  الكثري  هناك  كانت  وال��ت��اأوي��ل؛ لأن��ه 
احلل  خ��الل  م��ن  اأك��ان  الإرهاب، �ص���اء  ومكافحة  التطرف  معاجلة 
بعيدا عن  التهجري  او  ال�صج�ن  داخل  الإ�صالح  او  املميت  الع�صكري 
امل�صكلة وات�صعت رقعته�ا بعد عام 2011، وم�ن  ب��ل تفاقمت  التاأثري، 
وال�صل�ك  الفكر  لت�صخي�ص  واعية  و�صائل عالجية  م�ن  ب�د  ل  هن�ا 
لبد  والإره��اب،  التطرف  خلطاب  الت�صخي�صية  فال��صائل  املتطرف؛ 
ان تك�ن �صابقة قبل ال�صروع بخط�ات العالج ل بد من معرفة منط 
وعلى  املتطرفني،  وعدد  التطرف،  وبيئة  التطرف،  اأ�صباب  التطرف، 
اجتماعية  وابحاث  درا�صات  الآتية:  ال��صائل  اإىل  نحتاج  فاأننا  ذلك 
املتطرف،  بالفكر  امل�ؤمنني  عديد  لتحديد  ودينية ونف�صية واح�صائية 
اإح�صاءات  خالل  و�صل�كيا، من  فكريا  املل�ث  من  املتاأثر  والتفريق 

تقريبية.
كان الإرهاب ول يزال من الق�صايا ال�صيا�صية الجتماعية التي عانت 
منها ال��صع�ب وال�دول والأم�م، وب�الرغم م�ن تغ�ري واختالف النظرة 
اإليه واختالف النظر اإىل الأعمال التي ت�صمى اإرهابا والت�ي ل ت��صمى 
ومن  لآخ��ر  زم��ن  من  وتتغري  تتع�دد  الإره�����اب  �ص��ر  اأن  اإل  اإرهاب�ا، 
غري  غ��ريه  يف  يعد  اإرهابيا  عمال  جمتمع  يف  يعد  فما  لآخ��ر،  جمتمع 
ذل�ك، وه�ذا ب�الطبع م�ا ق�اد اإىل اختالف وتغري املفاهيم ح�ل الإرهاب، 
وتناميه  الإرهاب  لظاهرة  الفل�صفي  حتليلنا  اأثناء  �صنالحظه  وه� ما 
باأركي�ل�جيا الإرهاب، كما نالحظ تط�ر  اأو م�ا ن�صميه  التاريخ  عرب 
هذه الظاهرة وانت�صارها خا�صة يف هذا الع�صر، ع�صر التكن�ل�جيا 
التكن�ل�جي  العلمي  ب��الإره��اب  ي�صمى  ما  وظه�ر  بل  والنرتن�ت، 
للقارات، وارتباطه بظاهرة تعد الأداة املغذية  والبي�ل�جي والعابر 
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لحوار الفكر
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 ومن اوجة اخللل اي�صًا ان املادة ٧6 تبحث عن ت�صمية ال�صم كرئي�ص 
ال�زراء ولي�ص املنهاج ال�زاري والدليل ه� الفقرة خام�صًا من املادة 
اخر  مر�صح  تكليف  اجلمه�رية  رئي�ص  يت�ىل  ان  على  تن�ص  التي 
بت�صكل ال�زارة خالل خم�صة ع�صرة ي�مًا يف حال عدم نيل ال�زارة 
الثقة وهنا جند الرتكيز على رئي�ص ال�زراء وال���زراء قبل املنهاج 
رئي�ص  مابني  وزاري  منهاج  كتابة  كيفية  على  التن�ية  مع  ال���زاري 

وزراء واآخر خالل املدة الد�صت�رية املحددة يف املادة ٧6 . 
ونعتقد انه من الأوجب قبل الأف�صل ان يك�ن املنهاج ال�زاري اأمنا 
ه� الربنامج النتخابي الذي يّقدم لل�صعب اثناء احلمله النتخابية 
م��ص�عية  روؤي���ة  وف��ق  وعلى  ب��ت��اأين  يكٌتب  الربنامج  ان  باعتبار 
�ص�اء  بالنتخابات  ال�صعب  قبل  من  عليه  �ت  �صي�صّ والذي  وا�صحة 
قدم الربنامج من قبل مر�صح واحد او قائمة ائتالفية او حزب معني 

من الحزاب املتناف�صة . 
مر�صح  لنه   ، املهدي  عبد  ع��ادل  ال�صيد  احلك�مة  يف  اأك��رب  وامل�صكلة 
النيابية  الكتله   ( الفائزة  الق�ائم  من  بالقب�ل  حظي  الذي  الت�ص�ية 
الكرث عددًا او التي هي م��صع خالف وجدل مع ت�صكيل اي حك�مة 

عراقية ( 
لالنتخابات  مر�صحًا  يكن  مل  بالقب�ل  حظي  الذي  الت�ص�ية  ومر�صح 
وهذا يعني انه مل يطرح برناجمًا انتخابيًا معينًا للم�اطنني ، ماعدا 
بع�ص مقالته يف ال�صحف او لقاءاته العالمية ، والذي ت�جب عليه 
وعن  تكليفه  بعد  احلك�مي  والربنامج  ال����زاري  املنهاج  يقدم  ان 
التي  بال�صيغة  واملنهاج  الربنامج  لع��داد  الكايف  والت�قيت  املناخ 
قدمها ال�صيد عادل عبد املهدي والتي انتظمت يف 26٣ �صفحة و1٩5 
فقرة لبد من تنفيذها يف اربع �صن�ات ) وبع�ص منها جتاوز الربع 

�صن�ات ؟ ( 
ال�صيا�صية  للكتل  برامج  ام  للحك�مة  برنامج   -: ثاني��������������������������ًا 

احلزبية .
الأ�صل يف اي برنامج ومنهاج وزاري – حك�مي ان يك�ن منبثقًا من 
اجلهة الفائزة يف النتخابات ) احلزب – القائمة – الكتله – الئتالف 
ت�ص�راتها  وح��دود  لها  العامة  الت�جهات  حتمًا  �صيعك�ص  وال��ذي   )
للم�صاكل امل�ج�دة يف احلياة ال�صيا�صية – القت�صادية – الجتماعية 

– الثقافية الخ ون�ع احلل�ل الالزمة ملعاجلة تلك امل�صكالت . 
واملالحظ عن املنهاج والربنامج املّقدم من ال�صيد عادل عبد املهدي ان 
ال�صيد رئي�ص ال�زراء لينتمي لكتله حزبية – برملانية – انتخابية ول 
مدع�م من ق�اعد اجتماعية معينة اوحزب �صيا�صي حمّدد ) با�صتثناء 
تاريخية املجل�ص العلى ( ولذلك فان اي برنامج ومنهاج يقدم وه� 
لل�صغ�طات  خا�صعًا  يك�ن  ان  �صاأنه  من  وق�ية  مهمة  لأجنحة  فاقد 
املمار�صة من قبل الكتل ال�صيا�صية والتي ت�ؤمن من انها �صاحبة الف�صل 
الأول والأخري ) وخا�صة الق�ية والأ�صا�صية ( يف اي�صال ال�صيد عادل 
التي  املنطلقات  ان  هي  هنا  وامل�صكلة  ال���زراء  لرئا�صة  املهدي  عبد 
ال�صيد  ت��صيف  ح�صب  وه��ذا   ، ال���زاري  املنهاج  اع��داد  يف  ا�صهمت 
عادل عبد املهدي ، منطلقات ر�صمية وثائقية ومنطلقات غري وثائقية 
اما  ر�صمية  فقرة ووثيقة  ع�صرة  احد  �صملت  ال�ثائقية  واملنطلقات   .
الكتل  وم���اق��ف  وت�ًجهات  رغبات  فهي  ال�ثائقية  غري  املنطلقات 

الربملانية والق�ى ال�صيا�صية واحلزبية . 
ان  ميكن  كيف  اإذ   ، ال�ثائقية  غري  املنطلقات  يف  تتج�ّصد  وامل�صكلة 
نتحدث عن منهاج وزاري حك�مي مع اخلليط من الروؤى ووجهات 
النظر التي تت�صابه يف بع�صها او تتفق لكنها م��صع تنازع وت�صارع 
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ان يّقدم للم�اطن من كل هذه اجلدليات وال�صكاليات . 
خ��ام�ص������������������ًا :- متطلبات اخلارج واحتياجات الداخل . 

لعّلنا لجنانب ال�ص�اب اذا ماقلنا ان للعامل القليمي والدويل دورًا 
مهمًا يف م�صاألة تكليف رئي�ص ال�زراء واختيار ال�صخ�ص الذي يحظى 
مبقب�لية من اجلميع ) على اقل تقدير عند بدايات التكليف والختيار 
والن�صق  التفكري  وطبيعة  ال�صخ�صية  امل��زاي��ا  ان  نعتقد  ول��ذل��ك   )
العقائدي والكفاءة ل�حدها لتكفي للتكليف مامل تك�ن هناك مراعاة 
لل��صط ال�صيا�صي القليمي والدويل وتاثريات هذا ال��صط وا�صحة 
من  اكرث  وال�صرتاتيجية  الأمنية  امللّفات  يف  اخل�ص��ص  وجه  على 
العراق يعمل يف  ال�زراء يف  امللّفات الخرى ورئي�ص  تاثريها على 
بيئة حرجة وغري م�صتقرة وفيها من املتغريات ال�صيء الكثري والتي 

ميكن ت��صيحها مبا يلي :-
اأ – رئي�ص وزراء مّقيد داخليًا واقليميًا ودوليًا .

ب – رئي�ص وزراء يدعم داخليًا ودوليًا لكنه ينتقد اقليميًا . 
ج - رئي�ص وزراء يدعم داخليًا واقليميًا لكنه ينتقد دوليًا . 

د - رئي�ص وزراء يدعم اقليميًا لكنه ينتقد عليًا ودوليًا . 
ه - رئي�ص وزراء يدعم من جزء من القليم وجزء من الداخل وجزء 

من الدويل . 
القرار )  وكل هذه احلالت فيها من امل�صاعب والعقبات امام �صانع 
رئي�ص ال�زراء ( لتخاذ القرارات ال�صيا�صية الأمنية املنا�صبة والتي 
جتعله بني حدود ال�صد واجلذب من هذا الطرف وذاك وليك�ن منطق 
الت�ازن مابني احللقات الداخلية والقليمية والدولية �صعبة للغاية 
والت�صارع احلا�صلة  التخا�صم  بظاهرة  يتمثل  ا�صا�صي  ل�صبب  وذلك 
على  ال�صلبية  اث��اره  ي��رتك  وال��ذي  وال��دويل  القليمي  ال��صطني  يف 

ال�صتقرار ال�صيا�صي القت�صادي يف العراق .
ولذلك ي�صبح من امل��ص�عية اّل نحّمل رئي�ص ال�زراء وزر ال�صلبيات 
احلا�صلة �صمن هذه امللّفات لنها خارج القدرات العراقية وان امتلك 
ال�صيا�صية  امل�اقف  ان  هنا  مذكرين   ، القابليات  من  بع�ص  العراق 
احلا�صلة  التفاعالت  ازاء  العراقية  الربملانية   – ال�صيا�صية  للكتل 
هي  مت�صارعة  بل  من�صجمة  لي�صت  والدويل  القليمي  ال��صطني  يف 
الخرى تبعًا للم�صالح املق�ص�دة او للن�صق العقائدي -  ال�صيا�صي . 

�ص��اد�ص������������ًا :- الربنامج وي��صلة القت�صاد التائهة . 
لالقت�صاد دور مهم واأ�صا�صي يف ادارة الدولة وال�صلطة ولكن ب�صرط 
ان تك�ن هناك روؤية وا�صحة لدارة القت�صاد العراقي بكل مفا�صله . 
امل�صكلة ال�صا�صية يف العراق ه� غياب الروؤية القت�صادية واله�ية 
مزاحمه  ه�  واله�ية  الروؤية  لغياب  ال�صا�صي  وال�صبب  القت�صادية 
كل  من  العراقي  القت�صاد  مللفات  الفا�صلة  والدارة  ال�صيا�صي  البعد 
روؤية  تقدم  ان  يفرت�ص  كان  والذي   200٣ بعد  العراقية  احلك�مات 

ناجحة بدياًل عن مركزة ومركزية القت�صاد يف ظل ا�صتبداد النظام 
وليخفى  واله�ية  الروؤية  ت�صيع  ان  ولي�ص   ،  200٣ قبل  ال�صيا�صي 
على القارئ ان العراق ه� دولة ريعية تعتمد النقط امل�صدر الرئي�ص 
وال�صا�صي كم�صدر للدخل الق�مي والتي تتفاوت ن�صبته من ٩٤-٩٧ 
تّن�ع من م�صادر  ان  املمكن  التي من  الخ��رى  امل�صادر  اهمال  مع   %

الدخل الق�مي . 
ومما ل�صك فيه ان هناك هدر للمال العام يف العراق واملرتبط بالف�صاد 
ال�صديد قد تطرح  التي تتق�ى ي�مًا بعد ي�م . ولال�صف  ومنظ�مته 
بع�ص وجهات النظر فكرة ان هناك نق�ص بالأم�ال يف العراق وانه 
لبد من تعظيم امل�ارد املالية ل�صد هذا النق�ص . وهذه فكرة مفل�طه 
يف  القت�صادي  الر�صمي  العقل  بعقم  مرتبطة  هي  وامن��ا  ومغر�صة 
امل�ارد  تعظيم  ملبداأ  الذهاب  ومع   ، املنا�صبة  احلل�ل  ليجاد  العراق 
املالية ولتنتهي العملية بتعظيم م�ارد جي�ب الفا�صدين ولي�ص جيب 
مبداأ  يهمل ويتغا�صى عن  املالية  امل���ارد  تعظيم  مبداأ  ان  كما  الدولة 
مهم وا�صا�صي ه� �صرورة تعظيم م�ارد التنمية الب�صرية لنها الكرث 
لترتبط  للمال  رقمية  بزيادة  امل��ص�ع  ح�صر  ولي�ص  للعراق  اهمية 

معها اي زيادة يف اخلدمات او التنمية القت�صادية . 
ولذلك نق�ل ان امل��ص�ع ال�صا�صي لي�ص ه� نق�ص يف الم���ال بل 
يف  �ص�ء  هناك  لن  العام  للمال  ال�صاحلة  الدارة  ت�فري  كيفية  ه� 
ادارة املال العام و�ص�ء تخ�صي�صه يف احلق�ل النتاجية واخلدمية 

وال�صتثمارية .
قبل  من  العراق  على  تفر�ص  التي  القي�د  اىل  هنا  ال�صارة  وجت��در 
امل�ؤ�ص�صات املالية الدولية والتي ترتك اثارها ال�صلبية على امل�صت�ى 
ايجاد روؤية عراقية وا�صحة تق�د القت�صاد العراقي خلدمة امل�اطن 
العراقي ولي�ص الن�صياع لت�جهات ورغبات تلك امل�ؤ�ص�صات والتي ل 
نح�صب انها حري�صة ب�صكل جدي على احتياجات ومطاليب ال�صعب 
العراقي ولنا يف عالقة بع�ص الدول مع تلك امل�ؤ�ص�صات دليل على ذلك 
التي  العاملية والدولية  . ونحن مع كل م�ؤ�صرات ومعايري احل�كمة 
اأ�صا�صيات  ت�صرب  التي  تلك  لي�صت  ولكن  القت�صاد  تقدم  يف  ت�صهم 

امل�صم�ن الجتماعي للم�اطن العراقي . 
ونعتقد ان هناك حق�ل من املمكن ان ت�صهم ب�صكل ا�صا�صي يف ت�فري 
القت�صاد  ع��بء  بتحقيق  والكفيله  اجل��دي��دة  والع�ائد  العام  امل��ال 
ال��ري��ع��ي وم��ث��ال ذل��ك امل��ن��اف��ذ احل��دودي��ة يف ك��ل ال��ع��راق وان عجز 
احلك�مة عن اإدارتها بال�صكل ال�صحيح وعجزها عن منع الف�صاد يف 
ادارة املنافذ ، او بع�ص منها ، من �صاأنه ان ٌيثقل من الأعباء على كاهل 
اىل  الباحثني  �صيدفع  ال�صكل  بهذا  ا�صتمرارها  وان  العراقية  الدولة 
احلياة  قام��ص  من  امل�صتدامة  والتنمية  القت�صادية  التنمية  �صطب 

ال�صيا�صية يف العراق . 
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 اإذ ل ميكن عزل ممار�صات التنمية يف العراق مبختلف ج�انبها عن 
حكمت  النفط،وقد  تاأثري  جانب  ج�انبه،اىل  مبختلف  ال�صراع  ابعاد 
هذه الق�ى م�صرية التنمية يف البالد،وما متيز به القت�صاد العراقي 
من قطبية اأحادية ممثلة يف الهمية ال�صخمة للقطاع النفطي ب��صفه 

حم�ر مت�يل ميزانية البالد مبختلف ج�انبها.
قيام  بعد  الزراعية  ال��رثوات  على  العراقي  القت�صاد  اأعتمد  بداية     
الدولة العراقية يف عام 1٩21،وكانت املهمة الوىل للحك�مة العراقية 
الفتية حتفيز وتن�صيط النتاج الزراعي واحلي�اين،اإدراكًا منها لأنه 
وقتذاك،ولذلك  العراق  ظ��روف  يف  القت�صادية  التنمية  قاعدة  ميثل 
عام  يف  دينار  ال��ف   8٩ من  الزراعية  العراق  ���ص��ادرات  مبالغ  زادت 
186٤ لت�صل اىل 10٣1 الف دينار يف عام 1٩21،وهذه الم�ال هي 
امل�صدر ال�صا�ص لتم�يل تخ�صي�صات امل�ازنة العامة للدولة،واتخذت 
م�صتلزمات  الزراعة،وت�فري  لتنظيم  التدابري  من  حزمة  احلك�مة 
من�ها،وت�صجيع املزارعني،وا�صتحداث وزارة الزراعة والري يف عام 
1٩2٧ لتت�ىل ادارة العملية الزراعية يف العراق،ونتيجة لل�صيا�صات 
وال��رثوة  ال��زراع��ي��ة  املحا�صيل  للحك�مة،حققت  الفاعلة  ال��زراع��ي��ة 
مرحلة  خ��الل  العراق  خ��ارج  اىل  �صدرت  كبرية  ف�ائ�ص  احلي�انية 
العهد  من  الوىل  الثالثة  العق�د  ميز  ما  اه��م  1٩51،ول��ع��ل   -1٩21
امللكي ه� اعتماد احلك�مة يف مت�يلها على القطاعات القت�صادية غري 
النفطية،متمثلة يف اليرادات ال�صريبية التي �صكلت ن�صبة ٩1،5% من 

ايرادات امل�ازنة العامة لعام 1٩51،مقابل 8،5% لالإيرادات النفطية.
الع�صرين  القرن  الثاين من  الن�صف  العراقي خالل      �صهد القت�صاد 
ليربالية يف معظم  �صيا�صات  ن�صبيًا  اعتمدت  تنم�ية متباينة  جتارب 
ال�صتينيات  عقدي  يف  ا�صتندت  حني  اخلم�صينيات،يف  عقد  �صن�ات 

ال�صرتاكية،وحت�لت  املت�صمنات  من  كبري  قدر  على  وال�صبعينيات 
و�صع  اخل��ا���ص،ث��م  للن�صاط  املحفز  امل��ن��اخ  �صيادة  نح�  بعد  م��ا  يف 
القت�صاد العراقي بعد مطلع عقد الت�صعينيات �صمن حمددات احل�صار 
القت�صادي،وانتهى به الأمر اىل نزع ملكية م�ارده الرئي�صة) النفط 
واملياه( من خالل الحتالل المريكي يف عام 200٣،وتزايدت اأعباء 
للعديد  وفقًا  وذلك  املنخف�ص  الدخل  ذوي  من  العراقي  املجتمع  اأفراد 
امل��ال  راأ����ص  ت��ده���ر  عليه  ترتب  املعيارية،ما  والقيا�صات  القيم  م��ن 
الب�صري وتزايد الأفراد الذين اأ�صبح�ا حتت خط الفقر يف الو�صاع 
القت�صادية والجتماعية العراقية الراهنة.)(و�ص�ف نتناول ذلك كما 

ياأتي:

أواًل,طبيعة االقتصاد العراقي 

املعا�صر،وتط�يره  ال��ع��راق  بناء  يف  ا�صا�صيًا  دورًا  النفط  لعب     
البناء  لهذا  امل��ادي��ة  القاعدة  ع�صرية،وت�فري  اأ�ص�ص  على  وو�صعه 
العراقية  للحك�مات  اليدي�ل�جية  الت�جهات  واختلفت  والتحديث، 
املتعاقبة ال انها مل تتمكن من بل�رة ا�صرتاتيجية اقت�صادية لتحرير 
القت�صاد العراقي من الأحادية التي عانى منها،ومل ت�صتفد من ع�ائد 
والقت�صادية،بل  الجتماعية  التنمية  حتقيق  يف  النفطية  ال�صادرات 
اإذ  العراقي  القت�صاد  ادارة  يف  خاطئة  اقت�صادية  �صيا�صات  اعتمدت 
مثل الريع النفطي حجر الزاوية يف ت�صكيل �صيا�صة مركزية منفردة 
تتبع الأه�اء والآراء ال�صخ�صية اأكرث مما كانت تنطلق من احلاجات 
اأدى  فقد  القت�صادية.  احلياة  يف  امل��ت���ازن  النم�  لتحقيق  الفعلية 
�ص�ء ا�صتخدام ق�ة النفط والنتفاع منه،وت�زيع اليرادات النفطية 
يف  والجتماعي  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  عدم  جذور  تغذية  اىل  ال�صيئ 
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البلدين �صببًا يف غزو العراق للك�يت يف اب)اغ�صط�ص(1٩٩0،واندلع 
يف  مهمًا  دورًا  النفطية  الرثوة  1٩٩1،ولعبت  عام  يف  اخلليج  حرب 
الدول  من  لعدد  ال�ا�صع  ال�صيا�صي  الدعم  العراقي  النظام  ا�صتعادة 
باإعطائهم  ال�صيا�صيني،واملثقفني،وذلك  العربية،ومن  العربية،وغري 
جزء من الرثوة النفطية كمنح اأو ب�صكل اأ�صعار تف�صيلية حتت مظلة 
برنامج الأمم املتحدة)النفط مقابل الغذاء والدواء(يف حقبة 1٩٩6- 
�صدام  نظام  �صق�ط  يف  رئي�صًا  ع��ام��اًل  النفط  ك��ان  200٣،واخ�����ريًا 
العراق  يف  ال�صريع  القت�صادي  التقدم  ولي��زال   .200٣ عام  ح�صني 
ال�صيا�صي،والتعاي�ص  احلريات،وال�صتقرار  ل�صمان  �صرورة  ي�صّكل 
الحتالل  العاملية.وبعد  لالأ�ص�اق  الطاقة  جتهيز  الجتماعي،ولتاأمني 
المريكي للعراق عام 200٣،بقي النفط ه� العامل الرئي�ص يف تقدم 
العراق القت�صادي وا�صتقراره الجتماعي- ال�صيا�صي،وتنميته خالل 

العق�د اخلم�صة املا�صية.

ثانيًا,الوضع االقتصادي العراقي قبل عام 2003  

   تركت الإحداث التي اأملت بالعراق منذ 2اآب)اغ�صط�ص( 1٩٩0،وما 
يف  مدمرة  اأث��ارا  اأطل�صي،  اأمريكي  �صامل،وق�صف  ح�صار  من  اأعقبها 
والقت�صادية،فاحلرب  الجتماعية  احلياة،ول�صيما  ن�احي  معظم 
التحتية  البنى  ا�صتهدفت  فقط،بل  الع�صكرية  البنى  ت�صتهدف  مل 
للمجتمع،فحرم ال�صعب من ت�فري احتياجاته احلياتية،و�صلت حركته 
معدلت  يف  حاد  تفاقم  اإىل  املرتاكمة  احل�صار  اآث��ار  التنم�ية،واأدت 
ج�انب  جميع  يف  اث��ر  القت�صادية  البنى  انهيار  اإن  ال�فيات،كما 
املجتمع  ال�صائدة يف  الأو���ص��اع  الرت��ب��اط وثيقا بني  ك��ان  احل��ي��اة،اإذ 
وال�صحية  والثقافية  الجتماعية  ناحية،والأو�صاع  من  واجتاهاته 
التي يت�صم بها ال�صكان مبختلف فئاتهم من ناحية اأخرى.ئ)واأ�صيب 
مت�صقة  غري  �صيا�صات  نتيجة  وا�صعة  بت�ص�هات  العراقي  القت�صاد 
وغري عقالنية،ومالية ونقدية و�صناعية وزراعية وجتارية،اأدت اىل 
نظام  يف  ومالية،وت�ص�هات  و�صعرية  و�صريبية  هيكلية  ت�ص�هات 
ال�صرف الجنبي ويف هيكل ا�صعار الفائدة،ونظام ال�صعار والنظام 
يف  مهمًا  دورًا  م��ار���ص  ال��ع��ام  القطاع  ان  ال  وامل�����ص��ريف.(.  النقدي 
اي�صا  الجتماعية  البنية  �صيا�صيًا،ويف حتديد  الف�قية  البنية  حتديد 
املراقبة وامل�صاءلة من  الدولة،وبغياب  اأجهزة  البريوقراطية يف  مثل 
لل�صيطرة  الدولة  الدولة،وا�صتمرار �صعي  ال�صعب،وال�صفافية من قبل 
على القت�صاد مما جعلها مطلقة اليد يف ت�جيه امل�ارد،ال�جهة التي 
مينح  احلك�مية،ومل  البريوقراطية  هي  التنفيذ  اأداة  ترتاأي،وكانت 
القطاع اخلا�ص فر�صة مالئمة ومنا�صبة للقيام بدور انتاجي وحتقيق 

تراكم راأ�صمايل م�صتقل. 
ق���رار جمل�ص  اأك���رث بعد ان جمد  ال������ص��ع الق��ت�����ص��ادي      وت��ده���ر 
املالية  الأ�ص�ل  اب)اغ�صط�ص(1٩٩0   6 يف  ال�صادر   661 رقم  الأم��ن 

وال�����ص��ادرات  ال�����اردات  على  ح��ظ��رًا  وف��ر���ص  اخل���ارج  العراقية يف 
كذلك  قي�د،و�صمح  وبدون  فقط  الطبية  بالإمدادات  العراقية،�صاحمًا 
يف ظروف اإن�صانية باأ�صترياد الأغذية،ومن ثم �صدر القرار رقم ٧12 
يف 1٩ ايل�ل)�صبتمرب(1٩٩1 مت�صمنًا الت�صدير اجلزئي للنفط على 
وهذا  الك�يت  احتالل  عن  كتع�ي�صات  ودفعها   %5 ا�صتقطاع  يتم  ان 
جمل�ص  ق��رار  �صدور  ،حتى  الغذاء  مقابل  النفط  مب�صروع  �صمي  ما 
الغذائية،وامل�اد  للعراق با�صترياد امل�اد  الذي �صمح  الأمن رقم ٩86 
جميع  رفع  بالإمكان  املدنية.وكان  للحاجات  الأ�صا�صية  والتجهيزات 

القي�د اإذ نفذ العراق اأربعة �صروط رئي�صة،هي:  
- حتديد واإزالة اأ�صلحة الدمار ال�صامل.

- اإعادة ر�صم احلدود العراقية- الك�يتية،والقب�ل ب�صيادة الك�يت.
- اإطالق �صراح الك�يتيني والآخرين من جن�صيات اخرى املحتجزين 

لدى العراق.
احلرب  عن  الناجم  الدمار  بتقدير  لتق�م  تع�ي�صات  جلنة  اإن�صاء   -
ودفع تع�ي�صات لذلك الدمار بتخ�صي�ص ن�صبة ٣0% من عائدات النفط 

العراقي لذلك الغر�ص.
من  التخفيف  اىل  �صعت  الأم��ن،ال��ت��ي  جمل�ص  ق����رارات  وت���ال��ت     
رقم  ال��ق��رار  ه��ن��اك  الأق���ل،وك���ان  على  نظريًا  ول���  العق�بات  ق�ص�ة 
كان�ن  يف  ال��ع��راق  قبله  ني�صان)ابريل(1٩٩5،والذي   1٤ يف   ٩86
�صياط)فرباير(1٩٩8   20 يف   11٣5 الثاين)يناير(1٩٩6،والقرار 
اللذين �صمحا للعراق بت�صدير نفطه حتت اإ�صراف الأمم املتحدة اأوًل 
بقيمة 2 مليار دولر )بالقرار ٩86( ومن ثم بقيمة ٣،55 مليار دولر 
�صافية )بالقرار 115٣( مقابل الأغذية لكل �صتة ا�صهر،اأي تتم مراجعة 
اآليات تنفيذ هذين القرارين كل �صتة ا�صهر.اأما الفرق البالغ 1،٧1 مليار 
الأنابيب  خط  احلرب،ولر�ص�م  تع�ي�صات  لدفع  خ�ص�ص  فقد  دولر 
رفع  الأول)اكت�بر(1٩٩٩  ت�صرين  ذلك،ويف  اىل  تركيا وما  املار عرب 
دولر.لكن  مليار   8،٣ مبلغ  اىل  لي�صل  العائدات  �صقف  الأمن  جمل�ص 
املتحدة،كانت  ال�ليات  بقيادة  الم��ن  ملجل�ص  املت�صددة  ال�صيا�صات 
كافية،والربنامج  غري  املالية  اإن�صانية،فالعتمادات  لكارثة  م�ؤ�صرًا 
معرقلة  ع��ال  م�صت�ى  على  و���ص��روط  �صاملة  ب��ريوق��راط��ي��ة  حتكمه 
النفط  برنامج  من  �صن�ات  �صبع  نح�  الن�صانية،وخالل  ل��الإم��دادات 
التي ت�صل اىل  الفرد من الم��دادات  الغذاء كانت قيمة ن�صيب  مقابل 
ال�صعب العراقي تبلغ 18٤ دولرًا �صن�يًا فقط،يف ال�قت الذي يعترب 
فيه البنك الدويل ال�صخ�ص الذي يعي�ص على اقل من دولر واحد يف 

الي�م �صخ�صًا يعي�ص يف حالة فقر مدقع.   
الأمم  ت��اري��خ  يف  برنامج  اأك��رب  ال��غ��ذاء  مقابل  النفط  برنامج  ك��ان     
واحد،من  بلد  يف  ال�صا�صية  الب�صرية  الحتياجات  يتناول  املتحدة 
لتخفيف  اإن�صانية  �صلع  ل�صراء  النفط  ببيع  للعراق  ال�صماح  خ��الل 
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الدولة  م�صاريع  خ�صخ�صة  حماولة  عنها.وكانت  بالرتاجع  القيام 
امل�صاريع مل يكن  اأيًا من هذه  اأن  ذل��ك.اإذ كان وا�صحًا  خري مثال على 
�ص�رة  برمير  ب�ل  وي�صف   . القت�صادية  الناحية  من  للنجاح  قاباًل 
دون  الكهربائي  )النظام  بالق�ل:  الحتالل  بعد  العراق  يف  ال��صع 
ال��رك���ن  ميكن  الخ���ط���اء،ول  وك��ث��ري  القيا�صي،وهام�صي  امل�صت�ى 
العامل،والنظام  يف  املناطق  اأخ�صب  من  واح��دة  يف  امل��اء  م���رد  اىل 
ال�صحي و�صمة عار،ونظام الت�صالت وامل�ا�صالت من ن�عية العامل 
هي  مما  اأ�ص�اأ  للعراق  التحتية  البنية  ن�عية  الرابع،وبالجمال،اإن 
وبدعم  النتقال.(.  اإدارة  يف  جنحت  التي  الخ��رى  البلدان  يف  عليه 
اي��ار)م��اي���(200٣  الأم��ن يف 22  اأق��ر جمل�ص  املتحدة  ال���لي��ات  من 
م��رور  بعد  ال��ع��راق  ع��ن  القت�صادية  العق�بات  لرفع  ق��رار  م�صروع 
ح�ايل 2٣ �صنة،ولكن يف اإطار �صروط والتزامات ن�ص عليها م�صروع 
القرار المريكي- الربيطاين،واعرتف جمل�ص الأمن يف قراره املرقم 
للعراق،وي�صري  الربيطاين  المريكي-  الحتالل  مب�صروعية   1٤8٣
تاريخ  يف  م�صب�ق  غري  اجراء  ال�صلطة،وه�  باعتباره  املنت  يف  اليه 
جمل�ص الأمن،خا�صة اأن احلرب على العراق التي انتهت باحتالله مل 
تكن م�صروعة بنظر القان�ن الدويل،اأو حتظى حتى مب�افقة جمل�ص 
الحتالل  على  ال��ق��رار  مب�جب  ال�صرعية  ي�صفي  ال��ذي  الأم��ن؛الأم��ر 
المريكي- الربيطاين للعراق.ال ان جل�صة جمل�ص المن ابرزت عدة 

ج�انب مهمة هي:
م��ص�ع  يف  ن��ظ��ر  امل��ج��ل�����ص  ان  يف  الج��رائ��ي،ومت��ث��ل  اجل��ان��ب   -
منذ  فيه  النظر  ب���داأ  ال���ذي  نف�صه  البند  �صمن  ب��ع��ده  وم��ا  الح��ت��الل 
2اب)اغ�صط�ص(1٩٩0،وه� احلالة بني العراق والك�يت،وهذا ي�ؤكد 
ان الحتالل �صمن الهداف املرج�ة من ادراج البند يف جدول اعمال 

املجل�ص منذ ذلك التاريخ.
- اجلانب امل��ص�عي،ان املجل�ص ا�صدر قرارًا عالج واقعة الحتالل 
املخالفة للقان�ن الدويل وامليثاق دون ادانتها اأو ا�صتنكارها بل اكتفى 
بت��صيف الدول التي قامت بالحتالل وم�ص�ؤوليتها مب�جب القان�ن 

الدويل الن�صاين.
وا�صدار  على اجلل�صة  التفاق  ال�ا�صح يف  املتحدة  ال�ليات  دور   -
العمليات  انتهاء  المريكي  الرئي�ص  اع��الن  بعد  القرار،وخ�ص��صًا 
اىل  الع�صاء  ال��دول  من  وفد  اأي  يتطرق  ال��ع��راق.ومل  يف  الع�صكرية 
للم�صروعية على  اإ�صفاء  القرار  اي حتفظ ب�صدد امكانية اعتبار هذا 

الحتالل،كما يف اجلل�صات ال�صابقة.
الأمريكية  املطرقة  حتت  العراق  اأ�صبح   1٤8٣ القرار  ومب�جب     
وبيع  اإدارة  ولندن  وا�صنطن  القرار  ف��ص  النفطية،اإذ  ثرواته  لنهب 
املدة  حمدد  وغري  �صامل  بت�كيل  العراقية  النفطية  ال��رثوات  وره��ن 
وبغطاء من ال�صرعية الدولية.وح�صلت امريكا على �صاحة الت�ص�يق 

اىل  دولر   10-8 من  ا�صعاره  وارت��ف��اع  م�صادره  وت���زي��ع  النفطي 
ادارة  املتكررة و�صعف  التخريب  اعاقت عمليات  60- ٧0 دولر،كما 
امل�صروعات وعدم ال�صتقرار ال�صيا�صي يف العراق وتاأجيل م�صروعات 
اإعادة تاأهيل من�صاآت النفط ،بعد معاناة ط�يلة من العق�بات الدولية 
واحلروب امكانية رفع النتاج النفطي اىل ثالثة ماليني برميل ي�ميًا 
ال�صيا�صات  عربت  1٩٩0.فيما  عام  عليه  كان  الذي  امل�صت�ى  ليماثل 
القت�صادية لالحتالل يف العراق عن م�صروع اقت�صادي جذري ينطلق 
للمحافظني  اليمينية  الأيدي�ل�جية  ومن  ال�صرتاتيجية  امل�صالح  من 
اجلدد يف الدارة المريكية التي تعمل باجتاه الهيمنة على القت�صاد 
القت�صاد  م�صتقبل  �صي�صبح  امل�����ص��روع  ه���ذا  اإط����ار  ال��ع��امل��ي.ويف 
عام،فح�صب،بل  ب�صكل  الراأ�صمالية  للهيمنة  عر�صة  العراقي،لي�ص 
الحتالل  اعقاب  يف  ح�صل  بعينها،كما  حمددة  �صركات  لهيمنة  حتى 

الربيطاين للعراق يف بداية القرن املا�صي.
ب�  الح���ت���الل وامل���ع���روف  ل�صلطة  الق��ت�����ص��ادي  امل�����ص��رع  اك���د          
بالعامل  ال��ع��راق��ي  الق��ت�����ص��اد  ارت��ب��اط  كيفية  ب��رمي��ر(ع��ل��ى  )ق��ان���ن 
طبيعة  حتديد  دون  العامل  على  العراق  انفتاح  اخلارجي،و�صرورة 

ووجهة هذا النفتاح،وتفرت�ص ا�صرتاتيجية النفتاح التي:
ام���ال  روؤو����ص  م��ن  الجنبية  ال�صتثمارات  ام��ام  الب����اب  1-ف��ت��ح 
وتقنيات ادارية وتكن�ل�جيات حديثة،وان ي��صع ذلك �صمن الربامج 
التنم�ية للحك�مة،واإعداد امل�ازنات والربامج ال�صتثمارية،وت�فري 
مناخ ا�صتثماري جاذب ل�صت�صافة ال�صتثمار الجنبي وال�صتفادة من 
جتارب الدول الخرى،ال ان هناك جمم�عة من الع�امل التي جتعل 
من بيئة ا�صتثمارية معينة جاذبة وحمفزة،وهنا جند ان ابرز مق�مات 

هذه البيئة ما ياأتي: 
 - ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني،فالبيئة المنية امل�صتقرة ت�فر بيئة 
ا�صتثمارية جاذبة،وكان غياب الأمن يف العراق بعد عام 200٣ �صببًا 
رئي�صًا يف احجام امل�صتثمرين عن ال�صتثمار يف البالد،وت�صبب اي�صًا 

يف هروب روؤو�ص الم�ال العراقية اىل اخلارج.
- الت�صريعات القان�نية،وتت�صمن كافة اجل�انب القان�نية التي ت�صهل 
من  ج��زءًا  خ�ص�ص  الذي  امل�صتثمر  حق�ق  و�صمان  ال�صتثمار  عملية 
ثروته يف ال�صتثمار،واإعادة راأ�ص املال امل�صتثمر اأو حت�يل الرباح 
املتحققة اأو جزء منها اأو بيع جزء من امل�ج�دات التي اكت�صبها بعد 
ال�صتثمار يف البلد امل�صيف،وتعد الت�صريعات ال�صامنة عاماًل مهمًا يف 

جذب ال�صتثمار.
- الت�صريعات القت�صادية،وتت�صمن كل ما تقدمه احلك�مة من اإعفاءات 
العمال  ورج��ال  للم�صتثمرين  ت�صجيع  كعامل  �صريبية  �صماحات  اأو 
منح  اىل  احلك�مة  تلجاأ  الحيان  من  كثري  البلد،ويف  يف  لال�صتثمار 
اعفاء �صريبي يف قطاع اقت�صادي معني اأو تخفي�ص ن�صبة ال�صريبة 





107 أيلولالسنة الرابعة عشرالعدد 49

اىل رئا�صة اجلمه�رية وجمل�ص الن�اب واحلك�مة العراقية اإذ ت�صيف 
هذه الدورة اأعباءًا جديدة لأن الدورة تبقى ت�صتلم خم�ص�صات التقاعد 
بالن�صبة اىل جمل�ص  لعام 2005  العراقي  للقان�ن  تبعًا  البالغة %80 

الن�اب ورئا�صة اجلمه�رية واحلك�مة وجمال�ص املحافظات.
مالك  على  وظف�ا  الذين  الف��راد  بطبقة  املت��صطة،وتتمثل  الطبقة   -

م�ؤ�ص�صات الدولة.
- الطبقة الفقرية،ومتثل عم�م ال�صعب ممن ل ي�صنف�ا على امل�صت�يني 

ال�صابقني.
   وميكن تف�صري ذلك التفاوت يف ت�زيع الرثوة والدخل العائلي،مبا 
الدفاع  ومنت�صبي  العليا  ال��درج��ات  م��ن  امل�ظفني  ع���ائ��ل  ب��ه  تتمتع 
املت��صط  من  واأعلى  مرم�ق  معي�صي  م�صت�ى  من  المنية  والجهزة 
ب�صفة جمهزين ومقاولني  للدولة  يعمل�ن  الذين  بفارق وا�صح،كذلك 
الع�ائل  من  الفقراء  اغلب  عالية،ويعتمد  مبدخ�لت  اي�صًا  ينعم�ن 
التي تعتمد على م�صادر الدخل غري احلك�مية واملتقاعدين،وهنا يربز 
تق�صيم اأو�صح بني جمم�عني تك�صب الوىل دخاًل من الدولة،ب�صكل اأو 
باأخر،وجم�عة ثانية ل يكت�صب منها ابدًا وب�صمنهم م�صتلمي رواتب 
وفارقًا  �صديدًا  تفاوتًا  املجم�عة  ه��ذه  الجتماعية،وتظهر  الرعاية 

ج�هريًا يف مت��صط الدخل بني املجتمعني.)(  
   وبعد مرور �صن�ات على الحتالل،هناك تراجع وا�صح لالقت�صاد 
نتيجة  تراجعا  ي��زداد  القت�صاد  كافة.ومازال  قطاعاته  يف  العراقي 
ال�صلطات  تطالب  بها.ومل  الإم�صاك  وحماولة  ال�صلطة  على  ال�صراع 
نهري  يف  الدولية  العراق  بحق�ق  وبعده  الحتالل  قبل  ما  العراقية 
دجلة والفرات،ب�صبب م�صاكل احلروب واحل�صار،الأمر الذي اأدى اىل 
ال�صترياد  الزراعي تراجعًا كبريًا،وزاد العتماد على  القطاع  تراجع 
ملختلف املنت�جات الزراعية،وما زالت املطالبة بحق�ق العراق املائية 
الدولية �صعيفة،اإن مل تكن معدومة.اأما القطاع ال�صناعي،فهناك نح� 
باب  فتح  العمل،ب�صبب  عن  مت�قفة  تك�ن  تكاد  �صناعية  �صركة   152
مناف�صة  الجنبية  ال�صلع  جعل  منظم،مما  غري  نح�  على  ال�صترياد 
لل�صلع املحلية من حيث ال�صعر،ل من حيث الن�عية،رغم انه ثبت ان 

املنت�ج العراقي متف�ق يف ج�دته على ال�صلع امل�صت�ردة.
وال�صتثمارية  العتيادية  ب�صقيها  احلك�مية  امليزانية  ت��زال  ول      
ام�ال  النفطية من  ال�صادرات  ما ت�فره  كلي على  �صبه  ب�صكل  تعتمد 
ميزانية  من   %٩8 من  اأك��رث  النفطية  الع�ائد  م�لت  ال��دول��ة.اإذ  اىل 
يتمكن من  لكي  النفط  العتماد على  احلك�مة عام 2005،و�صي�صتمر 
ي�صتمر  احلك�مية.وقد  امليزانية  ومت�يل  البناء  واإع��ادة  ال�صترياد 
هذا العتماد ملدة 15- 20 عامًا قادمة حتى يتم بناء قاعدة اقت�صادية 
خا�ص  قطاع  بقيادة  م�صتدام  ذات��ي  من�  على  ق��ادرة  ومتن�عة  متينة 
على  العتماد  من  تدريجيًا  امل��دة  ه��ذه  خ��الل  ال��دول��ة  كف�ء.لتتح�ل 

الع�ائد النفطية اىل العتماد على ال�صرائب باأن�اعها من اجل مت�يل 
التحتية  امليزانيات احلك�مية والت��صع يف ت�فري اخلدمات والبنى 

و�صيانتها،ويتطلب ذلك جه�دًا جبارة وخمل�صة ونزيهة.
العائدات  ب�صبب  امل���ارد  يف  ت��صعا  العراقي  القت�صاد  �صهد  لقد      
النفطية الكبرية،لكنه ظل اقل تكاماًل وتن�عًا،اىل جانب تدين ن�صيب 
يتجاوز  مل  �صكانه،اإذ  ورفاهية  الج��م��ايل  املحلي  الناجت  من  الفرد 
ن�صيب الفرد 8٣0 دولرًا يف ال�صنة ح�صب بيانات عام 200٩باملقارنة 
مع فل�صطني 1٣6٧ دولرًا،والردن ٣٩٧٣ دولرًا،وبالرغم من تراجع 
ن�صبة البطالة اىل 11% ال انه مل ي�ازيه من� اقت�صادي يتما�صى مع 
التغريات يف �ص�ق العمل،وقد تقل�ص م�صت�ى الفقر من ح�ايل %2٣ 
يف عام 200٧ اىل ح�ايل 1٩% يف عام 2012،لكن م�صار الدميقراطية 
ظل اقل ر�ص�خًا واكرث تعرثًا،ف�صال عن �صعف احلك�مة يف خمتلف 

املجالت.
على  وا�صحا  تركيزًا  مثاًل   2016 لعام  الحتادية  امل�ازنة  وت��ربز      
و�صع معاجلة م��ص�عية مل��ص�ع النازحني واحل�صد ال�صعبي والأخذ 
بنظر العتبار ال��صع املايل الذي يعي�صه البلد و�صغط النفقات،وبدت 
امل�ازنة يف اغلبها م�ازنة حرب،اإذ ركزت يف اغلبها على دعم الجهزة 
ال�صعبي وا�صتمرار احلرب �صد تنظيم  المنية واملتط�عني واحل�صد 
داع�ص. وي��صح رئي�ص اللجنة القت�صادية الربملانية ج�اد الب�لين 
وامل�صتقات  والغذاء  ال��دواء  تاأمني  �صرورة  على  رك��زت  امل�ازنة  ان 
يعي�صه  ال��ذي  القت�صادي  الظرف  �صع�بة  لل�صعب،وتاأكيد  النفطية 
اخليارات  تفعيل  يتطلب  النفط،مما  ا�صعار  انخفا�ص  العراق،بعد 
وعدم  البالد  ميزانية  اإ�صعاف  �صاأنها  من  التي  الخ��رى  القت�صادية 

العتماد على م�رد النفط فقط.
ما  امل���ازن��ة الحت��ادي��ة  بها  التي متر  امل��ايل  العجز  ان م�صكلة  ال      
�صبل  عن  البحث  حت��اول  وه��ي  العراقية  احلك�مة  اأم��ام  ماثلة  ت��زال 
القت�صادية  التكاليف  من  تعظم  التي  ال�صرار  باأقل  العجز  هذا  �صد 
وما �صاحب ذلك من انتقادات لطرق القرتا�ص من امل�ؤ�ص�صات املالية 
الدولية وخا�صة ان م�ازنة عام 2016 اأتت يف الظروف نف�صها التي 
ا�صعار  تده�ر  2015،وا�صتمرار  عام  ميزانية  عجز  تعاظم  اىل  اأدت 
عام  م�ازنة  يف  تقديره  مت  مما  بكثري  اأق��ل  هي  التي  العاملية  النفط 
2016.ولذلك  عام  يف  ال�صعار  بتده�ر  الت�قعات  2015،وت�ا�صل 
مع�صلة  امام  احلك�مة  ي�صع  ما  كان،وهذا  مما  اأكرب  العجز  ان  يبدو 
كبرية تدع�ها للبحث عن م�صادر بديلة لتم�يل امل�ازنة املقبلة.وهنا 

ميكن ان ن�ؤ�صر على �صيا�صة احلك�مة ما ياأتي:  
- ان التدابري احلك�مية املتعلقة بزيادة اليرادات من امل�صادر املحلية 
بال�صرائب  فيما  �ص�اء  بال�صبابية  وحماطة  مرتبكة  النفطية  غري 
ال�صتهالكية  واخل��دم��ات  ال�صلع  على  الر�ص�م  اأو  ان�اعها  مبختلف 
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 العامل االول : قطاع الطاقة 

 رمبا يعد جمال الطاقة  وال�صتثمار فيها �ص�اء  كانت الطاقة املتجددة  
كالطاقة ال�صم�صية والرياح او قطاع النفط والغاز، من اهم الع�امل 
ال�صيا�صية  اجلغرافية  يف  واي�����ص��ا  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  يف  امل���ؤث��رة 
قطاع  يف  متقدم  اج��رتاح  على  عملت  املتحدة  وال�ليات  املعا�صرة، 
للغاز  كذلك  م�صدرا  يعد  ال��ذي  ال�صخري  النفط  وحت��دي��دا  الطاقة 
العاملي نح� تغيري يعد مبثابة ث�رة  املنتج  اذ ح�لت هذا  الطبيعي، 
مكا�صبها  يحقق  مبا  والداخلي  ال��دويل  القت�صاد  �صعيد  على  �صاملة 

وينجز لها حت�لت اقت�صادية وجي��صيا�صية مهمة وكبرية.   
 100 من  اك��رث  من  العاملي  اخل��ام  النفط  اأ�صعار  وانخفا�ص  فرتاجع 
دولر للربميل ال�احد اإىل نح� 60 اىل ٤0 دولرًا اأو اأقل احيانا خالل 
ال�ليات  قدرة  ت�صاعدت  ال�قت  وب��ذات   ، املا�صية،  القريبة  الع���ام 
التك�صري  عملية  خالل  من  ال�صخري  النفط  ا�صتخراج   على  املتحدة 
نقلت  التي  واملتغريات  الع�امل  اهم  مبثابة  لل�صخ�ر،  الهيدروليكي 
ال�ليات املتحدة من ك�نها من اأكرب الدول امل�صتهلكة للنفط اخلارجي 
يف العامل، اإىل دولة باتت تتمتع ب��صع حقق لها اكرب قدر من الكتفاء 
على  ق��درة  طاقة  دول��ة  تك�ن  ان  لها  �صمح  املجال مبا  هذا  الذاتي يف 

م�صاعفة نف�ذها القت�صادي وال�صيا�صي  العاملي.
    اذ ان عملية ا�صتخراج النفط المريكي من ال�صخ�ر النفطية ادى 
تداعيات  واأف���رز  العاملية،  وال��غ��از  النفط  اأ���ص���اق  م���ازي��ن  قلَب  اىل 
الدويل  ال�صراع  م�صت�ى  لن  ج��دًا.  مهمة  جي��صيا�صية  ومتغريات 
حمم�مًا  كان  املا�صي  القرن  يف  الكربى  الغربية  ال��دول  بني  خا�صة 
املنتجة  الدول  ا�صتعمار  على  تتهافت  الق�ى  هذه  وكانت  النفط  على 
بال�صيطرة  الق�ى  تلك  وانخرطت  النفط،  ا�صتخراج  اجل  من  للنفط 

على �صركات النفط ال�طنية للدول امل�صدرة للنفط، لكن الن فمما ل 
�صك فيه اأن املعادلة الدولية اقت�صاديا جتاه هذا القطاع تغريت بعد اأن 
والبحث  ال�صتخراج  التكن�ل�جيا وحتديدا يف جمالت  تقدم  �صاعد 
والتنقيب على اإيجاد اإمدادات مهمة من الطاقة يف ال�ص�ق الأمريكية 

امل�صتهلكة للطاقة ب�صكل كبري وا�صا�صي. 
املتحدة  لل�ليات  التح�ل اجلي��صيا�صي كان و�صيبقى جد مفيد  هذا 
المريكية، بعد ان عملت على ا�صتغالل ث�رة الطاقة اجلديدة ا�صتغالل 
ال�صتقالل  احراز  لها  �صمن  مبا  القت�صادي  ال�صعيد  على  براغماتياُ 
التام يف هذا القطاع، ا�صافة اىل ا�صتخدامه كا�صرتاتيجية دولية يف 
جمال التح�لت القت�صادية التناف�صية .اذ ان امتالك اإمدادات النفط 
والغاز داخليًا يعمل على تق�ية وتعزيز قدرات القت�صاد الأمريكي، 
ا�صافة اىل ذلك اأي�صًا يعمل على ت�فري نف�ذ عاملي لل�ليات املتحدة، 
اإذ من �صاأنه ان عمل على تقلي�ص النف�ذ الرو�صي على اوربا اقت�صاديا، 
املالية  امل��ردودات  الطاقة، وقل�ص  ام��دادات  اعتماديتها على  وا�صعف 
لرو�صيا بعد تراجع ا�صعار النفط، وحال دون حت�ل رو�صيا اإىل ق�ة 

عظمى يف جمال الطاقة. 
 كما انه عمل على كبح جماح وتداعي فنزويال الغنية بالنفط، مينع 
من  وعمق  املتحدة  لل�ليات  املعادية  النغالق  �صيا�صات  م�ا�صلتها 
او�صع  به�ام�ص  ل�ا�صنطن  �صمح  مما  القت�صادية  الداخلية  ازمتها 
للتاثري والتدخل �صد نظامها الراف�ص ل�صيا�صات الغرب.                                   

اي��ران  �صد  الق�ص�ى  ال�صغ�ط  �صيا�صة  تكري�ص  يف  ا�صهم  واي�صا   
فرغم ان ال�ليات املتحدة عملت على حظر �صراء  النفط اليراين ال 
القت�صاد  زعزعة  عى  عمل  احلظر  مدة  قبل  النفط  ا�صعار  تراجع  ان 
اليراين بهذا القطاع واي�صا �صيعمل على عدم ال�صتفادة من امل�ارد 
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عاملي  نظام  اقامة  فر�ص  اي�صا  ويعزز  الطاقة  جمال  يف  رو�صيا  على 
للطاقة اأكرث تكاماًل. ونتيجة لذلك، بات الآن ب��صع هذه البلدان عدم 
العتماد على رو�صيا بهذا املجال والعتماد على ا�صتقبال الغاز بحرا 
تراجع   اإىل  باملقابل  اأدى،  ما  وه�  واملك�صيك،  املتحدة  ال�ليات  من 
يف  مهمة  جي��صيا�صية  تداعيات  بذلك  واف��رز  عامليا،  اي�صا  اأ�صعاره 
تربز  اي�صا  ولكن  المريكية.  الج��ن��دات  يخدم  مبا  رو�صيا  ا�صعاف 
ال��صع ت�صتفيد  ال�صدد  لن هذا  ا�صكالية اخرى قبال وا�صنطن بهذا 
القادم من رو�صيا حتديدًا  الغاز  اذ انها تعتمد على  منه ال�صني التي  
ويف ال�قت الذي كانت تراهن فيه رو�صيا على امتام �صفقات ت�صدير 
غازها الطبيعي اىل بكني با�صعار مرتفعة ، ولكن التاثريات ال�صلبية 
تقدمي  اىل  رو�صيا  دف��ع  الم��ري��ك��ي،  ال�صخري  النفط  طفرة  ب�صبب 
ل�ل  رو�صيا  لتقدمها  كانت  ما  ال�صعار  بخ�ص��ص  لل�صني  تنازلت 
له.  امل�صاحب  الطبيعي  الغاز  وارتباطات  المريكي  ال�صخري  النفط 
يتعلق  فيما  م�صاحلها  ليخدم  �صياق  يف  رو�صيا  جعل  ال��صع  وهذا 
رغم  ا�صيا،  و�صط  يف  والنف�ذ  ال���ص���اق  على  ال�صني  مع  بالتناف�ص 
ناحية  من  الغاز  بقطاع  امتيازاتها  على  حتافظ  لزال��ت  رو�صيا  اأن 
لأغرا�ص  المتياز  هذا  ت�ظيف  امكانية  خ�صرت  لكنها  الحتياطات، 
�صيا�صية ب�صكل وا�صح على نح� ما كانت تفعله يف �صرق اوربا �صابقا، 
لعبا  وا�صبحت  ق�ة  اكرث  باتت  ال�صني  لكن  �صعفت  قد  رو�صيا  اذن 
عامليا ب�صكل اف�صل يف بع�ص الن�احي ، مما ي�صهم يف قدرات التناف�ص 

يف النف�ذ والقت�صاد مع ال�ليات املتحدة.               
تدعيم  على  المريكي عمل  ال�صخري  النفط  اكت�صاف  فان  عام  ب�صكل 
ال�صتفادة  عرب  وال��غ��از  للنفط  الك��رب  امل�صت�رد  ال�صيني  القت�صاد 
النم�  �صعيد  على  وا�صعة  خط�ات  لتتقدم  املنخف�صة  ال�صعار  من 
القت�صادي، وال�صني غرمي اقت�صادي تقليدي لل�ليات املتحدة ا�صافة 
اىل عدم التفاق بامللفات ال�صيا�صية جتاه الزمات الدولية �ص�اء يف 
�ص�ريا واليمن والق�صية الفل�صطينية وملفات اخرى خا�صة يف عهد 
النفط  ا�صعار  برتاجع  املتعلقة  املتغريات  ه��ذه  �صمحت  اذ   ، ترامب 
لل�صني على الرتكيز على تنفيذ ا�صرتاتيجية مايعرف بطريق احلرير 
اجلديدة عرب اأورا�صيا ب�صكل ق�ي وفعال كما عملت على التخفيف من 

تاأثريات التباط�ؤ بالنم� القت�صادي بل عزز هذا النم�.                
ال�صلبية   ولكن وا�صنطن لديها رهان يعد كاإجابة على تلك ال�صكالية 
طبيعة  �صيعزز  ال�صني  جتاه  التجارية  ال�صغ�ط  من  مزيدا  ان  وهي 
عالقتها مع وا�صنطن ا�صافة اىل رهانها على فطم ال�صني عن النظمة 
عرب  بالنفط  الغنية  النظمة  تلك  مع  �صداقتها  وتراجع  ال�صلط�ية 
ت�فري غاز رخي�ص وهذا يعمل على تعزيز ثقة ال�صني بالنظام الدويل 
ه�  ال  ال�صا�صية  ووح��دات��ه  عنا�صره  اه��م  اح��د  واح��رتام  الليربايل 
واملركزية  العزلة  من  بدل  التجاري،  والتبادل  احلر  ال�ص�ق  �صيا�صة 

ال�صرتاكية كما يح�صل يف ك�ريا ال�صمالية، وهذه من الث�ابت املهمة 
يف ال�صيا�صة اخلارجية الم��ري��ك��ي��ة.               واي�صا من امل�صاوئ 
دول  اقت�صاديات  ت�صرر  ه�  النفط  ا�صعار  انخفا�ص  من  املتح�صلة 
ال�صرق الو�صط ومنها دول �صديقة وحليفة ل�ا�صنطن كدول اخلليج 
املفارقات  م��ن  ع��ددا  طياته  يف  يحمل  املتغري  ه��ذا  ان  ال  وال��ع��راق، 
ح�صب وجهة نظر وا�صنطن ، ومن تلك املفارقات التي تراهن عليها اأن 
تراجع ا�صعار النفط ليعني ت�صرر او انتهاء الدول املنتجة للنفط يف 
ال�صرق الو�صط، مثلما يروج ويظن البع�ص، واإمنا بالعك�ص �صيعمل 
يف ال�اقع على تعزيز عن�صر املناف�صة يف ال�ص�ق الدولية مع النفط 
المريكي والكندي عايل الكلفة ويزيد من ال�صادرات النفطية وحتقيق 
مبيعات م�صم�نة نتيجة رخ�ص ا�صعار النفط يف تلك املنطقة عن خام 
مكتفية  باتت  التي  املتحدة،  ال�ليات  ف��اإن  ذلك  على  وع��الوة  برنت، 
لديها طم�حات النتفاع وال�صيطرة  الطاقة لن تك�ن  ذاتيا يف جمال 
مطماأنة  تك�ن  ان  ال��دول  تلك  على  و�صيتعني  املنطقة،  هذه  نفط  على 
ال�صرق ال�صط امنا  املتحدة يف منطقة  ال�ليات  ان وج�د وح�ص�ر 
من اأجل حماربة الإرهاب، ومكافحة انت�صار الأ�صلحة الن�وية، ودعم 
ان   وا�صنطن  تعتقد   اأخ��رى،  جهة  ومن  اك��رث.  ل  املنطقة  يف  حلفائها 
احراز  على  ال��دول  هذه  بع�ص  انظمة  �صيحفز  النفط  اأ�صعار  تراجع 
من  ويقنن  الدارة  نظم  ُوي�قي  وي�صّجعها  القت�صادية  الإ�صالحات 
الف�صاد ال�صيا�صي والن�صياع للمطالب الجتماعية. كما انه يعمل على 
احت�اء املطالب النف�صالية لالقاليم الغنية بالنفط لأن الطاقة املحرزة 
للقدرة القت�صادية احد اهم مق�مات حتفيز القليات واملناطق الغنية 
بالنفط على املطالبة بقيام دولها امل�صتقلة، ورغم ان الطاقة انها لي�صت 
ومن  ال�صيا�صية  اجلغرافيا  يف  ���ص��روري  عامل  تعد  لكن  �صيء  ك��ل 
متغريات الق�ة املبا�صرة لقيام الدول.                                                                                       

ال�ليات  يف  ال�صخري  النفط  اكت�صاف  اعتبار  ميكن  النهاية  يف   
املعا�صر  التاريخ  يف  النادرة  املتغريات  اهم  من  المريكية  املتحدة 
العظمى  الق�ى  لهذه  ال�صرتاتيجية  الو�صاع  تغيري  على  عمل  الذي 
بق�اعده،  والتحكم  الدويل  النظام  يف  متف�قة  تك�ن  ان  ت�صتمر  بان 
اذا وفرت الطاقة جمالت نف�ذ او�صع ل�ا�صنطن وكانت مبثابة نعمة 
م�صدر  كانت  كما  المريكي  القت�صادي  الرك�د  مل�اجهة  وق�ة  وهبة 

قلق وازعاج لرو�صيا املندفعة.                                                
   ورغم ان وا�صنطن تعد الي�م اكرب ق�ة يف جمال الطاقة والتحكم 
عامليا، ال ان نعمة النفط ال�صخري والغاز ت�رد عدة حتديات يف هذا 
املجال منها : عدم قدرتها بان  تك�ن منتجة للنفط ب�صكل م�ؤثر يعمل 
على نح� م�صتدمي على حتديد ال�صعار العاملية للنفط، نعم قد يعمل 
على ا�صتمرار و�صع الكتفاء الذاتي ومايرتبط بذلك من معطيات مت 
لها  الذي ل ي�صمح  النتاج  تبقى دولة حمدودة  امريكا  ان  ال  ذكرها، 
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ال�صني  من  امل�صت�ردة  وال�صلع  الب�صائع  على  الر�ص�م  زيادة  ان  ذلك 
المريكي، خا�صة  امل�صتهلك  �صيتحمله  العبء  فاأن  او اي دولة اخرى 
الب�صائع  على  اىل %20  املثال و�صل  �صبيل  على  الزيادة  م�صت�ى  ان 
الب�صائع  للر�ص�م مع  املقارنة بني ال�صعار اخلا�صعة  ال�صينية وعند 
الخرى �صيت�صكل الفرق، مما ي�صكل ذلك �صررا على دافعي ال�صرائب 
ب�اقع 100 مليار دولر من قيمة ب�صائع م�صت�ردة من ال�صني بقيمة 

500 مليار دولر �صن�يا.
اىل  اللج�ء  ف��اأن  ال�صينية  ال�صلع  ع��ن  ببدائل  التفكري  عند  وحتى   
المريكية  ال�صركات  عاتق  يثقل  اي�صا  اخ��رى  دول  م��ن  ال���ص��ت��رياد 
م�صادر  وتن�يع  حت�يل  اأن  فمثال  امل�صتهلك،  وب��ال��ت��ايل  التجارية 
ال�اردات المريكية من ال�صني اىل فيتنام ي�صدم ال�صركات المريكية 
بال�صني،  قيا�صا  مرتفعة  فيتنام  من  التكلفة  م�صادر  ب��اأن  التجارية 
ال�صرائب  على  اي�صا  كبرية  زي��ادة  التجاري  التح�يل  ه��ذا  ونتائج 
اىل  يدفع  مما  املالية،  بال�صيا�صة  انكما�صية  ا�صرارا  بعد  فيما  ت�صبب 
التخ�ف والتح�ط التجاري وال�صناعي داخل ال�ليات املتحدة لن 
�صاحب راأ�ص املال النتاجي ليبني م�صنعا جديدا اذا كان يت�قع  ان 
ترامب قد يقرر يف اي حلظة نبذ ال�ص�ق اخلا�ص به ك�صلع ت�صديرية 

او ت�ريدية او كليهما. 
ه�  المريكية  التجارية   للحروب  ال�صلبية  التداعيات  من  واي�صا 
اذ  بالتقل�ص،  ال�صادرات  بداأت  بينما  بق�ة  ال���اردات  ن�صبة  تزايد 
مل تعمل زيادة الر�ص�م على تقلي�ص العجز التجاري ، لن امليزان 
وزيادة  اجلمركية  والتعريفات  بالر�ص�م  فقط  ليرتبط  التجاري 
ال�صرائب امنا يرتبط بالقت�صاد الكلي، وطاملا ان ال�صني واثقة من 
ادارة هذه احلرب التجارية، لن تكلفة ال�صلع منخف�صة فانها قادرة 
على التغلب  على تلك العق�بات مما يجعلها لمتيل للتهدئة حاليا، 
ولهذا لبد لرتامب من الرتوي يف عملية الت�صعيد واعادة التفكري 
الر�ص�م  م��ن  اخ��رى  ج���لت  فر�ص  وع��دم  ال�صني  م��ع  بالتقارب 
اجلمركية، لن احت�اء ال�صني ايجابيا يخدم الجندات المريكية 

�صيا�صيا واقت�صاديا يف م�اجهة رو�صيا وتفكيك التقارب بينهما.
    ه��ذه ال��ت��داع��ي��ات والإن��ت��ق��ادات والأح��ت��ج��اج��ات ال�����ص��ادرة من 
لهذه  و�صيا�صاته،  ترامب  لإدارة  دول  عدة  ومن  المريكي  الداخل 
ال�صمالية  وامريكا  اورب��ا  دول  جتاه  وال�صيا�صات  ال�صرتاتيجية 
يقّيم�ن  املراقبني  جعلت  الداخلية،  و�صيا�صاته  ورو�صيا  وال�صني 
ويتنبئ�ن برتاجع مكانة ال�ليات املتحدة ، فمثال هرني كي�صنجر 
وو�صف  ترامب،  الرئي�ص  مع  يت�صاءل  اأمريكا  بريق  اإن   " ق��ال: 
ينطفئ  اأن  الأمريكي  امل�صباح  �ص�ء  يكاد  اذ  غريبة.  باأنها  اأفعاله 
�صرق اأو�صطيًا وعربيًا واإ�صالميًا من جراء قرارات �صيا�صية ف�قية 

متثل طعنات قاتلة ...". 

التجارية  احل��روب  �صيا�صة  عن  يدافع  من  هنالك  ذلك  رغم  لكن     
العاملية  عملتها  خ��الل  من  وا�صنطن  ان  ه����ؤلء   وي��ربر  ل��رتام��ب، 
الدولر لزالت متلك الأ�ص�اق وتتحكم بالإقت�صاد العاملي ويت�صح 
اأن العامل لزال يحتاجها كثريا، وتبني اأن ال�ليات املتحدة لزالت 
مت�صك بخي�ط النظام الدويل وتتحكم ب��صع ق�اعده، مما ي�ؤكد 
اأنها ق�ة عظمى مهيمنة يف مطلع القرن احلادي والع�صرين، واأن 
اأف�ل  الأقطاب وبداأ  اأ�صبح متعدد  العامل  اأن  قالت  التي  النظريات 
اأفغان�صتان  يف  الأمريكي  التعرث  بعد  ظهر  الذي  الأمريكية  الق�ة 
اي��ران،  اخ�صاع  يف  النجاح  وع��دم  �ص�ريا  يف  والآن  وال��ع��راق 
وع�دة الدب الرو�صي و�صع�د الإحتاد الأوروبي وال�صني وكذلك 
الهند والربازيل وبروز النم�ر الآ�صي�ية، مل تتبل�ر حتى الآن ول 

تزال جمرد تكهنات واحاديث �صيا�صية ودبل�ما�صية.
 اذ يبدو ح�صب ه�ؤلء اأن اأمريكا �صتبقى لفرتة ط�يلة، الق�ة التي 
وال�صيغ  التغيريات  مترير  اأمريكا  تريد  اإذ  العامل،  ح�لها  ي��دور 
اأم��ريك��ا  فيه  وتبقى  احل���ايل  ال���دويل  النظام  على  تريدها  ال��ت��ي 
اأ�صتمرت بالتعامل  اإذا  اأمريكا  فاأن  زعيمة العامل.    ولكن مع ذلك 
القت�صادية  ال��ق���اع��د  وجت���اوز  الكيفية،  بهذه  ال��ع��امل  دول  م��ع  
والقان�نية املتفق عليها وجتاهلها �صي�ؤدي اإىل اإندلع ال�صراعات 
والإرتباكات ويدفع دول العامل البحث عن نظام جديد تعمل فيه 
وفقًا لق�اعد متعددة، وتتجاهل اأمريكا التي تتبنى مبداأ الأحادية، 
وبداأت مالمح التقارب الرو�صي ال�صيني اليراين الرتكي تتبل�ر 

بهذا اجلانب.

الخالصة

اإن دعم ترامب وو�ص�له للرئا�صة ميثل      خال�صة ماميكن ق�له 
والتيارات  والأ�صلحة  والنفط  امل��ال  وجتمعات  ل�بيات  م�صالح 
اليمينية الأ�ص�لية املت�صددة وم�صالح اإ�صرائيل، وهذه الت�جهات 
عليها  قاتلت  م�صاألة  الأبي�ص  للبيت  و�ص�له  من  جعلت  التي  هي 
مب�صاحلهم  اأوًل  ترتبط  ت�جهاته  لأن  العن�صرية،  النخب  تلك 

ال�صخ�صية، قبل احلديث والبحث عن م�صالح املجتمع الدويل.
التح�لت  ه��ذه  من��ط  على  القائمة  ت��رام��ب  اإدارة  ظ��ل  ويف      
القت�صادية ا�صافة اىل ال�صيا�صية ، يبدو اأن وا�صنطن يف العديد 
خطرية  خيارات  �صرت�صخ  والداخلية  اخلارجية  �صيا�صاتها  من 
للمجتمع  الناظمة  والليربالية  الدميقراطية  لتاأريخ  وخميفة 
العامل  �صد  ت�صري  اأمريكا  يجعل  مفه�م  لتبني  وتدفع  الأمريكي 
اأمريكا  �ص�رة  مع  ويتنافى  يتعار�ص  وخيار  طرح  وه�  برمته، 
لرئا�صة  الوىل  ال�لية  يف  حتديدا  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 

لدونالد ترامب.
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وحماربة رواد العمال بحجة اخليانة وال�صترثاء على ق�ت ال�صعب 
العامة، هذا المر ولد ل�ص�رة برج�ازية  وال�صتيالء على املمتلكات 
الطبقة  ت�صميتها بربج�ازية  الحتكار ميكن  بيئة  تعتا�ص وتربز يف 
احل��اك��م��ة ال��ت��ي ا���ص��ت���ل��ت ع��ل��ى م�����ص��ارات احل��رك��ة الق��ت�����ص��ادي��ة من 

ال�صترياد اىل التحكم بعر�ص ال�ص�ق .  
معادلة الحتكار هذه ان�صجمت اىل حد كبري مع تعزيز النمط الريعي 
يف القت�صاد، فلم تعد هناك حاجة فعلية لن تنتقل �صلطة القت�صاد من 
ال�صفل اىل العلى وامنا العك�ص ، فالدولة مل تعد بحاجة ل للمجتمع 
روؤو���ص  وا�صحاب  وامل�صتثمرين  الكفاءات  اىل  ول  ال�ص�ق  اىل  ول 
الم�ال، وامنا الدولة هي التي مت�صك بخي�ط ال�ص�ق ، لتت�صكل لدينا 
دولة   " او    ،”Patronage State“ الهبات   دولة  او  الرعاية  دولة 
" هذه ال�ص�رة التي اعتاد عليها املجتمع حمت من  الث�اب والعقاب 
، فاذا اردت ان ت�صبح غنيا او  ذاكرته اي جدوى لالبداع او العطاء 
على اقل تقدير العي�ص على حد الكفاف كلما ما عليك فعله ه� النتماء 
الديكتات�ري،  النظام  اىل  مب�التك  جتهر  ان  او  ال�صلطة  حزب  اىل 
وه��ذه  الخ����رى.  الم��ت��ي��ازات  او  ال�ظيفة  على  احل�����ص���ل  لت�صمن 
الطريقة يف الدارة امنت للنظام العمل بدون معار�صني داخل هياكل 
بن�ص�ء  ت�صمح  مل  الريعية  امل���ارد  على  مفرط  اعتماد  يقابله  الدولة، 

ايرادات اخرى. 
هذه ال�ص�رة كانت مهياأة متاما لن متلء من قبل النخب ال�صيا�صية 
بعد عام 200٣ ، بالرغم من ان ادارة القت�صاد كان يفرت�ص ان ترتافق 
باإ�صالحات وتغيريات فيها مب�صار م�ازي مع ال�صالحات ال�صيا�صية 
القائمة على املدار�ص الليربالية احلديثة، وهناك ثالث ا�صباب ا�صا�صية 
�صاهمت يف ابقاء الهياكل القت�صادية على حالها بل الت�صارع من اجل 

البقاء على ال��صع الراهن،  منها ان هياكل النظام ال�صتبدادي �صلت 
قائمة حتى بعد عام 200٣، مبعنى امل�ؤ�ص�صات ال�صابقة لدارة الدولة 
بقيت حمافظة على حالها بعد عام 200٣، ولذلك كان من ال�صه�لة ان 
يتم ملئها بعد انهيار النظام باأنا�ص جدد، ي�صاف اىل ذلك ان النخب 
اقت�صاديا  فكرا  حتمل  تكن  مل  ال�صابق  للنظام  املعار�صة  ال�صيا�صية 
ال�صابقة  ال�صلطة  ين�صجم مع ال��صع اجلديد، ولذلك كان ملء هياكل 
اجلديدة  ال�صيا�صية  النخب  قبل  من  مقب�ل  حد  اىل  م�صت�صاغا  ام��را 
احلالة  ان  ذلك  اىل  وي�صاف  امل�ؤ�ص�صات،  لهذه  اجلديد  ال�صكل  لتك�ن 
وال�صراعات  الزم��ات  من  املرتاكمة  والظروف  ال�صائدة  املجتمعية 
فلم   ، الهبات  او  الرعاية  نهج  على  القائم  ال�صل�ك  ر�صخت  والتقلبات 
الن�صاط  ا�صتقاللية  يف  عامة  املجتمعي  ال�صل�ك  يف  قدرة  هناك  تكن 
القت�صادي بعيدا عن الدولة. ولياخذ النظام اجلديد ونخبه ال�صيا�صية 
اجلديدة ذات املنهج القا�صر يف ادارة الدولة ، وه� ما جعل القت�صاد 
العراقي اكرث معاناة مما �صبقه يف املا�صي، وهذا ح�صل لنه لميكن 
�ص�ء  يف  وخا�صة  التعددية  على  قائم  �صيا�صي  نظام  بني  جتمع  ان 
الدمي�قراطيات التمثيلية القائمة على ا�صا�ص الت�زيع "املحا�ص�صة" 
والتي تعد من ا�صد ان�اع الدميقراطيات تعقيدا واجحافا يف ال�صل�ك 
القت�صادي يف الدول الريعية القائمة على ت�صدير امل�ارد الطبيعية . 
والذي ادى اىل ان تتح�ل م�ؤ�ص�صات اخلدمة العامة للدولة ووزاراتها 
املك�ن ، يف بيئة اجتماعية  او  من خدمة املجتمع اىل خدمة احلزب 

تت�صم بالنق�صام وال�صراع .     
عمليًا، ت�ؤكد الدرا�صات اىل ان املجتمعات املعتمدة على ت�صدير ن�ع 
بف�صاد  الرت��ب��اط  اىل  متيل   ، كالنفط  الطبيعية  امل�صادر  م��ن  واح��د 
اكرب، اذ ان امل�صادر الطبيعية متيل اىل تك�ين ريع اقت�صادي كبري، 
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مقاربته ال�صهرية بني ال�صتقرار ال�صيا�صي والتنمية والتي تق�م على 
ان بقاء ودمي�مة الدمي�قراطيات ي�صتند اىل القدرة يف احلفاظ على 
النم�، اذ كلما ات�صم القت�صاد برك�د اقت�صادي ومن� �صالب كلما رفع 
التحليل  وحدة  ترى  ولذلك   ، ال�صتبدادية  اىل  التح�ل  احتمالية  من 
النظام  ب��ان    "Economic Intelligence Unit" القت�صادي 
الريعية  ا�صتقراره بفعل الي��رادات  العراق حافظ على  ال�صيا�صي يف 
للم�ارد الطبيعية ، يف حني ان  معدلت النم� يف القطاعات الخرى 
غري النفطية �صجلت جميعها من�ا �صلبيًا وا كانت هناك ا�صتثناءات يف 
بع�ص ال�صن�ات يف عام 2018 مثاًل والذي كان ناجتا بال�صا�ص من 
حزمة القرارات التق�صفية التي انتهجتها حك�مة العبادي بعد الزمة 
القت�صادية ، اذًا حافظ النفط على م�صت�ى معتدل من �صم�د البناء 
الدميقراطي خالل ال�صن�ات املا�صية ، لكن هل ميكن ان لهذا ال�صم�د 
ال�صكان،  حجم  ومن�  القت�صادي  النم�  بني  عالقة  هناك  ي�صتمر؟  ان 
وح��دة  مب��ق��دار  امل��ث��ال  �صبيل  على  �صكاين  من���  حتقق  ال��ت��ي  فالبالد 
ل�صنتها  القت�صادي  امل�صت�ى  على  احلفاظ  اجل  من  حتتاج  واح��دة، 
ان  اي   ، املقدار  بنف�ص  اقت�صادي  ان تعمل على حتقيق من�  ال�صابقة 
يك�ن معدل النم� وحدة واحدة اي�صا على اقل تقدير، ولكن ما ح�صل 
من من� يف العراق فانه من� اقت�صادي غري م�صتدام لنه ي�صتند على 
مقدار ال�صادرات من امل�ارد الطبيعية، وبالتايل فان انهيار ال�صعار 
جعل النم� �صالبا يف القت�صادي ال�طني، هذا اذا ما علمنا ان معدل 

النم� ال�صكاين يف البالد مرتفع جدًا وي�صل اىل ٧.%2 . 
القائمة  �صبق  فيما  لها  ال���ص��ارة  مت��ت  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي  الل��ي��ة  ان 
املحركة  هي  ال��دول��ة  ان  باعتبار  ال�صفل  اىل  العلى  من  اجتاهاتها 
منه،  الك��رب  احل�صة  متلك  ك�نها  البالد  يف  الجمايل  املحلي  للناجت 
القت�صادي ومن�  النم�  العالقة بني اجتاهات  تقريب  تن�صجم يف  ل 
ال�صكان، او على اقل تقدير مكافحة الفقر، والدليل هنا ان الفقر متعدد 
البعاد قد ارتفع من 12% يف 2011 اىل ٣5% يف 201٧، �صحيح ان 
ارتفاع  يف  كبرية  بدرجة  �صاهمت  قد  والره��اب  داع�ص  �صد  احل��رب 
تلك املعدلت ، خا�صة اذا و�صعنا بنظر العتبار ان ن�صبة الفقر متعدد 
النم�  فر�ص  يف  �صعف  يقابله   %50 بلغت  قد  النازحني  لدى  البعاد 
القت�صادي على م�صت�ى ال�ص�اق املحلية يف تلك املناطق ي�صاف لها 
�صعف وق�ص�ر يف جه�د اعادة العمار، مما ينذر بنم� بيئة م�صتقبال 

قد تك�ن مرحبة بافكار التطرف . 
جه�د التح�ل يف القت�صاد العراقي مل تكن م�فقة يف ال��ص�ل اىل 
للم�صروعات  العنان  واط��الق  املناف�صة  على  القائم  ال�ص�ق  اقت�صاد 
اخلا�صة من قبل رجال العمال واملبتكرين ، ويبدو ان طبيعة العمل 
قد  الدكتات�ري  النظام  وم���روث��ات  ال�صابقة  املرحلة  يف  ال�صيا�صي 
اجلذابة  القت�صادية  فالحادية  التلك�ؤ،  هذا  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 

احلدية  الن��ت��اج  تكاليف  رف��ع  يف  �صاهمت  ال�صيا�صية  النخبة  اىل 
املنتجني  اىل  جذابا  ال�طني  ال�ص�ق  وجعل   ، املحلي  القت�صاد  يف 
حملية  حمفزات  خللق  �صع�بة  هناك  ان  كما  والدوليني،  القليميني 
لت�طني النتاج، والذي ادى اىل التناف�ص القليمي على ال�ص�ق املحلي، 
�ص�اء يف ال�صتثمار يف القطاعات املعززة لالحادية القت�صادية حمليا 
واق�صد حق�ل النفط والغاز، او من خالل تعزيز الطابع ال�صتهالكي 
ال�ص�ق املحلي، ما جعل ال�صتريادات ي�صكل٤0% من  الكمايل يف  او 
الناجت املحلي الجمايل وه� معيار يدل على العتمادية املفرطة على 
املنتجات الجنبية، وكذلك فان احلاجات الغذائية يتم انتاج فقط %15 
منها حمليا والن�صبة املتبقية وهي 85% يتم ا�صتريادها من اخلارج، 
وهذا يعني ان العراق فقد اي قدرة على حتقيق المن الغذائي، ويبدو 
ان الف�صاد ين�صجم ب�صدة مع الطابع ال�صتهالكي ، وبالذات مع حجم 
ال�صتريادات، فكلما زادت ال�صتريادات ارتفعت القدرة على حت�صيل 
الم���ال  ق��درة احل�ص�ل على  ان  ع��ن  وال��ر���ص��اوى، ف�صال  الت���اوات 
قدر  يحاول  فالفا�صد   ، ال�صريع  الين  الطابع  مع  تتنا�صب  الفا�صدة 
المكان ان يبحث عن فر�ص الف�صاد يف الق�صايا التي ل تتطلب مراحل 
معقدة على غرار ت�طني ال�صتثمارات كمثال ك�نها ت�صتغرق مراحل 
ال�ص�رة  التجارة.  مع  يح�صل  ل  المر  وهذا  م�صتقبال،  تك�صفه  رمبا 
والدولية،  القليمية  البيئة  مع  كبري  حد  اىل  ان�صجمت  هذه  املعقدة 
ط�يلة،  برية  بحدود  دول  �صتة  حتيطه  حبي�صة  �صبه  دول��ة  فالعراق 
وهذه الدول لديها ن�صب يف بع�ص الحيان تك�ن مرتفعة يف م�ؤ�صرات 
الف�صاد، مما ي�صر من عملية الن�صجام يف ال�صفقات التي تك�ن م�صرة 

يف بع�ص الحيان يف القت�صاد ال�طني. 
يك�ن  ان  من  العراق  على  الفر�صة  تف�يت  يف  الع�امل  تلك  �صاهمت 
العراق  م�قع  ان  من  بالرغم  العاملية،  القت�صادية  احلركة  من  جزءا 
اجلي�اقت�صادي عامليا والقادر على ان يربط مراكز النم� القت�صادي 
حركة  ويف  والوربية،  املت��صطية  بالأ�ص�اق  ا�صيا  �صرق  جن�ب  يف 
التجارة الدولية، ال ان دول العامل هذه ل ت�صنف بيئة العراق بك�نها 
ا�صتقرار  معيار  يف   18٩ املرتبة  على  العراق  ح�صل  فقد  م�صتقرة، 
النظام ال�صيا�صي من جمم�ع 1٩5 دولة يف العامل. وهذا يبدوا احد 
مبادرة  اىل  ر�صميا  العراق  تظم  ان  من  ال�صني  منعت  التي  ال�صباب 
احلزام والطريق  “Belt and Road Initiative”يف 201٣، فعند 
داخل  اىل  النقل  طرق  م��رور  حتا�صت  فاأنها  املبادرة  خارطة  معاينة 
احلدود العراقية، يف حني ان دول من اجل�ار كاجلمه�رية ال�صالمية 
املبادرة  اندرجت �صمن  الك�يت و�ص�ريا  وتركيا وال�صع�دية وحتى 

ر�صميًا. 
العراقي يحمل يف ثناياه اخفاقات كثرية،  ان احلديث عن القت�صاد 
ب�صبب  ال���ص��الح  حتقيق  يف  مت�ازنة  غري  التخطيط  على  وال��ق��درة 
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وات�صاقا مع هذا املعنى بالذات ذكر الله �صبحانه التناف�ص يف الكثري 
من امل�ا�صع يف القراأن الكرمي منها �ص�رة املطففني حينما قال ) ويف 

ذلك فليتناف�ص املتناف�ص�ن ( . 
اما ا�صطالحا فهناك الكثري من التعريفات ملفه�م التناف�ص ومنها ان 
التي  الدويل  املجتمع  امل�ج�دة يف  الختاللت  الدويل ه�  التناف�ص 
قد تت�صخم وتاأخد �ص�رة �صراع اذا مل يتم معاجلتها ، فالدول ت�صعى 
اىل تعظيم مكا�صبها وفقا ملفه�م امل�صلحة ال�طنية ب�صكل قد ل ين�صجم 
مع م�صالح دول اخرى مما قد ي�لد حالة من التناف�ص الذي ي�صيق او 
يت�صع تبعا للظروف لي�صمل التناف�ص على كافة امل�صت�يات القت�صادية 

او ال�صيا�صية واحل�صارية  والمنية وغريها  . .
الفاعلني علما م�صبقا  لكل  فيه  انه م�قف معني يك�ن  كما يعرف على 
كل  ليك�ن  القل  على  املحتملة  امل�صتقبلية  امل�اقف  يف  الت�افق  بعدم 
من الطراف الفاعلة م�صطرا لتخاذ م�اقف غري من�صجمة مع امل�صالح 
املدركة لالطراف الخرى  . والتناف�ص كظاهرة دولية ن�صاط �صل�كي 
مرحلة  اىل  ت�صل  ل  اك��رث  او  دول��ت��ني  ب��ني  ال��ق��رار  �صناع  عنه  يعرب 
ت�صتهدف  و�صطية  حالة  اىل  التعاون  نطاق  عن  يخرج  لكنه  ال�صراع 
التغلب على الخرين يف احل�ص�ل على م�صلحة معينة تعد �صرورية 
للدول املتناف�صة وه� بذلك يدخل يف اطار العمليات امل�صاحبة للقرار 

ال�صيا�صي اخلارجي يف مرحلة اعداد القرار حتديدا 
والتناف�ص كظاهرة �صل�كية يت�صق مع الظ�اهر الخرى يف انه يحمل 
ي��دور ح�ل ح��دود تعريفه وم�صت�ياته  ال��ذي  ق��درا كبريا من اجل��دل 
واحلدود التي متيزه عن غريه من املفاهيم املقاربه ف�صال عن ا�صبابه 

ونظرياته . 
ولعل �صالحية املفه�م للدللة والتعبري عن معان كثرية هي ال�صبب يف 

هذه الجتهادات ، اذ ي�صتعري املخت�ص�ن يف الكثري من العل�م مفه�م 
 ، اخت�صا�صهم  يف  معينة  و�صل�كيات  ن�صاطات  على  للدللة  التناف�ص 
فمثال يف القت�صاد يهتم التناف�ص بج�انب كبرية كالتناف�صية احلرة 
 ، الخ��رى   القت�صاد  ان�صطة  وكل  والتجارية   ال�صعرية  والتناف�صية 
وهكذا جند املفه�م ي�ظف يف كافة العل�م والخت�صا�صات الخرى 
للح�ص�ل  واجلماعات  الفراد  ت�صابق  فيه  يرى  الذي  الجتماع  كعلم 
على �صيء او حتقيق هدف ما ل ميكن لكل الط��راف احل�ص�ل عليه 
او حتقيقه ب�صكل تام    والدارة وعلم ال�صرتاتيجية وغريها لال�صارة 

اىل معنى حمدد .

 ثانيا : المفاهيم المقاربة  

1 - ال�صراع .  وه� امل�صطلح الكرث تداخال مع التناف�ص ومن العمليات 
امل�صاحبة لعملية اعداد القرار ال�صيا�صي اخلارجي ، وقد يك�ن �صراعا 
ذا ابعاد متخ�ص�صةاو ه� على الغلب �صراع عام مينح املفه�م معناه 
الفاعلني  اه��داف  و  ارادات  وت�صادم  تعار�ص  عند  يح�صل  احلقيقي 
ت�ؤدي اىل ان حتقيق احد اطراف ال�صراع ملكا�صب معينة تف�صي اىل 

خ�صارة مقابلة للطرف الخر .
ومن هنا ا�صاربع�ص علماء ال�صيا�صة ومنهم هانز م�رغنثاو اىل هذا 
املعنى حينما قال ) ي�صت�ي عامل ال�صيا�صة ال�طنية باأنه عامل ال�صراع 
من اجل الق�ة (  وال�صراع بطبيعة احلال ه� تعار�ص تام بني ارادتني 
ما  وع��ادة   ، ذاتها  امل�صلحة  على  ال�صتح�اذ  اىل  ت�صعيان  خمتلفتني 
لفر�ص  الق�ة  عنا�صر  جممل  لت�ظيف  م�صتعدة  الرادات  هذه  تك�ن 
روؤيتها على الطرف الخر مبا يف ذلك اللج�ء اىل احلرب ، وا�صتخدام 
كافة عنا�صر الق�ة او اغلبها امنا يعني ان الطراف املت�صارعة يجب 
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القت�صادي  اجن��ازه  وطبيعة  القت�صادية  باملتغريات  مبا�صر  ب�صكل 
ج�صدها  �صالمة  ق��در  على  �صيا�صيا  تتحرك  ع��ادة  ف��ال��دول  التنم�ي 

القت�صادي. 
الذين  القت�صاديني  املفكرين  جه�د  من  وانطالقا  اجل��دل  ه��ذا  وم��ن 
املذهبية  والراء  النظر  ووجهات  النظرية  الطر  و�صع  يف  ا�صهم�ا 
يف ق�صايا ومتغريات القت�صاد لتحديد ار�صية م�صرتكة يق�م عليها 
منهج القت�صاد وطبيعة تف�صرية للظ�اهر الجتماعية ومنها الظاهرة 
ال�صيا�صية وعالقتها مبتغرياته ال�صا�صية ن�صاأت النظرية القت�صادية 
ال�صل�ك  لتحليل  امل�صتخدمة  والدوات  ال��ق���اع��د  اىل  ت�صري  ال��ت��ي 
القت�صادي اخلا�صع للمالحظة والتف�صري والتحليل والتنب�ؤ  وتع�د 

افرتا�صاتها ال�صا�صية اىل ال�صل�ك الن�صاين  
ونظام  �صيا�صي  نظام  ع��ن  تعرب  خلت  ق��رون  منذ  ���ص��ارت  وال��دول��ة   
اقت�صادي بطريقة متزامنة وتكاملية هادفة حيث و�صفت العالقة بني 
املتغريات القت�صادية وال�صيا�صية باأنها قدمية ومتجددة باأ�صتمرار ، 
فهي عالقة حتمية منذ تاأ�صي�ص الدول الق�مية منت وت�صاعدت اهميتها 
واملعا�صر  احلديث  ال�صيا�صي  التاريخ  مراحل  خالل  وافقيا  عم�ديا 
واحلروب   ، والتعاون  ال�صراع  ع�امل  تقلبات  تفا�صيل  بكل  م��رورا 
،وم�ؤ�ص�صات  ال���دويل   ،والتنظيم  ال��دول��ي��ة   وامل��ع��اه��دات   ، ال��ك��ربى 
النظام الدويل ال�صيا�صي والقت�صادي، وتط�رات احلرب الباردة وما 
بعدها ، و�ص�ل اىل ال�قت احلا�صر الذي ل متلك فيه الدول واأليات 
ادارتها ال ال�صتمرار مب�صرية الربط ال�ثيق بني متغريات �صيا�صتها 

واقت�صادها بطريقة تخادمية حتمية. 
غري ان التط�رات امل�صتمرة لع�امل ال�صيا�صة واجلغرافيا والقت�صاد 
اف�صت  وغ��ريه��ا  والثقافية  الع�صكرية  واجل���ان��ب  والتكن�ل�جيا 
الق�ة  ع�امل  فر�صتها  م��ص�عية  ترتيب  اع��ادة  اىل  احل��ال  بطبيعة 
اجلديدة الناجتة عن تفاعل متغريات النظام الدويل وحت�لته ودور 

عنا�صر الق�ة فيه . 
الدنيا  ال�صيا�صات  الرتكيز على  اهمية  تزايد  نتائج هذا احلراك  ومن 
باأعتبارها  لفت  ب�صكل  والبيئة   والثقافة  القت�صاد  متغريات  ومنها 
ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ال��ت��اأث��ري يف جم���ال  اله��م��ي��ة يف  ب��ال��غ��ة  عنا�صر 
للدول.  حيث �صاد يف هذه املرحلة ول يزال  وال�صيا�صات اخلارجية 
منط جديد من ال�صراع والتعاون الدويل ا�صا�صة الق�ة والنف�ذ يف 

جمال القت�صاد يف اطار ما يعرف باجلي�اقت�صادية .
 والتي اف�صت بطبيعة احلال اىل تكثيف وترية التداخل بني املتغريات 
الداخلية  الب��ع��اد  ت��داخ��ل  م��ع  وال�صيا�صية  القت�صادية  وال��ظ���اه��ر 

واخلارجية.
حت�لت  ان  يق�ل  حينما  را�صيت  برو�ص  يذهب  نف�صة  املعنى  ويف 
انت�صار  ه��ي  ا�صا�صية  مظاهر  ثالثة  يف  ت��رك��زت  الدولية  ال�صيا�صة 

الدميقراطية عامليا ، تظاعف عدد املنظمات حمليا ودوليا ، تزايد دور 
تاأكيد  يف   . والتم�يل.  التجارة  ل�صيما  بالقت�صاد  املتعلقة  ال�صبكات 

للمكانة التي باتت متثلها متغريات القت�صاد دوليا ووطنيا.

 متغيرات االقتصاد .     

ان احلديث عن متغريات القت�صاد وكاأنها امرا متفقا عليه على القل 
القت�صادية  النظريات  ورواد  القت�صادية  بال�ص�ؤون  املهتمني  بني 
تباين  باأ�صتمرار  تعك�ص  التي  لل�قائع  خمالف  ام��ر  ه�  ال�صا�صية 
 ، ابتداءا من مفه�مة  النقاط ال�صا�صية لعلم القت�صاد  ملح�ظ ح�ل 
التي  العالقات  وطبيعة  فيه،   امل�ؤثرة  والع�امل   ، مبتغرياته  م��رورا 
على  املختلفة  اث���اره  ع��ن  فظال  الخ����رى،   العل�م  وب��ني  بينه  تربط 
م�صت�ى الفراد او اجلماعات او الدول او حتى على م�صت�ى النظام 

الدويل نف�صه .
 ومن هنا ل ميكننا البحث يف متغريات القت�صاد باأعتبارها م�صلمات 
والقيا�ص  والتف�صري  للتحليل  اخ�صاعها  يتم  فعال  ومتحققه  ثابته 
بطريقة متفق عليها ، امنا بحثها عرب طريقة خا�صة ت�صتهدي بجملة 
من الراء العقالنية التي ت�صع يف العتبار م�ؤ�صرات ا�صا�صية واخرى 
تركز  مبعنى  عاملي،   ب�صكل  القت�صاد  متغريات  اهم  لتحديد  ثان�ية 
على تلك املتغريات التي جتعل منها الدول هدفا ل ميكن جتاهله يف 
�صيا�صاتها اخلارجية ت�صعى اىل حتقيق القدر املر�صي منه مبا يكفل 
ا�صتمرار من� وتقدم اقت�صادها ب�صكل يجعله قادر على اجناز وظائفه 
ومد   ، املتناهية  غري  املجتمع  حاجات  تلبية  مقدمتها  ويف  ال�صا�صية 
م�صاحلها  على  للحفاظ  ت�ؤهلها  التي  والقدرة  الق�ة  ب�صروط  الدولة 

الق�مية ال�صا�صية .  
واذا ما قررنا ان من�صي قدما يف درا�صة كافة املتغريات التي نراها او 
التاأكيد على طبيعتها  يراها غرينا انها متثل  جزءا من القت�صاد مع 
�صعبة  مهمة  كامل  ب�صكل  ح�صرها  م��ن  جعلت  التي  املتناهية  غ��ري 
وغري جمدي ول تعك�ص �صرورة علمية ا�صال،  فاأن مفه�م املتغريات 
القت�صادية الذي نحن ب�صدده والهدف الكامن وراءه ميكن ان ي�صيع 
ويتال�صى . لذلك فاأن التطرق اىل اهم املتغريات التي باتت متثل ثقال 
يف اطار اي اقت�صاد وطني او دويل مع ال�صارة اىل بع�ص املتغريات 

الفرعية الناجته عنها طريقة جمدية ن�صبيا يف هكذا درا�صات .
ال�صارة  املنا�صب  من  املتغريات  ه��ذه  تف�صيل  يف  الدخ�ل  قبل  لكن 
اىل ان ا�صا�ص الهدف الذي تاأتلف من اجله هذه املتغريات ه� النم� 
كانت  اقت�صادية  �صيا�صة  لأي  ال�صا�ص  الهدف  يعد  الذي  القت�صادي 

باأعتبار ان ذلك ي�صري اىل اجتاه تط�ر الن�صاط القت�صادي  . 
منها  خمتلفة  معايري  على  احلال  بطبيعة  القت�صادي  النم�  ويعتمد 
ماه� اقت�صادي مرتبط بالناجت املحلي الجمايل وم�ؤ�صرات الت�صدير 
ومنها  الخ  الجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ون�صيب  وال�صترياد 
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التكن�ل�جيا  ج�ا�صي�ص  تعرث  فيه  نتابع  �صرنا  ال��ذي  ال��درج��ة  اىل 
ما�ص�ن  وهم  ببع�صهم  وال�صيا�صية  الع�صكرية  ال�صرار  وج�ا�صي�ص 

يف اداء واجباتهم . 

ثانيا : الطاقة والموارد االولية

ل ميكن درا�صة اي دولة يف جمال تط�رها القت�صادي وبناء ق�تها 
التي  والطاقة  الطبيعية  امل�ارد  درا�صة  عن  بعيدا  تقييمها  او  الذاتية 
حيث   ، الق�مية  ال��ق���ة  لعنا�صر  ا�صا�صية  كمق�مات  عليها  تت�افر 
ا�صتثمارها  وطريقة  وامكانية  امل���ارد  هذه  وتن�ع  كميات  ت�صتخدم 
الفقرية  ال���دول  ب��ني  للتمييز  فعال  �صيا�صي  او  اقت�صادي  با�صل�ب 

والغنية والدول الق�ية وال�صعيفة والدول امل�ؤثرة وامل�ؤثر بها .
على  وج���دة  بداية  منذ  الولية  وامل���اد  الطاقة  الن�صان  ع��رف  فقد   
وو�صيلة  الي�مية  حياته  مك�نات  من  ا�صيل  مك�ن  و�صارت  الر�ص 
ا���ص��ا���ص��ي��ة م��ن ب��ني و���ص��ائ��ل ت��ط���ره احل�����ص��اري ومن����ه ال��ع��م��راين 
متد  التي  الرئي�صة  الداة  ا�صبحت  ان  بعد  والقت�صادي  وال�صيا�صي 

الك�ن باحلركة والدمي�مة .
وتبعا لذلك مل ي�صع الن�صان باأي حال ال�صتغناء عنها على مدى حقب 
التاريخ بعد ان دخلت يف كل مفا�صل احلياة بطريقة مبا�صرة وغري 

مبا�صرة . 
ال�صائع  احل��ايل  مفه�مه  اىل  و�صل  ان  اىل  الطاقة  مفه�م  تط�ر  و 
الذي ميكننا الق�ل ان كل قدرة على القيام بعمل �ص�اء كان فكريا ام 
ماديا عرب جهد معني حتتاج اىل طاقة وعليه فاأن الن�صان ه� ال�صلح 

والقدر على  ا�صتخدام طاقاته املختلفة. 
مبفه�م  ا�صتخدامها  على  وال��ق��درة  الطاقة  مفه�م  ارتبط  هنا  وم��ن 
على  قدرتها  مب��دى  ن�صبيا  احل�����ص��ارات  وارتبطت  والداء  الكفاءة 
ال��ص�ل مل�صادر الطاقة انطالقا من ان الطاقة هي املدخالت ال�صا�صية 

لي نظام انتاجي عاملي.  . 
ومنا هنا فاأن الطاقة ميكن ان تعرف على انها القدرة على اجناز عمل 
ما ، اوهي قدرة املادة على اعطاء ق�ى قادرة على اجناز عمل معني . 
. وهي كذلك قدرة نظام ما على انتاج فاعلية او ن�صاط خارجي وهي 
بني  ربط  طاقة  او  ميكانيكية  حركة  �صكل  على  تظهر  فيزيائية  كمية 

ان�ية الذرة.
ا�صتخراجه  مت  ال��ذي  الطبيعي  الناجت  ذللك  فهي  الولية  امل���ارد  اما 

بكميات جتارية لأغرا�ص الت�ص�يق الدويل او ال�صتهالك املحلي  .
على  ويت�قف  التنم�ية  العملية  يف  فائقة  اهمية  الولية  وللم�ارد 
الن�صاط  ا�صبح  بعدما  بعيد  ح��د  اىل  الق��ت�����ص��ادي  النم�  ت���ف��ره��ا 
هيمنت  التي  الهيكلية  للتغريات  ونتيجة  الي�م  عامل  يف  القت�صادي 
الفتقار  او  باأمتالك  م�صروط  العاملي  القت�صادي  النظام  طبيعة  على 
ال�صيا�صة  على  ا�صتثنائي  تاأثري  بدورها  متتلك  والتي  الولية  للم�اد 

الدولية . 
وهكذا ا�صبح من النادر ان تنعم الدول مب�صت�يات مميزة من ج�دة 
اذا  الدولية  ال�ص�ؤون  يف  مميزة  مكانة  لها  يك�ن  او  ل�صعبها  احلياة 
كانت تعاين من الفتقار اىل امل�اد الولية �ص�اء عرب امتالكها لها او 
تعذر �صراءها ل�صباب خمتلفة ، فالق�ة  باتت م�صتبعدة يف ظل عامل 
يق�م على ا�صا�ص الق�ة املادية والتي ي�صكل القطاع ال�صناعي الن�اة 
ال�صلبة فيها و يعتمد بدورة على مقدار ما يت�فر من امل�ارد الولية 

وطريقة انتاجها او طريقة احل�ص�ل عليها وا�صعارها . 
ومن هنا ا�صبحت امل�ارد الولية عامال  ا�صا�صيا من ع�امل احل�صارة 
الن�صانية احلديثة ل ميكن ال�صتغناء عنها حتت اي ظرف من الظروف 
وه� المر الذي جعل منها اهدافا رئي�صة لل�صا�صات اخلارجية للدول 
ولأمنها الق�مي وميدان للح�ار والتفاو�ص وامل�صاومة يف العالقات 
الدولية فهي اما مفتاح لدخل دول معينة او مفتاح للق�ة القت�صادية 
والع�صكرية لدول اخرى او هي ميدان لال�صتثمار والتجارة للطرفني. 
ال  الولية  بامل�ارد  وثيق  ب�صكل  ترتبط  الطاقة  ان  من  الرغم  وعلى 
انها اكت�صبت ل�صباب كثريا ابعادا ا�صرتاتيجية باأمتياز وياأتي النفط 
ا�صا�صيا  م�صدرا  متثل  التي  فالطاقة   ، مقدمتها  يف  الطبيعي  والغاز 
القاعدة  ي�صكل  العمل  ان  ومب��ا  العمل  ان���اع  جميع  لأداء  وال�حيد 
الطاقة  ت�فر  فاأن  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  لعملية  ال�صا�ص 
�صروريا  �صرطا  اقت�صاديا  يعد  العمل  لأداء  املنا�صب  والقدر  بال�قت 

لحداث اي عملية تنمية او من� اقت�صادي  . 
غري ان ت�فر امل�اد الولية والطاقة فح�صب  ل يكفي بل يجب كذلك 
الدولة  ق�ة  زي��ادة  يف  وت�ظيفها  امل���ارد  هذه  ا�صتخدام  كفاءة  ت�فر 
وتت�فر   ، �صلبية  مردوداتها  تك�ن  ان  مبكن  ذلك  وبخالف  وابرازها 
وال�صيا�صية  والتنظيمية  الب�صرية  ال��ق��درات  تت�فر  عندما  الكفاءة 
خمتلفة  منتجات  اىل  وحت�يلها  امل���ارد  هذه  ا�صتغالل  على  القادرة 
م�صت�يات  اىل  به  الق�مي وترتقي  القت�صاد  قدرة  تعزيز  على  تعمل 
ق�ة  على  ي�صفي  ب�صكل  التناف�ص  على  والقدرة  الرفاهية  من  متقدمة 

الدولة مزيدا من الزخم ويعزز اداءها ال�صيا�صي. 

ثالثا : التجارة الخارجية

اخلارجية  التجارة  ان  القت�صادية  بال�ص�ؤون  املهتمني  اغلب  يتفق 
ت�ؤدي  دورا مميزا يف النم� والتنمية القت�صادية ، وانطالقا من هذا 
الدور احتفظت التجارة اخلارجية وعلى مر ال�صنني بك�نها م�صلحة 
�صروطها  حت�صني  يف  التهاون  او  بها  التفريط  ميكن  ل  اقت�صادية 

وم�صت�اها . 
التجارة اخلارجية  بني  القت�صادية  النظريات  من  الكثري  ربطت  فقد 
وعملية النم� والتنمية القت�صادية ، فهي ميكن ان ت�ؤدي دورا قياديا 
اقت�صاديا  واملتحررة  املتقدمية  ال��دول  يف  القت�صادي  النم�  لعملية 
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الدولية  الق�ى  اهم  بني  من  واحدة  المريكية  املتحدة  ال�ليات  تعد 
اولت  وقد   ، الو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  وم�صالح  نف�ذ  متتلك  التي 
اهمية كربى لهذه املنطقة تاريخيا منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية 
وعلى وجه اخل�ص��ص بعد الن�صحاب الربيطاين من منطقة اخلليج 
العربي عام 1٩٧1 ، حيث حلت ال�ليات املتحدة كق�ة دولية م�صيطرة 
يف منطقة ال�صرق الو�صط ب�صكل عام عرب ت�ظيف م�اردها الع�صكرية 

والقت�صادية وال�صيا�صية املتاحة لفر�ص هيمنتها على املنطقة .
ال�صرق  ملنطقة  املتحدة  ال���لي��ات  اولتها  التي  ال��ك��ربى  الهمية  ان 
بامل�صالح  يتعلق  الول  ا�صا�صيني  ج��ان��ب��ني  اىل  ت�صتند  الو���ص��ط 
المريكية املرتكزة يف منطقة ال�صرق الو�صط ب�صكل خا�ص والثاين 
يتعلق بالدور ال�ظيفي ملنطقة ال�صرق الو�صط يف اطار ال�صرتاتيجية 

المريكية العاملية باأعتباره نافذة انفتاح نح� العامل . 
وترتكز امل�صالح المريكية ب�صكل عام يف منطقة ال�صرق الو�صط يف 
ان تك�ن واحدة من  املتحدة اىل  ال�ليات  تدفع  نقاط مركزية  جملة 

بني اهم الق�ى الدولية املتناف�صة فيها من بني اهمها التي :
ال�صرق  منطقة  ان  املعروف  من   . العاملية  الطاقة  �ص�ؤون  ادارة   - اأ 
على  منطقة  اهم  تعد  منها  العربي  اخلليج  منطقة  �صيما  ل  الو�صط 
او  الحتياطيات  جم��ال  يف  �ص�اء  الطاقة  جم��ال  يف  العامل  م�صت�ى 
النتاج والت�صدير وال�صتثمارات او يف  جمال امل�صاريع امل�صتقبلية 
املتحدة  ال���لي��ات  حاجة  كانت  وق��د   . العاملي  الطاقة  باأمن  املتعلق 
ال�صيا�صة  بخ�ص��ص  ا���ص��رتات��ي��ج��ي  ت��اأث��ري  ع��ام��ل  ال��ط��اق��ة  مل�����ص��ادر 
اهتمام  بداية  منذ  الو�صط  بال�صرق  املتعلقة  المريكية  اخلارجية 
ال�ليات املتحدة باملنطقة اىل الدرجة التي باتت فيها الطاقة ثابت يف 

اي ا�صرتاتيجية امريكية خا�صة بهذه املنطقة  .
على  وقدرتها  املتحدة  ال�ليات  احتياطيات  تعاظم  من  الرغم  وعلى 
النتاج يف العديد من ان�اع الطاقة كالنفط والغاز الطبيعي وتن�يع 
م�صادر ال�صترياد من خارج منطقة ال�صرق الو�صط  اىل الدرجة التي 
ال�صرق الو�صط بل ت�صعى  النفط من  فيها ل حتتاج اىل �صراء  باتت 
الطاقة  ف�ائ�ص  لت�صدير  جديدة  وجهات  ايجاد  اىل  ذلك  عن  ع��صا 
املحلية ، ال انها ل زالت غري م�صتعدة للتخفيف من م�صت�ى اهتمامها 
ويع�د  املنطقة  ه��ذه  يف  الطاقة  ���ص���ؤون  على  بالهيمنة  بال�صتمرار 
امل�صتمرة على  ال�صبب ال�صا�ص اىل رغبتها بالحتفاظ على هيمنتها  
�ص�ؤون الطاقة العاملية من خالل التحكم  او النف�ذ يف جمال الطاقة 
والت�صدير  وال�صتثمار  النتاج  �صيا�صات  حيث  من  او�صطية  ال�صرق 
والتعاقد والت�صعري واخلطط امل�صتقبلية والتحالفات وال�صراكات ... 
ل�ص�ؤون  عاملي  �صامن  املتحدة  ال�ليات  من  يجعل  الذي  بال�صكل  الخ 
ما  �ص�اء  حد  على  واملناف�صني  اخل�ص�م  او  للحلفاء  بالن�صبة  الطاقة 

مينحها قدرة ا�صتثنائية وفائقة يف جمال الهيمنة العاملية. 

ل�صيا�صات  ال�صاغل  ال�صغل  الره���اب  ب��ات   . الره���اب  م�اجهة   - ب 
الكربى  �صيما  ل  الدول  لكافة  اخلارجية  وال�صيا�صات  والدفاع  المن 
�صناع  على  قيد  ا�صبح  حيث   ، املتحدة  ال�ليات  مقدمتها  ويف  منها 
القرارات و�صيا�صاتهم اخلارجية ل ميكن جتاهله وه� ما يحدث فعال 
يف اطار ال�صيا�صة اخلارجية المريكية التي باتت متنح مهمة م�اجهة 
العاملي  امل�صت�ى  على  اجراءاتها  �صمن  ا�صتثنائية  اهمية  الره��اب 
تهتم  التي  العامل  مناطق  مقدمة  يف  الو�صط  ال�صرق  منطقة  وتاأتي   ،
مب�اجهة  املتعلقة  العاملية  �صيا�صاتها  اطار  يف  املتحدة  ال�ليات  بها 

الرهاب .
املتعلقة  واجرائاتها  جه�دها  من  املتحدة  ال�ليات  كثفت  هنا  ومن 
ومن  املتاحة  خياراتها  عرب  الره��اب  بدحر  الكفيلة  اخلطط  ب��صع 
بني اهمها الت�اجد الع�صكري املبا�صر كالت�اجد يف اخلليج و�ص�ريا 
العتماد  زي��ادة  عرب  او   ، او�صطية  ال�صرق  املائية  واملمرات  والعراق 
على حلفائها املحليني على القل على م�صت�ى التعاون ال�صتخباري 

واملايل والدبل�ما�صي  . 
ومن خالل ا�صرتاتيجيتها املتعلقة مب�اجهة الرهاب ل تزال ال�ليات 
املتحدة قادرة على جني املكا�صب ال�صرتاتيجية على امل�صت�ى العاملي 
ومن بني اهمها : ا�صتمرار ال�ليات املتحدة بتقدمي نف�صها على انها 
الغربية ب�صكل عام  للح�صارة  ا�صرتاتيجي  لأمن حلفائها بل  �صامن  
المر الذي يجعل ا�صتمرار تبعية حلفائها لها م�صاألة م�صم�نة ، كما انها 
تقطع الطريق على الق�ى الخرى ومن بينها رو�صيا وايران للتفرد 
حتمل  مبا  طريقتها  على  العامل  ق�صايا  واخطر  اهم  من  واح��دة  بحل 
ا�صرتاتيجية  واأمنية  �صيا�صية  وم�صامني  اخالقية  تبعات  من  معها 
هذه  ب�ص�ؤون  املتحدة  ال�ليات  حتكم  ا�صتمرار  �صمان  اىل  ا�صافة   .

املنطقة من خالل التحكم باأوراق التاأثري ال�صا�صية فيها ... الخ .
ت�ظيف  يف  مهمة  ب��درج��ات  املتحدة  ال���لي��ات  جنحت  فقد  وه��ك��ذا   
الرهاب يف  تدعية مبركز  ما  العاملي عرب  الرهاب  م��ص�ع مكافحة 
العامل الكائن يف ال�صرق الو�صط بفر�ص روؤيتها والهيمنة على املنطقة 
بدرجات  اخلارجية  ال�صيا�صية  حركتهم  وعرقلة  مناف�صيها  وم�اجهة 
اخلارجية  �صيا�صاتها  فيه  ارتهنت  ال��ذي  ال���ق��ت  بنف�ص   . متفاوتة 
وا�صرتاتيجيتها العاملية با�صقاطات وروا�صب تاريخية تتعلق بكيفية 

م�اجهة الرهاب العاملي .
الركيزة  ا�صرائيل  امن  حماية  مهمة  تعد   . ا�صرائيل  امن  حماية   - ج 
بال�صرق  اخل��ا���ص��ة  المريكية  اخل��ارج��ي��ة  ال�صيا�صة  يف  ال�صا�صية 
القرار  �صنع  عملية  اط��ار  يف  ثابتا  الم��ر  هذا  ا�صبح  وقد   ، الو�صط 

ال�صيا�صي اخلارجي المريكي منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية .
بتاأمني  المريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  الثابت  ه��ذا  يتعلق  ول 
مبا  وكذلك  بل  فقط  الو�صط  ال�صرق  يف  املتحدة  ال���لي��ات  م�صالح 
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متتلك عنا�صر الق�ة والتاأثري يف منطقة ال�صرق الو�صط  ، المر الذي 
اك�صبها اكرث من غريها من الق�ى القليمية قدرة على النف�ذ والتحكم 

يف ادارة �ص�ؤون املنطقة .
حيث متتلك العديد من عنا�صر الق�ة ال�صلبة ومنها امل�صاحة الكبرية 
التي جتاوزت 1600000 كم مربع،  وقدرات اقت�صادية جيدة تق�م 
على ا�صا�ص م�ارد طبيعية متن�عة وبع�ص ال�صناعات النا�صئة وقطاع 
زراعي و�صياحي ينم� باأ�صتمرار رغم العق�بات القت�صادية ، وقدرات 
وقدرات  متينة،  ودولية  اقليمية  حتالفات  و�صبكة   ، كبرية   ع�صكرية 
الدبل�ما�صية  بينها  وم��ن  الناعمة  الق�ة  وعنا�صر  ك��ب��رية.   ب�صرية 
ونظام   ، ال�صيا�صية  وال�اقعية  العقالنية  اىل  امل�صتندة  الناجحة 

�صيا�صي ق�ي ودينامي وطم�ح  ، وارث ح�صاري وثقايف .... الخ . 
ان هذه ال�صمات جعلت من ايران ق�ة اقليمية متطلعة ومت�ثبة دوما 
الق�ة  مكانة  يف  اي��ران  و�صع  ي�صتهدف  قيادي  اقليمي  دور  لتاأدية 
القليمية املهيمنة على �ص�ؤون املنطقة ، وه� المر الذي ادخلها ب�ارد 
تتقاطع  التي  الخ��رى  والدولية  القليمية  الق�ى  مع  وتناف�ص  نزاع 
ورتب  القليمية  امللفات  من  الكثري  يف  اي��ران  م�صالح  مع  م�صاحلها 
عليها ن�ع من الكلف والعباء ومن بينها العق�بات القت�صادية التي 
فر�صتها عليها ال�ليات املتحدة وبع�ص حلفائها و�صركائها الدوليني 
والقليميني للحيل�لة دون تخطي ايران للخط�ط ال�صا�صية املتعلقة 

مب�صالح الق�ى الدولية والقليمية املناف�صة لها . 
اقليمية  باتت حت�صى مبكانة  التي  الق�ى  . وهي من بني  2 - تركيا 
احل��ادي  ال��ق��رن  ب��داي��ة  منذ  الو���ص��ط   ال�����ص��رق  منطقة  يف  ا�صا�صية 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  والتح�لت  للتط�رات   نتيجة  والع�صرين 
والع�صكرية وغريها من التط�رات والتح�لت التي غريت من وجه 
القادرة  القليمية  الق�ى  حمل  يف  وو�صعتها  ق�تها  وعنا�صر  تركيا 

على التاأثري مبجريات ال�ص�ؤون القليمية . 
اكرب  ال�صلة  ذات  الدولية  للم�صادر  تبعا  تركيا  متتلك  ا�صبحت  فقد 
 ، وتن�عا  ومن���ا  تط�را  واك��رثه  الط��الق  على  املنطقة  يف  اقت�صاد 
كما متتك اكرب واق�ى جي�ص يف املنطقة وثاين اكرب جي�ص يف حلف 
النات� وثامن اق�ى جي�ص يف العامل  وق�اعد ع�صكرية كبرية خارج 
، وم�قع جغرايف مهم  البلد من اهمها ق�اعدها يف قطر وال�ص�مال 

جدا  مت ت�ظيفه يف جمال ال�صيا�صة القليمية لرتكيا ب�صكل فعال  .
و�صع  ي�صتهدف  ومتما�صكا  طم�حا  �صيا�صيا  نظاما  متتلك  انها  كما   
تركيا يف مقدمة الق�ى الكربى يف منطقة ال�صرق الو�صط  وواحدة 
الناعمة  الق�ة  لعنا�صر  امتالكها   عن  ف�صال  الدولية،  الق�ى  بني  من 
مهم  جغرايف  وم�قع   ، والثقافة  الع��الم  بينها  ومن  وا�صح   ب�صكل 
جدا  ، وعالقات �صيا�صية مهمة مع عدد من الدول واملنظمات امل�ؤثرة 
يف ت�ازنات املنطقة منحت تركيا القدرة على التدخل يف اهم ملفات 

واح��دة من  تركيا  تك�ن  ان   اىل  ادى  ال��ذي  الم��ر   ، املنطقة  وق�صايا 
ال�صرق  على  الهيمنة  م�صاألة  على  املتناف�صة  القليمية  الق�ى  اهم  بني 

الو�صط .
يف  ال�حيدة  العربية  الدولة  وهي   . ال�صع�دية  العربية  اململكة   -  ٣
الفرتة الراهنة التي متتلك عنا�صر الق�ة القليمية نظرا ملا تتمتع به 
تعد  حيث  كبرية  جغرافية  م�صاحة  يف  تتمثل  �صلبة  ق�ة  عنا�صر  من 
كم   2100000 وتبلغ  امل�صاحة  حيث  من  او�صطية  �صرق  دول��ة  اك��رب 
مربع واطاللة مميزة على املمرات البحرية، كما متتلك ق�ة اقت�صادية 
كبرية تتمثل برثوات طبيعية كبرية وقدرة مالية مميزة تتمثل باأكرب 
وناجت  عاملي  احتياطي  اكرب  وخام�ص  الجنبي  النقد  من  احتياطي 
حملي اجمايل ه� الثاين من حيث احلجم يف منطقة ال�صرق الو�صط 
ف�صال عن بع�ص ال�صناعات النا�صئة ومنها ال�صناعات البرتوكيمياوية 

والغذائية وغريها  .
اما من الناحية الع�صكرية فهي على الرغم من انفاقها الع�صكري الكبري 
وامتالكها ملنظ�مة ع�صكرية وا�صلحة متقدمة  ال ان فاعليتها يف جمال 
ل  اخلارجية  ال�صيا�صية  اهدافها  خلدمة  الع�صكرية  القدرات  ت�ظيف 
املحلي  املحت�ى  جمال  يف  وا�صح  عجز  من  وتعاين  حم��دودة  زال��ت 
باه�صة  و�صيا�صية  اقت�صادية  تكاليف  دفع  وبالتايل  ا�صلحتها  لنتاج 

للحفاظ على امنها . 
كما ان ال�صع�دية متتلك قدرة على التاأثري الديني عامليا عرب ت�ظيف 
احل�ا�صر الدينية املقد�صة فيها متمثلة مبكة املكرمة وبيت الله احلرام 
واملدينة املن�رة وامل�صجد النب�ي ال�صريف لظهار نف�صها دولة قائدة 

للعامل ال�صالمي . 
العربية  اململكة  و�صعت  التي  وغريها  العنا�صر  ه��ذه  من  وانطالقا 
ال�صع�دية يف مكانة مهمة من بني الق�ى القليمية يف ال�صرق الو�صط  
فقد باتت ال�صيا�صة اخلارجية ال�صع�دية تقدم نف�صها با�صتمرار كق�ة 
اقليمية يجب عدم جتاهل م�صاحلها ال�صا�صية وروؤيتها العامة لكيفية 
جهة  من  اخلا�صة  ق�اها  على  معتمدة  املنطقة  �ص�ؤون  ادارة  وطريقة 
و�صراكاتها وعالقاتها الدولية ويف مقدمتها مع ال�ليات املتحدة من 

جهة اخرى لفر�ص روؤيتها وم�صاحلها القليمية .

المحور الرابع :  السياسة الخارجية 

جامعا  تعريفا  اخلارجية  ال�صيا�صة  تعريف  ت�اجه  ا�صكالية  اهم  ان    
التعاريف تنحاز اىل  اغلب  ان  دار�صيها ه�  اهم  بالت�افق بني  ميتاز 
تعريفها ا�صتنادا اىل احد ابعادها او مك�ناتها على م�صت�ى ال�صل�ك 

او الهداف .
وهذا ما واجهه الكثري من الباحثني يف جمال حتديد مفه�م ال�صيا�صة 
اخلارجية ب�صكل دقيق ل �صيما منهم البحاث العرب ومنهم مثال حامد 
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والنظرية العقيدية والنظرية القت�صادية وغريها . 
التعبري  عليهم  التي يجب  امل�صالح  لقائمة  القرار  ادراك �صناع  ويتاأثر   
فهي  مزدوجة  وظيفة  ت���ؤدي  خمتلفة  متغريات  بجملة  وحتقيقها  عنها 
قد  او  الخ��رى  اخلارجية  ال�صيا�صة  اه��داف  لتحقيق  و�صائل  تك�ن  قد 
حتقيقها  على  القرار  �صناع  يعمل  اخلارجية  لل�صيا�صة  اه��داف  تك�ن 
املتغريات  هذه  ومن  الخرى  اخلارجية  ال�صيا�صة  و�صائل  ت�صخري  عرب 
هي املتغريات القت�صادية التي باتت متثل واحدة من بني اهم اهداف 

وو�صائل ال�صيا�صات اخلارجية للدول . 
يرغب  التي  امل�صتقبلية  احلالة  فهي   : اخلارجية  ال�صيا�صة  اه��داف  اما 
�صناع القرار حتقيقها يف اطار امل�صالح الق�مية العليا للدولة يف اطار 
البيئة اخلارجية. وهي الغايات التي يعمل �صناع القرار على حتقيقها 
يف  البيئة اخلارجية عرب ت�ظيف امل�ارد املتاحة خلدمة م�صالح الدولة   
ان الدول عند حتديد مناط حركتها ال�صيا�صية اخلارجية فاأنها حتر�ص 
اول على تثبيت هدفها ب��ص�ح نظرا اىل انه يعد من م�صتلزمات النجاح 
مدع�ما  يك�ن  ان  يجب  عمل  كل  ف��اأن  هنا  ومن  ا�صرتاتيجي   عمل  لكل 
الدارة  ت�جيه  يف  اهميته  تكمن  ل  الهدف  وو�ص�ح   ، وا�صح  بهدف 
املخططة فقط وامنا تكمن يف ابتكار و�صائل و�صيغ حديثة للتنفيذ كذلك.  
الوىل  هما:  ا�صا�صيتني  بطريقتني  اخلارجية  ال�صيا�صة  اهداف  وتق�صم 
اله���داف   ه��ي  ان�����اع  ث��الث��ة  م��ن  وت��ت��ك���ن  اهميتها  ح�صب  اله����داف 
اله��داف   ، املت��صطة  ال�صرتاتيجية  اله��داف   ، العليا  ال�صرتاتيجية 
لتحقيقها  ال��الزم  لل�قت  تبعا  تق�صم  التي  فهي  الثانية  ام��ا   . الثان�ية 
وتتك�ن من اهداف بعيدة املدى ، اهداف مت��صطة املدى ، اهداف قريبة 
املدى او اهداف ملحة . مع التاأكيد على نقطة ج�هرية يف جمال حتديد 
ن�ع الهداف وطبيعتها وهي ان هناك اختالف يف معايري حتديد ن�ع 
الهدف من دولة اىل اخرى تبعا لنمط تفكري وادراك �صناع القرار ملكانة 
وق�ة وحاجات الدولة وم�صاحلها ، فالهدف الذي يبدوا ثان�يا يف دولة 

قد يك�ن هدفا ا�صرتاتيجيا يف دولة اخرى وهكذا . 
املح�ر اخلام�ص : اليات انعكا�ص التناف�ص القت�صادي الدويل والقليمي 

يف املنطقة على ال�صيا�صة اخلارجية العراقية     .             
                     

ان املهمة ال�صا�صية لل�صيا�صة اخلارجية العراقية حالها حال اي �صيا�صة 
خارجية اخرى امنا هي حتقيق اهداف ال�صيا�صة اخلارجية والدفاع عن 
م�صالح الدولة وحماولة حتقيقها ، وهي اذا ت�صتهدف حتقيق تلك املهمة 

فاأنها تتفاعل مع البيئتني الداخلية واخلارجية معا .
حيث حتت�ي البيئتني على ع�امل م�ؤثرة يف اداء ال�صيا�صة اخلارجية  
العراقية �صلبا او ايجابا ، مبعنى انهما يعمالن كمحددات وفر�ص بنف�ص 
وهم  العراقية  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  القرار  �صناع  على  يجب  ال�قت 
اه��داف  لجن��از  احل�صبان  يف  ي�صع�هما  ان  مهامهم  اداء  يف  ما�ص�ن 

ال�صيا�صة اخلارجية بال��صائل املتاحة وباأقل قدر ممكن من التكاليف .
وانطالقا من  عمق الرتابط بني عنا�صر ق�ة الدول وم�صاحلها ال�صا�صية 
فاأن اجل�انب القت�صادية تتاأثر ب�صكل كبري باجل�انب الخرى املتداخلة 
فاأن طبيعة  ، ومن هنا  بها   ال�صيا�صية والمنية وتاأثر  معها كاجل�انب 
التناف�ص القت�صادي يف منطقة ال�صرق الو�صط لي�صت ا�صتثناء من هذه 
مع  جدا  كبري  ب�صكل  القت�صادي  التناف�ص  هذا  يتداخل  حيث  القاعدة 

الهداف ال�صيا�صية والمنية للق�ى ال�صا�صية املتناف�صة .
ومن هنا فقد ربطت جمم�عة الق�ى الدولية والقليمية بكل وا�صح ) 
مع ال�صارة اىل الفارق بني بع�صها ( بني ن�صاطاتها القت�صادية وغريها 
من الن�صاطات لجناز هدفها النهائي وه� النف�ذ او الهيمنة على �ص�ؤون 

املنطقة لتحقيق اكرب قدر ممكن من م�صاحلها او الدفاع عنها .
ويف هذا املجال فاأن طبيعة هذا التناف�ص القت�صادي �صتنعك�ص بالتاأكيد 
على الدول الخرى يف املنطقة ومن بني اهمها العراق نظرا خل�ص��صية 
و�صعه  وطبيعة   ، املتناف�صة  الق�ى  جمم�عة  مع  تربطه  التي  العالقة 
الداخلي ، حيث �صتنعك�ص جمريات التناف�ص وتداخالته على جملة من 
الق�صايا املتعلقة بال�صيا�صة اخلارجية العراقية والتي يجب على �صناع 
القرار ال�صيا�صي اخلارجي يف العراق ان يزيدوا من كفائتهم وقدراتهم 
على  ع��ام  ب�صكل  �صلبية  ح�صيلتها  كانت  وال  معها  اليجابي  للتعامل 

امل�صالح اخلارجية للعراق وعلى طبيعة البيئة الداخلية ايظا. 
القت�صادي  التناف�ص  عليها  �صينعك�ص  التي  امل��ج��الت  اه��م  ب��ني  وم��ن 
الدويل والقليمي يف منطقة ال�صرق الو�صط �صلبا وايجابا يف العراق 

هي التي : 
التناف�ص  طبيعة  مييز  م��ا  اه��م  ان   . للعراق  اخلارجية  العالقات   -  1
القت�صادي الدويل والقليمي يف منطقة ال�صرق الو�صط ه� انه يق�م 
 ، �صيا�صي  والثاين  اقت�صادي  الول  ا�صا�صيني  معيارين  ا�صا�ص  على 
مبعنى ان جانب من دوافع التناف�ص يع�د اىل ا�صباب اقت�صادية بحتة 
وال�صتثمار  بالتجارة  تتعلق  ومزايا  مكا�صب  لتحقيق  ال�صعي  ا�صا�صها 

وال�ص�اق والتكن�ل�جيا  وغريها .
اخلارجية  لل�صيا�صة  فر�صة  ي�صكل  ان  ميكن  التناف�ص  من  الن�ع  وه��ذا 
العراقية اذا ما اح�صن �صناع القرار ت�ظيفها لتدنية تكاليف الن�صاطات 
القت�صادية اخلارجية مع الق�ى ال�صا�صية وتعظيم الع�ائد عرب زيادة 
اكرب  مرونة  العراق  متنح  التي  القرار  �صناع  ام��ام  املتاحة  اخليارات 
ت�اجه  التي  املحددات  او  املتاحة  والفر�ص  العرو�ص  مع  التعاطي  يف 

احلركة ال�صيا�صية اخلارجية العراقية حيال الق�ى املتناف�صة .
اما الن�ع الثاين فه� ذلك الذي ي�صع امام ال�صيا�صة اخلارجية العراقية 
وامل�صالح  اله���داف  ب��ني  املق�ص�دة  ال��رب��ط  عملية  ع��رب  كبرية  عقبات 
الدوات  ت�ظيف  ، مبعنى  ال�صيا�صية  وامل�صالح  القت�صادية والهداف 
القت�صادية خلدمة اهداف �صيا�صية وبالعك�ص ، وه� المر الذي ميكن 
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والدينية وغريها لت�ص�يق نف�صه كطرف ميكن ان ميثل ملتقى للم�صالح 
الالعبني  اه��داف  مل��رور  اقليمي  وبديل  املت�صاربة  والدولية  القليمية 

ال�صا�صيني نح� بع�صها ول� ب�صكل ن�صبي .
ال�صلبية حا�صرة هي الخرى وبق�ة وتكاد تك�ن مهيمنة  ال ان الثار 
الالعبني  م��ن  الكثري  ان  �صيما  ل  املنطقة  يف  التناف�ص  طبيعة  على 
الدوليني والقليميني ل يت�ان�ن احيانا عن ت�ظيف النظرية ال�صفرية 
حالتني  مع  مثال  ال�اقع  هذا  مالحظة  وميكن   ، اخلارجية  عالقاتهم  يف 
ا�صا�صيتني الوىل تتعلق بطبيعة العق�بات القت�صادية المريكية على 
ايران ون�صاطاتها التجارية والتم�يليه مع الدول الخرى ومنها العراق 
تتعلق  معينة  اعفاءات  مرة  من  اكرث  العراق  منح  من  الرغم  فعلى   ،   ،
بقطاع الكهرباء والغاز ال ان نهاية هذه العفاءات باتت و�صيكة وعلى 
العراق ان ي�صتعد لتحمل تكاليف هذه العق�بات وايجاد البدائل املالئمة 
وتده�ر  امل�صددة  المريكية  العق�بات  طائلة  حتت  الدخ�ل  وبخالفه 
عالقاته اخلارجية مع ال�ليات املتحدة    .  على الرغم من ان العراق 
يحاول يف اكرث من منا�صبة اظهار عدم انحيازه لطرف معني من اطراف 

التناف�ص واثبات �صيا�صته املعلن املتعلقة بالناأي بالنف�ص 
على  مقت�صرا  اخل��ارج��ي  ال�صيا�صي  ال�صل�ك  ه��ذا  ان  اب��دا  ي��ب��دوا  ول 
ب��ل �صار  ت��رام��ب او قبلها  ���ص���اء يف ف��رتة ولي���ة  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات 
منها  �صيما  ل  ال��دول  اغلب  قبل  من  بعيدة  ف��رتة  منذ  ممنهجا  ا�صل�با 
ادركت  ان  بعد  الدولية  ال�ص�ؤون  يف  امل�ؤثرة  والقليمية  الكربى  الدول 
الطرق  اف�صل  بني  من  واح��دة  هي  القت�صادية  املتغريات  ت�ظيف  ان 
�صيا�صة  اتباع  عرب  الدولية  ال�ص�ؤون  يف  تاأثريها  لزيادة  امانا  واكرثها 
خارجية تدرك هذا ال�اقع اجلديد.اما احلالة الثانية فهي �صروع ايران 
م�صيق  يف  املالحة  على  ال�صيطرة  بفر�ص  اخلا�صة  �صيا�صتها  بتطبيق 
مت  ما  اذا  امل�صيق  عرب  نفط  �صحنة  اي  ت�صدير  مبنع  والتهديد  هرمز 
ال�ص�اق  ال��ص�ل اىل  النفط والغاز من  اليرانية من  ال�صادرات  منع 
الدولية ، وه� اجراء خطري جدا بالن�صبة للعراق وامنه القت�صادي ل 
التي  الخرى  البدائل  من  الت�صديرية  العراق  قدرات  تراجع  بعد  �صيما 
ت�صل اىل تركيا او الردن او البحر الحمر عرب ال�صع�دية .. الخ وه� 
امر اقل ما ميكن ان ي�ؤدي اليه ه� ارتهان م�صالح العراق القت�صادية 
عربها  �صتمر  ال��ت��ي  الخ���رى  ال���دول  وق����رارات  وم�صالح  ب�صيا�صات  
�صادرات النفط العراقي امل�صتقبلية . حيث �صيخ�صع العراق اىل �صروط 
وم�صاومات جديدة تتعلق بعالقاته القليمية والدولية وطبيعة �صيا�صته 
اخلارجية �ص�اء على امل�صت�ى الداخلي عرب مرور �صادرات النفط عرب 
اقليم كرد�صتان او امل�صت�ى القليمي عرب دول الرتانزيت اجلديدة او 
حتى على امل�صت�ى الدويل عرب دفع العراق اىل حماور جديدة ل �صيما 
ال�صطدام  احتمالت  وتزايد  هرمز  م�صيق  يف  ال��صع  تعقد  حالة  يف 

الع�صكري بني الق�ى املتناف�صة .

اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  القرار  �صناع  على  يجب  ال��صع  ه��ذا  وازاء 
بالبدائل  منها  ج��ان��ب  يتعلق  ج��دي��دة  ب��دائ��ل  ي��ط���روا  ان  ال��ع��راق��ي��ة 
العراق  جتنيب  و���ص��رورة  التناف�ص  اط���راف  م��ع  للتعامل  ال�صيا�صية 
خماطر وخمرجات ال�صطدام بني الق�ى وتقدمي نف�صه على انه طرف 
حمايد ب�صكل ايجابي وعدم اقحام نف�صه بالتناف�ص القائم ،  او البدائل 
القت�صادية والفنية  التي تتعلق بتط�ير خيارات اخرى تتعلق بت��صيع 
والت��صع  وال�صع�دية  �ص�ريا  او  والردن  تركيا  نح�  النقل  خط�ط 
البرتوكيمياوية ك�صناعات حت�يلية وزيادة العتماد على  بال�صناعات 
اكرث على  لالعتماد  العراقي  القت�صاد  تن�يع  الغاز ف�صال عن  �صادرات 
واخلدمات  وال�صناعة  الزراعة  قطاع  مثل  وم�صم�نه  منتجة  قطاعات 

والنقل اجل�ي وال�صياحة وغريها .   
الت��صيات 

1 -  من الف�صل ملركز القرار يف العراق ا�صتحداث وحدة خا�صة مهمتها 
واملحتملة  املمكنة  والتداعيات  وحيثيات  ���ص���ؤون  متابعة  ال�صا�صية 
للتناف�ص الدويل والقليمي على ال��صع الداخلي العراقي وعلى م�صالح 

العراق اخلارجية .
ال�طني  امل�����ص��ت���ى  الراءع���ل���ى  ت���اف��ق يف  اىل  ال��ت������ص��ل  ي��ج��ب   -  2
بخ�ص��ص طريقة التعاطي مع تداعيات هذا التناف�ص وعدم التفرد من 

قبل اي طرف باأي اجراء ممكن ان يعر�ص م�صالح العراق للخطر.
٣ - ان ال�صيا�صة اخلارجية التي متتاز بكفاءة الداء القائم على ا�صا�ص 
امل�صلحة وال�اقعية يف ال�صل�ك اخلارجي قادرة على حت�يل املحددات 
ال�صرق  منطقة  يف  والقليمي  ال���دويل  التناف�ص  طبيعة  ع��ن  الناجتة 
الو�صط اقت�صاديا و�صيا�صيا وع�صكريا اىل فر�ص بناءة وهذا ما يجب 
العمل  عرب  مب�جبه  والعمل  ادراك��ه  العراقية  اخلارجية  ال�صيا�صة  على 
الفر�ص  وتفعيل  العراقية  امل�صالح  على  التناف�ص  خماطر  تدنية  على 

الفر�ص املتاحة التي ت�فر مرونة معينة ل�صانع القرار العراقي . 
الذي  التناف�ص  ه��ذا  ان  يدرك�ا  ان  العراق  يف  القرار  �صناع  على   -  ٤
بني  ال�����ص��راع   او  ال���ص��ط��دام  احتمالية  م��ن  عالية  ن�صب  على  ينط�ي 
ح�ل  والل��ت��ق��اء  للتفاهم  م�صاحات  على  ايظا  يق�م  املختلفة  ال��ق���ى 
م�صالح وتفاهمات معينة ميكن ان حتدث باأي حلظة على غرار التفاق 
اخلما�صي ح�ل الربنامج الن�وي اليراين  وبالتايل يجب على العراق 
وراء  الجن���رار  حتمية  ي�صتبعد  واقعي  ا�صا�ص  على  م�قفه  يبني  ان 

رغبات اللتحاق باأحد املحاور املختلفة .
جراء  العراق  فر�ص  ف��اأن  البحت  القت�صادي  املنطق  اىل  ا�صتنادا   -  5
للمناورة  العراق فر�صة  التناف�ص اكرب من املحددات حيث �صيمنح  هذا 
ن�صب  ت��راج��ع  بعد  �صناعاته   وتنمية  ا�ص�اقه  وحماية  القت�صادية 
ال�صادرات القليمية التي متتاز بقدرة عالية على التناف�ص ل �صيما اذا ما 

جنح �صناع القرار بت�فري البدائل املمكنة .
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واإي���ران  تركيا  م��ن  الت��ي��ة  الذائبة  والثل�ج  املحلية  الم��ط��ار  رفعت 
فتجاوزت  روافدهما  من  والعديد  والفرات  دجلة  يف  املياه  منا�صيب 
ال�صفاف يف بع�ص املناطق وتعر�صت �صه�ل ومدن عراقية للغرق رغم 
�صبكة ال�صدود والقن�ات ال�ا�صعة التي ميتلكها البلد. ومع ان الت�جه 
طارئ  برد  حل  واجلفاف  ال�صخ�نة  نح�  عادة  مييل  املعتاد  املناخي 
اله�اء فت�صررت  ني�صان وارتفعت رط�بة  خارج م��صمه خالل �صهر 

املحا�صيل يف املزارع املحيطة ببغداد.
جتديد  �صرورة  اىل  املهدي  عبد  ع��ادل  العراقي  ال����زراء  رئي�ص  نبه 
ملزيد  ا�صتعدادًا  املائية  ال�صيا�صات  وا�صالح  التحتية  البنى  وحتديث 
من حالت تطرف املناخ، حيث ت�صببت المطار يف هذه ال�صنة مباأزق 
لدى حماولة ر�صم �صيا�صة معينة نظرًا للتقلبات ال�صديدة التي احدثت 

جفافًا تارة و�صي�ًل مغرقة تارة اخرى خالل عام واحد.
"�صيك�ن  ني�صان:  �صهر  املهدي يف م�ؤمتر �صحفي عقده يف  عبد  قال 

هذا در�صًا مهمًا لنا يف ال�صنة املقبلة وال�صن�ات التي تليها."
خارج بلدة بهرز �صرقي حمافظة دياىل، حيث يجري نهر �صريوان اىل 
التي  املياه  ن�ري خ�صري يف  اإي��ران، يخ��ص  من  اآتيًا  العراق  داخل 
غمرت ب�صاتني حم�صياته لريى ما قد ميكن انقاذه يف م��صم القطاف 

هذا.
التي  ال�صرار  عن  بتع�ي�صات  احلك�مة  طالبنا  "لقد  ن���ري:  يق�ل 

حلقت بنا، فهذا ه� م�صدر رزقنا ال�حيد."
الكمية من  العراق مل ي�صهد مثل هذه  باأن  املائية  امل���ارد  تفيد وزارة 
حيث   ،1٩88 العام  منذ  واحد  �صتاء  م��صم  خالل  وال�صي�ل  المطار 
تفيد التقارير بتجمع ٤٧ مليار مرت مكعب من املاء يف خزانات املياه 
داخل العراق، وهذا يعادل ثالثة ا�صعاف ما كانت حتت�يه يف نف�ص 

هذا ال�قت من ال�صنة املا�صية عندما كان انخفا�ص منا�صيب املياه ينذر 
بع�اقب وخيمة جعلت احلك�مة متنع املزارعني من زراعة املحا�صيل 

خالل ا�صهر ال�صيف.
يف الي��صفية، وهي منطقة زراعية تقع اىل اجلن�ب من مدينة بغداد، 
باملاء،  مرتعة  املا�صية  ال�صنة  يف  �صحلة  كانت  التي  القن�ات  تبدو 
والبار التي كانت حتفر اىل عمق يتجاوز 20 مرتًا لل��ص�ل اىل املاء 

�صارت تعطي ماءها من عمق ل يزيد على 6 اأمتار.
يعادل  العام  هذا  يف  القمح  من  حم�ص�له  ان  ال�صعيدي  �صالح  يق�ل 
الطق�ص  وب��رودة  الكثيفة  المطار  ولكن  عادة،  ينتجه  كان  ما  �صعفي 

اتلفت جزءًا من حم�ص�يل اخليار والطماطم.
"العفن  العروق:  م�صفرة  جافة  اوراق  اىل  م�صريًا  ال�صعيدي  ي�صيف 
ولكنه  مكافحته  حاولنا  وقد  ذلك  نت�قع  نكن  مل  اي�صًا،  بالنم�  اآخ��ذ 

ا�صرع منا."
يف املا�صي كانت �صي�ل الربيع من الم�ر املاأل�فة يف العراق، فعلى 
غمر  يف  ال�صي�ل  على  يعتمدون  امل��زارع���ن  كان  ال�صنني  اآلف  مدى 
بيد  احلب�ب.  حما�صيل  من  و�ص�اهما  والقمح  الرز  لزراعة  حق�لهم 
اأن ال�صي�ل تاأتي بغري م�عد وعلى غري ت�قع، وبني حني واآخر كانت 

مياه النهر تطفح فتغرق بغداد واماكن اخرى بنتائج كارثية.
بناء  �صهدت  ع�صرية  م�صاريع  العراق  يف  اأقيمت  الع�صرين  القرن  يف 
�صدود على امتداد نهر دجلة وروافده وفتح قن�ات لت�صريف املياه. 
نف�صه  ال�صيء  تفعل  و�ص�ريا  واإي��ران  تركيا  كانت  النهر  اع��ايل  ويف 
ارتفاع  اأن  املا�صي، ل�صيما  ذكرى من  املدن  الفي�صان وغرق  وا�صبح 
عملية  يف  ت�صارع  مع  اأق��ل  باأمطار  معه  ياأتي  �صار  احل��رارة  درج��ات 

التبخر من البحريات واخلزانات املائية.
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من اصداراتنا
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ال�صبب  من  �صائران اىل اجلفاف، جانب  الي�م  النهرين  اأن  بيد 
التغريات  فمرّده  الآخر  جانبه  اأما  والهدر،  ال�صراف  يف  يكمن 
املناخية التي تدك املنطقة وتعاقبها مب�ا�صم جفاف تدوم �صنينًا.
العراق  بني  وال��ف��رات  دجلة  نهري  بخ�ص��ص  قائمة  امل�صاكل 
اأخ����رى، وع��الق��ات م�صر  و���ص���ري��ا م��ن جهة وت��رك��ي��ا م��ن جهة 
النيل،  نهر  ب�صبب  ال��ت���ت��رات  ت�ص�بها  واثي�بيا  ب��ال�����ص���دان 
مياه  باختال�ص  ا�صرائيل  يتهم�ن  والفل�صطيني�ن  والردن 
النهر ل�صقي �صحراء النقب اىل جانب �صط�ها على معظم مياه 
املخزونات اجل�فية الثالثة املمتدة حتت ارا�صي ال�صفة الغربية 

املحتلة.
تظهر بيانات القمار ال�صطناعية التي ترقب تغريات املناخ اأن 
الذي يحت�صن تركيا و�ص�ريا والعراق  ح��ص دجلة والفرات، 
العامل،  اآخر يف  مكان  اأي  اأ�صرع من  مياهه  يفقد  اإي��ران،  وغرب 

با�صتثناء �صمال الهند.
فجن�ب  فريدة،  حالة  لي�صت  الأو�صط  ال�صرق  يف  املياه  م�صكلة 
يعاين  اخل�ص��ص،  وجه  على  الهندية  اجلزيرة  و�صبه  اآ�صيا، 
افريقيا  اجزاء  ومعظم  وا�صرتاليا  الآخر،  ه�  املياه  �صائقة  من 
حتى  ت��رح��م.  ل  جفاف  م���ج��ات  م��ن  اي�صًا  تعانيان  اجلن�بية 
يف  املياه  منا�صيب  تدين  ب�صبب  �صغ�طًا  الي�م  تقارع  اأوروب��ا 

بع�ص اأنهارها اىل حدود باتت تعيق حركة النقل النهري.
ب�صكل  الأو���ص��ط  ال�صرق  على  ه���ت  الثقيلة  ال�صربات  اأن  بيد 
حمدد، حيث ي�صتقراأ من "م�ؤ�صر �صائقة املياه" اأن 15 بلدًا من 
اأ�صل ٣٧ بلد يف العامل تعاين من "�صحة ق�ص�ى" يف املياه تقع 
قطر  مثل  دول  تظهر  القائمة  راأ���ص  وعلى  الأو�صط،  ال�صرق  يف 

والك�يت والبحرين وال�صع�دية.
بالن�صبة للعراق و�ص�ريا تتمثل امل�صكلة برتكيا وه��صها باإن�صاء 
ال�صدود. فمنذ العام 1٩٧5 قّل�صت ال�صدود الرتكية كميات املاء 
املنحدرة اىل �ص�ريا بن�صبة ٤0 باملئة، واىل العراق بن�صبة 80 
اأن  العراق  الفالحية يف  بيانات احتاد اجلمعيات  باملئة، وتفيد 
نح� 50 باملئة من الأرا�صي الزراعية هناك قد تنتهي باحلرمان 
من  اأيكر  ملي�ن   12٤ تعطيل  معناه  وه��ذا  امل��ي��اه،  من  الكامل 

الرا�صي الزراعية عن النتاج.
اإيران و�ص�ريا تقيمان ال�صدود اأي�صًا، وهذه ت�ؤدي بدورها اىل 
خف�ص اجلريان يف النهار التي متد دجلة والفرات باملاء فتتيح 
بذلك الفر�صة لتغلغل مياه اخلليج املاحلة اىل نهر �صط العرب، 
ارا���ص  دّم���رت  املل�حة  ه��ذه  ال��ت���اأم��ني.  النهرين  ملتقى  وه��� 
النخيل  زراعية خ�صبة يف اجلن�ب وق�صت على معظم مزارع 

الغناء ال�ا�صعة التي ا�صتهر بها العراق.
قبل ن�صف قرن من الزمن ان�صاأت ا�صرائيل ما يطلق عليه "القناة 
ال�طنية لنقل املياه" وبذلك ح�لت جمرى املاء من بحر اجلليل 
الذي يتلقى مياهه من نهر الأردن. اأدى ذلك اىل حت�يل اجلزء 
متنع  م�حل  ج��دول  اىل  اجلليل  يف  الأردن  نهر  من  اجلن�بي 
ال�صدود  ا�صافت  ث��م  ا�صتخدامه.  م��ن  الفل�صطينيني  ا�صرائيل 
الأردنية وال�ص�رية التي ان�صئت على روافد النهار اىل امل�صكلة 

اإذ خف�صت جريان نهر الردن بن�صبة ٩0 باملئة.
اأن  اىل  ال���دويل  البنك  ت��ق��اري��ر  ت�صري  �صبق  م��ا  اىل  بال�صافة 
الطبقات  مياه  م��ن  باملئة   8٧ ن�صبة  على  ت�صتح�ذ  ا�صرائيل 
اجل�فية يف ال�صفة الغربية، وهذا ل يبقي للفل�صطينيني �ص�ى 
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الر�صية.
املاء الي�م اآخذ بالتح�ل، وب�ص�رة متزايدة، اىل �صلعة اأما من 
خالل  من  اأو  والت�زيع  الطبيعية  امل���ارد  على  ال�صيطرة  خالل 

حما�صرة ال�ص�ق ودفعه باجتاه املياه املعباأة يف قناين.
لبنان خري مثال على ما نق�ل. فقد عرف عن هذا البلد تاريخيًا 
اأنه ميتلك ما يكفيه من امل�ارد املائية، رغم هذا اأ�صيف اىل قائمة 
املياه  يف  حادًا  نق�صًا  �صت�اجه  التي  والثالثني  الثالثة  البلدان 

بحل�ل العام 20٤0.
جزء من الزمة احلالية من�صاأها حملي، حيث ين�صط ما يقارب 60 
األف بئر غري مرخ�صة يف �صحب املياه من الطبقة اجل�فية التي 
يرتبع ف�قها هذا البلد، ومل جتِد ال�صدود يف حل م�صكلة نق�ص 
املياه املزمنة، ل�صيما بالن�صبة ل� 1،6 ملي�ن ان�صان يعي�ص�ن يف 
منطقة بريوت الكربى. �صيئًا ف�صيئًا تزايد عدد الذين يتح�ل�ن 

لالعتماد على م�ارد املياه اخلا�صة، ل�صيما املياه املعباأة.
ن�صتلة،  �صركة  مثل  اجلن�صيات،  متعددة  ال�صركات  اأخ��ذت  هنا 
ت�صحب املاء من مناطق كاليف�رنيا وم�صيغان لتبيعها يف لبنان، 
وتهيمن �صركة ن�صتلة الي�م على نح� ٣5 باملئة من املياه املعباأة 
ن�عيًا  واأرداأ  فقط  �صعرًا  اأغلى  لي�صت  املعباأة  املياه  لبنان.  يف 
البال�صتيك  اأن  اأ�صف اىل ذلك  املياه املحلية،  مبرات من م�صادر 

الذي تتطلبه يفاقم م�صكلة التل�ث املتنامية.
من  معينًا  م�صت�ى  تقت�صي  ولكنها  امل�صكلة،  لهذه  حل�ل  ثمة 
من  قليلة  قلة  يف  اإل  ال��ي���م  جندهما  ل  وال�صتثمار  التعاون 
البنى  الالزمة لإ�صالح  البلدان ل متلك الم�ال  البلدان. بع�ص 
التحتية املائية اأو الرتقاء بها، بذا تهدر كميات هائلة من املياه 
عن طريق الت�صرب من النابيب. اأما ال�صدود فاإنها ت�صعف ق�ة 
التل�ث  م�صاكل  ي���ؤدي اىل ظه�ر  الن��ه��ار، وه��ذا  اجل��ري��ان يف 
امللحي عند م�صبات النهار، كما هي احلال يف العراق وم�صر. 
جراء  النهاية  يف  لالنطمار  تتعر�ص  بدورها  ال�صدود  اأن  بيد 

تراكم الرت�صبات.
البار، �ص�اء ما كان منها �صرعيًا اأم غري �صرعي، ت�صتنزف املياه 
اجل�فية �صريعًا، وهذا يجرب املزارعني واملدن على النزول اىل 
اعماق اأكرب عامًا بعد عام. يف كثري من الحيان تاأخذ هذه البار 
يجعل  وه��ذا  باملل�ثات  املل�ثة  الر�صح  مياه  ب�صحب  العميقة 

ا�صتخدامها لل�صرب او الزراعة اأمرًا م�صتحياًل.
جناحًا  كاليف�رنيا  ولي��ة  حققت  فقد  اأي�����ص��ًا.  هنا  حل�ل  ثمة 
م�صه�دًا من خالل اإعادة ملء الطبقات اجل�فية الهائلة القابعة 
حتت منطقة ال�ادي الأو�صط اخل�صب باملياه عن طريق اإن�صاء 
املطر  الأح�ا�ص خالل م�ا�صم  تعبئة  واإع��ادة  بحريات �صغرية 

الري  اأعماق الر�ص.  ذلك تتغلغل عائدة اىل  املياه بعد  ثم ترك 
ولكنه  املاء  ا�صتخدام  خف�ص  يف  اي�صًا  فعال  ا�صل�ب  بالتنقيط 
عن  ناهيك  ال��دول،  من  كثري  ق��درة  تتجاوز  ا�صتثمارات  يتطلب 

�صغار املزارعني.
ازال����ة الم����الح ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ن��اج��ح��ة ه��ي الأخ������رى، ولكنها 
ال���ق���د  م��ن  ك��ب��رية  كميات  ح��رق  وتتطلب  التكاليف  باهظة 
من  مزيدًا  اجل�ي  الغالف  يف  ت�صخ  وبذلك  الهايدروكارب�ين، 
املناخي  بالتغري  �صيعجل  وه��ذا  الكارب�ن  اأوك�صيد  ث��اين  غ��از 

ويزيده ت�صارعًا.
كلما ازداد ال�صرق الو�صط جفافًا، وكلما وا�صلت اأعداد ال�صكان 
خالل  ال�ص�ء  من  مزيد  نح�  ال��صع  �صينحدر  ت�صاعدها،  فيه 

العق�د القادمة. 
رمبا كان ال�صرق الو�صط ي�صري نح� اجلفاف، ولكن الأمر كذلك 
اي�صًا بالن�صبة لكاليف�رنيا ومعظم مناطق اجلن�ب الغربي من 
وحتى  الالتينية  اأمريكا  من  وانحاء  افريقيا  وجن�ب  اأمريكا 
باأكمله يف واقع الأمر. وما دامت الأزمة عاملية  اأوروب��ا  جن�ب 
اىل هذه الدرجة فاإن ال�صرتاتيجيات القائمة على ا�صا�ص "اأفقر 
املطاف.  اآخ��ر  يف  الفاقة  اىل  كلها  بالب�صرية  �صتنتهي  ج��ارك" 
على وجه  القادرة  ال�حيدة  الدولية  باملنظمة  من�ط  الن  احلل 
احت�صنت  العام 1٩٩٧  ففي  املتحدة.  الك�كب، وهي المم  هذا 
المم املتحدة م�ؤمترًا يتناول املجاري املائية الدولية، وقد افرز 
وحل  املياه  تقا�صم  بخ�ص��ص  اجرائية  خط�ات  امل�ؤمتر  ذل��ك 
اخلالفات. بيد اأن العديد من الدول الكربى، مثل ال�صني وتركيا، 
عار�صت تلك املعطيات وامتنعت دول اأخرى عن احل�ص�ر، مثل 
يت�صمن  ومل  متامًا  ط�عيًا  كان  امل�ؤمتر  هذا  وباك�صتان.  الهند 

اآليات تنفيذ مثل التحكيم امللزم.
الأمم  كانت  اذا  ما  م�صاألة  ولكن  بداية،  جمرد  املذك�ر  امل�ؤمتر 
املعنية �صتت�حد معًا مل�اجهة الزمة ال�ا�صعة التي يتعر�ص لها 
املياه  تن�صب  �ص�ف  ذلك  بدون  مفت�حة.  تبقى  �ص�ف  الك�كب 
يف ال�صرق الأو�صط الذي لن يك�ن وحده يف ذلك. بحل�ل العام 
20٣0، كما تق�ل الأمم املتحدة، لن يك�ن ب��صع اأربعة ا�صخا�ص 

من بني كل ع�صرة اأن يح�صل�ا على املاء.
لقد وقعت �صابقة يف املا�صي البعيد فاأنتجت حاًل، �صابقة عمرها 
٤500 عام على الأقل. ففي متحف الل�فر ميثل ل�ح عليه كتابة 
نهاية  اتفاقية مائية و�صعت  امل�صماري ت�صتعر�ص بن�د  باخلط 
للحرب بني اأوما ولك�ص. واإن يكن ا�صالفنا القدماء قد ت��صل�ا 
اىل مثل هذه التفاقية فمن املنطقي عقاًل اأننا قادرون على ذلك 

نحن اي�صًا.
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.. يف  بريطانيا  .. يف  املتحدة  ال�ليات  تق�ل وفاء: جتدها يف 
مكان.  كل  .. يف  وا�صبانيا  العربية  ولبنان والم��ارات  �ص�ي�صرا 

كلها تع�د لنا، ونحن ن�صعى باأق�صى جهدنا ل�صتعادتها.
وفاء ح�صن متخ�ص�صة يف الثار وحمققة يف اآن معًا، وب�صفتها 
اإيجاد  عن  امل�ص�ؤولة  تك�ن  املتحف  يف  ال�صرتجاع  ق�صم  رئي�صة 
من  نهبت  التي  الث��ري��ة  القطع  من  اللف  ع�صرات  وا�صرتجاع 
ميلكها  خا�صة  وجمم�عات  متاحف  اىل  �صرًا  هربت  ثم  العراق 

ا�صخا�ص يف اخلارج.
جتارة الثار العراقية وا�صتعادتها اأ�صبه بلعبة قط وفار م�صتمرة 
منطقة  اه��م  يك�ن  قد  ما  حتت�صن  البلد  ه��ذا  فحدود  عق�د،  منذ 
اأثرية يف العامل كله، هي منطقة بالد ما بني النهرين ال�اقعة بني 
وفيها  احل�صارة،  ول��دت  البقعة  هذه  يف  وال��ف��رات.  دجلة  نهري 
�صيدت اول املدن وكتبت اأول الكلمات، على تلك الر�ص قامت اأول 

المرباط�ريات ثم اليها ه�ت.
�صهاًل  نهبًا  الر����ص  ه��ذه  م��ن  جعلت  والقالقل  احل���روب  اأن  بيد 
ل��ل�����ص������ص. يف م��ط��ل��ع ال���ق���رن ال��ع�����ص��ري��ن ك���ان ع��ل��م��اء الث���ار 
ب�ص�رة  اوطانهم  اىل  عليه  ي��ع��رثون  م��ا  ينقل�ن  الوروب��ي���ن 
يف  �صائعة  ممار�صة  كانت  امل�صروعة  غري  والتنقيبات  روتينية، 
اخلليج  حرب  بعد  ل�صيما  ح�صني،  �صدام  ال�صابق  الرئي�ص  زمن 
بعد  اإل  م�صاريعها  على  تتفتح  مل  الط�فان  اب���اب  لكن  الوىل. 
الغزو الذي قادته ال�ليات املتحدة يف العام 200٣ وما �صاق يف 

ركابه من ف��صى.
بعد فرار اجلن�د العراقيني يف 10 ني�صان 200٣، وقبل اأن ت�صل 

ال�طني  املتحف  تعر�ص  له،  احلماية  لتاأمني  المريكية  الق�ات 
اىل  ا�صفله  من  �صملته  نهب  لعمليات  ح�صن(  وف��اء  تعمل  )حيث 
اعاله. اأكرث من 15 األف قطعة اثرية نهبت، تراوحت احجامها بني 
ال�ص�مري  امللك  ومتثال  احلجم  ال�صغرية  ال�صط�انية  الختام 
التي  اجل��رائ��م  اعظم  اح��دى  تلك  كانت  ال��راأ���ص.  ع��دمي  اإنتيمينا 

ارتكبت على الطالق بحق هذا الإرث الثقايف.
عن ذلك الي�م تق�ل وفاء: لقد حزنت حزنًا ما بعده حزن. انا�ص 

كثريون اقتحم�ا املكان ودمروه متامًا.
عن  باهتًا  �صبحًا  بدا  ولكنه  املتحف،  فتح  اأعيد   2015 العام  يف 
ال�صل الذي كان. وبينما ه� يخط� خط�اته الأوىل نح� التعايف 
داع�ص  تنظيم  ا�صت�ىل   201٤ العام  ففي  الثانية.  الكارثة  ه�ت 
امل�اقع  اآلف  على  ا�صت�ىل  ومعها  العراق،  مدن  اكرب  ثالث  على 
لتعاليم  ال�صارمة  اجلماعة  ه��ذه  ت��اأوي��الت  وامل��ت��اح��ف.  الث��ري��ة 
ال�صالم جتعلها حترم تبجيل التماثيل والقب�ر، لذا دمرت كثريًا 
اخل��ارج  اىل  تبقى  ما  وه��ّرب��ت  بثمن  تقدر  ل  التي  التماثيل  من 
ما  م��ق��دار  بلغ  جتربها  ذروة  اب��ان  الره��اب��ي��ة.  حملتها  لتم�يل 
حتققه الع�صابة يف ال�صنة ال�احدة من خالل بيع الثار والتحف 

املنه�بة يف ال�ص�ق ال�ص�داء قرابة 80 ملي�ن جنيه ا�صرتليني.
لها ويزيد.  اأن حب وفاء لآثار بلدها ي�صاوي كره املتطرفني  بيد 
يف كل ي�م تتم�صى يف قاعات املتحف مرتني، مت�قفة هنا للحديث 
مع الزائرين �صارحة لهم عن كل قطعة من املعرو�صات، م�صرت�صلة 
وكل  نظرها  يف  رقيم  كل  يحب�ن.  ما  ق��در  التفا�صيل  يف  معهم 
ا�صط�انة ت�صتخرج من ار�ص العراق يجب اأن يك�ن مكانها هنا 
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حتقيق  جلنة  اجلامعة  �صكلت  املجم�عة  م�صدر  ب�صاأن  ت�صاوؤلت 
لكت�صاف امل�صدر.

نتائج تلك الدرا�صة مل تعلن اأبدًا، ثم اأقام �ص�يني دع�ى ق�صائية 
على جامعة لندن ك�لج ل�صتعادة اأوعيته. ك�صب الرجل الدع�ى 
ُن�صر  بفرتة  ذلك  وبعد  مقداره،  يعلن  مل  تع�ي�صات  مبلغ  وتلقى 
ملكية  بحق�ق  تطعن  مطالبات  م��ن  م��ا  اأن  فيه  اأُع��ل��ن  ت�صريح 
جمم�عة �ص�يني اأو ن�صبتها، قد وجهت ب�صكل �صريح اأو �صمني.

ذلك  وك��ان  حينها،  يف  التقرير  على  ك�لج  لندن  جامعة  حتفظت 
جزء من الت�ص�ية. ولكن ت��صالت اللجنة ن�صرها علنًا فيما بعد 
جامعة  من  بالثار  متخ�ص�ص  وه�  رينفرو،  ك�لن  الربوف�ص�ر 
كامربدج وكان من بني اع�صاء جلنة اخلرباء التي اعدت التقرير. 
قال رينفرو متحدثًا امام جمل�ص الل�ردات، وه� ع�ص� فيه اي�صًا، 
اأ�صا�ص م�ازنة الأرجحيات اأن الأوعية  اأن التحقيق ت��صل على 
اآب   6 تاريخ  بعد  وقعت  النقل  عملية  واأن  ال��ع��راق  من  منق�لة 

1٩٩0، وبالتايل تعترب غري �صرعية.
بعد ذلك اأ�صارت جلنة اخلرباء، وفقًا ملراجعة اجريت على تقرير 
العام  اىل  تاريخه  يع�د  العراق  يف  قان�ن  اىل  �صاين�ص،  جملة 
1٩٣6 يحظر ت�صدير املقتنيات الأثرية اإل لأغرا�ص العر�ص يف 
املعار�ص اأو البحث العلمي. ولكن اللجنة مل تطرح �صرعية ملكية 
مبا�صرة  ادلة  وج�د  عدم  اىل  خل�صت  وبالتايل  للطعن،  �ص�يني 
تتعار�ص تعار�صًا م�ؤكدًا مع م�صداقية �ص�يني اأو تخل بها. رغم 
هذا اأو�صى اخلرباء باإعادة اأوعية الطق��ص اىل وزارة الثار يف 

دولة العراق.
الع��رتاف مبا ت��صل  م�ؤ�ص�صة جمم�عة �ص�يني رف�صت  اأن  بيد 
اليه التقرير على النح� الذي ك�صفه رينفرو، وقال متحدث با�صم 
وحتقيقات  اخل���رباء  اج��راه��ا  وحت��ري��ات  بحث  بعد  امل�ؤ�ص�صة: 
جامعة لندن ك�لج ب�صاأن املن�صاأ الذي جاءت منه اأوعية الطق��ص 
جهة  اىل  ملكيتها  حق�ق  بعائدية  ت�ص�ر  اأي  اأن  لالأخرية  تاأكد 
اأخرى غري م�ؤ�ص�صة جمم�عة �ص�يني ت�ص�ر ل يق�م على ا�صا�ص. 
منه�بة  تك�ن  ان  �ص�يني ميكن  اأن جمم�عة  على  تاأكيدات  واأية 
من  ج��زءًا  الأوعية  كانت  �صحيحة.  تك�ن  اأن  ميكن  ل  مهربة  اأو 
جمم�عة تاأ�ص�صت وجرت تكملة اجزاءها عرب ال�صن�ات على يد 
اأجيال من اجلامعني واملقتنني يف الردن قبل تاريخ 1٩65  بكثري 
على  الأردنية  ال�صلطات  من  ثم ح�صلت  الثالثينيات(  اأع�ام  )يف 

رخ�صة اإخراج �صليمة يف العام 1٩88.
ي��ق���ل ع��ل��ي ال��ط��ائ��ي، وه���� م���ظ��ف ق�����ص��ائ��ي ي��ع��م��ل يف ق�صم 

مبا�صر  ات�صال  اأي  يجروا  مل  اأنهم  ح�صن،  وف��اء  مع  ال�صرتجاع 
مع �ص�يني، وي�صيف: لقد قمنا مبحاولت عديدة ل�صرتجاع تلك 
القطع الثرية عن طريق القن�ات الدبل�ما�صية الر�صمية، ولكننا 
ل�ص�ء احلظ مل نلق اأي ا�صتجابة جدية. من امل�ؤكد اأننا �صن�صطر 
وق��رارات  الدولية  امل���ؤمت��رات  مثل  اخ��رى،  و�صائل  اىل  للج�ء 

جمل�ص الأمن الدويل. من املهم األ ندخر و�صعًا يف هذا الأمر.
تخ�ص  ا�صياء  اللقى  ه��ذه  اأن  ه���  ل���ف��اء  بالن�صبة  املهم  ال�صيء 
العراق. تق�ل: يجب اأن يتخيل�ا احلال ل� كان امل�قف معك��صًا، 
ل� كان وطنهم ه� املحتل .. ثم جاء  الناهب�ن وداع�ص ف�صلب�هم 

كل �صيء وباع�ه للعراقيني. كيف �صيك�ن �صع�رهم؟
هذه ق�صية من ق�صايا عديدة تالحقها وفاء، ولكن مهما بلغ عدد 
القطع التي ت�صرتجعها فاإنها تخ��ص معركة �صبه مي�ؤو�ص منها 
لأن يد ال�صلب والنهب التي امتدت اىل تاريخ العراق مل تت�قف 

بعد.
هنالك يف العراق اأكرث من 10 اآلف م�قع اأثري مل تغطِّ التنقيبات 
منها �ص�ى 10 باملئة. اآلف من تلك امل�اقع ل تزال حتت الأر�ص، 

بال حرا�صة وهي �صهلة امام الل�ص��ص وال�صالب.
منظمة  يف  �صيانة  مهند�ص  وه����  دي�����ص��الن��دي��ز  ب��رون���  ي��ق���ل 
الي�ن�صك�: ا�صتمرار التنقيبات الالم�صروعة هي اأكرب خطر يتهدد 
ا�صب�ع  كل  احلدوث  م�صتمرة  عملية  انها  الي�م.  العراقية  الآثار 

يف امل�اقع الأثرية ويف كل مكان من العراق.
احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  بني  التن�صيق  �صعف  اأن  دي�صالنديز  يق�ل 
يعيق  املفق�دة  اللقى  لتعقب  املركزية  البيانات  وق�اعد  املختلفة 
اعمال من يحاول�ن اعادة الثار املفق�دة اىل م�طنها. كذلك فاإن 

البع�ص يحتفظ�ن بالقطع لفرتة اأط�ل مما يجب.
مي�صي دي�صالنديز م��صحًا: الدول الجنبية لي�صت لديها مبادرة 
يق�م�ن  اأنهم  يعتقد ه�ؤلء  العراق.  اىل  امل�اد  تلك  لإعادة  كافية 

بحمايتها اإذ يبق�نها عندهم لفرتة اأط�ل مما يتطلبه الأمر.
اآثار العراق اىل بلدها متثل عمرًا كاماًل  كل ي�م مير دون ع�دة 
يف عني وفاء. فبينما هي تتم�صى يف املتحف جتدها تت�قف امام 
خزانة عر�ص خم�ص�صة لأوعية طق��ص اآرامية من القرن ال�صابع 
اأو العا�صر امليالدي. تق�ل هنا �صت��صع اوعية جمم�عة �ص�يني، 

اإذا ما قدر لها اأن تع�د اىل العراق.
تق�ل: بالن�صبة يل �صتك�ن ع�دتها اجنازًا عظيمًا جدًا، لقد دفع 
هذا البلد ثمنًا باهظًا .. دفع بالدم .. اأعيدوا لنا تاريخنا وهذا اأقل 

ما ينبغي عليكم اأن تفعل�ه.
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كما هي العادة دائمًا اختار الزعماء الغربي�ن الجراء الأ�صهل 
اأذى  احل��اق  منه  يرجى  ل  ال��ذي  احل�صم  عن  والب��ع��د  تطبيقًا 
جدي بقدرات داع�ص  )كمحاولة احلد من دخ�لها اىل �صبكات 
جتنب  على  احل��ر���ص  ك��ل  وح��ر���ص���ا  الجتماعي(  الت�ا�صل 
ال�صيا�صات التي قد تك�ن اأكرث فعالية )ول� اأنها اأ�صعب تطبيقًا( 
تلك  تتعار�ص  اأن  اقتالع داع�ص واإزالتها جديًا خ�فًا منهم  يف 

ال�صيا�صات مع م�صاحلهم الق�مية.
على  ق���ادرة  ت��ع���د  ل  بحيث  داع�����ص  لإ���ص��ع��اف  �صبيل  اف�صل 
يف  وقعت  التي  العملية  مثل  جماعي،  قتل  لعمليات  التن�صيق 
الو�صط  ال�صرق  يف  احل���روب  ان��ه��اء  ه���  م���ؤخ��رًا،  �صريالنكا 
و�صمال افريقيا التي متخ�صت عرب ال�صن�ات الربعني املا�صية 
عن ولدة تنظيم القاعدة وت�صعباته التي كانت داع�ص اأكرثها 

�صهرة وخط�رة.
تنكر احلك�مات انها م�ص�ؤولة باأي �صكل عن بقاء داع�ص قادرة 
التنظيم  على  �صنت  التي  بالهجمات  دائمًا  مذكرة  العمل،  على 
بدعم غربي اىل ان ا�صفرت عن اجتياح اآخر بقعة من دولته يف 

2٣ اآذار املا�صي.
داع�ص ق�صي عليها ككيان على الأر�ص، ولكن هذا ل يعني انها 
حرب  خ��ص  اأو  ارهابية  هجمات  تنفيذ  على  ق��ادرة  تك�ن  لن 
ع�صابات، وهذا ه� ما ح�صل على مدى ال�صهر القليلة املا�صية 
يف العراق و�ص�ريا. هذه العمليات ل حتظى بتغطية اخبارية 
كبرية، اأما لأنها تقع يف ال�صحارى ال�ا�صعة على احلدود بني 
العراق و�ص�ريا اأو ب�صبب ا�صتهدافها انظمة ل تروق لنا، مثل 

احلك�مة ال�ص�رية يف دم�صق.

من رحم احلروب ولدت داع�ص. ففي العام 2001، عندما وقعت 
هجمات 11 اأيل�ل، كان تنظيم القاعدة الذي انبثقت منه داع�ص 
لحقًا م�ؤلفًا من �صبكات من املتع�صبني املتطرفني وب�صع مئات 
من املقاتلني يقيم�ن مع�صكرات لهم يف افغان�صتان. كان�ا قليلي 
العدد حد ال�صطرار اىل ا�صتئجار بع�ص رجال القبائل الفغان 
املحليني لتغطية نق�ص العدد كلما �ص�روا ا�صرطة فيدي� تروج 

لهم.
غزو العراق يف العام 200٣ ه� الذي ح�ل القاعدة يف العراق، 
ق�ية.  ع�صكرية  حركة  اىل  ال��زرق��اوي،  م�صعب  اب���  بقيادة 
بف�صل  معاقلها  عن  التخلي  على  الق�ة  ه��ذه  ارغمت  وعندما 
املجتمع  داخ��ل  املعار�صة  ق�ة  وتداعي  المريكية  التعزيزات 
العربي ال�صني يف 200٧، تقهقرت القاعدة يف العراق منكفاأة 

اىل خمابئها حتينًا لفر�صة اف�صل.
الهلية  احلرب  اقبلت  ما  �صرعان  اإذ  ط�ياًل  انتظارها  يطل  مل 
من  الكافية  امل���ارد  احلركة  لدى  وكانت   2011 يف  ال�ص�رية 
اأن  اأتذكر  ل�صاحلها.  الح��داث  م�صار  لتح�يل  و�صالح  رج��ال 
بع�ص الزعماء يف بغداد قال�ا يل، وكان ذلك يف 2012  201٣، 
اأن حركة التمرد ميكن اأن ت�صتعل يف العراق جمددًا ما مل تخمد 

احلرب يف �ص�ريا ب�صرعة.
العام 201٤  ففي  قال�ه.  ما  ثبت �صدق  ال�قت حتى  ومل يطل 
اذهلت داع�ص، كما �صارت تدعى، العامل حني برزت من معاقلها 
غرب  مناطق  وجتتاح  امل��صل  مدينة  على  لت�صت�يل  النائية 

العراق و�صرق �ص�ريا.
الق�ى الغربية ترغب يف قهر داع�ص، ل �صك يف هذا، ولكنها يف 
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اإعادة بناء ق�اتها من  اخلالفة الي�م قد هزمت، ولكن داع�ص حتاول 
جديد، وكذلك تفعل الفرقة الذهبية، وم�صاعيها خالل ال�صن�ات القليلة 
املقبلة �ص�ف تك�ن حا�صمة يف حتديد ما اذا كانت داع�ص �صتنجح يف 

النه��ص مرة اأخرى لتهدد العامل.
طالب  الفريق  يدعى  احل��دوث  من  ذل��ك  منع  عن  امل�ص�ؤول  ال�صخ�ص 
�صغاتي الكناين، قائد الفرقة الذهبية. هذا الرجل حمارب قدمي خا�ص 
احلرب مع اإيران ومن بعدها حرب اخلليج، وخالل احلملة �صد داع�ص 
التلفزي�ن  �صا�صات  الكناين وجهًا معروفًا لكرثة ظه�ره على  ا�صبح 

وه� يديل باآخر التقارير عن �صري املعارك.
م�ؤ�ص�صات قليلة فقط ميكنها اأن تفخر مبثل هذا الدور يف الجهاز على 
الكناين  الفريق  حتدث  ع�دتها.  دون  واحليل�لة  الرهابية  اجلماعة 
و�صط  اخل�صراء  املنطقة  يف  فرقته  مقر  من  الندبندنت  �صحيفة  اىل 
اآلف   10 تعدادها  البالغ  ق�ته،  باإر�صال  القرار  اتخاذ  اأن  فقال  بغداد 

رجل، ملقاتلة داع�ص كان حتركًا منطقيًا معق�ًل.
لي�صا  واجلي�ص  وال�صرطة  التقليدي،  بالعدو  لي�صت  داع�ص  يق�ل: 
مدربني على التعامل معها، اأما الفرقة الذهبية فاإنها ق�ة ذات تخ�ص�ص 
يف حماربة الرهاب. كانت الق�ات الأمنية بحاجة اىل مزيد من الزخم 
املعن�ي، ل�صيما بعد �صق�ط امل��صل، واأنا كان عندي ه�ؤلء املقاتل�ن 

املدرب�ن حتت اأمرتي، فكان ل بد يل من حتمل م�ص�ؤوليتي
من  �صل�صلة  حترز  الذهبية  الفرقة  اأخ��ذت  بغداد  من  اندفاعها  مبجرد 
النت�صارات ال�صريعة مدع�مة بالتحالف الدويل الذي تق�ده ال�ليات 
ال�صماء.  يف  املقاتلة  والطائرات  الر�ص  على  وامل�صت�صارين  املتحدة 
خا�ص�ا مع داع�ص حرب مدن يف ميادين تكريت والرمادي والفل�جة 
من  الق�ي  ال�صند  جاءهم  ذلك  بعد  امل��صل.  اىل  الطريق  ط�ل  على 
حتت  تن�ص�ي  وحدات  وهي  حديثًا،  امل�صكلة  ال�صعبي  احل�صد  ق�ات 
مظلة م�حدة معظم مقاتليها من ال�صيعة الذين ناهز تعدادهم 60 األفًا.

مع ارتفاع عدد املعارك التي ك�صبتها الفرقة الذهبية منت �صعبيتها يف 
قل�ب النا�ص. كان ذلك حت�ًل م�ؤثرًا وعظيمًا مل�ؤ�ص�صة كان يطلق عليها 

ذات ي�م ا�صم الفرقة القذرة.
الذهبية بعد فرتة ق�صرية من غزوه  الفرقة  اأ�ص�ص اجلي�ص الأمريكي 
تقدمه اجهزة  ان  ا�صتطاعت  ما  اف�صل  العراق، جن�دها هم نخبة من 
الأمن الأخرى، بعد ذلك تعر�ص�ا لعملية انتقاء م�صددة اأ�صرفت عليها 
ي�كل اىل  كان  تاأ�صي�صها  اأول  منذ  الأمريكية.  القبعات اخل�صر  ق�ات 
وكانت  متخ�ص�صة،  ا�صتخبارية  مداهمة  عمليات  تنفيذ  الق�ة  هذه 

تق�م بها على خري وجه.
 200٧ يف  العراق  من  بالن�صحاب  الأمريكية  الق�ات  بدء  مع  ولكن 
و�ص�ء  الف�صاد  الذهبية  الفرقة  اىل  وت�صلل  تتداعى،  الأم���ر  اأخ��ذت 
القيادة  واتهمت  الأمنية،  الجهزة  �صائر  بهما  ابتليت  اللذين  الدارة 
خ�ص�مها  ملالحقة  ال��ف��رق��ة  ه��ذه  ت�صتخدم  ب��اأن��ه��ا  اآن����ذاك  ال�صيا�صية 

ومعار�صيها.
باجلي�ص  اخلا�صة  الق�ات  يف  متقاعد  عقيد  وه�  ويتي  ديفد  يق�ل 
الأمريكي وم�صت�صار �صابق للفرقة الذهبية: يف العام 200٩ كان ينظر 
اىل الفرقة الذهبية على انها فرقة من احلر�ص اخلا�ص. فقد كان هنالك 
فرتة  اب��ان  حتى  يجري  هذا  وك��ان  ال�صيا�صيني،  للخ�ص�م  ا�صتهداف 
وج�د امل�صت�صارين الأمريكيني. كانت الفرقة تتبنى منظ�رًا مفاده اأن 

كل اأمر �صادر عن رئي�ص ال�زراء واجب التنفيذ
بيد اأن هذه النظرة تغريت مبجيء داع�ص، كما يق�ل ويتي الذي كان 
العراق.  يف  ق�صاهما  دورت��ني  مدى  على  الكناين  للفريق  م�صت�صارًا 
يق�ل: ارتفعت �صعبية الفرقة اىل اأن �صاهت �صعبية رواد ف�صاء وكالة 

نا�صا يف ال�صتينات.
امل�ؤ�ص�صة  اأنها  على  الذهبية  الفرقة  اىل  ينظر  �صار  احل��ني  ذل��ك  منذ 
وقادتها  فمقاتل�ها  الطائفية،  م��ن  املتطهرة  ال��ع��راق  يف  ال���ح��ي��دة 
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ا مل ُي�صّلط عليه ال�ص�ء عن كثٍب ، ول�صيما يف بلدنا ، تلك  بيد اأنَّ ممَّ
القت�صادية  التنمية  الف�صاد على �صعيد  ُيخِلّفها  التي  الآثار اخلطرية 
ال�ص�ء  لت�صّلط  الدرا�صة  هذه  جاءت  الفراغ  هذا  ل�صِدّ  م�صعًى  ويف   .
على هذه اجلزئية . وبغية الإحاطة بامل��ص�ع ، �صاأق�م باحلديث عن 

حم�رين رئي�صني :
الف�صاد والتنمية القت�صادية  اإىل العالقة بني  ا الأول ف�صاأ�صري فيه  اأمَّ
التنمية  على  الف�صاد  يرتّبها  التي  الآث��ار  فيه  ف�صاأبنّي  الآخ��ر  ��ا  واأمَّ  ،

القت�صادية يف البلد .

المحور األول
العالقة بني الف�صاد والتنمية القت�صادية

لبيان هذه العالقة لبد من التطرق اإىل م�صاألتني اثنتني :
التنمية  لعملية  م�صاحبًا  يك�ن  حينما  الف�صاد  اإىل  النظر  هي  الأوىل 
ُمعِ�قًا  يك�ن  حينما  الف�صاد  اإىل  النظر  هي  والثانية   ، القت�صادية 

للتنمية .
- الف�صاد امل�صاحب للتنمية القت�صادية :

التنمية  وازده�����ار  ال��ف�����ص��اد  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اأنَّ  ال��ك��ث��ريون  يعلم  ل  ق��د 
وت��صعت  ازده���رت  فكلما   ، اأحيانًا  ط��ردي��ٌة  عالقٌة  هي  القت�صادية 
ن�صب  زيادة  ع�امل  من  عاماًل  ذلك  كان  البلد  يف  القت�صادية  التنمية 
الف�صاد ؛ اإذ اإنَّ زيادة معدلت هذا النم� وما يرافقه من زيادة الدخل 
وزيادة الإنفاق احلك�مي والنفتاح على ال�صتثمارات الأجنبية ؛ كل 
ذلك يف�صي اإىل زيادة معدلت الف�صاد. وهذا ما ح�صل يف بع�ص الدول 
الآ�صي�ية التي �صهدت تط�رًا ومن�ًا اقت�صاديًا وا�صحًا ، مثل ك�ريا 

اجلن�بية و�صنغاف�رة وماليزيا واإندوني�صيا.
ه  ل من القت�صاد امل�جَّ وكذا احلال يزداد الف�صاد يف الدول التي تتح�َّ
اإىل القت�صاد احلر ؛ كما ح�صل يف بع�ص دول الحتاد ال�ص�فيتي بعد 

وَلئْن   . اخل�صخ�صة  نح�  نزعت  م�صتقلة  جديدٍة  دوٍل  ون�ص�ء  تفّككه 
لدى  املعي�صي  الرخاء  وحتقق  وازدهارها  القت�صادية  التنمية  كانت 
الأفراد تف�صي اإىل انخفا�ص بع�ص اأمناط اجلرائم املرتبطة ب�ص�رٍة 
التنمية  ه��ذه  ف��اإنَّ   ، املتديّن  املعي�صي  وامل�صت�ى  بالفقر  باأخرى  اأو 
وهذا الرخاء �صيف�صيان يف ال�قت ذاته اإىل ن�ص�ء اأمناٍط جديدٍة من 
والر�ص�ة  وال�صرقة  الحتيال  اأبرزها  وِم��ْن   ، والنحرافات  اجلرائم 
والتالعب بالأ�صعار والك�صب غري امل�صروع وغ�صيل الأم�ال والتهرب 
ال�صريبي والكمركي. وهذا ما اأ�صارت اإليه بع�ص الدرا�صات احلديثة 
، التي ت�ؤكد اأنَّ معدل الف�صاد يتزايد بالفعل ويتزامن مع عملية تط�ير 
على  العتداء  فر�ص  تتزايد  وهكذا   ، القت�صادي  والنم�  القت�صاد 

الأم�ال العامة مع تزايد عملية التنمية.
ازدادت  اإْذ   ، العراق  يف  وقع  قد  تقدم  ما  كل  اأنَّ  فيه  �صكَّ  ل  مما  واإنَّ 
معدلت الف�صاد مع زيادة الدخل والإنفاق ، ومع النفتاح على �صيا�صة 

ه . ال�ص�ق ونبذ �صيا�صة القت�صاد امل�جَّ
ق للتنمية القت�صادية : - الف�صاد املعِ�ّ

ال�قت  فاأنه يف   ، القت�صادية  التنمية  ي�صاحب عملية  الف�صاد  اأنَّ  كما 
املخ�ص�صة  الأم����ال  معظم  ل  تتح�َّ اإْذ   ، لها  رئي�صًا  قًا  ُمعِ�ّ يعد  ذات��ه 
 . التنمية  تتعرقل  وبذلك  ؛  الفا�صدين  م�صلحة  اإىل  التنمية  لربامج 
امل�ارد  تلك   ، التنمية  مل�ارد  املتزايد  ال�صتنزاف  اإىل  ي�ؤدي  فالف�صاد 
التي يك�ن املجتمع باأم�ّص احلاجة اإليها ؛ اإْذ يعدُّ الف�صاد �صببًا لرتفاع 
ن�صب البطالة وتزايد تكاليف املعي�صة وال�صع�ر بال�صياع الجتماعي 

؛ وكل ذلك ميِثّل اأ�صبابًا لتكبُّد خزانة الدولة تكاليف باهظة مبا�صرة .
كما اأنَّ بع�ص الفا�صدين ويف حماولة لإخفاء جرائمهم قد يلجاأون اإىل 
تعري�ص املرافق اأو امل�ؤ�ص�صات التي يرتكب�ن فيها جرائم الف�صاد اإىل 
املزيد من  اإنفاق  اإىل  ؛ واأنَّ هذا �صي�ؤدي  املتعّمد  التخريب  اأو  احلرق 

الأم�ال من اجل اإعمار هذه املرافق ؛ الأمر الذي يزيد من تكاليف 
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بالإمكان اأْن يك�ن له بع�ص الآثار الإيجابية ؟
لك�ْن  بالنظر  ؛  ال�ص�ؤال  ه��ذا  ط��رح  من  الكثريون  ي�صتغرب  ��ا  ول��رمبَّ
الإجابة عندهم وا�صحًة ومعروفًة ، وهي اأنَّ للف�صاد اآثارًا �صلبيًة فقط 

، ول ميكن اأْن تك�ن له اأية اآثاٍر اإيجابيٍة ؟
بيد اأنَّ هذه الإجابة لي�صت دقيقًة ، فعلى الرغم من اأنَّ اأغلب الآراء تكاد 
للتنمية  رئي�ٌص  ٌق  معِ�ّ اأنه  وعلى   ، للف�صاد  ال�صلبية  الآث��ار  على  جتمع 
القت�صادية ، واأنَّ وج�ده يف دولٍة ما �صي�ؤثر يف اقت�صاد تلك الدولة 
�صلبيًا ، و�صيعيق النم� القت�صادي فيها ، ويعرقل خطط التنمية . لكنَّ 
احلقيقة اأنَّ ثمة اجتاهاٍت يف العامل جتنح للق�ل ب�ج�د بع�ص الآثار 
الإيجابية للف�صاد. وبناًء على ذلك يغدو مهمًا التطرق يف هذا املقام اإىل 
الجتاهني املتقدمني ، الجتاه القائل ب�ج�د الآثار الإيجابية للف�صاد 
يف التنمية القت�صادية ، والجتاه القائل بعدم وج�د مثل هذه الآثار 

البتة ، بل ب�ج�د الآثار ال�صلبية فقط .
 الجتاه الأول :

 الأثر الإيجابي للف�صاد يف التنمية القت�صادية :
ظل  يف  يك�ن  ��ا  اإمنَّ الف�صاد  وج���د  ع��دم  اأنَّ  اإىل  الجت��اه  ه��ذا  يذهب 
ف��اأنَّ  هنا  وم��ن  ؛  متحقق  غ��ري  وه���   ، م��ا  ملجتمٍع  امل��ث��ايل  ال��ن��م���ذج 
للتنمية  ، ول يك�ن مناوئًا  دائمًا  باملجتمع  ذاته ل ي�صرُّ  الف�صاد بحد 
ت�ص�د  دولٍة  يف  ي�صت�صري  الف�صاد  كان  اإذا  وخ�ص��صًا   ، القت�صادية 
اإذا كان  فيها البريوقراطية وامل�ظف�ن الإداري�ن غري الكف�ئني ، اأو 
حكم القان�ن فيها �صعيفًا ، كما حدث �صابقًا يف رو�صيا وال�صني . واإنَّ 
وج�د م�صت�ًى معنٍي من الف�صاد يف بع�ص احلالت ل ميِثّل عائقًا ، بل 
على العك�ص قد ُي�صهم هذا امل�صت�ى من الف�صاد يف حتقيق بع�ص املزايا 

اإيجازها  ميكن  التي   ، القت�صادية  التنمية  م�صت�ى  على  الإيجابية 
بالآتي :

واجلهد  املرهقة  التنظيمية  ال�ص�ابط  تفادي  يف  الف�صاد  ُي�صهم   -1
القان�ين والإداري امل�صاحب لن�صاأة ال�صتثمار.

على  التغلب  يف  امل�صتثمرين  قبل  من  ُتدفع  التي  الر�صى  ت�صاعد   -2
احل�اجز والع�ائق التي ت�صعها بع�ص الدول اأمام التجارة الدولية 
؛ ما يعني اأنَّ الر�ص�ة تفتح الأب�اب اأمام ال�صتثمار اخلارجي ؛ وكل 

ذلك ُي�صهم يف ت�فري فر�ص العمل وتن�صيط احلركة التجارية .
�صيتم  اإذ   ، ال�صركات  بني  التناف�ص  من  ن�عًا  الر�صى  هذه  تخلق   -٣
ا�صتبعاد ال�صركات الأ�صغر و�صتبقى ال�صركات الأكرب والأكفاأ والأق�ى 

، وهي اأف�صل للدولة من حيث التعامل .
٤- اأنَّ الف�صاد يف هذه ال�ص�رة �صُي�صهم يف ا�صتغالل ال�قت لل�صركات 
الذين تك�ن  اأولئك  اإْذ �صيق�م   ، لل�قت وزنًا  الذين يقيم�ن  والأف��راد 
الر�ص�ة  بتقدمي  ن�صبيًا  مرتفعة  لل�قت  البديلة  الفر�صة  تكلفة  لديهم 
مل�ظفي احلك�مة رغبًة يف ق�صاء م�صاحلهم واحل�ص�ل على امل�افقات 
والرتاخي�ص يف اأقل وقت ؛ ما يعني اأنَّ الف�صاد اأ�صهم بت�فري ال�قت 

ملن ترتفع لديهم قيمة ال�قت .
5- ُيخِفّف الف�صاد العبء ال�صريبي على ال�حدات القت�صادية ، الأمر 
وج�د  ظل  يف  احلك�مة  لأن  وذلك  ؛  القت�صادي  النم�  ُي�صجع  الذي 
الر�صى والف�صاد لن تك�ن بحاجٍة اإىل زيادة ال�صرائب لتم�يل الزيادة 
يف رواتب امل�ظفني .كما اأنَّ ذلك �صي�صاعد ، بح�صب راأيهم ، يف رفع 

امل�صت�ى املعي�صي للم�ظفني ذوي الدخ�ل املنخف�صة.
6- واأكرث من ذلك كله ، يذهب البع�ص اإىل اأنَّ الف�صاد قد ي�ؤدي اإىل 
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وا�صتمرارها  ظه�رها  يرتبط  مل  ممتدة،  تاريخية  ظاهرة  الإره��اب 
بزمان معني، وه� لي�ص بالظاهرة العر�صية اأو وليدة ال�صدفة، اأنه من 
الظ�اهر �صديدة التعقيد التي ثار ح�لها الكثري من اجلدل والنقا�ص، 
اآلياته،  وتن�ع  املتداخلة  واأبعاده  العديدة  خل�صائ�صه  ذلك  ويرجع 
ومدل�له  معناه  ح�ل  ال�صجال  واأختالف  املمتد  تاريخه  على  عالوة 
وعالقته بالظ�اهر الأخرى ذات العالقة با�صتخدام الق�ة اأو التهديد 

بها.
بالبحث والدرا�صة من  الإره��اب  تناول       كل هذا، جعل من م�صاألة 
قبيل ال�صهل املمتنع، فعلى الرغم من و�ص�ح تنامي الظاهرة على مدى 
حقب ط�يلة من الزمن، اإذ اأ�صبح ثابتًا ن�صبيًا يف تاريخ الب�صرية، اإل 
اأن الإرهاب مركب تركيبًا معقدًا ب�صكل ل يخفى على ذي علم ودراية، 
ب��ني احلكام  الأف����راد واجل��م��اع��ات،  ب��ني  ال��دول��ة  داخ���ل  فه� يح�صل 
واملحك�مني، في�ؤدي دورًا كبريًا يف عملية التح�لت ال�صيا�صية، اإذ له 
املت�قعة واملنتظرة  ال�صيا�صية وبتح�يالتها  باملمار�صة  عالقة وطيدة 
�صنيع  فه�  الجتماعية،  النقالبات  يف  دوره  عن  ف�صاًل  هذا  اأحيانًا، 
اأف��راد  قبل  م��ن  ال��دول��ة  خ��ارج  يح�صل  اأن��ه  كما  امل��دن��ي��ة،  املجتمعات 
اأحيانًا دول، فقد وظفت دول واأنظمة �صيا�صية  وجماعات قد تدعمهم 

عدة الإرهاب وا�صتفادت منه عرب مراحل التاريخ.
     وعلى الرغم من كل الدرا�صات والأبحاث التي تعاملت مع الإرهاب، 
والتعريفات املتعددة واملختلفة التي اأعطتها لهذه الظاهرة التاريخية 
الدار�صني والباحثني  الإتفاق مل يح�صل بني  اأن  اإل  املمتدة املتجددة، 
ح�ل تعريف جامع مانع لالإرهاب يغطي كل اأ�صكاله ومظاهره، لذا جلاأ 
املجتمع دويل ع��صًا عن ذلك اإىل درا�صة طرق مكافحته وه� وباقي 

اأ�صكال اللج�ء للق�ة والعنف.
املمكن ق�له  الذي من  فما  اأكرث منه حتليلي،        بحثنا هذا و�صفي 
بعد كل الذي قيل عن الظاهرة، وكم الأدبيات ال�صيا�صية والجتماعية 

التي كتبت لتف�صريها ور�صد حركتها التاريخية و�صريورتها، لذا فاإن 
هذا البحث رحلة ق�صرية ل�صرب غ�ر هذه الأدبيات وملحة م�جزة عما 

ت��صلت اإليه.     

موجز تاريخ العنف البشري
     اأن لظاهرة الإرهاب تاريخ ط�يل، مر خالله مبراحل، اأ�صطبغ يف 
كل مرحلة من هذه املراحل ب�صبغتها واأ�صهمت يف �صريورته، ولطاملا 
العنف  لأع��م��ال  اللج�ء  عن  باحلديث  الإره���اب  عن  احلديث  اأرت��ب��ط 
�ص�اء من فرد بعينه اأو جمم�عة، منظمة اأو غري منظمة، من الأفراد، 
لقمع معار�صيه،  اأو  اأركان حكمه  لت�طيد  له  ا�صتعمال نظام حاكم  اأو 
دور  له  ك��ان  فقد  القدم،  منذ  الب�صرية  العنف  فعل  �صاحب  ذل��ك،  لكل 
تاريخي م�صه�د تقريبًا يف كل اأن�اع ال�صراع بني الأفكار والإرادات 
اأو املجم�عات خمتلفة الأنتماء، وميكن تعقب ن�صاأته جنبًا اإىل جنب 
اخل�ص��ص،  وجه  على  منه  ال�صيا�صي  الإن�صاين،  املجتمع  ن�صاأة  مع 
اللج�ء  العديد من مظاهر  القدمية وال��صطى  الع�ص�ر  حيث �صهدت 

للعنف كاأداة للتعامل ال�صيا�صي، وللتمرد �صد الِق�ى احلاكمة.
      واإذا ما كان هذا العنف قد اأتخذ م�صمى الإرهاب فيما بعد، فاإن الكثري 
املمكن  اإنه من غري  ال�صيا�صية والجتماعية يرون  العل�م  من باحثي 
ال�ص�رة  اإن  الق�ل  اإىل  بع�صهم  يذهب  فيما  الإره���اب،  �ص�ر  ح�صر 
ال�حيدة التي ظهرت لتدل على الإرهاب ط�ال اأكرث من األفي عام على 
الأقل، اأي منذ ورد الن�ص على حظرها دون ت�صميتها يف اأول اتفاقية 
عرفها التاريخ وهي اتفاقية قاد�ص )1258 ق.م(، هي جرمية الغتيال 
ال�صيا�صي خا�صة العتداء على حياة املل�ك يف �ص�رته الأوىل التي 
ظهر بها، اإذ �صددت التفاقية املربمة بني رم�صي�ص الثالث وحات��صيل 
ملك احليثيني يف اآ�صيا ال�صغرى على �صرورة ت�صليم مرتكبي جرائم 
العتداء على املل�ك واأ�صرهم يف البلدين، )الأ�صعل، 2005( وي�صجل 
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ظه�ر  نتائجها  من  التي  الأوىل،  العاملية  احل��رب  فتيل  اأ�صعلت  التي 
واأملانيا  اأيطاليا  من  كل  يف  القمعية  الت�ليتارية  ال�صلط�ية  الأنظمة 
مثلت  اإذ  وهتلر،  و�صتالني  مب��ص�ليني  متمثلة  ال�ص�فيتي  والحت��اد 

هذه الأنظمة ال�ص�رة احلديثة لإرهاب الدولة.
وخطًا  حت�ل  نقطة  البع�ص  لدى  الثانية  العاملية  احل��رب  ر�صمت       
ن�صب  اإذ  الع�صرين،  القرن  يف  لالإرهاب  تاريخني  بني  عميقًا  فا�صاًل 
العاملية  احلرب  نتائج  اإىل  اأ�صا�صًا،  الإرهابية،  الأعمال  بروز  البع�ص 
الثانية، حيث عرف العامل اأكرث من م�جة من العنف اأطلق عليها، من 
وجهات نظر متباينة، اأ�صم الإرهاب، ويف كل مرة كانت لكل من هذه 
امل�صطلعة  الأط��راف  باأختالف  اأختلفت  التي  خ�ص��صيتها  امل�جات 
بها، ف�صاًل عن اأختالف الهدف واإي�صًا ال�صياق املحلي والدويل الذي 

تتحرك يف اإطاره. )عز الدين، 1٩٩٤(
     يف �صبعينات القرن الع�صرين، اتخذ الإره��اب بعدًا دوليًا مميزًا، 
اختطاف  تر�صيخ �ص�ر عمليات  اأدى  اإذ  اإنكاره،  نحٍ� ل ميكن  وعلى 
بالتغطية،  اجلديرة  الإرهابية  الأعمال  اأك��رث  باعتبارها  الطائرات، 
تلقائيًا اإىل تدويل امل��ص�ع. )تاونزند، 201٤( اأما ت�صعينات القرن 
الذي  اجلديد"  "الإرهاب  الأدب��ي��ات  يف  ي�صمى  ما  بظه�ر  اأذن��ت  فقد 
ثم   ،1٩٩٣ ني�ي�رك  يف  العاملي  التجارة  مركز  تفجري  مع  اأنطلق 
وال��ذي   1٩٩5 ط�كي�  يف  امل��رتو  حمطة  يف  ال�صارين  بغاز  الهج�م 
 )2006  Aum Shinrikyo(، )Spencer( ُتدعى  دينية  طائفة  نفذته 
لالأ�ص�لية  اإحياء  عملية  العامل  واج��ه  الع�صرين،  القرن  نهاية  ويف 
الدينية، وه� تط�ر حمريِّ للكثريين ممن افرت�ص�ا اأن عملية العلمنة، 
اأ�صبح  فجاأة  فيها،  رجعة  ل  عملية  كانت  مت�صاوية،  غري  كانت  مهما 
احلديث  املجتمع  �صع�د  اإن  القائل  الرا�صخ،  الليربايل  الف��رتا���ص 
واأف�ل جنم الدين كانا وجهني لعملة واحدة، حماًل لل�صك، ظهرت اآثار 
ال�صدمة جراء ذلك يف الكتابة ح�ل الإرهاب؛ حيث ُدفع الدين يف ثقة 

اإىل مقدمة دوافع الإرهاب. )تاونزند، 201٤(
القرن  �صهد  التكن�ل�جيا،  وع�صر  املعل�مات  ث���رة  ظه�ر  وم��ع       
اإذ اأنتقل اإىل �صاحة جديدة  احلادي والع�صرين نقلة ن�عية لالإرهاب، 
تتالئم مع م�صتجدات الع�صر، فاأ�صبحنا ن�صمع بالإرهاب الألكرتوين 

 ."Cyber Terror" اأو ال�صيرباين
 ،"Sicarii" "اأما على م�صت�ى التنظيم، في�صار اإىل اأن "ال�صيكاري     
الدنيا  الرتب  تتاألف من رجال من  التنظيم  عالية  دينية  وهي جماعة 
الأول  القرن  نهاية  اإىل فل�صطني يف  الذين وفدوا  الزيل�ت  من طائفة 
قبل امليالد، بعد اأن كان البابلي�ن قد �صتت�هم عام 586 ق.م، بهدف 
اإعادة بناء الهيكل الذي عرف باملعبد الثاين، هي اأول منظمة اإرهابية 
�صيكا  ت�صمى  ق�صرية  �صي�ف  من  ت�صميتها  ج��اءت  التاريخ،  عرفها 
خ�ص�مهم  بها  ويقتل�ن  عباءاتهم  حتت  يخبئ�نها  اأع�صاءها  ك��ان 
و�صحاياهم يف و�صح النهار اأثناء الحتفالت العامة لين�صروا الرعب 
بني النا�ص. )Laqueur، 2001( )�صعيب، 2001( )عز الدين، 1٩٩٤( 
     كما ت�صري م�صادر اأخرى اإىل منظمة اإرهابية ذائعة ال�صيت ظهرت 

"احل�صا�صني"، وهي فرع من  القرن احلادي ع�صر عرفت بجماعة  يف 
العبا�صية  الدولة  اأواخ��ر  يف  ال�صباح  احل�صن  اأن�صاأها  الأ�صماعيلية، 
واأتخذت من قلعة "اأمل�ت"، ذات املكان الع�صي، يف بالد فار�ص، مقرًا 
ع�صر،  الثالث  القرن  يف  املغ�ل  قمعها  وقد  �ص�ريا،  اإىل  وامتدت  لها، 
بلغت اجلماعة درجة عالية من التنظيم ويرجع اإليها اإبتكار الإرهاب 
حرب  يف  الدخ�ل  ي�ؤهلها  ل  مما  عددها  لقلة  نتيجة  للحرب  كبديل 
اإىل ال�لة واحلكام من  مع خ�ص�مها، ومن ثم وجهت فرق الغتيال 
اخل�ص�م لإجبارهم على الر�ص�خ للمطالب ال�صيا�صية لهذه املجم�عة، 
كما قامت باغتيال )Conrad of Montferrat( حاكم القد�ص ال�صليبي. 

)ريا�ص، Laqueur( )2005، 2001( )عز الدين، 1٩٩٤(
     ويف الهند، منت�صف القرن الثالث ع�صر، ظهرت جماعة �صرية من 
يق�م�ن  كان�ا  لأنهم    "Thugees""اخلناقني" تدعى  خمتلف  ن�ع 
الأجنل�-هندية  ال�صلطات  اأنكرت  حرير.  بربطة  �صحاياهم  بخنق 
 )William Sleeman( وج�د اجلماعة اإىل اأن قام حاكم الهند ال�صري
بدرا�صة امل��ص�ع ودمر الطائفة يف القرن التا�صع ع�صر، كان اختيار 
اإن  ال�صيا�صية،  اأهدافهم  اأن  كما  متامًا،  ع�ص�ائيًا  لل�صحايا  اجلماعة 
وجدت، مل يكن من ال�صهل التعرف عليها ومل ي�صجل على اأفعالهم اأنهم 

)2001 ،Laqueur( .كان�ا يريدون اإرهاب احلك�مة اأو ال�صكان
     وي�صري حتليل مقارن عميق، اأجراه David Rapoport، بني هذه 
اجلماعات الدينية الثالث: ال�صيكاري، واحل�صا�صني، واخلناقني، اإىل 
اأوج��ه ت�صابه بينها، ل �صيما يف  اأوج��ه اختالفات قدر وج���د  وج���د 
انتفا�صة  اإثارة  اإىل  تهدف  ال�صيكاري  كانت جماعة  اإذ  الق�صد،  م�صاألة 
)با�صتخدام  ثم مزجت بني  الروماين، ومن  يه�دية عامة �صد احلكم 
ال�صيا�صي، باملثل، تبنت  الأمل يف اخلال�ص والإرهاب  عبارة لك�ر( 
باأنها  البارزين  الإ�صالميني  اأح��د  و�صفها  التي  احل�صا�صني،  جماعة 
ال�صيا�صي، ب�ص�رة منهجية خمططة،  الإرهاب  ت�صتخدم  اأول جماعة 
ام، واخللفاء، وملك �صليبي،  قتل احلكَّ فدائيًا وانتحاريًا يف  اأ�صل�بًا 
الثاكي  تبدو جماعة  الهامة، يف حني  الدينية  الأيام  علنًا يف  بالطعن 
كان  ل�صحاياها  اختيارها  اأن  يف  ال�صيا�صي،  العمل  عن  بعدًا  اأك��رث 
ُيعّد م�صاألة غام�صة بالن�صبة لأي غريب عن اجلماعة، ورمبا لأع�صاء 
م اأي م�ؤ�صر على العتقاد باإمكانية  اجلماعة اأي�صًا، فالهندو�صية ل تقدِّ
تغيري املجتمع، ومن ثم اتخاذ خط�ات �صيا�صية؛ اأي اإنه على اأق�صى 
باأنهم  لأنف�صهم  ت�ص�رهم  يف  الثاكي،  جماعة  اأن  اعتبار  ميكن  تقدير 
القائم.  النظام  عن  مدافع�ن  العامل،  ت���ازن  على  باحلفاظ  ُملَزم�ن 

)تاونزند، 201٤(
قرا�صنة  اأنت�صرت بني  �صرية م�صلحة  ال�صني ظهرت جماعات       يف 
الأنهار واخلارجني عن القان�ن القاطنني يف التالل، كذلك بني �صكان 
العمليات  ينفذ  لكل جماعة ع�ص� مدرب  ال�صمعة، وكان  املدن ح�صني 
قتلة  بينهم  ك��ان  كما  الب��ت��زاز،  بعمليات  بع�صهم  اأنخرط   ،)Boxer(
هذه  اأدارت  اأج���ر،  اأع��ل��ى  ي��دف��ع  ل��ل��ذي  خدماتهم  يبيع�ن  م��اأج���ري��ن 
لبع�ص  كانت  كذلك  امللح،  تهريب  وعمليات  القمار  بي�ت  اجلماعات 
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 )201٧( Greene يف حني يرجع ،)قطعًا، ه� )نظام اأو حكم الرتويع
ال�صتخدام الأول للم�صطلح يف العام 1٧٩5 يف قام��ص اأوك�صف�رد 

الإجنليزي، بعد مدة وجيزة من هذه الأحداث العنيفة.
     ومن الباحثني من ذهب اإىل اأن امل�صطلح ماأخ�ذ يف اأ�صله عن اللغة 
"Terroris" منذ زمن ط�يل،  اإذ ا�صتخدم الفر�ص م�صطلح  الفار�صية، 
يعني  ال��ذي  )تر�صاندن(  م�صطلح  احلديثة  الفار�صية  منه  وا�صتقت 
بحدود  الأورب���ي  ال��ت��داول  �صاحة  اإىل  وانتقل  رع��ب،  تخ�يف/خلق 
18٧0، )�صالح، 201٤( يف حني يذكر �صعيب )2001( اإن كلمة اإرهاب 
وهي   ،1٣55 عام  الفرن�صية  اللغة  يف  مرة  لأول  ظهرت    "Terreur"
قلقًا  اأو  "خ�فًا  يعني  ال��ذي   ،"Terror" الالتيني  الأ�صل  من  م�صتقة 

متناهيًا من تهديد غري ماأل�ف وغري مت�قع".
     قد يك�ن الإرهاب امل�صطلح الأكرث ت�صيي�صًا من بني مفردات اللغة 
ال�صيا�صية، وبعد ما يقارب الثمانني عامًا من اقرتاح ع�صبة الأمم لأول 
على  التفاق  لي��زال  لالإرهاب،  قان�نيًا  تعريفًا   ،1٩٣٧ عام  يف  مرة، 
على  يح�ز  لالإرهاب  واحد  تعريف  ي�جد  فال  املنال،  بعيد  "تعريف" 
امل�صتخدمة،  الإرهاب  تعاريف  املئات من  كامل، بل هناك  قب�ل دويل 
)Schmid، 2011( وقد اأعتقد Laqueur )1٩٧٧( اأن التعريف ال�صامل 
املنظ�ر،  امل�صتقبل  يف  عليه  العث�ر  يتم  ولن  م�ج�د  غري  لالإرهاب 
 )2005( الأ�صعل  ي��رى  ه��ذا  اأعتقاده  على  ط���ال  عق�د  م��رور  وبعد 
�صع�بة يف الأدعاء باإن اأدبيات الإرهاب على كرثتها قد عرفت نظرية 
�صاملة تف�صر الظاهرة الإرهابية مبختلف تن�عاتها واأجتاهاتها، وذلك 
لأختالف املفاهيم واملعتقدات والتف�صيالت لدى الباحثني، يف ال�قت 
الذي يت�جب فيه امل�ازنة بني احلاجة اإىل حتديد الق�صمات العامة يف 
م�اجهة احلاجة اإىل الأعرتاف بالق�صمات اخلا�صة باحلالت الفردية، 
الأمر الذي قد يغلف م�صاألة تعريف الإرهاب بطابع �صخ�صي وعاطفي 

ح�صا�ص.
اأ�صباب غم��ص الأ�صطالح  اأهم  اإن واح��دًا من       لي�ص ثمة �صك يف 
من  العديد  اأط��راف  من  طرف  كل  اإليه  يلجاأ  ما  ه�  تعريفه  و�صع�بة 
الآخر  الطرف  ن�صاط  اأوجه  لبع�ص  و�صف  من  املعا�صرة  ال�صراعات 
باأنها من اأعمال الإرهاب، حتى غدا من امل�صتطاع الق�ل باإن الإرهاب 
اإرهابًا من عدمه يختلف  ُيعّد  ه� حرب الآخرين، )عامر، 1٩8٧( فما 
من دولة اإىل اأخرى ومن جماعة اإىل اأخرى، وهناك ق�ل �صائع يتكرر 
"اإن الإرهابي يف نظر  اأغلب امل�ؤلفات عن الإرهاب مفاده  وروده يف 
ُيعد يف  الآخرين، وما  اأجل احلرية يف نظر  البع�ص ه� حمارب من 
ُيعد  وغ��ادرة  دنيئة  اأجرامية  اأعمال  اأو  اإرهابية  عملية  البع�ص  نظر 
اأو  املقاومة  اأعمال  من  اأو عمل  فدائية  عملية  الآخ��ر  البع�ص  نظر  يف 

التحرير". )عز الدين، 1٩٩٤(
العبارة، �صمنًا، على عدم وج���د تعريف م��ص�عي        وت��دل هذه 
اإنها  كما  ال�صراع،  يف  لل�صل�ك  عاملية  معايري  وج�د  وعدم  لالإرهاب، 
الطريقة  �صرعي، بني  �صرعي وماه� غري  ماه�  ح��دودًا بني  تر�صم  ل 
رهانات  طرحها  على  ع��الوة  للقتال،  ال�صحيحة  وغ��ري  ال�صحيحة 

ف��اإن  وه��ك��ذا    )1٩8٧  ،Jenkins( التعريف،  مهمة  على  �صيا�صية 
واإيدي�ل�جية  قيمية  باأنحيازات  يرتبط  ما  غالبًا  املفه�م  اأ�صتخدام 
لال�صتغالل  عر�صة  امل�صطلح  فكان   )1٩٩2 )اإب��راه��ي��م،  و�صيا�صية، 
اأو  �صابقًا  �ص�اء  كثرية،  اأح��داث  من  ات�صح  كما  �صيا�صية،  لأغرا�ص 
حاليًا، )Bimbere، 200٣(  اإذ مل تت�اَن الدول على الإطالق يف و�صم 
)تاونزند،  ال��صف.  بهذا  عنف،  اأعمال  ميار�ص�ن  الذين  خ�ص�مها، 

)201٤
     وقد اأدى اخلالف يف وجهات النظر وهذا اخللط والت�ص�ي�ص اإىل 

نتائج اأهمها: )عز الدين، 1٩٩٤(
1. اأ�صبح تعريف الإرهاب م�صكلة ع�صية احلل، اإذ من الع�صري الت��صل 
اإىل حتديد جمرد لالإرهاب دون اإدخال عنا�صر خارجية عنه متثل كل 

الآراء املتباينة.
دولية  معاهدات  اأو  اتفاقيات  اإىل  الت��صل  �صع�بة  ذلك  عن  نتج   .2
اأه��داف وم�صم�ن هذه  ال��ذي يجعل  الأم��ر  ال��دول،  لأختالف م�صالح 

التفاقيات حمل اأختالف.
باأنعدام  ب��الإره��اب  املختلفة  ال�صيا�صي  العنف  ���ص���ر  اأخ��ت��الط   .٣
الفا�صل بينه وبني بع�ص �ص�ر اجلرائم ال�صيا�صية واجلرمية املنظمة 

وديكتات�رية الدولة، بالإ�صافة اإىل �ص�ر احلرب واجلرائم العادية.
ال�صراع  يف  كظاهرة  الإره��اب  ومعنى  الإره��اب  مفه�م  اأختالط   .٤
ال�صيا�صي مع اأمناط اأخرى من العنف ال�صيا�صي مثل حركات التمرد 
والع�صيان والأنقالبات، اإىل حد و�صل فيه الأمر اأحيانًا اإىل عد بع�ص 

و�صائل ال�صغط ال�صيا�صية ن�عًا من الإرهاب.  
واخللط،  اللب�ص  ولتجنب  ال��دول��ي��ني،  املحامني  بع�ص  ي��رى  ل��ذا       
التعريف،  ملع�صلة  ممكن  كحل  احل��رب  بق�انني  ال�صتعانة  اأمكانية 
اأمكانية تعريف الإرهاب م��ص�عيًا وفقًا لن�عية  اآخرون  بينما يرى 
 ،Jenkins( ،الفعل، ولي�ص بح�صب ه�ية مرتكبيه اأو طبيعة دع�اهم
طريق  ع��ن  ل  الإره��اب��ي��ني  حت��دي��د  اإمكانية  اآخ����رون  وي���رى   )1٩8٧
تلك  اأختيارهم حتقيق  اإمنا عن طريق درا�صة كيفية  اأهدافهم،  درا�صة 
الأهداف، ونتيجة لذلك تظهر عدة مدار�ص حتاول العث�ر على مدخل 

 )2002 ،Byford(:للتعريف
القان�نني  ِكال  اإن  اإىل  اأ�صتنادًا  �صرعيًا،  نهجًا  ترعى  مدر�صة  الأوىل: 
قد  وعليه،  املنظم،  العنف  اأحتكار  الدولة  يخ�لن  وال��دويل  الداخلي 
ي�ظف  ال��دول  غري  من  فاعل  باأنه  لالإرهابي  ب�صيطًا  تعريفًا  ت�صتنبط 
العنف لأهداف �صيا�صية، وطبقًا لهذا املنطق، فاإن العنف الذي ميار�صه 
ميار�صه  الذي  العنف  ذلك  بينما  اإرهابًا،  ُيعّد  ل  �صع�بهم  على  القادة 

خ�ص�مهم املحليني على �صكل ث�رة اأو نح�ها ُيعّد كذلك.
يف  طبعه  الإره���اب  ي��روم  ال��ذي  اخل���ف  على  تركز  مدر�صة  الثانية: 
 "Terror" النف�ص بالتدريج، وهذا ه� الأ�صتخدام املبتكر لكلمة رعب 
الإرهابي�ن  ُيعّد  املدر�صة،  هذه  ملنطق  وطبقًا  ال�صيا�صية،  البيئة  يف 
اإىل  لل��ص�ل  خ�ص�مهم  برتويع  يريدون  ما  نيل  اإىل  يهدف�ن  اأنا�صًا 
اإذعانهم، واحلقيقة امل�ؤملة هنا اإن اأ�صتخدام الق�ة لأغرا�ص �صيا�صية، 
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الأول�يات، )Long، 2002( ويرتتب عليه اخل�صي�صة الثالثة.
ثالثًا: الإرهاب و�صيلة للقتال اأو ا�صرتاتيجية اأو تكتيك، فبالإ�صافة اإىل 
كاأجراء  الإرهاب  اأ�صتعمال  اأ�صرتاتيجية ميكن  اأحت�اءه على عنا�صر 
تكتيكي من �صمن خمطط �صيا�صي وع�صكري �صامل، وبعبارة اأخرى 
يعطي  ما  وه��ذا  ال�صراع،  يف  الع�صكرية  للق�ة  العادي  ال�صتخدام 
�صالحًا  الإره��اب  يك�ن  فقد  ال�صيا�صي،  ال�صراع  يف  اأهمية  الإره��اب 
يك�ن  اأو  التقليدية،  الق�ة  عنا�صر  ميلك  ل  ال��ذي  ال�صعيف  للطرف 
اأغرا�ص  لتحقيق  عاملية  اأو  اأقليمية  ق�ة  اأو  دول��ة  ت�صتخدمه  �صالحًا 
�صيا�صية بالن�صبة لدولة اأو ق�ة اأقليمية اأو عاملية حني ل ت�صتطيع اأو ل 
ترغب يف اأ�صتخدام الق�ة الع�صكرية التقليدية، ويتم تبني التكتيكات 
اأو ال��صائل  الإرهابية عند ف�صل ال�صيغ الأخرى من ال�صراع امل�صلح 
الدبل�ما�صية يف اأحراز اأهداف �صيا�صية، وهكذا اأ�صبح الإرهاب عماًل 

يحدد �صيغًا للعالقة مع الآخرين. )عز الدين، 1٩٩٤(
على  الإره��اب��ي  الفعل  ينط�ي  ال�صايك�ل�جية،  ال��ت��اأث��ريات  راب��ع��ًا: 
الدعائي  اجلانب  على  باأعتماده  �صيك�ل�جية  تاأثريات  ذي  ما  تهديد 
اأو الإعالين القائم على الرمزية ذات املغزى والدللة الأو�صع من فعل 
فالإرهاب تكتيك �صايك�ل�جي ل  ذات��ه، )ح��رب، 1٩8٧(  الإره��اب يف 
ع�صكري يتم عن طريق اأ�صتخدام اأو التهديد باأ�صتخدام العنف لإكراه 
النا�ص وَم�ْن يحكم�نهم لتبني اأجراءات �صيا�صية يرغب بها َم�ْن يق�م 

)2002 ،Long( .بالفعل
     اأدى العن�صر ال�صيك�ل�جي بالعديد من املفكرين اإىل ح�صر خ�صائ�ص 
على هذه   "Aron" الإرهاب الأ�صا�صية فيه، فعلى �صبيل املثال، ي�صّدد 
اإرهابيًا  فعاًل  ن�صميه  ما  "اإن  بالق�ل:  الإره��اب  الرئي�صية يف  الناحية 
اأهمية  ال�صيك�ل�جية  تاأثرياته  اأهمية  تتجاوز  الذي  العنف  فعل  ه� 
نتائجه املادية البحت"، اأما "Julien Freund" فقد قّدم تف�صريًا دقيقًا 
وحتلياًل ثاقبًا لالإرهاب يتلخ�ص يف ك�ن الإرهاب "فعل �صيا�صي �صامل 
ل يهدف اإىل نتيجة عينية بناءة واإيجابية بقدر ما يهدف اإىل الق�صاء 
الرتهيب  فب�ا�صطة  والتفكري"،  املقاومة  يف  الأف��راد  اأمكانيات  على 
اأن  جهة،  من  ي�صتطيع  اإذ  مزدوجًا:  غر�صًا  يحقق  اأن  لالإرهاب  ميكن 
يفر�ص على العدو حالة م�صتمرة من عدم الأ�صتقرار الأمني، كما اإنه 
ي�صتطيع، من جهة اأخرى، اأن يثنيه عن الرد وامل�اجهة باإرغامه على 
عدم اللج�ء اإىل الق�ة خ�فًا من اأن يك�ن الرد اأعنف. )العكرة، 1٩8٣(      
خام�صًا: النطاق، فلالإرهاب نطاق يتم يف حدوده، ويتحدد من حيث 
الطرف  اأي  الإرهابي؛  الفعل  لأطراف  املختلف،  اأو  امل�صرتك  الأنتماء 
الفاعل، والطرف الذي يقع عليه الفعل الإرهابي ثم ال��صط اأو امليدان 
وفقًا  احل��دي��ث،  ميكن  ع��ام  وب�صكل  الإره��اب��ي،  الفعل  فيه  يقع  ال��ذي 

خل�صي�صة النطاق، عن ن�عني من الإرهاب: 
الفاعل  )اأي  كلها  اأط��راف��ه  تنتمي  "حملي"  اأو  "داخلي"  اإره���اب   .1
)حرب،  واح��دة.  ودول��ة  واحد  ملجتمع  املحيط(  وال��صط  وال�صحية 
1٩8٧( ويك�ن له وجهان، وجه مرتبط بالأفراد اأو اجلماعات، ووجه 

له عالقة باحلك�مة القائمة.

اإىل  الإره����اب  ي��ه��دف  ب���الأف���راد واجل��م��اع��ات،  م��ن ناحية تعلقه        
اإحداث ف��صى عارمة، واأ�صعاف املجتمع وتعطيل النظام ال�صيا�صي 
والج��ت��م��اع��ي، وه����ذه اأه�����داف من���ذج��ي��ة ل��الإره��اب��ي��ني ال��ث���ري��ني 
يهدف  رمبا  ذلك  على  عالوة  الف��ص�يني،  اأو  العدميني  والإرهابيني 
الإرهاب، عمدًا، اإىل التحري�ص على القمع، وفق معادلة اإن احلك�مة، 
الرد  على  جمربة  �صتك�ن  م�صتمرة،  اإرهابية  لهجمات  تتعر�ص  التي 
ال��ذي  ال�صعب،  على  ال��رد  ق�ص�ة  و�صتقع  بته�ر،  ورمب��ا  ب�ح�صية، 
وهنا  الإرهابيني،  قبل  من  ر�صاه  عدم  وحت�صيد  تعباأة  حينها  ميكن 
بالق�ة،  الطاعة  لفر�ص  احلك�مة  قبل  من  الإره��اب  اأ�صتخدام  �صيتم 
"الإرهاب  اأو  الدولة"  "اإرهاب  ي�صمى  ما  اإىل ظه�ر  يدفع  الذي  الأمر 
ي�صبح  اإذ  امل�ؤ�ص�صي"،  "الإرهاب  اأو   )1٩8٧  ،Jenkins( الر�صمي" 
هذا  على  ال�صلطة،  يف  لالأ�صتمرار  النظام  اأدوات  من  اأداة  الإره���اب 
النظام  بني  ال�صيا�صي  ال�صراع  اأ�صاليب  اأحد  الإرهاب  يك�ن  الأ�صا�ص 
)اإبراهيم، 1٩٩2( عندها يظهر ال�جه  له،  احلاكم والِق�ى املعار�صة 
الثاين لالإرهاب املحلي الذي يرتبط بطبيعة النظم ال�صيا�صية ودرجة 
ال�صرعية التي ت�صتند اإليها، وجناحها اأو اأخفاقها يف ت�فري احلريات 
العامة وحتقيق حد اأدنى من العدالة الجتماعية والقت�صادية، ويف 
العرقية  ال�صراعات  مثل  لالإرهاب،  اللج�ء  اأ�صباب  تتعدد  الأطار  هذا 
واحلرمان  بها،  املرتبط  والقهر  للتمييز  املختلفة  وال�ص�ر  والدينية 
الجتماعي والقت�صادي، وانعدام امل�صاواة وافتقاد القن�ات املالئمة 
الإطار  معامل  فمن بني  املطالب وغريها، )حرب، 1٩8٧(  للتعبري عن 
ال�صيا�صي لالإرهاب غياب اأي فر�صة للتط�ر ال�صيا�صي ال�صلمي داخل 
املجتمع، ول تتحدد فر�صة التط�ر ال�صلمي ب�ج�د تعددية �صيا�صية 
وقدر من حرية التعبري، واإمنا باإمكانية اأن يك�ن هناك تداول حقيقي 
اجلماعات  لتطلعات  اأ�صتعدادًا  القائمة  ال�صلطة  ت�ُظهر  واأن  لل�صلطة، 

املحك�مة. )م�صطفى كامل ال�صيد، تعقيب على حرب 1٩8٧(
اأي نظام �صيا�صي الأ�صتمرار يف احلكم، واإذا ف�صل يف  اإن هدف        
�صرعيته،  وم�صادر  اأ�ص�ص  تدعيم  طريق  عن  الأ�صتمرار  هذا  حتقيق 
الِق�ى  اأ�صتيعاب  من  لتتمكن  و�صيا�صاته،  وم�ؤ�ص�صاته  ذاته  وتط�ير 
اجلديدة الراغبة امل�صاركة يف ال�صلطة، واحل�ص�ل على ن�صيب اأكرب 
ل�صرب  الق�ة  اأ�صتخدام  اإىل  يلجاأ  ما  غالبًا  فاإنه  والنف�ذ،  الرثوة  من 
اإن  ت�صعر  التي  الِق�ى  اأم��ا  وحتجيمها،  له  حتديًا  متثل  التي  الِق�ى 
قد  فاإنها  اأهدافها،  يحقيق  ول  وم�صاحلها  قيمها  عن  ُيعرب  ل  النظام 
ت�صعى اإىل تغيريه بالق�ة، وقد يك�ن التغيري جزئيًا، اأي تغيري بع�ص 
مبعنى  كليًا،  اأو  امل�اقف،  اأو  الأ�صخا�ص  اأو  القرارات  اأو  ال�صيا�صات 
ال�صيا�صات(  الت�جهات،  امل�ؤ�ص�صات،  )النخبة،  برمته  النظام  تغري 

واأ�صتبداله بنظام اآخر. )اإبراهيم، 1٩٩2(
      وبعبارة اأخرى، قد يك�ن العنف اآخر و�صيلة للتعبري عن ال�صع�ر 
اأو  ال�صرعية  القن�ات  تعجز  عندما  املجتمع  اأع��م��اق  يف  ب��الأح��ب��اط 
التطرف  اإن  اأ�صتيعاب هذه امل�صاعر، ويعرف اجلميع  الد�صت�رية عن 
 )200٤ )زيغلر،  والفقر،  الجتماعي  العزل  من  يتغذيان  والع�صبية 
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والعدوان ه� اأن الأخري حالة قائمة ميكن مل�صها ماديًا حيث ت�ُ�صتخدم 
مبا�صرة وفق حالت مت  اأو غري  مبا�صرة  ب�ص�رة  والعنف  الق�ة  فيه 
"٣")1( من تعريف العدوان وفقًا لقرار اجلمعية  حتديدها يف املادة 
العامة لالأمم املتحدة "٣٣1٤" امل�ؤرخ يف الرابع ع�صر من كان�ن الأول 
1٩٧٤، واأن كانت املادة "٤" من القرار اأقرت باإن هذه الأعمال لي�صت 
جامعة مانعة، واأعطت ملجل�ص الأمن �صلطة ان يحكم باأن اأعماًل اأخرى 

ت�صكل عدوانًا مبقت�صى امليثاق. 
     عليه ُع�دَّ العدوان عماًل غري م�صروع، اأما الإرهاب فه� حالة ل مادية 
غر�صها ردع الآخرين عن القيام بفعل معني، وذلك عن طريق اأ�صتعرا�ص 
الردع،  معنى  الإره��اب  يقارب  وهنا  �صمنية،  ر�صائل  واأر�صال  الق�ة 
 Unmistakable" اأخطاءها  ميكن  ل  للعدو  اأدل��ة  تقدمي  يعني  الذي 
 "Retaliatory Capacity" الثاأرية  املقدرة  ت�فر  عن   "Evidence
احلرب  لإث��ارة  جانبه  من  حماولة  اأي  عن  ب�صدة  معاقبته  تكفل  التي 
لتحقيق هدف اأو ك�صب معني من ورائها على ح�صاب الدولة الرادعة، 
قدمية،  الفكرة  فاإن  جديدًا،  املفه�م  كان  واإذا  دائمًا،  ال��ردع  وجد  لقد 
ال�صالم،  تريد  كنت  "اإذا  احل��رب  علماء  �صعار  عنها  يعرب  م��ا  وخ��ري 
وق�ل  ماجين�  وخط  الرومانية  والقالع  للحرب"،  التح�صري  فعليك 
"Lyautey"  "اأثبات الق�ة كي ل يك�ن ثمة حاجة لأ�صتعمالها" ت�ؤكد 
هذه  يطبق�ن  كان�ا  الن�وي  قبل  ما  الع�صر  ا�صرتاتيجي  ب��اإن  كلها 

الفكرة على الطبيعة. )مقلد، 1٩8٧( )مقلد، 1٩85( )ك�لر، 1٩80(
     من جانبه اأكد �صيلينج )2010( على معنى مقارب للردع الذي ه� 
بالتاأثري  فالردع معني  الع�صكرية"،  الق�ة  اأ�صتخدام  "املهارة يف عدم 
على الختيارات التي �صيق�م بها طرف "ب"، والقيام بذلك عن طريق 
"اأ"،  الطرف  بها  �صيت�صرف  التي  الكيفية  ت�قعاته ح�ل  التاأثري على 
على  بناء  �صيتحدد  "اأ"  �صل�ك  اأن  لي�صدق  بالدليل  �صي�اجهه  ال��ذي 
�صل�كه، وه� يرى وج�ب اأن ت�صل ق�ة الردع لدى "اأ" اإىل امل�صت�ى 
الع�صكرية،  ال��صيلة  غري  ب��صائل  املطل�ب  التاأثري  فيه  ينتج  ال��ذي 
اأ�صتخدام  اأحتمال  بعبارة اأخرى، كلما كان الردع فعاًل، كلما تناق�ص 
الق�ة الع�صكرية اإىل النقطة التي تتال�صى معها احلاجة اإىل مثل هذا 
الأ�صتخدام. ويتطلب مفه�م الردع، بالن�صبة ل�صيلينج، وج�د �صراع 
ل  وه��ي  امل�صاركة،  الأط���راف  ب��ني  واح��د  اآن  يف  م�صرتكة  وم�صلحة 
تنطبق يف حالت الت�صاد التام يف امل�صلحة مثلما اأنها ل تنطبق يف 

حالت امل�صلحة امل�صرتكة التامة.
     عليه، ن�افق الأ�صعل )2005( فيما ذهب اإليه من راأي باإن الإرهاب، 
اأر�صال ر�صالة م�جهة للخ�ص�م،  ك�نه ردعًا باأ�صتعرا�ص الق�ة هدفه 
عالق�اتها  يف  اخل��ارج��ي  املحيط  يف  ال��دول��ة  اأخت�صا�ص  م��ن  ي��ك���ن 
كلمة  تعنيه  ما  واق��ع  اإىل  ي�صت�ن�د  راأي  وه��ذا  ال��دول،  من  غريه�ا  مع 
اإن  فالثابت  الكرمي،)2(  القراآن  يف  ورد  ما  ووفق  لغ�يًا  "الإرهاب" 
الإرهاب حالة نف�صية اأو رد نف�صي على عمل قد ل يك�ن ماديًا، بل اإن 
كلمة ُيرهب يف اللغة العربية، والتي اأنتقلت اإلينا من القراآن الكرمي، 
ت�ُطابق هذا املعنى مطابقة تامة وت�ُن�صئ ح�ل امل�صطلح نظامًا للردع 

لي�ص فيه اأي اأثر لالأعتداء املادي، اأمنا تركز الأثر كله يف الأثر النف�صي 
الذي ينتهي ويرتد يف نهاية املطاف اإىل احلالة الأدراكية للمتلقي. 

     اإل اإن ما يح�صل الي�م ه� اللج�ء الفعلي اإىل العنف لغر�ص اأحداث 
اإرهاب يف نف��ص الآخرين، وه� اأق�صى اأن�اع الإرهاب التي ميكن اأن 
"الإرهاب بالعنف" حيث ت�ُمار�ص  اأو  "الإرهاب العنيف"  نطلق عليها 
باأ�صتعرا�ص  الردع  حدود  يتخطى  العنف  من  معينة  اأ�صكاًل  ما  دولة 
الق�ة بق�صد الإرهاب، ونتيجة لذلك اأ�صبح لل�صراع ال�صيا�صي اأ�صكال 
دور  وتعاظم  قبل،  م��ن  معروفة  تكن  مل  ج��دي��دة،  وق���ان��ني  وق���اع��د 
الظاهرة  تلك  عن  متامًا  خمتلفة  ظاهرة  واأ�صبح  ال�صيا�صي  الإره��اب 
الإره��اب  تط�يع  مت  حيث  قبل،  من  الب�صرية  عرفتها  التي  الإرهابية 
وكبديل  ال�صيا�صي،  ال�صراع  اأ�صاليب  كاأحد  جديدة  �ص�رة  لياأخذ 
التقليدية  للحروب  كاماًل  بدياًل  الإره��اب  ويك�ن  التقليدية،  للحروب 

يف حالتني:
الأوىل: حالة الت�ازن بني الق�ة ال�صاملة للِق�ى الأطراف يف ال�صراع 
الأخ���رى  ب��الأط��راف  اإحل���اق ه��زمي��ة  بحيث لمي��ك��ن لأي ط��رف منها 
يعطي  الذي  الردع  حالة  تت��صح  وهنا   )1٩٩٤ الدين،  )عز  منفردة، 
اإيقاف  يف  يتمثل  ا�صرتاتيجي  ه��دف  ب��صفها  احل��رب  ملنع  اأول���ي��ة 
خ�صم ما من اأ�صتخدام الق�ة الع�صكرية يف املقام الأول، ل دحر هج�م 
بعد بداأه، الأمر الذي يحتم على الدول الإبقاء على قدرة مهمة من اأجل 
ردع عدو حمتمل، وقد حتقق هذا الن�ع من الإره��اب، وال��ذي ميكن 
اأ�صد  ويف  ال��دويل،  امل�صت�ى  على  الأق�ياء"  "اإرهاب  عليه  نطلق  اأن 
من  العظميان  الق�تان  متكنت  حيث  ال��ب��اردة،  احل��رب  اإب��ان  �ص�ره، 
الأخ��رى( مبا ُعرف بت�ازن  اأحداهما  )اإره��اب  اأحداهما الأخرى  ردع 
الرعب الن�وي، واأمتناع كليهما عن الدخ�ل يف م�اجهة مبا�صرة مع 
بع�صها البع�ص، اإذ ي�ُ�صتخدم الإرهاب ملنع العدوان ويف حالة ال�صع�ر 
بالتهديد، حيث ت�ُ�صت�بعد املظاهر الع�صكرية امل�صلحة للعالقات ما بني 

هذه الدول.
ال�صعيف  الطرف  الِق�ى، فال يجد  الهائل بني  التفاوت  الثانية: حالة 
لها  لي�ص  حربًا  بعّده  الإره��اب  باأ�صتخدام  اإل  خ�صمه  مل�اجهة  �صبياًل 
الدين،  )ع��ز  �صاماًل،  دفاعًا  �صدها  الدفاع  ميكن  ول  حم��دود،  م�صرح 
"اإرهاب ال�صعفاء" على عالقة من هذا  1٩٩٤( وميكن اأطالق ت�صمية 
الن�ع حيث يلجاأ ال�صعيف اإىل و�صائل التهديد بالعنف والعنف امل�صلح 
لتحقيق ما ي�صب� اإليه من اأهداف، اأما ما يخ�ص عالقة الِق�ى العظمى 
اأو  الق�ة  باأ�صتخدام  التهديد  ه�  اأكتنفها  ما  فاإن  ال�صعيفة  الدول  مع 
اأ�صتخدامها فعليًا من قبل الأوىل �صد الثانية. وه� ما ميكن اأن ي�ُ�طلق 
عقابًا  اأو  للق�ة،  ال�ص���رعي  غ�ري  الأ�ص���تخدام  حالة  يف  عدوانًا،  عليه 
وا�صحة  لي�صت  هنا  ال�ص��رعية  كانت  واإن  دويل،  قرار  وفق  م�صروعًا 
املعامل ب�صب�ب �صي��طرة ِق�ى معينة على مراكز القرار الدول���ي، حيث 
اأعطى لالإرهاب  يتم ت�ظيف اجلانب الع�صكري لغر�ص �صيا�صي، مما 
الدويل  الإرهاب  وظيفة ع�صكرية، وهنا ميكن مالحظة تط�ر مفه�م 

اإىل ما وراء ا�صتعرا�ص الق�ة با�صتخدامها فعاًل لتحقيق الإرهاب.
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الأفعال وردود الأفعال، يطلق عليها اإرهاب، حفزت املنظرين على 
يرى  التي   )Democratization( "الدمقرطة"  نظرية  ابتكار 
اإنتاج  اإن ت�صجيع الدميقراطية يف هكذا دول من �صاأنه  متبن�ها 
كم من القيم والأفكار التي تطرح بدياًل فاعاًل للتعبري عن املطالب، 
فاملنطق يق�ل اإن امل�ؤ�ص�صات والإجراءات الدميقراطية من خالل 
يف  امل�صاركة  قن�ات  وت�فري  للمظامل  ال�صلمية  الت�ص�ية  تفعيل 
عملية �صنع ال�صيا�صة، باإمكانه امل�صاعدة يف التعامل مع الظروف 
اأنتهاجها  مت  ما  اإذا  الدميقراطية  فالعملية  العنف،  ول��دت  التي 
كجزء من اأ�صرتاتيجية اأو�صع، ميكن اأن ت�صاعد على اإعادة ت�صكيل 
الأج�اء التي ينبت فيها الإرهاب، حيث ينتفي وج�د الإرهاب اإذا 

كانت هناك عدالة �صيا�صية واأجتماعية.
     املعادلة الثانية هي معادلة الأنداد، وميكن الق�ل اأنها تنطبق 
على العالقات ما بني الدول، فالدول جميعها مت�صاوية من الناحية 
يك�ن  بع�ص  بع�صها  ف��اإره��اب  بال�صيادة،  مت�صاوية  القان�نية، 
اإره��اب  يك�ن  واأحيانا  ال��ق���ة،  وا�صتعرا�ص  الت�صلح  خ��الل  من 
ناعمًا  اإرهابًا  يك�ن  اإمن��ا  الأ�صلحة،  بق�ة  له  عالقة  ل  م��ادي  غري 

بال�صيا�صة والدبل�ما�صية.
    من ناحية اأخرى، قد ل تقدر بع�ص الدول على الأتيان بالإرهاب 
ال�صلب، الت�صلح وا�صتعرا�ص الق�ة، وب�صبب اإمكانية اأن ترتتب 
عليها امل�ص�ؤولية القان�نية الدولية اإذا ما قامت بالفعل مبا�صرة، 
ت�صمى  جماعات  اأو  اأف��راد  دعم  اأ�صل�ب  ت�صتخدم  ذلك  عن  ع��صًا 
اإرهابية، اإذ يقت�صر هذا ال�صتخدام يف عالقات ما بني الدول التي 
اإىل هذا احلد، وهذه  اأو مفرط  يك�ن فعل الإره��اب لديها مغايل 

حالة تنطبق على اإحدى �ص�ر العدوان اإذا ما ثبتت.
ذاته،  لي�ص هدفًا يف  الإره��اب  اأن  املعادلتني ن�صتنتج       من كال 
خلدمة  و�صيلة  دائمًا  هي  واإمن��ا  بحالها،  م�صتقلة  ظاهرة  ولي�ص 
اأهداف معينة، �صيا�صية اأو اقت�صادية اأو دينية، م�صروطة ب�صياقها 
الجتماعي وال�صيا�صي والتاريخي، و�صيلة و�صلت الي�م اإىل حد 
ال�صتخدام العنيف مل�ارد الق�ة، الهدف منها جعل الطرف الآخر 
النف�صي،  العامل  �صغط  نتيجة  معني  بفعل  الأت��ي��ان  عن  ميتنع 
فاللج�ء الفعلي اإليها ل يتم اإل يف حالت ال�صرورة التي ل ينفع 
على  اخل�صم  اإجبار  يف  ال�صتعرا�ص  لهذا  الردعي  الغر�ص  فيها 

ترك ما يرمي فعله.

الهوامش
على  العدواين  العمل  �صفة  تنطبق  على:   "٣" امل��ادة  ن�صت   )1(
ب��دون��ه، وذلك  اأو  ب��اأع��الن ح��رب  ���ص���اًء  التالية،  الأع��م��ال  اأي من 
دون اأخالل باأحكام املادة "2" وطبقًا لها: )قرار اجلمعية العامة 

)1٣٣، ٩٧٤1٤
اأو  اأخ��رى  دول��ة  اأقليم  بغزو  ما  لدولة  امل�صلحة  الق�ات  قيام    .1
الهج�م عليه، اأو اأي اأحتالل ع�صكري، ول� كان م�ؤقتًا، ينجم عن 

مثل هذا الغزو اأو الهج�م، اأو اأي �صم لأقليم دولة اأخرى اأو جلزء 
منه باأ�صتعمال الق�ة.

اأخ��رى  دول��ة  اأقليم  بقذف  م��ا  ل��دول��ة  امل�صلحة  ال��ق���ات  قيام    .2
بالقنابل، اأو اأ�صتعمال دولة ما اأية اأ�صلحة �صد اأقليم دولة اأخرى.

٣.  �صرب ح�صار على م�انئ دولة ما اأو على �ص�احلها من قبل 
الق�ات امل�صلحة لدولة اأخرى.

امل�صلحة  الق�ات  مبهاجمة  ما  لدولة  امل�صلحة  الق�ات  قيام    .٤
الربية اأو البحرية اأو اجل�ية اأو الأ�صط�لني التجاريني البحري 

واجل�ي لدولة اأخرى.
5.  قيام دولة ما باأ�صتعمال ق�اتها امل�صلحة امل�ج�دة داخل اأقليم 
مع  يتعار�ص  وجه  وعلى  امل�صيفة،  الدولة  مب�افقة  اأخرى  دولة 
يف  ل�ج�دها  متديد  اأي  اأو  الأتفاق،  عليها  ن�ص  التي  ال�صروط 

الأقليم املذك�ر اإىل ما بعد نهاية الأتفاق.
6.  �صماح دولة ما و�صعت اأقليمها حتت ت�صرف دولة اأخرى باأن 
دولة  لأرتكاب عمل عدواين �صد  الأخرى  الدولة  ت�صتخدمه هذه 

ثالثة.
٧.  اإر�صال ع�صابات اأو جماعات م�صلحة اأو ق�ات غري نظامية اأو 
مرتزقة من قبل دولة ما اأو باأ�صمها تق�م باأعمال من اأعمال الق�ة 
امل�صلحة تك�ن من اخلط�رة بحيث تعادل الأعمال املعددة اأعاله، 

اأو اأ�صرتاك الدولة بدور ملم��ص يف ذلك.
الرابع  امل�ؤرخ يف   "٣٣1٤" املتحدة  لالأمم  العامة  قرار اجلمعية 
http:// ،ع�صر من كان�ن الأول 1٩٧٤ واخلا�ص بتعريف العدوان
/06/503/daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00

 pdf?OpenElement.PDF/N0050306
)2( ورد فعل واأ�صم الإرهاب يف القراآن الكرمي مرات عدة تنح�صر 

يف �صبع م�ا�صع كالآتي:
اأنعمت عليكم واأوف�ا  التي  اأذك��روا نعمتي  اأ�صرائيل  "يا بني   .1

بعهدي اأوِف بعهدكم واأياي فاأرهب�ن". البقرة ٤0.
واأ�صرتهب�هم  النا�ص  اأع��ني  �صحروا  األق�ا  فلما  األق�ا  "قال   .2

وجاوؤ ب�صحر عظيم". الأعراف 116.
ن�صختها  ويف  الأل���اح  اأخ��ذ  الغ�صب  م��صى  عن  �صكت  "وملا   .٣

هدى ورحمة للذين هم لربهم َي�رهب�ن". الأعراف 15٤.
٤. "واأعدوا لهم ما اأ�صتطعتم من ق�ة ومن رباط اخليل ت�َ�رهب�ن 
به عدو الله وعدوكم واآخرين من دونهم ل تعلم�نهم الله يعلمهم". 

الأنفال 60.
فاأياي  واح��د  اله  ه�  اإمن��ا  اأثنني  الهني  تتخذوا  ل  الله  "وقال   .5

فاأرهب�ن". النحل 51.
6. "اإنهم كان�ا ي�صارع�ن يف اخلريات ويدع�ننا رغبًا ورهبًا". 

الأنبياء ٩0.
٧.  "لأنتم اأ�صد رهبة يف �صدورهم من الله". احل�صر  1٣.
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والتن�ع  الأخ��ت��الف  يف  ال���ج���د  بحقائق  ترتبط   التي  الق�صية  ه��ذه 
حيثيات  ومناق�صة  لالأن�صانية  الأنتماء  م�صاألة  ذل��ك  يف  تتج�صد  طاملا 
الكيفية لإقامة عالقة تفاعلية �صلبية كانت اأم ايجابية ، لذلك كان لبد من 
البحث عن كيفية ال��ص�ل اىل فح�ى الأعتدال وممار�صته ، ليتم اأنتاج 
اأيجابيات الأم�ر على الأ�صعدة كافة ، وعلى اأ�صا�ص ذلك جاء م��ص�عنا 
الأعتدال والتي  لل��ص�ل اىل  املمكنة  الأ�صاليب والآليات  ماهية  لبحث 

�صتن�صب ورقتنا البحثية هذه عليها والتي من اأهمها :-
 1. امل�ؤ�ص�صة الرتب�ية والتعليمية

 2. النخبة الفكرية
 ٣. امل�ؤ�ص�صة الدينية

 ٤. امل�ؤ�ص�صة الأعالمية
والتي يعد الفرد يف كل واحدة منها عن�صرا ا�صا�صيا قائما بذاته لرت�صيخ 
القيم التي يريد بثها وزرعها يف جمتمعه بالتعامل مع الآخرين نظرائه .
 وبدءا ، يعرف املنهج على اأنه جمم�عة الأ�ص�ص التي تر�صم م�صلك الفرد 
،  ه�  اآخ��ر  ، مبعنى  اأ�صا�صية  غايات  لتحقيق  الأم��ة  املجتمع وحتى  اأو 
الطريق امل�ؤدي اىل الك�صف عن احلقيقة يف العل�م ب�ا�صطة طائفة من 
اىل  ي�صل  حتى  عملياته  وحتدد  �صري  على  تهيمن  التي  العامة  الق�اعد 
نتيجة معل�مة . اأي الطريق امل�ؤدي اىل الك�صف عن حقيقة ما ، من خالل 
جمم�عة من الق�اعد العامة التي يعتمدها الباحث لتنظيم ما لديه من 

اأفكار ومعل�مات من اأجل ال��ص�ل اىل نتائج مطلبية مقب�لة.
�صت�صتخدم(  التي  اأو   ( امل�صتخدمة  الطرق  بها  فاملق�ص�د  الآل��ي��ات  اأم��ا 

لل��ص�ل اىل النتائج املبتغاة.
 وعليه ، فاأن الأعتدال ) م��ص�ع بحثنا( يعد اأحدى ال�صمات الأ�صا�صية 
الأيجابية التي ي�صعى الفرد واملجتمع عم�ما ال��ص�ل اليها ، حيث اأنه 
الفال�صفة  قدماء  و�صفه  وكما  اأنه  بل  الق�ص�ى  والغاية  الأ�صمى  الهدف 
الآخر  مع  للتعامل  �صل�كي  كمنهج   ، الكربى  والف�صيلة  ال�صعادة  ميثل 

املختلف والذي ب�ج�ده تختفي �صلبيات الأم�ر كالعنف والأرهاب وما 
لها من جتليات على املجتمع واأ�صتقراره ب�صكل عام .

اأ�صا�صي متبع ل يك�ن ال            ان �صمة الأع��ت��دال وتر�صيخه كمنهج 
من  جمم�عة  اتباع  خ��الل  من  ذل��ك  يحقق  اأي�صا  �صحيح  منهج  باأتباع 
الآليات ت�صهل اأمكانية ال��ص�ل اىل ذلك .والأعتدال اأما اأن يتحقق عن 
طريق �صلطة قهرية �صاملة تفر�ص على امل�ؤ�ص�صات واملناهج ، اأي يتحقق 
واأما   ، والق�صرية  القهرية  القائمة  ال�صلطة  اأدوات  اأ�صتخدام  خالل  من 
اأن يتحقق برغبة ذاتية وطم�ح حقيقي ي�صعى اليه الفرد وه� املبتغى 
مفاهيم جديدة  بعملية بث  القيام  الذي يحتم �صرورة  الأمر   ، املرجتى 
اأول  اأن الأعتدال يف حقيقة الأمر ق�صية مرتبطة بالفرد  للحياة . ومبا 
واآخرا �ص�اء مبفرده اأو �صمن البيئة املجتمعية املنتمي اليها، فالبد من 
الرتكيز على الن�ازع الفردية احلقيقية لبحث اأمكانية حتقيق الأعتدال 

كمنهج اأم ل..
             فمن بديهيات الأم���ر ، اأن النف�ص الأن�صانية تتنازعها رغبات 
، يداأب  اأ�صا�صي فيها بل وم�صيطر  متعددة مما يجعل مبداأ الرغبة مبداأ 
جعل  كيفية  عن  البحث  من  لب��د  ....ول��ذل��ك  حتقيقه  دوم  اىل  الأن�صان 
الأع��ت��دال اىل  كيفية حت�يل   ، اآخ��ر  اأي مبعنى   ، فردية  الأع��ت��دال رغبة 
يعني  وه��ذا   . الرغبة  مبداأ  فل�صفة  �صيطرة  وف��ق  �صل�كي  ف��ردي  منهج 
اأن ي�ص�د  اآخر يفرت�ص  الذي ه� مبداأ  العقل  اأمكانية تدخل  البحث عن 
عند الفرد لأجل اأن ير�صخ ال�صل�كيات الأيجابية يف املجتمع ، ك�ن العقل 
ق�ة مدركة ب��صعها جتاوز مبداأ الرغبة عند الذات والتاأمل يف امل�صالح 
مناهج  عن  البحث  علينا  يفر�ص  ال��ذي  الأم��ر  الأجتماعية  واملتطلبات 
منطلقة من م�صلحة الفرد ون�ازعه ورغباته تعزز الآليات التي ي�صتخدم 
درجة  اىل  الفرد  ي�صل  اأن  يحتاج  لديه. وهذا  العتدال  ف�صيلة  لتحقيق 

عالية من الن�صج الأدراكي مل�صالح املجتمع دون م�صاحله ال�صخ�صية .
                 بعبارة اأخرى، طاملا اأن الفرد ه� عن�صر دائم البحث عن م�صاحله 
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امل�صبقة  الذهنية  الأع��دادات  على  �صيق�صي  التجريبي  املنهج  اأ�صتخدام 
اأت��خ��اذ م���ق��ف م�صبق دون درا���ص��ة  ت����ؤدي يف واق���ع احل���ال اىل  ال��ت��ي 
وفح�ص وتدقيق ، واأن التخل�ص من الأعدادات الذهنية امل�صبقة جديرة 
بتعزيز منهج الأعتدال عند الفرد والتي من املمكن حتقيق ذلك من خالل 
الع�صف   ، ال�صيطان  حمامي  تقنية  ك��)  احلديثة  التقنيات  مناهج  اتباع 
الذهني(  والتي يعد تطبيقها يف امل�ؤ�ص�صات الرتب�ية والتعليمية هدفا 
لتخلي�ص املعلمني والباحثني والأكادمييني والنخب الفكرية ب�صكل عام 
الأعتدايل  يعزز من اخلطاب  ، مما  الآخر  مفاهيم م�صبقة جتاه  اأية  من 
تعزيز  مقابل  يف   ، املطروحة  ال�صلبية  الأفكار  من  التخل�ص  يتم  حينما 
الفكرة الأيجابية امل�صادة . واأي�صا لبد من الق�ل ، اأن حتقيق ذلك يلزم 
الأكادميية لدورات تط�يرية تثقيفية وا�صعة  الفكرية  النخب  باأخ�صاع 

ومركزة يف هذا اجلانب .
               واأذا ما كان للمنهج العقلي دورا يف �صيادة الأع��ت��دال ومن 
الأكادميية  العلمية  النخب  فعلى  م�صت�ياته  كافة  على  ال�صلم  تعزيز  ثم 
معنى  تعيد  الأختالف  فل�صفة  يف  لث�رة  املجال  تفتح  ان  وامل�ؤ�ص�صات 
اأ�صا�ص جديد يتجاوز حدود احل�صر الأخالقي الذي  واأنتاج القيم على 
املي�ل  عن  الأبتعاد  ���ص��رورة  على  والتاأكيد   ، املهنية  الأخ���الق  ت�ؤمنه 
احلكمة  ا�صل�ب  اأت��ب��اع  اىل  وال��دع���ة  وامل���اق��ف  الآراء  يف  التع�صفية 
ال�اعية  العقلية  تك�ين  �صبيل  يف  اجلهد  وب��ذل  احل�صنى  وامل�عظة 
عن  العتدال  تعزيز  اآليات  من  مهمة  كاآلية  تطرح  يجعلها  الذي  الأم��ر   ،
املجتمعية  الأن�صانية  ال�صالت  ت�ثيق  ���ص��رورة  على  تاأكيدها  طريق 
الباحثني والأكادميني والعلماء ، من خالل عقد الندوات  والعلمية بني 
وامل�ؤمترات العلمية الثقافية الأكادميية التي حتمل م��ص�ع العالقة مع 
الآخر لتطرح ال�صل�ك العتدايل ك�صرورة من �صرورات ال�اقع املعا�صر 

ومتطلباته يف حتقيق الأمن وال�ّصلم مع الآخر.
اأخرى             واىل جانب ذلك كله ، تربز امل�ؤ�ص�صات الأعالمية كاآلية 
لتلعب دورا اأ�صا�صيا يف حتقيق منهج الأعتدال من خالل عدها �صيف ذو 
حدين ، فمن جانب ممكن اأن ت�صتخدم لدعم العنا�صر العنفية والأرهابية 
، وقد تك�ن داعمة يف �صبيل تر�صيخ الأمن العام ك�ن اأن و�صائل الأعالم 
تق�م  وقد   ، والت�ص�رات  الأفكار  من  للكثري  الرئي�ص  امل�صدر  اأ�صبحت 
بت�صنيع ال�ص�ر النمطية  ال�صلبية والت�ص�يه املتعمد للحقائق والتعميم 
املفرط لتحقيق اأغرا�ص وم�صالح الأرهابيني اأو النا�ص ال�صلبيني داخل 

وخارج املجتمع .
          لذلك على امل�ؤ�ص�صة العالمية ولجل ان تك�ن اآلية تخدم تر�صيخ 
املعرو�صة  العالمية  امل�اد  يف  ال��صطي  املنهج  تتبع  ان  لبد  العتدال 
والغل�  التطرف  نزعات  يفكك  اعتدايل  ، من خالل �صياغة خطاب  كافة 
ويبني حقائق الم�ر والحداث وامل�اقف ، ولعب دور ا�صا�صي ومركزي 
وعدم  باحلياد  ات�صامها  خ��الل  من   ، املختلفني  بني  ال�صراع  ادارة  يف 
حزمها  مع   ، احلقيقية  العالمية  للر�صالة  خدمة   ، طرف  لي  النحياز 
تدعم  من�عة  اعالمية  برامج  انتاج  خالل  من  الهادف  ال�عي  بت�صكيل 
فكرة العتدال وتنبذ العنف والت�صدد ،ف�صال عن ابرازها رم�ز العتدال 

اىل  النظر  �صرورة  ب�صان  معهم  م��صعة  ح���ارات  واج��راء  وال��صطية 
تا�صي�ص  مع �صرورة    ، معه  العتدال  �صمة  يعزز  ايجابي  ب�صكل  الخر 
العالمية  امل�اد  جميع  قاطع  ب�صكل  ومينع  العنف  ينبذ  اعالمي  ميثاق 
ذلك  ن���ع  ك��ان  اي��ا  املختلفني  ب��ني  والعنف  الكراهية  على  حت��ث  ال��ت��ي 

الختالف .

الهوامش
 – ترجمة   ، واحلداثة  التدين   ، لريجاين  ج�اد  حممد  ينظر:  للمزيد    -
علي ر�صائي ، ط1)بريوت ، دار الغدير للدرا�صات والن�صر ، 2001( ،�ص 

�ص2٧-٣٣.
-  عبد الهادي الف�صلي  ، اأ�ص�ل البحث ، ط1) ايران ، مطبعة �صريعة ، 

1٩٩0( ، �ص �ص55-5٤.
-  �صناء كاظم كاطع ، دور املنهج العقلي يف تعزيز التعاي�ص ال�صلمي جملة 

القاد�صية للثان�ن والعل�م ال�صيا�صية ، العدد الأول ، 201٧ ، �ص٣٩.
- امل�صدر ال�صابق .

– مقاربة نقدية ملق�لة الأنا   - مزي عبد القادر ، الفل�صفة و�ص�ؤال املنهج 
 www.Kalema.net اأفكر الديكارتي

على  �صئ  وقع  له  الغالب  ويف  �صائع،  غري  تعبري   ال�صيطان  حمامي   -  -
اآراء  يحمل  ال��ذي  ال�صخ�ص  على  يطلق  لفظ  ال���اق��ع  يف  ولكنه  الأذن، 
خمتلفة، رمبا يراها البع�ص ل تت�افق مع املنطق اأو الجماع، وهذا الراأي 
ملجرد  يعار�ص  بالفعل  البع�ص  ك�ن  كلية،  احلقيقة  عن  يبتعد  ل  بالطبع 
املعار�صة يف حماولة منه لثبات الذات وت�صجيل احل�ص�ر لي�ص ال دون 
اأن يك�ن م�صتندا اىل فكر نري وثقافة عميقة، ويف التاريخ عرف حمامي 
ال�صيطان يف الكني�صة الكاث�ل�كية الرومانية وه� ويف عامل الي�م جند 
اأن مفه�م حمامي ال�صيطان  ليزال ي�صتخدم يف الت�ص�يق بحيث يتم جمع 
يتم  فكرة  اأي  يق�م مبعار�صة  باأن  منهم  الأع�صاء ويتعني على واحد  كل 
طرحها حتى يحث بقية الأع�صاء على اخلروج باأفكار اأكرث عمقا وفاعلية.
والع�صف الذهنّي:  يطلق عليه اأي�صًا ا�صم القدح الذهنّي، ه� عبارة عن 
اإيجاد حّل مل�صكلٍة ما عن  يتم بها حماولة  اإبداعّية جماعّية، حيث  طريقة 
الأفكار  تلك  وتدوين  املجم�عة،  اإطار  �صمن  عف�ّية  حل�ل  اإطالق  طريق 

واحلل�ل. 
www.okaz. عكاظ  م�قع   ، ال�صيطان  حمامي  �صربي،  روؤى  اأن��ظ��ر: 

  www.kalema.net -: وكذلك com.sa
- اأدري�ص هاين ، اأخالقنا – يف احلاجة اىل فل�صفة اأخالق بديلة ، �صل�صلة 

الدرا�صات احل�صارية )٣5( ، )بريوت ، 
مركز احل�صارة لتنمية الفكر الإ�صالمي ،200٩( ، �ص215

- تعد ال�ص�ر النمطية من اأخطر ما تق�م بها و�صائل الأعالم والأت�صال 
ق�الب  يف  والأح��داث  والأفكار  النا�ص  ب��صع  يق�م  والذي  اجلماهريي 
عامة جامدة غري قابلة للتغيري لتل�صق �صفات معينة على افراد او طبقة 
او جمم�عة لتعطيها �صفة العم�مية اجلامدة ليتالقها املتلقي جاهزة غري 

قابلة للنقا�ص او التغيري.
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من اصداراتنا
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�صيخلق  العمرية  للفئات  ال�صكاين  النم�  معدلت  يف  التباين  ه��ذا 
للفئات  ال�صكان  حجم  اختالف  اهمها  الدمي�غرافية  النتائج  من  عدد 
العمل  ال��صطى )�صن  للفئة  ال�صكان  ارتفاع ن�صبة  العري�صة وبالتايل 
( لت�صل اىل 60% من �صكان العراق ، وترتبط هذه الن�صبة مبتطلبات 
ف�صريتفع  العمل  ه�  املتطلبات  هذه  واه��م  املذك�رة  ال�صكانية  الفئة 
الطلب على العمل بن�صب كبرية تف�ق قدرة البلد على عر�ص العمل مما 
�صيزيد من فج�ة البطالة ، وللنافذة اليدم�غرافية اثار ايجابية كبرية 
ل ترتبط بارتفاع ن�صب ال�صكان يف �صن العمل بل تتعداه اىل زيادة 
لل�صكان  املعي�صة  م�صت�ى  وارتفاع  النفاق  ن�عية  وحت�صن  الدخ��ار 
العمليات  هذه  وترتبط  ال�صكانية  املتغريات  اغلب  على  وانعكا�صاتها 
من�ه  زي��ادة  يف  كبري  ب�صكل  �صت�صهم  حيث  للبلد  القت�صادي  بالنم� 
مل  حال  يف  �صلبيا  اثر  الدمي�غرافية  للنافذة  و�صيك�ن   ، القت�صادي 
ي�صتطع �ص�ق العمل ا�صتيعاب الطلب على العمل وما لهذه احلالة من 
تداعيات �صكانية واقت�صادية و�صيا�صية واجتماعية وامنية ، يتلخ�ص 
وال�صكانية وبناء  الدمي�غرافية  التغيريات  الك�صف عن  امل�صروع يف 
ال�صيا�صات ال�صكانية والتنم�ية امل�ازية لها والتي ترتبط با�صتثمار 
هذه التغيريات  حيث يبحث ال�صيناري�هات املتعددة وير�صم خط�ات 
ال��دول  من  ع��دد  جت��ارب  على  ال�ص�ء  ت�صليط  عرب  لال�صتثمار  عملية 
ال�صكانية  ال�صيا�صات  تلك  بناء  يف  وجنحت  ذاتها  التغيريات  �صهدت 

والتنم�ية . 

مقدمة 
التنمية  عملية  يف  دور  لل�صكان  والن�عية  الكمية  للمتغريات         
هدف  هم  وال�صكان  التنمية   حم�ر  الن�صان  قيل  ولذلك  القت�صادية 
م�صاكل  من  العراق  فيه  يعاين   ال��ذي   ال�قت  يف   ، وادات��ه��ا  التنمية 
فان  عام   ب�صكل  التنمية  و  املعي�صة  م�صت�ى  و  القت�صادي  النم�  يف 

تنمية  و  التط�ر  ل��ه  اري��د  اذا  و   ، تغري  يف  ال�صكانية   اخل�صائ�ص 
ا�صتثمارها   بغية  اهتماما  التغيريات  لهذه  ي�يل  ان  بد  فال  القطاعات 

مل�صلحة الن�صان  .
     ج���اءت ه���ذه ال��درا���ص��ة ع��ن ال������ص��ع ال��دمي���غ��رايف يف ال��ع��راق 
وحت�لته امل�صتقبلة و على م�صت�ى املحافظات لتتبع م�صارات التغري 
الدمي�غرايف  واثره يف الهيكل العمري و دخ�ل العراق اىل النافذة 
ا�صتثمارها  بعد  القت�صادي  النم�  ارتفاع  الدمي�غرافية ودورها يف 
�صرق  جن�ب  دول  جتربة  وبالتحديد   الدولية  التجارب  �ص�ء  على 

ا�صيا . 
       يعترب ال�صكان متغريا كميا ون�عيا ي�ؤثر على املتغريات القت�صادية 
يف  الدمي�غرافية  واملتغريات  والبيئية  وال�صيا�صية  والجتماعية 
يف  ي�ؤثر  ما  املتغريات  هذه  ومن   ، بينها  فيما  م�صتمر  مكاين  تفاعل 
تتاثر  والتي  امل�اليد  الخ�ص  على  ومنها  لل�صكان  العمرية  الرتكيبة 

باخل�ص�بة ال�صكانية ، 
      التط�ر الذي متر به هذه املتغريات وتاثريها يف الرتكيب العمري 
والتي  الدمي�غرافية  الهبة  ظه�ر  اىل  �صي�ؤدي   العراق  يف  لل�صكان 
ال�صكان  ومن�  العمل  �صن  يف  ال�صكان  من�  بني  للعالقة  تغريا  متثل 
املعالني ، ومبا ان املتغريات الدمي�غرافية ميكن التنب�ء بها وبدورها 
العراق  ب��دخ���ل  التنب�ء  حينها  فيمكن  التنمية  يف  ال�صرتاتيجي 
حل�صد  ا�صتثمارها  م�صتلزمات  وتهيئة  النافذة   هذه  اىل  وحمافظاته 

نتائجها القت�صادية والدمي�غرافية .
     يرتكز البحث على درا�صة ما هية التغريات الدمي�غرافية امل�صتقبلية 
بالتح�ل  ال��ت��غ��ي��ريات  ه���ذه  وع��الق��ة  وامل��ح��اف��ظ��ات  ال��ع��راق  ل�صكان 
الدمي�غرايف ) النافذة الدمي�غرافية ( وعالقة الخرية وانعكا�صاتها 
ب�صكل  والتنمية  الدخل  من  الفرد  ون�صيب  وال�صتهالك  الدخار  على 
لل�صكان  ال�قت �صببا يف رفع ن�عية احلياة  عام  و�صتك�ن يف نف�ص 
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التح�ل  من اهم الج��راءات املرتبطة بالتغيري  املتمثل بعملية  
ومن    ، لها  امل�اكبة  القت�صادية  ال�صيا�صات  ه��ي   الدميغرايف 
�صيا�صات تعظيم ال�صتفادة من النافذة الدميغرافية  خلق  ف���ر�ص 
ال��ع��م��ل والت�صغيل ل�صتيعاب العمالة املتزايدة ومنها  ،معاجلة 

ق�صية الأمية املنت�صرة
بناء  اع���ادة  الفر�ص   ال��ع��راق كخط�ة يف خلق  على        يجب 
ال�صناعات ال�صغرية و املت��صطة وذلك لدورها يف احداث التنمية 
يف عدد كبري من الدول .مت�يل امل�صاريع ال�صغرية و املت��صطة 
ب�صكل اكرث فعالية مما يجري يف العراق الي�م .وال��ص�ل اىل 
مبداأ احلكم ال�صليم ملا له من انعكا�صات على الن�صاط القت�صادي 
و ما يرافق من �ص�ق العمل ، فالدولة يجب عليها ان ت�فر البيئة 
للقطاع اخلا�ص و  القان�ين  ال�صيا�صي و  املالئمة على امل�صت�ى 

الذي بدوره ي�لد الدخل و يخلق فر�ص العمل .
    ومنها ت�صجيع امل�صروعات الإنتاجية كثيفة العمالة ، وم�صاعفة 
ن�صبة الدخار املحلي ، تعزيز قدرة امل�ؤ�ص�صات املالية على تعبئة 
وا�صتثمار املدخرات ، تعزيز املناخ ال�صتثماري ومن �صرورات 

ذلك ج�دة امل�ؤ�ص�صات ومرونة يف الإجراءات ويف الإدارة .
     تنمية وا�صتثمار القطاع الزراعي عرب �صل�صلة من الجراءات 
دعم  �صيا�صات  وكذلك  ال�صحراوية  را�صي  الأ ا�صت�صالح  منها 

ن�صطة ذات امليزة التناف�صية . الأ
   كما يجب على العراق ان يتهياأ ملا �صي�اجهه م�صتقباًل من ارتفاع 
ن�صبة ال�صكان كبار ال�صن و �صت�صل ن�صبتهم اىل 6،8% عام 2025 
و بحجم 5،٧ ملي�ن ن�صمة تقريبًا حيث التعمري اىل ذروته لذا 
الن�صب  الهبة و حت�ل هذه  انتهاء هذه  ملا بعد  ان يخطط  يجب 
الكبرية من �صكان للفئة  )15- 6٤( اىل كبار ال�صن و عليه يجب 
و  امل�صتدامة  الرباح  ذات  الجتماعي  ال�صمان  برامج  يط�ر  ان 

لي�ص ال�صمان الجتماعي الفاقد لهذه الرباح .
كمية  تغيريات  �صيخلف  دمي�غرافيا  تغيريا  فان  �صبق  ومما     
ل�صتثمارها  تتهياء  ان  احلك�مات  على  ال�صكان  يف  ون�عية 
عرب اتخاذها جمم�عة تدابري  وخط�ات �صت�صهم يف خلق من� 
اقت�صادي �صريع ووا�صع يحرر البلد من اغلب م�صاكله ال�صكانية 
ا�صتثمارها  عدم  حال  يف  ذلك  من  العك�ص  وعلى   ، والقت�صادية 
امل�صاكل  من  دوام���ة   يف  البلد  تدخل  نقمة  اىل  �صتتح�ل  فانها 
ال�صكانية والقت�صادية بل وحتى ال�صيا�صية والجتماعية  على 
املدى الط�يل ، لي�ص امامنا ال ان نعمل على اخليار الول وهذا 
جتاه  احلك�مة  �صتتبعها  التي  بال�صيا�صات  واخري  اول  مره�ن 

هذا التغيري . 

الهوامش : 
ال�طن  يف  الدمي�غرافية  الهبة   ، قطيطات  احمد  الدكت�ر   )1(
العربي ، امل�ؤمتر الح�صائي العربي الول ، عمان الردن 200٧ 

، �ص ٤10 . 
)2(  امل�صدر نف�صه ، �ص ٣6٩ .

الول  ال�طني  التقرير   ،  2010 العراق  �صكان  حالة   )٣(
ح�ل حالة ال�صكان يف العراق ، اللجنة ال�طنية لل�صيا�صات 
وتكن�ل�جيا  ل��الح�����ص��اء  امل��رك��زي  اجل��ه��از   ، ال�صكانية 

املعل�مات ،2011 ، �ص 2٧ .  
و  ا�صيا  لغربي  والجتماعية  القت�صادية  اللجنة   )٤(
 ، العربية  الدول  لل�صكان و جامعة  �صندوق المم املتحدة 
الرتابط بني ال�صكان و التنمية و الفقر على ال�صعيد الكلي 
)بدرت1٩-21ت�صرين  لل�صكان  العربي  القليمي  ،املنتدى 

الثاين 200٤(.
)5( حافظ �صقري ، م�صدر �صابق ، �ص 52 -5٣ . 

جغرافية   ، ال�صعدي  ابراهيم  ،ريا�ص  عزيز  حممد  6مكي 
ال�صكان مطبعة جامعة بغداد ،بغداد 1٩8٤،�ص٣٣8  

التقرير   ،  2012 العراق  يف  ال�صكاين  ال��صع  حتليل   .٧
ال�طنية  اللجنة   ، ال�صكان  حالة  ح���ل  ال��ث��اين  ال�طني 
لالح�صاء  امل���رك���زي  اجل��ه��از    ، ال�����ص��ك��ان��ي��ة  ل��ل�����ص��ي��ا���ص��ات 

وتك�ن�ل�جيا املعل�مات ، 2012 ، �ص8٤ . 
8. -  احمد فطيطات ، م�صدر �صابق ، �ص ٤10 . 

النافذة   ، ال��ث��اين  ال��ع��دد   ، والتنمية  ال�صكان  تقرير   -  .٩
الدمي�غرافية فر�صة للتنمية يف البلدان العربية ، اللجنة 
 ، املتحدة  المم   ، ا�صيا  لغربي  والجتماعية  القت�صادية 

ني�ي�رك ، 2005 ، �ص ٣6.
10. -  امل�صدر نف�صه  . 

11-امل�صدر نف�صه ، �ص ٣٧ .
12- امل�صدر نف�صه ، �ص 2. 

blom, d,canning,d.-1٣
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 . 2000.
1٤- النافذة الدمي�غرافية ، م�صدر �صابق ، �ص 2 . 

15. ميثاء �صامل ال�صام�صي ، ال�صيا�صات ال�صكانية والتح�ل 
الدمي�غرايف يف ال�طن العربي مع ا�صارة خا�صة اىل دول 
 ،  200٤ لل�صكان  العربي  املنتدى  التعاونربنامج  جمل�ص 
و�صندوق  ا�صيا  لغربي  والجتماعية  القت�صادية  اللجنة 
،جامعة  العربية  ال��دول  وجامعة  لل�صكان  املتحدة  المم 

المارات العربية املتحدة ، �ص 11 
  16. حالة �صكان العراق 2010، م�صدر �صابق ، �ص 2٧  .

�ص   ، املقدمة   ، �صابق  م�صدر   ، الدمي�غرافية  1٧.النافذة 
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ال�صيا�صية  الع�ا�صف  من  ال�صيا�صي  ونظامها   ، وج�دها  حماية  بحجة 
العربية القادمة من تلك الدول التي ميكن اأن تخرتق منطقة اخلليج حتت 
عناوين ال�صالح ال�صيا�صي، وت��صيع دائرة امل�صاركة ال�صعبية يف عملية 
�صنع القرار، وتلت قطر بنف�ص ال�ترية دولة المارات العربية املتحدة 
، حيث �صعت اىل ت��صيع نف�ذها القليمي يف ال�صرق الو�صط)العراق، 
العربي)ليبيا،ال�ص�مال،  جزئها  يف  واأفريقيا  ،اليمن(،  م�صر،�ص�ريا 
م�ريتانيا(من باب هند�صة الت�ازنات يف املنطقة ، خا�صة بعد اأن اأبدت 
ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�ص  عهد  يف  المريكية  املتحدة  ال�ليات 
برغبتها بالن�صحاب من منطقة اخلليج ، ومن ثم بريطانيا ، وهذا المر 
دفع المارات اىل اأعادة قراءة دورها ، ونف�ذها يف املنطقة ، واأ�صتغالل 
هذه احلالة ، وال�صهام يف اأثبات ح�ص�رها ال�صيا�صي مثال يف العراق 
منذ الحتالل المريكي له يف التا�صع من اأبريل200٣ ومابعده ، وتط�ر 
المر ب�صكل مثري لالنتباه اىل ت�صجيع اقليم كرد�صتان العراق لالنف�صال 
اأ�صتقالل  اأ�صتفتاء  دعم  عباءة  حتت  بغداد  يف  الحتادية  احلك�مة  عن 
اأ�صتعدادها الر�صمي  اأبدت المارات  اأقليم كرد�صتان عن العراق ، حيث 
احلك�مية  البح�ث  مراكز  مديرات  اأح��دى  ودفعت   ، ال�صتفتاء  لدعم 
التابع اىل جامعة المارات لغر�ص ابداء ال�صتعداد لال�صراف على عملية 

ال�صتفتاء .
ذلك  ت��ع��دى  ب��ل   ، فح�صب  ال��ع��راق  يف  الم��ارات��ي  ال��ن��ف���ذ  يقت�صر  ومل 
له  واأ�صبح   ، وامل�صرية   ، والليبية   ، اليمنية  ال�صاحة  يف  التدخل  اىل 
اأهتمامات لخرتاق القارة الفريقية ، ومل يقت�صر اأندفاع المارات اىل 
تلك احلدود فح�صب ، بل تعدتها اىل القارة الوروبية لي�صل اىل داخل 

فرن�صا، واململكة املتحدة ، واملانيا.

أشكاليات الدراسة:
 حتفل هذه الدرا�صة بالعديد من ال�صكاليات لعل من اأبرزها مايلي:-

1.متتد العالقات الماراتية مع ال�ليات املتحدة المريكية ،وبريطانيا 
منذ عقد ال�صتينات من القرن املن�صرم ، فبعد الن�صحاب الربيطاين من 
املنطقة عام1٩68 حل النف�ذ المريكي يف امل�صتعمرات لالمرباط�رية 
العج�ز ، وت�طدت العالقات بني وا�صنطن والمارات منذ ذلك التاأريخ ، 
واأ�صبح ال�ج�د المريكي يف اخلليج عم�ما ، ويف المارات خ�ص��صا، 
عامال حلماية المارات من التدخالت اخلارجية ، وك�صب لحد حلفائها 
ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�ص  و�ص�ل  لكن   ، املعتدلني  الراديكاليني 
بنف�صها  تناأى  المريكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  جعلت  احلكم  �صدة  اىل 
عن تقدمي ال�صحايا ، والقتلى يف املنطقة كما حدث يف اأحتالل العراق 
200٣، واأن الدور الع�صكري ، والمني المريكي يف اخلليج �صيتقل�ص 
اأن تك�ن  اأ�صتطاعت المارات  �صيئا ف�صيئا، وهنا تكمن ال�صكالية كيف 
كانت  اأن  بعد  المريكي  ال�صيا�صي  امل�صهد  يف  ونف�ذ   ، تاأثري  ذات  دولة 
التي  المريكية يف منطقة اخلليج  ، وامل�صاندة  الدعم  دولة حتتاج اىل 

متتاز بالت�ترات ، وال�صراعات القليمية.
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  عهد  يف  ال�صيا�صي  الم���ارات  تاأريخ  2.ميتاز 
اىل  الهادفة  للجه�د  وجامعة   ، هادئة  وت��رية  ذو  تاأريخ  باأنه  نهيان  اآل 
لل�صيا�صة  ث�ابت  تعترب  وهذه   ، املنطقة  يف  وال�ئام   ، ال�صتقرار  ن�صر 
اخلارجية الماراتية التي من املفرو�ص اأن ي�صري عليها حكام المارات 
لكن  اأب�ظبي،  يف  الماراتي  القرار  و�صانع   ، لالمارات  املك�نة  ال�صبع 
القيام  خالل  من  اخلارجية  الم��ارات  ث�ابت  على  جذري  تغيري  ح�صل 
اىل  المر  وو�صل  واليمن،  ليبيا،  يف  واأمني   ، ع�صكري  ونف�ذ   ، بدور 
التالعب بخي�ط امل�صهد ال�صيا�صي يف تلك الدول ، والعالمة الفارقة يف 
اأماراتيني  ع�صكريني  و�صحايا   ، قتلى  وق�ع  الماراتي  اجلديد  امل�صهد 
جراء ذلك النف�ذ.وقد اأ�صار حاكم دبي ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م 
اأغ�صط�ص2018  �صهر  بداية  يف  )الت�يرت(  �صبكة  على  له  تغريدات  يف 
اىل اأ�صكاليات ال�صيا�صة اخلارجية الماراتية ب�ص�رة غري مبا�صرة من 
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ال�صيا�صي  املرتكز  الول  مرتكزات  �صتة  خ��الل  م��ن  ل��الم��ارات  النف�ذ 
وال��راب��ع   ، الم��ن��ي  املرتكز  والثالث   ، القت�صادي  املرتكز  وال��ث��اين   ،
املرتكز  وال�صاد�ص   ، العالمي  املرتكز  واخلام�ص  الدبل�ما�صي،  املرتكز 
لالمارات  النف�ذ  ت��صع  ا�صباب  فيتناول  الثالث  الف�صل  اأما  الريا�صي، 
منها ا�صباب داخلية ، وثانية اقليمية ، وثالثة دولية ، اأما الف�صل الرابع 
النف�ذ  تناول  لالمارات منها  القليمي والدويل  النف�ذ  فيتناول طبيعة 
وم�ريتانيا  وال�ص�مال  واليمن،    ، وال�صع�دية  وم�صر،    ، العراق  يف 
، وجيب�تي،  وليبيا ، واململكة املتحدة ، وفرن�صا،  وال�ليات املتحدة 

المريكية ، واملانيا.
منها  لالمارات  النف�ذ  ت��صع  تداعيات  فيتناول  اخلام�ص  الف�صل  اأم��ا 
الف�صل  اأم��ا  ،واأم��ن��ي��ة.  وع�صكرية   ، واأقت�صادية   ، �صيا�صية  تداعيات 
ال�صاد�ص والخري فيتناول م�صتقبل النف�ذ الماراتي اقليميا ، ودوليا، 
النف�ذ الماراتي  ا�صتمرار  وينق�صم اىل ق�صمني الول يرجح �صيناري� 
النف�ذ  ت��راج��ع  �صيناري�  ح���دوث  يت�قع  ،وال��ث��اين  ودول��ي��ا  اأقليميا 
الماراتي اقليميا ودوليا، و�صتنتهي الدرا�صة باخلامتة وال�صتنتاجات.

الخاتمة واالستنتاجات:-
ال�صرق  يف  الماراتي  النف�ذ  متغريات  بكل  اأحاط  اأنه  الباحث  ليجزم 
الو�صط ، واأفريقيا ، والعامل، لن ذلك حالة تكاد تك�ن تف�ق �صفحات 
هذه الدرا�صة ، لكن يعتقد الباحث اأنه اأ�صر حالة جديدة متر بها بع�ص 
املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة  ومنها  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 
 ، والقت�صادي  ال�صيا�صي،  نف�ذها  من  ت��صع  اأن  جاهدة  حاولت  التي 
والع�صكري ، والمني يف بع�ص ال�صاحات القليمية ، والدولية ل�صالح 
لال�ص�ص  جت��اوز  تك�ن  تكاد  احلالة  وه��ذه   ، اخلارجية  �صيا�صتها  دع��م 
الذي  الدولة  م�ؤ�ص�ص  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  غر�صها  ال��ذي 
التدخل يف  ، ولي�ص  �صاأنها اخلارجي  ، ورفع  الم��ارات  بناء  يهمه  كان 
ال�ص�ؤون الداخلية للدول الخرى حتت مزاعم خمتلفة ، ول� كان ال�صيخ 
زايد م�ج�دا يف ال�قت احلا�صر لكان له راأي يف ال�صيا�صة اخلارجية 

الالحقة له.
ال�صيا�صة  ت�صريف  عملية  يف  اأع��رتا���ص  اأي  لي�جد  الح����ال  كل  يف 
واحلفاظ   ، احلماية  تطلعاتها  ح��دود  كانت  اذا  الماراتية  اخلارجية 
 ، لكن النطالق خارجيا   ، املدنية  ، واأجنازاتها  الم��ارات  على مقدرات 
وتاأ�صي�ص ق�اعد ع�صكرية اأماراتية ، والندفاع للم�صاركة يف النزاعات 
القليمية كاحلرب يف اليمن والذي تكبدت جرائه الع�صرات من القتلى 
 ، بهدوء  اليها  النظر  يجب  حالة  هي  وجن�دها   ، �صباطها  خ��رية  من 
هذه  لك�ن  واحليادية   ، بامل��ص�عية  ميتاز   ، وايف  وحتليل   ، وحكمة 
احلالة قد فاقت كل الت�ص�رات التي كانت مر�ص�مة عن المارات يف عهد 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان.
وت��صلت الدرا�صة اىل بع�ص ال�صتنتاجات املهمة يف هذا ال�صاأن لعل

 من أبرزها:- 

بن  زايد  ال�صيخ  غياب  بعد  لالمارات  اخلارجي  النف�ذ  ت��صع  1.يعترب 
�صلطان اآل نهيان عام200٤ من اأهم مالمح ال�صيا�صة اخلارجية لالمارات 

بعد ذلك التاأريخ.
لر�صاء  الناعمة  الق�ة  ت�صتخدم  اأنها  على  للرتويج  الم��ارات  2.ت�صعى 
واق��ع  اأن  األ   ، امل�صرتكة  امل�صالح  اأ�ص�ص  حت��ت  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
�صمل  الطار  نف�صها يف هذا  الم��ارات  قبل  الناعمة من  الق�ة  اأ�صتخدام 
 ، اله��داف  واأنتزاع   ، الدول الخرى  لها يف  ، وال�كالء  �صراء احللفاء 
وامل�صالح الماراتية من الدول الخرى حتى ل� ت�صبب يف احلاق الذى 
، واخل�صائر لتلك الدول ، وخلق ال�قيعة بني الطراف املتنازعة داخليا 

كما يف احلالة اليمنية.
ب�ص�رتها  ���ص���اء  الناعمة  ال��ق���ة  اأ���ص��ت��خ��دام  يف  الم����ارات  ٣.جن��ح��ت 
اىل  وال��ص�ل   ، الخ��رى  ال��دول  اأخ��رتاق  يف  ال�صلبية  اأو   ، اليجابية 
ال�صخ�صيات الدولية املهمة وك�صبها لتحقيق اأهداف المارات اخلارجية.
 ، ال��دول  لنجم  دائ��م  �صع�د  لي�جد  اأن��ه  التاأريخ  دورات  لنا  ٤.تك�صف 
ولي�جد هب�ط دائم لها ، واأمنا المر ه� عبارة عن )دورة زمنية( تبداأ 
، و�ص�ل اىل اخلم�ل،  الن�ص�ج  ثم  ال�صباب  ، واملرور مبرحلة  بالنم� 
لميكن  وعليه   ، خ��ل��دون  واأب���ن   ، اأف��الط���ن  بها  ن���ادى  كما  والن��دث��ار 
يف  الق��ل  على  اأو   ، الب��د  اىل  �صاريا  الم��ارات��ي  النف�ذ  ببقاء  الت�صليم 
منظ�ر امل�صتقبل القريب ، اأو املت��صط خا�صة اأن هذا النف�ذ يتغا�صى 
اأجل حتقيق رغبات  كله من  ، وهذا  الذي ي�صربها  ال�صع�ب  �صيادة  عن 
�صخ�صية ل�صانع القرار الماراتي يف ت��صيع نف�ذ بالده حتى ول� كان 

المر ي�صري وفق قان�ن الغاية تربر ال��صيلة كما قال ميكافيلي.
5.�ص�ف يخلق النف�ذ الماراتي خارج حميطها اخلارجي م�صاكل جمة 
لحدود لها ل�صيما عندما يك�ن ذلك النف�ذ ينفذ لغرا�ص اماراتية بحتة 
ويتعار�ص يف نف�ص ال�قت مع ال�حدة ال�طنية لتلك الدول التي وقع 
غري  اأو  مبا�صرة  ب�ص�رة  له  مقاومة  له  �صي�لد  مما  النف�ذ  ذل��ك  عليها 

مبا�صرة كما حدث يف ال�ص�مال ، وجيب�تي ، واليمن.
 ، ال�صيا�صي  ن��ف���ذه  اأن  يعتقد  الم���ارات���ي  ال��ق��رار  �صانع  يظل  6.ق���د 
مكانة  لبقاء  املفتاح  الخ��رى ه�  ال��دول  والع�صكري يف   ، والقت�صادي 
المارات القليمية ، والدولية عاليا ، لكن قد يتفاجىء �صانع القرار من 
خالل ال�صدمات التي ميكن اأن ت�جه ل�صيا�صته اخلارجية عامال مقاوما 
لذلك النف�ذ من ال�صع�ب التي تعر�صت للنف�ذ الماراتي التي لتقبل اأن 
ت�صرتى �صيادتها ، وحريتها ، واأ�صتقرارها الداخلي عرب وكالء المارات 

فيها .
اأقليميا  الم��ارات��ي  النف�ذ  لنتهاء  الزمنية  بالفرتة  التنب�ؤ  ٧.لميكن 
 ، القرار  �صانع  من  بدفع  وتناميه  �صع�ده  اأوج  يف  مير  لنه  ودوليا   ،
و�صع�د   ، الج��ي��ال(  )تعاقب  حالة  يف  الم���ر  تغري  ت�قع  ميكن  لكن 
اآل نهيان اىل  اأماراتي جديد يعيد ث�ابت ال�صيخ زايد بن �صلطان  جيل 
مكانها الطبيعي يف بناء العالقات مع الخرين وفق امل�صالح امل�صرتكة 
 ، �ص�ؤونهم  التدخل يف  ولي�ص  والك�ارث،   ، الزمات  ، وم�صاعدتهم يف 

والتجاوز على �صيادتهم ال�طنية.
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ن�صب البطالة وتزايد تكاليف املعي�صة وال�صع�ر بال�صياع الجتماعي 
؛ وكل ذلك ميِثّل اأ�صبابًا لتكبُّد خزانة الدولة تكاليف باهظة مبا�صرة .

كما اأنَّ بع�ص الفا�صدين ويف حماولة لإخفاء جرائمهم قد يلجاأون اإىل 
تعري�ص املرافق اأو امل�ؤ�ص�صات التي يرتكب�ن فيها جرائم الف�صاد اإىل 
املزيد من  اإنفاق  اإىل  ؛ واأنَّ هذا �صي�ؤدي  املتعّمد  التخريب  اأو  احلرق 
تكاليف  ال��ذي يزيد من  الأم��ر  ؛  املرافق  اإعمار هذه  الأم���ال من اجل 
الف�صاد ، يف ال�قت الذي كان بالإمكان دفع كل هذه الأم�ال لدفع عجلة 

التنمية القت�صادية .
ح مدى تاأثري الف�صاد يف  تع�يق  ّ ومن الأم�ر الأخرى املهمة التي ت��صِ
املعل�م  والكمركي.فمن  ال�صريبي  بالتهرب  يتعلق  ما  التنمية  عملية 
اأنَّ واردات ال�صرائب والكمارك تعدُّ م�صدرًا مهمًا من م�صادر مت�يل 
لة تتاأثر التنمية ب�صبب انخفا�ص  ّ الإيرادات العامة للدولة ؛ وباملح�صِ

هذه الإيرادات .
�ص�ر  من  مهمٌة  ���ص���رٌة  وه��ي   ، الر�ص�ة  اأنَّ  الق�ل  نافلة  ِم��ن  ولعلَّ 
الف�صاد املتف�ّصية يف اأكرث دول العامل ، ت�ؤثر تاأثريًا مبا�صرًا يف اإعاقة 
عملية التنمية يف اأّي جمتمٍع ت�ص�د فيه . وميكن اإجمال اأهم النتائج 

اخلطرية للر�ص�ة يف هذا الباب بالآتي :
- تف�صي الر�ص�ة املتف�ّصية يف امل�صاريع اخلدمية وم�صاريع ال�صتثمار 
د لت�صليم هذه امل�صاريع ؛ ويف هذا هدٌر  اإىل التاأخري يف ال�قت املحدَّ

وتبذيٌر جلزٍء من م�ارد الدولة.
- انخفا�ص الكفاية الإنتاجية للم�صاريع .

اإْذ ت�ؤدي الر�ص�ة اإىل ح�ص�ل بع�ص الأفراد  ؛  - �ص�ء ت�زيع الدخل 
على مكا�صب بطرٍق غري م�صروعٍة ؛ ما ي�ؤدي مع مرور الزمن اإىل زيادة 

ة التفاوت يف ت�زيع الدخل. حدَّ
- �صعف كفاية اجلهاز احلك�مي ؛ اإْذ تف�صي الر�ص�ة اإىل ن�ص�ء جهاٍز 

اإدارٍي �صعيٍف ل كفاية له ؛ ما ُيعّجل بتبديد طاقة البلد وتخّلفه !!
واإنَّ اأخطر ما يق�م به الف�صاد يف اإعاقة عجلة التنمية ليتمثل بال�صع�ر 
عن  �صيحجم�ن  الذين   ، النا�ص  نف��ص  يف  ي���ِلّ��ده  ال��ذي  بالإحباط 
تقدمي اأف�صل ما لديهم يف العمل ب�صبب هذا ال�صع�ر النف�صي و�صعف 

املعن�يات ؛ اإْذ ي�صهم ذلك كله يف اإعاقة برامج التنمية القت�صادية .

المحور الثاني
اأثر الف�صاد يف التنمية

التنمية  على  الف�صاد  ��ب��ه��ا  ي��رِتّ ال��ت��ي  الآث����ار  بحث  يف  ال���ل���ج  قبل 
القت�صادية ، لبد من طرح ال�ص�ؤال الآتي :

هل ي�ِلّد الف�صاد اآثارًا �صلبيًة ت�ؤثر يف التنمية القت�صادية فح�صب ؟ اأو 
بالإمكان اأْن يك�ن له بع�ص الآثار الإيجابية ؟

لك�ْن  بالنظر  ؛  ال�ص�ؤال  ه��ذا  ط��رح  من  الكثريون  ي�صتغرب  ��ا  ول��رمبَّ
الإجابة عندهم وا�صحًة ومعروفًة ، وهي اأنَّ للف�صاد اآثارًا �صلبيًة فقط 

، ول ميكن اأْن تك�ن له اأية اآثاٍر اإيجابيٍة ؟
بيد اأنَّ هذه الإجابة لي�صت دقيقًة ، فعلى الرغم من اأنَّ اأغلب الآراء تكاد 

للتنمية  رئي�ٌص  ٌق  معِ�ّ اأنه  وعلى   ، للف�صاد  ال�صلبية  الآث��ار  على  جتمع 
القت�صادية ، واأنَّ وج�ده يف دولٍة ما �صي�ؤثر يف اقت�صاد تلك الدولة 
�صلبيًا ، و�صيعيق النم� القت�صادي فيها ، ويعرقل خطط التنمية . لكنَّ 
احلقيقة اأنَّ ثمة اجتاهاٍت يف العامل جتنح للق�ل ب�ج�د بع�ص الآثار 
الإيجابية للف�صاد. وبناًء على ذلك يغدو مهمًا التطرق يف هذا املقام اإىل 
الجتاهني املتقدمني ، الجتاه القائل ب�ج�د الآثار الإيجابية للف�صاد 
يف التنمية القت�صادية ، والجتاه القائل بعدم وج�د مثل هذه الآثار 

البتة ، بل ب�ج�د الآثار ال�صلبية فقط .
 الجتاه الأول :

 الأثر الإيجابي للف�صاد يف التنمية القت�صادية :
ظل  يف  يك�ن  ��ا  اإمنَّ الف�صاد  وج���د  ع��دم  اأنَّ  اإىل  الجت��اه  ه��ذا  يذهب 
ف��اأنَّ  هنا  وم��ن  ؛  متحقق  غ��ري  وه���   ، م��ا  ملجتمٍع  امل��ث��ايل  ال��ن��م���ذج 
للتنمية  ، ول يك�ن مناوئًا  دائمًا  باملجتمع  ذاته ل ي�صرُّ  الف�صاد بحد 
ت�ص�د  دولٍة  يف  ي�صت�صري  الف�صاد  كان  اإذا  وخ�ص��صًا   ، القت�صادية 
اإذا كان  فيها البريوقراطية وامل�ظف�ن الإداري�ن غري الكف�ئني ، اأو 
حكم القان�ن فيها �صعيفًا ، كما حدث �صابقًا يف رو�صيا وال�صني . واإنَّ 
وج�د م�صت�ًى معنٍي من الف�صاد يف بع�ص احلالت ل ميِثّل عائقًا ، بل 
على العك�ص قد ُي�صهم هذا امل�صت�ى من الف�صاد يف حتقيق بع�ص املزايا 
اإيجازها  ميكن  التي   ، القت�صادية  التنمية  م�صت�ى  على  الإيجابية 

بالآتي :
واجلهد  املرهقة  التنظيمية  ال�ص�ابط  تفادي  يف  الف�صاد  ُي�صهم   -1

القان�ين والإداري امل�صاحب لن�صاأة ال�صتثمار.
على  التغلب  يف  امل�صتثمرين  قبل  من  ُتدفع  التي  الر�صى  ت�صاعد   -2
اأمام التجارة الدولية  احل�اجز والع�ائق التي ت�صعها بع�ص الدول 
؛ ما يعني اأنَّ الر�ص�ة تفتح الأب�اب اأمام ال�صتثمار اخلارجي ؛ وكل 

ذلك ُي�صهم يف ت�فري فر�ص العمل وتن�صيط احلركة التجارية .
�صيتم  اإذ   ، ال�صركات  بني  التناف�ص  من  ن�عًا  الر�صى  ه��ذه  تخلق   -٣
ا�صتبعاد ال�صركات الأ�صغر و�صتبقى ال�صركات الأكرب والأكفاأ والأق�ى 

، وهي اأف�صل للدولة من حيث التعامل .
٤- اأنَّ الف�صاد يف هذه ال�ص�رة �صُي�صهم يف ا�صتغالل ال�قت لل�صركات 
الذين تك�ن  اأولئك  �صيق�م  اإْذ   ، لل�قت وزنًا  يقيم�ن  الذين  والأف��راد 
الر�ص�ة  بتقدمي  ن�صبيًا  مرتفعة  لل�قت  البديلة  الفر�صة  تكلفة  لديهم 
مل�ظفي احلك�مة رغبًة يف ق�صاء م�صاحلهم واحل�ص�ل على امل�افقات 
والرتاخي�ص يف اأقل وقت ؛ ما يعني اأنَّ الف�صاد اأ�صهم بت�فري ال�قت 

ملن ترتفع لديهم قيمة ال�قت .
5- ُيخِفّف الف�صاد العبء ال�صريبي على ال�حدات القت�صادية ، الأمر 
وج�د  ظل  يف  احلك�مة  لأن  وذلك  ؛  القت�صادي  النم�  ُي�صجع  الذي 
الر�صى والف�صاد لن تك�ن بحاجٍة اإىل زيادة ال�صرائب لتم�يل الزيادة 
يف رواتب امل�ظفني .كما اأنَّ ذلك �صي�صاعد ، بح�صب راأيهم ، يف رفع 

امل�صت�ى املعي�صي للم�ظفني ذوي الدخ�ل املنخف�صة.
اإىل  ي���ؤدي  الف�صاد قد  اأنَّ  اإىل  ، يذهب البع�ص  6- واأك��رث من ذلك كله 
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خالل  ال�صينيني  امل�صتثمرين  مع  �صرعت  بكني  اأن  اإىل  الكاتب  ي�صري 
ال�صن�ات املا�صية يف ت�جيه مبالغ هائلة لتط�ير الذكاء ال�صطناعي، 
وتزايد عدد الطالب الدار�صني لهذا املجال. وي�صيف اأن ال�صني ا�صتطاعت 
بحل�ل عام 201٧، اأن تهيمن على نح� ٤8% من اإجمايل مت�يل الذكاء 
ال�صطناعي العاملي، متف�قة على ال�ليات املتحدة، واأنها عقدت العزم 
اأن ت�صبح مركز الذكاء ال�صطناعي والبتكار العاملي بحل�ل عام  على 

.20٣0

أسباب التفوق: 
على  الرئي�صي  املهيمن  وبريطانيا  كندا  ومعها  املتحدة  ال�ليات  ظلت 
ت�جهت  حيث   ،2016 ع��ام  حتى  ع��ق���د،  ط����ال  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
عدة  الكاتب  �صرح  وقد  ال�صطناعي.  الذكاء  اإىل  ال�صينيني  ا�صتثمارات 
خط�ات لل��ص�ل اإىل مرحلة عالية من الذكاء ال�صطناعي هي: مرحلة 
اأعمال  تتطلب وج�د خرباء ورواد  التي  التطبيق  الكت�صاف، ومرحلة 
خمتلف  يف  ا�صتخدامها  كيفية  ومعرفة  الكت�صافات  لتط�ير  ي�صع�ن 

الحتياجات الإن�صانية، واأخرًيا مرحلة البيانات.
�صعار  ترفع  اأنها  ل�جدنا  ا،  حاليًّ ال�صني  ل��صع  نظرنا  ل�  امل�ؤلف  يق�ل 
رواد  وج�د  ذلك  ويدعم  الكت�صاف،  مرحلة  متجاوزة  التطبيق  مرحلة 
الذكاء  لتطبيق  ي�صع�ن  الذين  ال�صيليك�ن  ب���ادي  ال�صينيني  الأعمال 
اإمكانيات هائلة يف تط�ير التطبيقات  اأن بكني لديها  ال�صطناعي، كما 
قد  ما  ذلك  ولعل  البيانات،  من  هائاًل  ا  كمًّ لمتالكها  نظًرا  بها  اخلا�صة 

يع��ص عملية تف�ق اخلرباء الأمريكيني على ال�صينيني. 
اإىل  الكاتب  ي�صري  ال�صني،  م�قع  تربز  التي  املراحل  تلك  اإىل  واإ�صافة 

جمم�عة من الع�امل التي ُت�صاهم يف جناح النم�ذج ال�صيني، وهي:
1- النظام الال مركزي ودوره يف جناح التجربة ال�صينية: فمنذ اإطالق 
اجلماعية  الأعمال  وري��ادة  اجلماعي  البتكار  حملة  املركزية  احلك�مة 

الذكاء  اإن�صاء نح� 6600 �صركة �صغرية يف جمال  يف عام 2015؛ مت 
ال�صطناعي. ومن املت�قع بحل�ل عام 20٣0 اأن ت�صاهم ال�صني بنح� ٧ 
تريلي�نات دولر من الناجت العاملي الإجمايل للذكاء ال�صطناعي، الذي 
�صي�صل اإىل 15،٧ تريلي�ن دولر، ولعل ما �صاهم يف حتقيق ما �صبق ه� 
انتهاج بكني نظاًما ل مركزيا ي�صاعد احلك�مة املركزية على تبني روؤى 

معينة وم�صاهمة املحليات يف تنفيذ تلك الروؤى وجناحها. 
ومع ت�جه احلك�مة املركزية اإىل و�صع روؤية م�صتقبلية جتعل ال�صني 
على  املحلية  احلك�مات  تت�صابق  ال�صطناعي؛  الذكاء  جمال  يف  رائدة 
تقدمي  م��ع  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  للعمل  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  رواد  ج��ذب 
ال�صركات  اإن�صاء  عمليات  يف  ت�صاهم  حيث  لهم،  املنا�صبة  الت�صهيالت 
ال�صغرية املخت�صة به، بالإ�صافة اإىل منح الدعم املايل اإذا تطلب الأمر. 

تاأ�ص�صت �صركة ج�جل يف  التقنية: حينما  العمل ال�صينية  2- منهجية 
اإىل نح� 0،2% من �صكان ال�صني، يف  عام 1٩٩8، كان الإنرتنت ي�صل 
حني كان ي�صل اإىل نح� ٣0% من الأمريكيني، وكان ذلك دلياًل على �صعف 
البنية التكن�ل�جية الأ�صا�صية ال�صينية، لذلك اتبعت بكني نهج التقليد 
للمنتجات املختلفة، وعن طريقه ا�صتطاعت اأجيال كاملة اأن تتعلم اأ�ص�ص 

التكن�ل�جيا وال�صناعات احلديثة.
رجال  اأح��د  ح��اول  حيث  التقليد،  منهجية  على  مثاًل  الكاتب  وي�صرب 
الأعمال ال�صينيني، وه� واجن �صنج، اأن ُين�صئ م�قًعا يربط بني �صبكات 
الأ�صدقاء �صبيًها مب�قع في�صب�ك، ولكن امل�قع مل ي�صتطع اأن يعمل يف 
اأول �صنتني وتعرث. وبعد اأن ظهر في�صب�ك الأمريكي بق�ة على ال�صاحة، 
ال�ص�ق  يف  بثه  ومت  ب��ه،  قلياًل  وغ��ري  الت�صميم  ل��ب  �صنج  واجن  اأخ��ذ 
ال�صينية املحلية، وبالفعل لقى جناًحا كبرًيا داخل ال�صني، لعدم وج�د 
مناف�ص له، وقد جتددت حماولته مع تقليد ت�يرت وم�اقع اأخرى، بدون 
حماولة لإ�صافة مل�صة خا�صة به. واجلدير بالذكر اأن عدًدا كبرًيا من رواد 
الأعمال داخل ال�صني ا�صتطاع�ا حتقيق اأرباح طائلة داخل ال�ص�ق وراء 
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الأ�ص�اق  التعامل مع  الأمريكي يف  النهج  ال�صينية، وا�صتمرار  املحلية 
العاملية على اأنها بقرة ُتدر ربًحا دائًما.

ولعل ما �صبق ميكن اأن يف�صر �صبب ف�صل ال�صركات العاملية داخل وادي 
الأرب��اح  وجني  الت�ص�يق  مبنطق  تعمل  حيث  ال�صني،  يف  ال�صيليك�ن 
اأن  كما  املحلية،  املتطلبات  مع  والتاأقلم  ال�ص�ق،  طبيعة  فهم  من  اأك��رث 
ال�صباب  اإن  حيث  �صينيني،  ت�ظف  ل  ال�صني  يف  بها  اخلا�صة  الفروع 
�صركاتهم  لتاأ�صي�ص  اأك��رب  ب��درج��ة  مييل�ن  الأع��م��ال  ورواد  الطاحمني 
اخلا�صة، اأو العمل يف �صركات �صينية حملية كربى، لأن درجة ترقيهم 

يف ال�صركات الأجنبية الكربى تك�ن حمدودة. 
التناف�ص ال�صيني الأمريكي:

الذكاء  جمال  يف  وبكني  وا�صنطن  بني  التناف�ص  يظل  �صبق؛  ما  بجانب 
ولذا  والع�صرين،  احلادي  القرن  يف  اجلميع  اأنظار  حمط  ال�صطناعي 
والأمريكي.  ال�صيني  النم�ذجني  بني  الفارق  ي��صح  اأن  الكاتب  حاول 
فاأ�صار اإىل اأن هناك نح� �صبع �صركات عمالقة مهيمنة على جمال الذكاء 
 Google, Facebook, Amazon, Microsoft, :ال�صطناعي وهي
Baidu, Alibaba, and Tencent وتتناف�ص تلك ال�صركات -والتي 
اإن�صاء املراكز البحثية املتعلقة  اأمريكية الأ�صل- فيما بينها على  اأغلبها 

بتط�ير الذكاء ال�صطناعي. 
الرئي�ص  اأن  امل�ؤلف  يذكر  واأمريكا،  ال�صني  بني  للتناف�ص  وب��الإ���ص��ارة 
النفقات  ر�صمي عن تخفي�ص  اأعلن يف خطاب  ترامب  دونالد  الأمريكي 
املخ�ص�صة للذكاء ال�صطناعي، بخالف ال�صني التي ت�صافرت جه�دها، 
الذكاء  لتط�ير  �صغرية،  و�صركات  ا  خا�صًّ وقطاًعا  وحمليات  حك�مة 
املجال  ذل��ك  يف  عظمى  ق���ة  اإىل  للتح�ل  خطة  وو�صع  ال�صطناعي، 

بحل�ل عام 20٣0. 
ويف واقع الأمر، تاأتي �صركات وادي ال�صيليك�ن بال�صني خلف ال�صركات 
اإىل عدم وج�د  ذلك  Microsoft، ويرجع  اأو   Apple مثل  الأمريكية، 
اآلية عمل منظمة يف بكني؛ فهناك �ص�ق ف��ص�ية، ونق�ص ابتكار، اإىل 
جانب انت�صار منهجية التقليد، ولكن نتيجة ملجه�دات رواد اأعمال وادي 
الأخرية، دخلت �صركات �صينية يف �صباق حمم�م  بالآونة  ال�صيليك�ن 
في�صب�ك  عن  تتحدث  الإع��الم  و�صائل  وب��داأت  الأمريكية،  ال�صركات  مع 
وت�يرت ال�صني، كما ظهرت جامعات �صينية ت�صابق نظرياتها الأمريكية 
على  ال�صينيني  الطالب  ت�صابق  ظل  ويف  ال�صطناعي،  الذكاء  مبجال 
احل�ص�ل على تعليم اأف�صل يف جمال الذكاء ال�صطناعي، فمن املت�قع 
وا�صنطن  على  متف�قة  امل��ج��ال،  ذل��ك  يف  هائلة  قفزات  بكني  حت��دث  اأن 

م�صتقباًل.

نظام عالمي جديد:
من املت�قع فقدان ن�صبة كبرية من ال�ظائف يف غ�ص�ن خم�صة ع�صر 
ارتفاع حاد يف  اإىل  الذكاء ال�صطناعي؛ مما �صي�ؤدي  عاًما مع ث�رة 
ال�صائقني  متنح   Uber مثل  ف�صركات  امل�اطنني،  بني  م�صاواة  ال��ال 
نح� ٧5% من تكلفة الرحلة، ولكن ماذا بعد التح�ل لل�صيارات ذاتية 

القيادة.
اأن نح� ٣8% من  اإىل  PWC العاملية  ويف هذا ال�صياق، ت�صري �صركة 
 ،20٣0 عام  بحل�ل  لالأمتتة  معر�صة  املتحدة  ال�ليات  يف  ال�ظائف 
كما   .%50 اإىل   ٤0 بني  ما  �صتك�ن  الن�صبة  ب��اأن  الكاتب  يتنباأ  بينما 
مقابل  يف  املجالت  بع�ص  تاآكل  يف  �صي�صاهم  ال�صطناعي  الذكاء  اأن 
ال�اقع  مع  التعامل  على  ق��درة  اأك��رث  لت�صبح  اأخ��رى،  هيمنة جم��الت 
اأمتتة  �صرتف�ص  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات  اإن  حتى  اجل��دي��د،  التكن�ل�جي 
ال�ظائف لديها �صتك�ن معر�صة لل�صق�ط من خريطة ال�صركات، لعدم 

قدرتها على مناف�صة اإنتاجية ال�صركات الأخرى املماثلة لها.
اأما عن الدول، ف�صتتعمق الفج�ة بني الدول املتقدمة التي لديها بنية 
تكن�ل�جية ق�ية بدرجة كبرية وبني الدول النامية غري القادرة على 
القت�صادية ح�ل  الأزمات  التكن�ل�جي، مما �صيزيد  بالركب  اللحاق 
الأوروبية متتلك معامل ومراكز بحثية  الدول  اأن  العامل. حيث جند 
البيانات  من  الهائل  للكم  تفتقد  ولكنها  ال�صطناعي،  الذكاء  لتط�ير 
الذي تهيمن عليه ال�ليات املتحدة وال�صني، والذي ي�ؤهلها لتط�ير 

املحت�ى م�صتقباًل، مما يعني نظاًما ثنائي القطبية م�صتقباًل. 
وبالنظر ل��صع الدول النامية وما كانت متتع به من عمالة رخي�صة، 
فتط�ر الذكاء ال�صطناعي �صيجعلها قابعة يف القاع، و�صتفقد مزيًدا 
اإذا مل حتاول اللحاق بركاب الذكاء ال�صطناعي، حيث  اإيراداتها  من 
�صتحل امل�صانع التي ت�صتخدم اأجهزة الروب�ت حمل امل�صانع القدمية، 

وبالتايل تفقد الدول النامية امليزة ال�حيدة التي كانت تتمتع بها.
ويف النهاية ي�صري الكاتب اإىل �صرورة بناء ج�صر للت�ا�صل بني الب�صر 
والذكاء ال�صطناعي، اإىل جانب العمل على تق�ية الروابط الإن�صانية 
حتى ل ت�صرقنا التكن�ل�جيا من العي�ص يف حياتنا الراهنة، واقرتح 
ثالث و�صائل للتع�ي�ص عن ال�ظائف املعّر�صة للفقدان، وهي: "اإعادة 

تدريب العمال، تقليل عدد �صاعات العمل، واإعادة ت�زيع الدخل". 
واأ�صار اإىل اأننا من نر�صم خريطة الذكاء ال�صطناعي ولي�ص العك�ص، 
ول�  اأف�صل.  ب�ص�رة  الأم����ر  جمريات  يف  للتحكم  ي�ؤهلنا  ما  وه��� 
�صبهنا ث�رة الذكاء ال�صطناعي بالث�رة ال�صناعية، فالثانية قد ح�لت 
املزارعني اإىل �صناع يف امل�صانع، ولذا قد يك�ن لالأوىل نف�ص التاأثري 

ويتح�ل فاقدو الأعمال اإىل مربجي كمبي�تر على �صبيل املثال.
وختاًما، ميكن ت�صبيه الذكاء ال�صطناعي بالعملة ذات ال�جهني، وجه 
منهما ُيلقي مزيًدا من اخلريات على الب�صرية، وال�جه الآخر يت�صمن 
ت�ابع �صيئة متعددة، ول� نظرنا للنم�ذج ال�صيني لأدركنا اأن الدول 
ال�صطناعي،  الذكاء  من  عامل  لبناء  ال�صفر  من  للبدء  بحاجة  لي�صت 
ولكن هناك اإمكانية لنقل جتارب دول اأخرى وال�صتفادة منها، ففكرة 

الهيمنة الأحادية مل تعد م�ج�دة بالقرن احلادي والع�صرين.
امل�صدر:

 Kai-Fu Lee, "AI superpowers : China, Silicon Valley,
 and the new world order", (Boston: Houghton

.(2018 ,Mifflin Harcourt
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وقد التزمت اليابان ببن�د تلك املادة لعق�د، لكن التط�رات ال�صيا�صية 
اليابانيني  القادة  �صع�ر  تنامي  اإىل  اأدت  الإقليمية  وال�صرتاتيجية 
هذا  وعلى  ال�صاملة.  ق�تها  لعنا�صر  دولتهم  ا�صتكمال  ب�صرورة 
الربملان  ف�افق  الد�صت�ر،  التا�صعة من  املادة  تف�صري  اأُعيد  الأ�صا�ص، 
على م�صاركة اجلي�ص الياباين يف ق�ات الأمم املتحدة حلفظ ال�صالم، 
وجاءت امل�صاركة الأوىل بكمب�ديا يف ت�صعينيات القرن املا�صي. كما 
اأُر�صلت ق�ات يابانية للعراق بعد احلرب الأمريكية عام 200٣. وقد 
اإعادة الإعمار يف عدد من  الذاتي يف عمليات  الدفاع  �صاركت ق�ات 

الدول، والإغاثة يف حالت الك�ارث.
�صيا�صة   201٣ عام  يف  اليابانية  احلك�مة  تبنت  ذلك،  على  وعالوًة 
الدفاع، بجانب  ا يف ميزانية  دفاعية جديدة، مع زيادة هائلة �صن�ًيّ
ال�صمالية  ُفر�صت على ك�ريا  التي  الدولية  العق�بات  م�صاركتها يف 

ب�صبب برناجمها الن�وي.
ويف هذا ال�صياق، �صعت العديد من امل�ؤلفات التي ظهرت م�ؤخًرا اإىل 
اإعادة ت�صليح اليابان:  اأهمها كتاب  البحث يف تلك التط�رات، ومن 
املتخ�ص�صة  )الباحثة  للكاتبة �صيال �صميث  الع�صكرية  الق�ة  �صيا�صة 
اليابانية مبجل�ص العالقات اخلارجية( وال�صادر يف  يف الدرا�صات 
الكاتبة  تتناول  وفيه  هارفارد.  جامعة  ن�صر  دار  عن  اجلاري  اأبريل 
اإىل  الباردة  احلرب  بداية  من  اليابانية  الع�صكرية  ال�صيا�صة  تط�ر 
التفكري  التي دفعت ط�كي� لإعادة  الع�امل  ال�قت احلايل. وحُتلل 

يف تط�ير ق�تها الع�صكرية.
املهمة  الأ�صئلة  من  ع��دٍد  عن  الإجابة  كتابها  خالل  �صميث  وحت��اول 
د�صت�رها  بني  ال��ت���ازن  حتقيق  اليابان  ت�صتطيع  كيف  قبيل:  من 
ال�صلمي ورغبتها يف تط�ير ق�تها الع�صكرية يف م�اجهة التهديدات 
الإقليمية املحيطة بها؟ وكيف ينظر جريانها ل �صيما ال�صني وك�ريا 
م�قف  وما  اليابانية؟  الع�صكرية  ال�صيا�صة  يف  للتط�رات  ال�صمالية 

ال�صعب الياباين من تغيري الجتاهات الأمنية للدولة؟
دور القيادة يف التغيري

اأ�صارت �صميث اإىل املداولت التي اأجراها القادة الياباني�ن لإثبات 
حق ط�كي� يف الدفاع عن نف�صها، وذلك كي ُتظهر مدى تقدم الدولة 
يف التفكري يف جدوى جي�صها ك�صريك يف الأمن الإقليمي والعاملي. 
وذكرت اأنهم اأكدوا منذ وقت مبكر على اأن حق الدفاع عن النف�ص كان 
ثم فمن حق دولتهم تط�ير  املتحدة، ومن  الأمم  متاأ�صاًل يف ميثاق 

قدرتها للدفاع عن نف�صها.
ل�صيادتها عام  اليابان  ا�صتعادة  اأعقبت  التي  املناق�صات  اأن  واأ�صافت 
عن  للدفاع  ���ص��روري  ه�  ما  تف�صري  كيفية  على  تركزت  قد   1٩52
م�ص�دة  ملراجعة  الياباين  بالربملان  جلنة  اأُ�ص�صت  ثم  ومن  النف�ص، 
�صلطات الحتالل، حيث اأ�صبح منذ عام 1٩5٤ ه� املكان الأول الذي 
ُتناق�ص فيه م�صاألة اإعادة تف�صري قان�ن ق�ات الدفاع الذاتي والكثري 
من الق�صايا الأ�صا�صية التي ل تزال اليابان تنظر فيها. وكانت ثمرة 
هذه اجله�د زيادة قدرات الق�ات الع�صكرية على ت�يل مهام الدفاع 

ا بدعم من الق�ات الأمريكية. اإقليمًيّ
ومع مرور ال�قت، ازدهر النقا�ص ح�ل الأم�ر التي ينبغي اأن حُتدد 
القدرة الع�صكرية لق�ات الدفاع الذاتي. ثم تط�رت هذه املناق�صات، 
لق�ات  ال�صماح  يتم  التي  الأ�صلحة  اأن�اع  الرتكيز على  اأن كان  فبعد 
الدفاع الذاتي بامتالكها، �صار النقا�ص ح�ل اأن�اع املهام التي ميكن 
اأن ت�ؤديها ق�ات الدفاع الذاتي، ومن ثم اإمكانية م�صاركة هذه الق�ات 

يف التحالفات الدولية يف فرتة ما بعد احلرب الباردة.
ومنذ ت�يل رئي�ص ال�زراء �صينزو اآبي احلكم عام 2012 وه� يتبنى 
اأجندة اإ�صالحية لل�صيا�صات اليابانية ب�صكل عام، والد�صت�ر ب�صكل 
خا�ص، وقد طالب حزبه يف الربملان باإعادة تف�صري املادة التا�صعة من 
الد�صت�ر بدافع احلفاظ على الأمن الياباين، وذلك من خالل تط�ير 
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�صابًقا  م�صت�صاًرا  )عمل  مكنامي  روج��ر  ُيناق�ص  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
الذي جاء بعن�ان:  ا( يف كتابه  اأي�صً بها  ب�صركة في�صب�ك وم�صتثمًرا 
الت�ا�صل  �صبكات  دور  الفي�صب�ك،  كارثة  على  ال�صتيقاظ  زوكيد: 
العق�ل.  على  ال�صيطرة  يف  الفي�صب�ك،  م�قع  �صيما  ول  الجتماعي، 
�صل�كية  ق�اعد  فر�ص  ل�صرورة  احلك�مات  امل�ؤلف  يدع�  كتابه  ويف 

معينة على تلك ال�صبكات، ول ي�صتثني منها اأي من�صة. 

تطور وادي السيلكون 
املق�لة  من  ا�صتفاد  ال�صيلك�ن  وادي  اأن  اإىل  مكنامي  ي�صري  بداية، 
القت�صادية دعه يعمل دعه مير "Laissez-faire. م��صًحا اأن الت�جه 
الأ�صا�صي ه� اأن التكن�ل�جيا لي�صت حكًرا على اأحد، فال�ص�ق مفت�حة 
با�صتمرار ملبتكرين جدد باأفكار خمتلفة. واأن الرغبة امل�صتمرة يف ك�صر 
ا ل�صركات تكن�ل�جية جديدة للظه�ر واملناف�صة.  الحتكار خلقت فر�صً
ال�صركات  من  ع��دد  على  مق�ص�ًرا  ك��ان  ال�صيلك�ن  وادي  اأن  ويذكر 
يف  في�صب�ك  م�قع  ظه�ر  قبل  �صيق  نطاق  يف  تعمل  التي  الهند�صية 

عام 200٤، لكن ال�صاحة كانت مفت�حة لل�صركات النا�صئة.
الكربى  ال�صركات  اكت�صاح  بعد  تغري  قد  ال��صع  اأن  الكاتب  وي�صيف 
ال�صركات  اأ�صحت  ال�صيلك�ن، حيث  -مثل في�صب�ك وج�جل- ل�ادي 
النا�صئة ت�صارع يف الن�صمام لتلك ال�صركات بعد عام على الأكرث من 

ن�صاأتها؛ لعدم قدرتها على ال�صتمرار واملناف�صة. 
قد  الأ�ص�اق"  "حرية  نظريات  تطبيق  اأن  "مكنامي"  ي��رى  ول��ه��ذا، 
واأم��ازون،  وفي�صب�ك  كج�جل  الكربى،  ال�صركات  ت�غل  يف  ت�صبب 
للمطالبة  القت�صاديني  دفع  عليه، مما  والهيمنة  العاملي  القت�صاد  يف 
قب�صة  يف  برمته  الأمر  ترك  وعدم  امل�صاألة،  ل�صبط  التدخل  ب�صرورة 
�صغل  على  لقدرتها  العاملية،  الأ�ص�اق  على  ت�صتح�ذ  بعينها  �صركات 
اإليها،  حاجتهم  زي��ادة  ثم  وم��ن  الجتماعية،  النا�ص  حياة  من  ج��زء 

ف�صاًل عن دورها يف تغيري اأمناط املجتمعات. فالنم� ال�صريع ل�صركة 
في�صب�ك يف مدينة �صان فران�صي�صك� -على �صبيل املثال- حّ�لها اإىل 
العقارات  اأ�صعار  ارتفعت  كما  التكن�ل�جيا،  مب�صتخدمي  تعج  مدينة 
وادي  من  بالقرب  للت�اجد  بها  لل�صكن  امل�اطنني  تدافع  نتيجة  بها 

ال�صيلك�ن.

منهجية الفيسبوك 
عن م�قع الفي�صب�ك ي�صرح الكاتب با�صتفا�صة ق�صة انت�صاره ال�صريع، 
ومنهجية عمله واأ�صباب جناحه. في��صح "مكنامي" اأنه بعد احلرب 
العاملية الثانية ظهرت فل�صفة مدر�صة "�صيكاج�" كجزء من ال�صيا�صات 
الني�ليربالية القت�صادية، والتي ارتاأت اأن تركيز الق�ة القت�صادية 
يف يد فئة قليلة من ال�صركات ل ُتعد م�صكلة طاملا اأن الأ�صعار ل ترتفع. 
راأ�صها:  وعلى  الفل�صفة،  تلك  من  ال�صركات  من  ع��دد  ا�صتفادت  وق��د 

اأمازون، وج�جل، وفي�صب�ك. 
الأمريكي  الرئي�ص  عهد  يف  ب��داأت  التي  �صيكاج�،  لفل�صفة  وتطبيًقا 
ال�صابق دونالد ريجان، ا�صرتت �صركة في�صب�ك العديد من التطبيقات 
 ،Instagram واإن�صتجرام ،Messenger الناجحة مثل: ما�صنجر
حمققًة يف ذلك ا�صتح�اًذا كاماًل على الأ�ص�اق. ف�صاًل عن ذلك ت�صعى 
ال�صركة اإىل �صم ال�صركات النا�صئة با�صتمرار. ففي عام 201٣، حاولت 
في�صب�ك �صراء تطبيق �صناب�صات Snapchat، لكن ال�صركة املنتجة له 

رف�صت، فقامت الأوىل با�صتن�صاخ مميزاته يف تطبيق اإن�صتجرام.
وبالإ�صافة اإىل ما �صبق، قامت ال�صركة ب�صراء تطبيقات وبرامج عدة 
نها من ت��صيع قاعدة البيانات عن امل�اطنني، وه� ما مُيّكنها من  مُتكِّ
اأرباحها عن طريق ا�صتغالل تلك البيانات. وي�صري الكتاب اإىل  زيادة 
اأن نح� ٤0% من �صكان العامل الي�م ي�صتخدم�ن الفي�صب�ك مبختلف 

تطبيقاته، وه� الأمر الذي ي�صاعف من قدرته على اخرتاق العق�ل. 
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ال�صرتاتيجية( قد ا�صتطاعت من خالل برنامج ُمط�ر منذ اأواخر عام 
الأمريكية  الرئا�صية  النتخابات  الأ�ص�ات يف  201٤ ت�جيه ماليني 
لعام 2016 ليف�ز بها املر�صح اجلمه�ري ترامب، ف�صاًل عن دورها يف 

ا�صتفتاء الربيك�صت.
وبالرغم من �صعي �صركة في�صب�ك لت�جيه الل�م لل�صركة يف اخرتاق 
اأناليتيكا  بكامربيدج  باحًثا  اأن  اإل  للم�قع،  امل�صتخدمني  بيانات 
اأو�صح اأن احل�ص�ل على البيانات قد مت بناء على م�افقة من �صركة 
ا داخل  في�صب�ك، وه� ما وجه اأنظار الراأي العام وال�صا�صة خ�ص��صً
في�صب�ك على  املتحدة خلط�رة م�قع  الأوروب��ي وال�ليات  الحتاد 
مما  النتخابات،  نتائج  على  ال�صارة  واآث��اره  امل�اطنني،  خ�ص��صية 
مل�صئ�يل  ا�صتماع  جل�صات  لعقد  ووا�صنطن  كربيطانيا  ال��دول  دف��ع 
ال�صركة والتحقيق ح�ل الأمر. وقد جنحت تلك اجلل�صات التي بداأت 
لدور  وال�صحافة  الإع��الم  و�صائل  انتباه  لفت  يف   2018 اإبريل  منذ 
م�اقع الت�ا�صل الجتماعي يف احلياة ال�صيا�صية، والدور الذي تلعبه 

يف التاأثري على العق�ل، ون�صر املعل�مات امل�صللة يف اأحياٍن عدة.
انت�صار خطابات الكراهية

ما�صات�ص��صت�ص  معهد  ع��ن  ���ص��ادرة  درا���ص��ة  اأن  اإىل  مكنامي  ي�صري 
للتكن�ل�جيا اأظهرت اأن نح� ٧0% من الق�ص�ص الزائفة يتم م�صاركتها 
احلقيقية.  الق�ص�ص  من  اأكرث  الجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  رواد  بني 
وت�صاهم م�صاركة الق�ص�ص الزائفة يف تعظيم خطابات الكراهية جتاه 

الآخرين. 
م�اقع  حجب  �صرييالنكا  حك�مة  بطلب  م��ث��اًل  ال��ك��ات��ب  وي�����ص��رب 
ب�صبب  ووات�����ص��اب،  في�صب�ك  �صيما  ول  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت���ا���ص��ل 
م�صاهمتها يف ن�صر خطاب الكراهية، الأمر الذي ت�صبب يف العتداء 
على الأقلية امل�صلمة بالدولة. وعلى الرغم من تعهد في�صب�ك بالنظر 
يف الأمر، اإل اأن مكنامي ي�صري اإىل �صاآلة الأهمية الن�صبية لتلك الدولة 
بالن�صبة لقت�صاد �صركة مثل في�صب�ك، وبالتايل فهي لن حترك �صاكًنا 

اإزاء خطابات الكراهية التي ُتبث عرب من�صاتها.
وللتاأكيد على ال�ظيفة الأ�صا�صية ل�صركات م�اقع الت�ا�صل الجتماعي 
يف التحكم فيما يبث على من�صاتها؛ ي��صح الكاتب اأن م�اطني دول 
�صرييالنكا اأو ميامنار غري معتادين على تلقي املعل�مات من م�صادر 
الجتماعي،  الت�ا�صل  م�اقع  من  غريه  اأو  في�صب�ك  مثل  حرة  اإعالم 
الر�صمي،  الإعالم  قبل  املنتقاة من  املنظمة  املعل�مات  تلقي  األف�ا  فقد 
وبالتايل فهم غري قادرين على ت�صنيف املعل�مات والنظر يف �صحتها، 
وهذا من �صاأنه اأن ُيحدث اأ�صراًرا ج�صيمة بالبنية املجتمعية يف حال 
الت�ا�صل  م�اقع  �صركات  على  بالثقل  يلقي  مما  العام،  ال�عي  غياب 
املعل�مات،  �صحة  من  التاأكد  على  تعمل  واأن  بد  ل  التي  الجتماعي 
وت�صع �ص�ابط على اخلطابات املن�ص�رة على من�صاتها اإ�صهاًما منها 

يف وقف خطابات الكراهية املنت�صرة ح�ل العامل. 
وختاًما، ي�صري مكنامي اإىل �صرورة ت�عية الأفراد بكيفية ا�صتخدام 
ب�صكل  العنكب�تية  ال�صبكة  ومن�صات  الجتماعي،  الت�ا�صل  م�اقع 
لل�صغط  �صي�ؤهلهم  املعل�مات  ف��رز  على  الأف���راد  ق��درة  ف��زي��ادة  ع��ام، 
على تلك ال�صركات ل�قف التالعب بعق�لهم، وو�صع خ�ص��صية على 
الغربيني  ال�صا�صة  اأناليتيكا  كامربيدج  ف�صيحة  دفعت  وقد  بياناتهم. 
اإعالنات  ظه�ر  اأ�صباب  لتف�صري  في�صب�ك  �صركة  على  ال�صغط  لزيادة 
اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  يق�د  وهذا  للم�صتخدمني.  غريها  دون  بعينها 
الت�ا�صل  م�اقع  ل�صتخدام  ت�ع�ية  حمالت  ل�صن  امل��ال  ت�افر  عدم 
الجتماعي ل ميكن اأن يقف حجر عرثة يف طريق الت�عية. فال�صغط 
على ال�صا�صة ميثل عاماًل حا�صًما اإزاء تفعيلهم ق�انني تنظيمية ت�صبط 

عملية ا�صتخدام م�اقع الت�ا�صل الجتماعي.
امل�صدر:

 Roger Mcnamee, "Zucked: Waking up to the
 ,Facebook Catastrophe", (New York: Penguin Press

.(2019
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ال�طنية  باجلامعة  )الأ���ص��ت��اذ  خانا"  "باراج  يقدم  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
الغرب  م��ن  ال��دول��ي��ة  ال��ق���ى  مركز  حت���ل  ح���ل  روؤي��ت��ه  ب�صنغاف�رة( 
ممثاًل يف ال�ليات املتحدة والق�ى الأوروبية، اإىل ال�صرق ممثاًل يف 
الق�ى الآ�صي�ية ال�صاعدة، يف كتاب جديد بعن�ان امل�صتقبل اآ�صي�ي. 
ا )Tectonic Shift(. فاإذا كان  وتتخل�ص يف اأنها ت�صهد حت�ًل تكت�نًيّ
القرن  فاإن  ا؛  اأمريكيًّ الع�صرون  والقرن  ا،  اأوروبيًّ ع�صر  التا�صع  القرن 
�صالحية  انتهاء  على  التاأكيد  مع  ا،  اآ�صي�يًّ �صيك�ن  والع�صرين  احلادي 

املنطق ال�صتعماري يف التعامل مع دول العامل.

نظام آسيوي صاعد
اإىل  اآ�صيا  وع�دة  الغربية،  الهيمنة  ع�صر  انتهاء  كتابه  يف  خانا  ي�ؤكد 
من  ط�يلة  فرتة  قبل  ازده��رت  التي  الثقايف  والتبادل  التجارة  اأمن��اط 
ال�صتعمار الأوروبي والهيمنة الأمريكية. وي�صيف اأنه يف ال�قت الذي 
ت�صهد فيه ال�ليات املتحدة حالة من التخبط على هام�ص هذه املرحلة 
تر�صيم  يعيد  القارة  يف  املتنامي  الزده��ار  ف��اإن  الع�ملة،  من  اجلديدة 
خريطة القت�صاد العاملي، حيث اأ�صبحت ال�صني لعًبا رئي�صيًّا يف اآ�صيا 
التي  والطريق  احل��زام  مبادرة  خالل  من  الالتينية  واأمريكا  واإفريقيا 
يعادل  والع�صرين،  احل��ادي  القرن  يف  دبل�ما�صي  م�صروع  اأهم  تعترب 
القرن  منت�صف  يف  املتحدة  الأمم  تاأ�صي�ص  للكاتب-  -وفًقا  اأهميته  يف 
مركز  القارة  �صيجعل  مما  اآ�صي�ية،  وقيادة  بت�صميم  لكنها  الع�صرين، 
العامل وم�صتقبله، و�صيك�ن لها اأكرب الأثر على م�صار العالقات الدولية 

والنظام الدويل يف القرن احلادي والع�صرين.
ويف هذا الإطار، ي�صري امل�ؤلف اإىل اأن عام 201٧ ُيعد البداية احلقيقية 
اآ�صيا.  تق�ده  لنظام دويل  الأ�صا�ص  فيه و�صع حجر  بداأ  الذي  للتاريخ 
ففي ماي� من ذلك العام، اجتمعت �صت وثمان�ن دولة متثل ثلثي �صكان 

حل�ص�ر  بكني  يف  العاملي،  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  ون�صف  العامل، 
من  زعماء  �صمت  والتي  والطريق"،  "احلزام  مل��ب��ادرة  الأوىل  القمة 
يف  لال�صتثمار  من�صقة  خطة  اأك��رب  لإط��الق  واأوروب���ا  واإفريقيا  اآ�صيا 
البنية التحتية ب�صكل جماعي. وقد تعهدت احلك�مات املجتمعة باإنفاق 
بهدف  العامل،  يف  ال�صكانية  املراكز  اأكرب  لربط  ال��دولرات  تريلي�نات 
حقبة  عن  اإعالن  مبثابة  ذلك  وكان  والثقايف،  التجاري  التبادل  تعزيز 

جديدة من طريق احلرير.
ي�صري  فه�  للغاية،  تعريف حمدد  له  النظام  فاإن م�صطلح  ل�خانا  ووفًقا 
اإىل جمم�عة من الدول اأو ال�حدات الدولية التي تنتظم يف عالقة مع 
ا يف منطقة ما، اأكرث مما تفعل مع الدول خارج منطقتها.  بع�صها بع�صً
ومن هذا املنطلق، فاإن الحتاد الأوروبي بقدر ك�نه نظاًما، فاإننا ن�صهد 
والطريق  احل��زام  مبادرة  خالل  من  ميتد  وا�صع  اآ�صي�ي  نظام  �صع�د 
اليابان وني�زيلندا  اإىل  العربية وتركيا يف الغرب،  من �صبه اجلزيرة 
اأ�صرتاليا يف اجلن�ب. وهي  يف ال�صرق، ومن رو�صيا يف ال�صمال اإىل 
العاملي،  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من   %50 نح�  ا  حاليًّ متثل  منطقة 

وثلثي النم� القت�صادي العاملي. 

انتقاد الرؤية الغربية
اأ�صار خانا اإىل �صع�د الق�ة والتاأثري الآ�صي�ي يف عدد من املجالت، ل 
اأكرب  اأن النظام القت�صادي الآ�صي�ي  �صيما القت�صادي، حيث ي��صح 
بالفعل من الأنظمة الأوروبية اأو اأمريكا ال�صمالية من حيث تعاُدل الق�ة 
وال�صترياد  وال�صتهالك  الإنتاج  حجم  اأن  م�ؤكًدا   ،)PPP( ال�صرائية 
والت�صدير بالقارة اأكرب من اأي منطقة اأخرى يف العامل. كما اأن معدل 
مقارنة  مرتفع  ا  بع�صً وبع�صها  الآ�صي�ية  الدول  بني  التجاري  التبادل 
مع اأوروبا اأو اأمريكا ال�صمالية. ف�صاًل عن اأن اآ�صيا ت�صم عدًدا من اأكرب 
الدولية،  الأجنبي  النقد  احتياطيات  ومعظم  العامل،  يف  القت�صادات 
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لحوار الفكر
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26م��ار���ص2015ب��ق��ي��ادة  يف  احل���زم(  ب)عا�صفة  ماي�صمى  ب���داأت  وعندما 
التحالف. ذلك  يف  ال�صلطنة  ت�صارك  مل  اليمن  يف  احل�ثيني  �صد  ال�صع�دية 
املهم اأن �صلطنة عمان جنحت يف بناء جتربة داخلية ، تعتمد على الت�ازن 
بني مك�ناتها العرقية ، والطائفية ، بالت�ازي مع الق�ى القليمية التي لها 
اأمتدادات داخل ال�صلطنة ، لبل اأن �صيا�صتها اخلارجية مل تتحرك طيلة تلك 
 ، ، واأقت�صادية  اأعتبارات �صيا�صية  ، بل وفق  اأعتبارات مذهبية  الفرتة وفق 

وجي��صيا�صية.

أهمية الدراسة:-
تتمتع هذه الدرا�صة باأهمية خا�صة تتعدد يف عدة جمالت املجال الول اأن 
اأ�صتقراء  حماولة  لن   ، بحتة  اأكادميية  اأهمية  هي  للدرا�صة  الوىل  الهمية 
�صمن  تك�ن  قد  حماولة  هي  قاب��ص  ال�صلطان  بعد  عمان  �صلطنة  م�صتقبل 
حماولت غري مرئية ، وغري فعالة يف تناول هذا امل��ص�ع بهذه ال�صراحة 
، لن الدول مت�صي ، وتتط�ر ، وتبقى امل�ؤ�ص�صات احلك�مية ، والداري��ة ، 
تتداول  حيث  الزمان  دورة  خالل  من  والم��راء   ، واملل�ك   ، احلكام  ويندثر 
ال�قت  هذا  يف  امل��ص�ع  نطرح  ولهذا   ، اأخ��ر  اىل  جيل  من  احلكم  الجيال 
احل�صا�ص قبل غياب ال�صلطان ل�صتقراء امل�صتقبل بعد غيابه وتكاد تك�ن هذه 
املحاولة متثل ن�ع من املجازفة العلمية من الباحث لمتطاء هذا امل��ص�ع 
الباحث  يقدمها  كخدمة   ، واأكادميية   ، علمية  بطرق  البحثية  �صفراته  وفك   ،
على  لطالعهم  اأكادمييني  اأو   ، �صيا�صيني  من  بامل��ص�ع  اأهتمام  له  من  لكل 
ال�صيناري�هات املت�قع حدوثها يف امل�صتقبل القريب ملا بعد ال�صلطان قاب��ص 

بعد كرب �صنه ، وتقدم مر�صه.
البحثية  الكتابات  لن  م��ص�عية  اأهمية  هي  للم��ص�ع  الثانية  الهمية 
الط�يلة كالكتب ، والر�صائل، والطاريح اجلامعية عن م�صتقبل ال�صلطنة بعد 
غياب ال�صلطان قاب��ص غري م�ج�دة يف املكتبة العربية ماعدا وج�د مقالت 
متناثرة هنا وهناك ، مع العر�ص وج�د درا�صات �صابقة تتناول نظام احلكم 

يف ال�صلطنة لكنها لتتقرب من جزئية امل�صتقبل ل�صباب متعددة وعليه نعترب 
الدرا�صات  لها  تتطرق  مل  جديدة  حماولة  هي  ت�ا�صع  وبكل  الدرا�صة  هذه 
ال�صابقة ، ومل جند درا�صة اأكادميية بحثية يف هذا الطار ، مع العر�ص وج�د 
مقالت اأ�صرائيلية �صيتم تناولها لحقا لبع�ص املحلليني ال�صرائيليني ت�صع 

ت�ص�رات م�صتقبلية ملا �صيحدث يف ال�صلطنة بعد غياب ال�صلطان قاب��ص.
الهمية الثالثة للم��ص�ع هي اأهمية قراءة الدرا�صة للتداعيات الناجتة عن 
غياب ال�صلطان قاب��ص ، ولعل اأبرز امل�صاكل التي ميكن اأن تقع فيها ال�صلطنة 
ال�صتباك بني �صلطاته وت�زيعها  قاب��ص ه� كيفية فك  ال�صلطان  بعد غياب 

على اأ�صحاب الخت�صا�ص �صيا�صيا ، واأقت�صاديا ، وع�صكريا.

أشكاليات الدراسة:-
حتفل هذه الدرا�صة بالعديد من ال�صكاليات وكما ياأتي:-

ال�صكالية الوىل:-
اأن ال�صتقرار ، والهدوء ، وال�ئام يف �صلطنة عمان قد يك�ن مهدد يف امل�صتقبل 
لن غياب ال�صلطان قد يعر�ص كل تلك املتغريات اىل التح�ل ، مبعنى اأخر اأن 
مرتبطة  والع�صكرية  والمنية   ، والقت�صادية   ، ال�صيا�صية  ال�صلطنة  اأح�ال 
 ، عمره  تقدم  مع  والعقلية   ، اجل�صدية  قدراته  بنف�ص  نف�صه  ال�صلطان  ببقاء 
امللفات،  مما  ادارة كل تلك  القريب عن  امل�صتقبل  اأذ قد يعجز يف   ، ومر�صه 
�صيخلق فج�ة يف البالد لت�زيع تلك الق�صايا على من يعنيه المر، للخروج 

من الزمة التي ميكن اأن تدخل فيها ال�صلطنة بعد غيابه.
ال�صكالية الثانية:-

ي�صجع  قد  ال�صلطان  غياب  بعد  عمان  �صلطنة  م�صتقبل  عن  احلديث  بدء  اأن 
يف  ال�صلطنة(  )ح��ي��ادي��ة  ل�صحب  ال��دول��ي��ة  وحتى  القليمية  ال��ق���ى  بع�ص 
معاجلتها للق�صايا القليمية والدولية ، وبث الروح يف بع�ص امللفات ومنها 
خلق اأزمات جمتمعية ، وطائفية جتر البالد اىل اأزمات م�صتع�صية ،قد تعرقل 

دورها احليادي التي �صارت عليه منذ ع�صرات ال�صن�ات.
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تطرُّف  بريطانيا:  يف  الإ�صالمية  الدولة  كتاب  ياأتي  الإط��ار،  هذا  ويف 
يف  م�صارك  )اأ�صتاذ  كيني  مايكل  للكاتب  الن�صطة  ال�صبكات  وم��رون��ة 
ال�صئ�ن الدولية بكلية الدرا�صات العليا بجامعة بيت�صربج الأمريكية(، 
لندن،  يف  امل�ج�د  املتطرف  املهاجرين  تنظيم  على  ال�ص�ء  ُيلقي  الذي 
اأغلب  املرتبطة به، خا�صًة واأنه مت�رط يف  با�صتعرا�ص املخاطر  وذلك 
العمليات الإرهابية التي يق�م بها بريطاني�ن يف بلدهم، اأو يف مناطق 
اأخرى ح�ل العامل. وتنبع اأهمية هذا الكتاب من ك�نه ي�صتعر�ص نتائج 
لقاءات ميدانية قام بها كيني مع بع�ص اأع�صاء التنظيم من اأجل التعرُّف 
على ت�جهاتهم ب�صكل اأكرث واقعية. كما اأنه ُيقّيم ال�صيا�صات الربيطانية 

اخلا�صة مبكافحة الإرهاب.

بدايات التنظيم
�ص يف مطلع ت�صعينيات  اأن تنظيم املهاجرين قد تاأ�صَّ ُي�صري الكاتب اإىل 
عمر  ال�ص�رية  الأ�ص�ل  ذي  الإ�صالمي  الداعية  يد  على  املن�صرم  القرن 
حيث  بريطانيا،  يف  الإ�صالمية  ال�صريعة  تطبيق  اإىل  هدف  وقد  بكري. 
اخلالفة  دول��ة  تاأ�صي�ص  اإىل   1٩٩6 ع��ام  منذ  للتنظيم  املنتم�ن  �صعى 
اإىل  بالإ�صافة  للدين.  ال�صّيق  تف�صريهم  خالل  من  لندن  يف  الإ�صالمية 
الربيطانية،  اخلارجية  لل�صيا�صة  ال�صديد  النتقاد  على  خطابهم  تركيز 

وكذلك الأمريكية، جتاه العامل الإ�صالمي.
التغطية  ج��ذب  �صيا�صة  بداياته  منذ  اّتبع  التنظيم  اأن  كيني  وُي�صيف 
ذلك  على  الكاتب  ويدلل  اإليه.  امل�اطنني  انتباه  لفت  اأجل  من  الإعالمّية 
يف  املتحدة  ال���لي��ات  �صهدتها  التي  الإره��اب��ي��ة  الهجمات  عن  بدفاعه 
من  للعديد  عام 2001، وه� م�قف خمالف  �صبتمرب  من  ع�صر  احلادي 

التنظيمات الإ�صالمية يف بريطانيا التي اأدانت تلك الهجمات. 
ذكرى  احتفال يف  بعمل  قام  اإنه  بل  بذلك،  املهاجرين  تنظيم  يكتِف  ومل 
ي�صتحق  عظيًما  ي�ًما  ك�نه  من  انطالًقا   2002 ع��ام  من  الي�م  نف�ص 

ال�صابق  القاعدة  تنظيم  زعيم  تهنئة  امل�صلمني  على  ويت�جب  الحتفال، 
اأ�صامة بن لدن به. كما قام التنظيم -وفًقا ملا ورد بالكتاب- باحتجاجات 
ال�صن�ية  الذكرى  يف  علمها  وح��رق  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  �صد 
احلك�مة  اأن  كيني  وُي�صيف  الإره��اب��ي��ة.  �صبتمرب  لأح���داث  العا�صرة 
لق�انني  اإعماًل   2010 عام  التنظيم  بحظر  ق��راًرا  اأ�صدرت  الربيطانية 

مكافحة الإرهاب يف البالد.
وُي�صري الكتاب اإىل اأن التنظيم كان اأحد امل�صاركني يف تهديد ال�صتقرار 
الأمني وال�صيا�صي يف ال�صرق الأو�صط منذ عام 2011، يف ظل انت�صار 
بعد  ال�ص�ري  ال�صراع  يف  للم�صاركة  الأجانب  املقاتلني  ت�افد  م�جة 
عام 2011، حيث قام باإر�صال العديد من املقاتلني التابعني له من اأجل 
الإ�صالمية  اخلالفة  دولة  اإقامة  بهدف  الإرهابي  داع�ص  تنظيم  م�صاعدة 

املزع�مة.

ل التنظيم بين المرونة وإعادة التشكُّ
ي�صري كيني اإىل اأن الأفراد املنتمني لتنظيم املهاجرين كان معظمهم يتبع 
هجمات  يف  النخراط  من  مينعهم  وال��ذي  بريطانيا،  يف  الأم��ن  ميثاق 
ت�رط  ال�صنني  مر  على  ولكن  بداخلها.  امل�اطنني  �صد  خا�صًة  عنيفة 
عدٌد منهم يف العنف ال�صيا�صي، ومنها قيام مايكل اأديب�لج� وخ�رام 
العديد  مقتل  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  وخ��ارج��ه��ا  بريطانيا  داخ��ل  بهجمات  ب���ت 
كبرًيا من  عدًدا  قد خّلفت  الهجمات  تلك  اأن  الأ�صخا�ص. عالوًة على  من 
اإىل  العنف  نح�  التنظيم  اأف��راد  بع�ص  ه  ت�جُّ اأّدى  فقد  ولذا،  امل�صابني. 
زيادة مراقبة احلك�مة الربيطانية لهم من اأجل حماولة التعامل ب�صكل 
اإىل  التنظيم  تفكك  اإىل  اأّدى  ما  وه�  الإرهابية.  عملياتهم  مع  ا�صتباقي 

جماعات اأ�صغر حجًما، لكنها يف ال�اقع بدرجة ما اأكرث تطرًفا. 
وُيف�صر الكاتب زيادة حدة التطرُّف انطالًقا من وج�د حالة من ال�صخط 
ك  التحرُّ فاإن  وبالتايل  املهاجرين،  تنظيم  باأفكار  امل�ؤمنني  الأف��راد  لدى 
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جملًة  تقدم  التي  امل��ق��الت  م��ن  متباينة  جمم�عٍة  م��ن  يتاألف  وال���ذي 
اأو  ال�صيا�صية،  ���ص���اء  امل�صتقبلية،  والتحليالت  ال��ت�����ص���رات  م��ن 
من  ع��دٍد  يف  منها  كل  ن�صر  �صبق  والتي  البيئية،  اأو  التكن�ل�جية، 
املجالت والدوريات الدولية. وعليه، ي�صم الكتاب 21 مقاًل، لك�كبٍة 
من امل�ؤلفني والباحثني. ويدور الكتاب يف ج�هره ح�ل اأبرز الق�صايا 

امل�صتقبلية املهمة التي �صت�اجهها الدول خالل ال�صن�ات القادمة.

روؤيتان مت�صاربتان:
اأوله��م��ا  مت�صاربتني؛  روؤي��ت��ني  على  امل�صتقبلية  التنب�ؤات  تنه�ص 
مت�صائمة، وثانيهما متفائلة. ووفًقا لالأوىل، يت�قع انت�صار الأمرا�ص 
وتزايد  املحا�صيل،  وغ��رق  ال��ب��ح��ار،  من�ص�ب  وارت��ف��اع  والأوب��ئ��ة، 
معدلت الهجرة الب�صرية، واإغالق احلدود الق�مية بني الدول، وتهديد 
التن�ع البي�ل�جي. ويف اإطار الثانية، ي�ص�د التفاوؤل، ويت�قع تزايد 
يحقق  نحٍ�  على  العلمية،  والكت�صافات  التكن�ل�جية  البتكارات 

التقدم والرفاهية لالإن�صانية.
�صناعة  امل�صتقبل  يعد  ال�صابقتني،  ال��روؤي��ت��ني  ع��ن  النظر  وب�صرف 
ب�صرية، �ص�اء كان لالأف�صل اأو الأ�ص�ا. ول �صك يف الت�صادم املرتقب 
بينه وكافة الق�صايا الأخالقية، وال�صيا�صية، والثقافية. وه� ما يدع� 
للت�صاوؤل عن اأخالقية درا�صات اجلين�م الب�صري، وطبيعة املدن التي 
ال�ص�اطئ،  ال�ص�احل وتاآكل  اإن�صاوؤها م�صتقباًل يف ظل تده�ر  يجب 
اأ�ص�اق  اإدارة  واآل��ي��ات  املتاحة،  الطبيعية  امل���اد  ا�صتخدام  وكيفية 
تلك  كافة  وتتطلب  وغ��ريه��ا.  منها،  وال�صتفادة  الف�صائي  التعدين 
الب�صرية  على  بالنفع  يع�د  م�صتقبل  نح�  خط�اٍت  اتخاذ  الت�صاوؤلت 
جمعاء، وه� ما يتطلب بدوره تخيل وا�صتك�صاف احتمالت امل�صتقبل 

باأكرب قدٍر ممكن من الدقة.
العلمي  اخليال  واإعمال  التخيلية،  املعارك  ُي�صمى  مبا  ذلك  ويرتبط 

لر�صم اخلرائط امل�صتقبلية، متهيًدا لرتجمتها اإىل �صيا�صاٍت فعلية على 
اأر�ص ال�اقع. كما اأن ا�صتك�صاف خمتلف الروؤى امل�صتقبلية من �صاأنه 

اأن ُيلقي ال�ص�ء على الهتمامات والآمال امل�صرتكة.
التغريات البيئية:

يف  بكم  مرحًبا  املعن�ن  مقاله  يف  اأندر�ص�ن  اأطروحةرو�ص  تنه�ص 
خالل  م��ن  بامل�صتقبل  التنب�ؤ  اإمكانية  على  احل��دي��ث  الع�صر  حديقة 
اإحياء املا�صي. وبت�صليط ال�ص�ء على التغريات املناخية، جادل باأن 
م�اجهة تلك التغريات تتطلب ال�ق�ف على �صمات وخ�صائ�ص الع�صر 

اجلليدي الأخري.
ل�صك�  �صارة  جادلت  باأكمله،  البيئي  النظام  على  الرتكيز  من  وب��دًل 
ولذا،  الأ�صياء.  طبيعة  يف  النظر  اإعادة  يتطلب  للم�صتقبل  النظر  باأن 
م�صتدلًة  و�صريورتها،  وم�صريها،  م�صادرها،  عن  الت�صاوؤل  يتحتم 
على ذلك بكيفية �صناعة الكرا�صي من الأ�صجار ال�صغرية. ووفًقا لها، 
الأمد،  ط�يلة  م�صتقبلية  بخطٍط  الإمي��ان  العامل  ت�صكيل  اإع��ادة  يعني 
املجتمعات احلديثة  ت�ؤثر  فمثاًل،  الراهنة.  بدورها يف اخلطط  ت�ؤثر 

واملزارع امل�صتحدثة على امل�صتقبل بطرٍق ل ميكن لأحٍد التنب�ؤ بها.
املحيطة  البيئة  ت�صيطر  كيف  اآدم��ز  اإك�ص�  رو���ص  مقال  وي�صتك�صف 
ال�صيا�صية، ويربز طبيعة  الحتمالت  يقيد  نحٍ�  على  اأج�صادنا،  على 
املباين واملدن بطرٍق مبتكرة. وه� ما ي�صلط ال�ص�ء على اأحد املفاهيم 
اجلديدة التي برزت بني املعماريني وخمططي املدن، األ وه�هند�صة 
حديثة  طرق  اإيجاد  كيفية  على  ال�ص�ء  املفه�م  ذلك  وي�صلط  املرونة. 
وامل�انع  احل���اج��ز  خ��الل  من  للخطر،  املعر�صة  ال�ص�احل  حلماية 
ال�صناعية. وه� ما يعني اأن الكيفية التي تتم بها م�اجهة التغريات 

املناخية، ت�صكل بدورها امل�صتقبل بطرٍق غري مت�قعة.
ك�صر  املعن�ن  مقالها  يف  روزاين،  اأوليفيا  ت�صلط  ذاته،  ال�صياق  ويف 
الأم�اج، ال�ص�ء على تداعيات التفكري امل�صتقبلي على زعزعة ا�صتقرار 
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الي�صار،  �صع�د  ومع  متمردة.  بدوٍل  ال�صعب�ية  تنذر  اليمني،  �صع�د 
ميكن للنزعة ال�صعب�ية اإعادة ت�زيع الرثوة وال�صلطة ب�صكٍل �صامل، 
ذلك اأن �صع�د الني�ليربالية ي�صبه اإىل حِدّ كبرٍي الق�انني الطبيعية. 
ف�فًقا للتجارب التاريخية، تنتهي املجتمعات التي ينتفي بها الت�زيع 
العادل للرثوة يف نهاية املطاف اإىل النهيار القت�صادي والجتماعي 
، ل ت�صمد  على اختالف اأ�صكاله. وه� ما يب�صر اإجماًل مب�صتقبٍل ه�ٍصّ
معه الهياكل القت�صادية وال�صيا�صية الراهنة. ومن ثم، تت�قف م�صاألة 

الإ�صالح ال�صامل على متى؟ وكيف؟ ولي�ص ملاذا؟.
املعن�ن  مقاله  يف  روج��رز  بري�صن  يركز  الإ�صالحات،  تلك  بني  ومن 
ا�صتجابًة  الطبقي،  الإ�صالح  على  عادل  جمتمٍع  يف  الأ�صا�صي  الدخل 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  لل�صناعة  املتزايدة  وامليكنة  املتزايد،  للفقر 
ففي ذلك ال�صياق، تتزايد احلاجة اإىل العمل املنتج الذي ُيعزز الهياكل 
يتطلب  ما  وه���  امليكنة،  خ��الل  من  وال��روؤ���ص��اء  للعمال  الراأ�صمالية 

�صيا�صاٍت جادة مل�اجهته، وجعل امل�صتقبل اأف�صل.

الطريق للم�صتقبل:
اأن النظر اإىل املا�صي ه� الطريق ال�حيد  اأو�صح باتريك بالن�صفيلد 
ال�ليات  يف  امل�صلح  العنف  معاجلة  ب��اأن  وج��ادل  امل�صتقبل.  لروؤية 
العالقات  البحث ط�ياًل وبق�ة يف  املثال يتطلب  املتحدة على �صبيل 
املتداخلة بني الراأ�صمالية والنزعة الع�صكرية الأمريكية. ووفًقا له، ل 
يكمن ج�هر الق�صية يف تخيالتنا امل�صتقبلية، ولكن كيف ت�صفر تلك 

التخيالت عن جتاهل تراث ما�صينا وواقع حا�صرنا.
وي�ؤكد �صام نايت يف مقاله املعن�ن انهيار ج�صر لندن: اخلطة ال�صرية 
لالأيام التي تلي وفاة امللكة على �صرورة ترك الهياكل القدمية، واإتاحة 

املجال لظه�ر اأ�صكاٍل جديدة من ال�صيا�صات املعا�صرة. م�صرًيا اإىل اأن 
اإىل  تتقدم  وال�صتعمار  التاريخية  للبريوقراطية  القدمية  الهياكل 

امل�صتقبل بخطى ثابتة.
وتتطلع ليديا ي�كنافيت�ص يف مقالها املعن�ن الذاكرة املدنية: امل�صتقبل 
الن�ص�ي اإىل الأمام، يف حماولة لإلقاء ال�ص�ء على م�صتقبل الن�ص�ية. 
يتطلب  ما  وه�  املتحدة،  ال�ليات  يف  امل��راأة  م�صتقبل  عن  فت�صاءلت 
بدوره النظر يف تاريخها، واأو�صاعها املعا�صرة. ويف ال�صياق ذاته، 
ت�ؤكد وليدة اإمياري�صا على اأهمية تدوين املا�صي وامل�صتقبل، فالتفكري 
ه�  بل  ا،  خطًيّ لي�ص  فالتاريخ  امل�صتقبل.  لروؤية  �صرورة  املا�صي  يف 

دائري وكروي. كما اأنه يت�اجد يف عدة اأماكن يف وقٍت واحد.
وختاًما، يكمن �صر جاذبية امل�صتقبل يف الغم��ص وعدم اليقني الذي 
يكتنفه. هذا الغم��ص ميكن احلد منه وتق�ي�صه من خالل التجارب 
واخليال  جانب،  من  واملعا�صرة  التاريخية  واخل���ربات  احلياتية، 
الجتماعي، والهياكل ال�صيا�صية القائمة من جانٍب اآخر. ودون حتديد 
حقائق الي�م، ودون العرتاف بامل�صاكل القائمة اأو الإمكانات املتاحة، 
اأو  عليه،  ال�صيطرة  ت�صهل  ا، ولن  اإن�صانًيّ اأو  عادًل  امل�صتقبل  يك�ن  لن 

اخلروج من دوائر املجه�ل اإىل املعل�م.

امل�صدر:
 Meehan Crist & Rose Eveleth (eds.(, What Future:
 The Year's Best Writing on What's Next for People,
 Technology & the Planet, (United States: Unnamed

.(2018 ,Press, First edition
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• تقبل البحوث ذات الصلة بالدراسات االستراتيجية ، السياسية، االمنية، العسكرية، االقتصادية .. والتي تتصف بالبعد 

التحليلي والستراتيجي وباللغتني العربية واالجنليزية.
• يشترط أال يكون البحث قد سبق نشره، أو قدم للنشر جلهات أخرى.

•يراعى في البحث اعتماد األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث األكادميية.
• ان ال يزيد البحث عن 30 صفحة مطبوعة )A4(، مبا في ذلك الهوامش، واملراجع ، واملالحق.

• يقدم البحث بنسخة الكترونية مصححة طباعياً.
• يرسل الباحث موجزاً بسيرته العلمية ، ورقم الهاتف والبريد االلكتروني.

• تكتب الهوامش بأرقام متسلسلة ، وتوضع في نهاية البحث مع قائمة املراجع.
• تطبع اجلداول والرسوم البيانية على صفحات مستقلة ، مع حتديد مصادرها ويشار إلى مواقعها في منت البحث.

• تقوم هيئة التحرير باملراجعة اللغوية ، وتعديل املصطلحات بالشكل الذي ال يخل مبحتوى البحث أو مضمونه.

إجراءات النشر:
•   يتم االعالن عن ملف العدد واملوضوعات االخرى عبر موقع املعهد وصفحته على الفيس بوك ويعمم كتاب على الوزارات 

واجلامعات والكليات ذات العالقة وينشر في مواقع التواصل االجتماعي .
• تعنون املراسالت والبحوث والدراسات باسم رئيس حترير .

• يتم إخطار الباحث بتسلم بحثه.
• يقوم احملرر اخملتص براجعة وحترير البحث بعد إجازته من هيئة التحرير.

• يخبر الباحث بصالحية البحث للنشر من عدمه.
• يتم النقاش مع الباحثفيما اذا وجدت مالحظات على البحث.

• تصبح البحوث والدراسات املنشورة ملكاً للمعهد العراقي حلوار الفكر ومجلة حوار الفكر وال يحق للباحث إعادة نشرها في 
مكان اخر دون احلصول على موافقة حتريرية من املعهد.
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لحوار الفكر

 المعهد العراقي لحوار الفكر

ــ  مركز تفكير وابحاث مستقل، مشروعه بناء الدولة على أسس صحيحة 

 ــ  يتيح مساحة حرية واسعة للباحثين والمفكرين دون قيود

ــ  ليس له اتجاه سياسي محدد وال يؤمن بآحادية المسار للبناء

 ــ غير حكومي يسعى لوضع تصورات صحيحة لصانع القرار

ــ غير ربحي ويعتمد على الشراكة مع المؤسسات والشركات لتنفيذ برامجه


