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العراق 
يف مراكز االأبحاث العاملية

ُجُنوِبِهْم  َوَعَلَى  َوُقُعوًدا  ِقَياًما   َ اللهّ َيْذُكُروَن  {الَِّذيَن 

َخَلْقَت  َما  َنا  َربَّ َواالأَْر�ِس  َماَواِت  ال�شَّ َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ

اِر} َهذا َباِطاًل �ُشْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّ

              {اآل عمران/191}

التفكري اال�شرتاتيجي يف القران الكرمي



العراق يف مراكز االبحاث العامليةاالفتتاحية

.................

االفتتاحية

التقارير والتحليالت املنشورة ال تعبرّ بالضرورة عن وجهة نظر املركز

اللغة الطائفية ومراكز االبحاث اال�شرتاتيجية
م������ن خالل تتبعنا ملا ينش������ر من مقاالت ودراس������ات امريكية او 
انكليزية نالحظ فيها وبوضوح اليقبل الش������ك، اللغة الطائفية 
والتميي��ز الطائف��ي والتحريض الطائفي والتش��جيع على املطالبة 
باالقلي��م الس��ي. وحن������ن هنا بدورن������ا نذّك������ر بافتتتاحية العدد 
اخلامس من هذه النش������رة،اليت كان عنوانها:كيف ستش��كل 
الصراعات داخل االس��الم املس��تقبل؟ وال نريد هنا تكرار ما ورد 
هناك،فاملهتم يس������تطيع العودة اىل العدد املذكور واس������رجاع 
املعلوم������ات املطروحة فيه، ولكن ما نريد تأكيده هنا هو عالقة 
ه��ذا الكت��اب مبا جي��ري وي��دور يف املنطق��ة من ص��راع واقتتال 
طائف��ي، س��بقه وتزامن معه حتري��ض طائفي رخي��ص عب بعض 

القنوات الفضائية الطائفية املسمومة؟!
ال������كالم ه������ذا يأتي مبناس������بة نش������رنا يف هذا الع������دد لرمجة 
وتلخيص مقالة صحيفة الديلي س������تار االنكليزية: االس��الميون 
الس��نة يواصل��ون االحتجاجات، واملنش������ورة يف بداية هذا العام . 
هذه املقالة وغريها من املقاالت والدراس������ات اليت نش������رناها 
يف االعداد الس������ابقة وسننش������ر غريه������ا تباعًا، متث��ل طريقة 
تن��اول العق��ل االس��راتيجي الغرب��ي واالمريكي بال��ذات ، هلذا 
امللف االس��راتيجي امله��م، الذي جيب ان يش��غل بال صان��ع القرار 

االسراتيجي العراقي دائمًا.
فلنل��ق معًا بعض الضوء التحليلي الكاش��ف على ه��ذا املقال، من 
خالل املالحظ��ات التالية:» أكد الكاتب يف بداية مقالته على ان 
احتجاجات الشارع السي يف العراق تشّكل حتديا جديدا لرئيس 
الوزراء الش��يعي نوري املالكي, ويعد هذا امتدادا ملوجات التمرد 
اليت يقودها الس��نة يف س��وريا اجملاورة واليت تؤثر على التوازن 

السياسي اهلش يف بالده«.

» يرى االس��الميون السنرّة ان هناك فرصة للتخلص من اهليمنة 
الش��يعية، ويعّولون كث������ريا على انتصار حم������اوالت املعارضني 
يف س������وريا إلسقاط نظام االس������د ذي االقلية العلوية اليت هلا 

جذورها يف االسالم الشيعي«. 
» على مدى األسبوعني املاضيني، نظم عشرات اآلالف من السنة 

مظاهرات يف حمافظة االنبار«.
» زوال األس������د من ش������أنه أن يضعف نفوذ »إيران الشيعية« يف 
نهاي������ة املطاف ، احللي������ف اإلقليمي الرئيس لس������وريا والالعب 
املؤثر يف السياس������ة العراقية، ولكن دوال س��نية مثل السعودية 
وقطر وتركيا تدعم خصوم الرئيس الس������وري. وما يشجع على 
ذلك هوالتحّول احملتمل يف ميزان القوى الس��نية – الش��يعية يف 

منطقة الشرق االوسط«.
» الس��نة يف العراق ينّفسون عن مش������اعر اإلحباط اليت يعانون 
منه������ا منذ الغ������زو االمريكي الذي اطاح بنظام صدام حس������ني، 

فضال عن تسّلط الغالبية الشيعية عليهم«.
» إن ما حيدث ليس عفويا، والقوى اليت تقف وراء االحتجاجات 
احلالي������ة هي األحزاب السياس��ية الس��نية. وقد صرحت مصادر 
س��نية رفيعة بأن احلزب اإلس������المي العراقي)IIP(، الذي يعد 
جزء من مجاعة اإلخوان املسلمني, هو احملرك االساسي حلملة 

املطالبة بإنشاء حكم ذاتي سي، بالقوة اذا لزم األمر« .
» ولف������ت الكات������ب النظ������ر اىل ان احلزب اإلس������المي العراقي 
ميارس نفوذه من خالل املس������اجد واخلطباء يف املعاقل الس��نية 
مث������ل حمافظ������ة األنبار، اليت كانت ختضع بش������كل ش������به كامل 

لسيطرة تنظيم القاعدة« .
» اشتعلت االحتجاجات بعد اعتقال احلراس الشخصيني لوزير 
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املالية السي رافع العيساوي الشهر املاضي« .
» وقالت الس������لطات العراقية أن احلراس الش������خصيني قد اعرفوا بتورطهم 
يف االغتياالت اليت نفذت بالتنس������يق مع رجال األمن التابعني لنائب الرئيس، 

طارق اهلامشي السي« .
» جرت االعتقاالت واالعرافات املزعومة للحراس الش������خصّيني الثنني من 

كبار القادة السنة بشكل مماثل وملفت للنظر ».
» وقال احد النواب الش��يعة ان املالكي قد خطط الس������تهداف العيس������اوي منذ 
مدة، وكان حيس������ب انه من األس������هل عليه ان ينفذ ذلك االن ، وأن حيتوي ردة 
الفعل السنية، بدال من أن يفعل ذلك يف وقت الحق، إذ من املمكن ان يتشجع 

ويتقوى السنة بسبب ما جيري يف سوريا من احداث« .
»املالكي قال لي انه الحق موضوع العيس������اوي وحراس������ه ألكثر من شهر 
ألنه يفضل ان يفّجر الفقاعة الس��نية بنفس������ه، ب������دال من االنتظار حتى 

تنفجر بوجهه«.
» ان صربه بدأ ينفد وحّذر بأنه لن يتساهل مع املظاهرات السنية ألجل غري مسمى«.

» اجملل������س احمللي حملافظة صالح الدي������ن، ذات االغلبية الس��نية، قدم 
اخلميس طلبا اىل املفوضية العليا لالنتخابات لغرض تش��كيل اقليم 
خ��اص به��م . وقدمت حمافظات أخ������رى ذات األغلبية الس��نية مطالب 

مماثلة يف السابق«.
»من املرجح أن يستغل األكراد واملنافسون اآلخرون للمالكي احتجاجات السنة«.

»الرئيس الكردي مس������عود الربزان������ي والزعيم الش��يعي مقتدى الصدر ذو 
السلطة املؤثرة«.

» ويف اخلتام اكد الكاتب على ان السنة متحدون ضد املالكي« .
»وقال الش������يخ محيد تركي الشوك،أحد كبار شيوخ العشائر السنية 

يف األنبار«.
نالح��ظ يف العبارات اعاله اللغة الطائفي��ة التمييزية واضحة، والالفت هنا ربط 
ماجيري يف العراق، باالحداث على الس��احة الس��ورية اجمل��اورة؟ ما يدل على ان 
هن��اك تص��ورّر غربي يتجاوز ح��دود كل بلد، ينظر اىل االمور من خالل مش��روع 

الشرق االوسط اجلديد؟
»قال ستانس������فيلد: س������نعرف يف هذا الوقت ما اذا كان املالكي قائدا قويا ام 
ال، فهو إما أن يطبق حكومة مركزية يف العراق، أو ان يسمح للفيدرالية بأن 
تكون مبدأ تنظيم احلكم يف البالد، والسؤال هو ما إذا كان ذلك سيتم بالقتال 

او من دونه«.
العب��ارة اعاله قد تس��لط بعض الض��وء على اخلياري��ن املطروحني ام��ام العراق: 
حكومة مركزية قوية، او فيدراليات طائفية وعرقية، متهد الطريق للتقسيم 
ر له شيخ املستشرقني برنارد لويس؟ وال ندري هل هناك عالقة بني موجة  الذي نظرّ
التفج��رات احلالية اليت تضرب بغداد بالدرجة االوىل، واملتزامنة مع بدأ عمليات 

اجليش يف االنبار وكلمة القتال اعاله؟
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مقاالت ا�شرتاتيجية

يف كل عام تتفاقم �شراعات قدمية ، وتندلع اأخرى جديدة حول العامل.والي�شذهّ عام 2013 عن االأعوام التي 
�شبقته، ال بل ان توقعات هذا العام حبلى ببوؤر �شاخنة، قدمية وجديدة، �شوف متثهّل حتديًا الأمن الب�شرية 

عرب الكرة االر�شية.

اأهم ع�شرة �شراعات متوقعة يف عام 2013 
من تركيا اإىل الكونغو ، حروب العام القادم تهدد اأمن العامل

الكاتب  : لوي�س اآربور                           
رئي�س جمموعة االأزمات الدولية 

جملة الفورن بول�شي
27 كانون االأول / دي�شمرب  2012 

ترجمة وتلخي�س :د.ن�شر حممد علي

مراجعة : في�شل عبد اللطيف يا�شني

 رصدت جملة الفورين بولسي يف التقرير الصادر 
عنها اهم بؤر التوتر واالضطراب يف العامل واليت 
م������ن املمكن ان تك������ون حمطات لصراع������ات دامية 

خ������الل املرحلة املقبل������ة .  ففي كل عام ويف مجي������ع ارجاء العامل هناك 
صراع������ات قدمي������ة تتفاقم ، وتندل������ع أخرى جديدة وتتحس������ن أحوال 
بعض املناطق. واليش������ّذ ع������ام 2013 عن األعوام اليت س������بقته البل ان 
توقعات هذا العام حبلى ببؤر س��اخنة، قدمية وجديدة، سوف متثرّل حتديًا ألمن 
البش��رية عب الكرة االرضية، وم������ن اجلدير بالذكر يف هذا اخلصوص ، 
ان هذه القائمة اليت تضّم أخطر عش������رة نزاعات متوقعة، ال تش������مل 
الصراع املرتبط باملخدرات يف املكس������يك، وال التوترات املتصاعدة يف 
حبر الصني الش������رقي، وال خطر احلرب يف ش������به اجلزي������رة الكورية 
بع������د إطالق صاروخ من قبل بيونغ يانغ ، وال األزمة املرتقبة مع تنظيم 
االنتخابات املقبل������ة يف زمبابوي، وال الفوض������ى القائمة يف الصومال، 
وال  احلدي������ث عن امكانية حصول حرب على إيران ردًا على برناجمها 
الن������ووي، ذلك أن هذه األزمات األخ������رية غري خمتمرة مبا فيه الكفاية 

لتتصدر قائمة االزمات العشرة . 
السودان

مل تنته مش������لكة الس������ودان بانفص������ال اجلنوب عنه فاحل������رب األهلية 
يؤججها ترّكز الس������لطة والثروة بيد خنبة ضيق������ة ما تزال تعاني منها 
الب������الد وتهددها مبزيد من التقس������يم . وم��ع تزايد االنقس��امات يف حزب 
املؤمت��ر القومي احلاكم )NCP( وتنامي االس��تياء الش��عيب واضط��راد االنهيار 
االقتصادي ميكن أن يؤدي بالبلد إىل اهلاوية ، فقد دخلت احلكومة يف صراع 
مع اجلبهة الثورية يف الس��ودان املمثلة للتحالف بني جماميع التمرد الرئيسة يف 
دارفور و جنوب كاردفان ووالية النيل االزرق . الصراع اجلديد اس��تنزف خزينة 

الدولة وسقط ضحيته العديد من املدنيني االبرياء .

 PKK تركيا وحزب العمال الكردستاني
ة التوترات بني احلكوم��ة الركية وحزب العمال  عل��ى الرغم من اخنفاض حدرّ

الكردس��تاني ، هن��اك ُن��ذر مثرة للقلق يف ربيع ع������ام 2013، إذ ُقتل 870 
شخصًا منذ أن إستأنف حزب العمال الكردستاني هجماته)ويعد هذا 
املعّدل هو االس������وأ منذ التسعينيات من القرن املنصرم (  ، وبإزاء ذلك 
فقد اعادت قوات األمن نش������اطها باستئناف عمليات مكافحة اإلرهاب 
يف منتص������ف عام 2011. تزامن ذلك مع التصعيد السياس������ي املتزايد، 
فحزب الس������الم والدميقراطية الكردي املس������موح له بالعمل السياسي 
وّسع من خطوط اتصاله مع )حزب العمال الكردستاني احملظور( االمر 
ال������ذي دعا رئيس الوزراء »رجب طيب اردوغان« اىل التهديد بس������حب 
ترخي������ص احلزب وتقديم افراده اىل احملاكمة، كما قامت الس������لطات 
الركية باعتقال االالف من الناش������طني االكراد بتهمة االرتباط حبزب 
العمال الكردس������تاني، كما اوقفت احلكومة االنفتاح الدميقراطي على 
االكراد الذي احيا االمال لديهم بالتمتع باملس������اواة والعدالة كمواطنني 
ات������راك. اض������ف اىل ذلك ان الكثري م������ن الفصائل العس������كرية التابعة 
حلزب العمال الكردس������تاني قد تش������جعت بعد النجاحات اليت حققها 
حلفاؤهم يف سوريا، وعلى االرجح انها ستزيد من حماوالتها للسيطرة 

على مناطق يف جنوب شرق البالد ومهامجة رموز الدولة الركية. 

 أفغانستان
تعاني احلكومة األفغانية من االنقس������ام السياسي والفساد وهي بعيدة 
كل البع������د عن القدرة على تولي مس������ؤولية أمنها بعد انس������حاب قوات 
الواليات املتحدة والناتو يف العام 2014 . كما ان العالقة مع واش������نطن 
استمرت بالتدهور منذ العام 2012 وبالتحديد بعد ان اشارت التقارير 
اىل قيام جنود امريكان حبرق نس������خ من املصحف الكريم االمر الذي 
وّلد سلس������لة من ردود االفعال االنتقامية . ان التحول السياس������ي الذي 
يلوح يف االفق يعد مهما للبالد وللمنطقة بصورة اوسع، فمن املفروض 
ان تنته������ي والية الرئيس حامد قرض������اي يف اواخر العام 2014 والذي 
اعلن عن عدم نيته الرشيح لالنتخابات املقبلة ، اال ان هنالك خماوف 

من اس������تخدامه  لنفوذه بالش������كل الذي يؤثر عل������ى التوافقات 
اليت س������تحصل بعد عملية االقراع. و إذا ما فشل ترسيخ 
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حك��م القانون خالل املرحل��ة االنتقالية 
السياس��ية والعس��كرية خ��الل العامني 
املقبلني فإن ذلك س��يؤدي إىل انقس��امات 
عميقة وصراعات داخل النخبة احلاكمة 
واليت سيتم استغالهلا من قبل طالبان اليت 
تقود التمرد، ويف أس��وأ األحوال س��تؤدي 
إىل تفتيت األجه��زة األمنية والدخول يف 

ُأتون صراعات داخلية واسعة النطاق. 

باكستان
تستمر غارات الطائرات األمريكية من دون طّيار يف توتري العالقات 
مع الواليات املتحدة ، إال ان االعتذار األمريكي عن اس������تهداف جنود 
باكستانيني يف تشرين الثاني / نوفمرب عام 2011، مسح بإعادة فتح 
طريق إمدادات قوات »الناتو« يف أفغانستان . على اجلانب اآلخر كان 
هناك بعض التقدم السياس������ي بني باكستان وأفغانستان يف سعيهما 
لتوحي������د جهودهما ، اهلادف������ة لدفع طالبان واجملموع������ات املتمردة 

األخرى إىل تسليم سالحها، والدخول يف حمادثات السالم.
وم������ع االنتخاب������ات اجلديدة املزم������ع عقدها يف الع������ام 2013 ، جيب 
عل������ى احلكومة الباكس������تانية واملعارضة أن تنّفذ على وجه الس������رعة 
اإلصالح������ات لتعزيز االنتق������ال إىل الدميقراطية  . ومن جانٍب آخر 
فإن األزمات اإلنسانية يف باكستان حباجة ماسة إىل االهتمام احمللي 
والدولي ، هذه االزمات أعطت فرصة للجماعات اإلسالمية املتطرفة وزادت 

من احتمال نشوب صراع .

الساحل األفريقي: مالي و نيجريا، وما وراءهما
تؤكد توقعات الفورن بولسي بأّن حالة عدم االستقرار يف الساحل 
األفريقي ، تزاي��دت على عدة جبهات يف العام 2012، وحماوالت وقف 
هذا اإلجتاه س��تكون على قم��ة أجندة هذه البلدان ع��ام 2013، ففي 
مال��ي : يأتي االنقالب العس������كري الذي أط������اح باحلكومة يف آذار /

مارس املاضي وسيطرة االنفصاليني واألصوليني املرتبطني بالقاعدة 
على األجزاء الشمالية من البالد على رأس قائمة املشاكل اإلقليمية. 
وعلى الس������احل أيضًا ، ويتابع التقرير بأن هناك صراع مثري للقلق  
ايض������ًا يف مشال نيجرييا ، حيث ُألق������ي بالالئمة على مجاعة »بوكو 
ح������رام«  اإلس������المية املتطرف������ة ، فيم������ا خي������ص آالف الضحايا يف 
الس������نوات األخرية ويف هذا السياق أكدت الفورن بولسي ، انه ومن 
دون االهتمام اجلدي لتغير السياسة احلكومية ، سيكون عام 2013 

عامًا دمويًا آخر يف الشمال االفريقي. 

مج��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و 
الدميوقراطية

تش������ري توقعات الفورن بولسي 
مجهوري��ة  يف  الوض��ع  ان  اىل 
الكونغ��و الدميقراطية يس��ر من 
الرئيس  س��يئ إىل أس��وأ وحكومة 
جوزيف كابيال عاجزة عن محاية 
مواط������ي املناطق الش������رقية يف البالد. فعلى الرغ������م من وجود أكرب 
عملي������ة حلفظ الس������الم تقودها األم������م املتحدة هن������اك ، إال ان تلك 
املناطق غري حممية اطالقًا ، وس��المة البلد س��تكون فريسة ألهواء 

جرانها املفرسني . 

 كينيا
على الرغ������م من معاجلة أوجه القص������ور والعنف الذي ترتب 
عل������ى انتخابات ع������ام 2007 ، إال ان العوامل البنيوية األساس��ية 
ك��ة للصراع ما زالت قائمة . فالبطالة املتفشية بني الشباب  احملررّ
و تزاي������د معدالت الفقر وانعدام املس������اواة، فضاًل على توّقف 
إصالح قطاع األم������ن والنزاع على العقارات االمر الذي عّمق 
من االس������تقطاب العرقي . ومن هنا فإن خماطر العنف السياسي 

ترتفع مع اقراب االنتخابات املزمع إجراؤها يف آذار / مارس.  

 سوريا ولبنان
ان الصراع يف س��وريا يس��تمر جبوالته البش��عة ومن املرج��ح أن يبقى  
كذلك، طاملا ابتعدت احللول السياسية لصاحل الرهان على احللول 
العسكرية . أما االستقطاب الديي واالثي يف اجملتمع السوري فهو 
آخذ باالزدياد . وإذا ثبت أنه من الصعب إس������قاط النظام ، فانه من 
األصعب استئصال خصومه . ويف خضّم ذلك تتزايد التكهنات داخل 
املنطقة وخارجها حول الس������قوط القادم للنظام ، وقد متحورت على 
ة ليس��ت على  حمورين ، احدهما: ان رحيل األس��د ينطوي على خماطر مجرّ
سوريا فحسب بل على املنطقة ككل . أما اآلخر فهو: ان العنف الدائر 
يف س��وريا جعلها مرتعًا خصبًا لإلس��الميني املتشددين السنة ، الذين حيضون 
بالدعم املالي من دول اخلليج العربية ، ومن اخلبات العسكرية للتنظيمات 
اجلهادية حول العامل. ولفتت فورن بولس������ي النظر إىل انه وبسبب 
املس��حة الطائفية اليت اكتس��بها هذا الصراع ، فإن احلرب يف س��وريا 
ا  تتس��رب ع��ب احلدود اىل لبن��ان ، فبروت نادرًا ماكان��ت مبنآئ عمرّ
حيدث يف دمش��ق، األم������ر الذي جيعل من األهمية مب��كان أن ُيعالجِ 

القادة اللبنانيون أوجه القصور يف بنية احلكم لديهم اليت إذا ما
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 ُترك��ت فإنها قد ت��ؤدي إىل تفاق��م الطائفية وترك الب��الد عرضة للفوضى 
املتفشية يف البلد اجملاور . 

 آسيا الوسطى
تض��م ه��ذه املنطق��ة قائم��ة م��ن دول تق��ع عل��ى ش��فر اهلاوي��ة ، 
فطاجيكس��تان تس������تمر عالقاتها بالتدهور مع أوزبكستان وال 
يبّشر العام 2013 بشيء جديد خيتلف عّما هو احلال عليه يف 
الع������ام 2012 . أما يف الداخل فإن النزاعات احمللية تهدد بتأجيج 

الطموحات االنفصالية يف غورنو بدخشان . 
أما قرغيزس��تان فهي ليس������ت أفضل حااًل ، اذ تستمر بتجاهل 
التوترات العرقية املتجذرة وقضايا سيادة القانون يف اجلنوب 
وبإزاء ذلك فإن احلكومة تضعف واجملتمع الدولي اليبدي إال القليل 

من االهتمام أو اليكرث باملؤشرات املبكرة اليت تنذر باالسوأ. 
ويف اوزبكس��تان فإن انتهاكات حقوق اإلنسان على نطاق واسع 
ومنهجي ما تزال هي القاعدة وليس������ت االستثناء، ومما يزيد 
الط������ني بلة هو عدم وجود  رؤى واضحة ح��ول خالفة الرئيس احلالي 
إس��الم كرميوف )74 عام��ا ( األمر ال��ذي ينذر جبعلها مرتع��ًا خصبًا 
لالضطراب��ات اإلقليمي��ة . أما بصدد كازخس��تان فقد ش������هدت 
عددًا قياسيًا من اهلجمات اإلرهابية من قبل مجاعات جهادية 
جمهولة يف األجزاء الغربية واجلنوبية من البالد . وإذا استمرت 

االجتاهات احلالية فإن كازخستان ستشهد سنة أخرى من العنف . 

العراق
مع احندار الوضع يف سوريا حنو الفوضى فإن السكاكني ُتشحذ وترسم خطوط 
املعركة يف العراق . واحلكومة الشيعية اليت يقودها املالكي اختارت الوقوف 
إىل جانب إيران وروس��يا والصني وذلك يف حماولة منها لتفادي إعادة تشكيل 
املنطقة من قبل دول اخلليج الس��نية وتركيا والواليات املتحدة االمريكية . 
وأردف التقري������ر مؤكدًا على ان املالكي عمل على تدمري كل جس������ور 
التواص������ل بينه وب������ني مكّونات الع������راق األخرى العرقي������ة والدينية ، 
متخذًا التدابري لتوسيع سيطرته على املؤسسات السياسية واألمنية 
. فأفعال������ه تنتهك اتف������اق أربيل ، ال������ذي ُعقد ع������ام 2010 للحد من 
صالحيات رئيس الوزراء، وليفضي إىل تقاس������م عادل للس������لطة بني 
الشيعة والسنة واألحزاب الكردية . يواجه املالكي اآلن مقاومة ليست 
من قبل رئيس اإلقليم الكردي مسعود البارزاني فحسب، بل من السنة 
والعلماني������ني أيضًا وحتى من رجل الدين مقتدى الصدر الذي هو يف 

املعس������كر االسالمي الش������يعي نفس������ه. كما و ُعدرّ عجز رئيس اجلمهورية 
جالل الطالباني، بوصفه الوسيط الرئيس يف حل اخلالفات بني بغداد وأربيل ، 
عاماًل آخرًا يف حالة ضبابية املش��هد السياسي يف العام اجلديد . ومما يصّب 
الزي������ت عل������ى النار ، ان تنظيم القاعدة  أخذ خبرق اهلدوء النس������ي 
بش������ن هجمات مدمرة . كما ان املالكي فقد ثقة ش������رحية واسعة من 
الطبقة السياس������ية اليت تتهمه باالجنراف حنو احلكم االس������تبدادي 
الف������ردي ، إال ان جه��ود التصوي��ت حبجب الثق��ة عنه يف البمل��ان قد تعثرت 
بس��بب االنقس��امات العميقة بني خصومه. وهذا يف الواقع يرك املالكي 
ر تقرير الفورن بولس��ي  كرئي��س وزراء انتقالي حتى انتخابات عام 2014 وحذرّ
من امكانية مساهمة احلرب األهلية الطائفية يف سوريا بتفاقم التوترات يف 

العراق وتدشني جولة جديدة من الصراع يف العام 2013. 

كولومبيا
أكدت توقعات الفورين بولسي على ان احلل السياسي يف كوملبيا 
يل��وح يف االفق بعد ح��رب العصابات الدموية الطويل��ة، ومّت ذلك بعد 
عام من االتصاالت السرية وحمادثات السالم الرمسية بني احلكومة 

.)FARC( والقوات املسلحة الثورية لكولومبيا

الفلبني
ميكن أن تشهد الفلبني هذا العام اختاذ خطوات حامسة بإجتاه إحالل 
السالم الدائم يف اجلنوب املضطرب بعد أن وقّعت احلكومة وجبهة مورو 
للتحرير االس������المية )MILF(، وهي أكرب منظمة للتمرد يف البالد 
وأفضلها تس������ليحًا ، اتفاقًا للسالم يف تشرين األول/اكتوبر . وإذا ما 
س������ارت األمور كما هو خمطط هلا فإن الرئيس سيرك منصبه عام 
2016 . وعل��ى الرغ��م من وجود العقب��ات ، إال ان اآلمال املعقودة على 

إحالل السالم يف اجلنوب كبرة .

ميامنار
عل������ى الرغم من إلت������زام القادة يف ميامنار بالوفاء بتعهداتهم بش������أن 
اإلص������الح واالنتقال بالبالد بعيدًا عن ماضيها االس������تبدادي ، إال ان 
ذلك ، حبس������ب التقرير ، غري كاٍف، فقد ألقى العنف الطائفي يف والية 
راخني ، والذي اس��تهدف  باألساس األقلية املس��لمة الروهينجيا ، عتمة سوداء 
على عملية اإلصالح تلك . وان اس��تمرار خطر العنف الطائفي يف هذه الوالية 

مقلق للغاية . 

رابط املقال:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/12/27/10_conflicts_to_watch_in_2013
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انت�شار  على  كثريا  لون  ويعوهّ  ، ال�شيعية  الهيمنة  من  للتخل�س  فر�شة  هناك  ان  ة  ال�شنهّ االإ�شالميون  يرى 
االإ�شالمي  احلزب  باأن  رفيعة  �شنية  م�شادر  حت  �شرهّ وقد  اال�شد.  الإ�شقاط  �شوريا  يف  املعار�شني  حماوالت 
العراقي ،الذي يعد جزءًا من جماعة االإخوان امل�شلمني ، هو املحرك اال�شا�شي حلملة املطالبة باإن�شاء حكم 

ذاتي �شني بالقوة اذا لزم االأمر .

االإ�شالميون ال�شنة يوا�شلون االحتجاجات 
الكاتب: �شوؤدد ال�شاحلي/مرا�شل وكالة رويرتز لالأنباء

الديلي �شتار 

  \ 2013/1/5

أك������د الكاتب يف بداي������ة مقالته على ان 
احتجاجات الش������ارع السي يف العراق 
تش������ّكل حتديا جديدا لرئي������س الوزراء 
الش������يعي نوري املالكي، ويعد هذا امتدادا 
ملوجات التمرد اليت يقودها الس��نة يف سوريا 
اجمل��اورة واليت تؤث��ر على التوازن السياس��ي 

اهلش يف بالده.
على م������دى األس������بوعني املاضيني، نّظم 

عش��رات اآلالف من الس��نة مظاهرات يف حمافظة االنبار وأغلقوا 
الطريق السريع املؤدي إىل سوريا إلظهار غضبهم على املالكي 

الذي يتهمونه بتهميشهم وباحتكار السلطة.
وعل��ى الرغ��م  من ان  االس��تياء حقيق��ي ، إال ان  االحتجاجات مدفوعة 
من قبل األحزاب االس��المية السنية العازمة على احلصول على منطقة 
حكم ذاتي للس��نة، ش��بيهة بتلك اليت لدى االكراد يف الش��مال كما 

تشر لذلك املصادر السنية والكردية.
وأردف الكاتب قائاًل : يرى االسالميون السنرّة ان هناك فرصة للتخلص 
من اهليمنة الش��يعية، ويعورّلون كثرا عل��ى انتصار حماوالت املعارضني 
يف س��وريا إلس��قاط نظام االس��د ذي االقلية العلوية اليت هلا جذورها يف 

االسالم الشيعي.
زوال األسد من شأنه أن يضعف نفوذ »إيران الشيعية« يف نهاية املطاف، 
احلليف اإلقليمي الرئيس لس��وريا والالعب املؤثر يف السياسة العراقية، 
ولكن دوال س������نية مثل الس������عودية وقطر وتركي������ا تدعم خصوم 
الرئيس الس������وري. وما يش������جع على ذلك هوالتحول احملتمل يف 
ميزان القوى السنية – الشيعية يف منطقة الشرق االوسط. السنة 
يف العراق ينّفس������ون عن مش������اعر اإلحباط اليت يعانون 

منها منذ الغ������زو االمريكي الذي اطاح 
بنظام صدام حسني، فضال على تسلرّط 
الغالبية الشيعية عليهم. ردد املتظاهرون 
بعض اهلتافات اليت ُذكرت يف الثورات 
الش������عبية اليت اطاحت بالقادة يف ليبيا 
ومص������ر وتون������س واليم������ن يف العامني 
املاضيني، كما انهم رفعوا العلم العراقي الذي 

كان رمزا للبالد يف  عهد صدام حسني.
مجال ادهم، وهو زعيم احدى العشائر يف تكريت، مسقط رأس 
الرئيس الس������ابق صدام حس������ني، صّرح قائال: » لن نسكت بعد 
االن أو نتوانى، وحنن نرفض ان يعيش السنرّة يف العراق كأنهم اغراب أو 
دخالء، فقد اصبحت مسألة حياة او موت بالنسبة لنا«. يغذي مطالب 
احملتجني الش������عور الطائفي، وتراوح تلك املطالب بني اصالح 
اخلدم������ات العام������ة املتداعية، والغاء قوان������ني مكافحة اإلرهاب 
اليت يقولون انها تس������تخدم فقط الضطهاد الس������ّنة العراقيني. 
وقال حممد توفيق املتحدث باسم املعارضة الكردية »كوران«  إن 
م������ا حيدث ليس عفويا، والقوى اليت تق��ف وراء االحتجاجات احلالية 
هي األحزاب السياس��ية الس��نية . وقد صرحت مصادر سنية رفيعة بأن 
احلزب اإلس��المي العراق��ي)IIP(، الذي ُيعدرّ ج��زءًا من مجاعة اإلخوان 
املس��لمني، هو احملرك االساس��ي حلملة املطالبة بإنشاء حكم ذاتي سي 

بالقوة اذا لزم األمر.
ولفت الكاتب النظر اىل ان احلزب اإلس��المي العراقي ميارس نفوذه من 
خالل املس��اجد واخلطباء يف املعاقل الس��نية مثل حمافظة األنبار، اليت 
كانت ختضع بشكل شبه كامل لسيطرة تنظيم القاعدة، وذلك يف 
ذروة التمرد يف العراق ما بني عامي 2005- 2007 وتشرك يف 

ترجمة وتلخي�س: لقاء حامد

مراجعة : د. ن�شر حممد علي



ن�شرة العراق يف مراكز االبحاث العاملية/ اخلمي�س 30 - 5 - 2013 / العدد)20( 9

حدود سهلة االخراق مع سوريا.
ويب��دو ان املس��لحني م��ن تنظيم القاع��دة يعيدون جتمي��ع صفوفهم يف 
الكه��وف والودي��ان التابعة حملافظة االنب��ار ، وبعضهم قد عب احلدود 
لاللتح��اق باملتمردي��ن الس��وريني لغ��رض اإلطاحة بنظام األس��د. كان 
لعش������ائر االنب������ار دور فاع������ل يف إخضاع تنظي������م القاعدة عام 
2007،  عندما ش������اركوا الق������وات االمريكي������ة يف قتاله، يف ما 
ُعرف ب� »صح������وة األنبار«. واآلن، االنبار تصح��و من جديد، ولكن 
هذه املرة اهلدف هو املالكي، بينما القوات االمريكية اليت دخلت حلبة 

الصراع سابقا، قد اصبحت خارجها اآلن.
وقال غاريث ستانس������فيلد اخلبري يف ش������ؤون العراق يف جامعة 
إكس������ر: »ان االنبار دائم��ا هلا الق��درة على ان تكون مؤث��رة جدا يف 

السياسة العراقية،وهذا جيب أن يكون مصدر قلق كبر للمالكي«.
اش������تعلت االحتجاج������ات بعد اعتقال احلراس الش������خصيني 
لوزير املالية الس������ّي رافع العيس������اوي الشهر املاضي، وبعد 
س������اعات فقط أصي������ب الرئي������س العراقي الك������ردي جالل 

الطالباني جبلطة دماغية وذهب اىل اخلارج للعالج.
وقالت الس������لطات العراقي������ة: ان احلراس الش������خصيني قد 
اعرف������وا بتورطه������م يف االغتي������االت اليت ُنِفذت بالتنس������يق 
مع رج������ال األمن التابعني لنائب الرئي������س ، طارق اهلامشي 
الس������ي. هرب اهلامش������ي اىل املنفى قبل ع������ام وُحكم عليه 
الحقا باإلعدام غيابيا بتهمة اإلرهاب. وكان العيساوي نفسه 
زعيما جلماعة اسالمية مسلحة عرفت ب� )محاس العراق ( 

يف حمافظة االنبار.
للح������راس  املزعوم������ة  واالعراف������ات  االعتق������االت  ج������رت 
الش������خصّيني الثن������ني من كبار القادة الس������نة بش������كل مماثل 
وملف������ت للنظر، ولكن هذه امل��رة اصبح املالك��ي اكثرعزلة كما 

يقول احملللون السياسيون.
وقال احد النواب الش������يعة ان املالكي قد خطط الستهداف 
العيس������اوي منذ مدة ، وكان حيسب انه من األسهل عليه ان 
ينفذ ذلك اآلن ، وأن حيتوي ردة الفعل الس������نية، بدال من أن 
يفعل ذلك يف وقت الحق، إذ من املمكن ان يتشجع ويتقوى السنة 

بسبب ما جيري يف سوريا من احداث.
وقال احد الربملانيني، طلب عدم الكشف عن هويته: » املالكي 

قال لي انه الحق موضوع العيس��اوي وحراس��ه ألكثر من شهر ألنه 
ر الفقاعة الس��نية بنفس��ه، بدال م��ن االنتظار حتى  ل ان يفجرّ يفضرّ

تنفجر بوجهه«.
حت������ى اآلن، كان رد املالكي عل������ى االحتجاجات متحفظا 
حذرا. وصّرح هذا االس������بوع قائ������ال: ان صربه بدأ ينفد 
وحّذر بأنه لن يتساهل مع املظاهرات السنية ألجل غري 
مس������مى، ولكنه قّدم تنازالت صغرية عن طريق اإلفراج 
ع������ن 11 حمتجزة من اإلناث والس������ماح لآلخرين بإكمال 
مدة عقوبتهم يف حمافظاتهم األصلية، لكن ذلك ال يلي 

مجيع مطالب احملتجني.
م  اجملل��س احملل��ي حملافظة ص��الح الدي��ن، ذات االغلبي��ة الس��نية، قدرّ
اخلمي��س طلب��ا اىل املفوضية العليا لالنتخابات لغرض تش��كيل اقليم 
مت حمافظات أخرى ذات اغلبية سنية مطالب مماثلة  خاص بهم . وقدرّ

يف السابق.
قال ستانسفيلد:»سنعرف يف هذا الوقت ما اذا كان املالكي قائدا قويا 
ام ال ، فه��و إم��ا أن يف��رض حكومة مركزية يف العراق ، أو ان يس��مح 
للفيدرالي��ة بأن تكون مبدأ تنظيم احلكم يف البالد، والس��ؤال هو ما 

إذا كان ذلك سيتم بالقتال او من دونه«.
يقول احملللون والسياس������يون: انه من املرجح أن يس������تغل 
األكراد واملنافسون اآلخرون للمالكي احتجاجات السنة 

لزيادة الضغوط عليه ومن دون التدخل املباشر فيها.
الرئي������س الكردي مس������عود الربزاني والزعيم الش������يعي 
مقتدى الصدر ذو الس������لطة املؤث������رة ، عرّبا عن دعمهما 
للمتظاهري������ن يف االنبار ويف اماكن اخ������رى ، طاملا انهم 
قد اسقطوا الش������عارات الطائفية وأوقفوا متجيد حزب 

البعث الصدامي.  
ويف اخلتام اكد الكاتب على ان السنة مترّحدون ضد املالكي، ولكن 
الكثر منهم يش��عر بالقلق من املتش��ددين الذين يعمل��ون على إحياء 

الصراع بني الطوائف، الذي دفع بالعراق سابقا اىل شفا حرٍب أهلية.
وقال الش������يخ محيد تركي الش������وك، أحد كبار شيوخ العشائر 
الس������نية يف األنبار: »إن طلب إنش������اء مناطق حك������م ذاتي ليس 

مطلبنا، والذين يعملون لنشر هذه األفكار الميثلوننا«.

مقاالت ا�شرتاتيجية

رابط املقال:

http://www.reuters.com/article/2013/01/04/us-iraq-protests-idUSBRE9030MT20130104
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اشار الكاتبان يف مستهل مقالتهما اىل ان املستفيد 
االساسي من انسحاب النظام السوري احملاَصر من 
املناط������ق ذات الغالبية الكردية الواقعة يف الش������مال 
والش������مال الش������رقي من البالد منذ صيف 2012 هو 
»ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي« )PYD(، وه��و حزب 
سه يف العام 2003 مقاتلون سوريرّو  كردي سوري نافذ أسرّ
األص��ل ينتمون إىل »حزب العمال الكردس��تاني« يف 

جبال قنديل مشال العراق. 
حيث جنح »حزب االحتاد الدميقراطي«، يف وقت قصر 
ج بالس��الح يتألرّف من حنو  جدًا، يف إنش��اء جيش مدجرّ
10 آالف مقاتل وُيعَرف ب� »وحدات احلماية الش��عبية« 
)YPG(، فض��اًل على هي��اكل مدنية حملي��ة ذاتية 
ى »حركة اجملتمع الدميقراطي«  التنظيم حتت مس��مرّ

 .)TEV-DEM(
نظري������ًا، يتقاس������م »ح������زب االحت������اد الدميقراطي« 
الس������لطة مع حنو 15 حزبًا كرديًا  يف إطار »اجمللس 
������س يف 12 متوز/يوليو  األعل������ى الك������ردي« الذي ُأسِّ
املاضي من خالل جهود الوس��اطة اليت قام بها مسعود 
البزان��ي، رئي��س كردس��تان العراق وزعي��م »احلزب 
الدميقراط��ي الكردس��تاني« ال��ذي هو م��ن األحزاب 
الكردية األساسية يف العراق. لكن على األرض، يعد  
»حزب االحتاد الدميقراطي« شركاءه يف اجمللس 
جمّرد عمالء للبزاني نفسه الذي ينظر احلزب 

اليه بكثر من الش��ك والريبة بسبب عالقته الوثيقة 
بركيا. وق������د تصادم »حزب االحتاد الدميقراطي« 
و »وحدات احلماية الش������عبية« مرارًا مع مقاتلني من 
»اجليش السوري احلر« املرتبط ب�  »اجمللس الوطي 

الكردي« عن طريق االئتالف السوري املعارض.
 قد ادى التشنج بني الطرفني إىل توجيه أصابع االّتهام 
إىل »حزب االحتاد الدميقراطي«ألن تصرفاته تبدو 
وكأنه��ا تنفيذا ألوامر بالنيابة عن النظام الس��وري ، 
ويف واقع االمر ليس������ت هناك أدّلة فعلية على وجود 
تعاون ناش������ط بني اجلانَبني ، فالنظام يستهدف من 
حني إىل آخر مناطق يسيطر عليها »حزب االحتاد 
الدميقراط������ي«، ولو بوترية أقل بكث������ري من املناطق 
ال������يت يتواجد فيها »اجليش الس������وري احلر«. فضاًل 
عل��ى ذلك ، فإن هي��اكل احلكم الذات��ي اليت طورّرها 
ن من الصمود يف حال جنح  األك��راد مؤخرًا لن تتمكرّ
بشار األسد يف استعادة السيطرة على كامل األراضي 

السورية.
������ه إىل »حزب  االته������ام الثاني األساس������ي الذي ُيوجَّ
االحتاد الدميقراطي«، والسيما من جانب تركيا اليت 
ت������زداد عصبّيًة، هو أن احلزب لي��س أكثر من جمرد 
��ال الكردس��تاني«. فرمسيًا،  واجه��ة ل� »حزب العمرّ
ُينكر »حزب االحت������اد الدميقراطي« أن يكون له أّي 
ارتباط من هذا القبيل نظرًا إىل الضرر الذي ميكن 

مقاالت ا�شرتاتيجية

ع بحكم ذاتي بعد العراق مبا ي�شمح لتنظيم »حزب  تب��دو الفر�ش��ُة متاحُة االآن يف �شوريا الإن�ش��اء منطقة كردية ثانية تتمتهّ
االحت��اد الدميقراط��ي«  بت�شلهّ��م اإدارة الهياكل اخلا�شة ب�شب��ه الدولة الكردية، وكذلك لال�شطالع ب��دور يف التفاو�س حول 

م�شتقبل �شوريا  يف املرحلة القادمة .

�شعود االأكراد يف �شوريا
الكاتبان: هيكو ومين باحث يف »املعهد االأملاين لل�شوؤون الدولية واالأمنية

مزهر �شلجوق باحث م�شاعد يف »منتدى االأمن العام« يف برلني
2013/2/5 

ترجمة:وقفية كارنيجي لل�شالم الدويل 

تلخي�س :في�شل عبد اللطيف يا�شني
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مقاالت ا�شرتاتيجية

أن يلحق بصورته. 
 وتش������ري املقالة اىل سعي القيادة يف كلٍّ من »حزب 
االحتاد الدميقراطي« و »حزب العمال الكردستاني« 
إىل حرم������ان تركيا من أّي ذريعة للتدّخل املباش������ر 
)ال������ذي أجازه الربمل������ان الركي يف مطلع تش������رين 
األول/أكتوبر 2012 من دون حتديد مكان حدوثه( 
تبقى األولوية بالنس��بة إىل هؤالء القادة بناء هياكل 
تتمترّع حبكم ذاتي وإنش��اء قوات عس��كرية. االمر 
الذي ينس������جم مع التحّول االس������راتيجي األوس������ع 
الذي يشهده »حزب العمال الكردستاني« منذ العام 
2000، إذ ختلرّ��ى ع��ن الدعوة إىل قي��ام دولة كردية 
دة، ويس��عى بداًل م��ن ذلك إىل حكم  مس��تقلرّة وموحرّ

ذاتي ضمن احلدود القائمة.
تبدو الفرصُة متاحُة اآلن إلنشاء منطقة كردية ثانية 
تتمترّع حبكم ذاتي بعد العراق ، مبا يس������مح لتنظيٍم 
قد تأّس������س بعد »حزب العمال الكردستاني« بتسّلم 
إدارة اهلياكل اخلاصة بشبه الدولة الكردية، وكذلك 
لالضطالع يف مرحلة معّينة بدور يف التفاوض حول 

مستقبل سوريا .
وأشار الكاتبان اىل انه منذ اندالع األزمة يف سورية، 
قام »حزب العمال الكردس������تاني« بتنفيذ املزيد من 
العمليات يف جنوب ش������رق األناضول، مع تس������جيل 
زي������ادة الفتة يف أع������داد املقاتلني من أصل إيراني - 
كردي يف صفوف اإلصاب������ات من اجلانب الكردي، 
يف ح������ني أن »حزب احلي������اة احلرة الكردس������تاني« 
)PJAK( )النس������خة اإليراني������ة من ح������زب العمال 
الكردستاني( أوقف تقريبًا عملياته داخل األراضي 

اإليراني������ة. حت��ى أن بع��ض التقاري��ر ت��ورد نظريات 
ث عن نش��وء حتال��ف اس��راتيجي ب��ني »حزب  تتح��درّ
العم��ال الكردس��تاني« وإيران يف حماولة ملمارس��ة 
ضغ��وط على تركيا، وتعزيز موقع األس��د من جديد. 
لكن حتى يف غياب إعادة اصطفاف واضحة كهذه، 
كان حمّتم������ًا أن يؤّدي النزاع حول األزمة الس������ورية 
إىل تقوي������ض التعاون األم������ي الركي-اإليراني يف 
املنطق������ة احلدودية. فإيران ت������رى أن تغاضيها عن 
التسّلل الكردي إىل تركيا ُيقّدم هلا فائدة مزدوجة 
تتمّث������ل يف الضغط على رئيس الوزراء الركي رجب 
طي������ب أردوغان انتقامًا من دعمه للثورة الس������ورية، 
ويف الوقت نفسه توجيه اجلهود االنفصالية لألكراد 

املتململني يف الداخل حنو مناطق أخرى.
ويف خت������ام املقال يتوقع الكاتبان ان تس������اهم األزمة 
الس������ورية بالتعجي������ل يف ح������دوث تغي������ري يف اجليل 
القيادي داخل »حزب العمال الكردس������تاني«، حبيث 
تنتقل دّفة القيادة إىل أش������خاص أصغر سنًا وأكثر 
راديكالي������ة، وم��ا اجلهود ال��يت تبذهلا تركي��ا مؤخرًا 
إلع��ادة إط��الق  املفاوضات م��ع زعيم »ح��زب العمال 
الكردس��تاني« املس��جون، عب��داهلل أوج��الن ، س��وى 
انع��كاس يف جزء منه��ا حلجم املخ��اوف الركية من 
ة إىل كبح  النوايا اليت خيبرّئه��ا احلزب، وللحاجة امللحرّ
دًا، فركي��ا الي��وم المتتلك  عناص��ره األكث��ر تش��درّ
الكث��ر من اخليارات األخرى ملعاجلة هذا الوضع الذي 
ل جزءًا من املس��ؤولية يف التسبرّب به، وذلك من  تتحمرّ
د جتاه نظام األسد، وسياستها يف  خالل موقفها املتشدرّ

قمع األكراد. 

رابط املقال:
http://carnegieendowment.org/2013/02/05/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A
F-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-
%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/flii
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مقاالت ا�شرتاتيجية

ان م��ا تركت��ه اأمري��كا وراءها ، وال��ذي ما يزال قائم��ًا حتى اليوم، بال��كاد ميكن اأن يعد »اأُم��ة«. انه »كيان 
غري��ب« ظ��لهّ متما�شكًا ب�شبب عدم رغبة مكوناته بالع��ودة اىل ال�شراع مرة اخرى، »كيان« مازال على قيد 
احلي��اة فق��ط بف�شل الدفعات النقدية امل�شتمرة وامل�تاأتية من ارتف��اع اأ�شعار النفط العاملية. انه منزل من 

ورق، تتقاذفه االأ�شطرابات االأقليمية املتزايدة.

ى من العراق؟  ماذا تبقهّ
ال�شرق  برنامج  مدير  هلرتمان/نائب  جو�شت  الباحث: 

االأو�شط و�شمال اأفريقيا يف جمموعة االأزمات الدولية
16/اأبريل/ 2013

يرى الكاتب يف مس������تهل مقال������ه انه مع رحيل اجلنود 
األمري������كان من  العراق، احنس������ر الكث������ري من نفوذ 
واش������نطن يف هذا البلد. ف������إدارة أوباما اليت وصلت 
اىل احلكم كانت قد عارضت مش������روع متديد وجود 
الق������وات برمته، ولكنه������ا بعد ذلك حاولت وفش������لت، 
وجندها اليوم تصّرح بأنها ما تزال تلعب دورا رئيسا 

يف صياغة األحداث. 
ما ت������زال بعض اث������ار االحتالل االمريكي ش������اخصة 
للعي������ان س������واء كان ذلك يف س������لوكيات القوى االمنية 
العراقي������ة ام يف املعدات اليت تس������تخدمها . ومن بني 
آثار االحتالل هناك ما س��يكون صعب االثبات، فليس 

من السهل العثور على أدلة قوية تؤكد صالبة  النظام 

الدميقراط��ي الذي تعه��دت ادارة بوش باجي��اده، فعلى 

الرغ������م من وجود مؤسس������ات ذات مس������ميات توحي 
بذلك مثل املس������اءلة والعدال������ة، جملس النواب، هيئة 
النزاه������ة، واحملكم������ة العلي������ا، املفتش������ني العموميني، 
اال انه������ا غري فاعلة ومل حتقق نتائ������ج ذات معنى. ان 
االنتخابات ما تزال متاحة، لكن التجاذبات السياسية 
املتواصلة من املمكن ان تسهم يف احباط االنتخابات 
احمللية يف نيسان من العام احلالي و الوطنية يف عام 
2014، فف��ي ربيع عام 2012 اثار ق��ادة املعارضة  

-  غالبيتهم مش��ركون يف احلكومة االئتالفية - ازمة 

سياس��ية حتت مزاع��م ان رئي��س الوزراء ن��وري املالكي 

جين��ح حنو االس��تبداد، اال ان فش��ل املعارضة بإس��قاط 

املالك��ي عب التصويت البملاني عزز موقفه مؤقتًا ، وهو 

ما جعل من االنتخابات القادمة اكثر اهمية النها امل 

البالد االخر بتغير الزعيم احلالي بالوسائل الدستورية 

وارساء مبدأ التداول السلمي للسلطة.

يتمت��ع املالكي بالعديد من املمي��زات اليت تدعم بقاءه 

السياسي، مثل النزعة االستبدادية والشعبية الواضحة. 

فعندما كان يف املنفى السوري، اتقن اساليب التخفي 
والعملي������ات الس������رية والتكتي������كات ال������يت مكنته من 
التهرب من أتباع نظام صدام حس������ني، واملساعدة يف 
بناء حزب الدعوة.  وقد اسهم ذلك يف شعوره بالقلق 
وعدم الثقة والذي يشاركه  به الكثري ممن عاشوا يف 
املنفى ، فهم يواجهون اليوم حتديًا من نوع اخر يتمثل 
يف ادارة دول������ة يّدعون بانها دميقراطية . فضاًل على 
انه رجل تكتيكي من الط��راز األول وبارع يف التغلب 
عل��ى منافس��يه ، اال انه ال ميتلك رؤي��ة لتوحيد البالد 

ر موارد  واس��راتيجية لتحقيق ذلك .فضاًل على انه يسخرّ

الدولة جلعل السياس��يني ينحنون الرادته. وقد أش������ار 

اس������تطالع للرأي أجراه املعهد الوطي الدميقراطي 

ترجمة وتلخي�س:ح�شني با�شم 

مراجعة :في�شل عبد اللطيف يا�شني
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مقاالت ا�شرتاتيجية

يف الع������راق عام 2012 ب������أن املالكي أصبح السياس��ي 
العراقي األكثر شعبية، وألول مرة متجاوزًا شعبية رجل 

الدي��ن مقتدى الص��در والعديد من املرش��حني اآلخرين، 

مبا يف ذلك إياد عالوي . ان ش������عبية املالكي مس������تمدة 

من عاملني، احدهما: انه واكثر من اي سياسي عراقي 
آخر له القدرة على توجيه خطاباته اىل الناس مباش��رة 

بلغة يس��تطيعون فهمها ، مبنية يف االس��اس على اصله 

املنح��در من بل��دة صغرة يف اح��دى مناط��ق اجلنوب . و 

اآلخ������ر: هو عقدة االضطهاد ال��يت يتقامسها مع العديد 
من العراقيني الش��يعة وخصوص��ًا ذوي النزعة الدينية. 

حي������ث ان هذه الفئ������ة عانت وبنس������ب متفاوتة يف ظل 
النظام السابق، او حسب تعبري بعض الشيعة، رزحت 
حتت قرون من حكم الس������نة. وألن العرب الشيعة هم 
األغلبية يف العراق، فهم يش������عرون بأن منصب رئاسة 
ال������وزراء هو حقه������م الطبيعي. فحت������ى اولئك الذين ال 
يفضلون ش������خص املالكي ق������د ينتهون اىل تأييده عند 
ش������عورهم بأن معارضي املالكي السنة حياولون منعه 

فقط لكونه شيعي.
س��اهمت براع��ة املالكي يف بقائه بالس��لطة ملدة س��بع 

سنوات ، اال انه اعتمد يف السنتني االخرتني على  جتريد 

املؤسسات املس��تقلة الوليدة من س��لطاتها وجعلها حتت 

سيطرته املباشرة. و يبدو انه كان مدفوعًا للقيام بذلك 

اقتناعًا منه بتآمر الواليات املتحدة ودول اخلليج، عرب 
التمويل و غريها من الوس������ائل لرمي انتخابات 2010 
يف مرمى خصمه عالوي وحرمانه من احلصول على 
رئاس������ة الوزراء لدورة ثانية ، وعلى ما يبدو فإنه يؤمن 
بأن هذه املؤسس������ات خمرقة من قبل منافسيه. فمن 
وجهة نظر املالكي، ان العراق بيئة غر مستقرة، تكثر 

فيه��ا بقايا النظام الس��ابق، وان الطريق��ة الوحيدة اليت 

متكن��ه من بناء دولة مس��تقرة هي م��ن خالل تأكيد 

س��يطرته املباش��رة. وعل������ى هذا األس������اس، فقد عمل 

على زرع اش������خاص موالني ل������ه يف مناصب عالية يف 
مؤسسات الدولة. فضاًل على ذلك فإنه قد شرع ببناء 
اجهزة امنية ���� بتنسيق عاٍل مع الواليات املتحدة حتى 
الع������ام 2011 ���� ترتبط به مباش������رة اكثر من ارتباطها 
بال������وزارات املدني������ة والربملان ، وق������د اخنرطت هذه 
القوات مبمارس������ات قمعية ، مب������ا يف ذلك االحتجاز 
اىل اجل غري مس������مى والتعذيب ، مبا يستحضر اىل 

االذهان حقبة ماضية من تاريخ العراق. 
ويس������تطرد الكاتب قائال: اذا كان املالكي يف طريقه 
ليصبح احلاك��م املطلق القادم يف العراق، فإن ما ُيعينه 

على ذلك ضعف منافس��يه الكبر وع��دم قدرتهم على 

تش��كيل معارضة قوية س��واء يف البملان أو يف الش��ارع 

بس��بب انقس��امهم العمي��ق وع��دم كفاءته��م. فق������د 

ُأطلقت يف نيس������ان 2012 محلة الس������قاط املالكي من 
قبل مس������عود بارازاني، ضمت ش������رحية م������ن الطبقة 
السياسية، جتاوزت الطائفة والعرق. ويف حينها كانت 
البالد تش������هد تصاعدًا ملحوظًا يف احلرب بني السنة 
والش������يعة من جانب، واالنقسام العميق الذي توّلد من 
النزاع العربي الكردي الدائر حول تقس������يم السلطات 
واملوارد وادارة األراضي املتنازع عليها من جانب آخر. 
عندها كان املالكي سريعا بتأليف حتالف مضاد يضم 

كل من السنة و الشيعة العرب واألكراد ، فضاًل على 

ذلك فقد استفاد املالكي من الدعم الضمي من قبل 
الواليات املتح������دة وإيران والذي ج������اء نتيجة اىل ما 
اش������ار اليه احد النواب االكراد بكونه »ميثاق شرف« 
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ب������ني البلدين حول من جي������ب ان حيكم العراق 
يف هذا الوقت، ويعّقب الكاتب قائاًل: قد اثبت 
التحالف املضاد الذي اقامه املالكي متاسكه وعلى 
النقيض من ذلك، ف������إن خصوم رئيس الوزراء ميثلون 
جمموع������ة متباين������ة توّحدت يف غضبه������ا على املالكي 
فقط وانقس������مت يف كل شيء آخر، مبا يف ذلك كيفية 

التخلص منه ومن سيحل حمله. 
وقد متك��ن املالكي من حتقيق ش��عبية الزعيم القوي 

الذي يوفر قدرًا من االس��تقرار, حتى مع غياب حكومة 

ختض��ع للمس��اءلة وال تتمتع بكف��اءة عالي��ة لتقديم 

اخلدم��ات. حي������ث ان العراقيني بطبعه������م – وهم وان 

كان������وا الحيب������ذون ان يفصح������وا عن ذل������ك علنًا - من 
املمك������ن ان يقبلوا احلكومة حت������ى وان كانت متداعية 
طاملا تس������مح ألطفاهلم بالذهاب اىل املدارس بأمان. 
وقد  جنح رئيس الوزراء بتحقيق ذلك اىل حد كبر، على 

الرغم من استمرار العنف. 

ويواجه املالكي يف حكم العراق مشكلة تقليدية لكثري 
من قادة املنطقة س������واء من  تأثريات العوملة، والتعبئة 
الش������عبية اوغريه������ا من أش������كال التغ������ري االجتماعي 
الس������ريع: فانفتاح النظام س��يتيح الفرصة للمفسدين 
باالس��تفادة من ضعف املؤسس��ات لتقوي��ض الدولة، أما 

االنغ������الق، فس������ينتج قم������ع الدولة الذي ب������دوره يفرز 
اس������تجابات أو ردود  فع������ل عنيفة مقابل������ة. وبني هذه 
وتل������ك، يكمن عراق املالكي يف مكاٍن ما يف الوس������ط. 
وباالعتماد على نتائج االنتخابات القادمة، اليت الُيعرف 

إذا ما كانت س��تجرى أصاًل، ميكن أن تنزلق البالد يف 

أي من االجتاهني.

 ث������م يذه������ب الكات������ب اىل الق������ول: ان م��ا تركت��ه 
أمري��كا وراءه��ا ، والذي ما يزال قائم��ًا حتى اليوم، 

بالكاد ميك��ن أن يعد »ُأم��ة«، انها »كيان 

غريب«، ظلرّ متماس��كًا بسبب عدم رغبة 

مكوناته بالع��ودة اىل الصراع مرة اخرى، 

»كيان« مازال عل��ى قيد احلياة فقط بفضل 

الدفعات النقدية املس��تمرة وامل�تأتي��ة من ارتفاع 

أسعار النفط العاملية، انه منزل من ورق، تتقاذفه 

االضطرابات االقليمية املتزايدة. 

وينظر العراقيون بعني القلق اىل األحداث يف سوريا، أماًل 

مبعرفة مصر احلرب األهلية ذات الصبغة الطائفية وما 

س��تهدد به النس��يج العرقي والطائفي اهلش يف العراق، 

وانعكاس������ات ذلك على ثروات البلد. املالكي وحلفاؤه 
يّدع������ون ع������دم التعاطف مع األس������د، إال أنهم جيدون 
أنفس������هم داعمني أساسيني له ملا ينتابهم من فزع عند 
تص������ّور النتائج املتوقع  ظهوره������ا يف أعقاب االنهيار. 
فنظام س��ي أصولي جديد، مدعوم من اململكة العربية 

السعودية ودول اخلليج األخرى وتركيا أيضًا، بعد سقوط 

األسد، من ش��أنه س��حب األنظار إىل حكم اإلسالميني 

الش��يعة يف الع��راق. ان دائرة املالك������ي َتعّد ما جيري 

يف س������وريا خمططا كبريا وحلقة أوسع يف النزاع بني 
السنة والشيعة، و كما هو بني العرب والفرس،صراع 
بني اإلمرباطوريتني الس������ابقتني العثمانية والصفوية. 
وميك������ن بس������هولة أن متتد أرض تلك املعركة لتش������مل 
تضاريس العراق الذي مّزقته الصراعات املس������تمرة 
والفوضى السياس������ية. مس��اء املنطقة تتلب��د بنظريات 
املؤامرة املنتش��رة هن��ا وهناك. ففك��رة أن املعركة قد 

ب��دأت بالفع��ل يف خمتل��ف أس��اليبها الس��رية، تس��هم 

بتهيئة االرضي��ة الالزمة لبدأ القت��ال، الذي يصبح بعد 

ذلك ال مفر منه، تعد نبوءة حتقق ذاتها بذاتها.

واس������هب الكات������ب يف وصفه لدوامة العن������ف اليت  ما 
ت������زال تعصف بالعراق من ح������ني اىل اخر ،  حيث مل 
تنجح الكثري من االجراءات والتدابري االمنية  املّتبعة 

مقاالت ا�شرتاتيجية
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للحد من دخول املتس������للني واالسلحة ، ويعود ذلك يف 
جممله اىل الضعف يف العمل االستخباري و الفساد 
املستش������ري يف معظم مفاصل الدول������ة، ومن ضمنها 
املؤسس������ات االمنية، ويف مناخ االس������تقطاب احلالي، 
ر امكانية تسلل  هناك شروح بديلة مت اعتمادها لتفسّّ
االس������لحة واملسلحني من نقاط التفتيش ومفادها »ان 
من أس������باب استمرار االنفجارات، عدم تفتيش بعض 
اعضاء الربملان الذين يتمتعون باحلصانة ، يف نقاط 
التفتيش«. ُيستش������َهد يف هذا الص������دد بتصريح احد 
املراقبني للشأن العراقي: بأن البعث والقاعدة ما زاال 
نشطني جدا، السياس������يون السنة يعملون  بالسياسة 
يف النهار، ويعملون مع اجلماعات املسلحة يف الليل«. 
ان صدى ه������ذا االدعاء الذي يلق������ي اللوم على عاتق 
الربملانيني السنة يتكرر على لسان علي األديب وزير 
التعليم العالي وأحد القادة البارزين يف حزب الدعوة 
، حي������ث يقول.. »كما ه������و احلال مع املاني������ا، مايزال 
هناك حن������ني اىل املاض������ي ، الربملان الي������وم حيتوي 
على املاض������ي واحلاضر، فبعض صانعي االنفجارات 
جيلس������ون هناك يف الربملان. ان فل������ول البعث يؤمنون 
بذل������ك اليوم الذي يع������ودون فيه للس������يطرة وخيربوا 
دميقراطيتنا«. كما يتط������رق الكاتب اىل قضية نائب 
الرئي������س العراقي طارق اهلامشي الذي غادر العراق 
اىل تركي������ا بعد صدور احكام غيابية باالعدام حبقه، 
حيث ش������ّنت  تركيا اليت احتضنت������ه هجوما خطابيًا 
ش������اماًل على حكومة املالكي متهمت������ًا اياها بانها ذات 
ميول طائفية ، كل هذه االمور كان هلا انعكاساتها يف 
تغذية التوتر الطائفي يف البالد حيث تستحضر اىل 

االذهان اصداء احلرب االهلية اليت مرت بها البالد 
قبل عدة سنوات.

وخيتتم الكاتب مقاله مش������ريًا اىل ان افضل طريقة 
امام السياسيني العراقيني لتحصني بالدهم ضد كل ما 
سينتج من تداعيات االزمة يف سوريا، هو قيام املالكي 
وحلفائه مبكافحة الفس��اد املستش��ري، وضمان اجراء 

االنتخاب��ات احمللي��ة والوطنية يف موعده��ا وان تكون 

ح��رة ونزيهة، والعمل اجلاد لتنفيذ التعهدات املتكررة 

العادة اعمار البالد وتوفر اخلدمات االساسية، اذ اصبح 

استمرار الكهرباء على مدار الساعة حلمًا بعيد املنال. 

وع��دم قي��ام املالكي بالرش��يح لوالية ثالث��ة، واعطاء 

فرصة للتعددية السياسية، وبذلك يزرع أماًل جديدًا يف 

املش��روع الدميقراطي اهل��ش يف العراق. وأما من جانب 

النخ������ب العراقية الناش������ئة، فيجب أن تب������ذل جهدًا 
حقيقي������ًا للتخلص من السياس������ة العرقية والطائفية، 
والبدء بإقامة حتالفات مشركة تضّم عدة قطاعات، 
والعمل باجت������اه رؤية وطنية من ش������أنها وضع البالد 
على قاعدة متينة لتحقيق منو س������ريع باالعتماد على 
م������وارد البالد اهلائلة واملؤك������دة. ان املالكي وخصومه 
قد اخنرط������وا يف حرب خنادق الوق������ات طويلة، وكل 
منهم يهيئ نفس������ه لتحويل األزمة الس������ورية لصاحله 
ضد عدوه احملل������ي، مما يزيد من تفاق������م التوترات. 
وعل��ى اي حال، فق��د تبددت آمال الوالي��ات املتحدة يف 

العراق، حيث بات ُمه��ددًا بالتقويض من قبل املعارضني 

السابقني، واخذ جينح بعيدًا بفعل التحورّالت اهلائلة اليت 

ُتغررّ املنطقة على نطاق واسع. 

رابط املقال:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-
gulf/iraq/op-eds/hiltermann-iraq-what%20-remains.aspx
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انس������جامًا م������ع مقتضي������ات املرحل������ة 
احلالية ضمن التحول التدرجيي الذي 
يشهده العراق يف سياسته االقتصادية 
املركزي  االقتص������اد  م������ن  واالنتق������ال 
املوّج������ه إىل اقتص������اد الس������وق، تقّدم 
العراق بطل������ب لالنضمام إىل منظمة 
التجارة العاملية بصفة مراقب يف عام 

2004 ومت قبول الطلب باإلمجاع خالل اجتماع اجمللس العام 
للمنظمة يف السنة نفسها.

 وبعد نيل العراق صفة مراقب يف املنظمة مت تش������كيل اللجنة 
الوطنية املعنية بانضم������ام العراق إىل منظمة التجارة العاملية 
برئاس������ة وزير التجارة وعضوية الس������ادة املستشارين واملدراء 
العامني من الوزارات العراقي������ة املختلفة وممثلني من القطاع 
اخل������اص، حيث بدأ العمل على تهيئة املس������تلزمات الضرورية 
لالنضمام، إذ مت تقديم نظ����ام ال����تجارة اخل��ارجي���ة ل��لعراق 

) Memorandum Of Foreign Trade Regime of Iraq(  إىل 
املنظمة يف أيلول 2005 وتتضمن هذه املذكرة مجيع التفاصيل 
واملعلومات اليت تتعلق بالنشاط االقتصادي والتجاري للعراق. 
ومت حتدي������د اجتماع فريق العم������ل األول ملراجعة هذه املذكرة 
يف 2007/5/25 حي������ث تش������ّكل فري������ق تفاوض������ي عراق������ي 
برآس������ة وزير التجارة وعضوية ممثلني عن الوزارات وحضر 
االجتم������اع غالبية الدول األعض������اء يف املنظمة ومتت مراجعة 
املذكرة بالتفصيل وطرح األسئلة واالستفسارات على اجلانب 
العراق������ي. بعدها قام أعضاء اللجنة الوطنية بدراس������ة مجيع 
األس������ئلة واالستفس������ارات اليت ُطرحت. ومت إع������داد اإلجابة 
بوقت قياس������ي ومن ثم ُعقد االجتم������اع الثاني بتاريخ 2 / 4/ 
2008 حي������ث ناقش األجوبة وامللفات ال������يت قدمها العراق يف 

االجتماع األول.
وقد شهدت املدة الالحقة مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية يف 
ورش عمل ومؤمترات تنظمها منظمة التجارة العاملية لالطالع 
عل������ى اتفاقيات املنظمة وم������دى فائدتها للعراق، فضال 

على الزي������ارات اليت قصدت الدول 
الس������ابقة للعراق يف االنضمام إىل 
املنظمة كالس������عودية واألردن وعمان 
لالستفادة من جتاربهم وخربتهم يف 

هذا اجملال. 
ويف ضوء متطلبات املرحلة املتقدمة 
اليت وصلها العراق مت تشكيل جلان 
فرعية متخصصة منبثقة ع������ن اللجنة الوطنية مهمتها إعداد 
امللفات التخصصية اليت هلا عالقة بالسلع واخلدمات وامللكية 
الفكرية والصحة العامة والصح������ة النباتية واحلواجز الفنية 
ام������ام التجارة وغريها من امللفات املطلوبة، ومت اجناز نس������بة 
كب������رية من تلك امللفات لتقدميه������ا إىل املنظمة وعرضها على 
ال������دول األعضاء ليتم فيما بع������د الدخول يف مفاوضات ثنائية 
قطاعي������ة مع الدول األعضاء . وكش������ف مدير دائرة العالقات 
االقتصادية اخلارجية فى وزارة التجارة هاش������م حممد حامت 
يف )16 أي������ار( م������ن العام اجل������اري ان »املفاوضات مع منظمة 
التجارة العاملية تسري بشكل جيد الستعمال شروط االنضمام 
هلذه املؤسس������ة الدولية«. وأضاف ان »الع������راق خيطط إلنهاء 
هذا امللف خالل العام 2016«.  وكانت وزارة التجارة قد أعلنت 
ي������وم األربعاء املاض������ي )22/أيار( أن وزي������ر التجارة خري اهلل 
حس������ن بابكر سيرأس الوفد التفاوضي النضمام العراق إىل 
منظمة التجارة العاملية، ال������ذي يضّم يف عضويته ممثلني عن 
الوزارات العراقية املعني������ة وهيئات القطاع اخلاص للتفاوض 
م������ع }159{ دولة عض������و يف منظمة التجارة العاملية، وس������يتم 
التف������اوض على امللفات اليت أجنزها العراق ضمن مس������ريته 
لالنضم������ام إىل هذه املنظمة. وتابع بيان ال������وزارة أن »العراق 
كان ق������د خاض جوليت تف������اوض مع منظمة التج������ارة العاملية 
ناق������ش خالهلا العديد من امللفات وهو اآلن بصدد الدخول يف 
جولة تفاوضية ثالثة س������تكون خمصصة مللف العرض األولي 
للسلع الذي مت تقدميه إىل املنظمة بعد إكمال اجنازه من قبل 

اجلانب العراقي« .

اجلزء الثالث: �شرية ان�شمام العراق اإىل املنظمة.

�شوؤون اقت�شادية

اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

حتديات ان�شمام العراق ملنظمة التجارة العاملية
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اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

�شوؤون اقت�شادية
تدهور �شعر �شرف الدينار العراقي:

رة؟ �شوء اإدارة اأم اأزمة ُم�شدَّ

شهدت األسواق احمللية مؤخرًا ركودًا وتقلبًا اقتصاديًا 
خطريًا، تزامن مع االرتفاع املستمر يف سعر صرف 
الدوالر. وقد عرّب املواطنون عن سخطهم واستيائهم 
إزاء تقلبات العمل������ة، مؤكدين أن هذا التذبذب ألقى 
بظالله على استقرار األسواق احمللية وعلى مستوى 
املعيش������ة ملعظم فئات الش������عب، فضال عل������ى إتاحة 
الفرصة للتجار واملضاربني للتالعب باألسعار بشكل 
غ������ري مربر.  كما أثار اس������تمرار تدهور قيمة الدينار 
أمام الدوالر دهش������ة وتس������اؤل الكثري من املختصني 
وغري املختصني حول مدى جناعة السياسة النقدية 
اجلدي������دة يف البلد، لكون التده������ور املذكور يدور يف 
فلك سياس������ات البنك املركزي، وهي سياسات حتوم 
حول حمورين، احدهما: السعر الذي ُيباع به الدوالر 
مقابل الدين������ار، واالخر: يتمث������ل بالكمية املباعة من 
هذا الدوالر، والبنك املركزي هو املس������ؤول املباش������ر 
يف حتديدهما، لكن هذا أمر فيه تفصيل حباجة اىل 

توضيح.
األص������ل لو توخينا الدقة، إن اجلمهور هو الذي يقوم 
بتحدي������د طلبات الس������وق اليومية من ال������دوالر، فيما 
ميارس البنك املركزي دور توفري هذه الطلبات ومبا 

ينعكس على حتديد األسعار. 
ولو ق������ام البنك املركزي بتوفري كل الكميات حس������ب 

آلية الس������وق، فإنه س������يحافظ على أسعار مستقرة، 
يف ح������ني انه لو باع كمية اقل مم������ا هو مطلوب، فإن 
النتيج������ة هي نقص عرض  ال������دوالر، مما يقود إىل 
توليد س������وق م������واٍز لبيع الدوالر، مبعن������ى ان الدوالر 
يصبح له س������عران، احدهما: رمسي يتحدد من قبل 
البن������ك املركزي، واآلخ������ر: مواٍز له يبتع������د عن هذا 
السعر مبقدار الطلب غري امللّبى، ويتحدد بفعل قوى 

العرض والطلب.
يف الس������ابق، كان هناك فرقًا بني الس������عرين، السعر 
الرمسي وسعر الس������وق، لكن هذا الفرق كان ضمن 
املعاي������ري املقبولة عامليا،  حب������دود ال� 2%، يف حني ان 
الفرق احلالي هو حبدود ال� 7% - 8% وهو فرق كبري 
يعي اننا أصبحنا إزاء س������عرين، الس������عر الرمسي 

وسعر السوق السوداء.
حمافظ البنك املركزي وكالة د عبد الباس������ط تركي 
ق������ّدم يوم األربعاء )15 أيار(، خالل حضوره اجتماعا 
للجنة املالية الربملانية اس������تعراضا لسياس������ة وعمل 
البنك خالل االيام املاضية، س������يما فيما يتعلق مبزاد 
البنك املركزي واالجراءات اليت وضعتها إدارة البنك 
للقض������اء على التذب������ذب املوجود يف أس������عار صرف 
الدوالر، وأب������دى مجيع أعضاء اللجن������ة مقرحاتهم 
وتوصياته������م خبص������وص التطورات ال������يت طرأت يف 
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�شوؤون اقت�شادية

م������زاد البي������ع وطريق������ة منح 
ال������دوالر، مؤكدي������ن ضرورة 
إخت������اذ األس������اليب الكفيل������ة 
اس������تغالل  دون  للحيلول������ة 
البعض، من املتاجرين بأموال 
الشعب العراقي، ملزاد البنك 

املركزي يف حتقيق مصاحل فئوية.
عضو اللجنة املالية، النائب عبد احلس������ني الياسري، 
ص������ّرح )للوكالة اإلخبارية لألنب������اء(، ان جلنته املالية 
التقت مبحافظ البنك املركزي وكالة وناقش������ت معه 
األم������ور اليت خت������ص السياس������ة النقدية واألس������باب 
الرئيس������ة الخنفاض قيم������ة الدين������ار العراقي مقابل 
الدوالر. وب������نّي ان عملية بيع العمل������ة الصعبة جتري 
للمص������ارف وبع������ض الش������ركات فتكاد تك������ون عملية 
احتكاري������ة جلهات معينة دون أخرى، مؤكدًا ان البنك 
املركزي أبدى حريت������ه بكيفية توفري العملة األجنبية 
يف الس������وق وإيصاهل������ا اىل اجلهات ال������يت حتتاجها. 
كم������ا أبدى البنك يف بيان صحف������ي صدر يوم االثنني 
)20/أي������ار(  قلقه من التصرحيات غري املخّولة اليت 
صدرت خ������الل االي������ام القليلة املاضية بش������ان عمل 
البنك املركزي، واليت أدت إىل ارباك عمل الس������وق 
مما ترتب عليه خسائر للمستثمرين ورجال األعمال 
مبينا أن������ه »ال يوجد تربير ملثل هذه التصرحيات من 

الناحية االقتصادية«. 
وأض������اف: أن اللجنة املالية النيابي������ة قّدمت مقرحًا 

بتوزي������ع نس������بة )50%( م������ن 
رواتب موظفي الدولة بعملة 
الدوالر، ليقوم املوظف ببيعه 
يف السوق، ومن ثم سيتوفر 
ال������دوالر وبش������كل كب������ري يف 
الس������وق، مما يدف������ع باجتاه 
اخنفاض سعره، ومينع احتكار العملة الصعبة جلهات 

معينة دون أخرى.
النائب الس������ابق حملافظ البنك املرك������زي العراقي د. 
مظهر حممد صاحل أعطى بعدًا آخر لالزمة، مؤكدًا 
» أن األزم������ة اليت يعيش������ها العراق حالي������ا هي أزمة 
مص������درة للداخل من خارج احل������دود، وهناك جهات 
ختط������ط ملؤامرات جتارية وّلدت ما يس������مى بفجوات 
الع������رض والطلب داخ������ل مزاد البن������ك املركزي. وأن 
اهلدف من وراء هذه املؤامرات هو تفريغ العراق من 
احتياطاته من العملة األجنبية، مس������تخدمة احلرية 
االقتصادي������ة إلدارة مصاحل جتارية حرة، أي أش������به 
باإلغراق الس������لعي، وأكد صاحل للسومرية نيوز، انه 
وبعد متابعة ه������ذه التحركات املالية مع اخلارج وجد 
أن هناك سياس������ة لتقويض التنمي������ة يف العراق، وان 
هناك دول إقليمية عديدة وراء حرب استنزاف املوارد 
املالية يف البلد، مشريا إىل أن هذه املؤامرة اشركت 
بها بعض دول اخلليج وحتديدا نهايات منطقة اخلليج 

وتنتهي بغرب األناضول يضاف هلا إيران وسوريا .


