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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

جملة ذي نا�شنال انرت�شت:
 الدورية اال�شرتاتيجية املحافظة املرموقة

تأسست هذه اجمللة االمريكية اليت تصدر كل شهرين عام 1985 
م������ن قبل االب الروحي للمحافظني اجلدد »ارفينغ كريس��تول« 
املتوف������ى عام 2009 عن عمر ناهز ال 89، وهي غري متخصصة 
بالشؤون اخلارجية فقط بل تتناول االمور والقضايا االخرى مثل 
الثقافة والتاريخ واالختالفات االجتماعية ...اخل. نشر فوكوياما 
عام 1989  يف هذه اجمللة مقالته الشهرية حول نهاية التاريخ يف 
مرحلة ما بعد انهيار االحتاد السوفيييت. يرأس جيمس شليسنجر 
جملسها االستش������اري، وُيعد هنري كيس��نجر الرئيس الفخري 

جملل������س ادارتها. ه��ذه اجملل��ة من 
الدوريات االس��راتيجية املهمة اليت 
نتابعها حنن يف املركز باس��تمرار، 
ألنها تعبرّ عن التيارات واالجتاهات 
الفكري��ة االمريكي��ة احملافظ��ة 
عمومًا يف جمال السياسة اخلارجية 
بالذات، االمر الذي يس��اعد يف فهم 
االس��راتيجية  الفكرية  اخللفي��ة 

للسياس��ة اخلارجي��ة االمريكي��ة. ومت ترمجة وتلخيص ونش������ر 
العديد من املواد االس������راتيجية املنش������ورة يف هذه اجمللة، ومنها 
املقالة املنش������ورة يف هذا الع������دد املعنونة: »أمريكا ال تس��تطيع 
التخلرّي عن الش��رق األوسط«  وهي من املقاالت االسراتيجية املهمة 
ال��يت تلقي الضوء عل��ى النقاش اجلاري اآلن حول اس��تمرار االهتمام 
والتواجد االمريكي يف منطقة الش��رق وحتويل التواجد واالهتمام 
صوب الصني » القوة العظمى الصاعدة«. ونذّكر هنا مبقالة اخرى 

ُنشرت يف العدد الثالث عشر من هذه النشرة عنوانها:»الواليات 
دت  املتحدة: الراجع االس��راتيجي من الش��رق االوسط« ، حيث اكرّ
على قلق حلفاء امريكا يف املنطقة ، بعد اش��ارة بعض املس��ؤولني 
االمريكي��ني اىل اهتماماتهم اجلديدة بش��أن التحورّل حنو آس��يا، 
وع��ن رغبتهم يف تقليص انغماس��هم يف الش��رق األوس��ط، االمر 
ال��ذي يصب يف صاحل الدعاية االيرانية، ال��يت تؤكد على ان قوة 
امري��كا قد ب��دأت باالضمحالل وبأن طهران س��وف تكون القوة 

املهيمنة الصاعدة يف املنطقة .
تعتقد مقالة ذي ناش������نال انرست 
بأنه : على الرغم من وجود الدافع 
لتوجيه االهتمام حنو آسيا واحمليط 
الضغوط  عل������ى  والركيز  اهل������ادي 
االقتصادي������ة احمللي������ة ، ف��إن ترك 
واش��نطن للش��رق االوس��ط غري وارد، 
ليس ألنها ق������ادرة على التوجه اىل 
آسيا واالس������تمرار يف الوقت نفسه 
بالتواجد يف الش������رق األوسط فحس������ب،  بل ألنها حتى لو أرادت 
االنس��حاب م��ن املنطقة ف��إن ظروفه��ا س��تمنعها ، ألن العديد من 
املص��احل واالهتمام��ات األمريكي��ة متمركزة هناك وتش��ري دوما 
اىل رغب��ة بالتدخل اذا دعت الضرورة . وهذا يؤش��ر اىل أن الواليات 
املتحدة س��تواصل لعب دور كبري يف االمن االقليمي، على األقل يف 

املستقبل املنظور.
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االفتتاحيةيف هذا العدد

ميكن وضع االفكار الرئيسة هلذه املقالة 
كما يأتي:

- ورد يف تقري��ر ل��وزارة الدف��اع ع��ام 2012 
توجيه بإدارة البوصلة بإجتاه آس��يا واحمليط 

اهلادي والتحورّل عن الشرق االوسط.
- الصعوبات اليت حّولت اهتمام واشنطن 
من الش������رق االوس������ط اىل آس������يا وبقاع 
اخ������رى ه������ي: س������عي اي������ران اىل امتالك 
السالح النووي، وتآكل التأثري االمريكي 
عل��ى العراق ، والصعوب������ة يف التأثري على 
األحداث السورية، وشكوك امللوك العرب 

مبصداقية الواليات املتحدة واسئلة تتعلق مبستقبل العالقات مع مصر.
- الرغبة يف تقليل الصلة بالشرق االوسط ترتبط بعدة قضايا، منها ارتفاع 
انت��اج الطاقة حمليا يف الواليات املتحدة ومقدرتها على االس������تغناء عن نفط 
الش������رق االوسط مس������تقباًل ، فضاًل على مطالب اجلماهري املتعلقة باحلّد 

من تهديد القاعدة.
- من اخلطأ االفراض بأن التخلص من االعتماد على نفط الش������رق االوسط 
س������يزيل أي اعتماد على هذه الدول املنتجة للنفط، فالواليات املتحدة س��تضمن 

استمرار الوصول لنفط اخلليج حلفظ استقرار سوق الطاقة العاملي.
- الوالي������ات املتح������دة كانت وس������تبقى الق������وة اخلارجية االك������ر يف املنطقة 
والوحي������دة القادرة عل��ى موازنة القوة مع ايران ومنع انتش��ار الس��الح النووي ، 
فضاًل على محاية ترس������انة باكستان النووية ، لذلك س��يظل وجود امريكا 

يف الشرق االوسط ضروريا.
- البعض يف الواليات املتحدة مل يُعد يرى يف اسرائيل شيئًا مثينًا والبعض من النقاد 
وها عبًء . ولكن ، اسرائيل ستبقى شريكا اسراتيجيا مهما للواليات املتحدة،  عدرّ
وجيش������ا البلدين يشركان بالعقيدة القتالية واالس������تخباراتية نفسها، والدليل 

على ذلك ارتباطهما بصناعات الدفاع االمريكية.
- ان انسحاب امريكا  يف خضم ازدياد تهديد القاعدة بعد احلقبة الثورية 
اليت متر بها املنطقة ، س������وف لن خيّفض هذا التهديد وال يس������تثنيها من 

ان تكون هدفا.
- ان قيمة مبيعات االس������لحة يف املنطقة مستقبال هلا اعتبارات مهمة يف ضوء 

التعايف االقتصادي األمريكي البطيء.
 }ان متابع��ة هذا النقاش االس��راتيجي ع��ن كثب ورصد ومعرفة انعكاس��اته على صناعة 
القرار االمريكي يف منطقتنا ، ُيعد من صميم اهتمامات صانع القرار االس��راتيجي العراقي، 

ألنه  رمبا يعطي للسياسة اخلارجية العراقية قدرا من احلرية والقابلية على املناورة{ .
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مقاالت ا�شرتاتيجية

ان التناف�س االنتخابي  يف املحافظات ي�شلط ال�شوء على خطوط الت�شدع ال�شيا�شية و العرقية والطائفية 
ك  يف خارطة العراق. وهو ما ميكن اأن يكون نذيرًا غري مرغوب به يف امل�شتقبل، ففي الوقت الذي تتحرهّ
اجراء  جتاه  باالحباط  االقلية  حمافظات  �شعور  يزداد  خمتلفني،  واجتاه  بوترية  البالد  باقي  فيه 

االنتخابات يف امل�شتقبل، وقد تتفاقم االنق�شامات الطائفية موؤديًة اىل املزيد من عدم اال�شتقرار 

اأول انتخابات يف العراق منذ ان�شحاب القوات االمريكية
الكاتبان: منال عمر و�شرهنك حماة �شعيد 

النا�شر: معهد ال�شالم االمريكي / 19 اأبريل 2013
ترجمة وتلخي�س :  ح�شني با�شم

مراجعة : د. ن�شر حممد علي

يس������تهل الكاتبان مقاهلما باحلديث 
عن انتخاب������ات جمالس احملافظات 
اليت اجريت يف 20 نيس������ان/ابريل 
م������ن ه������ذا الع������ام واليت ُتع������د اول 
انتخاب������ات ُترى يف الع������راق بعد 
انس������حاب الق������وات االمريكي������ة يف 

2011، وقد عّداه������ا خطوة تارخيية للدميقراطية 
الفتي������ة يف البالد، وان هل������ا آثارًا هامة بالنس������بة 
ملس������تقبل الدميقراطية واالس������تقرار والسالم يف 
الع������راق. وعل������ى الرغم م������ن اعتق������اد البعض بأن 
انتخابات جمال������س احملافظات لن ُت������رى أبدا، 
اال ان االنتخاب��ات متض��ي رغم اهلجم��ات االرهابية 
والعنف واالستقطاب السياسي، ومن هنا فهي انتصار 

من نوع آخر.
وعلى الرغم من تقدم العملية االنتخابية ، اال انها 
تواجه بعض التحديات، حي������ث ان االنتخابات لن 
ُت������رى يف كافة احملافظات الثمانية عش������رة، بل 
اقتصرت على اثنيت عش������رة حمافظة فقط. اما 
فيما يتعل������ق مبحافظات اقليم كردس������تان العراق 
الثالثة، فإنهم ُيرون انتخاباتهم بشكل منفصل. 
حيث متت اجلولة الس������ابقة يف اقليم كردس������تان 

العراق من������ذ ع������ام 2005، اال ان 
جمموعة من اخلالفات السياسية 
األطراف  بني  والقانونية  والتقنية 
املؤثرة أدت اىل تعليق االنتخابات 
من������ذ ذل������ك احل������ني. وان اجلهود 
انتخابات جمالس  لتنظي������م  ُتبذل 
احملافظ������ات يف اقليم كردس������تان العراق يف العام 
اجلاري، ولكن القضية تدور اس������ئلتها حول ما إذا 
كان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، 
ميكن أن يرشح لوالية ثالثة. وقد حدد البارازاني 
ي������وم 21 س������بتمر موع������دًا إلج������راء االنتخابات 
الرملانية والرئاس������ية يف األقليم . إال أن املرسوم 
مل يشمل انتخابات جمالس احملافظات. مما يعين 
امكانية املزيد من التأخري. وفضاًل على ذلك، فإن 
كركوك اليت مل تشرك يف انتخابات عام 2009، 
لن تشرك يف انتخابات هذا العام أيضًا. فاالحزاب 
اليت متث������ل التّنوع العرقي والطائفي يف احملافظة 
مل تتمكن من االتفاق على اجراء انتخابات بالشكل 
ال������ذي يتوافق م������ع القوانني االنتخابي������ة احلالية، 
خش������ية  ان يفضي ذل������ك اىل احداث تغيريات يف 

متثيلهم احلال������ي يف احملافظة. وأيضًا مل 
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مقاالت ا�شرتاتيجية
تتمكن االطراف نفس������ها م������ن الوصول اىل 
إمج������اع حول بدائل اخرى . فض������اًل على ذلك، 
فإن احلكوم��ة الوطنية يف بغداد ق��ررت  تأجيل 
االنتخاب��ات يف احملافظات الغربي��ة ذات األغلبية 
الس��نية � األنب��ار ونين��وى � ألس��باب أمني��ة. وقد 
خرجت احتجاجات عامة يف تلك احملافظات منذ 
اربعة اشهر. ان احملافظات السنية تتهم حكومة 
رئي������س الوزراء نوري املالكي بالتهميش وإس������اءة 
اس������تخدام قوانني اإلرهاب واملس������اءلة والعدالة. 
أم��ا على املس��توى الوطين،ف��إن االحزاب الش��يعية 
تكاف��ح م��ن اجل احلف��اظ على وح��دة جبهتهم ، 
لكن مع ذلك، فإنها ستش��هد منافسة داخلية من 
املمكن ان توفر موش��رًا على االجتاهات السياسية 
الش��يعية يف االنتخاب��ات الوطنية ع��ام 2014. وهو 
ش��بيه اىل حدرّ ما باالنتخاب��ات اليت جرت عام 2009 

عند حتقيق قائمة املالكي ملكاسب كبرية.

ما الذي ينتظرنا
الحظ الكاتبان يف هذا الس������ياق انه وعلى الرغم 
من أن انتخابات جمالس احملافظات هي ممارسة 
دميقراطية، اال ان االتاهات االنتخابية بشكل 
عام يف العراق أو يف اجزاء معينة منه، تعكس 
فالتناف��س  الدميقراطي��ة.  املكاس��ب  تراج��ع 
االنتخابي يف احملافظات يسلط الضوء على خطوط 
التصدع السياسية والعرقية والطائفية يف خارطة 
العراق. وهو ما ميكن أن يكون نذيرًا غري مرغوب 
ب��ه يف املس��تقبل، ففي الوق��ت الذي يتح��رك فيه 
باق��ي البالد بوت��رية واجتاه خمتلفني، يزداد ش��عور 
حمافظات االقلية باالحباط جتاه اجراء االنتخابات 
يف املس��تقبل. وقد تتفاقم االنقس��امات الطائفية 
مؤدي��ًة اىل املزيد من عدم االس��تقرار. ومع ان 
االنتخابات يف تلك احملافظات س������تجري 

الحقًا، اال ان اثنا عش������ر مرشحًا ُقتلوا حلّد 
اآلن أو انسحبوا حتت وطأة التهديد. وبالنظر 

اىل املناخ السياس������ي املس������موم، وتاريخ التنافس 
واالنتخاب������ات يف الع������راق، ف������إن البعض يطرح 

تساؤاًل عن مدى نزاهة االنتخابات.  
مهم������ا تكن نتائ������ج االنتخاب������ات احمللية جملالس 
احملافظات، فلن تنجو من تأثري العوامل االقليمية. 
فاألمن واخلدمات وفرص العمل واالندماج تدور 
يف الغال������ب على الصعيد احملل������ي. ولكن ، تأثرًا 
بأحداث الربيع العربي، فقد شهدت حمافظات 
عراقية خمتلفة احتجاجات عامة ضد الفس������اد 
احلكوم������ي وانعدام اخلدمات العام������ة والبطالة. 
وقد تس������ببت هذه االحتجاجات بعدم االستقرار 
والعنف وأحيانا خسائر يف األرواح. و بالقدر نفسه 
م������ن األهمية، فإنها ُتس������بب مزيدا من الضغوط 
على العالقة بني قوات األمن والشعب. فحتى لو 
ُأجريت االنتخاب������ات يف مجيع احملافظات، فإن 
املش������اكل املذكورة والس������خط العام لن يزول. ان 
األمور ستستقيم مع وجود حكومة اقليم تتألف من 

عرق أو طائفة واحدة أو كالهما معًا. 
وما من ش��أنه توس��يع االنقس��امات السياس��ية يف 
الب��الد، هو ختاط��ب القادة السياس��يني مع بعضهم 
عب وس��ائل االعالم وليس من خالل احلوار املباشر، 
��قة جيدا من قبل  وأيض��ًا اهلجمات املتكررة املنسرّ
منتس��ي القاع��دة مثل دول��ة العراق اإلس��المية، 
وكذلك التنافس السياس��ي بني الفصائل الس��نية 
والش��يعية، كلها تؤدي اىل تزاي��د مظاهر العنف 
بش��كل ملحوظ . اال ان الش������عب العراقي، وإىل 
حد كبري، أظهر الكثري من املرونة يف عدم اللجوء 
إىل العن������ف وأظهر قدرا كبريا من الصر. ولكن 
احلكم������ة تقتضي عدم التعام������ل مع هذا الصر 
واملرونة على اس������اس انه امرًا مفروغًا منه و انه 
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يشري الكاتب يف مستهل دراسته اىل ان النزعة الطائفية 
انتشرت بش������كل واسع يف اعقاب االنتفاضات الشعبية 
يف الع������امل العرب������ي. فالفتن������ة الطائفي������ة األخرية اليت 
أعقبت س������قوط القيادات العربية االستبدادية عززتها 
االنقسامات االيديولوجية بني االسالميني والعلمانيني، 

واحملافظني والليراليني ، وكذلك االنقسامات الدينية 
بني السنة والشيعة و املسلمني واملسيحيني .

فض������اًل على ذل������ك ان الصراع الطائف������ي مت اذكاؤه من 
خ������الل اس������راتيجيات اقليمي������ة ، حيث س������اهم 

ف��راغ الس��لطة  يف  اي������اد الفرص لتحقيق 

مقاالت ا�شرتاتيجية

رابط املقال:
http://www.usip.org/publications/iraq-holding-first-election-us-troop-withdrawal

على الرغم من ان الطائفية يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال افريقيا هي امر واقع وغري م�شتحدث  لكنها 
لي�شت التحدي االكرث احلاحا الذي يواجه العامل العربي اليوم ، حيث اظهرت االنتفا�شات التي �شهدتها 
فالرتكيز  ال�شعوب  مطالب  �شميم  يف  تاأتي  واالقت�شادية  االجتماعية  و  ال�شيا�شية  املظامل  ان  املنطقة 
املكثف الذي يجري  على الطائفية والعرقية واالنتماءات القبلية كم�شدر رئي�س للهوية االقليمية ُيثري 

اأ�شئلة عن �شالمة الدولة القومية، وقد ُي�شعف التما�شك الوطني ويوؤدي للتفكك

الطائفية بعد الربيع العربي/ الوهم املبالغ به 
الكاتب: البارا ميخائيل / باحث اقدم يف مركز فرايد - 
�شوؤون  يف  ومتخ�ش�س  العاملية-  لالبحاث  اوربية  موؤ�ش�شة 

ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا /2012/6/22 

ترجمة وتلخي�س: ق�شم الرتجمة
مراجعة : في�شل عبد اللطيف يا�شني

سيستمر دائمًا. ومن جهة اخرى، فاخلالفات 
السياس������ية وغريها تعد أمرًا طبيعيًا، ولكن من 
املهم أن يتم التعامل معها سلميا وحلها عر آليات 
احلوار. وقد اظهرت تربتنا بأنه حتى يف بيئات 
معق������دة مثل نينوى وكركوك وبغ������داد فإن احلوار 
ميكن أن يؤدي إىل نتائج تدفع باتاه االستقرار 
والرفاه للشعب. ويف هذا الصدد، يرّكز الكاتبان 
على ذلك بالقول:»فحتى اذا ما متكنت حمافظة 
معيرّنة من تش��كيل جملس جديد عب االنتخابات، 
فإن االس��تقرار والسالم يف العراق وعلى نطاق واسع 
يتوق��ف على م��دى جديرّة االط��راف يف اي قضية أو 
نزاع أو صراع بالس��عي حلل خالفاته��م عب احلوار. 
حيث يبنيرّ لن��ا التاريخ أن األط��راف -حتى يف اكثر 

الصراعات عنف��ًا - غالبًا ما ينتهون اىل اجللوس 
اىل طاولة احلوار يف نهاية املطاف . وقد شهد العراق 

ذلك مرات عديدة«.
وخيتت������م الكاتب������ان مقاهلم������ا بالقول:»قد ضّحى 
الشعب العراقي وأصدقاؤه، ودفعوا الثمن باهضًا 
م������ن اجل اياد فرصة ملس������تقبل أفض������ل وأكثر 
س������لما. فعل��ى الرغم م��ن أن الص��ورة اآلن قد تبدو 
قامتة، اال ان العراق لديه الكثري من املوارد اليت 
ينبغي االس������تفادة منها لتعيد االمور اىل نصابها. 
ان احلوار أمر حاس������م ليس فقط لنجاح العملية 
السياس������ية، ولك������ن أيض������ا لتحس������ني اخلدمات، 

واالندماج والعمل وبناء الثقة باحلكومة«.
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الطموحات واألجندات السياس������ية. على الرغم من 
ان الطائفي��ة ام��ر واقعي وتنطوي عل��ى خماطر كبرية، 

لكنها  ليست احملرك الرئيس لالنقسامات يف املنطقة .
يب ان ال تغيب عن نظر الغرب، حقيقة ان الكثري 
م��ن األنظم��ة  يف املنطق��ة ُتث��ري الطائفي��ة يف ح������ني 
تتجاهل مسببات االنقسام االخرى ، مثل األجندات 
اإلقليمية، وعدم احرام حقوق اإلنسان وسوء وفساد 

األحوال االقتصادية . 
على اي حال، فإن تصاعد الطائفية يف الش��رق األوسط 
ومش��ال أفريقي��ا يه��دد بتقويض آف��اق بن��اء جمتمعات 
دميقراطية س��لمية ومس��تقرة يف العامل العربي .  االمر 
ف  ال������ذي ُيثري تس������اؤالت عدي������دة اهمها: كي��ف يوظرّ
الالعب��ون السياس��يون االنقس��امات الديني��ة واملذهبية 
التقليدية  ؟ كيف جيب ان تكون استجابة احلكومات 
يف املنطق��ة؟ وم��ا الذي ميك��ن ألوربا واجملتم��ع الدولي 
القي��ام به للحدرّ من قدرة الطائفية على افس��اد س��لمية 

التحوالت الدميقراطية ؟ 
تعميق اخلالفات التقليدية 

ُتبنّي الدراس������ة يف هذا الش������أن بأنه على الرغم من ان 
الطائفية يف منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا ليست 
باجلديدة ، إال أنها اكتسبت ابعادا مثرية للقلق يف سياق 
اقليمي متغري، حيث ُترّكز الكثري من التحليالت حول 
الطائفية يف ه������ذه املنطقة على االختالف������ات الدينية 
والسياسية بني اململكة العربية السعودية السنية وايران 
الش������يعية ، وما ميثله احدهما لالخر من حتٍد وتنافس 
اس��راتيجي على الصعيد االقليم��ي . ويف السياق نفسه، 
ف������إن دول اخللي������ج العربي األخرى قلق������ة من عالقات 
ايران مع الش������يعة العرب ، و م������ن تنامي نفوذ طهران 
يف املنطقة ال������ذي ُيعزى اىل قوة حضورها يف عراق 
مابعد صدام وحتالفها مع احلكومة الس������ورية    

و حزب اهلل اللبناني . 
وبطبيع������ة احلال ، فق��د فت��ح الربيع العربي مس��الك 

ة  جدي��دة امام ه��ذا النفوذ االقليمي ، وهو م��ا  زاد من حدرّ
التوت��رات بني ايران ودول اخللي��ج ، فقد اعربت طهران 
يف البداي������ة عن ارتياحها لس������قوط ب������ن علي يف تونس 
ومب������ارك يف مص������ر. اذ كان ق������رار الش������عوب العربية 
باالطاح������ة حبكامه������م املوالني للغرب خرًا س������ارًا من 
وجهة النظر االيرانية، لك������ن موقف طهران قد تغرّي، 
عندم������ا اندلعت أعمال الش������غب عل������ى أراضي اقرب 
حلفائه������ا الع������رب، س������وريا . االمر الذي اكد ش������كوك 
دول اخللي������ج العربية بأن مباركة اي��ران لالنتفاضات 
يدخل يف اطار س��عيها لتحقيق مصاحلها االس��راتيجية. 
اس������تندت هذه الش������كوك على االختالف������ات الطائفية 
واألجندة السياس������ية املفرض ان تقف وراءها، واليت 
س������ادت ايضًا يف النقاش������ات الداخلي������ة يف العديد من 
بلدان املنطقة، ففي تونس  ومصر، اس������تنكر معارضو 
االخوان املسلمني واالحزاب الس������لفية، تلقيهم الدعم 
املالي من مناصريهم االس������الميني الس������نة يف العربية 
الس������عودية وقط������ر، ام������ا يف  البحرين ال������يت حتكمها 
االقلية السنية، فقد اخنرط الشيعة يف االضطرابات 
ضد النظام وهو ما دفع  احلكومة البحرينية وعدد من 
حكومات اجلوار اىل اتهام ايران بالتدخل، وهي التهم 
نفسها اليت وجهتها السعودية  من قبل، عندما اندلعت 
اعمال ش��غب يف اجلزء الش��رقي من البالد الذي تسكنه 

اغلبية شيعية.
كذلك متتد االنقسامات اىل ما وراء اخلالف الظاهر 
بني السنة والش������يعة ، ففي دولة االمارات العربية 
املتحدة، وعل������ى الرغم من غي������اب االحتجاجات، 
فقد ح������ّذرت اجهزة الدولة م������ن خماطر الصعود 
االقليمي لالخوان املسلمني ومنتقدة خُ�طب الشيخ 

مقاالت ا�شرتاتيجية
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يوس������ف القرض������اوي املدع������وم قطري������ا، حيث 
نددت االمارات بالطريق الذي انتهجته بعض دول 
املنطقة  ) قطر والس������عودية على وجه اخلصوص( 
اليت وقفت على اس��تعداد لدع��م اجلماعات الدينية 

من اجل تعزيز نفوذها االقليمي.
عل������ى الرغم م������ن ان الربيع العربي س������اهم يف تعميق 
اخلالف������ات الطائفي������ة التارخيي������ة ، اال ان االمر يعود 
اىل حقبة ابعد من ذلك، ففي العراق ، استش��رت الفتنة 
الطائفية منذ سقوط صدام حس��ني عام 2003، واحلكومة 
املركزية هناك ضعيفة وما زالت تكافح من اجل احلفاظ 
عل������ى وحدة البالد كما ان  بروز الوج��ود الكردي القوي 
يف الشمال وحتّصن الشيعة يف اجلنوب جعل السنة يف 
الوس��ط يرون انهم حماصرون ب������ني فصائل اقليمية قوية 
ومتنافسة . اما يف ايام احلرب االسرائيلية - اللبنانية 
ع������ام 2006، فقد رأى العديد م������ن منتقدي حزب اهلل 
مثل مصر، الس������عودية، اس������رائيل واالحتاد االوربي أن 
ايران هي اليت تقف وراء نشاطات احلزب ، ويف العام 
2009 مت تعلي������ق العالق������ات بني املغرب واي������ران ، اثر 
اته������ام االوىل للثانية مبحاولة حتويل املغاربة اىل املذهب 
الشيعي. يف اعقاب حتوالت السلطة عام 2012-2011 
هناك خش������ية لدى العديد من الدول العربية يف الوقت 
احلاضر من ان تصل اليها مثل هذه النزعات الطائفية 
وتزعزع االس������تقرار على اراضيه������ا . الجل ذلك ، فإن 
العديد من احلكومات يف املنطقة تش������عر باحلاجة اىل 
االستجابة لتطورات االحداث خشية انتقال تداعياتها 

اىل بلدانها .
بني االحتواء والتوظيف

 يرى الكاتب حتت هذا العنوان انهم منذ االطاحة بعدد 
من نظرائهم املستبدين، حرص القادة العرب على جتنب 
امت��داد تداعيات ه��ذا االمر بنوعيه املتمثل��ني ب�: التغيري 

اجلذري يف النظام ، وفقدان التماسك االجتماعي من 
خالل الفتن��ة الطائفية . وذلك بالتأكيد على أهميتهم 

يف احلفاظ على االس������تقرار، حيث جل��أ الزعماء العرب 
الذين يش��عرون بالتهديد، اىل احتواء التوترات الطائفية 

وتوظيفها يف الوقت ذاته. 
اعتم������دت القيادات العربي������ة يف خمتلف احناء املنطقة 
تدابري صارم������ة الحتواء املظاهرات يف الداخل ، حتت 
ذريع������ة احلفاظ عل������ى االمن الوطين. » وع������ر املبالغة 
يف التش��ديد على خماط��ر الطائفي��ة خدمة هلدفهم يف 
محاية النخب احلاكمة«  والتمس������ك بالسلطة. ان خطر 
االنقس��امات الطائفي��ة حقيق��ي وموج��ود يف العديد من 
البلدان العربية ، ففي لبنان، برز اىل الس������طح الصراع 
الطائفي بني الس������نة والعلوي������ني يف بريوت ويف مشال 
الب������الد مرة اخرى. مع ذلك ، ف������إن احلكومات العربية 
استخدمت براعة ملموسة خطر الطائفية لالبقاء على 

حظر االحتجاجات.
ويف اململك������ة العربي������ة الس������عودية ،  مت تصوي������ر قمع 
االنتفاضات احملدودة شرقي البالد من قبل احلكام على 
انه مواجهة عصيان يقوده الش��يعة . وهي االسراتيجية 
نفسها اليت اسُتخدمت يف  البحرين، حيث امتد العنف 
على نطاق واسع ، وهو ما تبّناه الرئيس اليمين علي عبد 
اهلل صاحل الذي اش��ار اىل ان التوترات اليت حتدث يف بالده 

هي مؤامرة تهدف اىل زعزعة استقرار البالد وتقسيمها .
امايف سوريا فإن التوترات الطائفية اخذت ابعادًا اكثر 
اث������ارة للقلق ، فس������رعان ما حتول  الش������غب اىل عنف 
بني الس������نة والش������يعة العلويني . حيث استخدم النظام 
الس������وري القمع الش������ديد، مررا اعماله هذه بالتهديد 
الذي متثله » املؤامرة اخلارجي������ة«. وعليه فإن الذريعة 

الطائفي��ة خدمت يف نهاية املطاف نظام االس��د يف 
كة  جه��وده اليت يبذهل��ا لتحجيم الق��وى احملررّ

مقاالت ا�شرتاتيجية
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مقاالت ا�شرتاتيجية

لالحتجاج��ات بابق��اء الن��اس بعيدا عن الش��وارع. يف 
اململك������ة العربية الس������عودية والبحرين ، اس��ُتخدمت 
الطائفي��ة ذريعًة النتقاد دور اي��ران املتنامي يف املنطقة 
. االه������م من ذلك هو عرض جملس التعاون اخلليجي 
العضوي������ة على كل من االردن واملغ��رب . وان كان هذا 
االمر معلقا، اال انه ميكن ان ُيقصد به » حتالف 
املمالك العربية« املزمع ، وُيفهم على انه وس������يلة 
لبناء » حلف سين« ملواجهة ايران واسراتيجيتها 

املفَرَضة للتوسع االقليمي.
ان اس��تخدام الذريع��ة الطائفي��ة ُيع��د أداة قوية  كما 
ان��ه ُيي��ف العدي��د م��ن املكون��ات احمللي��ة يف العامل 
العرب��ي ، مث��ل الببر يف مشال افريقي��ا .  متثل كل من 
الطائفية والتوترات الدينية بني املسيحيني واملسلمني 
س������يناريوهات تهدد العديد من البلدان، مبا يف ذلك 
االقباط واملسلمني السنة يف مصر ، وكذلك يف لبنان 
والعراق ، حيث تنعكس االنقس������امات الطائفية على 

املؤسسات العامة.
غري ان هذا التوظيف للطائفية ميكن ان يأتي بنتائج 
عكسية ضد احلكام ومصاحلهم . فالركيز املكثف 
ال��ذي جيري اآلن و حتليالت وس��ائل االع��الم للطائفية 
والعرقي��ة واالنتماءات القبلية. بوصفها مصدرًا رئيس��ًا 
للهوية االقليمية تثري أسئلة عن سالمة الدولة القومية، 

وقد ُيضعف التماسك الوطين ويؤدي اىل التفكك . 
كيفية االستجابة 

يلفت الكاتب النظر هنا اىل ان العديد من الفاعلني على 
الصعي��د الدولي كانوا مأخوذين بش��بح الطائفية اليت 
استش������رت يف املنطقة، فالوالي������ات املتحدة واالحتاد 
االوربي اول من اقبل على هكذا قراءات، االمر الذي 
افقد البلدان الغربية القدرة على التمييز وبناء رد 

الفعل بشكل صحيح . ومما ال شك فيه  ان  الشعور 
باالنتم��اء الطائف��ي هو ام��ر واقع  ، وما ق��د يرافقه من  
قيام لصراعات حمتملة مالزمة هلذا الشعور هو امر وارد 
ايضًا. لكن الفتنة الطائفية ليست هي التحدي االكثر 

احلاحا الذي يواجه العامل العربي اليوم .
 حي������ث اظه������رت االنتفاضات ان املظامل السياس������ية 
واالجتماعي������ة واالقتصادية تأت������ي يف صميم مطالب 
الش������عب . وهو ما حدث يف تون������س ومصر واليمن ، 
حي������ث قامت املظاهرات يف بادئ االمر على اس������اس 
املطالبة بالتغيري من قطاعات واسعة يف اجملتمع مبا 
يف ذلك الش������باب ، والعاطلون عن العمل واملنش������قون 
عن النظام ، م������ن دون انتماءات او اعتبارات طائفية 
قوية، فالسعي من اجل مستقبل افضل وقواعد سياسية 
ك الرئيس هلذه املطالب، و مهما  جديدة كان هو احمل��ررّ
كانت القبيلة أوالدين أو املذهب أو اجلماعة العرقية 
اليت ينتمون اليها، فاملواطنون يبحثون عن » الكرامة« 
قبل أي ش������يء اخر. إال انه مع م��رور الوقت فقد برزت 
النزاع��ات الطائفية اىل واجهة االحداث . لتتجه االمور 
اجتاهًا عكس��يًا، حي��ث جنح الناس وبنح��و متزايد اىل 
التعريف بانفس��هم على اس��س قبلية وطائفية ، اكثر 

منها سياسية . 
 عل������ى اجملتم������ع الدولي التعل������م م������ن دروس العراق 
وافغانس������تان ، فقد ش������هد هذان البل������دان حالة من 
االنقس������ام الطائفي العميق بعد االحت������الل ، وُيعزى 
ذل������ك اىل  ح������دٍّ كب������ري اىل الركي��ز املفرط عل��ى دور 
املكون��ات الطائفية خ��الل املرحل��ة االنتقالية ، حيث 
عمل��ت القوى الغازية على منح حصص متس������اوية 
من الصالحيات السياسية ملختلف الطوائف وهو 
ما تس������بب يف تعميق االنقس������امات ب������ني خمتلف 
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اجملموع������ات . اذ اعتقدت املكونات الواس������عة انها 
فرصة عظيمة لتعزيز وضعها، ليسيطر الشيعة على 
العملية السياس������ية  القائمة يف العراق ، والبش������تون 

هلم االغلبية يف حكومة افغانستان.
جاءت االنتفاضات العربية لتؤكد ميول الغرب السابقة  
تاه عمليات التحول اليت تض������ع اولوية عالية حلقوق 
األقلي������ات وم������ن االمثلة على ذلك اص������رار الغرب على 
حقوق الطائفة القبطية يف مصر. اما يف س������وريا  فقد 
دأبت الواليات املتحدة عل������ى مطالبة اعضاء املعارضة 
) وخاص������ة املنخرطني يف اجمللس الوطين الس������وري ( 
بتقديم تعه������دات  حلماية » حقوق االقليات« اال ان ذلك 
االمر كان مشوبا ببعض التناقض: فدفاع الدول الغربية 
عن حقوق االقليات جدير بالثناء لكنه يبدو اقل محاسا 
عندم��ا يتعل��ق االم��ر بالدفاع ع��ن حقوق الش��يعة. على 
سبيل املثال ، فقد تغاضى اجملتمع الدولي مطالب الشيعة 
يف البحرين واململكة العربية الس��عودية واليمن ، وعلى 
وج������ه التحديد فإن االش������تباكات العنيف������ة بني اجليش 
الس������عودي/البحريين واملتظاهرين الشيعة يف 2011-

2012 مل تؤِد اىل ادانات دولية ش������ديدة كما هو احلال 
مع القضية السورية.

اما يف ليبيا فقد مت تش������جيع االنقس������امات بعد سقوط 
الق������ذايف ب������دال م������ن تنبه������ا. ونظ������رًا اىل ان البالد 
تتمت������ع بتجانس نس������ي على الصعي������د الطائفي ، فقد 
لعبت االنقس������امات عل������ى الصعيد القبل������ي واملناطقي 
وااليديولوجي دورًا اكر، وبسبب الالمركزية التارخيية 
وطبيعة البنى االجتماعية فقد اصبحت مسألة التالحم 

الوطين ام������را صعبا للغاية . فض������اًل على ذلك،  مل 
تكن هناك أي خطوات ملموس������ة لتنظيم مرحلة مابعد 
القذايف، االمر الذي اسهم حبدوث املزيد من االنقسامات 
بني اجزاء واسعة من الس������كان على املستوى االيديولوجي 
)إسالميون مقابل علمانيني ( او االنتماءات العرقية )العرب 

مقابل الربر، فضال على التنافس بني القبائل( . 
على الرغم من ان محاي������ة الدولة حلقوق االقليات هو 
ام������ر مهم ، اال ان ما يتوجب عل������ى احلكومات الغربية 
التش������ديد عليه هو  توطيد س������لطة القان������ون  واملواطنة 
وحقوق االنس������ان ككل، من دون التأكي������د على مكّون او 
اقلية حمددة . من خالل االبتعاد عن التمييز بني جمتمع 
واخ������ر، عندها س������يحضى االحتاد االورب������ي والواليات 
املتحدة بالثقة واملصداقية يف املنطقة، فالشكوك املثارة 
ح������ول تصرفات الدول الغربية بأنها ترمي اىل الفرقة 

والتقسيم امر ال خيدم مصاحل هذه الدول قطعًا . 
اخلالصة 

 تصل الدراس������ة يف اخلت������ام اىل ان املخاوف احلقيقية 
تكمن يف خماطر اخللط بني الصراع الطائفي واالعتبارات 
اجليوس��راتيجية ، االمر ال������ذي يضر باألمن االقليمي . 
هن������اك خماوف لدى بعض الق������ادة العرب من ان تؤدي 
االنتفاض������ات املس������تمرة اىل االطاح������ة به������م ، وهو ما 
دفعه������م اىل توظيف الطائفية  كش��كل من اش��كال 

التأمني على احلياة. 
يتوج��ب عل��ى الفاعلني الغرب��ني واحملليني ، على حدٍّ س��واء ، 
التوق��ف ع��ن النظر اىل منطقة الش��رق االوس��ط من منظور 
طائفي، و الس��عي لتعزيز التماسك الداخلي للدول القومية، 

رابط املقال:
http://www.fride.org/publication/1033/sectarianism-after-the-arab-spring:-an-exaggerated-spectre
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يؤكد الكاتبان يف مس������تهل مقاهلما على 
االهتمام األمريكي املتزايد بآسيا، إذ ورد 
يف تقرير لوزارة الدفاع عام 2012 توجيه 
ب��ادارة البوصل��ة باجت��اه آس��يا واحمليط 

اهلادي والتحورّل عن الشرق االوسط.
ويس��وق يويل  و مري��ام بعض العوامل 

اليت شكلت يف السنوات االخرية حتديًا كبريًا ملكانة 
ادرّت اىل تغ��ري  وال��يت  املنطق��ة  املتح��دة يف  الوالي��ات 
اس��راتيجيتها حيال املنطقة ومنها: سعي ايران صوب 
امتالك الس��الح النووي، وتآكل التأث��ري االمريكي 
عل��ى الع��راق، والصعوب��ة يف التأث��ري عل��ى األحداث 
الس��ورية ، و الشكوك اليت تس��اور امللوك العرب حول 
مصداقية الواليات املتحدة، واس��ئلة تتعلق مبستقبل 
العالق��ات مع مص��ر.  ه��ذه الصعوبات حورّل��ت اهتمام 

واشنطن من الشرق االوسط اىل آسيا وبقاع اخرى.
لكنهما يس������تدركان بالق������ول: انه وعلى الرغ������م من وجود 
الداف������ع لتوجيه االهتمام حنو احملي������ط اهلادي والضغوط 
االقتصادية احمللية ، فان ترك واش��نطن للشرق االوسط 
غ��ري وارد . لي������س ألنها ق������ادرة عل������ى التوجه اىل  

آسيا واالس������تمرار بالتواجد يف الشرق 
األوسط فحس������ب،  بل ألنها � حتى لو 
أرادت االنس��حاب م��ن املنطق��ة � فإن 
ظروفه��ا س��تمنعها. إذ إن العديد من 
األمريكي��ة  واالهتمام��ات  املص��احل 
متمركزة هناك وتشري دوما اىل رغبة 
بالتدخل اذا دعت الضرورة . وهذا يؤش��ر اىل أن الواليات 
املتحدة ستواصل لعب دور كبري يف االمن االقليمي، على 

األقل يف املستقبل املنظور .
إذعلى الرغم من تصرحيات املسؤولني اليت تشري اىل تغرّي 
السياس������ة االمريكية، مبا يف ذلك وصف وزيرة اخلارجية 
االمريكية السابقة هيالري كلنتون للعقد القادم ب� » العقد 
اآلسيوي«، فإن الرغبة يف تقليل الصلة بالشرق االوسط 
ترتبط بعدة قضايا، منها ارتفاع انتاج الطاقة حمليا يف 
الواليات املتحدة ومقدرتها على )فطم( نفس��ها من نفط 
الش��رق االوسط مس��تقباًل، فضاًل على مطالب اجلماهري 
املتعلقة باحلّد من تهديد القاعدة، واستشراء االنطباع بأن 
على امريكا ان تكّرس مواردها واهتماماتها ملكان آخر؛ أي 

صوب التحديات يف آسيا او حتى لشؤونها احمللية .

مقاالت ا�شرتاتيجية

ال�شغوط االقت�شادية  الهادي والرتكيز على  اآ�شيا واملحيط  لتوجيه االهتمام نحو  الدافع  الرغم من وجود  على 
املحلية ، فاإن ترك وا�شنطن لل�شرق االو�شط غري وارد ، لي�س الآنها قادرة على التوجه اىل اآ�شيا واال�شتمرار بالتواجد 
يف ال�شرق االأو�شط فح�شب،  بل الأنها ــ حتى لو اأرادت  االن�شحاب من املنطقة ــ فاإن ظروفها �شتمنعها ، اإذ اإن العديد 
من امل�شالح واالهتمامات االأمريكية متمركزة هناك وت�شري دوما اىل رغبة بالتدخل اذا دعت ال�شرورة . وهذا 

يوؤ�شر اىل اأن الواليات املتحدة �شتوا�شل لعب دور كبري يف االمن االقليمي، على االأقل يف امل�شتقبل املنظور 

اأمريكا ال ت�شتطيع التخلهّي عن ال�شرق االأو�شط
الكاتبان:يويل جوزان�شكي ومريام غولدمان

 باحثان يف جامعة تل ابيب  جملة نا�شنال انرت�شت
 18/اذار / 2013 

ترجمة:موؤيد جبار ح�شن
تلخي�س :د. ن�شر حممد علي 
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ز عليها املقال: ومن االمور اليت ركرّ
 سوق الطاقة  

ام������ا فيما خيص س������وق الطاقة ، فقد أش������ار كاتبا املقالة 
اىل ارتفاع انتاج النفط االمريكي اىل 25% يف الس������نوات 
االرب������ع املاضي������ة ، والبالد تتوقع االكتف������اء الذاتي حبلول 
العقد القادم. لكنهم��ا مع ذلك يعتقدان انه من اخلطأ 
االف��راض ب��أن التخلص من االعتماد على نفط الش��رق 
االوس��ط س��يزيل أي اعتم��اد على ه��ذه ال��دول املنتجة 
للنف��ط. فالواليات املتحدة س��تضمن اس��تمرار الوصول 
لنفط اخلليج حلفظ اس��تقرار سوق الطاقة العاملي . وبدا 
ذلك واضحًا منذ بداية عام 2012 عندما أبدت واشنطن 
موقفها م������ن قضية اي������ران النووية ، بعّده������ا املالحة يف 

مضيق هرمز ) خطًا أمحرًا( .
 االنتشار النووي 

واجه س������عي الرئيس اوباما لنزع السالح العاملي نكسات 
كبرية، بشكل خاص يف رغبة ايران بأن تصبح قوة نووية،  
وانه��ا اذا م��ا جنح��ت فإن ذل��ك س��يفضي اىل ب��روز حالة 
الدومين��و يف املنطقة. والواليات املتحدة كانت وس������تبقى 
القوة اخلارجية االكر يف املنطقة والوحيدة القادرة على 
موازنة القوة مع ايران ومنع انتشار السالح النووي، فضاًل 
على محاية ترس��انة باكستان النووية ، هلذه االسباب 

سيظل وجود امريكا يف الشرق االوسط ضروريا.
 عملية السالم 

على الرغم من تعيني اوباما جلورج ميتشل مبعوثا للشرق 
االوس������ط بعد 48 س������اعة من َقَس������مه يف البيت االبيض ، 
وعل������ى الرغم من قوله بأن عملية الس������الم الفلس������طينية 
االس������رائيلية ُتعد قضية أمن قومي ذات أولوية . فاجلهود 
االمريكي������ة يف املنطقة مل تثمر. لك������ن ذريعة التقدم حنو 
السالم بني اسرائيل والفلس������طينيني ستجعل االمر اكثر 

سهولة لتطبيق املبادرات االمريكية يف العامل العربي 
بش������كل عام وحنو ايران بش������كل خ������اص. و زي��ارة اوباما 

املقص��ودة الس��رائيل يف 20 آذار  تؤش��ر اىل حماول��ة جدي��دة 
لتأكيد هذا التوجه .

اسرائيل 
العالقات االمريكية مع اس������رائيل ت�ُعرف تقليديا كالتزام 
اخالقي وقيم ثقافية وسياس������ية ومصاحل اس������راتيجية 
مشركة . وعلى الرغم من ذلك ، فإن البعض يف الواليات 
املتحدة مل يُعد يرى يف اس��رائيل شيئًا مثينًا والبعض من 
وها عبءًا . على اي حال ، س��تبقى اس��رائيل  النق��اد عدرّ
ش��ريكا اس��راتيجيا مهما للواليات املتحدة ، وجيش������ا 
البلدين يشركان بالعقيدة القتالية واالستخباراتية نفسها. 
والدليل على ذلك ارتباطهما بصناعات الدفاع االمريكية. 
فضاًل على ذلك، ورغم النقد ، يبقى الدعم الشعي السرائيل 
لدى مجهور كبري من الش��عب االمريكي، والتخلي عن الشرق 

األوسط سيعين لديهم التخلي عن اسرائيل .

 التهديد االرهابي 
ُيع������د التهديد االرهابي يف الوالي������ات املتحدة اوطأ مما كان 
علي������ه بعد 11 ايل������ول . و يظهر، على الرغ������م من ذلك، ان 
االسالميني املتش������ددين املعادين ألمريكا يريدون استغالل 
حالة الفراغ الناتة عن عدم االس������تقرار وسقوط االنظمة 
العربية القدمية. فالقاعدة تنتشر يف شبه اجلزيرة العربية 
واليمن، وجبهة النصرة يف س������وريا، ويف اجلزائر حيث مت 
احتج������از الرهائن يف حمطة الغاز ، هذه بعض االمثلة اليت 
تعكس ازدي��اد تهديد القاعدة بع��د احلقبة الثورية اليت 
ض هذا  متر بها املنطقة ، وانسحاب امريكا   منها لن يفرّ

التهديد وال يستثنيها من ان تكون هدفا .  
 احللفاء العرب 

وصلت مبيعات الس������الح األمريكي يف السنوات 
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رابط املقال:
 http://nationalinterest.org/commentary/america-cant-abandon-the-middle-east-8232?page=1

ان  يوؤدي به اىل املجهول وال�شيما  للقلق والبلد يقف االآن على مفرتق طرق  العراق مثري  ال�شيا�شي يف  الو�شع  ان 
امل�شاعي ال�شيا�شية فيه تدور يف حلقة مفرغة من انعدام الثقة ، ومن جتليات هذا الو�شع اأن احلكومة التي يقودها 

ال�شيعة تبدو غري قادرة على تلبية مطالب املتظاهرين ال�شنة   

تدهور الو�شع يف العراق
لو�س  �شحيفة  مرا�شلي  كبري   ، باركر«  نيد   « مع  �شحفي  لقاء 
اجنل�س تاميز يف بغداد يف 3/ ايار /2013،اجرى اللقاء »برنار 

كويرتزمان« م�شت�شار التحرير يف جمل�س العالقات اخلارجية.

ترجمة وتلخي�س: في�شل عبد اللطيف يا�شني
مراجعة:د.ن�شر حممد علي

األخرية لدول اخللي������ج ، حدا ال مثيل له . فمنذ عام 
2008 عقدت صفقات مع السعودية واإلمارات العربية 
بلغت قيمتها 70 مليار دوالر . ومثل هذه املبيعات حماوالت 
صارخة لطمأنة وتقوية حلفاء امريكا يف املنطقة . فضاًل 
على ذلك ، فإن قيمة املبيعات املس��تقبلية هلا اعتبارات 

مهمة يف ضوء التعايف االقتصادي األمريكي البطيء .

اخلطوة القادمة 
ويرى الكاتبان أن اس������راتيجية الوالي������ات املتحدة يف 
الشرق األوسط حتددها العديد من العوامل : العالقات 
املتوترة مع األنظمة اجلديدة وحالة الشك حيال االنظمة 
القدمي������ة، فضاًل على العمل متعدد االطراف، واجلهد 
البسيط املبذول صوب عملية السالم، واالنسحاب من 

العراق وقريبا من افغانستان، وامكانية استغناء 
الوالي������ات املتح������دة عن نفط الش������رق االوس������ط 

واملعطيات العامة خبصوص التوجه اىل آس������يا، كل 
ه��ذه االعتبارات توحي باضمح��الل التأثري واالهتمام 
األمريك��ي باملنطق��ة، وُتظهر بأن الش��رق االوس��ط 

ليس له مكان ضمن األولويات .
لكن حتى لو كان هذا صحيحا ، فإن املصاحل االمريكية واألزمات 
قص������رية االمد س������تمنعان مثل ه������ذا التحرك. وعل������ى الرغم 
من ذلك، فإن على واش������نطن اعادة النظر يف اس������راتيجيتها 
احلالية وتعديل سياس������تها وفقا ملصاحلها االساس������ية. انها ال 
تستطيع االستمرار يف النهج الذي يبدو فقط مقنعا لآلخرين، 
هذا النهج الذي ُيظهر احنسار نفوذها ورغبتها بالرحيل . 

خالل املقابل������ة الصحفية اليت اجراها » جملس العالقات 
اخلارجي������ة« مع الصحفي املخضرم » نيد باركر« مراس������ل 
صحيفة ل������وس اجنلس تاميز يف بغ������داد، ذكر باركر »بأن 
الوضع السياس��ي يف العراق مثري للقلق ، فش��هر نيسان 

كان االكث��ر دموية منذ اعوام كما ان املس��اعي 

السياس��ية تدور يف حلقة مفرغة م��ن انعدام الثقة . فاملتتبع 

لالخب��ار والتقاري��ر ال��واردة م��ن هن��اك يس��تطيع ان ي��رى 

ذلك،حي��ث ذك��ر املبعوث اخل��اص لالمم املتح��دة يف العراق 

»مارت��ن كوبل��ر« ب��أن البل��د يق��ف اآلن على مف��رق طرق 

ر رئيس الوزراء العراقي نوري  يؤدي به اىل اجملهول ، كم��ا حذرّ
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املالكي م��ن خماطر اندالع حرب 

اهلي��ة ، ووصف��ت جمموع��ة االزمات 

الدولية ، الوضع باخلطري للغاية«. 

م��ن الصع��ب اجي��اد حلول بس��يطة، 

فاحلكومة اليت يقودها الشيعة تبدو 

انه��ا غري ق��ادرة على تلبي��ة مطالب 

املتظاهري��ن الس��نة ، وان التحفظ������ات من قب������ل اجلانبني 

تس������اهم يف عدم اس������تقرار البالد وازدياد االس������تقطاب 
الطائفي، فمطالبهم  تبدو متضادة اىل درجة كبرية حول 
بع������ض االمور، مثل االفراج عن الس������جناء الس������نة ، انهاء 
االجراءات االقصائية حبق اعض������اء حزب البعث احلاكم 
س������ابقًا ، التوقف عن اس������تخدام ذريعة االرهاب العتقال 
الن������اس ، و انه������اء االعتماد على املخر الس������ري كمصدر 
للمعلوم������ات وتوجي������ه التهم . وم��ن دون اجياد حل��ول هلذه 
املش��اكل من املمكن ان يتسبب املتطرفون بتفجري االوضاع 

جم��ددًا. ويف جواب������ِه عن الس������بب الذي مين������ع املالكي من 

التفاوض م������ع قيادات العرب الس������نة للوصول اىل صيغة 
س������لمية لتهدئة االوضاع ؟ يقول باركر: إن املس������ألة تكمن 
يف وجود قوات عس������كرية حتاصر مدين������ة  الفلوجة اليت 
كان������ت منبعًا من منابع التمرد ض������د القوات االمريكية ثم 
حتّول������ت اىل حصن ملقاتلي تنظي������م القاعدة، ومن ثّم فإن 
هناك نوع من التوت������ر ُيعيق هذه العملية، وميكن االعتماد 
على  القادة القبليني الذين عملوا على التوصل اىل تفاهم 
اولي مع ق������وات اجليش العراقي لتهدئ������ة االوضاع هناك 
بع������د ان قام بعض االش������خاص بقتل مخس������ة من اجلنود 
العراقيني السبت املاضي. ان املش��كلة سواء على الصعيد 
احملل��ي او الوطين ، تتمثل بعدم وجود امج��اع حقيقي او ثقة 

بني الطرفني لوضع االمور حتت السيطرة.

وح������ول دع������م املالكي للحكومة الس������ورية ذك������ر باركر بأن 

املوقف الرمسي العراقي يّدعي 
احلي������اد ، لكن يف واقع االمر هناك 
دعم واضح حلكومة بش������ار االسد، 
وُيعزى ذل��ك اىل املخاوف اليت تس��اور 
االس��الميني الش��يعة ورئي��س ال��وزراء 

املالكي من صعود املتطرفني واالخوان 

املس��لمني اىل سدة احلكم يف س��وريا والذي ميكن ان يؤدي   

اىل زيادة اهلجمات على العراق ، او انه س������يمنح السياسيني 

والشخصيات العش������ائرية السنية جرأة اكرعلى الضغط 
من اجل نيل مطالبهم.

وخبص������وص ما اذا كانت الوالي������ات املتحدة ما تزال متلك 
تأثريًا كبريًا على القادة العراقيني ذكر » باركر« : بأن هذا 
التأثري موجود وغري موجود ، فالكثري من هؤالء القادة ال 
ينظ��رون اىل الواليات املتحدة نظرة ثق��ة ، فعلى الرغم من 

وج������ود س������فارة امريكية يف بغداد فإننا ال جند احساس������ًا 
حقيقيًا بوجود ش������راكة ملموسة على مستوى عاٍل من قبل 
البي������ت االبيض ، وذلك ُيع������زى يف اجلانب االكر منه اىل 
ان سياس������ة الواليات املتحدة منذ العام 2009 كانت مبنية 
على كيفية  التملص من العراق، و سحب القوات وتقليص 
برامج التمويل املختلفة، االمر الذي مثل خيبة امل بالنسبة 

اىل الكثري من العراقيني.
وق��ارن  باركر  بني بغ��داد واربيل حيث كانت االخرية قرية 

يف عق��د الثمانينات من القرن املنص��رم حينما كانت بغداد 

مزده��رة، اما اليوم فقد انقلبت الص��ورة عندما حتورّلت اربيل 

اىل مدينة كبرية واصبحت بغداد بلدة عادية .  

اما ع������ن الدور الوظيفي للرملان فق������د حتدث باركر بأنه 
ش������به معطل خالل املدة االخرية، فمنذ ديس������مر املاضي 
قاطعت الكتلة السنية العلمانية االكر كل جلسات الرملان 

تقريبًا بسبب االوامر اليت اصدرها رئيس الوزراء 

مقاالت ا�شرتاتيجية
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مقاالت ا�شرتاتيجية

باعتقال محاية وزير املالية رافع العيساوي ، اال ان االمر 
بدأ باالنفراج تدرييًا فقد عاد كل من الرملان واحلكومة 

اىل عملهما.
 ووفقًا ملراس������ل لوس اجنلس تاميز ، فإن التوّتر الذي تشهده 
العالقة بني بغداد وال������دول العربية ال يرجع اىل دعم االوىل 
للحكومة السورية فحسب، امنا هو مأزق تقليدي يعانيه الشيعة 
العراقيون ، فالشيعة االيرانيون ينظرون اليهم نظرة استصغار ، 

والعرب السنة ال يتقبلونهم ، لذا فإنهم يعانون من العزلة.

كما اش������ار بارك������ر  اىل االرتف��اع املس��تمر يف ص��ادرات النفط 
العراقي��ة ، اليت وصلت يف الوقت احلاضر اىل ثالثة ماليني 

برميل يوميا وتسري بوترية تصاعدية ، فالبلد يطمح للوصول 

اىل طاق������ة انتاجية تص������ل اىل 4,5 ملي������ون برميل يوميًا 
مع نهاي������ة العام 2014 ، اال ان اكثر ما ُيعي��ق هذا الطموح هو 

الس��يطرة البريوقراطية الشديدة ،والفساد واملخاوف االمنية . ان 

العائدات مس������تمرة  باالزدياد، لكن التحدي يكمن يف فس������اد 
احلكومة العراقية فضاًل على عدم وجود ش������فافية ومساءلة 
حقيقي������ة عن الوجهة اليت تذهب اليها ه������ذه العائدات، ومن 
ث��مرّ فإن هذه الزيادة س��تذهب اىل املافي��ات املتعاونة مع االحزاب 

بة منها. السياسية والشخصيات املقررّ

واختت������م بارك������ر حديثه مس������لطا الضوء على وض������ع الطاقة 
الكهربائي������ة املردي يف الع������راق يف الوقت ال������ذي يتمتع فيه 

بثروة نفطية هائلة . 

ت�شــكل انتخابــات جمال�س املحافظات واالنتخابات الربملانيــة املقبلة اختبارًا �شيا�شيًا مهمًا للمالكي ، واذامــا ا�شتمر الو�شع الراهن يف 
اال�شهــر القادمــة فــاإن املالكي �شيخرج مــن االنتخابات بو�شع �شيا�شــي اف�شل ، اذ ان حتقيق جنــاح انتخابي يف املحافظــات �شي�شمح له 
بزيــادة عــدد مقاعده الربملانية ، ممــا يتيح له اعادة تر�شحيه كرئي�س للوزراء، كما ويجعل دور الربملان القادم مقت�شرًا على املوافقة 

ك �شوب ت�شكيل حكومة االغلبية الروتينية على قراراته، وتعجيل التحرهّ

نظام املالكي اال�شتبدادي 
الكاتبة : ماري�شا �شوليفان / زميل باحث يف 

» معهد درا�شة احلرب« / ني�شان/ 2013  
ترجمة وتلخي�س: في�شل عبد اللطيف يا�شني

مراجعة:د.ن�شر حممد علي

خالصة تنفيذية
يف الدراسة الصادرة عن »معهد دراسات احلرب« 
االمريكي وصفت الباحثة ماريس��ا سوليفان النظام 
السياس��ي يف العراق يف ظل حكوم��ة رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي باالس��تبداد والتس��لط 

والنزوع حنو تركيز السلطات بني يدي رئيس الوزراء، 
واقصاء اخلصوم واملنافسني .

 ان السلطة السياسية والعسكرية يف عراق اليوم 
ز  كما تش������ري الباحثة على درجة كب��رية من الركرّ
واالرتب��اط مبكت��ب رئيس ال��وزراء ن��وري املالكي، 
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مقاالت ا�شرتاتيجية

فحكومة الوحدة الوطنية 
اواخر  تش������ّكلت يف  ال������يت 
العام 2010 بعد االنتخابات 
يف  افض������ت  الرملاني������ة 
واق������ع االم������ر اىل حكوم������ة 
املالك������ي  اغلبية،اس������تطاع 
من خالهلا الس������يطرة على 
الدول������ة. االمر  مؤسس������ات 

الذي له تأثرياته اخلطرية على مس������تقبل العراق 
ومسار واستقرار التحّول الدميقراطي يف البالد.

النظامي��ة  الق��وات  عل��ى  هيمن��ة  للمالك��ي  ان 
العراقية،ووحدات العمليات اخلاصة ، جهاز املخابرات 
وال��وزارات املدنية، وهو  االمر الذي  بدأ بالس��عي اليه 

منذ تسلرّمه ملنصبه يف منتصف العام 2006.
ان عملية توطيد االمن اليت يقوم بها املالكي مّكنته 
من ردع اي حماولة لالنقالب، وكذلك من االستهداف 
العنيف للجماعات االرهابية »الس������نية« فضاًل على 
كبح مُجاح اخلصوم السياسيني عن طريق التهديد 

الضمين والصريح باستخدام القوة.
عمل املالكي منذ العام 2007 على انش��اء هياكل 
امنيرّ��ة غ��ري دس��تورية، لتج������اوز وزارت������ي الدف������اع 
والداخلي������ة واي������اد سلس������لة من القي������ادات غري 
الرمسي������ة يتم ادارتها بصورة مباش������رة من مكتب 
رئيس الوزراء وتنسق مع القادة امليدانيني، وهو ما 
يتيح للمالكي التأثري املباشر على كل من استهداف 

االفراد وتسيري العمليات، اهم هذه اهلياكل هو
 » مكتب القائ��د العام«  و » قيادات العمليات على 

مستوى احملافظات«.
مكت��ب القائد الع��ام يقوم برفع تقاري��ره اىل رئيس 
الوزراء مباش��رة ويتألف من املوال��ني للمالكي، هذا 
الكيان غري الدستوري ليس لديه اي اطار قانوني 

ليحكم وجوده ، ولذا فإنه ال 
خيضع للرقابة او املساءلة ومع 
ذل������ك فانه يتمت������ع بصالحيات 
وم������وارد كب������رية، كذل��ك ربط 
املالكي معظم وح��دات النخبة 
العسكري مستخدمًا  مبكتبه 

اياها الغراض سياسية.
»قي������ادة  املالك������ي  اس������تخدم 
العمليات« لتنس������يق االس������تجابات احلكومية تاه 
التحديات االمنية وقد ابقى س������يطرته املباش������رة 
عل������ى مراكز القيادة هذه م������ن خالل مكتب القائد 

العام وعن طريق تعيني قادة موثوقني.
 ان انعدام الرقابة على التعيينات يف اجليش العراقي 
مسح للمالكي باختي��ار الضباط املقربني اليه ، وهم 
يف غالبيته��م من الش��يعة � ليتس��لرّموا اكثر املواقع 
اهمي��ة يف املناصب القيادية يف فرق اجليش وقيادات 
العمليات ، وقد ع��نيرّ املالكي هؤالء القادة لاللتفاف 
عل��ى ش��روط املصادق��ة والرقابة البملاني��ة ، وهوالء 
االف��راد املس��تفيدون م��ن ه��ذه التعيين��ات يقومون 
بدوره��م بالعمل على االس��تفادة من جن��اح املالكي 

واستمرار بقائه رئيسًا للوزراء.
بع������د االنتخاب������ات الرملانية يف عام 2010 وّس������ع 
املالكي من س������يطرته على الكثري من املؤسس������ات 
املدني������ة يف العراق، مبا يف ذلك مؤسس������ة القضاء 
واهلياكل املستقلة مثل املفوضية العليا لالنتخابات، 

البنك املركزي وهيئة النزاهة.
قورّض املالكي من خالل احتكاره للسلطات ، نظام الرقابة 
والتوازن الذي نصرّ عليه الدستور العراقي، فالتأثري املتنامي 
والقيود املفروضة على مؤسسات يفرض انها مستقلة ، حدرّ 

اىل درجة كبرية من ش��رعية وفاعلية هذه اهليئات 
وال سيرّما القضاء والبملان .
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ان تس������ييس القضاء على املستوى الوطين حّد 
م������ن فاعلي������ة دوره الرقابي املس������تقل على الفروع 
احلكومية االخ������رى. فقد خض������ع القضاء لركيز 
الس������لطة م������ن قب������ل رئيس ال������وزراء، ع������ن طريق 
سلس������لة من القرارات املث������رية للجدل اليت عززت 
الس������لطة التنفيذية وأزاحت الكث������ري من اخلصوم 

السياسيني.
اس������تغل املالكي حلف������اءه يف الرمل������ان والقرارات 
القضائي������ة إلبع������اد الش������خصيات الرئيس������ة اليت 
تقف حائاًل دون س������يطرته على اهليئات املس������تقلة 
وم������ن اهمها : املفوضية العلي��ا لالنتخابات ، والبنك 
املرك��زي العراقي ، وهيئة النزاهة ، كما اس������تخدم 
رئيس ال������وزراء نفوذه يف هذه املؤسس������ات لتقييد 

خصومه ومحاية حلفائه.
ان اج������راء انتخاب������ات ح������رة وعادلة س������يكون من 
املس������تحيل تقريبًا يف ظل البيئة السياسية احلالية 
من دون وجود مفوضية انتخابات تتمتع باالستقالل 
والنزاهة، وعليه فإن جه��ود املالكي للتأثري ،ان مل 
نُقْل الس��يطرة، عل��ى املفوضية تثري املخاوف بافس��اد 

العملية االنتخابية يف العراق.
جملس النواب العراقي ليس فاعاًل مبا فيه الكفاية 
ليمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ، فالرملان 
يعان������ي خل������اًل وظيفيًا تزام������ن مع جه������ود املالكي 
لتقويض������ه ، ح������ّد من قدرته الرقابي������ة . فقد تبنرّى 
املالكي اس��راتيجية تهدف اىل ابقاء املعارضة هش��ة 
ومنقسمة ومنع الكتل املعارضة له من االحتاد،وقد 
اثبت��ت هذه االس��راتيجية جناحه��ا ، واعانها يف ذلك 

االنقسام الداخلي الكبري يف املعارضة نفسها.
اس������تخدم املالكي سيطرته على املؤسسات االمنية 
والعسكرية بطرق عدة لتحقيق اهدافه، احد 
ه������ذه االهداف ه������و ابعاد ق������ادة القائمة 

العراقية فضاًل على الس������يطرة على مؤسسات 
الع������راق املالية، كم������ا وّظف املالك������ي هيمنته على 
الق������وى االمني������ة والقض������اء، ملواجه������ة التحديات 
الفيدرالية م������ن بعض احملافظات العراقية . فضاًل 
على ذلك ان اجتثاث البع��ث وتوجيه التهم باإلرهاب 
والفساد اصبحت ادوات سياسية جاهزة إلبعاد وإزاحة 
اخلصوم، ليس املالكي هو السياس������ي الوحيد الذي 
استخدم هذه االدوات ، لكنه اكثر من لديه القدرة 
على القيام بذلك بسبب تعاظم سلطاته التنفيذية.

س��تظل س��لطة املالك��ي تواج��ه بع��ض التحديات 
يف املس��تقبل القري��ب عل��ى االرج��ح ،وأن ُأوىل هذه 
التحدي��ات تتأتى من منافس��يه الصدريني من اجل 
اهليمنة السياس��ية يف اوس��اط الش��يعة العراقيني ، 
ام��ا التهدي��د الثان��ي فإنه ق��ادم من الرفض الس��ين 
املتنامي للوضع القائم ، طاملا استمرت التظاهرات 
حمافظ������ة على س������لميتها فإنها س������ُتحّرك اعدادا 
كبرية من السنة ملعارضة احلكومة، وهو ما يسعى 

املالكي اىل تنبه.
وهن������اك خماطر ايض������ًا من انع��دام االس��تقرار يف 
س��وريا،الذي م������ن املمك������ن ان ينتق������ل اىل العراق 
بصيغ������ة مترد تق������وده القاعدة، فأي هجم��ات تقوم 
بها ق��وات االمن او اي تصرفات اخ��رى تبدو وكأنها 
حترم السنة من املشاركة ، فإنها ستتسبب بتعجيل 
االضطراب وُتسهم يف اجياد جيل جديد من القاعدة 

يف العراق.
سيس������عى املالكي لإلبقاء على انقس������ام السنة ، عن 
طري������ق اقصاء او ابع������اد قادة االحزاب السياس������ية 
املنافسة )النجيفي ، العيساوي ، عالوي( يف الوقت 
نفسه الذي يسعى فيه اىل كسب ود البعض اآلخر من 
القادة واجلماعات  حتت وعود الشراكة يف احلكومة 

وهو ما ُيعد حافزًا قويًا هلؤالء السياسيني.

مقاالت ا�شرتاتيجية
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احملافظ��ات  جمال��س  انتخاب��ات  ستش��كل 
واالنتخاب��ات البملاني��ة املقبل��ة اختب��ارًا سياس��يًا 
مهم��ًا للمالك��ي، واذا ما اس��تمر الوضع الراهن 
يف االش������هر القادم������ة فس������يخرج املالك������ي من 
االنتخابات بوضع سياس������ي افض������ل، اذ ان حتقيق 
جن��اح انتخابي يف احملافظات سيس��مح له بزيادة عدد 
مقاعده البملانية ، مما يتيح له اعادة ترش��حيه رئيسًا 
لل��وزراء، كما و جيعل دور البملان القادم مقتصرًا على 
ك  املوافق��ة الروتيني��ة عل��ى قراراته، وتعجي��ل التحررّ

صوب تشكيل حكومة االغلبية.
ان الواليات املتحدة قد غضت الطرف اىل حدرّ كبري 
عن مسألة احتكار املالكي للسلطة ، هذا الصمت 
يعطي انطباعًا عن املوافقة على مثل هذا السلوك، 
عل��ى الرغم م��ن حتفظاتها جتاه تصرف��ات ونوايا 

املالكي االستبدادية .
رّكزت الش������راكة بني الع������راق والوالي������ات املتحدة 
يف الس������نوات االخ������رية بصورة كب������رية على حفظ 
االس������تقرار وتزويد العراق باملساعدة االمنية، مثل 
هذه املس������اعدة اليت تتجاهل النهج السياسي، قد 
س������اعدت يف تأجيج التحديات االمنية وعززت من 
قبضة رئيس ال������وزراء على االجه������زة االمنية على 

وجه التحديد.
املالكي ��� عن طريق استعداده ملساعدة نظام االسد 
يف سوريا وعدم رغبته بتطبيق العقوبات االمريكية 
على اي������ران ��� يقوم بانتهاج سياس��ية اقليمية اقرب 

اىل ايران منها اىل الواليات املتحدة.
ب  للوالي��ات املتحدة نفوذ داخل العراق ، لكن يتوجرّ

عليه��ا ان تس��تخدمه بش��كل اكث��ر فاعلي��ة ، 
فف��ي ضوء ه��ذه املتغ��ريات ، عليه��ا ان تعي��د تقييم 
عالقاته��ا م��ع املالكي وان تك��ون اكثر جديرّة يف 
رفض اي تصرفات يكون هلا دور يف تقورّض العملية 

الدميقراطية يف البالد.
يب ان تس������عى الواليات املتح������دة اىل فهم افضل 
لكيفية ممارسة الس������لطة  داخل الدولة العراقية، 
اىل جانب ذل������ك، فإن على املس������ؤولني االمريكان 
االخنراط بشكل اكر يف اجملال السياسي العراقي 
ال ان يقصروا تركيزهم على التعاون االمين، فضاًل 
على وضع اهمي������ة قصوى حول توقيت، ووس������ائل 
املساعدة، وهو امر ضروري لتغيري التصّور الشائع 
حول دعم الواليات املتحدة الثابت ألفعال املالكي. 

بإم������كان الواليات املتحدة وباقي الفاعلني الدوليني 
ان يلعب������وا دورًا مهما يف اخ������راج العراق من البند 
الس������ابع، كم��ا ان الرغب��ة بتس��ريع وتأخري او 
ايقاف مبيعات الس��الح يف اطار برنامج مبيعات 
الس��الح اخلارجي��ة م��ن املمكن ان تس��تخدم 

كأداة ملمارسة النفوذ .
وتش������ري الدراسة يف اخلتام اىل : ان دعم ومساندة 
نظام اس������تبدادي بدعوى االستقرار سيأتي بنتائج 
عكسية وُيصّعد من حّدة التوتر واالنقسام يف العراق. 
و عل������ى الواليات املتحدة ادراك ان االس������تقرار يف 
العراق يأتي فقط عن طريق نظام سياس������ي شامل 
ومتثيل������ي وعادل حيمي حقوق مجي������ع العراقيني ، 
إال ان ه��ذه االهداف تتعارض مع مقاصد وسياس��ات 

وسلوكيات املالكي يف الوقت احلاضر.

مقاالت ا�شرتاتيجية

رابط املقال:
http://www.understandingwar.org/report/malikis-authoritarian-regime
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َثَّة جوانب َسلبية ينطوي 
عليه������ا ق������رار انضم������ام 
منظم������ة  إىل  الع������راق 
التجارة العاملية ومنها:- 

1- ال ميكن للصناعات 
الوطني������ة الناش������ئة أن 

تقف يف وجه صناعات منت وترعرعت 
يف ظل محاية ودعم كبريين مّكناها من 
تثبي������ت أقدامه������ا يف األس������واق الدولية، 
ولذلك فإن امُلنافسة اليت ستتعرض هلا 
الصناع������ات العراقية يف حالة الس������وق 
املفتوحة س������تكون غ������ري ُمتكافئة وتؤدي 
إىل اخنف������اض اإلنتاج احملل������ي ومن َثمَّ 

تدهور حجم الصادرات.
2- إن اتفاقي������ات التج������ارة العاملي������ة مل 
تتضم������ن النفط، وذلك على أس������اس ان 
النف������ط س������لعة اس������راتيجية تدخل يف 
صناع������ة العديد م������ن الس������لع األُخرى، 
فضاًل على أن حتديد سعر النفط خاضع 
لعوامل العرض والطلب يف األسواق 

العاملي������ة. إال ان بعض 
االقتصاديني يعتقدون 
ان الس������بب احلقيقي 
م������ن  اس������تبعاده  وراء 
اتفاقيات املنظمة، هو 
إتاحة الُفرصة للدول 
الصناعية باختاذ أي إجراءات محاية بغية 
التحُكم يف تدفق النفط إىل أسواقها ومبا 
وتسعى  ومصاحلهااالقتصادية.  ينسجم 
الدول املستوردة إىل السيطرة على زمام 
الطلب واألس������عار وتعظيم منافعها على 
حساب الدول املنتجة. وبهذا فإن استبعاد 
النفط من صادرات العراق، الذي مُيثل 
قرابة 95% ال ُيبقي س������وى 5% فقط من 
بالصادرات  امُلتمثلة  الصادرات  إمجالي 
والبروكيمياوية  والصناعي������ة  الزراعية 
والتعدين والس������لع األُخرى، وبذا يصبح 
اجلزء األكر من هذه الصادرات خارج 
اتفاقيات املنظمة، مم������ا حيّد من اآلثار 

االيابية لالنضمام للمنظمة. 

اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

�شوؤون اقت�شادية

اجلزء اخلام�س : االآثار االقت�شادية ال�شلبية 
حتديات ان�شمام العراق ملنظمة التجارة العاملية
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3- يعمل تنفي������ذ التزامات امُلنظمة على 
ارتف������اع تُكلف������ة برام������ج التنمية بش������كل 
عام، الس������يما ارتف������اع تُكلفة اس������ترياد 
التكنولوجي������ا وحق������وق امللكي������ة الفكرية 
الطب������ع  وحق������وق  االخ������راع  وب������راءات 
والنشر واس������تخدام العالمات التجارية 

واالمتيازات الصناعية.
4- على الرغم من إمكانية اختاذ إجراءات 
محاي������ة بع������د االنضمام تاه أي س������لعة 
مصّنعة إذا تس������ببت حبدوث ضرر بالغ، 
أو هددت حبدوثه، للصناعات الناش������ئة 
حبس������ب املادة 19 م������ن اتفاقي������ة الغات 
1994، إال ان اش������راط تعوي������ض الدول 
املصدرة لتلك السلعة عن اآلثار النامجة 
من ذلك، حيّد من إمكانية استخدام هذه 

األداة يف محاية الصناعات احمللية. 
5-قد ينُجم عن تنفيذ اتفاقيات املنظمة 
ارتفاع يف تكالي������ف اخَلدمات، كَخدمات 
النق������ل والتأم������ني، وألن العراق يّتس������م 
بارتفاع حجم تارته اخلارجية )استريادًا 
وتصديرًا( مع العامل، ف������إن ارتفاع هذه 

التكاليف سيزيد من أعبائه املالية.

6- قد يتسبب انضمام العراق للمنظمة 
بتوجيه ضغوط على العمالة يف العراق، 
م������ن حيث ختفي������ض أجوره������ا وتقليص 
اخلدمات االجتماعية املقدمة هلا بهدف 
ختفي������ض تكالي������ف اإلنت������اج، وقد يصل 
األمر يف بعض القطاعات إىل االستغناء 

عن أعداد كبرية من هذه العمالة.
7- يؤدي انضمام العراق ملنظمة التجارة 
العاملية إىل إضعاف قدرتِه على استخدام 
السياس������ات االقتصادية اليت تتناس������ب 
مع ظروفه الواقعي������ة وأهدافه التنموية،  
مما سيفقده قدرًا كبريًا من صالحيات 
اخت������اذ القرار يف العدي������د من اجملاالت 
الصناعية والزراعي������ة، من حنو حتديد 
بعض أن������واع الدعم املس������موح به،وعدم 

تقييد االستثمارات األجنبية. 
8- إن االنضمام ملنظمة التجارة العاملية 
يعين فيما يعنيه ُفق������دان العراق ملصدر 
مهم م������ن مص������ادر اإلي������رادات واملتمثل 
بالتعرفة الكمركية اليت ستعمل املنظمة 
على خفضها مبا يتالءم وفلسفة حترير 

املبادالت التجارية.
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دعت أوساط مصرية إىل ضرورة 
دخول مص������ر يف تنافس للحصول 
على النف������وذ داخل العراق أس������وة 
الدولية األخرى  األط������راف  ببقية 
اليت تسعى اىل استغالل األوضاع 
غري املستقرة يف العراق للحصول 

على مكاس������ب سياس������ية واقتصادية، 
حيث دع������ا الكاتب حممد صابري������ن يف جريدة األهرام 
املصرية إىل دور مصري ينافس الدور الركي يف العراق. 
ودعا صابرين، وهو ينتقد دور بالده الضعيف يف العراق 
سياس������يا واقتصاديا إىل تعزيز هذا الدور، مشريا إىل 
أن »مصر مازالت غارق������ة يف أوضاعها الداخلية ،  بينما 
تس������تحوذ تركيا على الورقة الكردي������ة يف العراق«. وقال 
صابرين ان املدهش يف ظل الصراع األكر يف املنطقة، 
»هو اإلحساس اهلائل بغياب مصر، والسؤال املؤرق متى 

تعود مصر إلي دورها؟«.  
 وُيذّكر الكاتب سلطات بالده باألرباح اليت ينيها االتراك 
يف الع������راق، قائاًل: »لعل األرقام وحدها كافية، ففي حالة 
تركيا يص������ل إمجالي التبادل التجاري مع العراق اىل 15 
مليار دوالر )11 مليارا مع كردس������تان و4 مليارات مع بقية 
العراق(، أم������ا إيران فالرقم 8 مليارات دوالر )6 مليارات 
مع كردس������تان و2مليار مع بقية العراق(، ويؤكد أن بالده 
حباج������ة لعمل كبري الس������تعادة الدور املص������ري يف بغداد 
وكردس������تان العراق معا، ليس فق������ط ألن مصر هي قلب 
الشرق النابض، ولكن أيضا ألن العراقيني يريدون مصر، 

ويرغبون بتوازن الورقة املصرية مع بقية األوراق.
وحي������ّث الكاتب النخ������ب السياس������ية واالقتصادية 

ورجال األعمال يف مصر على تعزيز 
التعاون مع العراق، مبيناان » العراق 

بلد غين وينتظره مستقبل كبري«. 
 وكان رئي������س الوزراء العراقي نوري 
املالك������ي قد التق������ى رئيس احلكومة 
املصرية حممد قنديل يف اخلامس 
م������ن آذار 2013، وعقد اجتماعًا مغلقًا 
معه، رآه السياس������يون داللة على وجود أجندة مشركة 
لتعزيز ال������دور املصري يف العراق، بغية توليد حالة من 
التوازن بني األدوار اإلقليمية يف العراق الس������يما الدور 
الرك������ي الذي تنظر إليه احلكومة العراقية على انه بدا 

سلبيا يف الكثري من القضايا.
  وزار قنديل العراق مع وفد مصري كبري يتألف من سبعة 
وزراء و70 رج������ل أعمال، يف داللة على رغبة مش������ركة 
بتعزي������ز التعاون االقتصادي.  وتدور تكهنات حول تفاهم 
)عراقي- إيراني - مصري( ملواجهة التدخالت الركية 
ومش������روع الدولة )العثمانية( اليت يراد فرضها جمددًا 
على املنطق������ة، حيث تباحث املالكي بهذا الش������أن خالل 

زياراته مؤخرًا إليران ومصر.
ووفق������ًا للتكهنات فإن حكوميت طه������ران والقاهرة أبدتا 
تأييدهم������ا هلذه الفك������رة واتفقتا عل������ى أن تتم ترمجتها 
فعليًا لسياس������ات واقعية يتمخ������ض عنها حتالف من نوع 
خاص يسد النقص االسراتيجي لدى األطراف املعنية، 
فمص������ر تبحث عن االنتع������اش االقتصادي وإيران تبحث 
عن كس������ر احلصار والعراق يبحث ع������ن تعزيز عالقاته 

العربية و اخلروج من نفق الطائفية.

اإعداد: د.حيدر ح�سني اآل طعمة

�شوؤون اقت�شادية

م�شر ت�شعى لتحدي النفوذ الرتكي يف العراق


