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تكسغ فكخة البحث في أن السداعجات تسثل إحجى الػسائل التي تعتسجىا الفػاعل 
الجولية لجعع عسميات اعادة البشاء لمجول في مخحمة ما بعج الرخاع، ووسيمة لتحقيق أىجافيا 
في الجول الستمؿية السيسا الجول الغشية بالسػارد الصبيعية والشفصية؛ لتعج سياسة السداعجات 

مغ التػجيات الخارجية لمجول السانحة في الدياسة الجولية. وييجف البحث جدء ال يتجدأ 
إلى بيان أثخ السداعجات الجولية في اعادة البشاء، وإبخاز تأثيخ سياسة الفػاعل السحمية في 
عجم االستفادة مغ السداعجات الجولية. وتكسغ أىسية الجراسية في بيان دور السداعجات 

افطة نيشػى بذكل مثالي والتي تتصمب وجػد سياسات داخمية مغ الجولية في إعادة بشاء مح
الجولة الستمؿية تدتصيع استثسارىا في مخحمة ما بعج الرخاع ، وسياسات خارجية مغ الجولة 
السانحة لتػضيفيا في إشار تحقيق مرالح الجولة الستمؿية وتعديد التشسية االقترادية وليذ 

أن وقج خخج البحث بجسمة مغ الشتائج أىسيا تػضيفيا في تحقيق السرالح الخاصة. 
السداعجات بسختمف اشكاليا تؤدي دورًا في تعديد العالقات الجولية، لكغ الفداد الدياسي 
وعجم االستقخار الدياسي لو دور في اخفاق بخامج السداعجات في اعادة البشاء وعجم 

 استغالليا بالذكل االمثل.
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The idea of the research is that aid represents one of the means 

adopted by international actors to support the reconstruction of 

countries in the post-conflict phase, and a means to achieve their 

goals in the recipient countries, especially countries rich in natural 

and oil resources; The aid policy is an integral part of the foreign 

orientations of the donor countries in international politics. The 

research aims to demonstrate the impact of international aid on 

reconstruction and to highlight the impact of the policy of local actors 

in not benefiting from international aid. The importance of the study 

lies in explaining the role of international aid in rebuilding Nineveh 

Governorate perfectly, which requires the existence of internal 

policies from the recipient country that can be invested in the post-

conflict stage, and foreign policies from the donor country to be 

employed in the framework of achieving the interests of the recipient 

country and promoting economic development and not employing it 

in achieving special interests. The research came out with a number 

of results, the most important of which is that aid in its various forms 

plays a role in strengthening international relations, but political 

corruption and political instability have a role in the failure of aid 

programs in rebuilding and not exploiting them in an optimal manner. 

Keywords: International aid; rebuild; Donor countries; recipient 

countries; Nineveh. 
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 السقجمة:
الجولية بسختمف أشكاليا االقترادية واألمشية واإلندانية وغيخىا تؤدي السداعجات 

وتعج  مغ األدوات دورًا ميسًا في إعادة بشاء الجول في مخحمة ما بعج الرخاع.
السداعجات الجولية السيسا في شكميا االقترادي أحج أىع األدوات في إعادة البشاء، اذ 

ة والقخوض التشسػية بذخوط ميدخة، أو تذسل السداعجات الشقجية كسا في اليبات السالي
 تأخح أشكال عيشية كتقجيع الدمع والخجمات.

عمى دور السداعجات الجولية في إعادة إعسار وبشاء الجول  البحثوقج اعتسجت 
في مخحمة ما بعج الرخاع وعبخ األخح بأنسػذج محافطة نيشػى بعج حخب التحخيخ عام 

ة ) داعر( التي كادت تجمخ كامل بشاىا والحخب ضج تشطيع الجولة االسالمي 7107
التحتية والسخافق الرحية والتعميسية ، فزاًل عغ تجميخ نرف مجيشة السػصل 
)الجانب االيسغ( ، وزيادة عجد الشازحيغ مغ السحافطة نتيجة سيصخة تشطيع الجولة 

 االسالمية )داعر( عمى السحافطة لسجة ثالث سشػات وما تبعيا مغ حخوب التحخيخ .
  البحثكال  :أىسية أ 

تكسغ أىسية الجراسية في بيان دور السداعجات الجولية في إعادة بشاء محافطة 
نيشػى بذكل مثالي والتي تتصمب وجػد سياسات داخمية مغ الجولة الستمؿية تدتصيع 
استثسارىا في مخحمة ما بعج الرخاع ، وسياسات خارجية مغ الجولة السانحة لتػضيفيا 

ة وتعديد تشسيتيا االقترادية وليذ تػضيفيا في في إشار تحقيق مرالح الجولة الستمؿي
 تحقيق السرالح الخاصة .  

في تػضيح مجى ما تؤديو السداعجات  البحثتكسغ مذكمة  :ثانيا  :مذكمة البحث
وانصالقًا مغ ىحه السذكمة  الجولية في إعادة بشاء الجول في مخحمة ما بعج الرخاع .

الجكلية في اعادة بشاء مشاشق ما بعج  ماىي قجرة السداعجات )يصخح التداؤل اآلتي
االجابة عغ مجسػعة مغ االسئمة   البحثواستشادًا الى ىحه السذكمة تحاول . الرخاع(

 الفخعية أىسيا :
 ما أىجاف السداعجات الجولية؟ -0
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 ىل تذسل السداعجات السشح واليبات السالية فقط ؟  -7
 كيف تديع السداعجات الجولية في إعادة البشاء؟ -3
 ما دور السداعجات الجولية في إعادة بشاء محافطة نيشػى ؟ -4

  البحثثالثا  : فخضية 
مغ فخضية أساسية مفادىا :  إن السجتسع الجولي يديع في إعادة  البحثتشصمق 

بشاء الجول في مخحمة ما بعج الرخاع مغ خالل السداعجات ، لكغ لع تدتصع محافطة 
سداعجات الجولية في اعادة  البشاء وفق اأُلشخ نيشػى االستفادة بذكل  كامل مغ ال

 الرحيحة ألسباب محمية وخارجية.
 البحثرابعا : أىجاؼ 

 تحقيق ما يأتي : البحثيجف ي
 بيان أثخ السداعجات الجولية في اعادة البشاء . -0
 إبخاز تأثيخ سياسة الفػاعل السحمية في عجم االستفادة مغ السداعجات الجولية . -7
 تأخخ إعادة بشاء محافطة نيشػى .أسباب  -3

 البحثخامدا  : مشيج 
عمى السشيج االستقخائي التحميمي لمتعخف عمى ادارة السداعجات  البحثاعتسجت 

الجولية ودورىا في إعادة البشاء وتصبيق الحالة عمى محافطة نيشػى السيسا في الفتخة 
عمى  البحثسا اعتسجت بعج تحخيخىا مغ سيصخة تشطيع الجولة االسالمية ) داعر( ، ك

 . البحثالسشيج االحرائي بػية عسل الججاول واالحرائيات التػضيحية لسػضػع 
 البحثسادسا : ليكمية 

تقديسيا الى ثالث مصالب فزاًل عغ السقجمة والخاتسة ، والتي  البحثاقتزت 
ذكخ فييا أىع االستشتاجات ، فتشاول السصمب االول : ماـية السداعجات الجولية 

أشكاليا(، وبيغ السصمب الثاني : أىجاف لسداعجات الجولية ، أما السصمب  -)مفيػميا
-7107محافطة نيشػى لمفتخة الثالث : السداعجات الجولية ودورىا في إعادة بشاء 

7177. 
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 السصمب االكؿ
 أشكاليا( –مالية السداعجات الجكلية )مفيػميا 

تعػد أىسية السداعجات الجولية في إعادة بشاء الجول في مخحمة ما بعج الرخاع 
عشجما اقتخح بخنامج السداعجات  0949الى عيج الخئيذ االمخيكي "تخومان" عام 

، ومغ ىشا وروبا بعج الحخب العالسية الثانيةإلعادة إعسار االجولية ضسغ خصة مارشال 
بخزت كيؽية إدارة السداعجات الجولية ضسغ إشار سياسي، فقج عسجت الػاليات 

بي إيقاف السج الذيػعي و الستحجة مغ تقجيسيا السداعجات ضسغ بخنامج التعافي االور 
، 7105)عالية، خصخ با الحي ُيعخض السرالح االستخاتيجية االمخيكية لمو الى اور 

76). 
وتدايج االىتسام بأبعاد السداعجات الجولية وكيؽية إدارتيا لتحقيق أىجاف عجة مشيا 
سياسية وأمشية وعدكخية واستخاتيجية وحتى ثقاؼية، وغالبًا ما تدتيجف السداعجات 
الجولية وفق العجيج مغ الجراسات البحثية تػضيفيا في مجال تحقيق األمغ القػمي 

وىػ ما أثبتتو تجخبة مذخوع مارشال لحلظ ؛ فتػجيو لمجولة السانحة بغصاء اقترادي 
السداعجات الجولية لسشاشق الرخاع أحج الػسائل التي تعتسجىا الجول الكبخى لتحقيق 
مرالحيا واالستفادة مغ التشازالت التي تقجميا الجول الستمؿية لمحرػل عمى ىحه 

ة الرخاعات السداعجات لحساية أمشيا القػمي وىػ جاء نتيجة التحػل في شبيع
وتجاعيات العػلسة التي ساعجت عمى امتجاد تأثيخات الرخاعات وعجم االستقخار لخارج 

؛ رؤوف، Brown  & Gravingholt, 2016, 18)حجود الجولة التي تعاني مغ الرخاع 
7106 ،43). 

 أكال: مفيـػ السداعجات الجكلية
ليذ ىشاك تعخيف محجد لمسداعجات الجولية شأنيا شأن غالبية السرصمحات في 
العمػم الدياسية، إذ أن ىشاك تعخيفات مختمفة ليا لػجػد العجيج مغ وجيات الشطخ 
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أشكاليا وشبيعتيا، واألىجاف السخجػة مشيا، والجيات حػل السفيػم، مع اختالف 
 السانحة ليا.

ويقرج بالسداعجات الجولية برفة عامة بأنيا: عسمية نقل رؤوس األمػال 
 .(Mittal ، 1988، 5)والخبخات مغ بمج الى آخخ وتتع بذخوط ميدخة 

التشسية االقترادية كسا تعخف بأنيا: تقجيع السشح والقخوض لتسػيل عسميات 
 .(7، 7115)مييجات، واالجتساعية في البمجان الستمؿية وفقًا لذخوط معيشة 

وفي تعخيف آخخ ىي: تجفقات رأسسالية الى الجول الشامية وتتسيد بأىجافيا غيخ 
التجارية ، وبذخوشيا التفريمية والتي تجعل مغ معجالت الفائجة أقل مسا ىػ عميو في 
أشكاليا التجارية  بالخغع مغ أن الغاية االساسية لتقجيسيا ىي أن تكػن دون شخوط 

 . (753، 7107)حامج، الصػارئ السيسا تمظ التي تقجم في حاالت 
ػال والخجمات الحؿيؿية كسا تعخف بأنيا : جسيع التجفقات السالية أو رؤوس االم

التي تقجميا الجيات السانحة في البمجان الغشية الى الجيات السدتقبمة أو الستمؿية في 
البمجان األقل نسػًا في السيسا البمجان الشامية ، وتتدع في الغالب ىحه التجفقات بالتشػع 
 الختالف الجيات السانحة لمسداعجات الجولية ما بيغ أن تكػن رسسية تقجميا
الحكػمات ، وإما غيخ رسسية تقجميا السشطسات الجولية كالبشظ الجولي واألمع الستحجة 

 .(40–41، 7107)زعدوع، ومشطسات السجتسع السجني والذخكات الخاصة 
وضسغ تعخيفات األمع الستحجة لمسداعجات بأنيا معػنة تقجميا دولة أو مشطسة 
الى دولة ُأخخى في حاجة الى عػن لسػاجية ضخوف صعبة استثشائية ، أو حالة 

أشكاليا إذ شػارئ السيسا في السشازعات الجولية وتسثل السداعجات االندانية أحج 
تدتجعي تقجيع العػن لمدكان الستزخريغ بيجف انقاذ االرواح والتخؽيف مغ معاناة 
الدكان الستزخريغ مغ الرخاع ، وتذسل نػعان مغ السداعجات: مداعجات مباشخة 
وتتسثل بتػزيع الدمع والخجمات عمى الدكان الستزخريغ بذكل مباشخ، ومداعجات 

بشاء البشية التحتية ، وتقجيع الخجمات العامة غيخ السباشخة وتذسل دعع عسميات 
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)األمع وإصالح الصخق وتػليج الصاقة ويقل فييا االترال مع الدكان بذكل مباشخ 
 .    (71–04، 7119؛ عبجالقادر، 7104الستحجة، 

وقج تذسل السداعجات الجولية بسفيػميا السداعجات االقترادية والتي تسثل جيػد 
الجول السانحة لجعع البمجان في مخحمة ما بعج الرخاع السيسا الشامية اقتراديًا لتصػيخ 

اردىا ، وتييئة الطخوف السشاسبة لمشسػ االقترادي السدتجام لتكػن مكتؽية ذاتيًا ، مػ 
وقج تذسل السداعجات الجولية مداعجات سياسية وأمشية وعدكخية تقجم مغ الجول 
السانحة وفق بخامج لمسعػنة لمجول في مخحمة ما بعج الرخاع لتحقيق االستقخار الدياسي 

 . (Pronk , n.d, 3)الم وتعديد الجيسقخاشية ودعع الد
يحرل عمى عػن مغ شخف وبحلظ يفيع مغ كمسة مداعجات أن ىشاك شخفًا ما 

بات ، وال يمتدم الصخف الستمقي تقجيع مقابل لمصخف  آخخ دون مقابل أي تسثل مشح ـو
السقجم ليا ، لكغ ليذ كل ما يقجم مغ الجول السانحة لمسداعجات يشجرج ضسغ السفيػم 
الخاص ليا فيي قج تذسل تحفيد  االستثسارات كسداعجة ، تقجيع القخوض دون قيج أو 

 .(98، 0989)دعيذ، ذخوط ميدخة شخط أو ب
وبشاًء عمى ىحه التعخيفات يسكغ تعخيف السداعجات الجولية بأنيا: مجسل أشكال 
الجعع الجولي الحي تقجمو العجيج مغ الجول والسؤسدات السالية والسشطسات الجولية الى 

صاعات داخل الجولة الجول التي تسخ بأزمات سياسية واقترادية ويتع تػجيييا لخجمة ق
 مغ أجل السداىسة في إعادة بشائيا وتحقيق تشسيتيا االقترادية .

 ثانيا : أشكاؿ السداعجات الجكلية 
تعجدت أشكال السداعجات الجولية باختالف الجيات السانحة ليا مغ ناحية 

 واختالف الغاية السخجػة مغ مشحيا وتقدع عمى الشحػ اآلتي:
 السداعجات الثشائية  -1

تقجم السداعجات الجولية في شكميا الثشائي بشاًء عمى اتفاق ثشائي بيغ الجولة 
ويعصى ىحا الشػع مغ السداعجات فخصة لمتجخل في الذؤون  السانحة والجولة الستمؿية ،
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الجاخمية والخارجية لمجولة الستمؿية مغ خالل التيجيج بتخؽيس أو قصع السداعجات عغ 
مى ذلظ اعتساد السداعجات وسيمة لمتجخل في الجولة الجولة الستمؿية وخيخ مثال ع

بعج اجخاء اليشج تجاربيا  0998الستمؿية ايقاف الػاليات الستحجة مداعجاتيا لميشج عام 
الشػوية مع فخض عقػبات اقترادية لسخالفتيا شخوط مشحيا لمسداعجات بإيقاف 

السداعجات التي ترل تجاربيا الشػوية وىػ ما اتخحتو اليابان تجاىاىا أيزًا بتعميق 
مميار دوالر( وىػ يخبط تمقي السداعجات  771,784مميار يغ( بسا يعادل ) 3,5الى )

في تحجيج اتجاىات سياستيا الخارجية واتخاذ القخارات التي تتشاسب مع مػاقف 
،  )الكاضعواتجاىات الجولة السانحة الجاخمية والخارجية ؛ وىي بحلظ تكػن أداة بيجىا 

 .(76، 0996،  ؛ شخيع061، 7110
 7103ومغ االمثمة عمى أنسػذج السداعجات الثشائية ىي السيثاق الرػمالي عام 

وىػ إشار شخاكة ثشائية بيغ فخندا والرػمال تع مغ خاللو مشح مداعجات لمرػمال 
مميار دوالر( ،  0,80مميار يػرو( بسا يعادل) 0,8إلعادة اعسار البالد بمغت نحػ )

لتشفيح االتفاق ومغ خاللو تع التخكيد عمى  7104عام  وتاله عقج مؤتسخ كػبشياغغ
السذاريع االنسائية في مجال الحػكسة والتعميع والقصاع االجتساعي والتشسية االقترادية 

 .  ، د.ت( )وزارة أوربا لمذؤون الخارجية
 السداعجات متعجدة االشخاؼ  -2

ىي مداعجات تتع بػاسصة ىيئات دولية واقميسية كاألمع الستحجة والػكاالت 
التابعة ليا ، والبشظ الجولي ، وبشظ التشسية االقميسية ، إذ تداىع حكػمات الجول في 
العالع تسػيل ىحه الييئات بشدب متفاوتة ، وتعج الػاليات الستحجة واليابان أكبخ دولتيغ 

ا تعج ىحه الجول ىي الستحكسة بأغمب السؤسدات السالية مسػلتيغ ليحه الييئات ، كس
السيسا في مشح السداعجات لمجول التي تخغب مشحيا لمسداعجات متى ما كان ذلظ 

 .(0996،  )شخيعيحقق مرالحيا الدياسية واالقترادية 
 ية مداعجات لجعع السيدان -3
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وتذسل كل أنػاع القخوض والسشح التي تقجم لمجول في مخحمة ما بعج الرخاع 
لمسداىسة في ترحيح االختالالت في ميدان السجفػعات ، وتحقيق إصالحات 
اقترادية ؛ ومغ أىع الجيات السانحة ليحا الشػع مغ السداعجات ىػ صشجوق الشقج 

سة عمى بخامج الترحيح الجولي ضسغ استخاتيجية الرشجوق االقترادية القائ
االقترادي أو البخمجة السالية في حال كان اليجف األساس مغ السداعجات تحقيق 
اصالح مالي لسعالجة االختالالت في ميدان السجفػعات ، واعادة التػازن االقترادي 

 .)الدمصان، د.ت(لمجولة في مخحمة ما بعج الرخاع 
  مداعجات لجعع السذاريع االقترادية -4

في إعادة الخجمات االساسية لمجولة في وتذسل كل السداعجات السقجمة لمسداىسة 
مخحمة ما بعج الرخاع مغ بشى تحتية مشيارة ومخافق صحية وخجمات الساء والكيخباء ، 
فزاًل عغ تػفيخ دعع لسذاريع الدراعة والسػارد السائية واألمغ الغحائي ، وقج حاول 

غ خالل م 0997االتحاد االوربي احتػاء تبعات الرخاع في البػسشة واليخسظ عام 
اعتساد سياسة إعادة تذييج البشية التحتية االساسية  وتشسية السشاشق السحمية الستزخرة 
مغ الرخاع الجاخمي ، وتشسية السؤسدات السجتسعية ، وإعادة بشاء السؤسدات الرحية 
والتعميسية وغيخىا مغ السذاريع  التي تجعع السذاريع االقترادية وتعيج بشاء البشية 

 .(530، 7101)الذخوجي، ترادية واالجتساعية التحتية االق
 السداعجات االندانية  -5

تقجم ىحه السداعجات ألغخاض اندانية في مخحمة ما بعج الرخاع وتشجرج ضسغ 
نداني ، واتفاؾية جشيف الخابعة والتي تؤكج "ضخورة تقجيع السداعجات القانػن الجولي اال

االندانية لمسجنييغ الخاضعيغ لديصختيا مغ قبل دول الرخاعات ، وفي حال عجم 
)الرميب األحسخ، قجرتيا تمتدم بقبػل عخض شخف ثالث بتقجيع السداعجات الالزمة" 

 .د.ت(
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في قخاراتيا عمى ضخورة تعديد تشديق السداعجات االندانية  وتعتسج األمع الستحجة
واإلغاثية في حال الكػارث والرخاعات كسا حجث في سيخاليػن وغيشيا وكػت ديغػار 
وليبيخيا وافغاندتان ، فزاًل عغ العخاق اذ ُقجمت العجيج مغ السداعجات االندانية عبخ 

( وصشجوق UNHCRمع الستحجة )مكتب السفػضية الدامية لذؤون الالجئيغ التابع لأل
( ، كسا تصمب األمع الستحجة UNICEFدعع االشفال التابع لسشطسة رعاية الصفػلة )

والتي تتزسغ االستجابة  46/087تشديق اآلليات واالستجابة لقخارات الجسعية العامة 
غ لمكػارث الصبيعية والصػارئ والرخاعات عبخ إنذاء فخق اقميسية ودولية ، والتشديق بي

)األمع الػكاالت عغ شخيق البعثات السذتخكة لتقجيع السداعجات لستزخري الرخاعات 
 .)أ(( 70، البشج 7110الستحجة، 

وتديع مشطسة األمع الستحجة عبخ بخنامج اليػنيدف الؿيام بأعسال اإلغاثة وإعادة 
االندان ، فزاًل عغ دور مشطستي اليالل والرميب األحسخ  التػشيغ ودعع حقػق 

-Organization for Economic Co)الجولييغ في مجال السداعجات اإلندانية 

Operation and Development ( OECD), 2006, 37–38). 

ج مسا سبق أن السداعجات الجولية بسختمف أشكاليا تؤدي دورًا محػريًا ويدتشت
كأداة مغ أدوات تشفيح الدياسة الخارجية لمقػى الفاعمة الجولية وىي تختمف باختالف 
الجيات السانحة ليا ، والغاية التي تيجف الحرػل عمييا نتيجة تقجيسيا ليا ، وغالبًا 

خع بيحه السداعجات في شكل مشح ال تخد ما تحاول أغمب الجيات السانحة التب
لمتخؽيف عغ االضخار الشاجسة عغ حخب أو كػارث أو فقخ  وتعبخ عغ رغبة دولة ما 
في دعع دولة اخخى ومداعجتو عمى الشيػض سػء أكان اقتراديًا أو عدكخيًا  أو 

حيان اندانيًا  وىي أبخز االنػاع التي تحسل اثارًا ايجابية كػنو يؤدي في كثيخ مغ اال
 تعديد العالقات وتخؽيف التػتخات بيغ الجول .
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 السصمب الثاني
 أىجاؼ السداعجات الجكلية

يشطخ لمسداعجات الجولية بعجىا وسيمة لتحقيق أىجاف عجة مشيا اقترادية 
وسياسية ، فيي عسمية تػضيف لمسرادر االقترادية كأداة لمتأثيخ في الدمػك الدياسي 

 .(Wilson , 2001, 124)الجاخمي والخارجي ، وتحقيق غايات سياسية 
،  )ىايتخوُيعتسج تقجيع الجول السانحة لمسداعجات الجولية تحقيق أىجاف عجة 

0989 ،75–78): 
إن السداعجات الجولية تجعع وتحقق مرالح الجول والجيات السانحة السيسا عمى  -0

 الرعيج الدياسي.
اليجف االخالقي أحج أىع أىجاف السداعجات الجولية بأن يكػن إنفاق السػارد بػية  -7

عجة تحقيق وجية الشطخ االخالؾية لمسداعجات والتي تتزسغ الجانب الستعمق بسدا
الجولة الستمؿية عمى مػاجية االعباء االقترادية التي تػاجييا السيسا في حاالت 

 الصػارئ والرخاعات والسجاعات.
دعع البشيان االقترادي لمجول في مخحمة ما بعج الرخاع عبخ دعع القصاع   -3

الخاص السحمي وبشاء قػة اقترادية لكغ في إشار مغ التبعية لمشطام الخأسسالي 
 انجماج في الشطام االقترادي العالسي. وتحقيق

تيجف بعس الجيات السانحة تحقيق اغخاض اندانية كسحاربة الفقخ ومػاجية  -4
 الكػارث الصبيعية والحخوب .

في االشار ذاتو أغمب السداعجات التي تقجميا الجيات الجولية لمجول في مخحمة 
ياسية ، ووسيمة لمتجخل في ما بعج الرخاع تعسج تػضيفيا في مدار يخجم مرالحيا الد

الذؤون الجاخمية لمجولة الستمؿية ، ولصالسا كان وراء السداعجات ىجف سياسي فيػ 
 . (Atmar , 2001, 1–6)سيؤثخ عمى االقتراد الدياسي ليحه البمجان 
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وتعسج أغمب الجول مغ تقجيسيا السداعجات تحقيق مرالحيا ، وقج اعتسجت ىحه 
عشجما ربصت العجيج مغ الجول  قخن العذخيغاالستخاتيجية مشح نياية االربعيشات مغ ال

الرشاعية السداعجات بذخوط وقيػد تعػد بالشفع القتراداتيا وتجارتيا وسياساتيا 
الخارجية ؛ فقج جاء في تقخيخ المجشة السدتقمة لبحث قزايا التشسية الجولية بخئاسة 

الجشػب / السدتذار االلساني االسبق "فيممي بخانجت" والحي حسل عشػان )الذسال و 
إن دول الذسال تختبط في تحقيق ازدىارىا بجول  0980بخنامج مغ أجل البقاء( لعام 

الجشػب؛ لحلظ تعسج دول الذسال مداعجة دول الجشػب في حال األزمات مشعًا لتفاقسيا 
 . (77، 0996،  )شخيعوتأثيخىا عمى دول الذسال 

كسا عسجت العجيج مغ الجول استغالل السداعجات االندانية وسيمة لمتجخل في 
الدياسة الجاخمية لمجول في مخحمة ما بعج الرخاع وبخزت ىحه الطاىخة في فتخة 

ديًا وتعسج التدعيشيات كػن أغمب ىحه الجول ىي دواًل ىذة ومشيارة سياسيًا واقترا
الجيات الجولية تذكيل جيات واحداب داخل ىحه الجول بحجة تقجيع السداعجات لتؤثخ 

 . (Pasquier , 2001, 1–8)في سياساتيا الجاخمية 

اختمفت أسباب ودوافع مشح السداعجات الجولية مغ خالل التخكيد عمى وبحلظ 
مشطػر السرمحة الػششية لمجول السانحة يتع االىتسام بتحقيق السرالح الجبمػماسية 

 ذات الرفة األمشية وتتسثل باالتي: 
إنذاء قػاعج عدكخية في أرض الجولة الستمؿية لمسداعجات ومشيا إقامة القػاعج  -0

الفخندية في جيبػتي إذ تعسج فخندا مقابل امتالك القػاعج العدكخية فييا تقجيع العدكخية 
اعانات ومداعجات تشسػية فسثاًل تقجم الػكالة الفخندية لمتشسية مداعجات غيخ مباشخة 
لتسػيل عجد مغ السذاريع ومشح لتعديد التشسية االقترادية وتحديغ الطخوف السعيذية 

 6,173مميػن يػرو( وبسا يعادل ) 6قجرت بشحػ  )  لمدكان بعجد مغ الجول والتي
 .(Agence Française De-développement, 2017)مميػن دوالر( 

التحالف الجولي مغ ثالثة إقامة تحالفات أمشية مذتخكة لسكافحة االرىاب ومشيا  -7
 7107-7104وثسانػن دولة لتقجيع السداعجات العدكخية لمقػات األمشية العخاؾية عام 

بإرسال ست مشرات مغ الػاليات الستحجة وقصع غيار لمصائخات وتجريب القػات 
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مميػن دوالر ( لتسػيل التجريب والتجييد  709االمشية لسحاربة داعر ، فزاًل عغ )
 . )صالح، د.ت(ر وىي ضسغ عسمية العدم الرمب لسكافحة داع

وسيمة لجعع األنطسة الدياسية السيسا الستعمقة بالتحػل الجيسقخاشي ومشيا  -3
والتي  7109السداعجات االمخيكية لمدػدان لجعع عسمية التحػل الجيسقخاشي عام 

مميػن دوالر( لسػاجية تحػالت الفتخة االنتقالية، واخخى بؿيسة  711بمغت نحػ) 
مميػن دوالر(  77,94رئ ، ومبمغ)مميػن دوالر( كجفعة استجابة لمصػا 797,4)

( مميػن دوالر إليظ حجع السداعجات األمخيكية 711قبل التعميق الـ))مداعجات غحائية 
 .، د.ت(لمدػدان

وسيمة لتعديد العالقات االقترادية السيسا اذا كانت الجولة الستمؿية غشية بالسػاد  -4
التحاد االوربي الخام أو أنيا تسثل سػقًا لسشتجات الجولة السانحة ومشيا مداعجات ا

مميػن يػرو( بسا يعادل  411لجعع عسمية إعادة اإلعسار بسبمغ ) 7104لمعخاق عام 
مميػن دوالر(، وتعديد الذخاكة والتعاون االقترادي التجاري واالستثساري 410,566)

 . ، د.ت()ب( )االتحاد األوربيمغ خالل التػؾيع عمى اتفاؾية 
 : يوفي إشار أىجاف السداعجات الجولية سيتع التصخق الى ما يأت

 جكلية أكال : أىجاؼ الجيات السانحة لمسداعجات ال
يشطخ لمسداعجات الجولية بػصفيا شكاًل مغ أشكال تحقيق الغايات الدياسية  

لمجيات السانحة وُيعتسج في تقجيع السداعجات عمى مبادئ يسثل أىسيا أن يكػن اليجف 
مغ تقجيع السداعجات تحقيق مرالح الجول والجيات السانحة عمى الرعيج الدياسي 

اعجات بذخوط وقيػد تعػد بالشفع وعبخ ربط العجيج مغ الجول الرشاعية السد
القتراداتيا وذلظ باالعتساد عمى نطخية االعتساد الستبادل في العالقات الجولية فػفقًا 
ليحه الشطخية فأن السداعجات الجولية ال تؤدي دورىا في احجاث تشسية  حؿيؿية في 

جة ، الجول الستمؿية نتيجة عجم وجػد اتفاق السانحيغ والستمقيغ عمى ىجف السداع
وبالتالي فالجول الستمؿية ال تدتفاد مغ السداعجات في تحقيق تشسيتيا االقترادية  
الجاخمية لمسداىسة في اعادة البشاء مقابل رغبة الجولة السانحة تحقيق أىجافيا سياسيًا 

 .(3، 7115)مييجات، واقتراديًا 
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كيشث وولتد" أن  -كسا جاء في الشطخية الػاقعية وعبخ مشطخييا "ىاند مػرغانثػ
لسانحة لمسداعجات الجولية في ضل الشطام البشيػي تحجد أىجاف أغمب الجول ا

واستخاتيجيات تدعى لتحؿيقيا عبخ مشح السداعجات ومغ ثع تحقيق السرالح الػششية 
 .(Jervis , 1998, 971)ليا والقائع عمى تعطيع قػتيا وحفظ أمشيا القػمي وصيانتو 

فقجمت السداعجات لتحقيق السرالح الدياسية واالستخاتيجية كالتي ُقجمت خالل 
الحخب الباردة بيغ الكتمة االشتخاكية والخأسسالية لمجول الحميفة ليسا مغ أجل االبقاء 

اعج العدكخية وبشاء نطام شسػلي واألىع مغ عمى الجعع الدياسي لمكتمتيغ واقامة القػ 
ذلظ ىػ إنذاء دوائخ لشفػذىا الدياسي ؛ لحلظ اشتخشت الػاليات الستحجة لتقجيع 
السداعجات الجعع الكامل لدياستيا وحكػمتيا مثل ما حجث في عيج الخئيذ الدابق 

خ نطسيا "جػرج بػش االبغ" واعتساد السداعجات الجولية وسيمة لمتجخل في الجول وتغيي
بحجة نذخ الجيسقخاشية وبحلظ تخمق نػعًا مغ التبعية الدياسية مغ الجولة الستمؿية 

 .(34، ص 7116؛ الييتي، Wilson , 2001, 125)لمجولة السانحة 
كسا تيجف الجول مغ تقجيسيا لمسداعجات السيسا السداعجات االقترادية التي 
تقجم في أغمب االحيان إلعادة البشاء وتحقيق التشسية االقترادية لمجول في مخحمة ما 

القتراد الجول الستمؿية  بعج الرخاع التي تؤثخ في ـياكل االنتاج واليياكل السؤسدية
والتي عبخ عشيا صشجوق الشقج الجولي في دراسة لو " أن السداعجات الجولية أسيست 

في الدبعيشيات ، وبػليؽيا في الثسانيشيات ،  افي تعديد التشسية االقترادية إلنجونيدي
واوغشجا في التدعيشيات مغ القخن العذخيغ ، كسا قج تيجف إحجاث تغيخات سياسية 

ترادية تديع في تبعية لمشطام الخأسسالي الجولي" ، لكغ ذلظ يتػقف كسا ذكخ في واق
 .(World Bank, 1998)البجء عمى ماذا تيجف الجولة السانحة مغ تقجيسيا لمسداعجات 

بالسقابل اعتسجت معاييخ لسشح السداعجات الجولية مشيا تتعمق بالسرالح االمشية 
ا وتخل بالدمع واألمغ الجولييغ والتي تجفع  الجولة ووجػد تيجيج ارىابي في دولة م

الستمؿية الجخػل في تحالفات استخاتيجية مع الجولة السانحة وتػجو السداعجات بشاء 
عمى االتفاق بيغ الصخفيغ لسكافحة االرىاب وىػ جدء مغ االستخاتيجية االمخيكية في  

دتان؛ اذ قامت بديادة لكل مغ العخاق وافغاندتان وباك 7117مشح السداعجات عام 
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السعػنات الخارجية ليحه الجول ألغخاض األمغ القػمي وتػجيييا لقصاع األمغ وإعادة 
اإلعسار في العخاق ، والديصخة عمى حخكة شالبان وتشطيع القاعجة  في باكدتان 

 .(43، 7106)رؤوف، 
وفي االشار ذاتو عسجت الػاليات الستحجة االمخيكية تقجيع مداعجات اندانية 

وأثخىا عمى تفاقع االزمة  7109د عام لفشدويال بعج األزمة الدياسية التي شيجتيا البال
االندانية والحاجة لمسداعجات الى استخجاميا كػسيمة لتحقيق االىجاف االستخاتيجية 
ليا وضسغ خصة الخئيذ االمخيكي الدابق "دونالج تخامب" اليادفة دعع فرائل 

ي السعارضة ويكػن "خػان غػايجو" رئيدًا لمبالد لتحقيق مرالح الػاليات الستحجة ف
القزاء عمى الشطام اليداري القائع عمى سياسية التأميع لمذخكات االحتكارية االمخيكية 

 . ، د.ت( )بػخخيزالشفصية في فشدويال -مسا أثخ عمى مرالحيا االقترادية 
بالسقابل استخجمت روسيا السداعجات االندانية لدػريا وسيمة لتحقيق مرالحيا 
الدياسية في مشصقة الذخق االوسط وضسغ سياستيا باستخجاميا كػرقة ضغط عمى 
السجتسع الجولي  والتيجيج بإيقاف السداعجات العابخة لمحجود مغ خالل معبخ اليػى 

وحرخ السداعجات فقط في  7171الحجودي  والتي اقخىا مجمذ األمغ في عام 
مشاشق سيصخة الشطام الدياسي بخئاسة "بذار االسج" ، وىجفت مغ اعتساد استخاتيجية 
السداعجات تعديد سمصة الجولة ، وتعػيع الشطام الدػري ، والتخؽيف مغ العقػبات 
االقترادية عميو ، و الحرػل عمى تشازالت بذأن الدياسة الدػرية مغ الػاليات 

فتخة الخئيذ "جػ بايجن"  وذلظ باستخجام حق الشقس )الفيتػ( لسشع تفػيس الستحجة 
األمع الستحجة إدخال السداعجات االندانية  وىي بحلظ ستحقق أىجاف أمشية واقترادية  
، واستخجام السمف االنداني كػسيمة ضغط داخمية ) السعارضة( ، وخارجية )امخيكا( 

السداعجات إلعادة اعسار مشاشق سيصخة الشطام لمتعامل مع الشطام الدياسي ، وتػجيو 
الدياسي ، وتيجف روسيا مغ تقجيسيا السداعجات االندانية  مغ قبل روسيا لدػريا 
تحديغ صػرتيا في الذخق االوسط ، والديصخة الكاممة عمى عسميات تػزيع السداعجات 

 .)سػسشػسكي و ىاستيشغد، د.ت(مغ خالل مشطساتيا االندانية السشتذخة في سػريا 
 ثانيا : أىجاؼ الجكؿ الستمكية لمسداعجات الجكلية 
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ندانية واالقترادية والعدكخية يقجم السجتسع الجولي العجيج مغ السداعجات اال
لمجول في مخحمة ما بعج الرخاع ؛ وىحا يتصمب مغ الجول الستمؿية تػضيف ىحه 
السداعجات وفق ُأسذ مشيجية وعسمية إلعادة البشاء عبخ التشديق في إدارة السداعجات 
بيغ العجيج مغ السؤسدات داخل الجولة ، ووضع آليات عسمية لخسع سياسات ووضع 

ػية شارئة تالئع ىحه السخحمة لالستفادة بذكل أكبخ مغ السداعجات وعجم خصط تشس
تػضيفيا بذكل سياسي سمبي يخجم فقط مرالح الحخكات الدياسية والحي يتجمى مع 
وجػد ضاىخة الفداد الدياسي مسا ييجر السداعجات الجولية وعجم تػضيفيا في اعادة 

 .(41–39، 7115،  )عبجهللاالبشاء 
وعمى الشؿيس مغ ىحا يؤدي الفداد الدياسي ، وعجم االستقخار الدياسي ، 

صيط االداري دورًا في ىجر السداعجات الجولية وتػضيفيا بذكل بعيج تسامًا وضعف التخ
عغ الغايات السسشػحة ليا ، وقج اختمفت وجيات الشطخ حػل أسباب انتذار الفداد 
الدياسي في العجيج مغ الجول السيسا الخارجة مغ الرخاع ، فقج يعػد الدبب النحالل 

جي والدياسي ، وقج يعػد لخرائز الشطام الشخبة الدياسية ، وضعف إيسانيا العقائ
 . (78، 7101)أ. حامج،  الدياسي سػاء أكان شسػليًا أو ديسقخاشياً 

بيغ الفداد الدياسي والقجرة عمى إدارة السداعجات  ىشا يصخح تداؤل ما العالقة
الجولية ؟ لإلجابة عغ ذلظ يسكغ القػل إن الجول التي تعاني مغ فداد سياسي يؤدي 

مذاريع تعػد  ذلظ الى ىجر االمػال وتحقيق مرالح سياسية لمشخب الدياسية وانذاء
بالشفع الخاص ليا مسا يؤثخ عمى تحقيق الشسػ اقترادي ، ويسشع انجحاب السدتثسخيغ 
االجانب ليحه الجولة بل وقج تعسج بعس الجول عجم تكخار السداعجات ليحه الجولة اال 
وفق شخوشًا معيشة أىسيا عجم تدميع السداعجات الجولية بيج الشخب الدياسية ، بالسقابل 

الفداد الدياسي في مخحمة ما بعج الرخاع الى تػجيو السداعجات الجولية عمى قج يؤثخ 
التدميح وزيادة عجد القػات السدمحة الخسسية وغيخ الخسسية )السميذيات( ، واالبتعاد 
عغ إعادة بشاء السؤسدات التي تعػد بالشفع عمى السجتسع مثل السؤسدات التعميسية 

 .(59–58، 7119)الفتمي،  والرحية
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تقخاره ولعل العخاق يسثل دراسة حالة  لجور لمسداعجات الجولية في اعادة بشاءه واس
اذ تمقى خالل ىحه الفتخة العجيج مغ  7170وحتى عام  7113والسقجمة لو بعج عام 

 7114عام  31تقخيخ اعادة اعسار العخاق رقع/ السداعجات والتي حدب ما جاء في
فقط مغ الػاليات الستحجة  مميار دوالر ( لمعخاق 41اوضح ؼيو عمى ضخ اكثخ مغ ) 

يج عغ اعادة بشاء البشية التحتية بل تع ىجرىا ، لكغ ىحه السداعجات وضفت باشار بع
وبعبارة أدق تع تقاسسيا مسا يعشي عجم تػضيفيا وإدارتيا بذكل صحيح لبشاء العخاق 

كيف نيبت أمػال العخاق )وتغميب السرالح الذخرية عمى السرمحة العامة لمجولة 
، مسا أدى الى عجم انجفاع ، د.ت( تحت غصاء إعادة اإلعسار 7113بعج عام 

دة بشاء السانحيغ الى تقجيع السداعجات والجليل عمى ذلظ السؤتسخات التي عقجت إلعا
مميار دوالر ( لع  03,4الحي خرز ؼيو مبمغ ) 7113العخاق كسؤتسخ مجريج عام

مميػن دوالر ( مع امتشاع بعس السانحيغ عغ  740يحػل مشو لمعخاق سػى مبمغ )
االيفاء بالسداعجات اال وفق شخوط معيشة أىسيا اعتساد آلية الذخكات االستثسارية 

عسار وعجم تدميع السبمغ لمحكػمة العخاؾية مثل لمجولة السانحة لتقػم ىي بإعادة اال
 .(77، 7114)السجسػعة الجولية لسعالجة األزمات في الذخق األوسط، فخندا 

تػصل الباحث الى أن أغمب السداعجات الجولية التي تقجم  تيجف تحقيق غايات 
خ في سياسية ومغ خالليا تؤثخ في قخارات الجولة السسشػحة الخارجية ، والتأثي

اقتراداتيا وتػضيفيا في إشار التحكع بسػاردىا االقترادية ، وربط الجول الرشاعية 
 بذخوط تعػد بالشفع القتراديات الجول السانحة.

بالسقابل تعسج الجول الستمؿية ادارتيا في سبيل تعديد تشسيتيا االقترادية، وبشاء 
حكػمية في استغالليا بشاىا التحتية لكغ االمخ يتػقف عمى مجى رغبة الفػاعل ال

ايجابيًا في إعادة اإلعسار السيسا تمظ الجول الخارجة مغ الرخاع ؛ فستى ما كان اتجاه 
الفػاعل السحمية نحػ ىجر السداعجات في سبيل تحقيق مرالحيا مع إنذار ضاىخة 
الفداد سيؤدي الى إتجاه السداعجات في تحقيق غايات شخرية لمفػاعل السؤثخة 

 محميًا.   
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 السصمب الثالث
 2022-2017السداعجات الجكلية كدكرىا في اعادة بشاء محافطة نيشػى لمفتخة 

وتحخيخ محافطة نيشػى مغ سيصخة تشطيع الجولة االسالمية  7107بعج عام 
)داعر( خخجت السحافطة مشيارة اقتراديًا ومجمخة في بشاىا التحتية والحي شسل تقخيبًا 

الجانب االيسغ( ، فزاًل عغ تجميخ  –ة القجيسة نرف السجيشة والسعخوف )السشصق
السدتذؽيات وشبكات االنابيب الشاقمة لمسياه الرالحة لمذخب ومحصات تػليج الصاقة 
الكيخبائية، مع تدايج عجد الشازحيغ االمخ الحي دفع الجيات الجولية عقج السؤتسخات 

سا أشمقت السشطسة ، ك7108الجولية لتقجيع السداعجات الجولية كسؤتسخ الكػيت عام 
مميػن دوالر (  40الجولية لميجخة نجاء لتسػيل السداعجات الصارئة والتي قجرت بشحػ)

)السشطسة  (  773,968لمشازحيغ جخاء عسميات التحخيخ والحي بمغ عجدىع نحػ )
، ويسكغ تحجيج كمفة إعادة إعسار محافطة نيشػى بعج ، د.ت()أ( و)ب( الجولية لميجخة

 (.0حخب التحخيخ وفق الججول رقع )

 (0الججول رقع )
 تكمفة االعسار/ مميار دكالر حجع الجمار/مميار دكالر القصاع
  17,4  16,77 االسكاف
  3,393  2,80 الدراعة

  10,580  5,107 الرشاعة كالتجارة
  7,2 4,3 الشفط كالغاز

  9,1  7 الكيخباء
 4,365  2,324 الرحة
 4,561 2,369 التعميع
 3,960 2,794 الشقل

 2,442 1,375 السياه كالرخؼ الرحي
  14  745 مؤسدات الجكلة

 
   https://www.documents.worldbank.org اعجاد الباحث باالعتساد عمى: السرجر:  مغ

https://www.documents.worldbank.org/
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  وتعجدت الجيات السانحة لمسداعجات الجولية وتع تحجيجىا وفق اآلتي:
 أكال : السداعجات االقميسية

البشظ الجولي بعج تقييع حجدت تكمفة إعادة اعسار نيشػى بعج داعر مغ قبل  
مميػن  5,416مميار ديشار عخاقي( بسا يعادل) 8,110االضخار واالحتياجات لشحػ) 

  -7دوالر ( بالشدبة لمقصاع الدكشي وتتصمب عسمية اعسارىا عمى السجى الستػسط مغ) 
مميػن دوالر( ، في حيغ 4,313مميار ديشار( بسا يعادل ) 6,783سشػات ( وبؿيسة )5

مميار ديشار( 0,736ر التي لحقت بالسحافطة في القصاع الرحي لشحػ )كمفة الزخ 
الف دوالر( ووصمت إجسالي احتياجات السحافطة في إعادة إعسار  846بسا يعادل ) 

مميار  0,977البشية التحتية واستعاد وتقجيع الخجمات عمى السجى الستػسط بشحػ ) 
 .(76–75، 7108)البشظ الجولي،  مميػن دوالر( 0,798ديشار( بسا يعادل )

فُعقج مؤتسخ الكػيت إلعادة إعسار العخاق بعج شيخيغ مغ انتياء الحخب عمى 
داعر لتقجيع السداعجات لمسحافطات السشكػبة مغ حخب التحخيخ ومغ ضسشيا محافطة 

% ، فقجمت السشحة االولى والتي قجرت بشحػ 71والتي كانت أكثخ تزخرًا بشدبةنيشػى 
مميػن دوالر( لتسػيل البخامج العاجمة إلعادة إعسار القصاع الرحي بتاريخ 05)

مميػن دوالر( لتسػيل البخنامج العاجل  85، والسشحة الثانية بمغت نحػ ) 70/0/7108
مغ استزافتيا لمسؤتسخ الجولي  تمبية   ، وىجفت الكػيت  7109لمقصاع الرحي عام 

الحاجات الرحية وإعادة بشاء وتأىيل السدتذؽيات ؛ فزاًل عغ أربع مشح ُأخخى 
مميػن ديشار كػيتي ( وىػ  79,8لتسػيل قصاع الصاقة والرشاعة والتعميع بؿيسة ) 

مميػن  87,6مميػن دوالر ( ، ومشحة لمقصاع االجتساعي بسبمغ )97,317يعادل )
)الرشجوق الكػيتي لمتشسية مميػن دوالر (  786,130ر كػيتي ( بسا يعادل)ديشا

 . (096، 7109،  االقترادية العخبية 
وكان نريب محافطة نيشػى مغ السداعجات الكػيتية ما بيغ اندانية واقترادية 

بالسداىسة بإعادة اعسار محافطة نيشػى مغ خالل تسػيل  فتعيجت الكػيتوعدكخية  
بشاء السجارس والسخاكد الصبية لتبمغ عجد السجارس التي أعادت بشاءىا وإعسارىا لدتة 
مجارس في الجانب األيسغ مغ السجيشة وأربعة ُأخخى في الجانب األيدخ وتبمغ سعة كل 
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 kuwait News Agency)دمات شالبًا( مع تأثيثيا بكافة السدتم 641مجرسة تقخيبا )

KUNA, n.d). 
بالسقابل عسجت الكػيت ضسغ حسمة )الكػيت بجانبكع(  تأىيل بعس السشاشق 
داخل مجيشة السػصل بالتعاون مع الجسعية الصبية العخاؾية السػحجة لإلغاثة والتشسية 

جات واألدوية الصبية وجاءت أعسال التأىيل بتأىيل السخاكد الرحية وتجييدىا بالسع
بالتدامغ مع السشحة السالية التي أشمقيا الرشجوق الكػيتي لمتشسية االقترادية العخبية ، 
فزاًل عغ إنذاء وتجييد عيادات متشقمة وجشاح خاص في مدتذفى الصػارئ بسجيشة 

 .  ()الكػيت، د.ت اربيل الستؿبال نازحي السحافطة ومرابييا جخاء العسميات العدكخية
وضسغ السؤتسخ بتقجيع مداعجات  تعيجت السسمكة العخبية الدعػديةكسا 

لمسحافطات السحخرة ومغ ضسشيا محافطة نيشػى لكغ عبخ تذكيل مجمذ تأسيذ 
عخاقي يديع في زيادة السداعجات ومغ ضسشيا زيادة تجفق  –مذتخك سعػدي 

عادة البشاء وعبخ االستثسارات الدعػدية والتي اعتبختيا جدء مغ السداعجات إل
مميػن دوالر (  04,7مميار دوالر( لسذاريع االعسار ، ومبمغ )0,5تخريز مبمغ )

)األمع  7104ضسغ مداعجات األمغ الغحائي والدراعي ومداعجة الشازحيغ بعج عام 
، يزاف الى مداىستيا في صشجوق التعافي مغ داعر والحي شسل ، د.ت()أ( حجةالست

مذخوعًا( في اإلشار اإلنداني  48مميار دوالر(إلعادة االعسار ، وتػفيخ ) 0,5مبمغ )
مذخوع اندانيًا( بؿيسة  45مميػن دوالر( وتزسغ ) 548واإلنسائي والخيخي بؿيسة )

مميػن دوالر( ، ومذخوع  036ئييغ بؿيسة )مميػن دوالر( ، ومذخوعيغ إنسا 546)
 .(3–7، 7117،  )مكسيالنمميػن دوالر( 0,0خيخي بؿيسة )

وخالل مؤتسخ االمارات العخبية الستحجة  تعيجتوضسغ السداعجات الخميجية 
مميػن 084مميػن دوالر( إلعسار العخاق ، فقجمت مبمغ ) 511بتقجيع مبمغ) الكػيت

 مميػن دوالر( لجعع استقخار مجيشة السػصل وجاءت 51,017درىع ( وىػ يعادل )
ضسغ الخصة االمارتية لالستجابة االندانية لتحقيق االستقخار وعػدة الشازحيغ ، ودعع 
صشجوق اعادة االستقخار لمسشاشق السحخرة وتع تػجيو السبمغ إلعادة تأىيل البشية التحتية 
والسيسا السدتذؽيات والسجارس في  محافطة نيشػى ، وإنذاء مخيسات لمشازحيغ مشيا 
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العخاق ، فزاًل عغ انذاء مدتذفى داخل السخيع ومجارس "مخيع بحخكة" شسال 
 .)اإلمارات، د.ت(لزسان استسخار تعميع االشفال 

تحت  7108وفي اشار دعع اعسار التخاث في محافطة نيشػى ُأشمقت مبادرة عام 
ون مع مشطسة اليػندكػ شعار "إحياء روح السػصل " فعسجت دولة االمارات بالتعا

وبجعع مغ االميغ العام لألمع الستحجة تقجيع السداعجات الفشية والتقشية ، وااليجي 
العاممة في تخميع السػاقع الخمدية لمسخكد التاريخي مغ مكتبات ومخاكد ثقاؼية ومتاحف 

ي ، والسداىسة في تػفيخ فخص لمتجريب التقشي والسيشي في مجال تقشيات البشاء التقميج
(Azoulay , 2018)( ضسغ إشار اعادة  51,4، فقجمت مداعجاتيا بشحػ )مميػن دوالر

بشاء دور العبادة كجامع الشػري ومئحنة الحجباء وكشيدة الصاىخة  وكشيدة الداعة 
مشدال تخاثيًا ومدجج االغػات ، ومجرسة االخالص وضسغ استخاتيجية إعادة  074و

شخز( ،  3111) اإلعسار وإحياء التخاث والثقافة ، وتػفيخ فخص عسل لشحػ
والشيػض باالقتراد في مجيشة السػصل ، وتحقيق السرالحة السجتسعية القائسة عمى 

األمع  ) 7137االبشية الجيشية  والسحجدة بخسذ سشػات ليتع اكسال السذخوع في عام 
 . ، د.ت()ب( الستحجة

مميار دوالر( ضسغ  5بتقجيع مبمغ )تعيجت تخكيا وضسغ السداعجات االقميسية 
إشار مؤتسخ الكػيت إلعادة االعسار وعسجت إرسال وفج لسحافطة نيشػى لالشالع 

سحافطة لتؤكج ؼيسا بعج وحدب ما جاء بتقخيخ رئيذ عمى حجع الجمار الحي حل بال
دائخة الذخق االوسط وافخيؿيا بالػكالة التخكية لمتعاون والتشديق "بػلشت قػقاز" أن تخكيا 
مدتعجة لتقجيع مداعجاتيا وعبخ تشطيسيا مؤتسخًا دوليًا في تخكيا إلعادة اإلعسار 

 .)الػكالة التخكية، د.ت(
ت تخكيا في مداعجاتيا عمى السداعجات االندانية والصبية مغ خالل اليالل وركد 

االحسخ التخكي لشازحي السحافطة السيسا مغ قزاء تمعفخ ، فزالً عغ السداىسة في 
إعسار جامعة تمعفخ / كمية التسخيس مغ قبل الػكالة التخكية لمتعاون والتشديق ، 

ع القزاء ، ومداعجات ُأخخى لبمجية وتقجيع عذخون محػلة كيخبائية لجائخة تػزي
السػصل بتقجيع اآلليات الالزمة إلعادة الصخق والجدػر ودعع القصاع البيئي عبخ 
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، ولعل ذلظ يعػد )تخكيا، د.ت( تػؾيع اتفاؾية مذتخكة مع السحافطة لمتعاون البيئي
لتخكية في أن يكػن ليا دور في إعادة البشاء واالستقخار في إشار استخاتيجيتيا لمخغبة ا

تجاه العخاق عامة ومحافطة نيشػى خاصة إذ حطيت بسكانة ميسة في الدياسة التخكية 
كػنيا تذكل قاعجة التػازن والرخاع السيسا في إشار قزية وجػد التخكسان ومحاولتيا 

عمى أىجاف سياسية واقترادية السيسا أن السجيشة   استغالل تقجيع السداعجات لمحرػل
تخجع في جحورىا لمحجود التخكية والتي تعجىا مغ وجية نطخىا أنيا امتجاد شبيعي 
لمجغخاؼية التخكية والتي نز عمييا السيثاق الػششي التخكي وقج صخح الخئيذ التخكي 

ك نحػ ثالث "رجب شيب اردوغان" أن السػصل تذكل قاعجة ميسة النصالق االتخا
والثانية : السػصل وبغجاد  ، مجاالت جيػسياسية االولى: السػصل وسػريا واالردن 

)إلياس، والخميج العخبي ، والثالثة : تتسثل بخبط السػصل واقميع كخدستان وغخب ايخان 
( يػضح حجع التعيجات االقميسية السقجمة لسحافطة نيشػى في 7، والججول رقع )د.ت(

 . 7170-7107لمسجة شكل مداعجات خارجية 
 

 (7الججول رقع )
 الجية السانحة حجع التعيجات السالية اك السعشػية الجكلة
 الحكػمة الدعػدية مميار دكالر 1,5 الدعػدية

 البشظ االسالمي لمتشسية مميػف دكالر 500
 الحكػمة الكػيتية مميار دكالر 2 الكػيت

 جسعيات خيخية 57,500
 الرشجكؽ الكػيتي لمتشسية مميػف دكالر 15

 حكػمة االمارات مميػف دكالر500 االمارات
 حكػمة قصخ مميار دكالر قصخ
 حكػمة تخكيا مميار دكالر 5 تخكيا

 .(7108؛ فخج، 8، 7108يتي لمتشسية، )الرشجوق الكػ السرجر : مغ اعجاد الباحث باالعتساد 
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ويدتشج مسا سبق أن السداعجات التي قجمت في إشارىا االقميسي تعجدت أىجافيا 
غ تحقيق اليجف االساس إعادة بشاء السحافطة بعج حخب مغ تقجيع السداعجات ما بي

تحخيخ ضج تشطيع الجولة االسالمية واستقخارىا مغ خالل دعع السذاريع االستخاتيجية 
والبشية التحتية السيسة  مغ شخق وجدػر والجامعات واستقخار العخاق عامة والحي 

سي لكغ ىحا ال يسشع سيعػد بالشفع عمى دول الجػار االقميسي وتحقيق األمغ االقمي
القػل أن جسيع  االشخاف كانت تيجف تحقيق مرالح سياسية في العخاق سػاء 
بالديصخة عمى شؤون الجولة داخميًا، أو محاولة تجشيج القػة العدكخية وإنذاء مميذيات 

) 0971مػالية ألشخاف خارجية ، أو محاولة الزع واعادة الحجود الى ما قبل  معاىجة 
خ التخكية( ، وبالتالي ىي كانت أغمبيا مجخد تعيجات لع تجخل حيد حدب وجية الشط

التشفيح عشجما لع تجج مشفحًا لتحقيق مرالحيا الدياسية ، فزاًل عغ االوضاع الجاخمية 
لمعخاق مغ انعجام االستقخار الدياسي واألمشي ووجػد ضاىخة الفداد الدياسي واالداري 

 كمي . التي ادت الى تمكؤ عسمية االعسار بذكل
 ثانيا : السداعجات الجكلية 

أعخب السجتسع الجولي عغ التدامو بجعع إعادة إعسار محافطة نيشػى بحدمة 
مميػن دوالر( ، وتسثل الحدمة تسػياًل اضاؼيًا لسذخوع  411مداعجات مالية بؿيسة )

العسمية الصارئة لمتشسية ؛ وقج أوضح "ساروج كػمار جيا" السجيخ االقميسي لمسذخق 
بشظ الجولي أن الجعع يتجو نحػ خسدة قصاعات أساسية ىي السياه والرخف بال

الرحي والكيخباء والرحة والشقل والخجمات ، الى جانب  تخميع التخاث الثقافي السيسا 
في الجانب االيسغ مغ السجيشة وسيحاول السذخوع االستفادة مغ جيػد القصاع الخاص 

 .(World Bank, 2017, 1)قل في عسميات االعسار  السيسا في مجال الش
وقج قجم السجتسع الجولي والسشطسات الجولية العجيج مغ السداعجات الجولية بعج  

عبخ تػؾيع االتحاد االوربي عقػدًا بؿيسة  7107إعالن تحخيخ محافطة نيشػى عام 
مميػن دوالر( لجعع استقخار السػصل عام 77,75مميػن يػرو( وىػ يعادل )  75.5)

ة االتحاد االوربي لمسجيشة واالشالع عمى حجع بعج زيارة وفج األمع الستحجة وبعث 7108
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الجمار وتقجيخ ؾيسة السداعجات السصمػبة إلعادة االعسار والتي تػزعت بيغ عقج 
مميػن دوالر( مغ  48,97مميػن يػرو( وىػ يعادل ) 47.5إلعادة  االعسار بؿيسة ) 

وىػ يعادل  مميػن يػرو( 01قبل بخنامج االمع الستحجة االنسائي ، وعقج آخخ بؿيسة )
مميػن دوالر( مغ قبل دائخة األمع الستحجة لإلعسال الستعمقة باأللغام ،  01,799)

مميػن دوالر( قجمت مغ  05,448مميػن يػرو (  وىػ يعادل )  05وُأخخى بؿيسة )
مميػن يػرو ( وىػ 71مشطسة األمع الستحجة لمغحاء والدراعة ، ومشحة ُأخخى بؿيسة ) 

 )االتحاد األوربي 7109والر( مغ مشطسة اليػندكػ عام مميػن د71,598يعادل ) 
 .   ، د.ت()أ(

في اإلشار ذاتو قجم االتحاد االوربي وتحت شعار ) دعع سبل العير(  
مميػن يػرو(   05مداعجات اندانية لمسحافطة وإحياء الدراعة ودعع السدارعيغ بسبمغ )

تدتيجف فئة العائجون  7171-7109مميػن دوالر( في عامي  05,448ىػ يعادل ) 
الف مدتفيج(  السيسا مشصقة سيل  61لسحميػن مغ السدارعيغ بحػالي )والدكان ا

نيشػى عبخ دعع أنطسة إنتاج وتدػيق الخزخ ، وتجييد األغحية الدراعية ، وكفاءة 
استخجام مياه الخي، وتحديغ عسمية إنتاج األعالف الحيػانية وتدػيقيا ، وعسج االتحاد 

اج الدراعي وتقميل اضخار ىحه السشصقة مغ االوربي مغ خالل ىحه السبادرة تشذيط االنت
 .(European Union, 2019)نتائج سيصخة تشطيع داعر 

مميػن دوالر( ضسغ  00,5بتقجيع مداعجات بؿيسة )تعيجت السانيا بالسقابل 
مؤتسخ الكػيت إلعادة اإلعسار ، وقج أكجت وزارة الخارجية االلسانية أنيا ستجعع إعادة 

مميػن دوالر(  486, 054مميػن يػرو( وىػ يعادل )051إعسار محافطة نيشػى بسبمغ )
ستعسج السانيا  وُتخرز في إشار السداعجات اإلندانية لتحقيق االستقخار ، كسا

مميػن دوالر( مغ االمػال  013,108مميػن يػرو( وىػ يعادل ) 011استثسار مبمغ  )
في مجال السداعجات االندانية ضسغ بخامج االغاثة لألمع الستحجة مثل بخنامج الغحاء 
العالسي ومشطسة الرحة العالسية ، أو السفػضية العميا لالجئيغ التابعة لألمع الستحجة 

مميػن دوالر(  50,519مميػن يػرو ( وىػ يعادل )  51يجت باستثسار مبمغ )، كسا تع
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وخررت إلعادة اعسار البشى التحتية في السحافطة السيسا السداىسة في اعادة بشاء 
السكتبة السخكدية في جامعة السػصل بجعع مغ بشظ التشسية االلساني ، وتجريب رجال 

ة والحكع الخشيج لتعج السانيا ثاني أكبخ مانح الذخشة ، وتػفيخ التجريب في مجال االدار 
لمسداعجات الجولية السيسا في مجال اإلغاثة االندانية لسحافطة نيشػى لترل بحجع 

مميػن يػرو( وىػ   511ولسجة ثالث سشػات الى نحػ)  7107مداعجاتيا بعج عام 
 .، د.ت( )السسثميات األلسانية/ العخاقمميػن دوالر(  505,190يعادل ) 

عػدة  -malteser internationalوضسغ السداعجات االلسانية أشمق مذخوع "
نيشػى " مغ الػزارة االتحادية االلسانية لمتعاون االقترادي والتشسية  لجعع عسميات 

دوالر(   مميػن  31,915مميػن يػرو( وىػ يعادل )  31إعسار سيل نيشػى بسبمغ )
مميػن  01بيجف دعع عسمية عػدة الشازحيغ مغ خالل اعادة بشاء االبشية بؿيسة )

دوالر( في السخحمة االولى  ، ومغ ثع في السخحمة الثانية تعديد التشسية االقترادية مغ 
خالل دعع السذاريع الدراعية وبساء أنطسة الخي ، وتقجيع السشح لمسؤسدات الرغيخة 

مخاكد لمتجريب السيشي ، وإعادة تأىيل السجارس ، وإقامة نجوات والستػسصة، إنذاء 
 Iraq: Malteser international to aid)تجريبية لتعديد التعاير الدمسي 

reconstruction in the Nineveh plains,2018 , n.d) ويسكغ تػضيح دعع الحكػمة ،
االلسانية لمسشطسات االلسانية والجولية العاممة في محافطة نيشػى بالسداعجات الالزمة 

 (.3إلعادة البشاء وفق الججول رقع )
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 (3ججكؿ رقع )
الجية الػاردة الييا 

 السداعجات
مقجار السداعجات/ 

 دكالر امخيكي
 الغخض مشيا

دعع قصاع التعميع كتػفيخ التعميع لالشفاؿ  104603 مشطسة االمع الستحجة لمصفػلة
 الشازحيغ

دعع تػفيخ الساؤى كالسػاد غيخ الغحائية  668,012 الرميب االحسخ االلساني
االندانية الصارئة كاالنتقالية ،كالسداعجات 

لمشازحيغ كالستزخريغ مغ الرخاع  بالتعاكف 
 مع الرميب االحسخ العخاقي

مشطسة مالصا الجكلية لالغاثة 
 العالسية

دعع قصاع الحساية عبخ السداعجات الصبية  887,748
 لمشازحيغ كالستقاعجيغ

الجسعية االلسانية لمتعاكف 
 الجكلي

خجمات الصارئة كالمػجدتية دعع قصاع ال 22,648,084
بتشفيح مداىسة اعادة اعسار مشازؿ بعس 

 الدكاف السختاريغ بعشاية
مشطسة اعادة البشاء كاالغاثة 

 الجكلية
دعع قصاع الخجمات كالبمجية بتػفيخ  2,844141

السداعجات الصارئة لمشازحيغ داخميا 
كالعائجيغ ، كتػفيخ احتياجات السياه كالرخؼ 

 الرحي
   KFW تحديغ فخص الحرػؿ عمى تعميع كالحساية  24,038,462 تصػيخ

 لالشفاؿ الياربيغ مغ  الرخاع
اتحاد العساؿ الدامخييغ 

 السانيا
تعديد االستقخار االجتساعي لمدكاف العائجيغ  2,043,269

لمسشاشق التي يسكغ الػصػؿ الييا في شساؿ 
السحافطة ، كدعع قصاع الدراعة لتػفيخ 

 سةضخكؼ معيذية مالئ
 .(OCHA, 2017)السرجر:  
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مداعجات شارئة بخيصانيا كسا بخز دور السجتسع الجولي مغ خالل تقجيع  
لسحافطة نيشػى دخمت ضسغ السداعجات االندانية وىحا ما جاء بترخيح وزيخة التشسية 
الجولية "بخيتي باتيل" أن الحكػمة البخيصانية أرسمت مداعجات لمشازحيغ مغ محافطة 

مميػن  719,5نيشػى ضسغ خصة االستجابة لالزمة االندانية في العخاق لتبمغ نحػ )
مميػن دوالر( وشسمت مدتمدمات لمسأوى  301,755وىػ يعادل ) جشيو استخليشي( 

 01الف شخز( ، كسا قجمت نحػ ) 005ومػاد مشدلية ورعاية صحية ألكثخ مغ )
مميػن دوالر( لمرشجوق الجولي  07,705مميػن جشيو استخليشي (  وىػ يعادل ) 

لمشداء  الجساعي لمسداعجات االندانية لتػفيخ مداعجات شبية ومأوى ، ومداعجات
 .(Department for International Development, n.d)واالشفال السعخضيغ لمخصخ 

مميػن دوالر(  41) وفي االشار ذاتو عسجت بخيصانيا تقجيع مداعجات بؿيسة
مميػن دوالر ( لرشجوق األمع الستحجة الخاص بإعادة االستقخار  5,05سمست مشيا )

مميػن دوالر ( لسجمذ الالجئيغ ، فزاًل عغ  7,57بعج الرخاع ، وتقجيسيا مبمغ  )
مداعجات ُأخخى وجيتيا إلعادة الخجمات االساسية مغ ماء وكيخباء ومجارس وعيادات 

مميػن  7مميػن شخز ( بالخعاية الرحية ، و) 4,0خالليا )استيجفت مغ  صحية
 418111شخز( بالسأوى و) 8365111و) شخز ( بالسياه الرالحة لمذخب ،

، ويسكغ تػضيح مقجار السداعجات  )إيسان عبجالعطيع، د.ت(شخز( بالغحاء 
 ( 4ي إشار حدمة السداعجات البخيصانية وفق الججول رقع )البخيصانية لسحافطة نيشػى ف
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 (4الججكؿ )
مقجار السداعجات 

 /دكالر امخيكي
 اليجؼ مشيا الجية السانحة

كزارة التشسية السالية  19,319,600,00
/صشجكؽ التشسية االقترادية 

 في العخاؽ

مخررة لرشجكؽ االصالح الحي يجيخه 
االعسار البشظ الجكلي لجعع اعادة 

 كاالصالح االقترادي
صشجكؽ الرخاع كاحالؿ  8,331,874,20

االمغ كاالستقخار التابع 
 لمحكػمة البخيصانية

مخررة لتسػيل بخنامج االمع الستحجة 
االنسائي لتحقيق االستقخار كاالمغ 
اعقاب الشداع ،كاعادة تأىيل البشية 
التحتية الحيػية كيذسل السدتذفيات 

 الكيخباء كالصخؽ.كالسجارس كمحصات 
كزارة التشسية الجكلية/  12,075,150,00

صشجكؽ التسػيل االنداني 
التابع لالمع الستحجة لتشديق 

 الذؤكف االندانية

 تػفيخ السياه كالسأكى كاالدكية لمشازحيغ

،  زارة الخارجية والكػمشػلثو  )وزارة التشسية الجولية/السرجر : مغ اعجاد الباحث باالعتساد عمى  
7109) . 

تقجيع مداعجات اندانية في مجال دعع االستقخار واستقخار  فخنداكسا عسجت 
مميػن  61نحػ ) 7107الدكان وانعاش االقتراد وإعادة البشاء إذ قجمت مشح عام 

مميػن دوالر(  مخررة لتحقيق استقخار السػصل بؿيسة  61,990يػرو( وىػ يعادل )
مداعجات شارئة  مميػن دوالر( ، فزاًل عغ71,331مميػن يػرو( بسا يعادل  )  71)

غحائية وصحية لمشازحيغ عبخ السداىسة في إدارة أنذصة السداعجات االندانية عبخ 
مالييغ يػرو( اي بسا يعادل)  7وكاالت االمع الستحجة لذؤون الالجئيغ بؿيسة  )

مميػن دوالر( ، كسا قجمت الجعع العدكخي بتجريب قػات األمغ الجاخمي لتأميغ 7,005
وإعادة البشية التحتية الرحية ، وااللتدام بإعادة تأىيل كمية ودعع القصاع الرحي 

مميػن يػرو ( وىػ يعادل )  7الصب بجامعة السػصل ، كسا ساىست بسبمغ ) 
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مميػن دوالر( ضسغ صشجوق إعادة بشاء قزاء سشجار ضسغ مشتجى باريذ 7,133
خل ومخرز لبشاء السجارس والسدتذؽيات وإنذاء ـياكل مجرة لمج 7108لمدالم 

 .(Chevallier ,n.d)لتعديد عػدة الشازحيغ 
بالسقابل بخز دور السجتسع الجولي في تقجيع السداعجات لمسحافطة ومحاولة إعادة 

بسذخوع " اليػنيجو" الحي يجعع تعديد  اليابانياالستقخار والبشاء مغ خالل الجور 
ر االجتساعي وتدخيع االنتعاش االقترادي في محافطة نيشػى، وىػ مذخوع االستقخا

أشمقتو الجولة اليابانية بالتعاون مع مشطسة األمع الستحجة لمتشسية الرشاعية تجعع مغ 
خاللو  االنتعاش االقترادي لمسحافطة  ودعع الشازحيغ بالسيارات التقشية والتجريب ، 

يج الجخل وكدب العير ليع ، كسا يجعع السذخوع وتدويجىع بالسعجات واألدوات لتػل
جامعة السػصل / كمية اليشجسة وتعديد قجرتيا التعميسية والتجريبية ، وىػ ضسغ حدمة 

مميػن دوالر( لسداعجة نازحي  40السداعجات التي قجمتيا الجولة اليابانية البالغة ) 
 7104( مشح عام مميػن دوالر 451نيشػى ووصل إجسالي ما قجمتو لمسحافطة الى )

(United Nations , 2020). 
تقجيع مداعجات إلعادة إعسار الريغ وفي إشار السداعجات الجولية تعيجت 

محافطة نيشػى بعج تحخيخىا مغ سيصخة تشطيع الجولة االسالمية )داعر( فانجفعت لتقجيع 
ر( ، فزاًل مميػن دوال 78مميػن يػان صيشي( وىػ يعادل ) 81الجعع السالي بسبمغ )

عغ الجعع الفشي والجخػل في تشافذ مع شخكات اقترادية كبخى لمحرػل عمى فخص 
استثسارية إلعادة االعسار ، ودورىا في تعديد البخامج التجريبية لمسػضفيغ في مجال 

 .(Arango  & Krauss , 2013, A1)التشسية البذخية وانتاج الصاقة 
بالسقابل خرز البشظ الجولي مذخوعات لسحافطة نيشػى ىجفيا إعادة البشاء 

وخرز  7105وع "العسمية الصارئة لمتشسية في العخاق" عام واالستقخار؛ فأشمق مذخ 
مميػن دوالر( في بادئ االمخ إلعادة بشاء الجدػر والصخق ثع  351مغ خاللو مبمغ )

مميػن دوالر( تسػيل إضافي لمسداىسة في إعادة تأىيل  411ما لبث أن خرز )
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ضسغ خصة  جدخ السثشى ( -ثالث جدػر رئيدية )الحجيجي/القجيع _الجدخ الخابع
، ومغ ثع ُأشمق مذخوع 7171اعادة تأىيل الجدػر في السشاشق السحخرة في عام 
مميػن دوالر( ييجف دعع 711"الخجمات الصارئة والرسػد االجتساعي" بتسػيل )

خجمات الخعاية االجتساعية والشفدية في السحافطة ليميو مذخوع "الرشجوق االجتساعي 
مميػن دوالر( لتحديغ االحػال السعيذية  311)العخاقي لمتشسية" وؼيو خرز مبمغ 

لسميػن ونرف اسخة وإتاحة الحرػل عمى الخجمات األساسية وفخص عسل ، دعع 
 . )البشظ الجولي، د.ت(شبكات الزسان االجتساعي 

وندتشتج مسا سبق وفي إشار دور السداعجات الجولية في اعادة البشاء أن ليا 
دور كبيخ في اعادة البشاء واالستقخار عبخ دعع قصاع الخجمات والبمجية والصخق 
والجدػر والتعميع وغيخىا لكغ في ذات الػقت ُخررت لتحقيق مرالح الجول الكبخى 

م لمسداعجات الجولية ونيشػى بذكل في العخاق وقج استغمت حاجة العخاق بذكل عا
خاص السيسا بعج حخب التحخيخ مغ سيصخة تشطيع الجولة االسالمية )داعر ( ، وعبخ 
تػفيخ الجعع الجولي بتقجيع السداعجات العدكخية لقػات الجير العخاقي بعسميات 
 التحخيخ ، والسداعجات االندانية لمشازحيغ جخاء عسميات التحخيخ ، ومداعجات إلعادة
،  لكغ ىحا لع يسشع الجيات الجولة في استغالل السداعجات لمديصخة عمى سياسة 
العخاق الخارجية ومقجراتو مغ خالل السداىسة في إعسار محافطة نيشػى فكل دولة 
مشحت العخاق مداعجات عسجت عمى تػجيو سياستو الخارجية وفقًا لسرالحيا إتجاه 

المخيكية والخغبة في مشع تفخدىا في العخاق الجول الكبخى السيسا الػاليات الستحجة ا
والديصخة عمى مقجراتو الدياسية واالقترادية ومغ ثع سيديج مغ قجرتيا عمى التحكع في 

 قزايا الذخق االوسط تبعًا لسػقع العخاق الجيػسياسي واالستخاتيجي .    
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 الخاتسة
تعج السداعجات الجولية أحج أىع أدوات الدياسة الخارجية والتي تدتخجميا الجول  

الكبخى لبشاء عالقات متعجدة مع دول العالع ، وغالبًا ما تقجميا وفق بخامج مجروسة 
ومحجدة تدعى في السحرمة الشيائية تحقيق مرالحيا في تمظ الجول ، لتكػن 

اسة الخارجية لمجول السانحة السيسا االىجاف السداعجات الجولية مختبصة بأىجاف الدي
الدياسية والسختبصة بتعديد االمغ القػمي ، ومشع انتقال االرىاب ، فزاًل عغ أخح 
الجور الؿيادي لمشطام العالسي الججيج الى جانب الػاليات الستحجة وىػ يذسل سياسات 

 الجول الكبخى عسػمًا.
مشع تفخد سيصخة ايخان عمى شؤون اما السرالح االقميسية فتشحرخ في محاولة 

العخاق الجاخمية والتأثيخ في سياستو الخارجية والتحكع في مقجراتو االقترادية الى 
جانب تعديد العالقات بسا يديع في جعل العخاق سػقًا لترخيف البزائع ، وقاعجة 

 لالستثسارات وبشاء الذخكات التي تعػد بالشفع لمجول السانحة .
لدياسي دورًا كبيخًا في عجم القجرة عمى تػضيف السداعجات لكغ أدى الفداد ا

السقجمة لو في مجال اعادة البشاء في حؿبة مغ الحقب مسا أدى الى تمكؤ عسمية 
اإلعسار السيسا في السخافق الرحية والبشية التحتية والتعػيزات لستزخري الحخب ؛ 

في بعس السشاشق السيسا  لحلظ التدال محافطة نيشػى تفتقخ السخافق الرحية والخجمية
الجانب األيسغ مغ السجيشة ، وىػ يعػد لتػالي الحكػمات السخكدية والسحمية وفذل 

 بعزيا في ادارة السداعجات وتػضيفيا في مجالو الرحيح إلعادة إعسار السحافطة .
 الشتائج

تسثل السداعجات التجفقات السالية أو رؤوس االمػال والخجمات الحؿيؿية التي  -0
جميا جيات مانحة اقميسية أو دولية الى جيات اقل نسػًا ، أو خارجة مغ صخاعات تق

 وحخوب.
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تختمف السداعجات حدب السحتػى او الكمفة ما بيغ مداعجات اندانية أو عدكخية  -7
أو معػنات نقجية ، أو مشح ال تخد أو قخوض تسشح مغ جيات دولية مغ البشظ الجولي 

 ما تكػن بذخوط ميدخة .وصشجوق الشقج الجولي وغالبا 
 تؤدي السداعجات بسختمف اشكاليا دورًا في تعديد العالقات الجولية . -3
قج تؤدي السداعجات الى نتائج عكدية لمجول الستمؿية في حال قجمت مغ الجول او  -4

 السشطسات لتحقيق نفػذ سياسي او اقترادي في تمظ الجولة.
اسي دور في اخفاق بخامج السداعجات في لمفداد الدياسي  وعجم االستقخار الدي -5

 اعادة البشاء وعجم استغالليا بالذكل االمثل .
 التػصيات

ضخورة وضع لجان خاصة تذخف عمى السداعجات لتحيق اقرى درجة مغ  -0
 االستفادة.

وضع البخامج والخصط السجروسة لزسان وضعيا في مكانيا الرحيح ،ووصػليا  -7
 الى مدتحقييا.

لسداعجات في تعديد التشسية االقترادية عبخ بخامج تشسػية تعػد بالشفع استغالل ا -3
لمجولة الستمؿية وتدخع مغ عسمية اعادة البشاء وتقميل االعتساد عمى السداعجات 

 الخارجية .   
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Humanitarian Assistance in Emergencies.  . 56تقخيخ االميغ العاـ، الجكرة، 
  (.2001، تسػز 27–تسػز 2مغ )
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Human Rights, Civil, Political, Economic and Social, Including the 

Right to Development. :57/27 رقع الػثيقة/ HRC / A ، ( 2014، ب، آ11في.) 

https://nonpost.com/
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https://www.uniraq.org/
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 The مميػف درىع لجعع استقخار السػصل بعج تحخيخىا  184اإلمارات تقجـ ارات. )د.ت(. اإلم

UAE provides 184 Million Dirhams to Support the Stability of Mosul 

After its Liberation. 
 https://www.albayan  

( مميػف يػرك مع األمع 57.5االتحاد األكربي يػقع عقػدا بكيسة ). )د.ت(. )أ( االتحاد األكربي
( مميػف يػرك إضافي في الذيخ السقبل 20بػ) الستحجة لجعع استقخار كتعافي السػصل كتعج 

 The European Union Signs Contracts Worth 57.5 Million Euros 

With the United Nations to Support the Stability an.  
https://www.mawazin.net  

 Relations العالقات مع االتحاد األكربي، االتحاد األكربي كالعخاؽ . )د.ت(. )ب( االتحاد األكربي

with the European Union, the European Union and Iraq . 
https://www.eeas.europa.au  

السػصل تشيس مغ بيغ األنقاض: كيف يداعج البشظ الجكلي عمى إعادة البشظ الجكلي. )د.ت(. 
 Mosul Rises From the Rubble: How the World الحياة لسجف العخاؽ السحخرة 

Bank is Helping to Restore Life to Iraq’s Liberated Cities . 
https://www.albankaldawli.org  

 Iraq: Reconstruction and العخاؽ: إعادة اإلعسار كاالستثسار (. 2018البشظ الجكلي. )

Investment  .(.2)مج 

 Corrective Policies and سياسات الترحيح كاالستقخار االقترادي الدمصاف، ص. )د.ت(. 

Economic Stability. 
 https://www.aleqt.com  

. International Social Service الخجمة االجتساعية الجكلية (. 2010الذخكجي، ط. ـ. )
 مكتبة االنجمػ مرخية.

 الحخب كقت في السجنييغ األشخاص حساية بذأف:  اتفاقية جشيف الخابعةالرميب األحسخ. )د.ت(. 
 Fourth Geneva Convention: Protection of Civilian Persons in Time 

of War. 
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https://www.mawazin.net/
https://www.eeas.europa.au/
https://www.albankaldawli.org/
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مؤتسخ إعادة إعسار السشاشق الستزخرة مغ اإلرىاب في  (.2018الرشجكؽ الكػيتي لمتشسية. )
 The Conference of Reconstruction Damaged Regions fromالعخاؽ 

Terrorism in Iraq.  مجمة الرشجكؽ. 

مميػف  85(. تػقيع اتفاقية مشحة بسبمغ 2019. ) الرشجكؽ الكػيتي لمتشسية االقترادية العخبية 
 Signing a دكالر لتسػيل مذخكع البخنامج العاجل لمقصاع الرحي )السخحمة الثانية( 

Grant Agreement in the Amount of $85 Million to Finance the 

Urgent Health Sector Program Project (Second Phase) التقخيخ . في
 .(57)عجد  2019-2018الدشػي 

الفداد اإلداري كالسالي كآثاره االقترادية كاالجتساعية في بمجاف (. 2009الفتمي، إ. ع. ؾ. )
 Administrative and Financial Corruption and its Economic and مختارة 

Social Effects in Selected Countries.جامعة  ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة
 .كخبالء

 The حجكد العالقة بيغ الديادة القصخية كالسداعجات الخارجية (. 2001، ص. ج. ) الكاضع

Relationship Limit Between the Regional Sovereignty and the 

Foreign Aidالسخكد العمسي لمجراسات الدياسية .. 

  Kuwait’sأيادي الكػيت البيزاء تبشي كتعسخ ما ىجمو اإلرىاب في العخاؽالكػيت. )د.ت(. 

White Hands Build and Reconstruct What Terrorism Destroyed in 

Iraq. 
 https://www.aljarida.com 

أيمػؿ  2إعادة إعسار العخاؽ (. 2004لذخؽ األكسط. )السجسػعة الجكلية لسعالجة األزمات في ا
2004  Reconstruction of Iraq September 2, 2004  (.30)عجد 
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 The German Foreign Ministry Increases Aid to Mosul. 
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https://www.reliefweb.int  
الى مداعجات إندانية  سكاف نيشػى األكثخ تزخرا كبحاجة . )د.ت(.)ب( السشطسة الجكلية لميجخة

 The Residents of Nineveh are the Most Affected and in Need of 

Humanitarian Assistance. 
 https://www.kirkuknow.com 

 International (. السداعجات اإلنسائية الجكلية في عالع متغيخ 2006الييتي، ف. ع. )

Development Aid in a Changing World . (.24)3،  مجمة العمػـ اندانية 

 Turkey is تخكيا مدتعجة الستزافة مؤتسخ دكلي إلعادة إعسار السػصل الػكالة التخكية. )د.ت(. 

Ready to Host an International Conference For the Reconstruction 

of Mosul. 
 www.aa.com.tr  

 . Venezuela Between Two Presidents فشدكيال بيغ رئيديغ ، أ. )د.ت(.  بػخخيز
https://www.democraticac.de  

مجيشة تمعفخ التخكسانية بذساؿ العخاؽ تيكا التخكية تجعع البشية التحتية كالتعميع في تخكيا. )د.ت(. 
 Turkish TIKA Supports Infrastructure and Education in the 

Turkmen City of Tal Afar in Northern Iraq . 
https://www.news.un.org  

مجمة كجيات نطخ في . Playing With Corruption (. المعب مع الفداد 2010حامج، أ. )
 (.141)12،  الثقافة كالدياسة كالفكخ 

دار  .International Monetary Relations العالقات الشقجية الجكلية (. 2017حامج، ـ. )
 .حسيتخا لمشذخ كالتخجسة

 .12، مجمة الجبمػماسي. Foreign Aid (. السداعجات الخارجية 1989دعيذ، إ. ـ. )

(. أمششة السداعجات: تراعج استخجاـ السداعجات الخارجية ألغخاض األمغ 2016)رؤكؼ، ق. 
  Aid Securitization: The Rising Use of Foreign Aid forالقػمي

National Security .17،  مجمة اتجاىات األحجاث. 
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  The(. دكر السشح كالسداعجات األجشبية في التصػيخ التشطيسي2012زعدكع، ز. ع. )

Foreign Grants and Aid Role in the Organizational Development .
 (.12)13،  مجمة الشيزة 

  تجخل ركسيا اإلنداني في سػريا ،"دراسة"ماريكا، ك ىاستيشغد، ب. )د.ت(.  سػسشػسكي، 
Russia’s Humanitarian Intervention in Syria, a "Study". 

 https://www.shingtoninstitute.org  
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