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حول اكتمال تشكل األمة األذربيجانية السياسية؟ ال يمكن أن أذربيجان على أعتاب مرحلة جديدة تماما من تطورها ،والتى
يكون هناك الجواب النهائى على هذا السؤال .لكن الطبقة سوف تتطلب التعبئة القصوى للقدرات الفكرية والتقنية .فليس
السياسية موجودة بالفعل .وتحتاج أذربيجان إلى وجود الدولة من السهل أن تصبح الدولة الشابة دولة حديثة وناجحة :من
القوية ذات الصيت ،بل هى جزء ال يتجزأ من التراث الضرورى الولوج إلى آفاق جديدة ،لمواجهة التحديات غير
التاريخى ،وهى الوسيلة الوحيدة إلدارة المساحة الكبيرة من المعروفة سابقا .ولكن الخبرة المكتسبة من الطريق الذى
أراضى جنوب القوقاز ،وخاصة فى ظل ظروف التحديات قطعناه يبعث الثقة فى النجاح :وسوف تحقق أذربيجان النتائج
القوية ،والنواقص التى لم يكن لها وجود هنا من قبل على المرجوة بالتأكيد .فهذه هى الروح الصلبة لآلذريين وهذه هى
اإلطالق .غير أن تواجد مثل تلك الدولة القوية ال يمكن حدوثه إرادتهم القوية في تحقيق االنتصارات.
إال فى حال تلبية كافة مؤسسات الدولة لتحديات الزمن
ومواجتها ،وإعطاء المجتمع والمواطنين المزيد من الفرص

المراجع

لتحقيق االنتصارات القومية الذاتية والجماعية على حد سواء.

[ ]1وكالة  riaنوفوستى

وعبر ربع قرن من الزمن استطاع المجتمع األذربيجانى

http://ria.ru/

تحقيق الكثير ،ولكن الكشف الكامل عن إمكانياته ،وعن .1435586569/20160518/economy
االحتياطيات الخفية لالقتصاد ،واالنتهاء من تشكيل النظام html#ixzz4HScycQoF
االجتماعى والسياسى الحالى ،وتعزيز االتجاهات اإليجابية

[ ]2الموقع األلكترونى لرئيس أذربيجان

في الثقافة والتعليم والعلوم  -كل هذا لم يأت بعد .وتقف

http://www.president.az/files/future_ru.pdf

ساحة العلم فى باكو
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التعليم المتخصص في الصفوف العليا من المدارس العامة
(من المخطط البدء خالل عام  2017فى الدورة إلزامية لمدة
 12سنة من التعليم المتوسط).
أصبح نظام التعليم يمثل نموذجا لإلصالحات
االجتماعية واإلنسانية في أذربيجان .وتم تشكيل مجموعة من
الجامعات الشعبية التى أصبحت تمثل من حيث الجوهر،
الورشة التى تفرز المخزون االحتياطى لكوادر النخبة
األذربيجانية :جامعة ( ADAاألكاديمية الدبلوماسية)؛
أكاديمية اإلدارة الحكومية التابعة للرئيس ،فرع جامعة موسكو
«لومونوسوف» الحكومية فى باكو ،الفرع األذربيجانى لكلية
الطب األولى الحكومية «شيتانوف» التابعة لجامعة موسكو،
مدرسة باكو العليا للنفط ،الجامعة الحكومية االقتصادية
األذربيجانية ( ،)ASEUوالتى أتت ألول مرة عام ،2015
بوتائر متسارعة يجرى تأسيس الصناعات الثقيلة

ضمن تصنيف  Webometricsللخمسة آالف جامعة التى

وفى غيرها من المجاالت الصناعية الكبرى األخرى من تحتل القمة ،بين صفوف  25ألف من جامعات العالم.
البالد .وتستعد وزارة التربية والتعليم إلى االنتقال الكامل نحو

اختيار األمة :التنمية المستقرة .هل يمكن الحديث

تقام على األنهار الواقعة فى أراضى الجمهورية محطات الطاقة الكهرومائية
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للتمويل الحكومي لنظام التعليم  18مليار دوالر امريكى .كما
بلغت حصة النفقات االستثمارية في الموازنة اإلجمالية
المخصصة إلصالح نظام التعليم  ٪17.7من الموازنة العامة،
أو  3.2مليار دوالر .وقد تم تجهيز المؤسسات التعليمية فى
أذربيجان بأكثر من  47ألف من أجهزة الحاسب اآللى
الشخصية ،وحوالى  11500من أجهزة النوت بوك ،و2300
من الحواسب المحمولة ،وكذلك  5100من الحواسب اللوحية
األلكترونية التى تتمتع بمخارج الوصول إلى اإلنترنت،
وغيرها من األجهزة التكنولوجية األخرى.
النتائج األولى التى أسفر عنها البرنامج الثانى للدولة
إلصالح التعليم العالى والتعليم المتوسط المتخصص (لفترة
األعوام  .)2013-2009على وجه الخصوص ،تم تحسين
محتوى التعليم وتقنيته :جرى إدراج عدد ونوعية التخصصات
فى التعليم العالي طبقا لمتطلبات سوق العمل (إقامة الوكالة
الحكومية للتعليم المهنى لتنسيق العمل فى هذا المجال) .كما
جرى تحديث هيكل الجامعات ،ونظام إدارتها برمته -انطالقا
من وجهة نظر متطلبات العصر الحديث :خلق الروابط األوثق

أطلقت أذربيجان قمرها الصناعى وانضمت إلى قائمة القوى الفضائية
فى العالم

أذربيجان.

النظام الذى يحدد تصنيف الجامعات .كما تم أيضا إقامة هيئة

بين الجامعات خارج البالد ،وبين الجامعات والمدارس فى

أهم تحديث فى السنوات األخيرة  -بدأ جذب الخبراء البحوث العلمية فى التعليم العالى على أساس تنظيمى ،وخاصة
الدوليين إلى عملية اعتماد الجامعات األذربيجانية ،وتم وضع فيما يتصل بإعداد المتخصصين في صناعة البتروكيماويات
تقام فى البالد محطات لتخزين ونقل النفط والغاز
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تم التجديد بالكامل لمدينة الصخور النفطية الشهيرة فى أعالى البحر المكشوف

للمعيار الدولى للجودة فى الخدمات الحكومية.

 ، 2005-عندما تم اعتماد برنامج اإلصالح الجديد ،الذى يتيح

ونتعرض اآلن إلى أكثر المجاالت األخرى أهمية من ألذربيجان خلق صورة نوعية جديدة من الجامعات والمدارس
مجاالت عمل الدولة ،وهو  -تطوير نظام التعليم .وقد جرى التعليمية العامة.
التحول الجذرى فيما يتعلق بنظام التعليم عبر عامى 2004

منذ عام  2005إلى عام  ،2016بلغ الحجم اإلجمالى

يمثل إنتاج النفط من بحر القزوين الدخل الرئيسى للبالد
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والروتين وغيرها من المعوقات األخرى.
واليوم ،من خالل خدمة  ،ASANفإن األجهزة

القانوني لهذه التجربة من قبل المجتمع الدولي الخبير.
باإلضافة إلى إدخال بيانات تحديد الهوية الموحدة،

الحكومية والشركات الخاصة تقدم للجمهور ما يقرب من يتم الدخول إلى النظام باستخدام التوقيعات الرقمية األلكترونية.
 240نوعا من الخدمات األلكترونية ،من بينها – تسجيل ويحمل التوقيع الحقيقى الظاهرى فى حد ذاته مجموعة من
مواثيق الحالة المدنية (الحصول على شهادات الميالد والزواج الوظائف المدمجة والمفعلة خارج البالد أيضا .فعلى سبيل
والوفاة وغيرها) ،كما تُستخرج هنا بطاقات الهوية المدنية المثال ،رجل األعمال األذربيجانى الذى يتمتع بواجهة مشابهة
العامة وجوازات السفر ،واستبدال رخص القيادة ،ودفع على شاشة الحاسب ،يمكنه عن طريق شبكة اإلنترنت أن يعقد
الضرائب أو الرسوم الجمركية ،الخ ..كما تشمل الخدمات اتفاقا مع أى من الشركاء األجانب ،دون إضاعة الوقت فى
األخرى تلك المقدمة إلى الشركات الخاصة والمؤسسات رحلة للسفر ،ودون المساس بالوضع القانونى للوثيقة الموقعة.
العاملة في القطاع المصرفى ،والتأمين ،واالستشارات ،ويمثل هذا االبتكار التكنولوجى ابتكارا جذريا بالنسبة لجنوب
والصحة وغيرها من القطاعات األخرى .وقد استطاعت القوقاز ،والعديد من الدول األخرى .ومن أجل دراسة تجربة
 -ASANأن تثبت كفاءتها العالية والطلب عليها من السكان ،أذربيجان فى هذا المجال ،فقد تلقت بالفعل عروضا من
وفى التطبيق العملى اكتسبت على الفور مكانتها باعتبارها جورجيا وكازاخستان والهند وغيرها من البلدان .لذلك ،فإن
العالمة التجارية األذربيجانية الجديدة .وتجدر اإلشارة هنا إلى أذربيجان تقدم عرضا لنظام  ASAN IMZAباعتباره
إنشاء المراكز والدوائر المماثلة فى الخارج أيضا ،ولكن العالمة التجارية المبتكرة الخاصة  -تم فى العام الماضى
كقاعدة ،فإن أنشطتها تفتصر عادة على تقديم الخدمات المدرجة عرض نظام التوقيعات األلكترونية على ملعب الجمهور
التى تدخل ضمن صالحية هيئة حكومية واحدة فقط .ويتسم األوروبى فى قاعات البرلمان األوروبى .وهكذا ،فإن الخبرة
مفهوم  ASANبأنه أكثر اتساعا ويدمج الخدمات التي تقدمها األذربيجانية فى تشكيل هذا العنصر من عناصر الحكومة
مختلف الجهات الحكومية .وقد تمت الموافقة على األساس األلكترونية لديها جميع الفرص لالرتقاء ،وفى أن تصبح ممثلة
تطرقت اإلصالحات إلى المجاالت العسكرية أيضا .تمتلك الجمهورية الطائرات العسكرية الحديثة واألسطول البحرى الحربى الحديث
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تطرقت اإلصالحات إلى المجاالت العسكرية أيضا .فى الصورة :عرض عسكرى للجيش فى أذربيجان

الضائع الذى يُنفق على هذا األمر  -كل هذا يتحول إلى جحيم القيام بالترميمات الواسعة واالختيار األمثل فى االنتقال من
من المتاعب ،ويصبح فى بعض األحيان أمرا من األمور المكاتب إلى األخرى ،وبعد ذلك قاموا بالخطوة التالية  -تسهيل
اليومية المعتادة .وعلى سبيل المثال ،ينطبق هذا األمر عند الخدمات اللوجستية .على سبيل المثال ،ففي أواخر عام 1990
طلب مستخرج من سجل المسكن أو اإلقامة ألحد األقارب .وحتى عام  ،2000جرى ضم فاتورة اإلسكان والمرافق فى
وفى فترة ما بعد السوفييت ،أضيف إلى تلك القوائم الطوابير إيصال دفع واحدة ،وبدأ تقديم الخدمات خالل المركز الموحد
المصطفة أمام شرطة المرور ،ومكتب الضرائب وغيرها من للمعلومات وإعداد الفواتير .وأخيرا ،فإن الخطوة الزمنية
األماكن األخرى المماثلة.

األخيرة ترتبط بالتطوير الواسع لإلنترنت وتقنية الشبكات -

ممرات معقدة من اإلجراءات البيروقراطية  -األشكال ظهور المراكز متعددة الوظائف لتقديم الخدمات .وتدار هذه
المعقدة الموروثة التى تقع ضمن عدد من المشاكل المشتركة المراكز فى أذربيجان عبر خدمة  ،ASANالتى تستخدم نفس
لدول ما بعد االتحاد السوفييتى .لذلك ،فإن سُبل التغلب عليها اسم نظام الكمبيوتر.
من حيث االقتراب من األشكال المعاصرة لتقديم الخدمة

إن استخدام آلية الرقابة الشفافة تماما مع التطبيق الشامل

الخاصة بتلبية احتياجات المواطنين هى طرق متشابهة للغاية على نطاق واسع لتكنولوجيا المعلومات ولمبدأ «النافذة
 من تغيير الشكل إلى تغيير المحتوى الجديد .وعلينا أن نتذكر ،الواحدة» ،قد ساهم في التسارع الملحوظ لعملية سير العمل.فإن أول شىء كان يراه الموظفون ضروريا هو العمل على  -واألهم من ذلك  -ساعد على التخلص من السلبيات الموجودة
االرتقاء بأماكن العمل .فقد كان يعتقدون أنه من الكافى تماما في نظام اإلدارة الحكومية – التخلص من عناصر الفساد
18
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تطلب تحول أذربيجان إلى مركز للنقل إعادة بناء المطارات الدولية للجمهورية

البحث عن الخيوط االقتصادية الخارجية الجديدة ،قد صار المؤسسات الحديثة للسلطة – ظهرت على وجه الخصوص
متاحا وقائما.

عناصر «الحكومة األلكترونية» ( .)e-governmentوقد

بطبيعتها تشعر أذربيجان بنفسها باعتبارها قوة إقليمية .وما انعكس هذا األمر بصورة أكثر وضوحا فى نوعية اإلدارة
زالت تحيا فى ذاكرة جيل الوسط وكبار السن ذكرى الحياة الحكومية والخدمات الحكومية – تمثلت الطفرة الحقيقية بهذا
ضمن القوة العظمى  -االتحاد السوفييتى ،حيث أنهم اعتادوا الصدد فى إنشاء خدمة ASAN (Azerbaijan Service
التفكير على المستوى العالمى .واليوم ،فإن مشاعر «عولمة» (( )and Assessment Networkخدمة أذربيجان وشبكة
العالم األذربيجانى تؤيدها الجماهير الشعبية ،كما يأتى ذلك التقييم)) التابعة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين
أيضا انطالقا من تواجد األقليات العريضة فى العديد من بلدان واالبتكارات االجتماعية .وهناك إنجاز هام آخر فى المجال
العالم .باإلضافة إلى ذلك ،فإن السياسة التعليمية قد ساهمت فى االجتماعى ال يجوز إغفاله ،وهو  -اإلصالح فى نظام التعليم،
تطوير وسائل االتصال العالمية  -فمن خالل برامج التدريب ولو أننا وضعنا تصنيفا نسبيا لإلنجازات االجتماعية عبر
األجنبية ،ينصب التركيز على تنشئة النخبة الجديدة ذات الربع قرن ،فسوف يتصدر التقييم هذان االنجازان بال أدنى
التوجه العالمي .واليوم ،وفى خارج البالد ،هناك أكثر من شك.
خمسة عشر ألفا من مواطنى أذربيجان ،قد حصلوا على التعليم

لماذا ينبغى اعتبار ظهور خدمات الحكومة األلكترونية

فى أرقى الجامعات األجنبية .وطبقا لهذا المؤشر ،فبالنسبة إلى طفرة قومية ومصدرا للفخر؟ يدرك جيدا هذا األمر أولئك
تعداد سكان البالد ،تتفوق أذربيجان على روسيا وكازاخستان .الذين عاشوا فى الحقبة السوفيتية .فالطوابير التى ال نهاية لها،
قادة اإلصالحات االجتماعية .لم يتغير فى أذربيجان المناخ والحشود الكبيرة عند أعتاب اإلدارات الحكومية من أجل
االجتماعى والسياسي بشكل كبير فحسب ،بل نشأت أيضا الحصول على شهادة واحدة «ورقة عديمة الفائدة» ،والوقت
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والدبلوماسية حتى الثقافة والرياضة .كما أن مشاركة به عضويا من مبادئ التعددية الثقافية والتسامح باعتبارها
“المشاهير” (النجم الضيف) ،أى السياسيين الحاليين والسابقين تمثل جزءا هاما من سياسة الحكومة.
والمسؤولين الدوليين ،والعلماء البارزين ورجال الفن

واليوم ،تبحث أذربيجان القوية عن األقاليم الجديدة للتوسع

المشهورين ،ومشاهير اإلعالميين ،يجذب اهتمام عدد كبير في الروابط الخارجية .كما أن العضوية فى حركة عدم
من وسائل اإلعالم األجنبية ،ويثير االهتمام لفترة طويلة من االنحياز ،والعمل بصورة أكثر نشاطا وحيوية فى منظمة
قِبل نُخب الدول المدعوة إلى أذربيجان .وينتشر االهتمام من التعاون اإلسالمي ،والحصول على وضع شريك الحوار فى
تلك النُخب إلى الدوائر الواسعة للمجتمع .وتتضح النتيجة منظمة شنغهاى للتعاون ،تُنبئ كلها بفرص تجسيد التوجهات
بصورة واضحة فى  -التحسن الكبير فى احصاءات الزائرين الجديدة للسياسة الخارجية والفعالة للغاية في آسيا .وعلى وجه
ألذربيجان من المسؤولين األجانب ذوى المناصب الرفيعة ،الخصوص ،ففى عام  2013أصبحت الدول اآلسيوية ألول
ومن المشاهير العالميين والسياح .ولكن األهم من ذلك أنه – مرة تحتل المواقع الرائدة فى حجم التجارة الخارجية ألذربيجان
خالل الربع قرن ظهر فى أذربيجان العديد من الحلفاء ،الذين من النفط والغاز ،مزاحمة أوروبا فى ذلك .وقد تعزز بشكل
أصبحوا يمثلون الداعمين الحقيقيين في الدفاع عن المصالح ملموس للغاية موقف الصين فى قائمة الشركاء التجاريين
الوطنية ،بما فى ذلك قضية احتالل األراضى األذربيجانية من واالستثماريين والصناعيين مع أذربيجان .عالوة على ذلك،
قبل أرمينيا – وهى فى الوقت الراهن قضية الساعة الرئيسة تشارك أذربيجان بنشاط فى مشروعين عالميين ،بمبادرة
الخاصة باألمن ألذربيجان وللمنطقة بأسرها .ويعتمد حل هذه وتمويل من الصين ،وهما يهدفان إلى بناء أحدث أشكال البنية
القضية على العديد من العوامل السياسية الخارجية ،الخاضعة التحتية للتجارة والنقل في آسيا ،والتى تربط الشرق والغرب
بصورة ضئيلة لتأثير باكو عليها .وفى ظل هذا الوضع ،ينبغى بصورة جديدة .نعم ،ما زالت المواقع الرائدة في مجال التعاون
العمل على تطوير فوائد العولمة .في هذا السياق ،يجب النظر االقتصادى والتبادل التجارى مع أذربيجان تحتلها الدول
إلى مهمة الجسر الذى يربط بين الشرق والغرب ،وما يتصل األوروبية وروسيا وتركيا .ولكن ها هو أول مظهر من مظاهر
على طول شواطئ بحر القزوين تُقام البنية التحتية السياحية الحديثة

16

www.irs-az.com

 ٬)7( ١خريف  -شتاء 2016

الشامل الروسى يتسبب فى العسكرة  -األرمنية القومية،
وبالتالى ،ينشأ نتيجة لهذا األمر موقف يريفان المتعنت الذى ال
يمكن القبول به فيما يتصل بالنزاع فى إقليم قاراباغ الجبلى.
انطالقا مما قيل أعاله ،فإن تجربة أذربيجان فى إقامة
التوازنات السياسية الخارجية تستحوذ على اهتمام الكثيرين،
وفى مقدمتهم البلدان الصغيرة ومتوسطة الحجم ،المثقلة فى
الكثير من األحيان بالعديد من االلتزامات التى تفرضها الدول
المجاورة الكبرى والمنظمات الدولية ،بما فى ذلك عبر إطار
عمليات التكامل المشكوك فيها.
ما هو سر نجاح “صيغة باكو”؟ بعد أن طرحت قيادة البالد
فكرة تقديم باكو الجديدة إلى العالم ،باعتبارها ساحة للنقاش
على المستوى العالمى ،تبين أنها فكرة ال يمكن هزيمتها.
وتنتفى كافة سلبياتها عمليا ،باستثناء التكاليف التنظيمية ،أما

تُفتتح فى البالد عشرات المتاحف .فى الصورة :متحف غوبوستان

االيجابيات فهى ملموسة بصورة محددة للغاية .فمثل هذا مختلف المجاالت والتى تتمتع بالشعبية ،يتيح النهوض بمكانة
الشكل من قمم الشخصيات العالمية من الدرجة األولى فى العالمات التجارية ألذربيجان عبر كل األطياف  -من االقتصاد
تُقام الفعاليات الثقافية الدولية المرموقة بصورة دائمة فى الجمهورية
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أذربيجان – قائد معترف به فى هذا المجال ،وواحدة من البلدان
القليلة فى العالم التى تمكنت من الحفاظ على ممارسة سياستها
التعددية التوجهية وتطويرها ،وذلك بغض النظر عن قربها
المباشر من منطقة تصادم المصالح الجيوسياسية طويلة األمد
والنزاعات العرقية في المنطقة ،واألزمة العميقة وعدم
االستقرار في العالقات الدولية الحديثة .الغرب هو  -المصدر
الهام للتحديث االجتماعى والسياسى واإلدارى والتكنولوجى،
تم تجهيز جميع المصانع بأحدث التقنيات

تلعب فيه أذربيجان دور الحلقة االستراتيجية الرابطة بينهم.
احتضنت باكو فى ربيع هذا العام ،المنتدى العالمى الرابع،
والذى كان موضوعه “ -نحو عالم متعدد األقطاب” ،يتردد
باعتباره موضوع الساعة األكثر أهمية من أى وقت مضى.
واليوم ،فإن فكرة التعددية التوجهية والتعددية القطبية ،تمثل
مرة أخرى المرجعية السياسية الرئيسة للكثير من البلدان .وتعد

14

ولكن من هناك أيضا يأتى الخطر من الوقوع تحت االمالءات
الخارجية .إيران هى  -أقرب الجيران ،والتى ترتبط مع
أذربيجان بالوشائج الثقافية التاريخية ،ولكنها فى الوقت نفسه
تمثل مصدرا محتمال لإلسالم السياسي الراديكالى .روسيا هى
 الشريك االقتصادى والعسكرى والسياسى والعلمى والثقافىاألكثر أهمية ،ويوجد فى هذا البلد أكبر عدد من األقليات
األذربيجانية فى الخارج ،ولكن فى الوقت نفسه فإن الدعم
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مراسم حفل افتتاح دورة األلعاب األوروبية  2015بالملعب األولمبي في باكو

باكو .وفى واقع األمر ،فقد توصلت القمة إلى التفاهم المبدئى الموضوع الرئيسى للتقارب بين باكو وطهران وموسكو يتمثل
إلمكانات التعاون االقتصادى والتفاهم السياسى المتبادل عبر فى االقتصاد تحديدا ،أما المصالح السياسية الكبرى فتمضى
الصيغة الجديدة “ثالثية” القزوين ،التى تمكنها مستقبال من فى مسار مواز .وهناك العديد من المراقبين الذين يتوقعون
التأهل للوصول إلى مكانة الهيكل اإلقليمى المرن ،الذى يضم التقارب بين مواقف الدول الثالث ،يضيفون تركيا إليها .وإذا
الدائرة األوسع في عضويته ،والقادر على التأثير فى العمليات كانت تركيا سوف تستمر فى االنجراف بعيدا عن اعتمادها
الجيوسياسية فى هذا اإلقليم من منطقة الشرق األوسط للسنوات على الغرب ،فمن المرجح بصورة كبيرة تشكيل االتحاد
الطويلة القادمة .وفى هذا اإلطار ،ينبغي التأكيد على أن االقتصادى والتجارى -موسكو  -أنقرة  -طهران ،والذى سوف
قامت البالد بتشييد البنية التحتية الرياضية الحديثة .فى الصورة :ساحة إقامة مسابقات الجمباز
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الرياضيون أبناء الجمهورية يمثلون بالدهم بجدارة فى المسابقات الدولية

وتمثلت نتيجة تحديث الزراعة ،وبرامج التنمية االجتماعية وآسيا .وباإلضافة إلى تلك العالمات التجارية ذات الطابع
واالقتصادية التى تم تنفيذها فى البالد ،فى ظهور الشركات االقتصادى ،فقد أضيف إليها عبر الفترة األخيرة العالمات
والمصانع الزراعية الحديثة .وأصبح الرمان األذربيجانى التجارية االنسانية البحتة  -التقاليد الراسخة عبر التاريخ
عالمة تجارية استهالكية كاملة القيمة ،وهو المعروف جيدا فى للتسامح بين األديان واالنسجام بين مختلف األعراق والثقافات،
روسيا أيضا .ونذكر فى هذا الصدد نفتاالن – زيت النفط وصورة أذربيجان باعتبارها المبادرة للحوار بين الحضارات.
العالجى الفريد من نوعه ،والمعروف باعتباره العالمة وقد استطاعت أذربيجان العثور على طريقها للتنمية االجتماعية
التجارية للعالج فى المصحات منذ زمن نظام االتحاد السابق ...والسياسية الحيوية ،وعلى الشكل الناجح لسياستها الخارجية،
السياسة الخارجية الحكيمة :التعددية فى وسائط النقل ،دون االلتفات إلى العديد من األشكال النمطية .وأذربيجان هى
المرونة ،االستشراف .عبر عشر سنوات تم بنجاح إطالق واحدة من البلدان القليلة فى رابطة الدول المستقلة ،التى ال
“العالمات التجارية” الرئيسة ألذربيجان  -صادرات النفط ترتبط بااللتزامات في أى من األحالف ،وبالتالى فهى تتمتع
والغاز التى ليست بالكبيرة بالنسبة إلى األسواق العالمية ،بالحفاظ على حرية المناورة .ويتمثل أحد األمثلة الجلية على
ولكنها تمضى بوتيرة مستقرة ونامية إلى االتحاد األوروبى ،هذه االستراتيجية فى  -القمة الثالثية المنعقدة بين أذربيجان
وتوافر ممرات االتصاالت العابرة ،التي تربط بين أوروبا وروسيا وإيران ،فى الثامن من شهر أغسطس لعام  2016فى
12
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السياحة وجذب المستثمرين ،والمؤثرة على نظرة المجتمعات
الدولية إجماال ،هى عملية مركبة – تتطلب الكثير من الوقت
والجهد المستمر .وفى إطار تلك العملية يلعب دورا كبيرا عدد
من العوامل الموضوعية والمادية ،مثل مجموعة القيم الوطنية،
والخصائص المميزة للموقع الجغرافى ،وأوضاع االقتصاد فى
البالد ،والحراك فى العمليات االجتماعية والسياسية،
والخصائص العرقية والثقافية ،والتقاليد واألخالقيات والتقاليد.
فى المحصلة النهائية ،فإن أذربيجان ،مثلها مثل الدول
األخرى ،تعرض على المواطنين والشركات األجنبية أحد
المنتجات النظامية وهو بالتحديد – نفسها ،باعتبارها موقعا
مناسبا لممارسة البيزنس أو ضخ االستثمارات ،وباعتبارها
مركزا للحوار اإلنسانى العالمى بين الحضارات ،وباعتبارها
منصة للتواصل الحر بين النخب العلمية والثقافية والدينية فى
العالم ،وباعتبارها إقليما يتمتع بالجاذبية والصور واللمحات

أعيد ترميم الجامعات القديمة .فى الصورة :جامعة أذربيجان للتقنيات
الفنية

السياحية المتنوعة ،وموردا موثوقا به للمواد الخام للطاقة البتروكيماويات  ،بما فى ذلك الواقعة فى أراضى تركيا.
وللمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.

يُشار إلى وضع أذربيجان باعتبارها الدولة اإلسالمية

عند النظر إلى الحياة االجتماعية والثقافة فى أذربيجان ،الفريدة من نوعها ،التى تتمتع بالثقافة متعددة الجوانب،
وإلى االقتصاد ،والموارد الطبيعية بنفس المنظور المماثل ،والمتقبلة للمذاهب الجديدة .وبفضل التمثيل الهادف لخبرات
يمكننا العثور على مجموعة من المكونات ،التى إما أصبحت وقيم الثقافة األذربيجانية فى العالم الخارجي ،فقد تشكلت
بالفعل من العالمات التجارية المعروفة ذات المستوى العالمى ،العالمة التجارية غير الرسمية االجتماعية والسياسية للبالد -
أو أنها تكتسب تدريجيا هذه الدرجة نفسها من النوعية.

“الجسر بين الشرق والغرب” .وتعتبر عاصمة البالد – باكو،

وهكذا ،فإن أذربيجان هى ربما الدولة األولى فى التاريخ ،الناقل الرئيسى الرائد عن حق للعالمة التجارية متعددة
التى تُعد بلد الصناعة النفطية .فالخصائص النوعية؛ طبقا لعدد الجوانب “أذربيجان” ،حيث أن العاصمة بمزيجها المنصهر
من المؤشرات ومعايير الجدوى ،التى تُميز النفط األذربيجانى لألنماط المختلفة من المعمار ،واألجواء المميزة لمدينة الضيافة
المستخرج من المياه العميقة عن مثيله من األنواع أخرى ،قد والتسامح ،قد أتاح لها خلق التفاعل الحيوى الفريد بين األصالة
أتاح لنوع « ”Azeri Lightمن النفط ،أن يتحول إلى العالمة والحداثة.
التجارية الحقيقية للنفط في األسواق العالمية – يحظى بنزين

وقد أتاح تحديث وسائل االتصاالت ظهور مجموعة كاملة

الطائرات المنتج من هذا النوع بالتقدير الكبير من قبل من الشركات األذربيجانية الناجحة في مجال صناعة تكنولوجيا
المستهلكين .وسوف يستمر تطوير العالمة التجارية لمنتجات المعلومات ،والتى توفر منتجاتها وخدماتها وتقدمها لبلدان
المصانع األذربيجانية الجديدة التى تقوم بتكرير النفط وصناعة أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا الجنوبية.
www.irs-az.com
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تغيرت تماما هيئة المعمار الهندسى للمبانى الجديدة

خالل السنوات العشر القريبة القادمة .وتتمثل احدى اآلليات

أذربيجان باعتبارها العالمة التجارية الدولية .لقد أتاحت

التى تشجع على تدفق االستثمارات فى  -اإلصالح الضريبى فترة  25عاما من االستقالل للمواطنين األكثر نشاطا،
الذى بادر بوضعه رئيس الجمهورية ،وهو فى جوهر األمر وللمجتمع ككل ،وبدعم من مؤسسات الدولة وشركاتها العامة،
ينقل البالد إلى االلتزام بالمعايير الغربية فى وضع الضرائب ،توظيف قدرات أذربيجان فى تشكيل العالمة التجارية الفريدة
والتى فى ظلها تمثل الضرائب والرسوم الجمركية المصدر من نوعها للبالد .كما أن تشكيل العالمة التجارية للبالد ،أو
الرئيسى لعائدات الدولة.

على األقل بناء الصورة اإليجابية لها ،القادرة على تطوير

يجرى فى الجمهورية افتتاح الجامعات الجديدة .يظهر فى الصورة :فرع لجامعة موسكو الحكومية فى باكو
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أحد المراكز اإلقليمية التى تتبع ASAN

الماضي ،فقد تراوحت االستثمارات السنوية فى أذربيجان بين إلى القطاع غير النفطى لالقتصاد .وتحديدا ،فإن حشد
 12مليار دوالر إلى  16مليار دوالر ،وانتقلت من إنتاج االستثمارات الخارجية في القطاع غير النفطي لالقتصاد ،قد
ومعالجة خام النفط والغاز ،إلى القطاعات غير النفطية تحدد باعتباره العنصر األهم فى مفهوم التنمية «أذربيجان
لالقتصاد .وطبقا لتوقعات وزارة المالية ،فإن نسبة  :2020 ٪40.3رؤية للمستقبل» [ .]2وتضع الحكومة نصب عينيها
من االستثمارات التى تم جذبها فى عام  ،2016سوف تنتقل هدفا متمثال فى مضاعفة الناتج المحلى اإلجمالى غير النفطى
ال تنحصر خدمات  ASANفى األماكن الثابتة فقط ،ولكنها تتمتع أيضا بوحداتها المتنقلة للوصول إلى الناس فى أقصى األماكن النائية
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العالم – بنسبة بلغت أكثر من  ٪22سنويا .ووفقا لمعطيات

األربعين (والمرتبة األولى بين بلدان رابطة الدول

اللجنة اإلحصائية المشتركة لرابطة الدول المستقلة ،فمنذ عام المستقلة).
 2000إلى عام  ،2007تضاعف الحجم اإلجمالي للناتج

وخالل عشرين عاما من االستقالل تم استثمار مائة مليار

المحلى فى أذربيجان إلى  3.17مرة .واآلن دعونا نقارن :دوالر فى االقتصاد األذربيجانى [ ]1وهذا يمثل  -المؤشر
عبر تلك الفترة نفسها ارتفع نمو االقتصاد فى روسيا إلى  1.5األكيد والصادق على توافر المناخ المالئم للنشاط االقتصادى.
مرة ،وفى كازاخستان إلى مرتين .وقد أقر تقرير البنك الدولى ومن الجدير بالذكر فى هذا اإلطار ،أن االستثمارات الداخلية
ومؤسسة التمويل الدولية ( )IFCلممارسة األعمال التجارية قد شكلت في عام  2000نسبة  ٪47.5من إجمالي
لعام  ،2009بجودة التنظيم الحكومى وتأثيره على الشركات االستثمارات ،فى حين أنه فى نهاية عام  2010بلغت نسبتها
الصغيرة والمتوسطة للبيزنس ،وتم االعتراف بأذربيجان  ،٪75،7أى بزيادة عبر العشر سنوات من حيث القيمة المطلقة
باعتبارها دولة رائدة في العالم فى تنفيذ اإلصالحات :التحسن بلغت  16.3مرة .وعلى هذا النحو ،فإن المال فى أذربيجان
فى المؤشرات بدرجة  7من أصل  ،10ارتفاع التصنيف يعمل داخل االقتصاد الوطنى ،وال يجرى ضخه إلى الخارج.
العالمى للدولة إلى رقم قياسى متقدم بعدد  64موقعا ،لتحتل وباإلضافة إلى ذلك ،فقد ازداد حجم االستثمار األجنبى خالل
المكانة الثالثة والثالين وتقترب متالصقة من جمهورية جنوب العقد الماضى إلى  4.7مرة .وقد استثمرت دول االتحاد
أفريقيا وفرنسا واسرائيل .وعلى الرغم من االنخفاض في األوروبى فقط فى رأس المال الثابت ألذربيجان خالل تلك
عائدات النفط والغاز ،ففى مؤشر التنافسية العالمية لمنتدى الفترة  20مليار دوالر.
دافوس االقتصادى لعام  ،2015احتلت أذربيجان المكانة

وعلى الرغم من األزمات العالمية التى اندلعت فى العقد

جسر «كور أوغلو» في باكو
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عبر سنوات االستقالل نشأ وتطور بوتيرة عالية فى البالد  AZALتمثل الناقل اإلقليمى المحورى الرئيسى ،حيث تربط
عدد كبير من قطاعات االقتصاد :افتتاح الشركات العاملة فى جنوب القوقاز مع جميع مناطق العالم (ومن المنتظر فى
مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،تنامى القطاع المستقبل القريب أن يتم توقيع االتفاق مع االتحاد األوروبى
االستهالكى (سوق السيارات والعقارات) ،وإقامة المناطق بشأن منطقة الطيران المشتركة) .وينبغى أن نضيف إلى هذه
الصناعية والشركات والمصانع الجديدة .وقد لعب دورا كبيرا الصورة الطفرة المستمرة فى شبكة اإلنترنت منذ عام 2000
فى «الطفرة األذربيجانية» البنية التحتية الجديدة المقامة فى متمثلة فى  -العديد من وسائل اإلعالم وعدد كبير غيرها من
مجال النقل ،التى تتكامل مع ممرات النقل الدولية .كما أن مصادر المعلومات المتاحة على شبكات التواصل االجتماعى.
تحديث شبكة الطرق ،وبناء الطرق السريعة الجديدة أسهم فى

اقتصاد «الطفرة األذربيجانية» .خالل أعوام - 2003

تغيير شكل المدن ،وتوسيع دائرة القطاع االقتصادى التقليدى  ،2007نما اقتصاد أذربيجان إلى نسبة ما يقرب من ،٪96
للمنطقة .واليوم ،تحولت أذربيجان إلى مركز لوجيستى دولى ليحتل المرتبة القيادية العليا فى جنوب القوقاز .وبحلول عام
« .”hubفباإلضافة إلى مطار باكو ،هناك ستة مطارات دولية  ،2007صار نمو إجمالي الناتج المحلى يمثل أعلى المعدالت
أخرى تعمل فى البالد ،وأصبحت شركة الطيران الوطنية في بلدان رابطة الدول المستقلة ،وأحد أعلى معدالت النمو فى
عبر سنوات االستقالل تبدلت مالمح باكو بدرجة كبيرة
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أصبح منتزه باكو المكان المفضل للترفيه والتريض لسكان العاصمة وزوارها من الضيوف

استطاعت أذربيجان الفوز بإحدى عشر ميدالية فى خمسة

تطوير الزراعات الكثيفة والعالية االنتاجية ،إنتاج أول

أنواع من الرياضة ،وذلك فى األولمبياد الصيفى لعام 2016

العالمات التجارية القومية ،والنقلة النوعية فى منظومة

الذى أقيم منذ فترة قريبة بالعاصمة ريو دى جانيرو .وفى العام

السلطة ودور الدولة باعتبارها المحرك لعملية التحديث فى

الماضى ،صارت باكو ألول دورة فى التاريخ عاصمة لأللعاب

البالد .ويمثل كل هذا اللمسات التى تصب فى تحقيق العملية

األوروبية ...فالرياضة يتم النظر إليها دائما باعتبارها مؤشرا

األساسية الموحدة ،وهى  -بلورة األمة السياسية األذربيجانية

للنجاح القومى ،الذى يتحقق نتيجة لتضافر الجهود الفردية

الحديثة وتحويلها من بوتقة المجتمع السوفييتى ،إلى العب

والجماعية (الجهود الحكومية وجهود الشركات معا) .وقد

مهم فى الساحة السياسة اإلقليمية والدولية.

أصبحت إنجازات أذربيجان في عالم الرياضة الكبيرة تمثل

على مدى ربع قرن من الزمن ،تمكن اآلذريون من إحداث

استمرارا منطقيا لالنطالقة الناجحة على الساحة السياسية

طفرة قوية فى تطوير الدولة والمجتمع .ويمكن الجدال حول

العالمية ،ونتيجة للقفزة النوعية فى التنمية االجتماعية

السؤال التالى :هل هذه الطفرة أكثر عمقا من تلك القفزة التى

واالقتصادية .وقد تجسدت فسيفساء أذربيجان فى الربع قرن

جرت خالل القرن العشرين؟ ولكن اإلجابة فى أنه بفضل

األخير عبر التالى :تنفيذ مشروعات البنية التحتية العمالقة فى

االستمرارية التاريخية والذاكرة الجماعية التاريخية لألمة،

الطاقة ،التى توفر إمدادات النفط والغاز األذربيجانى إلى

فإن الفاصل الزمنى من تاريخ إقامة أول جمهورية عبر أعوام

األسواق العالمية ،اإلصالحات االقتصادية ،النجاحات

 ،1920-1918وحتى التحديث السوفيتى فى السبعينيات ،قد

المتحققة فى مجال البيزنس الخاص ،اإلنجازات التى جرت

تحول وأصبح عملية متكاملة واحدة للتنمية القومية ،وهى

فى إدخال أحدث التقنيات فى االقتصاد واإلدارة الحكومية،

عملية ال تُهمل وال وتُنسى ،وقد جرت تحت قيادة حيدر علييف.
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أذربيجان –  25عاما على االستقالل
بقلم  /ألكسندر كرافاييف
المتخصص فى العلوم السياسية ،ونائب المدير العام لمركز دراسات محيط ما بعد االتحاد السوفييتى
(المركز السياسى للدراسات التحليلية) بجامعة موسكو الحكومية
ما هو سر «الطفرة األذربيجانية»؟
المهمة الرئيسة – تلبية مقتضيات العصر
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موكب استعراض القوات المسلحة األذربيجانية فى باكو

4

www.irs-az.com

