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 1الفساد الىفطي في العراق

 

كتبلغ قيمة صفقاتها عشرات الماليين من تستمر ظاىرة الفساد في القطاع النفطي العراقي في التوسع، 
كشاعت ىذه الظاىرة، التي أكدت بالعراؽ إلى الحضيض، في قائمة استشراء الفساد في قطاع النفط، . الدكالرات

بحيث أصبح تقريبان في مصاؼ دكؿ أخرل مثل نيجيريا، التي تصنفها منظمات الشفافية الدكلية كأكثر األقطار 
كسنحاكؿ أف نشير في ىذا المقاؿ إلى بعض ما نشر عن الفساد في قطاع . ت النفطيةفسادان في مجاؿ الصناعا

 :النفط العراقي خالؿ األسابيع األخيرة

القديمة حوؿ عدـ تركيب عدادات إلكتركنية على المنصات البحرية العائمة  -الخبر األكؿ يتعلق باألزمة الجديدة
دكلة بدقة كمية النفط المصدر على الناقلة، كإال يصبح التقويم التي أنشئت أخيران، كىو أمر ضركرم كي تعرؼ اؿ

المالي لقيمة الشحنة اعتباطيان، معتمدان على إفادة القبطاف األجنبي أك المسؤكؿ المحلي العراقي المشرؼ على 
ب، فما ىو المبرر لعدـ تركيب العدادات؟ كمعركؼ أف السلطات النفطية على علم تاـ بإمكاف التالع. التصدير

، كباحتماؿ خسارة الدكلة (احتساب كمية النفط المصدر في الناقلة بطريقة يدكية)باستخداـ طريقة الذرعة 
فلما ىذا االستعجاؿ في تركيب المنصات العائمة من دكف . عشرات الماليين من الدكالرات بسبب ىذا التقصير

ط األجوبة المقنعة على ىذه األسئلة، فيتوجب عدادات؟ كلماذا ىذا التأخير في نصبها؟ كإذا لم توفر كزارة النف
 .عندئذ على لجنة النفط النيابية استجواب كزير النفط حوؿ ىذا األمر

أعلنت كزارة النفط، الجمعة، عن سعيها لنصب منظومة »: الجارم كالتالي 8في « السومرية نيوز»نشر الخبر في 
منصات جديدة عائمة في المياه اإلقليمية العراقية،  عدادات إلكتركنية لقياس كميات النفط المصدرة عبر ثالث

كقاؿ مدير المرحلة األكلى . البدائية( الذرعة)مؤكدة أف عمليات التصدير عبر المنصات تعتمد حاليان على طريقة 
العراؽ يمتلك ثالث »، إف «السومرية نيوز» إلىمن مشركع تصعيد الطاقات التصديرية عمار العيداني في حديث 

، منها منصتاف قيد الخدمة، كالثالثة لم (جيكور كالمربد كالفيحاء)عائمة جديدة لتصدير النفط الخاـ منصات 
عمليات التصدير من خالؿ المنصتين العائمتين تعتمد على طريقة الذرعة في احتساب »، مبينان أف «تستعمل بعد

الربع »إلى أف  ألعيدانيلفت ك. كميات النفط، لعدـ اكتماؿ مشركع نصب منظومة عدادات قياس للمنصات
سيشهد االنتهاء من مشركع تجهيز كنصب منصة بحرية عائمة لمعدات القياس  2014األكؿ من العاـ المقبل 

                                   
 اإللكرتونيةد وليد خوري صحيفة الرافدين   1



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مركز أضُاء للبحُث َالذراساث اإلستراتيجيت
 أحذ مؤسساث المجمُعت العراليت للتسُيك َالتطُير

www.adhwaa.org 
 واالقتباس حمفوظة ملركز أضواءحقوق النسخ 

4 

ستكوف مخصصة لمنصات التصدير العائمة، عادان أف طريقة الذرعة كإف كانت بدائية، إال أنها تمثل طريقة قياس 
  .«ؿ المنتجة للنفط، بما فيها دكؿ عربيةعالمية رائجة كيعتمدىا الكثير من الدك

كىنا نستشهد برسالة . كالحالة الثانية، ىي ظاىرة استشراء الفساد عند بعض المسؤكلين عن تسويق النفط العراقي
كقد حذفنا اسم الشخص . في األسبوع الماضي( سومو)رسمية مرسلة من قبل شركة تسويق النفط العراقية 

  .اكتماؿ التحقيق في قضيتو المشار إليو ككظيفتو لعدـ

كمن منطلق النزاىة كحرصان ( سومو)شركة تسويق النفط / نود إحاطتكم علمان بأف ىناؾ حالة في كزارة النفط ...»
 :ككما مبين أدناه( كباإلمكاف تزكيدكم بكامل التفاصيل المطلوبة)ندرجها باختصار ... على تطبيق القانوف 

تسويق النفط، كالذم يعد أحد األشخاص المهمين في تسعير النفط الخاـ  في شركة... تمت إحالة السيد -1
لجنة تحقيق في مكتب المفتش العاـ في كزارة النفط، نتيجة التبليغ عن قيامو  إلىكالمنتجات النفطية في سومو، 

  .بتسريب أسعار النفط كالمنتجات النفطية إلى الشركات األجنبية

ُكجد أنو يقـو بهذا العمل منذ مدة طويلة، كأكصت بنقل السيد أعاله من شركة  بعد التحقيق من قبل اللجنة، -2
تسويق النفط إلى دائرة الدراسات في كزارة النفط، كتوجيو عقوبة اإلنذار لو، ككذلك تنزيل درجتو الوظيفية درجة 

  .كاحدة

على ىذا الطلب، كبالفعل تم كعليو، قاـ السيد أعاله بتقديم طلب إلحالتو على التقاعد، كتمت الموافقة  -3
من دكف النظر إلى تطبيق العقوبة أك تعميم أمر إدارم بهذه العقوبة، لتكوف عبرة لكل ... إصدار أمر إدارم

ما يدؿ على تواطؤ لتهميش كتسييس توصيات مكتب المفتش العاـ، حيث كاف من المفترض تطبيق ... المفسدين
 «إليهايد أعاله في التقاعد من الجهة التي كاف من المفركض أف ينقل العقوبة كبعد ذلك الموافقة على رغبة الس

.  

اكسوف »إف شركة : إلى التالي( فبراير)شباط  8بتاريخ « العراؽ أكيل ريبورت»أخيران كليس آخران، أشار تقرير 
كما أف . «عينت السفير األميركي السابق في العراؽ جيمس جفرم مستشاران لها كلعملياتها في العراؽ« موبيل

الشركة تستشير مسؤكلي األمن الوطني سابقان في البيت األبيض، مثل كوندكليزا رايس كستيفن ىندلي حوؿ العراؽ 
، إضافة إلى السفيرين المتقاعدين زلمام خليل زاد كراين كرككر، اللذين خدما في العراؽ خالؿ 2011منذ العاـ 

 .العقد المنصـر

ككزارة النفط العراقية، أىمها قرار األكلى استكشاؼ النفط « اكسوف موبيل» معركؼ أف ىناؾ مشكالت كبرل بين
كالتنقيب عنو في إقليم كردستاف، ما اعتبرتو الحكومة العراقية تحديان صارخان لسياستها النفطية، مطالبة على أثر 
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العمالقة في ، كىو من أىم الحقوؿ « 1-غرب القرنة»عن حصتها في حقل « اكسوف موبيل»ذلك بأف تتنازؿ 
فكيف تتنازؿ شركة عن حصتها في حقل عمالؽ منتج كذم احتياطات معركفة، في مقابل العمل . العراؽ كعالميان 

في إقليم كردستاف « اكسوف موبيل»في منطقة موعودة كلكن ليست منتجة حتى اآلف؟ كما ىي انعكاسات عمل 
  األراضي العراقية؟ العراؽ على إمكاف كلوج شركات نفطية عمالقة على حساب بقية

أف تستعين بخبرات مسؤكلين كبار متقاعدين « أكسوف موبيل»ليس من المستغرب على شركة عمالقة مثل 
لكن الملفت ىو التركيز على سفراء . كمستشارين لها في العراؽ، فهذا أمر أصبح اعتياديان على الصعيد العالمي

طبعان على الكثير من خبايا األمور في العراؽ كذات صلة كطيدة الواليات المتحدة خالؿ فترة االحتالؿ، المطلعين 
للعراؽ كلصناعتو النفطية « موبيل أكسوف»ما الذم تخبئو : كىذا يطرح السؤاؿ. بالطبقة السياسية الحاكمة

 مستقبالن، لكي تحتاج ىذا العدد من المستشارين من المعيار الثقيل؟

 
 

 نفط ًاستثماراتوتداعيات التيديدات المتصاعدة لمنشآت ال

 إلىالهجـو اإلرىابي على مصنع إنتاج الغاز الجزائرم في عين اميناس المحاذية للحدكد الليبية، إضافة 
المجموعة اإلرىابية المهاجمة بشن ىجمات مماثلة أخرل، أثارت مجددان األخطار  أطلقتهاالتهديدات التي 

  .في استثماراتها الدكلية، كالعربية منها بالذات المحتملة كالمجازفات التي تواجهها الشركات البتركلية

كمع انتشار االستكشافات البتركلية في . ال شك في أف الشركات الدكلية تجني أرباحان طائلة من استثماراتها ىذه
دكلة، ناىيك عن تطوير صناعة النفوط غير التقليدية كاالستكشاؼ في مياه القطب الشمالي، فإف  30من  أكثر

ككاىم من يعتقد أف االستثمارات . متاحة أكثر للشركات البتركلية لالستثمار في أرجاء شتى من العالم الخيارات
من ىنا . البتركلية ستبقى مركزة في الدكؿ العربية فقط بسبب احتياطاتها البتركلية العمالقة، كأف ال بديل آخر لديها

  .لهذه الهجمات على المنشآت البتركلية العربيةتبرز ضركرة النظر في شتى الجوانب االقتصادية كالسياسية 

منذ عهد االستقالؿ، بناء صناعة ىيدرككربونية إما باالعتماد « سوناطراؾ»حاكلت شركة النفط الوطنية الجزائرية 
كاستطاعت كغيرىا من الشركات النفطية الوطنية تحقيق . على مالكها الوطني أك بالتعاكف مع شركات دكلية

كتبوأت مكانة مهمة عالميان، إذ تعدىا الدكؿ المستهلكة، ىي كالشركات النفطية الوطنية العربية انجازات ضخمة 
كلم يكن سهالن على ىذه . األخرل، مصدران موثوقان يعتمد عليو في تزكيد األسواؽ العالمية من دكف انقطاع

ما يحصل من محاكالت لتدمير  لكن الغريب ىو. الشركات، تحقيق ىذا النجاح في ظل األزمات العربية المزمنة
ما تم إنجازه، على الرغم من اف ىذا النجاح نفذه خبراء كمهندسوف كعماؿ عرب كاستفادت منو شعوب 
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  .المنطقة

فبرغم التطورات السياسية في المنطقة، استطاعت شركات النفط العربية االلتزاـ بما تعهدت بو، بل عملت على 
في الحاالت القصول بفك االلتزاـ بتعهداتها، كإال كانت فقدت ثقة زبائنها  أالرع ، كلم تتذاإلنتاجيةزيادة طاقتها 

فما ىو ىدؼ الجماعات اإلرىابية في تهديد الصناعة النفطية العربية . من الشركات العالمية أك الدكؿ المستهلكة
في مناطق نائية ليس خالؿ ىذه المرحلة بالذات؟ صحيح أف ىذه المنشآت ىدؼ متاح كسهل المناؿ، النتشارىا 

فهل ىذا ىو السبب، أـ أف ىناؾ أغراض أخرل، كتدمير . من السهل توفير الحماية المطلوبة لها طواؿ الوقت
كالمعتمدين ( أكثر من مليوف شخص)نجاح كبير تحقق في المنطقة، كقطع أرزاؽ الناس العاملين في ىذه الصناعة 

 .على الريع النفطي في الدكؿ المنتجة كغيرىا؟

ىناؾ في الوقت ذاتو سياسة استثمارية طويلة األمد تبنتها الشركات الدكلية قبل سنوات، في محاكلة لمنافسة توافر 
النفوط التقليدية، بتأسيس صناعة بتركلية جديدة من نفوط غير تقليدية، ىدفها إنشاء بدائل لمنافسة األكلى، التي 

الرمل القارم كالنفط الصخرم )افرة، ال تستطيع ىذه الصناعة كعلى كفق المعطيات المتو. مركزىا الدكؿ العربية
استخراج غاز )الغازات غير التقليدية  أك( كالنفط الثقيل جدان كالسوائل البتركلية المكررة مباشرة من الغاز الطبيعي

، فاإلنتاج ، الحلوؿ مكاف صناعة النفوط اك الغازات التقليدية(الميثاف من طبقات الفحم الحجرم كالغاز الحجرم
لكن ىذه . من كل ىذه البدائل سيبقى محدكدان كغير كاؼ لتلبية الطلب العالمي المتزايد، مقارنة بالنفوط التقليدية

الصناعات قادرة على منافسة الصناعة البتركلية التقليدية في األسعار كفي استقطاب األمواؿ االستثمارية 
للشركات النفطية الدكلية لالستثمار في صناعات ىيدرككربونية  كبالفعل، تعطي ىذه المشاريع فرصة. كالمشاريع

حديثة، كفي الدكؿ المستهلكة نفسها، ما يوفر لدكؿ ىذه الشركات إمكاف المضي قدمان نحو االستقالؿ الطاقوم 
كالمقاطعة العربية « حرب أكتوبر»المنشود من قبل الكثير من الدكؿ الغربية، بخاصة الواليات المتحدة، منذ 

 .1973النفطية عاـ 
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دَل ... لمياي العراليت بحاجت الى لاوُن لحمايتٍا ا

 2!! إرٌابياالجُار تستخذم الماء سالحا 
  األرضسنوات السبعينات ، كحين كنا صغارا ، سمعنا من الكبار عن قطع نهر الفرات عن  أكاخرفي 

بالجفاؼ الذم دمر  كإصابتهار عطش القرل الواقعة على ىذا النو إلىالعراقية من قبل سوريا ماادل 
كاليـو ..لم نكن نعرؼ شيئا يومها عن استخداـ المياه كسالح ضد شعب ما ..الزراعة فيها كقتل مواشيها 

متعددة في المنطقة  أكخوض حرب المياه مع العراؽ في ظل غياب اتفاقية ثنائية  أخرل، تحاكؿ دكؿ 
كسوريا  كإيرافشاطئة على نهر دجلة كالفرات كتركيا تخص المياه الموجودة مابين النهرين كالدكؿ المت

... بيننا لتقسيم المياه  فيماماكلد مشكلة متراكمة كمزمنة مادمنا النملك اتفاقية 
 
 

  إرىابيسالح 
 

يـو الثاني كالعشرين من شهر آذار يوما عالميا للمياه كاعتبار ىذا العاـ  أعلنتالمتحدة قد  األممككانت 
السابق رئيس مؤسسة  اإلنسافكزير حقوؽ  أمينعاما دكليا للتعاكف في مجاؿ المياه كما ذكر بختيار 

كمصر  كاألردفمن دكؿ المنطقة  كاإلعالميينالمستقبل الذم سيشارؾ مع مجموعة من الخبراء 
في مؤتمر عن المياه خالؿ  أيضا أكركبيةبية المتحدة كسوريا كتركيا كلبناف كشخصيات العر كاإلمارات

ىذا المؤتمر جاء نتيجة اقتراح قدمو العراقيوف في مؤتمر سابق جرل في لندف  أف إلىالفترة المقبلة مشيرا 
 2400يملك  ذإالعراؽ ىو ثاني بلد في كمية المياه الموجودة بعد تركيا  أفحوؿ موضوع المياه ، ذلك 

التنمية الصناعية  آلجلمتر مكعب من المياه لكل شخص سنويا بينما يبلغ القياس العالمي المعركؼ 
نصف  إلىلتر مكعب من المياه لكل شخص سنويا ، لذا ينبغي الوصوؿ  12000كالزراعية كاالقتصادية 

.. تقوية الموجود منها السدكد ك كإنشاءىذه الكمية من خالؿ توسيع عملنا في مجاؿ الخزف المائي 
 

حبسها  أكفي المنطقة عبر تسميم المياه  إرىابيال تستخدـ المياه كسالح  أفكشدد بختيار على ضركرة 
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سنوات كطهراف تتعمد  4كدمشق تحبساف المياه بمعدؿ جرياف  أنقرةتفجير السدكد خاصة كاف  أك
مشركع اليسو على نهر دجلة كبمجرد تركيا لديها  أفمصدرا مائيا في العراؽ ،مؤكدا على  24تجفيف 

 إلىسيؤدم  اإلجراءمليار فقط كاف ىذا  9 إلىمليار مكعب  20االنتهاء منو ستنخفض مياه النهر من 
... ىكتار في العراؽ  إلف 670زراعية تبلغ حوالي  أراضكارثة تصيب مساحة 

يواجو الجفاؼ  أصبحاآلف العراؽ  أف أكضحرئيس ىيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ثامر الغضباف 
بين المحافظات كتدخالت من قبل مكتب رئيس الوزراء  أحياناىناؾ تنازعا  أفكشحة المياه لدرجة 

تردم كضع المياه صورة كبيرة فماء  إلى، مشيرا  إلنهائهاكالمكتب الخاص بالقائد العاـ للقوات المسلحة 
منها  أخرلىناؾ تحديات  أفالحا ، كما مجا ـك أصبحالفرات المعركؼ بعذكبتو على سبيل المثاؿ 

، كالتغيرات  اإلطراؼالتدفق لسقي المشاريع الزراعية في ظل غياب التنسيق المسبق بين  إمكانيةصعوبة 
للمياه من  المتكافئالمناخية كتوقع تناقص كرادات حوضي دجلة كالفرات ككيفية تحقيق االستخداـ 

.. الثقافة الخاصة بترشيد المياه  إشاعةخالؿ 
التي تنظم الصالحية  110ىناؾ مادتين في الدستور العراقي تخصاف المياه المادة  أفكبين الغضباف 

التي تحدد الشراكة بين السلطات  114الحصرية للدكلة في تنظيم المياه القادمة من الخارج ، كالمادة 
المياه الداخلية بما يضمن توزيع عادؿ لها ، مؤكدا ضركرة  تساسياكالتي تتعلق برسم  كاألقاليماالتحادية 

رئاسة الوزراء كتعمل على التفاكض  إماعتبار ملف المياه ملفا كطنيا كاف تمسك بو السلطة التنفيذية 
عن تشكيل المجلس الوطني للمياه فيرل الغضباف انو جاء نتيجة التحديات  أمابشكل مستديم ،  بشأنو

ىذا  أفالبرلماف بانتظار التصويت عليو مشددا على  أماـعن مسودة قانوف  اآلفنو عبارة التي نمر بها كا
يشترؾ فيو الجميع كيصب في مصلحة العراؽ  كإنماكتلة معينة  أكحزبا معينا  صكال يخالقانوف كطني 

من كافة حكومة كشعبا في الحاضر كالمستقبل كاف معالجة التحديات الحالية كالمستقبلية تتطلب تنسيقا 
.. الناجحة لهذا الملف تتطلب مهارات تفاكضية ككضع سياسات ناجحة  اإلدارةالجهات كاف 

 
 

لانٌن للمياه 

 
العراؽ محكـو بالموقع الجغرافي كاف مواردنا ىي بيد الغير لهذا السبب  أفكيبدك حسب آراء الخبراء 

.. مهمة صعبة جدا  أماـنحن 
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ىناؾ منظومة متكاملة في العراؽ  أفياب عبد اهلل من جهتو يرل مستشار كزارة الموارد المائية عوف ذ
بسبب طبيعة ىذه المنظومة  أدارتهاالموارد المائية كشبكة معقدة بعض الشيء كليس من السهل  إلدارة

الجنوب ىو منطقة منبسطة كلتنظيم المياه نحتاج  إلىالف العراؽ من الوسط  األكسطخصوصا في الفرات 
.. كعديدة ككقت طويل للخوض في ىذا الموضوع منشآت كبيرة  إلى

بدا العمل فيها منذ عاـ  إستراتيجيةكضع دراسة  إلىكزارة الموارد المائية عمدت  أفكيؤكد عبد اهلل 
ككانت تتضمن مؤشرات محددة تصل  1982كقدمت عاـ  بإعدادىاحيث قاـ الخبراء الركس  1970

(  2000حتى عاـ  األساسيةيكتفي العراؽ بالحبوب كبعض المنتجات  أف إم)الغذائي  األمنتحقيق  إلى
،كمهمة  كأردنيةجديدة بالتعاكف مع شركتين ايطالية  ةإستراتيجيكبعد سقوط النظاـ السابق باشرنا دراسة ..

 أماـالفرص المتاحة  إلى إضافة 2035تعطينا ماذا سيصل للعراؽ من مياه لغاية سنة  إفىذه الدراسة 
كابرز فقراتها كضع  2014نكمل ىذه الدراسة في عاـ  إفالستثمار الموارد المائية ، كمن المؤمل العراؽ 

.. خطة للتفاكض مع دكؿ الجوار 
 

توزيع المياه بشكل عادؿ داخل العراؽ  أمالوزارة لقانوف المياه االتحادم  إعداد إلىكتطرؽ عبد اهلل 
ىي المحافظات  األكبرلى الحصص المائية كاف المتضرر كالى معاناة الوزارة حاليا من موضوع التجاكز ع

الوزارة كضعت مسودة القانوف  أف إلىنوعيتها مشيرا  أكالجنوبية سواء كاف في كمية المياه الواصلة لهم 
... من سنة كمازاؿ القانوف يراكح في مكانو  أكثرشورل الدكلة منذ  مجلس إلىكرفعتها 

ية الناس كتثقيفهم للعناية بالمياه من التلوث الذم تسهم فيو العديد من توع إلىبحاجة  أنناكيرل عبد اهلل 
مؤسسات الدكلة خاصة فيما يتعلق برمي المياه الثقيلة كقد صدر قرار قبل سنتين عن مجلس الوزراء يلـز 

.. تضع في موازناتها السنوية مبالغ لتعالج ىذه الحالة  إفجميع الوزارات المسببة للتلوث 
الوطني  األمنفي مستشارية  اإلستراتيجيةيرل حمزة شريف مدير عاـ مركز النهرين للدراسات  من جانبو ،

المتحدة تسعى لمساعدة العراؽ في ىذا الملف  األممالوطني كاف  األمنالمياه تعد من اخطر ملفات  أف
ا خاصة حسم ملف المياه ألنو يصب في صالحو تأخيرطرؼ ثالث كاليهمها  أملكن تركيا ترفض دائما 

... للتفاكض معها كمع سوريا  إستراتيجيةالنملك خططا  كأننا
خارجية كاالىم ىي المشكلة  كأخرلالمياه تخلق مشكلة داخلية  أزمة أف ألعتبيك يرل فيو الشيخ ىاتف 

نهر في  11 أصلالعراؽ لديو نهرين من  أفكالمهم عنده  تكال االتفاقياالداخلية فالفالح التعنيو السدكد 
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 أفالبد  إذكىيئات كقانوف كلجاف كىذا يمثل متاىة كترىال  أعلىمجلس  اآلفلدينا  أفالعالم كالمشكلة 
ىذه المتاىات كالترىل ىي  أفتكوف كزارة الموارد المالية ىي من تتسلم ملف المياه بالكامل ، مضيفا 

كتابنا ) أسلوبف خالؿ المياه في الكثير من المحافظات ـ أزمةالتي تعطل العمل الجاد في مجاؿ حل 
.. حصوؿ تضارب في القرارات التي تصدر بسبب كثرة الجهات كاللجاف  إلىمايؤدم ( ككتابكم 

اتفاقية مع  أكتفاكض  أمقبل  أكالنضع مصلحة العراؽ  أفكترل النائبة البرلمانية صفية السهيل الحل في 
مليار دكالر كىي ميزانية  14ثال مايعادؿ كتركيا ـ إيرافدكؿ الجوار فنحن نستورد من دكؿ الجوار كمنها 

.. لذا يمكننا استخداـ التبادؿ التجارم كسالح في التفاكض  أكثر أكدكلتين 
قوانين توزع المياه ألف الضرر عم العراؽ  بإيجادعضو الجمعية الوطنية سابقا  اإلمارةكيطالب منتصر 

ماء صالح للشرب  إلىف البصرة مسالة الملوحة كحاجة سكا إلىكالجنوب خصوصا مشيرا  بأكملو
 .كالغسل
 أفدراسة متخصصة  أكدت أفمن تلك التوصية التي خرج بها آخر مؤتمر بالبصرة بعد  اإلمارةكحذر 

! بسبب تلوث المياه  2050العاـ البصرة سيكوف في  أىلانقراض 
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الطريك األلصر إلعادة إنتاج  :اليدامةالفٌضى 

الدكتاتٌرية في العراق
3

 

 

صرح رئيس مجلس الوزراء العراقي نورم المالكي في حفل انتخابي  2013/4/5في يـو الجمعة الموافق      
أقيم في محافظة كربالء أف حل األزمة السياسية في العراؽ لن يكوف إال ( ائتالؼ دكلة القانوف ) لمناصرم قائمتو 

كؿ في مرات عدة قبل كبعد ىذا التاريخ من خالؿ الذىاب إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية ، كقد كرر ىذا الق
،  2005، علما أف حكومة األغلبية السياسية المشار إليها تم التأكيد عليها في نصوص الدستور العراقي لعاـ 

التي تشكلت ( حكومة الشراكة الوطنية )لكن المالكي كشركائو السياسيين لم يعملوا بها في حكومتو الحالية 
ف القول الشيعية كالسنية كالكردية المهيمنة على المشهد السياسي في العراؽ ، كما لم باتفاؽ اربيل المبـر بي

 (.حكومة الوحدة الوطنية) يعمل بها في حكومتو السابقة 

 

كفي كال الحكومتين فشل المالكي في ترسيخ حكم القانوف ، كتفعيل دكر النصوص الدستورية ، كمعالجة 
الخدمات ، كرفع مستول الدخل للطبقات العراقية : لمواطن العراقي كملفاتالملفات األساسية التي تشغل باؿ ا

الكادحة ، كالملف األمني ، كملفات الفساد المالي كاإلدارم المتورط فيها كثير من اإلفراد في شبكات 
ات البيركقراطية المرتبطة بمسئولين حكوميين رفيعي المستول بعضهم مقرب من المالكي نفسو ، كتدىور العالؽ

، كتشكيك متزايد من الواليات  السياسية الخارجية للعراؽ مع تركيا كبعض دكؿ الثركة كالنفوذ في الخليج العربي 
المتحدة بأمانة حليفها العراقي في الوقوؼ على الحياد أك إلى جانبها في األزمة السورية المتصاعدة ، كتسارع 

ة من جهة كبين حكومة المركز االتحادية كحكومة اإلقليم كتيرة التصدع في النسيج العراقي بين السنة كالشيع
الكردم ، مع تجاىل كاضح للمالكي كحلفاءه ألىم قاعدة تبنى عليها أية دكلة تشبو ظركفها الظرؼ العراقي أال 

كىو العمل على تشكيل تحالف نخبوم عريض يستوعب كافة مكونات الشعب تكوف مهمتو العمل على تخفيف 
راع بين المكونات االجتماعية المتنوعة تمهيدا لترسيخ مبدأ االحتراـ المتبادؿ الذم يقود إلى حدة التوتر كالص

تحقيق التعايش كالسلم األىلي ، فضال عن فشل القادة السياسيين في بناء الدكلة كتأسيس مؤسسات رسمية 
 ... كمدنية فاعلة

                                   
 مركز الفرات للتنمية والدراسات-خالد العرداوي 3
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ت االنتباه إلى تصريحات سابقة أدلى بها في إف تصريحات المالكي حوؿ تشكيل حكومة األغلبية السياسية يلف
ككتلتا التحالف الكردستاني الكردية كالعراقية ذات األغلبية ( الصدريوف)كقت اشتداد األزمة مع حلفاءه الشيعة 

فيها إلى تبديل نظاـ الحكم في العراؽ من برلماني إلى رئاسي لتجاكز أزمة النظاـ المستفحلة ، كتذكر  دعاالسنية 
بذلك الوصف المثير الذم أطلقو عليو أحد الباحثين العاملين في معهد كاشنطن لدراسات  لمالكي ىذه مواقف ا

ألف مثل ىكذا تصريحات من ارفع مسؤكؿ " .. رئيس الوزراء العراقي التائو "  الشرؽ األدنى عندما كصفو بأنو 
ال يدع مجاال للشك على عدـ كضوح حكومي عراقي ساىمت أناملو في صياغة الدستور العراقي الحالي يدؿ بما 

متطلبات العمل الدستورم كالمؤسساتي لدل صناع القرار في العراؽ ، كما يزيد األمر تعقيدا كجود كاقع سياسي 
تم القفز فيو على القانوف كالدستور مع رغبة كاستعداد متزايدين لدل بعض األطراؼ السياسية الفاعلة الستمرار 

مطالبة بإعادة صياغة النص الدستورم كىيكلة نظاـ الحكم بما يتالءـ مع رغبة ىذا الحاؿ كما ىو عليو أك اؿ
 . الطرؼ أك ذاؾ

 

ىذا الواقع العراقي يمثل في ابسط الكلمات فوضى عارمة تكتسح نظاـ الحكم من قمتو إلى قاعدتو ، لكنها 
لفوضى الخالقة التي جرل ليست فوضى خالقة بل ىي فوضى ىدامة تنذر بالخطر على مستقبل العراؽ ، الف ا

تداكلها في األدبيات السياسية األمريكية كأشتهر بها كزير الدفاع األمريكي األسبق دكنالد رامسفيلد ، غالبا ما 
يكوف الطرؼ المستفيد منها مسيطرا عليها كيعرؼ إلى أم مدل سيصل بها لتحقيق مصالحو القريبة كالمتوسطة 

أثارتها بعيدة عن الدكلة صاحبة المصلحة في خلقها ، أما في الحالة العراقية كالبعيدة ، كغالبا ما تكوف مناطق 
فالفوضى التي يتسبب بها صناع القرار تعم الدكلة ذاتها التي يعيشوف كيحكموف فيها ، كال يبدك أف أطرافها 

المنهك ، حتى مسيطركف عليها ، بل يتعمدكنها لمجرد التنافس كالصراع على مناطق السلطة كالنفوذ في بلدىم 
كانت مظاىرىا بادية على السلوؾ الداخلي كالخارجي للعراؽ طيلة السنوات العشر المنصرمة ، كقد يمكن ىذا 

الصراع من تحكم ىذا الطرؼ أك ذاؾ ببعض السلطة ىنا أك ىناؾ ، لكن الجميع سيفشل كيخسر فرصتو في بناء 
ختالؼ مشاربهم ال يساعد على قيادة مرحلة التحوؿ نحو دكلة ديمقراطية فاعلة ، فسلوؾ القادة السياسيين على ا

الديمقراطية ، فمثل ىذا التحوؿ يحتاج إلى بذؿ الجهد كاالنتباه الكافي في خطوات محسوبة بدقة تركز على بناء 
نظاـ صالح للحكم تقوده مؤسسات دستورية كمدنية فاعلة كقادرة على ضبط سلوؾ المسؤكلين كتقديم أفضل 

ككما يقوؿ احد الباحثين الغربيين فأف تحقيق تحوؿ . اطنين كتقود تجربة صحيحة للعدالة االنتقاليةالخدمات للمو
ديمقراطي ناجح يحتاج إلى تفعيل حكم القانوف من جهة ، كضماف أف تنفق األمواؿ العامة على األغراض العامة 
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كما يتطلب التخلص من الحكم المخصصة لها كال تنفق على رعاية شبكات األنصار كالفساد كالمحسوبية ، 
كالمؤسسات الضعيفة كالفساد السياسي كشبكات المحسوبية عدـ كجود العبين سياسيين أقوياء لديهم  السيئ 

مفقودة في العراؽ بشهادة كثير من المسؤكلين  مصلحة في بقاء الحاؿ كما ىو عليو ، كىذا المتطلبات 
 . ساسيين يقفوف بالضد من بناء الدكلة كإصالح النظاـالحكوميين ، كألف أكثر الالعبين السياسيين األ

 

إف العملية السياسية التي بدأت في العراؽ منذ أكثر من عشر سنوات تعاني من عجز ديمقراطي كاضح يمنع 
فاف االستبدادية قد تكوف خيارا مفضال لدل : تحقيق التحوؿ الديمقراطي المأموؿ ، ككما يقوؿ فرنسيس فوكاياما 

كالفوضى الهدامة التي يمر بها البلد اليـو كتنعدـ فيها بوصلة التعقل كالحكمة . على الديمقراطية العاجزة الشعب 
كالتي  1968إلى  1958خالؿ السنوات من  الهادية لصناع القرار ، تذكر بحالة الفوضى كاالرتباؾ التي عاشها 

 . البعث بقيادة صداـ حسينانتهت بإنتاج أبشع نموذج للدكتاتورية في المنطقة مثلها حكم 

 

بناء على ما تقدـ ، كمع استمرار الحاؿ على ما ىو عليو ، قد يكوف العراؽ على موعد مع دكتاتورية جديدة في 
المستقبل ، ربما ال يقف على رأسها أم من القادة المتسيدين على ساحة العمل السياسي في الوقت الحاضر ، 

 . يرىم كسيتحملوف نتائجها الوخيمة عليهم كعلى شعبهملكنهم سيسهموف في إنتاجها بسوء تقد
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مخاطر جذيت تُاجً العراق َالمىطمت بعذ عمذ على 

4  الغزَ األمريكي
 

كتسببت الحرب في قتل . يتواصل القتل كالدمار كالفوضى في العراؽ بعد عشر سنوات على الغزك األمريكي 
الحرب المبنية على الكذب كالتلفيق . ائر اقتصادية باىظةكجرح مئات األلوؼ، كتشريد الماليين إضافة إلى خس

كزاد الغزك كآثاره من قوة التيارات اإلسالمية، كأحدث شرخا بين السنة . مكنت إيراف من زيادة نفوذىا في العراؽ
كبعد عشر سنوات على الغزك األمريكي يبدك اف العراؽ   .  كالشيعة ما ينذر بصراع طويل في العراؽ كالمنطقة

ثمن أكبر مغامرة الشعب العراقي مازاؿ يدفع  . ليس بخير، كالعالم لم يصبح أكثر أمنا بعد إسقاط صداـ حسين
في استبداد كقمع جميع العراقيين لكن البالد " عادال"في القرف الحادم كالعشرين، رحل الدكتاتور الذم كاف 

ت، كال تستطيع البالد الدخوؿ في عملية تواجهها مخاطر التقسيم، كيغيب عنها التوافق بين جميع المكونا
اإلشارة إلى .  سياسية تعيد جمع أبناء الرافدين في ظل حكم ديمقراطي رشيد، كظركؼ اقتصادية كمعيشية أفضل

أف الحرب ظالمة كغير مبررة، كأف كل األسباب لفقت في دكائر المخابرات األمريكية، كشهادات معارضين 
فأسلحة الدمار الشامل ال أثر لها بعد عقد من الزماف، كالعالقة االفتراضية  .مغرضين ىو من باب الترؼ فحسب

بالقاعدة ال يوجد ما يثبتها، كعلى العكس فإف سقوط الدكلة العراقية فتح المجاؿ أماـ بركز تنظيم القاعدة 
عداء على أبواب لم ينتحر األ". الشيخ أسامة"كتنظيمات أخرل من مكونات طائفية مختلفة أسوأ بكثير من أتباع 

سقط صداـ سقوطا مدكيا، األحذية كانت . كعيده بحرؽ المعتدين كرد كيدىم" القائد الملهم"بغداد، كلم ينفذ 
 ةالمائبقائد الضركرة الذم شارفت ألقابو على " المسبحين"بانتظار تماثيلو في الساحات التي كانت تعج بهتافات 

جلبها دبابات الغرب التي أظهرت لنا في طريقها إلى بغداد البؤس لكن أحالـ الديمقراطية كالعدالة لم ت. لقب
لكثير من العراقيين  اطبيعيحذاء منتظر الزيدم كاف ردا . الذم تعيشو بالد تعـو على بحر من النفط كالغاز الطبيعي

ستراتيجي خطأ ا. على مآالت األكضاع الصعبة، كتعبيرا عن شعورىم نحو محاكالت تصدير الديمقراطية األمريكية
كرغم أف معظم . ىائل فريق الكذب كالتلفيق من المحافظين الجدد غاب عن المشهد السياسي في كاشنطن

، كأف الحرب بنيت على التلفيق إال أف "المحللين في العالم أكضحوا أف الغزك كاف خطأ استراتيجيا ىائال
شير إلى أنهم مازالوا ماضين في كذبهم تزامنا مع الذكرل العاشرة للغزك ت" منظرم الحرب"استحضار شهادات 

خطأ ( الحرب)من المبكر جدان القوؿ إذا كانت "ركبرت غيتس كزير الدفاع األمريكي السابق قاؿ إنو . كتبجحهم

                                   
 روسيا اليوم-سامر الياس 4
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كانت المرة  أنها، أـ إيراف( موقف)زعزعة استقرار منطقة برمتها، خصوصان عبر تعزيز  إلىاستراتيجيان ىائالن أدل 
أشار إلى أف العالم  2006منذ  االبنكزير دفاع بوش ". فيها نظاـ ديكتاتورم في المنطقة التي يسقط األكلى

سوؼ يحتاج إلى عشرة أك عشرين عامان من أجل تحديد إذا كانت الحرب على العراؽ خطأ، رغم أنو لفت إلى أف 
كانت خطأ، خصوصان إذا بدأ العراؽ يتفكك جراء ( الحرب)يمكن أف تثبت أف  األمورىناؾ عددان معينان من "

استمرار ". اإلقليمياالنقسامات الطائفية كالتأثير المتزايد كالكبير إليراف فيو كفي المنطقة كانعداـ االستقرار 
ف من أكثر ، كىو كا2005ك 2001بوؿ ككلفوفيتز المساعد السابق لوزير الدفاع بين ... الكذب كالتلفيق

، كربما "2003آذار /مارس 19لم تبدأ في "المتحمسين لغزك العراؽ كاصل كذبو، لكنو أشار إلى أف الحرب 
، 2001تكوف ىذه ىي الحقيقة الوحيدة في شهادتو الجديدة فالواليات المتحدة اتخذت قرار الغزك قبل العاـ 

كل معنى الكلمة بعدما تسببت بموت مئات ألوؼ كاف حربا ب 1991كما أف الحصار األمريكي الظالم منذ العاـ 
كتجاىل ككلفوفيتز المعلومات التي كثقها المركز األمريكي . األطفاؿ في العراؽ، كىجرة ماليين العراقيين

للمسؤكلية االجتماعية مع صندكؽ الصحافة المستقلة التي أكدت أف القيادة األمريكية أطلقت في الفترة من 
كما أدلى  تصريحان كاذبان في شأف العراؽ،  935نحو  2003أيلوؿ / كحتى سبتمبر  2001أيلوؿ  / سبتمبر

تصريحان عن كجود أسلحة دمار شامل لدل صداـ  232تصريحان، غير صحيح، منها  260الرئيس جورج بوش 
ر معلومات المركز أشارت إلى أف كزم. تصريحان عن العالقة الوطيدة بين العراؽ كتنظيم القاعدة 28حسين ك

الشهادة األغرب في ذكرل . مرة 254" صادقان كتحايل في قوؿ الحقيقة"الخارجية األسبق كولن باكؿ لم يكن 
الغزك كانت من نصيب رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير الذم دافع عن قرار المشاركة في الغزك األمريكي 

إسقاط صداـ حسين حاؿ دكف نشوب أزمة أسوأ التدخل األجنبي بهدؼ "بلير ادعى أف . 2003للعراؽ في عاـ 
لكن بلير تجاىل مئات ألوؼ الضحايا من العراقيين بين قتلى كجرحى، كلكن األىم ". بكثير من األزمة السورية

الطائفية من قمقمو، كأف العراؽ شهد حربا طائفية ضركسا بلغت ذركة " جني"تجاىلو أف الغزك ىو من أخرج 
دماء كفوضى كتدمير . لكنها لم تتوقف منذ السنة األكلى للغزك كحتى اليـو 2007ك 2006الوحشية في عامي 

كفي الذكرل العاشرة . نزيف الدماء في العراؽ مازاؿ متواصال بعد عقد كامل على الغزك األمريكي.... كانقساـ
دم يوميا بحياة تفجيرات لم تنقطع كتو. لغزك العراؽ سقط المئات بين جريح كقتيل نتيجة تفجيرات ىزت البالد

جورج بوش قائد محاكالت تصدير الديمقراطية إلى العالم . العشرات الذين ينضموف إلى عشرات األلوؼ قبلهم
زج بمئات ألوؼ المقاتلين . أكمل مهمة أبيو كأسقط صداـ لكنو لم يكن يملك أم تصور إلدارة البلد بعد ذلك

اقتصادية باىظة، أدخلت أمريكا كالعالم في أتوف أكبر  كقتل منهم رسميا نحو خمسة آالؼ، ككبد أمريكا خسارة
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فريق كاسع من العراقيين كالمحللين يرل جانبا  .  أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم في ثالثينيات القرف العشرين
نظاـ صداـ الذم لم يجلب إال الشر كالحركب لشعبو  إسقاطآخر للغزك األمريكي لبالد الرافدين، فقد تم 

كما أف كاشنطن استطاعت بناء قاعدة لنظاـ ديمقراطي اختبره العراقيوف ألكؿ مرة في حياتهم عقب . قةكالمنط
. كما شهدت السنوات الماضية عودة لفصل السلطات، كبات القضاء العراقي أكثر نزاىة. الشمولي ألبعثيالنظاـ 

ق كاف يمكن الجمع بين إسقاط صداـ لكن معارضي الغزك يركف أف الهدؼ كاف تدمير الجيش العراقي كقدرتو كأف
كالمحافظة على جيش ال يهدد الجيراف لكنو قادر على حماية البالد كىي المهمة التي يبدك أف الجيش غير قادر 

كيشير كثيركف إلى أف االقتصاد العراقي لم يتطور كأكضاع المواطنين المعيشية باتت . عليها في الوقت الحالي
كما أف الفساد استشرل في عراؽ .مليار دكالر سنويا 100النفط كجني أكثر من  نتاجأأسوأ رغم ارتفاع معدالت 

لكن األخطر أف العراؽ بات منقسما بين طوائفو  .  ما بعد صداـ كدفع بالبالد إلى تذيل قائمة مؤشرات الشفافية
االعتصامات كمكوناتو في شكل كاضح كخطير، كىو ما يشير إليو الخالؼ مع حكومة كردستاف، كاستمرار 

كاالحتجاجات في المحافظات الغربية للشهر الثالث ضد حكومة رئيس الوزراء الحالي نورم المالكي المتهم من 
كما أف العملية السياسية المتعثرة . قبل بعض األطراؼ بأنو تابع إليراف، كأنو أكثر ديكتاتورية من صداـ نفسو

كمن المفارقات العجيبة أف محاكالت . حة التابعة لكل طرؼأفرزت ظواىر غريبة مثل انتشار الميليشيات المسل
نشر الديمقراطية األمريكية في العراؽ أدت إلى زيادة أسلمة البالد، كاحتداـ الصراع الطائفي بين مختلف 

تشير إلى أف السواد األعظم من مسيحيي العراؽ غادركه بعد تكرار حوادث  اإلحصاءاتالمكونات، فآخر 
كيتغلب أنصار الدعوة إلى بناء الدكلة كالحياة العامة في البالد على أساس االنسجاـ الديني،  .ـاالعتداء عليو

قسمت أحياؤىا كارتفعت المتاريس فيها بعدما كانت مثاال لالنفتاح كالتآخي إلى بغداد التي  كامتد الصراع  
بحجة مكافحة اإلرىاب  أفغانستاف أمريكا غزت كإيراف انتصرت الغزك األمريكي للعراؽ، كقبلو غزك. كالعلمانية

قدـ خدمتين كبيرتين إليراف، كاستطاعت طهراف انتهاز الفرصة لتمأل الفراغ في السلطة بعد أف قاـ األمريكيوف 
كتغلغلت إيراف بقوة في الجنوب كبنت عالقات مع معظم القيادات . بتخليصها من عدكىا اللدكد في بغداد

م السياسات العراقية بفضل العالقات مع رجاؿ الدين كالمنظمات كأضحت أىم عامل مؤثر ؼ" الشيعية"
كازداد الدكر اإليراني بعد انسحاب القوات . شرة بعد سقوط صداـتكاألحزاب كحتى الميليشيات الجديدة المن

السفير العراقي السابق في ركسيا عباس خلف أشار اليـو في ندكة عقدت في موسكو . األمريكية من العراؽ
، "كاإليرانيين ىم من انتصركا في العراؽ.. األمريكيين ىم من حاربوا"ذكرل الغزك األمريكي للعراؽ إلى أف  بمناسبة

من سخرية القدر أف ما لم يستطع اإلماـ "، كأكضح عباس أنو "العراؽ تحوؿ إلى حديقة خلفية إليراف"كقاؿ إف 
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كالـ الدبلوماسي العراقي كجد دعما في ". يكيوف بدال عنوآية اهلل خامنئي فعلو لتصدير الثورة اإليرانية قاـ بو األمر
مداخلة الدبلوماسي الركسي السابق ألكسندر أكسينينكو، نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الركس، كالذم عمل 

الغزك األمريكي صب في مصلحة إيراف فهي الرابح األكبر من ىذه "سفيرا في العراؽ عندما أشار إلى أف 
م الحقيقة اإلشارة إلى أف زيادة نفوذ إيراف في العراؽ يعود إلى أف العرب أداركا ظهورىم لبالد كتقتض". الحرب

الرافدين طويال بعد الغزك األمريكي، فلم يرسلوا سفراءىم إال في كقت متأخر، كبعد عاـ على عقد القمة العربية 
. ىم إلى العراؽ، كعودة العراؽ إلى العربفي بغداد تشير المعطيات إلى أف العرب لم يرموا بثقلهم من أجل عودت

اىتزاز صورة القول العظمى كغلياف في الشرؽ األكسط ىزت الحرب األمريكية في العراؽ صورة الواليات 
فرغم تمكنها من احتالؿ العراؽ بفترة زمنية قصيرة إال أف أمريكا لم تستطع فرض . المتحدة كقوة كبرل في العالم

كما أنها أدت إلى استنزاؼ اقتصادىا بحركب كونية أرىقت الموازنة . تى آخر يـو لهااألمن في معظم مناطقو ح
، كمقاطع الفيديو المسربة عن استهداؼ المركحيات بأبو غرماألمريكية، ككشفت الصور التي خرجت من معتقل 

ىم أنها كشفت زيف كلعل األ. األمريكية للمدنين كالتلذذ بقتلهم للعالم بعضا من جرائم األمريكيين في العراؽ
كفيما يخص  . نظرية تصدير الديمقراطية األمريكية للعالم كأفشلتالدعوات األمريكية للديمقراطية كالعدالة، 

. قد يعصف بها لسنوات طويلة كأثنيالمنطقة فإف الواليات المتحدة فتحت الباب على مصراعيو القتتاؿ طائفي 
الشرؽ األكسط برمتو يغلي "سي الركسي أكسينينكو الذم قاؿ إف كأكتفي في ىذا الجانب بنقل تحذير الدبلوما

إلى اآلف إثر تداعيات ىذا الغزك الذم أدل إلى اختالؿ في التوازف الطائفي الهش في العراؽ، كانتقاؿ العدكل 
 ".إلى بلداف الجوار
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احتالل العراق ًالربيع العربي: أثر جناح الفراشة
5

 

في الصين، فإنها قد تتسبب في كقوع أعاصير في البرازيل أك  المياهىا على حافة إذا قامت فراشة بهز جناحي’’
ىذا المثاؿ ضربو عالم األرصاد الجوية إدكارد لورينز لتفسير االختالالت كاالختالفات . ‘‘في جزر الكاريبي

، ثم طور The Butterfly Effect المناخية التي تجرم في العالم، كأطلق عليو مبدأ بأثر جناح الفراشة
أم فعل رغم ما يبدك بساطتو في الظاىر فإف لو تأثيرا، كقد يتطور ىذا التأثير تطوران ’’ىذا المبدأ لنظرية تقوؿ بأف 

مليء  اإلنسانيإف التاريخ . ككما في الفيزياء يمكن توظيف ىذا المبدأ في التاريخ كالسياسة. ‘‘ىائالن غير متوقع
ما يتخطى آثارىا المباشرة المتوقعة، بما توجده كتستحدثو من تطورات  بأحداث لها من التداعيات كالعواقب

كتغيرات جذرية على البنى كالهياكل السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كلو بعد حين، سواء على المستول 
 .كالدكلي اإلقليميالمحلي أك 

اف لها عظيم التأثير على مجريات كتطور التي ؾ( 1789)على سبيل المثاؿ ال الحصر، ىناؾ مثالن الثورة الفرنسية 
األمور في القارة األكركبية خالؿ القرف الثامن عشر كالتاسع عشر، كىذا األثر لم تظهر عواقبو كتداعياتو سول بعد 

دكران كبيران في ( األخرل اإلحداثجنبان إلى جنب مع بعض )عدة عقود من نهاية الثورة، حيث أدت الثورة الفرنسية 
كىناؾ كذلك الحربين . كالمساكاة، بدعوتها للحرية كاإلخاء اآلفب الديمقراطي كالليبرالي كما نعرفو بزكغ الغر

العالميتين األكلى كالثانية خالؿ النصف األكؿ من القرف العشرين، التي أدتا للقضاء على نظم الحكم التسلطي 
 أكثرإال عقب عشرة أعواـ كربما  كأثارىاكالفاشي في أكركبا ربما لألبد، كلم تظهر تداعيات الحرب العالمية الثانية 

 .من نهايتها

ىو  اإلطالؽربي كتاريخنا المعاصر ىناؾ بالتأكيد حوادث كثيرة من ىذه النوعية، لعل أشهرىا على كفي عالمنا الع
تقسيم كتقطيع أكصاؿ المنطقة العربية كفقان لتوجهات كمصالح القول  أساسوالذم تم على ( 1917)إعالف بلفور 

رين، كىو األمر الذم ساىم في خلق من القرف العش األكؿالتي كانت تسيطر على المنطقة خالؿ الثلث  األكركبية
كىناؾ كذلك ثورة . العديد كالعديد من الصراعات كالنزاعات التي مازالت تعاني منها دكلنا العربية حتى اليـو

على ظهور كتطور الدكلة العربية الحديثة، كبزكغ  األثر، التي كاف لها عظيم 1952الثالث كالعشرين من يوليو 
في  األمريكيةكأخيران كليس أخيران حادثة احتالؿ العراؽ على أيدم القوات . ير العربيةالوعي القومي بين الجماه

                                   
 مركز العربية للدراسات-زيد أبوامحد حممد  5
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من  اآلف، كالتي نجادؿ بأف لها اثر كبير في ما يحدث في المنطقة العربية 2003الحادم كالعشرين من مارس 
 .محيط بهاحراؾ شعبي كجماىيرم يطالب بالحرية كالتحرر من سوار الطغياف كالتسلط كاالستبداد اؿ

، بأف ثورات الربيع العربي نتاج لالحتالؿ األمريكي للعراؽ، كلكننا اإلدعاءإننا ال نقوؿ، كما يحاكؿ البعض تلفيقان 
إلى جانب العديد من المؤشرات الموضوعية كالحقائق التاريخية التي تجعل من الثورات العربية نتيجة  بأنونقوؿ 

من خلل في بنية التفاعالت كالعمل  أحدثتواحتالؿ العراؽ كانت بما حتمية ال مفر من كقوعها، إال أف حرب 
 العربي، كانت بمثابة المسرع للتفاعالت كالتطورات الجارية على أرض الواقع اإلقليميالسياسي في النظاـ 

(Catalyst) كعليو، فإننا نقوؿ أف حادثة عظيمة مثل احتالؿ دكلة . الذم أدل للتسريع بوقوع ىذه الثورات
 أيدمالتقليدية طواؿ ما يقارب من خمسة عقود على  كاإلقليميةربية ىي تقليديان احد أضالع مربع القول العربية ع

التي حاكؿ المحافظوف الجدد التركيج  األكاذيبالخ من .. .ديمقراطينظاـ  أقامةقول عظمى، كاالدعاء إنها تريد 
عربي، كفي نظرة الجماىير العربية ككيفية تعاطيها مع كاقعها لها، سببت اىتزازان كبيران في بنية النظاـ السياسي اؿ

مع كجود نظم عربية خانعة كمسايرة لركب ىذه القول كتخشى مالقاة نفس  كبالتوازماالجتماعي كالسياسي، 
لبزكغ رد  أدلالمصير الذم القاه صداـ حسين، فتماىمت في التبعية كاالنبطاح أماـ القوة األمريكية، كىو ما 

االقتصادية كالمعيشية كالتنموية كحتى )عاكس لدل الجماىير العربية، التي كانت كصلت معاناتها الداخلية فعل ـ
فتزايدت كتيرة الرفض الشعبي الجمعي لهذه الحكومات كزادت موجات االعتراض ( النفسية إلى الحضيض

مقبولة بتاتان من قبل المواطنين، ت االستبدادية التي لم تصبح سارالشعبي على ىذه السياسات كالتوجهات كالمما
 .الجاثية المصرية كتبعتهاكىو التطور الذم بلغ الزبى بانفجار قارعة تونس العظيمة، 

( األكسطكليس الشرؽ )في منطقة العالم العربي  مالديمقراطاألمريكية للتحوؿ  اإلدارةإف الخطة التي كضعتها 
ا، إال إنها ساىمت إلى حد كبير في كقوع ثورات الربيع كإف فشلت في تحقيق األىداؼ التي كانت تسعى إليو

لقد ساىم احتالؿ دكلة عربية كبيرة، كتمزيقها كتقتيل شعبها بمنهجية كتعذيبو بهمجية . العربي بصورة غير مباشرة
ككحشية، كذبح رئيس عربي على الهواء مباشرة في توقيت مقدس لدل المسلمين، كتفتيت كحدة العراؽ، كتهديد 

كتبعية ىذه النظم للعجرفة كالوقاحة األمريكية من جانب كاف لها أثاره العكسية تمامان على  األخرلالعربية  الدكؿ
التوجهات كالسلوكيات الجمعية العربية، كمن جانب أخر، فإف نجاح الواليات المتحدة في إسقاط نظاـ الرئيس 

التحوؿ الديمقراطي  أجراءل صداـ حسين، كممارساتها الوقحة كضغطها على النظم العربية األخرل كإجبارىا عل
 األبوية، أنبتت كأفسحت المجاؿ للكثير من الحريات كالتحرر من قيود التسلط التي فرضتها النظم ألقسرم

فرص كىوامش أكثر اتساعان للعمل السياسي كالمشاركة في العمل العاـ، ككسع  إيجادالعربية، كىو ما ساىم في 
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الي رفع مستول المطالب الجماىيرية كالمعارضة السياسية، كىو األمر ، كبالتكاإلعالـمن نطاؽ حرية الصحافة 
االقتصادية كاالجتماعية التي ظل يعاني من المواطن العربي بصورة  األكضاعالذم تراكم بصورة عكسية مع تردم 

 .لوقوع الثورات العربية، كىو ما يعرؼ بأثر جناح الفراشة األمرأدت في نهاية 

ما عرؼ بنموذج  أعماركلكن استطالة . قوع تغيير جذرم في األكضاع العربية القائمةلم يكن ىناؾ مفر من ك
في العالم العربي طواؿ العقود التالية لنهاية الحرب  ‘‘Authoritarian Stability االستقرار بالسلطوية’’

الكثيرين بأف ىذه  الباردة، كعدـ امتداد الموجة الثالثة للتحوؿ الديمقراطي إلى منطقة الشرؽ األكسط، أكىم
كمع كصوؿ . خاصة بها كما أدعى مفكرين مثل مايكل ىدسوف كغيره‘‘ استثنائية’’أك ‘‘ مناعة’’المنطقة لديها 

أخر رئيس محافظ )الجدد لسدة الحكم في كاشنطوف بعد غياب ما يزيد عن خمسة عشر عامان  فالمحافظيجوقة 
، كبسبب 2001قوع أحداث الحادم عشر من سبتمبر كك( 1988-1980للواليات المتحدة ىو ركنالد ريغاف 

في كاشنطوف كمن قبلو لوبي البتركؿ، فقد عملت ىذه  اإلسرائيليعمق االرتباط بين المحافظين الجدد كاللوبي 
تغيير النظم بالقوة ’’بجدكل ما يسمى بمنهج ( المسيحي الجديد) االبنالدكائر على إقناع الرئيس جورج بوش 

كركج لو منظرين من نوعية دانياؿ بايبس كبوؿ ككلفيتز كبرنارد لويس  دعاكىو األمر الذم ‘‘ جالجبرية من الخار
كمعهد كاشنطن لسياسات  RAND ككلياـ كريستوؿ كغيرىم، كساندتو مؤسسات بحثية كبيرة من نوعية راند

 .كغيرىا من المؤسسات WINEP الشرؽ األدنى

الشرؽ األكسط سيكوف بمثابة كرة الثلج التي ستأخذ في طريقها  حيث جادؿ ىؤالء بأف تغيير نظاـ استبدادم في
مثل )كافة النظم االستبدادية األخرل في المنطقة التي تأكم أكبر أعداء كمناؤين للواليات المتحدة كالغرب 

موىمين الرئيس كإداراتو بأف ذلك سيكوف مهمة سهلة كمربحة كمحل ( القاعدة كغيرىا من الجماعات المتطرفة
كلكن بحدكث الغزك . كترحيب من حلفاء لواليات المتحدة في المنطقة، بل كحتى من الشعب العراقي ذاتو اؿإقب

النظاـ من الخارج، كقع ما ال يحمد عقباه، كأتت رياح االحتالؿ بما لم تشتهيو سفُن المحافظين  إسقاطكمحاكلة 
 .الجدد

يرجح )الحرب  أنتجتولقتلى كالجرحى المأىوؿ الذم لالحتالؿ كارثية، بسبب عدد ا األكليةلقد كانت النتائج 
كالتدمير كالتخريب الذم لحق بواحدة من أعرؽ ( مليوف كنصف إنساف عراقي القتلىالكثير أف يتخطى حجم 

الدكؿ العربية في كافة المجاالت كاألصعدة، بصورة كصلت معها البالد ألكضاع تقارب ما قبل التاريخ، كتحتاج 
ىذا الفشل االستراتيجي الهائل فجر غضبان شعبيان . مئات، السنين للعودة للمدنية من جديد لعشرات، إف لم يكن

حتى أف أم تقدـ أك تحوؿ ايجابي إف كجد غطت . ليس فقط عربيا أك إسالميان بل كحتى عالميان كأمريكيان بالذات
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  .عليو فداحة الخسارة كالتكاليف

مة التفكير االستراتيجي األمريكي، بصورة كصلت لحد االدعاء بقرب كبدأ الكثير من المعلقين كالخبراء في مهاج
 .أفوؿ اللحظة القطبية األمريكية كقرب بشائر عصر التعددية القطبية

 كإجراءكبداية االستقرار ( من كجهة نظر المؤيدين لالحتالؿ)إال أف التطور التدريجي لألكضاع في العراؽ 
كإف تمت تحت راية االحتالؿ كبحماية )العراؽ بصورة ديمقراطية كنزيهة االنتخابات البرلمانية كالرئاسية في 

سيجعل من الهدؼ الذم كاف يتمنى ( صصة الطائفيةاالدبابات كقوات المارينز كقائمة على أساس المح
 .المحافظوف الجدد تحقيقو على المسار الصحيح للوصوؿ لمبتغاه، كلو بعد حين

، إال إننا ال يمكن أف االدعاءاتكب تلفيق الحقائق التي تمتلئ بو مثل ىذه بغض النظر عن العوار المنطقي كأسل
نقلل من الدكر المحفز أك الُمسرِع الذم مارسو االحتالؿ األمريكي على األكضاع السياسية في المنطقة، حيث 

نطقة العربية في حالة الحراؾ السياسي كاالجتماعي الذم شهدتو الم إنكارهالعراؽ بجزء ال يمكن  احتالؿساىم 
إف كالمنا ىذا ال يجب أف يفسر تحت أم ظرؼ بأنو يوحي . كتوج بوقوع ثورات الربيع العربي 2004منذ العاـ 

فما نقصده ىو أف االحتالؿ األمريكي للعراؽ . بل على العكس تمامان ‘‘ صنيعة أمريكية’’بأف ثورات الربيع العربي 
ماعية الرافضة كالمعارضة لالستبداد المحلي كللعجرفة كالبلطجة لعب دكران مسرعان للتفاعالت السياسية كاالجت

الدكلية التي تمارسها الواليات المتحدة األمريكية، كذلك عن طريق متغيراف أساسياف ىما، زيادة الضغط الغربي 
مستول المعارضة الشعبية كرفضها للسياسات  ارتفاععلى النظم العربية للبدء في اإلصالح، كالثاني ىو 

حكومية، جنبان إلى جنب مع استمرار تردم األكضاع التنموية كاالقتصادية كالتعدم الممنهج المستمر على اؿ
 .حقوؽ اإلنساف العربي

األمريكية بقيادة جوقة المحافظين الجدد كانت من البداية تنظر الحتالؿ العراؽ  اإلدارةلقد سبق الذكر بأف 
رأس الحربة في مشركع نشر الديمقراطية كالحرية في منطقة الشرؽ األكسط بما يساىم في تخفيض حدة  باعتباره

في المنطقة  اإلسرائيليةللواليات المتحدة كلحلفائها الغربيين، التخلص من أعداء الدكلة  اإلرىابيةالتهديدات 
الليبرالية، اقتصاد السوؽ، العلمانية )يم الغربية كتحويل المنطقة لتبني منظمة الق( العراؽ، إيراف، سوريا، حزب اهلل)

دكف أم اىتماـ . بما يساىم في تخفيف كطأة موجات العداء للغرب كألمريكا المتفشية في المنطقة( الخ... 
العرب، أم أف الغرض من كراء ذلك باألساس إقامة ديمقراطية  المواطنينحقيقي بتحسين مستول معيشة كظركؼ 

أم إنها ديمقراطية موظفة فقط لتحقيق صالح الغرب  (Contingent Democracy) قاشتراطيغائية أك 
إسرائيل باستغالؿ األجواء المكارثية المعادية كالكارىة للعرب  أنصارحيث قاـ . العرب للمواطنينكليس 
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كللمسلمين المنتشرة داخل الواليات المتحدة عقب أحداث سبتمبر، كتعبئة الشعب األمريكي ضد ىؤالء 
مرتكب ىذا الفعل  بأنوكىو األمر الذم دعمتو لألسف كقائع مثل اعتراؼ بن الدف . ‘‘الهمج أعداء الحضارة’’

اإلجرامي، كقياـ الكثير من المسلمين كالعرب باالحتفاؿ بهذه المأساة تعبيران عن شمتها في السياسات األمريكية 
 .بما أصابو تهاجااب، كليس كرىان في الشعب األمريكي أك اإلسالميفي العالم 

كراىية ألمريكا كلشعبها  باعتبارهاليمينية المتشددة نجحت في تقديم ىذا للشعب األمريكي  اإلعالمية اآللةإال أف 
االعتياديين المبرر األخالقي للقياـ  األمريكيينكبالتالي كجد لدل الكثيرين من . كألسلوب الحياة األمريكية ذاتها

 .‘‘ركبان عادلةح’’ باعتبارىابهذه الحركب، 

في أبريل من نفس العاـ بدأت أبواؽ ( عاصمة العباسيين)كسقوط بغداد  2003مارس  20قبيل غزك العراؽ في 
سياسية كاقتصادية كاجتماعية  إصالحاتإلجراء ( بال استثناء)المحافظين الجدد كالصقور في دعوة الدكؿ العربية 
كالتشدد في  اإلرىابلمتحدة كتساىم في القضاء على جذرية، تساعد على تخفيف حدة العداء للواليات ا

 .مجتمعات ديمقراطية متحررة إقامةالمنطقة، كتساعد في 

مبادرة الشراكة ’’األسبق كولين بأكؿ  األمريكيبلغت ذركة ىذه الدعاكم بالمبادرة التي قدمها كزير الخارجية 
كدعى فيها ( 2002ديسمبر )التي قدمها قبيل أربعة شهور من احتالؿ العراؽ ‘‘ األمريكية مع الشرؽ األكسط

العالم العربي في منظومة االقتصاد العالمي  إدماج، كضركرة األكسطللتحوؿ الديمقراطي الحقيقي في الشرؽ 
، كالتحالف مع معسكر الحرية مع الواليات المتحدة لألخرأكثر انفتاحان كقبوالن كتغيير مناىج التعليم لتكوف 

‘‘ الشرؽ األكسط الكبير’’نفسو مبادرة  االبنجورج بوش  األمريكيكبعد احتالؿ العراؽ أطلق الرئيس . كحلفائها
عبرىا الرئيس  دعاالتي ك‘‘ لتحرير العراؽ’’أك مشركع التغيير الديمقراطي في الشرؽ األكسط، في الذكرل األكلى 

كافة الحواجز كالقيود التي تعيق كتمنع تشجيع الديمقراطية كالحكم الصالح  إزالةاألمريكي الدكؿ العربية إلى 
بدء  2006كمع إعداـ صداـ حسين في العاـ . كتوسيع الفرص االقتصادية كبناء مجتمع المعرفة في العالم العربي

  .أف ىذه الضغوط باتت تؤتي ُأكلها

 

 اإلصالحاتحيث بدأت النظم العربية، تحت خشيتها من أف تلقى مصير صداـ حسين، في إجراء بعض 
حيث قامت دكالن . كالتغييرات السياسية كاالجتماعية التي كانت تعتبر من قبل نوعان من المحرمات أك المقدسات

بصورة أصبح لجماعة ( 2005)كبير مثل مصر على سبيل المثاؿ بالسماح بإقامة انتخابات برلمانية حرة إلى حد 
مقعدان في مجلس  88خارجة عن القانوف، كجماعة اإلخواف المسلموف  باعتبارىاكانت تقليديان ينظر إليها 

التي حصل فيها المرشح أيمن ( 2007)لمنصب الرئيس أماـ حسني مبارؾ  آخرينالشعب، كتم السماح بترشح 
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من األصوات قبل تزكير النتائج لصالح % 25حصولو على من األصوات، كترددت أنباء عن % 7نور على 
حيث أعلن . ككذلك األمر حدث في سوريا كاليمن كالجزائر كالمغرب كحتى في ممالك الخليج العربية. مبارؾ

مثل تخفيف القيود على دخوؿ  إصالحية إجراءاتالملك السعودم عبد اهلل بن عبد العزيز على اتخاذ حزمة 
خفيف الرقابة على المرأة، فتح باب االنتخاب لمجلس الشورل الذم استحدث كجوده للمملكة، ت األجانب

استجابة للمطالب األمريكية، ككذلك تم تعديل الخطاب الديني كبعض المناىج التعليمية داخل المملكة ُأعتقد 
 .بأنها تشجع على العنف كالكراىية

في سقف المعارضة الشعبية للنظاـ الحاكم كللسياسات عمومان شهدت المنطقة توسعان ملموسان في حرية الصحافة ك
حتى عندما كانت األكضاع تتردل في العراؽ، بما يسمح لهذه النظم . الحكومية بصورة غير مسبوقة من قبل

، كتقع بعض االنتكاسات خصوصان في مجاؿ حقوؽ باإلصالحالمستبدة بالتالعب كالخداع في مدل تمسكها 
ألمريكية ساىمت إلى حد كبير في إسراع عجالت المعارضة الوطنية كتوسع خطواتها اإلنساف، إال أف الضغوط ا

 .كمساعيها لتحقيق التحوؿ الديمقراطي كاالقتصادم المأموؿ، دكف االرتباط بالخارج أك بالتحالف معو

ية الخارجية مع ىذا العامل، استفادت المعارضة الوطنية كالشعبية من الضغوط التي مارستها القول الدكؿ ارتباطا
المعارضة ارتباطان مباشران مع ىذه القول، كىو  أطياؼعلى عمالئها كككالئها المحليين، دكف أف يكوف لدل أغلب 

 .الداخلي لإلصالحما ينفي عنها شبهة االستعانة بالمحتل أك بالخارج 

، كاستمرار تردم األكضاع النظم السياسية العربية للواليات المتحدة كللغرب من جانب كمهادنةلقد ساىمت تبعية 
عن تحقيق التنمية أك استكماؿ عملية التحوؿ االقتصادم  األنظمةالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية نتيجة عجز 

كالتعدم على كرامتو، كتفشي الفساد  اإلنسافكالنمو المستداـ من جانب أخر، كفي استمرارىا في انتهاؾ حقوؽ 
كعجز المؤسسات الرسمية عن القيم باألدكار المنوطة بها من جانب رابع، في تسريع كتيرة االحتقاف االجتماعي 

 .كالسياسي في المجتمعات العربية، بما أدل لتزايد حدة الرفض كالغضب الشعبي بين جموع المواطنين

، اعتراضان 2003كالتظاىرات الجماىيرية الكبيرة في االنتشار منذ العاـ  نتيجة لذلك بدأت ظاىرة االعتصامات
عن المساندة كالسكوت العربي على احتالؿ العراؽ، ثم تنبهت ىذه الجماىير كأدركت أف األكضاع في القاىرة أك 

كتقـو من فبدأت المظاىرات تخرج . تونس أك صنعاء أك الجزائر ال تختلف كثيران عن تلك الموجودة في بغداد
كحقوؽ العماؿ ( 2007احتجاجات موظفي الضرائب العقارية )أجل قضايا محلية مثل المطالب الفئوية 

االعتداء على الصحفيين كالقضاء المصرم )كانتهاكات حقوؽ اإلنساف ( 2008احتجاجات المحلة الكبرل )
دكالن مثل مصر، التي كصل عدد كبات خركج المظاىرات أمر اعتيادم في ( كعلى أفراد عاديين مثل خالد سعيد



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مركز أضُاء للبحُث َالذراساث اإلستراتيجيت
 أحذ مؤسساث المجمُعت العراليت للتسُيك َالتطُير

www.adhwaa.org 
 واالقتباس حمفوظة ملركز أضواءحقوق النسخ 

24 

لما يزيد عن ثالثة  2011يناير  25كحتى قبيل انفجار ثورة  2003االحتجاجات منذ حرب احتالؿ العراؽ 
أالؼ احتجاج كتظاىرات، حسب الدراسة التي قامت بها الباحثة إيماف رجب من مركز االىراـ للدراسات 

 .كاإلستراتيجيةالسياسية 

ة المستبدة بين شقي رحى منذ احتالؿ العراؽ، كربما بصورة أقل كطأة منذ كقوع أحداث لقد كقعت النظم العربي
-in) اإلقليمحيث زرعت الحرب قول دكلية كبرل ألكؿ مرة داخل . 2001الحادم عشر من سبتمبر 

shore)  الحرب العالمية الثانية على الشاطئ أعقبتكليس كما اعتادت طواؿ الفترة التي (off-shore) 

ىذه النظم بالخطر كاالنكشاؼ أماـ ىذه القول، التي كانت تتوىم إنها  أحساسالمتغير الذم ضاعف من  كىو
كدعوتها لإلصالح كالدمقرطة لم تجد ىذه النظم مهرب إال تملق  األمريكيةكمع الوجود المادم للقوات . حليفتها

ل مصالحها كعلى استمرارىا في الحكم، القول المحتلة كتقديم المزيد من التنازالت كفركض الطاعة حفاظان عل
اعتقادان منها بأف الواليات المتحدة ليست جادة في ما تدعو إليو كتحاكؿ بنائو في المنطقة، تمامان كما كانت طواؿ 

 .العقود السابقة

ة بتقديم التنازالت للواليات المتحد أنهافقد اعتقدت . في تقدير الموقف من جانبين أخطأتإال أف ىذه النظم 
حيث كانت اإلدارة األمريكية تخطط لذلك تمامان، أم انتزاع . ضغوطها عنها، كىو ما لم يحدث األخيرةستخفف 

أكبر قدر ممكن من التنازالت كتوسيع مكاسبها كالحفاظ على مصالحها في المنطقة عن طريق إكراه ىذه النظم 
غاـ، فتم استنزاؼ ىذه النظم من جانب الواليات المستبدة معدكمة الشرعية، كالتي ال تحتـر سول لغة القوة كاإلر

المتحدة بصورة باتت تشعر معها بأف الواليات المتحدة ال تبالي البتة بحلفائها كمعاكنيها قدر اىتمامها بمصالحها 
  .الوطنية، كىو األمر الذم ينذر بعواقب كخيمة على الجميع في المستقبل

 .الدعوات كاستمرت في ابتزاز ىذه النظم حتى الرمق األخير إال أف الواليات استمرت في تجاىل مثل ىذه

الخطأ األخر في التقدير ىو اعتقاد ىذه النظم أف مزيدان من الحريات كالحقوؽ للمعارضة كللجماىير لن يضرىا 
إال أف ىذا االفتراض أيضا كاف . االحتجاجات كالغضب الشعبي كطأةبشئ، بل على العكس سوؼ يهدأ من 

كتغافلت عن السياؽ التاريخي كالمعرفي ( الرجعية كالمتصلبة الشرايين)قللت الحكومات العربية  لقد. خاطئان 
التي ساىمت إلى حد كبير في سهولة تعبئة . العرب كالمواطنينللحظة التكنولوجية التي تحيا فيها المجتمعات 

كصور تعبير غير  كاليات المواطن العادم كحشده لنصرة قضية بعينها، بوسائل (Activism) كحشد كتفعيل
أكالن بواسطة )حيث ساىمت ثورة االتصاؿ . تقليدية، مختلفة عما عهدتو ىذه النظم كأدكاتها القمعية كالتجسسية

الصحافة، ثم عن طريق القنوات الفضائية كالستااليت، ثم ثورة االنترنت كأخيران ثورة كسائل االتصاؿ االجتماعي 
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عاـ بعيدان عن عيوف بصاصي كمحتسبة ىذه ( سياسي كاجتماعي)مجاؿ في خلق ( على حد قوؿ مارؾ لينش
 .النظم

لقد لعبت حرية الصحافة دكران جوىريان في كشف شبكات الفساد كالتخريب كبيع األكطاف كالعمالة للخارج بما 
ية ساىم في رفع مستول الوعي بحقيقة ىذه النظم كسلوكياتها في الداخل كالخارج، كساىمت القنوات الفضائ

كقدرة على الوصوؿ لكافة طوائف كطبقات الشعب  مهوؿبما لها من انتشار ( الخاصة منها تحديدان ) كالتلفزيونية
في نشر كتوعية الجماىير بحجم الفساد كالخراب كاالنتهاكات التي تقـو بها ىذه النظم تجاىهم، فساىمت 

درؾ كتعرؼ حقيقية ما يجرم كتسمع كترل ، كبدأت الناس تالمواطنينبذلك في رفع مستول الوعي الجمعي بين 
ممنوع االقتراب  ألهوبأعينها ىجومان غير مسبوؽ على أكبر رجاؿ الدكلة ممن كاف يعتقد إنهم معصوموف أك نصف 

 .منهم

الذم ساىمت بو شبكة االنترنت بأدكاتها المختلفة ( الغير معهود أك مسبوؽ)كأخيران كاف الدكر العظيم 
 (Virtual كىمي)في خلق مجاؿ عاـ شبكي ( كغيرىا...، اليوتيوب كالفيسبوؾ إلخباريةاالمدكنات، المواقع )

كاألحزاب كالنقابات )نجح في جمع الطبقة الوسطى التي فشلت أغلب القنوات السياسية الوسيطة الكالسيكية 
ة التي تتمتع حيث ساىمت الخصوصية كالفرادني. في توحيدىم كتكتيلهم كراء قضية كاحدة( األىليةكالجمعيات 

الشبكية في رفع مستول الخياؿ السياسي كطرؽ البحث عن حلوؿ لألزمة التي تعاني  كاألدكاتبها ىذه الوسائل 
 األمورالتي ظنت النظم إنها تلهي بها شعوبها كتشتتهم عن ‘‘ اللعبة’’فكاف أف تحولت العطية أك . منها أكطانهم

 .ىاية المطاؼالسياسية إلى معوؿ لهدمها كربما لقتلها في ف

 إليوما نريد قولو في النهاية ىو أف ثورات الربيع العربي كانت حتمية تاريخية، كلكن المتغير الذم لم يتم النظر 
كالدكلية المحيطة  اإلقليميةكتناكلو بشكل من التفصيل ىو الدكر الخارجي الذم مارستو بعض التغيرات في البيئة 

 أمريكا احتالؿكالمتمثل في ‘‘ أثر جناح الفراشة’’كن أف نطلق عليو حيث مارس ما يم. بالمجتمعات العربية
للعراؽ، كمتغير أكلي كبدائي، في تحريك موجة كاحدة في محيط التغيير كالتحوؿ في الشرؽ األكسط، كىي 

جساـ  إحداثالموجة التي تداخلت كتفاعلت مع بعض المتغيرات كالتحوالت األخرل بصورة أدت إلى كقوع 
 .امان عما كاف متوقعان تمامان في البدءمختلفة تم

لعبت دكران كبيران في تسريع كقوع ىذه الحتمية التاريخية، دكف أف يعني  2003إف كاقعة احتالؿ العراؽ في العاـ 
إف االحتالؿ األمريكي للعراؽ بما أحدثو من . ذلك أف ىذه الثورات نتاج لهذه التحوالت الخارجية أك بواسطتها

، أكجد ردة فعل عكسية تمامان أصابهاالقتل كالتخريب الذم  كإحداثء على دكلة عربية كبيرة، صدمة االستيال
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بين الشعوب العربية  ألهوياتيفالتماثل . لدل الجماىير العربية على مثل ىذا السلوؾ، كلو في الالكعي الجمعي
، كبدأ البحث عن الجاني فيما كقع، بدأت القائمة أصابوجعل الجماىير العربية تتماىى مع المواطن العراقي فيما 

بأف ىناؾ مجـر من الداخل كىي النظم العربية المستبدة، فبدأت  لالقتناعبالغرب كأمريكا حتى كصلت الجماىير 
كعليو فقد . أعداء لألمة، سواء الوطنية أك القومية تراىمكذلك تناضل ضد ىذه النظم كجزء من حربها على من 

أدل لوقوع تغيير تاريخي عظيم في العالم العربي، مغاير كمتضاد ‘‘ جناح فراشة’’تالؿ العراؽ كػ كانت حرب اح
 .تمامان لما كاف يأمل إحداثو كتنفيذه في المنطقة كما كانت تسعى كتتمنى الواليات المتحدة

غربية، محبة للثقافة بدالن من تساىم حرب العراؽ في تحويل المنطقة لمنطقة نفوذ أمريكي، ذات ميوؿ ديمقراطية 
، ذات نزعة سلمية تجاه إسرائيل، رأسمالية كمؤمنة باقتصاد السوؽ كتابعة كخانعة للقوة األمريكية كاألمريكيةالغربية 

بالنظم المستبدة التي  اإلطاحةكخزعبالت المحافظوف الجدد، أدت حرب العراؽ إلى  أدبياتالخ مما طرحتو ... 
الواليات  بمعاداةيات المتحدة كالغرب، كساىمت كذلك في انتشار شعور كبير أكجدتها كساندتها كرعتها الوال

المتحدة كالنزعة نحو االستقالؿ الخارجي كرفض التدخل في الشئوف الداخلية للدكؿ، رفض السياسات 
القتصادم المسئوؿ األكؿ عن تدىور مستول المعيشة كالتدىور ا كاعتبارىااالقتصادية الليبرالية كالنيوليبرالية بل 

كالبحث عن بديل ثقافي كمعرفي ( الغائية كاالشتراطية)العربي، كمن جانب أخر رفض مفهـو الديمقراطية األمريكية 
كىو مضاد تمامان لما كانت تريده كتحلم أمريكا بتحقيقو عندما أقدمت على . كالثقافة الوطنية المجتمعكليد 

 .احتالؿ العراؽ

يات المتحدة ىي صانعة الثورات الشعبية التي شهدىا عالمنا العربي، كتكرير مثل الوال بأفليس من المقبوؿ القوؿ 
ىذه األقاكيل يمثل اىانة كتحقيران للشعوب العربية قبل أم طرؼ أخر، كلكن ما يمكن قولو أف الواليات المتحدة 

طرؼ المسيطر على كونها اؿ كاإلقليميةكقول دكلية عظمى، لها تأثير جوىرم على طبيعة التفاعالت الدكلية 
لو تداعياتو المتعددة على ( أك حتى داخلية)النظاـ الدكلي، كىو ما يجعل من قيامها باتخاذ أم سلوكيات خارجية 

إف القول الدكلية . ، كالن حسب مناعتو كمدل ارتباطو بمنظومة المصالح األمريكيةاألخرلالدكلية  اإلطراؼبقية 
، كباحتاللها للعراؽ كانت الواليات المتحدة تسعى اآلخرينحساب  بكل تأكيدان تسعى لتحقيق مصالحها على

 اعتبارهال يمكن  أالفكما ذكرناىا من قبل، كنجاحها في عدـ تحقيق بعضها حتى  األىداؼلتحقيق عدد من 
 اعتبارهخسارة لها، فالصراع ما زاؿ دائران، ككقوع نتائج عكسية كغير متوقعة جراء االحتالؿ ال يمكن كذلك 

الثورات، كمدل نجاحنا في استغاللها كنقطة  أنتجتهاصاران لنا نحن العرب، فطريقة تعاملنا كإدارتنا لالزمات التي انت
بداية لالستقالؿ كالبناء كالتحوؿ الديمقراطي كمواجهة التحديات التي خلقتها ىذه الثورات كالمخاطر التي تحيط 
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إما أف تتحوؿ حالة احتالؿ العراؽ من مجرد انتكاسة في ؼ. بها من الخارج، ىو الذم سيحدد مصير ىذا الصراع
أك أف ( عصور كسطى جديدة)مسيرة التاريخ العربي الحديث إلى بداية لعصر من االحتالؿ كالتبعية الكاملة للغرب 

ينجح العرب في تحويلها لتكوف نقطة انطالؽ لهم نحو التحرر كاالنطالؽ كالعودة للمستقبل، ببناء مجتمعات 
كذلك بالعمل . كتساىم بايجابية كبفعالية في العالم اإلنسافديمقراطية كحداثية صناعية، تحتـر حقوؽ عربية 

كليس فقط ... الداؤكب كالصادؽ ألف تكوف ىذه الثورات المجيدة بداية لبناء نموذج حضارم كمعرفي جديد 
 .مجرد ىواء ساخن
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 6كردستان َالتلُيح بُرلت الطالق

 
ليصنع من تجمعات  األكؿبيكو كتسليم العراؽ للملك فيصل  –على تنفيذ اتفاقية سايكس مّر ما يقارب القرف 

نموذج الدكلة العراقية الذم جرل بناؤه لم يعتمد على توحيد . بشرية غير متجانسة دكلة تحت الوصاية البريطانية
كفي شماؿ العراؽ في . ضادالمصالح كالشراكة المصيرية قدر اعتماده على القوة التي أكجدت العنف كالعنف الم

كاليـو يواجو . إقليم كردستاف لم تتوقف الثورة منذ ثالثينات القرف الماضي إال بعد سقوط نظاـ صداـ حسين
. العراؽ خطر التفكك إلى كحداتو األساسية المكونة

 

ىجٌم على بغداد  

 
البرلماف تعّرض رئيس الوزراء العراقي نورم المالكي لهجـو عنيف شنتو رئاسة إقليم كردستاف بعد مصادقة   

لجلسة البرلماف، بعد  األكرادمليار دكالر، بمقاطعة النواب  119العراقي على الموازنة العامة للبالد البالغة 
كاتهم بياف . اإلقليمالعاملة في  األجنبية بسبب الخالفات حوؿ مستحقات شركات النفط التأجيلمن  أسابيع

، "افتعاؿ األزمات، كتدكيرىا كتصعيد التوتر"كمواصلة " االنفراد كالتسلط كاإلقصاء"رئاسة اإلقليم المالكي بػ
اتخاذ القرار انفراديا، كاالعتماد على التصويت العددم، يشكل خرقا فظا "كاعتبر البياف . كتمزيق كحدة البالد

الطالؽ بيد أربيل كأكد ىوشيار ". العملية السياسية كللقاعدة التي بني عليها الدستور إلطالؽ أساسالكل ما كاف 
أف الوزراء األكراد مستعدكف ( كىو قيادم في الحزب الديمقراطي الكردستاني)زيبارم كزير الخارجية العراقي

بينما أكد البارزاني . مسعود البرزاني لالنسحاب من الحكومة المركزية في حاؿ أمرىم بذلك رئيس إقليم كردستاف
الطريق "، أك أف يسلك كل طرؼ "حقيقية"، عارضا على الحكومة المركزية في بغداد عقد شراكة "التبعية"رفضو 

حقيقية على كل  أزمة"نظامو السابق، يعيش  إسقاطمنوىا بأف العراؽ بعد عشر سنوات على ". الذم يراه مناسبنا
ف بغداد كأربيل فقط، بل في العراؽ كلو نتيجة عدـ االلتزاـ بالدستور، كعدـ تنفيذ كىي ليست بي.. األصعدة

إلى تشكيل الحكومة  أدلبرعاية مسعود بارزاني  2010اتفاؽ أربيل عاـ ". اتفاقية أربيل بين القول السياسية

                                   
 روسيا اليوم– كشكيهرائد  6
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 أيادئمة العراقية العليا، على أف يرأسو زعيم القا اإلستراتيجيةالحالية، كنص على تشكيل مجلس السياسات 
عالكم، كأف ترشح القائمة العراقية شخصية لترأس كزارة الدفاع، كما نّص على مراجعة العديد من المناصب 

لكن القول السياسية تتهم رئيس الحكومة نورم . منها كترشيح ىيئة جديدة للمساءلة كالعدالة األمنيةكخاصة 
دكلة القانوف عدناف السراج إلى أف  ائتالؼعضو  أشار في ىذا الشأف. المالكي بالتنصل من ىذا االتفاؽ

الحكومة  كإدارةتكريس كضع خاص إلقليمهم بالنسبة للمخصصات  إلىكردستاف يسعوف  إقليمالمسؤكلين في 
كىدد القيادم في كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي محسن السعدكف بإعالف كردستاف . كالعقود

من الدستور منحت اإلقليم صالحية  112عن الحكومة المركزية في بغداد، منوىا بأف المادة استقاللو النفطي 
عائدات النفط لمن؟ ككاف األعضاء األكراد في البرلماف العراقي قد قاطعوا جلسة التصويت . إدارة ملفو النفطي

ع مستحقات شركات النفط على موازنة العاـ الجارم، احتجاجا على عدـ تضمين الموازنة المبلغ المخصص لدؼ
المتعلقة بمصير كركوؾ، فضال عن الخالؼ حوؿ  140العاملة في إقليم كردستاف العراؽ، كالخالؼ حوؿ المادة 

كردستاف كمستحقات للشركات  إقليمكبدال من المبلغ الذم يطالب بو (. قوات كردية محلية) ميزانية البشمركة
مليار دكالر ، فقد ُخصص ضمن الموازنة فقط ما  3.5من  أكثرذم يبلغ كاؿ اإلقليمالعاملة في  األجنبيةالنفطية 
موبيل كشيفركف  أكسوفمليوف دكالر لشركات النفط العاملة في كردستاف، كمنها شركات كبرل مثل  644مقداره 

الخالؼ حوؿ الموازنة فتح جبهة جديدة في نزاع طويل بين الحكومة . نفط الركسية ـكغاز بركاألميركيتين 
لمركزية كإقليم كردستاف، كقد كقعت سلطات ىذا األخير في السنوات األخيرة عقودا مع شركات نفط عالمية ا

مليار دكالر لتغطية  3.5بشكل مستقل دكف موافقة بغداد، كيعتبر اإلقليم أف الحكومة المركزية َمدينة لو بأكثر من 
على مدل السنوات الثالث الماضية، غير أف بغداد  العاملة ىناؾ األجنبيةالتكاليف التي تحملتها شركات النفط 

بغداد من جانبها كتطالب . العقود المبرمة بين كردستاف العراؽ كشركات النفط األجنبيةتتمسك بعدـ قانونية 
حكومة اإلقليم بعشرة مليارات دكالر، ىي إيرادات تصدير اإلقليم لكميات من النفط الخاـ خالؿ السنوات التي 

ككانت حكومة كردستاف العراؽ قد أكقفت شحن النفط الخاـ عبر خط أنابيب تسيطر عليو . 2008تلت عاـ 
تركيا بواسطة  إلىمباشرة بغداد، يصل إلى ميناء جيهاف التركي، كشرعت منذ أشهر بتصدير النفط الخاـ بصورة  

الدستورم حصريا في  في حين تعتبر بغداد أنها صاحبة الحق. الشاحنات دكف أخذ موافقة الحكومة المركزية
تحالف كانقساـ . كأربيلكىذا الموضوع أصبح مركزيا في نزاع يتسبب في توتر العالقات بين بغداد .تصدير النفط

كمخاكؼ جالؿ طالباني يتلقى العالج في ألمانيا إثر إصابتو بجلطة دماغية، كالغموض المحيط بمصير حزب 
ؿ طالباني يثير قلق البارزاني كحزبو الديمقراطي الكردستاني االتحاد الوطني الكردستاني بعد غياب رئيسو جال
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الذم يحكم النصف اآلخر من المنطقة الكردية، في كقت يشهد فيو التوازف الطائفي الهش في العراؽ توترا تغذيو 
 ككاف التفاىم في الحكومة اإلقليمية بين االتحاد الوطني الكردستاني كالحزب الديمقراطي. األزمة السورية

، كشكل اتفاؽ تقاسم  األخيرةالكردستاني قد ساىم في االزدىار السريع الذم شهده اإلقليم في السنوات 
غير أف الحكومة اإلقليمية الكردية المشتركة تخفي . السلطة بين الحزبين جبهة موحدة ترعى مصالحهما في بغداد

. في منتصف التسعينيات األخربعضهما ضد صراعا ما زاؿ يحتدـ بين الحزبين اللذين خاضا حربا أىلية عنيفة 
لكل حزب مجاؿ نفوذه في المنطقة، كيتركز تواجد الحزب الديمقراطي الكردستاني حوؿ أربيل كفي الشماؿ 
الغربي المتاخم لحدكد سورية كتركيا، في حين يسيطر االتحاد الوطني الكردستاني على السليمانية كالمناطق 

االتحاد الوطني . كال يتمتع أم منهما بشعبية في معقل اآلخر. حدكد مع إيرافالكردية الجنوبية المتاخمة لل
، 2009الذم انفصل عن الطالباني عاـ ( غوراف)المعارض " حزب التغيير"الكردستاني فقد بعض نفوذه لصالح 

السياسية،  كبخركج الطالباني من الساحة. نتيجة تنديده بالفساد كالحكم السلطوم األنصاركجذب عددا كبيرا من 
من المتوقع حدكث المزيد من االنشقاقات في صفوؼ االتحاد الوطني الكردستاني، كانضماـ المنشقين إلى 

حزب التغيير الذم تحدل البارزاني بالفعل بمطالبتو بانتخاب الرئيس عن طريق البرلماف بدال من التصويت 
غدت أكثر ( دىوؾ كأربيل كالسليمانية)راؽ أمن كازدىار المحافظات الكردية الثالث في شماؿ الع. الشعبي

. قنصلية كسبع جامعات، كمطاراف 25سنويان، كفيها اآلف % 12ينمو اقتصادىا بنسبة . المناطق أمنان كازدىاران 
شركة متعددة الجنسيات مثل  50شركة تركية من استقرار كردستاف العراؽ، إلى جانب  1500كقد استفادت 

عالقات اقتصادية متميزة مع تركيا كفي كقت (. جوف دير)، ك(ىانت أكيل)، ك(كفشيفر)، ك(توتاؿ)، ك(إكسوف)
دكلة ''تدىورت فيو العالقات بحدة بين أنقرة كبغداد، كأعلن رئيس الوزراء العراقي نورم المالكي، أف تركيا 

كراد كاألقلية ، كيقوؿ مسؤكلوف عراقيوف إف أنقرة تتدخل في شؤكنهم الداخلية كتعزز عالقتها مع األ''عدائية
توسع أنقرة ركابطها االقتصادية كالدبلوماسية مع الحكومة . السنية في محاكلة لتقويض الحكومة في بغداد

ألف شركة تركية في الشماؿ العراقي، بينها بعض المصارؼ الشهيرة كشركات التجزئة  حواليالكردية، حيث تعمل 
، ما جعل العراؽ ثاني أكبر 2012مليار دكالر عاـ  10.8ككصلت الصادرات التركية للعراؽ إلى . كالفنادؽ

. إلى العراؽ من الصادرات التركية 70%كالشماؿ ىو المستورد األساسي تصلو . مستورد من تركيا بعد ألمانيا
المتنازع عليها بين بغداد ككردستاف في محافظات نينول ككركوؾ كديالى اكبر تهديد  األراضينزاع حدكدم تشكل 

كيشكل نشر التعزيزات العسكرية على خطوط التماس قرب مدينة كركوؾ . الستقرار العراؽ على المدل البعيد
لكن التصعيد في الوقت الراىن أمر مستبعد، . مسلحابرز مالمح ىذا الصراع، كإمكانية لتحولو إلى صراع 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مركز أضُاء للبحُث َالذراساث اإلستراتيجيت
 أحذ مؤسساث المجمُعت العراليت للتسُيك َالتطُير

www.adhwaa.org 
 واالقتباس حمفوظة ملركز أضواءحقوق النسخ 

31 

فالمالكي اليستطيع فتح جبهة في الشماؿ قبل حّل المشاكل في الغرب ، كمن المهم بالنسبة للبارزاني أف يحافظ 
على الوضع القائم في العالقات مع الجارة الشمالية، كأف يحافظ خصوصا على الوحدة الداخلية الهشة في ظل 

يقود إلى تنازالت جديدة لصالح إقليم كردستاف، كإلى  كأربيللكن كل اتفاؽ جديد بين بغداد . نيغياب الطالبا
 .إضعاؼ الحكومة المركزية الضعيفة أصال، أم يقود إلى تأجيل البت في القضية األساسية، قضية كحدة العراؽ

 

 

 

 
  

 

 

التأرجح بيه الرغبت في التغيير . .المحليت الوتخاباثا

 7َالخُف مه عُدة الفاشليه

العراقيين كتترقب بدقة الحمالت الدعائية  أبصاراالنتخابات المحلية ، تشخص  أجراءمع اقتراب موعد  
جدد ، تكوف لديهم القدرة كالكفاءة التي تؤىلهم النتشاؿ مظاىر التردم الخدمي  أشخاصللمرشحين بحثا عن 

. كالثقافي كانتشار الفساد كتفشي البطالة كاألمني
 

لشغل مناصبهم ، جعل الكثيرين يتخوفوف من  أخرلعودة الفاشلين مرة  كإمكانيةكلعل الخوؼ من المجهوؿ 
غير المؤىلين  األشخاصفي العشرين من الشهر الحالي ، لئال يعود  إجراؤىاالمشاركة في االنتخابات المزمع 

. كقلة الكفاءة كالمهنية لديهم اإلدارةا ككبدكا المواطن معاناة جساـ بسبب سوء سوء األكضاعالذين فاقموا 
 

 األملتشهد االنتخابات المحلية عزكفا ملحوظا من قبل مواطنين بسبب خيبة  أفكيتوقع مراقبوف للشأف العراقي 
، لم يلمسوا غير مهنيين كاستمرار معاناتهم على مدل تسع سنين مضت  أشخاصجراء تعاقب  أصابتهمالتي 

                                   
 الوكالة الوطنية العراقية لألنباء-ملياء العامري 7
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. تحسن يذكر ، كعلى المستويات الحياتية كافة أمخاللها 
 

تجرم االنتخابات المحلية  بأفعن تفاؤلو  أعرب إذ،  أخركلكن النائب المستقل عبد الهادم الحكيم كاف لو رأم 
السياسية  لما تمثلو من نقلة كتغيير على مستول الساحة" المقبلة بانسيابية كإقباؿ كاسع من قبل المواطنين 

". المحلية ، ما ينعكس إيجابا لمصلحة المواطن العراقي كتقديم الخدمات لو 
 

ال يكوف بأم حاؿ من األحواؿ سببا في  أفالتردد كاإلحباط الذم يعيشو المواطن اليـو يجب  أف" كقاؿ في بياف 
نتخابية من خالؿ عدـ عدـ المشاركة الواسعة باالنتخابات ، كما انو ليس من الصحيح تحميل العملية اال

المشاركة فيها مسؤكلية اإلخفاؽ الحاصل في تقديم الخدمات كتحسين الواقع المعيشي الذم يتوؽ لو الشعب 
". العراقي بعد سنوات عجاؼ من الظلم كاالضطهاد كالحرماف 

 
على المستول  االنتخابات خير كسيلة للتغيير كلفرض رؤية المواطن فيما يأملو كيتمناه من إنجاز أف" كأضاؼ 

االقتصادم كالرفاه االجتماعي كتحقيق الخدمات ، كاف تحميل االنتخابات مسؤكلية التراجع كاإلخفاؽ يعد ظلما 
". بحق مشركع يمارسو العالم كالدكؿ المتقدمة بالخصوص لتحقيق التغيير كالنهوض نحو األحسن 

 
التأني في اختيار المرشحين لمجالس "  لإؿمحمود المشهداني الناخبين  األسبقفيما دعا رئيس البرلماف 

في االنتخابات المحلية المقبلة  األصوات بإدالءالمحافظات كقراءة البرامج االنتخابية لكل القوائم قبل الشركع 
 ."

 
 أفضلهاعلى الناخبين قراءة البرامج االنتخابية للقوائم كالمرشحين كالتصويت على "  أفكقاؿ في بياف صحفي 

". خندقات الطائفية كالتعصبات القومية كالحزبية بعيدا عن الت
 

من يدفع ثمن اختيار قوائم ال تمتلك برامج انتخابية جيدة ىي المحافظة ذاتها كبالتالي فاف الجماىير  أف"  كأكد
". في اختيار ممثليها بمجالس المحافظات  للتأنيمدعوة 
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 إلىالمناسبين  األشخاصمات نتيجة عدـ كصوؿ المحافظات تعاني من نقص في الخد أفالجميع يدرؾ " كتابع 
 األزماتمواقع المسؤكلية في الحكومات المحلية كبالتالي دفعت غالبية المحافظات ثمنا باىظا تجسد في 

". اثر على تطور المحافظات كازدىارىا  أمالماؿ العاـ في مشاريع لم تترؾ  كإىدارالخدمية الخانقة 
 

عدـ  أفالمشاركة الواسعة في االنتخابات المقبلة ، مشددا على  إلى ألنجفيشير كمن جهتو دعا المرجع الديني ب
". السماح باستمرار المسيئين كصعود الفاسدين "  إلىالمشاركة فيها سيؤدم 

 
ينشر  تااألصوكاف بيع  يده،في  أمانةالف صوت المواطن  األصوات،بيع " كحّرـ في بياف صدر عن مكتبو 

". الحكومة  أركقةالفساد في 
 

عدـ االنخداع بالوعود اآلنية الفارغة من " مشددا على ضركرة  كفاءتو،عدـ  أككحذر من انتخاب من ثبت تقصيره 
". عدـ كفاءتهم  أكالوجوه المشبوىة كالمتملقة للدعاية كالتي ثبت تقصيرىم 

 
االنتخابات المقبلة عن  إبعاد إلىالعاـ لتيار الشعب النائب علي الصجرم الكتل السياسية  األمينبدكره حث 

. التأثيرات السياسية
 

السياسية  كاألحزابقياـ بعض الكيانات  إمكانيةمن / نينا/ لإلنباءكحذر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية 
. الدعاية االنتخابية خالؿ االنتخابات المقبلة المقررة في نيساف المقبل إلغراضباستغالؿ نفوذىا 

 
الكيانات السياسية المشاركة في االنتخابات كالتي رشحت لالنتخابات المحلية المقبلة عدـ على  أف" كقاؿ 

ضغوطات  أيةفسحة للمواطن الختيار ممثليو من دكف  إعطاءالدعاية االنتخابية من اجل  إلغراضاستغالؿ نفوذىا 
 ."

 
قبلة قد تحاكؿ الحصوؿ على اكبر بعض الكيانات السياسية المشاركة في االنتخابات المحلية الم أف إلى كأشار

". من خالؿ ادعاء قربها من جهات حكومية " الناخبين  أصواتقدر ممكن من 
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عزكؼ المواطن عن التصويت في االنتخابات المحلية المقبلة كالدعوات  أك إقباؿكفي ظل تباين التوقعات بشأف 

يـو العشرين من الشهر الحالي كما سيخبئو من الكثيرة المطالبة بمشاركة جماىيرية كاسعة ، يظل الجميع يترقب 
الجميع في النهوض  أحالـ أزىقسلبية تلقي بظاللها على الواقع المرير الذم  أـكىل ستكوف ايجابية ..  أحداث

 كالتطور كالرفاىية المنشودة ؟


