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لشحس علذ طشحخ١ض حٌمٕٛحص حٌفؼخث١ش حٌؼشش طلض 

حٌّـٙش
1 

أػمٍض ػ١ٍٕخ ػذد ِٓ حٌفؼخث١خص حٌّل١ٍش ٚحٌؼشر١ش رىُ وز١ش ِٓ عخػخص حٌظغط١ش حٌّىؼفش 

حٌغ١خع١ش فٟ حٌؼشحق، ٚفٟ ٚلض حفظمشص ف١ٗ ٘زٖ حٌظغط١ش ٌٍّٛػٛػ١ش ٚحٌل١خد حٌٛحؿذ ٌألكذحع 

طٛفشّ٘خ فٟ حٌؼًّ حٌّٕٟٙ ، فخْ رؼؼٙخ ٘زؾ فٟ طغط١ظٗ ٌالكذحع اٌٝ ِغظ٠ٛخص غ١ش ِغزٛلش فٟ 

حٌىزد ٚحٌظلش٠غ ػٍٝ حٌىشح١٘ش ٚاػخسس حٌفظٕش حٌطخثف١ش ر١ٓ أرٕخء حٌزٍذ حٌٛحكذ ٚطؼش٠غ حألِٓ 

 .ٚؽ١١ٕٓ اٌٝ حٌخطش، كظٝ أػلٝ حٌٛؽٓ ػٍٝ كخفش رشوخْٚحٌغٍُ حي
ٚ٘ٛ ِخدػخ ١٘جش حألػالَ ٚحالطظخي اٌٝ اطذحس لشحس رغلذ طشخ١ض ِّخسعش حٌّٕٙش ٌؼشش 

حٌظمض ٔخزش ِٓ حالوخد١ّ٠ٓ ٚأعخطزس حإلػالَ ٚحٌظلف١١ٓ ( حٌز١خْ)فؼخث١خص ِل١ٍش ٚػشر١ش،

ػ١ّذ و١ٍش حإلػالَ ـ . إلػالَ ٚحالطظخيٚحٌّؼ١١ٕٓ ٌٍظؼشف ػٍٝ ٚؿٙخص ٔظشُ٘ اصحء لشحس ١٘جش ح

ؿخِؼش رغذحد حٌذوظٛس ٘خشُ كغٓ أشخس اٌٝ أْ وً حألٔظّش حٌظلف١ش فٟ حٌؼخٌُ، ال طٛؿذ ف١ٙخ كش٠ش 

ِطٍمش ٌٛعخثً حألػالَ، رً أْ ٕ٘خن حٌظضحِخص ِغظّذس ِٓ حإلػالْ حٌؼخٌّٟ ٌلمٛق حإلٔغخْ طز١ق 

، ٌزح فؤْ (29)ِٚغئ١ٌٚخص طفشػٙخ حٌّخدس ٚطئؽش رٌه رخٌظضحِخص ( 19)حٌلش٠خص فٟ حٌّخدس 

ؿ١ّغ ٚعخثً حإلػالَ فٟ حٌؼخٌُ طٍظضَ رؼذَ اػخسس حٌىشح١٘ش ٚحالرظؼخد ػٓ حٌمزف ٚحٌظش١ٙش، ٚحٌلفخظ 

ػٍٝ حٌّظخٌق حٌؼ١ٍخ ٌٍزالد، ٚطؼذ ٘زٖ حٌزٕٛد ٍِضِش طظؼّٕٙخ ِؼظُ ِٛحػ١ك حٌششف ٚحألخالل١خص 

 .ٌظضحَ رخٌمٛح١ٔٓ حٌلى١ِٛشح١ٌّٕٙش، ٠ٚىْٛ حالٌظضحَ رٙخ أوؼش ِٓ حال
طٛؿذ ١٘جش فٟ رش٠طخ١ٔخ طٕظُ حٌؼًّ حإلػالِٟ ٚطلخعذ ٚعخثً حألػالَ حٌظٟ طظـخٚص : ٠ٚؼ١ف

حٌخطٛؽ لٛحػذ حٌؼًّ حإلػالِٟ، ٚرخٌٕظش ألْ حٌؼشحق ٠ّش رظشف خخص، وٛٔٗ ٠ٛحؿٗ طلذ٠خص 

ِغ طمؼٟ ِلخعزش أ١ِٕش، فؼال ػٓ حٌّشكٍش حالٔظمخ١ٌش ِٓ حٌلىُ حٌشٌّٟٛ، فـؤْ كّخ٠ش حٌّـض

 .حٌفؼخث١خص حٌّلشػش ٚػذَ حٌظغخً٘ ِؼٙخ
ٚخالي ِظخرؼظٟ حٌشخظ١ش ألدحء رؼغ حٌفؼخث١خص، حؿضَ أٔٙخ طـخٚصص وً حٌلذٚد حألخالل١ش 

ٚح١ٌّٕٙش ٚػشػض ٚكذس ٚعالِش حٌزالد ٌٍخطش ٚحػظمذ أْ ٘زح حٌمشحس ػشٚسٞ وؤعٍٛد سدع 

 .ٌلّخ٠ش حٌزالد ِٓ ِخخؽش حألػالَ غ١ش حٌٍّظضَ
ؽخٌذ ٔمخرش حٌظلف١١ٓ ٚحٌّٕظّخص ح١ٌّٕٙش حألخشٜ ٌٍظظذٞ ٌٍظلخفش حٌظفشحء ٚٚػغ خطٛؽ ٚأ

 .كّشحء ال ٠غّق رظـخٚص٘خ ػٕذِخ ٠ظؼٍك حألِش رؤِٓ ٚعالِش حٌٛؽٓ
ف١ّخ أٚػق حٌذوظٛس عؼذ ِطشش حٌّؼخْٚ حٌؼٍّٟ ٌى١ٍش حإلػالَ أْ حٌمشحس اؿشحء ح٠ـخرٟ 

ِخخؽش، ٚحْ حٌزلغ ػٓ حٌغزك حٌظلفٟ  ٚػشٚسٞ، ؿخء فٟ ٚلض طظؼشع ف١ٗ حٌزالد اٌٝ

 .ٚحٌشٙشس ٚحٌّـذ حٌشخظٟ ال ٠زشس حٌخٛع فٟ حٌظلش٠غ حٌطخثفٟ ٚحٌظش٠ٚؾ ٌّشخس٠غ حٌظمغ١ُ
حٌّشكٍش حٌلخ١ٌش ال طظلًّ حٌّـخصفش ٚحٌّخخؽشس، ٚال طظلًّ طذ حٌض٠ض ػٍٝ حٌٕخس، ٚ٘ٛ : ٚطخرغ
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َ حٌظٟ حعظغٍض أؿٛحء حٌلش٠ش ِخ ٠ظطٍذ اؿشحءحص سحدػش إلػخدس حٌظٛحصْ ٌزؼغ ٚعخثً حألػال

رطش٠مش ع١جش، ف١ظ ِٓ حٌّؼمٛي أْ طٕخشؽ ٚعخثً حألػالَ فٟ ط١ٙجش حٌشخسع ٌلًّ حٌغالف 

 .ٚحاللظظخي ر١ٓ أرٕخء حٌٛؽٓ حٌٛحكذ طٕف١زح الؿٕذحص ِشزٛ٘ش
ٚدػخ ِطشش ٚعخثً حألػالَ ٌّّخسعش دٚس٘خ حٌٛؽٕٟ فٟ طؼض٠ض حٌٍلّش حالؿظّخػ١ش ٚاشخػش 

 .،ٚحٌظلز٠ش ِٓ حٌّئحِشحص حٌظٟ طلخن خ١ٛؽٙخ فٟ حٌخخسؽ ٌظفظظض حٌزالدحٌخطخد حٌؼمالٟٔ
ٚلخي سث١ظ لغُ حٌظلخفش حٌذوظٛس ِلّذ فٍلٟ أْ ا٠مخع حٌؼمٛرش رلك ٚعخثً حإلػالَ حٌّخخٌفش 

ألخالل١خص حٌّٕٙش ٚحٌلزٚ رخطـخٖ حٌظلش١ذ حٌطخثفٟ أِش ِطٍٛد فٟ خؼُ ٘زٖ حٌّٛؿش حٌّظظخػذس 

حٌطخثف١ش حٌٌّّٛش ِٓ ؿٙخص خخسؿ١ش ِـٌٙٛش ِٚغشػش طلخٚي حإل٠مخع ِٓ حٌخطخرخص حٌّظشذدس ٚ

 . رخٌزالد فٟ ِٙخٚٞ حٌظمغ١ُ ٚحٌؼٕف ٚحٌلشٚد حأل١ٍ٘ش
ٚر١ٓ أْ وؼ١شح ِٓ حٌمٕٛحص حٌفؼخث١ش طلٌٛض ِغ شذ٠ذ حألعف اٌٝ عٍطش طخرؼش ِذفٛػش حٌؼّٓ 

طمزق ِغظٙـٓ غشػٙخ حٌظمغ١ُ ٚطؤؿؾ حٌٕضحػخص ٚحٌظلش٠غ ػٍٝ عفه حٌذِخء ٚ٘زح أِش ِظ

 .ٚغ١ش ِمزٛي فٟ حألػشحف ٚحألد٠خْ حٌغّخ٠ٚش
ٚأسدف أْ حٌلً ٠ىّٓ فٟ طلذ٠ذ ِؼخ١٠ش حٌؼًّ حٌّٕٟٙ ٌٍّئعغخص حإلػال١ِش ٚاٌضحِٙخ رخٌلزٚ ٔلٛ 

 .حٌٛكذس حٌٛؽ١ٕش وٙذف أعّٝ ٔغؼٝ ؿ١ّؼخ ٌظلم١مٗ
حٌٛؽٕٟ ٚٚكذس ِٓ ؿٙظٗ أوذ حٌذوظٛس ػزذ حأل١ِش حٌف١ظً أْ فشع ١٘زش حٌذٌٚش ٚكّخ٠ش حألِٓ 

 .حٌزالد طؤطٟ فٟ ِمذِش ِٙخَ ٚعخثً حألػالَ ػّال رٕظش٠ش حٌّغئ١ٌٚش حالؿظّخػ١ش
ٚأػخف ٔلٓ ّٔش رظشف طؼذ ِٚؼمذ ٠ٚـذ ػ١ٍٙخ أْ طغخػذ فٟ اؽفخء حٌفظٓ ٌٚىٓ حٌزؼغ ٠ش٠ذ 

أْ ٠ؼ١ش ِغخثً طؼٛد رخٌزالد اٌٝ ِشكٍش ِخ لزً فشع حٌمخْٔٛ ٌظلم١ك أؿٕذحص خخسؿ١ش ِش٠ؼش ِخ 

د ٚع١ٍش حألػالَ ػٓ أدحثٙخ دٚس٘خ حٌّٕٟٙ ٚأػخف ال ٠ّىٓ أْ ٔؼٛد ٌٍغٍك ٚعلذ حٌشخض ٠زغ

ٚالرذ ٌٍفؼخث١خص أْ طٕظٙؾ خطخً ٚؽ١ٕخً ِلخ٠ذحً ٚالرذ ِٓ ٚؿٛد سإٜ ِشظشوش طظفك ػ١ٍٙخ ٚفٟ 

 .ِمذِظٙخ ٚكذس حٌؼشحق
فٟ ع١خعظٙخ ٌذٜ ٚطخرغ ػٍٝ ١٘ؤس حألػالَ أػخدس حٌٕظش فٟ حٌمشحس ٚػٍٝ حٌفؼخث١خص أػخدس حٌٕظش 

 .حٌّٛحؽٓ ٌُٚ ٔؼشف أْ طىْٛ ػخًِ ِغخػذ فٟ طؤؿ١ؾ حٌفظٕش
ٚطخرغ أْ ػٍٝ حالطلخدحص ٚحٌّئعغخص حٌّـظّؼ١ش حٌظّغه رخٌلذ حألدٔٝ حٌزٞ ٠ّٕغ ِٓ دفغ 

 .حٌّـظّغ ٔلٛ حٌٕضحع ٚطـخٚص حٌطخثف١ش
ع ِٓ طٍه رخعُ ٚك١ذ ؿٟٛٔ ٔشفغ وبػال١١ِٓ حٌظذخً فٟ ػًّ حٌّئعغخص أال أْ حٌزغ. ٚلخي د

حٌّئعغخص ؿؼٍض ِٓ حٔفغٙخ ِآرْ ٌٍظلش١ذ حٌطخثفٟ ٚحٌظطز١ً ٌٍؼٕف ، ِٚغ طلفظٕخ ػٍٝ كضَ 

ح١ٌٙؤس أال إٔٔخ ٔـذد أْ حٌمشحس طخثذ رلك حٌفؼخث١خص حٌظٟ طٕمً طٛسحً ِشٛ٘ش ػٓ حألٚػخع فٟ 

س حٌظلش١ذ حٌؼشحق ٚحٌّـظّغ حٌؼشحلٟ ٚحٌٕظخثؾ حٌّؤعخ٠ٚش حٌظٟ آٌض ا١ٌٙخ حألٚػخع فٟ حٌؼشحق ٔظ١ؾ

 .حٌطخثفٟ ٚحٌظٕخٚي حٌّٛؿٗ ٚغ١ش حٌّٛػٛػٟ ٌألكذحع
ٚٔزٗ ؿٟٛٔ اٌٝ أْ لشحس حإلغالق ؿخء وشد فؼً ِٕطمٟ ٌفؼً ِشفٛع ٚغ١ش ِغظغخؽ فٟ حٌؼشف 

حألخاللٟ ٌٍّٕٙش حٌظلف١ش ،ِغظٕىشح طّخدٞ حٌىؼ١ش ِٓ حٌمٕٛحص فٟ حٌظلش١ذ حٌطخثفٟ ٚخخطش 

 . حٌطخثفٟ ٚطؤؿ١ؾ حٌٛػغ حألِٕٟحٌٕخشجش ِٕٙخ ٚحٌظٟ فظلض ٌغشع حٌظلش١ذ 
٠ٚشٜ ِذ٠ش ِشوض حٌٙذف حإلػالِٟ ِظطفٝ ػٍٟ شالي أْ حٌّذحسط حإلػال١ِش ػٍٝ طٕٛػٙخ ر١ٓ 
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ح١ٌٍزشح١ٌش ٚحٌش١ٌّٛش، فٟٙ طم١ذ حٌؼًّ حٌظلفٟ رخٌّغئ١ٌٚش حالؿظّخػ١ش، ٚرؼذ حٌظغ١١ش فٟ حٌؼشحق 

غٛؽ، ر١ذ حْ ٘زٖ حٌلش٠ش طُ كظٍض ٚعخثً حإلػالَ ػٍٝ أؿٛحء ِؼخ١ٌش ِٓ كش٠ش حٌؼًّ دْٚ ع

حٌظظذٞ ( ١٘جش حألػالَ ٚحالطظخي)حعظخذحِٙخ رشىً عٟء، ِٚطٍٛد ِٓ حٌـٙخص حٌّؼ١ٕش ٚحلظذ 

 .ٌٍفؼخث١خص حٌظٟ طّخسط فؼً ِشزٖٛ ٚغ١ش ِغئٚي ٚاغاللٙخ
ٚلخٌض حٌظلف١ش ص٠ٕذ حٌطخٌزخٟٔ أْ علذ طشخ١ض حٌفؼخث١خص حٌؼششس طخثذ، ِٚظٍلش حٌؼشحق 

رح حٌٛلض ٕٔظظش ِٓ فؼخث١خطٕخ حٌٛؽ١ٕش أْ طؤخز دٚس٘خ حٌظخس٠خٟ فٟ شذ فٛق حٌـ١ّغ، ٚفٟ ٖ

أٚحطش حٌّـظّغ ِٕٚغ طفغخٗ، ٚحْ ال طىْٛ أدحس ِٓ ك١غ طذسٞ أٚ ال طذسٞ ر١ذ أطلخد 

 .حٌّشخس٠غ حٌذ١ٔجش، حٌطخِؼ١ٓ رخ١شحص حٌؼشحق
حص حٌفؼخث١ش، ٚوخٔض ١٘جش حألػالَ ٚحالطظخالص لذ حطخزص لشحسح رظؼ١ٍك سخظش ػًّ ػذد ِٓ حٌمٕٛ

 .(ٚحٌظغ١١ش ٚحٌفٍٛؿش ٚحٌغشرٟ 2رغذحد ٚحٌزخر١ٍش ٚطالف حٌذ٠ٓ ٚحألٔٛحس ) ٟٚ٘
٠ؼٕٟ ٚلف ػٍّٙخ فٟ حٌؼشحق “ٚلخٌض ح١ٌٙجش فٟ ر١خْ طؼ١ٍك سخظش ػًّ ٘زٖ حٌمٕٛحص أْ حٌمشحس 

ٚأشخس حٌز١خْ اٌٝ أْ حٌمشحس ؿخء ػٍٝ . ”ٚٔشخؽخطٙخ ٚػذَ حعظطخػظٙخ طغط١ش حألكذحع فٟ حٌؼشحق

ٌف١ش حسطىخد ٘زٖ حٌفؼخث١خص خشلخً ٚحػلخً ٌّذٚٔخص حٌغٍٛن حٌّٕٟٙ ٚلٛحػذ حٌزغ ٚحإلسعخي م

حٌّٕظّش ٌؼًّ ٚعخثً حألػالَ فٟ حٌؼشحق الع١ّخ ٚحٔٗ ٠ظذ فٟ أؽخس حٌظٙذ٠ذ حٌّزخشش ٌّزخدة 

 حٌذ٠ّمشحؽ١ش ٚحٌظؼخ٠ش حٌغٍّٟ
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الدستور إلغاء مبادرة
2 

  
 ِزخدسس ػٓ حٌٕـ١فٟ حعخِٗ حٌزشٌّخْ سث١ظ ربػالْ ٚخخسؿٗ حٌؼشحق دحخً فٟ حٌىؼ١شْٚ فٛؿت

 . ِزىشس أظخخرخص ٚاؿشحء حٌزشٌّخْ ٚكً حٌلىِٛش ربعظمخٌش طظٍخض ٔمخؽ ػالع ِٓ
 ػٓ فؼال ، ٚلخ١ٔٛٔش دعظٛس٠ش ِخخٌفخص طغظزطٓ حٔٙخ ، حٌٕـ١فٟ ِزخدسس فٟ حإلعظغشحد أػخس ِخ

 ٚحْ ،خخطش رشذس ػ١ٍٗ ٚطؼغؾ حٌٕـ١فٟ ِٕٙخ ٠ؼخٟٔ حٌظٟ ٚحٌظؤصَ حإلسطزخن كخٌش طئشش وٛٔٙخ

 حألصِخص ٌّٛحؿٙش طئٍُ٘ٙ رحط١ش لذسحص ٠ّظٍىْٛ حٌز٠ٓ حٌغ١خع١١ٓ طٕف ِٓ ١ٌظ حٌشؿً

 . ٚحٌظلذ٠خص
 رشؤْ حٌظغخإالص ِٓ ِـّٛػش ، كٍفخثٗ أللشد كظٝ طذِش شىٍض حٌظٟ حٌٕـ١فٟ ِزخدسس أػخسص

 ِٚٓ خٍفٙخ طمف حٌظٟ حٌغ١خع١ش ٚحأل٘ذحف حٌذعظٛس٠ش حٌّخخٌفخص ػٓ ،فؼال ػٕٙخ حإلػالْ طٛل١ض

 حٌذعظٛس ِٓ ٚػخ١ٔخً  أٚالً ( 64) حٌّخدس ٔض ِغ طشحكش طظؼخسع حٌٕـ١فٟ ِزخدسس اْ:  أٚالً  ، ر١ٕٙخ

 .حٌلىِٛش ِٚظ١ش حٌؼخِش حإلٔظخخرخص إلؿشحء ٚحٌذػٛس حٌزشٌّخْ ٌلً ِلذدس آ١ٌش طؼغ ٚحٌظٟ
 ٚػخسفخً  كش٠ظخً  ٠ىْٛ حْ رٗ ٠فظشع حٌزٞ حٌظشش٠ؼ١ش حٌغٍطش سث١ظ حْ ٟ٘ حٌخط١شس حٌّفخسلش

 وّخ ، ع١خع١ش خٍف١ش ِٓ حٌذعظٛس ػٍٝ أمالرخً  ٠مٛد ٚ٘ٛ ِزخدسطٗ فٟ ٠ظٙش ، حٌذعظٛس٠ش رخٌّٛحد

 حْ ، حٌٕٛحد ِـٍظ ٚطٛط١خص لشحسحص ِغ طؼخؽ١ٗ فٟ حٌّخػ١ش حٌغٕٛحص ِذٜ ػٍٝ د٠ذٔٗ ٘ٛ

 حٌلظخْ أِخَ حٌؼشرش ٠ؼغ حٌزٞ ِؼً ٟٚ٘ ، طّخِخً  رخٌّمٍٛد ٔمخؽٙخ ؿخءص حٌٕـ١فٟ ِزخدسس طغٍغً
. 

 حٌزٞ حٌٛصسحء سث١ظ ػذ ششعش ٚاػال١ِش ع١خع١ش كٍّش ٚكٍفخإٖ ٚكضرٗ حٌٕـ١فٟ لخد ٌمذ: ػخ١ٔخً 

 ٚحػظزش ، حٌزالد فٟ حألصِش ٌلً حٌخ١خسحص وؤكذ ، ِزىشس أظخخرخص ربؿشحء ِشس ِٓ أوؼش ؽخٌذ

 حٌذوظخطٛس٠ش ٌظىش٠ظ ِلخٌٚش رؤٔٙخ حٌّزىشس حإلٔظخخرخص ربؿشحء حٌّخٌىٟ ِطخٌزش ٠ِٛزحن حٌٕـ١فٟ

 طؼًّ خ١خس ٚ٘ٛ حٌذعظٛس ِغ رخٌىخًِ طٕغـُ حٌّخٌىٟ دػٛس اْ ِغ ، حٌٛحكذ حٌشؿً عٍطش ٚطؼض٠ض

 . حٌؼخٌُ فٟ حٌذ٠ّمشحؽ١ش حألٔظّش ؿ١ّغ رٗ
 رخسصحٟٔ ١ٔـ١شفخْ رشثخعش حٌىشدٞ حٌٛفذ ص٠خسس ِغ حٌذعظٛس٠ش غ١ش حٌٕـ١فٟ دػٛس طضحِٓ: ػخٌؼخً 

 ، ٚحسر١ً رغذحد ر١ٓ حٌؼاللش طظل١ق ؽش٠ك ػٍٝ خطٛس طّؼً حٌظٟ حٌض٠خسس ٟٚ٘ ، رغذحد حٌٝ

 ، حٌّخٌىٟ اصحكش حٌٝ ٚحإلل١ٍُ حٌّشوض ر١ٓ حٌؼاللش طذ٘ٛس ٠ئدٞ ربْ ٠لٍُ وخْ ؽخٌّخ حٌزٞ ٚحٌٕـ١فٟ

 خ١خس ٚفشً حٌؼشحل١ش حٌمخثّش طفىه ظً فٟ حٌـذ٠ذ حٌغ١خعٟ حٌّشٙذ فٟ ٚك١ذحً  ٔفغٗ ٚؿذ

 ػٓ حإلػالْ عٜٛ حٌٕـ١فٟ أِخَ ٠ؼذ ٌُ ٌٚزٌه ، حٌلىِٛش حٌٝ حٌىشد حٌٛصسحء ٚػٛدس حإلػظظخِخص

 . حألِخَ حٌٝ ٘شٚرخً  طؼذ حٌظٟ ِزخدسطٗ
 فٟ كذع ِخ اْ ٚكٍفخإٖ حٌٕـ١فٟ أدسن ٌمذ ، حٌخّغش حٌـٕٛد لظً ؿش٠ّش ػٍٝ حٌظغط١ش: سحرؼخً 
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 ِئعغخص ػٍٝ طّشد ألٜٛ طّؼً حٌظٟ ٌإلػظظخِخص حٌلم١مٟ حٌٛؿٗ ػٓ وشف لذ حإلػظظخَ عخكش

 ٌٙزٖ حألعخط حٌّلشن ُ٘ ٚحٌٕمشزٕذ١٠ٓ ٚحٌمخػذس حٌزؼغ ،ٚحْ حٌلذٚد ٚسحء ِٓ ٚطظغزٜ حٌذٌٚش

 فٟ( حإلػظظخِخص ِششٚع) أطلخد ٚػؼض لذ حالٔزخس ػشخثش فؼً سدس حْ وّخ ، حإلػظظخِخص

 حألٚسحق خٍؾ ِٕٙخ حٌٙذف ع١خع١ش ِزخدسس ؽشف عٜٛ أِخُِٙ ٠ؼذ ٌُٚ ؿذحً، كشؿش صح٠ٚش

 ٚأ١ِٕخً  ع١خع١خً  طلخطشُ٘ رذأص حٌظٟ حٌخّغش حٌـٕٛد لظً ؿش٠ّش ػٍٝ ٚحٌظغط١ش حٌٕمّش ٚاِظظخص

 ٚاؿظّخػ١خً  ٚاػال١ِخً 
 كؼٛس رؼذَ ٚحٌٕٛحد حٌلىِٛش ِٓ رخإلعظمخٌش حٌٛصسحء ٠طخٌذ وخْ حٌزٞ حٌٕـ١فٟ اْ: خخِغخً 

 ، حٌؼشحل١ش حٌمخثّش ِٓ رمٟ ِٚخ حٌغٕٟ حٌّىْٛ دحخً ِلخطشحً  ٔفغٗ ٚؿذ ، حٌٕٛحد ِـٍظ ؿٍغخص

 ٠ش٠ذ فخٌٕـ١فٟ ٌٚزٌه ، حٌٕٛحد ِـٍظ سثخعش ِٓ ػٕٗ حٌؼمش رغلذ ؿذ٠ش رظٛسس ِٙذدحً  أطزق وّخ

 . ِٕظزٗ فٟ حٌزمخء ػٍٝ كش٠ظخً  ١ٌظ رؤٔٗ حألِش ٠ّٙٗ ِٓ وً حٌٝ سعخٌش طٛؿ١ٗ
 أظخخرخص ربؿشحء حٌّخٌىٟ دػٛس ِغ ؿٛ٘ش٠خ طظؼخسع حٌظٟ حٌٕـ١فٟ ِزخدسس حْ ِٓ حٌشغُ ٚػٍٝ

 حٌذػٛط١ٓ ر١ٓ ٠شرؾ سف١غ خ١ؾ ٕ٘خن ٠زمٝ ٌىٓ حٌذعظٛس، ِغ ٚحٌظؼخسع حٌظطخرك خٍف١ش ِٓ ِزىشس

 حٌٕـ١فٟ دػٛس ؿخءص ٚحْ كظٝ حإلٔظخخرخص ٚاؿشحء حٌزشٌّخْ رلً ِمظٕؼخً  أطزق حٌٕـ١فٟ حْ ٚ٘ٛ

 رؤْ حٌؼشحل١١ٓ رحوشس فٟ ِلفٛسس عظزمٝ حٌظٟ حٌّزخدسس ٟٚ٘ ، دعظٛس٠ش غ١ش حإلٔمالد ط١غش فٟ

 حٌؼشحق فٟ حٌذ٠ّمشحؽٟ حٌٕظخَ ظً فٟ حٌذعظٛس ػٍٝ أمالرخ ٠مٛد حٌظشش٠ؼ١ش حٌغٍطش سث١ظ
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االسباب والنتائج والمعالجاث: البطالت في العراق
3 

 

 

تعد البطالة من المشكالت االقتصادٌة المستعصٌة فً الدول النامٌة وبالذات فً الدول العربٌة، 
ملٌون  23منظمة العمل العربٌة عدد العاطلٌن عن العمل فً الدول العربٌة بحوالً حٌث قدرت 

وذكرت المنظمة فً تقرٌرها %. 21، بمعدل بطالة ٌتجاوز 2003الؾ عاطل فً عام  200و
ان اوضاع البطالة فً الدول العربٌة هً االسوأ بٌن جمٌع مناطق العالم  2003السنوي لعام 

واقرب المعدالت % 20وط الحمر، اذ ٌتجاوز معدل البطالة العام وفً طرٌقها لتجاوز الخط
فً حٌن % 13, 4والبلدان االشتراكٌة سـابقا % 14, 4سوءاً هو فً افرٌقٌا جنوب الصحراء 

لبقٌة مناطق % 4, 2فً دول جنوب اسٌا والبلدان الصناعٌة و % 6,  7لم ٌتجاوز هذا المعدل 
اع شدٌدة التدهور بسبب الواقع المرٌر الذي تعانٌه اما العراق الذي ٌعانً من اوض. اسٌا

مختلؾ القطاعات االقتصادٌة واالجتماعٌة، فقد شكلت البطالة احد ابرز االولوٌات فً اجندة 
الحكومة العراقٌة الحالٌة، وخاصة البطالة فً صفوؾ الشباب الذٌن ٌمثلون النسبة العظمى من 

فقد . وتتباٌن ارقام البطالة فً العراق. اقتصادٌاً  اجمالً السكان اضافة الى اجمالً الناشطٌن
اشارت نتائج مسح اجرته وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً بالتعاون مع وزارة العمل 

 2005عام % 28, 1والشإون االجتماعٌة فً العراق الى ان معدل البطالة فً العراق ٌبلػ 
ٌن الربع والثلث فٌما تشٌر تقدٌرات فً حٌن قدرت منظمة العمل الدولٌة نسبة البطالة ما ب

  .اخرى الى انها تزٌد على النصؾ
ٌرافق البطالة عادة تبعات سلبٌة ضارة على المجتمعات تهدد االستقرار االقتصادي والسالم 
االجتماعً، حٌث تظهر تلك التبعات على شكل امراض اجتماعٌة ونفسٌة خطٌرة تتحول مع 

ومع ان العراق ٌمتلك موارد . ك اجرامً ٌصعب معالجتهالزمن الى انحرافات اخالقٌة وسلو

ملٌون عامل خالل ( 3)طبٌعٌة وبشرٌة هائلة ومستقبل رئٌس للعمالة العربٌة التً زادت عن 
حولت االقتصاد العراقً الى ( الحروب والحصار)عقد السبعٌنات، اال ان المتؽٌرات الخارجٌة 

ن من نتائجه بروز مشكلة البطالة منذ بداٌة اقتصاد هش ومتداع وؼٌر مولد لفرص العمل، كا
 :السباب عدٌدة نعرض ابرزها 2003عقد التسعٌنات ثم تفاقمت المشكلة بعد عام 

تفاقمت مشكلة البطالة فً العراق نتٌجة لالداء االقتصادي المتراجع وعدم القدرة على . 1
ي المرتكز على استؽالل تحقٌق معدالت متقدمة من النمو االقتصادي، وفً نمط النمو االقتصاد

 .النفط
االثر السلبً لتحرٌر التجارة على القطاع الخاص العراقً السٌما فً الزراعة والصناعة . 2

حٌث تدنى كثٌراً االنتاج الزراعً والصناعً نتٌجة لفتح الحدود على مصراعٌها، وبدون 
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م معظمها حكومٌاً مما ضوابط كمٌة او كمركٌة، امام تدفق سٌل عارم من السلع االجنبٌة المدعو
اضطر العدٌد من المزارع والمصانع الى اؼالق أبوابها او تخفٌض انتاجها وفً الحالتٌن تؤثر 

 .الطلب على العمالة العراقٌة سلباً وفاقم من البطالة
خصائص القوة العاملة العراقٌة التً ترتفع فٌها نسبة الشباب والتً تفتقر الى التدرٌب . 3

 .حتٌاجات سوق العملالالزم لتلبٌة ا
الفساد االداري المستشري فً االجهزة الرسمٌة الذي بدد امواالً هائلة فً مشروعات . 4

 .وهمٌة او قلٌلة الجدوى فً استٌعاب العاطلٌن عن العمل

الؾ فرصة عمل ( 20)تلكإ عملٌة اعادة اعمار العراق بحٌث لم تستطع ان توفر اكثر من . 5

 .مالٌٌن شخص( 7)ة االعمار من بٌن قوة عمل تصل الى للعراقٌٌن فً مشارٌع اعاد
ضعؾ فاعلٌة القطاع العام فً تولٌد المزٌد من فرص العمل نظراً الؼالق العدٌد من المصانع . 6

من جهة وعدم توفر  2003الحكومٌة التً تعرضت العمال السلب والنهب والتدمٌر بعد نٌسان 
 .انع الحكومٌة من جهة اخرىمستلزمات االنتاج الضرورٌة للمنشآت والمص

وتوقؾ عمل بعض الوزارات كالتصنٌع العسكري ( الداخلٌة والدفاع واالعالم)حل الوزارات . 7
 .مثالً 

االفتقاد الى استراتٌجٌة اقتصادٌة واجتماعٌة واضحة المعالم، وفً ظل عدم وجود توزٌع . 8
ن حوله، وبسبب عدم وجود عادل للدخل، وزٌادة عدد الذٌن ٌعٌشون تحت خط الفقر او ٌحومو

 .استراتٌجٌات عمالٌة، كلها ادت الى تفاقم الوضع المعٌشً وتزاٌد نسبة البطالة فً العراق
وافرزت مشكلة البطالة فً العراق نتائج اقتصادٌة واجتماعٌة بالؽة الخطورة ٌمكن تؤشٌرها بما 

 :ٌلً
العملٌة االقتصادٌة  تهمٌش جزء مهم من قوة العمل العراقٌة من خالل وضعها خارج. 1

المجتمعٌة، وهذا ٌعد تبدٌداً الحد مصادر الثروة فً العراق التً كان باالمكان استؽاللها فً 
 .عملٌة تنمٌة وتطوٌر االقتصاد العراقً

التؤثٌر السلبً للبطالة على السالم واالستقرار االجتماعً فً العراق، حٌث ٌتخذ مفهوم . 2
اً تدمٌرٌاً ٌستدعً بالتبعٌة تداعٌات سٌكولوجٌة خطٌرة قد البطالة فً بعض االحٌان مضمون

تصل الى حد تفتٌت الهوٌة الوطنٌة للفرد ونقض عقده التشاركً مع المجتمع وحجره فً 
 .زنزانة العنؾ الدفاعً االعمى

تإدي البطالة الى تدهور مستوى معٌشة الفرد العراقً وبالتالً تفاقم من ظاهرة الفقر فً . 3
من اجمالً السكان خالل عقد التسعٌنات ثم % 70ي تجاوز فٌه الفقر المطلق نحو العراق الذ

 .انخفض الى النصؾ بعد ذلك
ان البطالة فً مقتبل الحٌاة العملٌة للشباب قد تلحق ضرراً بفرصهم فً العمل والدخل . 4

ٌمة وهما مستقبالً، فضالً عن ذلك ثمة ارتباط وثٌق بٌن بطالة الشباب وإدمان المخدرات والجر
 .ضربان من السلوك ؼالباً ما تترتب علٌهما تكالٌؾ اجتماعٌة وشخصٌة باهظة

بسبب زٌادة عدد % 40تعمق مشكلة البطالة من نسبة االمٌة التً تصل فً العراق الى نحو . 5
 .المتسربٌن من الدراسة وعدم االلتزام بقانون التعلٌم االلزامً
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ن واصحاب المإهالت العالٌة الى هجرة العدٌد منهم الى تإدي البطالة وبالذات بٌن الخرٌجً. 6
الخارج بحثاً عن فرصة العمل، وهو ما ٌعد تبدٌداً الحد اهم مصادر الثروة فً العراق وبالتالً 

 .تبدٌداً للكفاءات الوطنٌة العراقٌة التً ال ؼنى عنها فً تطوٌر االقتصاد والمجتمع العراقً
 :مشكلة البطالة فً العراق منهاثمة وسائل عدٌدة ناجعة لمعالجة 

الحاجة الى تنوٌع االقتصاد العراقً، الن االعتماد الشدٌد على النفط كقاعدة اساسٌة . 1
لٌس فقط العتبارات . لالنشطة االقتصادٌة، ما هو اال شكل من اشكال التنمٌة ؼٌر المستدامة

ٌستهدؾ تنوٌع مصادر الدخل فً ان عمالً جاداً . بٌئٌة بل اٌضاً العتبارات اجتماعٌة واقتصادٌة
 .العراق من شؤنه تؤمٌن فرص عمل لعدد متنام من العاطلٌن

تحفٌز االستثمارات الحكومٌة والخاصة فً االنشطة االقتصادٌة كثٌفة االستخدام للعمالة . 2
 .كالزراعة مثالً 

ٌوفر توسٌع االنفاق الحكومً على التعلٌم والصحة والخدمات االجتماعٌة من شؤنه ان . 3
 .فرص عمل كثٌرة للعاطلٌن وٌخفض من معدل البطالة

ضرورة استمرار دور الدولة االستثماري واالنتاجً فً االقتصاد العراقً نظراً الهمٌة دور . 4
الدولة المباشر فً معالجة مشكلة البطالة من خالل االستثمارات العامة فً المشارٌع الصناعٌة 

 –طنً من جهة وتؤمٌن مستلزمات بناء القاعدة المادٌة ذات العالقة باالمن االقتصادي الو
وعلى النقٌض من ذلك ستفرز االستجابة لدعوات . التكنٌكٌة لالقتصاد العراقً من جهة اخرى

تقلٌص دور الدولة وتحوٌله من دور المنتج الى دور المنظم آثارا سلبٌة ملموسة على ظاهرة 
 .البطالة فً العراق

خطٌط التجارة الخارجٌة من خالل تشجٌع الصادرات وتقٌٌد ثمة حاجة ماسة الى ت. 5
االستٌرادات وبالذات ؼٌر الضرورٌة منها، من خالل فرض الرسوم الكمركٌة علٌها وتقٌٌد 
كمٌاتها واقٌامها، من اجل توفٌر الدعم للقطاعات السلعٌة المنتجة فً االقتصاد العراقً كً 

 .لب على االٌدي العاملة العراقٌةتنمو وتتطور باالتجاه الذي ٌزٌد جانب الط
ضرورة العمل على تخفٌض مستوٌات الفقر، وكذلك التوزٌع العادل للثروة القومٌة على . 6

 .الطبقات والمناطق الحضرٌة والرٌفٌة، نظراً الرتباطهما العضوي بانخفاض البطالة بٌن الشباب
مإهالت طفٌفة، كما ٌتعٌن اٌالء اهتمام خاص بالمتخرجٌن من المدارس دون مإهالت او ب. 7

 .تعزٌز االهتمام بتصحٌح الخلل فً توازن الفرص المتاحة للشابات والشبان
تفعٌل مكاتب التشؽٌل القائمة، ومنح اعانات بطالة للعاطلٌن عن العمل، وتزوٌد العاطلٌن . 8

فً  بمهارات معٌنة من خالل فتح دورات للتدرٌب المهنً وبما ٌنسجم مع احتٌاجات سوق العمل
 .العراق
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 4ادتالل العراق والربيع العربي: أثر جناح الفراشت

 وقوع فً تتسبب قد فإنها الصٌن، فً المٌاه حافة على جناحٌها بهز فراشة قامت إذا’’

 إدوارد الجوٌة األرصاد عالم ضربه المثال هذا. ‘‘الكارٌبً جزر فً أو البرازٌل فً أعاصٌر
 بؤثر مبدأ علٌه وأطلق العالم، فً تجري التً المناخٌة واالختالفات االختالالت لتفسٌر لورٌنز

 ما رؼم فعل أي’’ بؤن تقول لنظرٌة المبدأ هذا طور ثم ،The Butterfly Effect الفراشة جناح
 وكما. ‘‘متوقع ؼٌر هائالً  تطوراً  التؤثٌر هذا ٌتطور وقد تؤثٌرا، له فإن الظاهر فً بساطته ٌبدو
 بؤحداث ملًء اإلنسانً التارٌخ إن. والسٌاسة التارٌخ فً المبدأ هذا توظٌؾ ٌمكن الفٌزٌاء فً
 من وتستحدثه توجده بما المتوقعة، المباشرة آثارها ٌتخطى ما والعواقب التداعٌات من لها

 بعد ولو واالجتماعٌة، واالقتصادٌة السٌاسٌة والهٌاكل البنى على جذرٌة وتؽٌرات تطورات

 .والدولً اإلقلٌمً أو المحلً المستوى على سواء حٌن،
التً كان لها عظٌم التؤثٌر ( 1789)على سبٌل المثال ال الحصر، هناك مثالً الثورة الفرنسٌة 

على مجرٌات وتطور األمور فً القارة األوروبٌة خالل القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وهذا 
الثورة، حٌث أدت الثورة األثر لم تظهر عواقبه وتداعٌاته سوى بعد عدة عقود من نهاٌة 

دوراً كبٌراً فً بزوغ الؽرب الدٌمقراطً ( جنباً إلى جنب مع بعض اإلحداث األخرى)الفرنسٌة 
وهناك كذلك الحربٌن العالمٌتٌن . واللٌبرالً كما نعرفه اآلن، بدعوتها للحرٌة واإلخاء والمساواة
دتا للقضاء على نظم الحكم األولى والثانٌة خالل النصؾ األول من القرن العشرٌن، التً أ

التسلطً والفاشً فً أوروبا ربما لألبد، ولم تظهر تداعٌات الحرب العالمٌة الثانٌة وأثارها إال 

 .عقب عشرة أعوام وربما أكثر من نهاٌتها
وفً عالمنا العربً وتارٌخنا المعاصر هناك بالتؤكٌد حوادث كثٌرة من هذه النوعٌة، لعل 

الذي تم على أساسه تقسٌم وتقطٌع أوصال ( 1917)إعالن بلفور أشهرها على اإلطالق هو 
المنطقة العربٌة وفقاً لتوجهات ومصالح القوى األوروبٌة التً كانت تسٌطر على المنطقة خالل 
الثلث األول من القرن العشرٌن، وهو األمر الذي ساهم فً خلق العدٌد والعدٌد من الصراعات 

وهناك كذلك ثورة الثالث . ها دولنا العربٌة حتى الٌوموالنزاعات التً مازالت تعانً من
، التً كان لها عظٌم األثر على ظهور وتطور الدولة العربٌة 1952والعشرٌن من ٌولٌو 

وأخٌراً ولٌس أخٌراً حادثة احتالل . الحدٌثة، وبزوغ الوعً القومً بٌن الجماهٌر العربٌة
، والتً نجادل بؤن 2003العشرٌن من مارس العراق على أٌدي القوات األمرٌكٌة فً الحادي و

                                                             
4

مركز العربٌة للدراسات  -احمد محمد أبو زٌد 
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لها اثر كبٌر فً ما ٌحدث فً المنطقة العربٌة اآلن من حراك شعبً وجماهٌري ٌطالب بالحرٌة 

 .والتحرر من سوار الطؽٌان والتسلط واالستبداد المحٌط بها
حتالل إننا ال نقول، كما ٌحاول البعض تلفٌقاً اإلدعاء، بؤن ثورات الربٌع العربً نتاج لال

األمرٌكً للعراق، ولكننا نقول بؤنه إلى جانب العدٌد من المإشرات الموضوعٌة والحقائق 
التارٌخٌة التً تجعل من الثورات العربٌة نتٌجة حتمٌة ال مفر من وقوعها، إال أن حرب احتالل 

العراق كانت بما أحدثته من خلل فً بنٌة التفاعالت والعمل السٌاسً فً النظام اإلقلٌمً 

 (Catalyst) العربً، كانت بمثابة المسرع للتفاعالت والتطورات الجارٌة على أرض الواقع
وعلٌه، فإننا نقول أن حادثة عظٌمة مثل احتالل دولة . الذي أدى للتسرٌع بوقوع هذه الثورات

عربٌة هً تقلٌدٌاً احد أضالع مربع القوى العربٌة واإلقلٌمٌة التقلٌدٌة طوال ما ٌقارب من 
الخ من ... عقود على أٌدي قوى عظمى، واالدعاء إنها ترٌد أقامة نظام دٌمقراطًخمسة 

األكاذٌب التً حاول المحافظون الجدد التروٌج لها، سببت اهتزازاً كبٌراً فً بنٌة النظام 
السٌاسً العربً، وفً نظرة الجماهٌر العربٌة وكٌفٌة تعاطٌها مع واقعها االجتماعً 

وجود نظم عربٌة خانعة ومساٌرة لركب هذه القوى وتخشى مالقاة  والسٌاسً، وبالتوازي مع
نفس المصٌر الذي القاه صدام حسٌن، فتماهمت فً التبعٌة واالنبطاح أمام القوة األمرٌكٌة، 

وهو ما أدى لبزوغ رد فعل معاكس لدى الجماهٌر العربٌة، التً كانت وصلت معاناتها الداخلٌة 
فتزاٌدت وتٌرة الرفض الشعبً ( ٌة وحتى النفسٌة إلى الحضٌضاالقتصادٌة والمعٌشٌة والتنمو)

الجمعً لهذه الحكومات وزادت موجات االعتراض الشعبً على هذه السٌاسات والتوجهات 
والممارسات االستبدادٌة التً لم تصبح مقبولة بتاتاً من قبل المواطنٌن، وهو التطور الذي بلػ 

 .عتها الجاثٌة المصرٌةالزبى بانفجار قارعة تونس العظٌمة، وتب
إن الخطة التً وضعتها اإلدارة األمرٌكٌة للتحول الدٌمقراطً فً منطقة العالم العربً 

وإن فشلت فً تحقٌق األهداؾ التً كانت تسعى إلٌها، إال إنها ساهمت ( ولٌس الشرق األوسط)
ل دولة عربٌة لقد ساهم احتال. إلى حد كبٌر فً وقوع ثورات الربٌع العربً بصورة ؼٌر مباشرة

كبٌرة، وتمزٌقها وتقتٌل شعبها بمنهجٌة وتعذٌبه بهمجٌة ووحشٌة، وذبح رئٌس عربً على 
الهواء مباشرة فً توقٌت مقدس لدى المسلمٌن، وتفتٌت وحدة العراق، وتهدٌد الدول العربٌة 

تماماً  األخرى وتبعٌة هذه النظم للعجرفة والوقاحة األمرٌكٌة من جانب كان لها أثاره العكسٌة
على التوجهات والسلوكٌات الجمعٌة العربٌة، ومن جانب أخر، فإن نجاح الوالٌات المتحدة فً 

إسقاط نظام الرئٌس صدام حسٌن، وممارساتها الوقحة وضؽطها على النظم العربٌة األخرى 
وإجبارها على أجراء التحول الدٌمقراطً ألقسري، أنبتت وأفسحت المجال للكثٌر من الحرٌات 

لتحرر من قٌود التسلط التً فرضتها النظم األبوٌة العربٌة، وهو ما ساهم فً إٌجاد فرص وا
وهوامش أكثر اتساعاً للعمل السٌاسً والمشاركة فً العمل العام، ووسع من نطاق حرٌة 

الصحافة واإلعالم، وبالتالً رفع مستوى المطالب الجماهٌرٌة والمعارضة السٌاسٌة، وهو األمر 
بصورة عكسٌة مع تردي األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة التً ظل ٌعانً من الذي تراكم 

المواطن العربً بصورة أدت فً نهاٌة األمر لوقوع الثورات العربٌة، وهو ما ٌعرؾ بؤثر جناح 

 .الفراشة
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ولكن استطالة أعمار . لم ٌكن هناك مفر من وقوع تؽٌٌر جذري فً األوضاع العربٌة القائمة

فً العالم العربً طوال  ‘‘Authoritarian Stability االستقرار بالسلطوٌة’’ج ما عرؾ بنموذ

العقود التالٌة لنهاٌة الحرب الباردة، وعدم امتداد الموجة الثالثة للتحول الدٌمقراطً إلى منطقة 
خاصة بها كما ‘‘ استثنائٌة’’أو ‘‘ مناعة’’الشرق األوسط، أوهم الكثٌرٌن بؤن هذه المنطقة لدٌها 

ومع وصول جوقة المحافظٌن الجدد لسدة الحكم فً . عى مفكرٌن مثل ماٌكل هدسون وؼٌرهأد
أخر رئٌس محافظ للوالٌات المتحدة هو )واشنطون بعد ؼٌاب ما ٌزٌد عن خمسة عشر عاماً 

، وبسبب عمق 2001ووقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر ( 1988-1980رونالد رٌؽان 
د واللوبً اإلسرائٌلً فً واشنطون ومن قبله لوبً البترول، فقد االرتباط بٌن المحافظٌن الجد

بجدوى ما ٌسمى ( المسٌحً الجدٌد)عملت هذه الدوائر على إقناع الرئٌس جورج بوش االبن 
وهو األمر الذي دعا وروج له منظرٌن من ‘‘ تؽٌٌر النظم بالقوة الجبرٌة من الخارج’’بمنهج 

برنارد لوٌس وولٌام كرٌستول وؼٌرهم، وساندته نوعٌة دانٌال باٌبس وبول وولفٌتز و

 ومعهد واشنطن لسٌاسات الشرق األدنى RAND مإسسات بحثٌة كبٌرة من نوعٌة راند
WINEP وؼٌرها من المإسسات. 

حٌث جادل هإالء بؤن تؽٌٌر نظام استبدادي فً الشرق األوسط سٌكون بمثابة كرة الثلج 
بدادٌة األخرى فً المنطقة التً تؤوي أكبر أعداء التً ستؤخذ فً طرٌقها كافة النظم االست

موهمٌن ( مثل القاعدة وؼٌرها من الجماعات المتطرفة)ومناإٌن للوالٌات المتحدة والؽرب 
الرئٌس وإداراته بؤن ذلك سٌكون مهمة سهلة ومربحة ومحل إقبال وترحٌب من حلفاء لوالٌات 

ولكن بحدوث الؽزو ومحاولة إسقاط . تهالمتحدة فً المنطقة، بل وحتى من الشعب العراقً ذا
النظام من الخارج، وقع ما ال ٌحمد عقباه، وأتت رٌاح االحتالل بما لم تشتهٌه سفُن المحافظٌن 

 .الجدد
لقد كانت النتائج األولٌة لالحتالل كارثٌة، بسبب عدد القتلى والجرحى المؤهول الذي أنتجته 

والتدمٌر والتخرٌب ( ملٌون ونصؾ إنسان عراقًٌرجح الكثٌر أن ٌتخطى حجم القتلى )الحرب 
الذي لحق بواحدة من أعرق الدول العربٌة فً كافة المجاالت واألصعدة، بصورة وصلت معها 

البالد ألوضاع تقارب ما قبل التارٌخ، وتحتاج لعشرات، إن لم ٌكن مئات، السنٌن للعودة للمدنٌة 
باً شعبٌاً لٌس فقط عربٌا أو إسالمٌاً بل وحتى هذا الفشل االستراتٌجً الهائل فجر ؼض. من جدٌد

حتى أن أي تقدم أو تحول اٌجابً إن وجد ؼطت علٌه فداحة الخسارة . عالمٌاً وأمرٌكٌاً بالذات

  .والتكالٌؾ
وبدأ الكثٌر من المعلقٌن والخبراء فً مهاجمة التفكٌر االستراتٌجً األمرٌكً، بصورة وصلت 

 .القطبٌة األمرٌكٌة وقرب بشائر عصر التعددٌة القطبٌةلحد االدعاء بقرب أفول اللحظة 
وبداٌة ( من وجهة نظر المإٌدٌن لالحتالل)إال أن التطور التدرٌجً لألوضاع فً العراق 

وإن )االستقرار وإجراء االنتخابات البرلمانٌة والرئاسٌة فً العراق بصورة دٌمقراطٌة ونزٌهة 
وقوات المارٌنز وقائمة على أساس المحاصصة  تمت تحت راٌة االحتالل وبحماٌة الدبابات

سٌجعل من الهدؾ الذي كان ٌتمنى المحافظون الجدد تحقٌقه على المسار الصحٌح ( الطائفٌة

 .للوصول لمبتؽاه، ولو بعد حٌن
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بؽض النظر عن العوار المنطقً وأسلوب تلفٌق الحقائق التً تمتلئ به مثل هذه االدعاءات، 
ل من الدور المحفز أو الُمسِرع الذي مارسه االحتالل األمرٌكً على إال إننا ال ٌمكن أن نقل

األوضاع السٌاسٌة فً المنطقة، حٌث ساهم احتالل العراق بجزء ال ٌمكن إنكاره فً حالة 
وتوج بوقوع  2004الحراك السٌاسً واالجتماعً الذي شهدته المنطقة العربٌة منذ العام 

ال ٌجب أن ٌفسر تحت أي ظرؾ بؤنه ٌوحً بؤن ثورات  إن كالمنا هذا. ثورات الربٌع العربً
فما نقصده هو أن االحتالل األمرٌكً . بل على العكس تماماً ‘‘ صنٌعة أمرٌكٌة’’الربٌع العربً 

للعراق لعب دوراً مسرعاً للتفاعالت السٌاسٌة واالجتماعٌة الرافضة والمعارضة لالستبداد 
مارسها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وذلك عن طرٌق المحلً وللعجرفة والبلطجة الدولٌة التً ت

متؽٌران أساسٌان هما، زٌادة الضؽط الؽربً على النظم العربٌة للبدء فً اإلصالح، والثانً هو 
ارتفاع مستوى المعارضة الشعبٌة ورفضها للسٌاسات الحكومٌة، جنباً إلى جنب مع استمرار 

 .ي الممنهج المستمر على حقوق اإلنسان العربًتردي األوضاع التنموٌة واالقتصادٌة والتعد
لقد سبق الذكر بؤن اإلدارة األمرٌكٌة بقٌادة جوقة المحافظٌن الجدد كانت من البداٌة تنظر 

الحتالل العراق باعتباره رأس الحربة فً مشروع نشر الدٌمقراطٌة والحرٌة فً منطقة الشرق 
ابٌة للوالٌات المتحدة ولحلفائها الؽربٌٌن، األوسط بما ٌساهم فً تخفٌض حدة التهدٌدات اإلره
وتحوٌل ( العراق، إٌران، سورٌا، حزب هللا)التخلص من أعداء الدولة اإلسرائٌلٌة فً المنطقة 

بما ٌساهم فً ( الخ... اللٌبرالٌة، اقتصاد السوق، العلمانٌة )المنطقة لتبنً منظمة القٌم الؽربٌة 
دون أي اهتمام حقٌقً . ٌكا المتفشٌة فً المنطقةتخفٌؾ وطؤة موجات العداء للؽرب وألمر

بتحسٌن مستوى معٌشة وظروؾ المواطنٌن العرب، أي أن الؽرض من وراء ذلك باألساس 

أي إنها دٌمقراطٌة موظفة  (Contingent Democracy) إقامة دٌمقراطٌة ؼائٌة أو اشتراطٌه

ر إسرائٌل باستؽالل األجواء حٌث قام أنصا. فقط لتحقٌق صالح الؽرب ولٌس للمواطنٌن العرب
المكارثٌة المعادٌة والكارهة للعرب وللمسلمٌن المنتشرة داخل الوالٌات المتحدة عقب أحداث 

وهو األمر الذي دعمته . ‘‘الهمج أعداء الحضارة’’سبتمبر، وتعبئة الشعب األمرٌكً ضد هإالء 
ي، وقٌام الكثٌر من المسلمٌن لألسؾ وقائع مثل اعتراؾ بن الدن بؤنه مرتكب هذا الفعل اإلجرام

والعرب باالحتفال بهذه المؤساة تعبٌراً عن شمتها فً السٌاسات األمرٌكٌة فً العالم اإلسالمً، 

 .ولٌس كرهاً فً الشعب األمرٌكً أو ابتهاجا بما أصابه
إال أن اآللة اإلعالمٌة الٌمٌنٌة المتشددة نجحت فً تقدٌم هذا للشعب األمرٌكً باعتباره 

وبالتالً وجد لدى الكثٌرٌن من . ة ألمرٌكا ولشعبها وألسلوب الحٌاة األمرٌكٌة ذاتهاكراهً

 .‘‘حروباً عادلة’’األمرٌكٌٌن االعتٌادٌٌن المبرر األخالقً للقٌام بهذه الحروب، باعتبارها 
فً أبرٌل من ( عاصمة العباسٌٌن)وسقوط بؽداد  2003مارس  20قبٌل ؼزو العراق فً 

إلجراء ( بال استثناء)بواق المحافظٌن الجدد والصقور فً دعوة الدول العربٌة نفس العام بدأت أ
إصالحات سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة جذرٌة، تساعد على تخفٌؾ حدة العداء للوالٌات 

المتحدة وتساهم فً القضاء على اإلرهاب والتشدد فً المنطقة، وتساعد فً إقامة مجتمعات 

 .دٌمقراطٌة متحررة
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وة هذه الدعاوي بالمبادرة التً قدمها وزٌر الخارجٌة األمرٌكً األسبق كولٌن بؤول بلؽت ذر
التً قدمها قبٌل أربعة شهور من احتالل ‘‘ مبادرة الشراكة األمرٌكٌة مع الشرق األوسط’’

ودعى فٌها للتحول الدٌمقراطً الحقٌقً فً الشرق األوسط، ( 2002دٌسمبر )العراق 
ربً فً منظومة االقتصاد العالمً وتؽٌٌر مناهج التعلٌم لتكون أكثر وضرورة إدماج العالم الع

وبعد احتالل . انفتاحاً وقبوالً لألخر، والتحالؾ مع معسكر الحرٌة مع الوالٌات المتحدة وحلفائها
أو ‘‘ الشرق األوسط الكبٌر’’العراق أطلق الرئٌس األمرٌكً جورج بوش االبن نفسه مبادرة 

والتً دعا ‘‘ لتحرٌر العراق’’راطً فً الشرق األوسط، فً الذكرى األولى مشروع التؽٌٌر الدٌمق
عبرها الرئٌس األمرٌكً الدول العربٌة إلى إزالة كافة الحواجز والقٌود التً تعٌق وتمنع تشجٌع 

الدٌمقراطٌة والحكم الصالح وتوسٌع الفرص االقتصادٌة وبناء مجتمع المعرفة فً العالم 

  .بدء أن هذه الضؽوط باتت تإتً أُكلها 2006ام حسٌن فً العام ومع إعدام صد. العربً
 

حٌث بدأت النظم العربٌة، تحت خشٌتها من أن تلقى مصٌر صدام حسٌن، فً إجراء بعض 
اإلصالحات والتؽٌٌرات السٌاسٌة واالجتماعٌة التً كانت تعتبر من قبل نوعاً من المحرمات أو 

ى سبٌل المثال بالسماح بإقامة انتخابات برلمانٌة حرة حٌث قامت دوالً مثل مصر عل. المقدسات

بصورة أصبح لجماعة كانت تقلٌدٌاً ٌنظر إلٌها باعتبارها خارجة عن ( 2005)إلى حد كبٌر 
مقعداً فً مجلس الشعب، وتم السماح بترشح آخرٌن  88القانون، كجماعة اإلخوان المسلمون 

من % 7ل فٌها المرشح أٌمن نور على التً حص( 2007)لمنصب الرئٌس أمام حسنً مبارك 
من األصوات قبل تزوٌر النتائج لصالح % 25األصوات، وترددت أنباء عن حصوله على 

وكذلك األمر حدث فً سورٌا والٌمن والجزائر والمؽرب وحتى فً ممالك الخلٌج . مبارك
راءات إصالحٌة حٌث أعلن الملك السعودي عبد هللا بن عبد العزٌز على اتخاذ حزمة إج. العربٌة

مثل تخفٌؾ القٌود على دخول األجانب للمملكة، تخفٌؾ الرقابة على المرأة، فتح باب االنتخاب 
لمجلس الشورى الذي استحدث وجوده استجابة للمطالب األمرٌكٌة، وكذلك تم تعدٌل الخطاب 

 .اهٌةالدٌنً وبعض المناهج التعلٌمٌة داخل المملكة أُعتقد بؤنها تشجع على العنؾ والكر
عموماً شهدت المنطقة توسعاً ملموساً فً حرٌة الصحافة وفً سقؾ المعارضة الشعبٌة 

حتى عندما كانت األوضاع . للنظام الحاكم وللسٌاسات الحكومٌة بصورة ؼٌر مسبوقة من قبل
تتردى فً العراق، بما ٌسمح لهذه النظم المستبدة بالتالعب والخداع فً مدى تمسكها 

عض االنتكاسات خصوصاً فً مجال حقوق اإلنسان، إال أن الضؽوط األمرٌكٌة باإلصالح، وتقع ب
ساهمت إلى حد كبٌر فً إسراع عجالت المعارضة الوطنٌة وتوسع خطواتها ومساعٌها لتحقٌق 

 .التحول الدٌمقراطً واالقتصادي المؤمول، دون االرتباط بالخارج أو بالتحالؾ معه
معارضة الوطنٌة والشعبٌة من الضؽوط التً مارستها ارتباطا مع هذا العامل، استفادت ال

القوى الدولٌة الخارجٌة على عمالئها ووكالئها المحلٌٌن، دون أن ٌكون لدى أؼلب أطٌاؾ 
المعارضة ارتباطاً مباشراً مع هذه القوى، وهو ما ٌنفً عنها شبهة االستعانة بالمحتل أو 

 .بالخارج لإلصالح الداخلً



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواء للبذوث والدراساث اإلستراتيجيت 

 أدد مؤسساث المجموعت العراليت للتسويك والتطوير

www.adhwaa.org 
 واالقتباس محفوظة لمركز أضواءحقوق النسخ 

16 

دنة النظم السٌاسٌة العربٌة للوالٌات المتحدة وللؽرب من جانب، لقد ساهمت تبعٌة ومها
واستمرار تردي األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة نتٌجة عجز األنظمة عن تحقٌق 
التنمٌة أو استكمال عملٌة التحول االقتصادي والنمو المستدام من جانب أخر، وفً استمرارها 

ي على كرامته، وتفشً الفساد وعجز المإسسات الرسمٌة عن فً انتهاك حقوق اإلنسان والتعد
القٌم باألدوار المنوطة بها من جانب رابع، فً تسرٌع وتٌرة االحتقان االجتماعً والسٌاسً فً 

 .المجتمعات العربٌة، بما أدى لتزاٌد حدة الرفض والؽضب الشعبً بٌن جموع المواطنٌن
هرات الجماهٌرٌة الكبٌرة فً االنتشار منذ العام نتٌجة لذلك بدأت ظاهرة االعتصامات والتظا

، اعتراضاً عن المساندة والسكوت العربً على احتالل العراق، ثم تنبهت هذه الجماهٌر 2003
وأدركت أن األوضاع فً القاهرة أو تونس أو صنعاء أو الجزائر ال تختلؾ كثٌراً عن تلك 

ن أجل قضاٌا محلٌة مثل المطالب الفئوٌة فبدأت المظاهرات تخرج وتقوم م. الموجودة فً بؽداد
احتجاجات المحلة الكبرى )وحقوق العمال ( 2007احتجاجات موظفً الضرائب العقارٌة )

االعتداء على الصحفٌٌن والقضاء المصري وعلى أفراد )وانتهاكات حقوق اإلنسان ( 2008
ثل مصر، التً وصل وبات خروج المظاهرات أمر اعتٌادي فً دوالً م( عادٌٌن مثل خالد سعٌد

لما  2011ٌناٌر  25وحتى قبٌل انفجار ثورة  2003عدد االحتجاجات منذ حرب احتالل العراق 
ٌزٌد عن ثالثة أالؾ احتجاج وتظاهرات، حسب الدراسة التً قامت بها الباحثة إٌمان رجب من 

 .مركز االهرام للدراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة
بدة بٌن شقً رحى منذ احتالل العراق، وربما بصورة أقل لقد وقعت النظم العربٌة المست

حٌث زرعت الحرب قوى دولٌة كبرى . 2001وطؤة منذ وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

ولٌس كما اعتادت طوال الفترة التً أعقبت الحرب العالمٌة  (in-shore) ألول مرة داخل اإلقلٌم

ر الذي ضاعؾ من أحساس هذه النظم بالخطر وهو المتؽً (off-shore) الثانٌة على الشاطئ
ومع الوجود المادي للقوات . واالنكشاؾ أمام هذه القوى، التً كانت تتوهم إنها حلٌفتها

األمرٌكٌة ودعوتها لإلصالح والدمقرطة لم تجد هذه النظم مهرب إال تملق القوى المحتلة وتقدٌم 
ها وعلى استمرارها فً الحكم، اعتقاداً المزٌد من التنازالت وفروض الطاعة حفاظاً على مصالح

منها بؤن الوالٌات المتحدة لٌست جادة فً ما تدعو إلٌه وتحاول بنائه فً المنطقة، تماماً كما 

 .كانت طوال العقود السابقة
فقد اعتقدت أنها بتقدٌم التنازالت . إال أن هذه النظم أخطؤت فً تقدٌر الموقؾ من جانبٌن

حٌث كانت اإلدارة . األخٌرة ضؽوطها عنها، وهو ما لم ٌحدث للوالٌات المتحدة ستخفؾ
األمرٌكٌة تخطط لذلك تماماً، أي انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازالت وتوسٌع مكاسبها والحفاظ 

على مصالحها فً المنطقة عن طرٌق إكراه هذه النظم المستبدة معدومة الشرعٌة، والتً ال 
م استنزاؾ هذه النظم من جانب الوالٌات المتحدة بصورة تحترم سوى لؽة القوة واإلرؼام، فت

باتت تشعر معها بؤن الوالٌات المتحدة ال تبالً البتة بحلفائها ومعاونٌها قدر اهتمامها 

  .بمصالحها الوطنٌة، وهو األمر الذي ٌنذر بعواقب وخٌمة على الجمٌع فً المستقبل
ت واستمرت فً ابتزاز هذه النظم حتى إال أن الوالٌات استمرت فً تجاهل مثل هذه الدعوا

 .الرمق األخٌر
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الخطؤ األخر فً التقدٌر هو اعتقاد هذه النظم أن مزٌداً من الحرٌات والحقوق للمعارضة 
وللجماهٌر لن ٌضرها بشئ، بل على العكس سوؾ ٌهدأ من وطؤة االحتجاجات والؽضب 

الرجعٌة والمتصلبة )الحكومات العربٌة لقد قللت . إال أن هذا االفتراض أٌضا كان خاطئاً . الشعبً
وتؽافلت عن السٌاق التارٌخً والمعرفً للحظة التكنولوجٌة التً تحٌا فٌها ( الشراٌٌن

 التً ساهمت إلى حد كبٌر فً سهولة تعبئة وحشد وتفعٌل. المجتمعات والمواطنٌن العرب
(Activism) ت وصور تعبٌر ؼٌر المواطن العادي وحشده لنصرة قضٌة بعٌنها، بوسائل والٌا

حٌث ساهمت ثورة . تقلٌدٌة، مختلفة عما عهدته هذه النظم وأدواتها القمعٌة والتجسسٌة
أوالً بواسطة الصحافة، ثم عن طرٌق القنوات الفضائٌة والستاالٌت، ثم ثورة االنترنت )االتصال 

سٌاسً )فً خلق مجال ( وأخٌراً ثورة وسائل االتصال االجتماعً على حد قول مارك لٌنش

 .عام بعٌداً عن عٌون بصاصً ومحتسبة هذه النظم( واجتماعً
لقد لعبت حرٌة الصحافة دوراً جوهرٌاً فً كشؾ شبكات الفساد والتخرٌب وبٌع األوطان 
والعمالة للخارج بما ساهم فً رفع مستوى الوعً بحقٌقة هذه النظم وسلوكٌاتها فً الداخل 

بما لها من انتشار ( الخاصة منها تحدٌداً )تلفزٌونٌة والخارج، وساهمت القنوات الفضائٌة وال
مهول وقدرة على الوصول لكافة طوائؾ وطبقات الشعب فً نشر وتوعٌة الجماهٌر بحجم 

الفساد والخراب واالنتهاكات التً تقوم بها هذه النظم تجاههم، فساهمت بذلك فً رفع مستوى 
عرؾ حقٌقٌة ما ٌجري وتسمع وترى الوعً الجمعً بٌن المواطنٌن، وبدأت الناس تدرك وت

بؤعٌنها هجوماً ؼٌر مسبوق على أكبر رجال الدولة ممن كان ٌعتقد إنهم معصومون أو نصؾ 

 .ألهه ممنوع االقتراب منهم
الذي ساهمت به شبكة االنترنت بؤدواتها ( الؽٌر معهود أو مسبوق)وأخٌراً كان الدور العظٌم 

فً خلق مجال عام ( وؼٌرها...ٌة، الٌوتٌوب والفٌسبوك المدونات، المواقع اإلخبار)المختلفة 

نجح فً جمع الطبقة الوسطى التً فشلت أؼلب القنوات السٌاسٌة  (Virtual وهمً)شبكً 

فً توحٌدهم وتكتٌلهم وراء ( كاألحزاب والنقابات والجمعٌات األهلٌة)الوسٌطة الكالسٌكٌة 
تتمتع بها هذه الوسائل واألدوات  حٌث ساهمت الخصوصٌة والفرادنٌة التً. قضٌة واحدة

الشبكٌة فً رفع مستوى الخٌال السٌاسً وطرق البحث عن حلول لألزمة التً تعانً منها 
التً ظنت النظم إنها تلهً بها شعوبها وتشتتهم ‘‘ اللعبة’’فكان أن تحولت العطٌة أو . أوطانهم

 .لمطاؾعن األمور السٌاسٌة إلى معول لهدمها وربما لقتلها فً نهاٌة ا
ما نرٌد قوله فً النهاٌة هو أن ثورات الربٌع العربً كانت حتمٌة تارٌخٌة، ولكن المتؽٌر 

الذي لم ٌتم النظر إلٌه وتناوله بشكل من التفصٌل هو الدور الخارجً الذي مارسته بعض 
حٌث مارس ما ٌمكن أن . التؽٌرات فً البٌئة اإلقلٌمٌة والدولٌة المحٌطة بالمجتمعات العربٌة

والمتمثل فً احتالل أمرٌكا للعراق، كمتؽٌر أولً وبدائً، فً ‘‘ أثر جناح الفراشة’’نطلق علٌه 
تحرٌك موجة واحدة فً محٌط التؽٌٌر والتحول فً الشرق األوسط، وهً الموجة التً تداخلت 
وتفاعلت مع بعض المتؽٌرات والتحوالت األخرى بصورة أدت إلى وقوع إحداث جسام مختلفة 

 .ما كان متوقعاً تماماً فً البدءتماماً ع
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لعبت دوراً كبٌراً فً تسرٌع وقوع هذه الحتمٌة  2003إن واقعة احتالل العراق فً العام 
إن . التارٌخٌة، دون أن ٌعنً ذلك أن هذه الثورات نتاج لهذه التحوالت الخارجٌة أو بواسطتها

دولة عربٌة كبٌرة، وإحداث القتل االحتالل األمرٌكً للعراق بما أحدثه من صدمة االستٌالء على 
والتخرٌب الذي أصابها، أوجد ردة فعل عكسٌة تماماً لدى الجماهٌر العربٌة على مثل هذا 

فالتماثل ألهوٌاتً بٌن الشعوب العربٌة جعل الجماهٌر . السلوك، ولو فً الالوعً الجمعً
انً فٌما وقع، بدأت العربٌة تتماهى مع المواطن العراقً فٌما أصابه، وبدأ البحث عن الج

القائمة بالؽرب وأمرٌكا حتى وصلت الجماهٌر لالقتناع بؤن هناك مجرم من الداخل وهً النظم 
العربٌة المستبدة، فبدأت كذلك تناضل ضد هذه النظم كجزء من حربها على من تراهم أعداء 

أدى ‘‘ اح فراشةجن’’وعلٌه فقد كانت حرب احتالل العراق كـ . لألمة، سواء الوطنٌة أو القومٌة
لوقوع تؽٌٌر تارٌخً عظٌم فً العالم العربً، مؽاٌر ومتضاد تماماً لما كان ٌؤمل إحداثه وتنفٌذه 

 .فً المنطقة كما كانت تسعى وتتمنى الوالٌات المتحدة
بدالً من تساهم حرب العراق فً تحوٌل المنطقة لمنطقة نفوذ أمرٌكً، ذات مٌول دٌمقراطٌة 

الؽربٌة واألمرٌكٌة، ذات نزعة سلمٌة تجاه إسرائٌل، رأسمالٌة ومإمنة  ؼربٌة، محبة للثقافة
الخ مما طرحته أدبٌات وخزعبالت ... باقتصاد السوق وتابعة وخانعة للقوة األمرٌكٌة 

المحافظون الجدد، أدت حرب العراق إلى اإلطاحة بالنظم المستبدة التً أوجدتها وساندتها 
، وساهمت كذلك فً انتشار شعور كبٌر بمعاداة الوالٌات ورعتها الوالٌات المتحدة والؽرب

المتحدة والنزعة نحو االستقالل الخارجً ورفض التدخل فً الشئون الداخلٌة للدول، رفض 
السٌاسات االقتصادٌة اللٌبرالٌة والنٌولٌبرالٌة بل واعتبارها المسئول األول عن تدهور مستوى 

ن جانب أخر رفض مفهوم الدٌمقراطٌة األمرٌكٌة المعٌشة والتدهور االقتصادي العربً، وم
وهو . والبحث عن بدٌل ثقافً ومعرفً ولٌد المجتمع والثقافة الوطنٌة( الؽائٌة واالشتراطٌة)

 .مضاد تماماً لما كانت ترٌده وتحلم أمرٌكا بتحقٌقه عندما أقدمت على احتالل العراق
ة الثورات الشعبٌة التً شهدها لٌس من المقبول القول بؤن الوالٌات المتحدة هً صانع

عالمنا العربً، وتكرٌر مثل هذه األقاوٌل ٌمثل اهانة وتحقٌراً للشعوب العربٌة قبل أي طرؾ 
أخر، ولكن ما ٌمكن قوله أن الوالٌات المتحدة كقوى دولٌة عظمى، لها تؤثٌر جوهري على 

ظام الدولً، وهو ما ٌجعل طبٌعة التفاعالت الدولٌة واإلقلٌمٌة كونها الطرؾ المسٌطر على الن
له تداعٌاته المتعددة على بقٌة ( أو حتى داخلٌة)من قٌامها باتخاذ أي سلوكٌات خارجٌة 

إن . اإلطراؾ الدولٌة األخرى، كالً حسب مناعته ومدى ارتباطه بمنظومة المصالح األمرٌكٌة
تاللها للعراق كانت القوى الدولٌة بكل تؤكٌداً تسعى لتحقٌق مصالحها على حساب اآلخرٌن، وباح

الوالٌات المتحدة تسعى لتحقٌق عدد من األهداؾ كما ذكرناها من قبل، ونجاحها فً عدم تحقٌق 
بعضها حتى أالن ال ٌمكن اعتباره خسارة لها، فالصراع ما زال دائراً، ووقوع نتائج عكسٌة 

، فطرٌقة تعاملنا وؼٌر متوقعة جراء االحتالل ال ٌمكن كذلك اعتباره انتصاراً لنا نحن العرب
وإدارتنا لالزمات التً أنتجتها الثورات، ومدى نجاحنا فً استؽاللها كنقطة بداٌة لالستقالل 

والبناء والتحول الدٌمقراطً ومواجهة التحدٌات التً خلقتها هذه الثورات والمخاطر التً تحٌط 
حتالل العراق من فإما أن تتحول حالة ا. بها من الخارج، هو الذي سٌحدد مصٌر هذا الصراع
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مجرد انتكاسة فً مسٌرة التارٌخ العربً الحدٌث إلى بداٌة لعصر من االحتالل والتبعٌة الكاملة 
أو أن ٌنجح العرب فً تحوٌلها لتكون نقطة انطالق لهم نحو ( عصور وسطى جدٌدة)للؽرب 

ناعٌة، التحرر واالنطالق والعودة للمستقبل، ببناء مجتمعات عربٌة دٌمقراطٌة وحداثٌة ص
وذلك بالعمل الداإوب والصادق ألن . تحترم حقوق اإلنسان وتساهم باٌجابٌة وبفعالٌة فً العالم

ولٌس فقط مجرد ... تكون هذه الثورات المجٌدة بداٌة لبناء نموذج حضاري ومعرفً جدٌد 

 .هواء ساخن
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 5كردستان والتلويخ بورلت الطالق

 
بٌكو وتسلٌم العراق للملك فٌصل األول لٌصنع  –ٌكس مّر ما ٌقارب القرن على تنفٌذ اتفاقٌة سا

نموذج الدولة العراقٌة الذي . من تجمعات بشرٌة ؼٌر متجانسة دولة تحت الوصاٌة البرٌطانٌة
جرى بناإه لم ٌعتمد على توحٌد المصالح والشراكة المصٌرٌة قدر اعتماده على القوة التً 

فً إقلٌم كردستان لم تتوقؾ الثورة منذ  وفً شمال العراق. أوجدت العنؾ والعنؾ المضاد
والٌوم ٌواجه العراق خطر التفكك إلى . ثالثٌنات القرن الماضً إال بعد سقوط نظام صدام حسٌن

. وحداته األساسٌة المكونة
 

 ٘ـَٛ ػٍٝ رغذحد 

 
تعّرض رئٌس الوزراء العراقً نوري المالكً لهجوم عنٌؾ شنته رئاسة إقلٌم كردستان  

ملٌار دوالر، بمقاطعة  119البرلمان العراقً على الموازنة العامة للبالد البالؽة بعد مصادقة  
النواب األكراد لجلسة البرلمان، بعد أسابٌع من التؤجٌل بسبب الخالفات حول مستحقات شركات 

االنفراد والتسلط "واتهم بٌان رئاسة اإلقلٌم المالكً بـ. األجنبٌة العاملة فً اإلقلٌم النفط
. ، وتمزٌق وحدة البالد"افتعال األزمات، وتدوٌرها وتصعٌد التوتر"ومواصلة " واإلقصاء

اتخاذ القرار انفرادٌا، واالعتماد على التصوٌت العددي، ٌشكل خرقا فظا لكل ما "واعتبر البٌان 
الطالق بٌد أربٌل وأكد ". أساسا إلطالق العملٌة السٌاسٌة وللقاعدة التً بنً علٌها الدستوركان 

أن ( وهو قٌادي فً الحزب الدٌمقراطً الكردستانً)هوشٌار زٌباري وزٌر الخارجٌة العراقً
الوزراء األكراد مستعدون لالنسحاب من الحكومة المركزٌة فً حال أمرهم بذلك رئٌس إقلٌم 

، عارضا على الحكومة "التبعٌة"بٌنما أكد البارزانً رفضه . مسعود البرزانً كردستان
". الطرٌق الذي ٌراه مناسًبا"، أو أن ٌسلك كل طرؾ "حقٌقٌة"المركزٌة فً بؽداد عقد شراكة 

أزمة حقٌقٌة على كل "منوها بؤن العراق بعد عشر سنوات على إسقاط نظامه السابق، ٌعٌش 
ن بؽداد وأربٌل فقط، بل فً العراق كله نتٌجة عدم االلتزام بالدستور، وهً لٌست بً.. األصعدة

برعاٌة مسعود  2010اتفاق أربٌل عام ". وعدم تنفٌذ اتفاقٌة أربٌل بٌن القوى السٌاسٌة
بارزانً أدى إلى تشكٌل الحكومة الحالٌة، ونص على تشكٌل مجلس السٌاسات اإلستراتٌجٌة 

ئمة العراقٌة أٌاد عالوي، وأن ترشح القائمة العراقٌة شخصٌة العلٌا، على أن ٌرأسه زعٌم القا
لترأس وزارة الدفاع، كما نّص على مراجعة العدٌد من المناصب وخاصة األمنٌة منها وترشٌح 
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 روسيا اليوم–رائد كشكيه  
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لكن القوى السٌاسٌة تتهم رئٌس الحكومة نوري المالكً . هٌئة جدٌدة للمساءلة والعدالة
أشار عضو ائتالؾ دولة القانون عدنان السراج إلى أن  فً هذا الشؤن. بالتنصل من هذا االتفاق

المسإولٌن فً إقلٌم كردستان ٌسعون إلى تكرٌس وضع خاص إلقلٌمهم بالنسبة للمخصصات 
وهدد القٌادي فً كتلة التحالؾ الكردستانً بمجلس النواب العراقً . وإدارة الحكومة والعقود

عن الحكومة المركزٌة فً بؽداد، منوها بؤن محسن السعدون بإعالن كردستان استقالله النفطً 
عائدات النفط لمن؟ وكان . من الدستور منحت اإلقلٌم صالحٌة إدارة ملفه النفطً 112المادة 

األعضاء األكراد فً البرلمان العراقً قد قاطعوا جلسة التصوٌت على موازنة العام الجاري، 
ع مستحقات شركات النفط العاملة فً احتجاجا على عدم تضمٌن الموازنة المبلػ المخصص لدؾ

المتعلقة بمصٌر كركوك، فضال عن الخالؾ  140إقلٌم كردستان العراق، والخالؾ حول المادة 
وبدال من المبلػ الذي ٌطالب به إقلٌم كردستان (. قوات كردٌة محلٌة)حول مٌزانٌة البشمركة 

ملٌار دوالر ،  3.5 ذي ٌبلػ أكثر منكمستحقات للشركات النفطٌة األجنبٌة العاملة فً اإلقلٌم وال

ملٌون دوالر لشركات النفط العاملة فً  644فقد ُخصص ضمن الموازنة فقط ما مقداره 
كردستان، ومنها شركات كبرى مثل أكسون موبٌل وشٌفرون األمٌركٌتٌن وؼاز بروم نفط 

لمركزٌة وإقلٌم الخالؾ حول الموازنة فتح جبهة جدٌدة فً نزاع طوٌل بٌن الحكومة ا. الروسٌة
كردستان، وقد وقعت سلطات هذا األخٌر فً السنوات األخٌرة عقودا مع شركات نفط عالمٌة 

 3.5بشكل مستقل دون موافقة بؽداد، وٌعتبر اإلقلٌم أن الحكومة المركزٌة َمدٌنة له بؤكثر من 
على مدى  ملٌار دوالر لتؽطٌة التكالٌؾ التً تحملتها شركات النفط األجنبٌة العاملة هناك

العقود المبرمة بٌن كردستان  السنوات الثالث الماضٌة، ؼٌر أن بؽداد تتمسك بعدم قانونٌة
بؽداد من جانبها حكومة اإلقلٌم بعشرة ملٌارات دوالر،  وتطالب. العراق وشركات النفط األجنبٌة

وكانت . 2008هً إٌرادات تصدٌر اإلقلٌم لكمٌات من النفط الخام خالل السنوات التً تلت عام 
حكومة كردستان العراق قد أوقفت شحن النفط الخام عبر خط أنابٌب تسٌطر علٌه بؽداد، ٌصل 

مباشرة إلى تركٌا إلى مٌناء جٌهان التركً، وشرعت منذ أشهر بتصدٌر النفط الخام بصورة  
 فً حٌن تعتبر بؽداد أنها صاحبة الحق. بواسطة الشاحنات دون أخذ موافقة الحكومة المركزٌة

وهذا الموضوع أصبح مركزٌا فً نزاع ٌتسبب فً توتر .الدستوري حصرٌا فً تصدٌر النفط
تحالؾ وانقسام ومخاوؾ جالل طالبانً ٌتلقى العالج فً ألمانٌا إثر . العالقات بٌن بؽداد وأربٌل

إصابته بجلطة دماؼٌة، والؽموض المحٌط بمصٌر حزب االتحاد الوطنً الكردستانً بعد ؼٌاب 
ل طالبانً ٌثٌر قلق البارزانً وحزبه الدٌمقراطً الكردستانً الذي ٌحكم النصؾ رئٌسه جال

اآلخر من المنطقة الكردٌة، فً وقت ٌشهد فٌه التوازن الطائفً الهش فً العراق توترا تؽذٌه 
وكان التفاهم فً الحكومة اإلقلٌمٌة بٌن االتحاد الوطنً الكردستانً والحزب . األزمة السورٌة

الكردستانً قد ساهم فً االزدهار السرٌع الذي شهده اإلقلٌم فً السنوات األخٌرة ،  الدٌمقراطً
ؼٌر أن . وشكل اتفاق تقاسم السلطة بٌن الحزبٌن جبهة موحدة ترعى مصالحهما فً بؽداد

الحكومة اإلقلٌمٌة الكردٌة المشتركة تخفً صراعا ما زال ٌحتدم بٌن الحزبٌن اللذٌن خاضا حربا 
لكل حزب مجال نفوذه فً المنطقة، . بعضهما ضد األخر فً منتصؾ التسعٌنٌاتأهلٌة عنٌفة 

وٌتركز تواجد الحزب الدٌمقراطً الكردستانً حول أربٌل وفً الشمال الؽربً المتاخم لحدود 
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سورٌة وتركٌا، فً حٌن ٌسٌطر االتحاد الوطنً الكردستانً على السلٌمانٌة والمناطق الكردٌة 
االتحاد . وال ٌتمتع أي منهما بشعبٌة فً معقل اآلخر. حدود مع إٌرانالجنوبٌة المتاخمة لل

الذي انفصل ( ؼوران)المعارض " حزب التؽٌٌر"الوطنً الكردستانً فقد بعض نفوذه لصالح 
، وجذب عددا كبٌرا من األنصار نتٌجة تندٌده بالفساد والحكم 2009عن الطالبانً عام 

السٌاسٌة، من المتوقع حدوث المزٌد من االنشقاقات  وبخروج الطالبانً من الساحة. السلطوي
فً صفوؾ االتحاد الوطنً الكردستانً، وانضمام المنشقٌن إلى حزب التؽٌٌر الذي تحدى 
أمن . البارزانً بالفعل بمطالبته بانتخاب الرئٌس عن طرٌق البرلمان بدال من التصوٌت الشعبً

ؼدت أكثر ( دهوك وأربٌل والسلٌمانٌة)راق وازدهار المحافظات الكردٌة الثالث فً شمال الع
قنصلٌة وسبع  25سنوٌاً، وفٌها اآلن % 12ٌنمو اقتصادها بنسبة . المناطق أمناً وازدهاراً 

شركة تركٌة من استقرار كردستان العراق، إلى جانب  1500وقد استفادت . جامعات، ومطاران
جون )، و(هانت أوٌل)، و(ونشٌفر)، و(توتال)، و(إكسون)شركة متعددة الجنسٌات مثل  50
عالقات اقتصادٌة متمٌزة مع تركٌا وفً وقت تدهورت فٌه العالقات بحدة بٌن أنقرة (. دٌر

، وٌقول ''دولة عدائٌة''وبؽداد، وأعلن رئٌس الوزراء العراقً نوري المالكً، أن تركٌا 
كراد واألقلٌة مسإولون عراقٌون إن أنقرة تتدخل فً شإونهم الداخلٌة وتعزز عالقتها مع األ

توسع أنقرة روابطها االقتصادٌة والدبلوماسٌة . السنٌة فً محاولة لتقوٌض الحكومة فً بؽداد
مع الحكومة الكردٌة، حٌث تعمل حوالً ألؾ شركة تركٌة فً الشمال العراقً، بٌنها بعض 

 10.8ووصلت الصادرات التركٌة للعراق إلى . المصارؾ الشهٌرة وشركات التجزئة والفنادق
والشمال هو . ، ما جعل العراق ثانً أكبر مستورد من تركٌا بعد ألمانٌا2012ملٌار دوالر عام 

نزاع حدودي تشكل . من الصادرات التركٌة إلى العراق 70%المستورد األساسً تصله 

األراضً المتنازع علٌها بٌن بؽداد وكردستان فً محافظات نٌنوى وكركوك ودٌالى اكبر تهدٌد 
وٌشكل نشر التعزٌزات العسكرٌة على خطوط التماس قرب . العراق على المدى البعٌدالستقرار 

لكن التصعٌد فً . مدٌنة كركوك ابرز مالمح هذا الصراع، وإمكانٌة لتحوله إلى صراع مسلح
الوقت الراهن أمر مستبعد، فالمالكً الٌستطٌع فتح جبهة فً الشمال قبل حلّ المشاكل فً الؽرب 

لنسبة للبارزانً أن ٌحافظ على الوضع القائم فً العالقات مع الجارة الشمالٌة، ، ومن المهم با
لكن كل اتفاق جدٌد . وأن ٌحافظ خصوصا على الوحدة الداخلٌة الهشة فً ظل ؼٌاب الطالبانً

بٌن بؽداد وأربٌل ٌقود إلى تنازالت جدٌدة لصالح إقلٌم كردستان، وإلى إضعاؾ الحكومة 
. ، أي ٌقود إلى تؤجٌل البت فً القضٌة األساسٌة، قضٌة وحدة العراقالمركزٌة الضعٌفة أصال

 
 
 

 


