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ن إلآرإء وإلأفاكر إموإرد ؼرب يف هذه إُلظروحة ال ت   ة"إؤ

غن موكف لكية إحللوق وإمؼووم إمس ياس ية بتووس، بل 

 يه خاصة بصاحهبا".
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 داءـاإله

إلى ربوعيا الغّناء ومروجيا الخضراء وزيتونيا اليانع وأشجارىا 

ُأىدي ىذه  فمسطينالغضة ومدنيا الفتية، إلى كؿ ذرة تراب فيِؾ يا 

 األطروحة.

إلى مف تروي المحبة بودىـ ظمأىا وتسمو الكممات بعزىـ معانييا 

الكراـ أىدي ىذا العمؿ  وتزيف الجمؿ بشوقيـ غْزليا، إلى األىؿ

 مي وأبي العزيزيف.بالذكر أُ  ، وأخُص ضعالمتوا
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 الشكر

معممي الفاضؿ، ذي العطاء الذي ال ينضب واليمِة التي ال تستكيف 

 إال بإيصاؿ رسالتو عمى الوجو األكمؿ، 

 األستاذ الدكتور إبراىيم الرفاعي 

 مع جزيؿ الشكر وعظيـ العرفاف.

أعظمو، أساتذتي كما أزجي إليكـ مف الشكِر أجزلو ومف التقدير 

 أعضاء لجنة النقاش األفاضؿ.

جامعة بيرزيت،  -وال أنسى أساتذتي وزمبلئي في قسـ العمـو السياسية

مف جّدوا واجتيدوا حرصًا عمى بزوغ فجر ىذه األطروحة إلى عالـ النور 

 ونجاحي في إكماؿ دراستي، أتقدـ لكـ بجزيؿ الشكر والعرفاف.
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ارتبطت نشأة الدولة العربية القطرية "الوطنية" باألزمة، ومع تطور الدولة تطورت أيضًا عناصر ىذه 

ىذه األزمة نظرًا مكف أف يعكس األزمة بداًل مف تجاوزىا، وُتعد حالة العراؽ وحالة السوداف مف أبرز ما يُ 

لتفاقميا في كمتا الحالتيف إلى درجة انعكاسيا المباشر والجمي عمى سيادة كؿ منيا، وتيديدىا لئلستقرار 

. وأعرقيا اإلستراتيجي لمدولتيف، وذلؾ بالرغـ مف كوف ىذيف البمديف مف أقدـ وأكبر دوؿ المنطقة العربية

دولتيف حديثتيف منذ سقوط الدولة العثمانية واالحتبلؿ ُتسمط الدراسة الضوء عمى الحالتيف السابقتيف كو 

تتناوؿ الدراسة عددًا مف األزمات كما البريطاني الذي تبله، وما خّمفو ذلؾ االحتبلؿ مف آثار وتداعيات. 

التي تعاني منيا الدولتاف، ومف أىميا: أزمة النشأة التي تزامنت مع غياب الوعي السياسي والمجتمعي 

الدولة، باإلضافة إلى أف إشكاليات النشأة كاف ليا تداعيات مباشرة عمى قضايا ىامة فيما يخص بناء 

مثؿ اليوية والمواطنة. أما المستوى الثاني مف األزمات فيي تمؾ التي برزت في مرحمة ما بعد نشوء 

الدولة ومنيا البناء المؤسسي لمدولة، )عقد اجتماعي وسياسي، فصؿ سمطات، سيادة قانوف، مجتمع 

ىماؿ التنمية االقتصادية مف قبميا، واعتمادىا عمى القمع في معالجة قصورىا عبر  مدني، معارضة(، وا 

 استخداـ الجيش واألجيزة األمنية. 

لـ يتأصؿ مفيوـ الدولة في العراؽ والسوداف بعد، كما في بقية الدوؿ العربية، في الوعي والممارسة 

وـ في أوروبا بعد عصر النيضة والثورة الفرنسية. فبل يوجد العممية عمى غرار التأصيؿ الذي حدث لممفي

إلى حد كبير تفاعؿ في الوعي بيف النخب السياسية والمجتمع والمثقفيف مع مفيوـ الدولة. فالنخب 

السياسية ُتريد بقاء الوضع الراىف عمى ما ىو عميو، والوعي المجتمعي غائب بسبب التخمؼ الموروث 
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. ولـ تجِر محاوالت جّدية مف قبؿ مف قبؿ السمطة السياسية فتوح أو مقنفف مالمثقفي دورتاريخيًا، و 

 .1السمطة لصقؿ الوعي المجتمعي، ونقمو إلى حالة متقدمة وعصرية ورشيدة

ظيرت الدولة القطرية )الوطنية( العربية، ومف ضمنيا الدولة العراقية والسودانية، نتيجًة لظاىرة 

ى انتقاؿ عدوى الدولة مف المركز إلى األطراؼ، ال بؿ إسقاطيا إما عبر االنتشار الثقافي التي دفعت إل

سياسة القوة المتمثمة في الظاىرة االستعمارية العنيفة أو عبر سياسة االختيار التي جرت تحت وطأة 

. لذلؾ، فإف عممية االستيراد القسرية أو االختيارية 2الضغط الخارجي أو مف خبلؿ االستنساخ أو المحاكاة

ف قبؿ العالـ النامي لمدولة وفقًا لمنمط أو النموذج الغربي حاؿ دوف خمؽ كيانات دولتية راسخة وقادرة م

عمى أداء وظائؼ الدولة وتحديد أىدافيا بما ينسجـ مع أىداؼ وتطمعات المجتمعات واألفراد في الدولة. 

 األرض. ىذا بدوره أضعؼ شرعية الدولة التي تعتقد بحقيا في ممارسة السمطة عمى 

ة ومن ثُم َتوضيَحًا أَلىمي (،I) ضبطًا دقيقًا لممفاىيم إن الدراسة الدقيقة ليذا الموضوع تقتضي إبتدا ً 

ثم تحديد مجاالت الدراسة الزماني والمكاني  ،(IIة )دت ىذه الدراسالموضوع وَأىدافو التي ِمْن َأجِميا ُأع

(III(وصواًل إلى موجيات الضبط المنيجي ،)VI.) 

I.  تحديد المفاىيم 

تقتضي دراسة موضوع أزمة الدولة تحديدًا دقيقًا لممفاىيـ. وعميو، سيتـ تخصيص مساحة خاصة في 

تقسـ إلى مفاىيـ  وىذه المفاىيـ ىذه المقدمة لتقديـ تعريفات لبعض المفاىيـ التي ستستخدميا ىذه الدراسة،

 )أ( ومفاىيـ ذات صمة )ب(، وذلؾ عمى النحو التالي: أساسية

                                  
 –محمد جابر األنصاري، "الوعي الممتبس بالدولة القطرية: جذوره في الفصاـ السياسي بيف الواقع والمثاؿ في التاريخ العربي  1

 .40 – 38 ص (:1993 ،173عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبؿ العربي،)اإلسبلمي"، 
 .28 -27 ص (،1992نزيو نصيؼ األيوبي، العرب ومشكمة الدولة )بيروت: دار الساقي،  2
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 مفاىيم أساسية . أ

 :3األزمة .1

ُيعرؼ محسف الخضري األزمة بمفيوميا العاـ بأنيا "موقؼ أو حالة يواجييا متخذ القرار في أحد 

الكيانات اإلدارية )دولة، مؤسسة، مشروع، أسره( تتبلحؽ فييا األحداث وتتشابؾ معيا األسباب بالنتائج، 

  .4و عمى اتجاىاتيا المستقبمية"ويفقد معيا متخذ القرار قدرتو عمى السيطره عمييا، أ

أف األزمة تعبر عف حالة صعبة تعيشيا الدوؿ والمجتمعات، ُتصاب بيا نتيجًة  فيرى عمي الرويمي أما

ما خارجية أو مجتمعًة، تتسبب في تيديد وحدتيا وبقائيا وتماسكيا. وىذه الحالة ال  لعوامؿ إما داخمية وا 

نما قد  تصيب الشأف االقتصادي أو االجتماعي أو العسكري. فمف تقتصر فقط عمى الشأف السياسي وا 

الناحية السياسية قد تواجو الدولة ظاىرة التشقؽ والشرذمة، مما ُيثير القبلقؿ وعدـ االستقرار واالضطرابات 

بيف مكوناتيا وشرائحيا المختمفة، وىو ما قد يجمب تّدخبلت خارجية إقميمية أو دولية كما حدث في 

. لذلؾ، فاألزمة ليست حيثية أو ظاىرة معينة إنما ىي اجتماع لعدد مف الظواىر أو 5راؽالسوداف وفي الع

المشاكؿ التي انتجت الوضع المأزوـ اليوـ في كؿ مف العراؽ والسوداف. فالحاضر المضطرب ىو نتاج 

 تأـز عاشتو كبل الحالتيف.
                                  

ألزمة بشأنو. فمفيـو األزمة لو يجدر اإلشارة أنو ال ُيوجد مفيـو جامع مانع لؤلزمة، ولكف يختمؼ ىذا المفيـو بإختبلؼ الحقؿ الذي ُيراد تعريؼ ا  3
سياسية مدلوؿ مف الناحية االقتصادية يختمؼ عف مدلولو مف الناحية السياسية وغيرىا. انظر: مريـ مخموؼ، "مفيـو األزمة الدولية"، الموسوعة ال

 ، 2018-2-24(، بتاريخ: 2017)
encyclopedia.org/2017/06/09/-http://politicalالدولية/-األزمة-مفهوم 

. 6(، ؼ: 2011-6-18تدى العربي إلدارة الموارد البشرية )نقبًل عف مشعاف الشاطري، "مفيـو األزمة: خصائصيا ومراحؿ نشوئيا"، المن  4
 ،2018-2-24بتاريخ: 

https://hrdiscussion.com/hr32773.html 
كمية التدريب قسـ البرامج ، أسبابيا"، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية -أبعادىا -عمي بف ىميوؿ الرويمي، "األزمات تعريفيا 5

 ،2015-4-22. بتاريخ 15، 3، 1 ص (:2011الخاصة )
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/Seminars002/acs
s_26042003/Documents/1.pdf 

 

http://political-encyclopedia.org/2017/06/09/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hrdiscussion.com/hr32773.html
https://hrdiscussion.com/hr32773.html
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/Seminars002/acss_26042003/Documents/1.pdf
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/Seminars002/acss_26042003/Documents/1.pdf
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ذ أشكااًل ومستويات متعددة قد تتطور األزمة التي تعصؼ بالدولة بشكؿ عاـ وتتحوؿ إلى صراع يأخ

تتفاوت في تأثيرىا وخطورتيا، فقد يبدأ الصراع عمى السياسات والقرارات التي تتخذىا الحكومة سواء 

أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية أو أمنية، وىذا المستوى األوؿ ال ُيشكؿ خطورة عمى الدولة 

ليصبح عمى الحكومة نفسيا، وىذا المستوى أكثر تقدمًا وأركانيا. لكف قد يتطور الصراع في حاؿ استمراره 

وخطورة مف الصراع الذي يجري عمى سياساتيا، فمثبًل ما يجري اليوـ في سوريا قد يندرج في إطار 

الصراع عمى الحكومة. أما المستوى الثالث فيو صراع حوؿ طبيعة النظاـ السياسي ما إذا كاف اشتراكيًا 

ديني أـ عمماني، فمثبًل ما ظير في السوداف في العقديف األخيريف مف القرف  أـ ليبراليًا، أو ذا طابع

الماضي مف إشكالية حوؿ ىوية النظاـ السياسي وتوجياتو، وذلؾ عندما تحالؼ نظاما الرئيسيف جعفر 

 النميري وعمر البشير العسكرييف مع مف يحمموف فكرًا إسبلميًا، وىذا المستوى مف الصراع ُيعد أكثر عمقاً 

وخطورة مف المستوييف السابقيف. في حيف أف المستوى األخير لمصراع ىو الذي يمتد ليشمؿ اإلطار 

السياسي الرئيسي المتمثؿ في الدولة وأركانيا، وىو أكثر خطورة وتأثيرًا مف المستويات السابقة، وىذا ما 

 .6جرى في اليمف والسوداف، وما زاؿ يجري في الوقت الراىف في العراؽ

 الدولة: .2

تعدد الدارسوف لمفيوـ الدولة، وىذا التعدد نابٌع مف تعدد المدارس الفكرية سواء أكانت اجتماعية أو  

سياسية أو اقتصادية أو قانونية. فالدولة بالنسبة ألفبلطوف ىي اختراع بشري، بمعنى أنيا لـ تنشأ طبيعيًا 

                                  
تـ تطوير فكرة تحوؿ األزمة إلى صراع يأخذ أشكااًل ومستوياٍت متعددًة مف النقاشات التي أجراىا مجموعة مف الكتاب  6

والباحثيف وىـ: عمرو حمزاوي، )تشريح أزمات الدولة في الوطف العربي: مبلحظات أولية حوؿ المستويات والمضاميف(، 
ا الكاتب الثالث فيو عادؿ مجاىد الشرجبي، )أزمة عجز الدولة وخطر ومصطفى كامؿ السيد في رده عمى طرح حمزاوي، أم

انييارىا: حالة اليمف(. لممزيد انظر: عادؿ مجاىد الشرجبي، محرر، أزمة الدولة في الوطف العربي )بيروت: بحوث ومناقشات 
رؽ األوسط والجمعية العربية لمعمـو الندوة الفكرية التي نّظميا مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاوف مع مركز كارنيفي لمش

 .159 -150، 123 -122، 110 -97 ص (،2011السياسية، 
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نما نشأت بطريقة صناعية، وذلؾ لع دـ تّمكف األفراد مف تمبية نواقصيـ واحتياجاتيـ وانسيابيا وتمقائيًا، وا 

االقتصادية واألمنية والتنظيمية، واألىـ مف ذلؾ ىو بحث األفراد عف العدالة )العدالة وفقًا ألفبلطوف 

تقتصر فقط عمى طبقة المواطنيف وال تشمؿ الُمقيميف األجانب والعبيد( التي تعتبر السر وراء نشوء الدولة، 

 . 7الرقيومصدر السعادة و 

كاف مفيوـ الدولة عند أرسطو مغايرًا تمامًا لمفيوـ أفبلطوف، فأرسطو نفى ورفض مسألة االختراع 

والصناعة البشرية لمدولة. واعتبر أف نشأتيا كانت انسيابية وتمقائية وطبيعية بعيدًا عف تدخؿ األفراد، 

اعية وىي األسرة، ويتدرج حتى بموغ بمعنى أنيا ُتّشكؿ قمة التطور البشري الذي يبدأ بأصغر وحدة اجتم

الوحدة االجتماعية األكبر وىي الدولة. وتتسـ الدولة عند أرسطو بأنيا تحتكـ إلى العقبلنية في أداء 

وظائفيا، أي أنيا تحتكـ إلى الدستور الذي ُيّشكؿ عماد قوتيا وبقائيا ونجاحيا، وعدـ االمتثاؿ لو ُيسبب 

مدوف فاعتبر أف الدولة التي وصفيا بػ "الممؾ" قد نشأت بشكؿ انسيابي . أما ابف خ8انييارىا واضمحبلليا

طبيعي، وأساس ذلؾ ىو ظاىرتا العمراف والعصبية، وىذه األخيرة تعتبر قوة محركة لمجماعة أو القبيمة 

 . 9ومنظمة ليا، وترتبط الدولة بالديف ارتباطًا وثيقًا، وسبب ذلؾ ىو العصبية أيضاً 

الماوردي أف الدولة نشأت بسبب حالة الضعؼ والعجز التي يتصؼ بيا اإلنساف  بينما رأى أبو الحسف

نما مف خبلؿ اتصالو وتشاركو مع بيئتو  الذي ال يستطيع تمبية احتياجاتو بمعزؿ عف اآلخريف أو منفردًا، وا 

توفرىا االجتماعية، وىو ما قاد في نياية المطاؼ إلى نشوء الدولة التي ليا مقومات وأركاف عديدة يجب 

حتى يتحقؽ معناىا السياسي وفقًا لمماوردي: أواًل، اتباع الدولة لمديف اإلسبلمي وابتعادىا عف المزاجية 

واألىواء الشخصية. ثانيًا، وجود حاكـ أو مسؤوؿ يتمتع بقدر كاٍؼ مف القوة، ويحكـ بالعدؿ، وينصؼ 

                                  
 .70 -66 ص (،2002حسف نافعة، مبادئ عمـ السياسة )القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية،  7
 .، المرجع نفسو75-70حسف نافعة، مبادئ عمـ السياسية، ص  8
 .71 -68 ص (،1999الحديث )القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع،  إسماعيؿ زروخي، الدولة في الفكر العربي 9
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أساسية عميا يجب االلتزاـ بيا. رابعًا، أف  المظموـ ويعاقب الظالـ. ثالثًا، تحقيؽ العدالة التي تعتبر قيمة

توفر الدولة لمجتمعيا الشعور باألمف واالستقرار والطمأنينة، فبل معنى لكؿ األركاف السابقة بدوف 

. وبالتالي، فالمعنى السياسي لمدولة عند الماوردي يتحقؽ بقياـ الدولة بالوظائؼ التي حددىا في 10األمف

.  المفيـو

كافيممي، فإف مفيومو السياسي لمدولة يختمؼ بشكؿ كبير عمف سبقو مف المفكريف، وباالنتقاؿ إلى مي

رفض ميكافيممي أف تكوف فقد فيو حمقة الوصؿ بيف مف سبقو مف دارسيف ومفكريف وبيف مف أتى بعده. 

نما اعتبرىا غاية في حد ذاتيا، وبالتالي حّوؿ األىداؼ التي وّظفت الدولة لخدمتيا  سابقًا الدولة وسيمة، وا 

كالعدالة واألخبلؽ والديف إلى وسائؿ وأدوات لخدمة الدولة. فبل شيء يعمو فوؽ السياسة، والدولة تسمو 

عمى كؿ الجوانب األخرى التي لـ ُينكر أىميتيا لمدولة، وتأثيرىا عمى المجتمع. لذلؾ، لـ يعد لمدولة حسب 

ووضعيا في إطارىا الواقعي. مف جية  ميكافيممي معنى أخبلقي، ألنو أخرجيا مف ىذا اإلطار المثالي

أخرى، كاف ميكافيممي مدافعًا عف النظاـ الديمقراطي ومعجبًا بو، لكف لدوؿ تّكونت واكتممت أركانيا، 

 . 11وليس لدوؿ تعيش حالة مف الطغياف والتخبط والفوضى

اجتماعي دافع جوف لوؾ عف الدولة ذات الطابع المدني المقيدة بضوابط وحدود، التي نشأت بعقد 

بينيا وبيف المجتمع، والتي تعمؿ بما ال ُيخالؼ القانوف أو التعاقد الذي تـ، والقائمة عمى أساس القبوؿ 

والتراضي، والتي تقتصر وظيفتيا األساسية عمى تأميف السبلمة ألفراد المجتمع، وتنظيـ الحياة المجتمعية. 

                                  
 -110، 107 -106 ص (،1954أبو الحسف عمي بف محمد الماوردي، أدب الدنيا والديف )مصر: مطبعة محمد عمي،   10

119. 
 ، مرجع سابؽ.138-136 ص نافعة، مبادئ عمـ السياسة،حسف   11



 إمللدمة    

8 
 

عمميا مف فترة إلى أخرى، وُيحاسبيا إف فعمت وليذا، فإف نجاح الدولة مرىوف برضى الشعب الذي ُيقّيـ 

 . 12ما ُيخالؼ التعاقد أو قامت بالتعسؼ عميو

أما كارؿ ماركس، فالدولة في مفيومو مؤسسة تحّكـ طبقة في طبقة أخرى، وىي ظاىرة اخترعت مف 

زيادة قبؿ الطبقة البرجوازية بعد انييار النظاـ اإلقطاعي، وحموؿ نمط جديد وىو اإلنتاج الصناعي، ل

 .13نفوذىا وقوتيا، وتحّكميا في المجتمع واالقتصاد

في سياؽ متصؿ، عّرؼ ماكس فيبر الدولة بأنيا المنظمة التي تمتمؾ وحدىا حؽ استخداـ العنؼ 

ذا فقدت ىذا الحؽ تتحوؿ إلى دولة فاشمة بالمفيوـ الحديث  المشّرع قانونًا عمى كامؿ ترابيا وشعبيا، وا 

. وىذا ينطبؽ عمى ب عض الدوؿ العربية التي فقدت احتكار العنؼ المشرع قانونًا لوجود جماعات اليـو

 . 14وفئات أخرى تنازعيا إياه، ومف ضمنيا العراؽ

دولة عمى األقؿ يتجمى المفيوـ األكثر شيوعًا لمدولة اليوـ في أربعة أركاف إذا ما توّفرت أصبح ىناؾ 

النظر عف حجمو أو مساحتو. ثانيًا، أناس يرغبوف  أواًل، حيز جغرافي أو إقميـ بغض :مف ناحية قانونية

في العيش معًا، بغض النظر عف حجميـ وكثافتيـ السكانية. ثالثًا، حكومة أو سمطة ُيقابميا الناس 

بالوالء. رابعًا، قدرة الحكومة عمى بسط سمطتيا وسيطرتيا داخميًا عمى كامؿ إقميميا وشعبيا مف جية، 

ما يحتاج إلى إصدار شيادة ميبلد ليا تحصؿ عمييا بعد االعتراؼ بيا مف  وممارسة حريتيا خارجيًا وىو

 . 15قبؿ الدوؿ األخرى والمؤسسات الدولية مف جية ثانية

                                  
 ، المرجع نفسو.147 -145 حسف نافعة، مبادئ عمـ السياسية، ص  12
 ، المرجع نفسو.233 -232 ص ،حسف نافعة، مبادئ عمـ السياسة 13

 .59 -58 ص (،2004عبد العالي دبمة، الدولة رؤية سوسيولوجية )القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع،  14
يفاف ـ. أريغويف )ترجمة حساـ الديف خضور(، مبادئ العبلقات الدول 15  (،2013ية )دمشؽ: دار الفرقد، كاريف أ. منغست وا 
 .176 ص
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تمتقي التعريفات السابقة في أف وجود الدولة، بغض النظر عما إذا كانت نشأتيا طبيعية أـ ال، ميـ 

ف حالة غياب النظاـ واالستقرار إلى حالة أخرى تتسـ كإطار ناظـ يستيدؼ االنتقاؿ باألفراد وبالمجتمع م

ولكف المشكمة في العالـ باالستقرار والنظاـ واألمف، وبالتالي نقؿ المجتمع نحو التقدـ والرقي واالزدىار. 

بأف الشعب فييا يساوي  الدولة األمةإذ تتسـ العربي أف الدولة القطرية )الوطنية( العربية ال تساوي األمة، 

فالدولة األمة نتاج لوجود تماثؿ أو تقاطع بيف أفرادىا في قضايا عديدة كالمغة أو التاريخ المشترؾ  األمة،

أو الديف أو األصؿ أو األمور السابقة مجتمعًة، مما يولد لدييـ توجيًا لمعيش المشترؾ في إطار دولة 

يادتيا الداخمية تجمعيـ وتتوافؽ معيـ، وتكوف حاضنة ليـ، وتتمتع بقدرة جيدة عمى ممارسة س

. وبجانب الخصائص المشار إلييا آنفًا يوجد أيضًا العامؿ االقتصادي الذي يصعب تجاىؿ 16والخارجية

أىميتو في دفع األفراد إلنشاء كياف يجمعيـ. وعميو، قد تتعدد العوامؿ المنشئة لمدولة األمة فقد تكوف 

. ال تكتمؿ العوامؿ السابقة إال إذا توفر 17تاريخية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية أو كميا مجتمعةً 

الشعور المشترؾ، واالنتماء، واإلرادة، والرغبة في العيش معًا، وذلؾ لخمؽ اليوية الجامعة، وىو ما يعتبر 

حيث أف مفيوـ الدولة لـ يتوافؽ مع مفيوـ األمة، فعمى سبيؿ المثاؿ ال  ،إشكالية قائمة في العالـ العربي

ب الفرنسي مع األمة الفرنسية بينما الشعب العراقي أو الشعب السوداني ال يساوي الحصر يتماثؿ الشع

األمة العربية ألف الدولة لـ تأِت عمى مقاس الشعب ولـ تستطع صير األفراد مف أجؿ أف يتماثؿ الشعب 

 .18مع األمة كما حدث في أوروبا، وكؿ ذلؾ سببو أف الدولة أسقطت إسقاطًا بواسطة المستعمر

                                  
يفاف ـ. أريغويف، مبادئ العبلقات الدولية  16  ، المرجع نفسو.571، 178 ص ،كاريف أ. منغست وا 
 .61 ص (،1997كماؿ عبد المطيؼ، العرب والحداثة السياسية )بيروت: دار الطميعة،  17
 ص (،2013لسياسية: مقدمة )القاىرة: المركز القومي لمترجمة، لممزيد انظر: أندرو ىيوود )ترجمة لبنى الريدي(، النظرية ا 18

 -28 ص (،2003. وانظر: عمي يوسؼ الشكري، األنظمة السياسية المقارنة )القاىرة: ايتراؾ لمنشر والتوزيع، 180 -174
30. 
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فاألمة العربية تّشكمت منذ قروف طويمة بفعؿ تراكـ مجموعة مف العوامؿ عبر مراحؿ متعددة، لُتشكؿ 

مجتمعًة ما عرؼ قديمًا، وما يعرؼ حديثًا باألمة العربية. وىذه العوامؿ ميما تقدـ بعضيا عمى اآلخر، 

تكويف األمة العربية، ال وميما تمتع بعضيا بوزف أكبر مف اآلخر، إال أنيا تكاممت مع بعضيا في خمؽ و 

بؿ حافظت عمييا رغـ ما تعرضت لو مف توافد وعبور حضارات وشعوب كثيرة عمييا مف أصوؿ غير 

عربية، واستطاعت أف تصيرىا، وأف تدمجيا لغويًا ودينيًا واقتصاديًا. وبالتالي، إف العوامؿ التي شكمت 

في الفترة الحالية ىي: المغة العربية، والتاريخ  وما زالت ُتشكؿ األمة العربية في الوعي العربي كحد أدنى

المشترؾ، والجغرافيا العربية المتبلصقة، واالقتصاد المشترؾ أيضًا، والديف اإلسبلمي الذي كاف عابرًا 

، 19لممناطقية والجيوية والقبمية. وىذه العوامؿ كاف يربطيا الشعور المشترؾ الذي شّد ىذه األركاف جميعيا

 العربية بتاريخ طويؿ لموصوؿ لمنقطة التي وصمت إلييا بشكميا الحالي. وقد مرت الدولة 

التي واجيت، وما زالت تواجو، تشكيؿ شيروف إلى بعض المعيقات اب يُ ومع ذلؾ إال أف بعض الكتّ 

إف إحدى مشكبلت تكويف األمة غميوف الذي يرى " ف ذلؾ ما ذىب إليو الكاتب برىافاألمة العربية، وم

سة ىي بالضبط أف الدولة لـ تنشأ ىنا، كما سنرى، في ُحجر األمة وتعبيرًا عنيا، لكنيا نشأت العربية الرئي

                                  
 ص (،1965دار المعارؼ بمصر، محمد فريد أبو حديد، أّمتنا العربية )الجميورية العربية المتحدة: وزارة التربية والتعميـ_  19
47 ،97 – 119. 
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. وال تزاؿ تعيش مف موقفيا ىذا، ومف الدور الذي تقوـ بو في ضبط األمة 20مف أنقاضيا وفي مواجيتيا

 .21والتحكـ بيا لمصمحة اإلستراتيجيات الكبرى في أغمبية األحياف"

في بيئة محدودة المصادر والموارد،  يعيشالذي الفرد  ىو بشكؿ عاـ ء الدولةمحور بداية نشو  كاف

عبلقة جدلية وعبلقة اكتشاؼ وتراكـ، فكؿ شيء يكتشؼ يتـ  كانت وما زالت وعبلقتو مع ىذه البيئة

السيطرة عميو مف قبؿ اإلنساف. ومف جية أخرى، ىناؾ عبلقة بيف اإلنساف واإلنساف بدأت تعاونية ومف 

حت تنافسية تصارعية بسبب قمة المصادر ومحدوديتيا، وتزايد أعداد الناس ومتطمباتيـ ثـ أصب

واحتياجاتيـ. أدت ىذه الكثرة في أعداد الناس إلى ظيور المجتمع الذي يبحث عف العدالة والمساواة في 

جتمع مف جية ظؿ بحث الفرد عف الحرية. ولتنظيـ العبلقة بيف األفراد أنفسيـ مف جية، وبيف األفراد والم

 . 22أخرى ظيرت الدولة كإطار ناظـ لكبل الطرفيف

بعد ذلؾ أصبح الفرد ُيولد في إطار الدولة وأصبحت الدولة مع التقدـ في الزمف سابقة لوجود األفراد، 

وال يتـ إدخاؿ األفراد في الدولة إال عبر عممية التنشئة االجتماعية أو السياسية، ومع مرور الوقت 

دولة أقوى مف سمطة األفراد، وفي بعض األحياف تحولت الدولة إلى كياف شديد القوة، أصبحت سمطة ال

وىو ما دفع األفراد والمجتمع مع مرور الوقت إلى إيجاد صيغة يضمنوف فييا عدـ قياـ الدولة بما يخالؼ 

                                  
ي وفي ذات السياؽ وتأكيدًا عمى ما ورد فإف الكاتب برىاف غميوف يذىب في ذات اإلتجاه إلى القوؿ "إذ لـ تنجح أي دولة في الوطف العربي ف  20

معنويًا،  و التحوؿ بالفعؿ إلى دولة أمة، وبقيت الدولة ىنا عبلقة مفروضة، أو جيازًا خارجيًا يحكـ، مف فوؽ، شعبًا يحقؽ ىويتو ويؤكد ذاتو، مادياً 
بعيدًا عف الدولة كعقدة مواصبلت إجبارية وتماٍه جماعي طوعي، وفي معظـ الوقت في مواجيتيا". كما يذىب غميوف في موضع  ،فرديًا وجماعياً 

وية العربية آخر لمقوؿ "في اليبلؿ الخصيب، عمؿ افتقار الدوؿ القطرية لعقيدة خاصة باليوية السياسية، وتطابؽ تصور اليوية لدى شعوبيا مع الي
ية. التي ولدت في حضف الحركة العربية المناىضة لمتتريؾ، عمى إضعاؼ مشروعية ىذه الدوؿ منذ البدء، وساىـ في اإلسراع بتفجر أزمتيا الكيان

لمحنة العربية: الدولة انظر: برىاف غميوف، ا إلى ىذا اإلقميـ".ىذا ما عّبرت عنو سمسمة االنقبلبات المتعاقبة التي عرفيا معظـ األقطار المنتمية 
 .116، ص 114(، ص 2015، 4ضد األمة )الدوحة: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، ط 

 ، مرجع سابؽ.115-114برىاف غميوف، المحنة العربية: الدولة ضد األمة، ص   21
 ذلؾ بنشوء السياسة أو الدولة مف تـ تطوير فكرة عبلقة اإلنساف مع البيئة مف جية، ومع اإلنساف مف جية ثانية وارتباط 22

 ، مرجع سابؽ.133 -120، 114 -97 ص ،ىيوود، النظرية السياسية: مقدمةأندرو : كتابخبلؿ النقاش الذي تضمنو 
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، وبما يضمف األىداؼ والغايات التي وجدت ألجميا )توفير األمف، التنظيـ، العدالة، المساواة، التنمية(

 . 23الحفاظ عمى وحدة الدولة وبقائيا وقوتيا

تطورت الدولة بيف فترة وأخرى، فالدولة المدينية في فترة ما قبؿ الميبلد سواء في أثينا أو اسبارطة و 

نما لشريحة محددة ىي شريحة المواطنيف. ولـ  اتسمت بتطبيؽ مبدأ المواطنة، لكف ليس لجميع سكانيا، وا 

، 24الُمقيميف والعبيد، وكانت تمؾ الدولة المدينية محدودة السكاف والموارد وقميمة المساحة يشمؿ ىذا المبدأ

وربما كاف ىذا مف عوامؿ اضمحبلليا وانييارىا وعدـ قدرتيا عمى االستمرارية. فقد عجزت ىذه الدولة عف 

 تحقيؽ االكتفاء الذاتي، وعف مواجية المخاطر الخارجية التي أحدقت بيا آنذاؾ. 

رافؽ مع سقوط دولة المدينة الصغيرة ظيور وبروز اإلمبراطورية الرومانية التي اتسمت بضميا شعوبًا ت

وأعراقًا وقوميات متعددة ومختمفة، وبالتالي زاد عدد سكانيا وكبرت مساحتيا، وىو ما دفعيا لمتركيز عمى 

لبنى التحتية واإلدارية الجوانب التي مف شأنيا أف تحافظ عمى قوتيا ووحدتيا. فعممت عمى إقامة ا

والقانونية، وابتعدت في الوقت ذاتو عف الجوانب التي شّكمت بؤرة التركيز في دولة المدينة اليونانية مثؿ 

الجانب الفكري وتحديدًا عند دولة أثينا. غير أف تمؾ اإلمبراطورية لـ تتمكف مف الحفاظ عمى قوتيا 

 .25الفساد والترىؿ اإلداري في أنحائيا كافةومساحتيا إلى ما ال نياية بسبب تفشي ظاىرتي 

في أوروبا، وقد  الدولة الدينية ظير عمى أنقاض اإلمبراطورية الرومانية أما في العصور الوسطى فقد

شيدت تمؾ الفترة صراعًا دمويًا بيف السمطة الدينية ممثمًة بالكنيسة ورجاؿ الديف، والسمطة الزمنية ممثمًة 

                                  
 .، المرجع نفسو133 -120أندرو ىيوود، النظرية السياسية: مقدمة، ص  23
الماضي والحاضر: ظروؼ النشأة وآثارىا"، في أزمة الدولة عدناف السيد حسيف، وعادؿ مجاىد الشرجبي "تاريخية الدولة بيف  24

في الوطف العربي )بيروت: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نّظميا مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاوف مع مركز كارنيفي 
 .46 ص (،2011لمشرؽ األوسط والجمعية العربية لمعمـو السياسية، 

 ، مرجع سابؽ.83 -82 ص السياسة،نافعة، مبادئ عمـ حسف   25
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ندت عممية الحكـ في تمؾ الحقبة عمى أسس عديدة لعؿ أبرزىا الطاعة المطمقة بالمموؾ أو الحكاـ. است

لمحاكـ، وسيادة نظرية ازدواجية السمطة، بمعنى أف عمى الفرد إطاعة جيتيف في ذات الوقت وىما اهلل 

والحاكـ. ومف جانب آخر، شيدت تمؾ الفترة سيادة النظاـ االقطاعي وىو نظاـ سياسي واقتصادي 

 .26يرتكز باألساس عمى االنتاج الزراعيواجتماعي 

خّمؼ الوضع السابؽ كيانات متعددة ودواًل ضعيفة لـ تتمكف مف بسط سيطرتيا وقوانينيا عمى إذًا،  

الرقعة الجغرافية التي ُتديرىا بشكؿ يحقؽ النظاـ واالستقرار ويؤدي إلى وقؼ مسمسؿ الحروب الدينية أو 

 جزىا عف تحقيؽ المواطنة واالندماج والتماثؿ داخؿ مجتمعاتيا. السياسية واالقتصادية، إضافًة إلى ع

بدأت تظير  ،وما تبل ذلؾ مف عممية اصبلحات وثورات ،مع دخوؿ أوروبا القرف السادس عشرو

مبلمح جديدة انعكست بظبلليا عمى البنى االجتماعية والسياسية واالقتصادية لمجتمعاتيا. ومنيا تغير 

ر، وُترجـ ذلؾ عمميًا ببروز مرحمة جديدة عمى أنقاض المرحمة اإلقطاعية متمثمًة وتطور البنى اآلنفة الذك

بالمرحمة الرأسمالية التي قمبت المعادالت والبنى السابقة رأسًا عمى عقب، ال سّيما فيما يتعمؽ بعبلقة 

 . 27مؤسسة الكنيسة بالدولة مف جية، وطبيعة الدولة وشكميا وسماتيا مف جية ثانية

ما الثورة التي أحدثيا مفكرو العقد تمؾ التغّيرات الدراماتيكية بروز ثورات فكرية ال سيّ ترافؽ مع 

االجتماعي وانتشار أطروحاتيـ الفكرية داخؿ المجتمعات األوروبية، وتحديدًا أفكار كؿ مف ىوبز ولوؾ 

كيتو الخاصة. وروسو ومونتسكيو التي ميدت لبروز المدرسة الميبرالية المدافعة عف الفرد وحريتو ومم

وعميو، فإف عممية االنتقاؿ مف حكـ المؤسسة الكنسية والدوؿ الممكية إلى الدولة القومية الحديثة بمعنى 

                                  
 ، المرجع نفسو.95 -91 ص ،حسف نافعة، مبادئ عمـ السياسة 26
ميمود عامر حاج، بناء الدولة وانعكاساتو عمى واقع الدولة القطرية العربية )أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  27

 .19-18، 10-8 ص (،2014االستراتيجية، 
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األمة جرت بعد نضوج واكتماؿ عممية البناء لمبنى االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية،  -الدولة 

المثقفيف والمجتمع بشكؿ عاـ. وبالتالي، ولدت الدولة وبعد عممية تفاعؿ فكري لمسألة الدولة بيف النخب و 

القومية الحديثة في أوروبا مف رحـ مجتمعاتيا وبحالة انسجاـ تاـ مع البيئة الناشئة فييا بكؿ قطاعاتيا 

 . 28االجتماعية االقتصادية والثقافية والسياسية

العممية، ولماذا ال تشيد  فسر ما سبؽ سبب تأّصؿ مفيوـ الدولة في أوروبا في الوعي والممارسةيُ 

وفي الحالتيف المتيف  ،الدولة القومية األوروبية أزمات كالتي تشيدىا الدولة في العالـ العربي بشكؿ عاـ

تعتمدىما الدراسة وىما العراؽ والسوداف بشكؿ خاص. فعمى صعيد الممارسة العممية ىناؾ تكامؿ بيف 

ا األولى واألخيرة، وىو ما عزز مبدأ المواطنة، ومبدأ الدولة ومؤسساتيا مع الشعب الذي يمثؿ مرجعيتي

تفتيت القرار السياسي الذي ُيترجـ بفصؿ السمطات الثبلث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وما ينتج عف 

ذلؾ مف سيادة القانوف والنظاـ، وحماية الحقوؽ والحريات بمختمؼ أشكاليا، واحتراـ التعددية، وتشجيع 

سية وصواًل إلى تّكوف حالة قوية مف االنتماء عند الفرد والمجتمع لمدولة بمؤسساتيا وأركانيا المشاركة السيا

 .29المختمفة

في ىذا السياؽ يجب التوقؼ قميبًل لمحديث عف أشكاؿ/ أنواع الدوؿ بشكؿ عاـ، لما في ذلؾ مف أىمية 

بيف دستورية وشمولية  في معالجة موضوع ىذه الدراسة، حيث تتراوح أشكاؿ الدوؿ حسب نظاـ الحكـ

 :، وىي كالتاليوسمطوية وزبائنية وطرفية ودوؿ رعوية

                                  
 ، المرجع نفسو.19 -18، 10 -8بناء الدولة وانعكاساتو عمى واقع الدولة القطرية العربية، ص ميمود عامر حاج،  28
الشرجبي، "تاريخية الدولة بيف الماضي والحاضر: ظروؼ النشأة وآثارىا"، في أزمة الدولة عادؿ مجاىد حسيف و عدناف السيد  29

 ، مرجع سابؽ.62-61 ص في الوطف العربي،
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انية، اليون -في الحضارة اإلغريقية مفيوـنت بداية ظيور ىذا الالدولة الدستورية: كا -

مونتسكيو جوف لوؾ وجاف جاؾ روسو و  ، ثـ اتسعت دائرة التأثر لتصيب كبًل مف30أرسطوليتأثر بيا 

آمنوا بيذا النموذج مف الدوؿ، حيث تتسـ ىذه الدولة بسمات عديدة أبرزىا: أواًل، وغيرىـ الكثير ممف 

خضوع الحكاـ والمحكوميف لمقانوف، واالحتكاـ إليو في كؿ كبيرة وصغيرة. ثانيًا، المساواة بيف جميع 

ار السياسي أفراد المجتمع ميما اختمفت دياناتيـ وأعراقيـ ولغاتيـ وأجناسيـ. ثالثًا، تقسيـ وتفتيت القر 

عبر الفصؿ بيف السمطات الثبلث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتداوؿ المنتظـ لمسمطة عبر 

األدوات السممية فقط مثؿ االنتخابات أو االستفتاءات أو استطبلعات الرأي أو ما شابو ذلؾ. األمر 

لوظائؼ العامة في الدولة بعيدًا الذي مف شأنو أف ُيحقؽ النزاىة والشفافية والمينية في عممية تعبئة ا

 . 31عف اعتبارات العرؽ أو األصؿ أو المغة أو الديف

بصيغٍة أخرى، ترتبط الدولة الحديثة في سموكيا الداخمي والخارجي بما ىو منصوص عميو في القانوف 

والتشريعات التي تصدرىا، وىذا ما يشير إلى أف لؤلفراد حقوقًا وواجبات متساوية تنسجـ ومبدأ 

، وىذا ما يفسر عدـ مقدرة الدولة الحديثة عمى استغبلؿ السمطة التي تممكيا في وجو غير 32المواطنة

حدد ليا الوظائؼ مشروع. فالدولة الدستورية الحديثة ليا مرجعية واضحة ومحددة ىي الدستور، الذي يُ 

 التي ينبغي عمييا القياـ بيا.

                                  
رسطو ُيعتبر المنظر األوؿ لمفيـو الدولة الدستورية، بالرغـ مف أف التطبيؽ العممي ليذا النموذج كاف ظيوره متأخرًا، حيث يجدر اإلشارة أف أ  30

ظير في القرف الثامف عشر. لممزيد حوؿ مفيوـ أرسطو لمدولة الدستورية انظر: فريد ميمر )ترجمة لينا الحضيؼ، ومحمد الرشودي(، "نظرية 
 ،2018-2-25.  بتاريخ 7-3(، ص: 2017 -8-20كمة: موسوعة ستانفورد لمفمسفة )أرسطو السياسية"، ح

-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-http://hekmah.org/wp
-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3

f%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pd-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF 
 .60 -55 ص (،2001أسامة شيواف، إدارة الدولة المفاىيـ والتطور )راـ اهلل: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،  31
  ، مرجع سابؽ.21 -20 ص األيوبي، العرب ومشكمة الدولة،نزيو  32

http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
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ارتيا لممجتمع مف رؤية شاممة، فيي تُدير الدولة الشمولية: تنطمؽ الدولة الشمولية في إد -

المجتمع عمى نحو متكامؿ وكمي. فقراراتيا ال تنحصر في المجاؿ السياسي فقط كما ىو الحاؿ في 

نما ىي مؤثرة أيضًا في كؿ جانب مف جوانب حياة المجتمع األخرى، فالفرد  النموذج السمطوي، وا 

نما بالنسبة ليا تابع، عميو واجبات تجاىيا وال يتمت ع بأية حقوؽ، فيو ليس مواطنًا وليس مشاركًا، وا 

خادـ. فالدولة الشمولية ال تؤمف بالديمقراطية وبمفيوميا القائـ عمى الحريات وفصؿ السمطات 

 .33والتعددية والمواطنة

الدولة السمطوية: يعتمد ىذا النوع مف الدوؿ في إدارتو لممجتمع عمى أجيزة األمف التي  -

. ويتسـ النظاـ السمطوي بأف 34لدولة، وأكثرىا نفوذًا ودعمًا مف السمطة الحاكمةتعتبر أقوى أجيزة ا

سطوتو عمى المجتمع أقؿ مف سطوة النظاـ الشمولي، وتتركز ىيمنتو في الناحية السياسية، وُيسيطر 

عمى جميع األجيزة الميمة التي ليا عبلقة بالمجاؿ السياسي وتوزيع المصادر المتاحة. وبالتالي، 

ىذا النوع مف النظـ السياسية منافذ ومنافس لممجتمع واألفراد في مجريات الحياة غير  يترؾ

السياسية. وتتقاطع الدولة السمطوية مع الشمولية في جوانب عديدة منيا: عدـ اإليماف بالديمقراطية، 

 .35وما تستدعيو مف فصؿ سمطات وتفتيت لمقرار السياسي، وحيادية الجياز اإلداري في الدولة

                                  
 ، مرجع سابؽ.241 ص نافعة، مبادئ عمـ السياسة،حسف  33
عادة االستقرار: العراؽ، ليبيا، سوريا، وتونس"، في: السمطوية في  34 جاسوف براونمى )ترجمة طمعت غنيـ(، "األزمة السياسية وا 

 .116 – 115، 83 – 81 ص (،2014الشرؽ األوسط: النظـ الحاكمة والمقاومة )القاىرة: المركز القومي لمترجمة، 
. 131 -130، 125 ص (،2009دراسة تحميمية )القدس: جامعة القدس، أحمد فارس عودة، مقارنة النظـ السياسية:  35

 وانظر: 
Paul C. Sondrol, “Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and 
Alfredo Stroessner”, Journal of Latin American Studies, no. 3 (1991): p 600- 604. Retrieved 
on: 10- 5- 2017.  
https://www.jstor.org/stable/pdf/157386.pdf 

https://www.jstor.org/stable/pdf/157386.pdf
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الدولة الزبائنية: يطمؽ ىذا الوصؼ عمى الدوؿ التي تقدـ خدمات لزبائنيا فقط، فمف لديو  -

( مع نظاـ الحكـ في الدولة يستفيد مف خدماتيا، ومف يفتقر مف ACCESSمف األفراد تواصؿ )

األفراد لمثؿ ىذا التواصؿ ُيحـر مف خدماتيا وامتيازاتيا ويعيش عمى اليامش. كما تتسـ الدولة 

ائنية بتغمغؿ ظواىر سمبية فييا تؤدي إلى استنزافيا مف جية، وتعطيؿ عجمة التنمية بكافة الزب

خرى، وىذه الظواىر تتمثؿ في أوالسياسية و االجتماعية مف جية  أشكاليا البشرية واالقتصادية

 .36الواسطة والمحسوبية والفساد بكافة أشكالو

بعدـ تأثيرىا في السياسة الدولية، أو الدولة الطرفية: ىي إحدى دوؿ المحيط التي تتسـ  -

في السياسات االقتصادية اإلقميمية أو الدولية أو حتى الخاصة بيا، فيي ال تممؾ القدرة عمى 

توظيؼ المتغيرات التي تحدث في المجتمع الدولي لصالحيا. وىذا النوع مف الدوؿ يستند إلى القوة 

دارة المجتمع، ولـ  تنجح ىذه الدولة في بناء مشروع نيضوي ينقؿ البوليسية في عممية تطويع وا 

 .37المجتمع نحو التقدـ والرقي واالزدىار

الدولة الريعية: تتقاطع الدولة الريعية مع الدولتيف الزبائنية والطرفية في جوانب عديدة  -

أبرزىا، التعامؿ مع المجتمع بما يحتويو مف فئات وطبقات عمى أساس الزبائنية والمحاصصة وليس 

لمبدأ المواطنة والقانوف، وضعؼ الدولة في ممارسة دور فاعؿ في العممية االنتاجية وعممية وفقًا 

التنمية بسبب وقوعيا في دائرة التبعية لمعالـ الرأسمالي الغربي. وعمى صعيد متصؿ، تعتمد الدوؿ 

اـ وىذا الريعية في نفقاتيا عمى ما تحصؿ عميو مف ريع خارجي جراء امتبلكيا لممواد األولية والخ

                                  
جميؿ ىبلؿ، النظاـ السياسي الفمسطيني بعد اوسمو: دراسة تحميمية نقدية )راـ اهلل: مواطف ومؤسسة الدراسات الفمسطينية،  36

 . 27 -23ص(، 2006
  ، المرجع نفسو.12 -10 ص ،ىبلؿ، النظاـ السياسي الفمسطيني بعد اوسمو: دراسة تحميمية نقديةجميؿ  37
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يشكؿ المصدر الرئيسي ليا في إدارة مجتمعاتيا، حيث ال تيتـ بالعمميتيف الديمقراطية واالنتاجية 

 .38بقدر ما تيتـ ببيع السمع الخاـ، والسيطرة عمى مردودىا المادي

مف خبلؿ تناوؿ أحواليا وأوضاعيا في النواحي كما يمكف تصنيؼ الدوؿ وفقًا لمفاعمية واالستقرار 

اعتمادًا عمى المؤشرات والدالالت البارزة في الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية  المختمفة

 واألمنية، حيث ُيمكف تصنيفيا وفقًا ليذه المؤشرات عمى النحو التالي:

تتسـ الدوؿ التي تندرج في إطار ىذا التصنيؼ بسيطرتيا عمى إقميميا بشكؿ كامؿ، : الدولة القوية -

واالستقرار لجميع مواطنييا، وترسيخيا لمفيوـ المواطنة الصالحة والمشاركة السياسية وتوفيرىا األمف 

الفاعمة ألفراد المجتمع، وحمايتيا لمحريات العامة وحقوؽ اإلنساف في ظؿ جياز قضائي فاعؿ 

ومستقؿ. كما تتسـ ىذه الدوؿ بالنيوض في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية التي تعزز 

نمية البشرية مثؿ قضايا: الدخؿ الفردي، والتعميـ، والصحة، والبنية التحتية، والخدمات مفيوـ الت

يتسـ ىذا النموذج مف الدوؿ باالستقرار والفاعمية عمى الصعيديف الداخمي  ،العامة. وبالتالي

 .39والخارجي

ظواىر  ُيطمؽ ىذا الوصؼ عمى الدوؿ التي تعاني غياب سيادة القانوف، وتفشي: الدولة الرخوة -

الزبائنية والواسطة والمحسوبية في عبلقتيا مع الفرد والمجتمع، وتراجع قيمة اإلنساف ومستوى الدخؿ 

لممواطف في ظؿ عجز الدولة عف توفير متطمبات الحياة، ومعاناة المواطف مف العوز الشديد الذي 

                                  
مصر: القاىرة،  مجمة شؤوف عربية،)يعقوب الشيحي، "الميبرالية العالمية الجديدة والدولة الريعية في المجتمعات العربية"،  38

 .197 -194 ص (:2009 ،137عدد  جامعة الدوؿ العربية،
39 Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators", p: 
3-4, Retrieved on: 8-1-2015. 
https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf
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و المختمفة. ورغـ أف يدفعو لتبني بعض التوجيات والسموكيات غير المألوفة لتحقيؽ حاجاتو ورغبات

ىذه الدوؿ تبدو ديمقراطية وعادلة في ظاىرىا، مف خبلؿ وجود المؤسسات والقوانيف والقرارات التي 

تتخذىا، إال أف الواقع يكشؼ وجود طبقة متنفذة تعمؿ عمى تحقيؽ مصالحيا سواء عمى صعيد 

 .  40السياسات الداخمية أو الخارجية

الدالة عمى ضعؼ الدولة ىي ىشاشة الحكومة المركزية في  إف أىـ المؤشرات: الدولة الضعيفة -

السيطرة عمى إقميميا وحدودىا، وقصور مؤسساتيا في تأدية واجباتيا الوظيفية لممواطنيف مثؿ 

الخدمات العامة، وضعؼ سياساتيا االقتصادية واالجتماعية. وتتسـ ىذه الدوؿ أيضًا بطغياف الطابع 

وغياب المشاركة السياسية الفاعمة لممواطنيف، والضعؼ في إدارة السمطوي عمى أنظمتيا السياسية 

التنوع في بنيتيا االجتماعية، وىو ما قد يؤدي إلى ظيور صراعات عرقية أو دينية تيدد استقرارىا 

 .41ووحدتيا، إضافًة إلى انكشافيا نحو الخارج

إف استمرار ىشاشة الحكومة المركزية لمدولة يؤدي إلى فقدانيا السيطرة عمى أجزاء  :الدولة الفاشمة -

مف إقميميا وشعبيا، وىو ما يدفعيا إلى المجوء لمفاعؿ الخارجي، مف دوؿ أو مؤسسات إقميمية 

ودولية، لمعالجة فشميا. وما ُيميز نموذج الدولة الفاشمة عف الضعيفة ىو عدـ تمكنيا مف الحفاظ 

مؤسسات التي يتـ مف خبلليا إدارة شؤوف المجتمع وحمايتو، وفشؿ سياساتيا في شتى عمى ال

المجاالت االقتصادية واالجتماعية، وعدـ قدرتيا عمى تقديـ الخدمات األساسية لممواطنيف أو جباية 

الضرائب، وانتشار الجريمة المنظمة أو شبو المنظمة في أراضييا، وتفاقـ الصراعات العرقية أو 

ينية فييا، وابتعاد األفراد عف الدولة وتموضعيـ في إطار اليوية الطائفية أو المذىبية أو العرقية الد

                                  
 .10 -6 ص (،1993جبلؿ أميف، الدولة الرخوة في مصر )القاىرة: سينا لمنشر،   40

41 Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators", p: 
3-4, Ibid. 
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لمدفاع عف أنفسيـ وتحقيؽ مصالحيـ التي فشمت الدولة في تحقيقيا، وقد تصبح الطائفة واجية 

. وفي ىذا اإلطار تتفاقـ االضطرابات 42لعصابات أو جماعات تمارس العنؼ أو الجريمة

 . 43صراعات في المجتمع، وتفقد الدولة القدرة عمى تحقيؽ األمف لمواطنيياوال

ينطبؽ ىذا المفيوـ عمى بعض نماذج الدولة الفاشمة التي وصمت إلى مراحؿ متقدمة : الدولة المنيارة -

جدًا في أزماتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية. وُيدار المجتمع في ىذا النموذج مف 

لفواعؿ التي تُنشئ سمطة بديمة أو تسيطر عمى أجزاء مف الدولة جراء سقوط نظاـ الحكـ بعض ا

وتفكؾ مؤسساتو، ومف ىذه الفواعؿ: قوى قومية أو طائفة أو قبيمة أو نخب عسكرية أو حزب 

 .  44سياسي أو أقاليـ جغرافية

نيارة( ىي نماذج تواجو العديد إف التصنيفات األربعة األخيرة مف الدوؿ )الرخوة، الضعيفة، الفاشمة، الم

مف األزمات بمستويات وأوجو متباينة في عبلقاتيا الداخمية والخارجية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، 

مع اإلشارة إلى أف الدوؿ ُيمكف أف تنتقؿ بيف التصنيفات السابقة وفقًا لتطورات األوضاع التي تمر بيا في 

  فة.مراحميا التاريخية المختم

انعكست الظروؼ التاريخية والبيئية والتركيبة االجتماعية في العالـ أما عف الدولة في العالـ العربي فقد 

العربي عمى شكؿ وطبيعة الدولة. فالدولة التي سادت قبؿ اإلسبلـ ىي الدولة القبمية، حيث كانت القبيمة 

كيا العناصر البشرية المقاتمة. كما أشبو بالدولة مف حيث قدرتيا عمى الضبط وفرض القوانيف وامتبل
                                  

42 Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators", p: 
5- 9, Ibid.  
43 Matia Vannoni. "State failure, and how to measure it". Effectius Newsletter, Issue 17 (2012), 
p: 6. Retrieved on: 8-1-2015. 
http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Matia_Vannoni_State_failure.7184205.pdf 
44 Robert I. Rotberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators", p: 
9- 11, Ibid.  

http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Matia_Vannoni_State_failure.7184205.pdf
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اعتمدت الدوؿ القبمية في حكميا عمى العصبية التي تعتبر أساس الوالء واالنتماء، والتي ترتكز عمى 

وكمما كانت ، لؤلشخاص الذيف يقودوف ىذه الدولةروابط الدـ والنسب وىو ما أدى إلى خمؽ الوالء 

مف القوة والغمبة، والعكس بالعكس. وما مّيز ىذه الفترة العصبية أقوى، انعكس ذلؾ عمى الدولة بمزيد 

الزمنية غياب التكامؿ السياسي بيف القبائؿ المتعددة، فكؿ قبيمة كانت عبارة عف وحدة سياسية مستقمة في 

  .45شؤونيا عف غيرىا مف القبائؿ رغـ امكانية تشكؿ أحبلؼ قبمية لمواجية أخطار معينة

عاـ واتساع رقعتو وتمدده واعتناؽ قبائؿ عديدة  1400أدى ظيور االسبلـ في الجزيرة العربية قبؿ  وقد

 .46لو إلى توحيد القبائؿ العربية انطبلقًا مف وحدة العقيدة والثقافة ووحدة المصير

الدولة وليس الحاؿ كما جرى في أوروبا عمى مفيـو  –ارتكز النظاـ اإلسبلمي عمى مفيـو األمة 

األمة. فالدولة اإلسبلمية بدًء بدولة الخبلفة الراشدة مرورًا بالدولتيف األموية والعباسية وصواًل إلى  –دولة ال

الدولة العثمانية اتسعت وضمت أعراقًا وأقوامًا عديدة لتتجاوز مفيوـ الدولة القومية، فالدولة اإلسبلمية لـ 

طار جغرافي يشعر األفر  اد بالحيز المكاني. وبالتالي، لـ تتخذ الدولة تكف ذات حدود واضحة ومحددة وا 

 . 47اإلسبلمية مظيرًا قوميًا كما جرى الحاؿ في أوروبا بعد انتياء حقبة العصور الوسطى

مثؿ المساواة والعدالة  ،رغـ تبني الدولة اإلسبلمية ألسس ومبادئ عديدة في إدارتيا وحكميا لممجتمع

مع مبدأ المواطنة بالمفيوـ الحديث، إال أف ذلؾ لـ يحؿ دوف وغيرىا مف المبادئ التي تنسجـ نوعًا ما 

تصدع وتفتت ىذه الدولة في العيد الراشدي الذي شيد انقسامات واختبلفات واغتياالت وكذلؾ بالنسبة 

                                  
 .47 -45 ص (،2014عبد العزيز سالـ، تاريخ الدولة العربية )اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،   45
 ، المرجع نفسو.47 -45عبد العزيز سالـ، تاريخ الدولة العربية، ص   46
"تاريخية الدولة بيف الماضي والحاضر: ظروؼ النشأة وآثارىا"، في أزمة الشرجبي مجاىد عادؿ السيد حسيف، و عدناف   47

 ، مرجع سابؽ.47 -46 ص الدولة في الوطف العربي،
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. 48لمعيديف األموي والعباسي، وفي كؿ عيد كانت تتصاعد حدة وليجة االنقسامات والتباينات والصراعات

، فالقرآف الكريـ والسنة النبوية 49اب منيا، أواًل: عدـ وجود نظرية سياسية في اإلسبلـيعود ذلؾ لعدة أسب

نما ترؾ الباب مفتوحًا لبلجتيادات  50الشريفة لـ ُيعالجا موضوع الدولة ونظاـ الحكـ المتمثؿ في الخبلفة وا 

دارة شؤوف المسمميف والنقاشات والتصويب. إضافًة إلى ذلؾ أف الرسوؿ الكريـ لـ ُيوِص بتعييف خميفة إل

مف بعده بؿ ترؾ ذلؾ لمشورى بيف المسمميف ُيحددوف مف خبلليا طريقة إدارة مجتمعيـ وشؤوف دنياىـ 

. وثانيًا: افتقار الدولة اإلسبلمية في جميع مراحؿ تطورىا لبناء منظومة 51ويختاروف عبرىا حكاميـ

فالشورى في تمؾ الفترة ُتعادؿ إلى حد  مؤسساتية قانونية راسخة يكوف عمادىا في عممية الحكـ الشعب.

كبير الديمقراطية في عصرنا الحالي لكف الشورى" لـ تنضج إلى مستوًى تصبح فيو مؤسسة تشريعية قادرة 

عمى مواجية كافة التطورات والتغيرات المجتمعية، وقادرة عمى ضبط السمطات والجيات األخرى في 

ظمة لكؿ سمطة ولكؿ جية في المجتمع. فاالىتماـ كاف منصبًا الدولة مف خبلؿ التشريعات والقوانيف النا

دارة شؤوف المجتمع  . 52عمى مف يحكـ، أكثر مف االىتماـ بكيفية ممارسة الحكـ وا 

بمعنى آخر، إف الدعوة التي أقاميا الرسوؿ محمد، صمى اهلل عميو وسّمـ، كانت ثورة عمى حالة 

دفت جمع ىذا المجتمع عمى عقيدة التوحيد وليس عمى الشرذمة واالنشقاؽ في المجتمع العربي، واستي

                                  
محمد جابر األنصاري، تكويف العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخؿ إلى إعادة فيـ الواقع العربي )بيروت: مركز   48

 .23 -21 ص (،2000دراسات الوحدة العربية، 
نما كاف باإلمكاف اشتقاؽ نظرية سياسية مف اإلسبلـ ونصوصو   49 ينبغي التنويو أف غياب النظرية السياسية ليس مبررًا وا 

القرآنية. عمى سبيؿ المثاؿ ُيعتبر تأكيد القرآف الكريـ عمى أىمية تحقيؽ العدالة والشورى بمثابة األرضية التي يجب االنطبلؽ 
 دارة شؤوف المجتمع.منيا في عممية الحكـ وا  

قطر:  مجمة تبيف لمدراسات الفكرية والثقافية،)شمس الديف الكيبلني، "الجابري: الدولة في اإلسبلـ بيف المفيـو والتاريخ"،   50
 .142 ص (:2014 ،10عدد  الدوحة، المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات،

 ابؽ.، مرجع س65 ص األيوبي، العرب ومشكمة الدولة،نزيو   51
، 30 -25 ص األنصاري، تكويف العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخؿ إلى إعادة فيـ الواقع العربي،محمد جابر   52

 مرجع سابؽ.
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أساس عرؽ أو جغرافيا تؤدي إلى إنتاج حالة دولة. لـ يكف النبي ممكًا أو حاكمًا يسعى إلقامة سمطة 

مركزية تحكـ العرؽ واألرض، فالقواعد التي حكمت المجتمع النبوي ليست قوانيف بالمعنى المطمؽ أو 

مع و ممة مف القيـ التي يمتـز بيا المسمموف لعؿ أبرزىا التماسؾ والعدؿ. الحديث لممفيوـ بقدر ما ىي ج

مرور الوقت، وخاصًة بعد وفاة الرسوؿ وضعؼ الخبلفة عندما تحولت مف الشورى والبيعة في عيد 

الرسوؿ والعيد الراشدي إلى الوراثة والعودة إلى العصبية ابتداًء مف حكـ األموييف حتى نياية العيد 

برز ضعؼ في الوالء لمدولة اإلسبلمية بسبب عدـ وجود إطار جغرافي واضح ليا نتيجة  العثماني،

تأكيدىا الدائـ عمى فكرة كونية الدعوة اإلسبلمية التي ال حدود سياسية ليا. ومما عزز ضعؼ الوالء أيضًا 

حكـ األموييف أف الدولة كانت بعيدة عف األفراد بسبب ُبعد مركزىا، وىو ما كاف واضحًا وجميًا أثناء 

والعباسييف والعثمانييف. إضافًة إلى ذلؾ تراجعت قدرة الدولة عمى توفير األمف لؤلفراد. وقد قاد ىذا الواقع 

لى تفّوؽ اليويات المناطقية والمحمية  إلى ضعؼ أو غياب الدولة مف الذاكرة السياسية لمفرد العربي، وا 

 .53عمى اليوية الجامعة الموحدة

عربي في فترات زمنية عديدة ظيور الدولة السمطانية، ال سّيما في العيد العثماني شيد العالـ ال وقد

الذي استمر وجوده في المنطقة العربية أربعة قروف ونّيؼ. اكتسبت الدولة السمطانية قوتيا ونفوذىا 

وشرعيتيا في عممية ممارسة الحكـ مف اتجاىات متعددة، لعؿ أبرزىا: العصبية التي شّكمت المغذي 

الرئيسي لمدولة بالقوة، إضافًة إلى الدعوة الدينية المساندة لمعصبية في تقوية شوكة الدولة وتعزيز 

شرعيتيا. أما فيما يتعمؽ بعبلقة الدولة السمطانية بمجتمعيا فقد كانت عبلقة غير مباشرة تتـ مف خبلؿ 

ياؼ، وسمطة أعياف حمقات وصؿ يطمؽ عمييا سمطات أو جيات محمية مثؿ سمطة وجياء القرى واألر 

المدف، وسمطة شيوخ القبائؿ أو العشائر وىكذا. وكانت سمطة ىؤالء محصورة في ممارسة قضايا محددة 
                                  

، تكويف العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخؿ إلى إعادة فيـ الواقع العربيمحمد جابر األنصاري،  لممزيد انظر:  53
 ، المرجع نفسو.106 -105، 98 -96، 30 -27 ص
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. وعميو، فإف الدولة السمطانية لـ تستند في عممية الحكـ عمى مبدأي المواطنة 54أبرزىا جباية الضرائب

 الدينية. وسيادة القانوف بقدر ما استندت عمى مبدأي العصبية والدعوة

كاف اليدؼ مف تتبع تطور الدولة تاريخيًا الوصوؿ إلى فيـ عميؽ لمواقع العربي الراىف المتمثؿ بوجود 

دوؿ عربية حديثة "قطرية" نشأت عمى إثر سقوط الدولة العثمانية وىزيمتيا في الحرب العالمية األولى 

بية المنتصرة في الحرب مف تمرير أماـ بريطانيا وفرنسا، وما تسبب بو ذلؾ مف تّمكف القوى األورو 

خططيا واتفاقياتيا السرية وسياساتيا التي حالت دوف قياـ دولة عربية موحدة تتبلقى وتنسجـ مع بيئتيا 

التاريخية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والنفسية، وأدت إلى قياـ دوؿ قطرية ذات حدود 

 .55لجغرافيا العربيةمرسومة ومصطنعة ال تتماىى وطبيعة ا

أصيبت الدوؿ العربية في شماؿ أفريقيا بعممية الشرذمة التي فرضت عمييا مف القوى االستعمارية في 

القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف، وكذلؾ األمر بالنسبة لممشرؽ العربي الذي تعرض لذات العممية 

 . 56ستعمرترجمًة التفاقية سايكس بيكو التي نسج خيوطيا ذات الم

كاف اليدؼ مف وراء السياسات االستعمارية صناعة دوؿ ضعيفة تابعة يسيؿ السيطرة عمييا وعمى 

مواردىا وأسواقيا وموقعيا االستراتيجي المحاذي لمطرؽ التجارية والممرات المائية. ولـ يكتِؼ المستعمر 

نما عمؿ أيضًا، لضماف نجاح ىدفو، عمى زعز  عة النسيج االجتماعي في ىذه األوروبي بسياسة الشرذمة وا 

                                  
 ،577عدد  الكويت، وزارة اإلعبلـ، مجمة العربي،)وجيو كوثراني، "التاريخ العربي مف الدولة السمطانية إلى الدولة الحديثة"،   54

 .136 -135 ص (:2006
 سابؽ.، مرجع 37-33، 10-9 ص حاج، بناء الدولة وانعكاساتو عمى واقع الدولة القطرية العربية،ميمود عامر   55
 ، المرجع نفسو.36 ص حاج، بناء الدولة وانعكاساتو عمى واقع الدولة القطرية العربية،ميمود عامر  56 
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البمداف الناشئة حديثًا عبر إذكاء وتأجيج النزعات الطائفية والمذىبية والعرقية والمغوية وبث بذور الفرقة 

 . 57واالختبلؼ فييا

إف الدولة العربية القطرية )الوطنية( الراىنة جاءت مف أعمى إلى أسفؿ ولـ تأت مف رحـ مجتمعاتيا،  

اىى والبنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية السائدة في البيئة التي فيذه الدوؿ لـ تتم

دخمت إلييا. فالدولة العممانية ذات التقاليد الفردية التي نشأت في أوروبا في القرف السابع عشر ال 

ختمفة، فاإلسبلـ تتناسب وخصوصية المجتمعات العربية اإلسبلمية ذات الديف العضوي وذات الثقافة الم

. وىذا ما يفسر إلى حد كبير جانبًا ميمًا مف األزمة التي تعصؼ 58ىو ديف ودنيا أي أنيما ال ينفصبلف

 بيذه الدولة في الوقت الحالي. 

مف جانب آخر، فإف اخفاؽ الدولة القطرية )الوطنية( العربية الحديثة وعدـ نجاحيا في عممية بناء 

أكانت تشريعية أـ تنفيذية أـ قضائية، وعدـ احتكاميا إلى الشعب في منظومة مؤسساتية راسخة سواء 

عممية تغيير أو تعبئة الوظائؼ العميا في الدولة، وابتعادىا عف الديمقراطية ومتطمباتيا، وعدـ تعامميا مع 

نما عمى أسس زبائنية وريعية، وحرمانو مف الحريات بكافة أشكاليا،  المجتمع وفقًا لمبدأ المواطنة وا 

واعتمادىا عمى العنؼ في ضبط المجتمع وتوجييو، وتواطؤ النخب المحمية في ىذا المشيد، إضافًة إلى 

إشغاؿ ىذه الدولة بخبلفات بينية بينيا وبيف جيرانيا مف الدوؿ العربية األخرى، كؿ ذلؾ فاقـ أيضًا مف 

ولة الحديثة إلى العالـ أزمتيا ومف حالة التدىور التي تعيشيا. وبالتالي، اقتصرت عممية تصدير الد

العربي في القرنيف التاسع عشر والعشريف عمى تصدير اإلطار دوف المضموف، ويعود ذلؾ كما أسمفنا 

                                  
 . 4 -2 ص (،1965جبلؿ يحيى، العالـ العربي الحديث )مصر: دار المعارؼ،  57
ط )بيروت: المنظمة العربية نزيو األيوبي )ترجمة أمجد حسيف(، تضخيـ الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرؽ األوس 58

 .60، 36 ص (،2010لمترجمة، 
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. بمعنى آخر، إف االستعمار يأتي وتأتي معو 59لتواطؤ الدوؿ االستعمارية والنخب المحمية في ذلؾ

 . الحداثة السياسية بظاىرىا دوف محتواىا القيمي واأليديولوجي

عد العرض السابؽ حوؿ تاريخ الدولة وتطورىا بشكؿ عاـ ضرورة لفيـ األزمة التي تعيشيا الدولتاف يُ 

تناوؿ اإلطار التاريخي لكبل الحالتيف تمييدًا لدراسة  في ىذه الدراسةالعراقية والسودانية، وىو ما يستدعي 

 الخارجية والداخمية التي تقؼ خمؼ أزمتيما. والمفاعيؿ الُمحددات

 العالم العربي:   .3

عّرؼ الكاتباف نبيو فارس ومحمد حسيف العالـ العربي بأنو "مجموعة الببلد التي يؤلؼ العرب أغمبية 

السكاف فييا. ويمتد مف المحيط األطمسي غربًا، إلى حدود إيراف شرقًا، ومف جباؿ طوروس وسواحؿ 

ارؼ إفريقيا الوسطى جنوبًا. ويشمؿ البحر االبيض المتوسط الجنوبية شمااًل، إلى المحيط اليندي ومش

مراكش، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسوداف، وسورية الطبيعية )لبناف، وسورية، وفمسطيف، 

. وتجدر اإلشارة إلى أف الدوؿ التي ورد ذكرىا في تعريؼ 60وشرقي األردف(، والعراؽ، وشبو جزيرة العرب"

ربي ىي أيضًا ناطقة بالمغة العربية، وتقع في نطاؽ المنطقة التي الكاتبيف والتي ُتشكؿ مجتمعًة العالـ الع

امتدت إلييا الحضارة العربية اإلسبلمية. ويتضح أيضًا أف مفيوـ العالـ العربي مرتبط أكثر بأوصاؼ 

ديموغرافية وجغرافية، وليس مرتبطًا بالضرورة بفكرة اليوية كما ىي مستخدمة أو شائعة في العمـو 

 االجتماعية.

                                  
 ، مرجع سابؽ.49 -36 ص حاج، بناء الدولة وانعكاساتو عمى واقع الدولة القطرية العربية،ميمود عامر  59
حدة نبيو أميف فارس، ومحمد توفيؽ حسيف، ىذا العالـ العربي: دراسة في القومية العربية وفي عوامؿ التقدـ والتأخر والو  60

 .9 ص (،1953والتفريؽ في العالـ العربي )بيروت: دار العمـ لممبلييف، 
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ما أف ىنالؾ مفاىيـ أخرى متباينة في معانييا ومدلوالتيا السياسية كمفيومي الوطف العربي والشرؽ ك

األوسط، فاألوؿ مرتبط بمجموعة مف الصفات الجامعة التي ُتشكؿ وطنًا واحدًا وىي: اليوية العربية 

ألمة العربية في الوطف المشتركة التي تتخذ مف المغة العربية ومف القومية العربية األساس الذي يجمع ا

. كما يستند مفيوـ الوطف العربي إلى أركاف أخرى عديدة مثؿ اإلقميـ الجغرافي الواحد 61العربي المأموؿ

الذي يمتد مف المحيط إلى الخميج، والثقافة العربية الواحدة، والتجربة التاريخية المشتركة، وُيستثنى مف 

 . 62إطاره الدوؿ غير العربية

رؽ األوسط فيحمؿ مدلواًل سياسيًا وجغرافيًا فرضو المستعمر البريطاني في مطمع القرف أما مفيـو الش

الماضي، واستمرت الواليات المتحدة األمريكية في استخدامو، في محاولة منيما إلضعاؼ الصيغة العربية 

سية صغيرة تتبع ليما أو العروبية التي ذكرت آنفًا، والتمييد لتجزئة اإلقميـ العربي وتفتيتو إلى كيانات سيا

سياسيًا واقتصاديًا، وخمؽ حالة مف االنسجاـ بيف مشاريعيما االستعمارية، التي كاف أىميا إقامة وطف 

، والبيئة العربية السائدة، وىو ما جعؿ ىذا المفيـو ”إسرائيؿ”قومي لمييود في فمسطيف أو ما يعرؼ اليوـ بػ

 . 63ةأكثر مرونة ليستوعب في إطاره دواًل غير عربي

 يمكف اعتبارىا مكممة ليا، والتي تعطي السابقة مجموعة مف المفاىيـ األخرى التي ويرتبط بالمفاىيـ

      نظرة شمولية تامة عف موضوع الدراسة، وىذه المفاىيـ ىي:  في الوقت نفسو

                                  
تجدر اإلشارة أف مفيـو الوطف العربي الذي ُيجسد دولة واحدة لـ يتكرس عمى أرض الواقع، وبقي فضاًء أو وطنًا متخيبًل أو  61

 عروبيًا. تصورًا طوباويًا في الذاكرة العربية، ال سّيما لدى مف يحمموف فكرًا قومياً 
عمي الديف ىبلؿ ونيفيف مسعد، النظـ السياسية العربية: قضايا االستمرار والتغيير )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،   62

. وانظر: جميؿ مطر وعمي الديف ىبلؿ، النظاـ اإلقميمي العربي: دراسة في العبلقات السياسية العربية 27 -23ص (، 2000
 .34 -28 ص (،1986الوحدة العربية، )بيروت: مركز دراسات 
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يعبر ىذا المفيـو عف شعور مجموعة مف األفراد بما يجمعيـ مف قواسـ مشتركة  القومية: -

، حيث يرى 64ييـ الوالء لؤلمة واتخاذ مواقؼ موحدة في المواجيات السياسية والثقافيةتخمؽ لد

أف الشعور بالقومية وبنائيا يستند إلى محدديف أساسييف، ىما المغة والتاريخ  65ساطع الحصري

. في حيف 66المشترؾ، وربما أف ىذيف المحدديف ُيشكبلف الركيزة األساسية في بناء القومية العربية

ر عبد الناصر قنديؿ إلى أف "ثمة مواطنوف يترابطوف فيما بينيـ وبيف الدولة برباط سياسي أشا

دعامتو القومية وىو يؤدي بيؤالء إلى مراكز قانونية وسياسية معينة بحقوؽ وواجبات متبادلة 

ر . لكف إذا ما نظرنا لمدولة القومية في العص67بينيـ وبيف الدولة أو السمطة المنظمة في الدولة"

الحديث ككندا أو سويسرا عمى سبيؿ المثاؿ، نجد أف سر التجانس في المجتمع يتمثؿ في وحدة 

 .68المصالح، فميس شرطًا توفر وحدة المغة أو الديف أو العرؽ لقياـ الدولة القومية الحديثة

، فالفرد االختبلؼيرتبط مفيـو اليوية إلى حد كبير بظاىرة التنوع والتعدد و  اليوية:  -

نفسو مف خبلؿ تعريفو لآلخريف المختمفيف عنو، وكذلؾ األمر بالنسبة لمجماعة أيضًا. يعّرؼ 

فاليوية العامة ىي مجمؿ الثقافة العامة السائدة في مجتمع ما، والتي تذوب بداخميا جميع 

ات العرقية والمغوية والدينية. يرتبط تأصيؿ مفيوـ اليوية إلى االختبلفاليويات الفرعية النابعة مف 

وقد يتحقؽ ، 69د كبير بمدى قدرة الدولة عمى تعزيز االنتماء ليذه اليوية، وتربية األفراد عميياح

                                  
صالح أحمد العمي، "الشعور القومي العربي عبر التاريخ: مقومات القومية العربية ومظاىرىا عبر التاريخ،" في تطور الفكر  64

 .21ص(، 1986لعربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، القومي ا
 ال يوجد توافؽ كبير عمى ما يطرحو الحصري، مما دفع ىذه الدراسة لتناوؿ أطروحات أكثر مف كاتب. 65
 .67 ص (،1985أبو خمدوف ساطع الحصري، حوؿ القومية العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  66
عدد  حزب التجمع، ،، مصر: القاىرةمجمة أدب ونقد)ؿ، "المواطنة بيف المفيـو والتحديات )رؤية مدنية("، عبد الناصر قندي 67

 .45 ص (:2008 ،280
 ص (،2008ىشاـ محمود األقداحي، معالـ الدولة القومية الحديثة رؤية معاصرة )اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،  68
55- 56. 
 .42، 27 -26 ص (،2008عمي وتوت وآخروف، المواطنة واليوية الوطنية )بغداد: معيد األبحاث والتنمية الحضارية،  69



 إمللدمة    

29 
 

أبرزىا مفيـو المواطنة ومرتكزاتيا  لعؿ مف القيـمتكاممة  ترسيخيا لمنظومةذلؾ مف خبلؿ 

تربوي  –نظاـ تعميمي إضافة إلى خمؽ المتعددة )المساواة، العدالة، الحكـ الرشيد، التسامح(، 

 ات المجتمعية.االختبلفموحد لتربية األفراد عمى اليوية العامة الجامعة لكؿ 

نما يعيش النظاـ السياسي في  النظاـ السياسي: - ال يوجد نظاـ سياسي يعيش في فراغ، وا 

ة والنفسية. بيئة يؤثر فييا ويتأثر بمتغّيراتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتاريخي

فمصطمح النظاـ ُيطمؽ عمى تفاعؿ مجموعة مف الوحدات أو األجزاء أو العناصر بشكؿ منظـ 

ودائـ، ويصؿ ىذا التفاعؿ إلى مستوى االعتمادية، كما أف استقرار النظاـ مرىوٌف بتوفر الشرعية 

عدـ  وىذا ما يدلؿ عمى ما جرى ويجري مف -أو القبوؿ التي يكتسبيا مف عناصره ووحداتو 

. كما ويتسـ النظاـ السياسي بسعيو المتواصؿ لمحفاظ عمى ذاتو  استقرار في العالـ العربي اليـو

 . 70واستمراريتو، فبل يوجد نظاـ سياسي يميؿ نحو االنتحار وقتؿ الذات

إف حالة عدـ االستقرار التي يشيدىا النظاـ السياسي في كؿ مف العراؽ والسوداف تعكس وجود خمؿ 

النظاـ السياسي وفي عبلقتو مع بيئتو الداخمية أو الخارجية، فالنظاـ السياسي يتمقى مف بيئتو، في تركيبة 

سّيما إذا كاف يتسـ بعبلقة صحية مع مجتمعو، دعمًا واستجابات سواء فيما يتعمؽ باحتراـ المجتمع لمقانوف 

الوطنية وعمى رأسيا  أو عدـ تخمفو عف تسديد الضرائب التي تفرض عميو أو قيامو بتمبية الواجبات

االنضماـ إلى صفوؼ المؤسسة العسكرية واألمنية لمدفاع عف الدولة والمجتمع وحمايتيما. في المقابؿ 

ىناؾ واجبات ووظائؼ عديدة يجب أف يمتـز النظاـ السياسي بتأديتيا تجاه بيئتو ومجتمعو لعؿ أبرزىا، 

سية وتمكينيـ مف اتخاذ القرارات، وتوزيع الموارد توفير مساحة كافية لؤلفراد لممشاركة في العممية السيا

ات السياسية أو االجتماعية أو الثقافية، االختبلفالمتاحة عمى المجتمع واألفراد بشكؿ عادؿ بعيدًا عف 

                                  
 ، مرجع سابؽ.11- 9 ص مسعد، النظـ السياسية العربية: قضايا االستمرار والتغيير،نيفيف ىبلؿ و عمي الديف  70
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حداث التنمية والتقدـ في مختمؼ القطاعات والجوانب اقتصادية كانت أـ سياسية أـ اجتماعية أـ ثقافية،  وا 

. وبالتالي، يترتب عمى كؿ نظاـ 71ا األساسية التي يبحث عنيا الفرد والمجتمع معاً وغيرىا مف القضاي

 سياسي في عبلقتو بالمجتمع مجموعة مف الحقوؽ والواجبات.

تختمؼ الدوؿ في درجة تماسؾ نظاميا السياسي واستقراره، وذلؾ باختبلؼ تجانس بنيتيا االجتماعية، 

اعي عرقيًا ولغويًا ودينيًا، يتميز نظاميا السياسي بشكؿ عاـ فالدوؿ التي تتسـ بتجانس كيانيا االجتم

باالستقرار انطبلقًا مف تجانس بيئتو االجتماعية المكونة لو. أما الدوؿ التي تتسـ بعدـ تماثؿ كيانيا 

االجتماعي فاستقرار نظاميا السياسي وتماسكو مرىوف بمدى اتسامو بالمأسسة، التي ُيستدؿ عمييا مف 

مف المؤشرات ومنيا: عمر النظاـ السياسي، فكمما كاف قديمًا كاف أكثر استقرارًا وتماسكًا،  خبلؿ العديد

ونخبو السياسية ما إذا كانت تتغّير وفؽ آليات واضحة ومحددة أـ ال، ودرجة التعقيد في بنيتو وىيكميتو 

االستقرار، ويمنح النظاـ المؤسساتية، فتعدد مستوياتو وسمطاتو وأجيزتو وتنوع وظائفيا ُيساعد عمى تحقيؽ 

 . 72مزيدًا مف القوة في مواجية التحديات الداخمية والخارجية، والعكس صحيح

ُيضاؼ إلى ما سبؽ، مدى تأقمـ النظاـ السياسي وتكّيفو مع التطورات السياسية واالجتماعية 

قميميًا واالقتصادية في البيئة المحيطة، ومدى استجابتو وتفاعمو مع القضايا والظواىر المست جدة محميًا وا 

ودوليًا. زد عمى ذلؾ، مدى موضوعية النظاـ السياسي وحياديتو في تأدية واجباتو ووظائفو تجاه مكوناتو 

المجتمعية عمى اختبلفيا وتنوعيا، وكذلؾ مدى قدرتو عمى زيادة التوافقات والتفاىمات في بيئتو 

                                  
عمي أحمد عناني(، السياسة المقارنة: دراسات في النظـ السياسية  جابرييؿ ا. الموند، وبينغياـ باوؿ االبف )ترجمة أحمد 71

 .28 -25 ص (،1980العالمية )القاىرة: مكتبة الوعي العربي، 
الطبعة  يؿ ىنتنجتوف )ترجمة حساـ نايؿ(، النظاـ السياسي في مجتمعات متغيرة )لبناف: دار التنوير لمطباعة والنشر،ئصمو  72

 .40 -33 ص (،2017 األولى،
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مؤشر االنتماء لمنظاـ السياسي يعكس مدى  االجتماعية المكونة لو، وتقميؿ التناقضات فييا. كما أف

 . 73مأسستو، فوجود تيارات متصارعة بداخمو ُيسبب لو اإلرباؾ والضعؼ، وُيدلؿ عمى ضعؼ االنتماء

خبلؿ الدراسة، سيتـ تكييؼ المؤشرات التي نوقشت سابقًا مع الحالتيف العراقية والسودانية لرؤية ما إذا 

ددية العرقية والمغوية الكياف االجتماعي لكبل الدولتيف يتسـ بالتنوع والتعكانت متوفرة أـ ال، ال سّيما وأف 

 والدينية.

 مفاىيم ذات صمة . ب

والسيادة في  ،(1دولة )تقتضي حيثيات الدراسة تحديدًا دقيقًا لممفاىيـ ذات الصمة ومنيا: سيادة ال

 (.3والسبلمة اإلقميمية لمدولة ) (،2الدولة )

 سيادة الدولة .1

الدولة التي تتمتع بكؿ مظاىر سيادتيا الداخمية والخارجية، بحيث ال تخضع  بالدولة كاممة السيادةيقصد " 

في إدارة شؤونيا في الداخؿ والخارج لرقابة أو تبعية. وبالتالي تكوف الدولة كاممة السيادة مطمقة الحرية 

إف  وعميو، .74"تدخؿ خارجيفي وضع دستورىا وفي تعديمو، وفي اختيار نظاـ الحكـ الذي يبلئميا دوف 

 بالكامؿ داخمياً  السمطة السياسية في ممارسة دورىا وصبلحياتيا حريةىو  بشكؿ عاـ الدولة سيادةمفيوـ 

العنؼ المشرع قانونًا عمى كامؿ اإلقميـ  وممارسة وقدرتيا عمى احتكارخارجي،  أو تأثير دوف تدخؿ

                                  
 ، المرجع نفسو.48 -40 ص ،صموئيؿ ىنتنجتوف، النظاـ السياسي في مجتمعات متغيرة 73
سماعيؿ صبري مقمد )محررًا(، موسوعة العمـو السياسية )الكويت: جامعة الكويت،   .798(، ص 1994محمد محمود ربيع )محررًا(، وا  74  
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دولة، أما البعد الخارجي لسيادة الدولة فيقصد بو لسيادة ال ، وىذا المفيوـ ىو ذات بعد داخميوالشعب

 . 75بمحض إرادتيا الخارجيةحرية الدولة في إدارة شؤونيا وعبلقاتيا 

 السيادة في الدولة .2

) القرف السابع عشر والثامف خبلؿ الفترة التي ظير فييا منظروا العقد االجتماعي طور ىذا المفيوـت

ظيور جاف جاؾ روسو، وانتقؿ مف السيادة المطمقة لمدولة ككياف إلى  أو مرحمة ، ال سّيما فترةعشر(

ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر سيادة المجالس التشريعية الممثمة  ،سيادة ألجزاء مكونة لمدولة

لمشعب، ففي الماضي كانت سيادة الدولة مفصولة عف الشعب، لكنيا مع الوقت انتقمت لتصبح لمكونات 

ويرى صموئيؿ . 76وغيرىا مف المكونات دة الشعب المتمثمة في البرلماف، وسيادة القانوفالدولة مثؿ سيا

ىنتنغتوف أف "صاحب السيادة في الدولة إما أف يكوف الشعب )السيادة الشعبية( أو األمة )السيادة القومية( 

عمى مصدر  ساسباأل وعميو، إف مفيوـ السيادة في الدولة ُيركز .77ِمؾ )سيادة الحؽ اإلليي("أو المَ 

  نفسيا. دولةالسمطة داخؿ ال

   السالمة اإلقميمية لمدولة .3

لسيادة بعضيا األمـ المتحدة ىيئة في  عدـ انتياؾ الدوؿ األعضاء لسبلمة اإلقميمية لمدولةايقصد ب   

، وعدـ في المفيوـ السابؽ )سيادة الدولة( تورد تيسيادة الدولة ال جميع جوانبتضمنو ت، بما البعض

                                  
سماعيؿ صبري مقمد )محررًا(، موسوعة   ، المرجع نفسو.798العمـو السياسية، ص محمد محمود ربيع )محررًا(، وا  75  
 ، مرجع سابؽ.139 -132صموئيؿ ىنتنجتوف، النظاـ السياسي في مجتمعات متغيرة، ص   76
 ، المرجع نفسو.132صموئيؿ ىنتنجتوف، النظاـ السياسي في مجتمعات متغيرة، ص   77



 إمللدمة    

33 
 

مبدأ السبلمة عمى  حفاظاً  أو انتياؾ نطاقيا البري والبحري والجوي، وذلؾ التدخؿ في قضاياىا الداخمية

 .78ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة إليو أشارالذي  لمدولة اإلقميمية

II .أىمية وأىداف الدراسة 

المتعمقة بو، ال ُبدَّ لمصطمحات وا لممفاىيـ يد الدراسة وشرحمف تقديـ لمموضوع قـ ذكره في ضوء ما تقد

لؤَلىداؼ التي مف  دقيؽ مف تحديد أيضاً وال ُبدَّ ور، الموضوع في )أواًل( ضمف ىذا المح ةَأىمي ظيارف إم

الدارسيف والباحثيف  عمى َأجميا وجدت ىذه الدراسة وَتسعى لموصوؿ ِإلييا في )ثانيًا(، وذلؾ لَتقريب الفكرة

 .ة بشكؿ خاص وأزمات الدوؿ بشكؿ عاـفي أزمة الدولتيف العراقية والسوداني

 الدراسة أىمية أواًل:

 األىمية النظرية: . أ

دورىا  لبياف ةالداخمي فاعيؿبالم ةالخارجي فاعيؿذه الدراسة في كونيا تربط المتتمثؿ األىمية النظرية لي

أزمة الدولة في كؿ مف العراؽ والسوداف. فالدراسات السابقة التي عالجت أزمة الدولة في الحالتيف لـ  في

 الداخمية والخارجية، وما لذلؾ مف أىمية في معرفة أىـ العوامؿ فاعيمياتتناوليا بكؿ حيثياتيا وم

جديدًا وبديبًل لمخروج مف  الجوىرية التي تقؼ خمؼ األزمة. كما أف ىذه الدراسة تطرح مدخبلً  والُمحددات

الحالة الراىنة في كبل الدولتيف أال وىو التكامؿ السياسي واالقتصادي والمجتمعي. وبالتالي، تتمخص 

األىمية النظرية لمدراسة في ثبلثة جوانب أساسية: األوؿ، الدراسة المقارنة، فتناوؿ األزمة مف منظور 

الفعمية  فاعيؿالم دور حيا قدرة أكبر عمى بيافروس، ويمنُمقارف ُيضفي أىمية بالغة عمى الموضوع المد

                                  
سماعيؿ صبري مقمد )محررًا(،   78 تـ التوصؿ لمفيـو السبلمة اإلقميمية لمدولة اعتمادًا عمى: محمد محمود ربيع )محررًا(، وا 

مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة لسنة  2والمادة  1، مرجع سابؽ. وبالرجوع أيضًا إلى المادة 798موسوعة العمـو السياسية، ص 
 ـ.1945
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واألكثر تأثيرًا وحسمًا في وقوع األزمة واستمرارىا. ثانيًا، أف النتائج التي ستتوصؿ إلييا ىذه الدراسة قد 

تكوف مفيدة جدًا في البعد النظري لمسألة تأصيؿ مفيـو الدولة في العالـ العربي. ثالثًا، أف العمؿ الُمراد 

تقديمو ُيضيؼ لممعرفة العامة مزيدًا مف التحميؿ والتشخيص حوؿ واقع ومستقبؿ الدولة سّيما فيما يخص 

 الدولتيف العراقية والسودانية.

 األىمية العممية:  . ب

تأتي األىمية العممية ليذه الدراسة مف ظروؼ وأوضاع الدوؿ العربية الراىنة، فالحالة التي تمر بيا كؿ 

اليوـ ىي مف تداعيات أو بسبب غياب الدولة  79مف تفكؾ وربما انييار لمدولة مف العراؽ والسوداف

بمعناىا الحديث والحقيقي. فالدراسة تربط بيف الماضي والحاضر لفيـ ما يجري في كؿ مف العراؽ 

، الناتج عف ركود وخضوع والدولة والمجتمع والسوداف وتحديدًا حالة عدـ التصالح واالشتباؾ بيف الفرد

اليويات المحمية المختمفة. وما تّمخض عف ذلؾ مف اضطرابات، وعدـ استقرار، واعتداء عمى وكبت 

العرؽ"، وما  –األيديولوجيا  –الطائفة  –حقوؽ األفراد وحرياتيـ، وتفكؾ مجتمعي عمى أساس "المذىب 

الدراسة مدخبًل  أصاب كؿ مف الدولة السودانية والعراقية مف شرذمة وتفكؾ. وبالتالي، ُيمكف أف ُتشكؿ ىذه

جيدًا ِلصّناع القرار والّدارسيف والكتّاب الُميتميف بالشأنيف العراقي والسوداني لفيـ أزمة الدولة التي ُتيدد 

 مستقبميما ومصيرىما الوجودي.

 

                                  
يطمؽ وصؼ الدولة المنيارة عمى الدولة التي فقدت القدرة عمى تأدية واجباتيا ووظائفيا تجاه المجتمع والفرد فيما يتعمؽ  79

بتوفير األمف، أو فرض القانوف والنظاـ، أو عممية التنمية بكافة أصنافيا البشرية واالجتماعية واالقتصادية. وعميو فالدولة 
تخداـ العنؼ المشرع قانونًا، وحالة االنييار التي ُتصيب الدولة ال تقتصر أسبابيا عمى عوامؿ المنيارة لـ تعد تحتكر حؽ اس

نما قد يكوف سببيا أيضًا ظروؼ وعوامؿ خارجية. لممزيد : عبد الوىاب عمروش، "الدولة المنيارة: قراءة أولية في انظر محمية وا 
 ص (:2012 ،189عدد  ، مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،وليةمجمة السياسة الد)أسباب ومظاىر ومراحؿ انييار الدوؿ"، 

24- 25. 
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 :  أىداف الدراسة :ثانياً 

في أزمة  ةوالداخمي ةالخارجي فاعيؿىدؼ رئيسي وىو بياف دور المتسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ 

الدولة في كؿ مف العراؽ والسوداف، إضافة إلى اليدؼ الرئيسي لمدراسة فإنيا تسعى لتحقيؽ مجموعة مف 

  :األىداؼ الفرعية عمى النحو التالي

 في خمؽ أزمة الدولة في كؿ مف السوداف والعراؽ سواء مف حيث  التعرؼ عمى دور المستعمر

 .التدخؿ في التأثير عمى تركيبة البنية االجتماعية النشأة أو تحديد طبيعة النظاـ السياسي أو

  تحديد أثر تبعية نظامي الحكـ في كؿ مف العراؽ والسوداف في تعميؽ أزمة النظاـ السياسي في كؿ

 .منيا

 في كؿ مف العراؽ والسوداف وسيادتيا بياف دور ظاىرة العولمة في المس بسمطة الدولة. 

 لنظاـ السياسي في كؿ مف العراؽ والسوداف وتداعيات ذلؾ التعرؼ عمى الخمؿ البنيوي في بناء ا

عمى بروز أزمات متعددة في الدولتيف مثؿ: الفساد، والزبائنية، وغياب التنمية، وضعؼ مفيـو 

 .المواطنة

 في تعميؽ أزمة الدولة في كؿ مف العراؽ والسوداف ةاالقتصادي فاعيؿتحديد دور الم. 

  االجتماعية في كؿ مف العراؽ والسوداف عمى بروز أزمة الدولة في جوانب:  دور المفاعيؿبياف

 .التعميـ، والصحة، ومستوى المعيشة والدخؿ، والفقر والبطالة

III  .مجاالت الدراسة 

أف يعبر  توَقعوع ذات بعد تاريخي، يمتد تأثيره حتى الحاضر، ومف الموضحث ىذه الدراسة في متب

ير أنَّو مف الممكف َتحديد فإف المساحة الجغرافية لو ممَتدة، وأفقو الزمني واسع، غ ،لتالياوب .إلى المستقبؿ

 ،العراؽ والسوداف ي: دراسة مقارنة لحالتيولة في العالـ العربأزمة الد بدراسة طالدراسة التي َترتب تالمجا
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الزمني في  اؿجتوضيحيا مف خبلؿ تَناوؿ المجاؿ الموضوعي في )أواًل(، والم ـبثبلث مجاالت، سيت

 ثًا(.)ثانيًا(، والمجاؿ المكاني في )ثال

المجال الموضوعي أواًل:  

الذي تفرضو طبيعُة  أو الحيز ُيقصد بالمجاؿ الَموضوعي لمدراسة َأو الحدود الموضوعية ليا، النطاؽ

موضوعيًا محددًا  وحيزاً  د ليا، فميما تشعبت الدراسة ال ُبد وأف تمتـز نطاقاً عالدراسة عمى الباحث الم

 ،األزمة التي مرت بياعمى شرح وتحميؿ  الدراسة باأَلساس ركزست ،التاليوب َأكثر. لينبغي تركيز الفكرة

عمى محاور أساسية توضح طبيعة األزمة  أيضاً  ، وستركزالدولتيف العراقية والسودانية ،وما زالت تمر بيا

 .ايفي المفاعيؿ الخارجية والداخميةدور و  في الحالتيف

 ثانيًا: المجال الزمني

تطور بشكؿ ممحوظ بعد سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية األولى، إف مفيوـ الدولة الحديثة 

فإف دراسة أزمة الدولة  ،وعميو ية( بمفيوميا وجغرافيتيا الحالية.وأدى ذلؾ إلى ظيور الدوؿ العربية )القطر 

قياـ ىذه الدوؿ وىي الفترة الواقعة ما بعد سقوط الدولة العثمانية  تبدأ زمانيًا مف المحظة التي بدأت فييا

، مع اإلشارة إلى التطور التاريخي السابؽ عمى وجود الدولة العثمانية والذي ألقى بظبللو وحتى تاريخو

  دخوليا في نفؽ األزمات.إلى  ،بجانب المجريات البلحقة ،عمى تشكؿ الدوؿ وأدىأيضا 

المكانيثالثًا: المجال   

والمتعمؽ بأزمة الدولة  طروحةتتناولو ىذه األعتبر المجاؿ المكاني ليذه الدراسة النطاؽ الجغرافي الذي يُ 

فإف النطاؽ المكاني  ،وعميو .في دولتيف عربيتيف احداىما تقع في قارة آسيا واألخرى تقع في قارة أفريقيا
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، ولف ودولة السوداف، دولة العراؽ: ف وىماينحصر في منطقتيف جغرافيتيأو الجغرافي ليذه الدراسة س

 .الدوؿ العربيةتشمؿ الدراسة باقي 

V .موجيات الضبط المنيجي 

طروحة )أواًل(، ة عمى األاـ لمبرىنو المنيجي العمكف تقسيـ موجيات الضبط المنيجي إلى: الموجي

 طروحة )ثانيًا(.جو المنيجي الخاص لمبرىنة عمى األوالمو 

 المنيجي العامأواًل: الموجو 

 )ب(. مدوالمنيج المعت ة )أ(،ويضـ، التصور العاـ لؤلطروح

 ألطروحةالتصور العام ل . أ

تعتبر الدولة في مفيوميا الحديث تطورًا ممحوظًا لؤلفكار التي أسست لمفيوـ الدولة كما جاء بيا 

مف التدخبلت التي  ، إال أف تطبيؽ ىذا المفيوـ عمى أرض الواقع لـ يسمـ80منظروا العقد االجتماعي

مما أدى إلى تشكؿ أزمة لمدولة في شكميا  ،جعمت مف ىذه النظرية مفرغة مف مضمونيا الحقيقي

وال ىي قادرة عمى استخبلص  ،قادرة عمى تطبيؽ المفاىيـ النظرية لنشوئيا ،أي الدولة ،الحديث، فبل ىي

و جراء التبعية المقصودة أو غير مف نفؽ األزمات المظمـ الذي وقعت في يخرجيامفيوميا الخاص الذي 

 المقصودة لمتدخبلت الخارجية.

إنما ىو  ،فإف مفيوـ األزمة ليس مفيومًا ساكنًا ال يتحرؾ ،آخذ في التطور كما أف مفيوـ الدولةو 

بشكؿ يكاد يكوف أسرع مف مفيوـ الدولة ذاتيا، كوف خمؽ األزمة أسيؿ مف  أيضاً  مفيوـ آحذ في التطور

حميا خصوصًا إذا كاف األمر يتعمؽ بتدخبلت خارجية تصطنع أزمات عديدة مف أجؿ إغراؽ الدوؿ في 

                                  
يعتبر رائدي التنظير في نظرية العقد االجتماعي ىـ: توماس ىوبز، وجوف لوؾ، وجاف جاؾ روسو.  80  
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بما يبقييا عمى وىف وضعؼ وتبعية  ،حؿ أزمة بأزمة عمى حساب الدوؿ التابعة لتوحاو  ،ىذه الصراعات

، إال أنيا في الواقع يامِ بَ لخارجية الكبرى التي توىـ ىذه الدوؿ بفكرة المخمص الذي يأتي مف قِ تامة لمقوى ا

تدخميا في أزمات متتالية تنمي الشعور لدى األنظمة الحاكمة في ىذه الدوؿ أف بقائيا وخبلصيا يكمف 

 باالرتباط التاـ بيذه القوى الخارجية.

إنما الزمت  ،لـ تكف وليدة لحظة حديثة أثناء األلفية الحالية فإف األزمات التي واجيتيا ىاتيف الدولتي

التاريخ السياسي ليذه الدوؿ منذ استقبلليما الشكمي عف المستعمر وحتى تاريخو، وليس أدؿ عمى ذلؾ مف 

إال أنو لـ  ،الرغـ مف أف المستعمر ترؾ ىاتيف الدولتيف بمحض إرادتو سابقاً بالحالة الراىنة لكبل البمديف، ف

رادة سياسية منفصمة عنو، فو  سيادة يرؽ لو أف يبقييما أصحاب رغـ مف الوصايا التي كانت تمارسيا بالا 

إال أف أطماع  ،القوى الكبرى عمى الدوؿ العربية بشكؿ عاـ فإف ذلؾ ومع انطباقو عمى العراؽ والسوداف

كز رّ لمعراؽ، وتمزيؽ مُ  القوى الكبرى في ىاتيف الدولتيف طورت نظاـ الوصاية ليصؿ إلى احتبلؿ كامؿ

دعى جنوب السوداف، وىو يسعى كذلؾ إلى تأجيج األزمة في العراؽ لمسوداف أدى لظيور دولة جديدة تُ 

 في العراؽ. الكردي مف خبلؿ استصناع جنوب سوداف جديد في إقميـ كردستاف

 الُمحدداتو  المفاعيؿف تحدث لوال مساعدة بعض إف ىذه األزمات التي اصطنعتيا الدوؿ الغربية لـ تك

 ،في التعامؿ مع التحدي الخارجي قطرية" العربيةال" ة الوطنيةالدول مية التي ساىمت في تأزيـ موقؼالداخ

ارىا عف كوف التحدي الداخمي ال يقؿ مف حيث األىمية أو األثر في بقاء الدولة وديمومتيا واستقر 

 الخارجية.  والُمفاعيؿ الُمحددات

 المنيج المعتمد . ب

اقتضت إشكالية الدراسة المجوء إلى أكثر مف منيج لمتشخيص والمعالجة والمقارنة، لُتشكؿ مجتمعًة 

أداًة في عمميتي الربط والتحميؿ. حيث تستخدـ الدراسة المنيج التاريخي لما لو مف أىمية بالغة في 
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مختمفة. وكذلؾ المنيج الحديث عف مراحؿ تطور األزمة العراقية والسودانية، وفيـ جذورىا وحيثياتيا ال

الذي ُيمّكف الدراسة مف قراءة الواقع العراقي والسوداني ومعطياتو بشكؿ جيد. وتستعيف  التحميمي الوصفي

الدراسة كذلؾ بأداة المقارنة التي تمعب دورًا مركزيًا في الوصوؿ إلى أوجو التشابو واالختبلؼ بيف 

  .الحالتيف

وذلؾ ألف أزمة الدولة في كؿ مف العراؽ والسوداف لـ تكف وليدة إف استخداـ المنيج التاريخي ضرورة، 

المحظة، بؿ ىي نتاج لتراكـ أحداث تاريخية، مرت بيا الدولتاف، أدت في نياية المطاؼ لظيور األزمة 

التي قد ُيعزى  خارجية والداخميةال فاعيؿكف التعرؼ عمى المفي كؿ منيما. فمف خبلؿ المنيج التاريخي ُيم

  .ويف األزمة واستمرارىا في كبل البمديفإلييا تك

 التحميمي وكما أف المنيج التاريخي ُيبيف جذور أزمة الدولة وتطوراتيا التاريخية، فإف المنيج الوصفي

 ُمحدداتيادور يصؼ طبيعتيا في الحالتيف بمراحميا التاريخية المختمفة، موضحًا بالتحميؿ والنقاش 

وانعكاساتيا عمى العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة في كؿ حالة  الخارجية والداخمية مفاعيمياو 

 التحميمي . كما يصؼ المنيج الوصفي، وكذلؾ عمى سيادة الدولة القطرية )الوطنية( في الحالتيفدراسية

نفًا واقع األزمة في الوقت الراىف في الدولتيف انطبلقًا مف المعطيات التاريخية. وكبل المنيجيف المذكوريف آ

العراقية سيصباف في مجرى تحقيؽ ىدؼ الدراسة الرئيسي وىو المقارنة بيف أزمة الدولة في الحالتيف 

 والسودانية.

 ثانيًا: الُموجو المنيجي الخاص لمبرىنة عمى األطروحة

 )ب(. ةراسالد بعَة وَتقسيماتوالخطَة المت اإِلشكاليَة )أ(، :ويشمؿ



 إمللدمة    

40 
 

 إشكالية الدراسة: . أ

ؽ والسوداف تحت ثقؿ عوامؿ التأـز في عبلقاتيما الداخمية والخارجية حتى ما قبؿ يرزح كؿ مف العرا

استقبلليما عف المستعمر خاصة مع بداية القرف العشريف، فمنذ ذلؾ الحيف وحتى تاريخو وكبلىما ُيصارع 

مر است ية، وقدكاف ميمًا في أزمة الدولتيف العراقية والسودان الخارجي ورفالد مف أجؿ البقاء واالستمرارية.

. كما كاف 81مع بروز ظاىرة العولمة ازداديخو، و تار  بعد حصوؿ البمديف عمى االستقبلؿ وحتى الدور ذلؾ

عمى  ومف ىنا تطرح اإلشكالية الرئيسية ليذه الدراسة ،في أزمة الدولتيف ميماً  اً الداخمية دور  لئلشكاليات

دامة خمية فيالخارجية والدا 82المفاعيل كيف تضافرت": النحو التالي ة الدولة الماسّ  أزمة تكوين وا 

  ."؟الحالتين في كمتا بسيادتيا

 الخطة المتبعة و تقسيمات الدراسة . ب

عاني الدولتيف العراقية والسودانية مف إشكاليات عديدة ساىمت في عدـ استقرار ىذه الدوؿ وظيورىا تُ 

و التي أدت إلى وجود أ لمفاعيؿوا العوامؿيناؾ العديد مف لذي يفترض ظيورىا بو، فبالمظير الحقيقي ا

بما ال يساعد ىاتيف الدولتيف عمى االستقرار  ،إيجاد أزمات متعددة في عبلقاتيما الداخمية والخارجية

                                  
يادة الواليات لقد ظيرت العولمة في المرحمة األخيرة مف النظاـ الدولي ثنائي القطبية، وبداية مرحمة النظاـ أحادي القطبية بق 81

المتحدة األمريكية، ومف أبرز مظاىرىا: اختصار المسافات بيف دوؿ العالـ، وذلؾ في ظؿ المستجدات السريعة التي طرأت في 
مجالي االتصاالت والمواصبلت، وعدـ شعور الدوؿ باستقبلليا بشكؿ منفرد نظرًا لتراجع سيطرتيا عمى مواردىا البشرية والمادية، 

ومحركاٍت خارجية سياسية أو اقتصادية. كما أصبحت الدوؿ مستيدفة مف قبؿ قوى أكبر منيا في النظاـ الدولي،  وارتباطيا بقوىً 
وعوامؿ تجزئة مف داخميا في ظؿ التناقضات في بنيتيا االجتماعية؛ إثنية، لغوية، دينية، وىو ما ُييدد تماسؾ كيانيا االجتماعي 

، مصر: القاىرة، مجمة الدفاع)وح محمود منصور، "العولمة: المفيـو والظاىرة واألبعاد"، : ممدانظر وقاعدتيا االجتماعية. لممزيد
. وانظر: وصفي محمد عيد عقيؿ، "إشكالية مفيـو الدولة في ظؿ 27 -25 ص (:2013 ،321عدد  مؤسسة األىراـ،

 .7 -1 ص (:2013 ،1عدد  عماف: األردف، جامعة إربد األىمية، مجمة إربد لمبحوث والدراسات،)العولمة"، 
مف ُيقصد بالمفاعيؿ في إطار ىذه الدراسة أىـ العوامؿ المؤثرة في األزمة بأنواعيا المختمفة أو العناصر الفاعمة في األزمة وُتشكؿ مكوف   82

 مكوناتيا.
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سواء في النظاـ السياسي الداخمي أو في استغبلؿ الموارد المتاحة أو الكامنة لدى ىذه الدوؿ في الحقيقي 

 ؿ العالـ. أخذ مكانيا الحقيقي أماـ دو 

مما أدى بيما  ،أدى التأخر الذي تعيشو ىاتيف الدولتيف إلى نتائج كارثية في استجبلب األزمات ليما

إلى تشرذـ كيانيما االجتماعي والجغرافي، فخرجت مف عباءة السوداف دولة جنوب السوداف، وكذلؾ األمر 

كما يعاني تشرذمات اجتماعية داخمية  ،بالنسبة لمعراؽ الذي يعاني مف انفصاؿ غير معمف إلقميـ كردستاف

ثية ر ناتجة عف ضعؼ الدولة وأزمتيا. ولئلجابة عف األزمة التي تعيشيا الدولتيف والتي أدت إلى آثار كا

الخارجية والداخمية  المفاعيؿمتبلزمة  الدور الذي لعبتو ي ىذه الدراسةفإننا سنتناوؿ لئلجابة ف ،سبؽ ذكرىا

، وعمية سيتـ وحتى تاريخو الحديثة األزمة التي تعيشيا الدولة القطرية في كبل الحالتيف منذ نشأتيا في

 اإلجابة مف خبلؿ الجزأيف التالييف: 

 .في الحالتين ألزمة الدولةة سَ ؤسِّ األول: ىيمنة التشابو في المفاعيل الخارجية المُ   الجز 

في  مة أزمة الدولةستمرارية المفاعيل الداخمية في إداإل تشابو مييمنالثاني:  الجز 

 .الحالتين
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والسوداف مناقشة عدد مف القضايا اليامة التي تعتبر تتطمب دراسة أزمة الدولة في كؿ مف العراؽ 

أرضية سيتـ االنطبلؽ منيا في عممية التحميؿ والنقاش لعؿ أبرزىا: الدولة في سياقيا التاريخي لما لذلؾ 

ة بشكؿ خاص. كما مف أىمية كبيرة في التعّرؼ عمى ظروؼ نشأة الدولة بشكؿ عاـ والدولة العربي

ديث عف السياؽ التاريخي لكؿ مف دولتي العراؽ والسوداف بدًء مف سقوط مساحًة لمح جزءخصص ىذا ال

الدولة العثمانية وما تبل ذلؾ مف احتبلؿ بريطاني وصواًل إلى مرحمة االستقبلؿ وحيثياتيا وتطوراتيا 

 الخارجية في أزمة الدولتيف ما بعد الحرب العالمية فاعيؿدور المأيضًا  جزءتناوؿ ىذا اليكما المختمفة. 

الخارجية في افتعاؿ األزمات  كذلؾ دور المفاعيؿالدولتيف، و ديمومة الرقابة الخارجية وأثرىا عمى الثانية و 

الصعوبة  أنو مف شارهويجدر اإل. لدولة فييماعولمة القوة عمى ا ظاىرة الداخمية في كبل البمديف، وتأثير

معزؿ عف الخارجية وتأثيرىا عمى كبل الدولتيف ب فاعيؿ، وقراءة المحالتيفأزمة الدولة في البمكاف دراسة 

ىو ما ُيفسر  )البريطاني( خضوع الحالتيف لذات المستعمر وسياساتو ولعؿ الموضوعات اآلنفة الذكر.

رجية المؤسسة ألزمة الدولة فييما، وليس فقط الخضوع لمظاىرة طغياف التشابة في المفاعيؿ الخا

  االستعمارية بشكؿ عاـ.

، منشأة ماس بمستقبؿ سيادة الدولةمأزوـ ل تصميـوؿ: الفصؿ األيتناوؿ جزء مف فصميف ليتكوف ىذا ا

 .يددة لسيادة الدولةامتدادات لمنشأة مُ  بينما يتناوؿ الفصؿ الثاني:
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 مأأزوم نونشأأة ماس مبس تلبل س يادة إدلوةلتصممي إمفصل إلأول: 

غياب العقد  مجموعة مف القضايا التي تتعمؽ بأزمة النشأة، ومنيا بشكؿ عاـ ناقش ىذا الفصؿيُ 

االجتماعي في العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة في العراؽ والسوداف، وترسيـ حدود البمديف عشوائيًا، 

فة في لمختموالسياسات االستعمارية التي مارسيا المستعمر وتأثيرىا عمى العبلقة ما بيف الدولة ومكوناتيا ا

الفصؿ مف  ىذا . ويتكوف، وىذه القضايا لعبت دورًا محوريًا في المس بمستقبؿ سيادة الدولةالحالتيف

 .، وكؿ مبحث منيا مكوف مف فقرتيف اثنتيفلتيفمبحثيف يتناوالف ذات المحاور ألزمة الدو 

 يةإمؼرإك  إدلوةل وشأأةإملبحث إلأول: 

 ابدأ فيي وىي الفترة التي ،النشأة الحقيقية بعد الحرب العالمية األولى بدأت الدولة العراقية في

ف كاف جزء مف ممالؾ إسبلمية سابقة لـ يكف االستعمار الحديث لمعراؽ ، ىذا ال يعني أف العراؽ وا 

كدولة ليا كيانيا الجغرافي عمى أقؿ تقدير وثقميا السياسي والديموغرافي ضمف ىذه الممالؾ  موجوداً 

، بما يعني أف فيـ النشأة الحديثة لمدولة العراقية ال يستقيـ وفؽ المنيج الصحيح إال بفيـ راطورياتواإلمب

المسار التاريخي ليذه الدولة، كوف ُمحددات التاريخ أو ما يمكف القوؿ بأنو أثر التاريخ لو تأثير واضح 

 عمى طبيعة نشأة الدولة الحديثة في العراؽ.

خصص لقياـ الدولة العراقية في فقرتيف: الفقرة األولى تتناوؿ المُ المبحث  وعميو، فإننا سنتناوؿ ىذا

 النشأة قبؿ االستعمار الحديث، بينما تتناوؿ الفقرة الثانية النشأة بعد االستعمار الحديث. 
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 إمفلرة إلأوىل: إمنشأأة كبل الاس تؼامر إحلديث

نما نتيجةً  ومحصمًة لعوامؿ وتدخبلت خارجية أدت إلى  لـ تنشأ الدولة العراقية الحديثة نشأة طبيعية، وا 

. فقد اتسـ العراؽ منذ آالؼ السنيف بتنوع وتعدد مكوناتو العرقية  نشوئيا عمى النحو الذي تظير عميو اليـو

، فقد كانت الحضارات 83والمغوية والدينية. فالعراؽ ىو حصيمة حضارات عاشت في ببلد ما بيف النيريف

وجد الموارد وخاصًة المياه ألىميتيا في الزراعة وتمبية االحتياجات األساسية القديمة تستقر وتزدىر حيث ت

 . 84لممجتمع واألفراد، ولدورىا في تأميف وتسييؿ عممية النقؿ والمواصبلت

يتسـ العراؽ بتنوع مناخو وتضاريسو، ويتميز أيضًا بموقع جغرافي ميـ فيو مف جية ُمطؿ عمى  

يراف وتركيا وب بلد الشاـ، ومف جية أخرى قريب مف اليند. وقد تعاظمت أىمية العراؽ في الخميج العربي وا 

ما الثروة نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف عندما تـ اكتشاؼ المزيد مف كنوزه الطبيعية ال سيّ 

عاـ، فضبًل  النفطية والمواد األولية الميمة لتحريؾ العممية اإلنتاجية والصناعية والعجمة االقتصادية بشكؿ

 .85عف أىميتو كسوؽ لممنتجات والتجارة والبضائع المختمفة بسبب وزنو الديموغرافي الميـ

سيتـ تناوؿ ىذه الفقرة في حقبتيف زمنيتيف يجمعيما رابط فكرة الخبلفة، حيث سنتناوؿ أواًل،  ،وعميو

 .ةالعثماني دولةالعراؽ في ظؿ الحكـ اإلسبلمي، بينما سنتناوؿ ثانيًا العراؽ في ظؿ ال

                                  
سات الوحدة لبناف: بيروت، مركز درا مجمة المستقبؿ العربي،)مختار الماني، "األقميات في العراؽ: الضحية األخرى"،  83

 .160 ص (:2009 ،369عدد  العربية،
 .17 ص (،2011صبلح أبو السعود، تاريخ وحضارة أرض الرافديف )مصر: مكتبة النافذة،  84

 .10 ص (،1958حسيف جميؿ، العراؽ الجديد )بيروت: دار منيمنو لمطباعة والنشر،   85
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 إمؼرإق يف ظل إحلمك إالؤساليم أأواًل:

تعاقبت عمى العراؽ حضارات وشعوب ومجموعات كثيرة منيـ السومريوف، واألكاديوف، والبابميوف، 

واآلشوريوف، والميديوف وغيرىا مف المجموعات التي تركت أثرًا ميمًا في ببلد ما بيف النيريف. ورغـ 

العراؽ الحديث تأثر أكثر بالتراث العربي اإلسبلمي وبالعيد العثماني، تعاقب كؿ ىذه الحضارات إال أف 

فقبؿ مجيء اإلسبلـ اتسـ العراؽ بكثرة المغات واألدياف تأثرًا بتنوع الحضارات واإلمبراطوريات التي عرفيا، 

دورًا وما ليا مف امتدادات واسعة. وعندما حؿ بو اإلسبلـ، وما حممو مف وحدة عقيدية ولغة واحدة، لعب 

محوريًا في التأثير عمى ىذه الجماعات المختمفة عرقيًا ولغويًا ودينيًا حتى أضحى العراؽ بمدًا لو ىوية 

جماعية موحدة انطبلقًا مف وحدة المغة ووحدة الديف. عممًا أف ىذه اليوية العامة لـ ُتمِغ اليويات الفرعية 

 . 86التي تعكس تنوعًا حضاريًا ولغويًا وعرقيًا ودينياً 

مع توسع رقعة الدولة اإلسبلمية، بسبب توسع دائرة الدعوة، أصبح العراؽ جزًء مف إمبراطوريات 

ال بؿ كاف مركزًا لبعضيا كما كاف الحاؿ بالنسبة لمدولة العباسية التي اتخذت مف بغداد  ،إسبلمية كبيرة

مركزًا ليا. كما شيد العراؽ الحادثة التي شقت صؼ المسمميف إلى طائفتيف، سنية تمثؿ األكثرية وشيعية، 

وي معاوية بف أبي وىي حادثة االنقساـ التاريخي بيف الخميفة الراشدي عمي بف أبي طالب والخميفة األم

سفياف في القرف السابع الميبلدي، فاستقر عمي وأتباعو في جنوب العراؽ بينما اتخذ معاوية وأتباعو مف 

دمشؽ مركزًا لخبلفتيـ. وعمى أثر ذلؾ، وقعت الحقًا حادثة الحسيف بف عمي ويزيد بف معاوية التي 

                                  
 (،2008جاريث ستانسفيمد، العراؽ الشعب والتاريخ والسياسة )أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،  86
 .25 -17 ص
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شوراء التي تسببت أيضًا في زيادة تمخض عنيا مقتؿ الحسيف وأتباعو فيما يسمى اليوـ بحادثة عا

 .87الشرذمة في صفوؼ المسمميف وانتشار ظاىرتي العنؼ والتوريث

 إمؼرإق يف ظل إدلوةل إمؼامثهية اثهيًا:

جزءًا مف الدولة العثمانية التي امتدت سيطرتيا وتوسعيا لتضـ  1534أضحى العراؽ مع حموؿ عاـ 

ذىا. في بداية الحكـ العثماني تـ التعامؿ مع العراؽ، أيضًا دوؿ المشرؽ العربي برمتيا لحكميا ونفو 

المتعارؼ عميو بالبصرة وبغداد والموصؿ، عمى أنو وحدة واحدة تتمثؿ في إيالة بغداد التي كانت مقسمة 

إلى سناجؽ وأقضية كثيرة، وكانت ُتدار عبر جياز إداري ُيشرؼ عميو موظفوف أتراؾ وعبر زعامات 

 . 88مطات العثمانيةووجياء محمييف تابعيف لمس

استمر التعامؿ مع العراؽ عمى أنو إيالة واحدة أو والية واحدة حتى القرف التاسع عشر الذي شيد 

انفصاؿ الموصؿ عف إيالة بغداد لتصبح والية منفصمة، وبعد بضع سنيف انفصمت البصرة أيضًا عف 

منقطعة عف بعضيا إلى حد كبير بغداد لتشكؿ والية خاصة بيا. وأصبح العراؽ مكونًا مف ثبلث واليات 

بسبب تخّمؼ البنية التحتية وضعؼ شبكة المواصبلت، ومما زاد ىذه الحالة مف القطيعة عدـ التعامؿ 

الجيد مف قبؿ الدولة العثمانية مع التركيبة المجتمعية العراقية المتنوعة، فعمى سبيؿ المثاؿ كانت الطائفة 

ُتحـر منيا الطائفة الشيعية التي أصبحت ترى في إيراف و نية السنية السنية تتمتع بمزايا مف الحكومة العثما

نما امتدت لتصيب اليوية  مخمصًا وداعمًا ليا، ولـ تتوقؼ نتائج السياسة العثمانية عند ىذا الحد فحسب وا 

العراقية في مقتؿ عندما أصبح الفرد العراقي الذي يعيش في الموصؿ ُيعرؼ نفسو بأنو موصمي، وأصبح 

                                  
كماؿ ديب، موجز تاريخ العراؽ مف ثورة العشريف إلى الحروب األميركية والمقاومة والتحرير وقياـ الجميورية الثانية )بيروت:  87

 .28 -25 ص (،2013دار الفارابي، 
 .36 -33 ص (،1988)لندف: دار البلـ،  1921-1908غّساف العطّية )ترجمة عطا عبد الوىاب(، العراؽ نشأة الدولة  88
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كف في البصرة ُيعرؼ نفسو عمى أنو بصراوي وغيرىا مف التسميات الضيقة. وعميو، تفوقت اليوية مف يس

 . 89المناطقية والمحمية عمى اليوية الجامعة الموحدة وأصبح المجتمع العراقي مفككًا إلى جيات وطوائؼ

يًا ممحوظًا في شيد العراؽ خبلؿ القروف الثبلثة األولى مف الحكـ العثماني لممنطقة العربية ترد 

، 90أوضاعو االقتصادية واالجتماعية واإلدارية، جّراء النظاـ اإلداري الذي كاف متبعًا مف قبؿ العثمانييف

وما نتج عنو مف تقسيـ العراؽ إلى ثبلث واليات لكؿ منيا نظاميا الخاص ومفصولة عف بعضيا نسبيًا. 

ر لمتعبير عف رفض السياسات العثمانية وىذا ما يفسر نشوء الحراؾ المجتمعي في القرف التاسع عش

والمطالبة بإصبلحات جوىرية في الجوانب االقتصادية واإلدارية واالجتماعية. ورغـ التعامؿ البوليسي مف 

قبؿ السمطات العثمانية مع ىذا الحراؾ إال أنو نجح إلى حد كبير في دفع الباب العالي إلى اتخاذ بعض 

اآلنفة الذكر لمتخفيؼ مف حالة االشتباؾ مع المجتمع، ولمحفاظ عمى الخطوات اإلصبلحية في المجاالت 

 . 91االستقرار في العراؽ

لـ تفمح ىذه الخطوات في وقؼ حالة التدىور، خاصًة أنيا تزامنت مع ضعؼ الدولة العثمانية. كما 

ىـ مظاىر تزامف ذلؾ مع تنامي األطماع األوروبية وتدخميا في المشرؽ العربي بما فيو العراؽ. ومف أ

التمرد العراقي ضد النفوذ العثماني رغبة العراؽ في الدخوؿ ضمف مشروع محمد عمي باشا في ثبلثينيات 

القرف التاسع عشر، حيث أصبح لدى شريحة واسعة مف العراقييف الرغبة في االنضماـ إلى ىذه الدولة أو 

                                  
 ، مرجع سابؽ.36 -33، ص 1921-1908غّساف العطّية )ترجمة عطا عبد الوىاب(، العراؽ نشأة الدولة   89
لعربية التي سيطرت عمييا اإلدارة العثمانية عبر سّمـ إداري يبدأ مف مختار مف الجدير ذكره أف العراؽ كاف جزًء مف األرض ا 90

القرية حتى الباب العالي. وقد ساد تحت الحكـ العثماني تغييب كامؿ لموعي الوطني والقومي العربي، ولـ تكف العراؽ استثناًء. 
ا فعمتو الدولة العثمانية ىو تعزيز تبعية المناطؽ ُيضاؼ إلى ذلؾ تغييب قيـ الديمقراطية والتنمية في تمؾ المجتمعات، فكؿ م

العربية، بما فييا العراؽ، إلسطنبوؿ. لذلؾ، رفض العثمانيوف، بالقمع العنيؼ، أي محاولة إلنشاء حركات وطنية وقومية. سّيار 
 .114 -111، 69 -59 ص (،1997الجميؿ، تكويف العرب الحديث )عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، 

 ص (،1980اضؿ حسيف وآخروف، تاريخ العراؽ المعاصر )العراؽ: وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، جامعة بغداد، ف  91
3-7. 
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بريطانيا وفرنسا إلى جانب الدولة  المممكة التي كاف يطمح في إقامتيا محمد عمي وذريتو. إال أف وقوؼ

العثمانية، بعد تقاطع مصالح المستعمر األوروبي مع السمطاف العثماني في وجو مشاريع محمد عمي وابنو 

إبراىيـ باشا أوقؼ ىذه المشاريع في العراؽ، وفي المشرؽ العربي بشكؿ عاـ، وذلؾ تمييدًا لبسط نفوذ 

ي أصبحت ُتشكؿ لو ىدفًا استراتيجيًا يجب تحقيقو، بعد إدراكو المستعمر وسيطرتو عمى ىذه المناطؽ الت

ضعؼ الدولة العثمانية وعدـ قدرتيا عمى مواجية القوة البريطانية والفرنسية واالحتفاظ بوجودىا في 

 .92المشرؽ العربي بما فيو العراؽ

 إمفلرة إمثاهية: إمنشأأة يف ظل الاس تؼامر إحلديث

مف قبؿ األوروبييف مع حموؿ القرف العشريف، وتصاعدت حدة التنافس  تفاقمت استباحة اإلقميـ العربي

االستعماري بيف كؿ مف بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا عمى مناطؽ السيطرة والنفوذ حتى وقعت الحرب 

، لتجر معيا الدولة العثمانية التي أرادت أف تدخؿ الحرب لتتخمص مف 1914العالمية األولى عاـ 

نيا ورزمة االمتيازات التي منحتيا في القرف التاسع عشر لكؿ مف بريطانيا وفرنسا. وقد كاف أزماتيا وديو 

ليذه الحرب نتائج وتأثير كبيريف عمى الدولة العثمانية والمشرؽ العربي، فقد تسببت في ىزيمة الدولة 

فاقيات سرية كاف العثمانية وتفككيا وانكفائيا إلى داخؿ األراضي التركية، وتسببت أيضًا في ظيور ات

بيكو بيف كؿ مف بريطانيا وفرنسا التي تمخض عنيا تقسيـ المشرؽ العربي  -أبرزىا اتفاقية سايكس 

، وذلؾ لمحيمولة 93وتجزئتو إلى دويبلت صغيرة ذات حدود مصطنعة تخدـ أىدافيا ومصالحيا االستعمارية

رافية والثقافية واالجتماعية. ولضماف دوف قياـ دولة عربية موحدة ومستقمة تكوف منسجمة مع بيئتيا الجغ

                                  
 (،1983في العراؽ في التاريخ )بغداد: دار الحرية لمطباعة، "، عيد االحتبلؿ العثماني األخير"عبلء موسى كاظـ نورس،  92
 .642 -637 ص
 ظر إلى مبلحؽ الدراسة.لممزيد مف التوضيح ان  93
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تحقيؽ ىذا اليدؼ أيضًا تـ إدخاؿ عنصر غريب عمى المشرؽ العربي تمثؿ في منح الحركة الصييونية 

 . 94وعد بمفور الذي مؤداه إقامة وطف قومي لمييود في فمسطيف

ى استقبلؿ العراؽ لـ يؤّد انسحاب العثمانييف مف العراؽ جراء ىزيمتيـ في الحرب العالمية األولى إل

نما نتج عنو خضوع العراؽ لبلحتبلؿ البريطاني المباشر عاـ  . في 1917وقياـ دولة عراقية مستقمة، وا 

سياؽ المحاصصة االستعمارية والتنافس االستعماري لزيادة مناطؽ السيطرة والنفوذ عممت بريطانيا عمى 

إطار العراؽ الجديد الخاضع لسيطرتيا  ضـ الواليات العراقية الثبلث )البصرة، بغداد، الموصؿ( في

نما كاف  واحتبلليا. ولـ يكف اليدؼ مف ىذا الضـ والتوحيد إقامة دولة عراقية قوية وموحدة ومستقمة، وا 

اليدؼ ىو توسيع رقعة السيطرة البريطانية، لما لذلؾ مف أىمية استراتيجية كبيرة سواء فيما يتعمؽ بزيادة 

تغذية االقتصاد والقوة العسكرية البريطانييف، أو األسواؽ أو الطرؽ التجارية الموارد كالنفط، ألىميتو في 

 . 95أو الموقع االستراتيجي الذي تتميز بو العراؽ بشكؿ عاـ

نما جاء في سياؽ التنافس بيف الدوؿ االستعمارية، حيث  لـ يكف قياـ الدولة العراقية الحديثة طبيعيًا، وا 

ضاربًة بعرض الحائط مصالح  96وأطماعيا وحساباتيا االستعمارية قامت برسـ حدوده وفقًا لمصالحيا

ورغبات غالبية الجماعات والطوائؼ واألعراؽ العراقية، والموروث التاريخي واإلنساني والثقافي لببلد ما 

بيف النيريف، ومخمفًة إشكاليات حدودية كبرى مع دوؿ الجوار ال زالت تعاني منو الدولة العراقية حتى 

. ومف أعراض ىذه المشكمة أف الكياف العراقي الحديث الذي نشأ بعد سقوط الدولة العثمانية إثر 97تاريخو

الحرب العالمية األولى لـ يكف متصالحًا مع شعبو ومع جيرانو، األمر الذي ظير بشكؿ أوضح بعد 
                                  

)عمـو  صالح عبد الجواد، "الحرب العالمية األولى والصراع عمى العالـ العربي وفمسطيف"، في مساؽ القضية الفمسطينية 94
 . 52 -46 ص (،2000دائرة العمـو السياسية، جامعة بيرزيت،  ،بيرزيتفمسطيف: (، )333سياسية 

 ص العشريف إلى الحروب األميركية والمقاومة والتحرير وقياـ الجميورية الثانية،ديب، موجز تاريخ العراؽ مف ثورة كماؿ  95
 ، مرجع سابؽ.33 -32
 لممزيد مف التوضيح انظر إلى مبلحؽ الدراسة. 96
 ، مرجع سابؽ.35-33 ص ستانسفيمد، العراؽ الشعب والتاريخ والسياسة،جاريث   97
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ياسية انسحاب المستعمر مف المنطقة العربية، ليحصد ثمار ما فعمو، وما صاغو فييا مف كيانات س

 قطرية )وطنية(.

في ذات السياؽ، رسمت الحدود العراقية التركية بواسطة عصبة األمـ بسبب الخبلؼ البريطاني 

مف نفوذه وسيطرتو بسبب أىميتيا  اً تي أراد كبل الطرفيف أف تكوف جزءالتركي حوؿ الموصؿ ال

االستراتيجية والنفطية واالقتصادية، لكف عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ نيائي حوؿ ىذه المسألة حتـّ عمى 

الطرفيف التوجو إلى عصبة األمـ لحسـ ىذه القضية، وكانت النتيجة التي خمصت إلييا العصبة ضـ 

جغرافية وديموغرافية. وربما كاف التأثير األبرز الموصؿ إلى العراؽ العتبارات تاريخية واقتصادية و 

لمضغط البريطاني الذي كاف دافعًا لضـ الموصؿ إلى العراؽ الخاضع لبلحتبلؿ البريطاني ليس فقط ألف 

الموصؿ جزء أصيؿ مف العراؽ بؿ ألىميتيا االستراتيجية، عممًا أف الموصؿ كانت في خريطة سايكس 

عالمية األولى، ضمف مناطؽ النفوذ الفرنسية لكف سرعاف ما أعادت بيكو، التي رسمت أثناء الحرب ال

، األمر الذي قاد تركيا في نياية 1920بريطانيا المطالبة بيا وىو ما تحقؽ ليا في مؤتمر ساف ريمو عاـ 

المطاؼ إلى التنازؿ عف مطمبيا بخصوص انتزاع الموصؿ مف العراؽ بموجب معاىدة "سيفر" التي 

. وىذا مثاؿ عمى الصراع الذي أوجده 98اـ، ألف موازيف القوى آنذاؾ لـ تكف لصالحياأبرمت في نفس الع

 المستعمر في بعض المناطؽ بيف العراؽ وجيرانو.

مف أجؿ أف ُتشرعف بريطانيا احتبلليا ووجودىا في العراؽ ومناطؽ أخرى، اخترعت بالتعاوف مع فرنسا 

اًء ليا لتمرير سياساتيا ومخططاتيا، كاف أبرزىا أنظمًة دولية )مفاىيـ أرقى لبلستعمار( ُتشكؿ غط

صكوؾ االنتداب والحماية والوصاية مف خبلؿ عصبة األمـ التي يسيطر عمييا المستعمر األوروبي، 

ما الدولة لمتعامؿ مع األقاليـ التي كانت خاضعة لمدوؿ الميزومة في الحرب العالمية األولى ال سيّ 

                                  
)العراؽ: منشورات وزارة الثقافة واالعبلـ، دار  1932-1922أحمد رفيؽ البرقاوي، العبلقات السياسية بيف العراؽ وبريطانيا  98

 .100 -95 ص (،1980الرشيد لمنشر، 
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ف اختراع ىذه األنظمة ليس تطوير المناطؽ التي كانت تحت حكـ العثمانية وألمانيا. كاف اليدؼ م

نما شرعنة الوجود االستعماري فييا، وتوظيفيا بما يخدـ  األلماف أو العثمانييف سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، وا 

 .  99مصالح الدوؿ المنتدبة أو الحامية أو الوصية عمييا اقتصاديًا وسياسيًا وأمنياً 

بعد سقوط الدولة العثمانية أف تفرض عمى العراؽ نظامًا سياسيًا يكوف مقبواًل لدى عامة أرادت بريطانيا 

الناس الذيف رفضوا وجودىا واحتبلليا وانتدابيا، وتجمى ىذا الرفض في الثورة التي أشعميا العراقيوف عاـ 

ة سكانية "المناطؽ ، والتي قادت إلى إحراج بريطانيا وتحرير أجزاء كبيرة مف المناطؽ األقؿ كثاف1920

الريفية"، لكف التعامؿ البريطاني العنيؼ معيا تسبب في انحسارىا وتراجعيا. كما أرادت مف ذلؾ ضماف 

والء ذلؾ النظاـ ليا ولمصالحيا وسياساتيا بما يقمؿ عمييا كمفة استعمارىا واحتبلليا، وتجنبًا أيضًا لوقوع 

مجتمع تجاىيا بما يؤدي إلى استنزافيا في نياية أية صدامات جديدة مف شأنيا أف تُثير وُتجيش ال

 . 100المطاؼ

وجدت بريطانيا مف خبلؿ الرؤية التي قدميا ونستوف تشرشؿ، وزير مستعمراتيا آنذاؾ، أف الخيار 

األمثؿ لتحقيؽ ذلؾ يتمثؿ في تنصيب األمير فيصؿ بف الحسيف ممكًا عمى العراؽ بعد أف كاف ممكًا عمى 

تع بحضور جيد بيف العراقييف، ويحظى بثقة شريحة واسعة منيـ خاصًة الذيف سوريا، فيو مف جية يتم

أعجبوا بسياستو وحنكتو وتأثروا أيضًا بثورة والده الحسيف بف عمي التي قادىا ضد الوجود العثماني في 

المشرؽ العربي استجابًة ونزواًل عند رغبة بريطانيا في ذلؾ، وطمعًا في بناء مممكة عربية يكوف عمى 

. وقد ساعد في ىذا االختيار، أف فيصؿ ُيديف بالوالء لبريطانيا ومصالحيا وال 101رأسيا ىو وذريتو

                                  
بية )بيروت: الدار العر  1975 -1915إديث تيمتوف بينروز وآخروف، العراؽ دراسة في عبلقاتو الخارجية وتطوراتو الداخمية  99

 .111 -107 ص (،1989لمموسوعات، 
 ، مرجع سابؽ.32 -22، 20 ص ،1932-1922البرقاوي، العبلقات السياسية بيف العراؽ وبريطانيا أحمد رفيؽ  100

يتوافؽ طرح البرقاوي بخصوص ىندسة نظاـ الحكـ في العراؽ، وتحديد مف يحكمو، مع وجية نظر عبد الرحمف منيؼ   101
قامة مممكة ليـ شرؽ نير األردف، وتنصيب فيصؿ ممكًا عمى الذي رأى إف السر الخفي  والكامف وراء دعـ بريطانيا لمياشمييف، وا 



َسة لأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إلأول : إ  همينة إمتشابه يف إملفاغيل إخلارجية إمل َؤس ِّ

53 
 

. بيذا الترتيب، قطعت بريطانيا الطريؽ عمى المجتمع العراقي الختيار وصياغة نظاـ 102يتناقض معيا

 الحكـ الخاص بو، وفي تحديد مف يتولى إدارة شؤونو وتسيير دولتو.

فيصؿ ممكًا عمى العراؽ إجراء سمسمة مف المعاىدات مع بريطانيا لبرط النظاـ  أعقب اختيار الممؾ

وصواًل  1927إضافًة إلى معاىدة عاـ  1926ومعاىدة عاـ  1922الجديد بيا. وكاف أبرزىا معاىدة عاـ 

التي سبقت استقبلؿ العراؽ وخبلصو مف نظاـ االنتداب ودخولو إلى عصبة  1930إلى معاىدة عاـ 

. كاف اليدؼ المعمف مف عقد ىذه المعاىدات ىو أف تحؿ محؿ صؾ االنتداب، وأف 1932ـ األمـ عا

تفتح الباب أماـ العراقييف لممارسة أدوار اقتصادية وسياسية وأمنية أكبر مما كاف عميو الوضع قبميا 

يا وسياساتيا، تمييدًا الستقبلليـ بالكامؿ عف بريطانيا. ولكف الحقيقة أنيا كانت انعكاسًا لمصالح بريطان

 . 103وليس تحررًا لمعراؽ مف تمؾ السياسات، كما كانت تيدؼ إلى تكبيؿ العراؽ وتقييده

رغـ موافقة بريطانيا عمى منح السمطة العراقية الناشئة في بداية العشرينيات مف القرف الماضي وضع 

طابعًا ممكيًا دستوريًا،  ، إلعطاء النظاـ العراقي1925-1924دستور لمعراؽ، وتحديدًا في الفترة ما بيف 

إال أنيا فرضت رؤيتيا التي تعكس سياساتيا ومصالحيا في ىذا الدستور الذي استمر العمؿ بو حتى 

. كاف 104دوف أف تترؾ لمعراقييف الحؽ في ذلؾ 1958سقوط النظاـ الممكي وقياـ النظاـ الجميوري عاـ 

                                                                                                       
سوريا، ومف ثـ تنصيبو ممكًا عمى العراؽ بعد فترة وجيزة، يتمخص في رغبة بريطانيا بصناعة مظمة عربية تستظؿ في ظميا، 

ية وحمايتيا. والثانية، القدرة عمى التأثير في الناس. مف جية أخرى، وتمتمؾ صفتيف: األولى، القدرة عمى خدمة المصالح البريطان
 –أرادت بريطانيا أف ُترضي أبناء الشريؼ حسيف بف عمي كتعويض ليـ عف عدـ تطبيؽ ما ورد في مراسبلت والدىـ حسيف 

ة )الدار البيضاء: المركز مكماىوف التي خيبت آماليـ وطموحاتيـ. عبد الرحمف منيؼ. العراؽ: ىوامش مف التاريخ والمقاوم
 .75 -63، 47 ص (،2003الثقافي لمنشر والتوزيع، ولبناف: الدار العربية لمعمـو نشر وطباعة وتوزيع، 

 ، مرجع سابؽ.29_ 22، 20 ص ،1932-1922البرقاوي، العبلقات السياسية بيف العراؽ وبريطانيا أحمد رفيؽ   102
، 189_ 185، 149، 37 -35 ، ص1932-1922بيف العراؽ وبريطانيا البرقاوي، العبلقات السياسية أحمد رفيؽ  103

  المرجع نفسو.
 (،2011)األردف: األىمية لمنشر والتوزيع،  2003-1920نوار سعد محمود المبّل، العراؽ بيف العيديف الممكي والجميوري   104
 . 26، 17 ص
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تجابة لبلشتراطات التي كانت تضعيا وليس وفقًا النظاـ الممكي في العراؽ يعمؿ وفقًا لرؤية بريطانية واس

 .105لرؤية وطنية عراقية تعكس مصالح وحقوؽ ومطالب الشعب العراقي

ودخولو إلى عصبة األمـ، بؿ استمر  1932لـ ينتِو التدخؿ البريطاني في العراؽ باستقبللو رسميًا عاـ 

، أعادت بريطانيا 1945-1941 ىذا التدخؿ والتحكـ في الشأف العراقي ولـ يتوقؼ. فخبلؿ الفترة

احتبلليا لمعراؽ مف جديد مستخدمًة ذريعة االنقبلب العسكري الذي قاده مجموعة مف الضباط العراقييف 

عمى النظاـ الممكي الموالي لبريطانيا، والذي كاف يتزعمو الوصي عمى العرش عبد االلو خاؿ الممؾ 

ونتيجًة لئلطاحة بنظاـ عبد االلو ورئيس وزراءه طو فيصؿ الثاني، الذي لـ يكف يبمغ سف الرشد حينيا. 

قررت بريطانيا أف تنقذ النظاـ الموالي  1941الياشمي، وّتولي رشيد عالي الكيبلني رئاسة الحكومة عاـ 

ليا وأف تحمي مصالحيا ومشاريعيا رغـ تعيد النظاـ الجديد بالحفاظ عمييا، إال أف ذلؾ لـ يرؽ لبريطانيا 

 .106التغيير تيديدًا حقيقيًا لمصالحيا في العراؽ خصوصًا وفي المنطقة العربية عموماً التي رأت في ىذا 

لـ يكتِؼ المستعمر البريطاني باحتبلؿ العراؽ ورسـ حدوده والسيطرة عمى موقعو االستراتيجي وثرواتو 

نما اتبع سياسات أخرى كف يمة بأف يبقى المتنوعة، والتحكـ في شأنو الداخمي والخارجي وتوجيو قياداتو، وا 

ذكاء النعرات  العراؽ بمدًا مضطربًا وضعيفًا وتابعًا ومشرذمًا مف أبرزىا: تأجيج الصراعات الداخمية وا 

الطائفية والمذىبية والعرقية، وذلؾ بتغميب طائفة عمى أخرى أو مكوف عمى آخر وذلؾ ترجمًة لسياستو 

نما بدأ  1920ولة العراقية الحديثة عاـ الشييرة "فرؽ تسد". وىذه السياسة لـ يتبعيا بعد تأسيس الد وا 

                                  
 ، مرجع سابؽ.17 ص جميؿ، العراؽ الجديد،حسيف   105
 مجمة شؤوف فمسطينية،)"، 1946-1941يز، "النشاط الصييوني في العراؽ في ظؿ االنتداب البريطاني ىشاـ عبد العز   106

 . 63، 59 -58 ص (:1988 ،186عدد  قبرص: نيقوسيا، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفمسطينية،
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باستخداميا أثناء الوجود العثماني تحت ذريعة حماية األقميات، التي استخدميا لمتدخؿ وبسط السيطرة 

 .107والنفوذ وخمخمة النسيج االجتماعي في ببلد ما بيف النيريف

ـ تكف تتمتع بنفس االمتيازات عمى سبيؿ المثاؿ، كانت الطائفة الشيعية أقمية في الدولة العثمانية ول

التي تمتعت بيا الطائفة السنية التي تمثؿ األكثرية في تمؾ الحقبة، وىذا ما استغمتو بريطانيا التي قامت 

بالوقوؼ إلى جانب األقمية الشيعية وأقميات أخرى لتعزيز وجودىا كمدخؿ لمتغمغؿ والتأثير. وبعد نشوء 

لعالمية األولى وتحوؿ الطائفة الشيعية إلى أغمبية في التركيبة الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب ا

الديمغرافية العراقية وقياميا بمقاومة االحتبلؿ البريطاني، غّيرت بريطانيا سياستيا تجاه الطائفة الشيعية 

 .108وقامت بدعـ األقميات األخرى وعمى رأسيا الطائفة السنية في وجو المكّوف الشيعي

بيف المكوف الكردي  االختبلؼة ألكراد العراؽ، فقد كرست بريطانيا عوامؿ كذلؾ األمر بالنسب 

والمكونات العراقية األخرى سواء فيما يتعمؽ بالمغة أو الثقافة أو الجانب اإلداري المتمثؿ في تعييف 

ثارتيا إلحراج الحكومات  موظفيف غير أكراد إلدارة الشأف الكردي. كما قامت بتوظيؼ قضية األكراد وا 

لعراقية المتعاقبة والضغط عمييا في مجاالت سياسية واقتصادية عمى الصعيديف الداخمي والخارجي بما ا

، 1925. عممًا أف العراؽ اعترؼ بالمكوف الكردي وبحقوقو منذ العاـ 109يتماىى والمصالح البريطانية

لنيؿ حكـ ذاتي يوصميـ  نظريًا في أسوء األحواؿ، ومنذ ىذا االعتراؼ واألكراد يخوضوف ثورًة تمو األخرى

                                  
 -69، 56 -55 ص (،2011اميا، عبد الخالؽ حسيف، الطائفة السياسية ومشكمة الحكـ في العراؽ )بغداد: دار ميزوبوت  107
70 . 
 .، المرجع نفسو70 -69، 56 -55، ص عبد الخالؽ حسيف، الطائفة السياسية ومشكمة الحكـ في العراؽ 108

 ،135عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)أحمد السيد تركي، "القضية الكردية في العراؽ"،   109
 .118 ص (:1999
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إلى حمميـ في االنفصاؿ واالستقبلؿ عف الدولة األـ العراؽ، وذلؾ انطبلقًا مف دعـ القوى الكبرى التي 

 . 110(1940-1918كانت تتقدميا بريطانيا سّيما في فترة ما بيف الحربيف األولى والثانية )

ع مكونات المجتمع العراقي، ال كانت أخطر الخطوات التي أقدمت عمييا بريطانيا في التعاطي م 

سّيما المكونات الصغيرة منو مثؿ المكوف المسيحي والييودي والكردي، ىو قياميا بتدويؿ ممفيا، ونقؿ 

لو لحقوؽ األقميات ذلؾ الممؼ إلى عصبة األمـ. ربطت عضوية العراؽ في العصبة بمدى احترامو وقبو 

لقوة المستعمرة. وتـ وضع اشتراطات خارجية حرمت كبيرًا منيا بريطانيا بصفتيا ا اً التي حددت جزء

المجتمع العراقي مف تصميـ نموذج لمتعايش المشترؾ، كما أف بريطانيا لـ تترؾ لمدولة والمجتمع العراقي 

حؽ التفاعؿ فيما بينيما لموصوؿ إلى تفاىمات تفضي إلى صياغة دستور عراقي يحمي حقوؽ جميع 

 .111ميا، وُيحدد واجباتيا وعبلقتيا بالدولة األـ )العراؽ(المكونات بغض النظر عف وزنيا وحج

برزت في النصؼ الثاني مف القرف العشريف قوى إقميمية ودولية أخرى عمى خط األزمة العراقية، 

إضافًة إلى بريطانيا، أصبحت تمسؾ بالممؼ الكردي أيضًا وُتموح بو كورقة مساومة في وجو الحكومات 

ضعافيا اعتمادًا عمى عدـ تماسؾ قاعدتيا االجتماعية. ولعؿ  العراقية المتعاقبة مف أجؿ الضغط عمييا وا 

يراف و ، فالقوة األولى أرادت أف تُبعد العراؽ عف ”إسرائيؿ”أبرز ىذه القوى الواليات المتحدة األمريكية وا 

د العراؽ عف شط دائرة النفوذ السوفيتي وأف تبقيو في دائرتيا عمى قاعدة التبعية. أما إيراف فأرادت أف تُبع

العرب، وأف تضمف مصالحيا السياسية واالقتصادية في ظؿ ما يتمتع بو العراؽ مف إمكانيات وموارد 

ىائمة، رغـ ما يشكمو الممؼ الكردي مف تيديد لسيادة إيراف في ظؿ النزعات االنفصالية لؤلقمية الكردية 

 –وأف تخرجيا مف دائرة الصراع العربي فأرادت أف تضعؼ الدولة العراقية” إسرائيؿ“في أراضييا. أما 

                                  
فموريدا: مركز  مجمة قراءات سياسية،)فريج، "المسألة القومية الكردية في العراؽ والتدخؿ األجنبي في المنطقة"،  حنا يوسؼ 110

 .9 ص (:1993 ،1عدد  دراسات اإلسبلـ والعالـ،
لى اليـو )لندف: رياض الريس،  111  .407 – 405 ص (،1994عوني فرسخ، األقميات في التاريخ العربي: منذ الجاىمية وا 
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اإلسرائيمي، وتمنعيا مف لعب أي دور سياسي واقتصادي مؤثر في الشرؽ األوسط عبر تيديدىا في بيئتيا 

 .112الداخمية وتحريض ىذه البيئة عمييا

لقيت الثورة التي خاضيا األكراد بزعامة مصطفى البارزاني في بداية السبعينيات مف القرف الماضي، 

والتي تجددت في بداية التسعينيات بعد انتياء حرب الخميج الثانية، دعمًا مف القوى اإلقميمية والدولية 

اآلنفة الذكر لتقويض أسس النظاـ العراقي وكبح جماح الدولة العراقية، إال أف الثورات المتجددة مف فترة 

يراف بتعيداتيما تجاىيا نتيجة إلى أخرى سرعاف ما كانت تفقد بريقيا بسبب عدـ التزاـ الواليات ا لمتحدة وا 

التغير في مواقؼ النظاـ العراقي تجاه القضايا التي تمس كؿ منيما سواء االقتصادية أو السياسية مف 

 .113جية، وبسبب سطوة نظاـ الحكـ العراقي وطابعو األمني، سّيما في العيد الجميوري، مف جية ثانية

يراف، أثناء حكـ ”إسرائيؿ”ى مثؿ: الواليات المتحدة، وبذلؾ، لعبت بريطانيا وقوى خارجية أخر  ، وا 

الشاه، دورًا محوريًا في تأجيج النعرات الطائفية والمذىبية والقومية في العراؽ بما يخدـ سياساتيا، وبما 

ُيزعزع لحمة النسيج االجتماعي لمشعب العراقي ومكوناتو المتعددة، ويضعيا في مواجية الدولة العراقية 

 ي خدمتيا أو التعاوف معيا في التصدي لمتحديات الخارجية بشكؿ كمي شمولي.وليس ف

لقد انعكست سياسات بريطانيا التمييزية واإلقصائية عمى ممارسات وأفعاؿ الدولة العراقية الحديثة التي  

ذابة ىذه السيا سات، تعاممت مع مجتمعيا بما ال يتناقض والسياسة البريطانية، وبما ال يؤدي إلى محو وا 

وىذا ما يفسر إلى حد كبير عدـ انصيار اليويات الفرعية والمناطقية والطائفية والعرقية العراقية في ىوية 

جماعية واحدة عامة لكؿ مكونات الشعب العراقي. فالمستعمر البريطاني ال ُيريد أف يستقر العراؽ وأف 

ف ذلؾ ُيخرج العراؽ مف دائرة تتوحد مكوناتو بما يؤدي إلى تكوف نسيج اجتماعي متماسؾ وصمب، أل

                                  
 مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)وليد عبد الناصر، "أكراد العراؽ وتأثير البيئتيف اإلقميمية والدولية"،   112

 .51 -48 ص (:1997 ،127عدد 
 . ، المرجع نفسو51 -48وليد عبد الناصر، "أكراد العراؽ وتأثير البيئتيف اإلقميمية والدولية"، ص  113
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التبعية والوصاية الخاضع ليا، ويجعؿ الدولة العراقية أكثر قوة اعتمادًا عمى تماسؾ نظاميا السياسي 

 وقاعدتو االجتماعية. 

بالمحصمة، يمكف إجماؿ أبرز االستنتاجات حوؿ كيفية نشأة الدولة العراقية الحديثة وبعض جوانب 

 فترة ما قبؿ الحرب العالمية الثانية، عمى النحو التالي:أزمتيا، عمى األقؿ في 

  مأزومة ومشوىة، ونشأت كنتيجة مباشرة  1920ولدت الدولة العراقية الحديثة عاـ

الفرنسي في المشرؽ العربي، ولـ تنشأ نتاج تطور طبيعي  –لمتدخؿ االستعماري البريطاني 

نم ا ُأسقطت عمى المجتمع العراقي مف وبشكؿ انسيابي تدريجي، أو نتاج تفاعؿ مجتمعي، وا 

أعمى إلى أسفؿ وجاءت بطريقة فوقية مفروضة قسرًا مف قبؿ قوى خارجية صنعتيا بما يتفؽ 

ومصالحيا وأىدافيا االستعمارية في المنطقة العربية. فالشعب العراقي لـ ينتج دولتو التي 

فكرية، ولـ يحدث بينو وبيف ىذه تتماىي وبيئتو التاريخية والجغرافية والثقافية واالجتماعية وال

الدولة الحديثة تفاعؿ أو تعاقد اجتماعي وسياسي ُيحدد سمطات وصبلحيات وحقوؽ وواجبات 

كؿ منيما تجاه اآلخر. لقد استنسخ المستعمر البريطاني نموذج الدولة األوروبية وفرضو عمى 

بلؿ البريطاني قامت العراؽ، بشكؿ اقتصر عمى اإلطار والشكؿ دوف المضموف. فحكومة االحت

 بمجموعة مف األفعاؿ والممارسات المؤذية لمعراؽ، والتي يمكف إجماليا عمى النحو التالي:

نقؿ شكؿ الدولة الحديثة مف أوروبا إلى العراؽ، وصياغة شكؿ النظاـ السياسي، وتحديد  -

ي الدولة مف سيحكـ ىذا النظاـ. ُيضاؼ إلى ذلؾ، السيطرة البريطانية عمى النظاـ اإلداري ف

العراقية بدًء بأعمى المناصب )العرش الممكي( وحتى أدنى الوظائؼ في مؤسساتيا وأجيزتيا. 

فراغو مف منظومة القيـ الديمقراطية  وىذا بدوره أدى إلى إفراغ النظاـ السياسي مف السيادة، وا 

الجمعي بالمواطنة المتمثمة في الجوانب التالية: الحريات، والمشاركة السياسية، والتعددية، والوعي 
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واليوية، وسيادة القانوف، واالنتماء لمسمطة. وبالتالي، لعبت بريطانيا دورًا محوريًا في تخريب 

فراغو مف المضاميف األساسية البلزمة لمفاعمية واالستقرار. وىو ما  النظاـ السياسي العراقي وا 

ا وما زاؿ يصدر مف يفسر االشتباؾ الذي نشب حوؿ األطر الثبلثة األساسية وما صدر عني

سياسات، فقد وقع اشتباؾ بيف المجتمع والدولة العراقية، وبيف المجتمع والنظاـ السياسي مف جية 

ثانية، وبيف المجتمع والحكومة مف جية ثالثة. لكف يبقى الصراع األخطر فييا ىو الصراع عمى 

يـ أو نتاج تفاىمات فيما الدولة العراقية، فاألفراد ال يشعروف بأف الدولة جاءت نتاج تفاعبلت

بينيـ، بؿ ُفرضت عمييـ مف الخارج. زد عمى ذلؾ، أف النظاـ السياسي ليس ديمقراطيًا، وىاتاف 

 المسألتاف ىما أساس المشكمة في العراؽ.

وضع حدود الدولة العراقية وفقًا لمصالح استعمارية دوف األخذ بعيف االعتبار االمتدادات  -

افية لمشعب العراقي، وترسيـ معاىدات وتسويات مع دوؿ الجوار كما التاريخية والحضارية والثق

جرى مع تركيا حوؿ الموصؿ. وبالتالي خمؽ وتعزيز حالة مف عدـ االستقرار في العبلقة بيف 

 الدولة وجوارىا.

تعزيز التجزئة في المجتمع العراقي )جيات، مذاىب، طوائؼ، أعراؽ(، والتواطؤ مع  -

غيرىا، وتعزيز حالة مف عدـ االستقرار في العبلقة ما بيف الفرد بعض الفئات العراقية ضد 

والمجتمع والدولة. وقد تجمى ذلؾ في تأجيج العبلقة مع المكوف الكردي أو بيف المذاىب عندما 

قاـ االنتداب البريطاني بتمكيف السنة مف احتكار العمؿ السياسي وحرماف المكوف الشيعي مف 

   امتيازات السمطة السياسية. 

قتؿ أي محاولة إلنشاء حركات وطنية أو قومية تستيدؼ إخراج العراؽ مف صكوؾ  -

االنتداب والحماية والوصاية، كما جرى عندما قطعت بريطانيا الطريؽ عمى ثورة العشريف التي 
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قامة حكومة وطنية عراقية. وتكرر التدخؿ البريطاني في  كاف ىدفيا تحرير العراؽ مف االحتبلؿ وا 

عينيات مف القرف الماضي عبر كبح جماح ثورة رشيد عالي الكيبلني والتوجيات مطمع األرب

 القومية الصاعدة في تمؾ المرحمة.   

تأثير المستعمر عمى وظائؼ الدولة العراقية قبؿ االستقبلؿ وبعده، سواء المتعمقة منيا  -

ود التي فرضيا بالجانب االقتصادي أو السياسي أو االجتماعي أو األمني، وذلؾ مف خبلؿ القي

عمى العراؽ عبر سمسمة مف المعاىدات واالتفاقيات المجحفة لضماف تحقيؽ مصالحو وأىدافو 

المختمفة أو مف خبلؿ ضرب العبلقة بيف المكونات المجتمعية وما لذلؾ مف تأثير سمبي عمى 

 العبلقة مع الدولة أو مف خبلؿ ضرب العبلقة مع الدوؿ المجاورة لمعراؽ.  

 انيوف ومف بعدىـ البريطانيوف أف يعيش العراؽ حالة البلدولة وىذا يتجمى في تعمد العثم

منع العراقييف المتكرر مف تحقيؽ الوحدة السياسية واإلدارية واالقتصادية، ومف تقرير مصيرىـ 

دارة شؤونيـ بأنفسيـ. قد ُيعزى ىذا المنع إلى رغبة العثمانييف والبريطانييف في اإلبقاء عمى  وا 

والتدخؿ، وأف يبقى العراؽ بمدًا تابعًا وضعيفًا. فعممية اإلصبلح التي قامت بيا الدولة السيطرة 

العثمانية في القرف التاسع عشر كانت شكمية ومتأخرة جدًا، وفي أكثر أوقاتيا ضعفًا. وكذلؾ 

كاف ىو  1932األمر بالنسبة لحصوؿ العراؽ عمى االستقبلؿ عف المستعمر البريطاني عاـ 

 يًا وليس فعميًا. اآلخر شكم

 وشأأة إدلوةل إمسودإهية إملبحث إمثاين: 

وكما ىو الحاؿ بالنسبة لمعراؽ، فإف األمر ال يختمؼ كثيرًا بالنسبة لمحالة السودانية، حيث أف نشأة 

والتي يمكف  ،فييا الدولة العراقية الحديثة يثة جاءت في ذات الظروؼ التي نشأتالدولة السودانية الحد

ظروؼ غير صحية لوالدة دولة بمفيوميا الحقيقي الذي يفترض أف تكوف عميو الدولة، إذ أف  وصفيا بأنيا
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 ،ر وبشكؿ واضح عمى أزمة ووجود الدولة السودانيةالمسار التاريخي ليذه البقعة الجغرافية )السوداف( أثّ 

وما  ىذه الحالة. حتى وصمت بيا إلى حالة مف التمزيؽ والتشرذـ، كاف لمتاريخ نصيبًا لممساىمة في صنع

 ُيفسر ىيمنة التشابو عمى الحالتيف ىو الخضوع لذات المستعمر، والتعرض لذات السياسات االستعمارية

 سيادة الدولتيف ووحدة أراضييما. ،وما زالت تيدد ،التي ىددت

وعميو، سيتـ تناوؿ ىذا المبحث في فقرتيف أساسيتيف، الفقرة األولى تتناوؿ تعاقب الحكـ الخارجي 

 النشأة المأزومة في السوداف والعراؽ. تداخؿلمسوداف، والفقرة الثانية تتناوؿ 

 إمفلرة إلأوىل: تؼاكب إحلمك إخلاريج نوسودإن

لـ تنشأ الدولة السودانية الحديثة نشأة طبيعية وانسيابية وتمقائية، ولـ تنشأ جّراء تفاعؿ وتفاىـ 

نما كانت نشأتيا في سياؽ تدخبلت وعوام ؿ خارجية صنعتيا وحددت معالميا وىويتيا. مجتمعي، وا 

المصري في بداية العشرينيات مف  –فالتاريخ الحديث لمسوداف يبدأ منذ اليوـ األوؿ لمحكـ المزدوج التركي

القرف التاسع عشر، وحتى انحساره وتقيقره بفعؿ الثورة الميدية في بداية الثمانينيات مف ذات القرف مف 

البريطاني الذي بدأ في نياية القرف التاسع عشر، وحتى  –لثاني المصريجية، ومف الحكـ المزدوج ا

عف األرض السودانية، وبموغ االستقبلؿ والحرية مف جية  1956رحيؿ المستعمر البريطاني عاـ 

. ولفيـ الواقع الحديث لمدولة السودانية ال ُبّد مف العودة قميبًل إلى الوراء، لرؤية ما كاف عميو 114أخرى

 السوداف في السابؽ، ورؤية السوداف بشكؿ جامع وشامؿ.حاؿ 

مف إطار أوسع،  اً البريطانية، جزء -المصرية  –كية كاف السوداف قبؿ خضوعو ألنظمة الحكـ التر 

شامؿ. فقد تعاقبت عمى السوداف حضارات وأقواـ كثيرة كاف ليا امتدادات و عريض  كؿمف  اً جزءو 

                                  
 . 61 -60 ص (،2003)القاىرة: دار العالـ الثالث،  ؟انو )ترجمة مراد خبلؼ(، السوداف إلى أيفديدار فوزي روس 114
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زرعت فيو الكثير مف السمات والخصائص، وأضفت عميو تنوعًا  ديمغرافية واقتصادية وتاريخية واسعة

ثنيًا ولغويًا ودينيًا ال مثيؿ لو في الكثير مف الدوؿ عمى وجو المعمورة . حتى بات مف ُيريد أف 115عرقيًا وا 

يتعرؼ عمى القارة األفريقية يمكنو ذلؾ مف خبلؿ تعّرفو عمى السوداف، لما يحتويو مف صور ونماذج 

ؿ القارة األفريقية بأكمميا. فالحضارات واألقواـ التي عاشت في أفريقيا كانت وجيتيا السوداف ومكونات تمث

لما يتميز بو مف موقع استراتيجي ميـ بإطبللتو عمى البحر األحمر، وعمى منابع نير النيؿ، وباتصالو 

الشاسعة التي  المباشر مع مصر، ومع الكثير مف الدوؿ األفريقية األخرى. ُيضاؼ إلى ذلؾ، مساحتو

أضفت عميو تنوعًا مناخيًا وتضاريسيًا، ومخزونًا كبيرًا مف الثروة الحيوانية، وكنوزًا مف الثروات الطبيعية 

 . 116المعدنية والنباتية والنفطية والمائية

بعد الميبلد، مرورًا  350تعاقب عمى السوداف العديد مف الحضارات واألقواـ بدءًا بمممكة )كوش( 

المصري الذي استمر  –يحية، ومممكتي الفونج والفور، وصواًل إلى الحكـ المزدوج العثمانيبالدوؿ المس

ثني، 1881117فعميًا حتى وقوع الثورة الميدية عاـ  . فاليوية والثقافة السودانية نتاج تبلقح حضاري وا 

 .118ومحصمة لمجموعة كبيرة مف الممالؾ والحضارات التي عاشت عمى أرض السوداف

 اوؿ ىذه الفقرة في أواًل الحكـ التركي المصري، وثانيًا الحكـ البريطاني المصري.وعميو، سنتن

                                  
ال يقؼ التنوع الذي تتصؼ بو السوداف عائقًا أماـ تحقيؽ عممية تكامؿ ناجحة، وبناء دولة متماسكة. لكف ما جرى ىو  115

ال سيما أف مصر والدولة العثمانية لـ تبذال جيدًا جديًا في دمج استغبل التنوع مف قبؿ القوى الخارجية لميدـ والتفريؽ والتقسيـ، 
، بعد االستقبلؿ، برأب الصدع ومعالجة  السودانييف لموصوؿ إلى حالة مف التماثؿ والتكامؿ. واألنكى مف ذلؾ، عدـ قياـ الخرطـو

 آثار الحقب السابقة.
 ص (،2010روبرت أو. كولينز )ترجمة مصطفى مجدي الجماؿ(، تاريخ السوداف الحديث )اإلسكندرية: دار العيف لمنشر،  116
17 _25. 
 .المرجع نفسو ،25 -17، ص روبرت أو. كولينز، تاريخ السوداف الحديث 117
، دار التأليؼ و  118 : جامعة الخرطـو  (،1975الترجمة والنشر، يوسؼ فضؿ حسف، دراسات في تاريخ السوداف )الخرطـو
 .11ص
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 إحلمك إمرتيك إملرصي نوسودإن أأواًل:

المصري، الذي ىيأ  –أخذت اليوية السودانية تتحدد أكثر فأكثر مع بدايات الحكـ المزدوج التركي  

والعثمانية، األمر الذي شّجع شريحًة متنفذًة  المناخ لبروز ىوية محددة تتماىى وطبيعة الدولتيف المصرية

مف المجتمع السوداني وتحديدًا في الجزء الشمالي مف السوداف عمى تبني اليوية العربية اإلسبلمية كإطار 

تعّرؼ مف خبللو الدولة السودانية الحديثة نفسيا. كاف ذلؾ تجاىبًل واضحًا لمواقع السوداني المتعدد 

ًا ودينيًا وثقافيًا وتاريخيًا، واستمر الحاؿ عمى ما ىو عميو دوف العمؿ عمى استيعاب والمتنوع عرقيًا ولغوي

أو دمج ىذا التنوع في إطار ىوية وطنية سودانية، وبما يحوؿ دوف شعور الكثير مف الشرائح غير 

 .119نيةاإلسبلمية وغير العربية، وخاصًة التي تتواجد بكثافة في الجنوب السوداني، باالغتراب أو الّدو 

المصري ككياف موحد يتمتع بمزايا وبصيغة  -يصعب وصؼ السوداف في فترة ما قبؿ الحكـ التركي 

الدولة ذات السيادة عمى كامؿ إقميميا وشعبيا، ولو حدود محددة وواضحة، ولو نظاـ سياسي واقتصادي 

رقية والمغوية والدينية. ات العاالختبلفواجتماعي عصري ومتماسؾ ومّوِحد لمتركيبة الديموغرافية الغنية ب

عمى العكس، كاف السوداف مميئًا بكيانات صغيرة، ال ترقى إلى مستوى دولة بالمفيـو الحديث، افتقرت إلى 

التماسؾ والسمـ األىمي فيما بينيا، وسادىا نظاـ قّبمي عاجز عمى النيوض بالسوداف اقتصاديًا وسياسيًا 

بمي معززًا لبقاء االنتماءات ضمف نطاؽ وحدود ضيقة جدًا. حتى واجتماعيًا وعمميًا، ال بؿ كاف النظاـ الق

الممالؾ والسمطنات التي عاشت في السوداف لـ تكف ىي األخرى بحاٍؿ أفضؿ، بؿ كانت تكرس البعد 

                                  
 ، مرجع سابؽ.27 ص كولينز، تاريخ السوداف الحديث،روبرت أو.  119
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القبمي، وكانت أشبو بإمارات إقطاعية تفتقر إلى أدنى مقومات الوحدة فيما بينيا، ولـ تتمكف مف خمؽ 

 .120اؼ وشرائح المجتمع السودانيىوية جامعة لكؿ أطي

لقد بنيت الدولة السودانية الحديثة عمى أساسات وقواعد ضعيفة، وولدت أزمتيا منذ نشأتيا، أي منذ  

المحظة األولى التي بدأ فييا الجانباف التركي والمصري بممارسة الحكـ في السوداف، حيث أخذت ىذه 

 البريطانيوف الذيف ساىموا في تفاقـ ىذه األزمة. األزمة تتنامى إلى أف رحؿ األتراؾ، وحؿ محّميـ

المصري المزدوج في السوداف باليشاشة مف ناحية، والصبلبة مف ناحية أخرى.  -اتسـ الحكـ التركي 

كاف ىشًا، لعدـ وجود نظاـ إداري صمب وفّعاؿ، ولعدـ بناء مؤسسات تحتكـ إلى العقبلنية والمصداقية 

سياسية أو تعميمية أو صحية أو خّدمية. ُيضاؼ إلى ذلؾ، الفشؿ في  والعدالة في عمميا سواء أكانت

تحسيف الظروؼ االقتصادية الصعبة التي عاشتيا شعوب السوداف مف فقر، وبطالة، ومستوًى متدٍف مف 

ذابة الفوارؽ المغوية، والعرقية،  الدخؿ. كما أف المصرييف واألتراؾ لـ يعمموا عمى تعزيز المحمة الوطنية، وا 

 1820دينية عمى قاعدة أف الوطف لمجميع. فالحممة التي قادىا محمد عمي باشا لضـ السوداف عاـ وال

تحت راية الدولة العثمانية، وتحت عناويف كثيرة أبرزىا التطوير، والتحديث، والوحدة أثبت الواقع عكسيا 

ب المادية، وتحديدًا تمامًا. فقد كاف ىدؼ الضـ الحصوؿ عمى المعادف النفيسة، وعمى مزيد مف المكاس

االقتصادية والعسكرية، وطمعًا في مممكة قوية وغنية يكوف عمى رأسيا محمد عمي وذريتو، فما قاـ بو في 

مصر مف تحديث وبناء وتطوير في الجوانب العممية والعسكرية لـ يقـ بو بنفس المستوى في السوداف، 

العثمانية والمصرية لـ تكف لدييـ الدافعية  إضافًة لذلؾ، أف الموظفيف الذيف كانت تعّينيـ السمطات

                                  
 العراؽ: بغداد، اتحاد المؤرخيف العرب، مجمة المؤرخ العربي،)"، 1821سعاد عبد العزيز أحمد، "بدء تحديث السوداف عاـ  120
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. ومما زاد مف حدة المشكمة أف الدولة العثمانية كانت 121والحماسة واالنتماء لخدمة السوداف والسودانييف

 تعاني مف حالة ضعؼ عامة، وكانت تتعرض لحالة مف التقيقر واالنحسار في كؿ أماكف تواجدىا. 

ات االقتصادية، وبعض المرافؽ المتعمقة بالبنية التحتية جاء التحديث الطفيؼ في بعض القطاع 

والتعميمية واإلدارية في السوداف بشكؿ انسيابي تدريجي، تأثرًا بحممة محمد عمي التي جمبت معيا بعض 

مظاىر الحداثة التي أحدثيا في مصر، وأصابت السوداف بشكؿ سطحي وطفيؼ. إال أف اليدؼ العاـ 

نما كاف  واألوؿ لمحممة التي قادىا لضـ السوداف لـ يكف التحديث أو إعطاء السوداف المزيد مف القوة، وا 

األخذ واالستفادة واالستغبلؿ. وعميو، فإف محمد عمي أخذ مف السوداف منافع بشرية واقتصادية أكثر بكثير 

العاـ مما قدمو لمسوداف مف فوائد ومنافع ال تتناسب مع مردود واضح لتحديث وتنمية السوداف. فاليدؼ 

. ولعمو مف الضروري، أف ُيشار إلى النظرة 122طغى عمى كؿ المحاوالت الخجولة لمتحديث والتطوير

الّدونية التي تعامؿ بيا المصريوف حكامًا ومسؤوليف تجاه السوداف شعبًا وأمة، أثناء الحكـ التركي أو 

ى نفس مستوى المصرييف، رغـ االحتبلؿ البريطاني، فقد تـ معاممتيـ معاممة سيئة، ولـ يتـ اعتبارىـ عم

حجـ العبلقة بيف البمديف تاريخيًا وثقافيًا واقتصاديًا ودينيًا وجغرافيًا، وذلؾ يعود إلى السياسة األنانية، وغير 

 .123العقبلنية التي اتصؼ بيا الحكاـ المصريوف أمثاؿ محمد عمي باشا

نت أىـ تجمياتيا في الجانب األمني المصري المزدوج، فكا –أما الصبلبة التي اتسـ بيا الحكـ التركي

والبوليسي. فقد كاف التعامؿ مع المجتمع السوداني عنيفًا، وكؿ محاولة كاف يقوـ بيا السودانيوف لممطالبة 

بالتغيير واإلصبلحات كاف يتـ إجياضيا والقضاء عمييا قبؿ أف ترى النور. وتـ االعتماد أيضًا في ضبط 

                                  
: دار التأليؼ  –إبراىيـ، محمد عمي في السوداف: دراسة ألىداؼ الفتح التركي حسف أحمد لممزيد انظر:  121 المصري )الخرطـو

 .159_ 158، 70_ 67، 28 -23 ص والترجمة والنشر، د. ت(،
 ، مرجع سابؽ.288 – 287 ، ص"1821أحمد، "بدء تحديث السوداف عاـ سعاد عبد العزيز  122
 ، مرجع سابؽ.38 ص المصري، –: دراسة ألىداؼ الفتح التركي إبراىيـ، محمد عمي في السودافحسف أحمد  123
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العشائر والقبائؿ السودانية التي تمتمؾ القدرات البشرية. ُيضاؼ إلى المجتمع السوداني عمى نفوذ بعض 

ذلؾ، أف العثمانييف، ُيشاركيـ في ذلؾ المصريوف، اتبعوا سياسًة ضريبية متشددة، كاف ليا أثٌر بالغ عمى 

 . 124السودانييف، وعمى عمميـ وثرواتيـ

المصري ظروفًا وأوضاعًا غاية في  -يخّمفت الحالة المتردية التي مر بيا السوداف أثناء الحكـ الترك

الصعوبة، عمى الصعيد االقتصادي والسياسي واالجتماعي، نتج عنيا تغمغؿ المستعمر األوروبي تحت 

مظمة الخديوي إسماعيؿ، ومف بوابة اإلصبلح والتغيير. قاد ذلؾ شريحًة مف المجتمع السوداني بقيادة 

ا الواقع المؤلـ، والعمؿ عمى تغييره واستبدالو بواقع رجؿ الديف محمد أحمد بف عبد اهلل إلى رفض ىذ

أفضؿ يتماشى وتعاليـ الديف اإلسبلمي الذي كاف مميمًا لحراكيـ وعمميـ، وبما يؤدي إلى فرض واقع 

نصافًا وتحرراً   . 125جديد أكثر عدالًة وا 

ر قاده أحمد ارتقى ىذا الحراؾ إلى مفيوـ الثورة، فيما عرؼ بالثورة الميدية، وتزامف مع حراؾ آخ

عرابي في مصر رفضًا لمتغمغؿ األوروبي الذي سرعاف ما تحوؿ إلى احتبلؿ مباشر لمصر. وبغض 

النظر عما إذا كاف ىذا التزامف عفويًا أـ ال، إال أنو أدى في نياية المطاؼ إلى خروج األتراؾ مف كبل 

ي عمى مصر لترؾ السوداف البمديف، وتقيقر الوجود المصري في السوداف خاصًة بعد الضغط البريطان

تمييدًا الحتبلليا واستعمارىا. حاؿ حجـ الضغوطات والتدخبلت والتحديات واألوضاع المتردية في 

السوداف دوف تّمكف الثورة الميدية مف بموغ أىدافيا، وتحقيؽ اإلصبلحات التي كانت تصبو إلييا، واكتماؿ 

لممكف أف يفرز أوضاعًا سياسية واقتصادية التفاعؿ المجتمعي في مصر والسوداف، والذي كاف مف ا

                                  
 ، مرجع سابؽ.31 – 30 ص كولينز، تاريخ السوداف الحديث،روبرت أو.  124
جبلؿ يحيى، الثورة الميدية وأصوؿ السياسة البريطانية في السوداف )القاىرة: مكتبة النيضة المصرية، لممزيد انظر:  125
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واجتماعية جديدة مغايرة تمامًا لما يريده المستعمر وحمفاؤه مف بعض النخب المحمية التي تريد الحفاظ 

 .126عمى أوضاعيا ومكانتيا

 إحلمك إمربيعاين إملرصي نوسودإن :اثهياً 

دخؿ السوداف مرحمًة جديدة مف التدخبلت الخارجية ُترجمت باحتبلؿ مباشر مف قبؿ المستعمر  

األوروبي الذي سبؽ وأف احتؿ مصر. لقد احتؿ السوداف مكانًة بالغة األىمية في المشاريع البريطانية، فقد 

مانية، وزادت القوة كاف جزًء مف المخطط والخارطة االستعمارية البريطانية منذ أف ضعفت الدولة العث

البريطانية. ومما زاد مف االىتماـ البريطاني في السوداف ىو المنافسة االستعمارية بيف القوى التقميدية، 

يطاليا وبمجيكا، عمى "الكعكة" األفريقية، التي أراد كؿ طرؼ ضّميا لخارطتو االستعمارية. وكاف  فرنسا وا 

 . 127بؽ وأف أشارت إلييا ىذه الدراسةاالىتماـ بالسوداف مضاعفًا ألىميتيا التي س

ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف السوداف يشكؿ امتدادًا مف الناحية الجغرافية والثقافية واالقتصادية لمصر التي 

كانت ُتشكؿ بالنسبة لبريطانيا أىمية قصوى وحجر األساس لبناء إمبراطورتييا سواء في أفريقيا أو في 

عمى السوداف، يسيطر عمى مصر، ومف يسيطر عمى . فمف يسيطر 128آسيا أو في الشرؽ األوسط

مصر، يسيطر عمى قناة السويس، ومف يسيطر عمى قناة السويس، يسيطر عمى طرؽ التجارة العالمية. 

                                  
 .، المرجع نفسو37 -27، ص ، الثورة الميدية وأصوؿ السياسة البريطانية في السودافجبلؿ يحيى 126
)القاىرة: المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،  1969-1899ظاىر جاسـ محمد، تطور الحياة السياسية في السوداف  127
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وبالتالي يحمي مصالحو في المناطؽ اآلنفة الذكر، وىذا ما فعمتو تمامًا بريطانيا، حتى أصبح يطمؽ عمييا 

 . 129الشمس اإلمبراطورية التي ال تغيب عنيا

في ذات السياؽ، فإف اخضاع السوداف لمسيطرة البريطانية المباشرة في نياية القرف التاسع عشر، جعؿ 

مف مصر وقناة السويس أسرى في يدىا، وأصبحت تتحكـ في مصير كبل البمديف دوف أف تمنح شعبييما 

ت وطأة المصالح االستعمارية حؽ تقرير المصير. لـ يؤّد خروج األتراؾ والمصرييف قسرًا مف السوداف تح

نما أدى إلى بروز وضع جديد تمثؿ في تأسيس حكـ مشترؾ ثاٍف، ولكف ىذه  البريطانية إلى استقبلليما، وا 

المرة بيف بريطانيا ومصر إلدارة األخيرة والسوداف. تجمى اليدؼ البريطاني مف وراء إقامة ىذا الحكـ 

إلى احتبلؿ ُمريح بدوف خسائر، ووضع واجية عربية المشترؾ، في تحويؿ احتبلليا لمصر والسوداف 

لمواجية الشعوب المظمومة، والمسموبة الحقوؽ. وبالتالي تتحوؿ فاتورة ذلؾ االحتبلؿ مباشرًة إلى السمطات 

 . 130المصرية التي كانت تتحمؿ التكاليؼ البشرية والمالية واالقتصادية لبلحتبلؿ البريطاني

يا في كافة القضايا لممستعمر البريطاني، الذي حدد ومنذ اليوـ األوؿ في نفس الوقت، بقيت اليد العم

الحتبللو المرجعية القانونية إلدارة السوداف، وحدد أيضًا آلية إشغاؿ المناصب، وتولي المسؤوليات في 

بالتالي، نّصبت بريطانيا نفسيا مرجعيًة عمى و النظاـ السياسي، وكيؼ سيحكـ، ولصالح مف سيحكـ. 

                                  
،  1924 – 1899يوناف لبيب رزؽ، السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ  129 )القاىرة: المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

 .48ص(، 1976
، كاف مف الجدير ذكره، أف ىذه الدراسة أشارت في تحميميا سابقًا، أف مصر عندما دخمت إلى السوداف أياـ محمد عمي باشا 130

أحد دوافعيا الجانب العسكري، أي الطمع في إشراؾ القوة البشرية السودانية ضمف صفوؼ الجيش المصري، لتقميؿ التكمفة 
والخسائر المصرية، لكف تطورات األحداث عادت مف جديد لتؤكد عبارة أف التاريخ ُيعيد نفسو، فبريطانيا لجأت الستخداـ نفس 

التي استخدـ جيشيا نيابًة عف الجيش البريطاني حتى يبقى ىذا األخير محميًا، ومتفرغًا  السياسة لكف ىذه المرة مع مصر،
لجبيات أخرى، وحتى ينشغؿ الجيش المصري ويتورط في جبية كبيرة مف الصعب احتوائيا وتحمؿ تكاليفيا. ومف جانب آخر، 

 تيا كمستعمرة.لـ ترغب بريطانيا، كقوة مستعمرة، في منح مصر قوة متساوية معيا، بؿ عامم
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دارة شؤوف ىذيف البمديف الداخمية والخارجية، ولـ السوداف  بعد مصر، ومنحت نفسيا الحؽ في تقرير وا 

 .131تبِؽ لمسودانييف ميمات ميمة لممارستيا

، سارعت بريطانيا في 1914بعد اشتداد التنافس االستعماري، ووقوع الحرب العالمية األولى عاـ و 

عائميا وحصتيا إلعبلف الحماية القسرية عمى مصر سياؽ شرعنة وجودىا واحتبلليا، وفي إطار تثبيت د

وبالتالي عمى السوداف، بعد أف كانتا تابعتيف ولو نظريًا لمدولة العثمانية التي أصبحت في مواجية مباشرة 

مع بريطانيا وحمفائيا في ىذه الحرب الكونية، التي أنتجت ظروفًا وأوضاعًا دولية جديدة، وغّيرت 

 . 132وسياسية وعسكرية معادالت كثيرة اقتصادية

بعد أف وضعت الحرب أوزارىا لصالح المستعمر األوروبي، شرعت بريطانيا بتنفيذ الخطوة الثانية في 

مخططيا، بعد أف نجحت بتنفيذ الخطوة األولى، وىي االحتبلؿ والسيطرة، وىو ما تحقؽ ليا في السوداف 

انت أىـ تجميات الخطوة الثانية في السوداف كباقي األقاليـ األخرى في أفريقيا والمشرؽ العربي. وقد ك

فراغ الدولة السودانية مف مضمونيا. ولتحقيؽ ىذيف اليدفيف بدأت  ضرب اليوية السودانية وتمزيقيا، وا 

 133بريطانيا منذ بداية احتبلليا بتطبيؽ سياسات تدميرية طالت كؿ جوانب وقطاعات السوداف الحديث

 أىميا:

بريطانيا قياـ اقتصاد سوداني موحد، حتى ال ُيّشكؿ  الجانب االقتصادي، فقد أعاقت -

ركيزة أساسية لقياـ وحدة سياسية وقومية، وبناء ىوية سودانية جامعة في ظؿ التنوع اليائؿ 

                                  
)القاىرة: مكتبة  1936 - 1899زكي البحيري، السوداف تحت الحكـ اإلنجميزي المصري: دراسة في عبلقات وادي النيؿ  131

 .15، 11 – 5 ص (،2009مدبولي، 
 ، مرجع سابؽ.28 ص ،1969-1899محمد، تطور الحياة السياسية في السوداف ظاىر جاسـ  132
مصر: القاىرة،  مجمة الكتب وجيات نظر،)عايدة العزب موسى، "جنوب السوداف عبء الماضي وضغوط المستقبؿ"،  133

 .10 ص (:2004 ،62عدد  الشركة المصرية لمنشر العربي والدولي،
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الموجود في السوداف، وىو ما ال تريده بريطانيا. وعميو، تـ فصؿ اقتصاد الجنوب عف اقتصاد 

ة، والصناعة، والعمراف، والخدمات، والبنية التحتية الشماؿ، وذلؾ بدعـ تفوؽ التجارة، والزراع

ضعافيا في الجزء الجنوبي منو . وقد أدى ذلؾ لمشعور بعدـ 134لمجزء الشمالي مف السوداف، وا 

، وبالتالي التفكير في اليجرة أو في االنفصاؿ، وقد أصبح االحتماؿ األخير االختبلؼالرضا و 

 الخارجية.  أكثر قابميًة لمتحقؽ بسبب الدعـ والمساندة

الجانب الثقافي، لـ تكتِؼ بريطانيا بتخريب النسيج والتكامؿ الجغرافي واالقتصادي  -

والديمغرافي عمى األرض السودانية، بؿ كانت تعمؿ بالتزامف، وبنفس الجيد إف لـ يكف أكثر، 

دانييف عمى إحداث تّصدع في الثقافة السودانية أيضًا. فقد حاربت وجود لغة مشتركة يتداوليا السو 

كمغة عامة وجامعة وموحدة ليـ، ولتحقؽ ذلؾ حاولت منع تداوؿ المغة والثقافة العربية في 

الجنوب، ال بؿ فرضت المغة اإلنجميزية عمى جنوب السوداف، لتصبح بعد فترة وجيزة المغة 

 . 135الرسمية لمجنوب. وفي ذات الوقت حاصرت المغة العربية لتبقى في الجزء الشمالي فقط

بريطانيا منياجًا تعميميًا خاصًا بأىؿ الجنوب، وىذا المنياج حمؿ منظومة قّيمية جديدة، وأفكارًا أنشأت 

. ومف األمثمة عمى ذلؾ التسميات والمفاىيـ العنصرية 136مسمومة تدعـ مخططاتيا ومشاريعيا التخريبية

لي، مسمـ أـ مسيحي، الجديدة التي بثتيا بريطانيا في المجتمع السوداني كأف يقاؿ أنت جنوبي أـ شما

                                  
 ص (،2012توفيؽ المديني، تاريخ الصراعات السياسية في السوداف والصوماؿ )دمشؽ: الييئة العامة السورية لمكتاب،  134
24. 
: قراءة تاريخية لممشكمة مف 1983 -1955محمود محمد قمندر، جنوب السوداف: مراحؿ انييار الثقة بينو وبيف الشماؿ،  135

 .82 – 78 ص (،2004منظور االتصاؿ االجتماعي )دمشؽ: دار الفكر، 
: قراءة تاريخية لممشكمة مف 1983 -1955محمود محمد قمندر، جنوب السوداف: مراحؿ انييار الثقة بينو وبيف الشماؿ،  136

 .، المرجع نفسو82 -78، ص منظور االتصاؿ االجتماعي
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، متقدـ أـ متخمؼ، فبلح أـ مدني، معتدؿ أـ متطرؼ، منغمؽ أـ ُمنفتح وغيرىا 137عربي أـ غير عربي

مف المفاىيـ التمييزية التي ضربت اليوية الجامعة، والروح الوحدوية والوطنية والقومية عند الجنوبييف 

 مف السياسات البريطانية.  والشمالييف، أو األقاليـ السودانية األخرى التي لـ تسمـ

الجانب االجتماعي، فقد كثرت القضايا التي لجأت إلييا بريطانيا لتخريب النسيج  -

االجتماعي وتمزيقو، ومنيا، تحويؿ مسألة التعدد الديني في السوداف إلى قضية يصعب التعايش 

معيا، مما استدعى تخصيص حيز جغرافي ألتباع كؿ ديانة. فقد خصصت بريطانيا الجنوب 

بؿ شجعت وروجت ليا في ىذا الحيز الجغرافي فقط، أما الشماؿ فقد لمديانة المسيحية، ال 

خصصتو ألتباع الديانة اإلسبلمية، مع وجود ىامش بسيط في كبل الحّيزيف لديانات أخرى غير 

بالتالي، تأججت النعرات الطائفية والمذىبية. مف جية و الديانتيف الرئيسيتيف المسيحية واإلسبلـ، 

ؿ بالحد مف حرية التنقؿ والحركة بيف الشماؿ والجنوب، ومنع إقامة أخرى، قامت سمطة االحتبل

شبكة عبلقات اجتماعية بينيما سواء مف خبلؿ الزواج أو الديف أو المغة أو جوانب إنسانية كثيرة 

كالتعاوف والمساعدة والتسامح وما إلى ذلؾ مف قضايا كانت متجذرًة ومتأصمة في وجداف وذاكرة 

 . 138مع السودانيوأفعاؿ وسموؾ المجت

مف األمثمة التي ُتدلؿ عمى الدور التخريبي لممستعمر البريطاني في ضرب العيش المشترؾ، وضرب  

قيـ التسامح، وفرض أزمة مجتمعية ىو ما قاـ بو مف إعادة مسألة االتجار بالرؽ إلى الواجية مف جديد 

مؾ المسألة بديف ومكاف وعرؽ بعد أف عفا عمييا الزمف وأصبحت ضمف طي النسياف. فقد قاـ بربط ت

محدد، وقد ربطت ىذه القضايا الثبلث بصفحة مظممة كاف يقصد بيا اإلسبلـ والعرب والشماؿ السوداني. 

                                  
 ، مرجع سابؽ.16 ، صالمديني، تاريخ الصراعات السياسية في السوداف والصوماؿتوفيؽ  137
 ، مرجع سابؽ.10 ، صموسى، "جنوب السوداف عبء الماضي وضغوط المستقبؿ"عايدة العزب  138
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، وخمؽ 139والتمايز بيف السودانييف االختبلؼوذلؾ في إطار المحاوالت التي بذلتيا بريطانيا لتكريس 

ورقيقًا، وأنيـ غير متساويف مع الشماؿ مف النواحي انطباع عند الجنوبييف بأف الشماؿ يريدىـ عبيدًا 

العرقية والمغوية والدينية، مما يبرر لمجنوبييف أف يبنوا كيانًا خاصًا بيـ ال مكاف فيو ألتباع الديانة 

 .140اإلسبلمية أو لمعرؽ العربي أو لمشمالييف.

قًا لما تريده، وبالطريقة ويجدر التساؤؿ ىنا؛ كيؼ استطاعت بريطانيا أف ُتدير كؿ ىذه القطاعات وف

التي تتبناىا، اإلجابة ىنا، أف مف كاف يمسؾ بكؿ مفاتيح الدولة السودانية، ومف كاف يمسؾ ىو وحمفاؤه 

بمفاتيح النظاـ الدولي أيضًا، كانت لديو قدرة كبيرة عمى التأثير، خصوصًا إذا كانت الدولة المعنية 

بلؾ المستعمر لمنظومة كاممة مف الخطط والمشاريع ضعيفة أو عديمة المناعة. ُيضاؼ إلى ذلؾ، امت

المعدة ُمسبقًا، والمجيز ليا أدوات لتنفيذىا وترجمتيا، فأي مشروع حتى يتحقؽ يحتاج إلى ثبلثة جوانب: 

ذا ما توفرت ُيصبح المخطط واقعًا ممموسًا  مخطط، ورأس ماؿ، وقوى بشرية وجية ُتدير ىذه الجوانب، وا 

، ال سيما مع عدـ وجود حركة وطنية سودانية موحدة لدييا مف اإلمكانيات الفكرية وىذا ما فعمو المستعمر

فشاؿ المخططات االستعمارية ومواجية متطمبات الدولة الوطنية المأمولة.   والتنظيمية ما يكفي لوقؼ وا 

 لقد أدى فشؿ السوداف في تشييد وبناء مشروع تكاممي يدمج ويعكس الكؿ السوداني بداخمو، ويناقض

المشاريع االستعمارية اليّدامة، إلى تسييؿ عبور وتغمغؿ مشاريع التقسيـ والتفريؽ وىدـ الكياف السوداني 

 .141أماـ عجز السودانييف عف مقاومة ذلؾ

                                  
طاؿ تشويو العبلقة بيف أجزاء الدولة السودانية العبلقة بيف القبائؿ السودانية الجنوبية والشمالية. فالمسألة لـ تقتصر فقط  139

نما طالت كؿ مكونات المجتمع السوداني وتركيباتو.  عمى عبلقة اإلثنيات ببعضيا البعض وا 
لعوني  140 ،فرسخ، األقميات في التاريخ العربي: منذ الجاىمية وا   ، مرجع سابؽ.367 – 366 ص ى اليـو
عدد مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية، )عبد الغني سبلمة، "السوداف الجنوبي.. المولود الجديد"،  141

 .201 ص (:2011 ،146
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يجدر بالذكر، أف المستعمر البريطاني بعد التقدـ الذي حققو وحمفاؤه في الحرب العالمية األولى، قاـ 

. ولكف ىذه 142ة لُيدخؿ في إطارىا إقميمًا كاف شبو مستقؿ، وىو إقميـ دارفوربتوسيع رقعة الدولة السوداني

نما كانت الغاية ىي توسيع  الخطوة البريطانية لـ تكف تستيدؼ خمؽ سوداف واسع وموحد ومتماسؾ، وا 

الخارطة االستعمارية، وسد الطريؽ عمى القوى االستعمارية األخرى التي كانت تتربص بتمؾ المناطؽ 

 واألقاليـ.

أما ردة الفعؿ السودانية عمى االحتبلؿ والسياسات االستعمارية فقد تمثمت بمقاومة بدأت بحراؾ 

مجتمعي ثـ تطورت تطورًا ممحوظًا بعد الحرب العالمية األولى، واشتدت أكثر فأكثر بعد وقوع الثورة التي 

، بدأت المسألة تأخذ طابعًا ضد ذات المحتؿ. منذ ذلؾ الحيف 1919قادىا سعد زغموؿ في مصر عاـ 

 . 143منظمًا وليس عشوائيًا أو عفوياً 

بالتالي، ظيرت حركات مقاومة لمواجية المستعمر البريطاني ميدانيًا، وتعبيرًا عف رفض وجوده، وقد 

كاف في طميعتيا نخبة مف الطمبة والمعمميف والمثقفيف الذيف تنبيوا مبكرًا ألىداؼ بريطانيا وأطماعيا. وىو 

، في داللة واضحة لرفض 1922فعيـ لتشكيؿ جسـ منظـ عرؼ بجمعية االتحاد السوداني عاـ ما د

تجزئة وتقسيـ البمد الواحد. بعد عاـ واحد فقط ولد مف رحـ ىذا االتحاد جمعية أخرى أكثر فاعميًة حممت 

الجنوبيوف  اسـ المواء األبيض انضـ لصفوفيا أناس مف مختمؼ المناطؽ والفئات السودانية بما في ذلؾ

                                  
مصر:  لسياسة الدولية،مجمة ا)حمدي عبد الرحمف، "لماذا تتفكؾ الدوؿ؟ السوداف مف الضعؼ العاـ إلى التقسيـ الجغرافي"،  142

 .29 ص (:2011 ،184عدد  القاىرة، مؤسسة األىراـ،
 ، مرجع سابؽ.26 – 24 ص المديني، تاريخ الصراعات السياسية في السوداف والصوماؿ،توفيؽ  143
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الذيف شاركوا في مواجية سياسات بريطانيا، في رسالة مفادىا أف السوداف غير قابؿ لمشرذمة أو 

 . 144التصدع

جّراء المواجية التي اندلعت مع المستعمر في مصر والسوداف، وما رافؽ ىذه المواجية مف تصاعد 

لوحدة الطبيعية بينيما متمثمة بوحدة نير أصوات تنادي بالمحمة بيف البمديف، معتمدًة بالدرجة األولى عمى ا

النيؿ، الذي يمتد مف أقصى حدود السوداف الجنوبية إلى أقصى حدود مصر الشمالية، ومستندًة عمى 

القواسـ المشتركة األخرى بينيما كالمغة والديف والتاريخ. دفع ذلؾ بريطانيا إلظيار سياساتيا المبيتة لكبل 

عاوف بينيما، انطبلقًا مف قاعدتيا الشييرة "فرؽ تسد"، وحفاظًا عمى تفوقيا في البمديف، لمحيمولة دوف قياـ ت

شرؽ أفريقيا والشرؽ األوسط المستمد مف السيطرة عمى السوداف ومصر وقناة السويس. ولتحقيؽ ذلؾ، 

داريًا وعسكرياً  الوجود عززت بريطانيا وجودىا في السوداف، وقمصت  .145المصري سياسيًا وا 

و، استعانت بريطانيا بالسمطات الّقبمية والّجيوية والعشائرية في محاولة لطمس الروح في الوقت ذات

بالتالي، أعادت بريطانيا القبائؿ و الوطنية والوحدوية والقومية، وطمس الصوت المتعمـ والمثقؼ والواعي. 

بمية صغيرة إلى الواجية مف جديد، وعممت عمى االستفادة منيا في مواجية المقاومة، وفرض كيانات ق

متناحرة، تتعاوف معيا في ضبط تمممؿ المجتمع السوداني. بالرغـ مف ذلؾ، تطور الحراؾ حتى أخذ 

، لكف التفوؽ العسكري البريطاني، والتواطؤ مف قبؿ بعض النخب السودانية 1924مفيوـ الثورة عاـ 

                                  
 .، المرجع نفسو26 – 24 ص المديني، تاريخ الصراعات السياسية في السوداف والصوماؿ،توفيؽ  144
، 21 – 19 ص ،1936 - 1899السوداف تحت الحكـ اإلنجميزي المصري: دراسة في عبلقات وادي النيؿ البحيري، زكي  145

 مرجع سابؽ.
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ر وّتوحد. لكف ذلؾ لـ يوقؼ التقميدية، حاؿ دوف وصوؿ الثورة إلى أىدافيا، وما كانت تصبو إليو مف تحر 

 . 146مسيرة الحركة الوطنية التي قادتيا النخب الوطنية مف متعمميف وفنانيف ومثقفيف

نما  لـ تكتِؼ بريطانيا بإنياء الوجود المصري في السوداف، ومحاربة المنتفضيف ضد سياساتيا، وا 

وسياسيًا. ونظرًا لكبر حجـ اإلقميـ انتقمت لتنفيذ خطوة أخرى ىي البدء بتصميـ الدولة السودانية حدوديًا 

السوداني، فإف لو حدودًا متداخمة واسعة مع عدد كبير مف الدوؿ أبرزىا مصر وأثيوبيا وتشاد وأوغندا 

ريتريا. لكف بحكـ خضوع كؿ ىذه الدوؿ الشرؽ أفريقية لمقوى االستعمارية، فقد لعبت  وكينيا والكونغو وا 

، متجاىمًة طبيعة المنطقة 147رسـ الحدود بما يتفؽ ومشاريعيا وأىدافيااألخيرة دورًا أساسيًا ومحوريًا في 

وامتداداتيا الطبيعية والثقافية والتاريخية.  فقد رسمت ىذه الحدود باتفاقيات ثنائية بيف القوى االستعمارية 

سا فيما أي بيف بريطانيا وكؿ مف إيطاليا فيما يخص الحدود السودانية مع الحبشة وأريتيريا وليبيا، وفرن

يخص الحدود السودانية مع أوغندا وكينيا، بينما قامت بالميمة منفردة فيما يخص الحدود السودانية 

 . 148المصرية

تبعًا لذلؾ، فقد اختمؼ السوداف الناتج عف التصميـ البريطاني في القرف العشريف تمامًا عف سوداف 

ثير مف السوداف الذي اصطنعتو بريطانيا. القرف التاسع عشر والثامف عشر؛ فالسوداف التاريخي أوسع بك

فيناؾ الكثير مف المناطؽ واألجزاء اقتطعت عنوًة مف السوداف، كما حصؿ عندما سيطرت إيطاليا عمى 

مقاطعة )كسبل( جنوب شرقو، وفرنسا عمى )دارتاما( في أقصى غربو، عمى سبيؿ المثاؿ. لكف البلفت 

لقوى االستعمارية بمياه حوض النيؿ أو بالبحيرات المغذية لوادي لمنظر أيضًا االىتماـ الكبير الذي أبدتو ا

                                  
العراؽ: بغداد،  مجمة المؤرخ العربي،)"، 1936 – 1925أحمد إبراىيـ دياب، "حالة السوداف االجتماعية والسياسية مف  146

 .18 – 16 ص (:1986 ،27عدد  اتحاد المؤرخيف العرب،
 لممزيد مف التوضيح انظر إلى مبلحؽ الدراسة. 147
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النيؿ، وربما السبب الذي يقؼ وراء ذلؾ، ىو األىمية الكبرى لتمؾ البحيرات في السيطرة عمى شرؽ 

. وبالتالي، جعؿ ىذا الترسيـ السوداف في حالة 149أفريقيا، وما لذلؾ مف تأثير واسع عمى السوداف ومصر

 يرانو وبيئتو اإلقميمية.عدـ تصالح مع ج

بيف األقاليـ السودانية، منعًا  أو يصعب تجاوزىا قامت بريطانيا أيضًا بوضع حدود داخمية حقيقية

لوحدتيا في إطار دولة جامعة. فيي لـ تكتِؼ بسمخ السوداف عف فضائو اإلقميمي، بؿ ذىبت إلى أبعد 

فصؿ عف بعضيا بحدود مصطنعة، وتتناحر مف ذلؾ، عبر تقزيـ السوداف إلى كيانات داخمية صغيرة تن

مع بعضيا بما يستنزؼ قدراتيا ومواردىا، بحيث يبقى كؿ كياف منيا بحاجًة إلى قوة أكبر تمده بالسبلح 

. فضبًل عف قياـ المستعمر قبؿ ذلؾ، كما 150والعتاد والماؿ، وىذه القوة ىي حتمًا بريطانيا التي صنعتيا

ىذه األقاليـ اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا تمييدًا لفصميا سياسيًا عف وّضحتو ىذه الدراسة سابقًا، بفصؿ 

 دولتيا األـ، السوداف.

مف جانب آخر، لجأت بريطانيا في إطار استكماؿ خطواتيا لفصؿ مصر عف السوداف، إلى صناعة 

أطماعيا  مرجعية قانونية جديدة تحدد مف خبلليا عبلقتيا بالدولتيف، وتبرر سياساتيا مف خبلؿ تغميؼ

بأطر قانونية ُمجحفة جاءت في ظؿ عبلقات قوة غير متكافئة بينيما، أجبرت الطرفيف المصري 

والسوداني عمى الخضوع واالمتثاؿ لتمؾ المرجعية الُمّقيدة ليما داخميًا وخارجيًا. تجمت ىذه المرجعية في 

. كانت ىاتاف 1899ـ ، التي أضيفت إلى ما سبقيا مف مرجعيات مثؿ معاىدة عا1936معاىدة عاـ 

المعاىدتاف األكثر تحديدًا لدور كؿ طرؼ، وطبيعة وظائفو، والفضاء الذي يجب أف يتحرؾ فيو، وعبلقة 

مصر مساحة صغيرة  1936األطراؼ، بريطانيا ومصر والسوداف، ببعضيا البعض. منحت معاىدة 
                                  

 ، المرجع نفسو.104 – 93 ص ،1924 – 1899رزؽ، السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ يوناف لبيب   149
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داري شبو مستقؿ، بعد مشوار طويؿ مف النض اؿ والمفاوضات الشاقة التي نسبيًا لممارسة دور سياسي وا 

انتجت ىذا االتفاؽ. في نفس الوقت، ُحـر السوداف مف أية مساحة لمعب دور سياسي أو إداري مستقؿ، 

فبريطانيا لـ تمِؽ بااًل لتمثيؿ السودانييف في صياغة بنود ىذه االتفاقية، بؿ انفردت بتقرير كؿ ما لو عبلقة 

داريًا وحدوديًا وا  . 151قتصاديًا ومائياً بالسوداف سياسيًا وا 

لـ تكف تمؾ المرة األولى التي يتـ فييا تجاىؿ السوداف، فعندما انتزعت مصر أوؿ استقبلؿ ليا مف 

، لـ تحضر المسألة السودانية في ىذا االستقبلؿ وبقيت ميّمشة. ومع 152، ولو نظرياً 1922بريطانيا عاـ 

، وتشتت شمؿ جمعية المواء األبيض التي 1924حموؿ العقد الثالث مف القرف الماضي، وعدـ نجاح ثورة 

سبؽ وتـ اإلشارة إلييا، بدأ صوت الشريحة المتعممة في السوداف يصدح ويتعالى مف جديد. بدأ المتعمموف 

بتنظيـ صفوفيـ رغـ التعثر الذي كانوا يواجيونو بسبب غمبة الطابع القبمي، الذي عززتو بريطانيا وأخرجتو 

حواراتيـ وتماسكيـ. واستطاعت ىذه الشريحة بعد عثرات عديدة أف تُنظـ إلى السطح، عمى نقاشاتيـ و 

صفوفيا تحت مسمى مؤتمر الخريجيف، والعمؿ عمى بناء دولة ذات طابع مدني وليس قبمي أو طائفي، 

ومواجية السمطة المحتمة التي لجأت إلى سياسة االحتواء واالستيعاب ليـ، ليس استجابًة لما ُيريدوف، 

نما إلضع  .153اؼ النفوذ المتنامي لعبد الرحمف الميدي اآلخذ في الصعودوا 

                                  
العراؽ:  بي،مجمة المؤرخ العر )بيف مصر وبريطانيا وأثرىا السياسي عمى السوداف"،  1936أحمد إبراىيـ دياب، "معاىدة  151

 .191 – 187 ص (:1984 ،25عدد  بغداد، اتحاد المؤرخيف العرب،
 وخروج المستعمر البريطاني مف البمديف. 1956تزامف االستقبلؿ الفعمي لمصر مع استقبلؿ السوداف عاـ  152
-1936بشأف السوداف فيصؿ عبد الرحمف عمي طو، الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني لممزيد انظر:  153

 .109 -101، 81 -74، 57 ص(، 1998)القاىرة: دار األميف،  1953
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شّكؿ ىذا التطور في المشيد السوداني أرضيًة لوالدة حياة سياسية جديدة شيدت إجراء انتخابات  

عديدة داخؿ جسـ المؤتمر في داللة واضحة أف السودانييف قادروف عمى ممارسة حياة سياسية ديمقراطية، 

 .154متع بالحرية واالستقبلؿ، وىذا ما كانت بريطانيا تُنكره دائماً وتمثيؿ أنفسيـ، والت

في  1923مع كؿ ذلؾ، كانت مصر ال تزاؿ تعتبر نفسيا وصيًة عمى السوداف، فمنذ والدة دستور 

 1899مصر ومموكيا ُينّصبوف أنفسيـ مموكًا عمى السوداف أيضًا مستنديف في ذلؾ عمى معاىدتي 

 . 155ريطانيا بيذا التنصيب بسبب والئيـ ليا، وحمايتيـ لمصالحيا، مستفيديف مف قبوؿ ب1936و

نتيجًة لتزايد األطماع المصرية في السوداف، وعدـ الرضا الكامؿ عف دور مؤتمر الخريجيف الذي لـ 

يحسـ قضية االنفصاؿ عف مصر، ولد حزب األمة السوداني بدعـ مف عبد الرحمف الميدي بعد أف 

انية عمى االنتياء في داللة واضحة عمى أف السودانييف أمة يجب أف تناؿ شارفت الحرب العالمية الث

استقبلليا، وأف ُتشكؿ دولتيا الخاصة بيا. خاصًة وأف المصرييف والبريطانييف لـ يتعامموا مع القيادات 

 .  156السودانية عمى أنيـ ممثمو أمة، بؿ كاف التعامؿ قبميًا مناطقيًا فئويًا ضيقًا وسمبياً 

توجو البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصًة في بداية الخمسينيات مف القرف الماضي، كاف ال 

داريًا ميمًا ومباشرًا، يحمؿ الكثير مف المخاطر عمى السوداف وأىمو.  لمنح السودانييف دورًا سياسيًا وا 

لمنح الشعب  1953 فخبلؿ المدة االنتقالية التي أعقبت االتفاؽ الذي جرى بيف مصر وبريطانيا عاـ

السوداني الحرية واالستقبلؿ، تـ استبداؿ الكثير مف الموظفيف البريطانييف بآخريف سودانييف، ولكف الدور 

                                  
ص ، 1953-1936فيصؿ عبد الرحمف عمي طو، الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأف السوداف  154
 ، المرجع نفسو.109 -101، 81 -74، 57
)القاىرة: الدار العالمية  1952 – 1936تاريخ مصر  –عادؿ عبد الصبور، فاروؽ ممؾ مصر والسوداف: بداية النياية  155

 .78 – 77، 41 ص (،2000لمكتب والنشر، 
 ص ،1953-1936طو، الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأف السوداف فيصؿ عبد الرحمف عمي  156
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البريطاني المباشر في األزمة تمثؿ في قياميا بدعـ المتعاونيف معيا مف السودانييف حتى أصبحوا حكامًا 

دانييف مف الجنوبييف وغيرىـ في ىذه العممية التي شّكمت . ولـ ُتمِؽ بريطانيا بااًل لباقي السو 157لمسوداف

بالنسبة ليـ منعطفًا خطيرًا لمستقبميـ ومستقبؿ السوداف عمومًا. وىو ما وّلد صراعًا عمى الدولة والنظاـ 

النور، وقبؿ أف يبزغ فجر  يةالسودان الدولة السياسي والحكومة، وخمؽ أزمًة في التمثيؿ قبؿ أف ترى

ىذا التوزيع البريطاني التمييزي لممراكز الحقًا منظومة ىائمة مف اإلشكاليات التي أصابت  حريتيا. أنتج

 .158كؿ القطاعات السودانية باالضطراب

في المحصمة، لـ يولد السوداف بشكؿ طبيعي، فتصميمو لـ يكف نتاج تفاعؿ طبيعي بيف مكوناتو 

يخدـ تطمعاتيا ومخططاتيا دوف أف تمقي وشرائحو ومحيطو، بؿ كاف نتاج تّدخبلت خارجية رسمتو بما 

بااًل لمسودانييف وحّقيـ في تقرير المصير ووضع تفاىمات فيما بينيـ حوؿ مستقبميـ وحوؿ دولتيـ التي 

 يرغبوف في تجسيدىا.

المصري المزدوج، في مرحمتو األولى، حالة البلدولة بسبب -عاش السودانيوف أثناء الحكـ التركي 

اليشاشة التي اتسمت بيا ىذه الحقبة. أما الدولة السودانية في القرف العشريف فكاف تصميميا بريطانيًا 

كموف، وتحديد خالصًا مف حيث رسـ الحدود وتصميما النظاـ السياسي وتحديد لؤلشخاص الذيف سيح

البنى القانونية واإلدارية لمدولة، التي كانت محاكاًة واستنساخًا لمنمط الذي راؽ لمبريطانييف، دوف أف يشمؿ 

ذلؾ الجوىر والمضموف )فصؿ سمطات، سيادة قانوف، عدالة، مساواة( الذي يرتبط أكثر مف اإلطار 

                                  
طاعتيا فيما تقوؿ وتقرر. ومما فاقـ  157 أرادت بريطانيا مف النخبة الحاكمة أف تؤدي دورًا وظيفيًا يتمثؿ في حماية مصالحيا، وا 

 مف األزمة، أف ىذه النخب تساوقت مع ما أعدتو بريطانيا لتدمير السوداف، غير آبية إال بمصالحيا وبمواقعيا الضيقة.
مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة السياسة الدولية،)طور التاريخي لمصراع بيف شماؿ وجنوب السوداف"، بدر حسف شافعي، "الت 158

 .174 ص (:2011 ،183عدد  األىراـ،



َسة لأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إلأول : إ  همينة إمتشابه يف إملفاغيل إخلارجية إمل َؤس ِّ

80 
 

نما اقتصر االستنساخ فقط عمى الييكؿ أ و اإلطار، مما أفقدىا القدرة عمى مقاومة بالنجاح والفشؿ، وا 

 التحديات، وأضعفيا أماـ اليزات االقتصادية والسياسية واألمنية واالجتماعية. 

مف جانب آخر، عمؿ المستعمر البريطاني بكؿ قوة عمى تقطيع أوصاؿ الدولة السودانية، وضرب 

ثنية وقبمية، وتمزيؽ ال يوية السودانية إلى ىويات فرعية التعايش المشترؾ، وفرض صراعات طائفية وا 

صغيرة متقاتمة، ترفض التعايش وتُنكر ىويتيا الجامعة. كما حارب في الوقت نفسو كؿ المحاوالت التي 

قامت بيا الشريحة المتعممة إلنشاء حركات تحررية وقومية، عبر دعمو لمّنزعات القبمية، وضماف تفوقيا 

، وتعطيؿ أي محاولة لمتوحد مع 159فضائو اإلقميمي باستمرار. ُيضاؼ إلى ذلؾ، فصؿ السوداف عف

ما مع مصر، ال بؿ خّمؼ المستعمر أزمات كثيرة بيف السوداف وجيرانو بعد قيامو برسـ جيرانو ال سيّ 

عطائيا لطرؼ آخر، وىذا ُيفسر حالة عدـ التصالح بيف  الحدود فيما بينيـ، واقتطاعو أراٍض مف طرؼ وا 

دورًا أساسيًا ومحوريًا في إنشاء وتنمية األزمة التي  ةالخارجي فاعيؿالم تعبالسوداف وجيرانو. وبالتالي، ل

 عاشتيا، وما زالت تعيشيا الدولة السودانية الحديثة.

 بني إمؼرإق وإمسودإن إمنشأأة إملأأزومة إمفلرة إمثاهية: تدإخل

فشؿ الدولة وأزمتيا تشابو رغـ أف العراؽ والسوداف دولتاف متباعدتاف نسبيًا في البيئة المكانية، إال أف 

بشكؿ كبير. وما ُيفسر ذلؾ التقارب أف كبل البمديف خضعا في حقبة النشأة والتكويف لنفس السياسات 

ما ذكر يؤكد  ، وىذااالستعمارية لذات المستعمر البريطاني، وليس فقط لمظاىرة االستعمارية بشكؿ عاـ

 . سابقاً 

                                  
 لممزيد مف التوضيح انظر إلى مبلحؽ الدراسة. 159
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  هلاط إمتلاء إلأزمة أأواًل:

 مة النشأة مر في أز أثر المستع  . أ

لعبت مصالح بريطانيا الدور األكبر في صياغة التكويف السياسي لمدولتيف العراقية والسودانية، وقد 

تعاظـ ىذا الدور بتقاطعو مع حالة الفوضى وغياب الرؤى والمقومات البلزمة إلنشاء كيانات سياسية إباف 

الدوؿ االستعمارية حالة الضعؼ التي عانت منيا ضعؼ الحكـ العثماني. فكما بينت الدراسة، استغمت 

. ُيضاؼ إلى ذلؾ أف 1916الدولة العثمانية لمتغمغؿ في المنطقة العربية عبر اتفاقية سايكس بيكو عاـ 

. 160النخب التقميدية التي حكمت في ظؿ الييمنة العثمانية لجأت إلى المستعمر الجديد طمبًا لمساعدتو

امميف المحمي والخارجي، ولو بشكؿ مؤقت، مكف المستعمر مف تحقيؽ أىدافو وىو ما خمؽ تقاطعًا بيف الع

 في إقامة دوؿ ُقطرية )وطنية( فوقية تتناقض والبيئة العربية مف جية، وتتماىى ومصالحو مف جية ثانية.

نما كاف الدور الرئيسي  بالتالي، لـ تنشأ الدولة في كؿ مف العراؽ والسوداف بتفاىـ مجتمعي، وا 

شر في نشأتيما لمفاعؿ الخارجي. قاـ المستعمر البريطاني في الحالتيف بتصميـ أركاف الدولة مف والمبا

دارية مف جية، وتحديد مف يحكـ وكيؼ يحكـ مف جية ثانية،  إقميـ وحدود ونظاـ سياسي وبنى قانونية وا 

ثـ أسقطت الدولة عمى دوف أف يترؾ المجاؿ في تقرير ىذه القضايا األساسية لمعراقييف والسودانييف. ومف 

كبل المجتمعيف مف أعمى إلى أسفؿ، وىي حالة تنطبؽ عمى بقية المجتمعات العربية. ويفسر ىذا التدخؿ 

الخارجي ىو التباس مفيوـ الدولة في العراؽ والسوداف. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف سياسة المستعمر في حرماف 

السياسي أفرغت ىذيف الكيانيف مف مضمونيما المجتمعيف مف المشاركة في عممية بناء الدولة والنظاـ 

                                  
عمي إقامة دولة  مف أبرز المحاوالت التي يمكف االستدالؿ عمييا في طمب المساعدة الخارجية محاولة الشريؼ حسيف بف 160

 مكماىوف. –عربية في المشرؽ العربي بمساعدة بريطانيا، وىذا ما أشارت إليو مراسبلت حسيف 
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المتمثؿ في سيادة القانوف، فصؿ السمطات، االنتخابات الدورية، مدنية الحكـ، بما أدى إلى تطويع 

 الدولتيف في خدمة مشاريعو االستعمارية. 

  المجتمعيأثر المستعمر في ضرب النسيج   . ب

ؼ الدولتيف العراقية والسودانية في ضرب تمثمت أىـ الوسائؿ التي استخدمتيا بريطانيا في إضعا

نتج عف ىذه السياسة إما تمكيف مكوف عمى  وقد التعايش بيف المكونات المجتمعية في كبل البمديف.

حساب آخر أو محاباة فئة عمى حساب أخرى. ففي العراؽ وقفت بريطانيا بجانب الطائفة الشيعية أثناء 

في وجو المكوف الشيعي بعد تمكنيا مف احتبلؿ العراؽ. ولـ  الوجود العثماني ثـ دعمت الطائفة السنية

ينتِو األمر عند ىذا الحد، بؿ امتدت سياسة "فرؽ تسد" لتطاؿ اليويات العرقية داخؿ كؿ طائفة مثؿ 

 محاباة السنة األكراد أو التركماف.

سياسيًا  عندما أسس نظاماً  2003وكرر ىذا السموؾ المستعمر األمريكي بعد احتبلؿ العراؽ عاـ 

جديدًا بطابع طائفي ال مدني، ولكف ىذه المرة تمت األمور بصورة معاكسة، حيث دعـ االحتبلؿ 

األمريكي القوى السياسية الشيعية لموصوؿ إلى السمطة مستغبًل شعور المكوف الشيعي بالغبف والظمـ 

تناوؿ سياسات وسيتـ . 161وضعؼ مشاركتيـ في السمطة السياسية خبلؿ الحقب التاريخية الماضية

 .جزءالمستعمر األمريكي في العراؽ بتفصيؿ واٍؼ في ىذا ال

خضع السوداف لنفس السياسة، حيث ُأقصي الجنوبيوف المنتموف، المسيحيوف والوثنيوف في غالبيتيـ، 

عف لعب أي دور في المسار السياسي واالقتصادي لمسوداف، ومنح ىذا االمتياز لمشمالييف المنتميف في 

                                  
 ص (،2015جياد عودة وميراف حسيف، الطائفية والسنة المسمحة وداعش في العراؽ )القاىرة: المكتب العربي لممعارؼ،  161
16- 22 ،76- 84 . 
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لئلسبلـ بيدؼ إثارة أزمة بينيما. وتجدر اإلشارة أف كبل البمديف لـ يشيد قبؿ تدخؿ المستعمر  غالبيتيـ

نما كانت الصراعات البينية محدودة  إشكالية عامة تتعمؽ باليويات الفرعية، دينية كانت أـ عرقية، وا 

 . 162زمانيًا ومكانيًا وذات طابع معيشي أو حياتي غالباً 

ة والسودانية في استخداـ المستعمر التنوع المجتمعي العرقي والديني لتشجيع تشابيت الحالتاف العراقي

األقميات عمى االنفصاؿ، ففي العراؽ وّظفت بريطانيا العامؿ القومي في إثارة المسألة الكردية التي 

تطورت في مراحؿ الحقة إلى قضية سياسية تجاوزت حدودىا الحكـ الذاتي إلى انفصاؿ غير معمف. أما 

وداف فقد وّظفت بريطانيا العامؿ الديني واإلثني إلشعاؿ الصراع بيف المركز واألطراؼ أو بيف األكثرية الس

واألقمية، وقد برز ذلؾ في مسألة الجنوب التي تحولت في مراحؿ الحقة إلى مسألة سياسية قادت في 

 نياية المطاؼ إلى انفصاؿ الجنوب واستقبللو عف السوداف.

ائج المباشرة لمسموؾ البريطاني الوارد أعبله، عدـ تمكف الدولتيف العراقية وبذلؾ، كاف مف النت

والسودانية مف تحقيؽ االندماج والتكامؿ المجتمعي، وضعؼ مفيوـ اليوية العامة في العبلقة ما بيف الفرد 

والمجتمع والدولة، وىو ما مّيد لظيور انقسامات وحروب أىمية في مراحؿ الحقة في البمديف ىددت 

 كيانيما ووحدة أراضييما.

 

 

                                  
(، 1993. ىمـو األقميات في الوطف العربي )القاىرة: مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية، سعد الديف إبراىيـلممزيد انظر:  162
 .133 -122، 82 -76، 72 -63 ص
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 هلاط إمتباين إخلاصة يف إمنشأأة اثهيًا:

 مبمدينل إدارة المستعمر  . أ

أعقب تأسيس الدولة العراقية مباشرة تسميـ مقاليد السمطة، عمى األقؿ نظريًا، لمياشمييف ونخب عراقية 

تكمفة احتبللو  بيدؼ بناء نظاـ تابع لبلستعمار ُيسير مف خبللو شؤوف المجتمع العراقي، ويقمؿ مف

 المباشر مع ضماف تحكمو في كافة المفاصؿ الممكنة.

أما السوداف الذي خرج مبكرًا مف إطار الحكـ المزدوج التركي المصري، وتمّكف مف إدارة شؤونو بشكؿ 

مستقؿ نسبيًا خبلؿ العقديف األخيريف مف القرف التاسع عشر )الدولة الميدية(، فمـ ُيمنح الفرصة إلدارة 

نما فرض شؤونو الداخمية، السياسية واإلدارية، بعد خضوعو لبلستعمار البريطاني ك ما حدث في العراؽ، وا 

عميو حكـ ثنائي جديد، بريطاني مصري، خبلؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشريف. وما ُيفسر ىذا 

أف السوداف كاف تابعًا قبؿ نشوء الدولة الميدية وقبؿ االحتبلؿ البريطاني لمصر، وىو ما جعؿ  االختبلؼ

ة والسياسية إرضاًء ليا، وحتى يتجنب المستعمر األولوية لمدولة المصرية في تعبئة المناصب اإلداري

 التكمفة العالية الحتبللو.   

مف مظاىر التبايف في إدارة المستعمر لمحالتيف، أف العراؽ أخذ فترة تاريخية أطوؿ في تطوير نظامو 

اف، السياسي واإلداري والقانوني، وقد حصؿ عمى استقبللو عف المستعمر البريطاني مبكرًا مقارنة بالسود

. في حيف أف السوداف الذي احُتؿ قبؿ العراؽ بثمانية عشر عامًا لـ يأخذ 1932عمى األقؿ شكميًا، عاـ 

فترة تاريخية كافية تسمح لو بالتأثير الفاعؿ عمى صياغة نظامو السياسي واإلداري والقانوني كما حدث 

المستعمر مف توظيؼ عامؿ  . وىنا تّمكف1956في العراؽ، وىو ما أدى إلى تأخر استقبللو حتى عاـ 

 الزمف في مراكمة سياساتو اليّدامة لمفرد والمجتمع والدولة.
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  تنوع المجتمعي مل إدارة المستعمر البريطاني . ب

لجأ المستعمر في إطار تعقيد العبلقة بيف الدولة العراقية وأقمياتيا العرقية والدينية إلى ربط حقوؽ 

، ولـ يترؾ األمر 163مـ كشرط مسبؽ لنيؿ العراؽ استقبللواألخيرة بالمنظمات الدولية مثؿ عصبة األ

لمتفاىـ أو الحوار بيف األقميات وبيف الدولة أو النظاـ السياسي كما كاف مفترضًا. أما األقميات السودانية 

التي تتركز غالبيتيا في األطراؼ، فقد كاف التعامؿ معيا مختمفًا، وتمثؿ بالتدخؿ المباشر حيث فصؿ 

نيا وبيف المركز بالعديد مف اإلجراءات أىّميا قفؿ المناطؽ وعزليا عف بعضيا، وتحويؿ المستعمر بي

الحدود الفاصمة شكبًل بينيا إلى حدود يصعب تجاوزىا إداريًا لمحيمولة دوف تحقيؽ االندماج أو التكامؿ 

ت بالدولة، كانت نتيجة ىذه الممارسات أيضًا إضعاؼ عبلقة األقمياو المجتمعي في إطار سوداف موحد. 

 وتشجيعيا عمى المطالبة باالنفصاؿ والتسبب بأزمة بينيما، والحيمولة دوف نشوء دولة المواطنة. 

هددة مس يادة إدلوةلإمتدإدإت  إمفصل إمثاين:  نونشأأة م 

وتأثرىما باألطراؼ  ،ناقش ىذا الفصؿ وضع دولتي العراؽ والسوداف في عبلقاتيما الخارجيةيُ 

اتسمت باستمرار حالة التبعية السياسية التي و  فترة ما بعد رحيؿ المستعمر،الخارجية في  والمفاعيؿ

وديمومة الرقابة الخارجية عمى كبل البمديف، في مرحمة تجسد فييا استقبلليما السياسي الرسمي دوف 

تأثر البمداف في انفصاؿ حقيقي عف التبعية لمقوى االستعمارية العالمية والخضوع لرقابتيا وسيطرتيا، فقد 

وذلؾ امتدادًا ألزمة النشأة التي انعكست بظبلليا  ،ىذه المرحمة بالتجاذبات السياسية اإلقميمية والدولية

وىددت سيادة كؿ منيما ووحدة  في مختمؼ المراحؿ التاريخية عمى عبلقاتيما الداخمية والخارجية

 .أراضييما

                                  
لى اليـولممزيد انظر: عوني  163  ، مرجع سابؽ.407 -405ص ، فرسخ، األقميات في التاريخ العربي: منذ الجاىمية وا 
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فيما يتناوؿ المبحث  ،ةالخارجي وؿ ديمومة الرقابةتناوؿ المبحث األ، ييتكوف ىذا الفصؿ مف مبحثيف

 الثاني تعاظـ التدخؿ الخارجي في صناعة األزمات الداخمية.

 دميومة إمركابة إخلارجيةإملبحث إلأول: 

ىو استمرار القوى الكبرى في فرض سيطرتيا  ة الرقابة الخارجية في إطار ىذه الدراسةيقصد بديموم

ية لمدوؿ العربية وخصوصًا العراؽ والسوداف، وذلؾ مف خبلؿ مجموعة ووصايتيا عمى السياسة الخارج

التحكـ في قرارىا الخارجي الستمرار  ف األعماؿ التي تمارسيا القوى اآلنفة الذكر بحؽ ىذه الدوؿم

وأعمنت في ذات  ،قد اعمنت سابقًا انسحابيا مف الدوؿ العربية الداخمية، بالرغـ مف أف ىذه القوىومقدراتيا 

التي استعمرتيا سابقًا، بما يعني أف االستقبلؿ  مف القوى  أنو لـ تسمـقت الدوؿ العربية استقبلليا، إالالو 

األولى تتناوؿ  سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى فقرتيف، الفقرة ،وعميو الصورية ولـ يكف حقيقيًا.أخذ طابع 

الثانية مآالت إغراؽ الدولة باألزمات فقرة ، بينما تتناوؿ الإغراؽ الدولة في صراعات جانبية مصطنعة

 .المفتعمة

 مصعنؼة جاهبية غرإق إدلوةل يف رصإػاتإؤ  إمفلرة إلأوىل:

لعبت الحروب الدولية وما نتج عنيا مف تغّيرات في النظاـ الدولي دورًا محوريًا مباشرًا في التأثير عمى 

، مف ىبوط قوى )المانيا، الدولة العراؽ، فما تسببت بو الحرب العالمية األولى، كحدث تاريخي عظيـ

الينغارية(، وصعود قوى أخرى في النظاـ الدولي )بريطانيا، وفرنسا(،  –العثمانية، االمبراطورية النمساوية 
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. وتكرر ذات الشيء بعد 164خّمؼ أزمات عاشيا ويعيشيا المجتمع والدولة العراقية مثؿ التفتت والتبعية

كف ىذه المرة بصعود العبيف جديديف في النظاـ الدولي، وىما الواليات انتياء الحرب العالمية الثانية، ول

المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي السابؽ المذاف دخبل في حرب باردة مع بعضيما كاف ليا أثر بالغ 

في التأثير عمى الدولة العراقية الحديثة، إضافًة إلى الدور البريطاني الذي بقي مستمرًا تحت المظمة 

 ألمريكية الجديدة.ا

رأت الواليات المتحدة األمريكية، التي ورثت الدور البريطاني في المنطقة العربية، في العراؽ مجموعة 

السمات التي توفر ليا بعدًا استراتيجيًا، وتخدـ سياساتيا وُتغذي أطماعيا االقتصادية والعسكرية  مف

نفطية كبيرة، وموقع استراتيجي ميـ سواء في إطبللتو استراتيجية. فالعراؽ يتسـ بثروة  -والسياسية والجيو

التي ترى في العراؽ تيديدًا لوجودىا ومشروعيا ” إسرائيؿ“عمى الخميج العربي، أو عمى إيراف وتركيا، أو 

في المنطقة، خاصًة بعد محاولتو استثمار طاقاتو وموارده بما يؤدي إلى نيضة عراقية وصناعة قوة 

نما لكؿ أتباع وحمفاء الواليات المتحدة وبريطانيا في المنطقة. ” إسرائيؿ” ط لػ إقميمية منافسة ليس فق وا 

أضؼ إلى ذلؾ أف العراؽ يتميز بثروة بشرية كبيرة أرادت الواليات المتحدة أف توّظفيا كسوؽ استيبلكي 

لسوفيتي، ضخـ لمنتجاتيا وبضائعيا، كما عممت الواليات المتحدة عمى إبعاد العراؽ عف دائرة النفوذ ا

ووضعو في دائرة المواجية مع المعسكر الشرقي الذي كاف يرى في العراؽ بمدًا ميمًا سواء في المجاؿ 

                                  
يجدر التنويو أف المستعمر أوجد العديد مف األزمات، كاف أىميا: أزمة النشأة )تصميـ الدولة وحدودىا ونظاميا السياسي،  164

وتحديد سياساتيا(، وأزمة العبلقة بيف المكونات المجتمعية والدولة، وأزمة العبلقة بيف الدولة ومؤسساتيا المختمفة، مع المجتمع 
 العراقي.
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االقتصادي أو المجاؿ العسكري أو حتى فيما يتعمؽ بقربو مف المياه الدافئة التي كاف يبحث عنيا، 

 . 165ويسعى دائمًا لموصوؿ إلييا

طانيا العراؽ لمدخوؿ في تحالؼ مشترؾ مع تركيا أطمؽ عميو شجعت الواليات المتحدة األمريكية وبري

لمواجية الخطر السوفيتي المفترض واحتوائو. وقد انضـ ليذا الحمؼ كؿ مف  1955عاـ  166حمؼ بغداد

يراف إضافًة إلى الواليات المتحدة ، عممًا أف العراؽ رأى في ىذا التحالؼ فرصة 167باكستاف وبريطانيا وا 

يازات الممنوح لمبريطانييف في المعاىدات المتعددة المبرمة بيف الطرفيف في لمتخمص مف نظاـ االمت

. كما سعى العراؽ لتحسيف أوضاعو 1930العشرينيات مف القرف الماضي، وصواًل إلى معاىدة عاـ 

وظروفو االقتصادية والعسكرية والسياسية عبر ىذا التحالؼ. فرئيس الوزراء العراقي آنذاؾ نوري السعيد 

العراؽ في الحمؼ طمعًا في السبلح، وطمعًا في تطوير نفط ببلده. بينما رأي األمريكيوف أدخؿ 

والبريطانيوف في حمؼ بغداد مدخبًل جديدًا يحافظ عمى نفوذىـ في المنطقة بما فييا العراؽ، ويعزز مف 

طقة الحيوية. تجارة كؿ منيما العسكرية واالقتصادية، ويعرقؿ أي محاولة سوفيتية لمدخوؿ إلى ىذه المن

غير أف ما رسمو العراؽ، كما ىو مبيف أعبله، وما رسمتو كؿ مف الواليات المتحدة وبريطانيا مف أىداؼ 

ليذا الحمؼ، لـ يتحقؽ إلى حد كبير بسبب انسحاب العراؽ منو نتيجة التغيير الذي شيده العراؽ بعد ثورة 

                                  
يد رشيد، التحوؿ الديمقراطي في العراؽ: المواريث التاريخية واألسس الثقافية والمحددات الخارجية )بيروت: عبد الوىاب حم 165

 . 273 -272 ص (،2006مركز دراسات الوحدة العربية، 
يطمؽ عمى حمؼ بغداد أيضًا اسـ الحمؼ المركزي أو حمؼ السنتو. وقد جاء ضمف االستراتيجية األمريكية أثناء الحرب   166

الباردة القائمة عمى أساس تطويؽ االتحاد السوفيتي بمجموعة مف التكتبلت واألحبلؼ الحتوائو ومحاصرتو والحد مف توسعو 
 وتمدده.

ستانبوؿ )بغداد:  167 صبحي ناظـ توفيؽ، حمؼ شماؿ األطمسي وحمؼ بغداد في وثائؽ الممثميات الدبموماسية العراقية في أنقرة وا 
 .9 -8 ص (،2002بيت الحكمة، 
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وحموؿ نظاـ جميوري جديد. فضبًل عف  في نظاـ الحكـ، مف رحيؿ لمعائمة الممكية، 1958تموز عاـ 

يراف أيضًا، وصواًل إلى نياية الحمؼ  . 168انسحاب كؿ مف تركيا وا 

تزامف مع نشوء وانييار حمؼ بغداد حدوث تغّيرات ميمة أربكت حسابات بريطانيا والواليات المتحدة 

ر الذي أدى إلى قامت مصر بتأميـ قناة السويس، األم 1956وىددت مصالحيما في المنطقة، ففي عاـ 

شف العدواف الثبلثي، البريطاني الفرنسي اإلسرائيمي، عمى مصر لثنّييا عف تمؾ الخطوة التي تُبعدىما عف 

 . 169قناة السويس ذات البعد االستراتيجي الميـ ليما

زاد مف حدة إرباؾ السمطات البريطانية واألمريكية انتشار الوعي القومي وحركات التحرر الوطني في 

ـ العربي بشكؿ عاـ بما فيو العراؽ، الذي شيد ثورات متعاقبة لتحريره مف التبعية والوصاية العال

الذي قاده عبد الكريـ قاسـ ونتج عنو اإلطاحة بالنظاـ  1958المفروضتيف عميو. وكاف أبرزىا ثورة عاـ 

قامة حكومة يسارية مقّربة مف االتحاد السوفيتي. كما أف ما شيد ه العراؽ بعد انقبلب الممكي الياشمي، وا 

مف توجو نحو تأميـ قطاع النفط قمب المعادالت البريطانية واألمريكية، وسّد الطريؽ عمى  1968عاـ 

الشركات األجنبية التي تخدـ مصالح ىذه الدوؿ االستعمارية. في المقابؿ أحدث ىذا التوجو، الذي ُترجـ 

نتاجية لمدولة العراقية أضيفت إلى  بشكؿ فعمي في مطمع السبعينيات مف القرف الماضي، قفزة اقتصادية وا 

 . 170(1963-1958القفزة التي أحدثيا عبد الكريـ قاسـ في عممية التخطيط والبناء )

                                  
: ؼ (2013العربية"، مجمة كتابات، ) –وليد خالد أحمد، "نوري السعيد ودوره في حمؼ بغداد وأثره في العبلقات العراقية   168
 ،2015-11-30. بتاريخ 6 -4

http://www.kitabat.com 
العراؽ: بغداد، دار آفاؽ عربية  مجمة آفاؽ عربية،)ف العشريف"، مفيد كاصد الزيدي، "بريطانيا والمشرؽ العربي في القر   169

 .23 -21 ص (:1993 ،5عدد  لمصحافة، 
 .المرجع نفسو .23 -21 ص مفيد كاصد الزيدي، "بريطانيا والمشرؽ العربي في القرف العشريف"،  170

http://www.kitabat.com/
http://www.kitabat.com/
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تتناوؿ ىذه الفقرة زج العراؽ في الحروب اإلقميمية والصراعات الدولية في أواًل، بينما تتناوؿ ثانيًا 

 .ة انفصاليةاصطناع خبلفات داخمية في السوداف ذات طبيع

كوميية وإمرصإػات إدلومية أأواًل:  زج إمؼرإق يف إحلروب إالؤ

إف التغّير الذي قمب الموازيف رأسًا عمى عقب، وأربؾ حسابات القوى الغربية في المنطقة العربية كاف 

، واإلطاحة بنظاـ الشاه أكبر حمفاء الواليات المتحدة 1979حدوث الثورة اإلسبلمية في إيراف عاـ 

في الشرؽ األوسط، ورئيس دولة إقميمية منافسة لمعراؽ، وحامية لممصالح الغربية في المنطقة. ” إسرائيؿ”و

يقاظ ” إسرائيؿ“ولمواجية ىذا الخطر لجأت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وكذلؾ  إلى تفعيؿ وا 

لموصوؿ إلى أىدافيا االستراتيجية الخبلفات والنزاعات التي خمقتيا منذ تأسيسيا لمعراؽ ورسميا لحدوده، 

المتمثمة في: أواًل، منع العراؽ مف الخروج مف حالة الضعؼ والّتردي، مف خبلؿ استمرار حالة االستنزاؼ 

لمقّدراتو وموارده االقتصادية والبشرية، وبالتالي تيديد أمنو الغذائي والمائي والصحي والبيئي. وفي ىذا 

ًا إلى المفاعبلت الذرية العراقية التي تـ تدميرىا بسبلح الجو اإلسرائيمي عاـ السياؽ ال ُبّد مف اإلشارة أيض

بعد استغبلؿ "إسرائيؿ" لحالة االنشغاؿ والعداء بيف العراؽ وجيرانو في تمؾ الفترة، إلفشاؿ أي  1981

ا مف محاولة عراقية لتغيير موازيف القوى في المنطقة. ثانيًا، لّجـ إيراف وطمس أي محاولة نيوض لي

واقعيا السابؽ المتمثؿ بالتبعية لمنفوذ الغربي في المنطقة، لذلؾ تـ وضع إيراف تحت حصاٍر خانؽ. ثالثًا، 

حماية دوؿ الخميج العربي، المغذي الرئيسي لمغرب بالثروة النفطية، مف أي تيديد قد ُيصيبيا جّراء نجاح 

 . 171الثورة اإلسبلمية في إيراف

                                  
"، مجمة جامعة ذي 2005 - 1958العراؽ محمد داخؿ كريـ السعدي وشذى فيصؿ العبيدي، "التوجيات اإلسرائيمية نحو   171

 ،2015-12-7بتاريخ  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،. 14 -12، 8 -4: ص (2012) 8، العدد 7قار العممية مجمد 
 http://www.iasj.net                            

http://www.iasj.net/
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يراف في حرب طويمة األمد بعد عممية تأجيج كبيرة لتح  قيؽ األىداؼ المشار إلييا أعبله، وقع العراؽ وا 

(، أطمؽ عمييا حرب الخميج األولى كاف سببيا الرئيسي 1988 -1980استغرقت ثماني سنوات )

الخبلفات الحدودية بيف الجانبيف، واتفاقيات غير مرضية تمت في السبعينيات مف القرف الماضي تتعمؽ 

يراف، إضافًة إلى الجزر الثبلث )طنب الصغرى وطنب بمنطقة شط العر  ب المتنازع عمييا بيف العراؽ وا 

بعد االنسحاب  1971الكبرى وأبو موسى( التابعة لئلمارات العربية المتحدة التي ضّمتيا إيراف عاـ 

لغربية . وبالمحصمة، يمكف القوؿ أف القوى ا172البريطاني مف المنطقة، وقد جرى ذلؾ بػُِمباركة بريطانية

نجحت إلى حد كبير في دفع العراؽ لخوض حرب، بالوكالة وطويمة األمد، مع ” إسرائيؿ“بما في ذلؾ 

، تسببت في استنزاؼ مقّدرات البمديف في كافة المجاالت، وحرمانيما مف االستفادة منيا عمى 173إيراف

 .174حساب جيود التنمية المفترضة، وتأّزـ العبلقة بينيما لسنوات طواؿ

أخرى، انتقمت عدوى األزمة العراقية اإليرانية، وحالة التوتر في تمؾ الفترة إلى العبلقة مع  مف جية

دوؿ أخرى محيطة بالعراؽ، كاف أبرزىا دوؿ الخميج العربي التي أصبحت في مواجية مباشرة مع العراؽ 

تخشى امتداد الثورة بعد انتياء حرب الخميج األولى، عممًا أف العراؽ حارب بالوكالة عنيا بعد أف كانت 

 . 175اإلسبلمية اإليرانية إلى أراضييا، وتيديد نظميا السياسية، وخمخمة التوازنات الطائفية الموجودة فييا

                                  
 .132 -130 ص (،2001العربي وآليات المواجية )القاىرة: دار الشروؽ،  جماؿ عمي زىراف، أزمات النظاـ 172
اإليرانية إلضعاؼ الطرفيف، وقدمت دعمًا عسكريًا لمنظاـ العراقي  -استغمت الواليات المتحدة األمريكية الحرب العراقية 173

، وكاف صديقًا لمواليات المتحدة آنذاؾ، حيث اعتمد العراؽ بشكؿ كبير عمى المساعدة العسكرية األمريكية في ىذه الحرب
 خبلليا.

  ، مرجع سابؽ."2005 – 1958العبيدي، "التوجيات اإلسرائيمية نحو العراؽ شذى فيصؿ السعدي و محمد داخؿ كريـ  174
انظر: صالح و  ، مرجع سابؽ.213، 17 -13 ص زىراف، أزمات النظاـ العربي وآليات المواجية،لممزيد انظر: جماؿ عمي  175

العراؽ بيف ثبلثة استراتيجيات: جزيرة العرب، إيراف، الدردنيؿ )عماف: دار كنوز  -السعدوف، رؤية تاريخية جديدةبف محمود 
 . 148 -140 ص (،2010المعرفة العممية، 
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بعد مرور أقؿ مف عاميف عمى انتياء الحرب العراقية اإليرانية، دخؿ العراؽ حربًا جديدة ولكف ىذه 

ت، ومع دوؿ الخميج العربي بشكؿ عاـ، وذلؾ بعد المرة مع دولة عربية مجاورة بشكؿ خاص، دولة الكوي

عممية شحف واستفزاز كبيرتيف بيف الطرفيف بدافع تدمير العراؽ ونظامو السياسي، حتى يبقى في مصاؼ 

الدوؿ الضعيفة والتابعة. ومع التغّيرات التي كاف يتعرض ليا النظاـ الدولي، مف نظاـ ثنائي القطبية آيؿ 

اـ أحادي القطبية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية آخٍذ في الصعود، اشتّد بشدة إلى السقوط، إلى نظ

التدخؿ الخارجي في األزمة العراقية الكويتية حتى اشتعمت حرب الخميج الثانية، ولكف ىذه المرة بتدخؿ 

ؽ، والعودة مباشر مف قبؿ القوى الغربية التي تقودىا الواليات المتحدة األمريكية التي أرادت تخريب العرا

بو إلى الوراء، مستفيديف مف حالة دخوؿ العراؽ إلى الكويت، واستغاثة األخير وطمبو الحماية، ومف 

 . 176الغطاء الذي وّفرتو األمـ المتحدة عبر مجمس األمف الدولي

و نتج عف التدخؿ الغربي تدمير لمعراؽ مجتمعًا ودولة بما يشمؿ ُبنيتو التحتية، وقوتو العسكرية، وُبنيت 

الديمغرافية خاصًة مع تصاعد اليجرة الداخمية والخارجية، وُبنيتو االقتصادية، وثروتو النفطية. ُيضاؼ إلى 

عادة إيقاظ وتأجيج بعض األقميات ومكونات المجتمع ضد ىذا النظاـ  ذلؾ، عزؿ نظامو السياسي، وا 

اؽ بشكؿ عاـ حتى وخاصًة المكوف الكردي الذي تـ تحريضو مجددًا، وفرض حصار مطبؽ عمى العر 

 . 177وصؿ إلى درجة مقايضة النفط بالغذاء

لعؿ ىذا الكـ اليائؿ مف العقوبات، والتدمير، والتدخبلت الخارجية، والتعامؿ مع العراؽ بيذه الصيغة 

جاء أيضًا في إطار تصفية قد جاء في سياؽ ديمومة الرقابة الخارجية عمى العراؽ، كما  قد العنيفة

د خروجو مف حمؼ بغداد، وتحالفو مع االتحاد السوفيتي أثناء حكـ عبد الكريـ الحساب مع العراؽ بع
                                  

 .، مرجع السابؽ213، 17 -13جماؿ عمي زىراف، أزمات النظاـ العربي وآليات المواجية، ص  176
فمسطيف: الطيبة، مركز  مجمة كنعاف،)يف المخطط االستعماري الغربي والتآمر العربي"، غانـ حبيب اهلل، "وحدة العراؽ ب 177

 .27 -24 ص (:1992 ،17عدد  إحياء التراث العربي،
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أو  1948اإلسرائيمية سواء حرب عاـ  –قاسـ، وتأميمو لقطاع النفط، ومشاركتو في الحروب العربية 

أو دعـ ومساندة القضية الفمسطينية، وحركتيا التحررية. أضؼ إلى  1973أو حرب  1967حرب عاـ 

أثناء حرب الخميج الثانية، وتيديده لمصالح الواليات المتحدة األمريكية ” إسرائيؿ”و لػ ذلؾ، مياجمت

 . 178وحمفائيا في المنطقة

لقد أفقد الفاعؿ الخارجي الدولة العراقية القدرة عمى الحركة، والقدرة عمى استثمار مواردىا إلحداث 

العراقية القدرة عمى التحكـ والسيطرة في بيئتيا التنمية، وُسمبت حريتيا وقرارىا المستقؿ. كما فقدت الدولة 

الداخمية، بسبب ما شيدتو ىذه البيئة مف تحريض عمى الدولة ونظاـ الحكـ، وىو ما أدى في المحصمة 

 النيائية إلى خمؽ دولة رخوة ومأزومة في عبلقاتيا الداخمية والخارجية. 

نما كاف آخ ر حمقاتيا ىو االحتبلؿ األمريكي المباشر لـ تتوقؼ الرقابة الخارجية عند ىذا فحسب، وا 

الذي أدى إلى انييار الدولة العراقية، وتغيير نظاميا السياسي وبنيتيا القانونية  2003لمعراؽ عاـ 

، وتحديد مف سيحكـ في ىذا النظاـ، وكيؼ سيحكـ، وضرب نسيجيا االجتماعي عبر زرع 179واإلدارية

والجيوية مف خبلؿ محاباة مكوف عمى حساب مكوف آخر أو  بذور الصراعات والفتف الطائفية والمذىبية

، وسرقة ثروة العراؽ النفطية، وخمؽ بيئة 180مف خبلؿ فرض المحاصصة الطائفية عمى النظاـ السياسي

                                  
 ، مرجع سابؽ.49 ص عبد الناصر، "أكراد العراؽ وتأثير البيئتيف اإلقميمية والدولية":وليد  178

إبراىيـ محمد الرفاعي )تحت إشراؼ محمد رضا بف حماد(،  األقميات في العالـ العربي )جامعة تونس المنار: كمية الحقوؽ   179
 .860(، ص 2008-2007والعمـو السياسية بتونس، أطروحة دكتوراه دولة في القانوف العاـ، السنة الجامعية 

” إسرائيؿ“والواليات المتحدة األمريكية، فػ” إسرائيؿ“ي العالـ العربي يخدـ مف الجدير ذكره، أف قياـ دويبلت طائفية ومذىبية ف 180
تسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ، الذي ُيّمكنيا مف إقامة دولتيا الييودية التي ال مكاف فييا لمفمسطينييف أو  1948منذ قياميا عاـ 

وطائفية مف ىيمنتيا، ويعزز مف وجودىا، ومف تبعية العرب. أما الواليات المتحدة األمريكية، فتزيد إقامة ىكذا دويبلت صغيرة 
 ىذه الدويبلت ليا.
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صبغيا بصبغة طائفية ىي وباقي و مناسبة إلشاعة التطرؼ والفوضى، وتدمير مؤسسة العراؽ العسكرية 

خراج العراؽ مف ال  .181خارطة السياسية لمدوؿ المؤثرة في اإلقميـ العربي، والشرؽ األوسطالمؤسسات، وا 

ولمتدليؿ أكثر عمى الممارسات األمريكية التخريبية في العراؽ، يجدر اإلشارة إلى قياـ الواليات  

المتحدة باالعتماد عمى سمطة عشائر ذات ىوية طائفية محددة عرفت باسـ "الصحوات العراقية" بعد 

دارة الشأف المحمي في الكثير مف المناطؽ، بدؿ االعتماد عمى استمالتيا وال تحالؼ معيا في ضبط وا 

. يدؿ ىذا 182سمطة الدولة العراقية ومؤسساتيا الرسمية التي يأتي في مقدمتيا المؤسسة األمنية والعسكرية

النظاـ الدولي،  السموؾ عمى الدور التكميمي الذي لعبتو الواليات المتحدة بعد انسحاب وتراجع بريطانيا في

فيكذا فعمت بريطانيا عندما احتمت العراؽ بعد الحرب العالمية األولى، وىكذا فعمت أيضًا مف قبؿ ومف 

 بعد عندما احتمت السوداف.

، 183كاف التدمير األخطر في الحرب األمريكية عمى العراؽ ذلؾ الذي طاؿ مخزونو وموروثو الثقافي

فشاليا حتى ال تتمكف مف صناعة جيؿ عراقي قادر وقد كانت أىـ تجمياتو: محاربة المؤس سات العممية وا 

                                  
سرائيؿ شريؾ رئيسي"،  181 مصر: القاىرة، الشركة المصرية  مجمة الكتب وجيات نظر،)أناتوؿ اليفف، "البتروؿ ىو اليدؼ وا 

 .24 -22 ص (:2002 ،47عدد  لمنشر العربي والدولي،
 ص ة العشريف إلى الحروب األميركية والمقاومة والتحرير وقياـ الجميورية الثانية،ديب، موجز تاريخ العراؽ مف ثور كماؿ  182

 ، مرجع سابؽ.423
مف الميـ اإلشارة إلى بعض التفاصيؿ والحقائؽ الميمة التي تبيف حجـ ودرجة التدمير واليدـ الذي طاؿ الجانب الثقافي في  183

افقيا مف تدخؿ إسرائيمي مساند في عممية التخريب والسرقة والتدمير. فقد ، وما ر 2003العراؽ جّراء الحرب األمريكية عميو عاـ 
تـ سرقة مخطوطات وخرائط نادرة عمر بعضيا مئات السنيف، إف لـ يكف أكثر، وتعود لحضارات عديدة عاشت في ببلد ما بيف 

يضاؼ إلى ذلؾ، سرقة متاحؼ العراؽ النيريف، مثؿ الحضارة البابمية، واآلشورية، واآلكدية، والسومرية وآخرىا اإلسبلمية. 
الشييرة والغنية بالكنوز الحضارية القديمة مثؿ متحؼ بغداد الذي كاف يعتبر مف أىـ متاحؼ العالـ العربي لما يحتويو مف كنوز 

ما تـ أثرية لمحضارات التي سبؽ وأف تـ ذكرىا، فقد تـ سرقة اآلالؼ مف محتوياتو األثرية، ولـ يسترجع منيا إال القميؿ. ك
استيداؼ عشرات المؤسسات العممية سيما المكتبات وتحويميا إلى أماكف فارغة المضموف مثؿ مكتبات الخمفاء العباسييف، ومف 
أبرزىا مكتبة المنصور، ومكتبة دار الحكمة. فضبًل عف مكتبات المموؾ والسبلطيف والعمماء، والمكتبة العراقية في بغداد، ومكتبة 

نقمت الكثير مف تمؾ المسروقات ” إسرائيؿ“ودار صداـ لممخطوطات. ومف الجدير ذكره في ىذا السياؽ، أف األوقاؼ اإلسبلمية، 
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عمى بناء ما تـ تدميره ماديًا مف بنية تحتية صناعية أو اقتصادية أو منشآت مدنية أو عسكرية. فمـ يكف 

اليدؼ محو ما أنتجو اإلنساف العراقي فقط، بؿ محو الذاكرة العراقية أيضًا عبر تصفية النخب العممية، 

حراؽ  المكتبات الميمة التي ُتشكؿ ثروًة عممية ومخزونًا فكريًا عظيمًا، وصواًل إلى طمس تراث العراؽ وا 

. بذلؾ أضحى العراؽ، 184وىويتو، ونيب كنوزه الحضارية العريقة ذات التاريخ الطويؿ والفريد مف نوعو

ذا ُيثبت نظرية ديمومة إلى حد كبير، دولة فاشمة وفارغة المضموف، وأصبح ميددًا بالتشرذـ واالنييار. وى

 الرقابة الخارجية التي فرضيا المستعمر عمى العراؽ بعد الحصوؿ عمى االستقبلؿ الرسمي.

تقاطع مصالح العديد مف األطراؼ  2003كانت العبلمة الفارقة في الحرب األمريكية عمى العراؽ عاـ 

وحتى سقوط النظاـ العراقي  1979عاـ اإلقميمية والدولية في العداء لمنظاـ العراقي. فإيراف منذ ثورتيا 

كانت ترى في العراؽ تيديدًا ليا وكابحًا لطموحاتيا بالتوسع واالنتشار. أما دوؿ الخميج فقد شّكؿ احتبلؿ 

تيديدًا ليا أيضًا، وتحواًل جوىريًا في العبلقة معو، رغـ دعميا لو في حربو  1990العراؽ لمكويت عاـ 

مع الدور  ، سواء بشكؿ مقصود أـ ال،. وقد تقاطع ىذاف الموقفاف(1988-1980الطويمة ضد إيراف )

 .185األمريكي واإلسرائيمي الذي كاف يستيدؼ العراؽ، والذي تـ تناولو آنفاً 

                                                                                                       
إلييا، وّدمرت الكثير مما تحتويو تمؾ المؤسسات العممية والتراثية مف كنوز فكرية وحضارية لطمس حقائؽ تكشؼ زيؼ روايتيا 

ره جزءًا مف مشروعيا التوسعي االستعماري الذي بدأ بفمسطيف وتمدد في فمسطيف، وىي بيذا تنسؼ تاريخ بمد عربي كانت تعتب
نما طاؿ اإلنساف، وحضارتو، وتاريخو،  إلى محيطيا العربي. إذًا، لـ يقتصر التدمير عمى الدولة، ونظاـ الحكـ، والحكومة، وا 

طب اليوية العراقية ومحوىا حتى يصبح وقيمو، وثقافتو، ومخزونو الفكري والعممي، وتراثو، واقتصاده، وبيئتو. وكؿ ذلؾ بيدؼ ش
حسف خميؿ غريب، تدمير تراث العراؽ وتصفية عممائو )بيروت: دار  العراؽ دوف ماٍض يعتد بو، وبالتالي دوف حاضر ومستقبؿ.
 .66_ 52، 40 -38ص(، 2008الطميعة، منشورات حزب طميعة لبناف العربي االشتراكي، 

 ، مرجع سابؽ.40 -38 ص وتصفية عممائو، غريب، تدمير تراث العراؽحسف خميؿ   184
عدد مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية، )سامح راشد، "العراؽ الجديد: مآالت االحتبلؿ والمستقبؿ"،  185

 .54 -53 ص (:2009 ،139
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  إصعناع خالفات دإخوية يف إمسودإن ذإت ظبيؼة إهفصامية اثهيًا:

بمنأًى عف التدخبلت الخارجية، الدولية واإلقميمية، بعد استقبللو عف  ىو اآلخر لـ يكف السوداف

. فالتراجع البريطاني في النظاـ الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، لـ ُينِو مسمسؿ 1956بريطانيا عاـ 

حمقة التدخبلت الخارجية، ألف التراجع أصاب البلعب ولـ ُيصب الدور، فبروز القوة األمريكية كاف بمثابة 

ما مع والدة دولة جديدة في جديدة ضمف مسمسؿ التدخبلت الخارجية التي أصبحت أكثر احتدامًا، ال سيّ 

التي ُدعمت بريطانيًا ثـ أمريكيًا. ومما فاقـ مف تمؾ ” إسرائيؿ“الخارطة السياسية لمعالـ العربي وىي 

ة وحمفائيا مف جية، واالتحاد السوفيتي التّدخبلت ىو التنافس الحاد بيف القطبيف البارزيف الواليات المتحد

وحمفائو مف جية أخرى عمى مناطؽ السيطرة والنفوذ. وقد أتت ىذه التدخبلت الخارجية، ُيضاؼ إلييا 

األذرع التي خمقيا االستعمار سواء األمنية أو االقتصادية أو حتى بعض المؤسسات الدولية التي ُيسيطر 

 ارجية وديمومتيا.عمييا، في سياؽ استمرار الرقابة الخ

إف المستعمر البريطاني استطاع أف يقطؼ ثمار ما زرعو في السوداف قبؿ أف يرحؿ وينسحب منو، 

فيما عرؼ آنذاؾ بواقعة التمرد  1955وىذا ما حصؿ بالفعؿ عندما اشتبؾ شماؿ السوداف مع جنوبو عاـ 

عمى أرض السوداف. لقد خرج  مف قبؿ فرقة عسكرية مف أبناء الجنوب، في ظؿ وجود القوة البريطانية

المستعمر بعد زعزعة السمـ األىمي، واالشتباؾ بيف أبناء البمد الواحد، وىو أمر استمر بعد خروج مسببو 

الرئيسي وىو بريطانيا. فتحت ىذه الحالة التي دخمت فييا السوداف الباب عمى مصراعيو لمتدخبلت 
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أزمة الدولة السودانية بشكؿ مريكي واإلسرائيمي في الخارجية، اإلقميمية والدولية، حيث برز الدور األ

 . 186واضح

سنتناوؿ في ىذا اإلطار أ. دور الدوؿ الخارجية في اشعاؿ فتيؿ األزمة السودانية، بينما سنتناوؿ في 

 ب. دور تغّيرات النظاـ الدولي في األزمة السودانية. 

 شعال فتيل األزمة السودانيةدور الدول الخارجية في إ . أ

كف ألي إشكاؿ داخمي أف ينمو ويسبب ورمًا في مفاصؿ الدولة بحيث تصبح غير قادرة عمى ال يم

االستمرار إال باستئصالو جبرًا عنيا، إال إذا كاف ىذا اإلشكاؿ مصطنع ومغذى مف جيات تيدؼ إلى 

خصوصًا إذا كاف وقوفيا  ،عدـ بقاء جسـ ىذه الدولة قادر عمى الوقوؼ في وجو ىذه اإلشكاالت

 الدوؿ التي تعنى بإضعاؼ السوداف. ي إلى تطور قوتيا وتعاظميا، مما يشكؿ خطرًا عمى بعضسيؤد

وعميو، سنتناوؿ دور الدوؿ في إشعاؿ األزمة السودانية مف خبلؿ الدور األمريكي اإلسرائيمي، ومف 

 .ودعميا ثـ دور دوؿ الجوار في إشعاؿ فتيؿ األزمة وتسييؿ عمميات التمرد

 إالؤرسإئييل يف أأزمة إدلوةل إمسودإهيةإدلور إلأمرييك و  .1

السوداف لذات األىداؼ البريطانية، ُيضاؼ ليا طمع ” إسرائيؿ”استيدفت الواليات المتحدة األمريكية و 

في مياه حوض النيؿ، وسعييا الدائـ لمحاصرة مصر، وضرب أمنيا القومي بما ينعكس سمبًا ” إسرائيؿ“

فريقيا. ولـ تكف دوؿ الجوار األفريقية بمعزؿ عما عمى مكانتيا السياسية واالستراتيجية ف ي العالـ العربي وا 

، والسبب 1955يجري في السوداف، فقد لعبت دورًا سمبيًا في األزمة السودانية التي اشتعمت منذ عاـ 

                                  
 مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، ،مجمة السياسة الدولية)محمد عبد الرحمف صالح، "أزمة السوداف لـ تبدأ مع حكـ اإلنقاذ"،  186

 .101 ص (:2000 ،141عدد 
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األبرز في تورطيا ىو تبعيتيا لممستعمر التقميدي وورثتو، وضعفيا أماـ التدخبلت اإلسرائيمية التي كانت 

فعيا، تحت مظمة كبيرة مف الحوافز المالية واالقتصادية والعسكرية، لمعب دور يخدـ أىدافيا ومشاريعيا تد

في السوداف، البوابة الرئيسية عمى مصر وقناة السويس. وقد مورس ىذا الدور اإلسرائيمي في شرؽ أفريقيا 

 . 187تحت األعيف األمريكية الداعمة لو، لما لذلؾ مف مصمحة مشتركة لمبمديف

أما السبب اآلخر لمدور السمبي لمدوؿ األفريقية المجاورة، ىو ما فعمو المستعمر قبؿ انسحابو جّراء 

العبلقة العمودية بينو وبيف تمؾ الدوؿ المتمثمة في تصميـ الحدود فيما بينيا، وتثبيتيا باتفاقيات مجحفة 

تى أصبحت ُتحارب بعضيا، وتدعـ كانت بمثابة الفخ الذي وقعت بو تمؾ الدوؿ بعد خروج االستعمار ح

المعارضة أو الحركات االنفصالية الناشئة في دوؿ الجوار. فأوغندا لعبت دورًا مباشرًا إلى جانب الدور 

اإلسرائيمي أو نيابًة عنو في زعزعة استقرار السوداف عبر دعميا لخصوـ النظاـ القائـ في الخرطوـ. كما 

ة بدعـ المعارضة المسمحة في أوغندا، وىذا ينطبؽ أيضًا عمى لجأت السوداف إلى استخداـ ذات السياس

بقية الدوؿ المجاورة في عبلقتيا مع السوداف. حيث نجح المستعمر في تحويؿ الميزة الجغرافية لمسوداف، 

 . 188وكثرة منافذه، وتعدد جيرانو إلى نقمة، وعامؿ ضعؼ وتيديد لو والستقراره

خمفيا الواليات المتحدة األمريكية، لمنزاعات بيف دوؿ حوض ، ومف ”إسرائيؿ“كاف اليدؼ مف إدارة 

النيؿ استنزاؼ مقّدراتيا وخيراتيا، حتى ُتصبح متعطشة لممساعدات اإلسرائيمية واألمريكية، وىو ما قاد في 

نياية المطاؼ إلى خمؽ مناخ جيد لتمرير مشاريعيما وأىدافيما في شرؽ أفريقيا بما يؤدي إلى فرض واقع 

 ؽ ليما التالي:جديد يحق

                                  
األردف: عماف، مركز دراسات الشرؽ مجمة دراسات شرؽ أوسطية، )منى حسف، "أبعاد مشكمة منابع النيؿ لمسوداف ومصر"،  187

 .102 ص (:2010 ،52عدد األوسط بالتعاوف مع المؤسسة األردنية لمبحوث والمعمومات، 
إبراىيـ النور، استفتاء جنوب السوداف وتداعياتو اإلقميمية والدولية )أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  188

 . 12 – 11ص(، 2012االستراتيجية، 
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  ربط وتغذية االستيطاف اإلسرائيمي في جنوب فمسطيف بالمياه التي سيتـ اقتطاعيا مف

مف القياـ بيذه الخطوة، أرادت إيجاد ” إسرائيؿ“مياه النيؿ المتدفقة إلى مصر، وحتى تتمكف 

الدولة موطئ قدـ ليا في الحوض الرئيسي المغذي لمسوداف ومصر. وبالتالي، بدأت باستمالة 

األكبر عمى الحوض وىي أثيوبيا، باإلضافة إلى جارتيا أوغندا، والتغمغؿ فييما بطرؽ غير 

حكاـ السيطرة  مباشرة عبر وكبلء ومندوبيف أمريكييف تمييدًا لمتغمغؿ المباشر فييما، وا 

 .189عمييما

  تمزيؽ الدوؿ المشرفة عمى حوض النيؿ خصوصًا السوداف، وتحويميا إلى دويبلت تابعة

ات قدرات محدودة بشريًا واقتصاديًا وعسكريًا، بحيث تكوف الغمبة فييا ألثيوبيا التي تعمؿ ذ

والواليات المتحدة في التحكـ والسيطرة عمى البحر األحمر ومياه النيؿ ” إسرائيؿ“كوكيؿ عف 

مف جية، وتمؾ الدويبلت مف جية أخرى. ولترجمة ذلؾ، بدأ الدعـ األمريكي واإلسرائيمي لمقوى 

لمطالبة باالنفصاؿ في جنوب السوداف وأجنحتيا العسكرية يتصاعد يومًا بعد يوـ، ويأخذ ا

وأمريكا في وجو الشعب اإلريتري وحقو في ” إسرائيؿ“طابعًا شبو رسمي، في المقابؿ وقفت 

تقرير المصير واالستقبلؿ عف إثيوبيا. عممًا أف جنوب السوداف ىو جزء أصيؿ مف دولة 

. وقد جرى 1962ما لـ تكف إريتريا جزءًا أصيبًل مف أثيوبيا التي احتمتيا عاـ السوداف األـ، بين

والواليات المتحدة األمريكية وبمباركة منيما ” إسرائيؿ”ذلؾ تحت وطأة المصالح االستعمارية لػ 

مكافأًة ألثيوبيا عمى دورىا التكميمي لمقوى االستعمارية في المنطقة، وىذا ما يفسر النوايا السيئة 

 . 190لتمؾ التدخبلت في شرؽ أفريقيا عمومًا، وفي السوداف خصوصاً 

                                  
عايدة العمي سرّي الديف، السوداف والنيؿ: بيف مطرقة االنفصاؿ والسنداف اإلسرائيمي )بيروت: دار اآلفاؽ لممزيد انظر:  189
 .98 -94، 26 -23 ص (،1998يدة، الجد
 .، المرجع نفسو98 -94 ص عايدة العمي سرّي الديف، السوداف والنيؿ: بيف مطرقة االنفصاؿ والسنداف اإلسرائيمي، 190
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  سد الطريؽ عمى االتحاد السوفيتي السابؽ بعد أف تمكف مف إقامة عبلقات جيدة مع

القاىرة والخرطوـ، وعرقمة وصولو إلى أفريقيا، ال بؿ معاقبة كؿ مف ُيسيؿ لو ذلؾ، أو يتحالؼ 

 .191معو

التي تسبب بيا التدخؿ الخارجي، الحالة السياسية المتردية في  ومما فاقـ مف الضغوطات واألزمات

السوداف، التي انعكست بظبلليا عمى القطاعات االقتصادية واالجتماعية والنفسية. كما انعكست ىذه 

معاناة السوداف جّراء التدخبلت  تالحالة عمى قدرة الدولة عمى مجابية تمؾ التدخبلت ووقفيا. فقد زاد

، وىذا التدىور 1956دىور المستمر في المشيد السياسي منذ اليوـ األوؿ لبلستقبلؿ عاـ الخارجية والت

 كانت أىـ تجمياتو في القضايا التالية:

انعداـ التداوؿ السممي المدني لمسمطة، وتفوؽ لغة العنؼ والبطش واالنقبلبات العسكرية  -

خروج المستعمر، ونيؿ عمى لغة السمـ والتبادؿ السممي. فبعد مرور أقؿ مف عاميف عمى 

ذا بالحكـ المدني يتياوى أماـ صعود العسكرييف إلى السمطة ضاربيف بعرض  االستقبلؿ، وا 

 .192الحائط مصير الدولة ومستقبميا

عدـ احتراـ النخب السودانية المدنية والعسكرية الحاكمة لطبيعة المجتمع السوداني  -

سياساتيا انعكاسًا وترجمًة لما حممتو مف  المتنوع بتركيبتو االجتماعية. فالنخب الحاكمة كانت

خمفيات أيديولوجية أو فكرية أو أمنية أو ثقافية أو دينية ال تنطبؽ بالضرورة عمى المجتمع 

تشبو المحاوالت الخاطئة التي قامت بيا تمؾ النخب المتعاقبة، لتعميـ ثقافتيا و السوداني المتعدد. 

                                  
، المرجع 98 – 95، 53 – 47 ، صعايدة العمي سرّي الديف، السوداف والنيؿ: بيف مطرقة االنفصاؿ والسنداف اإلسرائيمي 191
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ر، المحاوالت التي قاـ بيا المستعمر بغية التفريؽ ال وديانتيا قسريًا عمى المجتمع، إلى حد كبي

حاؿ ىذا المشيد، إضافًة إلى ديمومة التدخبلت الخارجية التي تسارعت  ،التجميع. وبالتالي

وتيرتيا، دوف إيقاؼ أو حؿ اإلشكالية بيف الفرقاء السودانييف، ال بؿ تصاعدت الميجة بينيما 

روز تنظيمات جديدة كردة فعؿ عكسية عمى ما جرى آنذاؾ لتصبح أكثر عنفًا وحدًة ال سّيما مع ب

 .193مف تنكر لممطالب، أبرزىا حركة األنيانيا التي اتخذت مف المواجية المسمحة أسموبًا لمحؿ

ُيضاؼ إلى ما سبؽ، أف الثروة النفطية التي أضيفت إلى مزايا السوداف أدت إلى مضاعفة حدة 

ت المتحدة األمريكية التي لجأت إلى سبلح جديد تبرر بو عبورىا التدخبلت الخارجية التي تقودىا الواليا

إلى حمبة الصراع السودانية، وأبرز تمؾ المبررات والذرائع: اإلصبلح، والمساعدة، ووقؼ العنؼ، وحماية 

نقاذ المشيد السياسي.  السوداف مف االنييار، ومعالجة الوضع اإلنساني، وترميـ الوضع االقتصادي، وا 

الحقيقة ىي عكس ذلؾ تمامًا، فاليدؼ كاف ىدـ كياف السوداف وعرقمة أي إمكانية لنجاحو أو  لكف ثبت أف

تماثمو أو استقراره كحد أدنى، وتحويمو إلى كيانات صغيرة يسيؿ التحكـ بيا، ويصعب عمييا تحدي أو 

وات طبيعية، مقاومة القوى االستعمارية. كما أف تمؾ التدخبلت كانت تستيدؼ ما يمتمكو السوداف مف ثر 

يدد المصالح األمريكية وخصوصًا أبرزىا النفط، وتستيدؼ أيضًا توظيؼ السوداف في تصفية كؿ مف يُ 

مف اإلسبلمييف الذيف كانت تتيميـ الواليات المتحدة بالتطرؼ وعدـ االعتداؿ وفقًا لمفاىيميا ومعاييرىا 

 لمتحدة مف الخرطـو في نياية األلفيةالخاصة. لـ يقتصر نطاؽ تمؾ المساعدة التي أرادتيا الواليات ا

                                  
 .79 – 72 ص ،1989إلى  1969صالح محمود القاسـ، النظاـ السياسي ومشكمة الجنوب في السوداف في الفترة مف  193

 .المرجع نفسو
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نما امتد ليشمؿ الشرؽ األفريقي ومناطؽ أخرى تحدىا مف  حاليةالثانية، وبداية األلفية ال عمى السوداف، وا 

 . 194القارة

 دور دول إجلوإر يف إلأزمة إمسودإهية .2

ظ عمى إلى مرحمة صعبة تعّذر معيا الحفا يوصمت األزمة التي عصفت بالمشيد السياسي السودان

كياف الدولة. حتى بعد التغّير شبو الجذري عمى األقؿ ظاىريًا أو نظريًا في الموقؼ الرسمي السوداني، 

وقبولو بمسألة منح الجنوبييف حكمًا ذاتيًا تجاوبًا مع كثرة الضغوطات التي مورست عميو عند إبراـ اتفاؽ 

 .195صدامات وعنؼ، في محاولة منو لطي الصفحة المؤلمة بما احتوتو مف 1972عاـ 

، استمرار التدخبلت الخارجية األولإال أف السوداف عاد سريعًا إلى دائرة المواجية، وذلؾ لسببيف:  

التي أفشمت كؿ المحاوالت التي بذلت مف قبؿ أطراؼ إقميمية ومحمية ودولية إلنياء الصراع، فالتوقؼ 

بعد نيؿ الحكـ الذاتي سرعاف ما تبدد النسبي لممواجيات أثناء عقد السبعينيات مف القرف الماضي أي 

أصبحت الدوؿ األفريقية المجاورة لمسوداف، أثيوبيا  إذ وخفت بريقو في بداية الثمانينات مف ذات القرف.

وأوغندا عمى وجو الخصوص، بمثابة قواعد لمتعبئة والتدريب والحشد بعد أف فتحت أبوابيا بدفع مف 

ة المتيف عززتا حضورىما وتغمغميما لمحاصرة التنامي السريع لمنفوذ والواليات المتحدة األمريكي” إسرائيؿ“

                                  
مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ  مجمة شؤوف عربية،)"سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه السوداف"،  سمر إبراىيـ محمد، 194

 .193 – 187 ص (:2014 ،160عدد  العربية،
: دراسة تاريخية وثائقية )بيروت: 2009 – 1953سرحاف غبلـ حسيف العباسي، التطورات السياسية في السوداف المعاصر  195

 .20 ص (،2011ة العربية، مركز دراسات الوحد
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اإلسبلمي في النصؼ الثاني مف ثمانينيات القرف العشريف، بعد وصوؿ اإلسبلمييف إلى أرفع المراكز 

 .196السودانية والمناصب في الدولة

د شيد موقؼ إريتريا تزايدت تباعًا قائمة الدوؿ المتدخمة في الشأف السوداني مع تطور الصراع، فق 

تغّيرًا مف التنظيمات الجنوبية السودانية المعارضة رغـ مساندتيا سابقًا لمنظاـ السوداني. فقد دعمت 

المعارض البارز جوف قرنؽ والمواجية العنيفة التي شّنيا بواسطة الجيش الشعبي لتحرير السوداف ضد 

 . 197نظاـ الخرطـو

تغّير المشيد اإلقميمي والدولي، فمف ناحية إلى  ،لى حد كبيرإ ،تغّير الموقؼ اإلريتري عزىوقد يُ  

إقميمية لـ تعد مصر في عيدي السادات ومبارؾ، ىي ذاتيا مصر عبد الناصر، فمـ يعد األمف القومي 

العربي ىو نفسو األمف القومي المصري كما حدده عبد الناصر. أما المشيد الدولي، ففي نياية الثمانينات 

الماضي بدأ النظاـ الدولي الثنائي القطبية يتياوى أماـ الصعود األمريكي المنفرد الذي قمب مف القرف 

الموازيف والمعادالت رأسًا عمى عقب، وكاف لذلؾ تأثير عمى استقبلؿ إريتريا ومركزىا القانوني في المحافؿ 

لتعامؿ مع الجيراف، وعدـ والمؤسسات اإلقميمية والدولية. ُيضاؼ إلى ذلؾ، سياسة السوداف الخاطئة في ا

وجود تفاىمات جّدية وصادقة في احتواء األزمات والمخاطر التي تحدؽ بالطرفيف، وبمستقبؿ مجتمعاتيـ، 

 وفشؿ الحكومات السودانية المتعاقبة في بناء ونسج عبلقات جيدة مع محيطيا وبيئتيا اإلقميمية.

ريتريا وكينيا، سمبيًا في  تتمخص الُمسببات الرئيسية لتدخؿ دوؿ المحيط السوداني، أثيوبيا وأوغندا وا 

الشأف الداخمي لمسوداف في األسباب التالية: أواًل، التدخؿ تحت وطأة المصالح االستعمارية لكؿ مف 

                                  
 – 67 ص (،2002تماـ مكـر البرازي، السوداف بيف إقامة الدولة اإلسبلمية والحروب المستمرة )القاىرة: مكتبة مدبولي،  196
68. 
 .، المرجع نفسو68 – 67 ص تماـ مكـر البرازي، السوداف بيف إقامة الدولة اإلسبلمية والحروب المستمرة، 197
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والواليات المتحدة ومف يتحالؼ معيـ مف القوى التقميدية التي تراجعت مكانتيا بتغّير موازيف ” إسرائيؿ“

. فالدوؿ المحيطة تدخمت ولعبت دورًا سمبيًا طمعًا في تزويدىا بما تحتاجو مف القوى في النظاـ العالمي

نواقص ومّدعمات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية تعزز مف خبلليا مكانتيا أماـ مجتمعاتيا، وترفع مف 

ة رصيد قوتيا أماـ خصوميا مف دوؿ المحيط بما يؤدي إلى ترجيح ميزاف القوة لصالحيا. ثانيًا، المعامم

بالمثؿ، بمعنى أف سموؾ الخرطوـ المناصر لممعارضيف المسمحيف ضد حكومات تمؾ الدوؿ، فرض سموكًا 

 .  198مشابيًا تمامًا إف لـ يكف أكثر قسوًة وعدائيًة بحكـ توفر المساندة اإلسرائيمية واألمريكية ليما

ممثبًل بنظاـ الحكـ السوداني، الستمرار المواجيات، ىو سياسات المركز، الثاني  كاف السبب الرئيسي 

التي لـ تعترؼ بحؽ الجنوبييف في الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة بكؿ أركانيا االقتصادية واالجتماعية 

. فسياسات المركز كانت اعتباطية تيميشّية تُنكر مسألة الشراكة والتقاسـ، ويغمب 199والسياسية والعسكرية

 . 200لياعمييا لغة العنؼ واإلذعاف القسري 

ومع التدحرج السريع في أزمة الدولة السودانية التي كانت تتفاقـ يومًا بعد يوـ وتتراكـ آثارىا، وعدـ 

التمكف مف فتح نافذة حؿ في جدارىا الصمب، ارتفع السقؼ لدى الجنوبييف حتى وصؿ إلى مرحمة 

ا بعد ظيور عبلمات جديدة ميصعب معيا العودة إلى ما قبؿ حدوث األزمة أو إلى أياميا األولى، ال سيّ 

                                  
عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)بدر حسف شافعي، "دور أوغندا وكينيا في أزمة السوداف"،  198

 .243 – 240 ص (:2003 ،151
استغمت القوى الخارجية، اإلقميمية والدولية، العبلقة غير الصحية بيف الدولة السودانية ومجتمعيا لفرض أىدافيا وىدـ الكياف  199
 وداني.الس
 20 ص : دراسة تاريخية وثائقية،2009 – 1953العباسي، التطورات السياسية في السوداف المعاصر سرحاف غبلـ حسيف  200
 ، مرجع سابؽ.21 –



َسة لأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إلأول : إ  همينة إمتشابه يف إملفاغيل إخلارجية إمل َؤس ِّ

105 
 

في  201ميمة في المشيديف المحمي والدولي، فعمى الصعيد المحمي أحدث تبني الخرطـو لمنيج اإلسبلمي

إدارتيا وحكميا وتعامميا مع المجتمع السوادني مزيدًا مف االشتباؾ ومزيدًا مف العنؼ والتوتر رغـ وجود 

أدى تزايد أىمية  ،. مف ناحية أخرى202مشيد السودانيتمؾ الظواىر المسببة لعدـ االستقرار أصبًل في ال

السوداف االستراتيجية بشكؿ عاـ، وأىمية الجنوب بشكؿ خاص بعد أف كانت الثروة النفطية مف ضمف 

كنوزه الطبيعية التي لـ يتـ التوصؿ إلييا إال في الربع األخير مف القرف الماضي. وىو ما أدى إلى زيادة 

طرؽ غير مناسبة، تعزز بطشيا ومكانة ـ الخرطوـ بتوظيؼ تمؾ الثروة في ياحدة األزمة خصوصًا بعد ق

 . 203حكاميا الضيقة عمى حساب المصمحة العامة، وعمى حساب استقرار السوداف وتقدمو

 أزمة الدولة السودانية  فيرات في النظام الدولي التغيّ دور  . ب

الحركات الجنوبية المنادية كانت موازيف القوى عمى الصعيد الدولي تميؿ لصالح األصوات و  

ما بعد تفكؾ االتحاد السوفييتي الذي كاف بمقدوره تعطيؿ أو تجميد انييار الدولة باالنفصاؿ، ال سيّ 

السودانية، وسبب زوالو تفردًا أمريكيًا وغربيًا في تحديد مصير السوداف ومستقبمو دوف وجود منافس ُيعطؿ 

 ذلؾ.

يضًا باىتماـ دوؿ جديدة. فمنذ نياية األلفية الثانية بدأت الصيف حظيت الساحة األفريقية والسودانية أ

تعزز حضورىا في النظاـ الدولي، وتخرج مف عزلتيا الطويمة وتتوجو نحو مناطؽ بعيدة نسبيًا عنيا، كاف 

                                  
مما فاقـ أزمة الدولة السودانية، أف حكومات الخرطـو المتعاقبة تحاوؿ منذ االستقبلؿ تعميـ الثقافة اإلسبلمية عمى كامؿ  201

نية، رغـ اصطداميا بردات فعٍؿ قاسية، لكنيا في كؿ مرة كانت تكرر نفس المحاولة وتتمقى مزيدًا مف التمرد دوف األرض السودا
 أف يدفعيا ذلؾ إلعادة النظر في سموكيا أو في أسموبيا الخاطئ.

لقاىرة، مؤسسة مصر: ا مجمة السياسة الدولية،)حمدي عبد الرحمف، "دور التدخبلت الخارجية في أزمة جنوب السوداف"،  202
 .165 – 164 ص (:2011 ،183عدد  األىراـ،

القاىرة،  مصر: مجمة السياسة الدولية،)نجبلء مرعي، "أعراض االنفصاؿ: الصراع عمى النفط بيف شماؿ وجنوب السوداف"،  203
 .121 – 120 ص (:2012 ،188 مؤسسة األىراـ، عدد
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أىميا أفريقيا بما في ذلؾ السوداف. فبعد تمكف الصيف مف فرض نفسيا في قمة اليـر العالمي عمى األقؿ 

غرافيًا، وتمّكنيا مف منافسة البلعبيف التقميدييف والجدد في السوؽ العالمية، كاف ال بد ليا و يًا وديماقتصاد

مف البحث عف بيئة جديدة خصبة لبلستثمار واإلنتاج واالستيبلؾ، غير بيئتيا المحمية واإلقميمية، تمتمؾ 

عية التي دفعت الحاجة ليا الساسة ثروات طبيعية تكفي لتغطية الحاجة الصينية المتزايدة لممصادر الطبي

 .204الصينييف لمتفتيش عف تمؾ البيئات

كاف التركيز الصيني عمى السوداف واضحًا، نظرًا لممقّدرات الكبيرة التي يتمتع بيا، التي لـ تحظ 

نما باىتماـ جميع المتنافسيف في حمبة الصراع الدولية. كاف أبرز تمؾ المقّدرات  باىتماـ الصيف فحسب، وا 

ثروة النفطية التي تبيف وجودىا بكثرة في السوداف. يضاؼ لمجانب االقتصادي، أف السوداف والدوؿ ال

األفريقية عمومًا شكمت بالنسبة لمصيف ورقة ضغط رابحة في المساومة حوؿ الممفات العالقة بينيا وبيف 

غرافية و غرافية والديمالغرب وفي طميعتيا ممؼ تايواف. فضبًل عف الرغبة الصينية في توسيع الرقعة الج

 -لعقيدتيا المبنية عمى الثورة الماوية، والتي جعمت مف الصيف بمدًا ميمًا في المنظومة االشتراكية

 . 205الشيوعية

تغّيرات دراماتيكية عمى الصراع المحتدـ في السوداف بعد  حاليةأخرى، حممت بداية األلفية المف جية 

ا مف الدائرة المحمية واإلقميمية إلى دائرة المحافؿ والمؤسسات أف أخذت األزمة منحنًى جديدًا عبر نقمي

، وزاد المساندة التي تتمقاىا الجماعات  الدولية، األمر الذي ضاعؼ الضغط الذي تعرضت لو الخرطـو

االنفصالية الجنوبية. كاف التغّير الكبير في المشيد السوداني ىو التوصؿ إلى معاىدة أوقفت االشتباؾ 

                                  
المجمة العربية لمعمـو )منى حسيف عبيد، "السياسة الصينية تجاه دوؿ شرؽ أفريقيا: السوداف نموذجًا"، لممزيد انظر:  204

 ص (:2011 ،29عدد  لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية، السياسية،
73 – 87. 
 .، المرجع نفسو87 – 73 ص منى حسيف عبيد، "السياسة الصينية تجاه دوؿ شرؽ أفريقيا: السوداف نموذجًا"، 205
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مستمر، وفتحت نافذة أمؿ ُتخرج السوداف مف دوامة العنؼ، وتحافظ عمى ما تبقى مف مقدراتو السوداني ال

المادية والبشرية، خصوصًا بعدما أصبحت السوداف في مصاؼ الدوؿ المتأخرة أو الفاشمة بالمفيـو 

 . 206السياسي

احتضف المفاوضات  كانت المعاىدة التي تـ التوصؿ إلييا ىي معاىدة نيفاشا، نسبًة إلى المكاف الذي

. لـ يكف الجديد في المعاىدة ىو االستجابة 2005207بيف الفرقاء السودانييف في كينيا المجاورة عاـ 

لمطمب الجنوبييف في المساىمة الحقيقية في إدارة الدولة بكؿ أركانيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

نما منحيـ حؽ تقرير مستقبميـ بعد خمس  ، وىو ما كاف فخًا وقعت بو السوداف، 208سنواتواألمنية، وا 

وخطوة أولى نحو االنفصاؿ، وسمخ جزء أصيؿ مف الدولة السودانية عنيا. وقد جرى ذلؾ تحت وطأة 

تدخبلت المؤسسات الدولية والمصالح االستعمارية، التي انتيت بفصؿ جنوب السوداف عف باقي أراضيو 

 .2011209عاـ 

الجنوب والشماؿ أوزارىا، حتى بدأت تموح في األفؽ أزمة قديمة  ما أف وضعت الحرب األىمية بيف

، وىي أزمة دارفور الت ي يصعب فصميا عف باقي األزمات. جديدة خيمت عمى المشيد السوداني المأزـو

نت أزمة دارفور نتاجًا طبيعيًا لمتدخبلت الخارجية مف جية، ولممارسات الخرطـو مف جية أخرى، فمـ اك

نما امتد إلى كامؿ الجغرافيا السودانية، وسطيا وشرقيا يقتصر نطاؽ التد خبلت الخارجية عمى الجنوب وا 

ما وأف وشماليا وجنوبيا وغربيا. يبدو أف عدوى انفصاؿ الجنوب امتدت إلى بقية أجزاء السوداف، ال سيّ 

                                  
مصر: القاىرة، مؤسسة مجمة السياسة الدولية، )كريـ القاضي، "مفاوضات نيفاشا بيف مؤشرات النجاح وعوامؿ الفشؿ"،  206

 .236 ص (:2005 ،159عدد األىراـ، 
 .، المرجع نفسو236 ص ضات نيفاشا بيف مؤشرات النجاح وعوامؿ الفشؿ"،كريـ القاضي، "مفاو  207
تعتبر أقصر الحموؿ لموصوؿ إلى االنفصاؿ واالستقبلؿ عف الدولة األـ ىي ممارسة حؽ تقرير المصير، وتكوف نتيجة ىذا  208

 مفة عمى أكمؿ وجو.الحؽ حتمية نحو االنفصاؿ إذا كانت الدولة األـ الُمراد تقسيميا ال تقـو بوظائفيا المخت
 ، مرجع سابؽ.177 – 176 ص شافعي، "التطور التاريخي لمصراع بيف شماؿ وجنوب السوداف":بدر حسف  209
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يتبع ذلؾ مف الخرطوـ لـ ُتعالج األزمة بمنطؽ سميـ قائـ عمى تحقيؽ التكامؿ والتماثؿ واالندماج، وما 

متطمبات اقتصادية واجتماعية وسياسية تـ تجاىميا. فالعبلج األمني أدى إلى نتائج عكسية وسمبية، 

وتسبب في نقؿ مسألة دارفور إلى المحافؿ والمحاكـ الدولية، واستخداميا كورقة مساومة أو ضغط عمى 

 سيتـ تسميط الضوء عمييا الحقاً وىذه األزمة )دارفور( . 210الخرطوـ لتحقيؽ انفصاؿ الجنوب عف السوداف

 .في ىذا الجزء مف الدراسة

غرإق إدلوةل ابلأزمات إملفتؼةل آالت إؤ  إمفلرة إمثاهية: مأ

أتي أكمو إما في تحقيؽ الُمراد مف ىذه األزمات أو األزمات في الدوؿ ال ُبّد وأف ي إف القياـ بافتعاؿ

، ونظرًا لمضعؼ الذي تعاني منو الدوؿ إلشكاؿوبالتالي زيادة قوة وترابط الدولة المستيدفة با ،فشميا

المستيدفة خصوصًا السوداف والعراؽ، فإف ترجيح إمكاف تحقيؽ اإلشكاؿ ليدفو ىو األمر المتوقع نظرًا 

، خصوصًا في ظؿ االستقبلؿ الحديث ة في نظاميا الحديث لدى ىذه البمدافلضعؼ فكرة وتكويف الدول

تجربة حقيقية لمواجية المشاكؿ التي تقع فييا الدوؿ، وكذلؾ استمرار  عدـ وجود ،وبالتالي .لكبل الدولتيف

بما ال يترؾ مجااًل ليذه الدوؿ لحؿ و  ،التوجييات الخارجية ليذه الدوؿ بما يتوافؽ مع مصمحة الموجو

إشكاالتيا بنفسيا فتقع فريسة ما يخططو اآلخريف ليا، فتجد نفسيا في نياية المطاؼ أنيا الخاسر الوحيد 

بالرغـ مف الثمف الباىظ الذي تدفعو لتخطي ىذه  ، وما زالت،كؿ الصراعات التي خاضتيا في

 الصراعات.

                                  
عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية،)رخا أحمد حسف، "السوداف والتحديات الداخمية والخارجية"،  210

 .127 – 121 ص (:2010 ،142
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ف  العراؽ والسوداف أدى إلى آثاروعميو، فإف الوضع الواقعي الذي عاشتو  متقاربة بيف الدولتيف وا 

جبرًا عنيما لمحفاظ بررات صناعة اإلشكاؿ، ففي الحالتيف اضطرت الدولتيف اختمفت مسميات الجغرافيا ومُ 

 عمى كيانيما ونظاميما السياسي إلى التخمي عمى األرض أو عمى الورؽ عف جزء مف جغرافيتيما.

وعميو، سيتـ تناوؿ األزمة التي مرت بيا دولتي العراؽ والسوداف مف خبلؿ ىذه الفقرة في أواًل المآالت 

 المتشابية، وثانيًا المآالت المتباينة.

آالت إمل  :أأوالً   ةتشاهبإملأ

كاف أحد أبرز أىداؼ المستعمر مف ىيكمة الدولة ومؤسساتيا في العراؽ والسوداف ضماف التمتع بمزايا 

ىذيف البمديف االقتصادية والجغرافية، ووضعيما في دائرة التبعية. وقد تطمب ىذا األمر فرض االحتبلؿ 

وجعؿ مصيرىا السياسي مرتبطًا المباشر عمييما، ثـ توظيؼ طبقة سياسية موالية لو وحامية لمصالحو، 

بمصيره، رغـ أنيا أصبحت الحقًا األداة الرئيسية لمحكـ في الدولتيف. وقبؿ خروج المستعمر مف العراؽ 

االقتصادية والسياسية قّيدت نشاطيما في تحقيؽ  211والسوداف فرض عمييما مجموعة مف االتفاقيات

بمصيرىما ومواردىما اليائمة حتى بعد جبلئو. وقد  التنمية المفترضة، وأبقت لو اليد العميا في التحكـ

استمرت تبعية كؿ مف العراؽ والسوداف في مراحؿ الحقة، أثناء الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة 

األمريكية واالتحاد السوفيتي السابؽ، لمقوتيف الدوليتيف العظمييف في إطار محاوالت كؿ طرؼ توسيع 

 السياسية والعسكرية واأليديولوجية في العالـ.مناطؽ سيطرتو االقتصادية و 

                                  
. ومف أبرز المعاىدات 1930، 1927، 1926، 1922عاىدات التي فرضت عمى الدولة العراقية كانت في أعواـ أبرز الم 211

 التي وقعت عمييا مصر ألف السوداف لـ يكف كيانًا مستقبًل. 1936التي قّيدت السوداف كانت معاىدة عاـ 
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لقد أظيرت الدراسة أف جانبًا ميمًا مف استمرار أزمة الدولتيف العراقية والسودانية ىو ديمومة التدخبلت 

والرقابة الخارجية، وعدـ التحرر مف وطأة المستعمر حتى في مرحمة االستقبلؿ النسبي. وُيستدؿ عمى 

ي تعرضت لو الدولتاف في العقد األخير مف القرف الماضي والذي أفضى في مف الحصار الذ أيضاً  ذلؾ

وىذا ما ُيركز عميو ىذا الجزء مف  ،التسبب بمزيد مف الضغوطات عمييمانياية المطاؼ إلى إفشاليما و 

  .أيضاً  الحقاً  بالتحميؿ والنقاش الدراسة

في أزمة الدولتيف سيطرة الدوؿ  مف أبرز األدوات التي كاف ليا دور إضافيكما تبيف الدراسة أف 

الكبرى عمى المؤسسات االقتصادية الدولية والتحكـ بسياساتيا تجاه الدوؿ النامية، ومف ضمنيا العراؽ 

والسوداف. وتبرز في ىذا اإلطار السياسات المتبعة مف قبؿ ىذه المؤسسات كصندوؽ النقد الدولي والبنؾ 

العابرة لمحدود التي فرضت عمييما مجموعة شروط مقابؿ تمقييا  الدولي ومنظمة التجارة الدولية والشركات

يطرة ، مما أضعؼ قدرة البمديف عمى المنافسة أو التخمص مف وطأة الس212المساعدات والقروض البلزمة

  .الخارجية

خراجيما مف   في ظؿ ىذا المشيد المعقد كاف الدور اإلسرائيمي حاضرًا، فإضعاؼ العراؽ والسوداف وا 

لتحقيقو عبر اإلستيداؼ المباشر وغير المباشر لكبل  ”إسرائيؿ“المعادلة اإلقميمية كاف ىدفًا قديمًا سعت 

ال سّيما الواليات المتحدة  البمديف العربييف مف خبلؿ اإلرتباط باألىداؼ االستراتيجية لمقوى الكبرى،

األمريكية وسياساتيا نحو العراؽ والسوداف والعالـ العربي. وىذا ما ُيفسر جانبًا ميمًا مف تفاقـ أزمة 

 وحتى تاريخو. 2003الدولتيف منذ احتبلؿ العراؽ عاـ 

                                  
ضوء عمييا في نياية الجزء األوؿ مف ىذه الدراسة.يجدر التنويو أف األدوات الُمشار إلييا في المتف أعبله سيتـ تسميط ال  212  
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آالت إملتباينة :اثهياً   إملأ

نما بدأ  ُيمارس دوره في التأثير عمييما بأساليب لـ يتوقؼ نشاط المستعمر بجبلئو عف البمديف، وا 

وطرؽ مختمفة، اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وأمنيًا، دوف الحاجة إلى تحريؾ جيوشو عمى األرض كما كاف 

يفعؿ سابقًا. ومف ذلؾ أف العراؽ تعرض بعد استقبللو لمعديد مف التدخبلت المباشرة التي عكست 

. نتج عف ىذا التدخؿ 2003عميو، كاف آخرىا الحرب األمريكية عاـ استمرارية الرقابة والييمنة الخارجية 

عادة ىيكمتيا وصياغة نظاميا السياسي وبنيتيا القانونية  إضعاؼ الدولة العراقية وتفكيؾ مؤسساتيا، وا 

 واإلدارية بشكؿ كامؿ. وفتح الباب أماـ تدخبلت خارجية أخرى، ولو بشكؿ غير مباشر.

، أف مؤسسات الدولة العراقية وبنيتيا القانونية لبارز بيف العراؽ والسودافامف مظاىر التبايف وعميو، 

، بداًل مف إعادة صياغة أىدافيا وتغيير طبيعتيا 2003واإلدارية تفككت نتيجة لبلحتبلؿ األمريكي عاـ 

تحاد اعتمادًا عمى بقاء الدولة ومؤسساتيا كما جرى في الدوؿ الشيوعية في أوروبا الشرقية عندما سقط اال

 لدولة العراقية عمى النيوض بالواقع العراقي ضعيفة. االسوفيتي. وىو ما جعؿ قدرة 

أما السوداف فمـ يتعرض لغزو مباشر كما جرى لمعراؽ، وتبعًا لذلؾ كاف حجـ وشكؿ التغيير مختمفًا 

وب دوف أف تمامًا رغـ استمرار التدخؿ الخارجي عبر قنوات الحرب األىمية، التي أدت إلى انفصاؿ الجن

 بؿ كاف ،ساتو كما جرى في الدولة العراقيةيؤدي ذلؾ إلى سقوط النظاـ الحاكـ في الخرطوـ أو تفكؾ مؤس

د عمى الحرب األىمية التي زرع بذورىا وغّذاىا عبر وقوفو سياسيًا وعسكريًا إلى جانب القوى اعتماال

اع األخرى مثؿ دارفور. كما استخدمت الجنوبية التي حاربت الدولة ألربعة عقود تقريبًا، ومناطؽ النز 

القوى الكبرى في السوداف أدواتيا الحديثة مثؿ محكمة الجنايات الدولية في قضية دارفور لمضغط عمى 

نظاـ الحكـ في مسألة انفصاؿ الجنوب واستقبللو، إضافة إلى العقوبات االقتصادية التي فرضت عمى 
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في نياية الجزء  بالتحميؿ والنقاش ا ما تركز عميو الدراسة، وىذاف طواؿ فترة حكـ البشير تقريباً السود

  األوؿ.

 إملبحث إمثاين: تؼاظم إمتدخل إخلاريج يف صناػة إلأزمات إدلإخوية 

في افتعاؿ األزمات الداخمية في العراؽ والسوداف  ةالخارجي فاعيؿعمى دور الم مبحثيركز ىذا ال

خبلؿ األلفية الحالية، وتحديدًا دور الدوؿ المجاورة لكبل البمديف. وقد برز خبلؿ ىذه الفترة في العراؽ 

ظاىرة التعصب والتطرؼ والفوضى المصاحبة ليما، بينما ظيرت في السوداف أزمة دارفور في الوقت 

وتأثير كبيريف زادا مف تعقيد المشيد السوداني وعبلقات الدولة السودانية عينو، التي كاف ليا صدًى 

عمى أدوار المنظمات اإلقميمية، وتحديدًا  مبحثخبلؿ ىذا ال أيضاً  ة. وقد ركز الباحثالداخمية والخارجي

بمديف جامعة الدوؿ العربية واالتحاد اإلفريقي )منظمة الوحدة اإلفريقية سابقًا(، في أزمة الدولة في ال

 العربييف.

سيتـ تناوؿ ىذا المبحث مف خبلؿ فقرتيف، الفقرة األولى تتناوؿ بروز ظاىرة الفوضى، بينما تتناوؿ 

 الفقرة الثانية تعاظـ ظاىرة العولمة.

 إمفلرة إلأوىل: بروز ظاهرة إمفوىض

ف، وكاف لقد ظيرت وتنامت بعض المعطيات التي ألقت بظبلليا عمى الوضع السياسي واألمني لمدولتي

إلى فقداف الدولة السيطرة عمى أجزاء كبيرة منيا، مما  التطرؼ والتعصب التي أدت ظاىرة يا بروزمف أىمّ 

إذ كاف اليدؼ مف  بأنيا فوضى منظمة وليست عشوائية. طمؽ عميياأدى إلى نشوء فوضى يمكف أف يُ 

عمى بعض األماكف المشتعمة، بما  تأجيج ىذه الفوضى إفقاد الدولة لقدرتيا األمنية والسياسية في السيطرة

والتي تكوف غالبًا ردة فعؿ عمى تصرفات الفوضى  ،يصؿ بيذه الدوؿ إلى نقطة البلرجوع في قراراتيا
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يكوف  ،وبالتالي ب ليا أثناء التخطيط ليذه الفوضى.والتي تيدؼ إلى ايقاع الدوؿ في ما نص ،المنظمة

فتفقد ىذه الدوؿ كينونتيا  ،كنيا مف السيطرة عمييامّ لذي يُ تعامؿ الدوؿ مع ىذه الظواىر أقؿ مف المستوى ا

ومكانيا وتصبح بعد تفشي ىذه الظواىر التي تشترؾ في صناعة الفوضى دواًل منيكة تستجدي بقائيا مع 

 إعطائيا تنازالت سيادية تعبر عف ضعؼ في التعامؿ مع ىذه الفوضى.

بروز ظاىرة الفوضى في العراؽ، بينما سنتناوؿ  ؿىذه الفقرة مف خبلؿ أواًل مفاعيوعميو، سيتـ تناوؿ 

 بروز ظاىرة الفوضى في السوداف.مفاعيؿ ثانيًا 

 بروز ظاهرة إمفوىض يف إمؼرإق أأواًل: مفاغيل

 دور الجيات الفاعمة في صناعة ظاىرة التعصب والفوضى . أ

مؤسساتيا المدنية ، وتفكيؾ 2003أدى سقوط الدولة العراقية كنتيجة لبلحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 

والعسكرية إلى تفشي ظاىرة التطرؼ والفوضى في المجتمع العراقي. وأصبحت ىذه الظاىرة تشكؿ أىـ 

منذ بدء ما يسمى بػ "الربيع العربي" وحتى تاريخو. فقد أفقدت  عمى األقؿ األزمات التي يعاني منيا العراؽ

عمى أجزاء مف إقميميا، وتسببت في استنزاؼ  ىذه الظاىرة الحكومة العراقية، ولو بشكؿ مؤقت، السيطرة

طاقات العراؽ وموارده المتاحة عمى حساب جيود التنمية المفترضة، وأضعفت قدرة الدولة العراقية عمى 

المواجية بسبب طغياف الطابع الطائفي والمذىبي عمى مؤسساتيا العامة، ومف ضمنيا المؤسسة العسكرية 

لمستعمر األمريكي لمنظاـ السياسي بعد سقوط النظاـ العراقي، وبسبب واألمنية، وذلؾ تأثرًا بصياغة ا

 .213الخمفية الطائفية األحزاب والحركات المعارضة التي استممت الحكـ في العراؽ بعد سقوط النظاـ

                                  
لممزيد مف اإليضاح انظر: غازي دحماف، "وجية نظر: كيؼ يؤثر الصراع الدولي واإلقميمي عمى مستقبؿ سورية  213

. ونصر محمد 66 -55 ص (:2013 ،153عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية،)والمنطقة؟"، 
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لقد شّكمت ظاىرة التطرؼ بشكؿ أو بآخر عامبًل مساعدًا في تحقيؽ أىداؼ المستعمر ومشاريعو 

عراؽ وتجزئتو وفقًا ألسس وقواعد طائفية ومذىبية، ُيقيـ مف خبلليا دواًل صغيرة تابعة الرامية إلى تقسيـ ال

. ولعؿ ما 214”إسرائيؿ“لو، وبعيدة في الوقت نفسو عف معاداة مصالحو في المنطقة العربية أو معاداة 

سريع  بشكؿ 2014ُيفسر ذلؾ ىو طريقة التعامؿ مع ىذه الظاىرة، حيث تحركت القوى االستعمارية عاـ 

إلنقاذ أربيؿ عاصمة إقميـ كردستاف العراؽ مف تمدد ظاىرة التطرؼ إلييا. في المقابؿ، لـ يحدث ىذه 

التحرؾ لحماية الدولة العراقية التي فقدت السيطرة، ولو بشكؿ مؤقت، عمى محافظات عراقية عدة مثؿ 

تعمر أراد مف حماية حكومة األنبار ونينوى وأجزاء مف محافظة بغداد. يعود ىذا التناقض إلى أف المس

إقميـ كردستاف، الحميؼ التقميدي لو، أف ُيحافظ عمى مصالحو الحيوية في اإلقميـ سّيما الثروة النفطية التي 

شّكمت بؤرة التركيز في االىتماـ الخارجي بو، وأراد أيضًا أف ُيبقي اإلقميـ حجر عثرة أماـ أي محاولة 

 . 215التكامؿ في ظؿ نزعات اإلقميـ الكردي االنفصاليةعراقية إلنجاز حالة مف االندماج أو 

ال يؤدي ما تطرحو القوى الخارجية عمى الدولة العراقية مف حموؿ لمواجية ظاىرة الفوضى والتطرؼ 

إلى معالجتيا بقدر ما يؤدي إلى مزيد مف الشرذمة والتفكؾ في بنيتيا االجتماعية وكيانيا السياسي. ولعؿ 

انت تنسجـ ومخطط "بوؿ بريمر" الساعي إلى تقسيـ العراؽ لثبلثة كيانات صغيرة أىـ الحموؿ المقترحة ك

طابعيا طائفي وعرقي: سنية وشيعية وأخرى كردية. وىذا يتضح مف كيفية تصميـ بريمر لمنظاـ السياسي 

                                                                                                       
عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)المعادالت الجديدة: مستقبؿ الدولة في العالـ العربي"، عارؼ، "

 .63 ص (:2011 186
 -33 ص (،2015رىاب نوفؿ، مشروع مقاومة تقسيـ العراؽ وتفتيتو )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، لممزيد انظر:  214
41 ،61 _70 ،157- 165. 
 ، مرجع سابؽ.124 -118 ص حسيف، الطائفية والسنة المسمحة وداعش في العراؽ،ميراف عودة و جياد  215
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، إذ أصبحت عممية إشغاؿ المواقع العميا في الدولة 2003العراقي بعد سقوط نظاـ صداـ حسيف عاـ 

 . 216ة بالمحاصصة الطائفية كما ىو الحاؿ في لبنافمحكوم

لفيـ األسباب األخرى التي قد ُيعزى إلييا تفشي ظاىرة التعصب والفوضى في العراؽ، ال ُبّد مف تناوؿ 

الدور اإلقميمي في أزمة الدولة العراقية بشكؿ عاـ، مع تركيز النقاش عمى فترة ما بعد احتبلؿ العراؽ عاـ 

الدوؿ ذات القرب الجغرافي المباشر والدوؿ ذات في ىذا اإلطار سنتناوؿ دور و . ، وحتى تاريخو2003

 ، وذلؾ عمى النحو التالي:القرب الجغرافي المفترض

كوميية ذإت كرب جغرإيف  .1  مبارشدول إؤ

 الفاعمية والتأثير :ينيراالدور اإل  -

عادة تشكيؿ العبلقة معو بما مدخبًل لتغمغؿ إيراف في العراؽ،  2003شّكؿ انييار النظاـ البعثي عاـ  وا 

يخدـ مصالحيا السياسية واالقتصادية. أتى ذلؾ بعد صراع تاريخي طويؿ بيف البمديف استنزؼ الكثير مف 

مواردىما، وفاقـ أزمة الدولة العراقية، وحّد مف قدرة إيراف عمى التمدد وزيادة نفوذىا في العالـ العربي. كاف 

ىيكمة الدولة العراقية وصياغة النظاـ السياسي الجديد انطبلقًا مف تأثيرىا  الدور اإليراني بارزًا في إعادة

عمى القوى السياسية العراقية المعارضة لحكـ البعث سواء كانت شيعية أـ كردية، حيث أف مف تولوا أمور 

س الحكـ أتوا مف منافييـ في إيراف مثؿ النخب الحزبية التي تنتمي إلى كؿ مف "حزب الدعوة، والمجم

وغيرىا مف األحزاب والشخصيات الشيعية. يضاؼ لذلؾ ما تمتمكو إيراف مف  217األعمى لمثورة اإلسبلمية"

قدرة عمى ضبط الوقائع عمى األرض بحكـ معرفتيا الجيدة بطبيعة المجتمع العراقي ومكوناتو المختمفة، 

                                  
 ، المرجع نفسو.127، 84 -76 ص حسيف، الطائفية والسنة المسمحة وداعش في العراؽ،ميراف عودة و جياد  216
، 84 -76، 5 ص(، 2016بي لممعارؼ، عمي العبيدي، تاريخ الصراع العراقي اإليراني الحديث )القاىرة: المكتب العر  217

123- 134. 
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مع قبوؿ األغمبية الشيعية  مما ساعدىا في تعبئة الفراغ الناتج عف انييار الدولة العراقية ومؤسساتيا

 .218لذلؾ

أسدت الواليات المتحدة األمريكية إليراف خدمة سياسية غير مقصودة باحتبلليا لمعراؽ وأفغانستاف، 

حيث أطاحت بنظاميف كانا مف ألد أعداء النظاـ اإليراني، وىو ما فتح المجاؿ إليراف لتصبح قوة إقميمية 

تدخؿ في شؤوف الدوؿ اإلقميمية األخرى إضافة إلى العراؽ يحسب حسابيا في المنطقة، ومكنيا مف ال

 . 219مثؿ: اليمف، والبحريف، وسوريا، ولبناف

تجمى الدور اإليراني في أزمة الدولة العراقية في الفترة التي أعقبت إسقاط حكـ صداـ حسيف في أربعة 

، لكف بما يؤدي إلى ىشاشة مسائؿ رئيسة: أواًل، الضغط باتجاه تحويؿ العراؽ إلى دولة فيدرالية مركبة

ضعاؼ المركز )بغداد(، وذلؾ لمحيمولة دوف تمكف العراؽ ذي الموارد اليائمة مف أف  النظاـ السياسي وا 

ُيصبح مستقببًل دولة متماسكة قد ُتعيد تشكيؿ توازف القوة مع إيراف أو إعادة تيديدىا كما جرى خبلؿ حكـ 

الية ُيشكؿ بالنسبة إليراف البديؿ المناسب الستيعاب اإلقميـ البعث السابؽ. زد عمى ذلؾ، أف خيار الفيدر 

الكردي في ظؿ نزعاتو االستقبللية، وكابحًا في الوقت نفسو لؤلقمية الكردية عمى أراضييا. فيذا الخيار ال 

 . 220ُيّشكؿ تيديدًا إليراف في ظؿ تماسؾ نظاميا السياسي وقاعدتو االجتماعية

بمسمياتو السياسية المختمفة في احتكار العمؿ السياسي أو السمطة  ثانيًا، محاباة المكوف الشيعي

السياسية، وتجاىؿ المكونات األخرى سّيما أتباع وقوى المذىب السني الذيف تعرضوا لمتيميش والمبلحقة 

في إطار سياسة اجتثاث البعث التي اتبعيا النظاـ الحاكـ في العراؽ. وقد وظفت إيراف أكثرية الطائفة 

                                  
 .، المرجع نفسو140 -136، 134 -123 صعمي العبيدي، تاريخ الصراع العراقي اإليراني الحديث،  218
سرائيؿ"،  219 مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،)محمد السعيد إدريس، "خريطة معقدة: الصراع اإلقميمي بيف إيراف وتركيا وا 

 .68 - 67 ص (:2014 ،196عدد  مؤسسة األىراـ،
سرائيؿ"، 220  .، مرجع سابؽ68 – 67 ص محمد السعيد إدريس، "خريطة معقدة: الصراع اإلقميمي بيف إيراف وتركيا وا 



َسة لأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إلأول : إ  همينة إمتشابه يف إملفاغيل إخلارجية إمل َؤس ِّ

117 
 

ة ضمف التركيبة السكانية العراقية لدعـ المحاصصة الطائفية في إدارة النظاـ السياسي لضماف الشيعي

 . 221نفوذىا ومصالحيا في العراؽ والعالـ العربي

ثالثًا، السيطرة عمى المؤسسة األمنية بمكوناتيا المختمفة في العراؽ اعتمادًا عمى تفكؾ الجيش العراقي 

ترتب عمى ذلؾ مف تشكيؿ فرؽ عسكرية ذات توجو طائفي، شيعية في  كنتيجة لبلحتبلؿ األمريكي، وما

غالبيتيا، مدعومة إيرانيًا، حيث أصبحت الحقًا ضمف تشكيبلت الجيش العراقي الجديد مثؿ قوات الحشد 

يراف. إضافة إلى التواجد العسكري  الشعبي التي تديف بالوالء لممرجعيات الدينية الشيعية في العراؽ وا 

مباشر وغير المباشر مف خبلؿ تواجد بعض القوى العسكرية واألمنية اإليرانية، والعديد مف واألمني ال

 . 222القادة العسكرييف عمى شكؿ مستشاريف

وحتى  2003رابعًا، التحكـ في الطبقة السياسية الحاكمة في العراؽ منذ سقوط النظاـ البعثي عاـ 

 . 223تاريخو تبعًا لما تـ ذكره سابقاً 

ر اإليراني كاف عامبًل مساعدًا في غمبة الطابع الطائفي عمى مؤسسات النظاـ السياسي يتضح أف الدو 

العراقي، وما أفرزه ذلؾ مف تأثير سمبي عمى قضايا عديدة مثؿ: المواطنة، واالستقرار، والتبعية، وغياب 

عقود الماضية، التنمية نتيجة الستنزاؼ الموارد في ظؿ الدمار الشامؿ الذي أطاح بمنجزات العراؽ في ال

إضافة لظاىرة الفساد المستفحمة. وفي ظؿ الصراعات واالنقسامات الطائفية التي قّيدت الحكومات 

العراقية المتعاقبة في اتخاذ القرار وممارسة النشاط السياسي خبلؿ الفترة التي أعقبت حكـ البعث، وما 

                                  
القاىرة، مؤسسة  مصر: مجمة السياسة الدولية،)محمد السعيد إدريس، "إيراف وبناء الدولة العراقية: المصالح والسياسات"،  221

 .77 -74 ص (:2005 ،162عدد  األىراـ،
لممزيد انظر: إيماف  ، مرجع سابؽ.152 -146، 142 -137 ص العبيدي، تاريخ الصراع العراقي اإليراني الحديث،عمي  222

أحمد رجب، النظاـ اإلقميمي العربي في مرحمة ما بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .297 -293 ص (،2010

 .، مرجع سابؽ162 -155 ص العبيدي، تاريخ الصراع العراقي اإليراني الحديث،عمي  223
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والتفتت الداخمي العمودي لكياف شكمو ذلؾ مف بيئة خصبة لبروز ظاىرة التعصب الطائفي والفوضى، 

 العراؽ االجتماعي عمى أساس مذىبي وعرقي ومناطقي. 

 األقميات بوابة التدخل  الدور التركي:  -

شّكؿ العراؽ تاريخيًا أىمية استراتيجية بالغة لدى تركيا، ال سيما منذ اكتشاؼ ثروتو النفطية في 

البيتيا في شماؿ العراؽ. كما أف العراؽ ىو البمد السنوات األخيرة مف الحكـ العثماني، والتي تتركز غ

العراقي  -الثاني بعد تركيا مف حيث حجـ المكوف الكردي في أراضيو. بدأت إرىاصات الصداـ التركي

تبعًا التفاقية سايكس بيكو، عندما حاولت تركيا انتزاع  1920منذ تكويف الدولة العراقية الحديثة عاـ 

التسويات التي جرت بيف القوى االستعمارية كما بينت الدراسة في مواضع الموصؿ مف العراؽ في إطار 

سابقة، وذلؾ ألىداؼ اقتصادية تتعمؽ بالنفط، وأخرى سياسية تتمثؿ في التصدي ألي محاولة لنشوء كياف 

سياسي كردي قد ُيغير شكؿ الخارطة السياسية لتركيا ودوؿ أخرى في المنطقة. ورغـ فشميا في تحقيؽ 

نما أصبح محدودًا خبلؿ العيديف الممكي والجميوري ذلؾ، إال  أف تدخميا في شماؿ العراؽ لـ ينتِو وا 

والحصار  1991باستثناء العقد األخير مف القرف الماضي جراء الحرب األمريكية عمى العراؽ عاـ 

 . 224الشديد الذي أتاح لتركيا التغمغؿ في أراضيو

ف كاف 2003ر الدولة العراقية تبعًا لمغزو األمريكي عاـ اشتد التغمغؿ التركي في العراؽ بعد انييا ، وا 

بمستوى أقؿ مقارنة مع الدور اإليراني، حيث حاولت تركيا التدخؿ في الشأف العراقي مف بوابة فرض 

وصايتيا عمى المكوف التركماني ومحاولة فرض حكـ ذاتي خاص بالتركماف عمى غرار التجربة 

                                  
لبناف: بيروت، مركز الدراسات اإلستراتيجية والبحوث  مجمة شؤوف األوسط،)العراقية"،  محمد نور الديف، "تركيا والحرب 224

 .189 -184 ص (:2003 ،111عدد  والتوثيؽ،
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، ولو 2014صؿ تحت سيطرة تنظيـ الدولة اإلسبلمية )داعش( عاـ . كما ساىـ وقوع المو 225الكردية

بشكؿ مؤقت، في تبرير التدخؿ التركي في الشأف العراقي مف بوابة حماية األقميات وحقوؽ اإلنساف، ال 

بؿ االستفادة مف ظاىرة التطرؼ في كبح جماح اإلقميـ الكردي ذي النزعة االستقبللية، وضماف السيطرة 

 . 226عمى حقوؿ البتروؿغير المباشرة 

لقد كاف الدور التركي تاريخيًا عامبًل مساعدًا في عدـ استقرار الدولة العراقية مف خبلؿ استغبلليا 

لممشيد الفسيفسائي في العراؽ أو مف خبلؿ المعب عمى مسألة التناقضات في بنية العراؽ االجتماعية 

الكردي. إضافة إلى دورىا في استنزاؼ الموارد  كمحاباة األقمية التركمانية وتضييؽ الخناؽ عمى المكوف

 النفطية العراقية تبعًا لما تـ ذكره سابقًا. وبالتالي، فإف وجود دولة عراقية مأزومة يخدـ المصالح التركية. 

 بين الوحدة والتجزئة :وريا والدولة العراقيةس -

في مختمؼ الحقب التاريخية في خّيـ الخبلؼ السياسي عمى العبلقة بيف الدولتيف السورية والعراقية 

فترة ما بعد االستقبلؿ، وانعكس ذلؾ بظبللو عمى عبلقاتيما الداخمية والخارجية بمزيد مف االضطراب 

والتعقيد. ورغـ ما سبؽ حدثت بعض المحاوالت لخمؽ حالة مف التكامؿ أو االندماج بيف البمديف انطبلقًا 

لثقافي، والتجانس الفكري لدى الطبقة السياسية فييما، والتي مف التماثؿ والتشابؾ الجغرافي والتاريخي وا

عندما انتيى حكـ حزب البعث في العراؽ،  2003وحتى عاـ  1963تولت الحكـ في البمديف منذ عاـ 

 . 227نتيجة الغزو األمريكي، مع بقاء حكـ نظيره البعثي في سوريا

                                  
 .، المرجع نفسو189 -184محمد نور الديف، "تركيا والحرب العراقية"، ص  225
 ،207عدد مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، ة، مجمة السياسة الدولي)اإليراني في العراؽ"،  -كـر سعيد، "التقاطع التركي 226

 .143 -140 ص (:2017
"،  -مصطفى عبد العزيز مرسي، "العبلقات العراقية 227 مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،)السورية.. نحو مزيد مف التأـز

 .89 -88 ص (:2005 ،162عدد  مؤسسة األىراـ،
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مشترؾ عند نشأة الدولتيف تبعًا كانت أولى المحاوالت أو المساعي لخمؽ مشروع سياسي وحدوي 

التفاقية سايكس بيكو، وما أعقبيا مف توجو بعض األوساط العراقية والسورية خبلؿ الفترة التي سبقت 

تنصيب فيصؿ األوؿ ممكًا عمى سوريا، لضـ البمديف تحت حكـ واحد بقيادتو الممكية. لكف المستعمر حاؿ 

اتفاقية التجزئة المذكورة آنفًا. وجاءت المحاولة الثانية بعد  دوف إنجاح ىذه المحاولة األولية التي تناقض

تولي حزب البعث العربي االشتراكي إدارة شؤوف الحكـ في كبل البمديف، ومحاولتو استنساخ التجربة 

، وذلؾ تبعًا لما تـ ذكره 1961وحتى  1958الوحدوية الثنائية التي جرت بيف مصر وسوريا منذ عاـ 

 . 228اسـ مشتركة تربط العراؽ وسورياسابقًا مف وجود قو 

قد ُيعزى الخبلؼ السياسي بيف العراؽ وسوريا، وعدـ نجاحيما في إنجاز مشروع وحدوي إلى عامميف 

أساسييف: األوؿ مرتبط بالتأثر بالُمحدد الخارجي، القوى الكبرى، والذي كاف وما زاؿ عائقًا أماـ وحدة 

مر الفرنسي والبريطاني المحاولة األولى في ميدىا في ، كما جرى عندما أفشؿ المستع229الصؼ العربي

، وتكرر ذات الشيء عندما تأثر البمداف بالحرب الباردة 1920الفترة التي سبقت مؤتمر ساف ريمو عاـ 

بيف المعسكريف الشرقي والغربي في ظؿ انضماـ العراؽ في نياية العيد الممكي إلى حمؼ بغداد تحت 

 .230و ذلؾ مف تناقض مع التوجو السوري والمصري في المنطقة العربيةالضغط الخارجي، مع ما شّكم

أما العامؿ الثاني فقد كاف مرتبطًا بطبيعة النظاـ السياسي ونخبو في كبل البمديف، ومنيا غياب اإلرادة  

السياسية الوحدوية لدى الطبقة الحاكمة فييما. إذ أف ابتعاد النظاميف عف الطابع الديمقراطي وغمبة الطابع 

آلنية الضيقة أو التأثر بالنزعة السمطوي عمييما، وبحث النخب الحاكمة في البمديف عف مصالحيا ا
                                  

"، ص  .السورية.. -ةمصطفى عبد العزيز مرسي، "العبلقات العراقي 228  ، المرجع نفسو.89 -88نحو مزيد مف التأـز
 (:2015) 113السورية الواقع واآلفاؽ"، مجمة اآلداب، عدد  -أحمد سمماف محمد وفيصؿ شبلؿ عباس، "العبلقات العراقية 229
 ،2017-2-24بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، .345 -343 ص
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اإلقميمية في ظؿ سعي كؿ منيما لقيادة اإلقميـ، رغـ تماثميما الفكري، شّكؿ عقبة أماـ تحقيؽ التكامؿ أو 

 .231الوحدة

إذًا، لـ يكف التماثؿ الفكري بيف قيادة الحزبيف الحاكميف في العراؽ وسوريا دافعًا نحو التكامؿ بينيما، 

نما طغى العامبلف  الُمشار إلييما أعبله، سّيما خبلؿ حكـ كؿ مف حافظ األسد وصداـ حسيف، عمى وا 

العبلقة بيف البمديف، وكاف لذلؾ تأثير عمى فاعمية كؿ منيما عمى الصعيديف المحمي واإلقميمي. وقد 

ف لـ تصؿ إلى الصداـ المباشر، وقد تّمثؿ الدور السوري تجا ه أخذت المواجية بينيما أشكااًل متعددة، وا 

الدولة العراقية بالمعب عمى التناقضات العرقية لكياف العراؽ االجتماعي في منتصؼ السبعينيات مف 

ضعاؼ الدولة المركزية  سناد اإلقميـ الكردي في مواصمة حراكو لتقويض وا  القرف الماضي، وذلؾ بتشجيع وا 

راقية مف تحييد إيراف عف دعـ في بغداد برئاسة أحمد حسف البكر. وقد برز ىذا الدور بعد تمكف الدولة الع

 . 232اإلقميـ، عبر تسوية القضايا الخبلفية بينيما في نفس الفترة المذكورة آنفًا فيما ُعرؼ باتفاؽ الجزائر

بعد تولي صداـ حسيف السمطة في العراؽ في نياية السبعينيات مف القرف الماضي بدأت العبلقة مع 

، وكانت البد اية في وقوؼ سوريا سياسيًا وعسكريًا إلى جانب إيراف في دمشؽ تتجو نحو مزيد مف التأـز

حربيا الطويمة مع العراؽ، تحت مبرر أف العراؽ ىو مف بدأ بالعدواف عمى إيراف. ويتضح التوجو السوري 

مف العراؽ أكثر في أزمة الكويت، عندما وقفت دمشؽ موقفًا أبعد تجاه بغداد، حيث كانت جزءًا مف 

                                  
" -مرسي، "العبلقات العراقيةمصطفى عبد العزيز  231  .، المرجع نفسو90 -88 ص ،السورية.. نحو مزيد مف التأـز
 مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)خالد فياض، "تطور العبلقات السورية العراقية: الفرص والمخاطر"،  232

 .124 -122 ص (:1997 ،130عدد 
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ة الواليات المتحدة األمريكية ضد الدولة العراقية، وجزًء في الوقت نفسو مف المحور التحالؼ الدولي بزعام

 . 233العربي المشارؾ في التصدي الحتبلؿ الكويت

، فإف الموقؼ السوري كاف مختمفًا 2003وباالنتقاؿ إلى الحرب األمريكية األخيرة عمى العراؽ عاـ 

نما نتيجة لظيور مستجدات جديدة عمى الصعيديف ليس نتيجًة لتحسف العبلقة نسبيًا مع بغداد فحس ب، وا 

اإلقميمي والدولي. فيذه الحرب لـ تحَظ بموافقة عربية أو دولية أو قبوؿ مف األمـ المتحدة، وجاءت في 

أيموؿ/ سبتمبر التي وفرت لمواليات المتحدة مبررًا لتقسيـ العالـ إلى قسميف: األوؿ تمثؿ  11سياؽ أحداث 

الذي ينسجـ مع الرؤية األمريكية واإلسرائيمية، بينما كاف الثاني ىو محور الشر بمحور االعتداؿ 

المعارض لسياسة الواليات المتحدة. وكانت سوريا أقرب إلى المحور الثاني وفقًا لمتصنيؼ األمريكي 

سط، ، وعدـ تبنييا لمرؤية األمريكية ال سيما فيما يخص قضايا الشرؽ األو ”إسرائيؿ”بسبب معاداتيا لػ 

 .234وىذا ما ُيفسر الرفض السوري ليذه الحرب

بالرغـ مما سبؽ، فقد كاف لسوريا تأثير سمبي عمى الدولة العراقية جّراء سماحيا بعبور المقاتميف مف 

مختمؼ أنحاء العالـ إلى العراؽ لمقاومة المحتؿ األمريكي، وذلؾ وفقًا لما أشارت إليو بعض المصادر 

حدوث ارتدادات وانعكاسات عمى أمف واستقرار الدولة العراقية وكذلؾ السورية العراقية، وىو ما أدى إلى 

                                  
 .، المرجع نفسو124 -122 ص خالد فياض، "تطور العبلقات السورية العراقية: الفرص والمخاطر"، 233
 ،حسيف حافظ وىيب، "العبلقات العراقية السورية"، مجمة دراسات دولية/ تصدر عف مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 234

 ،2017-2-26بتاريخ:  العراقية، المجبلت األكاديمية العممية .123 -121، 115 ص (:2006) 30عدد 
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ذا كانت سياسة الدولة السورية مقصودة، فاليدؼ منيا ىو ترحيؿ أزماتيا 235أيضًا في مراحؿ الحقة . وا 

ضعافو كخصـ كما فعمت العديد مف الدوؿ األخرى المجاورة.   الداخمية إلى أماكف أخرى مثؿ العراؽ وا 

دور الدولة العراقية تجاه سوريا فكاف ىو اآلخر مؤثرًا مف خبلؿ قياميا بممارسات عديدة أىّميا،  أما

استغبلؿ العبلقة المضطربة بيف النظاـ السوري وبعض األوساط والقوى السورية والمبنانية والفمسطينية، ال 

حسيف لتقويض الحكومة  ( في محاولة مف صداـ1990 -1975سيما في فترة الحرب األىمية المبنانية )

السورية مف الداخؿ والخارج، رغـ عدـ التوافؽ الفكري بيف النخبة السياسية العراقية وبعض ىذه األوساط 

. وبالتالي، فإف فشؿ 236مثؿ جماعة اإلخواف المسمميف في سوريا، التي حظيت بدعـ تمؾ النخبة البعثية

المزايا المشتركة، أضعؼ قدرة الدولتيف عمى  النظاميف في إنجاز مشروع وحدوي تكاممي انطبلقًا مف

 مف التفوؽ في ميزاف القوى اإلقميمي. ” إسرائيؿ“التصدي لمتحديات الداخمية والخارجية المحتممة، ومّكف 

 إشكاليات النشأة وأولويات المصالح :األردن والعراق  -

في جوانب عديدة ومنيا الحكـ  ارتبط األردف تاريخيًا بالعراؽ، وذلؾ انطبلقًا مف حالة التماثؿ بينيما

الياشمي الذي اشتركت بو الدولتاف منذ نشوئيما في مطمع العشرينيات مف القرف العشريف وحتى عاـ 

. لكف شّكؿ األردف 237، عندما سقط الحكـ الياشمي في بغداد، وبقي نظيره في عماف قائماً 1958

ؿ المحيطة بالعراؽ؛ دورًا وتأثيرًا، وذلؾ نظرًا تاريخيًا، إضافة إلى الكويت، الحمقة األضعؼ في قائمة الدو 

                                  
السورية وآفاؽ التعاوف: دراسة تاريخية سياسية"، مجمة  -بيداء محمود أحمد وفردوس عبد الرحمف كريـ، "العبلقات العراقية 235

 ،2017-2-26بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، .411 -406 ص (:2010) 2كمية التربية، عدد 
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لمحدودية موارده البشرية والمادية المتاحة، ومحدودية تأثيره السياسي مقارنة بإيراف أو تركيا أو سوريا أو 

الخميج العربي أو مقارنة بالعراؽ نفسو. وبالرغـ مف ىذا التبايف، إال أف األردف لعب في بعض المراحؿ 

 . 238رًا متعددة تجاه الدولة العراقيةالتاريخية أدوا

قبؿ البحث في الدور األردني في األزمة العراقية، يجدر اإلشارة أف إشكالية النشأة أو التكويف لكبل 

الدولتيف انعكست سمبًا عمى تفاعميما في بعض المراحؿ التاريخية. فقد أتى نشوء األردف في مطمع 

يبات استعمارية خاصة كاف اليدؼ منيا إقامة منطقة عازلة العشرينيات مف القرف الماضي في سياؽ ترت

بيف دولة العراؽ، ذات الموارد اليائمة، وفمسطيف التي كانت مستيدفة مف قبؿ المشروع الصييوني 

المدعـو بريطانيًا. كما جاء نشوؤىا في سياؽ تنافس أبناء الشريؼ حسيف بف عمي عمى الزعامة في أقاليـ 

ؿ طموح أبييـ في إقامة دولة عربية موحدة، حيث تـ تنصيب فيصؿ ممكًا عمى المشرؽ العربي بعد فش

سوريا ومف ثـ عمى العراؽ، وأخيو عمي ممكًا عمى الحجاز، واقتطعت ألخييـ عبداهلل أجزاء مف ببلد الشاـ 

خطط والحجاز ليصبح بذلؾ ممكًا عمى شرؽ األردف تحقيقًا لرغبتو في الزعامة، وتنفيذًا لسياسة العزؿ الم

ليا استعماريًا. وقد شّكؿ ىذا التنافس مصدرًا إضافيًا لزيادة تغمغؿ المستعمر البريطاني في األردف والعراؽ 

 .239والحجاز

مف مؤشرات انعكاس إشكالية التكويف عمى العبلقة بيف العراؽ واألردف، أف بعض النخب السياسية 

لنشأة األردف بطريقة سمبية، فيي تعتبر أف األردف  العراقية، ال سّيما المتأثرة بالتيار القومي، كانت تنظر

نشأ ليمعب دورًا وظيفيًا في المنطقة تبعًا لما تـ ذكره سابقًا. وما عزز ىذه النظرة أف األردف وظِّؼ مف قبؿ 
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75http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93 

 ، المرجع نفسو.8 -5، 1 صحاـز عبد الحميد النعيمي، "العراؽ واألردف: دراسة في العبلقات السياسية"،  239

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9375
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9375
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بريطانيا في مطمع األربعينيات مف القرف الماضي في قمع ثورة التيار القومي في العراؽ بقيادة رشيد عالي 

ي. وىو ما ُيفسر بقاء العبلقات بيف البمديف منذ النشأة وحتى تشكيؿ االتحاد الياشمي بينيما عاـ الكيبلن

. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف األردف الرسمي كاف تاريخيًا أقؿ عداًء لممشروع 240في إطار محدود وضيؽ 1958

 . 241الصييوني مف العراؽ

في الخمسينيات مف القرف الماضي، العبلقة لقد أخرجت التحوالت السياسية، التي شيدىا العالـ العربي 

العراقية مف إطارىا السياسي الضيؽ والمحدود إلى إطار أوسع مف حيث التفاعؿ والتقارب.  -األردنية

متجسدًا بإقامة حكومة عراقية أردنية  1958وظير ذلؾ بنشوء اتحاد الحكـ الياشمي بيف الدولتيف عاـ 

 -1958ور المشروع الوحدوي بيف جميوريتي مصر وسوريا )مشتركة، وأتى ىذا التطور كنتيجة لظي

(، الذي أربؾ القيادة الياشمية في عماف وبغداد، ودفع بيا لمخروج مف دائرة القطرية الضيقة، عمى 1961

األقؿ ظاىريًا، في محاولة لتعزيز دورىا اإلقميمي، والتصدي النعكاسات نشوء الجميورية العربية المتحدة 

نتيا. لكف تجربة االتحاد الياشمي لـ تدـ سوى خمسة أشير بسبب التغيير العنيؼ الذي عمى حكميا ومكا

 . 1958242تعرض لو نظاـ الحكـ في العراؽ، وتحولو مف ممكي إلى جميوري في تموز عاـ 

كاف عدـ الثبات واالستقرار السمة المميزة لمعبلقة بيف عماف وبغداد خبلؿ العيد الجيموري، حيث عاد 

، إلى إطار ضيؽ ومحدود، وذلؾ بسبب 1979-1958التفاعؿ السياسي بيف الجانبيف، في الفترة ما بيف 

الجميوري والتيار عوامؿ عديدة منيا: أزمة نشأة الحكـ الجميوري في العراؽ، والتنافس بيف التيار 

المحافظ في النظاـ اإلقميمي العربي، واختبلؼ مواقؼ الطرفيف بشأف قضايا إقميمية متعددة، ال سّيما 
                                  

 ، المرجع نفسو.10، 7 ص حاـز عبد الحميد النعيمي، "العراؽ واألردف: دراسة في العبلقات السياسية"، 240
("، في دراسات في تاريخ األردف 1946 -1921ىاني الحوراني، "الدولة وتشكؿ النخب في شرقي األردف االنتدابية ) 241

 .154 ص (،2003مؤلؼ جماعي )عماف: دار سندباد لمنشر، ، االجتماعي
الكاممة لبلتحاد العربي الياشمي  مؤيد الونداوي، االتحاد العربي في الوثائؽ البريطانية: المجموعة الوثائقية البريطانية الرسمية 242

 .25 -22 ص (،2013)بيروت: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات،  1958بيف العراؽ واألردف لعاـ 
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التي قوبمت برفض عراقي شديد ومساندة أردنية في الوقت نفسو. ومع  1961قضية استقبلؿ الكويت عاـ 

ار الضيؽ إلى نطاؽ أوسع مف حيث تولي صداـ حسيف الحكـ في العراؽ بدأت العبلقة تخرج مف اإلط

( 1988 -1980التفاعؿ السياسي واالقتصادي واألمني، وظير ذلؾ جميًا أثناء حرب الخميج األولى )

يراف عندما دخمت األردف قائمة الدوؿ الُمعادية إليراف متضامنة مع العراؽ  . 243بيف العراؽ وا 

يف اإلقميمي والدولي في نياية الثمانينيات في ظؿ التطورات السياسية السريعة التي طرأت عمى المشيد

العراقية تتدحرج نحو التأـز والتعقيد، ال  -، أخذت العبلقة األردنية244وبداية التسعينيات مف القرف الماضي

بدأ األردف يبتعد عف العراؽ سياسيًا،  1991سّيما مف الناحية السياسية. فمنذ حرب الخميج الثانية عاـ 

سكر الُمعادي لو إقميميًا ودوليًا. وكانت أبرز مبلمح أو مظاىر ىذا التغّير الدخوؿ ويقترب أكثر مف الُمع

، وقبوؿ األردف بمجوء بعض القوى 1994في مفاوضات مع "إسرائيؿ" وتوقيع اتفاؽ سبلـ معيا عاـ 

تاحة المجاؿ ليا لمقياـ بنشاطات سيا سية السياسية العراقية المعارضة لنظاـ صداـ حسيف إلى أراضيو، وا 

مناىضة لبغداد، كما فعمت مف قبؿ إيراف، وكذلؾ سوريا. وقد ُيعزى ىذا التغّير في السموؾ السياسي 

                                  
 ، مرجع سابؽ.90 -87 ، صوآفاقيا المستقبمية" 2003األردنية بعد عاـ  -مجيد، "العبلقات العراقيةإياد عبد الكريـ  243
الذي أثير حوؿ موقؼ األردف مف حرب الخميج الثانية، لقد كاف األردف معارضًا الحتبلؿ العراؽ  ال ُبد مف توضيح الجدؿ 244

لمكويت، ومعارضًا في الوقت نفسو لقدـو أو استقداـ قوات دولية لمعالجة األزمة وذلؾ بعكس مواقؼ دوؿ عربية أخرى كمصر 
الؼ الدولي، وقد ُفسر ىذا الموقؼ عمى أنو تأييد أردني وسوريا المتيف شاركتا في حرب تحرير الكويت إلى جانب قوى التح

حاـز لمنظاـ العراقي. نتيجة ليذا الموقؼ حصؿ األردف عمى مساعدات عراقية نفطية سخية طواؿ فترة الحصار. لممزيد انظر: 
 ، مرجع سابؽ.25 -24 ، صالنعيمي، "العراؽ واألردف: دراسة في العبلقات السياسية"عبد الحميد 

مصر: القاىرة، حزب  مجمة اليسار،)صبلح يوسؼ، "األردف.. والعراؽ ىؿ يبقي االقتصاد عمى ما أفسدتو السياسة"،  وانظر:
 .54 -53 ص (:1999 ،108عدد  التجمع الوطني التقدمي الوحدوي،
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األردني لمضغط الذي مارستو بعض القوى الكبرى، ال سّيما الواليات المتحدة األمريكية، عمى النظاـ 

 . 245ياسيًا واقتصادياً األردني، وقمؽ األردف مف تبعات استمراره في مساندة نظاـ الحكـ العراقي س

، وسقوط نظامو الحاكـ وتغيير 2003246كاف وقوع العراؽ تحت االحتبلؿ األمريكي المباشر عاـ  

. وىنا أصبح األردف 247مشيده السياسي وفواعمو السياسية، أمرًا أكثر تعقيدًا في المشيد السياسي العربي

ة، واحتبلؿ أمريكي متاخـ لحدوده الشرقية. وقد واقعًا بيف احتبلليف؛ احتبلؿ إسرائيمي متاخـ لحدوده الغربي

أربكت الُمستجدات السياسية التي شيدىا العراؽ في مرحمة ما بعد صداـ حسيف النظاـ السياسي األردني، 

حيث ُحكـ العراؽ مف قبؿ طبقة سياسية، تنتمي في غالبيتيا لممكوف الشيعي، موالية إليراف وتابعة ليا، 

 .248وحتى تاريخو 2003دور اإليراني في العراؽ منذ عاـ وىو ما أدى إلى تعاظـ ال

إلى إطار ضيؽ ومحدود، وازدادت األزمة  2003لقد عاد التفاعؿ السياسي بيف عماف وبغداد بعد عاـ 

بيف الطرفيف تعقيدًا، كما أشارت بعض المصادر العراقية، بسبب التعامؿ األردني الرخو مع مسألة عبور 

راضي العراقية سّيما مع ظيور الصراع الداخمي بيف المكونات السياسية العناصر المتشددة إلى األ

، وبالتالي ساىـ األردف بشكؿ غير مباشر في زيادة ظاىرة التطرؼ 2005والمجتمعية العراقية بعد عاـ 

                                  
المجبلت  .9 -7، 4 -2 ص (:2005) 3فواز موفؽ ذنوف، "األردف وحرب الخميج الثالثة"، مجمة دراسات إقميمية، عدد  245

   ،2017-4-22بتاريخ:  األكاديمية العممية العراقية،
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67678 

كاف موقؼ األردف معارضًا لمخيار العسكري في معالجة األزمة العراقية، وبالتالي لـ يكف ضمف الدوؿ التي شاركت الواليات  246
، مرجع 5 -4 ، صذنوف، "األردف وحرب الخميج الثالثة"فواز موفؽ . لممزيد انظر: 2003المتحدة حربيا عمى العراؽ عاـ 

 سابؽ.
 ، المرجع نفسو.9 ، صالخميج الثالثة" ذنوف، "األردف وحربفواز موفؽ  247
مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة السياسة الدولية،)لممزيد انظر: محمد أبو رماف، "األردف والعراؽ.. االحتواء مقابؿ الفوضى"،  248

 2003عد عاـ األردنية ب -مجيد، "العبلقات العراقيةانظر: إياد عبد الكريـ . و 149 -148 ص (:2008 ،172عدد  األىراـ،
  ، مرجع سابؽ.94 -93 ص ،وآفاقيا المستقبمية"

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67678
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67678
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. وقد ُيعزى ذلؾ لعدـ رضا عماف عف تركيبة النظاـ السياسي الجديد في العراؽ 249والفوضى في العراؽ

 حاكمة، وسعي األردف لترحيؿ أزماتو الداخمية إلى دوؿ أخرى مثؿ العراؽ وسوريا. ونخبو ال

 الدور والتأثير :الخميج العربي -

الخميجية تاريخيًا توترًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وكانت بداية ىذا التوتر  -شيدت العبلقات العراقية

، مع ما شكمو ذلؾ مف بعد ثوري مناقض مف نظاـ ممكي إلى جميوري 1958عندما تحوؿ العراؽ عاـ 

لمبعد المحافظ في الدوؿ الخميجية مف جية، وعندما استقمت الكويت في مطمع الستينيات مف القرف 

. وقد تراجعت ىذه 250الماضي، بعد أف كاف ينظر العراؽ ليا كجزٍء مف إقميمو الجغرافي مف جية ثانية

حيث دفعت الدوؿ الخميجية  1979بلمية في إيراف عاـ األزمة بيف الطرفيف نسبيًا نتيجة الثورة اإلس

لمتقارب مع العراؽ لمتصدي لمخطر اإليراني المحتمؿ، ولتشجيع العراؽ عمى محاربة إيراف بالوكالة عنيا، 

كما بينت الدراسة في مواضع سابقة مف ىذا الفصؿ، وتبعًا لذلؾ توريطو في حرب استنزاؼ طويمة كاف 

 .251عمى مجمؿ األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمعراؽليا انعكاسات وتداعيات 

( وحتى تاريخو أحد الفواعؿ 1980-1988شّكمت الدوؿ الخميجية منذ الحرب العراقية اإليرانية )

ف لـ يكف ظاىرًا في العقديف األخيريف مف القرف الماضي  الميمة في أزمة الدولة العراقية. وىذا الدور وا 

دولة العراقية وعدـ انييار نظاـ الحكـ فييا، إال أنو برز بشكؿ متزايد بعد سقوط حكـ نظرًا لصمود ال
                                  

 ، مرجع سابؽ.100 -99 ، صوآفاقيا المستقبمية" 2003األردنية بعد عاـ  -مجيد، "العبلقات العراقيةإياد عبد الكريـ  249
سـ االعتراؼ بدولة تجدر اإلشارة أف الصداـ األوؿ بيف العراؽ والكويت بدأ عندما رفض النظاـ العراقي برئاسة عبد الكريـ قا 250

، وحاوؿ االعتداء عمييا في إطار النظرة العراقية لمكويت باعتبارىا إحدى محافظات العراؽ 1961الكويت عند استقبلليا عاـ 
الجنوبية. وقد عادت ىذه النظرة إلى الواجية في عيد صداـ حسيف لتراكـ األزمات بيف العراؽ والخميج العربي. لممزيد انظر: 

)بيروت: المركز العربي لؤلبحاث  لـ، األمف الجماعي في جامعة الدوؿ العربية: بيف النظريات الواقعية والبنائيةأحمد عمي سا
 .167 -165 ص (،2016ودراسة السياسات، 

جيمس رسؿ، تشكيؿ النظاـ السياسي العراقي: دور دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية )أبو ظبي: مركز اإلمارات  251
 .18 -10 ص (،2005لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 
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نتيجة الغزو األمريكي الذي دفع الدوؿ الخميجية لتقديـ ثمف ميـ مف سيادتيا عمى  2003البعث عاـ 

ؽ، وذلؾ إقميميا مف خبلؿ السماح لمقوات األجنبية باستخداـ أراضييا كقاعدة انطبلؽ لميجوـ عمى العرا

مقابؿ مناصرة الواليات المتحدة ليا ضد الدولة العراقية ونظاميا. وىذا ما مكف دوؿ الخميج في نياية 

المطاؼ مف تحقيؽ ىدفيا بإضعاؼ الدولة العراقية وتغيير النظاـ الحاكـ فييا، والذي بدأت العمؿ عميو 

 .1990252منذ احتبلؿ العراؽ لمكويت عاـ 

العربي لمتغمغؿ في العراؽ، بعد زواؿ نظاـ حكمو المعادي ليا، في ضماف تتمّثؿ دوافع دوؿ الخميج 

عدـ حدوث تطورات ومستجدات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية متاخمة، قد تحمؿ في طياتيا تأثيرًا 

محتمبًل عمى مسار نظميا السياسية واستقرارىا المجتمعي، في ظؿ ما تعانيو مف تكمس سياسي، وضعؼ 

اسية لمواطنييا، إضافة إلى ىشاشة مفيوـ المواطنة لدييا. زد عمى ذلؾ، المصالح المشاركة السي

يراف، وسعي كؿ طرؼ لضـ العراؽ لمحورِه عمى قاعدة التبعية. ولتجنب  المتضاربة بيف الخميج العربي وا 

لعراؽ ىذا التيديد المحتمؿ لجأت الدوؿ الخميجية إلى المعب عمى التناقضات الطائفية والعرقية لكياف ا

االجتماعي، وذلؾ إلبقاء ىذا الكياف منشغبًل في معالجة االنقسامات والصراعات الداخمية وما يترتب 

 عمييا مف استنزاؼ لمموارد، وتعطيؿ لجيود التنمية، وبروٍز لظاىرة التعصب والفوضى. 

ة أو إعادة ىدؼ كؿ ما سبؽ إلى الحيمولة دوف تمكف العراقييف مف تطوير تجربتيـ السياسية المستجد

بناء دولتيـ عمى أسس وقواعد جديدة مغايرة لؤلىداؼ األمريكية والخميجية التي قد تمنحيا األفضمية في 

المنطقة. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف األنظمة الخميجية حاولت مف خبلؿ إبقاء العراؽ غير مستقر ومضطربًا 

                                  
ألميركي جاسـ يونس الحريري، التنافس اإلقميمي والدولي في العراؽ وانعكاساتو عمى عبلقاتو الخارجية بعد االحتبلؿ ا 252

 .66 -65، 7 -5 ص (،2016)عماف: دار الجناف لمنشر والتوزيع، 
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العراؽ وسوريا واليمف التي تشيد ترحيؿ أزماتيا الداخمية مع مجتمعاتيا إلى دوؿ أخرى مجاورة مثؿ 

 . 253أوضاعًا داخمية صعبة

لقد قّدمت الدوؿ الخميجية في إطار سياسة إضعاؼ الدولة العراقية، وكبح جماح القوى السياسية 

الشيعية المسيطرة عمى نظاـ الحكـ، والمناصرة إليراف في الوقت نفسو، دعمًا سياسيًا واقتصاديًا واعبلميًا 

معارضة التي تنتمي في غالبيتيا لممكوف العراقي السني. وقد أشارت بعض المصادر كبيرًا لمقوى ال

العراقية إلى أف الدعـ الخميجي ذىب أبعد مف ذلؾ في مواجية الحكومات العراقية التي شكمتيا القوى 

 السياسية الشيعية، مف خبلؿ التورط في صناعة ظاىرة التطرؼ والفوضى التي تفشت مع بدء ما يسمى بػ

"الربيع العربي" في األراضي العراقية بشكؿ غير مسبوؽ. وُيستدؿ عمى ىذا الدور مف المعطيات 

 والدالالت التالية:

أواًل، اإلعبلـ الخميجي الموجو، الذي كاف وما زاؿ يبث الخطابات الدينية والسياسية التي تستيدؼ  

محاصرتيا مف الداخؿ عبر توظيؼ البعد تقويض الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظاـ البعثي و 

 .254الطائفي والمذىبي لخدمة األجندة السياسية لمنظـ الخميجية

ثانيًا، ضبط األجيزة الحكومية العراقية في األماكف التي تـ طرد الجماعات المتطرفة منيا العديد مف  

 .255المخمفات التي كانت تستخدـ ألغراض عسكرية وتحمؿ ىوية خميجية

                                  
 ، صجاسـ يونس الحريري، التنافس اإلقميمي والدولي في العراؽ وانعكاساتو عمى عبلقاتو الخارجية بعد االحتبلؿ األميركي 253
  المرجع نفسو. ،33 -27، 24 -20
)عماف: دار الجناف لمنشر والتوزيع،  2014راسة حالة أحداث الموصؿ جاسـ يونس الحريري، الدور الخميجي في العراؽ: د  254

 ، 65 -56ص (،2016
 .، المرجع نفسو71 -69ص ،2014جاسـ يونس الحريري، الدور الخميجي في العراؽ: دراسة حالة أحداث الموصؿ   255
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ثالثًا، إف عدـ التعامؿ الخميجي مع ظاىرة التطرؼ والفوضى بشكؿ حاـز رغـ وجودىا المتاخـ، يعتبر  

 256مؤشرًا عمى التواطؤ سواء بشكؿ مقصود أو غير مقصود.

رابعًا، أشارت بعض التقارير أف الخميج العربي ساىـ بشكؿ غير مباشر في توفير جزء مف 

المتطرفة في العراؽ وسوريا، مف خبلؿ إتاحة الفرصة لبعض القنوات االحتياجات المالية لمجماعات 

 .  257المتنفذة ذات الطابع الديني أو االقتصادي لمعب دور داعـ ليذه الجماعات في كبل البمديف

 مفترضدول ذات قرب جغرافي  .2

 مدخل لمتغمغل والتقسيم   2003الحرب األمريكية عام  :"إسرائيل"  -

بعدًا استراتيجيا ىامًا؛ سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا في العقيدة الصييونية  شّكؿ العراؽ تاريخياً 

ومشروعيا االستعماري في المنطقة العربية. إذ يتمتع العراؽ بمزايا عديدة جعمت منو مطمعًا لممشروع 

دولة الصييوني، والتي يأتي في صدارتيا: قربو الجغرافي مف فمسطيف، حيث ُيعد العراؽ جزءًا مف مخطط 

الكبرى التي تقع بيف الفرات والنيؿ وفقًا الدعاء المشروع الصييوني وطموحاتو. كما أف لمعراؽ ” إسرائيؿ“

مزايا اقتصادية ال تقؿ أىمية عف الدوؿ الخميجية، فيو دولة نفطية بامتياز ويشكؿ سوقًا استيبلكيًا كبيرًا 

أف العراؽ القوي ُيشكؿ خطرًا وجوديًا ” إسرائيؿ“في ظؿ ما يتمتع بو مف موارد بشرية. إضافًة لما تعتبره 

 .258عمييا

                                  
 .مرجع نفسوال ،74 -71ص ،2014جاسـ يونس الحريري، الدور الخميجي في العراؽ: دراسة حالة أحداث الموصؿ  256
لوري بموتكيف بوغارت، "التمويؿ السعودي لػ تنظيـ )الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـ("، معيد واشنطف لسياسة الشرؽ  257

 ،2017-2-22. بتاريخ: 7 -3: ؼ (2014-6-23) 2275المرصد السياسي، عدد ، األدنى
isis-of-funding-analysis/view/saudi-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy 

بيف الحمـ والتحقيؽ )عماف:  وثائؽ: مف النيؿ إلى الفرات: -حقائؽ -نواؼ الزرو، حروب إسرائيؿ في العراؽ: معطيات 258
 . 58 -55، 14 -9، 5 -3 ص (،2005توزيع دار مجدالوي، 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/saudi-funding-of-isis
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/saudi-funding-of-isis
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التي شّكمت أحد الدوافع اليامة ليذه ” إسرائيؿ“بمعزؿ عف  2003لـ يكف الغزو األمريكي لمعراؽ عاـ 

سقاط النظاـ 259الحرب ، حيث كاف الدور اإلسرائيمي مرافقًا لمقوى األخرى المشاركة في ضرب العراؽ وا 

إلى تحقيؽ مصالحيا وأىدافيا مف خبلؿ ىذا الغزو عمى النحو ” إسرائيؿ“لذا سعت الحاكـ المعادي ليا. 

 التالي:

أواًل، إضعاؼ العراؽ وتغيير خارطتو السياسية مف خبلؿ تقسيمو طائفيًا وعرقيًا، وما لذلؾ مف تأثير  

في ” رائيؿإس“سمبي عمى دوؿ الجوار المحيطة بالعراؽ والمؤثرة عمى القضية الفمسطينية. وىذا يجعؿ 

وضع سياسي واقتصادي وعسكري أفضؿ في المنطقة ببل منافس. إذ أف العراؽ كاف وال زاؿ ُيشكؿ خطرًا 

عمى المشروع الصييوني في المنطقة العربية، وقد برز ذلؾ مف خبلؿ مشاركة العراؽ في عدة حروب 

، في ظؿ ما 1991اـ ع” إسرائيؿ”ضمف الصراع العربي اإلسرائيمي، وما تبع ذلؾ مف قصؼ عراقي لػ 

امتمكو العراؽ مف طموحات وقدرات حقؽ بيا إنجازات عسكرية واقتصادية، ولو بشكؿ مرحمي. فقد كاف 

خشية مف التسمح العراقي وترسانة األسمحة الكبيرة التي امتمكيا في نياية الثمانينيات مف ” إسرائيؿ“لدى 

جودىا في ظؿ سعييا الستمرار تفوقيا في القرف الماضي، وما شكمو ذلؾ مف تيديد استراتيجي عمى و 

 . 260ميزاف القوى اإلقميمي

                                  
 ،53عدد  مصر: القاىرة، مركز اإلعبلـ العربي، مجمة القدس،)خميؿ العناني، "إسرائيؿ تجني ثمار احتبلؿ العراؽ"،  259

 .51 ص (:2003
 -39 صمف النيؿ إلى الفرات: بيف الحمـ والتحقيؽ،  وثائؽ: -حقائؽ -الزرو، حروب إسرائيؿ في العراؽ: معطياتنواؼ  260
 ، مرجع سابؽ.59 -55، 47
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ثانيًا، استغبلؿ االنشغاؿ الدولي واإلقميمي بالحرب عمى العراؽ الستبعاد القضية الفمسطينية مف 

فرصة لكسر شوكة انتفاضة األقصى، ومحاولة ” إسرائيؿ”أولويات السياسة اإلقميمية والدولية، مما يتيح لػ 

 . 261مى المقاومة الفمسطينية، واالستفراد بالشعب الفمسطيني ومصيرهالقضاء ع

في النفط العراقي مصدرًا ىامًا وسيبًل يغنييا عف استيراده مف دوؿ أخرى، وذلؾ ” إسرائيؿ“ثالثًا، ترى 

 . 262مف خبلؿ مشروع يربط شماؿ العراؽ بحيفا باألسعار والكميات المناسبة

المشروعية وُيعزز مشروعية ” إسرائيؿ“البعد العرقي والطائفي يمنح رابعًا، إف تفتيت العراؽ مف حيث 

الوجود الصييوني في فمسطيف انطبلقًا مف عدـ تماثؿ وتجانس اإلقميـ العربي. وىذا ما ُيفسر جانبًا ميمًا 

سو مف الدعـ اإلسرائيمي الطويؿ لمقوى الكردية المناوئة لبغداد ومطالبيا االنفصالية، وُيفسر في الوقت نف

الدعـ اإلسرائيمي لقوى االنفصاؿ في أقطار عربية أخرى كما جرى في حالة جنوب السوداف. وىذه مف 

مف خبلليا شرعنة وجودىا االستعماري أو تحقيؽ طموحيا بإقامة دولة ” إسرائيؿ“أىـ القضايا التي ُتحاوؿ 

 ييودية في اإلقميـ العربي. 

وحتى تاريخو لوسائؿ وآليات  2003في العراؽ عاـ ما بعد سقوط حكـ البعث ” إسرائيؿ“لقد لجأت 

مختمفة لتحقيؽ أىدافيا المشار إلييا أعبله، والتي يمكف تمخيصيا عمى النحو اآلتي: اإلطاحة بمنجزات 

العراؽ العممية واالقتصادية والعسكرية التي حققيا خبلؿ العقود الماضية، وضرب النخب العراقية المتعممة 

مف عمميات التصفية التي طالت الكثير مف العمماء، وذلؾ لمحيمولة دوف تمكف والمثقفة عبر سمسمة 

العراقييف مف إعادة بناء الدولة كما جرى خبلؿ حكـ البعث السابؽ، حيث ُتشير الكثير مف التقارير إلى 

يـ في بدور م” إسرائيؿ“تورط األجيزة االستخباراتية اإلسرائيمية في ىذه الجرائـ. ُيضاؼ إلى ذلؾ، قياـ 

                                  
 .57 -51 ص (،2005خالد الناشؼ، االختراؽ الصييوني لمعراؽ )دمشؽ: اتحاد الكتاب العرب،  261
 ، مرجع سابؽ.53 -52 ، صالعناني، "إسرائيؿ تجني ثمار احتبلؿ العراؽ"خميؿ  262
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إشاعة الفوضى وعدـ االستقرار في العراؽ مف خبلؿ المعب عمى التناقضات الطائفية والعرقية، وفي ىذا 

إلى ضرب تجمعات وأماكف دينية لكؿ مف المكوف المسيحي والشيعي إلشعاؿ ” إسرائيؿ“اإلطار لجأت 

الكردي وحثو عمى تصعيد فتيؿ األزمة مع المكونات األخرى. زد عمى ذلؾ، تعزيز عبلقاتيا مع اإلقميـ 

دعواتو االنفصالية لخدمة ىدفيا األساسي المتمثؿ في التقسيـ. كؿ ذلؾ ُيشير إلى أف اليدؼ اإلسرائيمي 

االستراتيجي المتواصؿ بخصوص العراؽ ىو إبعاده عف المعادلة اإلقميمية عبر إضعافو وتفتيتو، وبما 

 .  263قميمييخدـ المصالح اإلسرائيمية ويعزز وجودىا وتفوقيا اإل

لذلؾ، وفرت حالة الضعؼ في أداء الدولة العراقية لواجباتيا المختمفة نتيجة وقوعيا تحت االحتبلؿ 

مناخًا مواتيًا لخمؽ نفوذ غير مباشر في العراؽ مف خبلؿ قوى سياسية واقتصادية ” إسرائيؿ” األمريكي لػ 

مباشرة. كما وفرت حالة الفراغ مناخًا وعسكرية مّثميا مستشاروف، وكذلؾ مف خبلؿ عبلقات تجارية غير 

إليجاد ثقؿ ييودي في العراؽ عبر تعزيز اليجرة الييودية إليو مف مختمؼ أنحاء العالـ، وىو ما قد ُيتيح لػ 

 . 264في المستقبؿ استخداـ ىذا الوجود لمتأثير والتدخؿ، وجعمو شوكة في حمؽ الدولة العراقية” إسرائيؿ”

ى بشكؿ غير مباشر تحت وطأة المستعمر األمريكي كاف في صياغة لعؿ التدخؿ األخطر الذي جر 

الدستور العراقي بعد سقوط حكـ البعث، عندما تـ نفي صفة العروبة عف الدولة العراقية بشكؿ كمي 

شمولي، وألصقت ىذه الصفة فقط بالمكوف العربي في العراؽ رغـ استيعاب اليوية العربية لمختمؼ 

نية انطبلقًا مف وحدة المغة والتاريخ المشترؾ. وكاف ليذه الصياغة آثار وتداعيات التصنيفات العرقية والدي

مستقبمية مثؿ المساىمة في تعزيز البعد الطائفي أو العرقي مقابؿ فكرة المواطنة واليوية الوطنية الجامعة. 

                                  
 -119 صوثائؽ: مف النيؿ إلى الفرات: بيف الحمـ والتحقيؽ،  -حقائؽ -الزرو، حروب إسرائيؿ في العراؽ: معطياتنواؼ  263

 ، مرجع سابؽ.134 -126، 123
لبناف: بيروت، مؤسسة صامد: جمعية  مجمة صامد االقتصادي،)خالد حجازي، "التغمغؿ اإلسرائيمي في )العراؽ الجديد("،  264

 .161 -147 ص (:2006 ،146-145عدد  سطيف،معامؿ أبناء شيداء فم
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لى أسفؿ دوف فالدستور الذي مف المفترض أف ُيشكؿ حماية لجميع المكونات المجتمعية أسقط مف أعمى إ

األخذ بعيف االعتبار التعايش والترابط التاريخي بينيا. وىو ما أدى إلى محاصرة الدولة العراقية مف 

الداخؿ والخارج بما يؤدي وفقًا لمطموحات اإلسرائيمية المستقبمية إلى إخراج العراؽ مف الصيغة العروبية 

 . 265أحد أىـ عناصرىا” إسرائيؿ“ؿ لممنطقة لصالح الصيغة اإلقميمية الشرؽ أوسطية التي تشك

 جامعة الدول العربية  دور المنظمات اإلقميمية:  . ب

ُيناقش ىذا الجزء مف الدراسة دور جامعة الدوؿ العربية في أزمة الدولة العراقية، ويسمط الضوء عمى 

والبلعب األكثر الدور المصري، الذي ُيعتبر الُمحرؾ األساسي لمجامعة في القضايا واألزمات اإلقميمية، 

تأثيرًا في توجياتيا وسياساتيا، وذلؾ نظرًا لمثقؿ النسبي الذي تتمتع بو مصر في النظاـ اإلقميمي العربي 

بشكؿ عاـ. لذا، يصعب فيـ دور الجامعة العربية في األزمة العراقية بمعزؿ عف فيـ العبلقة بيف العراؽ 

وء عمى الدور السعودي في الجامعة العربية ومصر منذ نشوء الجامعة وحتى تاريخو. كما يسمط الض

، ”إسرائيؿ” وتأثيره عمى الدولة العراقية، ال سّيما في فترة ما بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيف مصر و

حيث تنامى ذلؾ الدور إقميميًا عمى الصعيديف السياسي واالقتصادي في ظؿ تراجع أو غياب الدور 

 المصري.

ية في منتصؼ األربعينيات مف القرف الماضي بعد ظيور مستجدات جديدة نشأت جامعة الدوؿ العرب

في البيئتيف العربية والدولية منيا تسارع وتيرة االستقبلؿ في العالـ العربي، وزيادة التطمعات الوحدوية في 

ر أوساط الشعوب والمجتمعات العربية، وانحسار الظاىرة االستعمارية وتراجعيا، وظيور نظاـ دولي تسيط

عميو قوًى مف خارج القارة األوروبية، تمثمت في الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي. لكف لـ 

                                  
لبناف: بيروت،  مجمة صامد االقتصادي،)رشيد قويدر، "تداعيات احتبلؿ العراؽ.. والدور اإلسرائيمي السري والعمني"،  265

 .175 -174ص(: 2006 ،146-145عدد  مؤسسة صامد: جمعية معامؿ أبناء شيداء فمسطيف،
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تكف فمسفة نشوء الجامعة، كما أشارت بعض المصادر، نابعة مف أعضائيا أو مف الدوؿ العربية 

نما نبعت أساسًا مف المستعمر البريطاني، الذي كاف يستيدؼ مف خبلليا التصدي  المؤسسة ليا، وا 

لمحاوالت العراؽ، أثناء الحرب العالمية الثانية، إقامة مشروع تكاممي وحدوي عربي، يشمؿ الدوؿ العربية 

. لذا، استبؽ المستعمر إقامة أي تكتؿ إقميمي 266في المشرؽ العربي ويمتد إلى نظيراتيا في القارة األفريقية

ية والجغرافية التي تصبو إلييا المجتمعات العربية أو عربي بتقديـ صيغتو التي ال ُتحقؽ الوحدة السياس

 .267ُتعالج األزمات المختمفة بيف دوليا القطرية )الوطنية( بشكؿ جاد وفاعؿ

نشأت الجامعة العربية أيضًا في إطار التنافس التاريخي بيف بغداد والقاىرة عمى قيادة اإلقميـ العربي، 

الحرب العالمية الثانية، بحثًا عف صيغة وحدوية عربية  ويتضح ذلؾ مع تزامف تحرؾ كؿ منيما، أثناء

ف 268مشتركة . إضافة إلى أف الدور المصري كاف رئيسيًا في تأسيس الجامعة، وجاء منسجمًا، حتى وا 

بشكؿ غير مقصود، مع فمسفة المستعمر في تكريس البعد الوطني في نظاـ الجامعة وبنيتيا القانونية، 

 . 269الذي كاف يسعى لجعميا إطارًا وحدويًا ذا مؤسسات فوؽ وطنية فاعمةوذلؾ بخبلؼ الموقؼ العراقي 

                                  
مجمة دراسات: )عبد الفتاح الرشداف، "جامعة الدوؿ العربية بعد نصؼ قرف عمى قياميا: نظرة تحميمية ورؤية مستقبمية"،  266

 .172 -171 ص (:1997 ،1عدد عماف: جامعة األردف، العمـو اإلدارية، 
، 172 -171، ص ية مستقبمية"عبد الفتاح الرشداف، "جامعة الدوؿ العربية بعد نصؼ قرف عمى قياميا: نظرة تحميمية ورؤ  267

 .المرجع نفسو
)الكويت: المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب،  لممزيد انظر: مجدي حماد، جامعة الدوؿ العربية: مدخؿ إلى المستقبؿ 268

محمد كريـ كاظـ ومصطفى فاروؽ مجيد، "العراؽ ومنطقة الخميج العربي: سباؽ المكانة والدور انظر: . و 29 ص (،2003
-5-4بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،. 55 -54 ص (:2016) 66عدد  ،اإلقميمي"، مجمة دراسات دولية

2017، 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117522 

 ص داف، "جامعة الدوؿ العربية بعد نصؼ قرف عمى قياميا: نظرة تحميمية ورؤية مستقبمية:الرشعبد الفتاح لممزيد انظر:  269
نظرة تاريخية )بيروت:  -يوسؼ الشويري، القومية العربية: األمة والدولة في الوطف العربيانظر: و  ، مرجع سابؽ.173 – 172

 .137 -135 ص (،2002مركز دراسات الوحدة العربية، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117522
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ازداد التنافس بيف بغداد والقاىرة في ظؿ نظاـ ثنائي القطبية، وما أفرزه مف تغّيرات في السياسة 

الخارجية المصرية والعراقية، ففي عقد الخمسينيات مف القرف الماضي أصبح العراؽ عضوًا في حمؼ 

دي لممشروع السوفيتي ذي التوجو العالمي، وىو ما جعؿ العبلقات مع مصر، المناصرة آنذاؾ بغداد الُمعا

لممعسكر الشرقي، تذىب نحو مزيد مف التأـز والتعقيد. وكانت نتائج ىذا التنافس نشوء اتحادات عربية 

. وقد 1958(، واالتحاد بيف العراؽ واألردف عاـ 1961 -1958ثنائية مثؿ االتحاد بيف مصر وسوريا )

 . 270انعكس ىذا المشيد المعقد عمى أداء جامعة الدوؿ العربية وفاعميتيا بشكؿ سمبي

لـ ينتِو الخبلؼ السياسي بيف العراؽ ومصر بعد تغّير نظاـ الحكـ العراقي نتيجة ثورة تموز عاـ 

بب تناقض ، فقد كاف التفاعؿ السياسي بيف البمديف عقب ىذا التحوؿ محدودًا وسرعاف ما تبدد بس1958

التوجيات السياسية لمنظاميف، وتورط القاىرة في محاولة زعزعة أركاف حكـ عبد الكريـ قاسـ في نياية 

، وذلؾ جّراء قياـ األخير بالتقارب سياسيًا مع مف يحمموف فكرًا شيوعيًا 271الخمسينيات مف القرف الماضي

 .272مناقضًا لتوجيات النظاـ المصري القومية

                                  
، االتحاد العربي في الوثائؽ البريطانية: المجموعة الوثائقية البريطانية الرسمية الكاممة لبلتحاد العربي الونداويمؤيد   270

 ، مرجع سابؽ.22 -20 ص ،1958الياشمي بيف العراؽ واألردف لعاـ 
شيد شماؿ العراؽ في نياية الخمسينيات مف القرف الماضي حراكًا عنيفًا معارضًا لمحكومة المركزية في بغداد، وذلؾ في  271

إطار التأـز بيف التيارات السياسية المختمفة، قومية وبعثية وشيوعية، حوؿ مف يحكـ. وكاف القوميوف ىـ أساس ىذا الحراؾ الذي 
، وذلؾ كردة فعؿ عمى تحالؼ الرئيس العراقي 1958الوىاب الشّواؼ أحد قادة ثورة تموز عاـ حمؿ اسـ الشّواؼ نسبة إلى عبد 

عبد الكريـ قاسـ مع مف يحمموف فكرًا شيوعيًا معاديًا لمقومييف. وقد حاولت مصر توظيؼ ىذا الحراؾ لمحاصرة حكومة بغداد 
زاحة القائميف عمييا مف المشيد السياسي العراقي لصالح القوميي  -1958ف. لممزيد انظر: عّمار عمي السمر، شماؿ العراؽ وا 

 .182 -179 ص (،2012)بيروت: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات،  : دراسة سياسية1975
 23"، مجمة الدراسات التاريخية والحضارية، عدد 1968 -1958المصرية بيف  -سيا سميماف عمي، "العبلقات العراقية 272
 ،2017-5-4بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،. 416 -415ص(: 2016)

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121058 
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السياسية بيف مصر والعراؽ نحو مزيد مف التأـز والتعقيد في مطمع الستينيات مف لقد اتجيت العبلقة 

القرف الماضي عمى خمفية أزمة استقبلؿ الكويت ودخوليا عضوًا في الجامعة العربية بإسناد مصري 

سعودي. وأتى ذلؾ بعد أف لعبت الدولتاف دورًا ميمًا في كبح جماح سموؾ النظاـ العراقي الرافض 

ات السياسية التي استجدت في الكويت، وتمكف البمداف مف توظيؼ الجامعة العربية كأداة لمتطور 

لسياستيما الخارجية لمحيمولة دوف تمكف العراؽ مف توسيع حدوده الجغرافية ونطاقو السياسي ليشمؿ 

 .  273الكويت

ودية، ولـ ُتمارس وبالتالي، اسُتخدمت جامعة الدوؿ العربية كذراع لمسياسة الخارجية المصرية والسع

 1961عاـ  274دورىا المحايد المفترض في األزمة بيف العراؽ والكويت. فكاف تفعيؿ نظاـ األمف الجماعي

فور وقوع األزمة استجابة سريعة لمضغوط التي مورست عمى الجامعة مف القاىرة والرياض، وكاف ُيفترض 

سياسيًا. لـ تقؼ الجامعة العربية عمى مسافة أف يتـ المجوء إلى ىذا الخيار في حاؿ تعذر معالجة األزمة 

واحدة مف جميع أطرافيا، وكانت نتيجة ىذا الدور تجميد األزمة ال معالجتيا جذريًا، وىذا ما ُيفسر جانبًا 

 . 275ميمًا مف تجددىا وعودتيا في مراحؿ الحقة

                                  
، 178 -170، 167 صنائية، سالـ، األمف الجماعي في جامعة الدوؿ العربية: بيف النظريات الواقعية والبأحمد عمي  273

 ، مرجع سابؽ.204
خصصت الجامعة العربية نظاـ األمف الجماعي لمتعامؿ مع األزمات التي تنشأ بيف أعضائيا فقط، ونظاـ الدفاع المشترؾ  274

 لؤلزمات التي تنشأ بيف األعضاء وأطراؼ أو جيات خارجية عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي. عكس سموؾ الجامعة العربية
الكويتية ازدواجية المعايير داخؿ الجامعة، حيث لـ تستخدـ نظاـ األمف الجماعي في حاالت أخرى  -تجاه األزمة العراقية

مشابية مثؿ: ضـ الضفة الغربية الفمسطينية إلى السيادة األردنية في منتصؼ القرف الماضي، رغـ رفض حكومة عمـو 
، 139، 93 -92 ص معة الدوؿ العربية: بيف النظريات الواقعية والبنائية،سالـ، األمف الجماعي في جاأحمد عمي فمسطيف. 

 المرجع نفسو.
، المرجع 139، 93 -92 ص سالـ، األمف الجماعي في جامعة الدوؿ العربية: بيف النظريات الواقعية والبنائية،أحمد عمي  275
 .نفسو
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أعقبت حكـ عبد الكريـ  بالرغـ مف زيادة التفاعؿ السياسي وتطوره بيف بغداد والقاىرة في المرحمة التي

قاسـ، في ظؿ تنامي دور التيار القومي في النظاـ السياسي العراقي، إال أف ذلؾ لـ ُيغّير مف محدودية 

فاعمية الجامعة العربية عمى الصعيد اإلقميمي بسبب استمرار طغياف التوجو القطري )الوطني( عمى سموؾ 

وضعؼ التيار السياسي  1967د وقوع ىزيمة عاـ أعضائيا وسياساتيـ. وقد ظير ىذا التوجو أكثر بع

 276ي.القومي، وتحديدًا الناصري، في العالـ العرب

كاف التحدي األبرز الذي واجو الجامعة العربية في مرحمة ما بعد عبد الناصر، ظيور قيادة سياسية 

بعد توصؿ  1979، ال بؿ تنيي الصراع معيا عاـ ”إسرائيؿ“جديدة متمثمة بأنور السادات تقبؿ بوجود 

الطرفيف التفاقية كامب ديفيد، التي كانت نتيجتيا إرباؾ الجامعة العربية ومزيدًا مف التأـز والتعقيد في 

المشيد اإلقميمي العربي، ال سّيما بعد طرد مصر مف الجامعة العربية، وغياب فاعميتيا في النظاـ 

 .1990277اإلقميمي العربي حتى وقوع أزمة الخميج الثانية عاـ 

تبعًا ليذه التطورات السمبية، تنافست كؿ مف العراؽ والسعودية وسوريا في عقد الثمانينيات مف القرف 

الماضي عمى زعامة اإلقميـ، رغـ أف التنافس بيف بغداد والرياض لـ يكف ظاىرًا نظرًا النشغاليما في 

جمس التعاوف (. وقد كاف أحد أىـ ُمسببات تشكيؿ م1988 -1980المجيود الحربي ضد إيراف )

الخميجي، في مطمع الثمانينيات مف القرف العشريف، التصدي لسياسة إيراف وطموحيا في تصدير ثورتيا 

                                  
، 57 -56 "، صالعربي: سباؽ المكانة والدور اإلقميميمجيد، "العراؽ ومنطقة الخميج مصطفى فاروؽ كاظـ و محمد كريـ   276

  مرجع سابؽ.
، 57 -56 "، صمجيد، "العراؽ ومنطقة الخميج العربي: سباؽ المكانة والدور اإلقميميمصطفى فاروؽ كاظـ و محمد كريـ   277

المستقبمية"، مجمة دراسات المصرية وآفاقيا  -ىاشـ حسف حسيف الشيواني، "العبلقات العراقيةلممزيد انظر: . مرجع سابؽ
 ، 2017 -5 -7بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، .6 -2: ص (2011) 21إقميمية، عدد 
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اإلسبلمية لمدوؿ المجاورة. وزادت ىذه الُمستجدات التي طرأت، في ظؿ غياب الدور المصري، مف 

 .278ضعؼ الجامعة العربية، وكذلؾ مف تبعيتيا لمدوؿ الخميجية

جامعة العربية مع المستجدات السريعة التي طرأت عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي، بعد كاف تفاعؿ ال

يراف، محدودًا ومرتبكًا وضعيفًا. وتجمى ذلؾ عند وقوع األزمة  انتياء حرب الخميج األولى بيف العراؽ وا 

جة الخاطئة ، حيث ارتبط جانب ميـ مف تكرار حدوثيا بالمعال1990الكويتية مرة أخرى عاـ  -العراقية

التي اتبعتيا الجامعة العربية عند وقوعيا أثناء حكـ عبد الكريـ قاسـ، حيث ظير مجددًا الدور اليش 

لمجامعة في األزمة مف خبلؿ وقوعيا، ونتائجيا وتبعاتيا المختمفة. وقد أخفقت الجامعة في معالجتيا 

لعراؽ ومنجزاتو التي حققيا في بشكؿ موضوعي ومستقؿ بعيدًا عف الفواعؿ الخارجية التي استيدفت ا

 . 279العقود السابقة

كانت نتائج المعالجة العنيفة ألزمة الخميج الثانية التي تورطت بيا الجامعة العربية، مزيدًا مف التشظي 

والتصدع في الصؼ العربي، وزيادة حدة التنافس السمبي بيف أعضائيا، وذلؾ بعد رضوخ الجامعة 

، وتجاىؿ أطراؼ عربية أخرى كاف ليا موقؼ مغاير 1961دث عاـ لسياسة مصر والسعودية كما ح

ومختمؼ حوؿ كيفية معالجة األزمة، والتدخؿ العسكري األجنبي المباشر في األراضي العربية، وفتح باب 

                                  
لعراؽ والسعودية في فترة غياب الدور المصري، وانعكاس ذلؾ عمى الجامعة العربية، اعتمادًا تـ تطوير فكرة العبلقة بيف ا 278
، 59 -57 "، صمجيد، "العراؽ ومنطقة الخميج العربي: سباؽ المكانة والدور اإلقميميمصطفى فاروؽ كاظـ و  محمد كريـ عمى

 مرجع سابؽ.
، 176 – 175 "، صقرف عمى قياميا: نظرة تحميمية ورؤية مستقبميةالرشداف، "جامعة الدوؿ العربية بعد نصؼ عبد الفتاح  279

 مرجع سابؽ.
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تغمغؿ القوى الكبرى في اإلقميـ العربي أكثر مما سبؽ، وىو ما أخرج األزمة مف نطاقيا اإلقميمي العربي 

 . 280ليإلى نطاؽ دو 

كاف خروج العراؽ مف الكويت بداية ألشكاؿ أخرى مف المواجية التي بدأت بالحصار الشديد 

( الذي انعكس سمبًا عمى مجمؿ أوضاع العراؽ السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 2003 -1991)

بوقوعو وتورطت بو مصر والسعودية وسوريا تبعًا لمشاركتيـ في التحالؼ الدولي ضد العراؽ، وانتيت 

 . 2003281تحت االحتبلؿ المباشر عاـ 

مثمت التطورات السياسية واألمنية التي تعرض ليا العراؽ أثناء األلفية الحالية إحدى نتائج سياسات 

حدى إفرازات تعامؿ الجامعة العربية الخاطئ مع أزمة الخميج الثانية عاـ  ، 1990بغداد مف جية، وا 

وحتى تاريخو في التصدي لنتائج االحتبلؿ المختمفة  2003عاـ  وكذلؾ أحد تجميات عدـ فاعميتيا منذ

عمى الصعيديف العراقي واإلقميمي مف جية ثانية. فمما ُيفسر جانبًا ميمًا مف تمكف دوؿ إقميمية مثؿ 

ف بشكؿ متفاوت ومختمؼ، ضعؼ ” إسرائيؿ“ يراف وتركيا مف التغمغؿ في العراؽ، والقياـ بدور سمبي، وا  وا 

نظاـ اإلقميمي العربي، ال سّيما الجامعة العربية، التي أصبحت بشكؿ أو بآخر جزءًا مف دور مؤسسات ال

 .282المشكمة وليست جزءًا مف حميا كما كاف مفترضاً 

                                  
 -233، 224 -223، 15 صالعربية: بيف النظريات الواقعية والبنائية، سالـ، األمف الجماعي في جامعة الدوؿ أحمد عمي  280

 ، مرجع سابؽ.241
 ص (:2010) 4بيف العراؽ والكويت"، مجمة التربية والعمـ، عدد  1991 -1990قيس فاضؿ محمد النعيمي، "مصر وأزمة الخميج  281
 ،2017 -5 -10بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،. 24

t/iasj?func=fulltext&aId=58610http://www.iasj.ne 
. ، مرجع سابؽ350 -345، 294 -289 ص رجب، النظاـ اإلقميمي العربي في مرحمة ما بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ،إيماف أحمد  282
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http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58610
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58610
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35811
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35811
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بشكؿ عاـ، لـ يرؽ دور جامعة الدوؿ العربية لمكانتيا، وأىمية العراؽ، في حؿ أزمات الدولة العراقية 

حد سواء. وقد كاف دورىا ىامشيًا ال سّيما منذ أزمة الخميج الثانية في عبلقاتيا الداخمية والخارجية عمى 

 وما أعقبيا مف تطورات سياسية وأمنية شيدىا، وما زاؿ، العراؽ خصوصًا واإلقميـ العربي عمومًا. 

بالمحصمة، يتضح أف التدخؿ اإلقميمي في العراؽ ساىـ في تفاقـ أزمة الدولة العراقية واستمرارىا بسبب 

 ات السياسية بيف بغداد والدوؿ المجاورة. وكانت أىـ تجميات ىذا الدور عمى النحو التالي:التناقض

  إضعاؼ سيادة الدولة العراقية عمى إقميميا ومواطنييا، والحد مف قدرتيا عمى مواجية

 المشاريع األمريكية واإلسرائيمية التي تستيدؼ العراؽ والمنطقة العربية بشكؿ عاـ.

  الدولة العراقية مع مكوناتيا المجتمعية، ال سيما مع األقميات التي شّكمت تفاقـ أزمة

ضعاؼ الدولة العراقية مف خبلؿ تعزيز ىشاشة فكرة المواطنة  مدخبًل لتغمغؿ الدوؿ اإلقميمية وا 

 لدييا، عبر تشجيعيا عمى االنفصاؿ.

 لتسييبلت دعـ األوساط والقوى المعارضة لمحكومات المتعاقبة في العراؽ، وتقديـ ا

 البلزمة لتنفيذ نشاطاتيا المناىضة لبغداد.

  ف بشكؿ غير مباشر، في تفتيت اليوية المساىمة في عدـ استقرار العراؽ، والتسبب، وا 

الوطنية العراقية وتفشي ظاىرة التطرؼ والفوضى التي أفقدت الدولة العراقية السيطرة عمى أجزاء 

تب عمى ذلؾ مف ضياع لمقدرات ومنجزات العراؽ مف إقميميا خاصة في الغرب والشماؿ، وما تر 

واستنزاؼ موارده المختمفة التي كاف مف المفترض أف توظؼ في خدمة عممية التنمية 

 المجتمعية. 
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كومي دإرفور مفاغيل  اثهيًا:  بروز ظاهرة إمفوىض وإمتؼصب يف إؤ

ا الغربي دارفور، الذي يصعب فيـ أزمة الدولة السودانية القطرية )الوطنية( بمعزؿ عف واقع إقميمي

أحد مياديف المواجية بيف الدولة وبعض القوى المحمية واإلقميمية والدولية كما  أثناء األلفية الحالية شّكؿ

. وقبؿ توضيح ونقاش طبيعة ىذه المواجية وتبياف الدور الخارجي 283حصؿ مف قبؿ في إقميميا الجنوبي

اإلقميـ وأبرز التطورات التي شيدىا في القرف الماضي،  فييا، ال ُبّد مف تقديـ إطبللة سريعة عمى سمات

الُمحددات المحمية واإلقميمية والدولية أثناء دراسة المفاعيؿ و مع األخذ بعيف االعتبار صعوبة الفصؿ بيف 

 اإلقميـ.

جعمو محاذيًا  284يتسـ إقميـ دارفور، الواقع في الجزء الغربي مف الدولة السودانية، بحيز جغرافي كبير

عديد مف الدوؿ األفريقية، ومتداخبًل معيا في البنية االجتماعية واالقتصادية، وكاف أبرزىا تشاد وليبيا لم

وأفريقيا الوسطى. ينحدر سكاف اإلقميـ مف أصوؿ عربية وأفريقية، وتجمعيـ قواسـ مشتركة مثؿ الديف 

نيتو االجتماعية، وضعؼ الطابع اإلسبلمي والمغة العربية. كما يتسـ اإلقميـ بغمبة الطابع القبمي عمى ب

ىماؿ الحكـ المركزي لئلقميـ، مع ما شّكمو ذلؾ مف  المدني في تركيبتو السكانية نظرًا لقمة الحواضر، وا 

عائؽ أماـ التعميـ أو نشوء نخب مدنية، وغياب مفيوـ الدولة والمشاركة السياسية لؤلفراد، وضعؼ مفيـو 

 . 285مؼ المراحؿ التاريخية، وتّفوؽ ثقافة العنؼ في معالجة األزماتالمواطنة واليوية العامة لدييـ في مخت

                                  
لبناف: بيروت،  مجمة المستقبؿ العربي،)ليمى سيد مصطفى أرباب، "الحركات المسمحة واالستقرار السياسي في دارفور"،  283

 .86 -85 ص (:2011 ،389عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،
المستقمة مثؿ ألؼ كيمو متر مربع ىي أكبر مف مساحة بعض الدوؿ  549تجدر اإلشارة أف مساحة إقميـ دارفور البالغة  284

 سوريا أو العراؽ أو األردف.  
لبناف: بيروت، مركز دراسات  مجمة المستقبؿ العربي،)محمد األميف عباس النّحاس، "أزمة درافور: بداياتيا وتطوراتيا"،  285

 -خيةالبحيري، مشكمة دارفور الجذور التاريلممزيد انظر: زكي . 80 -77، 74 -73 ص (:2005 ،312عدد  الوحدة العربية،
 . 104 -95، 8 -5 (، ص2006)القاىرة: مكتبة مدبولي،  التطورات السياسية -األبعاد االجتماعية
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ُدمج إقميـ دارفور بالدولة السودانية الحديثة جغرافيًا أثناء الحرب العالمية األولى عندما توسع المستعمر 

البريطاني غربًا حتى وصؿ إلى الحدود التشادية بعد خبلفو مع حاكـ دارفور عمي دينار، وتفاعبلتو مع 

. رغـ ذلؾ، بقي اإلقميـ، مف الناحية السياسية، متأثرًا 286القوى االستعمارية األخرى في محيط السوداف

 . 287بحالة االستقبلؿ النسبي التي اتسـ بيا تاريخيًا قبؿ وقوعو تحت الحكـ البريطاني

د االستقبلؿ تتمحور مشكمة دارفور، التي شّكمت جانبًا ميمًا مف أزمة الدولة السودانية في فترة ما بع

 وحتى تاريخو، في بعديف أساسييف: داخمي وخارجي.

 سياسي لألزمةو اقتصادي و سياق اجتماعي  ذو بعد داخمي . أ

غمب الطابع االجتماعي واالقتصادي عمى الصراعات والنزاعات التي شيدىا إقميـ دارفور في مختمؼ 

طابعًا سياسيًا أو عرقيًا أو مناطقيًا ، حيث لـ يأخذ الصراع بيف مكوناتو المجتمعية 288المراحؿ التاريخية

إال منذ مطمع السبعينيات مف القرف الماضي، عندما بدأت األزمة تتفاقـ تدريجيًا حتى بمغت ذروتيا في 

. أما الفترات السابقة فكاف عدـ االستقرار أكثر ارتباطًا بالظروؼ المعيشية والحياتية 289نياية التسعينيات

مف فترة إلى أخرى، وذلؾ تأثرًا بالعوامؿ الطبيعية المتذبذبة، وقمة الموارد  الصعبة التي واجييا اإلقميـ

المتاحة، وىشاشة البنية االقتصادية والتعميمية والصحية في اإلقميـ، وىذا ما ُيفسر تّركز المواجيات بيف 

نة اجتماعية فئتي الرعاة والمزارعيف بشكؿ عاـ أو حدوث صدامات قبمية بحثًا عف النفوذ والسيطرة أو مكا

واقتصادية أفضؿ. وُيعزى سبب الصراع أيضًا إلى غياب توزيع الموارد المتاحة بشكؿ عادؿ بيف سكاف 

                                  
 ، مرجع سابؽ.21 ص التطورات السياسية، -األبعاد االجتماعية -البحيري، مشكمة دارفور الجذور التاريخيةزكي  286
كنة )أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث عبد الوىاب األفندي، أزمة دارفور: نظرة في الجذور والحموؿ المم 287

 .49_ 48، 37 -30 ص (،2009االستراتيجية، 
 ، مرجع سابؽ.58 -51، 1 ص التطورات السياسية، -األبعاد االجتماعية -البحيري، مشكمة دارفور الجذور التاريخيةزكي  288
 ، مرجع سابؽ.59 -52، 43 -38، 18 -12 صنة، األفندي، أزمة دارفور: نظرة في الجذور والحموؿ الممكعبد الوىاب  289
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دارفور مف قبؿ مختمؼ األنظمة التي تعاقبت عمى حكـ اإلقميـ سواء كانت محمية سودانية محمية أـ 

في النظاـ القبمي والتجار وأمراء خارجية، مع ما أفرزه ذلؾ مف سيطرة طبقة صغيرة مف الوجياء المتنفذيف 

اإلقطاع، عمى مقدرات اإلقميـ انعكاسًا لواقع النظاـ شبو اإلقطاعي الذي بقي سائدًا حتى مراحؿ متقدمة 

أما التطورات السياسية واإلدارية التي تعرض ليا اإلقميـ منذ نشأة الدولة  .290مف تاريخ اإلقميـ المعاصر

انت ىي األخرى سببًا في تدحرج األزمة لتأخذ طابعًا عرقيًا أو مناطقيًا السودانية القطرية )الوطنية(، فك

 ىدد أركاف الدولة واستقرارىا. وىذه التطورات تتمثؿ فيما يمي: 

التأثر بنتائج االستعمار وما أوجده في المجتمع مف تفتت وضياع اليوية الوطنية الجامعة  -1

الوطنية السودانية، واألنظمة اإلدارية والقانونية التي اعتمادًا عمى ىشاشة تكويف أو نشأة الدولة 

فرضيا المستعمر عمى المجتمع السوداني ومنيا قانوف المناطؽ المقفولة الذي أوجد حدودًا إدارية 

يصعب تجاوزىا بيف مختمؼ المناطؽ والتجمعات السكانية السودانية، وقد بينت الدراسة ىذا الدور 

يضاؼ لذلؾ، نظاـ اإلدارة األىمية الذي ُفرض  .291مف ىذا الفصؿاالستعماري في مواضع سابقة 

عمى األقاليـ السودانية ومنيا إقميـ دارفور، وتـ بموجبو منح القيادات التقميدية الُمشار إلييا آنفًا 

جزًء مف الحكـ المحمي لقدرتيا عمى ضبط المجتمع، ولما يوفره ىذا النظاـ مف مكاسب مادية 

إلى ذلؾ، قياـ المستعمر بتقميص الخدمات االجتماعية واالقتصادية إلقميـ  وبشرية كبيرة. ُيضاؼ

دارفور، كما كاف يفعؿ في الجنوب، إلى الحد األدنى الذي يبقيو في حالة مف االستقرار وعدـ 

                                  
، مرجع 93 -85، 28 ص التطورات السياسية، -األبعاد االجتماعية -البحيري، مشكمة دارفور الجذور التاريخيةزكي  290

 سابؽ.
 نفسو.، المرجع 95، 52 ، صالتطورات السياسية -األبعاد االجتماعية -البحيري، مشكمة دارفور الجذور التاريخيةزكي  291
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كانت نتيجة ىذه الممارسات االستعمارية ضرب أسس التنمية المستقبمية، وضرب و المواجية. 

 .292اعية واالقتصادية القابمة لمتطور في أصوليا، ومنعيا مف النمو الطبيعيالبنى واليياكؿ االجتم

_ تأثر إقميـ دارفور بعدـ االستقرار السياسي واإلداري واألمني في فترة ما بعد االستقبلؿ. فاقمت 2

طبيعة النظاـ السياسي السوداني السمطوي، ال سيما في فترات الحكـ العسكري، األزمات التي أوجدىا 

ستعمر، وأنتجت أزمات إضافية، حيث لـ تستغؿ مركزية القرار أو دكتاتوريتو في حشد الطاقات الم

والجيود إلحداث التنمية في عموـ السوداف واختراؽ المجتمع وأطره المختمفة، كما حصؿ في كوريا 

نما استغمت في حشد الطاقات لممجيو  د الحربي مع الجنوبية أو كما فعؿ النظاـ العسكرتاري في الياباف، وا 

الجنوب وخدمة المصالح الضيقة لمطبقة الحاكمة. فالحياة السياسية الرسمية كانت محكومة بإيقاع قرارات 

القيادة السمطوية، واألطر الحزبية التي تشكمت في مختمؼ المراحؿ مثؿ االتحاد االشتراكي في عيد 

شكمية وتكرس سمطة الحزب الحاكـ.  النميري أو المؤتمر الوطني في عيد البشير، حيث كانت ىذه األطر

انعكست سياسة حظر التعددية الحزبية التي استخدميا النميري والبشير عمى عبلقة الدولة بإقميميا 

الغربي، دارفور، نحو مزيد التأـز والتعقيد. شمؿ الحظر، مف بيف أحزاب أخرى، حزب األمة والحزب 

ة لمجتمع دارفور، وكاف حظرىما بمثابة نياية المذيف شّكبل حاضنة سياسي 293االتحادي الديمقراطي

المشاركة السياسية لئلقميـ في النظاـ السياسي وبداية تحوؿ األزمة نحو الطابع السياسي والمناطقي 

 . 294والعرقي

                                  
 ، مرجع سابؽ.50 -49، 37 -32 ص األفندي، أزمة دارفور: نظرة في الجذور والحموؿ الممكنة،عبد الوىاب  292
 كاف حزب األمة الواجية السياسية لمطائفة الميدية، والحزب االتحادي الديمقراطي ىو واجية الطائفة الختمية. 293
لممزيد انظر: محمد  ، المرجع نفسو.56 -48 ص الحموؿ الممكنة،األفندي، أزمة دارفور: نظرة في الجذور و عبد الوىاب  294

 ، مرجع سابؽ.81 -73 ، صالنّحاس، "أزمة درافور: بداياتيا وتطوراتيا"األميف عباس 
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شّكؿ عدـ االستقرار اإلداري في السوداف، في ظؿ قياـ نظامي النميري والبشير بفرض أنظمة إدارية 

معات المحمية السودانية، مزيدًا مف التأـز في عبلقة األقاليـ أو األطراؼ بالدولة جديدة فوقية عمى المجت

عندما قاـ البشير بفرض منظومة إدارية جديدة مغايرة  1994الوطنية. وكاف آخر ذلؾ ما جرى عاـ 

مؿ لممنظومات السابقة تمثمت في النظاـ الفيدرالي، وتبعًا لذلؾ تـ استحداث تقسيمات إدارية جديدة تح

والية، وكاف نصيب إقميـ دارفور منيا ثبلث  26مسمى واليات بدؿ أقاليـ، وأصبح السوداف مكونًا مف 

واليات )شماؿ ووسط وجنوب دارفور(. وقد جرى ىذا االستحداث دوف األخذ بعيف االعتبار غياب البنية 

ؿ الدولة السودانية التحتية واألسس المحمية البلزمة لذلؾ ودوف توفر تفاىـ مجتمعي عمى تحديد شك

وعبلقتيا بالفرد والمجتمع. لقد كاف اليدؼ مف تمؾ التغييرات منح الخرطوـ مزيدًا مف القوة واالمتيازات في 

مواجية األطراؼ، ال سيما جنوب السوداف وغربو. مف جية أخرى، كاف لمطريقة العنيفة التي تبنتيا 

أقاليـ أخرى كدارفور، في ظؿ سياسة التجنيد  الخرطوـ في معالجة أزمة الجنوب ارتدادات سمبية عمى

التي قامت بيا الخرطـو لقبائؿ عربية في اإلقميـ في إطار تحشيد مناصرييا ىناؾ لمحاصرة 

 . 295معارضييا

أدى غيب قدرة النظاـ السياسي عمى اختراؽ مجتمع دارفور، عبر توفير االحتياجات والخدمات 

 االختبلؼاء التي ارتكبيا مع الجنوب، إلى تعزيز الشعور بالبلزمة لتحقيؽ التنمية أو تفادي األخط

والمغايرة وعدـ التجانس مع البيئة الكاممة لمسوداف. ترتب عمى ذلؾ تدحرج األزمة لتأخذ طابعًا عرقيًا 

ومناطقيًا عنيفًا، كما تجمى في عقد التسعينيات مف القرف الماضي وبداية األلفية الحالية عندما ظيرت 

                                  
 ، مرجع سابؽ.79 -76، 73 ، صالنّحاس، "أزمة درافور: بداياتيا وتطوراتيا"محمد األميف عباس  295
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ع سياسي وعسكري رافضة لسموؾ النخب الحاكمة في الخرطـو تجاه قضايا دارفور، ونتائجو قوى ذات طاب

 .    296التي زادت مف حدة الصراع القبمي، ومنيا حركة تحرير السوداف وحركة العدؿ والمساواة

 إقميمي ودولي خارجيبعد  . ب

 دول جوإر فاػةل .1

المستعمر فييا، وعدـ تّمكف الدولة بعد مّكنت ىشاشة تكويف ونشأة الدولة الوطنية السودانية ودور 

االستقبلؿ مف اختراؽ واستيعاب البنية االجتماعية المكونة ليا، كما ذكر سابقًا، القوى اإلقميمية كاّفة مف 

التدخؿ في الشأف السوداني في إطار االمتدادات القبمية والعرقية والمغوية التي أبقى عمييا المستعمر، وىو 

. ظير ذلؾ في األزمة بيف السوداف 297لة عمى مجتمعيا وساىـ في نشر الفوضىما أضعؼ سيادة الدو 

وتشاد التي كاف محورىا إقميـ دارفور المحاذي لؤلخيرة، حيث ارتبط جزء ميـ مف أزمة اإلقميـ بقضايا 

داخمية في دولة تشاد تمثمت في أزمة نظاميا السياسي ونخبو المرتبطة بوالءاتيا األولية ببعض القبائؿ 

. وقد شّكؿ إقميـ دارفور مبلذًا آمنًا لكؿ الياربيف والفاريف مف 298لممتدة بيف البمديف مثؿ قبيمة الزغاوةا

الصراعات التشادية خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة مف القرف الماضي، وىو ما خمؽ ضغوطات أو ارتدادات 

                                  
)القاىرة:  ادية محمود مصطفى(، مبلمح النزاع في دارفور: األزمة واألفؽ المستقبميإجبلؿ رأفت، وىانئ رسبلف )تحرير ن 296

 . 31 -29، 24 ص (،2004جامعة القاىرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 
 ، مرجع سابؽ.104 -95ص التطورات السياسية،  -األبعاد االجتماعية -البحيري، مشكمة دارفور الجذور التاريخيةزكي  297
لممزيد انظر:  ، مرجع سابؽ.35 -34 ص رسبلف، مبلمح النزاع في دارفور: األزمة واألفؽ المستقبمي،ىانئ رأفت و جبلؿ إ 298

عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)التشادية"،  -ىانئ رسبلف، "أزمة دارفور والعبلقات السودانية
 .272 -270ص (: 2009 ،177
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غاث يًا، وتعميميًا، وصحيًا، وتشغيميًا، سمبية عمى اإلقميـ في ظؿ ىشاشة البنى التحتية فيو؛ خدماتيًا، وا 

 .299إضافة إلى التبعات األمنية التي تسببت بيا ظاىرة المجوء

أدت التطورات السابقة وما رافقيا مف سياسات خاطئة مارستيا الخرطوـ إلى مزيد مف التأـز في عبلقة 

. ووصمت األزمة بيف المركز باإلقميـ مف جية، والتدىور في عبلقة السوداف بدولة تشاد مف جية ثانية

الدولتيف إلى حد القطيعة في نياية العقد األوؿ مف األلفية الحالية نتيجة تورط تشاد واستمرارىا بممارسة 

دور في نشر الفوضى في اإلقميـ، مف خبلؿ المعب عمى التناقضات الموجودة في بنيتو االجتماعية، 

اني مثؿ حركة العدؿ والمساواة وحركة تحرير والمساىمة في تدفؽ السبلح إلى خصوـ نظاـ الحكـ السود

. ليذا تأثرت العبلقة بيف البمديف سمبًا نتاج سياسة الفعؿ ورد الفعؿ التي مارستيا النخب 300السوداف

الحاكمة في كؿ مف الخرطـو وأنجامينا، في ظؿ محاولة كؿ طرؼ تصدير أزمتو إلى اآلخر، ال سيما 

دريس ديبي ال مذيف تزامف وصوليما إلى السمطة في نفس الفترة تقريبًا عاـ خبلؿ عيدي عمر البشير وا 

1989301 . 

انطبؽ ذات األمر عمى الدوؿ األخرى المجاورة إلقميـ دارفور، فقد استغمت ليبيا ضعؼ الدولة 

السودانية والتداخبلت العرقية والدينية بيف البمديف لمتغمغؿ في دارفور سياسيًا وعسكريًا خبلؿ العقود الثبلثة 

خيرة مف القرف الماضي لتصفية حساباتيا مع الخرطـو في عيد الرئيس جعفر النميري تبعًا لخبلفات األ

سياسية وقعت بيف البمديف، وكذلؾ مع دولة تشاد في إطار نزاعات تاريخية، حدودية وعرقية، بينيما. 

لنظـ الحاكمة في ُيضاؼ إلى ذلؾ، سعي ليبيا لمعب دور إقميمي في أفريقيا مف خبلؿ إسناد معارضات ا

                                  
 ، مرجع سابؽ.85 -84 ، صأرباب، "الحركات المسمحة واالستقرار السياسي في دارفور"طفى ليمى سيد مص 299
 ، مرجع سابؽ.273 -270 ، صالتشادية" -رسبلف، "أزمة دارفور والعبلقات السودانيةىانئ  300
مصر:  مجمة شؤوف عربية،)إجبلؿ رأفت، "أزمة دارفور بيف التجاذبات الداخمية والمصالح الخارجية واالعتبارات اإلنسانية"،  301

 .107 -106 ص (:2006 ،127عدد جامعة الدوؿ العربية،  القاىرة،
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الدوؿ المجاورة وضرب استقرارىا السياسي والمجتمعي كما فعمت مع تشاد والسوداف، وىو ما ُيتيح لمنظاـ 

الميبي التحكـ فييا، وترحيؿ أزماتو الداخمية إلييا، وتحسيف موقعو السياسي واالقتصادي في القارة 

لبمداف الثبلثة ىو إقميـ دارفور الذي استغؿ مف األفريقية. كاف مركز النشاط السياسي والعسكري بيف ىذه ا

قبؿ كؿ طرؼ لتحقيؽ مصالحو وأىدافو الضيقة، دوف األخذ بعيف االعتبار نتائج ىذا الصراع الُمعقد عمى 

 . 302اإلقميـ؛ اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنياً 

والتي أدت إلى نقؿ مما زاد مف حدة األزمة اإلشكاليات الداخمية التي وقعت في دولة أفريقيا الوسطى، 

أزماتيا السياسية واألمنية إلى إقميـ دارفور، الذي أصبح أيضًا مبلذًا آمنًا لجموع الفاريف مف الصراع عمى 

السمطة في العاصمة بانغي، وكذلؾ لممعارضيف الذيف اتخذوا مف دارفور مقرًا لنشاطاتيـ السياسية 

ف كاف بت أثير ودرجة أقؿ، وىو ما أدى إلى تأـز عبلقة الدولة والعسكرية كما فعمت المعارضة التشادية، وا 

 . 303السودانية مع كامؿ محيطيا الغربي )ليبيا، تشاد، وأفريقيا الوسطى(

شيد العقد األخير مف القرف الماضي دخوؿ العب إقميمي آخر إلى حمبة الصراع في إقميـ دارفور، 

ت دورًا شبييًا بالدوريف الميبي والتشادي في رغـ عدـ اتصالو جغرافيًا معو، ىو دولة أريتريا التي مارس

محاصرة الدولة السودانية مف الخارج والداخؿ عبر المعب عمى التناقضات السياسية السودانية بيف المركز 

واألطراؼ. لـ تكتِؼ أريتريا بالتدخؿ إلى جانب قوى الجنوب االنفصالية في مراحؿ سابقة، بؿ ذىبت أبعد 

وى اإلقميمية اآلنفة الذكر في تكريس االنقساـ السوداني الداخمي، ومساندة قوى مف ذلؾ عندما شاركت الق

                                  
أميف المشاقبة وميرغني أبكر الطيب، دارفور الواقع الجيوسياسي الصراع والمستقبؿ )عماف: دار ومكتبة الحامد لمنشر  302

يف الضغوط الخارجية واالستجابة الداخمية"، أحمد خميس كامؿ، "دارفور بلممزيد انظر: . 184 -177 ص (،2012والتوزيع، 
األفندي، أزمة انظر: عبد الوىاب . و 12ص(: 2009 ،177عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)

 ، مرجع سابؽ.48 -42صدارفور: نظرة في الجذور والحموؿ الممكنة، 
مجمة دراسات العمـو اإلنسانية )األمريكي مف أزمة دارفور"، صداح أحمد الحباشنة ومخمد عبيد المبيضيف، "الموقؼ  303

 .128 -127 ص (:2009 ،1عدد  األردف: عماف، عمادة البحث العممي: الجامعة األردنية، واالجتماعية،
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دارفور الجديدة الناشئة في مطمع األلفية الحالية، سياسيًا وعسكريًا، مثؿ حركة العدؿ والمساواة وحركة 

جاه أسمرا، تحرير السوداف. أتى ذلؾ في سياؽ التأثير المتبادؿ بعد قياـ الخرطوـ بممارسة سموؾ مماثؿ ت

ال سّيما دعميا األريتيرييف الذيف يحمموف فكرًا إسبلميًا شبييًا إلى حد كبير بفكر حركة العدؿ والمساواة 

 . 304السودانية المعارضة لمخرطـو

في أزمة دارفور بمعزؿ عف فيـ التأثير المصري  تويصعب قراء الذي وباالنتقاؿ إلى الدور المصري

. وقد رّكزت أقساـ سابقة في ىذا الفصؿ عمى 1956عمى الدولة السودانية بشكؿ عاـ منذ استقبلليا عاـ 

 -المصري( والحكـ الثنائي الثاني )البريطاني -الدور المصري في إطار الحكـ الثنائي األوؿ )التركي

 المصري(.

واستقبللو عف مصر، بصورة غير متوقعة لمنخب السودانية، إلى إرباؾ المشيد  أدى انفصاؿ السوداف

السياسي السوداني في خمسينيات القرف الماضي، بسبب فشؿ تمؾ النخب في حسـ مستقبؿ العبلقة مع 

مصر مبكرًا في إطار تفاىـ مجتمعي سوداني ُتشارؾ فيو المكونات السياسية واالجتماعية كافة. فمنذ 

رب العالمية الثانية وتسارع وتيرة االستقبلؿ في العالـ العربي وأفريقيا، والقوى السودانية، ال سيما توقؼ الح

الفاعمة منيا في الحياة السياسية، منقسمة في أطروحاتيا األيديولوجية، التي تمثمت في توجييف: األوؿ 

ني بقيادة عمي الميرغني. كاف توجو وطني سوداني بقيادة عبد الرحمف الميدي، والثاني توجو قومي سودا

 -ىذا االنقساـ الداخمي في المشيد السياسي السوداني، الذي انعكس الحقًا عمى طبيعة العبلقة السودانية

المصرية نظرًا لمتأثير الكبير لكبل الفريقيف عمى السياسة الخارجية السودانية في مراحميا المختمفة، مرتبطًا 

بالدور الذي مارستو كؿ مف مصر وبريطانيا، رغـ التبايف بينيما في  بعوامؿ خارجية تمثمت في األساس

                                  
 ، مرجع سابؽ.190 -188 ص الطيب، دارفور الواقع الجيوسياسي الصراع والمستقبؿ،ميرغني أبكر المشاقبة و أميف  304
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عمى القوى والشخصيات السودانية النخبوية خصوصًا المذكورة آنفًا، والتحكـ  305الطرح، بالضغط والتأثير

في مسارىا السياسي، وعرقمة نجاحيا في بناء مشروع سياسي وطني أو قومي، ومرتبطًا أيضًا 

يمية والدولية، المتناقضة التي ساىمت في تعميؽ االنقساـ الداخمي في السوداف، ومنيا: بالمستجدات، اإلقم

، وظيور مشروع الرئيس األمريكي آيزنياور ذي الطابع االقتصادي الذي 1955نشوء حمؼ بغداد عاـ 

كاف ييدؼ إلى حشد أكبر عدد ممكف مف الدوؿ لمتصدي لمشروع االتحاد السوفيتي العالمي مقابؿ 

 .1961307-1958بيف مصر وسوريا  306ادىا ماليًا واقتصاديًا، والمشروع الوحدويإسن

كاف الطرح المصري، حتى مراحؿ متقدمة مف تاريخ البمديف المعاصر، قوميًا، وذلؾ تأثرًا بالتاريخ 

السياسي المشترؾ الذي بقي مؤثرًا وحاضرًا لدى صناع القرار المصرييف عمى اختبلؼ مشاربيـ السياسية 

، أثره 1952كرية. كما كاف لمتغيير السياسي الداخمي في مصر، متمثبًل بثورة الضباط األحرار عاـ والف

المباشر عمى السوداف ببعده القومي. في المقابؿ، رفض المستعمر البريطاني ىذه االعتبارات التاريخية 

التوجو السوداني وذىب نحو فرض التجزئة والتقسيـ بشكؿ غير مباشر عبر ممارسة نفوذه عمى أصحاب 

الوطني، وعبر المعب عمى التناقضات العرقية والدينية والثقافية بيف شماؿ السوداف وجنوبو. لكف ازدياد 

 -1953التطمعات االنفصالية واالستقبللية في الوسط السياسي السوداني خبلؿ المرحمة االنتقالية )
                                  

الضغط الذي مارستو مصر في التيديد بفرض قيود سياسية واقتصادية عمى السياسييف السودانييف الذيف يحمموف فكرًا تمثؿ  305
قوميًا خشية مف تراجع توجياتيـ القومية، والتأثير عمى قواعدىـ الشعبية المؤمنة باالتحاد بيف البمديف، وكذلؾ األمر بالنسبة 

السودانية: جذور المشكبلت وتحديات  -ؤمنيف بالوطنية. أماني الطويؿ، العبلقات المصريةلمتعامؿ البريطاني مع السياسييف الم
 .129 -121، 62 -53 ص(، 2012قراءة وثائقية )بيروت: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات،  -المصالح

لـ تحَظ المستجدات الُمشار إلييا أعبله بتوافؽ النخب السودانية قبواًل أو رفضًا، فكاف أصحاب التوجو الوطني منحازيف إلى  306
حمؼ بغداد والمشروع األمريكي ذات الطابع االقتصادي، بينما انحاز أصحاب التوجو القومي إلى التطمعات القومية المصرية 

يا. وقد انعكس ىذا التناقض في المواقؼ حياؿ ىذه المستجدات عمى عبلقة الدولة السودانية والمشروع الوحدوي بيف مصر وسور 
 -السودانية: جذور المشكبلت وتحديات المصالح -الطويؿ، العبلقات المصريةأماني بالخارج والداخؿ بمزيد مف التأـز والتعقيد. 

 ، المرجع نفسو.169 -162، 141 -135 صقراءة وثائقية، 
 -20، 17، 9 ص ،قراءة وثائقية -السودانية: جذور المشكبلت وتحديات المصالح –أماني الطويؿ، العبلقات المصرية  307
  ، المرجع نفسو.27
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لقومي أديا في نياية المطاؼ إلى استقبلؿ (، وعدـ قدرة مصر عمى توفير إمكانيات إنجاح التوجو ا1956

السوداف. مع حدوث االنفصاؿ، في ظؿ عدـ القبوؿ المصري بو، بقيت قضايا عديدة عالقة بيف البمديف، 

أىّميا: أقاليـ حدودية مثؿ إقميمي حبليب وشبلتيف، والثروة المائية المشتركة التي كانت سببًا في تأـز 

مختمفة رغـ توقيع اتفاقيات حوليا في نياية العشرينيات والخمسينيات مف العبلقة بيف الطرفيف في مراحؿ 

 .308القرف الماضي، أي قبؿ االستقبلؿ وبعده

ورغـ تجاوز أزمة االستقبلؿ نسبيًا وحدوث تقارب سياسي محدود بيف القاىرة والخرطوـ في عقدي 

ي العسكرييف، إال أف الخبلؼ الستينيات والسبعينيات مف القرف الماضي، أي خبلؿ عيدي عبود والنمير 

السياسي خّيـ عمى العبلقة بيف البمديف، ال سيما خبلؿ العقديف األخيريف مف األلفية الماضية، مع تزايد 

النفوذ السياسي لمسودانييف الذيف يحمموف فكرًا إسبلميًا تعتبره القاىرة معارضًا ليا. وقد تفاقـ ذلؾ التصدع 

لتحالؼ مع بعض النخب العسكرية المتنفذة في الجيش عمى النظاـ أكثر عندما سيطر اإلسبلميوف با

وحتى نياية األلفية الثانية عندما تـ فؾ التحالؼ بيف اإلسبلمييف  1989السياسي السوداني منذ عاـ 

. وبالرغـ مف 309والعسكرييف، وىو ما انعكس سمبًا عمى القضايا السودانية ومنيا قضيتا الجنوب ودارفور

سبلمييف مع بداية األلفية الحالية ووقوؼ مصر عمى مسافة واحدة مف جميع األطراؼ تجاوز أزمة اإل

                                  
 -20، 17، 9 ص ،قراءة وثائقية -السودانية: جذور المشكبلت وتحديات المصالح –أماني الطويؿ، العبلقات المصرية  308
 . ، المرجع نفسو27
مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،)السودانية"،  -، "تحت االختبار: بوادر التقارب في العبلقات المصريةىانئ رسبلف 309

)د. ـ(، "أزمة العبلقات المصرية  مجمة اليسارلممزيد انظر: . 89 -88 ص (:2014 ،197عدد  مركز الدراسات السياسية،
 .47 -46 ص (:1993 ،35عدد  ع الوطني التقدمي الوحدوي،)مجمة اليسار، مصر: القاىرة، حزب التجم السودانية"،
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السودانية المتصارعة، إال أف ىذا التطور اإليجابي في العبلقة بيف البمديف جاء متأخرًا جدًا، وذلؾ بعد أف 

 .310والتعقيد وصمت األزمة مع الجنوب إلى مرحمة البلعودة، ومع دارفور إلى مرحمة متقدمة مف التأـز

كاف التراجع في الدور المصري خبلؿ العقديف األخيريف مف القرف الماضي عامبًل مساعدًا في تفشي 

حالة الفوضى في إقميـ دارفور، حيث استغمت القوى اإلقميمية )ليبيا، تشاد، أريتريا، أفريقيا الوسطى( ذلؾ 

السوداني. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف مصر الفراغ وعدـ الحسـ في الموقؼ المصري لمتدخؿ أكثر في الشأف 

لعبت دورًا غير مباشر في أزمة الدولة السودانية التي ظيرت نتائجيا في الجنوب ودارفور، مف خبلؿ 

مشاركتيا في الحصار اإلقميمي والدولي الذي فرض عمى السوداف منذ منتصؼ التسعينيات مف القرف 

ية واالجتماعية والسياسية لمسوداف عمومًا الماضي، وىو ما انعكس عمى مجمؿ األوضاع االقتصاد

 . 311والجنوب ودارفور خصوصاً 

انعكس انفصاؿ جنوب السوداف عمى أما فيما يتعمؽ بدور دولة جنوب السوداف القائمة حاليًا، فقد 

عبلقة الدولة األـ بأقاليميا األخرى بمزيد مف التأـز والتعقيد، ال سّيما مع إقميميا الغربي دارفور، وىنا 

يتـ تناوؿ دور دولة جنوب السوداف في أزمة دارفور في سياؽ نقاش العبلقة بيف الجنوب والشماؿ منذ س

 .2011عاـ 

، وقائع ومعطيات 2011فرض انفصاؿ جنوب السوداف، وتحولو مف إقميـ إلى دولة مستقمة عاـ  

جديدة في المشيد السوداني بشكؿ خاص، واألفريقي بشكؿ عاـ. فقد أصبحت دولة جنوب السوداف العبًا 

اإلداري جديدًا في المعادلة اإلقميمية لمسوداف، بعد أف كانت جزءًا ال يتجزأ مف نطاقيا السياسي و 

                                  
 مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)السودانية في عالـ متغير"،  -أسماء الحسيني، "العبلقات المصرية 310

 .209 -207 ص (:2009 ،178عدد 
لممزيد انظر: ىانئ . ، المرجع نفسو209 -207 السودانية في عالـ متغير"، ص -أسماء الحسيني، "العبلقات المصرية 311

 ، مرجع سابؽ.89 -88، ص السودانية" -رسبلف، "تحت االختبار: بوادر التقارب في العبلقات المصرية
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والجغرافي، وجزًء مف كيانيا االجتماعي وبنيتيا االقتصادية، حيث أدت عممية االنفصاؿ إلى حدوث تغّير 

كبير في ىذه الجوانب مجتمعًة. ولـ ُيحقؽ ىذا التغّير االستقرار لمدولة األـ، كما كاف مفترضًا، بؿ 

 . 312ًا ليذا التحوؿاستمرت األزمة في العبلقة بيف الطرفيف لتأخذ شكبًل جديدًا تبع

ارتبط استمرار األزمة بيف الخرطوـ وجوبا بالعديد مف العوامؿ التي استجدت بعد وقوع االنفصاؿ 

واالستقبلؿ ومنيا: أواًل، عدـ التفاىـ بيف الطرفيف عمى مسألة رسـ الحدود بيف الدولتيف، نظرًا لمتداخؿ 

أكثر المناطؽ المتنازع عمييا منطقة أبيي المحاذية الكبير بينيما في البنية االجتماعية واالقتصادية، ومف 

لمشماؿ والجنوب عمى حد سواء، حيث ُيطالب كؿ طرؼ بأف تكوف جزءًا مف نطاقو الجغرافي والسياسي 

واإلداري، وذلؾ ألىميتيا االستراتيجية البالغة مف الناحية االقتصادية. ثانيًا، تحّكـ دولة الجنوب بالثروة 

وفقداف الدولة األـ كمية كبيرة مف المصادر المائية لنير النيؿ، بعدما أصبحت مفصولة المائية المشتركة، 

عنيا نتيجة انفصاؿ الجنوب، وىو ما ُييدد األمف المائي لشماؿ السوداف، وكذلؾ لمصر الشريؾ اآلخر 

ميمي والدولي، في في ىذه الثروة. ثالثًا، زيادة تغمغؿ الدوؿ المعادية لمسوداف تاريخيًا، عمى الصعيديف اإلق

والواليات المتحدة األمريكية، وىو ما ُيشّكؿ تيديدًا مباشرًا لمسوداف، وُيضيؼ ” إسرائيؿ“الجنوب، ال سّيما 

 .313إلى عبلقة الشماؿ بالجنوب مزيدًا مف التأـز والتعقيد

لة األـ، ومنيا باالنتقاؿ إلى العامؿ الرابع، فإف اتصاؿ دولة الجنوب جغرافيًا مع أقاليـ عديدة في الدو  

إقميـ دارفور، شّكؿ أحد مصادر استمرار حالة عدـ االستقرار في اإلقميـ، فالصراع عمى السمطة في جوبا 

                                  
مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة الدفاع،)خالد فيمي محمد، "حسابات الدولة الوليدة: العبلقات الخارجية لجنوب السوداف"،  312

أنور السيد كامؿ، "التحوؿ في جنوب السوداف وأثره عمى االستقرار لممزيد انظر: . 42 ص (:2014 ،332عدد  األىراـ،
األردف: عماف، مركز دراسات الشرؽ األوسط بالتعاوف مع المؤسسة األردنية لمبحوث  مجمة دراسات شرؽ أوسطية،)اإلقميمي"، 
 .115 -114ص(: 2014 ،67عدد  والمعمومات،

لبناف: بيروت،  مجمة المستقبؿ العربي،)الرسوؿ عبد النور، "دولة جنوب السوداف واألمف القومي العربي"،  محمد حسب 313
 .91 -89، 86 -85 ص (،2013 ،411عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،
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، كانت لو انعكاسات مباشرة عمى الشماؿ، 314بيف النخب السياسية، التي تنحدر مف أصوؿ قبمية مختمفة

ة بينيما مف جية، وفي ظؿ األزمة السياسية وذلؾ في ظؿ االمتدادات العرقية والمغوية والدينية المتداخم

 . 315القائمة بيف الخرطوـ وجوبا تبعًا لما تـ ذكره آنفًا مف عوامؿ، مف جية ثانية

وبذلؾ، أصبحت دولة جنوب السوداف ُتمارس دورًا شبييًا بدور كؿ مف تشاد أو أريتريا أو أفريقيا 

ت مؤثرة في األزمة السودانية بشكؿ عاـ. وفي الوسطى، وغيرىا مف الدوؿ اإلقميمية التي كانت وما زال

ىذا السياؽ أصبح تحقيؽ االستقرار في عبلقة الدولة األـ بأقاليميا، وخاصة إقميـ دارفور المضطرب 

أصبًل، مرىونًا بمدى االستقرار في محيطيا اإلقميمي، وبمدى االنسجاـ بيف الخرطوـ والعواصـ األفريقية 

 . مجاورة لمسوداف ومنيا جوباال

    فاػةل يف أأزمة دإرفوردول ظامؼة  .2

ظير في أزمة دارفور، منذ مطمع األلفية الحالية، فاعموف آخروف مف خارج القارة األفريقية، استغموا 

ضعؼ الدولة السودانية وعدـ تماسؾ قاعدتيا االجتماعية لمتغمغؿ في أطرافيا بغية تحقيؽ مكاسب 

والواليات المتحدة ” إسرائيؿ“ادي. ومف أبرز ىؤالء الفاعميف استراتيجية عمى الصعيديف السياسي واالقتص

األمريكية المتاف كاف ليما دور غير مباشر في األزمة، ولكنو مؤثر وفاعؿ. وسنناقش ىنا تأثير كؿ طرؼ 

 في األزمة بشكؿ منفرد، مع األخذ بعيف االعتبار حالة التكامؿ والتقاطع بينيما.

 

 

                                  
دينكا، والثاني يقوده يتمحور الصراع عمى السمطة بيف فريقيف سياسييف، األوؿ يقوده الرئيس سمفاكير الذي ينحدر مف قبيمة ال 314

 نائبو ريؾ مشار الذي ينحدر مف قبيمة النوير، وقد أخذ الصراع طابعًا سياسيًا وقبميًا.
 ، مرجع سابؽ.115 -113 ، صكامؿ، "التحوؿ في جنوب السوداف وأثره عمى االستقرار اإلقميمي"أنور السيد  315
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 سموك "إسرائيل" وتأثيرىا في دارفور                                    2.1

في الحرب األىمية السودانية لصالح القوى الجنوبية في ” إسرائيؿ“ساىـ الدور السمبي الذي لعبتو 

تفشي ظاىرة الفوضى والتعصب في عموـ السوداف، بما في ذلؾ إقميـ دارفور المتصؿ جغرافيًا بالجنوب. 

ىذه إرىاصات التأثير اإلسرائيمي عمى اإلقميـ بشكؿ غير مباشر. ومع ظيور أزمة دارفور في  وكانت

مطمع األلفية الحالية، بدأ التحرؾ اإلسرائيمي لمعب دور مماثؿ لمدور السابؽ في الجنوب بغية تحقيؽ نفس 

 األىداؼ التي تـ شرحيا في ىذا الفصؿ سابقًا. 

بة بيف الدولة السودانية وبعض الدوؿ األفريقية المجاورة، مثؿ العبلقة المضطر ” إسرائيؿ“استغمت 

أريتريا، لبناء جسر بينيا وبيف قوى دارفور المعارضة، ومف قبؿ مع قوى الجنوب، وقد استخدمت 

، كما أشارت بعض المصادر، نظاـ أسمرا كحمقة وصؿ بينيا وبيف تمؾ القوى لتقديـ أشكاؿ ”إسرائيؿ“

 . 316مواجية الخرطـو مختمفة مف الدعـ ليا في

بالمعب عمى التناقضات العرقية في البنية االجتماعية إلقميـ ” إسرائيؿ“ُيضاؼ إلى ما سبؽ، قياـ 

دارفور مف خبلؿ ماِكنتيا اإلعبلمية، واستخداـ نفوذىا السياسي في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية في 

كوف العربي والنخب العربية التي تدير النظاـ محاولة لتحميؿ المسؤولية عما يحدث في اإلقميـ لمم

السوداني، كما فعمت مف قبؿ مع العراؽ، وذلؾ تمييدًا لفتح باب التدخؿ الخارجي المباشر الذي ُيسّرع 

بعاد أنظار المجتمع الدولي عف  تحقيؽ ىدفيا القديـ الجديد المتمثؿ في تفتيت المنطقة العربية، وا 

                                  
مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة السياسة الدولية،)زمة دارفور"، سامي صبري عبد القوي، "الدور اإلسرائيمي في دعـ وتدويؿ أ 316

 .202 -200 ص (:2007 ،167عدد  األىراـ،
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يف، التي كانت تشيد انتفاضة شعبية ضد االحتبلؿ، وشرعنة وجودىا ممارساتيا االحتبللية في فمسط

 . 317االستعماري بحجة عدـ تماثؿ اإلقميـ العربي

 الدور والتأثير   :اليات المتحدة األمريكيةالو   2.2

( بالضغط 2010 -1990ارتبط جانب ميـ مف حالة التأـز التي عانى منيا إقميـ دارفور في الفترة )

واليات المتحدة األمريكية وقوى خارجية أخرى عمى الدولة السودانية. وتمثؿ ىذا الضغط الذي مارستو ال

في الحصار الشديد الذي فرض عمى السوداف في التسعينيات مف القرف العشريف، والذي انعكست نتائجو 

تدخؿ األمريكي السمبية عمى كامؿ الجغرافيا السودانية؛ اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وكاف ذلؾ بداية ال

غير المباشر في أزمة دارفور التي يصعب فصميا عف مجمؿ أوضاع السوداف. ومع تفاقـ األزمة، 

بالتزامف مع الحرب األمريكية عمى العراؽ، وما سبقيا مف تصنيؼ  2003وظيورىا إلى الواجية عاـ 

حدة تمارس نفوذىا السياسي السوداف ضمف الدوؿ المارقة وفقًا لمخارجية األمريكية، بدأت الواليات المت

عمى الحكومات المختمفة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بذريعة حدوث انتياكات لحقوؽ 

، وذلؾ في محاولة لفرض التدخؿ الخارجي في السوداف، كما فعمت  اإلنساف في اإلقميـ مف قبؿ الخرطـو

 .318في العراؽ

ناحية الجغرافية والسياسية واالقتصادية في السوداف خصوصًا شّجع الثقؿ النسبي إلقميـ دارفور، مف ال

وأفريقيا عمومًا، الواليات المتحدة األمريكية عمى التدخؿ في األزمة واستغبلليا لتحقيؽ مجموعة مف 

عادة تشكيؿ خارطة السوداف  المصالح، منيا استمرار فرض سيطرتيا السياسية واألمنية في أفريقيا، وا 

                                  
مصر: القاىرة، مركز اإلعبلـ  مجمة القدس،)فرح أحمد، "الدور اإلسرائيمي في دارفور... خطوة جديدة لتشويو العرب"،  317

 .28 -25 ص (:2007 ،102عدد  العربي،
  ، مرجع سابؽ.136 -129 ، صالمبيضيف، "الموقؼ األمريكي مف أزمة دارفور"مخمد عبيد و  الحباشنةصداح أحمد  318



َسة لأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إلأول : إ  همينة إمتشابه يف إملفاغيل إخلارجية إمل َؤس ِّ

159 
 

خراج أجزاء مف والشرؽ األوسط جغ رافيًا وسياسيًا بما يخدـ مشروعيا في زيادة الييمنة والسيطرة، وا 

دخاليا في الصيغة الشرؽ أوسطية الجديدة التي تعتبر  أحد أىـ ” إسرائيؿ“السوداف مف الصيغة العربية وا 

لنفطية عناصرىا، كما حدث مع الجنوب، وضماف السيطرة الحصرية عمى موارد اإلقميـ الكامنة كالثروة ا

الواعدة، وعدـ السماح لمقوى األجنبية األخرى المنافسة مثؿ الصيف أو فرنسا أو إيراف بالتغمغؿ في 

 . 319السوداف

ولموصوؿ إلى ىذه األىداؼ لـ تكتِؼ الواليات المتحدة بالضغط عمى الدولة السودانية سياسيًا 

لدولية واستخداميا في األزمة بما واقتصاديًا، بؿ ذىبت أبعد مف ذلؾ عندما قامت بتجنيد المؤسسات ا

ُييدد وحدة الدولة السودانية وسبلمة أراضييا. وىذا ما سيتـ عرضو أكثر في المبحث الرابع مف ىذا 

 .320الفصؿ الذي ُيناقش )عولمة القوة(

في الختاـ، ظيرت نتائج األزمة التي شيدتيا الدولة السودانية الوطنية )القطرية( في عبلقاتيا الداخمية 

لخارجية منذ االستقبلؿ وحتى تاريخو في دارفور ومف قبؿ في الجنوب، حيث كاف ضعؼ قدرة النظاـ وا

السياسي عمى اختراؽ المجتمعات المحمية بغرض إحداث التنمية والبناء والتطوير، أحد مسببات األزمة 

لنظاـ السياسي إلى التي خّيمت عمى العبلقة بيف المركز واألطراؼ. وقد يعود سبب ىذا اإلخفاؽ مف قبؿ ا

ضعؼ الدولة وعدـ وجود قيادة أو نخب سودانية تنموية، وىو ما أتاح لمقوى اإلقميمية والدولية التدخؿ في 

 أقاليميا وتيديد وحدتيا وسبلمة أراضييا. 

                                  
، 144 -141، 139 -136 ، صالمبيضيف، "الموقؼ األمريكي مف أزمة دارفور"مخمد عبيد الحباشنة و صداح أحمد   319

 ، صوالمصالح الخارجية واالعتبارات اإلنسانية"رأفت، "أزمة دارفور بيف التجاذبات الداخمية لممزيد انظر: إجبلؿ . المرجع نفسو
 ، مرجع سابؽ.105 -101

، 144 -141، 139 -136ص  ،المبيضيف، "الموقؼ األمريكي مف أزمة دارفور"مخمد عبيد الحباشنة و صداح أحمد  320
  مرجع سابؽ.
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لذلؾ، إف ما ُيفسر أزمة إقميـ دارفور التي تعتبر أحد نماذج أزمة الدولة السودانية ىو تفاعؿ الُمحدديف 

اخمي والخارجي بشكؿ سمبي، وباإلمكاف القوؿ بأف دارفور تجسد صورة مصغرة عف أزمة الدولة الد

الوطنية السودانية، ولعؿ انفصاؿ الجنوب واستقبللو ىو جرس إنذار لما سيحدث في دارفور مستقببًل إذا 

 ما استمرت حالة الفشؿ أو الضعؼ تبعًا لما ذكر سابقًا.

حث أف دور الجامعة العربية في التعاطي مع أزمات السوداف لـ يرَؽ عطفًا عمى ما سبؽ، تبيف لمبا

لمكانتيا، وأىمية السوداف، في معالجة أزمة الدولة السودانية سواء في عبلقاتيا الداخمية أو الخارجية منذ 

. إذ لـ يكف 321وحتى تاريخو، والتي ظيرت نتائجيا في إقميمي الجنوب ودارفور 1956استقبلليا عاـ 

لمجامعة حضور سريع وفاعؿ في المبادرات والحموؿ التي كانت ُتطرح مف قبؿ جيات عديدة أفريقية أو 

دولية لمعالجة الحرب األىمية المستفحمة. ال تعتبر الحالة السودانية استثناًء عمى عدـ فاعمية الجامعة، 

نما يمكف تعميـ ىذه السمة عمى األزمات العربية األخرى سو  اء البينية أو التي وقعت مع جيات وأطراؼ وا 

خارجية. وقد ُيعزى جانب ميـ مف دورىا اليامشي لعوامؿ ذاتية سبؽ وتـ نقاشيا في الفصؿ السابؽ الذي 

 تناوؿ الُمحددات الخارجية الفاعمة في أزمة الدولة العراقية. 

الخارجية اإلقميمية والدولية  كاف مستوى دور الجامعة أحد العوامؿ التي أدت إلى زيادة حدة التدخبلت

في الشأف الداخمي السوداني، وما جرى ويجري في اإلقميـ العربي منذ بدء ما ُيسمى بػ "الربيع العربي"؛ 

                                  
، مقارنة مع أدوار جيات أخرى غير عربية، 2003لعبت الجامعة العربية دورًا ثانويًا في أزمة دارفور بعد وقوعيا عاـ  321

وظير دورىا بعد وصوؿ األزمة إلى مرحمة البلعودة، ودخوليا في مرحمة عميقة مف التأـز والتعقيد، وىو ما حاؿ دوف معالجتيا. 
يمية معقدة، وكاف النظاـ اإلقميمي العربي في أكثر حاالتو ضعفًا، ال سّيما بعد تعرض كما جاء ىذا الدور في ظؿ ظروؼ إقم

لمدف الضفة الغربية وقطاع غزة التي كانت تشيد ” إسرائيؿ“العراؽ لبلحتبلؿ المباشر، وانييار السمطة الفمسطينية بعد اجتياح 
العربية واألفريقية والدولية في تسوية مشكمة دارفور  انتفاضة شعبية ضد االحتبلؿ. سرحاف غبلـ حسيف، "المساعي والجيود

 -13بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، .103 ص (:2010) 15"، المجمة السياسية والدولية، عدد 2005 -1989
5- 2017، 

sj?func=fulltext&aId=9397http://www.iasj.net/ia 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9397
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9397
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مف فوضى وتعصب وضعؼ الدولة الوطنية "القطرية"، وىذا ُيؤكد عمؽ األزمة التي يتسـ بيا النظاـ 

 اإلقميمي العربي بشكؿ عاـ.

ر مف دور الجامعة العربية المحدود في معالجة األزمة السودانية إلى عدـ فاعمية قد ُيعزى جانب آخ 

، أما قبؿ ذلؾ فقد 1979مصر عمى الصعيد اإلقميمي العربي، ال سّيما بعد اتفاقية كامب ديفيد عاـ 

ؾ تعاممت مصر مع الموضوع السوداني عمى أنو شأف ال تُفّضؿ أحدًا غيرىا إلدارتو أو التدخؿ فيو، وذل

العتبارات تاريخية وجغرافية سبؽ وتـ نقاشيا. ُيضاؼ إلى ذلؾ، انعكاس أزمة العبلقة بيف القاىرة 

، إذا استثنينا بعض الفترات التاريخية التي 1956322والخرطوـ منذ انفصاؿ السوداف عف مصر عاـ 

 شيدت تحسنًا نسبيًا، عمى الدور المفترض لمجامعة العربية.    

تبيف مف النقاش الذي جرى سابقًا حوؿ دور الجامعة العربية في أزمة الدولتيف العراقية وعميو، لقد 

والسودانية، أف ىناؾ اختبلفًا واضحًا في تعاطي الجامعة مع الدولتيف، ففي العراؽ كاف ليا دور بارز ال 

ؽ بسبب ، وىذا الدور كاف في غير صالح العرا1990وعاـ  1961سّيما في األزمة مع الكويت عاـ 

غياب الموضوعية وانحيازىا ألطراؼ معينة وتأثرىا بالتجاذبات العربية البينية، وىو ما قاد في نياية 

سقاط نظامو الحاكـ واستنزاؼ  2003انتيى باحتبلؿ العراؽ عاـ  1991المطاؼ إلى تدخؿ دولي عاـ  وا 

، وال يرقى إلى مكانتيا، وأىمية موارده المختمفة. أما في السوداف فكاف تدخؿ الجامعة ىامشيًا ومحدوداً 

السوداف، إذ لـ تتدخؿ الجامعة بشكؿ فاعؿ وسريع في أزمات السوداف الداخمية والخارجية منذ استقبللو 

وحتى تاريخو، وقد يعود جانب ميـ مف ىذا األمر إلى التجاذبات العربية،  1956عف المستعمر عاـ 

بو ال يجوز ألحد التدخؿ بيا، مع األخذ بعيف ودور مصر الذي كاف يرى في السوداف ساحة خاصة 
                                  

السودانية،  -لمتدليؿ أكثر عمى عدـ فاعمية الجامعة العربية في األزمة السودانية تجدر اإلشارة إلى أزمة العبلقة المصرية 322
التي كاف أحد محاورىا إقميما حبليب وشبلتيف المذاف لـ يتـ تسوية أوضاعيما بيف الطرفيف حتى تاريخو. زد عمى ذلؾ، األزمة 

 بيف السوداف وتشاد ودوؿ أفريقية أخرى مجاورة.
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والتي انعكست  1956االعتبار أيضًا األزمة بيف القاىرة والخرطـو منذ انفصاؿ السوداف عف مصر عاـ 

بظبلليا عمى دور الجامعة العربية. بالمحصمة، إف دور الجامعة في الحالتيف كاف سمبيًا سواء في تدخميا 

 في معالجة األزمات السودانية.   في األزمة العراقية أو ضعفيا

كانت نتيجة افتعاؿ األزمات الداخمية في العراؽ فقداف الدولة سيطرتيا عمى أجزاء مف مف جانب آخر، 

إقميـ كردستاف والموصؿ، ونشوب صراع طائفي استنزؼ موارد الدولة  ال سّيما في الشماؿ،إقميميا و 

ف افتعاؿ األزمات الداخمية حرب أىمية طويمة بيف الشماؿ وقدراتيا المختمفة. أما في السوداف فقد نتج ع

 ،الجنوب واستقبللو مف جية، وفقداف الدولة سيطرتيا عمى إقميميا الغربي آلت إلى انفصاؿوالجنوب 

 مف جية ثانية، وانسحب ذلؾ عمى توتر عبلقة الدولة السودانية بأقاليميا وأطرافيا األخرى. ،دارفور

 في البمديف واستغبلؿ تكويف الدولةل األزمة البنيويةأف أصؿ المشكمة يكمف في  ىنا إلى اإلشارة تجدر 

كمتا  تبعيةمف  اً ميم اً ، وىذا ما يفسر جانبـ الدولي ليذه األزمة بشكؿ دائـالقوى المييمنة عمى النظا

سر أيضًا ديمومة الرقابة الخارجية عمييما، وما يفو الدولتيف بعد االستقبلؿ لممركز أو لمقوى الكبرى، 

األزمات الدائمة لكؿ مف العراؽ والسوداف مع الدوؿ المجاورة ليما والتي تتداخؿ مع كؿ منيما في البنية 

االجتماعية والتي أبقى عمييا المستعمر بعد ترسيمو لحدود كبل البمديف مع جوارىا عشوائيًا بما يضمف 

 الحفاظ عمى مصالحو فقط. 

ه ىو في وضع الدولة نفسيا وليس بيف الحالتيف العراقية في النقاش الوارد أعبل االختبلؼإف 

والسودانية، إذ أف الدولتيف واجيتا أزمات داخمية مفتعمة مف العبيف إقميمييف ودولييف، ولكف في العراؽ 

كاف لمدور اإلقميمي التأثير الواضح في استغبلؿ التناقضات المذىبية، في حيف أف دارفور تـ فييا 

اآلخر في كؿ حالة ىو أف العراؽ واجو  االختبلؼلقومي والمقصود ىنا عرب وأفارقة. و استغبلؿ العامؿ ا
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في مشكمة إقميـ كردستاف مع عدـ تجاىؿ وجود دور إقميمي أيضًا، أما السوداف فقد  اً كبير  اً دولي تدخبلً 

 في أزمة جنوب السوداف وكذلؾ مع عدـ تجاىؿ التدخبلت اإلقميمية.  اً كبير  اً دولي واجو تدخبلً 

، يمكف القوؿ إنو غمبت عمى األزمة المذىبية، العبلقة بيف الشيعة والسنة، في العراؽ وبكممات أخرى

ومشكمة دارفور في السوداف، تأثيرات وتفاعبلت البلعبيف اإلقميمييف وتجاذبات البعد اإلقميمي. أما أزمة 

السوداف ومشكمة إقميـ كردستاف فقد غمبت عمييما تأثيرات وتفاعبلت البلعبيف الدولييف وتجاذبات جنوب 

 البعد الدولي.

 ظاهرة إمؼوملة إمفلرة إمثاهية: تؼاظم

العولمة ليست بالمفيوـ الحديث، إنما بروز وتعاظـ دورىا ىو األمر الحديث، ىذا التعاظـ ألقى بأثره 

فة، وكاف ذو أثر مضاعؼ عمى دوؿ العالـ الثالث ومنيا دولتي العراؽ وظبللو عمى دوؿ العالـ كا

والسوداف، خصوصًا وأف ىاتيف الدولتيف بالذات تتمتعاف بخصائص مميزة جدًا ليما سواء مف حيث 

فإف قياـ ىذه الدوؿ وبناء  ،وبالتالي السكاف والموارد الطبيعة المتاحة.المساحة وخصوبة األرض وعدد 

سبؽ ذكره نظريًا يعني احتمالية تطورىا بشكؿ قد ُييدد مصالح القوى الكبرى الطامعة فييا، قوتيا وفؽ ما 

 يدد اقتصاديات دوؿ كبرى خصوصًا فيما يتعمؽ بشؽ الثروة النفطية والزراعية.وقد يُ 

أواًل تأثير ظاىرة  :وعميو، سيتـ تناوؿ تعاظـ ىذه الظاىرة ودورىا في زيادة أزمة الدوؿ مف خبلؿ

 مة عمى الدولة العراقية، ومف ثـ تأثير ظاىرة العولمة عمى الدولة السودانية مف خبلؿ ثانيًا.العول

 تأأجري ظاهرة إمؼوملة ػىل إدلوةل إمؼرإكية أأواًل:

برزت في الربع األخير مف القرف العشريف وحتى تاريخو قضايا جديدة في النظاـ الدولي، كاف في 

ديًا جديدًا لمستقبؿ الدولة العراقية، إضافًة إلى الضغوط السابقة مقدمتيا ظاىرة العولمة التي شكمت تح
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التي واجيتيا مف خارج حدودىا، كما الحاؿ بالنسبة لباقي الدوؿ في العالـ العربي. ىذا التحدي الجديد 

برز كنتيجة مباشرة النتشار تكنولوجيا االتصاؿ التي سيمت وسائؿ المواصبلت بيف الدوؿ واألفراد 

ت. كما برزت مفاىيـ جديدة ُفرضت عمى الدوؿ بشكؿ عاـ في إطار عولمة القوة منيا والمجتمعا

الديمقراطية، وحقوؽ اإلنساف، وحقوؽ األقميات، وقضايا أخرى في المجاالت االقتصادية، والثقافية، 

واالجتماعية، والسياسية. وأدت العولمة إلى تعدد مصادر المعمومات، مما خمؽ مقاومة أكبر مف قبؿ 

 .323األفراد لما تريده الدولة

 التأثير المباشر من خالل أدوات العولمة . أ

إف لظاىرة العولمة أذرعًا طويمة وأدواٍت عديدة ترتكز عمييا الجيات المتّنفذة مثؿ الواليات المتحدة  

األمريكية وغيرىا مف القوى في تأثيرىا عمى الدوؿ الضعيفة بشكؿ عاـ، والعراؽ مثاٌؿ صارخ عمى ذلؾ. 

 لعؿ أشيرىا:

ي التي تنقؿ األفكار وسائؿ اإلعبلـ واالتصاؿ، وحاليًا وسائؿ التواصؿ االجتماع  -

والمعمومات بشكؿ سريع، وتصنع الظواىر واألحداث، وتفتعؿ الصراعات واألزمات، وتكشؼ 

ممارسات وأفعاؿ الدوؿ والحكومات أماـ جميورىا، وأماـ الرأي العاـ اإلقميمي والدولي، إلى درجة 

ف كانت الدولة ىي جعمتيا مف المحركيف والموجييف األساسييف والرئيسييف لمرأي العاـ، بعد أ

الجية الوحيدة القادرة عمى لعب ذلؾ الدور واحتكاره. وقد استخدمت الماكينات اإلعبلمية في بث 

الدعاية الكاذبة حوؿ امتبلؾ العراؽ أسمحة الدمار الشامؿ، الستقطاب الرأي العاـ األمريكي 

                                  
: محمد السيد سميـ، لممزيد انظر ، مرجع سابؽ.27 -25منصور، "العولمة: المفيـو والظاىرة واألبعاد"، ممدوح محمود  323

 .654 -650 ص (،2002تطور السياسة الدولية في القرنيف التاسع عشر والعشريف )القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع، 
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ودولة قادت في  والدولي، واسُتخدمت أيضًا في شف حرب معنوية ونفسية عمى العراؽ مجتمعاً 

 .324نياية المطاؼ إلى احتبللو وتخريبو

المؤسسات الدولية غير الحكومية، التي تعبر الحواجز والحدود، وُتراقب سموؾ الدوؿ   -

تجاه مجتمعاتيا، وما يّشكمو ذلؾ مف ضغط عمييا وعمى سياساتيا. فالدوؿ أصبحت تخشى عمى 

باء ببل حدود، ومنظمة الصميب األحمر مكانتيا وسمعتيا أماـ تمؾ المؤسسات مثؿ منظمة أط

الدولي، وغيرىا مف المنظمات الدولية التي أصبحت مف البلعبيف المؤثريف في النظاـ الدولي إلى 

 . 325جانب الدوؿ

الشركات متعددة الجنسيات التي فاقت قدرتيا قدرة بعض الدوؿ، وأصبح نطاقيا أوسع   -

د والحواجز وتعبر إلى أقاليـ كثيرة وتمارس مف نطاؽ دوليا األـ، ال سيما أنيا تقطع الحدو 

ضغوطات عمى اقتصادات الدوؿ وأسواقيا، وتتحكـ في ثرواتيا واأليدي العاممة فييا، وتيدد أمنيا 

الغذائي واالقتصادي، وتقمؿ مف أىمية منتجاتيا الوطنية خاصًة إذا ما استخدمت مف قبؿ الجيات 

 . 326المّتحكمة فييا أو مف قبؿ دوليا األـ

برزت مؤسسات دولية مثؿ صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي، المتيف تـ تصنيفيما   -

كجزء مف ذراع العولمة االقتصادية، تؤثر عمى اقتصادات الدوؿ الضعيفة والنامية، كما ىو 

الحاؿ بالنسبة لمعراؽ أيضًا، حيث أف اليدؼ المعمف مف إنشائيما ىو مساعدة الدوؿ النامية عمى 

مو مف خبلؿ قروض ومساعدات مالية، ولكف الواقع أثبت عكس ذلؾ تمامًا. فالعراؽ النيوض والن

                                  
 ، مرجع سابؽ.30 -20، 10 -9 ، صعقيؿ، "إشكالية مفيـو الدولة في ظؿ العولمة"وصفي محمد عيد  324
 ، المرجع نفسو.30، 25 -20 ، صعقيؿ، "إشكالية مفيـو الدولة في ظؿ العولمة"وصفي محمد عيد  325
 -إيراف -تركيا -أفغانستاف -إسرائيؿ -كماؿ مجيد، العولمة والدولة: دراسة آلثار العولمة عمى السمطة وخاصة في العراؽ 326

بريطانيا والواليات المتحدة )لندف: دار الحكمة،  -االتحاد السوفيتي -الصيف -أرجنتيف -كونغو -نيجيريا -مصر -الجزائر
 .32 -28 ص (،2002
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خبلؿ عقد التسعينيات مف القرف الماضي وقع في الفخ الذي نصبتو تمؾ المؤسستاف، ووقع في 

إشكاليات كبرى طالت جوانب كثيرة مف قطاعو االقتصادي، فقد وصؿ حجـ ديونو جّراء تعاممو 

إلى ستة أضعاؼ دخمو السنوي اإلجمالي. فضبًل عف التسبب بنتائج أخرى مع ىاتيف المؤسستيف 

كارثية عمى المجتمع والدولة العراقية مثؿ حدوث تضخـ ىائؿ في أسعار السمع األساسية، 

وانخفاض أسعار الموارد الطبيعية التي يمتمكيا، مثؿ النفط، إلى أدنى مستوى، وىو ما قاد في 

 .327العراقي مف شراء مستمزماتو واحتياجاتو األساسية النياية إلى عدـ تمكف الفرد

عمى صعيد متصؿ، تعّرض العراؽ في الربع األخير مف القرف العشريف لضغوط كبيرة مف صندوؽ  

النقد الدولي والبنؾ الدولي مف أجؿ زيادة المساحة المخصصة مف قبؿ الدولة لعممية الخصخصة، وذلؾ 

يص دورىا في القطاعات االقتصادية الميمة، مثؿ قطاع النفط بيدؼ إضعاؼ الحكومة العراقية، وتقم

. تعتبر 328والطاقة، وزيادة تغمغؿ الشركات األجنبية التي تبحث عف الربح، وعف فوائد ليا ولدوليا األـ

ىذه الضغوط مف أىـ تجميات العولمة االقتصادية، فالقوة األمريكية كاف ليا متطمبات كثيرة، أبرزىا تأميف 

مى الثروة النفطية العراقية كمصدر ميـ القتصادىا، ومشاريعيا في المنطقة، ولبقاء تحّكميا في السيطرة ع

األسواؽ العالمية. وكاف أحد وسائميا لتحقيؽ ذلؾ ربط الدولة العراقية بالمؤسسات الدولية الُمسيطرة عمييا 

 .  329مثؿ صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي

لكثير مف الدوؿ األخرى تحّكميا في إقميميا وشعبيا بشكؿ مطمؽ، وفقدت فقدت الدولة العراقية كما ا 

القدرة عمى السيطرة كما كاف الحاؿ قبؿ بروز ىذه الظاىرة، حتى أصبح مصير العراؽ ُميددًا بالتشرذـ 
                                  

، 73 -71 ص (،2000مة والديمقراطية: دراسة ألثر العولمة عمى العالـ والعراؽ )لندف: دار الحكمة، كماؿ مجيد، العول 327
118- 119. 

 ، المرجع نفسو.119 -118، 40 ص ،كماؿ مجيد، العولمة والديمقراطية: دراسة ألثر العولمة عمى العالـ والعراؽ 328
عادة تجديد الذات"، "العراؽ تحت االستعمار المعولـ، األمة ا عادؿ سمارة، 329  مجمة كنعاف،)لعربية إفبلس الدولة القطرية وا 

 .8 ص (:2003 ،113عدد مركز إحياء التراث العربي،  فمسطيف: الطيبة،
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والتفكؾ. فالدوؿ االستعمارية استبدلت احتبلليا المباشر المكمؼ ومرتفع الثمف، باحتبلٍؿ آخر جديد مربح 

نما أصاب اليوية العراقية في مقتؿ، و  قميؿ التكمفة ال ُيصيب فقط الجانب االقتصادي والسياسي، وا 

وأصاب العقوؿ، واالنتماء، والمواطنة، والثقافة، واقتحـ خصوصيات المجتمع العراقي، وتسبب أيضًا في 

التماسؾ، واالنتماء، سمب جزء مف سيادة الدولة، وزاد ضرب المنظومة القّيمية لدى المجتمع. مثؿ: قيـ 

 وخدمة الدولة، والجدية في العمؿ، والعيش المشترؾ، وتقبؿ اآلخر المختمؼ. 

دخمت عممية التمزيؽ والتخريب ىذه إلى العراؽ بعد حرب الخميج الثانية، وبعد تغّير النظاـ الدولي مف 

وبتوظيؼ جيد لمخبلفات بوابة حقوؽ اإلنساف، وحقوؽ األقميات، وبوابة الشركات متعددة الجنسيات، 

السياسية بيف النظاـ العراقي ومعارضيو، الذيف ُدعموا في سبيؿ زعزعة استقرار النظاـ وأمنو عبر قياميـ 

بالترويج لمفاىيـ الديمقراطية، والتعددية السياسية، والحريات بكافة أشكاليا. وقد اعتمدت ىذه المعارضة 

تكنولوجية الحديثة، وعمى الدعـ الموجستي والمالي مف الواليات في عممية الترويج عمى الوسائؿ التقنية وال

المتحدة األمريكية وحمفائيا، وعمى مراقبة المجتمع الدولي بما فيو الرأي العاـ لممارسات وأفعاؿ الحكومة 

فقادىا جزًء مف 330العراقية ػ وفي النتيجة النيائية، تشويو صورة الدولة العراقية ونظاميا السياسي، وا 

يا وسيطرتيا، وتييئة المناخ اإلقميمي والدولي لضرب العراؽ واحتبللو تحت شعار نشر الديمقراطية، تحكم

 وحماية حقوؽ اإلنساف، والقضاء عمى أسمحة الدمار الشامؿ. 

إذًا، شّكمت ظاىرة العولمة جسورًا لمدوؿ المسيطرة عمى النظاـ الدولي لعبور األفكار، والقيـ، والثقافة،  

التي تخدـ توجياتيا ومشاريعيا في العراؽ. وجسرًا لعبور االحتبلؿ األمريكي وحمفائو إلى  والمعتقدات

 .2003العراؽ عاـ 
                                  

 -إيراف -تركيا -أفغانستاف -إسرائيؿ -مجيد، العولمة والدولة: دراسة آلثار العولمة عمى السمطة وخاصة في العراؽكماؿ  330
، مرجع 147 – 143صبريطانيا والواليات المتحدة،  -االتحاد السوفيتي -الصيف -أرجنتيف -كونغو -يانيجير  -مصر -الجزائر
 سابؽ.
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 التأثير من خالل مجمس األمن  . ب

، دورًا ميمًا في أزمة الدولة العراقية، منذ بدء جيازىا األقوى، مجمس األمفلعبت األمـ المتحدة ممثمة ب

. فقد ظير في الحالة 2003وحتى سقوط النظاـ العراقي عاـ  1980 اإليرانية عاـ -الحرب العراقية

العراقية دور ميـ لممجمس الذي استخدـ أداة في يد السياسة الخارجية األمريكية في الحروب الثبلثة التي 

، وعاـ 1991خاضتيا الدولة العراقية مع كؿ مف إيراف، والواليات المتحدة في حرب )تحرير الكويت( عاـ 

 لتوضيح ىذا الدور سنتناوؿ الحروب الثبلثة بشكؿ منفرد، عمى النحو التالي:  .2003331

 ( 1988-1980اإليرانية ) -الحرب العراقية  -

، وتغّير 1979في ظؿ المشيد الُمعقد الذي نتج عف تغّير نظاـ الحكـ في إيراف عقب ثورة عاـ 

ميج العربي، وما أفرزه ذلؾ مف توريط والخ” إسرائيؿ”عبلقاتو مع كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية و

العراؽ في حرب استنزاؼ طويمة مع إيراف، لـ يكف دور مجمس األمف فاعبًل أو موضوعيًا في معالجة ىذه 

األزمة بيف الطرفيف، والحيمولة دوف تطورىا إلى حرب شاممة ومدمرة لمدولتيف العراقية واإليرانية. وكاف 

الكبرى ال سيما الواليات المتحدة األمريكية التي وقفت بجانب العراؽ  غياب فاعميتو يعود لمتأثر بالقوى

إلضعاؼ إيراف كخصـ ليا في المنطقة، وُيستدؿ عمى ذلؾ مف طبيعة القرارات الصادرة عف المجمس 

 .332بخصوص الحرب مف حيث توقيتيا ومدى إلزاميتيا وموضوعيتيا

                                  
لممزيد انظر: حميد الخطيب، دور ىيئة األمـ المتحدة في األزمات الدولية: العراؽ أنموذجًا )بيروت: دار التنوير لمطباعة  331

: دراسة في 2003ويداف الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ باسـ كريـ سانظر: . و 184 -170 ص (،2016والنشر، 
 . 91 -83، 13 ص (،2013)عماف: دار زىراف لمنشر والتوزيع،  وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب

لممزيد  ، مرجع سابؽ.184 -170 ص الخطيب، دور ىيئة األمـ المتحدة في األزمات الدولية: العراؽ أنموذجًا،حميد  332
 : دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب،2003الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ باسـ كريـ سويداف  انظر:
 ، مرجع سابؽ.179 -167، 162 -157 ص
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، 479اإليرانية ) -في فترة الحرب العراقيةلقد اتخذت القرارات الدولية الصادرة عف مجمس األمف 

دراجيا تحت 612، 598، 582، 540 ( بناًء عمى إرادة الدوؿ الكبرى التي حالت دوف إصدارىا مبكرًا وا 

الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، وذلؾ بما ُيمـز طرفي بوقؼ أعماليما القتالية أو ُيمـز الطرؼ 

عسكري كحد أدنى، والمقصود ىنا العراؽ. كما تجاىمت القرارات الدولية الذي بدأ العدواف بوقؼ نشاطو ال

في غالبيتيا مسألة استخداـ القوة المفرطة واألسمحة المحرمة دوليًا مف قبؿ الجيشيف العراقي واإليراني، مع 

  .333ما سببو ذلؾ مف مجازر كبيرة وجرائـ حرب طالت المدنييف والبنية التحتية المدنية لكبل البمديف

لـ تتجاىؿ تمؾ القرارات فقط مشاركة العديد مف الدوؿ بشكؿ غير مباشر في تفاقـ األزمة ودحرجتيا 

نما دورىا في توفير مستمزماتيا العسكرية والمادية لمدولة العراقية. وكانت نتيجة ىذه  وصواًل إلى الحرب، وا 

لدولية ليا، مف مكانة اقتصادية واجتماعية الحرب عراقيًا، تحويؿ الدولة العراقية، رغـ المساندة اإلقميمية وا

متقدمة نسبيًا عمى الصعيد اإلقميمي بعد اإلنجازات التي حققتيا في عقد السبعينيات مف القرف الماضي، 

إلى مكانة متأخرة نسبيًا مقارنة مع فترة ما قبؿ الحرب. ومف مؤشرات ذلؾ أف العراؽ غرؽ في مستنقع 

ئض مالي إلى مديونية عالية لمخارج، وقّدرت نسبة الديوف لبعض الديوف، حيث تحوؿ مف امتبلؾ فا

 .334مميار دوالر في نياية الثمانينيات مف القرف المنصـر 75الجيات العربية واألجنبية بػ 

 وحصار الدولة العراقية 1991حرب تحرير الكويت عام   -

كانت أكثر تعقيدًا وتأثيرًا لـ يكد العراؽ يخرج مف حربو الطويمة مع إيراف حتى وقع في أزمة جديدة 

عمى الدولة العراقية وعبلقاتيا الداخمية والخارجية، في ظؿ ما أفرزتو مف تداعيات وانعكاسات الحقة عمى 

                                  
 .، مرجع سابؽ184 -170حميد الخطيب، دور ىيئة األمـ المتحدة في األزمات الدولية: العراؽ أنموذجًا، ص   333
 : دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب،2003الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ باسـ كريـ سويداف  334
 ، مرجع سابؽ.179 -170، 163 -160 ص
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مجمؿ أوضاعيا اإلنسانية والسياسية واالقتصادية والعسكرية. حدث ذلؾ في إطار تغّيرات دولية كبيرة لـ 

ادي القطبية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية بشكؿ جمي تكف في صالح العراؽ، حيث تبمور نظاـ أح

في العبلقات الدولية مع بداية سقوط المنظومة الشيوعية بقيادة االتحاد السوفيتي. وقعت ىذه األزمة مع 

 1990دولة الكويت، ومف خمفيا المنظومة العربية والمجتمع الدولي، التي تعرضت لغزو عراقي عاـ 

سيف العبلقة التاريخية المضطربة بيف البمديف إلى الواجية انطبلقًا مف عامميف عندما أعاد صداـ ح

أساسييف: األوؿ، خروج العراؽ منتصرًا في حربو مع إيراف واكتسابو عناصر قوة إضافية تمثمت في جيش 

مدرب ومتمرس في القتاؿ وذو تعداد ضخـ، مع ما ترتب عمى ذلؾ مف شعوره بضرورة ممارسة دور 

قميمي أكبر، وىو ما جعؿ صداـ حسيف يعتقد بأنو يجب أف يحصؿ عمى مقابؿ وتقدير مف المحيط ونفوذ إ

، ولكنو فوجئ بمطالبة بعض الدوؿ العربية بديونيا مف الدولة العراقية بداًل مف ذلؾ، إضافًة إلى 335العربي

ي وحّدت مف قدرتو سياسات الدوؿ الخميجية االقتصادية والنفطية التي ألحقت الضرر باالقتصاد العراق

. والثاني، غياب قراءة سميمة لمواقع الدولي، وتوقع النظاـ العراقي بأف الدوؿ الكبرى لف 336عمى النيوض

 .337يكوف ليا ردة فعؿ كالتي حدثت بعد غزو الكويت

باالنتقاؿ إلى دور مجمس األمف في ىذه األزمة، فقد استطاعت القوى الكبرى تجنيد المجمس في الممؼ  

، 338الكويتي، وىو ما مكنيا مف استصدار عدد كبير مف القرارات الدولية المقيدة لمنظاـ العراقي -العراقي

                                  
لممزيد انظر: حامد الحمداني، صداـ والفخ األمريكي: غزو الكويت وحرب الخميج الثانية )القاىرة: مركز المحروسة لمنشر  335

 . 151، 142، 96، 38 -37 ص (،2011ات، والخدمات الصحفية والمعموم
: 1991-1990أياد القزاز )عرض كتاب مجيد خدوري وآدموف غريب، ترجمة أمؿ محمود فايد(، "الحرب في الخميج،  336

 ،243عدد لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبؿ العربي، )النزاع بيف العراؽ والكويت وتبعاتو"، 
 . 148 -147 ص (:1999

 ، مرجع سابؽ.142 ص الحمداني، صداـ والفخ األمريكي: غزو الكويت وحرب الخميج الثانية،حامد  337
تجدر اإلشارة أف القرارات التي استصدرت مف مجمس األمف الدولي تحت الضغط األمريكي في التسعينيات مف القرف  338

لعقود الماضية، ومف أبرز القرارات التي فرضت عمى العراؽ الماضي استيدفت المساس بكؿ مقدرات العراؽ ومنجزاتو خبلؿ ا
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والتي أدرج جزء كبير منيا تحت الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، مما مّكف ىذه القوى مف 

ؾ، كاف تعامؿ مجمس استخداـ القوة لمتدخؿ في معالجة األزمة وضماف مصالحيا في الشرؽ األوسط. لذل

األمف مع االحتبلؿ العراقي لمكويت بشكؿ سريع ووفقًا لمفصؿ السابع بسبب طغياف مصالح الدوؿ الكبرى 

في تحديد مواقؼ المجمس، دوف منح بعض القوى اإلقميمية مثؿ مصر أو بعض القوى الدولية مثؿ 

ف متساىبًل في صراعات أخرى مثؿ . في المقابؿ، كاف مجمس األم339االتحاد السوفيتي دورًا لحؿ األزمة

األراضي الفمسطينية والعربية في ” إسرائيؿ“اإلسرائيمي، ولـ ُيحرؾ ساكنًا عندما احتمت  -الصراع العربي

. وىذا ُيدلؿ عمى ازدواجية المعايير التي يتبعيا المجمس فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع 1967و 1948عامي 

 قضايا وصراعات مف ىذا النوع. 

الكويتية بتدمير الجيش العراقي والبنية  -معالجة التي تبناىا مجمس األمف لؤلزمة العراقيةانتيت ال

التحتية لمعراؽ، وتحرير الكويت، وفرض حصار ُمشدد عمى الدولة العراقية حتى سقوط نظاـ صداـ 

 . وكاف اليدؼ المعمف ليذا الحصار ىو الضغط عمى النظاـ العراقي بحجج ومبررات2003حسيف عاـ 

منيا انتياكو لحقوؽ اإلنساف، وكبح توجياتو العسكرية فيما يتعمؽ بأسمحة الدمار الشامؿ، والحد مف 

والمصالح الغربية في المنطقة. ” إسرائيؿ”الخطر المحتمؿ الذي كاف يشكمو عمى دوؿ الخميج العربي و

                                                                                                       
، 678، 661، 660فيما يتعمؽ بالخروج مف الكويت، والحرب، والحصار، والتفتيش، وسياسة النفط مقابؿ الغذاء، القرارات: )

687 ،699 ،706 ،786 .) 
مـ المتحدة في األزمات الدولية: العراؽ الخطيب، دور ىيئة األحميد انظر:  حوؿ مضموف القرارات السابقة الذكر لممزيد

: دراسة في 2003الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ باسـ كريـ سويداف و  ، مرجع سابؽ.184 -170 ص أنموذجًا،
  ، مرجع سابؽ.232 -224، 203 -192، 189 -181 ص وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب،

: دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب، 2003الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ باسـ كريـ سويداف  339
 ، مرجع سابؽ.41 -36، 21 -13ص
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اقـ الظروؼ اإلنسانية لكف الواقع ناقض ذلؾ تمامًا عندما أصبح الحصار سببًا رئيسيًا مباشرًا في تف

 . 340والمعيشية لعمـو العراقييف

تبعًا لذلؾ، انضمت شرائح واسعة مف المجتمع العراقي إلى الفئات الفقيرة والميمشة التي تعاني مف 

العوز الشديد، ومف ضمنيا أفراد الطبقة الوسطى التي تفشى في صفوفيا الفقر والبطالة واألمية. ومف 

لمحصار، عدـ قدرة الفرد العراقي عمى تأميف حاجاتو األساسية بسبب تدىور المظاىر السمبية األخرى 

قيمة الدينار العراقي أماـ العمبلت األخرى، إضافًة إلى سوء األحواؿ الصحية وتعرض أعداد كبيرة مف 

 . 341صغار السف لمموت في مراحؿ مبكرة بسبب عدـ توفر متطمبات الرعاية الصحية األولية

سية التي استخدمت مف قبؿ مجمس األمف في حصار الدولة العراقية، فرض فرؽ مف األدوات األسا

تفتيش لسنوات طويمة عمى المواقع العسكرية والمدنية التابعة لمحكومة العراقية بحجة البحث عف أسمحة 

الدمار الشامؿ، مع ما شكمو ذلؾ مف ضغوط عمى العراؽ في ظؿ تجاوز المجاف لصبلحياتيا، ومف تيديد 

ي ظؿ التقارير التي استخدمت بشكؿ غير ميني مف قبؿ المجتمع الدولي، ال سيما الواليات المتحدة لو ف

 .342األمريكية وبريطانيا

مف السياسات األخرى التي استخدمت في الحصار سياسة النفط مقابؿ الغذاء التي فرضت عمى 

المادي. وفي ىذا اإلطار قامت  العراؽ وصادرت حقو في السيطرة عمى موارده النفطية والتحكـ في ريعيا

                                  
 ، مرجع سابؽ.231، 220 -217 ص الحمداني، صداـ والفخ األمريكي: غزو الكويت وحرب الخميج الثانية،حامد  340
مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة السياسة الدولية،)صبلح سالـ زرنوقة، "العراؽ واألمـ المتحدة: اتفاؽ النفط مقابؿ الغذاء"،  341

 .148 -147 ص (:1996 ،125عدد  األىراـ،
ر: لممزيد انظ ، مرجع سابؽ.184-170صالخطيب، دور ىيئة األمـ المتحدة في األزمات الدولية: العراؽ أنموذجًا، حميد  342

 ص : دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب،2003الجنابي، مجمس األمف والحرب عمى العراؽ باسـ كريـ سويداف 
، 234 -231 ص الحمداني، صداـ والفخ األمريكي: غزو الكويت وحرب الخميج الثانية،حامد . و ، مرجع سابؽ207 -199

 مرجع سابؽ.
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األمـ المتحدة، تحت ضغط كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا، بتحديد توزيع العائدات النفطية 

في اتجاىيف: األوؿ شراء االحتياجات اإلنسانية، والثاني دفع تعويضات لمدوؿ المتضررة مف سموؾ النظاـ 

ية، مع ما شكمو ذلؾ مف ثقؿ عمى الخزينة العراقية، وزيادة حالة التأـز العراقي ال سيما أثناء األزمة الكويت

في أوضاع العراؽ االقتصادية بشكؿ عاـ بسبب المبالغ الكبيرة التي فرضت عميو ضمف سياسة التيديد 

 . 343التي استخدمتيا القوى الكبرى المتحكمة في األمـ المتحدة وأجيزتيا المختمفة

 وسقوط نظام الحكم العراقي 2003الحرب األمريكية عام   -

لجأت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا في ظؿ فشؿ سياسة الحصار، الناتجة عف قرارات مجمس 

سقاط النظاـ الحاكـ فييا بعد مرور أكثر مف عقد عمى  األمف، في كسر شوكة الدولة العراقية وا 

ات التي تعرضت ليا نيويورؾ وواشنطف في استخداميا، وفي إطار انشغاؿ المجتمع الدولي بنتائج اليجم

، إلى الغزو المباشر لمعراؽ كما فعمت في أفغانستاف. وبالرغـ 2001الحادي عشر مف أيموؿ/سبتمبر عاـ 

، إال أنو 2003مف عدـ موافقة مجمس األمف عمى مجاراة الواليات المتحدة وبريطانيا في غزو العراؽ عاـ 

اـ كبل الدولتيف عمى القياـ بذلؾ. وىذا إف دؿ، فإنما يدؿ عمى أف في المقابؿ لـ يستطع أف يوقؼ إقد

الدوؿ الكبرى تستخدـ المجمس في تحقيؽ مصالحيا متى تشاء، وتتجاوزه في حاؿ رفض مجاراتيا في 

 .344تنفيذ أجندتيا الخارجية أو الخاصة

                                  
ديفيد وانظر: . ، مرجع سابؽ148 ،لعراؽ واألمـ المتحدة: اتفاؽ النفط مقابؿ الغذاء"زرنوقة، "الممزيد انظر: صبلح سالـ  343

لبناف: بيروت،  مجمة المستقبؿ العربي،)كورترايت وآخروف، "العقوبات الذكية: إعادة ىيكمة سياسة األمـ المتحدة في العراؽ"، 
 . 77، 56 -50 ص (:2001 ،268عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،

 ص (،2004حمد الدوري، انتيت المعبة!: مف األمـ المتحدة إلى العراؽ محتبًل )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، م 344
113- 119. 
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عاـ واحد ب 2003( الصادر قبؿ حرب عاـ 1441) فبالرغـ مما سبؽ، فقد شّكؿ قرار مجمس األم

تحت الفصؿ السادس مف ميثاؽ األمـ المتحدة منطمقًا لكؿ مف الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا لغزو 

سقاط النظاـ الحاكـ فيو. إذ طالب القرار المجتمع الدولي بمزيد مف الضغط عمى الدولة العراقية،  العراؽ وا 

ة لمحكومة العراقية التي تعرضت خبلؿ عقد وزيادة فرؽ التفتيش لممواقع المدنية والعسكرية التابع

التسعينيات مف القرف الماضي لمرات عديدة مف التفتيش والمساءلة. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف قرار مجمس 

األمف شدد الحصار المفروض أصبًل عمى الدولة العراقية، وبرر سياسات وممارسات القوى الكبرى 

ا بعد تحرير الكويت، متجاىبًل في الوقت نفسو المعاناة الضاغطة عمى العراؽ مجتمعًا ودولة في فترة م

الشديدة لممجتمع العراقي الناتجة عف القرارات السابقة، وكذلؾ سموؾ القوى الكبرى تجاه العراؽ. وكاف 

تركيز القرار منصبًا أكثر عمى مسألة التفتيش والتقارير التي فرض اعدادىا عمى الدولة العراقية فيما 

مقتنياتيا العسكرية بشكؿ كامؿ. ورغـ عدـ مخالفة العراؽ ليذا القرار وااللتزاـ بو، إال يخص نشاطاتيا و 

أف الواليات المتحدة وبريطانيا تجاىمتا ذلؾ بسبب التوجو المسبؽ لدييما نحو الحرب لتحقيؽ أىداؼ 

 .345خاصة بيما؛ سياسية واقتصادية

الميمة في أزمة الدولة العراقية في فترة حكـ صداـ حسيف، حيث  مفاعيؿجمس األمف أحد الإذًا، كاف م

تّمكنت القوى الكبرى ال سيما الواليات المتحدة األمريكية مف تجنيد ىذه المؤسسة الدولية لخدمة أجنداتيا 

 الخاصة. وكانت نتيجة ذلؾ المساس بكؿ مقدرات العراؽ ومنجزاتو خبلؿ العقود الماضية. 

                                  
، لممزيد حوؿ القرار الذي يظير في المتف أعبله وغيره محمد الدوري، انتيت المعبة!: مف األمـ المتحدة إلى العراؽ محتبلً  345

 ، المرجع نفسو.275 -270، 129 -116 لية:انظر إلى الصفحات التا
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 ة إمؼوملة ػىل إدلوةل إمسودإهيةتأأجري ظاهر  اثهيًا:

فعمت ظاىرة العولمة، التي أثرت عمى العراؽ وما زالت، ذات الشيء في السوداف إف لـ يكف بدرجة 

أكبر. فالسوداف، نظرًا لضعؼ جبيتو الداخمية ولرصيده المتدني مف القوة السياسية واالقتصادية، تأثر 

 بالعولمة بشكؿ أكبر.

تكميميًا لمدور الذي لعبو المستعمر التقميدي في السوداف منذ نياية القرف  لعبت ظاىرة العولمة دوراً 

التاسع عشر وحتى رحيمو عنو. فقد أعيد فتح جميع الممفات اإلثنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 

ات تحت التي أشعمت األزمة، في الربع األخير مف القرف الماضي لتزيد األزمة تعقيدًا. افتتحت تمؾ الممف

عناويف ومفاىيـ ُمربكة لمدولة ومحرجة ليا أماـ الجميور المحمي واإلقميمي والدولي، وكاف أبرز تمؾ 

نصافيا،  العناويف ضمف شعارات اإلنسانية، والحريات، وتقرير المصير، ورفع الظمـ الواقع عمى األقميات وا 

 .346وغيرىا مف القضايا التي ىددت كياف الدولة السودانية ومستقبميا

جرى التعامؿ مع موضوع األعراؽ والقوميات مف قبؿ أدوات العولمة، المؤسسات الدولية اإلنسانية 

والسياسية والقضائية واإلعبلمية، بمغة عززت االشتباؾ بينيا حتمًا، وأفرزت نتائج وحمواًل تؤدي إلى 

مؿ والتماثؿ واالندماج كما التقسيـ والتفريؽ والشرذمة. ولـ يتـ التعامؿ معيا بمغة تنتج حالة مف التكا

روجت لذلؾ وسائؿ االعبلـ المتأثرة بمصالح القوى الكبرى، وفي ىذا السياؽ برز دور مجمس األمف 

 . 347الدولي في األزمة السودانية، وكذلؾ برز دور محكمة الجنايات الدولية في أزمة دارفور

                                  
 ، مرجع سابؽ.37 -31 ، صعقيؿ، "إشكالية مفيـو الدولة في ظؿ العولمة"وصفي محمد عيد  346
 .، المرجع نفسو37 -31 ، صعقيؿ، "إشكالية مفيـو الدولة في ظؿ العولمة"وصفي محمد عيد  347
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تي جعمتو رىينًة في يد الشركات أما االقتصاد السوداني فقد تعرض ىو اآلخر لمزيد مف األزمات ال

الكبرى، التي وظفت عمميا في إطار خدمة غايات سياسية ُمحددة مسبقًا مف قبؿ الدوؿ الكبرى المعادية 

لمسوداف. فقد أصبحت الثروات الطبيعية التي منحت السوداف أىمية استراتيجية تحت تصرؼ تمؾ 

ستفادة بشكؿ جيد منيا. ومف األمثمة عمى ذلؾ الشركات، وىو ما أفقد السوداف حقو في االنتفاع واال

امتناع الشركات األجنبية، في نياية الثمانينيات مف القرف الماضي وفي بداية األلفية الحالية عف اإلنتاج، 

ال سيما في القطاع الحيوي وىو قطاع النفط، تحت وطأة النفوذ األمريكي الذي جاء آنذاؾ كردة فعؿ عمى 

ت في المشيد السياسي السوداني. مف أبرز الشركات التي استجابت لذلؾ النفوذ خبلفات سياسية وتغيرا

ولعبت دورًا مكمبًل لو شركة توتاؿ الفرنسية وشركة تمسماف المتاف ساىمتا في تضييؽ الخناؽ عمى الدولة 

ودة لدى السودانية دوف احتراـ رغبتيا وسيادتيا. ُيضاؼ إلى ذلؾ، حرماف الدولة مف ثروتيا المالية الموج

مؤسسات تقع خارج حدودىا، وىو ما دفعيا في نياية المطاؼ إلى االستدانة مف الدوؿ ومف المؤسسات 

المالية الدولية مثؿ صندوؽ النقد الدولي، وىو ما تسبب في خضوعيا لمضغوط وتعرضيا إلشكاليات 

مف فوائد يصعب كبرى نظرًا لصعوبة سداد القروض التي تمنحيا تمؾ المؤسسات، وما يترتب عمييا 

 .348تحمميا

فيما يمي، نبحث في دور المؤسسات الدولية الُمشار إلييا سابقًا؛ السياسية والقضائية واالقتصادية، في  

 األزمة السودانية: 

 

 

                                  
 ، مرجع سابؽ.192 – 190 ، صتجاه السوداف"محمد، "سياسة الواليات المتحدة األمريكية سمر إبراىيـ  348
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 سياسية وقضائية دوليةالتأثير من خالل مؤسسات  . أ

واجيت الدولة السودانية العبيف آخريف ساىموا بشكؿ أو بآخر في تعقيد أزمتيا الداخمية والخارجية، 

، ومحكمة الجنايات الدولية المذاف برز ىؤالء البلعبيف مجمس األمفتمثموا بالمؤسسات الدولية، ومف أبرز 

سسات مالية دولية برز دورىا دورىما بشكؿ فاعؿ في أزمة دارفور التي تـ نقاشيا سابقًا، إضافة إلى مؤ 

في األزمة السودانية بشكؿ عاـ في العقد األخير مف القرف الماضي. وجاء دور ىذه المؤسسات في إطار 

عولمة القوة التي ظيرت بشكؿ جمي في ظؿ النظاـ الدولي الجديد الذي تقوده الواليات المتحدة األمريكية 

، والتي تعتبر أىـ المؤثريف عمى السوداف منذ 1990349كنتيجة النتصارىا في الحرب الباردة عاـ 

وحتى تاريخو. وفيما يمي ُنبيف دور وتأثير كؿ مؤسسة في الحالة السودانية،  1956استقبللو في عاـ 

 وذلؾ عمى النحو التالي:

       دور جموس إلأمن  .1

أدوات التدخؿ في أحد أىـ أدوات التأثير الخارجية عمى الدولة السودانية، وأبرز  شّكؿ مجمس األمف

شؤونيا الداخمية، حيث استغمت الواليات المتحدة األمريكية نفوذىا وتفردىا في النظاـ الدولي الجديد 

لمييمنة عمى المؤسسات الدولية وتطويعيا لخدمة مصالحيا وأىدافيا المختمفة. وكاف أىـ ىذه المؤسسات 

ضعاؼ مجمس األمف الذي ُجّند في أزمة دارفور كأداة في يد السي اسة الخارجية األمريكية لمحاصرة وا 

الدولة السودانية وتدويؿ أزماتيا الداخمية، بغرض شرعنة تدخميا، وتحقيؽ طموحاتيا السياسية 

 ، التي تـ نقاشيا في المبحث السابؽ. 350واالقتصادية

                                  
لبناف: بيروت، مركز  مجمة المستقبؿ العربي،)كاظـ ىاشـ نعمة، "أزمة دارفور: السودنة والعروبة والتدويؿ واألفرقة"،  349

 .102 -98 ص (:2005 ،314عدد  دراسات الوحدة العربية،
 ، مرجع سابؽ.102 -98 ص ؿ واألفرقة"،كاظـ ىاشـ نعمة، "أزمة دارفور: السودنة والعروبة والتدوي 350
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رابة فاعبًل في الحرب األىمية السودانية التي استمرت بيف الشماؿ والجنوب ق لـ يكف مجمس األمف

األربعيف عامًا، إذا استثنينا مف ذلؾ فترة التقارب النسبي والمحدود بينيما في عقد السبعينيات مف القرف 

الماضي، وىو ما يؤكد فكرة ازدواجية المعايير في نفس الحالة السودانية، إذا ما تـ مقارنة دوره في أزمة 

ى المشابية في أفريقيا أو في الشرؽ الجنوب مع دوره في أزمة دارفور، وكذلؾ بيف الحاالت األخر 

 . 351األوسط، ويعود ذلؾ الزدواجية معايير المؤسسات الدولية المتأثرة بمصالح القوى الكبرى

دورًا في أزمة دارفور مف بوابة حقوؽ اإلنساف، حيث استغمت بعض األطراؼ  لعب مجمس األمف 

يطانيا المعاديتاف لمسوداف، ىشاشة االتفاقيات الفاعمة في المجمس، ومنيا الواليات المتحدة األمريكية وبر 

(، والتي 2006 -2004المتعددة الموقعة بيف الخرطـو وبعض قوى دارفور بإشراؼ أفريقي في الفترة )

كاف أبرزىا االتفاؽ الموقع في العاصمة النيجيرية أبوجا، لفرض رؤيتيا الخاصة عمى مجمس األمف بيدؼ 

، وقد جرى ذلؾ بخبلؼ موقؼ 352لسوداف كما فعمت مف قبؿ في العراؽالوصوؿ إلى التدخؿ المباشر في ا

. كما استغمت األطراؼ الفاعمة 353فرنسا التي حاولت أف تحافظ عمى مصالحيا في تشاد المجاورة لدارفور

المذكورة آنفًا عدـ قدرة المنظمات اإلقميمية، ال سيما االتحاد األفريقي، عمى معالجة األزمة بشكؿ كمي 

بلقًا مف وجود بعض قوى دارفور خارج إطار االتفاؽ األخير الموقع في أبوجا، وانطبلقًا مف شمولي انط

                                  
 ، مرجع سابؽ.8 -7 ص األفندي، أزمة دارفور: نظرة في الجذور والحموؿ الممكنة،عبد الوىاب  351
مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،)أحمد إبراىيـ محمود، "األبعاد العسكرية ألزمة نشر القوات الدولية في دارفور"،  352

 .191 -188 ص (:2006 ،166عدد  مؤسسة األىراـ،
لممزيد  ، مرجع سابؽ.226 -224 ص الطيب، دارفور الواقع الجيوسياسي الصراع والمستقبؿ،ميرغني أبكر المشاقبة و أميف  353

 (:2004 ،308عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبؿ العربي،) ،عماد عواد، "أزمة دارفور"انظر: 
 .54 ص
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استمرار حالة عدـ االستقرار في دارفور، رغـ تواصؿ جيود االتحاد وتدخمو المباشر في اإلقميـ رقابيًا 

 . 354وأمنياً 

ى العديد مف العوامؿ ومنيا: ُيعزى عدـ تمّكف االتحاد األفريقي مف وقؼ الصراع وحؿ مشكمة دارفور إل

عوامؿ ذاتية لبلتحاد نفسو، نظرًا لعدـ وجود آليات ُممزمة لتنفيذ قراراتو، ومحدودية الموارد البشرية والمادية 

التي ُرصدت لممعالجة، وغياب اإلرادة السياسية لمقوى السودانية المختمفة بسبب طغياف مصالحيا الضيقة 

عدـ توقؼ القوى اإلقميمية والدولية، التي تـ تناوليا في المبحث السابؽ، عمى المصالح الوطنية العميا، و 

، والواليات ”إسرائيؿ”عف التدخؿ في الشأف الداخمي لمسوداف خاّصة: تشاد، وأفريقيا الوسطى، وأريتريا، و

 . 355المتحدة األمريكية، وبريطانيا

تيا الخاصة ، مف فرض رؤي2006-2004تمكنت القوى الكبرى الُمشار إلييا أعبله، في الفترة ما بيف 

حوؿ كيفية معالجة أزمة دارفور، واستصدار رزمة مف القرارات الدولية تباعًا تحت  عمى مجمس األمف

الفصميف السادس والسابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة. وىو ما أدى في النياية إلى نقؿ األزمة مف الصيغة 

، ومف أبرز ”إسرائيؿ“الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا و اإلقميمية إلى الصيغة الدولية التي أرادتيا

 . 356(1706، 1593، 1556القرارات التي اتخذت في سبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية )

ساىمت ىذه القرارات في زيادة ىشاشة االتفاقيات الموقعة ما بيف األطراؼ السودانية في الفترة الُمشار 

نيا، وعّقدت المشيد السياسي واألمني في السوداف، وشّجعت القوى إلييا آنفًا، وكّرست حالة التشظي بي

                                  
 ، مرجع سابؽ.191 -188، صمحمود، "األبعاد العسكرية ألزمة نشر القوات الدولية في دارفور"أحمد إبراىيـ  354
لممزيد . ، المرجع نفسو191 -188، صمحمود، "األبعاد العسكرية ألزمة نشر القوات الدولية في دارفور"أحمد إبراىيـ  355

مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة السياسة الدولية،).. األبعاد والتداعيات"، 1706ىانئ رسبلف، "أزمة دارفور والقرار انظر: 
 .187 -186، 184 -182 ص (:2006 ،166عدد  األىراـ،

 ، مرجع سابؽ.468 -457 ص الطيب، دارفور الواقع الجيوسياسي الصراع والمستقبؿ،ميرغني أبكر المشاقبة و أميف  356
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اإلقميمية والدولية المذكورة سابقًا عمى استمرار التدخؿ في الشأف السوداني، وخمقت أزمة ما بيف االتحاد 

طالة عمر األزمة بشكؿ عاـ.  األفريقي والدولة السودانية، التي اتيمتو بالتواطؤ في مسألة التدويؿ، وا 

ف بشكؿ فا لدور الذي لعبو مجمس األمف في مشكمة دارفور كاف عامبًل مساعدًا في انفصاؿ الجنوب، وا 

غير مباشر، وذلؾ مف خبلؿ فتح الباب أماـ تدخؿ القوى الكبرى في الشأف السوداني، وأماـ العبيف 

 .357دولييف آخريف أيضًا مثؿ محكمة الجنايات الدولية

 نائية إدلومية إحملمكة إجل  .2

تِؼ القوى الكبرى بالضغط عمى الدولة السودانية ونخبيا السياسية مف خبلؿ األمـ المتحدة لـ تك

ومجمس األمف، ولـ تكتِؼ بالمقاطعة االقتصادية لمسوداف وبتشجيع ودعـ القوى اإلقميمية عمى التدخؿ في 

ي مشكمة دارفور ف 358شؤونو الداخمية، بؿ ذىبت أبعد مف ذلؾ عندما قامت بزج المحكمة الجنائية الدولية

تحت مسوغ مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة في الخرطوـ بشكؿ مباشر عف أزمة اإلقميـ اإلنسانية. فقد 

انعكست ازدواجية الدوؿ الكبرى في التعامؿ مع ىذه القضايا عمى المحكمة، التي برز دورىا في أزمات 

ؾ البلعبيف الرئيسييف عمى الصعيديف الدوؿ النامية أو الضعيفة فقط، وتجاىمت في الوقت نفسو سمو 

، حيث لـ يفّعؿ دور المحكمة، عمى سبيؿ المثاؿ، 359اإلقميمي والدولي تجاه المجتمعات العربية واألفريقية

                                  
انظر: و  ، مرجع سابؽ.187 -182 ، ص.. األبعاد والتداعيات"1706رسبلف، "أزمة دارفور والقرار ممزيد انظر: ىانئ ل 357

 ، مرجع سابؽ.192 -188 ، صمحمود، "األبعاد العسكرية ألزمة نشر القوات الدولية في دارفور"أحمد إبراىيـ 
رف الماضي وبداية األلفية الحالية، ولـ تضـ في عضويتيا دواًل كانت بداية نشوء المحكمة الجنائية الدولية في نياية الق 358

والسوداف، وعندما تـ الزج بالمحكمة في األزمة السودانية مف قبؿ مجمس ” إسرائيؿ”كثيرة، ومنيا الواليات المتحدة األمريكية و
 بوؿ أو الرفض. دوف التصويت بالق 1593األمف وقفت الواليات المتحدة، ظاىريًا، عمى الحياد مف القرار 

باسيؿ يوسؼ بجؾ، "مذكرة القبض عمى الرئيس السوداني: نموذج لخطورة تسييس وربط تدابير المحكمة الجنائية الدولية  359
 -93 ص (:2008 ،355عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبؿ العربي،)بقرارات مجمس األمف"، 

مجمة السياسة )ح الديف الشريؼ، "العدالة الجنائية الدولية في دارفور.. التعقيدات القانونية"، محمد صبللممزيد انظر: . 105
 .243 -240 ص (:2009 ،176عدد مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية، 
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االحتبللية واالستيطانية في الضفة الغربية أو سموكيا الحربي تجاه قطاع غزة ” إسرائيؿ“تجاه ممارسات 

وحتى تاريخو، وذلؾ بسبب تأثرىا بمصالح القوى  2006عاـ  الذي يقبع تحت الحصار الخانؽ منذ

 الكبرى. 

دورًا  2011وحتى انفصاؿ الجنوب السوداني عاـ  2005لعبت محكمة الجنايات الدولية منذ عاـ 

ميمًا في تعقيد أزمة الدولة السودانية في عبلقاتيا الخارجية مف جية، والداخمية مع أطرافيا سّيما الجنوب 

، 1593جية ثانية، وذلؾ اعتمادًا عمى التفويض الذي منحو مجمس األمف ليا وفقًا لمقرار  ودارفور مف

بعد استجابتو إلرادة القوى الكبرى المعادية لمسوداف. وكاف دور المحكمة ىذا مفاجئًا نظرًا لتوقيت التدخؿ 

لية الخاصة التي أنشئت وحدوده واألطراؼ الداعمة لو، ونظرًا لكوف السوداف ليس جزءًا مف المعاىدة الدو 

بموجبيا المحكمة، إضافة إلى أف ما صدر عنيا مف نتائج تعسفية في الفترة المذكورة آنفًا، طالت النخب 

 . 360السياسية الحاكمة في الخرطوـ، شّكؿ تحواًل دراماتيكيًا في دور المحكمة ومياميا

كانت النتائج النيائية لدور المحكمة ُمربكة لمنظاـ السياسي السوداني ونخبو السياسية والعسكرية، 

وداعمة لمقوى المحمية واإلقميمية والدولية الُمعادية لمخرطوـ، وكاف ليا انعكاسات سمبية عمى مجمؿ 

أسباب أزمة إقميـ دارفور  أوضاع السوداف السياسية واالقتصادية واألمنية، ولعؿ أبرز تمؾ النتائج: حصر

وحيثياتيا وتداعياتيا المختمفة في الجية السودانية الرسمية فقط، بقيادة الرئيس السوداني عمر حسف 

البشير، الذي اعتبرتو المحكمة المسؤوؿ األوؿ عف األفعاؿ البلإنسانية التي مورست في اإلقميـ منذ 

قبؿ انفصاؿ الجنوب بعاميف، وىذه النتيجة جعمت وحتى تقديـ ىذه النتائج  2003اندالع األزمة عاـ 

                                  
لبناف:  سياسية،المجمة العربية لمعمـو ال)محمد عاشور، "المحكمة الجنائية الدولية والسوداف.. جدؿ السياسة والقانوف"،  360

 .131 -125ص(: 2010 ،28عدد  بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية،
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البشير المطموب األوؿ لبلعتقاؿ. ولـ توِؿ المحكمة اىتمامًا يذكر بأفعاؿ وممارسات الجيات األخرى، 

 .  361الُمعادية لمنظاـ السوداني، سواء أكانت محمية أو إقميمية أو دولية، في إقميـ دارفور

ذا ما تـ النظر إلى توقيت تدخؿ ال محكمة، فقد جاء في ظؿ ظروؼ حاسمة في العبلقة بيف المركز وا 

والجنوب الذي كاف لديو تطمعات تتجو نحو االنفصاؿ واالستقبلؿ، وىو ما قد ُيدلؿ عمى أف المحكمة 

ساىمت بشكؿ غير مباشر في زيادة تمؾ التطمعات، وتوفير المناخ المناسب لترجمتيا عمى األرض، في 

ي تمخضت عنيا، والتي زادت مف ىشاشة دور النظاـ السياسي في األطراؼ ظؿ النتائج واألعراض الت

بشكؿ عاـ، ال سيما في الجنوب ودارفور، وألحقت مزيدًا مف الضرر بصورتو أماـ الرأي العاـ اإلقميمي 

والقوى الفاعمة فيو، المعادية لمخرطوـ، غطاًء  وفرت المحكمة لمجمس األمف والدولي. إضافة إلى ذلؾ،

قائع قانونية وسياسية إضافية عمى الدولة السودانية، وىو ما برر ليما بشكؿ أو بآخر االستمرار لفرض و 

 . 362في الحصار والتدخؿ حتى بعد انفصاؿ الجنوب واستقبللو

  لمالية الدولية المؤسسات ا التأثير من خالل . ب

لـ تكتِؼ القوى الكبرى المعادية لمسوداف بتجنيد المؤسسات السياسية والقضائية الدولية في الضغط 

والتأثير عمى الدولة السودانية، بؿ جندت أيضًا المؤسسات االقتصادية التي تـ اإلشارة إلييا في ىذا 

تسييس دورىما، واستخداميما المبحث سابقًا، والمقصود ىنا صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي المذاف تـ 

كأداة اقتصادية في إضعاؼ الدولة السودانية وتعقيد أزمتيا الداخمية والخارجية عمى حد سواء. وقد برز 

ذلؾ في العقد األخير مف القرف الماضي وخبلؿ األلفية الحالية ضمف سياسة الحصار التي ُفرضت عمى 
                                  

 ، مرجع سابؽ.131 -125صمحمد عاشور، "المحكمة الجنائية الدولية والسوداف.. جدؿ السياسة والقانوف"،  361
مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،)ىانئ رسبلف، "السوداف وأزمة المحكمة الجنائية الدولية.. األبعاد والمخاطر"،  362

الشريؼ، "العدالة الجنائية لممزيد انظر: محمد صبلح الديف . 197، 194 -193 ص (:2008 ،174عدد  مؤسسة األىراـ،
 ، مرجع سابؽ.243 ص، الدولية في دارفور.. التعقيدات القانونية"
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خرطوـ لعدـ تفاعميا سياسيًا واقتصاديًا مع مصالح السوداف، كما حدث مع العراؽ، في سياؽ معاقبة ال

ذات المصالح المتزايدة في القارة األفريقية. كما جاء ” إسرائيؿ“الواليات المتحدة وبريطانيا، وكذلؾ مع 

الحصار في سياؽ محاصرة السودانييف الذيف يحمموف فكرًا إسبلميًا تعتبره تمؾ القوى معاديًا ليا، وقد تـ 

 .  363فس الُمسوغات التي حركت مجمس األمف ومحكمة الجنايات الدوليةاالنطبلؽ مف ن

كاف دور صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ُمربكًا لمدولة السودانية، نظرًا لبلشتراطات االقتصادية 

التي حددتيا المؤسستاف، تأثرًا بمصالح القوى الكبرى، كأساس لفؾ قيودىا، ومنيا: تبني الخرطـو 

تصادية تتماىى واقتصاد السوؽ، تمييدًا لفتح الباب أماـ تغمغؿ القوى الكبرى وشركاتيا لتوجيات اق

االقتصادية، دوف أف ُيترؾ تحديد ذلؾ لمسودانييف ونظاميـ السياسي. كما اشترطت المؤسستاف قياـ 

ي حّد مف السوداف بتصفير ديونو الخارجية المترتبة عميو، دوف األخذ بعيف االعتبار الحصار الشديد الذ

قدرة الدولة عمى توفير عوائد مالية كافية. تجدر اإلشارة ىنا أف السوداف كاف لو مبمغ يزيد عف ضعؼ 

 . 364ديونو محتجزًا في إطار سياسة الحصار التي شارؾ بيا مجمس األمف الدولي بجانب القوى الكبرى

بع السياسي والقضائي لقد كاف غياب الموضوعية سمة ُمميزة لعمؿ المؤسسات الدولية ذات الطا 

واالقتصادي في األزمة السودانية. وشّكمت ىذه الفواعؿ، التي برز دورىا في ظؿ تنامي ظاىرة العولمة 

                                  
نجبلء مرعي، العبلقات األمريكية السودانية: النفط والتكالب األمريكي عمى السوداف )القاىرة: العربي لمنشر والتوزيع،  363

 .99 -93 ص (،2016
، المرجع 110، 100 -99 ، صنجبلء مرعي، العبلقات األمريكية السودانية: النفط والتكالب األمريكي عمى السوداف 364
 .نفسو
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في إطار النظاـ الدولي الجديد، مزيدًا مف الضغط عمى الدوؿ الضعيفة والنامية تأثرًا بمصالح القوى 

 . 365ؾ، ومف قبمو العراؽالكبرى، وكاف السوداف نموذجًا أو مثااًل حيًا عمى ذل

؛ دواًل ومؤسسات وعولمة واستعمار، دور مركزي في مفاعيموؿ في الختاـ، كاف لمُمحدد الخارجي بك

األزمة التي الزمت التاريخ السياسي لمسوداف المعاصر. فالوالدة القسرية لمدولة الوطنية )القطرية( 

أفشمتيا مبكرًا، ويتجمى ىذا بوضوح فيما أصابيا السودانية، واألساسات الضعيفة واليشة التي ُبنيت عمييا 

مف ضعؼ وتفكؾ بعد خمسيف عامًا عمى نشوئيا، وىو عمر قصير جدًا مقارنًة بعمر الدولة االفتراضي. 

عدا عف ذلؾ، كانت الخمسوف عامًا التي عاشتيا الدولة السودانية مميئة بالصراعات واالشتباكات العرقية 

صادية التي زرع بذورىا الُمحدد الخارجي، وىو ما ُيفسر لماذا امتداد االشتباؾ في والدينية والسياسية واالقت

السوداف أطره السياسية الثبلثة، حيث وقع الصداـ بيف المجتمع والحكومات السودانية المتعاقبة منذ 

في نياية  ، وبيف المجتمع والنظاـ السياسي القائـ، وبيف المجتمع والدولة السودانية1956االستقبلؿ عاـ 

المطاؼ. ويبقى أف ُنشير أف االشتباؾ عمى الدولة ىو أخطر أنواع االشتباكات التي واجييا السوداف 

عمى اإلطبلؽ. وقد تسبب ىذا الواقع السوداني المأزوـ في ضعؼ التصدي لمُمحدد الخارجي، وعدـ القدرة 

 عمى معالجة تبعاتو السياسية واالقتصادية واإلدارية واالجتماعية.

 

 

 

                                  
بجؾ، "مذكرة القبض عمى الرئيس السوداني: نموذج لخطورة تسييس وربط تدابير المحكمة الجنائية الدولية باسيؿ يوسؼ  365

 ، مرجع سابؽ.101، 94 ، صبقرارات مجمس األمف"
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 خاتمة الجزء األول

دورًا ميمًا ومباشرًا في أزمة الدولتيف العراقية والسودانية منذ نشأتيما، وتجمى  ةالخارجي فاعيؿالم تلعب

تصميـ مؤسسات الحكـ. كما تجمى أيضًا في رسـ و ترسيـ الحدود عشوائيًا، و ىذا الدور في: أزمة النشأة، 

المجتمعية مف جية، وبإقميميما مف جية ثانية. ُيضاؼ إلى ذلؾ، الدور عبلقة كبل الدولتيف بمكوناتيما 

في إفراغ النظاميف السياسييف العراقي والسوداني مف مضمونيما  ةالخارجي فاعيؿالم توبالميـ الذي لع

قيـ وسيادتيما عبر ديمومة الرقابة الخارجية عمييما مف قبؿ القوى الكبرى، وعبر إفراغيما مف ال

وضرب نسيجيما  ،افتعاؿ األزمات الداخمية في كبل البمديفنتيجة ذلؾ الدور الخارجي  كافو الديمقراطية. 

وتيديد وحدتيما السياسية والجغرافية عبر المعب عمى التناقضات العرقية والمغوية والدينية في  ،االجتماعي

 البنية االجتماعية المكونة ليما.

الخارجية الميمة في التأثير والضغط عمى الدولتيف  فواعؿمة أحد الشّكمت ظاىرة العولمف جانب آخر، 

ثنائي القطبية، وظيور نظاـ أحادي  العالمي نظاـالالعراقية والسودانية، وقد ظير ذلؾ جميًا بعد سقوط 

حيث وظفت أدوات العولمة،  عامة الواليات المتحدة األمريكية إثر انييار االتحاد السوفييتي،القطبية بز 

بمحاصرة نظاميما السياسي داخميًا  الدولتيفعبلـ والمؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في كاإل

ضعاؼ سيطرة الدولة عمييا  واستخدمتوخارجيًا،  أيضًا في الترويج لحقوؽ األقميات العراقية والسودانية وا 

نسانية في كبل البمديف األوضاع اإلالمشاكؿ التي تعتري أكثر مف السابؽ، إضافة لدورىا في تضخيـ 

بالوقوؼ خمفيا، وتجاىؿ الحصار الدولي المفروض عمييما، إضافة إلى الدور  نظامي الحكـ فييماواتياـ 

الذي لعبتو ىذه الظاىرة في افتعاؿ األزمات الداخمية والخارجية عمى حد سواء مثؿ إثارة التناقضات في 

 أماـ تدخبلت خارجية.المكونة لمبمديف وفتح الباب البنية االجتماعية 
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ظاىرة العولمة في الحالتيف إلحداث مزيد مف عدـ االستقرار السياسي  وّظفت القوى الكبرىلقد 

ضعاؼ سمطة الدولة وسيادتيا  وشرعنة عمى مواردىا البشرية والمادية في كبل البمديف، واالجتماعي، وا 

وحرماف العراقييف والسودانييف مف االستفادة التدخؿ الخارجي فييما مف بوابة الديمقراطية وحقوؽ األقميات، 

المختمفة كالثروة النفطية التي تسيطر عمييا القوى الكبرى مف خبلؿ شركاتيا. لذلؾ، لـ  موارد البمديفمف 

وتميزت عف غيرىا مف الحاالت الدولية في ذلؾ بؿ أمعنت بشكؿ عادي، تضعؼ العولمة سيادة الدولتيف 

المكثؼ والعالي مف قبؿ القوى التي سيطرت عمى النظاـ الدولي تجاوزت  فاالستيداؼاإلضعاؼ،  ىذا في

نياؾ سيادة الدولتيف   متذرعةحتى التخويبلت التي انتزعتيا مف الييئات والمنظمات الدولية في تدمير وا 

 بمخالفة الدولتيف لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي.

ير ظاىرة العولمة عمى الدولتيف العراقية ُيستنتج مف النقاش الذي أجرتو الدراسة حوؿ تأث كما

فت في التأثير عمييما، ففي العراؽ جّندت ظّ وُ والسودانية، أف ىناؾ اختبلفًا نسبيًا بينيما في األدوات التي 

القوى الكبرى مجمس األمف الدولي، في ظؿ نظاـ أحادي القطبية، لمضغط عمى نظاـ الحكـ العراقي 

. أما في الحالة 1990مكويت عاـ احتبلؿ العراؽ لوشرعنة التدخؿ الخارجي كما جرى في أعقاب 

الدولية في الضغط عمى نظاـ الخرطوـ بخصوص  السودانية فقد جندت القوى الكبرى محكمة الجنايات

أزمتي الجنوب ودارفور، مع األخذ بعيف االعتبار توظيؼ مجمس األمف في األزمة الداخمية لمسوداف لكف 

، 2003بدرجة أقؿ مف العراؽ. وبالتالي، وظفت أدوات العولمة في العراؽ لمتدخؿ المباشر كما جرى عاـ 

ضعاؼ حضور الدولة في إقميـ دارفور.أما في السوداف فقد وظفت لتحقي  ؽ انفصاؿ الجنوب وا 

ُيبلحظ مف خبلؿ دراسة الحالتيف العراقية والسودانية أف ظاىرة العولمة كاف ليا دور بشكؿ أو بآخر و 

في تأجيج البعد الطائفي في العراؽ، وىو ما قاد إلى مزيد مف عدـ االستقرار المجتمعي. أما في السوداف 
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ثر عمى التناقضات القومية ال سّيما بيف الخرطوـ ودارفور، والتناقضات القومية والدينية فقد تـ المعب أك

 في العبلقة بيف الشماؿ والجنوب.   

 العراقية تيفالخارجية وعبلقتيا بأزمة الدول فاعيؿيمو ونقاشو فيما يخص دور المبناًء عمى ما تـ تحم

التي وقعت عمى العراؽ وأصابتو عبر قرف ونيؼ  ، يمكف توضيح حجـ الضغوطات والمؤثراتوالسودانية

 مف خبلؿ الشكؿ التالي: ، والتي أدت إلى المس بسيادة الدولة وبسبلمتيا اإلقميمية،مف الزماف

 

 

 

 

  

 

 

 

 

يوضح الشكؿ السابؽ العبلقة بيف العراؽ والبيئتيف اإلقميمية والدولية، كما يوضح الفاعميف اإلقميمييف 

 جتمعًا. والدولييف الذيف لعبوا دورًا محوريًا في التأثير عمى العراؽ دولًة وم

العراق في مواجية 
البيئتين اإلقميمية 

 والدولية

البيئة اإلقميمية 
 تستيدف العراق

 راقالبيئة الدولية والصراعات الدولية تستيدف الع

دة الواليات المتح
 األمريكية

 بريطانيا

المنظمات الدولية غير 
 الحكومية

 المنظمات الدولية

 اإلعبلـ الدولي حمؼ بغداد

 االتحاد السوفييتي السابؽ

 الشركات المتعددة الجنسيات البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي

 تركيا

 ”إسرائيؿ“ إيراف

 دوؿ الخميج

 الدولة العثمانية
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التالي حجـ التدخبلت والضغوطات يوضح الشكؿ ، حيث أيضاً  عمى الحالة السودانية وينطبؽ ما سبؽ

عمى الدولة السودانية، كما يوضح العبلقة التي كانت قائمة ما بيف  ةالخارجي فاعيؿيا المتالتي فرض

 . والتي أدت إلى المس بسيادة السوداف ووحدة أراضيو والدولية السوداف والبيئتيف اإلقميمية

 

 

 

 

 

 

 

 والسوداف العراؽ الحديثة في كؿ مف الخارجية، وتحديدًا بعد نشوء الدولة فاعيؿيبقى أف نذكر أف الم

، ما كاف ليا أف تنجح رغـ في كبل البمديف وتحديد معالميا ةحكومالا السياسي واختيار موتّشكؿ نظامي

ساىـ  حيث عمى النجاح، طراؼالتي ساعدت تمؾ األشّدتيا واحتداميا، لوال توفر البيئة واألرضية الداخمية 

أو الجانب االقتصادي المتعمقة منيا بالجانب السياسي المترىؿ  سواء ،الخارجية والداخمية فاعيؿالتقاء الم

الصعب أو الجانب االجتماعي المعقد أو الجانب التعميمي والثقافي المتدىور، في انييار وفشؿ الدولة 

ضعاؼ سيادتيما الداخمية والخارجية، في بعض الفترات التاريخية، والسودانية العراقية خمؽ أزمة شديدة و  وا 

في  السودان
مواجية البيئتين 
 اإلقميمية والدولية

البيئة اإلقميمية 
 السودانتستيدف 

 السودانالبيئة الدولية والصراعات الدولية تستيدف 

دة الواليات المتح
 األمريكية

 بريطانيا

المنظمات الدولية 
 غير الحكومية

 المنظمات الدولية

 بمجيكا

 اإلعبلـ الدولي

االتحاد السوفييتي 
 السابؽ

 الشركات المتعددة الجنسيات الدولي البنؾ الدولي وصندوؽ النقد

 مصر

 كينيا

 ”إسرائيؿ“

 أوغندا

 الدولة العثمانية

 أثيوبيا
 إيطاليا

 إريتريا

 تشاد

 الصيف
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 اليّدامة الوافدة مف خارج مضاد لممشاريع وسوداني . بمعنى آخر، إف غياب مشروع عراقيفييماالتعقيد 

في تحقيؽ نموذج تكاممي  تيفمنافسة، وفشؿ الدول وسودانية ، وانعداـ وجود إمكانيات عراقيةحدودىما

الصعب إلى واقع أفضؿ وأكثر التحامًا  مامف واقعي يمابداخمو، لكي ُيخرج والسوداني يعكس الكؿ العراقي

يرة ال تحتمميا الدولة ؾ سيؿ عبور المشاريع األجنبية ومّكنيا مف فرض أزمات كثوتماسكًا ونديًة، كؿ ذل

والسودانية وكاف أبرزىا تفكؾ السوداف إلى شماؿ وجنوب، وتفكؾ العراؽ في ظؿ انفصاؿ اإلقميـ  العراقية

 الثاني. ءالجز الدراسة بالتفصيؿ في  اتناوليست ه المفاعيؿ الداخميةوىذ .الكردي غير المعترؼ بو دولياً 
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 إمثاين زءإجل

س مترإرية إملفاغيل إدلإخوية يف تشابه هممين الؤ  

دإمة  يف إحلامتني إدلوةل أأزمة إؤ
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األوؿ مف ىذه الدراسة، وبعد إبراز أىميتيا في  جزءلخارجية التي تـ تناوليا في الا فاعيؿالمعطفًا عمى 

عمى أىـ مظاىر التأـز الداخمي في  جزءت الحقًا داخمية، ُيركز ىذا الالتي أصبح المفاعيؿ فرض طبيعة

، وذلؾ بتحميؿ ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالسياسي فاعيؿكؿ مف العراؽ والسوداف، حيث يتـ تناوؿ الم

دورىا، وقراءة التأثير الذي لعبتو في أزمة الدولة لكؿ منيما، مع التذكير بعدـ افتراض انفصاليا عف 

، والتي أدت مجتمعًة إلى المس بسيادة الدولة وتيديد وحدتيا وسبلمة حددات الخارجيةالمُ المفاعيؿ و 

  أراضييا.

السياسية واالقتصادية واالجتماعية تـ  المفاعيؿ ي لعبتولموصوؿ إلى فيـ جيد وعميؽ لمدور الذ

تخصيص مساحة كافية لكؿ منيا، مع األخذ بعيف االعتبار أنو مف الصعوبة بمكاف الفصؿ بينيما بشكؿ 

عيؽ الربط بينيا، خاصًة وأف العبلقة بينيا عبلقة جدلية أي ال يُ  فاعؿ مطمؽ. وبالتالي، إف التفرد بكؿ

  . وبالتالي ال يمكف تحميميا وكأنيا عوامؿ منفصمة عف بعضيا البعض.عبلقة تأثر وتأثير

غير معقمنة  سياسيةسييف، الفصؿ األوؿ يتناوؿ مفاعيؿ وعميو، فإننا سنتناوؿ ىذا الجزء في فصميف رئي

ُمضطربة ُمفككة لسيادة  جتماعيةاقتصادية و ا مفاعيؿني ، بينما يتناوؿ الفصؿ الثاُميددة لسيادة الدولة

 .ولةالد

هددة مس يادة إدلوةل س ياس يةمفاغيل إمفصل إلأول:   غري مؼلونة م 

عدد مف القضايا التي يصعب تجاىميا أو تغييبيا في عممية  ةالسياسي فاعيؿيبرز في إطار الم

الذي كاف أىـ تجمياتو في  والسودانية العراقية يتقدميا الخمؿ البنيوي في الدولتيف التحميؿ، وىذه القضايا

الجوانب التالية: فشؿ أو ضعؼ مؤسساتي، ومركزية الحكـ، وسيطرة السمطة التنفيذية عمى بقية 

القوة في إدارة  إلى نظاـ البمديفالسمطات، وترىؿ القوانيف، وغياب دستور يضمف الحريات، واستناد 
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عبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة في ودور الظواىر التي تحكـ طبيعة ال المجتمع، وغياب الشرعية،

تفشي الفساد والزبائنية والشخصانية أو التركيز عمى الكفاءة والمينية، ومدى ارتباط ىذه األطراؼ الثبلثة 

في  ةالسياسي فاعيؿه المسائؿ قياس مدى تأثير المبمفيوـ المواطنة أو بمفاىيـ أخرى ُمناقضة. وتكفؿ ىذ

 والسودانية.أزمة الدولتيف العراقية 

مف  وتيديد سيادتيا في إيجاد أزمة الدولة ةساىمالمُ  غير المعقمنة ةالسياسي ُيعالج ىذا الفصؿ المفاعيؿ

خبلؿ بحث الخمؿ البنيوي في النظاـ السياسي في المبحث األوؿ، بينما المبحث الثاني يتناوؿ التداعيات 

 المشتركة في صناعة أزمة الدولة.

 مبنيوي يف إمنظام إمس يايسول إإملبحث إلأول: إخل

يعتبر النظاـ السياسي الذي ساد في كؿ مف العراؽ والسوداف نظاـ يتسـ بالسمطوية بغض النظر عف 

اختبلؼ األفراد والمسميات أو األحزاب الحاكمة، حتى ولو غمفت في بعض األحياف طريقة الوصوؿ إلى 

أشكاؿ وسمات الديمقراطية، بؿ إنو في الغالب السمطة بشكؿ ديمقراطي، إال أنو في حقيقتو يفتقد ألي مف 

يتمتع بالصفة العسكرية في االستيبلء عمى الحكـ، ىذه الصفة العسكرية انعكست عمى طبيعة النظاـ 

الحاكـ في كؿ مف السوداف والعراؽ فأخذ مف سمات العسكر سمطوية التعامؿ مع سياسات الدولة، وكذلؾ 

صرامة العسكرية عمى المرونة السياسية، فطغت وأثرت عمى مع األفراد والمجتمع عاكسيف بذلؾ ال

سياسات ىذه الدوؿ واستقرارىا بنيج يجعؿ مف العسكرية والسمطوية متصدرة لعنواف الدولة السياسي. 

كما سنتناوؿ في الفقرة  ،تعاقب أنظمة سمطوية في الفقرة األولىفإننا سنتناوؿ في ىذا المبحث  ،وعميو

 سمطوية مغمفة بديمقراطية ىشة.الثانية تعاقب أنظمة 
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 أأهظمة سوعوية إمفلرة إلأوىل: تؼاكب 

، بعد زواؿ اإلمبراطورية العثمانية، والمشيد السياسي تيفالحديث والسودانية العراقية تيفمنذ والدة الدول 

مشوىة، وىذا المتمثؿ في الدولة كانت والسوداني العراقي  يفا لـ يستقـ، فوالدة اإلطار األكبر لممجتمعمفيي

ا مف نظاـ سياسي وحكومة ومؤسسات مدنية ما وأجزائيما وأركانيمالتشوه امتد وأصاب كافة أطرافي

ما وأنو لـ وعسكرية. كما أصاب ذلؾ التشوه عبلقة المجتمع ومكوناتو المختمفة بالدولة ومؤسساتيا سيّ 

 العراقية تيفلـ تنشأ الدولا. وبالتالي، ما ونشوئيميحدث تفاعؿ أو تفاىـ مجتمعي أفضى إلى قيامي

نما كانت نشأتيبعقد اجتماعي مُ  والسودانية ا في سياؽ وظروؼ خارجة ممـز ألطرافو حكامًا ومحكوميف وا 

لـ ُيمارس حقو في تقرير مصيره ومستقبمو،  فكبلىما، يماورغبت والسوداني العراقي يفعف إرادة المجتمع

ائصيا، وكذلؾ األمر بالنسبة لنشوء النظاـ السياسي ولـ ُيشارؾ في تحديد معالـ دولتو وسماتيا وخص

، ويكمف الضعؼ في القواعد والتكويف التأسيس األساس في والحكومة. بمعنى آخر، تكمف األزمة في

ا بالسمب م، ثـ انعكست عمى كافة أعضاء جسدىوالسودانية العراقية تيفاألساسات التي ُبنيت عمييا الدولو 

.  والتأـز

 الاحتالل إلأمرييككبل  هظمة يف إمؼرإقتؼاكب إلأ  أأواًل:

نقطة فاصمة في تاريخو الحديث، لذا فإف العراؽ قبؿ ىذا  2003يعتبر االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ 

االحتبلؿ كاف شيئًا وبعد ىذا االحتبلؿ أصبح شيئًا آخر تمامًا، ىذا الحد الفاصؿ يجعؿ مف تناوؿ الحالة 

حيث أف مقارنة أزمة الدولة العراقية قبؿ االحتبلؿ تختمؼ عف األمر فيما  العراقية مرتبطة بيذا االحتبلؿ،

 بعد.
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 إملرحةل إملوكية  .1

رحمة بداية نشوء الدولة م 1958وحتى العاـ  1920كانت المرحمة الممكية والتي امتدت مف العاـ 

في تشكيؿ أزمة  السياسي في نشوء ىذه الدولة كاف يمعب دورًا ميماً  ُمحددفإف ال ،وبالتالي العراقية.

 سواء أثناء قياـ الممكية أو بعد زواليا.الدولة 

 أثنا  قيام الممكية 1.1

اتسمت العممية السياسية أو الحياة السياسية في العراؽ بإعادة صياغة مؤسساتيا وىيكميتيا عند كؿ 

السياسي مرحمة مف مراحؿ تشكميا، ففي كؿ حقبة كانت تخضع فييا العراؽ لجية خارجية كاف النظاـ 

. فقد ترافؽ مع والدة الدولة الحديثة عاـ 366يخضع إلعادة ىيكمة، وصياغة مؤسسات النظاـ مف جديد

، والدة حياة سياسية جديدة ومؤسسات حديثة ربما لـ يعيدىا المجتمع العراقي مف قبؿ، فإذا كانت 1920

ؤسسات التي تنضوي في المؤسسة األكبر المتمثمة في الدولة قد وجدت منذ ذلؾ الحيف، فإف كؿ الم

. فقد انعكس تأسيس الدولة العراقية الحديثة عمى انبثاؽ مؤسساتيا مف العدـ 367إطارىا قد وجدت معيا

بالتالي، شّكؿ ذلؾ البدايات األولى لحالة التأـز سيما وأف و مثؿ مؤسسة الجيش واإلدارة المركزية والمحمية. 

سسات التي يتـ صياغتيا وتشّكميا، باستثناء مؤسسة المجتمع العراقي كاف بعيدًا في كؿ مرة عف المؤ 

الجيش التي كانت تضـ أفرادًا وعناصر مف مختمؼ شرائح وأطياؼ المجتمع العراقي، ولـ يكف بينو وبينيا 

حددات الخارجية التي كاف ليا تأثير كبير عمى سير الحياة السياسية، وما تحتاجو تبلحـ حقيقي بفعؿ المُ 

 ومف مناخ وبيئة مساعدة.مف منظمات ومؤسسات، 

                                  
الح القوة حاؿ تكرار حالة االنقطاع دوف بناء تراكمي في الدولة العراقية، ألنيا كانت في كؿ مرة تبدأ مف الصفر حسب مص 366

 التي وائمتيا مع مصالح قوى سياسية داخمية منتفعة ومسّخرة لخدمة المستعمر.
 (،2013ىيثـ غالب الناىي، تفتيت العراؽ: انييار السمـ المدني والدولة العراقية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  367
 .20 -19 ص
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لـ تتسـ عممية تكويف وتأسيس المؤسسات العراقية في بداية العشرينيات مف القرف الماضي، بدًء 

بأعمى مؤسسة وىي العرش الممكي وصواًل إلى أدنى مؤسسة في سمـ الدولة وىيكميتيا، بطابع ديمقراطي 

ييا ذلؾ االبتعاد عف الطابع الديمقراطي، مؤسساتي تشاركي. ىناؾ العديد مف األسباب التي قد ُيعزى إل

لعؿ أىّميا المستعمر البريطاني، فالدور المركزي في عممية تصميـ وىندسة الدولة العراقية، وتحديد مف 

، ولصالح مف يحكـ، وكيؼ يحكـ، صاغو البريطانيوف وحدىـ دوف أف ُيشاركيـ في ذلؾ أي مف 368يحكـ

عة قميمة مف البريطانييف الذيف تمتعوا بمعرفة دقيقة بطبيعة العراؽ العراقييف. وقد تولى تمؾ العممية مجمو 

ومجتمعو، تتقدميـ السيدة التي ُزرعت في العراؽ قبؿ احتبللو بذريعة االستكشاؼ والدراسة وىي 

اع القرار البريطانييف. فتصميـ الدولة العراقية، "جيرتروود بيؿ" التي حظيت بنفوذ وحضور جيديف عند صنّ 

كاميا، ومؤسساتيا كاف منوطًا بتمؾ السيدة التي تقاطعت رؤيتيا حوؿ العراؽ مع رؤية ونستوف وتحديد ح

تشرشؿ. عممًا أف بريطانيا حاولت تغميؼ عممية التصميـ تمؾ، وما فرضتو عمى العراؽ مف نظاـ بطابع 

يقود ، وحاولت أيضًا تدعيـ ادعائيا مف خبلؿ إجراء استفتاء صوري حوؿ مف 369ديمقراطي مؤسساتي

النظاـ الممكي الذي أقامتو في العراؽ، وقد ُحسمت نتيجة االستفتاء مسبقًا لصالح فيصؿ بف الحسيف نظرًا 

لمغربمة الدقيقة التي قامت بيا بريطانيا لممنافسيف عمى ذلؾ المنصب الرفيع، وقد كاف مف ضمنيـ مف 

 . 370ف النقيب، وىو عبد الرحم1920ترأس الحكومة العراقية األولى، المنبثقة عاـ 

                                  
 يطانيا لعائمتو عمى وقوفيا بجانبيا في وجو الدولة العثمانية.كاف اختيار فيصؿ بف الحسيف جائزة ومكافأة قدمتيا بر  368
عرقمت بريطانيا وجود تجربة ديمقراطية حقيقية في العراؽ، ألف نتيجتيا الحتمية ىي طرد المستعمر مف العراؽ، وىذا ما  369

ظاـ حكـ عراقي. فالبنى المؤسسية كانت تخشاه بريطانيا التي أرادت أف تستولي عميو، وأف تُقيـ جدارًا تتمترس خمفو يتمثؿ في ن
 التي أوجدىا المستعمر لـ تكف تنموية أو تحديثية أو تطويرية بقدر ما كانت توظيفية في خدمة مصالحو. 

)الدار البيضاء: المركز الثقافي لمنشر والتوزيع، لبناف: الدار  العراؽ: ىوامش مف التاريخ والمقاومة ،منيؼعبد الرحمف  370
 ،  .80 -75، 73 – 65 ص ،(2003العربية لمعمـو
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وبما أف مؤشرات المأسسة التي قدميا صموئيؿ ىنتنغتوف ال تنطبؽ عمى المؤسسات العراقية الناشئة 

مع والدة الدولة، فإف النتيجة الحتمية ىي غياب الطابع المؤسسي في عمميا، وطغياف الطابع الشخصي. 

في محاولة لفيـ أزمة الدولة ولمتدليؿ عمى ذلؾ، سنستعرض بعض المؤشرات لمقاربة الواقع العراقي 

أواًل، مؤشر الّتكيؼ، الذي يقيس مستوى المأسسة مف خبلؿ طوؿ أو قصر عمر المؤسسات،  وتحميميا:

ومف خبلؿ الطريقة التي تتغير بيا القيادة أو النخبة الحاكمة. فالمؤسسات العراقية ذات عمر قصير 

أف طوؿ عمرىا ُيّشكؿ انطباعًا بوجود االستقرار نسبيًا، وىذا يتعارض واالفتراض الذي قدمو ىنتنغتوف ب

نما بالعنؼ المترجـ  والمأسسة. والطريقة التي تتغير بيا النخبة العراقية الحاكمة ال تتـ بسبلسة، وا 

 .371باالنقبلبات العسكرية في العيديف الممكي والجميوري

أو في موازنتيا أو في شغؿ  ثانيًا، مؤشر مدى االستقبللية الذي تتمتع بو المؤسسات سواء في عمميا 

حوؿ نشأة الدولة العراقية،  جزءمناصبيا، وىذا المؤشر ُيجيب عميو بشكؿ جيد ما ُعرض في بداية ىذا ال

 .372والدور البريطاني فييا، وفي تحديد مف يحكـ، وكيؼ يحكـ

راقية عانت ثالثًا، مؤشر مدى االلتحاـ والتماسؾ داخؿ المؤسسة، ومدى االنتماء ليا. فالمؤسسات الع 

مف عدـ التبلحـ بيف أعضائيا، ومف ضعؼ االنتماء ليا ، بدليؿ ما شيدتو مؤسسة الجيش العراقي مف 

تناقضات بيف أىداؼ قياداتيا، ُترجمت الحقًا بعدة انقبلبات عسكرية افتتحت في أواسط الثبلثينيات مف 

 . 373القرف الماضي

                                  
 -21 ص (،1993صموئيؿ ىنتنغتوف )ترجمة سمية فمّو عبود(، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة )بيروت: دار الساقي،   371
25 ،27- 34. 

 .، مرجع سابؽ34 -27، 25 -21، ص صموئيؿ ىنتنغتوف، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة  372
 .، المرجع نفسو34 -27، 25 -21، ص صموئيؿ ىنتنغتوف، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة 373
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لتأسيس والتكويف لممؤسسات العراقية ُيعزى بالدرجة بالتالي، إف غياب الطابع الديمقراطي في عممية او 

نما ُفرض عمى  األولى لكيفية إنشاء الدولة العراقية، حيث لـ يكف ذلؾ نتاج تفاعؿ أو تفاىـ مجتمعي، وا 

المجتمع العراقي فرضًا، حيث كاف ىذا أساس وبداية األزمة التي تحولت الحقًا إلى مرض مزمف تغمغؿ 

بمعنى آخر، إف السموؾ البريطاني في التعامؿ مع العراؽ أسس لظاىرة االستبداد في جميع أجزاء الدولة. 

التي الزمت عممية تداوؿ السمطة في العراؽ حتى بعد رحيؿ المستعمر. كما أف تجاىؿ بريطانيا الُمّتعمد 

روز لممجتمع العراقي في عممية تصميـ دولتو، واختيار حّكامو، وتحديد آلية الحكـ فييا كاف بداية ب

الظاىرة االستبدادية التي لـ تقتصر فقط عمى الجانب السياسي والحياة السياسية بؿ طالت أيضًا الشأف 

االقتصادي، حيث تـ التصرؼ بثروات العراؽ الطبيعية والتسمط عمييا واستباحتيا، وأنيؾ العراقيوف بحزمة 

شرات السنيف اقتصاديًا وسياسيًا. مف الضرائب أثقمت كاىميـ، وُفرضت المعاىدات التي قّيدت العراؽ لع

 . 374وعميو، فقد تـ تحويؿ الموارد العراقية لخدمة المستعمر بداًل مف تحويميا لخدمة المجتمع العراقي

الدستور العراقي الذي ارتكز عميو النظاـ الممكي شكميًا وليس فعميًا، لـ يكف يشكؿ عقدًا  إف كما

دولتو. فالطريقة التي انبثؽ فييا عكست حالة الضعؼ واليشاشة اجتماعيًا حقيقيًا بيف المجتمع العراقي و 

ما أنو تمت صياغتو ووضعو تحت وطأة المستعمر البريطاني الذي اضطر في التي اتسـ بيا، ال سيّ 

نياية المطاؼ لبللتفاؼ عميو بالمجوء إلى المعاىدات الثنائية بينو وبيف النظاـ العراقي لتمرير ما عجز 

، أي بعد تمرير 1925ًا، وقد استمر العمؿ عمى إعداد ىذا الدستور حتى عاـ عف تحقيقو دستوري

 . 375المعاىدة األولى بثبلث سنوات

                                  
مجمة المستقبؿ )سالـ توفيؽ النجفي، "االستبداد في نظاـ الحكـ: متضمنات الماضي ورؤية المستقبؿ )دراسة حالة العراؽ("،  374

 .129 -127 ص (:2005 ،313عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العربي،
العراؽ: بغداد، دار آفاؽ عربية لمصحافة  مجمة آفاؽ عربية،)؟"، 1925أكـر الوتري، "كيؼ وضع الدستور العراقي سنة  375

 .46 -44 ص (:1993 ،10عدد  والنشر،
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قراره، فقد استمرت بريطانيا في عقد المعاىدات التي  لـ يختمؼ الحاؿ كثيرًا بعد صياغة الدستور وا 

لب الشعب الرافض ليا. كانت تجري تحت سمطتيا، رغـ تناقضيا نصًا وروحًا مع الدستور، ومع مطا

بالتالي، لـ ُيترجـ الدستور فعميًا عمى أرض الواقع سيما في طريقة عمؿ المؤسسات، وفي عبلقتيا مع و 

بعضيا البعض، عممًا أنو ُيفترض أف يكوف الدستور مرجعية لقياس مدى دستورية أو عدـ دستورية عمؿ 

ط في مواد الدستور رغـ المناخ غير الطبيعي النظاـ السياسي، ولكف ىذا لـ يحدث. فمـ تكف المشكمة فق

والصعب الذي وضعت في ظمو، بؿ كانت أيضًا في القوى القائمة التي لـ تكف تحتـر تمؾ المواد. فإذا 

كاف النظاـ برلمانيًا، فإف ذلؾ يعني أف الحكومة يجب أف تنبثؽ عف األغمبية البرلمانية التي تفرزىا 

لذي كاف يجري في الواقع ىو تعيينات تتـ بموافقة السمطة العميا متمثمة االنتخابات بطبيعة الحاؿ، لكف ا

في بريطانيا، وبموافقة الممؾ الذي كاف يستجيب ويرضخ ليا وُينفذ اشتراطاتيا، وصواًل إلى الحمقة األخيرة 

التي كانت تتمتع بيامش بسيط مف التأثير المتصاص الغضب الشعبي وىـ ممثمو الشعب في البرلماف 

 . 376يو مجمس األعياف ومجمس النواب، الذيف كاف دورىـ تمرير تمؾ التعيينات المقرة مسبقاً بشق

في سياؽ متصؿ، كانت العبلقة بيف السمطات الثبلث في النظاـ الممكي، خصوصًا ما بيف السمطتيف 

فعمية، ولـ يكف  التشريعية والتنفيذية، ممتبسة ومتداخمة، فالقرار السياسي لـ يكف مقّسمًا وموزعًا مف ناحية

ُيصنع حسب المعايير التي نص عمييا الدستور، بسبب ىيمنة القصر الممكي بحكـ عدـ وجود توازف 

وضوابط بيف السمطات، وعدـ تفتيت القرار السياسي بشكؿ جيد منذ المحظة التي وضع فييا الدستور، فقد 

ألعياف لمضغط عمى مجمس النواب استغؿ الممؾ المساندة البريطانية لو، ونفوذه في الحكومة ومجمس ا

 . 377وتجريده مف صبلحياتو المنصوص عمييا دستورياً 

                                  
 .، المرجع نفسو46 -44ص ؟"، 1925أكـر الوتري، "كيؼ وضع الدستور العراقي سنة  376
 . مرجع نفسوال، 46 -44ص ؟"، 1925وضع الدستور العراقي سنة أكـر الوتري، "كيؼ  377
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ف الخطوة األخرى التي شيدىا العراؽ بالتزامف مع نشوء أطره الثبلث، دولتو وحكومتو ونظامو أ كما

حياء الجيش العراقي الذي لعب دورًا ميمًا ومباشرًا بجانب القوات الت ي السياسي، ىي إعادة صياغة وا 

أعّدىا الحسيف بف عمي إلنياء الوجود العثماني في المنطقة العربية، سعيًا منو إلقامة دولة عربية يكوف 

فضاؤىا المشرؽ العربي برمتو. لكف واجيت عممية اإلحياء تمؾ مّطبات وعّقبات كثيرة حالت دوف جعؿ 

متع بسيادة حقيقية. تتمخص الجيش قوة معززة لوحدة المجتمع العراقي وحمايتو، ولبناء دولة عصرية تت

العقبات في عقبتيف رئيسيتيف: األولى، المستعمر البريطاني الذي عمؿ عمى الحد مف قدرات الجيش، 

خضاعو لعممية رقابة مستمرة خشية خروجو عف االشتراطات  وفرص نجاحو عبر تحديد وظائفو وأدواره، وا 

رسمتو بريطانيا لنفسيا مف منافع وممتمكات  التي فرضت عميو والدور المنوط بو والمتمثؿ في حراسة ما

في العراؽ، وحماية النخب السياسية العراقية الموالية لمتاج البريطاني سيما الحاشية الممكية التي ُفرضت 

 . 378عمى المجتمع العراقي

ولضماف بقاء المؤسسة العسكرية تحت السيطرة، وعدـ تحوليا إلى حمقة وصؿ ما بيف المجتمع 

لتو ُأغمؽ الباب أماـ تشريع أي قانوف ُيمـز العراقييف باالنضماـ إلى صفوؼ الجيش تمبيًة العراقي ودو 

لمواجب الوطني، وُحصرت عممية االنتساب لو بأعداد صغيرة جدًا مف الشباب الذيف اضطرتيـ الظروؼ 

 .379االجتماعية واالقتصادية لذلؾ، بشرط أف يحمؿ كؿ منتسب صفة متطوع

أما العقبة الثانية، فكانت عدـ جدية النخبة السياسية العراقية في توظيؼ الجيش لمتبلحـ والتعاضد مع 

مجتمعيا، ولتعزيز مكانة الدولة وحضورىا أماـ المحتؿ البريطاني وأماـ التحديات الخارجية. ويستدؿ عمى 

                                  
)بغداد: دار واسط لمنشر،  1941-1921رجاء حسيف حسني الخطاب، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي مف  378

 .106 -98، 49 -44، 36 -30، 24 -23 ص(، 1982جامعة بغداد، 
 -30، 24 -23 ، ص1941-1921وتطور دوره السياسي مف  رجاء حسيف حسني الخطاب، تأسيس الجيش العراقي 379
 ، المرجع نفسو.106 -98، 49 -44، 36



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

200 
 

يـ العسكرية بصفة سياسية ذلؾ مف تعدد األىداؼ المتناقضة لقادة الجيش، الذيف تمتعوا بجانب صفت

أيضًا، بيف مف ُيريد منيـ أف يحمي بو النظاـ الممكي فقط مثؿ نوري السعيد، وبيف مف ُيريد أف يخدـ 

بريطانيا وُيطبؽ اشتراطاتيا مثؿ بكر صدقي، وبيف مف ُيريد أف يخمؽ مف خبللو شعورًا وطنيًا قوميًا 

دائرة التبعية المزمنة مثؿ ياسيف الياشمي، الذي تمكنت  مجابيًا لمييمنة االستعمارية، ورافضًا لمبقاء في

حكومتو في منتصؼ الثبلثينيات مف القرف الماضي، أي بعد تعثر طويؿ، مف تشريع قانوف ُيمـز الشباب 

العراقي باالنخراط في صفوؼ الجيش، لكف قابمت ذلؾ التشريع مقاومة عنيفة مف بعض المكونات 

يدييف واألرمف، ومف بعض القبائؿ مثؿ قبائؿ الغراؼ، وذلؾ بسبب التغمغؿ الصغيرة في المجتمع سيما األز 

 .380البريطاني في الطرفيف منذ احتبلليا لمعراؽ

تجمت أزمة الجيش عند االستقبلؿ الرسمي لمدولة العراقية، حيث بدأ تدخؿ المؤسسة العسكرية في 

د ظيرت بداية وذروة ذلؾ التدخؿ المشيد السياسي الذي ُيعاني أصبًل مف تدخبلت خارجية ضاغطة. وق

في أواسط الثبلثينيات مف القرف العشريف عندما أطيح بحكومة ياسيف الياشمي بالقوة العسكرية، وىو ما 

عبلنًا صريحًا عف فشؿ الديمقراطية التي ُغّمؼ بيا النظاـ  شّكؿ منعطفًا حادًا نحو لغة العنؼ واإلقصاء، وا 

 .381السياسي

ما الصغيرة منيا، وقد تجمى ذلؾ في ما حصؿ بيف الدولة ومكوناتيا ال سيّ  ومف مظاىر األزمة أيضاً  

االشتباؾ الذي جرى بيف الدولة، ممثمًة بمؤسستيا العسكرية، وبيف المكوف اآلشوري الذي فشمت الدولة في 

 استيعابو وصيره في اليوية العامة الجامعة. ُيضاؼ إلى ذلؾ، االشتباؾ مع شرائح مجتمعية أخرى كانت

                                  
 -137، 123 -120 ، ص1941-1921رجاء حسيف حسني الخطاب، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي مف  380

 ، المرجع نفسو.194 -193، 154، 144
)بغداد: الدار العربية  1941فاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة فاضؿ البراؾ، دور الجيش العراقي في حكومة الد  381

 . 59 -49 ص (،1979لمطباعة، 
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أوضاعيا متردية مثؿ الفبلحيف. ومما ُيثبت أف االستقبلؿ كاف نظريًا ورسميًا وليس فعميًا، ما وقع في 

بداية األربعينيات مف القرف ذاتو، عندما وجد العراؽ نفسو مرًة أخرى تحت االحتبلؿ البريطاني الذي عاد 

أف أوشؾ عمى السقوط جّراء ثورة  ليؤكد ديمومة رقابتو وىيمنتو، وليحمي النظاـ الممكي الذي صنعو بعد

الكيبلني التي حاولت التخمص مف بقايا االستعمار وأتباعو. مف جانب آخر، ففي المحظة التي أصبح 

فييا الجيش جزًء مف التركيبة السياسية، فقد الحكـ طابعو المدني السممي، وأصبح الوصوؿ إلى السمطة 

 . 382تمع العراقي أو االحتكاـ إلى الدستور والقوانيفيمر عبر رضى المؤسسة العسكرية، وليس رضى المج

لعبت الثقافة السياسية لمنخبة العراقية دورًا ميمًا في االبتعاد عف الطابع الديمقراطي في تكويف وقد 

وعمؿ مؤسسات الدولة العراقية، فمما ال شؾ فيو أف كؿ نظاـ سياسي يتأثر ويؤثر في البيئة التي يعيش 

ي يسير عمييا أي نظاـ سياسي تبنى عمى االتجاىات والمعتقدات التي يؤمف بيا فييا، فالقواعد الت

المجتمع واألفراد. تحكـ تمؾ المعتقدات كيفية عمؿ النظاـ السياسي، فإذا كاف المجتمع غير جدي عمى 

سبيؿ المثاؿ، فإف ذلؾ ُيفرز نظامًا سياسيًا يحمؿ نفس المواصفات. لكف تمؾ السمة التي يتصؼ بيا 

جتمع ال ُتعطي بأي حاؿ مف األحواؿ النظاـ السياسي ومف يديره مبررًا لمقصور والترىؿ وعدـ العمؿ الم

نما يجب أف يكوف ذلؾ حافزًا لمعمؿ عمى تغيير الواقع القائـ في المحيط نحو األفضؿ،  بجدية متناىية، وا 

ف نظامو السياسي ودولتو إلى ونقؿ المجتمع مف الثقافة الضيقة التي تبعده عف الديمقراطية والتكامؿ، وع

موقع قريب منيا، والوصوؿ إلى حالة مف التكامؿ المتيف بينيما، عبر تبني النخبة الحاكمة لبرنامج أو 

                                  
-143، 95-83 ، ص1941فاضؿ البراؾ، دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة  382

 ، المرجع نفسو.150
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مشروع عممي تنفيذي يؤدي في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ التكامؿ والتماثؿ، وصير الكؿ المجتمعي في 

 .383دولة ذات ىوية جامعة

نامج، التوجو نحو الحكـ الوطني القائـ عمى مصمحة البمد ال الحكـ يتطمب العمؿ عمى ىذا البر 

االستبدادي، والتوجو نحو معالجة جذور المشكمة عبر البدء بعممية تنشئة جديدة تُدخؿ الفرد في الدولة، 

. فعمى سبيؿ المثاؿ، عندما يتعرض 384وُتزيؿ الحمقات المتعددة التي تفصمو عف دولتو ونظامو السياسي

ي العراؽ لمشكمة ما، يتوجو فورًا إلى قبيمتو أو عشيرتو لحميا، بدؿ أف يتوجو إلى الجياز القضائي الفرد ف

المدني، مما يعكس وجود أزمة بيف الفرد ودولتو التي ال يشعر أنيا تخصو، وتحرص عمى أمنو عبر 

 قضائو.

تمامًا. ال ُينكر أحد أف الثقافة إذا تمت محاكمة المثاؿ األخير مع الحالة العراقية، فإف الصورة تختمؼ 

السياسية في المجتمع العراقي تفتقر إلى الطابع الديمقراطي، وتفتقر إلى العمؿ بروح المؤسسات 

، ورغـ أف تمؾ الثقافة أصابت النخب السياسية العراقية أيضًا، إال أف ىذه النخب لـ تبذؿ أي 385والقانوف

خراج المجتمع العراقي مف الدائرة الضيقة التي يتقوقع بداخميا، إلى دائرة أكثر  جيد إلخراج نفسيا، وا 

لـ يكف سبب قصور النخب السياسية الحاكمة ما ىو و اتساعًا وانفتاحًا نحو الديمقراطية والحكـ الرشيد. 

نما أيضًا كيفية وصوؿ ىذه النخب إلى  سائد في المجتمع مف ثقافة عامة فقط، والتي انبثقت عنيا، وا 

                                  
المجمة العربية )وليد سالـ محمد، "الثقافة السياسية وأىميتيا في مأسسة السمطة وبناء الدولة في العراؽ: الرؤية واآلليات"،   383

 ،42-41عدد  لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية، لمعمـو السياسية،
 .130 -128، 126 -121 ص (:2014

 -121، ص وليد سالـ محمد، "الثقافة السياسية وأىميتيا في مأسسة السمطة وبناء الدولة في العراؽ: الرؤية واآلليات" 384
 .، المرجع نفسو130 -128، 126

ىناؾ سبب ميـ لضعؼ الثقافة الديمقراطية في العراؽ، ىو حرماف المجتمع العراقي مف فرصة ممارسة وترسيخ الثقافة  385
 طية سواء في العيد العثماني والبريطاني وعيد االستقبلؿ والعيد األمريكي األخير.الديمقرا
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ى ذلؾ، أف ترىؿ القوانيف، وعدـ وجود جية ُتراقب وُتسائؿ وُتحاسب في البيئة المحيطة، الحكـ. ُيضاؼ إل

 . 386وّفر لمنخب مظمة حماية لبلستمرار في فشميا وقيادتيا لممجتمع نحو المجيوؿ

مف جية أخرى، تجمى فشؿ النخبة العراقية الحاكمة في نقؿ المجتمع العراقي مف الثقافة الضيقة إلى 

طنية والديمقراطية، في عدـ بنائيا مؤسسات تتسـ بطابع المأسسة، إنما تتسـ بطابع الشخصنة. الثقافة الو 

فالمجتمع العراقي الذي يتصؼ بتمؾ الثقافة وبتركيبة اجتماعية غير متماثمة، عرقيًا ودينيًا وحتى لغويًا، 

ات، االختبلفتيعاب يحتاج إلى نموذج قائـ بالدرجة األولى عمى طابع ديمقراطي ُممأسس قادر عمى اس

حتى ينجح اعتناقو ثقافة جديدة، وعممية صيره أيضًا في إطار الدولة ومؤسساتيا، لتحقيؽ حالة مف 

 . 387القبوؿ والرضا واالستقرار

بالتالي، اتسـ المشيد السياسي العراقي إباف الحكـ الممكي بالتخبط واالرتباؾ وعدـ االستقرار، فقد و 

ما شديدة بسبب كثرة التدخبلت والمرجعيات التي كاف يتـ الرجوع إلييا سيّ شيدت العممية السياسية أزمة 

المرجعية البريطانية، وتجاىؿ المرجعية الرئيسية المتمثمة في الشعب العراقي صاحب الشأف واالختصاص 

 والسيادة.

 إمتحول يف إمنظام إمس يايس بؼد سلوط إملوكية 2.1

ممؾ فيصؿ األوؿ، ورحيؿ ابنو الممؾ غازي بعد فترة وجيزة، إف استمرار التدخبلت الخارجية، ورحيؿ ال 

وترىؿ القوانيف، وطغياف الطابع الشخصاني في العمؿ السياسي، وتنامي الشعور القومي، وضياع جزء 

أصيؿ مف المشرؽ العربي وىو فمسطيف إثر ىزيمة الجيوش العربية، التي كاف مف ضمنيا الجيش العراقي 

                                  
 -127 ، صوليد سالـ محمد، "الثقافة السياسية وأىميتيا في مأسسة السمطة وبناء الدولة في العراؽ: الرؤية واآلليات" 386

 ، المرجع نفسو.129
 ، مرجع سابؽ.21 -17 ص ىنتنغتوف، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة،صموئيؿ  387



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

204 
 

رة. إضافًة إلى التغير الجذري في النظاـ السياسي المصري بانتقالو إلى الحكـ الذي أصيب بانتكاسة كبي

الجميوري بتدخؿ مف المؤسسة العسكرية. كؿ ذلؾ عّجؿ في سقوط النظاـ الممكي العراقي. فقد تعرض 

إلى تغّير جوىري في شكؿ وطبيعة نظامو السياسي، وذلؾ بعد تولي عبد  1958العراؽ ىو اآلخر عاـ 

قاسـ، ُيشاركو مجموعة مف زمبلئو العسكرييف، التخطيط والتنظيـ والتنفيذ لموصوؿ إلى نظاـ الكريـ 

 . 388سياسي جديد في شكمو، حمؿ اسـ النظاـ الجميوري ولو بشكؿ نظري

لـ يقتصر التحوؿ عمى شكؿ النظاـ السياسي فحسب، إنما شيدت توجياتو وعبلقاتو الخارجية أيضًا 

فالحكومة العراقية األولى في النظاـ الجميوري اتسمت بطابع يساري تأثرًا باالتحاد تحواًل دراماتيكيًا. 

تابعًا لمكتمة الغربية، وجزًء مف منظومتيا االحتوائية  1958السوفييتي، عممًا أف العراؽ كاف قبؿ عاـ 

يوعي . ارتبط عبد الكريـ قاسـ بعبلقات جيدة مع الحزب الش389المحاصرة لبلتحاد السوفيتي السابؽ

العراقي، وصمت إلى درجة االعتمادية بينيما، وىذا جزء ميـ مف الصفة اليسارية التي اتسمت بيا 

حكومتو، التي سرعاف ما لجأت إلى الشيوعيوف لدرء المخاطر المحتممة مف القوى العراقية األخرى سّيما 

اف حكمو ونظامو البعثييف والقومييف، الذيف عمموا فور وصوؿ قاسـ إلى الحكـ عمى زعزعة أرك

 .390السياسي

مع ذلؾ، استمرت معاناة الحياة السياسية العراقية مف غياب الطابع الديمقراطي المؤسساتي والمدني   

السممي. فمـ يتـ تفعيؿ المؤسسات، سيما السمطتيف التشريعية والقضائية، أو منحيما دورًا يوازي دور 

ف دولتو ومؤسساتيا المختمفة، واستمر طغياف الطابع السمطة التنفيذية، وبقي الشعب العراقي مغيبًا ع
                                  

 لبلطبلع أكثر انظر إلى الصفحات التالية: ص (،1974مجيد خدوري، العراؽ الجميوري )بيروت: الدار المتحدة لمنشر،  388
28- 42 ،60- 73 . 
 .79 -75 ص (،2003)بيروت: دار الفارابي،  2015-1915كماؿ ديب، زلزاؿ في أرض الّشقاؽ: العراؽ  389
)دمشؽ: دار  1963شباط  8 -1958تموز  14تاني، العراؽ: دراسة في التطورات السياسية الداخمية عبد الفتاح عمي البو  390

 .126 -117، 113 -109 ص(، 2008الزماف لمطباعة والنشر والتوزيع، 
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الشخصاني والعسكري عمى العمؿ السياسي، ال بؿ أصبحت لغة العنؼ ىي الوسيمة الوحيدة المعتمدة مف 

أو في تعامميا مع المجتمع ومطالبو  391قبؿ القوى العراقية كافًة في تعامميا مع بعضيا البعض،

 .392المختمفة

ما البياف األوؿ الذي لذي استند عميو الحكـ الجميوري ىو البيانات الثورية، سيّ كاف األساس القانوني ا

، واعتُبر مرجعية لعمؿ النظاـ السياسي، بشكؿ أكبر مف 1958صدر في الرابع عشر مف تموز عاـ 

الدستور المؤقت الذي أصدرتو قوى االنقبلب، عممًا أف األخير كاف ُيترجـ مآربيا وُيعزز سيطرتيا، ولـ 

كف يعكس طموحات الشعب ومطالبو بالحرية واالستقبلؿ الحقيقي والحكـ الرشيد. وحتى البيانات الثورية ي

لـ يتـ االلتزاـ بكؿ ما حممتو مف مضاميف، فالنظاـ السياسي اتخذ طابعًا رئاسيًا كما نص عميو البياف 

السياسي عبر تطبيؽ مبدأ  األوؿ، إال أف الرئيس لـ ينتخب مباشرًة مف الشعب، ولـ يتـ تفتيت القرار

الفصؿ المتوازف بيف السمطات الثبلث، وُغيب العمؿ بالقانوف، مما يدؿ عمى طغياف الحسابات الشخصية 

 . 393الضيقة عمى حساب المصالح الوطنية العميا

بالرغـ مما تقّدـ ُيحسب لعبد الكريـ قاسـ تأسيس بنية تحتية لمدولة، والنيوض بالحالة االقتصادية 

محوظ، حيث تمّيز في ذلؾ عف سمفو وخمفو مف حكاـ العراؽ. ومع ذلؾ، بقي نجاحو محدودًا بشكؿ م

                                  
 تتناوؿ الدراسة ظاىرة العنؼ ىذه في المتف الحقًا. 391
 -109، ص 1963شباط  8 -1958تموز  14سية الداخمية عبد الفتاح عمي البوتاني، العراؽ: دراسة في التطورات السيا 392

 .، المرجع نفسو126 -117، 113
 -47 ص ،1963شباط  8 -1958تموز  14عبد الفتاح عمي البوتاني، العراؽ: دراسة في التطورات السياسية الداخمية  393
 ، المرجع نفسو.79 -71، 52
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بسبب تردي الحالة السياسية، واستمرار النزاعات بيف النخب السياسية والعسكرية العراقية، وتعطيميا 

 .394االنتقاؿ نحو الديمقراطية، ونحو العمؿ وفؽ منطؽ المؤسسات والقانوف

 إملرحةل إمبؼثية .2

، وكاف إطارًا جامعًا لمعديد 1957رعاف ما خفت بريؽ االتحاد الوطني الذي تبمور في العراؽ عاـ س

مف القوى العراقية، بعثية وقومية ووطنية، بعد نجاح التحوؿ نحو الحكـ الجميوري. حدث ذلؾ بسبب 

نفسيا بنقؿ العراؽ االشتباؾ بيف القوى التي شّكمت االتحاد نفسو، منيية بذلؾ وعودىا التي قطعتيا عمى 

نحو االستقبلؿ الحقيقي والعمؿ الديمقراطي المؤسساتي. ما لبث حكـ قاسـ أف استقر حتى وقعت انقبلبات 

جديدة في بداية الستينيات، وفي نيايتيا أيضًا، لترسـ بذلؾ عيدًا جديدًا خاليًا تمامًا مف المأسسة، ومف 

دولة بوليسية سمطوية بامتياز تعتمد في تعامميا مع  التعددية السياسية والحزبية ولتتحوؿ العراؽ إلى

ما المعارضيف، عمى أدوات البطش والعنؼ واإلكراه، وُتحكـ مف قبؿ حزب واحد فقط ىو المجتمع، ال سيّ 

. لقد تحولت القوى السياسية التي 395حزب البعث الذي قاد انقبلبات عقد الستينيات مف القرف الماضي

ي وتغيير الواقع العراقي المرير، إلى الصراع فيما بينيا عمى السمطة، ال عمى اتحدت إلسقاط النظاـ الممك

اإلصبلح والتغيير اإليجابي. كاف أبرز تمؾ القوى المتصارعة القوميوف والبعثيوف مف جية، والشيوعيوف 

، مف جية ثانية. وىو ما أدخؿ العراؽ في نفؽ مظمـ بداًل مف إصبلح ما أفسدتو األنظمة التي اندثرت

 .396والوصوؿ بالعراؽ نحو التطوير والتحديث والتنمية

                                  
 ، مرجع سابؽ.109 ص خدوري، العراؽ الجميوري،مجيد  394
محمد صبلح سالـ، العراؽ: ما جرى واحتماالت المستقبؿ )القاىرة: عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،  395

 .7 -5 ص (،2003
مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة الديمقراطية،)سّيار الجميؿ، "نخبة العراؽ: مف خصب التكويف إلى عنفواف التناقضات"،  396

 .90 ص (:2007 ،25عدد  األىراـ،
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كاف يرافؽ كؿ موجة عنؼ تجتاح العراؽ، وُتصيب نظامو السياسي بعدـ االستقرار، صياغة دستور  

جديد يوحي بشيء مف الديمقراطية والمؤسساتية، إال أف الواقع كاف مغايرًا لذلؾ تمامًا. فتمؾ الدساتير 

ىدؼ صياغتيا وتجديدىا شرعنة االنقبلبات، عبر تغطيتيا بأغمفة دستورية  كانت حبرًا عمى ورؽ، وكاف

 . 1968397و 1963و 1958جديدة، مثمما حدث في األعواـ 

بينت الوقائع عمى األرض أف جوىر الحكـ اتسـ بالمركزية المفرطة، وبالتفرد في تحديد مصير العراؽ 

. بؿ إف 1968البعث، سيما بعد انقبلب عاـ مجتمعًا ودولة، وباحتكار القرار السياسي مف قبؿ حزب 

قرار الحزب ومصيره احتكره شخص واحد ىو صداـ حسيف الذي لمع نجمو في تمؾ االنقبلبات، حيث 

تمتع فييا بحضور ونفوذ بارزيف، جعمتو في نياية المطاؼ يعتمي رأس اليـر السياسي فعميًا في نياية 

ينيات مف القرف الماضي. منذ ذلؾ الحيف وحتى بداية األلفية الستينيات، ورسميًا وفعميًا في نياية السبع

الثالثة، والعراؽ يرزح تحت وطأة الحكـ الفردي المستبد، ولـ تقتصر المسألة عمى ذلؾ، بؿ دخمت الدولة 

في دوامة مف الحروب مع الجيراف، حرب الخميج األولى والثانية مع إيراف والكويت جّراء السياسة غير 

 . 398لتي كانت نتيجتيا استنزاؼ الموارد العراقية البشرية والمادية عمى حٍد سواءالعقبلنية، ا

الدور األبرز في تمؾ الحروب، وقد تجمى ذلؾ في المساندة األمريكية لنظاـ  ةالخارجي فاعيؿكاف لمم

أما  بغداد، في إطار تصفية الحسابات مع النظاـ اإليراني المثير لقمؽ الواليات المتحدة ودوؿ الخميج.

الحرب مع الكويت فقد أرادتيا الواليات المتحدة مدخبًل لتعظيـ مكاسبيا المادية مف الخميج العربي، ومبررًا 

                                  
، مرجع 145 -137، 129 -123 ص ،2003-1920المبّل، العراؽ بيف العيديف الممكي والجميوري نوار سعد محمود  397

 سابؽ.
 ، مرجع سابؽ.33 -24، 19 -13 ص الحمداني، صداـ والفخ األمريكي: غزو الكويت وحرب الخميج الثانية،حامد   398



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

208 
 

لتصفية الحساب مع العراؽ بأثر رجعي عمى قدراتو العسكرية التي احتفظ بيا بعد الحرب مع إيراف، والتي 

 . 399”إسرائيؿ“ما تيدد حمفاء الواليات المتحدة في المنطقة سيّ 

بالتالي، أعادت الحروب العراؽ إلى مكانة متأخرة جدًا؛ اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا. ولـ تكف الحرب 

فراغيا مف  المباشرة ىي نياية العقاب، بؿ كانت الخطوة األولى في عممية تصفية القوة العراقية، وا 

ف البيئتيف اإلقميمية والعالمية، مضمونيا. أما الخطوة الثانية فقد تمثمت في عزؿ العراؽ مجتمعًا ودولة ع

حتى أصبح بمدًا متسواًل فقيرًا تابعًا ليس لو قدرة عمى تأميف مستمزماتو بما فييا اإلنسانية والمعيشية، ال 

لت لخدمة المُ سيّ   . 400حدد الخارجي بداًل مف خدمة المجتمع العراقيما وأف موارده قد ُحوِّ

نو لـ يقد العراؽ إلى بر األماف، سواء في مغامراتو مف المآخذ الكبيرة عمى نظاـ صداـ حسيف، أ

العسكرية مع الجيراف أو في فشمو بصياغة استراتيجية وطنية محمية تنقؿ الدولة العراقية نحو الحكـ القائـ 

عمى مصمحة البمد والمواطف وبطريقة مؤسساتية. ىذا رغـ أف صداـ فّعؿ الحكـ الذاتي لممكوف الكردي، 

بي في بداية التسعينيات مف القرف الماضي، لكف ذلؾ لـ يكف مجديًا في ضوء التعثر وشرعف العمؿ الحز 

 . 401السياسي والعسكري واالستراتيجي لمدولة العراقية

 الاحتالل إلأمرييكبؼد  تؼاكب إلأهظمةاثهيًا: 

أثناء االحتبلؿ لقد كاف االحتبلؿ األمريكي مساىمًا أساسيًا في خمؽ مفيـو جديد لمدولة العراقية سواء 

الفعمي لمعراؽ أو مف خبلؿ الدستور الذي وضعو والذي أبقى عمى الدولة العراقية أسيرة اإلطار النظري 

                                  
 .، المرجع نفسو33 -24، 19 -13 ص حرب الخميج الثانية،الحمداني، صداـ والفخ األمريكي: غزو الكويت و حامد  399
 ص ديب، موجز تاريخ العراؽ مف ثورة العشريف إلى الحروب األميركية والمقاومة والتحرير وقياـ الجميورية الثانية،كماؿ  400

 ، مرجع سابؽ.253 -248
 ، مرجع سابؽ.136 ص ،2003-1920المبّل، العراؽ بيف العيديف الممكي والجميوري نوار سعد محمود  401
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والعممي لما يرغب بو االحتبلؿ األمريكي مف حيث إدخاؿ مفاىيـ جديدة أو تجديد مفاىيـ قديمة عمى 

 النظاـ السياسي العراقي.

 مرحمة االحتالل األمريكي  . أ

صعبًة جدًا عمى الدولة والمجتمع، فقد  حاليةالعراؽ في بداية األلفية ال النتيجة التي وصؿ إليياكانت 

أدى االحتبلؿ األمريكي المباشر لمعراؽ إلى حالة فراغ وشمؿ في كؿ مؤسسات وأجزاء الدولة العراقية، 

تور. فقد تجدد ما حتى أصبح العراؽ ببل دولة أو حكومة أو نظاـ أو جيش أو مرجعية قانونية أو دس

مف الدراسة، حوؿ تعرض العراؽ في كؿ حقبة يخضع فييا لجية خارجية  جزءذكرناه في بداية ىذا ال

لتغيرات بنيوية وىيكمية، مع االحتبلؿ األمريكي، الذي أعاد صياغة وىيكمة مؤسسات الدولة العراقية مف 

عادة الصياغة ىذه أكثر خطورًة م ما وأنيا كانت مف منظور ف سابقاتيا، سيّ جديد. كانت عممية الييكمة وا 

طائفي ومذىبي بحت اتسـ باإلقصاء وترجيح كفة مكوف عمى آخر. كانت العممية السياسية في كؿ حقبة 

تبدأ مشوىة، وفي ظروؼ غير طبيعية، فضبًل عف التيميش المّتعمد لمشعب العراقي صاحب السيادة 

، تحت اإلشراؼ األمريكي المباشر، خمت تمامًا مف الطابع ومنبعيا، فعممية إعادة تشكيؿ الدولة العراقية

الديمقراطي التشاركي، وىدفت إلى بناء نظاـ سياسي ينسجـ مع المصالح األمريكية في الشرؽ األوسط 

 . 402برمتو

، وعودة معارضيو مف الخارج حاليةظاـ البعثي بداية األلفية الكاف ما حصؿ في العراؽ بعد سقوط الن

نما طالت انتقامًا ليس  فقط مف المسئوليف عف تخريب المشيد السياسي والنسيج االجتماعي العراقي، وا 

المكوف العراقي الذي ينتمي إليو ىؤالء المسؤولوف. أدى ذلؾ إلى االشتباؾ بيف الطوائؼ والمكونات 

                                  
 ، مرجع سابؽ.54 -47 ، صراشد، "العراؽ الجديد: مآالت االحتبلؿ والمستقبؿ"سامح  402
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. ما زاؿ 403رافياً العراقية دوف استثناء، ال سيما بيف الطائفتيف السنية والشيعية وىما المكوناف األكبر ديموغ

ىذا االشتباؾ قائمًا حتى تاريخو، ولـ يكف وقوعو واستمراره ردة فعؿ عمى أفعاؿ الساسة البعثييف فقط، 

نما بسبب التعبئة األمريكية التي غذت ىذا االقتتاؿ سواء في تصميميا لمنظاـ السياسي طائفيًا أو في  وا 

رقيًا طائفيًا بحجة اقتبلع البعثييف ومحوىـ مف الخارطة توفيرىا غطاء لمقوى التي ُتريد أف ُتمارس تطييرًا ع

 .404السياسية لمعراؽ

يمكف تفسير تجنب الواليات المتحدة تطبيؽ الديمقراطية في العراؽ، رغـ استخداميا ليا مبررًا لمجوئيا 

ر إلى احتبللو، بأف ممارستيا فعميًا مف قبؿ المجتمع العراقي تقود بشكؿ قاطع إلى التحديث والتطوي

والتنمية، وصواًل إلى طرد المستعمر، والتخمص مف كؿ مخمفاتو وآثاره، وتجريده مف المنافع التي وضع 

 .405يده عمييا، وىذا ما عممت عمى تجنب حدوثو

 النظام العراقي الجديد . ب

 هظام س يايس كامئ ػىل إحملاصصة .1

تغّيرًا جذريًا في الحياة السياسية العراقية، رغـ ما  2005لـ يعكس الدستور العراقي الذي وضع عاـ  

ورد فيو مف تحديد لبنًى مؤسسية جديدة عكست نظريًا حالة مف التحديث والتطوير، تمثمت أبرز مظاىرىا 

مكونات المجتمع العراقي عربًا في: أواًل، تبني نموذج الدولة المركبة ذات الطابع الفيدرالي التي تحتوي 

وكردًا وآشوريوف وأرمف وغيرىـ. ثانيًا، تفتيت القرار السياسي وتوزيعو عمى سمطات ثبلث تشريعية وتنفيذية 

وقضائية تضبط بعضيا بعضًا. ثالثًا، العودة إلى النظاـ البرلماني، بصيغة تحديثية تخمو مف وجود ممؾ 

                                  
 ، مرجع سابؽ.249 ص الحمداني، صداـ والفخ األمريكي: غزو الكويت وحرب الخميج الثانية،حامد  403
 سابؽ. ، مرجع225 -222 ، صراشد، "العراؽ الجديد: مآالت االحتبلؿ والمستقبؿ"سامح  404
 ، المرجع نفسو.48 -47 سامح راشد، "العراؽ الجديد: مآالت االحتبلؿ والمستقبؿ"، ص 405
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 2005حاؿ في الحقبة االنتدابية. رغـ ذلؾ، إال أف دستور عاـ بيده صبلحيات واسعة كما كاف عميو ال

ولد ميتًا بسبب محدديف األوؿ تمثؿ في بقاء االحتبلؿ األمريكي جاثمًا عمى صدر العراؽ مجتمعًا ودولة، 

ومتحكمًا بجميع مفاصؿ الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية. وبالتالي ال مشروعية لمدستور 

. أما الُمحدد الثاني فيو أف 406ؿ االحتبلؿ بسبب العبلقة العضوية بينو وبيف غياب السيادةفي ظ

المؤسسات التي حددىا الدستور لـ تكف اندماجية، بؿ فئوية ضيقة عاجزة عف بناء ىوية وطنية جامعة. 

انت مسوغًا ومما زاد الطيف بمة ىو أف االنتخابات واالستفتاءات التي جرت بعد زواؿ النظاـ البعثي ك

شكميًا فقط، نظرًا لغياب الطبيعة االندماجية في المؤسسات العراقية، وطغياف التعامؿ الطائفي في كافة 

القضايا المرتبطة بشؤوف المجتمع. جعمت ىذه المواصفات التي اتسمت بيا المؤسسات الناشئة بعد عاـ 

 . 407الفرد العراقي يشعر بالغبف واالغتراب 2003

قع الفيدرالية العراقية، فإف النتائج ُتظير جوانب كثيرة سمبية في ىذا النموذج ربما لعبت إذا ما حوكـ وا

دورًا ميمًا في تفاقـ أزمة الدولة ومحنتيا. تجدر اإلشارة أف اإلشكالية ليست في النموذج بحد ذاتو بقدر ما 

بحت الدولة تعاني مزيدًا ىي في كيفية تطبيقو عمى أرض الواقع، فمع دخوؿ ىذا النموذج حيز التنفيذ أص

مف الترىؿ بداًل مف تحقيؽ التكامؿ والتماثؿ واالندماجية. ولعؿ أكثر الجوانب السمبية بروزًا، أف مستويات 

الحكـ والقوانيف والتشريعات بيف األقاليـ والمستوى الفيدرالي ليست ُمحكمة وواضحة، األمر الذي خمؽ 

ؿ ببل ضوابط أو كوابح. وىو ما عزز حالة عدـ االنسجاـ ضبابية في العبلقة بينيما، أدت إلى العم

والتوتر حتى بيف األقاليـ نفسيا، عدا عف التوتر الموجود أصبًل مع الدولة. ولمتدليؿ عمى ذلؾ، ُيشار إلى 

                                  
لبناف: بيروت، مركز الدراسات  مجمة شؤوف األوسط،)ىيثـ مزاحـ، "قراءة في أسس النظاـ السياسي العراقي الجديد"،  406

 .137 -135، 128 -127 ص (:2010 ،136عدد  اإلستراتيجية والبحوث والتوثيؽ،
لبناف: بيروت،  مجمة المستقبؿ العربي،)منظمة مجموعة مستقبؿ العراؽ، "نحو عراؽ ديمقراطي مسالـ موحد، غير طائفي"،  407

 .109 ص (:2010 ،373عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،
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لجوء بعض األقاليـ لتشكيؿ قوى أمنية خارج إطار المؤسسة العسكرية، التي ُيفترض أف تكوف اتحادية 

ليـ، لدرء المخاطر المحمية. لكف تمؾ القوى العسكرية التي ُشّكمت أصبحت تختص تحمي جميع األقا

بحماية حدود اإلقميـ التي مف المفترض أف تكوف وىمية وليست حقيقية، مثؿ القوة األمنية التي شّكميا 

  .408إقميـ كردستاف في شماؿ العراؽ، وربما أصبحت تتفوؽ عمى الجيش العراقي تسميحًا وقدرًة وكفاءة

ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف النموذج الفيدرالي لـ ينبثؽ مف القاعدة الشعبية العراقية، بؿ ُأسقط عمييا مف 

فوؽ، فالواليات المتحدة األمريكية أجبرت العراؽ عمى استيراد ىذا النموذج في مسعًى منيا لتفتيت العراؽ 

اصؿ لشرذمة العراؽ عبر المعاممة إلى األبد مف بوابة البلمركزية المفرطة. يظير السعي األمريكي المتو 

التفضيمية واالمتيازات إلقميـ كردستاف العراؽ دوف غيره مف األقاليـ، وكذلؾ القفز عف مركز االتحاد، 

العاصمة بغداد، والتعامؿ مع األقاليـ بشكؿ منفرد بعيدًا عنو. مما زاد األمر تعقيدًا ومنع االندماج ىو عدـ 

ة في اإلقميـ الذي يريد، إال إذا كاف اإلقميـ يتطابؽ عرقيًا ومذىبيًا مع الفرد، السماح لمفرد العراقي باإلقام

 أما في حالة عدـ التطابؽ، فكانت تطّبؽ سياسة النقؿ أو الترانسفير. وىذا مما ساعد في تحّوؿ تطبيؽ

 .409لترىؿ والتفتيت ال التكامؿا سببًا فيالنظاـ الفيدرالي في العراؽ 

ومؤسسات النظاـ السياسي وفشميا، أف الحياة السياسية منذ اندثار النظاـ عزز مف ترىؿ القوانيف 

؛ 410البعثي وحتى تاريخو لـ تستقـ، بؿ ازدادت انحرافًا عف المسار الذي كاف مفترضًا أف تسير عميو

ف حص ؿ فالقرار السياسي لـ ُيقّسـ بيف سمطات الدولة العراقية الثبلث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وا 

                                  
لبناف:  مستقبؿ العربي،مجمة ال)قحطاف أحمد سميماف الحمداني، "الفدرالية في العراؽ بيف الدستور والتطبيؽ العممي"،  408

 .42، 33 -28ص(: 2009 ،360عدد  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،
  ، مرجع سابؽ.42 -24 ، صقحطاف أحمد سميماف الحمداني، "الفدرالية في العراؽ بيف الدستور والتطبيؽ العممي" 409
الخارجي( بجزء ميـ مف االنحراؼ الذي عانت منو وما زالت العممية السياسية، سواء في ىندستو  فاعؿتسبب االستعمار )ال 410

الطائفية لمنظاـ السياسي أو في تسخيره لمنخبة العراقية الحاكمة لخدمة مصالحو ومشاريعو اليّدامة أو في توفيره غطاًء لمسياسات 
 مجتمعيا، وفي فرض تمؾ السياسات.  الخاطئة لتمؾ النخبة، ال بؿ منحيا القوة في مواجية 
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ذلؾ شكبًل، فقد تـ تعبئة المواقع العميا التخاذ القرار، وتوزيع المصادر في الدولة بيف الفئات الرئيسية 

 . 411المكونة لمشعب العراقي؛ فرئيس الدولة كردي، ورئيس الوزراء شيعي، ورئيس البرلماف سني

اسي، ولـ ُيسمح لممؤسسات مع ىذا التقسيـ إال أف الجياز التنفيذي كاف وما زاؿ ُمتحكمًا بالقرار السي

األخرى أف ُتشاركو صنع القرار. واألنكى مف ذلؾ، أف جية واحدة تحتكر ىذا الجياز ىي المكوف 

الشيعي، وىو ما أنتج اضطرابات بيف مكونات المجتمع، وبيف مؤسسات الدولة، وبيف كبل الطرفيف أيضًا. 

سية والحياة االقتصادية واالجتماعية، وىو أصبحت طائفة واحدة وجياز واحد ىي مف يدير العممية السيا

ما جعؿ مؤسسات الدولة تبتعد عف الصفة المدنية والوطنية في طبيعتيا ووظائفيا، وتذىب نحو القوة 

بالتالي، بات الفرد العراقي معزواًل ومنفصبًل عف دولتو و البوليسية في التعاطي مع مجتمعيا وضبطو. 

 . 412بناء المذاىب األخرىوأمنو وقضائو، وحتى عف جيرانو مف أ

 أأزمة كردية متجددة .2

تبرز ىنا قضية ىامة في النظاـ العراقي الجديد، وىي قضية قديمة جديدة ُتطؿ برأسيا عمى الساحة 

عف  عمى وضع المكوف الكردي في العراؽ ما بعد إعبلف استقبللو بيف الفينة واألخرى، ىذه القضية تتركز

شّكؿ اإلقميـ الكردي تاريخيًا، وما زاؿ، أحد أىـ جوانب أزمة  حيث ،1932المستعمر البريطاني عاـ 

الدولة العراقية في عبلقاتيا الداخمية والخارجية عمى حد سواء. ومف أجؿ فيـ تطور األزمة الكردية سيتـ 

                                  
 ،153عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية،)سيد أبو زيد عمر، "العراؽ وحكـ الطوائؼ"،  411

 .91 -90 ص (:2013
مجمة المستقبؿ العربي، )عمي حسف الربيعي، "تحديات بناء الدولة العراقية: صراع اليويات ومأزؽ المحاصصة الطائفية"،  412

 .88 -78 ص (:2007 ،337عدد لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
عمر فيما يخص المعمومات الواردة أعبله حوؿ الحالة السياسية لمعراؽ بعد سيد أبو زيد الربيعي و  عمي حسف اتفؽ الكاتباف

 انييار النظاـ البعثي.
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تناوليا ضمف ثبلثة عيود سياسية شيدىا العراؽ؛ الممكي والجميوري وعيد ما بعد االحتبلؿ األمريكي 

 .2003عاـ 

 العيد الممكي -

شّكمت ىشاشة تكويف ونشأة الدولة الوطنية العراقية ودور المستعمر فييا، كما ذكر سابقًا، بداية األزمة 

الكردية التي أخذت تتفاقـ مع تعاقب الحكومات العراقية حتى وصمت إلى مرحمة عميقة مف الصراع 

ددات منيا فشؿ النظاـ السياسي في والتعقيد. قد ُيعزى تطور األزمة واستمرارىا لمجموعة مف الُمح

في البنية االجتماعية المكونة لمدولة، إذ لـ ُيعالج النظاـ الممكي في الفترة  االختبلؼاستيعاب التعددية و 

( أزمة النشأة وتداعياتيا بأسموب ديمقراطي يحقؽ المواطنة الصالحة لمعراقييف عمى 1958 -1932)

ور الثقافية واالجتماعية التي تعرضت لمتيشـ والتشويو، بيف مختمؼ اختبلفيـ وتنوعيـ، كما لـ ُيرمـ الجس

المكونات المجتمعية العراقية، بفعؿ المستعمر. لقد كاف الطابع السمطوي سمة مميزة لمنظاـ في الفترة 

 -المذكورة آنفًا، وقد تجمى ذلؾ في سيطرة فئة محددة تتمثؿ بنخب تنتمي في غالبيتيا لممكوف السني

مى جميع األجيزة والمؤسسات السياسية الميمة، وتجاىؿ الحقوؽ السياسية لؤلقميات التي تتركز العربي، ع

 .413غالبيتيا في شماؿ العراؽ كاألقمية الكردية

كاف نتيجة السموؾ السياسي واألمني لمحكومات المتعاقبة في العيد الممكي تنامي ظيور ونشوء قوًى 

سياسية معارضة لسياسات بغداد، ال سّيما في األربعينيات مف القرف الماضي، وتجمى ذلؾ ببروز دور 

الكردستاني بقيادة القومييف والشيوعييف، وتشّكؿ حركات سياسية خاصة باألكراد مثؿ الحزب الديمقراطي 

                                  
لمتف أعبله استنادًا إلى: فريد أَسَسرد، المسألة الكردية بعد قانوف إدارة الدولة العراقية تـ تطوير المعمومات الواردة في ا 413

، 118 ، صتركي، "القضية الكردية في العراؽ"أحمد السيد : لممزيد انظر. 26 -20 ص (،2006)القاىرة: مكتبة مدبولي، 
 مرجع سابؽ.
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مصطفى البارزاني، وكذلؾ الحضور الجيد الذي تمتع بو الحزب الشيوعي في المناطؽ الكردية. نجحت 

القوى العراقية مجتمعًة، بعد صراع طويؿ ومواجيات عديدة، في تقويض أسس النظاـ الممكي ومحاصرتو 

، إضافة إلى 414في العممية السياسيةمف الداخؿ جّراء استمراره في سياسة اإلقصاء والتنكر لمشاركتيـ 

 .415عدـ استجابتو لطموح المكوف الكردي، ونواتجو ومفاعيمو السياسية، المتمثؿ في الحكـ الذاتي آنذاؾ

 العيد الجميوري  -

مف ممكي إلى جميوري، تبعًا لما  1958بالرغـ مف التغيير الذي تعرض لو نظاـ الحكـ العراقي عاـ 

مف تغّيرات في البنى السياسية واالقتصادية والقانونية لمدولة العراقية، عمى األقؿ  تـ ذكره سابقًا، وما أعقبو

شكميًا، إال أف األزمة مع المكوف الكردي ومفاعميو السياسية بقيت مستمرة. كاف الطابع السمطوي سمة 

سطوة منو، مميزة لمحكومات العراقية في العيد الجميوري كما كاف الحاؿ في العيد الممكي، ال بؿ أشد 

. وىذا ما ُيفسر الحراؾ 416عمى الحياة السياسية العراقية ومجرياتيا 1958ولـ تنعكس مواد دستور عاـ 

الذي اندلع في شماؿ العراؽ بعد نجاح الثورة بعاـ واحد، فيما ُعرؼ بأحداث الشّواؼ، والدور الميـ لؤلكراد 

  .417في حشد الطاقات والجيود لمواجية حكومة عبد الكريـ قاسـ

لـ تنتِو األزمة بيف المركز واألكراد بعد تجاوز نظاـ الحكـ لثورة الشّواؼ، بؿ استمرت مع أف الفترة 

 1979وحتى بداية حكـ صداـ حسيف عاـ  1963الزمنية الممتدة مف نياية حكـ عبد الكريـ قاسـ عاـ 

                                  
 ، مرجع سابؽ.128 -123 ص سية،: دراسة سيا1975 -1958السمر، شماؿ العراؽ عّمار عمي  414
 ، مرجع سابؽ.22 ص أَسَسرد، المسألة الكردية بعد قانوف إدارة الدولة العراقية،فريد  415
رضا محمد ىبلؿ، "األكراد لممزيد انظر:  ، مرجع سابؽ.119 -118 ، صتركي، "القضية الكردية في العراؽ"أحمد السيد  416

 .126 ص (:2016 ،205عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، ة الدولية،مجمة السياس)بيف الفيدرالية واالنفصاؿ"، 
 ، مرجع سابؽ.183 -180 ص : دراسة سياسية،1975 -1958السمر، شماؿ العراؽ عّمار عمي  417
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دي حكمًا ذاتيًا في ، وشّكؿ منح المكوف الكر 418اتسمت بالتأرجح بيف المواجية والسكوف بيف الطرفيف

، ولو بشكؿ مؤقت. لكف سرعاف ما 419النصؼ األوؿ مف سبعينيات القرف الماضي عامؿ استقرار نسبي

عادت المواجية بيف الجانبيف إلى المربع األوؿ في العقديف األخيريف مف القرف الماضي، وذلؾ عندما 

(، 1988 -1980األولى مع إيراف ) استغمت القوى السياسية الكردية وأذرعيا العسكرية أزمات العراؽ،

، لمحاولة 2003(، والثالثة مع الواليات المتحدة وحمفائيا عاـ 1991 -1990والثانية مع الكويت )

، والخروج بمكاسب سياسية واقتصادية تخدـ المشروع السياسي الكردي في 420تقويض أسس نظاـ الحكـ

 . 421ظؿ ضعؼ الدولة العراقية

 2003ريكي عام عيد ما بعد االحتالل األم -

، 422تبعًا لممستجدات السياسية التي تعرضت ليا الدولة العراقية نتيجة أزماتيا الثبلث المذكورة آنفاً 

شيد المشروع الكردي أثناء األلفية الحالية تطورًا ممحوظًا في المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية، 

كراد فرصة كبيرة لتحقيؽ طموحيـ في حيث برزت مبلمح االستقبلؿ بشكؿ أكبر، وأصبح لدى األ
                                  

 ، مرجع سابؽ.119 ، صتركي، "القضية الكردية في العراؽ"أحمد السيد  418
 عزز منح الدولة العراقية األكراد حكمًا ذاتيًا اليوية القومية الكردية، وشّكؿ اعترافًا بخصوصيتيا القومية. 419
كانت ردة فعؿ المركز عمى سموؾ األكراد عنيفة، حيث وقعت مجازر ضد األكراد ساىمت في دفع المجتمع الدولي  420

في نياية األزمة األولى مع إيراف. وقد قاد ىذا التعاطؼ الدولي لمتعاطؼ مع قضيتيـ، كاف أبرزىا مجزرتا األنفاؿ وحمبجة 
األكراد إلى تعزيز ىويتيـ القومية، ومزيد مف التأـز والتعقيد في العبلقة مع بغداد. كما استغمت القوى السياسية الكردية التعاطؼ 

وكذلؾ مع المكوف العراقي الشيعي في البصرة، الدولي ووقوع األزمة الثانية مع الكويت في مطمع التسعينيات مف القرف الماضي، 
وقامت بتحريؾ جماىيرىا لممطالبة بدور أكبر في الجانبيف السياسي واالقتصادي. وكاف ىذا الحراؾ بشكؿ أو بآخر الحد الفاصؿ 

اهلل بوتاني(، كرد العراؽ: أوفرا بينغيو )ترجمة عبد الرزاؽ عبد لممزيد انظر: بيف الوحدة والتجزئة، وبيف الحكـ الذاتي والفيدرالية. 
 .  380، 265 -262، 241 -240 ص(، 2014بناء دولة داخؿ دولة )بيروت: دار الساقي، 

مصر: القاىرة، مجمة شؤوف عربية، )العراؽ"،  -أيمف إبراىيـ الدسوقي، "ىؿ القومية الكردية انفصالية؟ دراسة حالة كردستاف 421
 -119 ، صتركي، "القضية الكردية في العراؽ"أحمد السيد . و 224، 221ص(: 2009 ،138عدد جامعة الدوؿ العربية، 

 ، مرجع سابؽ.120
كاف أىـ المستجدات التي شيدىا العراؽ عقب حدوث األزمات الثبلثة: تغّير نظاـ الحكـ، وشكؿ الدولة وبناىا السياسية  422

 مى الموارد المتاحة.واإلدارية والقانونية، وفقداف الدولة مصادر قوتيا مثؿ الجيش والسيطرة ع
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االنفصاؿ. ويستدؿ عمى ذلؾ التوجو مف ممارسات ومظاىر عديدة، منيا أف السموؾ السياسي الكردي 

تجاه الدولة العراقية والدوؿ األخرى ينطبؽ عميو مفيـو العبلقات الدولية بشكؿ أو بآخر، وكذلؾ األمر 

غداد وتُقيـ عبلقات ديبموماسية وتجري صفقات اقتصادية مع بالنسبة لبلقتصاد، فالنخب الكردية تتجاوز ب

 .423جيات خارجية بشكؿ منفرد، بحيث أصبح االتحاد الفيدرالي مع المركز مجرد رابط شكمي

وحتى تاريخو، تحولت إلى دولة شبو فاشمة  2003أضؼ إلى ما سبؽ، أف الدولة العراقية، منذ عاـ  

يا. في المقابؿ فرض األكراد سيادتيـ الكاممة عمى إقميميـ، بفقدانيا أجزاء مف سيادتيا عمى إقميم

وأصبحت حدود اإلقميـ اإلدارية، التي مف المفترض أف تكوف وىمية، حدودًا حقيقية تقريبًا، يصعب عمى 

العراقييف غير األكراد تجاوزىا بسيولة. شّكؿ ىذا الواقع حالة انفصاؿ غير معمنة في ظؿ توفر جميع 

ويتجمى ذلؾ االنفصاؿ في الوقت الراىف في المطالبة  .424باستثناء االعتراؼ الدولي عناصر االستقبلؿ

الكردية بتنظيـ استفتاء لبلنفصاؿ عف الدولة العراقية مف عدمو، وذلؾ عمى غرار ما جرى سابقًا في 

                            .2011جنوب السوداف وأفضى إلى االنفصاؿ ونشوء دولة جنوب السوداف عاـ 

 فلرة إمثاهية: تؼاكب أأهظمة سوعوية مغوفة بدميلرإظية هشةإم

في كؿ مف العراؽ والسوداف مجاراة ركب الدوؿ  ، في بعض الفترات التاريخية،حاولت الدوؿ الحديثة

المتقدمة باتباع النيج الديمقراطي عمى عمؿ تطبيقو لدى ىذه الدوؿ، وعمؿ فيـ الدولتيف لممفيوـ الخاطئ 

قراطية، بمعنى أف تطبيؽ الديمقراطية مف قبؿ ىذه الدوؿ لـ يؤخذ مف منبعو الصحيح، إنما أصبًل لمديم

 كاف مجاراة لدوؿ أخرى وليس نتيجة قناعة تامة بصواب الخيار الديمقراطي ومتطمباتو.

                                  
 ، مرجع سابؽ.413 -408، 401 ص بينغيو، كرد العراؽ: بناء دولة داخؿ دولة،أوفرا  423
وانظر: أيمف إبراىيـ  ، مرجع سابؽ.402 -401 ص بينغيو، كرد العراؽ: بناء دولة داخؿ دولة،لممزيد انظر: أوفرا  424

 ، مرجع سابؽ.228 ، صالعراؽ" -تافالدسوقي، "ىؿ القومية الكردية انفصالية؟ دراسة حالة كردس
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إلى وجود ديمقراطية في  في بعض الفترات التاريخية ىذا الفيـ المبتور منو الديمقراطية الحقيقية أدى

، مما أدى إلى مى إجراءات قياميا الطابع السمطويالشكؿ وليس في المضموف، ديمقراطية ىشة يغمب ع

في  تتسـ بشكؿ عاـ األنظمة السياسية األمر الذي جعؿة لنتائج العممية الديمقراطية. يإفرازات غير طبيع

 السودانية تناوؿ في ىذه الفقرة أواًل الحياة السياسيةسن ،وعميو .ةالسمطوي سمةب مختمؼ المراحؿ التاريخية

 بعد االستقبلؿ. في السوداف طغياف الحكـ العسكريقبؿ االستقبلؿ، وثانيًا 

 كبل الاس تلالل إمسودإهية أأواًل: إحلياة إمس ياس ية

يمكف القوؿ إف الحياة السياسية في السوداف ُمورست قبؿ انسحاب القوات البريطانية عف األراضي 

في ظروؼ استثنائية وخاصة، وفي ظؿ ىيمنة وتحكـ اإلدارتيف البريطانية  1956السودانية عاـ 

بالتالي، لـ يكف لمسودانييف دور فاعؿ ومؤثر في النظاـ السياسي و والمصرية في جوانبيا ومفاصميا. 

، وبعد مدة طويمة المعتؿ أو في إدارة الدولة المأزومة. كاف دخوؿ السودانييف عمى النظاـ السياسي متأخراً 

نما لرفض المستعمر مشاركتيـ ودورىـ، حتى  مف وجود المستعمر، ليس لرفضيـ العمؿ السياسي، وا 

يتسنى لو ترجمة مشروعو االستعماري، وحكـ الببلد كيفما يشاء، لكف ىذا ال يعني تبرئة السودانييف مف 

 قصورىـ، ومف سوء إدارتيـ لمدولة الحقًا. 

لتي سبقت االستقبلؿ، برزت قوى سودانية عديدة إلى الواجية السياسية، متقاربة في في العقود الثبلثة ا

ثقميا النسبي وتأثيرىا في البيئة المجتمعية، ومتباعدة في أطروحاتيا السياسية. كانت ىذه القوى ُمركبة 

ألوؿ في سياسي، وقد تجمى ا -عمى وجييف متناقضيف، الوجو األوؿ طابعو طائفي، والثاني طابعو حزبي 

طائفتي الميدية والختمية بصورة أساسية، وتمثؿ الثاني بظيور مجموعة ىيئات وأحزاب حممت ُمسمياتيا 
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مضاميف ودالالت اختبلفاتيا، كاف أبرزىا: مؤتمر الخريجيف، وحزب األمة، وحزب األشقاء، وجبية 

 . 425ستقبلؿ الجميورياالستقبلؿ، والحزب الوطني االتحادي، والحزب االشتراكي الجميوري، وحزب اال

تأثر ىذاف الوجياف المتناقضاف بثبلثة زعامات رئيسية يسير كؿ منيـ طائفيًا وسياسيًا بعكس اتجاه 

اآلخر، وىؤالء ىـ: عبد الرحمف الميدي زعيـ الطائفة الميدية والمرتبط بحزب األمة وجبية االستقبلؿ، 

سماعيؿ األزىري األكثر تأثيرًا ونفوذًا في حزب األش قاء والحزب الوطني االتحادي الداعميف لبللتحاـ مع وا 

مصر سياسيًا، والمناقضيف في الوقت نفسو لحزب األمة وجبية االستقبلؿ، أما الزعامة الثالثة فقد تمثمت 

بالتالي، و بالسيد عمي المرغني زعيـ الطائفة الختمية والمعادي لتوجيات الميدييف واألحزاب القريبة منيـ. 

ؽ والتشتت في الرؤى والتوجيات عامبًل مساعدًا في إطالة عمر المستعمر، وتأخير كاف ىذا التمز 

فشاؿ صناعة أمة سودانية واحدة، وضعؼ وىشاشة التأثير في النظاـ السياسي الذي كاف  االستقبلؿ، وا 

 . 426البريطانيوف والمصريوف يديرونو قبؿ االستقبلؿ

عف الحالتيف المذكورتيف سابقًا بصفتو يحمؿ فكرًا  كما يمكف إضافة الحزب الشيوعي السوداني المتميز

عابرًا لمقوميات واألدياف الحاضرة في السوداف، كاف تأثير ىذا الحزب وحضوره في الحياة السياسية بارزًا 

وكبيرًا. لكف، لـ يكف ىذا الحضور لمشيوعييف موظفًا في التعمير والبناء والتنافس اإليجابي مع بقية 

الشأف العاـ، بؿ كاف موظفًا في البحث عف السمطة وامتيازاتيا مثؿ بقية القوى  األطراؼ عمى خدمة

األخرى الباحثة عف ذلؾ. ومف األمثمة التي يمكف أف ُيشار إلييا في ىذا الصدد ما جرى في مطمع 

السبعينيات مف القرف الماضي مف محاولة شيوعية فاشمة لبلستيبلء عمى السمطة في فترة رئاسة جعفر 

                                  
، 142  -133، 105 -96، 87 -81 ص، 1969-1899محمد، تطور الحياة السياسية في السوداف ظاىر جاسـ  425

 مرجع سابؽ.
، 142  -133، 105 -96، 87 -81 ص، 1969-1899محمد، تطور الحياة السياسية في السوداف ظاىر جاسـ  426

 .المرجع نفسو
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يري، عممًا أف الحزب الشيوعي لعب دورًا ميمًا في وصوؿ النميري إلى السمطة بالقوة في نياية النم

نما  الستينيات. وما يفسر ىذا التغير في موقؼ الحزب ىو أف التحالؼ بينيما لـ يكف مقدسًا أو وطنيًا، وا 

لدولة والمجتمع كاف تحالفًا ىشًا مبنيًا عمى مصالح آنية وليست بعيدة المدى تيدؼ إلى خدمة ا

 . 427السوداني

كاف مف نتائج حالة التأـز والضياع التي اتسمت بيا الحياة السياسية السودانية في النصؼ األوؿ مف و 

القرف العشريف صعوبة الدخوؿ في المرحمة االنتقالية التي أعقبت ثورة الضباط األحرار في مصر عاـ 

بنيتيا الدستورية والقانونية، وفي تمثيميا ألطراؼ بعاـ واحد، وذلؾ في ظؿ مؤسسات ضعيفة في  1952

المجتمع، أحزابًا وطوائؼ وقبائؿ ومناطؽ جغرافية. لـ ُتستثمر المرحمة االنتقالية لتوحيد البرامج المتناقضة، 

عادة  واالتفاؽ عمى رؤية وطنية محددة، وأىداؼ موحدة، وتصويب العبلقة بيف الفرد والمجتمع والدولة، وا 

ء المؤسسات التي أنشئت في األربعينيات مف القرف الماضي وفقًا ليندسة المستعمر، وأبرزىا ىيكمة وبنا

 . 428الجمعية التشريعية، والمجمس التنفيذي )الحكومة(

ُيضاؼ إلى ىاتيف المؤسستيف المؤسسة العسكرية التي نشأت قبؿ المؤسستيف التشريعية والتنفيذية، 

وأصبحت بعد خروج المستعمر بعاميف موجية لمحياة السياسية، والعبًا رئيسيًا محددًا لعمؿ النظاـ 

المتمثؿ في حراسة  السياسي ومؤسساتو المختمفة، بداًل مف الوقوؼ عمى الحياد، والتفرغ لعمميا الطبيعي

دارة ىذه القطاعات المدنية. وليس  أركاف الدولة وحياتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وليس حكـ وا 

                                  
 ص : دراسة تاريخية وثائقية،2009 – 1953العباسي، التطورات السياسية في السوداف المعاصر سرحاف غبلـ حسيف  427
 ، مرجع سابؽ.20، 17 -16
 ص : دراسة تاريخية وثائقية،2009 – 1953العباسي، التطورات السياسية في السوداف المعاصر سرحاف غبلـ حسيف  428
 ، المرجع نفسو.16 -14
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مستغربًا أو مفاجئًا تجاوز المؤسسة العسكرية ىذا عمى ضوء ما تـ تناولو سابقًا مف تشتت حزبي 

 . 429بريطاني في ذات الوقتومجتمعي وضياع سياسي، وتبعية مزمنة لمطرفيف المصري وال

بالتالي، تـ الخروج مف المرحمة االنتقالية التي جرت تحت االستعمار المباشر والدخوؿ في مرحمة 

التحرر والحكـ، دوف ترميـ الحياة السياسية ومعالجة العبلقة بيف أطراؼ المجتمع جميعيا، ال سّيما بيف 

ؿ سبؿ العيش المشترؾ. بدأت ىنا إرىاصات الشماؿ والجنوب، لمخروج بصيغة تفاىمية تعاقدية حو 

دارة الدولة ومواردىا  الصراع بيف ىذيف الطرفيف، حيث أراد الشماؿ االستفراد بحكـ السوداف عنوًة، وا 

اعتباطيًا دوف النظر إلى حالتيا المأزومة، بينما بحث الجنوب عف االنفصاؿ والخروج مف إطار السوداف 

لتواجو صراعًا ىو  1956الواقع، نشأت أوؿ حكومة وطنية عاـ  في ظؿ ىذاو الجامع منذ البداية. 

األخطر، ألنو ال يتيددىا فقط، بؿ يتيدد كياف الدولة الذي لـ يقو بعد. ورغـ الطابع الديمقراطي، شكبًل 

عمى األقؿ، الذي وصؼ بو تشكيميا، إال أف الظروؼ التي أحاطت بيا لـ ُتمكنيا مف إحداث تغيير 

، أو معالجة أزمة الجنوب المتفاقمة بسبب سياسة 430البنيوي الييكمي لمدولة مف جيةجوىري في الجانب 

 البلمباالة في تعامؿ الطبقة السياسية التي ينحدر معظميا مف الشماؿ مع ىذا الممؼ، مف جية ثانية. 

 ربما ساىـ انشغاؿ ىذه الطبقة في البحث عف مكاسب سياسية واقتصادية ضيقة بداًل مف التركيز عمى

حماية الدولة وتحصينيا مف األعراض التي كاف الُمحدد الخارجي، المستعمر، سببًا رئيسيًا في حدوثيا، 

في تأجيج تمرد الجنوبييف وتوجييـ نحو االنفصاؿ، ورفض البقاء تحت سقؼ سياسي ال يمثميـ أو 

لة صياغة أوؿ يستجيب ليـ. يستدؿ عمى ذلؾ مف السموؾ السمبي لمطبقة السياسية في تعامميا مع مسأ

، حيث فرضت ىويتيا الضيقة التي تحمؿ طابعًا عرقيًا ومذىبيًا، وحددت 1958دستور لمسوداف عاـ 
                                  

 ، مرجع سابؽ.15، 10- 9 ، صلجيش واالستقرار السياسي في السوداف"أرباب، "اليمى سيد مصطفى  429
 لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبؿ العربي،)أحمد الشاىي، "الديمقراطية التوافقية في السوداف"،  430

 .118 -117 ص (:2006 ،334عدد 
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شكؿ الدولة ونظاميا السياسي دوف األخذ بعيف االعتبار ما يريده قطاع ميـ مف المجتمع سّيما في 

 . 431مركزيالجنوب، ُيطاؿ بدولة مركبة تتسـ بالبلمركزية، ال دولة بسيطة ذات طابع 

بدأت الحكومة الوطنية األولى، التي تناوب عمى رئاستيا إسماعيؿ األزىري وعبد اهلل خميؿ، بممارسة  

عمميا في بيئة تصادمية غير متعاونة، ال سّيما وأف مفيوـ الديمقراطية ليس متأصبًل في ثقافة الطبقة 

اد مف حدة األزمة، أف الثقافة السياسية الموجودة لدى السمطة الحاكمة أو لدى معارضييا. ومما ز 

المجتمعية التي تتقبؿ وتحتضف ىرمية السمطة بدًء باألسرة مرورًا بالعائمة والحمولة وصواًل إلى العشيرة 

أصبحت راعية لمسموؾ السمبي لتمؾ الطبقة المتنفذة التي تعاممت مع المجتمع كما تتعامؿ الزعامات في 

 . 432كر مع أبنائيا وبيئاتيا المحميةالوحدات المجتمعية الصغيرة اآلنفة الذ

 بؼد الاس تلالل يف إمسودإن ظغيان إحلمك إمؼسكرياثهيًا: 

رافؽ تأسيس الدولة السودانية نشوء ظاىرة االنقبلبات العسكرية، التي ُتعبر عف ىشاشة بنية النظاـ 

رًة يأخذ شكبًل مدنيًا، بالتخبط بيف الطابعيف المدني والعسكري، فتا 1956السياسي. فقد بدأ الحكـ منذ عاـ 

وتارًة أخرى يأخذ شكبًل عسكريًا، مع تفوؽ واضح لمشكؿ الثاني وعنفو. تحولت السمطة منذ ذلؾ الحيف 

إلى ىدؼ منشود لممؤسسة العسكرية المرتكزة عمى النفوذ والقوة والمناكفات الحزبية. بالتالي، شيد النظاـ 

. وىنا ال ُبّد مف 433ؤسسات، وآليات الحكـ، والنخبة الحاكمةالسياسي تأرجحًا وتقمبًا سريعًا في طبيعة الم

                                  
: دار عزة لمنشر والتوزيع،  بوؿ دينؽ شوؿ، جنوب السوداف مف دعوات الفدرالية إلى تقرير المصير 431  ص (،2012)الخرطـو
)القاىرة: الحضارة لمنشر، الديمقراطية السودانية: المفيـو والتاريخ والممارسة حيدر إبراىيـ عمي،  لممزيد انظر: .23 -18

 .250 -244، ص (2013
 ، مرجع سابؽ.250 -244مي، الديمقراطية السودانية: المفيـو والتاريخ والممارسة، عحيدر إبراىيـ  432
مصر: القاىرة، مجمة السياسة الدولية، )محمد عثماف حبيب اهلل، "التطورات السياسية في السوداف منذ أربعيف عاما"،  433

 .270 ص (:2005 ،161عدد مؤسسة األىراـ، 
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التوقؼ عند كؿ سمطة بشكؿ منفرد، بدًء بسمطة إبراىيـ عبود وصواًل إلى حكـ عمر البشير الحالي 

 لتوضيح أبرز السمات التي أّثرت في الدولة وعبلقتيا مع الفرد والمجتمع، في كؿ منيا. 

 1964-1958عسكري سمطة إبراىيم عبود ذات الطابع ال  -

كاف مف تداعيات ىشاشة مؤسسات الدولة المدنية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أف فقد المدنيوف  

. تبعًا لذلؾ، أصبحت ىذه الميمة المدنية في يد 434المنقسموف القدرة عمى إدارة شؤوف الدولة والمجتمع

بتواطؤ  1958رعي في نياية عاـ الجيش السوداني الذي استحوذ عمى السمطة بشكؿ كامؿ وغير ش

مقصود مف بعض قيادات الصؼ السياسي األوؿ التي كانت تحمؿ صفة مدنية شكميًا عمى األقؿ. ولعؿ 

أكثر شخصيتيف تورطتا في إسناد ومؤازرة حكـ العسكر ىما عبد اهلل خميؿ وعبد الرحمف الميدي. وقد 

خفاقيما في مواجية التوازنات لعب كبل الطرفيف ىذا الدور التخريبي تيربًا مف أزمات يما السياسية، وا 

 . 435الحزبية المتذبذبة والمتغيرة

بالتالي، تولت الطبقة العسكرية إدارة السمطة ومؤسساتيا اعتباطيًا وتعسفيًا طواؿ ست سنوات متتالية 

لموارد ، وقد اتسمت فترة حكميا بالمركزية المفرطة في التعامؿ مع المجتمع، وتوزيع ا1964أي حتى عاـ 

الشحيحة سواء أكانت مادية أـ معنوية أـ بشرية. وىو ما أدى إلى فقداف السمطتيف التشريعية والقضائية 

دورىما المؤثر في سموؾ وأفعاؿ النظاـ السياسي بالكامؿ، وتحّوليما لجيات ُمنفذة لقرارات وأوامر الطبقة 

                                  
نتجت اليشاشة التي وصفت بيا المؤسسات عف تشرذـ المكوف الرئيسي في الحياة السياسية والفعؿ السياسي والمتمثؿ في  434

 األحزاب التي رفضت التعايش والتسامح مع بعضيا لمحفاظ عمى تماسؾ الدولة ووحدتيا.
عة صحفية لمبلبسات التدشيف األوؿ : مراج64أكتوبر  21-58نوفمبر  17محمود قمندر، السوداف ونظاـ الفريؽ عبود  435

: دار عزة لمنشر والتوزيع،   . 91 -87، 44 -35، 8 ص(، 2012لممؤسسة العسكرية في دىميز السياسة السودانية )الخرطـو
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واىر التي كانت ُمبررًا شكميًا ونظريًا . وفي ظؿ ىذا التغوؿ كاف مف الطبيعي تفشي الظ436العسكرية فقط

 لخطوة العسكر في إزاحة الحكـ المدني، ومنيا: الزبائنية، والفساد، والشخصانية بوتيرة أعمى مف ذي قبؿ.

كانت السمة األخطر في حكـ العسكرييف ىي التعامؿ مع مشكمة الجنوب والمشاكؿ األخرى 

نيفة التي تخمو مف العمؿ السياسي والدبموماسي، ومف إجراء المتصاعدة بمغة تتماىى والثقافة العسكرية الع

مقاربات وتفاىمات وطنية استيعابية أو إجراء تسويات. ُيفسر ما سبؽ الظيور الُمتسارع أثناء الحكـ 

العسكري األوؿ لجيات عديدة تمارس العنؼ، وال تعترؼ بالدولة األـ، وُتحارب مف أجؿ التقسيـ 

واع األزمات والصراعات التي واجيتيا الدولة السودانية. فإذا كانت عبلقة واالنفصاؿ، وىذا أخطر أن

بسبب سموؾ الُمحدد  1956الشماؿ والجنوب مأزومة بنسبة متوسطة عمى سبيؿ المثاؿ قبؿ عاـ 

الخارجي، فإنيا أصبحت مأزومة بنسبة كبيرة نتيجًة لعدـ استقامة الحياة السياسية في المراحؿ المختمفة 

 . 437وطني" بعد االستقبلؿلمحكـ "ال

مما زاد مف حدة األزمة، أف الصراع بيف الشماؿ والجنوب لـ يعد محصورًا في دائرة السمطة، بؿ أخذ 

يتدحرج إلى جوانب أخرى مف المفترض أنيا تقع في إطار الحيز الخاص لكؿ منيما، مثؿ الخصوصيات 

بيا، وتعاممت معيا عمى كحالة غير  الدينية والثقافية التي رفضت نخب سياسية وعسكرية االعتراؼ

                                  
-السعودية-الجزائر-حيدر إبراىيـ عمي، "الحالة السودانية"، في كيؼ يصنع القرار في األنظمة العربية دراسة حالة: األردف 436
 .234ص(، 2010اليمف، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، -المغرب-مصر-لبناف-الكويت-العراؽ-سورية-ودافالس
 الكويت: جامعة الكويت، مجمة العمـو االجتماعية،)محمود وىيب السيد، "جنوب السوداف: واقع يدعـ أزمة ويفرض حبًل"،  437

، افعي، "التطور التاريخي لمصراع بيف شماؿ وجنوب السوداف"شلممزيد انظر: بدر حسف . 837 -835 ص (:2004 ،4عدد 
 -17، 13 -9، ص أرباب، "الجيش واالستقرار السياسي في السوداف"وليمى سيد مصطفى . ، مرجع سابؽ178 -172ص 
 ، مرجع سابؽ.25



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

225 
 

وطنية وفاسدة، يكمف عبلجيا في وسيمة واحدة ىي التطيير واالجتثاث، وىذا ما بدأت بو سمطة إبراىيـ 

 . 438عبود العسكرية، وواصمت العمؿ عميو بقية السمطات بوتائر مختمفة في مراحؿ عممية الحكـ البلحقة

 1969-1964ة المتعددة سمطة ما بعد حكم عبود ذات الوجوه المدني  -

بدأت حالة الكساد أو الجمود التي خّيمت عمى الحياة السياسية السودانية، جّراء التعسؼ الذي مارستو  

الطبقة العسكرية الحاكمة في تعامميا مع المجتمع وأدواتو السياسية ال سّيما المكوف الحزبي، تتبلشى في 

عندما تحولت حالة السكوف  1964تغّير الجوىري عاـ العاـ السادس مف حكميا الُمستبد. تجمى ىذا ال

واإلذعاف المجتمعي إلى حالة حراؾ ورفض لما ىو قائـ مف تأـز سياسي واقتصادي واجتماعي. كانت 

النتيجة المباشرة ليذا الحراؾ إعادة الحياة السياسية إلى ما كانت عميو قبؿ تولي العسكرييف رسميًا إدارة 

. ورغـ ىذا التطور اإليجابي، إال أنو سرعاف ما خفت بريؽ ىذه العودة 1958اـ شؤوف الدولة والمجتمع ع

لمطابع المدني، شكميًا عمى األقؿ، بسبب السموؾ السمبي لؤلحزاب السياسية التي لـ تأخذ العبر والدروس 

 . 439رتيامف أخطائيا السابقة التي أفقدتيا فاعميتيا وفاعمية مؤسسات النظاـ السياسي المتنافسة عمى إدا

( 1969 -1964يستنتج مف يقرأ الفترة المدنية الثانية التي تولى فييا المدنيوف إدارة النظاـ السياسي )

( أخذت 1958 -1956ما يمي: أف الزعامات الحزبية الشمالية نفسيا التي أفشمت الفترة المدنية األولى )

ا لمسمطة تـ بموجب عممية انتخابية تتناوب عمى توجيو الدولة والمجتمع مرًة أخرى بذريعة أف وصولي

 ديمقراطية. عممًا أف ىّميا أصبح البقاء في ىذه السمطة بأي ثمف، وليس في كيفية أو أسموب إدارتيا. 

                                  
 ، مرجع سابؽ.837 -835 ص محمود وىيب السيد، "جنوب السوداف: واقع يدعـ أزمة ويفرض حبًل"، 438
: دار جامعة الخرطـو لمنشر،  439  -193، 184 -177 ص (،1973محمد أحمد محجوب، الديمقراطية في الميزاف )الخرطـو

206. 
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لعؿ أبرز الشخصيات التي كاف ليا دور ميـ في الحكـ المدني الثاني سر الختـ خميفة، والصادؽ 

سماعيؿ األزىري. وىؤالء لـ يكونوا متماسكيف ومنشغميف في معالجة  الميدي، ومحمد أحمد محجوب، وا 

أزمات الدولة المتفاقمة مثؿ أزمة الجنوب بقدر ما كانوا انتيازييف وكيدييف وغير متسامحيف، وخاصة 

ستدؿ عمى ذلؾ مف التغير السريع في رئاستيـ لمحكومات رغـ انتمائيـ لحزب واحد الميدي ومحجوب. ويُ 

ؿ عندما يتعمؽ األمر ببقية الزعامات التي تنتمي ألحزاب أخرى. أما وىو حزب األمة، فكيؼ ىو الحا

االستنتاج الثاني، فيو أف ىذه الفترة، التي حممت الصفة المدنية ولو نظريًا، عمى أىميتيا في إعادة 

الفاعمية السياسية، إال أنيا تقاطعت ضمنيًا مع فترة الحكـ العسكري مع فارؽ الشكؿ ووسيمة الوصوؿ 

 .440لمسمطة

واالستنتاج الثالث، ىو أف توجيات األحزاب السياسية وأطروحاتيا البرامجية، باستثناء الحزب 

الشيوعي، ال تستطيع أف تقود كيانًا سياسيًا وىي عاجزة عف استيعاب اآلخر السوداني المختمؼ عنيا 

عمى قدـ المساواة بعيدًا فكريًا أو لغويًا أو عقائديًا. كاف الحيز العاـ، الذي يجب أف يتشارؾ فيو الجميع 

عف االعتبارات الضيقة التي ال تعكس الكؿ السوداني وال تمثؿ اليوية السودانية العامة، مقتصرًا عمى 

طبقة سياسية وعسكرية مف لوف ديني وعرقي ُمحدديف، ال يوجد في خطابيا وأدبياتيا مساحة لآلخريف 

فسر التعثر الطويؿ نسبيًا الذي واجيتو تمؾ األحزاب، المختمفيف عف لونيا وسماتيا االجتماعية. وىذا ما يُ 

، في صقؿ شكؿ الدولة وبنيتيا القانونية 1969منذ االستقبلؿ وحتى وصوؿ النميري إلى سدة الحكـ عاـ 

                                  
محجوب، الديمقراطية في محمد أحمد تـ التوصؿ إلى االستنتاجات التي وردت في المتف أعبله بعد قراءة عميقة في  440

 ، المرجع نفسو.206 -193، 184 -177 ص الميزاف،



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

227 
 

أو اإلدارية أو السياسية، حيث لـ يتـ االتفاؽ عمى الشكؿ المناسب لدولة متعددة األعراؽ والمذاىب 

 . 441والمغات

 1985-1969 ذات الطابع العسكري جعفر النميري سمطة  -

تجدر اإلشارة إلى أنو لـ يكف مستبعدًا أو مستحيبًل العودة السريعة إلى الحكـ العسكري في السوداف 

عمى ضوء ما سبؽ ذكره مف استنتاجات. ولكف عمى أية حاؿ، لـ تكف العودة إلى الحكـ العسكري سوى 

ة عف أزمة النظاـ السياسي. ألف الحكـ العسكري ىو إلغاء حالة تأـز تكرار لمسناريوىات السابقة المعبر 

لمدخوؿ في حالة أخرى قد تكوف أعقد مما كاف عميو الحاؿ سابقًا. وىذا إف دؿ عمى شيء، فإنما يدؿ 

عمى انسداد األفؽ الفكري والسياسي الوطني لدى األحزاب السياسية التي لـ يكف عمميا بناء دولة مدنية 

نما إدارة صراعات شخصية عمى السمطة. في السود  اف، وا 

مف أجؿ ذلؾ اعتقد النميري أف حؿ أزمات النظاـ السياسي ممكف أف يبدأ بحؿ أزمة الجنوب، حيث 

طرأت تحوالت جوىرية عمى السوداف في فترة حكمو شّكمت ُمنعطفًا ُميمًا في أوضاعو السياسية واألمنية 

في عقدي السبعينيات وبداية الثمانينيات مف القرف الماضي شكبًل  المعقدة. فقد أخذت الدولة السودانية

قميميا  جديدًا ُمركبًا أقرب ما يكوف إلى الفيدرالية، وتجمدت بذلؾ المواجية المحتدمة بيف الدولة األـ وا 

 الجنوبي. وقد ُترجـ ذلؾ بتمكيف الجنوبييف مف إدارة شؤونيـ المدنية، وىنا بدأت تُنسج عبلقات إيجابية،

إشراؾ الجنوبييف في الحكومة المركزية وتحسف سياسة اإلنفاؽ، بيف الطرفيف مقارنة بالقطيعة التي شيدتيا 

 . 442الفترات السابقة لحكـ النميري

                                  
 ، مرجع سابؽ.271 ، صحبيب اهلل، "التطورات السياسية في السوداف منذ أربعيف عاما"مد عثماف مح 441
، 92 -84 ص، 1989إلى  1969القاسـ، النظاـ السياسي ومشكمة الجنوب في السوداف في الفترة مف  صالح محمود 442

 ، مرجع سابؽ.111 -101
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لذلؾ، ال يمكف وصؼ ىذه الفترة بالجيدة أو بالسيئة بالمطمؽ بقدر ما ُيمكف وصفيا بالمفصمية في 

أصبح ممموسًا سواء فيما يتعمؽ بشكؿ الدولة أو بنيتيا القانونية  مصير الدولة ووحدتيا. فما كاف مستحيبلً 

عزى حسـ ىذه المسائؿ الشائكة إلى عامميف أساسييف: األوؿ، رغبة . ربما يُ 443أو اإلدارية أو السياسية

النميري في تسويؽ انقبلبو العسكري لمبيئتيف الداخمية والخارجية مف بوابة الجنوب، حتى ال يواجو المصير 

. أما العامؿ الثاني فيو أجواء الحرب الباردة وانعكاسيا عمى سياسة النميري 444ي واجيو إبراىيـ عبودالذ

الذي غّير مف توجيو نحو االتحاد السوفيتي إلى عبلقة وطيدة مع الواليات المتحدة األمريكية في الفترة 

 .  445األخيرة مف حكمو

سفي عندما أقّر النظاـ السوداني حكـ الشريعة لكف النميري غّير مف سياستو تجاه الجنوب بشكؿ تع 

عزى ىذا . قد يُ 446اإلسبلمية في مطمع الثمانينيات، مما انعكس سمبًا عمى الجنوب المسيحي في غالبيتو

التغيير السمبي الذي أدخمو النميري عمى العبلقة مع الجنوب إلى العديد مف األسباب التي تتفاوت في 

تفسيرًا جيدًا لما حصؿ مف عودة لؤلزمة بيف الطرفيف، أبرزىا: أواًل، أف ما  أىميتيا، لكنيا ُتشكؿ مجتمعةً 

دارية لـ يكف نابعًا مف إيماف نظاـ الخرطوـ آنذاؾ بأىمية  ُقّدـ لمجنوبييف مف مكاسب سياسية واقتصادية وا 

لبقاء الشراكة الحقيقية مع الجنوب في ىذه القضايا، بؿ كاف عبارة عف آليات وأدوات دفاعية وّظفت 

النميري في السمطة ذات الطابع الشمولي المركزي، وليس لبناء نظاـ تشاركي ُيمكف أف ُيقمص مف قدرتو 

ثانيًا، شعور النميري بالتيديد ال سّيما مف الشيوعييف الذيف عمموا اإلمساؾ بكافة األمور والقضايا. عمى 

                                  
، 92 -84 ص، 1989إلى  1969القاسـ، النظاـ السياسي ومشكمة الجنوب في السوداف في الفترة مف  صالح محمود 443

 .، المرجع نفسو111 -101
 ، مرجع سابؽ.119 ، صالشاىي، "الديمقراطية التوافقية في السوداف"أحمد  444
وب السوداف المخاطر والفرص عبد الوىاب األفندي، "العرب وجنوب السوداف: بيف السمبية والغياب"، في انفصاؿ جن 445

 .153 ص (،2012)بيروت: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، 
 ، مرجع سابؽ.21 -20 ، صأرباب، "الجيش واالستقرار السياسي في السوداف"ليمى سيد مصطفى  446
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وتفاقـ حدة التوتر بينو وبينيـ بعد عمى زعزعة أركاف حكمو في بداية السبعينيات مف القرف الماضي، 

توجيو نحو الواليات المتحدة األمريكية في عبلقاتو السياسية واالقتصادية عمى األقؿ حتى مطمع 

اسية الثمانينيات، أي حتى ترجمة وعوده لحمفائو المحمييف الجدد مف اإلسبلمييف بجعؿ بنية الدولة السي

ستمرار حالة االستقرار ال تُبقي ُمبررات لبقاء الحكـ العسكري، ثالثًا، أف ا والقانونية إسبلمية الطابع.

نابعة مف حاجة النظاـ إلى توتر مستمر لتبرير وجوده  1983وبالتالي قد تكوف خطوة النميري عاـ 

 .  447وسياساتو الشمولية والسمطوية

ريعة اإلسبلمية كاف مف نتائج سياسة النميري الجديدة، وسياسات أخرى اعتباطية سبقت إقرار حكـ الش

بسنوات قميمة مثؿ تفتيت الجنوب السوداني إلى ثبلثة كيانات صغيرة أو التبلعب بالوثيقة القانونية األولى 

في الدولة وىي الدستور، أف انفجرت كؿ التناقضات داخؿ المجتمع السوداني سواء الطائفية أو الحزبية 

 أو المذىبية، في وجو الدولة السودانية. 

ادت األوضاع األمنية والسياسية إلى المربع األوؿ، أي قبؿ خطوة النميري األولى المتعمقة بالتالي، ع

، وتوقفت حالة السمـ األىمي التي تحققت نسبيًا، وعادت المواجية العنيفة بيف 1972بالحكـ الذاتي عاـ 

لنميري في إدارة ، كاف رافضًا لتوجيات ا1983الشماؿ والجنوب سّيما بعد نشوء جسـ أو العب جديد عاـ 

. رافؽ ىذه العودة لمعنؼ تصاعد حدة التدخبلت 448الدولة والمجتمع، وىو الجيش الشعبي لتحرير السوداف

                                  
صدريف: عبد القادر إسماعيؿ لقد تـ الخروج بيذه األسباب الثبلثة التي تفسر خطوة النميري التعسفية تجاه الجنوب مف م 447

)القاىرة: مكتبة  1972-1947السيد الشربيني، جنوب السوداف صراعات الحرب وصراعات السبلـ: دور األحزاب السياسية 
القاسـ، النظاـ السياسي ومشكمة الجنوب في السوداف في الفترة مف صالح محمود . و 391 -381 ص (،2011مدبولي، 
 ، مرجع سابؽ.128 -120 ص ،1989إلى  1969

لـ يكف ىدؼ ىذا الجيش الذي أسسو المعارض الجنوبي جوف قرنؽ شرذمة السوداف عمى األقؿ مف وجية نظر الجنوبييف،  448
بؿ كاف يرمي لتغيير األوضاع الناتجة عف السياسات التمييزية لمختمؼ الحكومات السودانية، والتي كاف آخرىا توجيات النميري 

المذىبية داخؿ المجتمع السوداني. لذلؾ كاف ىدؼ ىذا الجيش، عمى األقؿ نظريًا، جعؿ التي تنّكر فييا لبلختبلفات الثقافية و 
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الخارجية السمبية في األزمة، خاصًة وأف كؿ طرؼ سوداني كاف يبحث عف حمفاء ومناصريف وداعميف 

أركانو مف جديد. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف لو. وىنا عاد شبح التقسيـ الذي ابتعد نسبيًا عف السوداف لُييدد 

الحياة السياسية واالقتصادية التي كانت متردية أصبًل دخمت في حالة مف التخبط واالرتباؾ بسبب 

الفوضى العارمة التي أصابت الببلد وأدت في نياية المطاؼ، سّيما في منتصؼ الثمانينيات، إلى 

األمور إلى ما كانت عميو ما قبؿ األزمة األخيرة  استبداؿ حكـ النميري بحكـ آخر لـ يتمكف مف إعادة

زيد مف تأـز . يدؿ ىذا عمى صحة االفتراض القائؿ بأف الحكـ العسكري ي449التي افتعميا نظاـ النميري

 وتعقيد أحواؿ الدوؿ.

 -1985سمطة سوار الذىب والصادق الميدي، ذات الطابع العسكري المدني ) -

1989 ) 

تعرضت ليا السوداف بشكؿ متتاٍؿ في السنوات الخمس األخيرة مف حكـ  أنتجت الظروؼ القاسية التي 

النميري تقاربًا ولو بشكؿ مؤقت بيف النقيضيف، األحزاب السياسية مف جية، والطبقة العسكرية مف جية 

ثانية. وما كاف ليذا التقارب أف يتـ لوال حاجة كؿ طرؼ لغطاء اآلخر حتى ُيّشكؿ دعامة لخطواتو 

اسي، وىو ما قاد في نياية المطاؼ إلى تقويض سمطة النميري، وصواًل إلى خمعيا وتعطيؿ ونشاطو السي

. ىنا بدأت مرحمة جديدة فرضت تحديات وميمات جساـ عمى 450سياساتيا المجحفة بحؽ السوداف عموماً 

اسي، ثـ الطرفيف المذيف ورثا السمطة، كاف أوليا معالجة الفراغ في المواقع العميا لمدولة ونظاميا السي

                                                                                                       
أبيؿ ألير )ترجمة بشير محمد سعيد(،  السوداف لكؿ السودانييف بغض النظر عف الفروقات والخصوصيات التي يتميزوف بيا.

 .256 -255 ص (،1992حدودة، )لندف: شركة ميد اليت الم دجنوب السوداف: التمادي في نقض المواثيؽ والعيو

الـ أكوؿ )ترجمة إسماعيؿ آدـ وبشرى آدـ(، الحركة الشعبية لتحرير السوداف: ثورة إفريقية )القاىرة: مكتبة مدبولي،  449
 .55 -49، 34 -29، 25 -17 ص(، 2009

  ، المرجع نفسو.52 -50 ص ،الـ أكوؿ، الحركة الشعبية لتحرير السوداف: ثورة إفريقية 450



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

231 
 

معالجة األوضاع األمنية المعقدة، وترميـ الحياة السياسية واالقتصادية، وتصحيح العبلقة بيف المركز 

 .451واألطراؼ، وتصويب العبلقة بيف الديف والدولة

كاف تحقيؽ ىذه الميمات يتطمب حدًا أدنى مف التفاىمات الوطنية الخالية مف الحسابات الشخصية أو 

ة، وبالتالي عدـ تكرار أخطاء الماضي التي أوصمت الدولة السودانية إلى مكاف بعيد الطائفية أو المذىبي

عف الفرد والمجتمع. وبعد تعبئة الشواغر العميا في الدولة جرت محاوالت عديدة لترجمة بقية الميمات 

رات التي ربما كانت أكثر صعوبة مف الميمة األولى التي تحققت، وقد تخمؿ ىذه المحاوالت عقد مؤتم

جراء اتصاالت وتدخؿ وسطاء بيف الفرقاء السودانييف كما حدث في إثيوبيا فيما عرؼ بمفاوضات  452وا 

كوكاداـ. لكف السير في ىذه المحاوالت دوف وجود تفاىمات أو أفؽ سياسي واضح بيف مف يدير السمطة 

مى السوداف مجتمعًا عمى األقؿ، وتكرار أخطاء الماضي مف قبؿ األحزاب السياسية جعؿ نتيجتيا سمبية ع

 . 453ودولة. لذلؾ، لـ تخرج الميمات األربع األخيرة إلى حيز العمؿ والتنفيذ كما كاف مفترضاً 

تميزت بعدـ إضافتيا شيئًا جوىريًا  1989-1986وفي ضوء ما سبؽ، ُيستنتج أف المرحمة ما بيف 

ف المصالح اآلنية عمى المصالح جديدًا عمى بنية الدولة القانونية أو اإلدارية أو السياسية بسبب طغيا

                                  
: دار عزة لمنشر والتوزيع،  عمرو 451  .159 ص (،2013محمد عباس محجوب، الرؤية السودانية: الكتاب األوؿ إنتاج الفشؿ )الخرطـو
ىناؾ إجماع حوؿ ىذه الميمات بيف الكتاب الذيف عالجوا فترة ما بعد النميري، كالكاتبيف سرحاف غبلـ حسيف العباسي، وشمس اليدى  

 ، مراجع سابقة.إبراىيـ إدريس
تركزت المفاوضات التي جرت بيف طرفي الصراع، نظاـ الخرطـو والجيش الشعبي لتحرير السوداف، أي بيف الشماؿ والجنوب، عممًا أف  452

كبل الطرفيف كاف يعاني مف وجود تيارات داخمية مختمفة ومتناقضة في توجياتيا وأطروحاتيا )حزبية، وطائفية، ومذىبية( حالت دوف وقؼ 
بينيما. ويمكف أف نشير ىنا إلى اتفاؽ كوكاداـ الذي نص عمى إعادة األوضاع السياسية والقانونية واألمنية في السوداف الصراع األساسي 

إلى ما قبؿ خطوات النميري األخيرة المتعمقة بالحكـ اإلسبلمي وتفتيت الجنوب. لكف ىذا االتفاؽ كاف ىشًا لعدـ وجود رؤية وطنية موحدة 
عبد الرحمف لممزيد انظر: وؿ كيفية معالجة األزمة، ال سّيما بيف النخب الشمالية المتأثرة في غالبيتيا بالخمفية الدينية. بيف النخب السودانية ح

 .56 -55، 35 -27 ص (،1992)القاىرة: أجندة واشنطف،  1989-1985األميف، ساعة الصفر: مذبحة ديموقراطية السوداف الثالثة 
: شركة مطابع  نقاذ مف الثورة إلى الدولة: ىؿ نجح البشير فيما فشؿ فيو النميريشمس اليدى إبراىيـ إدريس، اإل 453 )الخرطـو

القاسـ، النظاـ السياسي ومشكمة لممزيد انظر: صالح محمود . 80 -79، 52، 45 -39 ص (،2010السوداف لمعممة المحدودة، 
 ابؽ.، مرجع س151 -143 ص ،1989إلى  1969الجنوب في السوداف في الفترة مف 
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الوطنية العميا. وما أضيؼ عمى ىذه البنى كاف شكميًا مثؿ تحوؿ مركز الثقؿ النسبي في إدارة الدولة مف 

الرئيس أحمد المرغني إلى رئيس الوزراء الصادؽ الميدي، حيث أصبح النظاـ أقرب إلى البرلماني 

 مرحميًا. 

رئاسيًا عندما كانت السمطة بيد العسكرييف، وبرلمانيًا عندما كانت  ويستنتج أيضًا، أف النظاـ أخذ شكبلً 

بيد المدنييف. وعمى أية حاؿ، ُيسجؿ ليذه المرحمة إيجابيًا ابتعاد الطبقة العسكرية ممثمًة في سوار الذىب 

، وتركيا المجاؿ لمقوى المدنية، عمى األقؿ شكبًل، لتمارس ىذا الدور 1986عف إدارة السمطة عاـ 

 . 454ياسيالس

 وحتى اآلن 1989سمطة عمر البشير ذات الطابع العسكري منذ عام  -

تمخض عف استمرار سوء األحواؿ السياسية واالقتصادية واألمنية، وعدـ التطور في تصحيح العبلقة  

ما بيف الجانبيف المدني والعسكري مف جية، ومف يحمموف فكرة الديف وعبلقتو بالدولة مف جية ثانية، أف 

سوداف مرًة ثالثة إلى الحكـ العسكري الشمولي، إذا ما استثنينا مف ذلؾ سمطة سوار الذىب عاد ال

، ىو ما جرى مف تقاطع أو تقارب 1989االنتقالية. والمفارقة التي اتسـ بيا ىذا االنقبلب الثالث عاـ 

ىدؼ واحد عمى ربما منقطع النظير في الدوؿ العربية بيف مصالح نخبة مف العسكرييف واإلسبلمييف عمى 

 . 455األقؿ، وىو الوصوؿ إلى السمطة

                                  
، 55 -51، 44 ص إدريس، اإلنقاذ مف الثورة إلى الدولة: ىؿ نجح البشير فيما فشؿ فيو النميري،شمس اليدى إبراىيـ  454

 مرجع سابؽ.
 ص (:2000 ،141عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)أنور اليواري، "ديمقراطية اإلنساف أواًل"،  455
54- 55. 



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

233 
 

مجددًا، دفع فشؿ األحزاب السياسية في فرض رؤيتيا الفكرية أو األيديولوجية المتناقضة عمى المجتمع 

إلى االستعانة بالمؤسسة العسكرية، معتقدًة أف ذلؾ ىو المخرج السميـ مف أي أزمة. وىذا ما فعمو اإلخواف 

في محاوالتيـ المتكررة، بعد رحيؿ النميري، لجعؿ الشريعة اإلسبلمية نظاـ حكـ،  المسمموف عندما فشموا

وتعميميا عمى ربوع السوداف، األمر الذي قادىـ في النياية إلى استمالة بعض النخب العسكرية لموقوؼ 

قميمي بجانبيـ في فرض ىذه الرؤية مستفيديف مف التطورات السياسية الكبيرة التي حدثت في النظاميف اإل

 . 456والدولي في الربع األخير مف القرف الماضي

سرعاف ما خفت بريؽ ىذه السمطة، التي كاف ُمنتجيا وُمحركيا باألساس الشخصيتاف البارزتاف؛ حسف 

الترابي وعمر البشير، والتي لـ تتشكؿ عبر تفويض مجتمعي، جراء إعادتيا إنتاج األزمات السياسية 

وداف مف جديد، وربما بوتيرة أعمى وأشمؿ. كانت تجميات الطريقة التي واالقتصادية واألمنية في الس

اتبعتيا ىذه السمطة في الحكـ، والتي تعاممت بيا في الوقت نفسو مع الفرد والمجتمع، عمى النحو اآلتي: 

عدا أواًل، العمؿ وفقًا لمبدأ أف الحقائؽ مطمقة ال نسبية، مما قاد إلى تفرد بالسمطة وعممية صنع القرار، 

عف رفض التعددية السياسية واالجتماعية والثقافية، وبالتالي رفض أي نشاط سياسي أو اجتماعي خارج 

 . 457عف رؤيتيا وأجندتيا األحادية التي ُتعبر عف وجية نظر واحدة

ثانيًا، عدـ التصالح مع المجتمع السوداني، واالستناد أكثر عمى القوة البوليسية في ضبطو، وىو ما قاد 

واجية عمى نطاؽ أوسع، لتصبح بيف المركز واألطراؼ جميعيا، بعد أف كانت مقتصرة عمى إلى م

                                  
 . ، المرجع نفسو55 -54 ص أنور اليواري، "ديمقراطية اإلنساف أواًل"، 456
عادة بناء الدولة الحديثة في السوداف"،   457 مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،)الشفيع خضر سعيد، "تحديات األزمة وا 

 . 87 -81ص (:2000 ،141عدد  مؤسسة األىراـ،
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. لقد كانت االنتخابات العامة الشكمية التي أجريت لمسمطتيف التشريعية والتنفيذية في النصؼ 458الجنوب

 . 459والدوليةالثاني مف عقد التسعينيات، محاولة لتجميؿ صورة النظاـ السمبية أماـ البيئتيف اإلقميمية 

ثالثًا، استغبلؿ ىذه السمطة المأزومة في شرعيتيا لعممية توزيع الموارد المحدودة، ال سّيما الثروة 

النفطية التي ترّكز غالبيتيا في مناطؽ التوتر، أي في األطراؼ، لكف معظـ ريعيا ذىب لخدمة مصالح 

، بسبب فساد اإلدارة وعدـ موضوعيتيا  . 460في التعاطي مع شؤوف مجتمعيا النخبة الحاكمة في الخرطـو

رابعًا، انزلقت سمطة البشير الحالية، سّيما في عقدىا األوؿ، إلى ما فشؿ النميري في تحقيقو، وكاف 

سببًا مباشرًا في تقويض أركاف حكمو، وذلؾ عندما قامت بترسيخ الدولة الدينية كبديؿ لتعزيز الدولة 

ولة والفرد. ومف أىـ مظاىر ذلؾ فرض الشريعة اإلسبلمية في المدنية والمواطنة كأساس لمعبلقة بيف الد

 . 461السوداف مرًة أخرى، حتى عمى المناطؽ التي تقطنيا أغمبية غير مسممة

ىنا، بدأ الصراع يأخذ بعدًا آخر أال وىو البعد الديني الذي زاد مف تعقيدات األزمة التي تعاني منيا 

الصدد ال يمكف تجاىؿ الدور السمبي لمُمحدد الخارجي،  الدولة السودانية منذ االستقبلؿ. وفي ىذا

                                  
ع 458  .، مرجع سابؽ87 -81ص ادة بناء الدولة الحديثة في السوداف"،الشفيع خضر سعيد، "تحديات األزمة وا 
مصر: القاىرة، مؤسسة  مجمة السياسة الدولية،)حيدر إبراىيـ عمي، "الجبية القومية اإلسبلمية مف المعارضة إلى السمطة"،  459

 .61 ص (:1997 ،128عدد  األىراـ،
 ، مرجع سابؽ.33 -31 ، ص"عثماف، "استفتاء جنوب السوداف الوحدة أو االنفصاؿمحمد  460

المجمة العربية لمعمـو )("، 2005-1989عبده مختار موسى، "البعد الديني لمسألة جنوب السوداف مع إشارة إلى الفترة ) 461
 (:2010 ،25عدد  لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية، السياسية،

 .51 -47ص
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المستعمر، في فرض ىذا البعد وتأجيجو، وما فعمتو سمطتا النميري والبشير ىو الوقوع في الفخ الذي 

 . 462نصبتو بريطانيا لتقسيـ السوداف وتمزيقو مف بوابة التمايزات الدينية والمغوية

تي اتسـ بيا نظاـ البشير، سّيما في عقده األوؿ، عمى المجتمع لـ تقتصر األعراض السمبية لمفردانية ال

السوداني فحسب، بؿ امتدت عدوى التأـز الداخمي السوداني إلى العبلقات مع دوؿ الجوار مجتمعًة، حيث 

زج السوداف في صراعات ومناكفات دبموماسية وعسكرية معيا. بذلؾ نجد أف السوداف، ألوؿ مرة منذ 

ي دائرة مواجية شاممة عمى الصعيديف المحمي واإلقميمي. وُيعزى ذلؾ الواقع إلى االستقبلؿ، يدخؿ ف

مراوغة النخبة الحاكمة المتشبثة بالحكـ وسعييا لمتركيز أماـ الجبية الداخمية عمى أف السوداف ُمحاط 

   . 463بالتيديدات الخارجية، وبالتالي تبرير سياساتيا القمعية والتعسفية التي ُتمارسيا داخمياً 

طرأ في نياية األلفية الثانية تغّير جوىري عمى العبلقة التي كانت سببًا ميمًا مف أسباب نشوء ىذه وقد 

وثباتيا، والتي جمعت المؤسسة العسكرية مع مف يحمموف فكرًا دينيًا، وأدى إلى مزيد  1989السمطة عاـ 

وانقطاع العبلقة التي كانت قائمة بيف مف الفردانية في عمؿ النظاـ السياسي. تمثؿ ىذا التغّير في تصدع 

الطرفيف، البشير والترابي، وتحوليا إلى حالة عداء وصراع بعد أف عزز البشير سمطتو، وأّمف جانبًا مف 

الشرعية ليا مف الطرؼ الثاني اإلسبلمي. مف جية ثانية، حاوؿ البشير عبر ىذه الخطوة استمالة 

بالتالي، انتيت الشراكة و . 464اإلقميمية والدولية لصالحو الجنوبييف ومف يقؼ خمؼ مطالبيـ مف القوى

السياسية بيف العسكرييف واإلسبلمييف في السمطة وحزب المؤتمر الوطني الحاكـ. لـ يعتزؿ الترابي، الذي 

يمثؿ التيار اإلسبلمي، العمؿ السياسي أو يتخمى عف سعّيو لموصوؿ إلى السمطة بعد إبعاده عنيا، ال بؿ 
                                  

، المرجع 51 -47("، ص 2005 -1989عبده مختار موسى، "البعد الديني لمسألة جنوب السوداف مع إشارة إلى الفترة ) 462
 .نفسو
 مجمة السياسة الدولية،)اإلسبلمي"، -جماؿ عبد الجواد، "محددات السياسة الخارجية لمسوداف في ظؿ النظاـ العسكري 463

 .77 -71 ص (:1997 ،128عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،
 ، مرجع سابؽ.842 -841 ، صالسيد، "جنوب السوداف: واقع يدعـ أزمة ويفرض حبًل"محمود وىيب  464
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. بذلؾ دخؿ السوداف مرحمة 465يًة لمبدء بنشاط جديد تجمى في إنشاء حزب المؤتمر الشعبيشّكؿ ذلؾ بدا

 جديدة أسست لعبلقات مختمفة مع البيئتيف المحمية واإلقميمية مقارنًة مع الفترات السابقة. 

عنية جاء التطور في العبلقة مع البيئتيف آنفتي الذكر في بداية األلفية الثالثة بعد وصوؿ األطراؼ الم

جميعيا لحقيقة راسخة مفادىا، أف الجميع خاسر في الرىاف عمى الحسـ العسكري، وأف الحؿ السياسي ىو 

الطريؽ األقصر، واألقؿ تكمفة وجيدًا في معالجة األزمة السودانية. وجاء توفر ىذه اإلرادة السياسية بعدما 

طالب الجيات التي تُنازع الحكومة دخؿ السوداف في مرحمة البلعودة، وعندما ارتفع بشكؿ كبير سقؼ م

المركزية سيادتيا، وبعدما تحولت األزمة مف صراع عمى السمطة وسياساتيا إلى صراع عمى الدولة، وىذا 

 . 466أخطر أنواع الصراعات السياسية عمى اإلطبلؽ

مع تطور األزمة، انتقمت العممية التفاوضية بيف األطراؼ السودانية مف نقاش حوؿ شكؿ الدولة، 

وبنيتيا القانونية والسياسية واإلدارية إلى تفاوض حوؿ أركانيا ومصيرىا. وىذا ما حصؿ في تفاىمات 

مشاكوس أو نيفاشا التي عقدت في كينيا ولـ ُتركز عمى كيفية الحفاظ عمى كياف الدولة وسبلمة أراضييا 

نما عمى حؽ الجنوب في تقرير ما إذا كاف ُيريد البقاء ض مف الدولة األـ أـ ال، وتحقيؽ مصالحيا، وا 

 . 467وعمى مسألة توزيع الموارد المحدودة

، بدأ 1989منذ دخوؿ السوداف األلفية الحالية، إف لـ يكف منذ وقوع االنقبلب العسكري الثالث عاـ 

 المفاعيؿالعد التنازلي لعممية االنفصاؿ واالستقبلؿ التي ُفرضت عمى السوداف نتيجًة لمتفاعؿ السمبي بيف 

                                  
 ص : دراسة تاريخية وثائقية،2009 – 1953العباسي، التطورات السياسية في السوداف المعاصر سرحاف غبلـ حسيف  465

 ، مرجع سابؽ.297 -296
 216عدد مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة الدفاع، )ف نيروبي لمسبلـ في السوداف"، عبد الرحمف اليواري، "توقيع إعبل 466

 .22 -18، 16 ص (:2004
 .، المرجع نفسو22 -18، 16عبد الرحمف اليواري، "توقيع إعبلف نيروبي لمسبلـ في السوداف"، ص  467
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ة والخارجية، حيث لـ يتمكف السودانييف مف معالجة أوضاعيـ الداخمية بمعزؿ عف التأثيرات الداخمي

، فقد اختار الجنوبييف 2005و 2002الخارجية. وعطفًا عمى التفاىمات التي جرت في كينيا في عامي 

 . 468في مطمع العقد الثاني مف القرف الحالي االنفصاؿ واالستقبلؿ عف دولتيـ األـ السوداف

 ملبحث إمثاين: تدإخل تدإغيات مشرتكة يف صناػة أأزمة إدلوةلإ

أنتج المناخ السياسي، غياب الطابع الديمقراطي والمأسسة وقصور الدولة في وظائفيا، الذي ما انفؾ 

وكذلؾ الدولة السودانية منذ تأسيسيا وحتى تاريخو،  1920يبتعد عف الدولة العراقية منذ تأسيسيا عاـ 

أعراضًا وتداعياٍت أخرى عمقت مف مأزؽ الدولة وأزمتيا. وقد تمثمت أبرز ىذه األعراض وحتى اآلف، 

 في الفشؿ في بناء المواطنة في الفقرة األولى، وتفشي مفاىيـ ىدامة في الفقرة الثانية. والتداعيات

 : إمفشل يف بناء إملوإظنةإمفلرة إلأوىل

وال يكوف ىذا االستثمار ناجحًا إال ببناء مفيـو تسعى معظـ الدوؿ لبناء اإلنساف واالستثمار فيو، 

ال كاف ىذا  المواطنة بشكمو الصحيح لدى المواطف حتى يعود استثمار الدولة فيو بالنفع عمييا، وا 

االستثمار استثمارًا خاسرًا، وال ينمو لدى الفرد الشعور بضرورة إفادة مجتمعو ودولتو دوف أف ينمي في 

 تماء إلى البمد الذي يحمؿ جنسيتو أو يعيش فيو.ذاتو مفيـو المواطنة واإلن

 فشل إملفهوم يف إمؼرإقأأواًل: 

ترتبط المواطنة ارتباطًا وثيقًا بوجود مؤسسة الدولة، ليس كإطار فقط بؿ كمضموف أيضًا. فميس األىـ  

شكؿ الدولة، وال مف ُيديرىا، بؿ مدى تكريس نفسيا لخدمة مجتمعيا وحمايتو. فالمواطنة ىي نتاج 

                                  
 ، مرجع سابؽ.204 -202 ، صسبلمة، "السوداف الجنوبي.. المولود الجديد"عبد الغني  468
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ومحصمة توفر أركاف عديدة يتقدميا تأثيرًا ثبلثة أركاف: الحكـ الديمقراطي، والمأسسة، والعدالة. حيث أف 

ىناؾ عبلقة مرّكبة بيف األركاف السابقة ومسألة المواطنة، وتربطيا عبلقة عضوية وطردية في آف معًا. 

. يتجمى مفيـو 469مية وشموليةبمعنًى آخر، إف العبلقة بيف الدولة ووظائفيا ومؤسساتيا وشعبيا تكام

المواطنة في تبادؿ األفراد والدولة حقوقًا وواجباٍت ُتعزز مكانتيما، وتزيد مف تبلحميما إلى درجة ُيصبح 

 . 470فييا كؿ طرؼ يعكس اآلخر في أفعالو وسموكو، ويخدمو أيضاً 

ما ينتج عنيا مف تحمؿ المواطنة في ثناياىا مدلوالت سياسية واقتصادية واجتماعية، ال تكتمؿ ىي و 

تماثؿ وانتماء لجية أكبر، الكؿ العراقي في ىذه الحالة، إال بيا. يتجمى الجانب السياسي في تمكيف األفراد 

مف ممارسة الحياة السياسية بكؿ جوانبيا، تقييـ عمؿ النظاـ السياسي وانتقاده والمشاركة في نشاطو 

مؿ السياسي خارج إطار السمطة، كالمشاركة في إطار السياسي، كما يجب أف ُيمنح األفراد أيضًا حرية الع

 .471المجتمع المدني بكؿ مكوناتو الحزبية واألىمية والتطوعية وغير ذلؾ مف األطر والمنظمات

يتجمى الجانب االقتصادي في تّمكف الدولة مف توظيؼ مقدراتيا المادية والمعنوية في النيوض 

شعاره باألماف واالستقرا ر والسعادة. وُيترجـ الجانب االجتماعي بتمتع األفراد بمستوى بموردىا البشري وا 

جيد مف الحرية في حياتيـ التعميمية والدينية والشخصية، ال سيما قضايا الزواج واإلقامة والسكف واألمف 

شخصي والضماف االجتماعي. لكف يجب أف تتضمف ىذه الجوانب الثبلثة مبدأيف ميميف لضماف 

                                  
ناظـ نواؼ الشمري وطو حميد حسف العنبكي، "أزمة المواطنة في العراؽ وسبؿ معالجتيا"، مجمة السياسية والدولية، عدد  469
  ،2016-3-9بتاريخ  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،. 11 -9، 6 -1: ص (2015) 27 -26

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105756 
 6عدد ، وجداف فالح حسف، "المواطنة ودورىا في ترصيف الوحدة الوطنية في العراؽ"، مجمة دراسات إسبلمية معاصرة 470
 ،2016-3-9بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، .527 -526 ص (:2012)

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=66279 
 ،277عدد  مصر: القاىرة: حزب التجمع، مجمة أدب ونقد،)محمد فرج، "المواطنة المنتيكة والمواطنة المنقوصة"،   471

 .76 -72 ص (:2008

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105756
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105756
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=66279
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=66279
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معناىا الحقيقي. األوؿ، أف تتمتع الدولة بالموضوعية والحيادية في سموكيا تجاه الوصوؿ إلى المواطنة ب

. والثاني، أف تتصؼ الدولة بالحكـ العادؿ الذي 472مواطنييا ميما اختمفت معتقداتيـ ولغاتيـ وأعراقيـ

 . 473ينصؼ المظموـ حتى لو كاف مف األقمية، وُيحاسب الظالـ حتى لو كاف مف األغمبية

بؽ، تعود مشكمة المواطنة في العراؽ أساسًا إلى الكيفية التي ولدت بيا الدولة. فيناؾ فرؽ تبعًا لما س

بيف دولة أنتجيا المجتمع عبر تفاىمات وتعاقدات وتفويض منو، وبيف دولة أنزلت عمى المجتمع مف 

ف التفاىـ أعمى عف طريؽ جية خارجية استعمارية. فالدولة العراقية نشأت بالطريقة الثانية البعيدة ع

والتعاقد مع المجتمع العراقي، مما شّكؿ أساس وبداية المشكمة. مع ذلؾ، فإف فشؿ الحكومات العراقية في 

تخطي إشكالية النشأة المشوىة في العيود الممكي والجميوري والفيدرالي الحالي، وما تعرضت لو ىذه 

ماـ تحقيؽ االندماج ما بيف مكونات العيود مف ىيمنة وتبعية مزمنة لبلستعمار كاف معطبًل وعائقًا أ

 المجتمع مف جية، وما بيف المجتمع والدولة مف جية ثانية.

إذا ما أسقطت مدلوالت المواطنة المذكورة أعبله عمى الحالة العراقية، نستنتج أف العراؽ في عيود 

يعية ُتمكنو مف الوصوؿ الممكية والجميورية والفيدرالية لـ يشيد حياًة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية طب

إلى المواطنة واالندماج. فقد مورست الحياة السياسية، وما زالت، بعيدًا عف الطابع الديمقراطي والمأسسة 

والمشاركة بكؿ أبعادىا، نقدًا وتأثيرًا وتقييمًا. فالحكومات العراقية منذ تأسيس الدولة وحتى تاريخو، تتعامؿ 

                                  
 .، مرجع سابؽ76 -72ص  لمنتيكة والمواطنة المنقوصة"،محمد فرج، "المواطنة ا 472
، مرجع 11 -9، 6 -1، ص العنبكي، "أزمة المواطنة في العراؽ وسبؿ معالجتيا"طو حميد حسف الشمري و ناظـ نواؼ  473

 .سابؽ
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يد لضبط المجتمع عمى قاعدة غالب ومغموب، ولـ تمجأ إلى لغة بمغة العنؼ وفرض اإلذعاف كسبيؿ وح

 . 474االستيعاب والحوار والشراكة الحقيقية في إدارة الوطف، وىو ما جعميا تعمؿ دوف شرعية متينة

لـ تكف الحياة االقتصادية بحاؿ أفضؿ، فقد انعكس تدىور العممية السياسية بقوة عمى الجانب 

صاد العراقي مف أزمة إلى أخرى، ولـ تنجح الحكومات المتعاقبة في توظيؼ االقتصادي. حيث انتقؿ االقت

نما أبقت العراؽ في دائرة التبعية المزمنة التي  موارد العراؽ اليائمة لمنيوض بو نحو التقدـ والرفاه، وا 

ة لـ جعمت موارده ومقدراتو تحت السيطرة األجنبية واالستعمارية. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف ما امتمكتو الدول

يوزع عمى شرائح المجتمع وفئاتو بشكؿ صحيح وعادؿ، بؿ بطريقة زبائنية وفي أحسف األحواؿ حزبية أو 

 . 475طائفية

لـ تكف الحياة االجتماعية، مختمفة عف المجاليف االقتصادي والسياسي، فالتأـز كاف مبلزمًا لكؿ 

كـ، وىو القطاع السياسي، قد عانى القطاعات في الدولة سيما وأف القطاع األوؿ مف حيث السيطرة والتح

وما زاؿ مف أزمة شديدة. فقد ُحـر المجتمع العراقي مف أبسط حقوقو االجتماعية، وفي مقدمتيا الحريات، 

 . 476حرية االعتقاد والعبادة والسكف والتعميـ، والمساواة، والعدالة االجتماعية

لعراؽ كاف وما زاؿ ضعيفًا مف حيث ُيضاؼ إلى حالة القصور الكبيرة في الجوانب السابقة، أف ا 

وجود مجتمع مدني نشط ومؤثر ُيقمص مف اليوة واالغتراب ما بيف المجتمع والدولة، بسبب غياب الطابع 
                                  

دولة العراقية: لممزيد انظر: زىير خضير عباس الزبيدي، "جدلية العبلقة بيف السمطة والمواطنيف وانعكاسيا عمى واقع ال  474
المجبلت األكاديمية العممية  .130 -126 ص (:2007) 4"، مجمة جامعة كرببلء، عدد 2003دراسة حالة العراؽ قبؿ نيساف 

 ،2016-3-14بتاريخ  العراقية،
d=54229http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aI 

زىير خضير عباس الزبيدي، "جدلية العبلقة بيف السمطة والمواطنيف وانعكاسيا عمى واقع الدولة العراقية: دراسة حالة   475
 .، مرجع سابؽ130 -126"، ص 2003العراؽ قبؿ نيساف 

زىير خضير عباس الزبيدي، "جدلية العبلقة بيف السمطة والمواطنيف وانعكاسيا عمى واقع الدولة العراقية: دراسة حالة العراؽ  476
  .مرجع نفسوال، 130 -126"، ص 2003قبؿ نيساف 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54229
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54229
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الديمقراطي، وطغياف الطابع الشخصاني والقبمي والطائفي في إدارة الدولة العراقية. بالتالي، كاف وجود 

والدة الدولة وحتى تاريخو، سواء أكانت إنسانية أو اجتماعية أو  منظمات لممجتمع المدني في العراؽ، منذ

اقتصادية أو ثقافية، شكميًا مف حيث التأثير، والقدرة عمى التغيير. فالمجتمع المدني والمواطنة والديمقراطية 

ترتبط مع بعضيا عضويًا، وغياب الركنيف األخيريف في العراؽ يعني أف مجتمعو المدني كاف وما زاؿ 

 .477يفاً ضع

عززت المواطنة اليشة في العراؽ، وما تحتاجو مف بيئة ديمقراطية واقتصادية واجتماعية سميمة، 

مسألة انغبلؽ الفرد العراقي عمى ذاتو، وعمى قبيمتو وعشيرتو وطائفتو بداًل مف انفتاحو عمى دولتو وعمى 

وتفكيره، حيث أصبح يرى في دولتو  الكؿ العراقي. أصبحت الدولة الحمقة األخيرة في انتماء الفرد العراقي

نقيضًا لمبيئة الصغيرة التي يعيش فييا، وليويتو الطائفية أو العرقية. شّكؿ ىذا التناقض منعطفًا خطيرًا 

 . 478نحو ضياع اليوية العراقية العامة، وأرضيًة لتنامي اليويات الفرعية الصغيرة، وبوابًة لمتقسيـ والشرذمة

دد الخارجي لعب دورًا مباشرًا لمحيمولة دوف تمكيف الدولة العراقية مف تحقيؽ بقي أف نشير إلى أف الُمح

االندماج، فاليشاشة التي اتسمت بيا المواطنة العراقية ال تعود إلى الُمحدد الداخمي فقط. فقد عمؿ 

ًا آخر البريطانيوف وورثتيـ األمريكيوف عمى بناء حاجز بيف مكونات الشعب العراقي ودولتو، وأوجدوا حاجز 

 .479بيف المكونات نفسيا، مما أدى بالتالي إلى خمخمة وزعزعة العبلقة بيف الفرد والدولة والمجتمع

                                  
ية لمدراسات سعد عمي حسيف التميمي، "البناء الديمقراطي في العراؽ والمجتمع المدني: رؤية تحميمية"، مجمة المستنصر  477

 ،2016-3-14بتاريخ  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،. 82 -76 ص (:2012) 40العربية والدولية، عدد 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67188 

العبلقة بيف السمطة والمواطنيف وانعكاسيا عمى واقع الدولة العراقية: دراسة حالة العراؽ  الزبيدي، "جدليةزىير خضير عباس  478
 .، مرجع سابؽ130 -126، ص "2003قبؿ نيساف 

مجمة )ياسيف سعد محمد البكري، "القبيمة في العراؽ: دينامياتيا ودورىا السياسي: مقدمة لمشروع دراسة القبيمة في العراؽ"،   479
 .98 -91ص(: 2009 ،363عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العربي،المستقبؿ 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67188
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67188
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أحيانًا كانت تمؾ القوتاف تمجآف إلى دعـ الدولة في مواجية المجتمع، وأحيانًا أخرى إلى دعـ القبائؿ 

رى، وتارًة رابعة تدعماف طرفًا في في مواجية الدولة، وتارًة ثالثة تدعماف مكونًا في مواجية مكونات أخ

مواجية طرؼ آخر مف نفس المكوف. ففي العيد الممكي وظفت بريطانيا الكثير مف القبائؿ، مف أبرزىا 

قبائؿ البو سمطاف والفرات األوسط، وبني ربيعة، لردع التوجيات الممكية إذا تعارضت مع مصالحيا. في 

ي مواجية باقي المكونات العراقية، وساعدتو عمى الوصوؿ الوقت ذاتو، وظفت بريطانيا المكوف السني ف

إلى السمطة. واتبعت الواليات المتحدة نفس السياسة، وربما بطريقة أكثر فتكًا، فقد دعموا السمطة القبمية 

وما انبثؽ عنيا مف أذرع أضعفت الدولة كالصحوات العراقية، كما دعموا المكوف الشيعي في الوصوؿ 

 .480مواجية المكونات األخرى والتفوؽ عميياإلى السمطة، وفي 

دوف بناء مواطنة عراقية صمبة وسميمة،  ةوالداخمي ةالخارجي فاعيؿبيف الم بالتالي، لقد حاؿ التزاوجو 

 ودوف بناء مجتمع مدني مؤثر وناجح. 

 فشل إملفهوم يف إمسودإناثهيًا: 

إف أحد األعمدة الرئيسية لنجاح العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة ىو مدى احتكاميا لمقانوف، 

ومدى التزاـ كؿ طرؼ بما عميو مف مسؤوليات ومياـ تجاه اآلخر، ومدى تفوؽ اليوية العامة، التي 

، وىذا جميعو ُيعبر عنو تساوي بيف األفراد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، عمى اليويات الفرعية الخاصة

                                  
ياسيف سعد محمد البكري، "القبيمة في العراؽ: دينامياتيا ودورىا السياسي: مقدمة لمشروع دراسة القبيمة في العراؽ"، ص  480
 .، المرجع نفسو98 -91
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بمفيـو المواطنة. وال يكتمؿ تحقيؽ ىذه المسألة إال بتوفر عنصريف كحد أدنى ىما: بيئة آمنة ومستقرة، 

 . 481وحياة سياسية فاعمة، منطمقيا األساسي أف الحقائؽ نسبية وليست مطمقة

العقد االقتصادية أضعؼ تّكمس الحياة السياسية السودانية، وقصور النظاـ السياسي عف حمحمة 

واألمنية، ووقوعو في أخطاء استراتيجية مثؿ محاولتو مرارًا وتكرارًا ترسيخ الدولة الدينية التي ُتعبر عف 

وجية نظر واحدة في حيز جغرافي يحتضف تركيبة ديمغرافية تتسـ بتنوع ثقافي وديني ولغوي، مفيـو 

انت أكثر تأثرًا وتضررًا في المجتمع السوداني المواطنة في السوداف. وفي ىكذا حاؿ، فإف الفئة التي ك

ىي األقميات، ال سّيما وأف طبيعة الحكـ الشمولي التوتاليتاري في السوداف منعت الشعب السوداني 

عمومًا، وىذه الفئة خصوصًا، مف التمتع بحقوقيا السياسية واالقتصادية، ومنعتيا أيضًا مف التمتع بحؽ 

، أدرج مف ىو خارج 482ذي كاف ُمسيطرًا عميو مف قبؿ المكوف العربي المسمـالحماية. فالنظاـ السياسي ال

إطار ىذه اليوية، أي مف ال ينتمي إلييا عرقيًا ودينيًا ضمف فئة األقميات التي كاف مطموبًا منيا أف تتخمى 

بالتالي، إف ُأخضعت األقميات لمسمطة المركزية عبر و عف كؿ ما يتعارض مع سمات ىذا المكوف. 

رسة العنؼ أو التيديد بو. ومف التي ُيشار إلييا في ىذا الصدد، األعماؿ التعسفية التي مارستيا مما

ذا نظرنا  النخبة الحاكمة ضد األقميتيف القبطية والنوبية في الشماؿ، وخاصًة تحت حكـ النميري والبشير. وا 

                                  
. 194 -193 ص (:2011) 18نموذجًا"، مجمة الطفولة والتنمية، عدد  السر أحمد العمراني، "المواطنة والنشء: السوداف 481

                      ،  2016-7-15بتاريخ: 
  http://search.mandumah.com/Record/146921  

                   
انعكست تبعات وتداعيات االستبداد سمبًا عمى السودانييف بشكؿ عاـ، وعمى األقميات بشكؿ خاص. ولـ يكف أبناء المكوف  482

 العربي المسمـ بمنأًى عف سموؾ النخبة السياسية السمبي.

http://search.mandumah.com/Record/146921
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د بالطبع عف نظيراتيا في إلى واقع األقميات األخرى عمومًا، والجنوبية خصوصًا، فإف معاناتيا تزي

 . 483الشماؿ

دور محوري في ىشاشة المواطنة السودانية، وتجمى دوره في  ةالخارجي فاعيؿمف جانب آخر، كاف لمم

تمزيؽ النسيج االجتماعي والجغرافي، والحيمولة دوف تمكيف السودانييف مف االندماج أو تكويف أمة واحدة. 

حقيؽ ذلؾ، إضعاؼ وتشويش العبلقة بيف المركز واألجزاء وأبرز الطرؽ التي استخدميا المستعمر لت

الجغرافية المحيطة بو مف جية، وبيف المكونات السودانية مف جية ثانية. وقد عمؿ عمى ىذه السياسة 

. وعندما استقؿ 484بعد انتياء الحرب العالمية األولى وتثبيت مناطؽ النفوذ بيف القوى االستعمارية

خرطوـ في التعامؿ مع األجزاء الجغرافية، والتركيبة المجتمعية، والحركات السوداف، وفشمت حكومات ال

االنفصالية بيدوء، أعطى ذلؾ الفرصة واإلمكانية والمبرر لديمومة التدخبلت الخارجية في الشأف 

 السوداني.

إمة: إمفلرة إمثاهية   تفيش مفاهمي هد 

العديد مف النتائج السمبية التي أججيا إف إزدياد وتداخؿ ىذا العالـ ببعضو البعض أدى إلى ظيور 

وجود أساس ليا في البنياف الداخمي لمدوؿ، بمعنى أنيا بذرة وسقيت بيذا التداخؿ، فانتشرت العديد مف 

المفاىيـ والممارسات البلأخبلقية والبلإنسانية التي ساىمت في إزدياد وتأجيج أزمة الدولة مف خبلؿ تفشي 

 أو السوداف عمى حد سواء. ىذه المفاىيـ سواء في العراؽ

                                  
ي ىمـو األقميات في سميماف شفيؽ وايفيت فايز، "قبائؿ جنوب السوداف، النوبيوف، النوباويوف، األقباط"، فلممزيد انظر:  483

 .109 -102، 87 -83، 72 -65 ص(، 1993الوطف العربي )القاىرة: مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية، 
شكالياتو"، مجمة شؤوف األوسط، عدد  484  ص (:1996) 48طمعت رميح، "ثورة اإلنقاذ في السوداف: مشروع بناء الدولة وا 

    ،  2016-7-15. بتاريخ 101
        http://search.mandumah.com/Record/269954   

http://search.mandumah.com/Record/269954
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 إحلاةل إمؼرإكيةأأواًل: 

 انتشار ظاىرة الفساد . أ

لتحميؿ ىذه الظاىرة ووضعيا في سياقيا الصحيح، ال بد مف تحديد مفيوميا والمظاىر المختمفة التي  

تنتج عنيا. فالفساد ىو الوعي باإلجراءات والممارسات القانونية واالبتعاد عنيا عمدًا، أي تجاوزىا مع 

بؽ اإلصرار والترصد سواء في األمور المالية أو السياسية أو االقتصادية أو اإلدارية أو مجتمعًة. س

نما ُيمارس بعمـ مسبؽ مف مرتكبيو أو مف قبؿ  وبالتالي، ليس الفساد ظاىرة عفوية غير مقصودة، وا 

 .485المتسببيف بحدوثو

اض الدخؿ القومي لمدولة بشكؿ متسارع تتجمى أبرز مظاىر الفساد عراقيًا في تفشي الزبائنية، وانخف

بسبب السرقات التي تمنع تراكمو وزيادتو، وطغياف الطابع الشخصاني الذي يجعؿ الفرد أىـ مف الدولة، 

. يعكس تفشي ىذه الظاىرة إلى حد كبير وجود 486ويجعؿ المصمحة الخاصة أىـ مف المصمحة العامة

لفساد في ظؿ وجود خمؿ بنيوي يتمثؿ في الضعؼ أو أزمة في الدولة ومؤسساتيا، فمف الطبيعي حدوث ا

الفشؿ المؤسساتي، وترىؿ القوانيف، واحتكار سمطة واحدة، ومكوف حزبي أو طائفي أو عرقي واحد لمقرار 

 السياسي.

                                  
تمت صياغة ىذا المفيـو بناًء عمى المعمومات الواردة في عمي وتوت، "ظاىرة الفساد في العراؽ: دراسة تحميمية في  485

. المجبلت األكاديمية 193 ص (:2007) 5معمـو اإلنسانية، عدد سوسيولوجيا ظاىرة الفساد وآليات تقميصيا"، مجمة واسط ل
 ، 2016-3-17العممية العراقية، استرجعت بتاريخ 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=19979 
لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة  مجمة المستقبؿ العربي،)في العراؽ: دراسة اقتصادية"،  ىيثـ كريـ صيواف، "فساد الطبقة السياسية 486

 .75 -73 ص (:2011 ،389عدد  العربية،

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=19979
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=19979


دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

246 
 

ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف طبيعة السمطة العراقية السمطوية عمومًا، والتي تتناقض مع الديمقراطية في  

ية حؽ الجميور في الوصوؿ إلى المعمومات، ساىـ أيضًا في تفشي تمؾ الظاىرة. قضايا كثيرة، منيا قض

مما أغمؽ الطرؽ أماـ المجتمع العراقي نحو التقدـ، وبناء القدرات، والتصالح مع الدولة ومؤسساتيا 

لفساد، السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية. لقد اتسمت العيود الممكية والجميورية والفيدرالية با

لكف العيد األكثر تفشيًا لمفساد كاف العيد الجميوري نظرًا لطوؿ حقبتو الزمنية نسبيًا، وبسبب تأميـ قطاع 

النفط، صاحب الحصة األكبر مف العوائد المالية، مطمع سبعينيات القرف الماضي. يمي العيد الجميوري 

لصراعات الطائفية والمذىبية والعرقية، في ظاىرة الفساد، العيد الفيدرالي الحالي الذي احتدمت فيو ا

وتحطمت فيو مكانة الدولة وىيبتيا بسبب االحتبلؿ وغياب التوافقات بيف المكونات المجتمعية وما نتج 

 .487عف ذلؾ مف ترىؿ مؤسساتي شديد

عند تسميط الضوء أكثر عمى واقع الدولة العراقية الحديثة في عيودىا الثبلث التي مرت بيا بشكؿ 

د أف الفساد تغمغؿ في الحياة السياسية بكؿ مجاالتيا وتفرعاتيا، وطغى عمييا؛ بدءًا بإشغاؿ عاـ، نج

المناصب والشواغر الحكومية في الدولة، مرورًا بعممية صنع القرار الذي بموجبو تتوزع المصادر 

محطات الثبلث المحدودة، المادية والمعنوية والخدماتية والبشرية، وصواًل إلى القضائية. لقد اتسمت ال

بطابع زبائني؛ يستفيد فيو مف يممؾ نفوذًا مف شرائح أو أفراد المجتمع، ال سميا اإلقطاعيوف والزعامات 

السياسية والقبمية في العيد الممكي، والبعثيوف وطبقتيـ السياسية في العيد الجميوري، والزعامات الطائفية 

                                  
 ، مرجع سابؽ.207 -198 ص وتوت، "ظاىرة الفساد في العراؽ: دراسة تحميمية في سوسيولوجيا ظاىرة الفساد وآليات تقميصيا"،عمي  487



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

247 
 

ازات النظاـ وخدماتو. ويحـر فيو مف ال يممؾ ذلؾ النفوذ سيما الشيعية في العيد الفيدرالي الحالي، مف امتي

 .488ويبقى تابعًا وخادمًا لتمؾ الفئات

مما زاد مف حدة األزمة، ىو دخوؿ االحتبلؿ المباشر في بداية األلفية الثالثة عمى خط األزمة في  

 2009و 2008العراؽ، وتسببو في فتح باب الفساد عمى مصراعيو، حتى جاء تصنيؼ العراؽ في عامي 

مف بيف الدوؿ األكثر فسادًا في العالـ. وىذا إف دؿ، فإنما يدؿ عمى حجـ األزمة الدولتية التي تعيشيا 

 .489العراؽ بفعؿ المحدديف الداخمي والخارجي

بالمحصمة، أدت ظاىرة الفساد، التي لـ تفارؽ العممية السياسية في العراؽ، إلى زيادة تصدع الدولة 

قدرة عمى نسج عبلقات جيدة مع مجتمعيا وجيرانيا، وأوصمتيا إلى اإلفبلس وربما وضعفيا، وأفقدتيا ال

االنييار. وتجدر اإلشارة أف الحقب الممكية والجميورية والفيدرالية لـ تخُؿ مف تدخؿ مباشر لمعامؿ 

ميورية الخارجي أو تأثير غير المباشر. فقد اتسمت الفترة الممكية بالتدخؿ البريطاني، والج -االستعماري

 بالتدخؿ البريطاني واألمريكي، والفيدرالية الحالية بالييمنة األمريكية.

 والتنمية المجتمعيةحقيق االستقرار عجز الدولة العراقية عن ت . ب

أنتج عدـ تحوؿ العراؽ المفترض نحو الديمقراطية في العيود الممكية والجميورية والفيدرالية، وبقاؤه  

لو المختمفة، الدكتاتورية أو االستبدادية أو التسمطية، ميبًل متزايدًا نحو في إطار الحكـ السمطوي بأشكا

 العنؼ والتطرؼ، وعدـ االستقرار المجتمعي والسياسي.

                                  
 (:2011) 6رىبة أسودي حسيف، "الفساد اإلداري والمالي في العراؽ: دراسة اجتماعية سياسية"، مجمة حولية المنتدى، عدد  488
  ، 2016-3-18. المجبلت األكاديمية العممية العراقية، بتاريخ 111 -104 ص

iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77983http://www. 
 ، مرجع سابؽ.71 ، صصيواف، "فساد الطبقة السياسية في العراؽ: دراسة اقتصادية"ىيثـ كريـ  489
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حفزت التراكمات السمبية، والقصور الوظيفي في الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية عمى  

عمى النمو والتمدد. وتبعًا لذلؾ، أصبح مصير  ()العنؼ والتطرؼ مدار العيود الثبلثة تمؾ الظاىرة

العراؽ، مجتمعًا ودولة، ميددًا. في العيديف الممكي والجميوري كانت الدولة تحتكر إلى حد ما ممارسة 

، فقدت 2003العنؼ سواء أكاف مشرعًا قانونًا أـ ال، لكف مع دخوليا في العيد الفيدرالي الجديد بعد عاـ 

يمكف تمخيص و  كار تمؾ الصفة، بؿ حتى لـ تعد موجودة في أجزاء مف إقميميا.الدولة القدرة عمى احت

األسباب التي تقؼ خمؼ تفشي ظاىرة العنؼ وتراجع الدولة فيما يمي: ترىؿ الجياز القضائي وعجزه عف 

حماية المواطنيف مف بطش السمطة التنفيذية، ناىيؾ عف الترىؿ في الدستور والقانوف وفشؿ الدولة في 

ىيبتيما، وصواًل إلى عدـ تطبيقيما. إضافًة إلى ذلؾ، خنؽ الدولة لممعارضة السياسية وحرمانيا فرض 

مف المشاركة الفاعمة في الحياة العامة، وفشؿ الدولة في تقميص حجـ التبايف الطائفي والمذىبي والعرقي 

السبب اآلخر الميـ  بيف مكونات الشعب العراقي، أي فشميا في دمج العراقييف وصير اختبلفاتيـ. أما

أيضًا، فيو االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، والذي كاف سببًا مباشرًا في تحطيـ قدرات الدولة ومؤسساتيا 

 . 490المختمفة وفي مقدمتيا المؤسسات العسكرية واألمنية

قد فشمت الدولة العراقية إلى حد كبير في نقؿ المجتمع العراقي مف ف أما فيما يتعمؽ بالتنمية المجتمعية

ثقافة الفساد، والزبائنية، والجيؿ نحو ثقافة القانوف والنظاـ والعمؿ بجدية. ويعود ذلؾ إلى تردي األوضاع 

 السياسية التي حالت دوف الوصوؿ إلى الطابع الديمقراطي الُممأسس. لقد تجاىمت السمطة العراقية، التي

تتناقض والديمقراطية، إلى حد كبير الجوانب االقتصادية والبشرية والعممية، وانشغمت أكثر بالجانب 

                                  
مصر: القاىرة،  مجمة الدراسات اإلعبلمية،)عبد الحسيف شعباف، "العراؽ مف االستبداد المزمف إلى فوضى االحتبلؿ"،  490

 .202 -197 ص (:2004 ،115عدد  إلعبلمية،المركز العربي لمدراسات ا
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العسكري سيما في عيد البعثييف. أما في الفترة الحالية بعد االحتبلؿ األمريكي، فإف السيطرة الطائفية 

 .  491أفرغت النظاـ مف أي مضموف عممي تطويري تحديثي

 دإهيةإحلاةل إمسو اثهيًا: 

 فساد مستفحل في عضد الدولة . أ

سمحت األحواؿ السياسية المضطربة، وىشاشة البنية القانونية واإلدارية لمنظاـ السياسي، وغياب دولة 

المؤسسات، وتفكؾ التركيبة المجتمعية طائفيًا ومذىبيًا وعرقيًا وقبميًا بتغمغؿ ظاىرتي الفساد والزبائنية في 

وّفرت ىذه الظروؼ مجتمعًة بيئة مناسبة لمسياسييف واإلدارييف لمعمؿ  مؤسسات الدولة السودانية. حيث

 . 492عمى تطويع موارد الدولة وتجييرىا لخدمة المكونات المتنفذة الصغيرة التي ينتموف إلييا أو ُيمثمونيا

ة لـ يؤّد ما جرى مف إصبلحات أو تغييرات إدارية، تمثمت بتبني نموذج الدولة المركبة في ىيكمية الدول

شكميًا عمى األقؿ، في السنوات األولى مف حكـ كؿ مف النميري والبشير إلى الحد مف ظاىرتي الفساد 

والزبائنية أو وقفيما. فما جرى كاف إصبلحًا جزئيًا بسبب ضغط معيف أو مصمحة ما، ولـ يكف إصبلحًا 

داريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وذلؾ وفؽ خطط و  مشاريع وطنية مدروسة ومتفؽ شامبًل قانونيًا وا 

عمييا. بصيغة أخرى، إف تمؾ اإلصبلحات لـ تكف أكثر مف تكتيكات آنية إلضفاء الشرعية عمى حكـ 

                                  
رشيد باني الظالمي وغساف طارؽ ظاىر، "إشكالية العبلقة بيف التنمية االقتصادية وعدـ االستقرار السياسي في الببلد  491

. المجبلت 102، 96 -93 ص (:2015) 1النامية )العراؽ أنموذجًا("، مجمة المثنى لمعمـو اإلدارية واالقتصادية، عدد 
 ،2016-3-21كاديمية العممية العراقية، بتاريخ األ

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103146 
 

المجمة العربية لمعمـو )أسماء حسيف محمد آدـ، "دراسة تحميمية عف الفيدرالية والفساد في أفريقيا: السوداف ونيجيريا نموذجًا"،  492
 ص (:2013 ،38عدد  لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية، السياسية،

142- 148. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103146
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النميري والبشير. فقد كاف السوداف في مقدمة التقارير السنوية التي أصدرتيا منظمة الشفافية الدولية حوؿ 

تالي، أبعد ىذا الواقع قطاعًا عريضًا مف المجتمع . بال493ظاىرة الفساد، سواء قبؿ التقسيـ أو بعده

السوداني عف امتيازات الدولة وخدماتيا سّيما المعارضوف والمكونات التي ال تتمتع بثقؿ نسبي في النظاـ 

 .494السياسي أو السمطات الحاكمة، أو تمؾ التي ِمف أطراؼ الدولة المحيطة بمركزىا السياسي، الخرطـو

 ي عمى عمل المؤسساتطغيان الطابع الشخصان . ب

عانت مؤسسات النظاـ السياسي، الحزبية والحكومية، مف غياب طابع المأسسة، ففي ضوء ما نوقش 

سابقًا مف أوضاع سياسية أصبح ممكنًا تحديد ما إذا كاف النظاـ السياسي ُممأسسًا؛ أي قائمًا عمى دولة 

ي لجأت الدراسة إلى المعايير التي المؤسسات أـ ال. ولقياس ومحاكمة المؤسسات بشكؿ عممي وموضوع

وضعيا بعض المتخصصيف بدراسة ىذه المسألة. ومف أبرز ىؤالء صموئيؿ ىنتنغتوف واضع اإلطار 

 النظري لمحكـ عمى تجارب تكويف الدوؿ. 

تتمخص معايير ىنتنغتوف في توفر بيئة مستقرة وآمنة لعمؿ المؤسسة أو النظاـ السياسي، ومما ُيساعد 

لؾ، عمى األقؿ مف ناحية افتراضية، ىو قدـ المؤسسة وطوؿ عمرىا. ويدخؿ في ىذا عمى تحقيؽ ذ

الجانب أيضًا آلية إشغاؿ المواقع العميا في النظاـ، وما إذا كانت النخبة السياسية تتغير مف وقت إلى 

جراءات ممموسة ومعروفة أـ ال. مف ناحية أخرى، فإف ىيكمية المؤسسة تحدد مست وى آخر وفؽ قواعد وا 

مأسستيا، فكمما تعددت أجنحة النظاـ، وزادت فروعو وتشعباتو كمما كاف أكثر قوة، والعكس صحيح. 

                                  
، 148 -142 ، صآدـ، "دراسة تحميمية عف الفيدرالية والفساد في أفريقيا: السوداف ونيجيريا نموذجًا"أسماء حسيف محمد  493

 المرجع نفسو.
 ، مرجع سابؽ.32 ، صعبد الرحمف، "لماذا تتفكؾ الدوؿ؟ السوداف مف الضعؼ العاـ إلى التقسيـ الجغرافي"حمدي  494
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ُيضاؼ إلى ذلؾ معياراف ميماف ىما: مدى تحرر المؤسسة مف الضغوط المادية، ومدى وجود تفاىـ 

 . 495وتماسؾ وانتماء بداخميا

انية، فإف النتيجة ىي تفوؽ سمة إذا ما أسقطت ىذه المعايير كرزمة واحدة عمى الحالة السود

الشخصانية وطغيانيا عمى عمؿ المؤسسات وأدائيا. فالنظاـ السياسي السوداني حديث نسبيًا، ويعمؿ منذ 

نشأتو وحتى اآلف، إذا ما استثنينا فترة السبعينيات، في بيئة غير مستقرة. أما بقية المعايير، فالواقع 

رار االنقبلبات العسكرية، والمركزية المفرطة في عممية الحكـ، ال السوداني ُيجيب عمييا بشكؿ جيد، فاستم

سيما قبؿ عقد السبعينيات وبعده، واستمرار التدخبلت الخارجية، وكثرة التصدعات السياسية في إطار 

 . 496النظاـ السياسي ُيبرىف عمى صحة النتيجة التي خمصت إلييا ىذه الدراسة

دانية بشكؿ عميؽ بمعزؿ عف دراسة الثقافة السياسية السائدة كما ال يمكف فيـ واقع المؤسسات السو 

في المجتمع. حيث توجد حقائؽ كثيرة ُتشير بوضوح أف ثقافة المجتمع السوداني السياسية عمومًا ىي 

أقرب ما تكوف إلى الثقافة المفككة التي ال تُنتج دولة مؤسسات وقانوف ونظاـ. ومف أبرز ىذه الحقائؽ: 

عمية السياسية لؤلفراد، ووجود فواصؿ أو فجوات عديدة تفصميـ عف الدولة مثؿ العائمة تدني مستوى الفا

والقبيمة والطائفة أو المذىب، وتفشي النظرة الّدونية تجاه بعضيـ البعض كأف ُيقاؿ ىذا شمالي أو جنوبي. 

قادة  يضاؼ إلى ما سبؽ، السموؾ السمبي لمنخب السياسية تجاه بعضيا البعض كما كاف يجري بيف

حزبي األمة واالتحادي الديمقراطي الذيف كانوا مسؤوليف عف فشؿ الشراكة السياسية عمى قاعدة أف 

الحقائؽ مطمقة وليست نسبية، وتجّرؤ المؤسسة العسكرية عمى تكرار انقبلباتيا عمى الحكومات المدنية 

                                  
 ، مرجع سابؽ.34 -28، 26 -21 ص ي لمجتمعات متغيرة،ىنتنغتوف، النظاـ السياسصموئيؿ  495
لبناف:  المجمة العربية لمعمـو السياسية،)عبد المنعـ محمد صالح عبد اهلل، "أزمة المؤسسية في األحزاب السياسية السودانية"،  496

 .39 -30 ص (:2012 ،36عدد  بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية،
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تجاىؿ دور الُمحدد الخارجي، . وفي ظؿ ىذا الواقع يصعب 497واستمرارىا في الحكـ لفترات طويمة نسبياً 

المستعمر، في إيقاظ وتكريس ىذا النمط مف الثقافة، ويصعب أيضًا تبرئة النخب السودانية مف قصورىا 

 قة بيف الفرد والمجتمع والدولة.في معالجة العبل

 دانيةالسو  ةعامبًل مساعدًا في أزمة الدول غير المعقمنة ةسيالسيا ت المفاعيؿفي المحصمة النيائية، كان

أضعؼ قدرة  ،ةالخارجي فاعيؿوالذي جاء مكمبًل لدور الم ،يفالسياسي يف، فالسموؾ الداخمي لمنظاموالعراقية

المركز عمى االستقطاب وتحويؿ الوالءات الضيقة المتعددة لمدولة أو لموطف أو لميوية العامة. بالتالي، 

قرب ليـ جغرافيًا واجتماعيًا، وىذا اإلطار كاف أصبح البديؿ التمقائي لدى األفراد ىو المجوء إلى اإلطار األ

، يفإما اإلقميـ أو العائمة أو القبيمة. وىذا متوقع ال سّيما وأف فكرة الدولة كانت دائمًا غائبة عف المجتمع

لمسمطة المركزية ىي  والعراقية لذا يمكف االدعاء أف إخضاع الجماعات والطوائؼ واألقميات السودانية

رفت وما زالت لخمؽ حالة الدولة الوطنية، عممًا أف ذلؾ يخمؽ سمطة مركزية ودولة وطنية الطريقة التي عُ 

بما يحافظ ويعزز وحدتيا السياسية  المجتمعي شكبًل، ال يمكنيا التطور أو تحقيؽ حالة االندماج والتكامؿ

 والجغرافية.

الحالتيف العراقية والسودانية بيف  قاطع والتبايفح ىنا أىـ نقاط التنوض عطفًا عمى ما سبؽ مف نقاشو 

 في أزمة الدولتيف.  ةالداخمي ةالسياسي فاعيؿفيما يتعمؽ بدور الم

 

 

                                  
 مجمة اليسار،)أثر سياسة المكايدة بيف حزبي األمة واالتحادي الديمقراطي عمى مستقبؿ السوداف"، “عمي عبداهلل عباس،  497

 .56 -53 ص (:1993 ،46عدد  مصر: القاىرة، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي،
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 الخمل البنيوي في النظامين السياسيين العراقي والسوداني     التشابو: وجو -

أفرزت أزمة التأسيس وغياب التعاقد أو التفاىـ المجتمعي في الدولتيف العراقية والسودانية خمبًل بنيويًا 

في النظاـ السياسي أدى إلى عدـ استقرار الحياة السياسية فييما بشكؿ عاـ. إذ أف النظاميف سمطوياف 

ؤشرات أو الدالالت البارزة في كبل بكؿ ما يعنيو ىذا مف انتياكات لحقوؽ المواطنيف في البمديف. ومف الم

الحالتيف: عدـ الفصؿ بيف السمطات الثبلث التشريعية والتنفيذية والقضائية، واحتكار القرار السياسي مف 

قبؿ السمطة التنفيذية، وتدخؿ الجيش المستمر في العممية السياسية، وما أفرزه ذلؾ مف تفاقـ مسألة ترىؿ 

ستبد؛ حيث غاب تداوؿ السمطة بسبب عدـ إجراء االنتخابات الدورية القوانيف وسيادة حكـ الفرد الم

الممزمة، وفقد النظاماف الطابع المدني في الحكـ نتيجة االنقبلبات العسكرية التي توالت عمى البمديف في 

 مراحؿ مختمفة مف تاريخيما السياسي المعاصر. 

قرار مف خبلؿ وجود حكـ سمطوي ممكي اتسـ النظاماف أيضًا بطغياف الطابع الشخصاني في اتخاذ ال

( أو جميوري في السوداف، إضافة إلى ذلؾ أف الحكـ الجميوري في العراؽ 1958 -1921في العراؽ )

( اتسـ بتسمط حزب واحد عمى الحياة السياسية والسمطة، وتسمط فرد عمى الحزب الحاكـ، 1958-2003)

الذي اتسـ باحتكار المكوف الشيعي بمسمياتو وحتى تاريخو،  2003وكذلؾ األمر في العيد األخير، 

السياسية المختمفة لشؤوف الحكـ، وبالتالي إقصاء المعارضة الوطنية عف المشاركة في وضع السياسات 

في كبل البمديف، وطالت عممية اإلقصاء تمؾ كافة المكونات العرقية والدينية التي ال تتماىى مع اليوية 

 مة أو مع ميوؿ ورغبات الفرد الحاكـ. الضيقة لمطبقة السياسية الحاك

كاف مف النتائج المباشرة لممؤشرات الواردة أعبله عمى دولتي العراؽ والسوداف بشكؿ عاـ غياب 

المأسسة، وتفشي ظاىرة الفساد والزبائنية في كافة مؤسساتيما العامة، وقصور الدولتيف في تأدية 

ة باألمف أو بالتنمية المفترضة أو بتحقيؽ المواطنة واجباتيما الوظيفية تجاه الشعبيف سواء المتعمق
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واالندماج المجتمعي. وىو ما أدى إلى عدـ تماسؾ النظاـ السياسي في كبل البمديف، وفشمو في االستجابة 

 خمفاتو التابعة، وظاىرة العولمة.الخارجي، خاصة آثار المستعمر وم تحدياللمتحديات المختمفة سّيما 

 النظام السياسي طبيعة :االختالف وجو -

بالرغـ مف دور المؤسسة العسكرية الحاسـ في السيطرة عمى نظاـ الحكـ في الحالتيف العراقية 

والسودانية، وما كاف لذلؾ مف أثر ميـ في حالة السمطوية التي اتسـ بيا النظاماف بشكؿ عاـ، إال أف 

قؿ شكبًل، والحكـ العسكري الفعمي. النظاـ السياسي في السوداف كاف يتأرجح بيف الحكـ المدني، عمى األ

يعني ىذا أف الحكـ في السوداف شيد فترات ديمقراطية، رغـ ىشاشتيا، منحت المجتمع ىامشًا مف الحرية 

لممشاركة في الحياة السياسية، وُيفسر ىذا ظيور تعددية حزبية ونقابية في السوداف، وحدوث حراؾ 

ما تمّكف الشعب مف اإلطاحة بنظامي إبراىيـ عند 1985و 1964مجتمعي متكرر، كما حدث عامي 

 عبود وجعفر النميري العسكرييف.

أما العراؽ فمـ يشيد تأرجحًا بيف الحكـ المدني والعسكري، سّيما بعد االنتقاؿ مف النظاـ الممكي إلى  

نما شيد حكمًا سمطويًا مركزيًا مستندًا بالدرجة األولى عمى حكـ 1958النظاـ الجميوري عاـ  الحزب ، وا 

الواحد ذي األذرع األمنية المسيطرة عمى كؿ مجريات األمور. وفي ىذا اإلطار ُغّيبت التعددية الحزبية 

والنقابية بسبب التعسؼ المستمر بالفرد والمجتمع، وأصيبت الحياة السياسية العراقية بالركود والتكمس في 

ة السياسية واإلدارية في الدولة ظؿ سيطرة نظاـ البعث ذي الطابع األمني عمى جميع نواحي الحيا

 العراقية. 

تجدر اإلشارة أنو بالرغـ مف التبايف النسبي في طبيعة النظاميف، إال أف ىشاشة مراحؿ الحكـ 

الديمقراطي وعدـ انتظاميا في السوداف ساىمت في غياب ترسيخ مفيوـ الثقافة الديمقراطية لدى مختمؼ 
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مؤثرة. وُيستدؿ عمى ذلؾ مف نجاح المؤسسة العسكرية في تكرار النخب السياسية والعسكرية الحاكمة وال

غير المعقمف أدى في نياية المطاؼ  السياسي وىذا الواقع انقبلباتيا عمى الحكومات ذات الطابع المدني.

 . وتيديد وحدتيا وسبلمة أراضييا إلى تيديد سيادة الدولة في الحالتيف

 مضعربة مفككة مس يادة إدلوةل ةجامتغيمفاغيل إكتصادية وإإمفصل إمثاين: 

ناقش ىذا الفصؿ يُ ، التي ىددت سيادة الدولة ةالداخمي ةالسياسي فاعيؿبعد النقاش الذي جرى سابقًا لمم

 ةاالقتصادي فاعيؿالسودانية، والمتمثؿ ىنا بالمالميمة ألزمة الدولتيف العراقية و  األخرى أحد األبعاد

الحالتيف، إضافة جتمع والدولة في تأثير واضح عمى العبلقة ما بيف الفرد والم مالي اكان مذيفال ةواالجتماعي

، وىذا يظير العراؽ والسوداف كؿ مف إلى دورىما في تفكيؾ البنية االجتماعية التي تتشكؿ منيا الدولة في

في جميًا في انفصاؿ جنوب السوداف واضطراب إقميـ دارفور، ويظير أيضًا في توجو اإلقميـ الكردي 

تناوؿ سيو . الذي ظير في الوقت الراىف بتنظيـ استفتاء لممكوف الكردي لتحقيؽ ذلؾ العراؽ نحو االنفصاؿ

في كبل  واالجتماعية ىذا الفصؿ أيضًا المراحؿ التاريخية المختمفة التي مرت بيا الحياة االقتصادية

، ةاالقتصادي حث األوؿ المفاعيؿحيث سيتناوؿ المب يف،المذيف نتناوؿ كؿ منيما مف خبلؿ مبحثو  .البمديف

 .المفاعيؿ االجتماعيةبينما سيتناوؿ المبحث الثاني 

  إملفاغيل الاكتصاديةإملبحث إلأول: 

 العراقية تيفألزمة التي عصفت وما زالت بالدولمف الصعوبة بمكاف عزؿ الجانب االقتصادي عف ا

جميعًا يكوف في إطار كمي شمولي. ُيحدث االقتصاد فرقًا إيجابيًا  والمفاعيؿ حددات. فتحميؿ المُ والسودانية

كوف تاف كثيرة أو سمبيًا في عبلقة الفرد بالدولة، وفي عبلقة الدولة مع محيطيا اإلقميمي والدولي. وفي أحي

 سببًا مباشرًا مف أسباب انييار الدولة واضمحبلليا، أو فبلحيا ونيضتيا.  ةاالقتصادي مفاعيؿال
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نب آخر، ال تستقيـ قضايا االستقرار والحريات والديمقراطية بشكؿ عاـ إلى حد كبير دوف مف جا

 اونقاشي ةاالقتصادي فاعيؿالم دور وعميو، تستدعي عممية تحميؿالنجاح االقتصادي، والعكس صحيح. 

المحدودة،  الوقوؼ عمى جوانب ميمة، أبرزىا الفقر، والبطالة، وقمة الدخؿ، والتوزيع غير العادؿ لممصادر

وفشؿ عممية التنمية االقتصادية، والتعرؼ عمى التأثير الذي أحدثتو تمؾ القضايا في العبلقة بيف المجتمع 

  .ة كؿ منيماودول أو السوداني العراقي

في حقبتيف تاريخيتيف مختمفتيف تتمثؿ الحقبة األولى في الفترة ما  ةاالقتصادي ؿ المفاعيؿوعميو، سنتناو 

بعد  ةاالقتصادي ا ستتناوؿ الفقرة الثانية المفاعيؿ، وىو ما ستتناولو الفقرة األولى، بينمقبؿ االستقبلؿ

 االستقبلؿ.

 كبل الاس تلالل ةالاكتصادي إمفلرة إلأوىل: دور إملفاغيل

ودوره في األزمة، ال بّد مف اإلشارة إلى أف الظروؼ  أو السوداني قبؿ نقاش طبيعة االقتصاد العراقي

 ماوُفرضت عميي والسوداني الذاتية )السياسية( والموضوعية )االستعمار( التي أحاطت باالقتصاد العراقي

نما كانت ظروفًا  كفدة الدولة وحتى تاريخو، لـ تمنذ وال ظروفًا مساعدة ومحفزة عمى نموه وتطوره، وا 

وما زالت  أو السودانية أيضًا. فإذا كانت الدولة العراقية ما، ومحددة لطبيعتيمامة لي، ومكبماضاغطة عميي

ترزح تحت وطأة الييمنة االستعمارية بشكؿ مباشر أو غير مباشر، فمعنى ذلؾ، أف تمؾ الييمنة أصابت 

 الجانب االقتصادي بنفس القدر الذي أصابت بو الجانب السياسي. 

بشكؿ  والسودانية البنيوي الذي اتسمت بو الحياة السياسية العراقيةمف جية أخرى، انعكس الخمؿ 

بالتالي، سيحضر العامبلف الذاتي والموضوعي بقوة في تناوؿ و مباشر وسمبي عمى الحياة االقتصادية. 

 .اومعالجتي ةاالقتصادي فاعيؿالم
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 أأواًل: إحلاةل إمؼرإكية

بالموروث والنمط االقتصادي لحضارة ما بيف النيريف التي بدايًة، بقيت الدولة العراقية الحديثة متأثرة 

اتسمت بالطابع الزراعي، وبالدولة المركزية ذات الحكـ اليرمي. حيث كاف المركز يقوـ بإدارة الشأف 

االقتصادي لحضارة ما بيف النيريف وتوزيع الموارد، ال سيما المياه التي  كانت مصدرًا ىامًا في العممية 

 .498ي نمط الحكـ المركزي الذي تطمب توزيعيا استمراريتواإلنتاجية، وف

 االقتصاد العراقي في العيد العثماني . أ

، أخذ االقتصاد العراقي إلى 1921أثناء الحكـ العثماني الذي سبؽ نشوء الدولة العراقية الحديثة عاـ 

ثمانية تُقدـ ىبات مف حد كبير الطابع شبو اإلقطاعي المرتكز أيضًا عمى النمط الزراعي. كانت الدولة الع

األراضي لمف يتعاوف معيا مف سكاف األقاليـ وزعمائيا المحمييف، ولمف يتجاوب إيجابيًا مع احتياجاتيا 

العسكرية أو اإلدارية. وفي ظؿ ذلؾ النمط اإلقطاعي احتكر المتعاونوف مع الدولة العثمانية المنافع 

ـ الدولة العثمانية نفسيا بجني الضرائب منيـ. في حيف تقو و والفوائد وتحولوا في الغالب إلى رجاؿ إقطاع، 

عانت شريحة الفبلحيف، وىي الشريحة الواسعة مف العراقييف، الظمـ والتيميش واإلقصاء، وتدىور األحواؿ 

 . 499المعيشية، وسوء عبلقة الدولة العثمانية بيا

انية، دخوؿ الحداثة إلى مف جانب آخر، أعاؽ النمط اإلقطاعي السائد وانغبلؽ أنظمة الحكـ العثم

االقتصاد العراقي. ولـ تنجح التحوالت البسيطة التي شيدىا العراؽ في البنية االقتصادية نياية القرف 

                                  
)أبو ظبي: مركز  تيجية"، في العراؽ دراسات في السياسة واالقتصادسّيار الجميؿ، "الموقع الجغرافي لمعراؽ وأىميتو االسترا 498

 .23 -17 ص (،2006اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 
مصر: مجمة بحوث اقتصادية عربية، )"، 1945-1921عماد الجواىري وعبد الكريـ كامؿ، "التجربة االقتصادية في العراؽ  499

 .16 -13، 9 -5 ص (:1994) 3عدد ث االقتصادية، القاىرة، الجمعية العربية لمبحو 
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التاسع عشر، وبداية القرف العشريف، بدخوؿ بعض السمات الرأسمالية عميو، في تغيير طابعو الزراعي 

دمة جيات رأسمالية خارجية استعمارية أرادت أف تضع التقميدي، سّيما وأف تمؾ التحوالت وظفت الحقًا لخ

 .500يدىا عمى ثروات العراؽ وأسواقو، خاصًة بعد اكتشاؼ الثروة النفطية في أراضيو

 االقتصاد العراقي في العيد الممكي . ب

في النصؼ األوؿ مف القرف الماضي، أي قبؿ بروز تأثير الثروة النفطية بشكؿ جمي واستحواذىا  

وى الداخمية، وبشكؿ أكبر القوى الخارجية، حافظ العراؽ عمى طابع شبو إقطاعي يعتمد عمى اىتماـ الق

عمى األرض وزراعتيا بشكؿ أساسي، مع حيز بسيط ومتواضع لبعض الصناعات الخفيفة. لـ ُيدخؿ 

النظاـ الممكي العراقي الحداثة بشكؿ كاٍؼ عمى االقتصاد، ولـ يستغؿ وجود الثروة النفطية ضمف موارد 

رثيا التقميدي ا لعراؽ لمعالجة قصور عمميتي التنمية واإلنتاج، والتخمص مف مخمفات الدولة العثمانية وا 

المجحؼ بحؽ شريحة واسعة مف المجتمع. بؿ إف ىذا النظاـ فتح الباب أماـ المستعمر البريطاني 

. لقد تعاممت 501خاصةوالشركات األجنبية لمتحكـ في االقتصاد العراقي وتشغيمو لحساباتيا ومشاريعيا ال

 السمطة الممكية مع االقتصاد مف منظور زبائني وليس مف منظور وطني كمي شمولي. 

لـ يبذؿ النظاـ الممكي جيدًا حقيقيًا لمواجية الييمنة االستعمارية عمى االقتصاد، ولمتخمص مف 

كبيرة عمى حساب  التي وفرت لبريطانيا امتيازات اقتصادية 1930المعاىدات المجحفة مثؿ معاىدة عاـ 

المجتمع العراقي واقتصاده الوطني. ومما زاد مف حدة األزمة، ىو سياسة النظاـ في التوزيع غير العادؿ 

لممصادر المحدودة المتاحة، فاإلقطاعيوف استمروا في ظمميـ لمفبلحيف تحت غطاء النظاـ، والنخبة 
                                  

، المرجع 16 -13، 9 -5 ص "،1945-1921عماد الجواىري وعبد الكريـ كامؿ، "التجربة االقتصادية في العراؽ   500
 .نفسو
حزيراف  1ىوشيار معروؼ، االقتصاد العراقي بيف التبعية واالستقبلؿ: دراسة في العبلقات االقتصادية الدولية لمعراؽ قبؿ  501

 .231 -224 ص (،1977)الجميورية العراقية: وزارة اإلعبلـ،  1972
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ة العامة. بالتالي، كاف الخاسر األكبر السياسية انشغمت في تعزيز مكانتيا وموقعيا عمى حساب المصمح

في تمؾ العممية ىو المجتمع العراقي سيما شرائحو الفقيرة والضعيفة التي ُتمثؿ الغالبية الساحقة مف 

 .502العراقييف

بقيت الحالة االقتصادية في العراؽ عمى حاليا حتى الحرب العالمية الثانية، فقد ظيرت تغّيرات بعد 

سمات وطبيعة االقتصاد العراقي إلى حد كبير. بدأ االقتصاد العراقي بعد الحرب  انتياء الحرب غّيرت مف

يتجو أكثر فأكثر نحو االىتماـ بالنفط، ويقمؿ في الوقت ذاتو مف اىتمامو بالجوانب االنتاجية األخرى 

سّيما الزراعية. مع حموؿ منتصؼ القرف العشريف أصبحت السمعة النفطية تتصدر االىتماـ، وأصبحت 

ىماؿ القطاعات الزراعية  بؤرة التركيز في االقتصاد العراقي، وىو ما يعني التحوؿ نحو الطابع الريعي وا 

والصناعية والتجارية والخدماتية األخرى. بيذا، ُحصرت العممية االقتصادية في اختصاص واحد وىو 

 . 503النفط وتصديره، حيث أصبح المصدر األساسي في تغذية خزينة الدولة ومشاريعيا

تكمف خطورة النمط الريعي في مسألتيف: األولى، االتكاؿ عمى مصدر خارجي بدرجة عالية، وليس 

االعتماد عمى بنية إنتاجية وطنية محمية، وبالتالي قد يتسبب ىذا في ُمضاعفة التبعية، وتيديد األمف 

قتصادية ومردودىا المادي، . أما المسألة الثانية، فتتمثؿ في احتكار الدولة لمعممية اال504االقتصادي لمدولة

مما قد ُيعزز الفساد والزبائنية، ويقمؿ الشفافية ال سّيما إذا كانت الحياة السياسية ُتعاني مف أزمة، ومف 

                                  
 ، مرجع سابؽ.72- 69 ص ،2015-1915ديب، زلزاؿ في أرض الّشقاؽ: العراؽ كماؿ   502
)بيروت: دار الطميعة لمطباعة والنشر،  1970-1960اس ميدي، التنمية االقتصادية والتخطيط في العراؽ فاضؿ عب 503

 .38 -33 ص (،1977
 .، المرجع نفسو38 -33، ص 1970 -1960فاضؿ عباس ميدي، التنمية االقتصادية والتخطيط في العراؽ  504
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. ال تقؿ المسألة الثانية خطورًة عف األولى، وقد استمرت معاناة 505ابتعاد عف الطابع القانوني والديمقراطي

 تيف معًا.الدولة العراقية مف ىاتيف األزم

قبؿ منتصؼ القرف الماضي، كانت استفادة العراؽ وسيطرتو عمى السمعة النفطية ضئيمة جدًا، في 

حيف كانت السيطرة والحصة األكبر مف نصيب االستعمار البريطاني، وما يتفرع عنو مف شركات خاصة 

بحرمانو مف ثمرة ثروات عابرة لمحدود. لكف زيادة الوعي المجتمعي بالسياسات االستعمارية التي تسببت 

ببلده الطبيعية، وتصاعد نفوذ التيارات المعارضة لتبعية النظاـ الممكي، وطريقة إدارتو لمعمميتيف السياسية 

واالقتصادية، وتراجع مكانة بريطانيا في النظاـ الدولي، وسيطرة إيراف المجاورة في مطمع الخمسينيات 

ساىـ إلى حد بعيد في رفع حصة الدولة العراقية مف  عمى ثروتيا النفطية عبر تأميميا، كؿ ذلؾ،

 . 506%50العائدات النفطية، وزيادة سيطرتيا بنسبة ال تتعدى 

 اثهيًا: إحلاةل إمسودإهية

فاعيؿ الم هحتؿ ىذتحيث  عديدة، ةاالقتصادي فاعيؿبالم ةجوانب أزمة الدولة السودانية المتعمق إف

ة وطبيعة عبلقتيا مع الفرد والمجتمع، فاالقتصاد ُيعتبر أساسًا موقعًا ميمًا في تصنيؼ الدول والُمحددات

 ميمًا مف أسس بناء الدولة ونيضتيا، أو ىدميا وانييارىا. 

                                  
بيف التنمية االقتصادية وعدـ االستقرار السياسي في الببلد ظاىر، "إشكالية العبلقة وغساف طارؽ الظالمي رشيد باني   505

 ، مرجع سابؽ.95 -94 ص النامية )العراؽ أنموذجًا(":
حكمت سامي سميماف، نفط العراؽ: دراسة سياسية واقتصادية )دمشؽ: دار اليقظة العربية لمتأليؼ والترجمة والنشر،  506

 .161 -155، 152 -145 ص (،1958
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نظامًا اقتصاديًا تطور بشكؿ انسيابي تدريجي نتيجة  1956لـ ترث الدولة السودانية التي نشأت عاـ 

يا السوداف في الحقب التاريخية المختمفة دور تفاعؿ مجتمعي. بؿ كاف لمتطورات السياسية التي تعرض ل

ضفاء الكثير مف السمات عميو  . 507ميـ في توجيو اقتصاده، وا 

 المصرية -التركية  الحقبة . أ

ُيبلحظ مف الحياة االقتصادية السودانية في فترة القرف التاسع عشر وما سبقيا مف فترات، أف الحقبة  

اـ االقتصادي السوداني مف طابعو اإلقطاعي الصرؼ ( حّولت النظ1882 -1821المصرية ) –التركية

إلى طابع شبو إقطاعي ُمركب عمى وجييف، زراعي ورعوي، وعززت الفروقات الطبقية في المجتمع، 

وأىممت مسألة العدالة االجتماعية. عزز ىذا األمر بقاء غالبية المجتمع، ال سميا الفبلحيف والمزارعيف، 

الرئيسي االستجابة لمسياسات الضريبية القاسية التي انتفعت بيا  ضمف خانة الفقراء، وكاف دورىـ

 . 508اإلدارتاف التركية والمصرية، والمتنفذوف والوسطاء مف الزعماء المحمييف

كما كاف استمرار سوء األحواؿ االقتصادية عامبًل مساعدًا في تقويض الحكـ الثنائي وقياـ حكـ جديد 

دارتو سودا نية، فقد لقب السوداف في العقديف األخيريف مف القرف التاسع عشر منطمقو األساسي ديني وا 

. رفضت ىذه الدولة 509بالدولة الميدية نسبًة إلى محمد الميدي الذي قاد الحراؾ ضد المصرييف واألتراؾ

الناشئة ما كاف قائمًا مف نظاـ اقتصادي ُيعزز مكانة أقمية صغيرة مف السودانييف في مواجية األكثرية. 

كانت بداية انحسار دور ومركز النخب اإلقطاعية لصالح تحسيف أوضاع الفبلحيف والمزارعيف، وىنا، 

                                  
 .22 - 21 ص (،1994د عمي، زراعة الجوع في السوداف )القاىرة: مركز الدراسات السودانية، تيسير محمد أحم 507
محمد عادؿ زكي، االقتصاد السياسي لمتخمؼ مع إشارة خاصة إلى السوداف وفنزويبل )بيروت: مركز دراسات الوحدة  508

 .353 -349، 344- 335 ص (،2012العربية، 
 .، المرجع نفسو353 -349ي لمتخمؼ مع إشارة خاصة إلى السوداف وفنزويبل، ص محمد عادؿ زكي، االقتصاد السياس 509
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ومف ضمف ىذه النخب الزعماء المحميوف الذيف شّكموا أداًة ميمة في ضبط المجتمع، وفرض السياسة 

 .510الضريبية الجائرة عميو

 البريطانية الحقبة . ب

النظاـ الرأسمالي في العالـ العربي عمر الدولة الميدية، قّصر تمدد الظاىرة االستعمارية الناتجة عف 

. فقد أفرز االستعمار البريطاني 511وحاؿ دوف االستمرار في عممية اإلصبلحات االقتصادية التي بدأتيا

الذي تعرض لو السوداف في نياية القرف التاسع عشر حكمًا ثنائيًا جديدًا شّكؿ المستعمر فيو الطرؼ 

مصر الطرؼ الثاني. وكانت ىذه الحقبة الجديدة األكثر تأثيرًا في النظاـ االقتصادي  األوؿ، بينما شّكمت

الذي ورثتو الدولة السودانية الحديثة. ولعؿ أبرز تجميات ىذه الحقبة تحوؿ االقتصاد السوداني مف اقتصاد 

بقيا األكثر إقطاعي إلى شبو رأسمالي، دوف أف يغّير ذلؾ مف حقيقة أف النمط الزراعي والرعوي  شبو

شيوعًا وانتشارًا في العممية اإلنتاجية. ونتج عف ىذا التحوؿ معطيات جديدة طرأت عمى الحياة االقتصادية 

السودانية، مثؿ زيادة كمية االنتاج الزراعي، األمر الذي خمؽ حركة تجارة في السوؽ المحمية، وتصدير 

ما رافؽ ذلؾ نشاط صناعي، بقية بمستويات أقؿ إلى األسواؽ الخارجية فيما عرؼ بالزراعة الرأسمالية. ك

 .512مف نشاط القطاع الزراعي

انعكس ىذا التغّير عمى عبلقات القوى المجتمعية، فقد ظيرت مع تنامي اقتصاد السوؽ طبقة برجوازية 

مف كبار المبلؾ والتجار وأصحاب المشاريع، وبجانبيا شريحة أخرى مف الزعماء المحمييف الذيف عادوا 

ة دور ميـ في ضبط المجتمع تحت مظمة المستعمر. في المقابؿ كانت أكثرية المجتمع تقترب مف لممارس
                                  

 ، مرجع سابؽ.52 -51 ص عمي، زراعة الجوع في السوداف،تيسير محمد أحمد  510
ارتكزت اإلصبلحات التي عممت عمييا الدولة الميدية بصورة أساسية عمى تحسيف أوضاع أكثرية المجتمع المتمثمة في  511

 الفبلحيف.
 ، المرجع نفسو.35 -32، 29 -26 زراعة الجوع في السوداف، ص ،تيسير محمد أحمد عمي  512
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الفقراء، ال سّيما وأف الحكـ الثنائي كاف ُيجّير المنافع االقتصادية السودانية لتغذية الخزينة البريطانية 

ولة في فترة ما قبؿ وىو ما جعؿ االقتصاد السوداني ىشًا وأحد جوانب أزمة الد .513بالدرجة األولى

 االستقبلؿ وما بعدىا.

 بؼد الاس تلالل ةالاكتصادي إمفلرة إمثاهية: دور إملفاغيل

إف التحدي األساس ألي دولة بعد استقبلليا أو ألي نظاـ سياسي جديد ىو النيوض الفعمي باالقتصاد 

السودانية بشكؿ خاطئ مع ىذا والمحافظة عمى الموارد الطبيعة أو تنميتيا، وقد تعاممت الدولتيف العراقية و 

الممؼ فغدتا تابعتيف لمدوؿ الكبرى، بالرغـ مف أف موارد الدولتيف قادرة عمى تحقيؽ اإلكتفاء الذاتي ليما 

إف ىذه التبعية خمقت مزيدًا  دوف أف يكوف ألي دولة سيطرة اقتصادية أو إلحاقيا بتبعية ألي دولة أخرى.

 بالفرد والمجتمع. مف التأـز والتعقيد في عبلقة الدولة

 اةل إمؼرإكيةإحل: الً أأو  

 االقتصاد العراقي في ظل النظام الجميوري . أ

 كبل حمك حزب إمبؼث  .1

، سقوط النظاـ الممكي ووالدة النظاـ 1958انعكس التغير الجوىري الذي شيدتو العراؽ عاـ  

نما عمى الجانب االقتصادي أ يضًا. فقد أصيب الجميوري، بظبللو ليس فقط عمى الجانب السياسي، وا 

األخير بتغّيرات دراماتيكية غّيرت إلى حد كبير مف طبيعتو وسماتو. انحصر وجود السمة اإلقطاعية التي 

ورثيا النظاـ الممكي، وورثتيا الدولة العراقية مف العيد العثماني، وتراجع تأثيرىا بدرجة كبيرة جّراء السياسة 

                                  
 .، المرجع نفسو35 -32، 29 -26 زراعة الجوع في السوداف، ص ،تيسير محمد أحمد عمي 513
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الفبلحيف والفئات األخرى التي ىّمشيا النظاـ الممكي.  التي اتبعيا نظاـ عبد الكريـ قاسـ في تحرير

ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف العراؽ تّمكف مف تخطي الكثير مف القيود التي حرمتو مف السيطرة عمى موارده 

. مّكنت ىذه التحوالت نظاـ قاسـ مف 1958النفطية طواؿ العقود الثبلث السابقة لحدوث انقبلب عاـ 

ابية، خاصًة في مجاؿ البنية التحتية، خاصة الصناعية. لكف ديمومة إحداث تطورات اقتصادية إيج

التبعية االقتصادية، وعدـ استقامة الحياة السياسية، وتوتر البيئة اإلقميمية نتاج ضياع فمسطيف كجزء 

أصيؿ مف المشرؽ العربي، أضعؼ قدرة الدولة العراقية عمى الوصوؿ إلى تنمية حقيقية شاممة رغـ 

 . 514لجيدة التي امتمكتيا آنذاؾاإلمكانيات ا

عمى صعيد متصؿ، جعؿ اضطراب الحياة السياسية خبلؿ عقد الستينيات مف القرف الماضي، كما 

، مفعوؿ الخطوات االقتصادية اإلصبلحية التي 1958كاف مفترضًا بعدما تـ خمع النظاـ الممكي عاـ 

خروج العراؽ مف دائرة التبعية المزمنة، وعدـ بدأىا قاسـ، عمى أىميتيا، بطيئًا ومحدودًا. ويؤكد ذلؾ عدـ 

 . 515استقبللو في التعامؿ مع القطاع النفطي إدارًة واستخراجًا وتصديرًا وتسعيراً 

بقي العراؽ ضمف الدوؿ الطرفية المستيمكة ذات القدرة الضعيفة عمى التأثير في السياسات االقتصادية 

سمعة النفطية، وعدـ توظيفو بشكؿ جيد في مشاريع إنتاجية اإلقميمية والعالمية، بسبب االتكاؿ عمى ريع ال

تنموية وطنية متنوعة وشاممة تصؿ بالعراؽ إلى االعتماد عمى الذات، وترفع مف نسبة العامميف، وتقمؿ 

. لكف ما سبؽ ال يمغي 516مف نسبة العاطميف عف العمؿ، وتعزز مف استقبللو السياسي واالقتصادي

قدمتيا أنو خطى الخطوة األولى باتجاه تأميـ القطاع النفطي وزيادة سيطرة إنجازات قاسـ األخرى وفي م

                                  
 2010-1950عباس النصراوي )ترجمة محمد سعيد عبد العزيز(، االقتصاد العراقي بيف دمار التنمية وتوقعات المستقبؿ  514

 .175 -169 ص (،1995)بيروت: دار الكنوز األدبية، 
 ، مرجع سابؽ.185 -181 ص ،1970-1960ميدي، التنمية االقتصادية والتخطيط في العراؽ فاضؿ عباس   515

 .، المرجع نفسو185 -181 ص ،1970-1960ميدي، التنمية االقتصادية والتخطيط في العراؽ فاضؿ عباس   516
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الدولة عميو، ووّسع نطاؽ القطاع العاـ، وىو أمر استمر بو النظاـ الجميوري في مختمؼ مراحمو 

 .517البلحقة

ُيستنتج مما سبؽ، أف الفرؽ الجوىري في طبيعة االقتصاد العراقي بيف النظاميف الممكي والجميوري 

ىو أف األوؿ اتسـ باقتصاد السوؽ والقطاع العاـ الضيؽ، بينما اتسـ الثاني بالقطاع العاـ العريض 

 والقطاع الخاص الضيؽ. 

 الاكتصاد إمؼرإيق يف ظل إمنظام إمبؼيث .2

، عندما استكمؿ النظاـ البعثي 1972جاءت الخطوة الثانية المكممة لخطوة عبد الكريـ قاسـ عاـ 

القطاع العاـ العريض والواسع. ترافقت ىذه العممية مع استقرار نسبي في األوضاع التأميـ، وبناء 

السياسية مقارنًة بعقدي الخمسينيات والستينيات، وزيادة الطمب عمى السمعة النفطية التي أصبحت أكثر 

 . 518مبيعًا وأرباحًا مف ذي قبؿ، مما شّكؿ مناخًا وبيئًة مناسبتيف لمعمؿ االقتصادي

د السبعينيات، قياسًا بالعقود السابقة والبلحقة لحياة الدولة العراقية الحديثة، األكثر استقرارًا ُيعتبر عق

وتنميًة وتقدمًا عمى الصعيد االقتصادي. فقد كاف لمقطاعات االقتصادية التي تعرضت لئلىماؿ في فترات 

قطاعات التعميـ والصحة  عديدة، نصيب مف التقدـ واالىتماـ الممحوظيف في ىذه الفترة، وكاف أبرزىا

والصناعة والخدمات. بالتالي، شكمت ىذه الفترة رافعة لبلقتصاد الوطني العراقي، ولمفرد والمجتمع 

                                  
 ، مرجع سابؽ.175 ،  ص2010-1950القتصاد العراقي بيف دمار التنمية وتوقعات المستقبؿ النصراوي، اعباس   517
محمد كاظـ المياجر، الفقر في العراؽ: قبؿ وبعد حرب الخميج )نيويورؾ: األمـ المتحدة، المجنة االقتصادية واالجتماعية   518

 .7 -5 ص (،1997لغربي آسيا، 
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العراقييف، ويمكف التدليؿ عمى ذلؾ باإلشارة إلى مستوى دخؿ الفرد العراقي الذي ارتفع بنسبة ثبلثة 

 . 519اضيأضعاؼ عما كاف عميو في خمسينيات وستينيات القرف الم

مف الميـ اإلشارة إلى نسبية المفعوؿ الذي أحدثو تطور الحياة االقتصادية في فترة السبعينيات. لـ 

نما بدرجات متفاوتة، وفوارؽ ممحوظة بيف  يصب التطور جميع المناطؽ العراقية بنفس القدر والتأثير، وا 

ىر التقدـ التي شيدتيا المدف مظالكثيرًا  تتعرض منطقة وأخرى، فاألماكف الريفية األقؿ تحضرًا لـ

الرئيسية. ويعود ذلؾ، إلى عدـ التوزيع العادؿ لممصادر المحدودة المتاحة في تمؾ الفترة عمى مختمؼ 

 . 520فئات وشرائح المجتمع

عميو، نستنتج أف الفبلح العراقي عمى سبيؿ المثاؿ كاف إلى حد كبير األبعد عف التغّيرات و 

النظاـ العراقي في مختمؼ مراحمو السابقة والبلحقة باستثناء فترة عبد الكريـ االقتصادية، وعف امتيازات 

. مع ذلؾ، يبقى عقد السبعينيات األكثر 521قاسـ، وما شيدتو مف تعديبلت إيجابية المست حياة الفبلحيف

نشاطًا عمى الصعيد االقتصادي، واألكثر ىدوًء عمى الصعيد السياسي عمى األقؿ منذ استقبلؿ الدولة 

 .1932العراقية عاـ 

في متابعة السير قدمًا  1979لـ ُيفمح النظاـ العراقي بسبب وصوؿ صداـ حسيف إلى سدة الحكـ عاـ 

في تطوير الحياة االقتصادية، والحفاظ عمى وتيرة التقدـ التي حققيا في السبعينيات، وتحسيف جودة الحياة 

لعقد المذكور آنفًا في فتح صفحة جديدة مع السياسية، واستثمار فترة اليدوء النسبي التي شيدىا ا

                                  
 ، المرجع نفسو.7 -5 ص العراؽ: قبؿ وبعد حرب الخميج،محمد كاظـ المياجر، الفقر في    519
مجمة دراسات العمـو )"، 1979-1971أبي محمد صبري الوتار، "جوانب مف الجيود التنموية والتفاوت المعيشي في العراؽ  520

 .1150 -1140 ص(: 1995 ،3عدد  إيراف: كمية العمـو اإلنسانية بجامعة تربيت مدرس، اإلنسانية،
 -1140 ص"، 1979-1971د صبري الوتار، "جوانب مف الجيود التنموية والتفاوت المعيشي في العراؽ أبي محم  521

 ، المرجع نفسو.1150
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المجتمع، وتقوية دعائـ الدولة العراقية وركائزىا البنيوية واالقتصادية واالجتماعية. فمـ تنتِو حتى اآلف 

تبعات الصراعات الناتجة عف االبتعاد عف العمؿ الجماعي، والبقاء في دائرة العمؿ الفردي الشخصاني، 

سرعاف ما تراجعت آثار ما حققو العراؽ مف إنجازات و لمجتمع ودوؿ الجوار. والتعسؼ في التعامؿ مع ا

اقتصادية في السبعينيات مع بداية العقد التالي، فقد بّددت المواجية الحربية الطويمة مع إيراف إمكانية 

مكانية ت غيير العبلقة تغيير مكانة الدولة العراقية في السمـ االقتصادي والسمـ السياسي اإلقميمي والدولي، وا 

ما بيف الفرد والدولة والمجتمع نحو األفضؿ. ومما فاقـ مف مأزؽ الدولة العراقية وأزمتيا االقتصادية 

 . 522مف القرف المنصـر أيضًا، احتبلليا الكويت في مطمع التسعينيات

ات، أعادت تمؾ المواجيات الحربية، وما تبعيا مف عزؿ وحصار لمدولة العراقية منذ بداية التسعيني

اقتصاد العراؽ إلى نقطة الصفر. ومف المعروؼ أف ىناؾ تحوالت كثيرة ُتصيب المجتمع تبعًا لكوف 

األحواؿ االقتصادية والسياسية جيدة أـ ال. فالجوانب التعميمية والصحية والبطالة واليجرة ومستوى الدخؿ 

صاد. بالتالي، أصاب تردي األوضاع متغّيرات تابعة مرتبطة بالمتغّيرات المستقمة، وىي ىنا السياسة واالقت

االقتصادية والسياسية في الثمانينيات جّراء الحرب، ومف ثـ تفاقميا في العقد البلحؽ، الجوانب المذكورة 

 . 523آنفًا جميعيا بالسمبية والتفاقـ والتأـز

أف  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، في ىذه الفترة ىبط مستوى الدخؿ إلى ما دوف الطبيعي بكثير بعد

كاف ُينافس مستوى الدخوؿ في بعض الدوؿ التي تتمتع بالرفاه االقتصادي والمعيشي، فالثبلثة أضعاؼ 

التي ارتفع بيا مستوى دخؿ الفرد العراقي في السبعينيات عادت وىبطت مف جديد. ناىيؾ عف قطاعي 

                                  
محمد عمي زيني، االقتصاد العراقي: الواقع الحالي وتحديات المستقبؿ )أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث   522

 .8 -7 ص (،2006االستراتيجية، 
مصر:  مجمة بحوث اقتصادية عربية،)كاظـ الزبيدي، "الفقر في العراؽ: مقاربة مف منظور التنمية البشرية"، حسف لطيؼ   523

 .106 -100 ص (:2007 ،38عدد  القاىرة، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية،
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ة مف الجانب التعميـ والصحة المذيف لحؽ بيما ضرر كبير وتراجع حاد إثر انحراؼ تركيز الدول

االقتصادي إلى العسكري، فضبًل عف النتائج السمبية ليبوط مستوى الدخؿ، عمى مسألتي التعميـ 

 .524والصحة

في السياؽ نفسو، أنتج تحّوؿ الدولة العراقية إلى نمط الدولة الفاشمة منذ بداية العقد األخير مف القرف  

الخاطئة، والخارجي، الحرب والحصار، أعراضًا الماضي، جّراء المحدديف الداخمي، السياسات الحكومية 

. فقد ُشّؿ العراؽ 525ذات مدلوالت اقتصادية كانت األصعب واألشد قسوًة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة

دولًة ومؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية، كما توقفت الحركة االقتصادية توقفًا شبو كامؿ ما بيف 

 . 526الدوليالعراؽ ومحيطو اإلقميمي و 

لقد انتيى مفعوؿ الطابع الريعي، الذي اتسمت بو الدولة العراقية منذ تحوليا إلى جميورية عاـ 

، في العقد األخير مف القرف الماضي. فقد توقؼ الطمب عمى السمعة النفطية التي كانت ُمولِّدة 1958

عثي خطًأ استراتيجيًا باالعتماد لمدخؿ، بفعؿ الحصار، وبالتالي توقؼ إنتاجيا وريعيا. ارتكب النظاـ الب

عمى السمعة النفطية في تغذية متطمبات المجتمع والدولة، ومما زاد مف حدة األزمة وفاقميا أف صداـ 

                                  
 ، المرجع نفسو.106 -100 ص حسف لطيؼ كاظـ الزبيدي، "الفقر في العراؽ: مقاربة مف منظور التنمية البشرية"،  524
إذا اقتبسنا آثار المحدديف الداخمي والخارجي بمغة األرقاـ، تكوف النتائج عمى النحو اآلتي: "فمف بيف األضرار التي تكبدىا   525

مميار دوالر مف  40و 35مميار دوالر مف العائدات النفطية، واستنزاؼ ما يتراوح بيف  62االقتصاد العراقي خسارة ما يقرب مف 
مميار دوالر  35مميار دوالر لدوؿ غير عربية، و 42االحتياطيات األجنبية، وتراكـ الديوف الخارجية التي قدرت بنحو أرصدة 

محمد  مميار دوالر." 30مميارات دوالر، وتدمير بنى تحتية بما يعادؿ  105لدوؿ عربية، وتحميمو نفقات عسكرية إضافية قدرىا 
  ، مرجع سابؽ.7 ص الحالي وتحديات المستقبؿ،زيني، االقتصاد العراقي: الواقع عمي 

بالتالي، ُحـر المجتمع العراقي مف االستفادة مف جميع المبالغ اليائمة التي سبؽ ذكرىا، فمو وّظفت تمؾ األرقاـ لمنيوض بالواقع و 
 ؿ.العراقي اقتصاديًا واجتماعيًا لتفوؽ العراؽ، دولًة ومجتمعًا، عمى جميع دوؿ الشرؽ األوسط عمى األق

 ، مرجع سابؽ.101 -100 ، صالزبيدي، "الفقر في العراؽ: مقاربة مف منظور التنمية البشرية"حسف لطيؼ كاظـ  526
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حسيف حّوؿ الجزء األكبر مف ريع النفط لعممية التعبئة العسكرية وما تحتاجو مف تصنيع وتسميح وتدريب 

 . 527ورواتب شيرية

درة الدولة عمى التصدي لمحصار الخانؽ الذي فرض عمييا. وحتى تحد تبعًا لما سبؽ، تراجعت ق

الدولة مف آثار الحصار، وتُقمؿ مف ظاىرتي التضخـ والفقر لجأت إلى سياسة التقشؼ، والعودة لمنمط 

الزراعي لتوفير الحد األدنى مف واجبات الدولة تجاه مواطنييا. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف الدولة استجابت في 

 . 528طاؼ إلى الحؿ الوسط الذي اخترعو المجتمع الدولي وىو النفط مقابؿ الغذاءنياية الم

 االحتالل األمريكي بعداالقتصاد العراقي  . ب

 أأجناء الاحتالل إلأمرييك نوؼرإق .1

اإليرانية دخمت الدولة العراقية دائرة االستيداؼ األمريكي، وأصبحت عمى  -منذ انتياء الحرب العراقية 

الئحة أىدافو. وىذا االستيداؼ لـ يكف سياسيًا فقط، كردة فعؿ عمى تعامؿ العراؽ عسكريًا مع الكويت، 

اقتصاديًا جميًا وواضحًا. فقد  ، بؿ كاف أيضًا استيدافاً ”إسرائيؿ“ومف قبميا وبالتزامف معيا أيضًا مع 

انزعجت الواليات المتحدة األمريكية مف عمميات التأميـ التي جرت عمى الصعيد االقتصادي، ال سّيما 

تفاقـ انزعاجيا عندما وظِّؼ ريعو في توجيات عسكرية وقومية. وعميو، رأت  النفط، الذيفيما يخص 

                                  
 مجمة المستقبؿ العربي،)باسؿ جودت الحسيني، "السياسات االقتصادية في العراؽ: الواقع الراىف مع نظرة مستقبمية"،   527

 .91 -89 ص (:2003 ،295عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،
 .، المرجع نفسو91 -89باسؿ جودت الحسيني، "السياسات االقتصادية في العراؽ: الواقع الراىف مع نظرة مستقبمية"، ص   528
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، ونيؿ ما تحتاجو منيا اقتصاديًا يتطمب تحجيـ دورىا، ثـ الواليات المتحدة أف كبح جماح الدولة العراقية

 . 529االنقضاض عمييا واحتبلليا

شّكمت قدرة الدولة العراقية عمى التعايش، ولو بصعوبة متناىية، مع األزمة االقتصادية، وعمى تجيير 

ة التصمب السياسي، إمكانياتيا القميمة المتاحة لمتخفيؼ مف آثارىا وتداعياتيا الحادة، واستمرارىا في حال

واحتفاظيا بالسيطرة عمى السمعة النفطية، وبسياسة التأميـ أيضًا، مصدرًا لتدخؿ جيات خارجية طامعة. 

مناخًا مناسبًا لئلدارة األمريكية  2001وقد تبمور تدخميا بعدما وّفرت ىجمات الحادي عشر مف أيموؿ 

المضاد لمتوجو األمريكي الباحث عف المصادر لمتدخؿ، وتدفيع العراؽ ثمف سموكو السياسي واالقتصادي 

نتاجيا. تحققت الخطة األمريكية بفعؿ  المحدودة سّيما السمعة النفطية التي يتميز العراؽ بامتبلكيا وا 

، لكف ىذه المرة ليس لردع العراؽ أو تأديبو كما جرى في مطمع 2003التدخؿ المباشر مرًة ثانية عاـ 

. بالتالي، دخؿ العراؽ حياة 530القائـ، والسيطرة عمى مصادر العراؽ قسراً  التسعينيات، بؿ إلنياء النظاـ

 سياسية واقتصادية جديدة في ظؿ ظروؼ شديدة التعقيد والضبابية. 

قدرًا ثقيبًل مف التحديات والمياـ واألزمات عمى النظاـ السياسي العراقي  2003فرضت حرب عاـ 

ظروفًا معقدة أحاطت بالحياة االقتصادية في العراؽ  . أنتجت الحرب531الجديد الذي تبمور بعد الحرب

                                  
القيود والتحديات"، في العراؽ دراسات في السياسة -عبد المنعـ السيد عمي، "البناء االقتصادي العراقي: األسس والمقومات 529

 .95 -94 ص (،2006واالقتصاد )أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 
مجمة المستقبؿ )مؤسسة ستراتفور )ترجمة المستقبؿ العربي(، "تحميؿ اقتصادي: العراؽ عمبلؽ الطاقة الذي ناـ طويبًل"،  530 

 .129 -127 ص (:2003 ،298عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العربي،
، أي بعد 2015دفع االقتصاد العراقي فاتورة باىظة منذ اليـو األوؿ لغزو القوات األمريكية لؤلراضي العراقية وحتى عاـ   531

ببلييف دوالر أمريكي، مما يعكس  306انسحابيا بنصؼ عقد، وبمغ متوسط التكمفة التي دفعتيا الدولة العراقية في الفترة المذكورة 
جـ األزمة االقتصادية التي حّمت بالعراؽ مجتمعًا ودولة. سكوت والستف وكاتريف كوزؾ )ترجمة عمر عبد الكريـ بوضوح ح

لبناف: بيروت، مركز  مجمة المستقبؿ العربي،)(". 2015 -2003محمود الجميمي(. "التكاليؼ االقتصادية لمحرب في العراؽ )
 .105 -96، 93 -85مف اإليضاح انظر إلى الصفحات التالية: ص  : لممزيد(2015 ،434عدد  دراسات الوحدة العربية،
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تجمى أبرز معالميا فيما يمي: أواًل، وجود سمطة استعمارية أعمى مف سمطة الدولة األـ تحكمت بجميع 

الجوانب الحياتية لمعراقييف، وجّيرت العممية االقتصادية بمجاالتيا النفطية والصناعية والتجارية لتصب في 

 .532بلئيا مف الشركات الخاصة والنخب العراقية المتعاونة معياخدمتيا وخدمة عم

ثانيًا، وجود قبلقؿ حرمت العراقييف، وما زالت، مف إمكانية النيوض بحالتيـ االقتصادية المنكوبة،  

مكانية إخراج الدولة مف أزماتيا المتراكمة، كما كاف مفترضًا. جّردت عممية االصطفاؼ الطائفي التي  وا 

الواليات المتحدة العممية السياسية واالقتصادية مف مضمونيا، وجعمت التوجو نحو المصالح وقفت خمفيا 

الطائفية الضيقة أىـ مف التوجو نحو الكؿ العراقي الجامع، وبالتالي ُحـر االقتصاد الوطني العراقي مف 

والفقر، والبنية  فرصة النيوض والوقوؼ عمى قدميو. حيث لـ تتـ المعالجة االقتصادية لقضايا البطالة،

التحتية، والخدمات الصحية والتعميمية بسبب االصطفاؼ الطائفي وما نتج عنو مف زبائنية وفساد 

 .533كبيريف

ثالثًا، عودة النمط الريعي إلى الواجية مف جديد، فقد اتبعت النخب السياسية العراقية الجديدة نفس  

كف بشكؿ أكبر، واعتمدت عمى السمعة النفطية السياسة التي سارت عمييا الحكومات السابقة، إف لـ ي

كمصدر وحيد في تغطية نفقات الدولة ومتطمباتيا. وقد أنتج ىذا النمط االتكالي عدـ فاعمية اقتصادية 

 . 534أضيفت إلى عدـ الفاعمية السياسية التي ُيعاني مف العراؽ أصبلً 

                                  
  ، مرجع سابؽ.83 -81صالقيود والتحديات"، -عمي، "البناء االقتصادي العراقي: األسس والمقوماتعبد المنعـ السيد   532
لبناف:  تقبؿ العربي،مجمة المس)صبري زاير السعدي، "االقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراؽ: مرحمة حاسمة"،   533

 .51 -45، 42ص(: 2010 ،378عدد  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،
 .، المرجع نفسو51 -45، 42صبري زاير السعدي، "االقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراؽ: مرحمة حاسمة"، ص   534
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 إمتنظاميت إملتعرفة  خالل تؼاظم كوة .2

ادية بعد انسحاب قوات االحتبلؿ األمريكية مف األراضي العراقية عاـ أصبحت حالة العراؽ االقتص

، أكثر ىشاشًة مف جميع المراحؿ السابقة، عمى سوئيا. فقد انتقؿ العراؽ مف حالة البلدولة في ظؿ 2010

االحتبلؿ إلى حالة الدولة الفاشمة بشكؿ كبير ما بعد االحتبلؿ. لـ يكـ ىذا الفشؿ كما كاف الحاؿ في 

نما بوتيرة أعمى، وأكثر تأزمًا. فالدولة لـ تعد تعمؿ بالحد األدنى الذي مف تسعي نيات القرف الماضي، وا 

المفترض أف تقوـ بو وىو توفير األمف والحاجات األساسية ألفراد المجتمع، ناىيؾ عف الفشؿ االقتصادي 

 يما ارتباطًا وثيقًا.والسياسي كمسببيف رئيسييف لحالة التصدع األمني المتزايدة، والتي ترتبط ب

لـ يوصؿ تراجع قوة وحضور الدولة، وقصورىا في أداء مياميا االقتصادية، واتكاليا شبو المطمؽ 

عمى ريع السمعة النفطية غير مضمونة النتائج واألرباح بسبب التقمبات السريعة في السوؽ العالمية، 

مفترضًا، تنعكس بدورىا عمى الجوانب  العراؽ إلى حالة مف التنمية والفاعمية االقتصادية، كما كاف

الحياتية لؤلفراد. وبينما اعتقد العراؽ أنو تخمص مف االحتبلؿ العسكري األمريكي، وجد نفسو متورطًا في 

جممة أزمات أنتجت حالة مف الفوضى وحربًا أخرى مف نوع جديد ما زالت تدور رحاىا حتى تاريخو. وىي 

نما ُتحارب حرب زادت قسوًة وقيرًا وتكمفًة وفت كًا عف الحرب األمريكية، فالدولة ال تحارب جيشًا نظاميًا، وا 

 تنظيمات متطرفة ال تعترؼ بالدولة وأركانيا وحدودىا ومؤسساتيا، أو باآلخر المختمؼ.

كّبد ىذا االقتتاؿ غير المعمـو سقفو الزمني، وما زاؿ، الدولة تكاليؼ اقتصادية فادحة. عمى سبيؿ 

دولة العراقية وجود في مدينة الموصؿ شماؿ العراؽ، عممًا أف ىذه المدينة كانت ُتّشكؿ المثاؿ، لـ يعد لم

مخزونًا نفطيًا استراتيجيًا لمعراؽ، أما اليوـ فالدولة العراقية تخوض فييا وعمييا حربًا دامية مع تنظيـ الدولة 

بعيدًا عف سيطرة داعش، لكنو  (. وكذلؾ األمر بالنسبة إلقميـ كردستاف العراؽ الذي بقيداعشاإلسبلمية )

 أصبح بعيدًا أيضًا عف الدولة العراقية اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا. 
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بالتالي، يصعب عزؿ ىذه الحرب الجديدة عف الفشؿ االقتصادي الذي قد يكوف عامبًل مساعدًا في و 

ش عف طرؽ ممتوية وغير تحريؾ الشباب الذيف فقدوا الثقة بإمكانية تغّير الظروؼ الحياتية الصعبة، لمتفتي

قانونية، والتوجو صوب الظواىر السمبية الُميددة لمدولة ومؤسساتيا. فمو كانت الدولة العراقية تقـو 

 بواجباتيا ومياميا لما وصمت ظاىرة التطرؼ إلى ىذا الحد الُميدد لكيانيا ووجودىا.

ساعدًا في أزمة الدولة العراقية. عامبًل م توما زال ةاالقتصادي فاعيؿالم تفي المحصمة النيائية، كان

فالفرد العراقي ال يبحث عف الحرية والمشاركة السياسية فقط، بؿ يبحث أيضًا عف العيش الكريـ، واألماف 

االقتصادي. ال سّيما وأف المصادر المتاحة في بمده ُتّمكف دولتو مف الوصوؿ بو وبالمجتمع إلى حالة مف 

فشؿ الدولة وقصورىا في تحقيؽ كبل المسألتيف معًا، الحرية والعيش الرضى والفاعمية االقتصادية. لكف 

الكريـ، في مختمؼ مراحؿ عممية الحكـ قد أبعدىا أكثر عف الفرد والمجتمع، وبالتالي تأزمت العبلقة بينيا 

 وبينيما.

 اثهيًا: إحلاةل إمسودإهية

 ما قبل حكم النميريمرحمة   . أ

، ألف 1956ا المستعمر في السوداف أو تتغير برحيمو عاـ لـ تنتو الحالة االقتصادية التي أوجدى

الدولة الناشئة كانت استمرارًا لحالة التبعية التي شّكمت ىدفًا ميمًا مف أىداؼ بريطانيا تجاه السوداف، 

حيث كانت مصمحة المستعمر بالدرجة األولى اقتصادية. وُيبلحظ أيضًا أف الحياة السياسية السودانية، 

القتصاد السوداني ونوعيتو تتأرجح في مرحمة االستقبلؿ بيف سمات األنظمة الرأسمالية جعمت طبيعة ا

واالشتراكية. فالتأرجح في عمميتي الحكـ والسياسة نتج عنو تأرجح في االقتصاد أيضًا، وىذه التحوالت 

الطبقة السريعة كاف مصدرىا إما الُمحدد الخارجي أو الُمحدد الداخمي ُممثبًل في شخص الحاكـ أو 
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الُمسيطرة. ولـ تكف الحموؿ االقتصادية التي ُطرحت في كؿ مرحمة استجابة الحتياجات مجتمعية، بؿ 

كانت اعتباطية وتجري في ظؿ غياب خطة استراتيجية مبنية عمى عممية تفاعمية بيف الفرد والمجتمع 

، وما 535ف جية ثانيةوالدولة مف جية، وبيف النظاـ السياسي ومنظمات المجتمع المدني والمعارضة م

 يثبت ىذه المسألة ىو حاؿ السوداف اليوـ.

كاف التوجو الرأسمالي ىو السمة الغالبة عمى االقتصاد السوداني نسبيًا خبلؿ عقدي الخمسينيات 

براىيـ عبود ومحمد محجوب.  والستينيات مف القرف الماضي، أي أثناء حكـ كؿ مف إسماعيؿ األزىري وا 

مؤشرات عديدة، أىميا: أف العبلقات السياسية واالقتصادية لمسوداف مع الخارج ظير ىذا التوجو عبر 

كانت تُنسج في غالبيتيا مع أنظمة ومؤسسات وشركات وأسواؽ رأسمالية. حيث لجأت الحكومات 

السودانية المتعاقبة لمعالجة قصورىا االقتصادي في الفترة المذكورة آنفًا إلى طرح العديد مف االمتيازات 

اعمة القتصاد السوؽ مثؿ القوانيف المحفزة لبلستثمار األجنبي. وىنا، بدأت تتوسع رقعة القطاع الد

 . 536الخاص الذي أخذ دوره ينمو في العممية االقتصادية عمى حساب القطاع العاـ الذي ركد وتكمس

تصادي أو مف جية ثانية كاف المجتمع السوداني عمومًا ينقسـ إلى شريحتيف، تمتعت األولى بنفوذ اق

سياسي أو عسكري واستنزفت القطاع العاـ واقتربت في سماتيا مف البرجوازية، وكانت غالبية الثانية 

مزارعيف ذىب إنتاجيـ النباتي والحيواني لخدمة الشريحة األولى المتحكمة في السوؽ، والمتحالفة في 

غير المتكافئة بيف ىذيف  الوقت نفسو مع العبيف رأسمالييف؛ مف دوؿ أو مؤسسات. وفي ظؿ العبلقة

                                  
إبراىيـ عبيد اهلل الحسيف، "االقتصاد السوداني الواقع واآلفاؽ"، في التحوالت االقتصادية العربية واأللفية الثالثة )عماف:  535

 .235 -232، 225 -219ص(، 2004مؤسسة عبد الحميد شوماف، بيروت: المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 
واإلمكانيات الميدورة: اإلفقار في ظؿ الرأسمالية التابعة )القاىرة: مركز مبارؾ عمي عثماف، السوداف عقد التنمية الضائع  536

 .22 -19، 17 -11 ص (،1993الدراسات السودانية، 



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

275 
 

الطرفيف، كاف السوداف األكثر تضررًا، فبداًل مف تصفير المشكبلت االقتصادية تـ تضخيميا جّراء التبعية 

 .537المزمنة، وجّراء الظروؼ السياسية واألمنية المعقدة

 مرحةل حمك إهمنريي  .1

ني بيف سمات االشتراكية في عقد السبعينيات الذي شيد حكـ جعفر النميري تأرجح االقتصاد السودا

والرأسمالية، تأثرًا بتوجيات الشخص الحاكـ وميولو. نسبيًا، اتسـ االقتصاد في بداية العقد بطابع اشتراكي، 

كاف لو انعكاسات مباشرة عمى الواقع السوداني أىميا: خروج القطاع العاـ مف حالة الركود والتكمس التي 

ه االقتصادي بعد توجيو نحو التخطيط المركزي والتأميـ. بذلؾ عانى منيا منذ االستقبلؿ، واتساع حّيز 

انخفض مستوى التفاعبلت االقتصادية مع الجيات الرأسمالية إلى أدنى حد ممكف، بما في ذلؾ الشركات 

 . 538االستثمارية الُمحرؾ الرئيسي القتصاد السوؽ

لخاص. لكف ىذا التطور النسبي بالتالي، تحولت حالة الركود والتكمس مف القطاع العاـ إلى القطاع او 

في الحياة االقتصادية السودانية بشكؿ عاـ لـ ُيستثمر في ترميـ العبلقة الممتبسة بيف الفرد والمجتمع 

والدولة، أو في تمكيف األكثرية المجتمعية، والمقصود ىنا الفبلحوف والمزارعوف، مف تغيير واقعيـ 

في تقريب األجزاء الجغرافية سّيما التي كانت مصدرًا االقتصادي بشكؿ كمي. كما لـ ُيستثمر أيضًا 

، بؿ كانت نتائجو آنية ومحدودة في تأثيرىا اإليجابي مكانيًا 539لمقبلقؿ واالضطرابات مف المركز

 . 540وزمانياً 

                                  
، 17 -11 ص مبارؾ عمي عثماف، السوداف عقد التنمية الضائع واإلمكانيات الميدورة: اإلفقار في ظؿ الرأسمالية التابعة، 537
 ، المرجع نفسو.22 -19
 ، مرجع سابؽ.236 -232 ص الحسيف، "االقتصاد السوداني الواقع واآلفاؽ"، ـ عبيد اهللإبراىي 538
 أدى غياب معالجة األوضاع االقتصادية ألطراؼ الدولة، جذريًا وجديًا، إلى عدـ استقرار سياسي في السوداف. 539
 .المرجع نفسو، 236 -232 ص الحسيف، "االقتصاد السوداني الواقع واآلفاؽ"، إبراىيـ عبيد اهلل 540
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 هناية إمهيلكة الاشرتإكية .2

ًا ولـ تتعد كانت مدة الييكمة االشتراكية الخاصة التي عمؿ عمييا النميري منذ بداية حكمو قصيرة جد

الثبلثة أعواـ، حيث عاد السوداف مجددًا لنسج عبلقاتو االقتصادية مع أسواؽ وقوى رأسمالية. وقد عكست 

ذا ما قورنت النتائج بعد كؿ  ىذه العودة السريعة تخبطًا في إدارة الحياة االقتصادية، وزادتيا تعقيدًا. وا 

ض السابؽ. فما حصده نظاـ النميري بعد توجيو عممية تحوؿ مع بعضيا، فإف الوقائع تؤكد صحة االفترا

الرأسمالي كاف كارثيًا عمى السوداف مجتمعًا ودولة، حيث وصمت الديوف التي استحقت عمى السوداف 

منتصؼ الثمانينيات لمبنؾ الدولي، وصندوؽ النقد الدولي إلى ثمانية مميارات دوالر، وىو مستوًى ال سابقة 

 . 541لو

ف في حالة مزمنة مف التبعية جّراء الرىاف عمى مؤسسات اإلقراض الدولية. بالتالي، ُأدخؿ السوداو 

ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف السوداف عانى مف تنامي ظاىرة االنتيازية التي مارستيا فئات متحالفة مع الطبقة 

 السياسية الحاكمة، ومع قوًى ومؤسساٍت رأسمالية أجنبية. وقد زادت ىذه الظاىرة مف الفجوة بيف الشرائح

 . 542السودانية، وأضعفت قدرة الدولة عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية

جاء التقمب المفاجئ لمموقؼ السوداني بيف االشتراكية والرأسمالية بسبب القراءة غير الصحيحة لما 

يدور حوؿ السوداف مف تغيرات خاصة في محيطو المباشر، والتي كاف أىميا: وفاة جماؿ عبد الناصر 

يد أنور السادات عف دورىا الرائد في اإلقميـ العربي وتوجييا نحو المعسكر الرأسمالي وتخمي مصر في ع

                                  
لممزيد انظر: مبارؾ عمي . ، المرجع نفسو236 -232 ص الحسيف، "االقتصاد السوداني الواقع واآلفاؽ"، إبراىيـ عبيد اهلل 541

، مرجع 44، 33 -28 ص عثماف، السوداف عقد التنمية الضائع واإلمكانيات الميدورة: اإلفقار في ظؿ الرأسمالية التابعة،
 سابؽ.

، 33 -28، ص ف، السوداف عقد التنمية الضائع واإلمكانيات الميدورة: اإلفقار في ظؿ الرأسمالية التابعةعثمامبارؾ عمي  542
  ، مرجع سابؽ.44
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بعد أف كانت تقيـ تحالفاتيا مع المعسكر االشتراكي. وىو ما لـ يتناغـ مع ما كاف مخططًا لو في عيد 

ا بيف عبد الناصر الذي كاف يسعى، مع النميري، إلى الدخوؿ في مشروع وحده شبيو بما جرى مع سوري

1958-1961543. 

استمرت الييكمة الرأسمالية حتى مطمع الثمانينيات مف القرف الماضي عندما تطورت العبلقات بيف 

نظاـ النميري ومف يحمموف فكرًا إسبلميًا إلى مرتبة التحالؼ، مما أحدث تحواًل سريعًا في عممية الييكمة 

و الخارجية تمزؽ العبلقة االقتصادية بيف نحو اتجاه جديد ذي طابع إسبلمي عاـ، كاف مف أبرز أعراض

 .544السوداف والعالـ الرأسمالي، في المقابؿ تعززت العبلقة االقتصادية مع دوؿ إسبلمية مثؿ السعودية

داخميًا، طرأت تحوالت كبيرة في الحياة االقتصادية السودانية أىميا: انتقاؿ السيطرة عمى السوؽ 

نفذة، كالتجار ورؤساء الطوائؼ والوسطاء والوكبلء الذيف كانوا يعمموف السوداني مف الشرائح التقميدية المت

لحسابات رأسمالية، إلى نخب وقوى إسبلمية. وكاف مف معالـ ىذه السيطرة نشوء مؤسسات جديدة ذات 

 . 545منطمؽ إسبلمي، تتنوع طبيعتيا بيف بنكية ومصرفية وخدماتية وتجارية

 مرحمة ما بعد النميري . ب

كاف لمظروؼ األمنية المعقدة والصراعات األىمية التي رافقت التطورات األخيرة في الحياة االقتصادية  

السودانية انعكاسات مباشرة عمى أداء الدولة ودورىا الوظيفي خبلؿ العقديف األخيريف مف القرف العشريف. 

طة مف القصور إلى الفشؿ وكانت أوؿ تجميات ىذه الظروؼ في الجانب االقتصادي، حيث انتقمت السم

                                  
 ، مرجع سابؽ.614 -613، 591صاأليوبي، تضخيـ الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرؽ األوسط، نزيو  543

 -66 ص (،1992)القاىرة: دار الثقافة الجديدة،  محمد إبراىيـ نقد، قضايا الديمقراطية في السوداف: المتغيرات والتحديات  544
68. 
 ، مرجع سابؽ.68 -66 ص محمد إبراىيـ نقد، قضايا الديمقراطية في السوداف: المتغيرات والتحديات، 545
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دارة القطاعات االقتصادية المختمفة النشغاليا في قضايا تعتبرىا أولوية لبقائيا في الحكـ. مف و  في بناء وا 

جانب آخر، أجبر عجز الدولة عف تحقيؽ المستوى الكافي مف األمف لممواطنيف نسبة عالية مف العامميف 

ميـ لمفرار بحياتيـ. وقد انعكس ذلؾ سمبًا عمى ىذا في القطاع الزراعي عمى ترؾ مصادر رزقيـ ودخ

القطاع الذي يشمؿ الثروة النباتية والحيوانية، والذي شّكؿ دائمًا مركز االقتصاد السوداني. بالتالي، تحوؿ 

المزارعوف مف منتجيف إلى عاطميف عف العمؿ ومتمقيف لممساعدات، مما فاقـ المشكمة اإلنسانية في 

دة األزمة أف السمطات المتعاقبة سّخرت، خبلؿ الفترة المذكورة أعبله، الموارد السوداف. وزاد مف ح

السودانية في غالبيتيا لممجيود الحربي، ال سيما أف ما تكبدتو األطراؼ المتصارعة ىو خسارة لمسوداف 

 . 546وليس ألطراؼ خارجية

مؤسساتيا وسياساتيا أوصؿ عدـ حسـ القضايا السياسية واألمنية في السوداف، وتمحور الدولة و 

وفكرىا في شخص الحاكـ والشرائح المنتفعة والمتحالفة معو، السوداف في منتصؼ التسعينيات مف القرف 

الماضي إلى جممة مف التطورات السمبية غير المسبوقة، كاف أىّميا داخميًا انضماـ غالبية المجتمع 

قتصادية لمقطاعات اإلنتاجية المختمفة، السوداني إلى قطاع الفقر والبطالة بسبب غياب الفاعمية اال

 . 547وبالتالي تراجع مستوى المعيشة واختفاء الطبقة الوسطى

أما خارجيًا، فقد وصؿ التفاعؿ االقتصادي لمسوداف مع األسواؽ اإلقميمية والدولية إلى أدنى مستوًى لو 

ما أدى إلى تدحرج األزمة  منذ االستقبلؿ جّراء السياسات العدائية واالعتباطية لمنظاـ الحاكـ. وىو

االقتصادية بعد أف كانت في بعض القطاعات والجوانب االقتصادية المحمية، ومع بعض الجيات 
                                  

وداف: مستقبؿ التنمية والسبلـ )القاىرة: مركز الدراسات السودانية، عبد الغفار محمد أحمد وسامية اليادي النقر، الس 546
شريؼ حرير وتيرجي تفيدت )ترجمة مبارؾ عمي عثماف ومجدي لممزيد انظر: . 61 -56، 52 -47، 22 -11 ص(، 1995

 .96 -89، 84 – 79 ص (،1997النعيـ(، السوداف: االنييار أو النيضة )القاىرة: مركز الدراسات السودانية، 
عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)مبارؾ عمي، "السوداف: األزمة االقتصادية.. األبعاد والحجـ"،   547

 .65 -62ص (:1997 ،128
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الخارجية اإلقميمية والغربية، إلى جميع القطاعات والجيات ببل استثناء. وقد عّرض ىذا التطور السمبي 

 .548تي تعاني منيا الدولة السودانيةالسوداف لمكساد االقتصادي والسياسي، وعكس حجـ األزمة ال

لمتدليؿ أكثر عمى عمؽ األزمة االقتصادية السودانية في عيد البشير، تجدر اإلشارة إلى التذبذب في 

القيمة الشرائية لمجنيو السوداني. فوفقًا لمكاتب خالد عويس، تراجعت القيمة الشرائية مف مستوى دوالريف 

 2500لستينيات مف القرف الماضي إلى مستوى دوالر واحد مقابؿ لمجنيو السوداني الواحد في نياية ا

 .549جنيو سوداني في العقد األخير مف القرف

وقد امتدت أبعاد األزمة االقتصادية في ىذه الفترة لتطاؿ أيضًا قطاع الموظفيف العمومييف، الذي 

ر والبطالة. ولعؿ ىذا ألؼ موظؼ، انضموا إلى قطاعي الفق 125تعرض لعممية تطيير كبيرة طالت قرابة 

ما ُيفسر إلى حد بعيد اختفاء الطبقة الوسطى التي كانت مف أبرز الفئات االجتماعية قبؿ حكـ 

 .550البشير

بقي الكساد الذي ألـ باالقتصاد يراوح مكانو حتى انضـ السوداف إلى قائمة الدوؿ المنتجة لمسمعة 

االقتصادي الصيني يتعاظـ في السوداف، وىو ما  ، وحتى أخذ النشاط551النفطية في نياية األلفية الثانية

. ومنذ ذلؾ الحيف أصبح ريع 552تسبب في عودة التفاعؿ االقتصادي مع األسواؽ الخارجية بشكؿ عاـ

                                  
 .، المرجع نفسو65 -62مبارؾ عمي، "السوداف: األزمة االقتصادية.. األبعاد والحجـ"، ص  548

 ص (،2012)دبي: دار مدارؾ لمنشر،  2012ساتو: الجذور الثقافية لممسألة السودانية خالد عويس، إرىاصات الوعي ونك  549
45 ،51. 
  ، المرجع نفسو.51، 45 ص ،2012خالد عويس، إرىاصات الوعي ونكساتو: الجذور الثقافية لممسألة السودانية  550
توضح الحقائؽ المتعمقة بكميات اإلنتاج النفطي لماذا أصبح السوداف محؿ اىتماـ وتنافس: "تبمغ احتياطيات النفط المؤكدة  551

مرعي، "أعراض نجبلء ألؼ برميؿ يوميا".  470مميارات برميؿ، ويبمغ إنتاجو منو  5نحو  2011في السوداف في يناير 
، لممزيد مف اإليضاح حوؿ احتياطات النفط في السوداف انظر إلى وجنوب السوداف"االنفصاؿ: الصراع عمى النفط بيف شماؿ 

 ، مرجع سابؽ.125 -120الصفحات التالية: ص 
 ، مرجع سابؽ.167 -166 ، صعبد الرحمف، "دور التدخبلت الخارجية في أزمة جنوب السوداف"حمدي  552
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النفط ىو المصدر األساسي لنشاط الدولة ونفقاتيا، والجانب األىـ في تأميف خزينتيا تصاعديًا بنسبة 

ألوؿ مف األلفية الثالثة، أي ما قبؿ انفصاؿ الجزء الجنوبي وصمت قرابة النصؼ مع نياية العقد ا

. لكف لدى مقارنة حجـ القطاع النفطي بالقطاع الزراعي فإف الفجوة بينيما بقيت 553واستقبللو بعاـ واحد

كبيرة مف حيث القدرة االستيعابية، حيث وصمت نسبة العامميف في الزراعة، بشقّييا النباتي والحيواني، في 

. يدؿ ىذا عمى أف 554% تقريبًا مف مجموع العامميف في كافة القطاعات80رة المذكورة سابقًا إلى نفس الفت

الميزة النفطية التي أضيفت لبلقتصاد السوداني لـ تحدث تطورًا في القطاعات اإلنتاجية األخرى أو ترفع 

تجاىات تخدـ الكؿ مف فاعميتيا، وخصوصًا القطاع الزراعي، كما لـ يتـ توجيو مردودىا المادي في ا

نما تـ تحويميا بما يخدـ المجيود الحربي لممركز في مواجية األطراؼ.  السوداني والصالح العاـ، وا 

وبالتالي، تحولت ىذه الميزة إلى نقمة عمى المجتمع السوداني، وأصبحت جزءًا مف أزمة دولتو، وىو ما 

لو، مما أفقد السوداف مصدرًا ميمًا مف جعميا في النياية عامبًل مساعدًا في انفصاؿ الجنوب واستقبل

 . 555مصادره وىو النفط الذي تتركز غالبيتو في الجزء المنفصؿ

يعتبر السبب األوؿ لنشوء الدوؿ ىو توزيع المصادر المحدودة، الذي يعد أحد أىـ الركائز في رسـ و

لتوزيع، حيث ترتبط ارتباطًا العبلقة بيف الفرد والمجتمع والدولة. وربما تعّد العدالة الجانب األىـ في ا

عضويًا بطبيعة النظاـ السياسي ومدى احتكامو إلى القانوف. بالتالي، يعتمد نجاح الدولة في ممارسة ىذا 

 الدور عمى المسافة بينيا وبيف مفيـو المواطنة.

                                  
  ، مرجع سابؽ.121 -120 ، صؿ وجنوب السوداف"مرعي، "أعراض االنفصاؿ: الصراع عمى النفط بيف شمانجبلء  553
 ،181عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،)بشير الجيمي أحمد، "التنمية االقتصادية في السوداف"،  554

 .91 -90 ص (:2010
 ، مرجع سابؽ.122 -120 ، صمرعي، "أعراض االنفصاؿ: الصراع عمى النفط بيف شماؿ وجنوب السوداف"نجبلء  555
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الصعيديف اشتير السوداف بيف بمداف العالـ العربي بميزات اقتصادية منحتو موقعًا استراتيجيًا عمى 

اإلقميمي والدولي، تتجمى في المصادر الطبيعية، التي تتجسد في اإلقميـ الواسع، وما يحتويو مف معادف 

نفيسة وثروة نباتية وحيوانية ومائية ونفطية قّؿ نظيرىا. وتتركز غالبية ىذه العناصر في أطراؼ اإلقميـ، 

لسوداف أيضًا بغياب العدالة في توزيع موارده، أي في األماكف التي تقطنيا األقميات السودانية. واشتير ا

وما نتج عف ذلؾ، وما زاؿ، مف عوائد سواء في مرحمة االستقبلؿ أو ما سبقيا مف مراحؿ أىّميا المرحمة 

 . 556االستعمارية

تعّرض المجتمع السوداني خبلؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشريف لسياسات اقتصادية تمييزية  

البريطاني. وتجمى ذلؾ في حدوث فوارؽ كبيرة بيف الخرطوـ واألجزاء الجغرافية فرضيا عميو المستعمر 

األخرى في شتى المجاالت المتعمقة بالتنمية. وكاف التركيز البريطاني منصبًا عمى إحداث فجوة اقتصادية 

ا. لقد وثقافية واجتماعية عميقة بيف شماؿ السوداف وجنوبو لخمؽ حالة مف عدـ االنسجاـ والتعايش بينيم

% مما حصؿ عميو الشماؿ. أما في التعميـ، 1حصؿ الجنوب عمى تشغيؿ في المناصب العامة يقؿ عف 

فقد تباينت المراحؿ التعميمية ما بيف المنطقتيف، ففي الوقت الذي اقتصر تعميـ الجنوبييف عمى المرحمة 

وابيا الستقباؿ آالؼ الطمبة. زد األساسية أو المرحمة الدنيا، كانت المدارس الثانوية في الشماؿ تفتح أب

عمى ذلؾ، ترىؿ البنى التحتية في الجنوب في الجوانب الحياتية كاّفة، مقارنة بالشماؿ. كاف ليذا التبايف، 

بيف ىذيف الطرفيف عمى األقؿ، دور محوري في ضرب العيش المشترؾ بينيما، ودخوليما صراعًا طويبًل 

 . 557لجنوب واستقبللوواستمر حتى بعد انفصاؿ ا 1955بدأ عاـ 

                                  
: مكتبة الشريؼ  -أنجوال -سيراليوف -نادر السيوفي، حروب الموارد في أفريقيا: الكونغو الديمقراطية 556 ج. السوداف )الخرطـو

 .46 -40 ص (،2008األكاديمية، 
 .166 -163 ص (،2000محمد سميماف محمد، السوداف حروب الموارد واليوية )المممكة المتحدة: دار كيمبردج لمنشر،  557
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لـ تنتِو حالة التمايز بيف األقاليـ السودانية في توزيع الموارد بالوصوؿ إلى مرحمة التحرر الوطني 

نما بقيت عمى حاليا في مختمؼ مراحؿ عممية الحكـ البلحقة. ويمكف تفسير سموؾ النظاـ  واالستقبلؿ، وا 

دارتو الخاطئة ليذه المسألة بما  يمي: عدـ التحرر مف التبعية المزمنة، وغياب القيـ السياسي السوداني وا 

الديمقراطية مف جدوؿ أعمالو خاصة في مجاؿ الشراكة السياسية واالقتصادية، والصراع عمى السمطة 

 . 558وليس عمى خدمة الصالح العاـ واألىداؼ الوطنية العميا

والتوزيع، وتقويض االتفاقيات تعتبر ىذه القضايا أبرز مسببات فشؿ الدولة في إدارة عمميتي التنمية 

والمبادرات المختمفة التي جرت بيف المركز واألطراؼ لتقاسـ الموارد خبلؿ مرحمة االستقبللػ وآخرىا اتفاقيتا 

مشاكوس ونيفاشا في بداية األلفية الثالثة. ومف األمثمة العممية التي يمكف اإلشارة إلييا في ىذا الصدد 

عة النفطية التي كانت أحد المسببات الرئيسية لمنزاع بيف الشماؿ والجنوب فشؿ الدولة في إدارة ريع السم

في فترة حكـ البشير، إذ استحوذ المركز عمى معظـ عوائد النفط، في حيف كانت حصة الجنوب، الذي 

احتوى غالبية مخزونو االستراتيجي محدودة جدًا، وال تمبي الحد األدنى مف االحتياجات األساسية كالتعميـ 

 . 559الصحةو 

أحد األزمات الرئيسة التي رافقت نشوء  بكؿ مفاعيمو في المحصمة النيائية، كاف الُمحدد االقتصادي

، وواجيت حكوماتيا الوطنية في مختمؼ مراحؿ عممية الحكـ المدنية 1956الدولة السودانية الحديثة عاـ 

ًا يجمع التناقضات السودانية العرقية والعسكرية. فقد فشؿ النظاـ السياسي في جعؿ االقتصاد قاسمًا مشترك

والمغوية والدينية في إطار ىوية وطنية واحدة ضمف حيز جغرافي موحد ومحدد. كما كانت اإلدارة 

                                  
 -58، 54 -50 ص ج. السوداف، -أنجوال -سيراليوف -السيوفي، حروب الموارد في أفريقيا: الكونغو الديمقراطية نادر 558
 ، مرجع سابؽ.83 -78، 65
 -58، 54 -50 ص ج. السوداف، -أنجوال -سيراليوف -السيوفي، حروب الموارد في أفريقيا: الكونغو الديمقراطية نادر 559
 المرجع نفسو.، 83 -78، 65
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الخاطئة ليذا الُمحدد سببًا ميمًا في حالة التأـز بيف الفرد والمجتمع والدولة، وبيف المركز واألطراؼ، 

ا تغّيرت خارطة السوداف السياسية بوصوؿ الجنوب إلى مرحمة وصواًل إلى انييار أركاف الدولة عندم

 .2011االنفصاؿ واالستقبلؿ عاـ 

 فاغيل الاجامتغيةإمل بحث إمثاين:إمل 

 في ىذا المبحثتـ نقاشيا، نسمط الضوء  تي، الةواالقتصادي ة، السياسيةالسابق فاعيؿعطفًا عمى الم

تتطمب إذ راؽ والسوداف، أال وىو الجانب االجتماعي. عمى الجانب الثالث مف جوانب أزمة الدولة في الع

معالجة ىذا الجانب الوقوؼ عند قضايا عديدة لموصوؿ إلى فيـ متكامؿ لما تعاني منو الدولتاف. وىذه 

الكينونة  . ثانيًا،النظاـ التعميمي التربوي، والصحة، ومسألة الفقر القضايا عمى النحو اآلتي: أواًل،

، ومسألة االجتماعية لمدولة، أي تركيبتيا االجتماعية، وممف تتشّكؿ، وموقع األقميات فييا والعبلقة معيا

قاش المسائؿ في ن ةالخارجي فاعيؿ. كما يجدر التذكير بحضور الماليجرة والنزوح الداخمي )ترييؼ المدف(

ويجدر  .ةوالخارجي ةالداخمي فاعيؿبيف الم ال يمكف فييا الفصؿالمذكورة آنفًا في بعض الجوانب التي 

اإلشارة أف المفاعيؿ االجتماعية، بجانب المفاعيؿ األخرى، لعبت دورًا ميمًا في تفكيؾ سيادة الدولة في 

  الحالتيف، وتيديد وحدتيا وسبلمة أراضييا. 

ياة االجتماعية، التعاطي السيء مع أساسيات الحتتناوؿ المبحث مف فقرتيف، الفقرة األولى يتكوف ىذا 

 بينما تتناوؿ الفقرة الثانية أزمة التركيبة السكانية.

 إمتؼاظي إميسء مع أأساس يات إحلياة الاجامتغية فلرة إلأوىل:إم

إف فشؿ السياسات االجتماعية لمدولتيف العراقية والسودانية في التعامؿ والتعاطي مع أساسيات الحياة 

مفرد يعني فشميما في استجبلب رضى المواطف في كبل البمديف، وىو االجتماعية األكثر اىتمامًا بالنسبة ل
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ما يعني أف إمكانية السيطرة عمى أي حراؾ داخمي مصيره الفشؿ، وذلؾ كوف ىذه الدوؿ لـ تقدـ ألفرادىا 

 إلى تيديد استقرارىا وسيادتيا ووحدة أراضييا. بالنتيجة ما يحوؿ بينيـ وبيف الخروج عمييا، وىو ما أدى

 فشل إمنظام إمتؼوميي وإمرتبوي أأواًل:

 الحالة العراقية . أ

التربوي،  -النظاـ التعميمي ىامف أبرز  قضايا عديدة، جتماعيالدولة العراقية عمى الصعيد اال واجيت

الذي ُيعد العمود الفقري لبناء األمة أو الدولة، فيو الُمحدد األبرز في تكويف الوعي المشترؾ، وىو الرافعة 

الحقيقية لمعمميتيف السياسية واالقتصادية لمدوؿ والمجتمعات، غنيًة كانت أـ فقيرة. فالتعميـ ىو الذي ُيقّرب 

مف الدولة، واليوية العامة التي يتـ تربيتيـ عمييا أو العكس، وىو الذي يوصؿ  الفرد والجماعات المختمفة

 الدولة إلى ناصية التقدـ والعمراف أو يحرميا مف ذلؾ.

إذا ما تـ تحميؿ الواقع العراقي نجد أف وضعو ال يختمؼ كثيرًا عف وضع البمداف األخرى التي  

العثمانيوف لـ يتعامموا مع مسألة التعميـ في األقاليـ التي تعرضت لمحكـ العثماني والظاىرة االستعمارية. ف

نما كاف التوجو نحو ىذه المسألة بعدما دّب الوىف في أركاف  خضعت لحكميـ بشكؿ مبكر وجدي، وا 

الدولة. فالعراؽ اعتمد لقرابة ثبلثة قروف ونصؼ مف أصؿ أربعة قروف ونّيؼ مف الحكـ العثماني عمى 

سيطة كالكتاتيب ذات الطابع الديني والطائفي، غير المنظمة، لمعالجة الفراغ الناجـ مراكز تعميمية قميمة وب

بالتالي، لـ يعرؼ العراؽ التعميـ الرسمي المنظـ وشبو الموحد إال في النصؼ و عف القصور العثماني. 

يف المناطؽ ميمًا مف غياب الوعي المشترؾ ب اً الدولة العثمانية. ُيفسر ىذا جزءقرف ونّيؼ في نياية عيد 

العراقية الثبلث، الموصؿ وبغداد والبصرة، التي كانت بمثابة دويبلت غير مترابطة إلى حد كبير. كما لـ 



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

285 
 

تثمر ىذه الخطوة العثمانية المتأخرة عمى أىميتيا، ولـ تَر النور طويبًل بسبب تغّير موازيف القوى، 

 .560ب العالمية األولىوتصاعد حدة التنافس االستعماري الذي أنيى وجودىا بعد الحر 

بعد تحوؿ العراؽ إلى مستعمرة بريطانية، أصبحت العممية التعميمية بيد المستعمر، الذي لـ يرد 

نما  توظيفيا لبناء دولة ومؤسسات عراقية مستقمة ومتطورة أو بناء مجتمع واحد متعمـ ومثقؼ ومتماسؾ، وا 

دؼ وجوده، وحتى تخدـ أىداؼ استمراره في ليحـر العراؽ مف الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ التي تتناقض وى

حكـ العراؽ. بالتالي، تحّكـ االستعمار بكؿ تفاصيؿ العممية التعميمية، وحصرىا عمومًا في عمر ُمحدد، 

ىو فترة ما قبؿ الثانوي، وحاوؿ تمزيقيا، وجعميا ىشة مف خبلؿ إقامة أنظمة تعميمية خاصة باألقميات 

مف امتداد النظاـ التعميمي الرسمي الموحد، حتى يمنع الوصوؿ إلى  ومكونات المجتمع الصغيرة، والحد

الوعي المشترؾ، ويسمخ الفرد عف ىويتو العامة. واألخطر مف ذلؾ ىو تحديد ما يمكف تدريسو، وحذؼ ما 

 . 561ال يتماىى ومشروعو االستعماري

مف مختمؼ األعمار  رغـ التحسف النسبي في جودة العممية التعميمية، وفي عدد الممتحقيف بصفوفيا

، مّثؿ غياب االستقرار في الحياة السياسية واالقتصادية، 1932واألجناس والمناطؽ بعد االستقبلؿ عاـ 

ووقوع العراؽ في دائرة التبعية المزمنة، وديمومة الرقابة الخارجية، واالشتراطات التي فرضت عميو مسبقًا، 

 . 562ة األمـ، سببًا في جعؿ تأثير ىذا التحسف ضئيبلً فيما يخص األقميات، لنيؿ االستقبلؿ وعضوية عصب

                                  
)البصرة: مركز دراسات الخميج العربي، جامعة  1932-1869إبراىيـ خميؿ أحمد، تطور التعميـ الوطني في العراؽ  560

 .65 -61، 42 -36، 27 -25 ص (،1982البصرة، 
 ، المرجع نفسو.156 -151، 75 -71 ص ،1932-1869إبراىيـ خميؿ أحمد، تطور التعميـ الوطني في العراؽ  561
 ص (:2012) 4مد فكاؾ البدراني، "التعميـ في العراؽ إباف العيد الممكي"، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية، عدد أح 562

 ،2016-5-5. المجبلت األكاديمية العممية العراقية. بتاريخ 709 -704
 iasj?func=fulltext&aId=4481http://www.iasj.net/  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4481
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ذابة ما ورثتو مف الحقبتيف العثمانية  لـ تتمكف الدولة العراقية خبلؿ الحكـ الممكي، مف صير وا 

واالنتدابية، مف تعميـ مذىبي وطائفي وعرقي لصالح التعميـ الرسمي الوطني الموحد. وبالتالي، لـ تستطع 

ورة خمؽ وعي مشترؾ أو تعزيز مفيوـ الدولة وأركانيا في ذىنية األفراد وسموكيـ. الدولة في الحقبة المذك

حيث بقيت الكثير مف المؤسسات التعميمية بيد الطوائؼ واألقميات، ومف المعموـ أف ىذا النوع مف 

 . 563المؤسسات يربي األفراد عمى اليوية الطائفية الضيقة أكثر مف اليوية العامة الجامعة

لعيد الجميوري في العراؽ، ظيرت تغّيرات جوىرية إيجابية في العممية التعميمية، كانت مع بداية ا

ذروتيا في عقد السبعينيات مف القرف الماضي، نتيجة لمتحسف الممحوظ في المناخيف السياسي 

ؿ واالقتصادي. فقد توسعت دائرة التعميـ الوطني، وتقمصت رقعة التعميـ الطائفي والمذىبي، وزاد اإلقبا

عمى التعميـ مف مختمؼ الشرائح المجتمعية سّيما مع تولي الدولة دفع تكاليؼ الدراسة، وتحسف الموقع 

الطبقي لعدد كبير مف الناس. كما بدأت المؤسسات التعميمية عمى مختمؼ أصنافيا، أكاديمية وبحثية 

متخصصيف في مختمؼ ومينية، تغذي الدولة وقطاعيا العاـ العريض بما تحتاجو مف متعمميف وخبراء و 

 . 564حقوؿ المعرفة

بالتالي، أصبح العراؽ في الفترة الجميورية منافسًا قويًا في التعميـ، عمى األقؿ إقميميًا. مف جية و 

أخرى، أثرت االضطرابات السياسية في بداية الثمانينيات وتدحرجيا بشكؿ تصاعدي سمبًا عمى تمكيف 

نجاز قضايا عديدة أخفؽ بيا النظاـ الممكي مف الدولة مف قطؼ ثمار التحوؿ في العممية ال تعميمية، وا 

قبؿ، مثؿ خمؽ الوعي المشترؾ، تعزيز مفيوـ الدولة وأركانيا، تعزيز اليوية الجمعية العامة. ُيضاؼ إلى 

ذلؾ، أنو إذا ما تـ ربط واقع التعميـ بحالة التذبذب في سمـ النظاـ الطبقي، ُيستنتج أف التدىور الذي 
                                  

 .، المرجع نفسو709 -704أحمد فكاؾ البدراني، "التعميـ في العراؽ إباف العيد الممكي"، ص  563
عدناف ياسيف مصطفى، "التنمية االجتماعية في العراؽ: المسارات واآلفاؽ مع التركيز عمى شبكات األماف االجتماعي"،  564

 .77 -76، 73 -71ص(: 2003 ،295عدد  روت، مركز دراسات الوحدة العربية،لبناف: بي مجمة المستقبؿ العربي،)
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ئح الوسطى والعاممة في الربع األخير مف القرف العشريف، انعكس سمبًا عمى العممية أصاب الشرا

التعميمية، ألف أبناء ىذه الشرائح اضطروا لمتسرب مف المدارس أو العمؿ أو البقاء في البيوت، بسبب 

 .565صعوبة الظروؼ المادية والحياتية بشكؿ عاـ

تمع والدولة التباسًا وتوترًا. ناىيؾ عف الحالة االجتماعية بالتالي، ازدادت العبلقة ما بيف الفرد والمجو  

الصعبة التي وصؿ إلييا العراؽ في السنوات األخيرة، والتي جاءت ُمكممة لمتدىور الذي شيده الربع 

األخير مف القرف الماضي. حيث ترافؽ مع التغّيرات السمبية في النظاـ الطبقي، والعممية التعميمية التربوية 

اجتماعية أخرى تأثرًا باألحواؿ السياسية واالقتصادية، كاف أبرزىا قصور الدولة في تأدية وظائفيا  تغّيرات

الصحية، وتوفير الحريات االجتماعية لؤلفراد، وعجزىا عف مواجية ظاىرة النزوح واليجرة التي تصاعدت 

. زد عمى ذلؾ، فشؿ الدولة، )وىذا ما ستناقشو الدراسو في نياية ىذا الجزء( حّدتيا في السنوات األخيرة

جّراء الحروب المتتالية منذ مطمع الثمانينيات مف القرف الماضي، في تأميف مؤسساتيا التعميمية والتراثية 

 الغنية بالكنوز الحضارية والثقافية والتاريخية.

 الحالة السودانية . ب

ئج المطموبة لمبناء والعمراف. لـ تُنتج سياسات الدولة السودانية في مراحميا المختمفة المخرجات والنتا

فعندما حصمت الدولة عمى استقبلليا لـ يكف لدييا برنامج عممي تنفيذي إلحداث النيضة العممية، التي 

تعتبر حجر األساس في بناء السوداف الذي تعرض لعوامؿ سمبية كثيرة في الحقب السابقة، ال سّيما في 

                                  
عدناف ياسيف مصطفى، "التنمية االجتماعية في العراؽ: المسارات واآلفاؽ مع التركيز عمى شبكات األماف االجتماعي"، ص  565
 .، المرجع نفسو77 -76، 73 -71
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نما كاف تركيزىا منصب ًا عمى تخريج أكبر عدد مف المتعمميف في الحقوؿ المعرفية الفترة االستعمارية، وا 

 . 566المختمفة دوف أف تولي اىتمامًا لمدى خدمة ذلؾ لمعممية التنموية المفترضة

ارتفعت أعداد الطمبة في الجامعات بسمسمة متوالية وبشكؿ كبير جدًا في العقد األخير مف القرف 

ازدادت أعداد الطمبة في مؤسسات التعميـ العالي أكثر مف . فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، 567المنصـر

ثبلثة أضعاؼ منذ أف تولى عمر البشير الحكـ في نياية الثمانينيات مف القرف الماضي وحتى بداية 

ألفًا في األياـ األولى لحكـ البشير. في  60ألفًا بعد أف كاف  201األلفية الحالية. فقد أصبح عددىـ 

ج الفكري ليذه المؤسسات متدنيًا جدًا مقارنة بالكـ اليائؿ مف الخريجيف. ولتوضيح ذلؾ المقابؿ، كاف اإلنتا

 79ُيشار إلى أف مؤسسات التعميـ العالي في القطاعيف العاـ والخاص لـ يتعّد إنتاجيا البحثي مجتمعًة 

 . 568ةكتابًا خبلؿ الفترة ذاتيا. وىذا يدؿ عمى أف الجامعات كانت تخّرج طمبة ولـ تنتج معرف

بالتالي، لـ ُيشّكؿ التعميـ أولوية في حسابات النظاـ السياسي السوداني، وىذا يتضح أكثر مف حالة و 

التذبذب في حجـ المخصصات المالية التي رصدت في فترات مختمفة لدعـ العممية التعميمية. وُيبلحظ أف 

ترتفع مخصصات التعميـ بشكؿ  ىذا التذبذب لو عبلقة بالنظاـ القائـ. ففي ظؿ الحكومات المدنية كانت

ممحوظ كما حدث في منتصؼ الثمانينيات مف القرف الماضي بعد رحيؿ النميري عندما وصمت نسبتيا 

% مف الموازنة العامة. في المقابؿ كانت تتراجع ىذه النسبة في ظؿ الحكومات العسكرية كما 15إلى 

% مف الموازنة 8حيث أصبحت النسبة حصؿ في نياية ىذا العقد مع صوؿ عمر البشير لسدة الحكـ، 

                                  
، 353 -347، 342 -337 ص ،2012الثقافية لممسألة السودانية عويس، إرىاصات الوعي ونكساتو: الجذور خالد   566

 مرجع سابؽ.
، 353 -347، 342 -337 ص ،2012عويس، إرىاصات الوعي ونكساتو: الجذور الثقافية لممسألة السودانية خالد  567

 .المرجع نفسو
يد مف اإليضاح حوؿ سياسة التعميـ لمز  ،2012عويس، إرىاصات الوعي ونكساتو: الجذور الثقافية لممسألة السودانية خالد  568

 .، المرجع نفسو353 -337 ص في السوداف انظر إلى الصفحات التالية:
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. وعميو، انعكس ىذا التذبذب سمبًا عمى العممية التعميمية، وذلؾ ألف البناء في التعميـ يحتاج إلى 569العامة

 تواصؿ دائـ ومنظـ، ومنحو أولوية في مخصصات القطاعات األساسية في الموازنة العامة. 

في السوداف ىو استمرار االضطرابات السياسية  كاف التحدي الذي وقؼ أماـ نيضة التعميـ وتطوره

واألمنية. فقد فرض ىذا الواقع مزيدًا مف التراجع في جودة العممية التعميمية، وىذا يعود لسببيف: األوؿ، 

تخصيص الجزء األكبر مف الميزانية العامة لمجيش في ظؿ ما واجيو السوداف مف تحديات داخمية. 

ة الداخمية مف مناطؽ االشتباؾ، وىو ما تطمب إمكانيات اقتصادية وتعميمية والثاني، ظاىرة النزوح واليجر 

ىائمة فشمت الدولة في تأمينيا ومعالجتيا. لقد شّكؿ ما سبؽ أضرارًا كبيرة عمى التعميـ في األماكف التي 

لبيتيـ مف تدفؽ إلييا النازحوف، بسبب محدودية الموارد المادية والبشرية البلزمة لمتعامؿ معيـ، ولكوف غا

 .570مستوًى تعميمي متدفٍ 

ولتفصيؿ واقع التعميـ في السوداف بشكؿ أكبر، تجدر اإلشارة إلى فترة االستقرار النسبي التي أعقبت 

بيف الشماؿ والجنوب وحتى انفصاؿ األخير واستقبللو. ففي ىذه الفترة ظير  2005اتفاقية نيفاشا عاـ 

اؿ الدولة السودانية واستمرار قصورىا تجاه العممية التعميمية، العديد مف المؤشرات العامة التي عكست إىم

% مف طمبة المدارس في السوداف 50وعدـ استثمارىا لمتوقؼ القتاؿ نسبيًا. وأبرز ىذه المؤشرات: "أف 

% مف الغرؼ 51وخاصة في المرحمة األساسية ليس ليـ مقاعد يجمسوف عمييا أثناء الدراسة، و 

% مف 77% مف المدارس ليس لدييا خدمات اتصاؿ، و 83تبداؿ أو ترميـ، و المدرسية تحتاج إلى اس

                                  
، 353 -345، 342 -337 ص، 2012عويس، إرىاصات الوعي ونكساتو: الجذور الثقافية لممسألة السودانية خالد  569

 ، مرجع سابؽ.19 ص داعياتو اإلقميمية والدولية،النور، استفتاء جنوب السوداف وتلممزيد انظر: إبراىيـ . المرجع نفسو
مركز السوداف  –خضر الخواض جاد الرب، "اليجرة الداخمية بالمجتمع السوداني: األنماط واآلثار"، مجمة آفاؽ اليجرة  570

، عدد  -لدراسات اليجرة والتنمية والسكاف  ، 2016-10-10. بتاريخ: 46 -45 ص (:2013) 11الخرطـو
http://search.mandumah.com/Record/642572 

http://search.mandumah.com/Record/642572
http://search.mandumah.com/Record/642572
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. ولـ يختمؼ 571% مف المدارس بدوف حواسيب"93.4المدارس ال يوجد لدييا خدمة اسعاؼ أولي، و 

% مف متطمبات التعميـ في السنوات 60الحاؿ بعد انفصاؿ الجنوب. فقد فشمت الدولة أيضًا في تغطية 

 .572ؿالتي أعقبت االنفصا

مف جانب آخر، لـ تستثمر الدولة السودانية بشكؿ عاـ المناىج التعميمية لمتربية عمى اليوية العامة 

نما كاف تركيز النظاـ السياسي، سّيما في فترات الحكـ 573والتجنيد لقضايا التنمية واالقتصاد والصحة . وا 

لمطبقة الحاكمة، لضماف ديمومتيا  العسكري، منصبًا عمى تجيير المناىج التعميمية لخدمة الفكر السياسي

وبقائيا. وكاف طابع ىذا الفكر إسبلميًا في أغمب األحياف، وليس وطنيًا، وىو ما شّكؿ عامبًل مساعدًا في 

التجنيد وتعبئة الموارد لممجيود الحربي عمى حساب جيود التنمية وتحقيؽ التكامؿ واالندماج. زد عمى 

نيا حساسية المسائؿ المتعمقة بالحداثة والحريات واحتراـ األقميات. ذلؾ، أف المناىج لـ ُتراعي في مضمو 

فقد جرى التركيز في المناىج عمى المنحى اإلسبلمي مع إىماؿ المناحي األخرى الضرورية إلنتاج جيؿ 

 .574مف المواطنيف المنتميف لدولة السوداف

                                  
571 World Data on Education," Donnees mondiales de I education, Datos Mundiales de 
Education", seventh edition, 2010. Retrieved on: 4-11-2016, 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-
versions/Sudan.pdf 
572 www.unicef.org, "Sudan Education Sector", Issue 1, 2014, P: 1. Retrieved on: 4-11-2016, 
https://www.unicef.org/sudan/Sudan_Education_Sector_Quarterly_Bulletin_-_Issue_1.pdf 
573 Prof. G. L. Arora: UNESCO Consultant, " Republic of Sudan, Sudan Basic Education Sub-
Sector Study: Analysis of Curriculum and Suggestions for National Curriculum Framework", P: 
28-29. Retrieved on: 5-11-2016, 
http://portal.unesco.org/education/en/files/33341/10944555433sudan_curriculum.pdf/sudan_cu
rriculum.pdf 

 رجع سابؽ.، م367 -355، 349 ص ،2012عويس، إرىاصات الوعي ونكساتو: الجذور الثقافية لممسألة السودانية خالد  574

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sudan.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sudan.pdf
http://www.unicef.org/
https://www.unicef.org/sudan/Sudan_Education_Sector_Quarterly_Bulletin_-_Issue_1.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/files/33341/10944555433sudan_curriculum.pdf/sudan_curriculum.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/files/33341/10944555433sudan_curriculum.pdf/sudan_curriculum.pdf
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 اثهيًا: إهتشار إمفلر وضؼف إمرػاية إمصحية

 حالة المجتمع العراقي . أ

 اهرة إمفلر وإهؼاكسها ػىل إجملمتع إمؼرإيقظ .1

شّكؿ الفقر مؤشرًا ميمًا عمى فشؿ السياسات االجتماعية لمدولة العراقية. ورغـ أف العراؽ مف الدوؿ 

األغنى في امتبلؾ الموارد، إال أنو مف الدوؿ األضعؼ عمى مستوى المعيشة والفقر سّيما خبلؿ العقود 

لخميج األولى وحتى تاريخو. فخبلؿ ىذه الفترة شيد العراؽ ظروفًا سياسية الثبلثة الماضية، أي منذ حرب ا

واقتصادية وأمنية معقدة وضعت شريحة كبيرة مف العراقييف في دائرة الفقر والبطالة واألمية. وأصبحت 

. قد 575ىذه القضايا سمات عامة يتسـ بيا المجتمع العراقي مف جية، وجزًء مف أزمة دولتو مف جية ثانية

عزى ىذا الواقع بشكؿ مباشر إلى عامميف أساسييف: األوؿ، حرب الخميج األولى والثانية وما أعقبيما مف يُ 

حصار عمى العراؽ، والثاني: سياسة الدولة العراقية التي لـ توِؿ اىتمامًا لمعممية التنموية المفترضة بقدر 

 . 576القضايا االجتماعية االىتماـ الذي أولتو لممجيود الحربي ضد إيراف والكويت عمى حساب

لتوضيح أثر العامميف الُمشار إلييما أعبله عمى أوضاع الفقر في العراؽ، ُيمكف اإلشارة إلى مجموعة 

% فقط مف عموـ العراقييف، في 28مف المؤشرات ذات الداللة اإلحصائية. لـ يشمؿ مفيوـ الفقر المطمؽ 

رجت النسبة الكبيرة المتبقية في إطار ىذا مطمع التسعينيات مف القرف الماضي. في المقابؿ، اند

                                  
 ، 2016-11-24. بتاريخ: 7 ص (:2007الموصؿ، ) –حاـز محمد المييبي، "الفقر ظاىرة متعددة األبعاد"، العراؽ  575

http://bit.ly/2frUkiW 
حسف طبرة، "دور الفساد في تعميؽ مظاىر الفقر في العراؽ: الكمفة االجتماعية لمفساد"، العراؽ: ىيئة النزاىة، مجمة النزاىة  576

 ،2016-11-24. بتاريخ: 24 -19 ص والشفافية لمبحوث والدراسات، العدد السادس:
mag/r06/pdf/p02.pdf-http://www.nazaha.iq/images/nazaha 

http://bit.ly/2frUkiW
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p02.pdf
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p02.pdf
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، وذلؾ لعدـ تمكنيا مف توفير متطمبات الحياة الرئيسية. وقد تفشت في صفوؼ ىذه الفئة 577المفيـو

. وىنا تجدر اإلشارة عمى 578االجتماعية ذات العدد الكبير مظاىر البطالة واألمية وسوء األحواؿ الصحية

مولود تقريبًا  100عدد المواليد الذيف لـ يطميـ الموت عند الوالدة،  سبيؿ المثاؿ أنو في ىذه الفترًة كاف

. وىذه األعراض ىي جزء مف أزمة اجتماعية واقتصادية شاممة تعرض ليا 579حالة والدة 1000مف كؿ 

العراؽ. فقد تراجع الناتج القومي اإلجمالي ثبلثة أضعاؼ ما كاف عميو الحاؿ في الثمانينيات مف القرف 

 .580وىذا ينطبؽ عمى دخؿ األفراد ومستوى معيشتيـالعشريف، 

لـ تنجح سياسة الحكومة العراقية إباف الحصار في التخفيؼ مف وطأة الفقر أو األزمة عمى المجتمع 

رغـ قياميا بتوزيع مساعدات عينية غذائية، إما مجانًا أو بأسعار اإلنتاج فقط، عمى فئات عديدة مف 

كنت ىذه السياسة مف الحفاظ عمى بقاء األفراد دوف أف ُتحسف مف العراقييف. في أحسف األحواؿ، تم

. ومما فاقـ مف حدة األزمة أنو بعد عاـ مف تعرض العراؽ 581ظروفيـ المعيشية أو الحياتية الصعبة

أصبح غالبية العراقييف يعتمدوف عمى الرزمة الغذائية الحكومية جّراء  2003لبلحتبلؿ المباشر عاـ 

 . 582الفقر والبطالة استمرار تفشي ظواىر

                                  
المياجر، الفقر محمد كاظـ كاف توزيع أفراد المجتمع العراقي وفقًا لمفيـو الفقر المطمؽ معكوسًا قبؿ الحصار بثبلثة أعواـ.  577

  ، مرجع سابؽ.49 ص في العراؽ: قبؿ وبعد حرب الخميج،
 ، مرجع سابؽ.24 -19 ، صميؽ مظاىر الفقر في العراؽ: الكمفة االجتماعية لمفساد"طبرة، "دور الفساد في تعحسف  578

579 Jean Dreze and Haris Gazdar, "Hunger and Poverty in Iraq, 1991", World Development Vol. 
20, No. 7: 943. Retrieved on: 24-11-2016.  
http://www.sas.upenn.edu/~dludden/DREZEgazdarIRAQ1991.pdf 

 ، مرجع سابؽ.22 -21، 15 -14صالمياجر، الفقر في العراؽ: قبؿ وبعد حرب الخميج، محمد كاظـ  580
 ، المرجع نفسو.40 -38 الفقر في العراؽ: قبؿ وبعد حرب الخميج، ص ،محمد كاظـ المياجر 581
  ، مرجع سابؽ.12 ، ص"الفقر ظاىرة متعددة األبعاد" ،المييبيحاـز محمد  582

http://www.sas.upenn.edu/~dludden/DREZEgazdarIRAQ1991.pdf
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، فشمت الحكومات العراقية المتتالية، 2003مع تغّير النظاـ العراقي إثر االحتبلؿ األمريكي عاـ 

وحتى تاريخو، أخذت ظاىرة الفقر  2006كسابقاتيا، في معالجة األوضاع االجتماعية لمسكاف. فمنذ عاـ 

ية واألمنية واالقتصادية التي لـ تستقر. ووفقًا في العراؽ تتذبذب صعودًا وىبوطًا تأثرًا بالتطورات السياس

إلحصائيات البنؾ الدولي، كاف متوسط الفقر في العراؽ بعد ثبلثة أعواـ عمى االحتبلؿ األمريكي 

% 14.6، ثـ انخفض إلى النصؼ في السنوات التي أعقبت خروج االحتبلؿ، حيث أصبح 27.7%583

 . 2014584عاـ 

 إلأوضاع إمصحيةتدهور  .2

كاف الجانب الصحي في العراؽ مؤشرًا إضافيًا عمى أزمة الدولة العراقية، ال سيما منذ الحرب العراقية 

وحتى تاريخو. لـ يشيد العراؽ في ىذه الفترة الطويمة نسبيًا استقرارًا سياسيًا أو  1980اإليرانية عاـ 

العراقية مف مستوًى معيشي وصحي  اقتصاديًا أو أمنيًا في عبلقاتو الداخمية والخارجية، وتحولت الدولة

وتعميمي مرتفع نسبيًا، مقارنة مع األقطار العربية، إلى مستوى منخفض في ىذه المجاالت األساسية 

ظير تراجع القطاع الصحي في جوانب عديدة منيا: زيادة عدد األميات المواتي وقد لؤلفراد والمجتمع. 

والدة، وذلؾ نتيجة لمحصار الشديد  100,000فاة لكؿ حالة و  177يتعرضف لمموت أثناء الوالدة، فبمغ 

                                  
583 The World Bank, "Living Standards, Inequality, and Poverty". Retrieved on: 26-11-2016, 
http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/Confronting_Poverty_In_Iraq_E_Chapt
er_3.pdf 
584 World Bank and Government of Iraq and Kurdistan Region, "Poverty in Iraq, 2012-2014", 
2015. Retrieved on: 26-11-2016, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/239351468915807676/pdf/106991-WP-P154864-
PUBLIC-PovertyinIraqfinal.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/Confronting_Poverty_In_Iraq_E_Chapter_3.pdf
http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/Confronting_Poverty_In_Iraq_E_Chapter_3.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/239351468915807676/pdf/106991-WP-P154864-PUBLIC-PovertyinIraqfinal.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/239351468915807676/pdf/106991-WP-P154864-PUBLIC-PovertyinIraqfinal.pdf
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، إضافة إلى نسبة وفيات 2003585وحتى عاـ  1990الذي ُفرض عمى العراؽ منذ حرب الكويت عاـ 

%، وفي عدد 10األطفاؿ العالية التي تـ تناوليا سابقًا. وكانت نسبة االنخفاض في عدد المستشفيات 

  .586%32المراكز والمؤسسات الصحية 

، مع كؿ مف إيراف والكويت ت النتيجة العامة التي أعقبت الحروب الثبلثة التي خاضيا العراؽكان

أف نسبة اأُلسر التي تمتعت بالخدمات الصحية منذ االحتبلؿ األمريكي عاـ  والواليات المتحدة األمريكية،

لعراقييف، % فقط مف عموـ ا35، كما أشارت بعض المصادر العراقية، كانت 2010وحتى عاـ  2003

. وقد ُيعزى ذلؾ لضعؼ مؤسسات الدولة العراقية، 587أما النسبة المتبقية فقد ُحرمت مف تمؾ الخدمات

واستنزاؼ مواردىا في المجيود الحربي، وىشاشة بنيتيا التحتية بشكؿ عاـ، وتفشي ظاىرة التطرؼ 

 والفوضى، وفشؿ السياسات االجتماعية لمدولة العراقية.  

لمجاالت المذكورة أعبله في األرياؼ والمدف عمى حد سواء، وأشارت بعض ظير التراجع في ا

المصادر العراقية، أف األرياؼ التي عانت تاريخيًا مف ضعؼ الخدمات الصحية والتعميمية، أصبحت 

مبلذًا آمنًا لمنازحيف والفاريف مف المدف جّراء الحروب والحصار وتفشي التطرؼ والفوضى، األمر الذي 

مف الضغط عمى بنيتيا الصحية التحتية اليشة، وفاقـ مف معاناتيا، ال سيما وقد وصمت نسبة  سبب مزيداً 

                                  
والدة، أما في  100,000وفاة لكؿ  117كاف عدد وفيات األميات أثناء الوالدة في عقد الثمانينيات مف القرف الماضي،  585

عراقية في السياسة  حالة. ميدي الحافظ، اآلف والغد: معالجات 177حالة وفاة، بزيادة  294التسعينيات فقد بمغ العدد 
 .116 ص (،2012واالقتصاد )بغداد: دار ميزوبوتاميا، 

 ، مرجع سابؽ.116 -111 ص ميدي الحافظ، اآلف والغد: معالجات عراقية في السياسة واالقتصاد، 586
 ص ،(2015عباس فاضؿ السعدي، أبحاث في التنمية المكانية والسكاف في العراؽ )عماف: دار أمجد لمنشر والتوزيع،  587
76 ،78. 
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، أي بعد خمس سنوات مف االحتبلؿ 2008588% في عاـ 6الزيادة الديموغرافية في الريؼ العراقي إلى 

 . 589األمريكي

 حالة المجتمع السوداني . ب

وثيقًا بعامميف رئيسييف أّوليما: قصورىا في تأدية يرتبط جانب ميـ مف أزمة الدولة السودانية ارتباطًا 

واجباتيا المتعمقة بالتنمية البشرية، حيث ُأىمؿ التعميـ والصحة وأصبح الفقر والجيؿ سمات عامة لؤلفراد 

والجماعات السودانية. وثانييما: الخمؿ في الجانب البنيوي واأليديولوجي والمسمكي لمدولة السودانية، 

الوقت مف خبلؿ حالة عدـ االستقرار التي عاشيا السوداف وما يزاؿ. ولعؿ أبرز والذي ظير طواؿ 

مظاىر ذلؾ الفشؿ أو الخمؿ، أف الدولة لـ تستقر مف حيث حدودىا وجغرافيتيا، وال مف حيث المكونات 

عة الديموغرافية جّراء تقسيـ السوداف وانفصاؿ الجنوب. ولتوضيح ما ورد أعبله، ُيمكف اإلشارة إلى مجمو 

 الصحة والفقر في فترة ما بعد االستقبلؿ. ضايا مف الوقائع المتعمقة بسياسات الدولة السودانية في ق

 إجلاهب إمصحي: .1

أىممت الدولة السودانية ىذا الجانب عمى غرار قطاع التعميـ. وُيستدؿ عمى عدـ االىتماـ في المجاؿ 

 1989تولي عمر البشير الحكـ عاـ الصحي مما يمي: كاف حجـ ما ُيخصص لمصحة، عمى األقؿ منذ 

% مف الموازنة السنوية العامة، مما جعؿ حصة الفرد 10، أقؿ مف 2011وحتى انفصاؿ الجنوب عاـ 

                                  
 %. 36تقريبًا  2008، وأصبحت في عاـ 1987% في عاـ 30تجدر اإلشارة أف سكاف الريؼ كانت نسبتيـ ال تتعدى  588
 ، المرجع نفسو.25 ص عباس فاضؿ السعدي، أبحاث في التنمية المكانية والسكاف في العراؽ، 589
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دوالر أمريكي. في المقابؿ، ُخصص  3السوداني مف المخصصات المالية السنوية لمصحة أقؿ مف 

 .590ؿ عمى الصعيد الدولي% مف الميزانية، وىي نسبة لـ يكف ليا مثي53لمجانب العسكري 

% مف 60% مف سكاف الشماؿ و40كانت أبرز النتائج السمبية والمباشرة ليذا التوزيع أف أكثر مف 

% مف السكاف لـ يحصموا عمى فرص الخدمات 95.69. كما أف 591سكاف الجنوب لـ يتمقوا تطعيمًا وقائياً 

قر في السوداف والبالغة نسبتيـ . ويجدر التنويو أيضًا أف مف ىـ تحت خط الف592الصحية بشكؿ جيد

% فقط مف السعرات الحرارية التي يحتاجيا الجسـ 21% قبؿ انفصاؿ الجنوب بعاميف كانوا يتمقوف 46.5

 .   593يومياً 

ومما زاد مف حدة األزمة، أف الدولة السودانية لـ تكف عادلة في توزيع الموارد الشحيحة في القطاع 

ائية التي قّدمتيا الدولة لمفئات العمرية المختمفة، ال سيما التطعيـ، الصحي مثؿ اإلجراءات الصحية الوق

التي ُقّدمت في المركز بضعؼ نسبتيا في األطراؼ، كما تركز وجود أكثر مف ثمثي األطباء في السوداف 

 . 594في المركز

                                  
 ، مرجع سابؽ.23 -20 ص ،الدوليةالنور، استفتاء جنوب السوداف وتداعياتو اإلقميمية و إبراىيـ   590
 .، المرجع نفسو23 -20 ص ،النور، استفتاء جنوب السوداف وتداعياتو اإلقميمية والدوليةإبراىيـ  591
"رؤية استراتيجية لمتخفيؼ مف حدة الفقر في السوداف"، رسالة ماجستير،  نواؿ قاسـ أحمد ومحمد حسف عمر )مشرفًا(، 592

بتاريخ:  (.pdf 6) 9، ص 2011 دار المنظومة، اإلسبلمية، معيد البحوث والدراسات االستراتيجية،السوداف: جامعة أـ درماف 
7-11-2016، 

http://search.mandumah.com/Record/569581 
593 Nuha Mohamed Elamin Ahmed, "Fighting Poverty in Sudan", IARIW-CAPMAS Special 
Conference “Experiences and Challenges in Measuring Income, Wealth, Poverty and Inequality 
in the Middle East and North Africa”, Cairo, Egypt, November 23-25, 2015. Retrieved on: 10-
11-2016, 
 http://iariw.org/egypt2015/nuha-ahmed.pdf 

  ، مرجع سابؽ.21 ص النور، استفتاء جنوب السوداف وتداعياتو اإلقميمية والدولية،إبراىيـ  594

http://search.mandumah.com/Record/569581
http://search.mandumah.com/Record/569581
http://iariw.org/egypt2015/nuha-ahmed.pdf
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 : وفلرن إهتشار موسع  .2

وغياب جيود التنمية البشرية. فيذا مؤشر آخر عمى فشؿ السياسات االجتماعية لمدولة السودانية، 

ورغـ أف السوداف مف الدوؿ األفريقية األوفر حظًا في امتبلؾ الموارد، إال أنيا كانت مف الدوؿ األفريقية 

األقؿ حظًا عمى مستوى المعيشة والفقر. وىذه المفارقة ناتجة عف سوء إدارة المصادر المتاحة، وسوء 

احؿ الحكـ المختمفة، ُيفسر جزءًا ميمًا مف أزمة الجانبيف . ولعؿ تفشي ظاىرة الفقر في مر 595توزيعيا

 التعميمي والصحي. 

ولتوضيح واقع الفقر في المرحمة األخيرة المتمثمة بحكـ البشير، ُيمكف اإلشارة إلى مجموعة مف 

 المؤشرات حوؿ حجـ ىذه الظاىرة. 

ات دائرة الفقر وبتفاوت دخؿ المجتمع السوداني في غالبيتو خبلؿ النصؼ األوؿ مف عقد التسعيني

%، بينما في الريؼ، الذي كاف 87بسيط بيف الريؼ والحضر. فقد كاف متوسط نسبة الفقر في الحضر 

وىذا المؤشر  %.91الدخؿ، فقد وصؿ المتوسط إلى مف المفترض أف ُيشكؿ مصدرًا ميمًا مف مصادر 

قتصادي ارتبط بالسمعة النفطية، وىو نسبيًا في نياية األلفية جّراء ما حصؿ مف نشاط ا انخفضالمرتفع 

خمسة أضعاؼ ما كاف  2008ما جعؿ الناتج القومي اإلجمالي يتحسف بوتيرة متصاعدة حتى وصؿ عاـ 

مميار.  53مميار دوالر إلى  10عميو الحاؿ في السنة األخيرة مف نياية القرف الماضي، حيث انتقؿ مف 

مية البشرية، حيث حافظ السوداف عمى موقعو المتأخر في لكف، لـ يؤِد ذلؾ التحسف إلى زيادة جيود التن

ترتيب الدوؿ وفقًا لمتطور البشري، وكاف تصنيفو عالميًا ضمف الخمسة عشرة دولة األخيرة قبؿ انفصاؿ 

                                  
، مرجع 7 -5، ص "رؤية استراتيجية لمتخفيؼ مف حدة الفقر في السوداف" عمر )مشرفًا(،ومحمد حسف أحمد نواؿ قاسـ  595

 سابؽ.
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. لـ يتغير ىذا الترتيب نحو األفضؿ في الفترة 596دولة تمت دراستيا 169الجنوب بعاـ واحد مف أصؿ 

نما بقيت الدولة السودانية تراوح مكانياالتي أعقبت االنفصاؿ واال  .597ستقبلؿ، وا 

اتسـ  حاليةف العقد األوؿ مف األلفية الورغـ التحسف الممحوظ الذي طرأ عمى الدخؿ القومي، إال أ

الفقر مرتفعًة في األرياؼ بنسبة  ِنسب بتوسع فجوة الفقر ما بيف الريؼ والحضر في السوداف، إذ بقيت

صاؿ الجنوب بعاميف، وانخفض في ذات الفترة في المدف ليصؿ إلى نصؼ % قبؿ انف57.6تصؿ إلى 

% قبؿ 20النسبة المنتشرة في الريؼ. وكذلؾ األمر بالنسبة لظاىرة البطالة التي قاربت نسبتيا في الريؼ 

% في نفس الفترة. بمعنى آخر، كاف متوسط 12انفصاؿ الجنوب بثبلثة أعواـ، بينما بمغت في الحضر 

. وقد انخفض ىذا 598% في السنوات القميمة التي سبقت استقبلؿ الجنوب16لة في السوداف نسبة البطا

 .  599%13.6لتتوقؼ نسبة البطالة عند  2014% عاـ 2.4المعدؿ المتوسط بمقدار 

ُيستدؿ مف التقارير والدراسات التي أجريت عمى الفقر في السوداف، والُمّبينة في اليامش، أف الدولة 

قصورًا في تأدية واجباتيا المتعمقة بالتنمية البشرية. وقد أدى ىذا القصور الذي بمغ ذروتو  السودانية عانت

                                  
596 Policy Brief," Poverty in the Sudan", June 2011, P: 2-3. Retrieved on: 10-11-2016, 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sifsia/docs/Policy%20Brief%20on%20Poverty%20in%20S
udan%20(PH%20AA)SE%20(3).pdf 
597 UNDP, Human Development Report 2015," Work for human development: Briefing note for 
countries on the 2015 Human Development Report, Sudan", 2015. Retrieved on: 10-11-2016, 
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SDN.pdf 
598 Ahmed, Nuha Mohamed Elamin. "Fighting Poverty in Sudan.” IARIW- CAPMAS Conference 
(Experiences and Challenges in Measuring Income, Wealth, Poverty and Inequality in the Middle 
East and North Africa). Egypt, )November 23-25, 2015). Retrieved on: 10-11-2016,  
http://iariw.org/egypt2015/nuha-ahmed.pdf 
599 Central Intelligence Agency, The World Fact Book, "Africa: Sudan", 2016, P: 5. Retrieved on: 
10-11-2016, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sifsia/docs/Policy%20Brief%20on%20Poverty%20in%20Sudan%20(PH%20AA)SE%20(3).pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sifsia/docs/Policy%20Brief%20on%20Poverty%20in%20Sudan%20(PH%20AA)SE%20(3).pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SDN.pdf
http://iariw.org/egypt2015/nuha-ahmed.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
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في العقد األخير مف القرف الماضي إلى فشؿ السياسات االجتماعية لمدولة السودانية، وىو ما فاقـ مف 

 حالة تأزميا.

 إمرتكيبة إمساكهية إمفلرة إمثاهية: أأزمة 

مى حد سواء مف الدوؿ التي األكثر تنوعًا مف حيث النسيج االجتماعي تعتبر العراؽ والسوداف ع

عدد كبير مف المكونات المجتمعية المختمفة والمنابت المتعددة حيث يوجد في كبل البمديف  المكوف ليما،

 أو المغة.  لكبل الشعبيف، سواء مف حيث القومية أو الديف أو المذىب

تتطمب ذكاًء خاصًا مف قبؿ الدولتيف في التعامؿ معو،  يفالمجتمعإف ىذه التركيبة المتنوعة لنسيج 

ألف أي خمؿ في التعامؿ يعني انقبلب محاوالت التقريب بيف فئات المجتمع ومكوناتو إلى حرب أىمية لف 

وكانت مظاىر الخمؿ في العراؽ والسوداف واضحة  ،وىذا المحظور ىو ما وقعت فيو الدولتيف ييدًا إوارىا.

 طي مع ىذا الممؼ.في التعا

 مل مع تنوع إمبنية الاجامتغية إملكوهة ندلوةلأأواًل: إمفشل يف إمتؼا

 الحالة العراقية متعددة المشارب . أ

عند الحديث عف المجتمع العراقي تظير صورة فسيفسائية ُمركبة تتألؼ مف وجييف، الوجو األوؿ: أف 

التي استقرت فيو، وأنتج تبلقحيا المجتمع  العراؽ شّكؿ حّيزًا توالت عميو مجموعة كبيرة مف الحضارات

العراقي بصورتو الفسيفسائية الحالية. أما الوجو الثاني، فيتمثؿ في وجود نمطيف لمحياة االجتماعية في 

العراؽ متضاديف في عبلقتيما بالدولة والعمراف: نمط البداوة ونمط الحواضر، وكؿ منيما يتجو عكس 

دولة ىشة، بحكـ الطابع البدوي الذي يستند أكثر عمى القبيمة كوحدة اآلخر. فعبلقة األوؿ عبلقتو بال
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وكياف اجتماعي وسياسي، يتحرؾ بسرعة مف مكاف لمكاف، ويفصؿ األفراد عف الكيانات األخرى، بما في 

ذلؾ الكياف األكبر المتمثؿ في الدولة. فالعبلقات في النمط األوؿ تُبنى عمى منظومة قيمية أساسيا رابطة 

والنسب، التي تُبعد األفراد عف الدولة ومفيوميا وقوانينيا، وتجعميـ ينخرطوف في إطار الوحدة الدـ 

 .600االجتماعية المتمثمة في القبيمة فقط

أما النمط الثاني فيو األقرب لمفيوـ الدولة والعمراف. فاألفراد الذيف يعيشوف في الحواضر ال يرتبطوف 

نما يتسموف بأنيـ أكثر انفتاحًا وتقببًل لمتعايش مع بكيانات اجتماعية صغيرة تعزليـ عف مح يطيـ، وا 

الحالة المدنية المتمثمة بالدولة، ومع اآلخر المختمؼ أيضًا. لكف، تسببت وراثة الدولة العراقية الحديثة لكبل 

النمطيف معًا، في ظؿ تفوؽ النمط األوؿ عمى الثاني، بسبب تّركز الحكـ العثماني الطويؿ نسبيًا في 

 . 601حواضر وىشاشتو في األرياؼ في عدـ استقرار الدولة، وكثرة التقمبات السياسية واالجتماعية فيياال

 تأأجري منط إمبدإوة ػىل إجملمتع إمؼرإيق .1

تأكيدًا عمى العبلقة الُممتبسة بيف المجتمع القبمي والدولة ومؤسساتيا، اتفؽ الكاتباف جابرئيؿ آلموند 

وبنجياـ باوؿ االبف عمى أف مدى تناغـ الفرد مع الدولة وارتباطو بيا، يعتمد باألساس عمى عممية التنشئة 

العممية ىما األسرة والمدرسة المتاف التي تدخمو في المجتمع والدولة معًا. وأوؿ مؤسستيف تقوماف بتمؾ 

                                  
عمي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمييدية لدراسة المجتمع العربي األكبر في ضوء عمـ االجتماع  600

 .46، 30 -27ص(، 2007الحديث )لندف: دار الوّراؽ لمنشر المحدودة، 
دي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمييدية لدراسة المجتمع العربي األكبر في ضوء عمـ االجتماع عمي الور   601

 .، المرجع نفسو46، 30 -27، ص الحديث



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

301 
 

ُتخّرجاف إما فردًا ُمشاركًا وناقدًا وفاعبًل اجتماعيًا وسياسيًا، ومنفتحًا عمى مجتمعو ودولتو، أو ُتخّرجاف فردًا 

 . 602موّجيًا ومنغمقًا وغير فاعؿ اجتماعيًا وسياسيًا، ومفصواًل ومعزواًل عف مجتمعو ودولتو

عمى الحالة العراقية، فإف نمط البداوة المتفوؽ ُيخّرج النوع الثاني مف  إذا ما اسقطت رؤية الكاتبيف

األفراد الذيف تشربوا ثقافة سياسية ُمفككة تقؼ حاجزًا أماـ انفتاحيـ عمى الدولة، وعمى اليوية الجمعية 

 بؿ تُفقده العامة. فالثقافة األبوية السمطوية الُمتفشية في المجتمع القبمي تحد مف دور الفرد ومكانتو، ال

 . 603القدرة عمى التأثير في نظامو االجتماعي والسياسي

ينتج ىذا الواقع المفكؾ في نياية المطاؼ أنظمًة سمطوية أبوية ترفض مشاركة األفراد فيما تصنع مف 

سياسات وأنظمة وقوانيف، وال توفر لمفرد بالمقابؿ ثقة بقدرتو عمى التغيير والنقد والمشاركة. ناىيؾ عف 

وما لذلؾ مف أثر بالغ في تفّوؽ الثقافة المفككة  ،العممية التعميمية في المناطؽ الريفية والقبمية ىشاشة

وضعؼ الثقافة المشاركة. بالتالي، يفّسر ىذا جانبًا ميمًا مف األزمة في العبلقة ثبلثية األطراؼ في 

 . 604العراؽ، أي ما بيف الفرد والمجتمع والدولة

نمط الثقافة السياسية المفككة السائد ىما فقط ما زاد مف تفاقـ حدة النمط  لـ يكف اإلرث العثماني أو

نما كاف ىناؾ دور كبير لمظاىرة االستعمارية التي أنتجت دولة عراقية مشوىة، ومنحت الكيانات  األوؿ، وا 

وأف ُتعيد  القبمية امتيازات في مواجية الدولة الناشئة حديثًا. فمـ يرد المستعمر لمدولة أف تبمغ النجاح،

تشكيؿ المجتمع بما ُيعزز االستقرار واالنصيار ضمف وحدة اجتماعية أو بوتقة واحدة. بؿ أراد أف ُيبقي 

                                  
، 71 -62، 54 -49 ص باوؿ االبف، السياسة المقارنة: دراسات في النظـ السياسية العالمية،بيغياـ الموند و جابرييؿ   602

 مرجع سابؽ.
، 71 -62، 54 -49 ص باوؿ االبف، السياسة المقارنة: دراسات في النظـ السياسية العالمية،بيغياـ الموند و جابرييؿ  603

 .المرجع نفسو
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العراؽ مأزومًا وُمكّونًا مف وحدات اجتماعية صغيرة متناثرة ومتناحرة مع بعضيا، ومع الدولة أيضًا حتى 

 . 605ينجح في تطويعو لما ُيريد، وكيؼ ومتى شاء

، وجعمت سمطتيا ىشة، 606لمثاؿ، منعت بريطانيا الدولة العراقية مف التركز في األرياؼعمى سبيؿ ا

وأضعفت قدرتيا عمى إذابة القضاء العشائري والقبمي لصالح القضاء المدني، وأخرجت المناطؽ ذات 

كاف  الطابع البدوي مف والية الدولة القضائية، عممًا أنو في بداية القرف العشريف، وفي منتصفيا أيضاً 

نتيجة لذلؾ، حصرت بريطانيا الوالية القضائية لمدولة في و أغمبية سكاف العراؽ مف النمط األوؿ البدوي. 

ثمث سكاف العراؽ تقريبًا، وكاف عمى الفرد العراقي الذي يعيش في البوادي واألرياؼ إذا ما تعرض لمشكمة 

بدؿ التوجو إلى دولتو وقضائو المدني  أو نزاع مع أي طرؼ، أف يتوجو إلى عشيرتو وقبيمتو لمعالجتيا،

لفض النزاع وحّمو. بالتالي، أبعد المستعمر الدولة ومؤسساتيا عف الفرد، وعف الكيانات االجتماعية 

 . 607الصغيرة في حجميا الكثيرة في عددىا التي تشكؿ مجتمعًة وزنًا ديموغرافيًا كبيراً 

 إمتنوع إجملمتؼي تؼامل خاظئ مع .2

فسائية لممجتمع العراقي عمى العراؽ تنوعًا قوميًا ودينيًا ولغويًا وثقافيًا. لكف، أضفت الصورة الفسي 

الخارجية والداخمية مع بعضيا البعض، حّوؿ ىذه الفسيفسائية إلى مؤثر  والمفاعيؿ اجتماع الُمحددات

السموؾ سمبي عمى الدولة العراقية الحديثة، بداًل مف تحويميا إلى مصدر قوة ومؤثر إيجابي عمييا. ف

                                  
 ص (:2011) 25توفيؽ خمؼ السامرائي، "دور المحتؿ في تفتيت النسيج االجتماعي العراقي"، مجمة سر مف رأى، عدد   605
 ،2016-4-13. المجبلت األكاديمية العممية العراقية، بتاريخ 1

 =fulltext&aId=20950http://www.iasj.net/iasj?func 
البكري، "القبيمة في العراؽ: دينامياتيا ودورىا السياسي: مقدمة لمشروع ياسيف سعد محمد لممزيد حوؿ ىذا االستنتاج انظر:   606

 ، مرجع سابؽ.92 -91 ، صدراسة القبيمة في العراؽ"
 ، صمقدمة لمشروع دراسة القبيمة في العراؽ"البكري، "القبيمة في العراؽ: دينامياتيا ودورىا السياسي: ياسيف سعد محمد  607
 .، المرجع نفسو92 -91

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20950
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السياسي واالقتصادي لمحكومات العراقية المتتالية في التعاطي مع االختبلفات المجتمعية أفشؿ عممية 

إعادة تشكيؿ المجتمع العراقي وصيره ضمف بوتقة واحدة موحدة. فمف المعروؼ أف العراؽ ُمّشكؿ مف 

وسطيا الكردية، وأكبرىا العربية. لقد ثبلثة قوميات غير متوازنة ديموغرافيًا؛ أصغرىا القومية التركمانية، وأ

جعؿ عدـ التوازف الديموغرافي بيف ىذه القوميات، في ظؿ حياة سياسية واقتصادية مضطربة، إمكانية 

 .608تعرض القوميتيف الصغيرة والوسطى لمّتعسؼ أمرًا واردًا جداً 

العاـ، السياسي لـ تفصؿ الدولة العراقية، في تعاطييا مع االختبلفات المجتمعية، بيف الحيز 

واالقتصادي واإلداري واألمني، الذي يجب أف يتشارؾ وينصير فيو الكؿ العراقي عمى قدـ المساواة بعيدًا 

عف الخمفّيات األيديولوجية أو القومية أو الدينية، وتتفوؽ فيو اليوية الجمعية العامة عمى اليويات 

. وكذلؾ 609احًة لبلختبلؼ والخصوصيةالخاصة، وبيف الحيز الخاص الذي ُيعطي تمؾ القوميات مس

نما ُنقؿ إلى الشأف  األمر بالنسبة لمجانب الديني الذي لـ يوضع االختبلؼ فيو في إطار الحيز الخاص، وا 

العاـ. وفي ظؿ تفّوؽ الُمكوف المسمـ ديموغرافيًا عمى المكونات األخرى، المسيحية والييودية والصابئة، 

تح باب المشاركة والتنافس الشريؼ بيف العراقييف وفقًا لمكفاءة والمينية، وغياب الطابع الديمقراطي الذي يف

كانت وما زالت احتمالية وصوؿ أي مف ىذه األقميات الدينية إلى قمة اليـر السياسي واألمني واإلداري أو 

 . 610موقع اتخاذ القرار معدومة

ية والدينية والمذىبية إلى حالة مف لذلؾ، لـ تنجح الدولة العراقية عمومًا في تحويؿ الفسيفساء القوم

التكتؿ والتماثؿ واالندماج. كما لـ تستطع أف تخمؽ منيا ىوية جمعية عامة متفّوقة عمى اليويات الفرعية 
                                  

 -61ص(، 2003)بيروت: دار الكنوز األدبية،  سعد العبيدي، أزمة المجتمع العراقي: قراءة نفسية في التدمير المنظـ  608
64. 
التكامؿ )أبو ظبي، مركز اإلمارات  فالح عبد الجبار، الديف واإلثنية والتوجيات األيديولوجية في العراؽ: مف الصراع إلى  609

 .25 -24 ص (،2004لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 
 ، مرجع سابؽ.65 -64 ص العبيدي، أزمة المجتمع العراقي: قراءة نفسية في التدمير المنظـ،سعد   610
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الخاصة بكؿ قومية أو ديانة أو ُمكّوف اجتماعي. بالتالي، لـ تستثمر الدولة العراقية التقاطعات المغوية 

غرافية كعامؿ قوة ال ضعؼ في صناعة أمة عراقية واحدة ومتماسكة. عممًا أف واالقتصادية والتاريخية والج

الوصوؿ إلى األمة أو اليوية الجمعية العامة ال يعني تذويب أو رفض الخصوصيات المحمية الخاصة 

نما التوفيؽ بينيا وبيف الحيز العاـ الذي ُيعبر عف الجميع  . 611بكؿ ُمكوف اجتماعي، وا 

المتغير والمتذبذب لمحكومات العراقية في مختمؼ مراحؿ الحكـ تجاه ىذه  بالتالي، جاء السموؾو 

القضايا ُمكمبًل لمدور االستعماري البريطاني التخريبي. فمـ يكتِؼ المستعمر بجعؿ وجود الدولة ومؤسساتيا 

في األرياؼ والبوداي العراقية ىشًا، بؿ ذىب أبعد مف ذلؾ في عممية التخريب، وضرب التركيبة 

تماعية القومية والدينية وخمخمتيا، مستفيدًا مف الظروؼ الصعبة التي كانت تمر بيا الدولة العراقية االج

كانت بؤرة تركيز المستعمر عمى و حديثة الوالدة، ومف وجوده كسمطة عميا آمرة وناىية في آف معًا. 

ي محاولة دمج أو صير األقميات العراقية التي كانت ضمف قائمة أىدافو، حتى يجعميا حجر عثرة أماـ أ

ُيمكف أف تُقدـ عمييا الدولة العراقية مستقببًل، وحتى تكوف مصدر تيديد لمف ُينافس وجوده االستعماري 

المباشر في تمؾ الفترة، وغير المباشر مستقببًل سواء مف قبؿ الدوؿ المجاورة أو مف قبؿ قوى أخرى قد 

 . 612تظير في المستقبؿ

إلى فتح وتأجيج الممؼ الكردي، وممفات األقميات األخرى التي ما لبثت  تبعًا لذلؾ، توجيت بريطانيا

أف تعاممت مع الدولة العراقية، وتعّرفت عمى سموكيا وطبيعتيا. واألنكى مف ذلؾ، ىو نقؿ تمؾ الممفات 

ووضعيا عمى طاولة عصبة األمـ حتى ُتخرجيا مف يد الدولة العراقية، وتُفّوت الفرصة عمى أي تعاقد أو 

اىـ مجتمعي عراقي قد يتـ الحقًا. وقد تحقؽ ليا ذلؾ بقياـ العصبة بتحديد الئحة مف الحقوؽ؛ تف
                                  

 ، مرجع سابؽ.26 -25 ص كامؿ،عبد الجبار، الديف واإلثنية والتوجيات األيديولوجية في العراؽ: مف الصراع إلى التفالح  611
،لممزيد انظر: عوني  612 لى اليـو ، 399 -396، 389 -385، 377 ص فرسخ، األقميات في التاريخ العربي: منذ الجاىمية وا 

 مرجع سابؽ.
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االقتصادية والتعميمية والقضائية، التي يجب عمى الدولة العراقية أف تُقدميا لتمؾ األقميات بشكؿ ُممـز 

 . 613وقسري، دوف أف تمنح الدولة فرصة التفاىـ واالتصاؿ بأقمياتيا

يا، كما ىي عادتيا في المناطؽ األخرى التي استعمرتيا، مف شأف األقميات وعاممتيا رفعت بريطان

معاممة تفضيمية، ومنحتيا سمطات وصبلحيات في مواجية األكثرية، وألزمت الدولة العراقية بقبوؿ ممفاتيا 

ألقميات الثقة وفقًا الشتراطاتيا الُمجحفة. عّقد ىذا المشيد االجتماعي الفسيفسائي في العراؽ، وأفقد ا

 بالدولة، وزاد مف تضارب المصالح بينيا مف جية، وبينيا وبيف الدولة مف جية ثانية. 

استمرت المصالح الُمتضاربة، والحالة المتأزمة بيف الدولة العراقية واألقميات ُتراوح مكانيا؛ منذ 

بشكمو التقميدي المباشر إلى العشرينيات مف القرف الماضي وحتى بداية األلفية الحالية وعودة االستعمار 

األراضي العراقية، األمر الذي أعاد إنتاج األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية مف جديد، مغّيرًا 

شكؿ وطبيعة العبلقة بيف الفرد والدولة والمجتمع، وبيف األقميات والدولة، وتحّوؿ العراؽ ال إراديًا، وتحت 

لية ُمركبة مف ثبلثة أقساـ ضيقة الطابع، شيعية وسنية وكردية فقط، مف وطأة الضغط األمريكي، إلى فيدرا

الفسيفسائية متعددة الُمكونات والتّشعبات والتفرعات واأللواف، مما أضاؼ مزيدًا مف التعقيد عمى األزمة، 

التي لـ  وميبًل متزايدًا لدى األقميات التي تتركز النسبة األكبر منيا في الشماؿ نحو القطيعة مع الدولة،

تعد تعكس في ىويتيا وسموكيا ومؤسساتيا الكؿ العراقي سّيما األقميات التي باتت الحمقة األضعؼ، 

 . 614بسبب فقدانيا الطابع المدني الوطني الكمي الشمولي

                                  
،عوني   613 لى اليـو ، المرجع 399 -396، 389 -385، 377 ص فرسخ، األقميات في التاريخ العربي: منذ الجاىمية وا 
 نفسو.

لممزيد انظر: سعد  ، مرجع سابؽ.170 -169، 163 -160 ص الماني، "األقميات في العراؽ: الضحية األخرى":مختار   614
 مجمة شؤوف عربية،)ناجي جواد، "العراؽ وجدلية العبلقة بيف التجاذبات الدولية واإلقميمية واالستقطابات المذىبية الطائفية"، 

  .161 -152: ص (2007 ،129د عد مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية،
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لـ تتوقؼ المسألة عند حد القطيعة، بؿ تطور األمر مع تنامي ظاىرة اإلقصاء والقبلقؿ األمنية في 

األقميات شماؿ العراؽ إلى حد ترؾ األراضي العراقية واالبتعاد عنيا، وفي أحسف منطقة تّركز تمؾ 

األحواؿ النزوح مف منطقة عراقية إلى أخرى. والعبلمة الفارقة في عممية النزوح، ىو لجوء أكثرية النازحيف 

جة ظروفيـ مف األقميات إلى المنطقة التي كانت أكثر اضطرابًا في السابؽ، وىي منطقة كردستاف، لمعال

الصعبة، بداًل مف المجوء إلى الحكومة المركزية في بغداد، بسبب عجز األخيرة عف درء الفوضى عف 

. بالتالي، أخذت الفسيفسائية العراقية تتشتت وتتذبذب يومًا بعد يوـ بسبب التفاعؿ 615الحياة المجتمعية

 السمبي بيف المحدديف الداخمي والخارجي.

 ع إمؼرإيق الاهلسام إمعبلي يف إجملمت .3

حتى يكتمؿ نقاش التركيبة االجتماعية في العراؽ، ال ُبّد مف تخصيص مساحة لمنظاـ الطبقي أيضًا 

، حيث 616باعتباره جزءًا مف الجانب االجتماعي. فالُمحدد االجتماعي حسب المؤرخ حنا بطاطو ميـ

تقدير ما إذا كانت تمؾ يقصد بو ألغراض التحميؿ ىنا، الحالة التي ُيمكف مف خبلؿ دراستيا وفيميا 

السياسية ضحية النظاـ اإلداري والسياسي لمسمطة العثمانية، واالنتدابية، والعراقية في  –التركيبة المجتمعية

مختمؼ مراحؿ الحكـ، أـ عكست الواقع المجتمعي العراقي األصمي. والمقصود بالنظاـ الطبقي ىنا ليس 

يث ُيستنتج مف بطاطو أف النظاـ الطبقي في العراؽ تمّيز ، ح617النظاـ اإلقطاعي أو الرأسمالي األوروبي

بميزات خاصة، تكونت عبر فترات قصيرة زمنيًا نتيجة تراكمات متتالية مف السياسات والقوانيف العثمانية، 

واالنتدابية، والممكية. أنتجت ىذه السياسات والقوانيف معادالت اجتماعية جديدة بعيدة عف قيـ المساواة 
                                  

 ، مرجع سابؽ.170 -169، 163 -160 ، صالماني، "األقميات في العراؽ: الضحية األخرى"مختار  615
 حنا بطاطو )ترجمة عفيؼ الرّزاز(، العراؽ: الطبقات االجتماعية والحركات الثورية مف العيد العثماني حتى قياـ الجميورية 616

 .13 ص (،1999ة، )بيروت: مؤسسة األبحاث العربي
يعكس نظامًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا أنتج مع التطور في البنى التحتية والفكرية  كاف اإلقطاع في أوروبا يمكف القوؿ أف 617

 الدولة القومية الحديثة المبنية عمى النظاـ الرأسمالي.
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والتماسؾ إلى حد بعيد، وىو ما أنتج وعزز فروقات مجتمعية كاف ليا تأثير سمبي عمى عبلقات والعدالة 

 الفرد والمجتمع والدولة. 

بعبارة أخرى، ُبني النظاـ الطبقي في العراؽ عمى عناصر عديدة أبرزىا: الخمفية االجتماعية و/أو 

مف السمطة و/أو حجـ الثروة. وتتناقض ىذه المنصب الديني والعشائري و/أو الرعوية األبوية و/أو القرب 

الجوانب جميعًا مع العدالة االجتماعية، وتوضح في الوقت نفسو مفيوـ الطبقية في العراؽ، عممًا أنو لمع 

نجـ قضيتي القرب مف السمطة والثروة بفعؿ السياسات والتغّيرات الناتجة عف األطراؼ الثبلثة التي سبؽ 

 .618ذكرىا

في عقدي الخمسينيات والستينيات مف القرف التاسع عشر، شيدت األوضاع االقتصادية واالجتماعية  

في الدولة العثمانية تحوالت دراماتيكية ُمركبة؛ طبقية وتجارية وأخرى تتعمؽ بالتممؾ، عكست تغّيرًا في 

اقي كاّفة بتأثير إيجابي، التعاطي العثماني مع كبل الشأنيف. لـ تصب ىذه التحوالت أفراد المجتمع العر 

نما كانت مقتصرة عمى الجوانب السابقة الذكر، الثروة والخمفية االجتماعية والقرب مف السمطة. بالتالي،  وا 

كاف المنتفعوف منيا ىـ الشيوخ واألغوات والسادة الذيف اتسعت رقعة سيطرتيـ المادية، وأصبح رصيدىـ 

 . 619سمطتيـ فيما تبقى مف عمر الدولة العثمانيةمف الثروة ُيشكؿ المصدر الرئيسي لقوتيـ و 

لـ يختمؼ الحاؿ كثيرًا في ظؿ الحقبة االنتدابية، وما جرى أثناءىا مف تغّيرات سياسية في العراؽ. فقد 

أوجد المستعمر البريطاني، بشكؿ أو بآخر عبر النظاـ الممكي، غطاًء سياسيًا وقانونيًا حاميًا ليؤالء 

                                  
، مرجع 30 -21 ص العثماني حتى قياـ الجميورية،حنا بطاطو، العراؽ: الطبقات االجتماعية والحركات الثورية مف العيد  618

الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمييدية لدراسة المجتمع العربي عمي ويتفؽ مع تحميؿ بطاطو أيضًا:  سابؽ.
 ، مرجع سابؽ.46 -27، ص األكبر في ضوء عمـ االجتماع الحديث

عدد  سوريا: دمشؽ، مركز األبحاث والدراسات اإلشتراكية، مجمة النيج،)حنا بطاطو، "التحميؿ الطبقي والمجتمع العراقي"،  619
 .85 -83 ص (:2001 ،61



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

308 
 

نما مف أجؿ تمكينيـ مف المنتفعيف سّيما الشيو  خ منيـ، ال لتحييدىـ فقط أو تجنب المواجية معيـ، وا 

بالتالي، تُفسر شرعنة ظاىرة التبايف في توزيع الثروة والتعامؿ و  ضبط مجتمعاتيـ المحمية وتطويعيا أيضًا.

ؼ لشراء بيا مف قبؿ العثمانييف، والبريطانييف، والعراقييف، سّيما في العيد الممكي، سعي ىذه األطرا

والءات وانتماءات وذمـ البعض دوف اآلخر، حتى يواجو المجتمع بعضو بعضًا، وينشغؿ في قضايا 

جانبية تجعمو بعيدًا عف العمؿ السياسي والوطني. لذلؾ، أصبح حاؿ العراؽ أشبو ما يكوف بوجود إمارات 

غا أو سيد، يقبعوف إقطاعية غير مندمجة، صغيرة في حجميا، كثيرة في عددىا، لكؿ منيا شيخ أو آ

جميعًا تحت سقؼ ممؾ واحد، عمى األقؿ نظريًا ورسميًا. كاف ىذا التصميـ الذي يكثر فيو التناقض ويقؿ 

 . 620االنسجاـ والتناغـ، ىو ما أرادتو بريطانيا بالدرجة األولى

 إمتحول يف إمبناء إمعبلي يف إمؼهد إدلهوري .4

ومكانيًا عمى العراؽ. فقد نمت في الحواضر  يصعب تعميـ ما سبؽ حوؿ الترتيب الطبقي زمانياً 

العراقية، رغـ تعرضيا لمترييؼ، شرائح طبقية أخرى ذات سمات وطبيعة مختمفة، سّيما عندما بدأ العيد 

الجميوري، تأثرًا بالتحوالت والتقمبات في المساريف السياسي واالقتصادي، وما صاحبيا مف تطور في 

مية. فقد صاحب توسع القطاع العاـ نمو طبقة وسطى ضّمت في إطارىا البنى التحتية والفكرية والتعمي

النسبة األكبر مف موظفي ىذا القطاع المدنييف واإلدارييف والعسكرييف. أما النسبة المتبقية فقد توزعت 

عمى شريحتيف متناقضتيف مف حيث النفوذ والسمطة والقوة المادية. األولى تضـ المواقع العميا، السياسية 

                                  
، 47 -42 ص بطاطو، العراؽ: الطبقات االجتماعية والحركات الثورية مف العيد العثماني حتى قياـ الجميورية،حنا  620

 ؽ.، مرجع ساب129 -120
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قتصادية والعسكرية والدينية، في الدولة، والثانية تضـ العماؿ والمزارعيف والحرفييف الذيف يأتي ترتيبيـ واال

 . 621بعد الطبقة الوسطى مباشرة مف حيث الحجـ وفقًا لمكاتب فالح عبد الجبار

قعيا عبر تجدر اإلشارة أف الفئة األولى التي تضـ المواقع العميا في الدولة لـ تصؿ بالضرورة إلى موا

نما كاف وصوليا عبر طرؽ خاصة، وعمى حساب  التنافس الحر والشريؼ مع بقية الفئات واألفراد، وا 

شرائح أخرى ُحرمت مف إمكانية الصعود بسبب تفشي الزبائنية، والمواربة في العبلقة ما بيف الفرد 

 . 622والمجتمع والدولة

إلى ما ال نياية، بؿ كاف عمرىا متذبذبًا  لـ تتمكف التركيبة الطبقية في الحواضر مف االستمرار 

وقصيرًا نسبيًا بفعؿ التفاعؿ السمبي ما بيف الُمحدديف الداخمي والخارجي، الذي نجمت عنو مواجيات 

حربية عصيبة، خصوصًا في عيد صداـ حسيف، أدت إلى زعزعة التركيبة المجتمعية وخمخمتيا، بشكؿ 

نما باتجاه قاد إلى تضرر الطبقة الوسطى وتقمص حجميا ، ليس باتجاه الفئة العميا في الترتيب الطبقي، وا 

فئاتو الدنيا التي تعاني أصبًل مف أوضاع معيشية وحياتية متردية قبؿ أف يتمدد حجميا، وقبؿ أف تتدىور 

. بالتالي، لـ تكف التركيبة االجتماعية بعيدة عف تأـز المساريف 623األوضاع السياسية واالقتصادية

نما كانت تتذبذب وفقًا ليذيف المُ السياسي واال  حدديف.قتصادي، وا 

 

 

                                  
، 23 -21، 14 -11 ص عبد الجبار، الديف واإلثنية والتوجيات األيديولوجية في العراؽ: مف الصراع إلى التكامؿ،فالح   621
 ، مرجع سابؽ.27
، 23 -21، 14 -11 ص عبد الجبار، الديف واإلثنية والتوجيات األيديولوجية في العراؽ: مف الصراع إلى التكامؿ،فالح  622
 ، المرجع نفسو.27
 ، مرجع سابؽ.90 ، صالحسيني، "السياسات االقتصادية في العراؽ: الواقع الراىف مع نظرة مستقبمية"باسؿ جودت  623



دإمة أأزمة إدلوةل يف إحلامتنيجلزء إمثاين : تشابه هممين الؤس مترإرية إملفاغيل إدلإخويإ  ة يف إؤ

310 
 

 فسيفسائيةسودانية تركيبة سكانية  . ب

نشأت دولة السوداف نشأة اجتماعية مرّكبة، إذ تتشكؿ خارطتيا الديموغرافية مف مكونات متباينة في 

لتركيبة أصوليا ولغاتيا وأديانيا، وىو ما جعميا تعكس الكؿ األفريقي بسماتيا وتنوعيا. تعود ىذه ا

المجتمعية ذات األبعاد المتعددة ، حسب أنور سيد كامؿ، إلى أف السوداف كاف ممتقى حضارات توالت 

. ومعنى ذلؾ بالنسبة لو أف السوداف ُقّسـ سكانيًا 624عميو جّراء الحيزيف الجغرافي والمائي المذيف يتسـ بيما

دانييف أصمييف، وحسب الديف إلى: حسب العرؽ إلى: عرب، نوبة، بجا، نيمييف أصمييف وحالييف، وسو 

مسمـ، مسيحي، وثني. أما التقسيـ السكاني حسب المغة فيو بالغ التعقيد، إذ ُيجيد السودانيوف غالبية 

 .625المغات المستخدمة في إفريقيا، وفي مقدمتيا العربية والدينكا واإلنجميزية

أساسييف يتسـ كؿ منيما بعدـ  بشكؿ عاـ ينقسـ المشيد االجتماعي المعقد في السوداف إلى قسميف

المذيف يغمب عمييما نمط الحياة القبمية. وُيبلحظ أنو يطغى  626التجانس الذاتي، وىما العرب واألفارقة

عمى القبيمة في السوداف، باإلضافة إلى قضايا العرؽ والمغة، البعد الديني المذىبي، فمكؿ قبيمة مرجعية 

عيات القبائؿ العربية اإلسبلمية عمى سبيؿ المثاؿ، مثؿ: الختمية دينية في إطار الديف الواحد. تتنوع مرج

                                  
لبلطبلع عمى مؤشرات رقمية حوؿ القضايا اإلثنية في السوداف: أنور سيد كامؿ، "التكويف اإلثني في السوداف ودوره في  624

األردف: عماف، مركز دراسات الشرؽ األوسط مجمة دراسات شرؽ أوسطية، )تقسيـ الدولة: دراسة في الجغرافيا السياسية"، 
 . 67 -55 ص (:2013 ،63عدد بالتعاوف مع المؤسسة األردنية لمبحوث والمعمومات، 

، 79، 70 -68 ، صأنور سيد كامؿ، "التكويف اإلثني في السوداف ودوره في تقسيـ الدولة: دراسة في الجغرافيا السياسية"  625
 المرجع نفسو. ،84 -82
 مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية،)حيدر إبراىيـ عمي، "السوداف: استراتيجية اليويات المتنازعة"،  626

مجمة )بياء الديف مكاوي، "التنوع اإلثني والوحدة الوطنية في السوداف". لممزيد انظر: . 186 -185 ص (:2007 ،129عدد 
  .247 -244: ص (2009 ،176عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، السياسة الدولية،
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. وكاف ليذه التفّرعات حضور سياسي منافس ومتناقض تـ 627أو األنصار أو البرىانية أو الميرغينية

التعبير عنو عبر أحزاب سياسية كانت تمثميا في السمطة أو المعارضة. وقد تجمى ىذا التمثيؿ بشكؿ 

حمة االستقبلؿ، في حزب األمة، الذراع السياسي لمميدييف، والحزب الوطني االتحادي، بارز، سّيما في مر 

 .    628الذراع السياسي لمختمييف

مف خبلؿ استعراض التاريخ السياسي لمسوداف يتضح أف ثمة عبلقة وثيقة بيف التنوع اإلثني، العرقي 

مت التاريخ السياسي لمسوداف المعاصر. والمغوي والديني، واالضطرابات االجتماعية والسياسية التي الز 

ويمكف لمقضايا التالية أف تفسر ىذه العبلقة السمبية: عدـ بناء الحكـ عمى تفاىمات سياسية أو ائتبلفات 

مجتمعية، وفرضو مف المركز عمى األطراؼ، ومف أعمى إلى أسفؿ. كما لـ يكف ىنالؾ تقاسـ عادؿ 

حؿ عممية الحكـ المدنية والعسكرية، بؿ كاف ىنالؾ إقصاء لمسمطة حسب التوزيع اإلثني في مختمؼ مرا

متعمد لؤلعراؽ غير العربية بشكؿ عاـ مف قبؿ المستعمر ثـ مف قبؿ الطبقة السياسية التي تنتمي 

، عف مناطؽ السيطرة والنفوذ. افتقد البرنامج السياسي واالجتماعي واالقتصادي 629غالبيتيا لممكوف العربي

سياسية المذكورة لفكرة صنع االندماج المجتمعي، وتقميؿ حدة التناقضات بيف لممستعمر والطبقة ال

الجماعات المختمفة، وزيادة التعاوف بينيا بما ُينّمي لدييا حس المواطنة. وقد أدى ذلؾ إلى إثارة 

                                  
مجمد  ،منى حسيف عبيد، "التركيبة المجتمعية لدولة جنوب السوداف وأثرىا في االندماج الوطني"، مجمة كمية التربية لمبنات 627
 ، 2016-9-28. المجبلت األكاديمية العممية العراقية، بتاريخ: 748 -747 ص (:2014) 3، عدد 25

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93703 
حيدر إبراىيـ عمي، المجتمع المدني والتحوؿ الديموقراطي في السوداف )القاىرة: مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية  628

 .49 ص (،1996ر والتوزيع، بالتعاوف مع دار األميف لمنش
 تعاممت الطبقة السياسية التي تنتمي لممكوف العربي بشكؿ تعسفي مع مختمؼ السودانييف سواء أكانوا عربًا أـ أفارقة. 629

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93703
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الحساسيات لدى المجموعات العرقية المحرومة مف جميع االمتيازات ضد النظاـ السياسي بغض النظر 

 . 630ة مف يحكـ مؤسساتوعف ىوي

حزامًا ناريًا ُيحيط  1955مت المكونات العرقية، التي ترّكز وجودىا في األطراؼ، منذ عاـ وعميو، شكّ 

بالمركز الرافض لمبدأ الشراكة الوطنية معيا في إطار دولة مدنية تساوي بيف جميع مواطنييا. وتطورت 

وبنيتيا القانونية واإلدارية بما ال ُييدد مصير األزمة بينيما مف مجرد مطالب إلصبلح وظائؼ الدولة 

 .   631الدولة وسبلمة أراضييا، إلى صراع حوؿ أركانيا

 يتضح مما سبؽ أف التركيبة السكانية في السوداف تحّكمت فييا ثبلثة عناصر أساسية:

السائد طغياف الطابع القبمي عمى الحياة االجتماعية في السوداف. كاف ىذا النمط  العنصر األوؿ: 

تاريخيًا في السوداف، والقائـ أساسًا عمى الرعي، مصدرًا لمقبلقؿ وعدـ االستقرار جّراء التنافس القبمي عمى 

. ورغـ المصاىرة بيف مختمؼ القبائؿ إال أف الصراع بقي السمة الغالبة عمى العبلقة 632الموارد المتاحة

لتقارب االجتماعي بيف القبائؿ العربية التي استقرت بينيا. ومف األمثمة التي يمكف أف ُيشار إلييا ىنا، أف ا

                                  
، مرجع 91 -85، 56 ،كامؿ، "التكويف اإلثني في السوداف ودوره في تقسيـ الدولة: دراسة في الجغرافيا السياسية"أنور سيد  630

  سابؽ.
 ، مرجع سابؽ.247 -246 ، صمكاوي، "التنوع اإلثني والوحدة الوطنية في السوداف"بياء الديف  631
 ، مرجع سابؽ.107 ص نعمة، "أزمة دارفور: السودنة والعروبة والتدويؿ واألفرقة"،كاظـ ىاشـ  632
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، بؿ بقي 633في السوداف والقبائؿ السودانية األفريقية بسبب المصاىرة لـ ينو حالة التمايز والتصادـ بينيما

 .634العنصراف مكونيف متباينيف

انية في سموؾ المستعمر في تقييد االندماج المجتمعي. فقد لعبت السياسات البريط العنصر الثاني:

السوداف دورًا ميمًا في تعزيز التنافر بيف السودانييف عمى أسس عرقية ودينية ولغوية ضيقة. وكاف تركيز 

. تجمى 635المستعمر منصبًا عمى زيادة التناقضات وتقميؿ التعاوف بينيـ، ال سّيما بيف الشماؿ والجنوب

مف اإلجراءات القانونية واإلدارية،  ذلؾ بمنعو التواصؿ بشكؿ شبو كامؿ بيف ىذيف الطرفيف عبر سمسمة

 .1922637عاـ  636كاف أىّميا قانوف المناطؽ المقفولة

السموؾ الداخمي لمنظاـ السياسي السوداني. حيث ساىـ الدور الذي لعبتو الحكومات  العنصر الثالث:

في تعميؽ  السودانية المتعاقبة منذ االستقبلؿ وحتى تاريخو؛ عبر المسار السياسي واالقتصادي واألمني،

حالة التشظي المجتمعي الناتجة عف العنصريف السابقيف، وليس معالجتيا بما يعزز المحمة الوطنية بيف 

 . 638الفرد والمجتمع والدولة

                                  
نشير ىنا إلى النزاعات التي حصمت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر بيف القبائؿ السودانية، ومنيا ما حصؿ "بيف الفبلتو  633

محمد األميف ـ. في والية جنوب دارفور". 1991ـ. في والية جنوب دار فور"، و"بيف الترجـ والفور، عاـ 1984والِقمر، عاـ 
 ، مرجع سابؽ.137 -136 ، صتطوراتيا"النّحاس، "أزمة درافور: بداياتيا و عباس 

 12السوداف، عدد  -مركز دراسات المجتمع –أـ العز المبارؾ، "التغيير االجتماعي في السوداف"، مجمة دراسات مجتمعية  634
 ، 2016-10-1. بتاريخ: 18 -12ص(: 2014)

http://search.mandumah.com/Record/758540 
 مجمة المستقبؿ العربي،)محمد بني سبلمة ومحمد كنوش الشرعة، "أزمة الدولة والمجتمع في السوداف: دارفور أنموذجًا"،  635
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 األقميات في الواقع االجتماعي السوداني  -

أنتج التنوع اإلثني في البنية االجتماعية السودانية فئتيف متباينتيف كمّيًا: األولى، األكثرية المسممة 

بأعراقيا المتعددة، وتتمركز غالبيتيا في الوسط والشماؿ. والثانية، مجموعة مف األقميات المتنوعة عرقيًا 

بالمركز. ظيرت آثار ىذا التوزيع بشكؿ جمي في ولغويًا ودينيًا، وتتوزع غالبيتيا في بقية األقاليـ المحيطة 

غير صالح السوداف، حيث ظيرت أعراضيا عبر اإلقصاء والتيميش الممنيجيف لؤلقميات المختمفة مف 

قبؿ المستعمر ثـ الدولة بعد االستقبلؿ. كانت انعكاسات ىذه الممارسات سمبية ومباشرة في عدـ استقرار 

واقتصاديًا واجتماعيًا، جّراء دخوؿ األكثرية واألقمية في حالة مف عدـ  الدولة والمجتمع السوداني سياسياً 

الثقة واالضطراب في عبلقتيما. وبالتالي، باتت التركيبة السودانية جزًء مف أزمة الدولة ومكوناتيا 

 . 639المؤسسية منذ النشأة

ر المستعمر ثـ الدولة لتوضيح األفكار أعبله، ُيمكف اإلشارة إلى مجموعة مف الوقائع التي تثبت دو و 

في حالة التأـز المجتمعي بيف األقميات واألكثرية في السوداف. فقد قاـ المستعمر خبلؿ احتبللو المباشر 

لمسوداف خبلؿ النصؼ األوؿ مف القرف الماضي بعممية ىدـ ُممنيجة لمجسور التاريخية والثقافية 

طرده  فيقد تجمى ذلؾ، عمى سبيؿ المثاؿ، فة. و واالجتماعية بيف المكونات المجتمعية السودانية المختم

مجموعة مف القبائؿ الجنوبية غير المسممة باتجاه الجنوب، بعد أف كانت تقيـ قرب قبائؿ وسط السوداف 

                                  
أحمد محمود عبد الفتاح أبو دية، مشكبلت األقميات في الوطف العربي: دراسة مقارنة لحالتي األقميات في البحريف وجنوب  639

، معيد رسالة دكتوراة، إشراؼ نيفيف مسعد. )ال السوداف قاىرة: جامعة الدوؿ العربية، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
 . 110 -109، 104 -101 ص (،2000البحوث والدراسات العربية، قسـ البحوث والدراسات السياسية، 
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ذات الثقافة العربية اإلسبلمية. ومف أبرز القبائؿ التي تعرضت لسياسة "الترانسفير" اليادفة لضرب العيش 

 . 640االجتماعي: "باندا ودونجو وكريش وفروج ونيانجو لجولي وتوجويو"المشترؾ وتمزيؽ النسيج 

أما فيما يتعمؽ بالدولة بعد االستقبلؿ، فقد أخفؽ النظاـ السياسي السوداني في ترميـ الجسور التي 

ىدميا المستعمر بيف المكونات المجتمعية المختمفة، بؿ كاف دوره مشاركًا في تعقيد العبلقة بينيا، 

قساميا. وتجمى ذلؾ في سوء إدارتو لممسائؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية. ولتوضيح ذلؾ وتكريس ان

يجدر اإلشارة إلى أف نصيب األقميات في المواقع العميا في الدولة كاف محدودًا جدًا في مختمؼ مراحؿ 

حدد ميـ في عممية الحكـ، وذلؾ بسبب عدـ تكافؤ الفرص جّراء اإلقصاء وغياب مفيوـ المواطنة كمُ 

العبلقة بيف الفرد والمجتمع والدولة. ويفسر ىذا عدـ تخطي التمثيؿ الوزاري لمجنوب في أحسف أحوالو 

أربع وزراء في الحكومة المركزية طوؿ الوقت، وحصره في وزارات غير سيادية. ولـ يختمؼ الحاؿ كثيرًا 

ي تتركز فيو األكثرية المسممة عمى فيما يخص التعاطي مع الُمحدد االقتصادي، حيث ىيمف الشماؿ الذ

معظـ الموارد المتاحة. في حيف حصؿ الجنوب، في أفضؿ ظروؼ عبلقتو مع الشماؿ، أي خبلؿ 

، عمى ُخمس الميزانية التي خصصت لو في 1972السنوات الخمس التي تمت اتفاقية أديس أبابا عاـ 

  .641تمؾ الفترة فقط

المركز، بؿ كانت األطراؼ والمناطؽ األخرى تعاني  لـ يكف الجنوب ىو فقط المتضرر مف سياسات

مف األعراض ذاتيا التي فجرت العبلقة بيف الخرطـو والجنوب، فمثبًل منطقة جباؿ النوبة بمجموعاتيا 

البشرية المختمفة كاف ليا نصيب مف اإلقصاء وسياسات النظاـ التمييزية في كافة المجاالت السياسية 

فيما يتعمؽ أيضًا بالبنية التحتية، فالمركز فشؿ في اختراؽ واستيعاب ىذه واالقتصادية واالجتماعية و 
                                  

،عوني  640 لى اليـو  ، مرجع سابؽ.365 ص فرسخ، األقميات في التاريخ العربي: منذ الجاىمية وا 
أبو دية، مشكبلت األقميات في الوطف العربي: دراسة مقارنة لحالتي األقميات في البحريف وجنوب ود عبد الفتاح أحمد محم 641

 ، مرجع سابؽ.115 -109صالسوداف، 
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المنطقة مف خبلؿ عممية التنمية والتطوير في الجوانب المختمفة، وقد شّكؿ ذلؾ مصدرًا ميمًا إف لـ يكف 

  .642مباشرًا في خمؽ التوتر وعدـ االستقرار منذ الستينيات مف القرف الماضي

بالنسبة لمجانب االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى السموؾ المتكرر لمنظاـ السياسي، وسّيما في فترات 

دخاليا  الحكـ العسكري، اليادؼ لمحو الخصوصيات الدينية لؤلقميات السودانية المتنوعة والمختمفة، وا 

راىيـ عبود في نياية قسريًا في إطار اليوية اإلسبلمية. كانت أبرز تمؾ المحاوالت عمى يد الفريؽ إب

الخمسينيات وبداية الستينيات مف القرف الماضي، والفريؽ جعفر النميري في مطمع الثمانينيات مف ذات 

ى الحكومة بالتالي، أدخمت ىذه الممارسات األقميات في صراع مع األكثرية عمى الدولة، ال عمو . 643القرف

 والنظاـ السياسي فقط. 

 بروز ظاهرة إمرتييف اثهيًا: 

االقتصادي  ة الدولتيف فيما يتعمؽ بالجانبطبيعيًا لمفشؿ الواضح في سياس اً كانت ظاىرة الترييؼ نتاج

ات ىجرة جماعية إلى ة مناطقيا الجغرافية أدى إلى موجواالجتماعي، فعدـ توزيع اىتماـ الدولة بكاف

الخارجية والداخمية والتي أدت األماكف األكثر رعاية واىتماـ نسبي مف قبؿ الدولة، كما أف سياسات الدولة 

أجبرت أصحاب المناطؽ التي وقعت فييا الحروب  ، سواء مع الخارج أو حروب أىمية،إلى حروب عديدة

إلى القياـ بيجرة داخمية مف أجؿ اليروب مف ويبلت حالة عدـ والمتضررة والمناطؽ المتاخمة ليا 

 االستقرار وانعداـ األمف.

 

                                  
 ، مرجع سابؽ.802إبراىيـ محمد الرفاعي، األقميات في العالـ العربي، ص   642
أبو دية، مشكبلت األقميات في الوطف العربي: دراسة مقارنة لحالتي األقميات في البحريف وجنوب أحمد محمود عبد الفتاح  643

 .، المرجع نفسو115 -109صالسوداف، 
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 الحالة العراقية . أ

ّوؿ في التركيبة السكانية الذي أصاب مراكز الحواضر العراقية خبلؿ القرف العشريف، ال تسبب التح 

، وما شيدتو الحياة االقتصادية في 1958سّيما بعد انتقاؿ النظاـ السياسي مف ممكي إلى جميوري عاـ 

الجتماعي العقديف التالييف مف نمو ممحوظ في ىذه الحواضر بسبب االنتاج النفطي، في تغيير طابعيا ا

جّراء ظاىرة الترييؼ التي ضربتيا بقوة في النصؼ الثاني مف القرف الماضي. وكما ىو معموـ، يصاحب 

ظاىرة الترييؼ جوانب عديدة ليا تأثير سمبي عمى الدولة وعمى البيئة االجتماعية، مف أبرزىا: تفشي 

مع، وتراجع قطاعي الزراعة والثروة ظواىر الفقر والبطالة والجريمة، وتغيير التوازنات الطبقية في المجت

الحيوانية، وضعؼ الطابع المدني لمدولة ومؤسساتيا، فضبًل عف األضرار البيئية والصحية والتعميمية 

 . 644الناجمة عف ىذه الظاىرة

ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف ترييؼ الحواضر يؤدي إلى ضعؼ ثقافة المشاركة والفاعمية السياسية، وبالتالي 

ة المفككة التي ال تُنتج حياة سياسية ذات طابع ديمقراطي ُممأسس. فالثقافة الريفية نقؿ وتفشي الثقاف

والقبمية الُمصاحبة لعممية الترييؼ ُتصّعب عمؿ مؤسسات الدولة بحكـ ضعؼ مفيوـ الدولة لدى األفراد 

عادة تشكيمي ا، وىذا يتطمب الريفييف والقبمييف، مما يستدعي قياـ الدولة بجيد أكبر ِلصقؿ تمؾ الثقافة وا 

 .645وجود حياة سياسية واقتصادية مستقرة

 

                                  
متروؾ الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البمداف العربية: دراسة مقارنة إلشكالية المجتمع المدني في ضوء ترّيؼ   644

 .121 -117 ص (،2002دراسات الوحدة العربية، المدف )بيروت: مركز 
متروؾ الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البمداف العربية: دراسة مقارنة إلشكالية المجتمع المدني في ضوء ترّيؼ   645

 .، المرجع نفسو121 -117، ص المدف
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 الحالة السودانية . ب

تعتبر ظاىرة ترييؼ المدف في بعض الحاالت مؤشرًا يدؿ عمى فشؿ السياسات االجتماعية لمدولة، 

وىشاشة نسيجيا االجتماعي واالقتصادي. وربما يمكف لحجـ ىذه الظاىرة والظروؼ المصاحبة ليا، تأكيد 

االفتراض السابؽ. وتدلؿ حالة السوداف منذ استقبللو وحتى تاريخو، عمى أف حركة األفراد أو نفي صحة 

والجماعات التي شيدىا مف األرياؼ إلى الحواضر، كانت في غالبيتيا عرضًا اجتماعيًا لمظروؼ الداخمية 

ة كافة المعقدة في مساره السياسي واالقتصادي واألمني. بصيغة أخرى، كاف قصور الدولة في تييئ

. وقد حظيت 646الخدمات لجميع أطرافيا كمًا ونوعًا عامبًل مساعدًا في زيادة وتيرة ىذه الظاىرة وتفاقميا

العاصمة بالنصيب األكبر ممف انتقموا مف الريؼ إلى المدينة بحثًا عف األمف والعمؿ، نظرًا لتّركز النشاط 

 . 647االقتصادي فييا

اف تداعياتيا الثقافية واالقتصادية المؤثرة في االندماج كاف ليذه الظاىرة االجتماعية في السود

المجتمعي والمسار االقتصادي، لعؿ أىّميا: أواًل، خمؽ تكوينات سكانية في المدف السودانية ذات ثقافة 

ريفية، والتزاـ محدود بالقانوف. وىو ما جعميا بيئة خصبة لمفمتاف وتفشي الخبلفات والصراعات العرقية 

ائمة في األساس عمى العصبية القبمية. بالتالي، بقيت الحواجز الثقافية بيف ىذه التكوينات والدينية الق

وسكاف المدف عمى حاليا دوف انصيار أو ذوباف، ال سّيما أف البنية التحتية والخدمات في الحواضر 

 .648وثقافتيافشمت ىي األخرى في استيعاب األعداد الكبيرة التي زحفت إلييا ودمجيا في طابع المدينة 

                                  
 ، مرجع سابؽ.46 -45 ، صواآلثار" جاد الرب، "اليجرة الداخمية بالمجتمع السوداني: األنماطخضر الخواض  646
مركز السوداف  –بابكر موسى محمد، "اليجرة الداخمية في السوداف وآثارىا االقتصادية واالجتماعية"، مجمة آفاؽ اليجرة  647

، عدد  –لدراسات اليجرة والتنمية والسكاف   .2016-10-10. بتاريخ: 98 ص (:2010) 2الخرطـو
http://search.mandumah.com/Record/641899 

 ، مرجع سابؽ.23 -21 ، صالمبارؾ، "التغيير االجتماعي في السوداف"أـ العز  648

http://search.mandumah.com/Record/641899
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ثانيًا، تفاقـ األزمة االقتصادية لمدولة السودانية، وتقمُّص القوى البشرية العاممة في الريؼ السوداني جّراء 

ظاىرة ترييؼ المدينة، مما حاؿ دوف تمكف النظاـ السياسي مف توفير االحتياجات الغذائية لسكاف المدف. 

. 649ت لممدف انضمت إلى الفقراء والعاطميف عف العمؿباإلضافة إلى أف غالبية القوى العاممة التي توجي

 ةواالقتصادي ةجوانبيا الثبلث السياسيبأزمة الدولة السودانية  )ترييؼ المدف( وعميو، عكست ىذه الظاىرة

 .ةواالجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 ، مرجع سابؽ.59 -58 ، صجاد الرب، "اليجرة الداخمية بالمجتمع السوداني: األنماط واآلثار"خضر الخواض  649
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 خاتمة الجزء الثاني

الداخمية التي نوقشت سابقًا دورًا ىامًا في أزمة الدولتيف العراقية والسودانية، فمنذ  فاعيؿلعبت الم 

االستقبلؿ عف المستعمر وحتى تاريخو شيدت الدولتاف أزمات متتالية سياسية واقتصادية واجتماعية زادت 

غياب المواطنة وكاف ليا مظاىر عديدة ك ،مف حالة التأـز في العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة

والتداوؿ السممي والدوري لمسمطة وتدخؿ الجيش في السياسة في كبل البمديف، ىذا مف الناحية السياسية. 

أما مف الناحية االقتصادية، فمـ يتـ بناء اقتصاد وطني يعتمد عمى اإلنتاج ويخرج الدولتيف مف أزمة 

عي أو شبو الريعي في استدامتيا. ومما زاد مف التبعية االقتصادية المزمنة التي ساىـ نمط االقتصاد الري

مظاىر األزمة االقتصادية في البمديف ظاىرة الفساد وغياب التنمية الحقيقية وعدالة توزيع الموارد. وعمى 

الصعيد االجتماعي، لـ تتمكف الدولتاف العراقية والسودانية مف بناء ىوية وطنية جامعة تستوعب في 

ة والمغوية والدينية والمذىبية في البنية االجتماعية المكّونة لكؿ منيما. إضافة إطارىا االختبلفات العرقي

لذلؾ، شيد البمداف، ال سيما في العقود الثبلثة الماضية، تزايدًا في حدة مظاىر الفقر والبطالة وتراجعًا في 

يف بشكؿ عاـ. مستويات الخدمات التعميمية والصحية وخدمات الرعاية االجتماعية في غالبية المجتمع

وىذا ما يفسر وصوؿ جانبًا ميمًا مف الصراعات واالنقسامات التي يشيدىا البمداف منذ االستقبلؿ وحتى 

وكما ويفسر ذلؾ ما جرى في السوداف مف انفصاؿ لمجنوب، وما يجري  تاريخو بشكؿ متفاوت ومتقطع.

 اليـو في العراؽ مف انفصاؿ لئلقميـ الكردي في الشماؿ.

أىـ أسباب ىذا الفشؿ في الحالتيف العراقية والسودانية: الخمؿ البنيوي الذي تطرقت إليو الدراسة،  إف

دارة الشأف االقتصادي ببل خطة تنموية استراتيجية أو رؤية وطنية شاممة مدعومة مف كافة األطياؼ  وا 

ة اآلنية التي تعبر عف السياسية لممجتمع، بؿ جرى التعامؿ مع االقتصاد وفقًا لمصالح الطبقة الحاكم
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وجية نظر واحدة، واعتمدت الدولتاف في تأميف جزء كبير مف احتياجاتيما المالية عمى تصدير المواد 

الخاـ وليس عمى قاعدتيما اإلنتاجية المفترضة. كما تفاقمت األوضاع االقتصادية في المجتمعيف بسبب 

د والزبائنية في كبل النظاميف، مضافًا لو دخوؿ غياب عدالة توزيع الموارد المتاحة نظرًا لتغمغؿ الفسا

البمديف في حروب طويمة ومدمرة، كما حدث في حرب العراؽ مع إيراف والكويت أو في حرب السوداف مع 

إقميمو الجنوبي ومع جيرانو، وما خّمفو ذلؾ مف استنزاؼ لمموارد والطاقات والبنى التحتية عمى حساب 

 جيود التنمية المفترضة. 

دًا عف الفروقات النسبية التي اتسـ بيا االقتصاد في العراؽ أو السوداف بيف مرحمة وأخرى أو بيف بعيو 

نظاـ حكـ وآخر، إال أف ىناؾ سمات أساسية تختمؼ بيف االقتصاديف بشكؿ عاـ، وبيف طبيعة المجتمعيف 

وىو ما جعؿ المجتمع  النفطي، -االقتصادية. ففي العراؽ كاف االقتصاد أكثر ميبًل نحو الطابع الزراعي

في غالبيتو ينقسـ إلى فئتيف أساسّيتيف: األولى فئة المزارعيف والفبلحيف، والثانية فئة العامميف في الخدمة 

 المدنية سّيما في العيد الجميوري الذي شيد توسعًا في القطاع العاـ جّراء تأميـ الثروة النفطية.

الزراعي، األمر الذي جعؿ غالبية المجتمع  -عويأما السوداف فقد غمب عمى اقتصاده الطابع الر 

تندرج ضمف فئة الفبلحيف والمزارعيف. وقد ُيعزى سبب ىذا االختبلؼ بيف الحالتيف إلى االكتشاؼ المبكر 

لمثروة النفطية في العراؽ، ما انعكس عمى المجتمع وتشكيبلتو الطبقية بمزيد مف التعقيد، بينما اكتشؼ 

احؿ متأخرة مف تاريخو السياسي المعاصر، ومع تفاوت واضح في معدالت النفط في السوداف في مر 

 االحتياطات النفطية واالنتاج بشكؿ بارز بيف البمديف لصالح العراؽ.

ُيضاؼ إلى ما سبؽ، أف الدولة العراقية تمّيزت عف نظيرتيا السودانية بإحداثيا، ولو مرحميًا، أثناء 

( قفزة اقتصادية في البنية 1979 -1968أحمد حسف البكر )(، و 1963 -1958حكـ عبد الكريـ قاسـ )

التحتية وقطاع الخدمة المدنية. وُيعزى ذلؾ إلى عامميف أساسييف: األوؿ، ريع البتروؿ الذي انعكس في 
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الفترات الُمشار إلييا عمى مختمؼ الجوانب الحياتية لمعراقييف. والثاني، االىتماـ الذي أواله الرئيس عبد 

ـ لعممية التخطيط والبناء. في حيف فشؿ النظاـ السياسي السوداني في استخداـ القوة الكريـ قاس

االقتصادية الكامنة لدى السوداف في إحداث النيضة، ولو مرحميًا، رغـ أف مقدرات السوداف كانت قادرة 

يختمؼ حاؿ عمى توفير الغذاء لمعالـ العربي في ظؿ مساحتو الشاسعة وخصوبة أراضيو ووفرة المياه. ولـ 

السوداف بعد اكتشاؼ الثروة النفطية، إذ أصبحت ىذه السمعة، بسبب سوء اإلدارة وعدـ عدالة توزيع 

الموارد، عامبًل إضافيًا لتأجيج الصراع بيف المركز واألطراؼ، وأحد أسباب انفصاؿ الجنوب، بداًل مف 

 مفترضة.استخداميا في تحسيف واقع المجتمع السوداني ودعـ عممية التنمية ال

لـ تتمكف الدولة في العراؽ والسوداف مف إدارة التعددية العرقية والدينية في كبل ، مف جية أخرى

المجتمعيف، بما يحافظ عمى الخصوصيات الثقافية واالجتماعية لمختمؼ المكونات، وبما يعزز المحمة 

ا الوظيفية في تكريس التفكؾ الوطنية واليوية العامة، بؿ ساىـ قصور الدولة المستمر عف تأدية واجباتي

والصراعات القومية والدينية التي أوجدىا المستعمر. وقد زاد مف حدة ىذه األزمة فشؿ السياسات 

االجتماعية لمدولتيف في النيوض بالواقع المعيشي والتعميمي والصحي لمجتمعييما، حيث أخفؽ النظاماف 

ذلؾ تراجعًا في جوانب التعميـ والصحة والدخؿ، في القياـ بمسؤوليتيما في ىذه المجاالت. وقد أنتج 

 وارتفاعًا في معدالت الفقر والبطالة ال سّيما في العقود الثبلثة الماضية. 

مجددًا، تؤكد الظروؼ الراىنة في كبل البمديف عمى أزمة العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة. فما 

وتحولو مف دولة بسيطة إلى دولة مركبة  ،650، ظاىرياً شيده العراؽ مف المجوء لخيار الدولة الفيدرالية

                                  
ىي عمى أرض الواقع ىشة، ولعؿ  2005ُيستنتج مف واقع العراؽ اليـو أف الفيدرالية المنصوص عمييا في دستور عاـ   650 

واقع العراؽ اليـو ىو أقرب إلى النظاـ الكونفدرالي، ويتجمى ذلؾ في وضعية اإلقميـ الكردي سواء السياسية أو االقتصادية أو 
ة أثناء نقاش المفاعيؿ السياسية الداخمية. وفي حاؿ نجح اإلقميـ الكردي في تحقيؽ األمنية التي سبؽ وأشارت إلييا الدراس

 االنفصاؿ الرسمي عف العراؽ فإف ذلؾ سيغير شكؿ الدولة العراقية.
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 -سنية، أو عرقية عربية -تحت الضغط الخارجي، وما يشيده مف صراعات وانقسامات طائفية شيعية

كردية، ال يزاؿ يخيـ عمى المشيد العراقي حتى تاريخو، مما عكس فشؿ الدولة في إدارة البنية االجتماعية 

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسوداف الذي تعرض لمتفكؾ عمى أرض الواقع جراء وتحقيؽ االندماج المجتمعي. 

الصراعات اإلثنية والدينية الناتجة عف فشؿ الدولة في استيعاب التركيبة السكانية المتنوعة وتجسيد مفيـو 

المواطنة في الواقع السياسي واالجتماعي، في ظؿ انفصاؿ الجنوب وتنامي النزعات االنفصالية في 

 مي دارفور وكردفاف.إقمي

ظيرت نتائج أزمة الدولة السودانية في إقميمي الجنوب ودارفور، أما الدولة العراقية فقد ظيرت نتائج 

أزمتيا في إقميـ كردستاف، وفي تفشي ظاىرة التعصب والفوضى في عموـ العراؽ. وقد ُيعزى جانب ميـ 

لمكونة ليما مف خبلؿ التنمية، وتوزيع الموارد مف ذلؾ إلى ضعؼ الدولتيف في اختراؽ البنية االجتماعية ا

بشكؿ عادؿ، وبناء بنية تحتية متطورة تربط المركز باألطراؼ، وتعزز مف حضور الدولة وتواجدىا في 

داريًا واقتصاديًا وأمنيًا.  مختمؼ أقاليميا؛ سياسيًا وا 

ينحدر غالبية  شّكؿ طغياف الطابع القبمي سمة ُمميزة لممجتمع السوداني، إذ مف جانب آخر،

السودانييف مف قبائؿ غير متجانسة ثقافيًا بسبب تنوعيا العرقي والمغوي والديني، وىو ما جعؿ النظاـ 

القبمي يطغى عمى الطابع المدني في السوداف. وتأثرًا بيذا الواقع، ظيرت قضايا ذات انعكاسات سمبية 

الثقافة السياسية المفككة التي أبعدت األفراد  عمى مفيوـ الدولة وعبلقتيا بالفرد والمجتمع، أىّميا: تفشي

عف مفاىيـ الدولة والمواطنة الصالحة واليوية الوطنية الجامعة، وحّدت مف قدرتيـ عمى المشاركة 

وقد  والفاعمية السياسية بسبب سطوة النظاـ العشائري والقبمي عمييـ، وبسبب ضعؼ وعييـ السياسي.

ويف النخب السياسية السودانية التي اتسمت غالبًا بضعؼ ثقافتيا انعكس ىذا النمط مف الثقافة عمى تك

 الديمقراطية والمدنية البلزمة لتطوير العبلقة بيف الفرد والمجتمع والدولة. 
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نما اتسـ بطابع مدني  أما العراؽ، فمـ يطغَ  عمى بنيتو االجتماعية الطابع القبمي مقارنة بالسوداف، وا 

تاريخيًا. وقد انعكس ىذا التنوع عمى ثقافة المجتمع السياسية التي يمكف تأثرًا بتعدد مراكزه الحضرية 

وصفيا بأنيا تتأرجح بيف المفككة والموجية، أي أف األفراد في العراؽ أقؿ بعدًا عف مفيوـ الدولة واليوية 

مدنية،  الوطنية الجامعة رغـ محدودية فاعميتيـ السياسية. كما تمكف العراؽ، ولو نسبيًا، مف تكويف نخبة

استطاع مف خبلؿ دورىا السياسي أف يحد مف تأثير الطابع القبمي أو العشائري عمى الدولة والعممية 

السياسية. وتمّيز العراؽ أيضًا أف سطوة الحكـ خاصًة في العيد الجميوري طغت عمى النظاـ القبمي 

 السائد. 

تصادية واالجتماعية، دورًا ميمًا في إدامة وأخيرًا وليس آخرًا، لعبت المفاعيؿ الداخمية، السياسية واالق

أزمة الدولتيف واستمرارىا، األمر الذي أدى في نياية المطاؼ إلى تيديد وحدتيما السياسية والجغرافية، 

 وخمؽ صراعات وانقسامات عمودية في البنية االجتماعية المكونة ليما. 
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ييا، حوؿ أزمة الدولة في العراؽ جزأضح مف خبلؿ النقاش والتحميؿ الذي أجرتو الدراسة في يت

 اتفي تكويف أزمة الدولة واستمرارىا في كم ةوالداخمي ةالخارجي فاعيؿف، أف ىناؾ تقاطعًا بيف الموالسودا

 ىخر دوف األ مفاعيؿيصعب حصر أزمة الدولة في إذ . سيادتيا ووحدة أراضيياأمنيا و ، وتيديد فالحالتي

أو تجاىؿ التفاعؿ بينيما في كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية منذ النشأة وحتى تاريخو. 

 توصمت ليا الدراسة ما يمي:  كانت أبرز النتائج التيوقد 

 الخارجي تحديالدانية في التعاطي مع فشل الدولتين العراقية والسو  -

، ومعالجة القاعدة ةالخارجي مفاعيؿدانية المتعاقبة في التصدي لمأدى فشؿ الحكومات العراقية والسو  

في الحالتيف ألزمات التي أرساىا المستعمر عمى أساس التمزيؽ والتفتت والتبعية، إلى تعرض الدولة 

إضافية ىدد تراكميا استقرارىا ووحدتيا وسبلمة أراضييا. واستمر الفشؿ بالرغـ مف توفر ظروؼ مواتية 

في كبل البمديف، لـ يتـ استثمارىا لمتخمص مف آثار االستعمار، وترميـ العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع 

 والدولة.

بع المدني الفترات التي أعقبت اإلطاحة بنظامي إبراىيـ في السوداف، لـ تستثمر الحكومات ذات الطا

( العسكرييف، في إنجاز إصبلحات جوىرية 1989 -1985( وجعفر النميري )1969-1964عبود )

آللية عمؿ الدولة ووظائفيا وخصائص نظاميا السياسي. وينطبؽ ىذا عمى العراؽ، ال سّيما في العيد 

نتاجية خبلؿ حكـ كؿ مف عبد الكريـ قاسـ وأحمد حسف الجميوري الذي اتسـ بتحقيؽ قفزات اقت صادية وا 

 البكر، لكف دوف أف تطاؿ التغّيرات الحياة السياسية أو طبيعة نظاـ الحكـ.  

بشكؿ  اوتداعياتي ةالخارجي فاعيؿقبة في البمديف في مواجية المُيعزى فشؿ الحكومات الوطنية المتعا

أساسي إلى عدـ تمكنيا مف بناء نموذج ديموقراطي، ُيتيح ألفراد المجتمع فرصًا متكافئة لممشاركة في 
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العمميتيف السياسية واالقتصادية، وُيرسخ مفيومي المواطنة واليوية الوطنية الجامعة، وُيحافظ عمى الحقوؽ 

يا بغض النظر عف قضايا الجنس والحريات المختمفة في إطار دولة مدنية تساوي بيف جميع مواطني

 والعرؽ والمغة والديف. 

انعكس ىذا اإلخفاؽ بشكؿ مباشر عمى قدرة الدولة عمى القياـ بواجباتيا ووظائفيا المفترضة تجاه 

المجتمع كاألمف والتنمية وتوزيع الموارد المتاحة، وعمى ما شيده العراؽ والسوداف أيضًا مف صراع دموي 

سساتيما السياسية، وتفشي ظاىرة الفساد والزبائنية فييما، ومحاوالت النخب عمى السمطة، وترىؿ مؤ 

الحاكمة المتكررة فرض ما تحممو مف فكر وأيديولوجيا عمى مختمؼ الشرائح االجتماعية والقوى السياسية. 

شّكؿ كؿ ذلؾ بيئة خصبة لتغمغؿ الفاعؿ الخارجي ونجاحو في تحقيؽ أىدافو ومخططاتو االستعمارية 

ي كاف أىّميا خمؽ دولة ضعيفة وتابعة وزيادة تدخمو في الشؤوف الداخمية لمدولتيف مستغبًل قضية الت

 األقميات والحريات وسياساتيما اإلقميمية.

إلى تموضع قطاعات واسعة مف  ةالخارجي فاعيؿالعراقية والسودانية ودور المأدى ضعؼ الدولة 

قي أو الطائفي أو القبمي لمدفاع عف أنفسيـ وتحقيؽ المواطنيف في كبل البمديف في إطار بعدىـ العر 

مصالحيـ التي عجزت الدولة عف توفيرىا ليـ. وفي ضوء اشتداد الصراع الطائفي، ثمة تغّيرات طرأت 

في الخريطة الجغرافية والسكانية في إطار إعادة التموضع الذي حصؿ، حيث وصمت الدولة السودانية، 

إلى انفصاؿ إقميميا الجنوبي واستقبللو عنيا، ودخوليا أيضًا في صراعات بسبب تراكـ أزماتيا وتفاقميا، 

 مع األقاليـ األخرى.

، وسبؽ ذلؾ انفصاؿ عممي إلقميـ 2003أما الدولة العراقية فقد وقعت تحت االحتبلؿ األمريكي عاـ  

ستقبللية لئلقميـ كردستاف، ولو بشكؿ غير معمف وغير معترؼ بو دوليًا حتى تاريخو، مع تزايد النزعات اال

الكردي في ظؿ المشيد اإلقميمي، وما يجري في المناطؽ الكردية األخرى المجاورة في كؿ مف سوريا 
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يراف، وفشؿ الدولة العراقية في السيطرة عمى ما تبقى مف أجزاءىا الجغرافية بسبب الصراع  وتركيا وا 

االجتماعية بيف المكونات الثبلث الرئيسية  الطائفي المحتدـ. وفي ظؿ التقسيمات التي تشيدىا بنية العراؽ

السنة والشيعة واألكراد، بدأت تطرح مشاريع تتعمؽ بوحدة أراضي العراؽ كتقاسـ البمد بيف مكوناتو الثبلث 

 ىذه.

يتضح بيذا تعقيد وتداخؿ األزمة التي الزمت الدولة في الحالتيف العراقية والسودانية منذ النشأة وحتى 

أطراؼ األزمة، خارجية وداخمية، ومستوياتيا، الدولة والنظاـ و  مفاعيؿ ا مف تعددتاريخو، ويظير ىذ

السياسي والحكومة والبنية االجتماعية، وأبعادىا، سياسية واقتصادية واجتماعية. أدى ىذا التعقيد في 

نما أدى إلى تي ديد حقيقي األزمة إلى نتائج خطيرة ليس عمى العبلقة بيف الفرد والمجتمع والدولة فقط، وا 

ف كاف لوحدة الكياف السياسي والجغرافي لمعراؽ والسوداف أيضًا، بما يعني أف التشابو النسبي بيف الحالتي

أدت إلى استمرار األزمة في التي ، وفي متبلزمة المفاعيؿ الخارجية والداخمية في أسباب األزمة وأعراضيا

 .كبل الدولتيف

 إلى الصراع: االنتقال من األزمة العراق والسودان -

تبيف مف خبلؿ نقاش أزمة الدولة في كؿ مف العراؽ والسوداف، أف الصراع الناتج عف استمرار األزمة 

في البمديف أخذ أشكااًل متعددة تفاوتت في تأثيرىا وخطورتيا بيف مرحمة تاريخية وأخرى. فقد تطور 

قدمة الدراسة، إذ بدأ الصراع عمى الصراع متنقبًل بيف المستويات األربعة التي تـ اإلشارة إلييا في م

سياسات الحكومات العراقية والسودانية المتعاقبة، ثـ أصبح عمى السمطة أو الحكومة نفسيا، وتجمى ذلؾ 

في تكرار ظاىرة االنقبلبات العسكرية في كبل الدولتيف. لكنو أصبح بعد ذلؾ، أكثر عمقًا وخطورة عندما 

وداني في محاولة لتغيير توجياتو الفكرية واأليديولوجية، وُيستدؿ وصؿ إلى النظاـ السياسي العراقي والس

الناتجة عف تبني النظاـ السياسي، بقيادة جعفر  1983عمى ذلؾ مف تجدد الحرب األىمية السودانية عاـ 
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النميري، توجيات إسبلمية بعد تحالفو مع مف يحمموف فكرًا إسبلميًا، وكذلؾ األمر بالنسبة لمعراؽ الذي 

 راعًا مريرًا بيف التيارات السياسية المختمفة؛ القومية والبعثية والشيوعية.شيد ص

أما المستوى األخطر، فيو الصراع الذي شيده وما زاؿ يشيده البمداف عمى الدولة في كؿ منيما.  

وانفصاؿ إقميميا الجنوبي واستقبللو بعد صراع طويؿ  2011ويتجمى ذلؾ في تفكؾ الدولة السودانية عاـ 

المركز، وينطبؽ ذات األمر عمى العراؽ الذي ُيعاني مف انفصاؿ غير معمف إلقميـ كردستاف في  مع

الشماؿ، وما زالت كبل الدولتاف تصارعاف مف أجؿ البقاء واالستمرارية في ظؿ المستجدات التي ظيرت 

ضى والصراع أثناء األلفية الحالية مثؿ ظيور أزمة دارفور في السوداف، وتفشي ظاىرة التعصب والفو 

 الطائفي في العراؽ، وغيرىما مف التطورات السمبية التي ُتيدد وحدة كؿ منيما جغرافيًا وسياسيًا.      

 تأرجح تصنيف الدولتين العراقية والسودانية -

مف تصنيؼ الدوؿ مف خبلؿ بعض المؤشرات والمعايير،  المقدمةعمى ما تناولتو الدراسة في  عطفاً 

وضعيفة وفاشمة ومنيارة، فإف الدولة في الحالتيف العراقية والسودانية شيدت تأرجحًا إلى دولة قوية ورخوة 

عمى ضوء تطورات األحداث في المراحؿ التاريخية المختمفة التي مرت بيا بيف نموذجي الدولة الضعيفة 

 والرخوة أو الفاشمة والمنيارة.

ضمف المراحؿ المختمفة التي ُيمكف إيجازىا  تأرجحت الدولة العراقية بيف النماذج الُمشار إلييا آنفًا،

( بالضعؼ في ظؿ مقومات 1958 -1921عمى النحو التالي: اتسمت الدولة العراقية في العيد الممكي )

الدولة الناشئة تحت االستعمار البريطاني وما أعقب االستقبلؿ النسبي مف تبعية لمخارج، فقد كانت 

تصادية ضعيفة. زد عمى ذلؾ، غياب المشاركة السياسية الفاعمة مؤسساتيا وسياساتيا االجتماعية واالق

 لممواطنيف العراقييف، وضعؼ الدولة في إدارة البنية االجتماعية سّيما في العبلقة مع المكوف الكردي.
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اقتربت الدولة نسبيًا في بعض المراحؿ، سّيما  1958مع انتقاؿ العراؽ إلى العيد الجميوري بعد عاـ 

كؿ مف عبد الكريـ قاسـ وأحمد حسف البكر، مف نموذج الدولة القوية كنتيجة لما شيده في فترة حكـ 

العراؽ بشكؿ عاـ مف نيضة وتقدـ في مستوى المعيشة والدخؿ والبنية التحتية والخدمات العامة، وما رافؽ 

القومية أو بيف ذلؾ مف تراجع التأثير السمبي لعوامؿ عدـ التجانس واالستقرار في العبلقة بيف المكونات 

 الدولة العراقية واإلقميـ الكردي في ظؿ سطوة الحكـ التي أعقبت سقوط النظاـ الممكي. 

أما في بقية مراحؿ العيد الجميوري، فقد تأرجح العراؽ بيف نموذج الدولة الضعيفة والرخوة خاصًة في 

ولة جراء الحروب والحصار العقديف األخيريف مف القرف الماضي عندما بدأ مسمسؿ التراجع في قوة الد

، 1991والحرب التي شنت عميو عاـ  1990الذي فرض عمى العراؽ بعد احتبلؿ العراؽ لمكويت عاـ 

وما رافؽ ذلؾ مف انخفاض قيمة الدينار العراقي بشكؿ كبير، وارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وتراجع 

 ة. الخدمات العامة المتعمقة بالتعميـ والصحة والبنية التحتي

وحتى تاريخو، تأرجحت الدولة  2003باالنتقاؿ إلى العيد العراقي األخير، الذي بدأ منذ حرب عاـ 

بيف نموذجي الدولة الفاشمة والمنيارة بعد تعرضيا لمغزو األمريكي الذي أدى إلى انييار الدولة وتفكؾ 

عادة تشكيؿ نظاميا السياسي، واستشراء ظاىرة الفساد فييا، وص واًل إلى سقوط أجزاء واسعة مؤسساتيا وا 

مف أراضي العراؽ، خاصة في غربو وشمالو، بيد ما يسمى بتنظيـ الدولة اإلسبلمية )داعش(، في ظؿ 

 احتداـ حمى الصراعات والمواجيات الطائفية، ال سّيما في حقبة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. 

ج الدولة الضعيفة والرخوة واالقتراب مف نموذج أما الدولة السودانية، فقد تأرجح تصنيفيا بيف نموذ

الدولة الفاشمة نسبيًا في مراحؿ مختمفة مف التاريخ. وُيستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ المؤشرات التالية: غياب 

، وفشؿ السياسات 1956األمف واالستقرار في معظـ الفترات التاريخية التي أعقبت مرحمة االستقبلؿ عاـ 

ة لمحكومات الوطنية المتعاقبة، والوقوع تحت تأثير االستيداؼ الخارجي في مراحؿ االقتصادية واالجتماعي
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مختمفة مف تاريخ السوداف المعاصر، إضافة لمحصار الشديد الذي فرض عمى السوداف في العقد األخير 

 مف القرف الماضي وانعكاساتو داخميًا عمى مجمؿ األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ى ذلؾ، فشؿ الدولة في استيعاب مكوناتيا االجتماعية العرقية والمغوية والدينية خاصًة في زد عم

الجنوب، األمر الذي أدى في نياية المطاؼ إلى نجاح النزعة االنفصالية لئلقميـ الجنوبي التي توجت 

سودانية، إال أنو . ورغـ حالة التأرجح التي شيدتيا الدولة ال2011باستقبللو في دولة جنوب السوداف عاـ 

 . 651يمكف تصنيفيا بشكؿ عاـ في إطار الدوؿ الضعيفة

وعميو، اتسمت الدولتاف العراقية والسودانية بشكؿ عاـ بظاىرة عدـ االستقرار سواء في إطار العبلقات 

 الداخمية المجتمعية والخارجية اإلقميمية والدولية منذ االستقبلؿ وحتى تاريخو.

 برى عمى العراق والسوداناستمرار رقابة القوى الك -

يتضح مف خبلؿ استعراض التاريخ السياسي لمدولتيف العراقية والسودانية أف دور المستعمر لـ ينتو 

نما بدأ بمتابعة نظاميما السياسي والتأثير عمييما عبر وسائؿ عديدة تضمف لو  بجبلئو عف أراضييما، وا 

الداخمية. وقد قاـ المستعمر بذلؾ عبر ربط البمديف استمرار أزماتيما وبقاء ىيمنتو وتدخمو في شؤونيما 

بالمؤسسات االقتصادية الدولية مثؿ صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي، والمحاوالت المستمرة لمتدخؿ 

فييما مف خبلؿ مداخؿ أخرى كثيرة مف ضمنيا قضايا حقوؽ اإلنساف، وحقوؽ األقميات الدينية واإلثنية، 

 لحريات، وسياساتيما اإلقميمية، ومكافحة اإلرىاب. وقضايا الديمقراطية وا

                                  
المجمة )شاكر ظريؼ، "أزمة الدولة في منطقة الساحؿ األفريقي والصحراء الكبرى: دراسة في األسباب واالنعكاسات"، 651 

 -41عدد  لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية، مـو السياسية،العربية لمع
 .103 -97 ص (:2014 ،42
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أدت ىذه المسائؿ إلى محاصرة الدولة العراقية والسودانية سياسيًا واقتصاديًا مف الداخؿ، حيث وجدت 

الدولة نفسيا في كبل الحالتيف محاصرة في إطار ما صنعتو القوى االستعمارية الكبرى مف وقائع كالتفتت 

ة عمى مواجية التحديات المجتمعي، ونشوب صراعات، ونزاعات إثنية وعرقية ودينية أضعفت قدرة الدول

 الخارجية بشكؿ كمي شمولي. 

كما حاصرتيا مف الخارج في إطار المؤسسات الدولية المختمفة التي تسيطر عمييا الدوؿ الكبرى بما 

في ذلؾ األمـ المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمؤسسات االقتصادية الدولية المشار إلييا 

ييد البمديف في مجاؿ التجارة الدولية، ومنع تطور اقتصادىا وانفتاحيا عمى العالـ آنفًا. ُيضاؼ إلى ذلؾ، تق

 مف خبلؿ العقوبات والحصار الذي تعرضا لو في مراحؿ مختمفة مف تاريخيما المعاصر. 

الذي بقي مرافقًا لمدولتيف العراقية والسودانية، إال أف  اوتأثيرى ةالخارجي مفاعيؿبالرغـ مف أىمية ال

ال يمكف أف تتـ إال عبر عممية بناء داخمي لمدولة القطرية العربية عمى أسس وقواعد جديدة  اتيمواجي

تنقميا مف التبعية إلى القدرة عمى معالجة أزماتيا ومواجية التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

لؾ سيبقى التدخؿ الخارجي في عبلقاتيا الداخمية والخارجية. وطالما بقيت الدولة غير قادرة عمى فعؿ ذ

 مستمرًا. 

وحتى تاريخو، ألف الخمؿ البنيوي في  2011لـ يقؼ السوداف عمى قدميو بعد انفصاؿ الجنوب عاـ 

طبيعة النظاـ الحاكـ ما زاؿ قائمًا، وىذا ينطبؽ عمى العراؽ بعد االحتبلؿ األمريكي، حيث غابت فكرة 

شاممة لمنيوض بالعراؽ. فمف المتوقع أف تكوف مخرجات  العدالة االنتقالية أو أية خطة حكومية وطنية

السياسة المتبعة في كبل البمديف، عمى األقؿ منذ بدء ما يسمى بػ "الربيع العربي" وحتى تاريخو، مزيدًا مف 

التأـز عمى الصعيديف الداخمي والخارجي. وبالتالي، ليس متوقعًا حدوث تغيير جوىري عمى ما تـ التوصؿ 

 ج في ضوء مجريات األحداث السياسية واالقتصادية واألمنية التي يشيدىا العراؽ والسوداف. إليو مف نتائ
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في الختاـ، لـ تقتصر الخصائص األساسية التي تقاطعت بيا الدولتاف العراقية والسودانية في سياؽ 

رة الخاطئة لبلقتصاد، المقارنة )أزمة النشأة، التبعية، التأثر بالسياسات االستعمارية، الخمؿ البنيوي، اإلدا

فشؿ السياسات االجتماعية( عمى ىذيف القطريف فقط، بؿ يمكف تعميميا عمى بقية األقطار العربية التي 

لـ تخرج عف إطار ىذه األزمات، رغـ وجود تبايف نسبي بينيا في طبيعة ومستويات التأثر نظرًا 

 لخصوصية كؿ قطر. 

حالتي العراؽ والسوداف في األزمة ىي الجميوريات: سوريا، ولعؿ أبرز الدوؿ العربية التي تتشابو مع 

ولبناف، واليمف، وليبيا، ومصر، وتونس، والجزائر، التي يفترض أف تكوف ديمقراطية وفقًا لدساتيرىا التي 

تتضمف قيـ المساواة والتعددية والحريات والمشاركة السياسية والمواطنة، إال أف الواقع العممي يتناقض مع 

 مضاميف.ىذه ال

في المقابؿ، تتراجع ىذه األزمات نسبيًا في الدوؿ العربية ذات األنظمة الوراثية، دوؿ الخميج واألردف  

والمغرب، ظاىريًا عمى األقؿ، ذلؾ ألف االستقرار السياسي الذي ينبع مف سممية حسـ تداوؿ السمطة، 

أو بعدًا مختمفًا لصناعة القرار. إضافة عبر الوراثة في العائمة الحاكمة، أعطى فرصة نوعية لبلستمرارية 

إلى ذلؾ فقد شيدت ىذه الدوؿ الممكية، باستثناء األردف والمغرب، طفرة اقتصادية كبيرة نظرًا المتبلكيا 

حجمًا كبيرًا مف المواد الخاـ األولية التي يستخدـ ريعيا لتحقيؽ رفاه األفراد والجماعات في الدولة. زد 

المنتجة لمنفط، والمواد الخاـ بشكؿ عاـ، بقيت منذ اكتشافيا وحتى تاريخو تحت عمى ذلؾ، أف ىذه الدوؿ 

حماية االستعمار والدوؿ الكبرى التي تركزت سياساتيا الخارجية تجاه ىذه الممكيات عمى حماية استقرار 

 . 652أنظمتيا الحاكمة، لضماف تدفؽ الموارد النفطية منيا باألسعار والكميات المناسبة

                                  
الحريري، جاسـ يونس لممزيد مف اإليضاح حوؿ العبلقة بيف الممكيات والقوى الكبرى انظر إلى مقدمة المرجع التالي:  652

 . مرجع سابؽ.5، صالدولي في العراؽ وانعكاساتو عمى عبلقاتو الخارجية بعد االحتبلؿ األميركيالتنافس اإلقميمي و 
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النسبي بيف الدوؿ العربية ذات األنظمة الجميورية والممكية، إال أنو ثمة تشابيًا  االختبلؼبالرغـ مف 

نسبيًا بينيا في العديد مف السمات أىّميا: أواًل، أزمة النشأة، إذ أف تكويف ىذه الدوؿ بالشكؿ الذي تتسـ بو 

ود أو صياغة النظاـ السياسي أو النخبة اليوـ جاء بتدخؿ المستعمر مباشرة سواء فيما يتعمؽ برسـ الحد

 الحاكمة.

 هبعد االستقبلؿ مع ىذ )القطرية( لدوؿ، لـ تخرج عبلقة ىذه اةالخارجي فاعيؿمع الم ثانيًا، العبلقة 

عف إطار التبعية ضمف ارتباط سياسات ىذه الدوؿ باستراتيجيات الدوؿ العظمى، ال سّيما القوى  فاعيؿالم

 الواليات المتحدة األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى تاريخو.الغربية التي تتقدميا 

ثالثًا، الطابع السمطوي لؤلنظمة السياسية، إذ ُيمنع المواطنوف في كبل النموذجيف الممكي والجميوري  

األيديولوجي، مع وجود ىامش ضيؽ مف المشاركة  االختبلؼمف التدخؿ الفاعؿ في شؤوف الحكـ أو 

رابعًا، االقتراب مف الطابع الريعي أو شبو الريعي لبلقتصاديات العربية، إذ ابتعدت أنظمة  السياسية.

الحكـ الممكي والجميوري عف الطابع االنتاجي واقتربت مف النمط الريعي أو شبو الريعي، مما شّكؿ 

 ارجية في سياساتيا.عامبًل ىامًا في أزمة تبعية الدوؿ العربية لمخارج ومدخبًل إضافيًا لتغمغؿ القوى الخ

خامسًا، تأرجح الثقافة السياسية العربية بيف المفككة والموجية، إذ تتقاطع الدوؿ القطرية )الوطنية( 

العربية في عدـ اعتماد الثقافة السياسية لمواطنييا عمى المشاركة السياسية، أي أف الفرد فييا بعيد نسبيًا 

مفيوـ المواطنة، وطغياف مفاىيـ القبمية والجيوية  عف مفيوـ الدولة والنظاـ السياسي نتيجة ضعؼ

والعائمية والمذىبية والعرقية عمى العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة، أي أف اتصاؿ الفرد مع النظاـ 

السياسي يتـ عبر وسيط، مختار أو شيخ قبيمة أو مسؤوؿ طائفة أو مذىب. وىذا ُيفسر جانبًا ميمًا 
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طوي األبوي سمة مميزة لطبيعة النظـ السياسية العربية، وُيفسر أيضًا جزًء مف عدـ العتبار الطابع السم

 . 653تأصيؿ مفيـو الدولة في العالـ العربي

يدعـ واقع العالـ العربي منذ بدء ما يسمى بػ "الربيع العربي" وحتى تاريخو ىذا التعميـ، ويدلؿ عمى 

بر أحد مسبباتيا الرئيسية التفاعؿ السمبي بيف الُمحدديف أزمة الدولة القطرية )الوطنية( العربية التي يعت

الخارجي والداخمي، والذي أدخؿ كثيرًا مف الدوؿ العربية في أزمات مضاعفة فشمت الحكومات الوطنية، 

سواء في إطار سياساتيا القطرية أو عمى صعيد النظاـ اإلقميمي العربي، في مواجية التحديات الكبيرة 

 التي سببتيا.

، وفي ضوء تنوع البنية االجتماعية لمدولتيف العراقية ةالخارجي فاعيؿضوء استمرار دور وتأثير المي فو 

والسودانية، عرقيًا ولغويًا ودينيًا، ُيصبح البديؿ الواقعي لمعالجة أزمة كؿ منيما والحفاظ عمى وحدة 

ش متعدد في إطارىا. أراضييما ىو دولة لجميع مواطنييا مف خبلؿ خمؽ نموذج تكاممي أو نظاـ تعاي

ويتطمب تحقيؽ ىذا النموذج بناء كياف الدولة عمى أسس جديدة، مع األخذ بعيف االعتبار خصوصية كؿ 

دارة التنوع المجتمعي وتحقيؽ االندماج، وذلؾ عمى النحو  دولة، قادرة عمى مواجية الفاعؿ الخارجي وا 

 التالي:

تـر الحريات العامة وحقوؽ األقميات والمشاركة التوجو نحو إقامة نظاـ سياسي ديمقراطي يح أواًل،

السياسية لمجميع. وىذا ال يكوف إال مف خبلؿ إعادة صياغة العقد االجتماعي ممثبًل بالدستور عمى أسس 

جديدة ُترسخ مفيوـ المواطنة الصالحة والقيـ الديمقراطية، لعؿ أىّميا سيادة القانوف، والتوازف بيف سمطات 

                                  
باوؿ االبف، السياسة المقارنة: بيغياـ الموند و جابرييؿ  لبلطبلع أكثر عمى أنماط الثقافة السياسية، انظر: إلى دراسة الكاتبيف 653

 ، مرجع سابؽ. 71 -62، 54 -49، ص دراسات في النظـ السياسية العالمية
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شريعية والتنفيذية والقضائية، ومدنية الحكـ، أي عدـ تدخؿ الجيش في الحياة السياسية، الدولة الثبلث، الت

 وتداوؿ السمطة بشكؿ سممي ودوري. 

قد تحمؿ األزمات التي يشيدىا العالـ العربي منذ بدء ما يسمى بػ "الربيع العربي" وحتى تاريخو، وما 

إلعادة صياغة تفاىـ مجتمعي أو تعاقد جديد في  نتج عنيا مف تكمفة بشرية ومادية عالية، فرصة مواتية

ىذه األقطار بيف كؿ مف الفرد والمجتمع والدولة، بغض النظر عف النتائج المأساوية ليذا الحراؾ وعدـ 

وضوح الرؤية أو طبيعة النظـ السياسية التي يمكف أف تنشأ في ىذه األقطار. فيذه فرصة لمشعوب والقوى 

الحاصؿ عمى نتائج "الثورات"  االختبلؼلة عمى أسس جديدة، ال سّيما أنو رغـ الفاعمة إلعادة بناء الدو 

المذىبية في العالـ  -إال أف ىناؾ اتفاقًا حوؿ فشؿ نموذج الدولة السمطوية أو الشمولية أو الطائفية

 العربي.

أوروبا  في ىذا اإلطار يمكف ليذه األقطار االستفادة مف تجارب دوؿ المنظومة الشيوعية السابقة في

الشرقية التي تحولت بعد سقوط االتحاد السوفيتي إلى نماذج ديمقراطية ناجحة بعد قياميا بعممية اصبلح 

عادة صياغة عبلقتيا  عادة ىيكمة لنظاميا السياسي، وتغيير طبيعة مؤسساتيا وأىدافيا الوظيفية، وا  وا 

 دولة ومؤسساتيا.بمجتمعاتيا وفقًا ألسس وقواعد جديدة اعتمادًا عمى الحفاظ عمى ال

إحداث نيضة اقتصادية وعمرانية عبر خطط وبرامج استراتيجية، ورؤية وطنية شاممة تنقؿ  ثانيًا،

الدولة مف حالة الضعؼ والتبعية إلى اإلنتاجية واالعتماد عمى الذات. وقد يشّكؿ ذلؾ عامبًل ميمًا في 

لو مصالحو ورفاىيتو أكثر مف االرتباط خمؽ ارتباط بيف الفرد العراقي أو السوداني ودولتو التي تحقؽ 

باالنتماءات العرقية أو الطائفية أو القبمية التي فاقمت األزمة وزادتيا تعقيدًا، ال سّيما وأف كبل البمديف 

يتمتعاف بقوة اقتصادية كامنة تتمثؿ في أراٍض شاسعة وثروة مائية ونفطية وحيوانية وقوًى بشرية وموقع 
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رافؽ ذلؾ عدالة في توزيع الموارد المتاحة حتى تترسخ مفاىيـ المواطنة والمساواة جغرافي ميـ. ويجب أف يُ 

 واليوية الوطنية الجامعة. 

بالتالي، يجب عمى الدولتيف العراقية والسودانية وبقية األقطار العربية معالجة الثغرات التي أدت إلى 

عادة التحكـ في ثرواتيا واستغبلليا بما  يؤدي إلى بناء اقتصاداتيا الوطنية وجود اقتصاد ضعيؼ، وا 

والخروج مف دائرة التبعية. وىنا قد يتـ االستفادة مف تجارب دوؿ استطاعت أف تبني اقتصادىا رغـ 

التحديات التي فرضيا الُمحدد الخارجي عمييا مثؿ الدولة اإليرانية التي خضعت لحصار داـ عدة عقود، 

والنيوض بمجتمعيا انطبلقًا مف تماسؾ نظاميا السياسي  ولكنيا اعتمدت عمى ذاتيا في بناء اقتصادىا

 وقاعدتو االجتماعية. 

بناء سياسات اجتماعية فاعمة في قضايا التعميـ والصحة وخمؽ فرص العمؿ. وىذا يتطمب خطة  ثالثًا،

استراتيجية تتقاطع والرؤية االقتصادية في تحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة. وفي ىذا اإلطار يمكف 

دراسة تجارب دوؿ عديدة مرت بأحواؿ وأزمات مشابية، واستطاعت مف خبلؿ إصبلح النظاميف التعميمي 

والصحي أف تصؿ بالمجتمع إلى ناصية التقدـ، كتجربة النمور اآلسيوية، تايواف وسنغافورة وكوريا 

اقتصاديًا الجنوبية، التي أصبحت خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف الماضي في مصاؼ الدوؿ المتقدمة 

واجتماعيًا وسياسيًا. وقد ُيعزى نجاحيا في إحداث ىذا التطور إلى وجود نظاـ سياسي تديره قيادة تنموية 

ة الفقر ذات رؤية استراتيجية شاممة منحت األولوية لقضايا التنمية البشرية، وتطوير التعميـ، ومعالج

 والبطالة وقضايا الصحة. 
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 نظرة استشرافية -

ولتو األطروحة مف نقاش وتحميؿ ألزمة الدولتيف العراقية والسودانية في سياؽ مقارف، عطفًا عمى ما تنا

وانطبلقًا مف سيرتيما التاريخية وحالة التأـز الراىنة التي تعيشانيا في عبلقاتيما الداخمية والخارجية، نرى 

نتائج خطيرة عمى وحدة بأف األزمة في كمتا الحالتيف ستتجو أكثر مما سبؽ نحو مزيد مف التعقيد محدثًة 

البمديف سياسيًا وجغرافيًا، وىو ما قد ُيعمؽ الصراع عمى الدولة ويزيد خطورتو عمى أركانيا. وىذا مف شأنو 

قميميًا  أف يجعميما أكثر ضعفًا مف ذي قبؿ، خصوصًا في التعامؿ مع التحديات المستجدة؛ محميًا وا 

 ودوليًا. 

مخرجًا أو نياية ألزمتيا المستفحمة، بؿ قد  2011ة األـ عاـ لـ يكف انفصاؿ جنوب السوداف عف الدول

يتعرض السوداف لنتائج مشابية لما حدث في الجنوب، في أقاليـ ومناطؽ أخرى ال سّيما إقميـ دارفور 

ومفاعيميا المرشح األقوى لبلنفصاؿ تبعًا لما تـ تناولو في الدراسة سابقًا. فما زالت األزمة مستمرة 

داخمية والخارجية قائمة حتى تاريخو، مما ُينذر بمزيد مف التفكؾ واالنقساـ الذي يمس ما وُمحدداتيا ال

قميميا الجغرافي.   تبقى مف كياف الدولة السودانية وا 

ُيستدؿ عمى احتمالية تفكؾ السوداف مف خبلؿ مؤشرات ومعطيات عديدة أثارتيا الدراسة، منيا استمرار 

األزمة البنيوية التي تتجمى في الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، وعدـ حدوث انتقاؿ ديمقراطي في 

قبمي والطابع الشخصاني السمطة في ظؿ البنية الحالية لمنظاـ السياسي وافتقاره لممأسسة، وطغياف البعد ال

عمى عمؿ أجيزة الدولة ومؤسساتيا، وغياب مفيوـ المواطنة الصالحة في العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع 

والدولة، وتفشي ظاىرتي الفساد والزبائنية. ُيضاؼ إلى ذلؾ، استمرار ظاىرة عدـ االستقرار، وسوء 

وزيع الموارد المتاحة، وكذلؾ استمرار حالة التبعية، األحواؿ االقتصادية واالجتماعية، وغياب العدالة في ت

 وديمومة الرقابة الخارجية، وتدخؿ القوى اإلقميمية والدولية المستمر في الشأف السوداني الداخمي. 
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تبعًا ليذه المعطيات، ستبقى ظاىرة التفكؾ أو الشرذمة تمقي بظبلليا عمى الدولة السودانية األـ إذا ما 

تأدية واجباتيا المختمفة تجاه الفرد والمجتمع، وعدـ استيعابيا لمتعددية والتنوع في استمر قصورىا في 

 البنية االجتماعية المكونة ليا عمى قاعدة الشراكة الوطنية. 

بالرغـ مما سبؽ، تجدر اإلشارة أنو إذا ما استفاد السوداف مف تجربة انفصاؿ الجنوب فإف احتمالية 

توفرة، وقد يكوف ىذا االنفصاؿ عنصرًا إيجابيًا عمى المدى البعيد، بالرغـ مف السيطرة عمى األزمة واردة وم

الخسارة الوطنية الشاممة بأبعادىا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، في حاؿ عمؿ السوداف عمى 

ييا إصبلح مواطف الخمؿ في العبلقة ما بيف الفرد والمجتمع والدولة في كافة القضايا التي تـ اإلشارة إل

سابقًا، واستثمر ما لديو مف موارد بشرية ومادية بما يحقؽ االستقرار والتنمية الشاممة. واحتمالية حدوث 

ىذا السيناريو في ضوء معطيات الواقع الراىف ضعيفة، ولكف احتمالية انجاحو ممكنة إذا توفرت اإلرادة 

 السياسي بشكؿ عاـ. السياسية عند النخب الحاكمة والقوى السياسية الفاعمة في النظاـ

ف تباينت  حسب ما يرى الباحث فإف األوضاع في العراؽ ال تختمؼ عف مثيمتيا في السوداف، وا 

عبلف قياـ  مظاىر األزمة بينيما نسبيًا، فإقميـ كردستاف بانفصالو غير المعمف واتجاىو نحو االستقبلؿ وا 

ميمي، سّيما التركي واإليراني والسوري، دولة كردية يماثؿ ما حدث في جنوب السوداف، ولوال الدور اإلق

ألصبح اإلقميـ دولة مستقمة قائمة بذاتيا. وال يجب أف ُيفسر ىذا عمى أنو حرص تركي أو إيراني أو 

سوري عمى وحدة الدولة العراقية وتماسكيا، بؿ ىي خشية مف امتداد ظاىرة التفكؾ إلى اإلقميـ الجغرافي 

عرقية المشتركة بيف العراؽ وبينيا، فوضع األكراد تحديدًا ومستقبميـ ليذه البمداف نظرًا لبلمتدادات ال

السياسي في األقطار األربعة مرتبط ببعضو البعض. وفي ظؿ االنقساـ العمودي في الكياف االجتماعي 

لمدولة العراقية فإف ظاىرة االنفصاؿ قد تمتد ألقاليـ ومناطؽ عراقية أخرى تحت عناويف مختمفة، مذىبية 

 ئفية أو مناطقية أو قومية. أو طا
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، ال سّيما 2003قد يتطور الصراع الذي ظير لمعمف وتفجر بيف المكونات المجتمعية العراقية بعد عاـ 

بيف السنة والشيعة، إلى فوضى ال تنتيي كما ىو الحاؿ بالنسبة لمصراعات الطائفية والمذىبية في مناطؽ 

لمتعمقة بمستقبؿ العراؽ، التي تصعب اإلجابة عمييا مثؿ، أخرى مف العالـ. وىناؾ العديد مف األسئمة، ا

أثر )داعش( والحرب عمييا عمى مستقبؿ الدولة العراقية، ومصير المكوف السني وبقايا حزب البعث في 

عادة تسميحو  ظؿ سيطرة القوى السياسية الشيعية عمى النظاـ السياسي، وانعكاس قوة الجيش العراقي وا 

بة، بعد خروج المحتؿ األمريكي، عمى استقرار النظاـ السياسي ومدنية الحكـ، ومشاركتو في معارؾ صع

واحتمالية العودة إلى االنقبلبات العسكرية، أو تشكيؿ قوات الحشد الشعبي ضمانة لعدـ تمكف الجيش مف 

 القياـ بذلؾ، ومدى تجاوز الجيش العراقي مسألة الطائفية والمذىبية باتجاه وجود جيش وطني عراقي. 

يزيد استمرار ضعؼ الدولة العراقية في التصدي لؤلزمات الداخمية والخارجية عمى حد سواء مف 

احتمالية تفككيا، وُيستدؿ عمى ذلؾ بوجود نفس المؤشرات والمعطيات المذكورة آنفًا في الحالة السودانية 

ية، أو بالتبعية واستمرار في العراؽ، سواء المتعمقة بالخمؿ البنيوي، أو باألحواؿ االقتصادية واالجتماع

التدخبلت اإلقميمية والدولية في شؤونو الداخمية، إضافة إلى الصراعات الداخمية المستفحمة منذ عاـ 

 وحتى تاريخو. 2003

، تبعًا لممستجدات السياسية )ظاىريًا( لقد شّكؿ تحّوؿ العراؽ مف دولة بسيطة إلى دولة فيدرالية مركبة

، بداية عممية التفكؾ، ومزيدًا مف الضعؼ 2003حتبلؿ األمريكي عاـ الناجمة عف وقوعو تحت اال

والترىؿ لدور الحكومة المركزية والبنى السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمدولة. ولـ يأِت ىذا التحوؿ في 

إطار تطور تاريخي طبيعي أو في سياؽ صياغة عقد اجتماعي جديد بيف الفرد والمجتمع والدولة، بؿ 

نسجامًا مع فمسفة المستعمر في تجزئة العراؽ لصالح مشاريعو المختمفة ومنيا تعزيز الصيغة الشرؽ جاء ا
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أحد أىـ عناصرىا، وذلؾ بحجة عدـ تجانس العراؽ والمنطقة عامًة مف ” إسرائيؿ“أوسطية التي تعتبر 

 حيث التركيب االجتماعي. 

ف كانت مطمبًا ميمًا ليـ ال ُيشّكؿ تطبيؽ الصيغة الفيدرالية بالنسبة لؤلكراد ني اية األزمة مع بغداد، وا 

في بعض المراحؿ التاريخية السابقة، سّيما خبلؿ العيديف الممكي والجميوري. ففي ظؿ وجود إمكانية 

لبلنفصاؿ، نظرًا لمُمستجدات السياسية واألمنية التي شيدىا العراؽ في فترة ما بعد صداـ حسيف، ونظرًا 

قيؽ االنفصاؿ، وأىّميا السيادة الكردية الكاممة عمى اإلقميـ التي تظير بوضوح لتوفر عناصر ومقومات تح

، ازداد طموح األكراد السياسي باتجاه االنفصاؿ واالستقبلؿ، 654في حدوده اإلدارية التي يصعب تجاوزىا

ف لـ يتوفر االعتراؼ اإلقميمي والدولي بذلؾ حتى اآلف.      وا 

نأًى عف ظاىرة التفكؾ والتقسيـ في حاؿ تعرض العراؽ لذلؾ، حيث لف تكوف الدوؿ العربية األخرى بم

أف المشاكؿ البنيوية التي تعاني منيا الدولتاف العراقية والسودانية ال تقتصر عمييما فقط، بؿ تتسـ بيا تمؾ 

الدوؿ أيضًا، حيث لـ ُتعالج مسألة التعددية والتنوع في كيانيا االجتماعي بأسموب ديمقراطي يؤدي إلى 

تحقيؽ المواطنة الصالحة، كما أنيا لـ ُتعالج القضايا األخرى الشبيية بالوضع العراقي والسوداني كقضايا 

التنمية والتبعية والتدخبلت الخارجية، مما ُيعرضيا لمواجية نفس المصير إذا أبقت عمى البنى السياسية 

بطة بشكؿ أو بآخر باالستعمار. وقد واالقتصادية واالجتماعية السائدة فييا منذ عيد االستقبلؿ، والمرت

بدأت بعض مظاىر التفكؾ تتجمى في الدولة الُقطرية )الوطنية( العربية، كبروز اليويات الفرعية وتراجع 

اليوية الوطنية العامة، وتفشي التعصب والفوضى، بشكؿ متفاوت الحجـ والتأثير، منذ بدء ما عرؼ 

 بػ"الربيع العربي" وحتى تاريخو. 

                                  
انظر: أيمف و  ، مرجع سابؽ.413 -408، 405 -401 ص بينغيو، كرد العراؽ: بناء دولة داخؿ دولة،لممزيد انظر: أوفرا  654

 ، مرجع سابؽ.228ص ،العراؽ" -الدسوقي، "ىؿ القومية الكردية انفصالية؟ دراسة حالة كردستافإبراىيـ 
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فاظ العراؽ عمى كيانو السياسي والجغرافي، أف ُيحافظ عمى تماسؾ الدوؿ المحيطة بو والتي مف شأف ح

تشبيو في جزء مف ظروفيا كسوريا وتركيا والسعودية والبحريف واليمف. تتسـ ىذه البمداف بتنوع كيانيا 

سعودية تشيد اضطرابات االجتماعي عرقيًا أو دينيًا أو لغويًا، وتشيد صراعًا ظاىرًا أو مستترًا، فمثبًل ال

وقبلقؿ بيف فترة وأخرى في عبلقة الدولة بأتباع المذىب الشيعي الذيف يتركزوف ديموغرافيًا في الجزء 

الشرقي مف إقميميا، ونفس الظاىرة موجودة في البحريف مع األخذ بعيف االعتبار أف الشيعة ىـ أقمية 

ؼ القائـ في سوريا المجاورة لمعراؽ، منذ عاـ عددية في السعودية وأكثرية في البحريف. كما أف الظر 

وحتى تاريخو، يتسـ بالتعقيد في ظؿ الصراعات المستفحمة، والتي تأخذ أبعادًا متعددة؛ سياسية  2011

ومناطقية وقومية وطائفية. واحتمالية تمدد ظاىرة التفكؾ إلى سوريا تموح في األفؽ نظرًا لطبيعة المشاريع 

 األزمة السورية، وتتضمف أفكارًا تجزيئية.  الخارجية التي تطرح لحؿ

أما تركيا المحاذية لحدود العراؽ الشمالية فيي األخرى مرشحة لمزيد مف عدـ االستقرار، في حاؿ 

لدييا تعرض العراؽ لمتفكؾ، ال سّيما في الجزء الجنوبي الشرقي الذي تتركز فيو تجمعات كردية كبيرة 

قامة دولة كردية مستقمة. واألمر ذاتو ينطبؽ عمى اليمف الذي يشيد، منذ بدء ما ُيسمى  طموح لبلنفصاؿ وا 

يدد خارطتو بػ "الربيع العربي" وحتى تاريخو، صراعًا سياسيًا ومذىبيًا مريرًا، وتدخبلت خارجية كبيرة تُ 

حماية لمدوؿ المجاورة مف التفكؾ. وليذا، فإف بقاء العراؽ موحدًا يّشكؿ السياسية والجغرافية.
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 مالحق الدراسة

 الدولة العثمانية :655(1الخارطة رقم )

 

( األماكف التي حكمتيا الدولة العثمانية، والمساحة الجغرافية التي خضعت 1توضح الخارطة رقـ )

ليا. كما تبيف الخارطة أف األقاليـ العربية التي كانت ضمف نطاقيا لـ يكف يفصميا عف بعضيا حدود أو 

كما أصبح عميو  عوازؿ مصطنعة. فالعراؽ والسوداف لـ يكف بينيما وبيف محيطيما أي فاصؿ أو عازؿ،

                                  
. )العنواف مضاؼ مف الباحث(. موقع جامعة الممؾ عبد كـ الدولة العثمانيةخارطة أماكف حوفاء زبف عبيد الرحيمي.   655

 ،2017-6-12العزيز، استرجعت بتاريخ: 

9581&LNG=AR&Gal=4054http://walruhaili.kau.edu.sa/ImageGallery.aspx?Site_ID=000 

http://walruhaili.kau.edu.sa/ImageGallery.aspx?Site_ID=0009581&LNG=AR&Gal=4054
http://walruhaili.kau.edu.sa/ImageGallery.aspx?Site_ID=0009581&LNG=AR&Gal=4054
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الحاؿ بعد زواؿ الدولة العثمانية وقدوـ المستعمر األوروبي. حيث ُيقرأ مف الخارطة أعبله كيؼ كانت 

األقاليـ العربية في إطار الدولة العثمانية مترابطة مع بعضيا البعض بامتدادات طبيعية وتاريخية وثقافية 

 واقتصادية وديمغرافية.
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 : العالم العربي وفقا التفاقية سايكس بيكو656(2الخارطة رقم )

 
( كيؼ أصبح واقع العالـ العربي بعد انتياء الحرب العالمية األولى وىزيمة الدولة 2تبيف الخارطة رقـ )

العثمانية. فالخارطة تعكس بوضح كيؼ قسـ المستعمر األوروبي المنطقة العربية، وكيؼ تقاسـ الحصص 

تيا الجغرافية المتصمة والمترابطة، أو االمتدادات الديمغرافية والثقافية دوف أف ُيراعي تاريخيا وطبيع

واالقتصادية بيف األقاليـ العربية. ُيضاؼ إلى ذلؾ، أف عممية رسـ الحدود تمت بطريقة اعتباطية أشبو ما 

 تكوف برسـ فناف لوحة فنية تعكس صورتو ومصالحو بالكامؿ.

 

 

                                  
. استرجعت بتاريخ: 2016/ مايو/ 22جريدة نبأ، "سايكس بيكو المعاىدة السرية التي أعادت رسـ خارطة الشرؽ األوسط"،   656
12-6-2017 ، 

http://nabae24.com/?p=8764 

http://nabae24.com/?p=8764
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 بيكو : العراق بعد سايكس657(3الخارطة رقم )

 

 

( كيؼ أصبح شكؿ العراؽ الحديث بعد أف قسمو المستعمر األوروبي، كما تبيف 3تبيف الخارطة رقـ )

يراف والكويت والسعودية. لقد  كيؼ رسمت ووضعت الحدود بيف العراؽ وجيرانو، سوريا واألردف وتركيا وا 

صادية وُحصر في نطاؽ الحدود المبينة ُسمخ العراؽ عف امتداداتو الطبيعية والديموغرافية والتاريخية واالقت

نتاج دولة خاصة بيا.  في الخارطة أعبله، دوف منح شعوب المنطقة حؽ التفاعؿ فيما بينيا وا 

 

                                  
 ، 2017-6-12استرجعت بتاريخ:  .خارطة العراؽاألخبار،  -موقع ألؼ ياء 657

http://www.alef-yaa.com/index.php?operation=readPhoto&type=photo&filename=2457-2.jpg 

http://www.alef-yaa.com/index.php?operation=readPhoto&type=photo&filename=2457-2.jpg
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 التوزيع اإلثني والطائفي في العراق: 658(4الخارطة رقم )

 

( التوزيع اإلثني والطائفي في العراؽ، وكيؼ أف الخارطة السياسية ُصممت وفقًا 4تبيف الخارطة رقـ )

اليـو يعتمد  ية ووحدتياالعراقسيادة الدولة لمتوزيع اإلثني والعرقي والطائفي. فشبح التقسيـ الذي ُييدد 

ىذا الخطر الذي أصبح قاب باألساس عمى ذلؾ التوزيع الذي وظفو المستعمر البريطاني لموصوؿ إلى 

 قوسيف أو أدنى إف استمر الحاؿ عمى ما ىو عميو في العراؽ.

 

 

 
                                  

658 Historical Maps. Iraq map: Ethnic divisions of Iraq as of 2012. Retrieved on 6-2-2016,  

https://binged.it/2rPFt4H 

https://binged.it/2rPFt4H
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 : السودان وفق التقسيم االستعماري659(5الخارطة رقم )

 

( بوضوح كيؼ رسـ المستعمر األوروبي الحدود في شرؽ أفريقيا، متجاىبًل 5تبيف الخارطة رقـ )

واالقتصادية والتاريخية بيف مجتمعات وشعوب تمؾ المنطقة. كما تبيف االمتدادات الطبيعية والديموغرافية 

الخارطة أىمية السوداف بالنسبة لمدوؿ المجاورة في إطبللتو عمى البحر االحمر وعمى دوؿ حوض النيؿ. 

 عممًا أف السوداف الظاىر في الخارطة ىو سوداف ما قبؿ التقسيـ والشرذمة.

                                  
 ،2017-6-12الجزيرة نت، "السوداف.. معمومات أساسية"، استرجعت بتاريخ:   659 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/32ce6bb5-ee8a-4460-ac8c-e2a32aab1575 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/32ce6bb5-ee8a-4460-ac8c-e2a32aab1575
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 ي واإلثني في السودانالتوزيع العرق: 660(6الخارطة رقم )

 

 

( التوزيع العرقي واإلثني في السوداف، وكيؼ أف الخارطة السياسية صممت وفقًا 6تبيف الخارطة رقـ )

لذلؾ التوزيع، وكيؼ أف التقسيـ الذي تعرض لو السوداف اعتمد باألساس عمى ذلؾ التوزيع الذي وظفو 

 المستعمر البريطاني في عممية الشرذمة.

 

                                  
 660 Historical maps. South Sudan ethnic map. Retrieved on: 7-2 2016, 
https://binged.it/2rgHr1e  

https://binged.it/2rgHr1e
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 لسودانفي االثروة النفطية : 661(7رقم )الخارطة 

 

( توزيع الثروة النفطية التي يمتمكيا السوداف، وكيؼ أنيا تتركز بشكؿ كبير في 7توضح الخارطة رقـ )

 الجزء الجنوبي الذي تـ اقتطاعو وفصمو عف الدولة األـ السوداف.

 

 

 

                                  
661 Historical maps. South Sudan oil map. Retrieved on: 7-2- 2016, 
،https://binged.it/2sdkwDf  

https://binged.it/2sdkwDf
https://binged.it/2sdkwDf
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 : السودان بعد تقسيميا إلى دولتين662(8الخارطة رقم )

 

 

( سوداف ما بعد انفصاؿ الجنوب، حيث تبيف الخارطة أف األزمة السودانية 8الخارطة رقـ ) يظير في

نما ىناؾ ممفات أخرى مأزومة تيدد السوداف بمزيد مف الشرذمة والتقسيـ، ال  ،بانفصاؿ الجنوب لـ تنتوِ  وا 

 سيما ممفي دارفور وممؼ شرؽ السوداف.

                                  
 ،2016-2-7. استرجعت بتاريخ: خارطة السوداف  662

https://binged.it/2sj4f0l  
 

https://binged.it/2sj4f0l
https://binged.it/2sj4f0l


 إملرإجع

353 
 

 المراجع

 كامئة إمكتب إمؼربية:

 عامة:الكتب ال

  .القاىرة: مركز ابف خمدوف لمدراسات  .ىموـ األقميات في الوطف العربيإبراىيـ، سعد الديف
 .1993اإلنمائية، 

  .الجميورية العربية المتحدة: وزارة التربية والتعميـ، دار  .أّمتنا العربيةأبو حديد، محمد فريد
 .1965المعارؼ بمصر، 

  .1993القاىرة: سينا لمنشر،  .الدولة الرخوة في مصرأميف، جبلؿ. 

  .اإلسكندرية: مؤسسة  .معالـ الدولة القومية الحديثة: رؤية معاصرةاألقداحي، ىشاـ محمود
 .2008شباب الجامعة، 

  .بيروت: مركز  .تكويف العرب السياسي ومغزى الدولة القطريةاألنصاري، محمد جابر
 .2000دراسات الوحدة العربية، 

  .تضخيـ الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرؽ األوسطاأليوبي، نزيو، وأمجد حسيف. 
 .2010بيروت: المنظمة العربية لمترجمة، 

  .1992بيروت: دار الساقي،  .العرب ومشكمة الدولةاأليوبي، نزيو نصيؼ. 

  .1997عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،  .الحديثتكويف العرب الجميؿ، سّيار. 

  .بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  .حوؿ القومية العربيةالحصري، أبو خمدوف ساطع
1985. 



 إملرإجع

354 
 

 ( في: 1921-1946الحوراني، ىاني. "الدولة وتشكؿ النخب في شرقي األردف االنتدابية ".)
 .2003سندباد لمنشر،  عماف: دار. دراسات في تاريخ األردف االجتماعي

 تاريخية الدولة بيف الماضي والحاضر: السيد حسيف، عدناف، وعادؿ مجاىد الشرجبي .
بيروت: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية  ظروؼ النشأة وآثارىا، أزمة الدولة في الوطف العربي.

العربية  التي نّظميا مركز دراسات الوحدة العربية ومركز كارنيفي لمشرؽ األوسط والجمعية
 .2011لمعمـو السياسية، 

  .القاىرة: دار  .تطور السياسة الدولية في القرنيف التاسع عشر والعشريفالسيد سميـ، محمد
 .2002الفجر لمنشر والتوزيع، 

  .2003القاىرة: ايتراؾ لمنشر والتوزيع،  .األنظمة السياسية المقارنةالشكري، عمي يوسؼ. 

  .بيروت:  .نظرة تاريخية -ة: األمة والدولة في الوطف العربيالقومية العربيالشويري، يوسؼ
 .2002مركز دراسات الوحدة العربية، 

  .بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، . تطور الفكر القومي العربيالعمي، صالح، وآخروف
1986. 

  .شكالية المجتمع والديمقراطية والدولة في البمداف العربية: دراسة مقارنة إلالفالح، متروؾ
 .2002بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  المجتمع المدني في ضوء ترّيؼ المدف.

  .مصر: مطبعة محمد عمي، أدب الدنيا والديفالماوردي، أبو الحسف عمي بف محمد .
1954. 

  .)السياسة المقارنة: دراسات في الموند، جابرييؿ، وبيغياـ باوؿ االبف. )ترجمة أحمد عناني
 . 1980القاىرة: مكتبة الوعي العربي،  .السياسية العالميةالنظـ 

  .السمطوية في الشرؽ األوسط: النظـ بوسوزنى، مارشا بريبشتايف، وميشيؿ بينر أنجريست
 .2014القاىرة: المركز القومي لمترجمة،  الحاكمة والمقاومة.



 إملرإجع

355 
 

  .أبو ظبي: مركز  .لعربيةبناء الدولة وانعكاساتو عمى واقع الدولة القطرية احاج، ميمود عامر
 .2014اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  .الكويت: المجمس الوطني لمثقافة  .جامعة الدوؿ العربية: مدخؿ إلى المستقبؿحماد، مجدي
 .2003والفنوف واآلداب، 

 2004. القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع، . الدولة رؤية سوسيولوجيةدبمة، عبد العالي. 

  .ربيع، محمد محمود )محررًا(. مقمد، اسماعيؿ صبري )محررًا(. موسوعة العموـ السياسية
 .1994الكويت: جامعة الكويت، 

  .النظاـ اإلقميمي العربي في مرحمة ما بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽرجب، إيماف أحمد. 
 .2010بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع،  .الفكر العربي الحديث . الدولة فيزروخي، إسماعيؿ
1999. 

  .2001القاىرة: دار الشروؽ،  .أزمات النظاـ العربي وآليات المواجيةزىراف، جماؿ عمي. 

  .األمف الجماعي في جامعة الدوؿ العربية: بيف النظريات الواقعية والبنائيةسالـ، أحمد عمي. 
 .2016حاث ودراسة السياسات، بيروت: المركز العربي لؤلب

  .2014اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،  .تاريخ الدولة العربيةسالـ، عبد العزيز. 

 2001راـ اهلل: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع،  .. إدارة الدولة المفاىيـ والتطورشيواف، أسامة. 

  .1997بيروت: دار الطميعة،  .العرب والحداثة السياسيةعبد المطيؼ، كماؿ. 

  .2009القدس: جامعة القدس،  .مقارنة النظـ السياسية: دراسة تحميميةعودة، أحمد فارس. 

  .ىذا العالـ العربي: دراسة في القومية العربية وفي فارس، نبيو أميف، ومحمد توفيؽ حسيف
 .1953بيروت: دار العمـ لممبلييف،  عوامؿ التقدـ والتأخر والوحدة والتفريؽ في العالـ العربي.



 إملرإجع

356 
 

  .لى اليوـ.فرسخ، عوني لندف: رياض السيد،  األقميات في التاريخ العربي: منذ الجاىمية وا 
1994. 

  .العولمة والدولة: دراسة آلثار العولمة عمى السمطة وخاصًة في العراؽمجيد، كماؿ- 
 -الصيف -أرجنتيف -كونغو -نيجيريا -مصر -الجزائر -إيراف -تركيا -أفغانستاف -إسرائيؿ

 .2002لندف: دار الحكمة،  بريطانيا والواليات المتحدة. -االتحاد السوفيتي

  .دار جامعة الخرطـو لمنشر،  الديمقراطية في الميزاف.محجوب، محمد أحمد : الخرطـو
1973. 

  .النظاـ اإلقميمي العربي: دراسة في العبلقات السياسية مطر، جميؿ، وعمي الديف ىبلؿ
 .1986ات الوحدة العربية، بيروت: مركز دراس العربية.

  .يفاف ـ أريغويف  .2013دمشؽ: دار الفرقد،  مبادئ العبلقات الدولية.منغست، كاريف أ، وا 

  .2002القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية،  مبادئ عمـ السياسة.نافعة، حسف. 

 اطف، راـ اهلل: مو  . النظاـ السياسي الفمسطيني بعد أوسمو: دراسة تحميمية نقدية.ىبلؿ، جميؿ
 .2006المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية ومؤسسة الدراسات الفمسطينية، 

 بيروت:  . النظـ السياسية العربية: قضايا االستمرار والتغيير.ىبلؿ، عمي الديف، ونيفيف مسعد
 .2000مركز دراسات الوحدة العربية، 

  .)بيروت:  مجتمعات متغيرة.النظاـ السياسي لىنتنغتوف، صموئيؿ. )ترجمة سمية فمّو عبود
 .1993دار الساقي، 

  .)القاىرة: المركز القومي  النظرية السياسية: مقدمة.ىيوود، أندرو. )ترجمة لبنى الريدي
 .2013لمترجمة، 

  .بغداد: معيد األبحاث والتنمية الحضارية،  المواطنة واليوية الوطنية.وتوت، عمي وآخروف
2008. 



 إملرإجع

357 
 

 1965القاىرة: دار المعارؼ،  حديث.. العالـ العربي اليحيى، جبلؿ. 

 :متخصصةالكتب ال

  .المصري. -محمد عمي في السوداف: دراسة ألىداؼ الفتح التركيإبراىيـ، حسف أحمد 
 الخرطوـ: دار التأليؼ والترجمة والنشر، د. ت.

 2011. مصر: مكتبة النافذة، . تاريخ وحضارة أرض الرافديفأبو السعود، صبلح. 

  .البصرة: مركز  .1932-1869تطور التعميـ الوطني في العراؽ أحمد، إبراىيـ خميؿ
 .1982دراسات الخميج العربي، جامعة البصرة، 

  .القاىرة:  السوداف: مستقبؿ التنمية والسبلـ.أحمد، عبد الغفار محمد، وسامية اليادي النقر
 .1995مركز الدراسات السودانية، 

 اإلنقاذ مف الثورة إلى الدولة: ىؿ نجح البشير فيما فشؿ فيو ـ. إدريس، شمس اليدى إبراىي
: شركة مطابع السوداف لمعممة المحدودة،  النميري.  .2010الخرطـو

  .2006القاىرة: مكتبة مدبولي،  المسألة الكردية بعد قانوف إدارة الدولة العراقية.أَسَسرد، فريد. 

  .)الحركة الشعبية لتحرير السوداف: ثورة أكوؿ، الـ. )ترجمة إسماعيؿ آدـ. وبشرى آدـ
 .2009القاىرة: مكتبة مدبولي،  إفريقية.

  .)جنوب السوداف: التمادي في نقض المواثيؽ والعيود.ألير، أبيؿ. )ترجمة بشير محمد سعيد 
 .1992لندف: شركة ميد اليت المحدودة، 

 أبو ظبي: مركز  ة.. أزمة دارفور: نظرة في الجذور والحموؿ الممكناألفندي، عبد الوىاب
 .2009اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  .1989-1985ساعة الصفر: مذبحة ديموقراطية السوداف الثالثة األميف، عبد الرحمف. 
 .1992القاىرة: أجندة واشنطف، 



 إملرإجع

358 
 

  .السوداف تحت الحكـ اإلنجميزي المصري: دراسة في عبلقات وادي النيؿ البحيري، زكي
 .2009القاىرة: مكتبة مدبولي،  .1899-1936

  . القاىرة: مكتبة  السوداف بيف إقامة الدولة اإلسبلمية والحروب المستمرة.البرازي، تماـ مكـر
 .2002مدبولي، 

  .دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا سنة البراؾ، فاضؿ
 .1979بغداد: الدار العربية لمطباعة،  .1941

 العراؽ:  .1932-1922. العبلقات السياسية بيف العراؽ وبريطانيا اوي، أحمد رفيؽالبرق
 .1980منشورات وزارة الثقافة واإلعبلـ، دار الرشيد لمنشر، 

  .التطورات السياسية. -األبعاد االجتماعية -مشكمة دارفور الجذور التاريخيةالبحيري، زكي 
 .2006القاىرة: مكتبة مدبولي، 

 1958تموز  14. العراؽ: دراسة في التطورات السياسية الداخمية الفتاح عمي البوتاني، عبد-
 .2008دمشؽ: دار الزماف لمطباعة والنشر والتوزيع، . 1963شباط  8

  .الموقع الجغرافي لمعراؽ وأىميتو االستراتيجية: العراؽ دراسات في السياسة الجميؿ، سّيار
 .2006ات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراس واالقتصاد.

  .دراسة في وقائع 2003مجمس األمف والحرب عمى العراؽ الجنابي، باسـ كريـ سويداف :
 .2013عماف: دار زىراف لمنشر والتوزيع، النزاع ومدى مشروعية الحرب. 

  .يا، بغداد: دار ميزوبوتام اآلف والغد: معالجات عراقية في السياسة واالقتصاد.الحافظ، ميدي
2012 . 

  .التنافس اإلقميمي والدولي في العراؽ وانعكاساتو عمى عبلقاتو الحريري، جاسـ يونس
 .2016عماف: دار الجناف لمنشر والتوزيع، الخارجية بعد االحتبلؿ األميركي. 



 إملرإجع

359 
 

 2014. الدور الخميجي في العراؽ: دراسة حالة أحداث الموصؿ الحريري، جاسـ يونس. 
 .2016عماف: دار الجناف لمنشر والتوزيع، 

 االقتصاد السوداني الواقع واآلفاؽ، التحوالت الحسيف، إبراىيـ عبيد اهلل، ومنذر الشرع .
عماف: مؤسسة عبد الحميد شوماف، بيروت: المؤسسة  االقتصادية العربية واأللفية الثالثة.

 .2004العربية لمدراسات والنشر، 

  .القاىرة: مركز  والفخ األمريكي: غزو الكويت وحرب الخميج الثانية. صداـالحمداني، حامد
 .2011المحروسة لمنشر والخدمات الصحفية والمعمومات، 

 1921. تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي مف الخطاب، رجاء حسيف حسني-
 .1982بغداد: دار واسط لمنشر، جامعة بغداد،  .1941

 بيروت: دار  األمـ المتحدة في األزمات الدولية )العراؽ أنموذجًا(.. دور ىيئة الخطيب، حميد
 .2016التنوير لمطباعة والنشر، 

  .الدار البيضاء: المركز  المعبة انتيت!: مف األمـ المتحدة إلى العراؽ محتبًل.الدوري، محمد
 .2004الثقافي العربي، 

  .ائؽ: مف النيؿ إلى الفرات: وث -حقائؽ -حروب إسرائيؿ في العراؽ: معطياتالزرو، نواؼ
 .2005عماف: توزيع دار مجدالوي، بيف الحمـ والتحقيؽ. 

  .العراؽ بيف ثبلث استراتيجيات: جزيرة  -رؤية تاريخية جديدةالسعدوف، صالح بف محمود
 .2010عماف: دار كنوز المعرفة العممية، العرب، إيراف، الدردنيؿ. 

 عماف: دار أمجد  مكانية والسكاف في العراؽ.. أبحاث في التنمية الالسعدي، عباس فاضؿ
 .2015لمنشر والتوزيع، 

  .بيروت: المركز العربي  : دراسة سياسية.1975 -1958شماؿ العراؽ السمر، عّمار عمي
 .2012لؤلبحاث ودراسة السياسات، 



 إملرإجع

360 
 

 القيود والتحديات.  -. البناء االقتصادي العراقي: األسس والمقوماتالسيد عمي، عبد المنعـ
أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث  لعراؽ دراسات في السياسة واالقتصاد.ا

 .2006االستراتيجية، 

  .ج.  -أنجوال -سيراليوف -حروب الموارد في أفريقيا: الكونغو الديمقراطيةالسيوفي، نادر
 .2008الخرطوـ: مكتبة الشريؼ األكاديمية،  .السوداف

 جنوب السوداف صراعات الحرب وصراعات السبلـ: لسيد. الشربيني، عبد القادر إسماعيؿ ا
 .2011القاىرة: مكتبة مدبولي، . 1972-1947دور األحزاب السياسية 

 1936تاريخ مصر  -. فاروؽ ممؾ مصر والسوداف: بداية النيايةالصبور، عادؿ عبد-
 .2000القاىرة: الدار العالمية لمكتب والنشر،  .1952

  .قراءة  -السودانية: جذور المشكبلت وتحديات المصالح -لمصريةالعبلقات االطويؿ، أماني
 .2012بيروت: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات،  وثائقية.

  .2009-1953التطورات السياسية في السوداف المعاصر العباسي، سرحاف غبلـ حسيف :
 .2011بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  دراسة تاريخية وثائقية.

 بيروت: دار الكنوز  أزمة المجتمع العراقي: قراءة نفسية في التدمير المنظـ.لعبيدي، سعد. ا
 .2003األدبية، 

  .القاىرة: المكتب العربي لممعارؼ،  تاريخ الصراع العراقي اإليراني الحديث.العبيدي، عمي
2016. 

  .1988لندف: دار البلـ،  .1921 – 1908العراؽ نشأة الدولة العطّية، غّساف. 

  .1969النظاـ السياسي ومشكمة الجنوب في السوداف في الفترة مف القاسـ، صالح محمود 
 .2010عماف: دار جميس الزماف،  .1989إلى 



 إملرإجع

361 
 

 دمشؽ: الييئة العامة  . تاريخ الصراعات السياسية في السوداف والصوماؿ.المديني، توفيؽ
 .2012السورية لمكتاب، 

 عماف:  . دارفور الواقع الجيوسياسي الصراع والمستقبؿ.يف، وميرغني أبكر الطيبالمشاقبة، أم
 .2012دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع، 

 األردف:  .2003 -1920. العراؽ بيف العيديف الممكي والجميوري المبّل، نوار سعد محمود
 .2011األىمية لمنشر والتوزيع، 

  .نيويورؾ: األمـ المتحدة،  اؽ: قبؿ وبعد حرب الخميج.الفقر في العر المياجر، محمد كاظـ
 .1997المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 

 2005دمشؽ: اتحاد الكتاب العرب،  . االختراؽ الصييوني لمعراؽ.الناشؼ، خالد. 

 بيروت: مركز  . تفتيت العراؽ: انييار السمـ المدني والدولة العراقية.الناىي، ىيثـ غالب
 .2013ات الوحدة العربية، دراس

  .جبلؿ رأفت أزمة دارفور: بداياتيا وتطوراتيا، السوداف عمى النّحاس، محمد األميف عباس، وا 
 .2006بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  مفترؽ الطرؽ بعد الحرب.. قبؿ السبلـ.

  .)ار التنمية االقتصاد العراقي بيف دمالنصراوي، عباس. )ترجمة محمد سعيد عبد العزيز
 .1995بيروت: دار الكنوز األدبية،  .2010-1950وتوقعات المستقبؿ 

  .أبو ظبي: مركز اإلمارات  استفتاء جنوب السوداف وتداعياتو اإلقميمية والدولية.النور، إبراىيـ
 .2012لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  .ية لدراسة المجتمع العربي دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: محاولة تمييدالوردي، عمي
 .2007لندف: دار الوّراؽ،  األكبر في ضوء عمـ االجتماع الحديث.



 إملرإجع

362 
 

  .االتحاد العربي في الوثائؽ البريطانية: المجموعة الوثائقية الرسمية الكاممة الونداوي، مؤيد
بيروت: المركز العربي لؤلبحاث  .1958لبلتحاد العربي الياشمي بيف العراؽ واألردف لعاـ 

 .2013ودراسة السياسات، 

  .)العراؽ: الطبقات االجتماعية والحركات الثورية مف بطاطو، حنا. )ترجمة عفيؼ الرّزاز
 .1999بيروت: مؤسسة األبحاث العربية،  العيد العثماني حتى قياـ الجميورية.

  .العراؽ دراسة في عبلقاتو الخارجية وتطوراتو الداخمية بينروز، إديث تيمتوف، وآخروف
 .1989بيروت: الدار العربية لمموسوعات،  .1915-1975

  .)كرد العراؽ: بناء دولة داخؿ دولة.بينغيو، أوفرا. )ترجمة عبد الرزاؽ عبد اهلل بوتاني 
 .2014بيروت: دار الساقي، 

  .حمؼ شماؿ األطمسي وحمؼ بغداد في وثائؽ الممثميات الدبموماسية توفيؽ، صبحي ناظـ
ستانبوؿ.العراقية في أنقرة   .2002بغداد: بيت الحكمة،  وا 

  .1958بيروت: دار منيمنة لمطباعة والنشر،  العراؽ الجديد.جميؿ، حسيف. 

  .دار التأليؼ  دراسات في تاريخ السوداف.حسف، يوسؼ فضؿ ، : جامعة الخرطـو الخرطـو
 .1975والترجمة والنشر، 

  .بغداد: دار ميزوبوتاميا،  راؽ.الطائفة السياسية ومشكمة الحكـ في العحسيف، عبد الخالؽ
2011. 

 العراؽ: وزارة التعميـ العالي والبحث العممي،  . تاريخ العراؽ المعاصر.حسيف، فاضؿ وآخروف
 .1980جامعة بغداد، 

  .1974بيروت: الدار المتحدة لمنشر،  العراؽ الجميوري.خدوري، مجيد. 

  .وب األميركية والمقاومة والتحرير موجز تاريخ العراؽ مف ثورة العشريف إلى الحر ديب، كماؿ
 .2013بيروت: دار الفارابي،  وقياـ الجميورية الثانية.



 إملرإجع

363 
 

 2003بيروت: دار الفارابي،  .2015-1915. زلزاؿ في أرض الّشقاؽ: العراؽ ديب، كماؿ. 

  .بيروت: المركز العربي لؤلبحاث  انفصاؿ جنوب السوداف المخاطر والفرص.رأفت، إجبلؿ
 .2012 ودراسة السياسات،

  .)مبلمح النزاع في دارفور: رأفت، إجبلؿ، وىانئ رسبلف. )تحرير نادية محمود مصطفى
 .2004القاىرة: جامعة القاىرة، مركز البحوث والدراسات السياسية،  األزمة واألفؽ المستقبمي.

  .القاىرة: المنظمة  .1924-1899السوداف في عيد الحكـ الثنائي األوؿ رزؽ، يوناف لبيب
 .1976ية لمتربية والثقافة والعموـ، العرب

 تشكيؿ النظاـ السياسي العراقي: دور دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية.رسؿ، جيمس . 
 .2005أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  .الثقافية التحوؿ الديمقراطي في العراؽ: المواريث التاريخية واألسس رشيد، عبد الوىاب حميد
 .2006بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  والمحددات الخارجية.

  .2003القاىرة: دار العالـ الثالث،  السوداف إلى أيف.روسانو، ديدار فوزي. 

  .االقتصاد السياسي لمتخمؼ مع إشارة خاصة إلى السوداف وفنزويبل.زكي، محمد عادؿ 
 .2012بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

  .أبو ظبي: مركز  االقتصاد العراقي: الواقع الحالي وتحديات المستقبؿ.زيني، محمد عمي
 .2006اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، 

  .القاىرة: عيف لمدراسات والبحوث  العراؽ: ما جرى واحتماالت المستقبؿ.سالـ، محمد صبلح
 .2003اإلنسانية واالجتماعية، 

 .أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات  العراؽ الشعب والتاريخ والسياسة. ستانسفيمد، جاريث
 .2008والبحوث االستراتيجية، 



 إملرإجع

364 
 

  .بيروت:  السوداف والنيؿ: بيف مطرقة االنفصاؿ والسنداف اإلسرائيمي.سرّي الديف، عايدة العمي
 .1998دار اآلفاؽ الجديدة، 

  .دمشؽ: دار اليقظة العربية  واقتصادية.نفط العراؽ: دراسة سياسية سميماف، حكمت سامي
 .1958لمتأليؼ والترجمة والنشر، 

  .الخرطوـ: دار عزة  جنوب السوداف مف دعوات الفدرالية إلى تقرير المصير.شوؿ، بوؿ دينؽ
 .2012لمنشر والتوزيع، 

  .الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني بشأف طو، فيصؿ عبد الرحمف عمي
 .1998القاىرة: دار األميف،  .1953-1936داف السو 

  .الديف واإلثنية والتوجيات األيديولوجية في العراؽ: مف الصراع إلى عبد الجبار، فالح
 .2004أبو ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،  التكامؿ.

  .ة: اإلفقار في ظؿ السوداف عقد التنمية الضائع واإلمكانيات الميدور عثماف، مبارؾ عمي
 . 1993القاىرة: مركز الدراسات السودانية،  الرأسمالية التابعة.

 القاىرة: مركز الدراسات السودانية،  . زراعة الجوع في السوداف.عمي، تيسير محمد أحمد
1994. 

 القاىرة: الحضارة  . الديمقراطية السودانية: المفيوـ والتاريخ والممارسة.عمي، حيدر إبراىيـ
 .2013لمنشر، 

  .القاىرة: مركز ابف  المجتمع المدني والتحوؿ الديموقراطي في السوداف.عمي، حيدر إبراىيـ
 .1996خمدوف لمدراسات اإلنمائية ودار األميف لمنشر والتوزيع، 

  .القاىرة: المكتب  الطائفية والسنة المسمحة وداعش في العراؽ.عودة، جياد، وميراف حسيف
 .2015العربي لممعارؼ، 



 إملرإجع

365 
 

  .دبي:  .2012إرىاصات الوعي ونكساتو: الجذور الثقافية لممسألة السودانية عويس، خالد
 .2012دار مدارؾ لمنشر، 

  .بيروت: دار الطميعة، منشورات  تدمير تراث العراؽ وتصفية عممائو.غريب، حسف خميؿ
 .2008حزب طميعة لبناف العربي االشتراكي، 

  .المحنة العربية: الدولة ضد األمة. الدوحة: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة غميوف، برىاف
 .2015، 4السياسات، ط 

  .مراجعة 64أكتوبر  21-58نوفمبر  17السوداف ونظاـ الفريؽ عبود قمندر، محمود :
الخرطوـ:  صحفية لمبلبسات التدشيف األوؿ لممؤسسة العسكرية في دىميز السياسة السودانية.

 .2012لمنشر والتوزيع، دار عزة 

  .1983-1955جنوب السوداف: مراحؿ انييار الثقة بينو وبيف الشماؿ قمندر، محمود محمد :
 .2004دمشؽ: دار الفكر،  قراءة تاريخية لممشكمة مف منظور االتصاؿ االجتماعي.

  .2010اإلسكندرية: دار العيف لمنشر،  تاريخ السوداف الحديث.كولينز، روبرت أو. 

  ،لندف: دار  . العولمة والديمقراطية: دراسة ألثر العولمة عمى العالـ والعراؽ.كماؿمجيد
 .2000الحكمة، 

  .دار  الرؤية السودانية: الكتاب األوؿ إنتاج الفشؿ.محجوب، عمرو محمد عباس : الخرطـو
 .2013عزة لمنشر والتوزيع، 

  .القاىرة: المكتب  .1969-1899تطور الحياة السياسية في السوداف محمد، ظاىر جاسـ
 .2003المصري لتوزيع المطبوعات، 

  .المممكة المتحدة: دار كيمبردج لمنشر،  السوداف حروب الموارد واليوية.محمد، محمد سميماف
2000. 



 إملرإجع

366 
 

  .القاىرة:  العبلقات األمريكية السودانية: النفط والتكالب األمريكي عمى السوداف.مرعي، نجبلء
 .2016العربي لمنشر والتوزيع، 

  .الجزائر -كيؼ يصنع القرار في األنظمة العربية دراسة حالة: األردفمسعد، نيفيف-
بيروت:  اليمف. -المغرب -مصر -لبناف -الكويت -العراؽ -سورية -السوداف -السعودية

 .2010مركز دراسات الوحدة العربية، 

  .قات االقتصادية االقتصاد العراقي بيف التبعية واالستقبلؿ: دراسة في العبلمعروؼ، ىوشيار
 .1977الجميورية العراقية: وزارة اإلعبلـ،  .1972حزيراف  1الدولية لمعراؽ قبؿ 

  .الدار البيضاء: المركز الثقافي  العراؽ: ىوامش مف التاريخ والمقاومة.ُمنيؼ، عبد الرحمف
 .2003لمنشر والتوزيع، لبناف: الدار العربية لمعموـ نشر وطباعة وتوزيع، 

  بيروت: دار  .1970-1960. التنمية االقتصادية والتخطيط في العراؽ عباسميدي، فاضؿ
 .1977الطميعة لمطباعة والنشر، 

 جبلؿ رأفت . أزمة دارفور: السودنة والعروبة والتدويؿ واألفرقة، السوداف نعمة، كاظـ ىاشـ، وا 
 .2006، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية عمى مفترؽ الطرؽ بعد الحرب.. قبؿ السبلـ.

  .القاىرة: دار الثقافة  قضايا الديمقراطية في السوداف: المتغيرات والتحديات.نقد، محمد إبراىيـ
 .1992الجديدة، 

  .بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  مشروع مقاومة تقسيـ العراؽ وتفتيتو.نوفؿ، رىاب
2015. 

  .القاىرة: مكتبة النيضة  السوداف. الثورة الميدية وأصوؿ السياسة البريطانية فييحيى، جبلؿ
 .1959المصرية، 

 

 



 إملرإجع

367 
 

 الدكتوراه: أطروحات

  .مشكبلت األقميات في الوطف العربي: دراسة مقارنة لحالتي أبو دية، أحمد محمود عبد الفتاح
القاىرة: جامعة الدوؿ العربية، المنظمة العربية لمتربية  األقميات في البحريف وجنوب السوداف.

، معيد البحوث والدراسات العربية، قسـ البحوث والدراسات السياسية،   .2000والثقافة والعمـو

  الرفاعي، إبراىيـ محمد. األقميات في العالـ العربي. جامعة تونس المنار: كمية الحقوؽ والعمـو
دكتوراه دولة في القانوف العاـ تحت إشراؼ محمد رضا بف حماد، السياسية بتونس، أطروحة 

 .2008 -2007السنة الجامعية: 

 إمؼربية: لاالتإملكامئة 

 عامة:ال قاالتمال

  ."سرائيؿ مجمة إدريس، محمد السعيد. "خريطة معقدة: الصراع اإلقميمي بيف إيراف وتركيا وا 
 .71 -66 ص ،(2014) 196عدد  ،القاىرة، مؤسسة األىراـ مصر: السياسة الدولية،

  األنصاري، محمد جابر. "الوعي الممتبس بالدولة القطرية: جذوره في الفصاـ السياسي بيف
لبناف: بيروت، مركز  المستقبؿ العربي،اإلسبلمي". مجمة  -الواقع والمثاؿ في التاريخ العربي

 .50 -38 ص ،(1993) 173عدد  دراسات الوحدة العربية،

 " .وجية نظر: كيؼ يؤثر الصراع الدولي واإلقميمي عمى مستقبؿ سورية دحماف، غازي
 ،(2013) 153عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية،والمنطقة". 

 .66 -55 ص

  الرشداف، عبد الفتاح. "جامعة الدوؿ العربية بعد نصؼ قرف عمى قياميا: نظرة تحميمية ورؤية
 ،(1997) 1عدد  األردف: عماف، جامعة األردف، : العموـ اإلدارية،مجمة دراساتمستقبمية". 

 .184 -170 ص



 إملرإجع

368 
 

  ."مجمة آفاؽ عربية،الزيدي، مفيد كاصد. "بريطانيا والمشرؽ العربي في القرف العشريف 
 .25 -18 ص ،(1993) 5عدد  العراؽ: بغداد، دار آفاؽ عربية لمصحافة والنشر،

 مجمة ية الجديدة والدولة الريعية في المجتمعات العربية". الشيحي، يعقوب. "الميبرالية العالم
 .204 -192 ص ،(2009) 137عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، شؤوف عربية،

  ظريؼ، شاكر. "أزمة الدولة في منطقة الساحؿ األفريقي والصحراء الكبرى: دراسة في
الجمعية العربية لمعمـو لبناف: بيروت،  السياسية،". المجمة العربية لمعموـ األسباب واالنعكاسات

 -92 ص ،(2014) 42-41عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،السياسية بالتعاوف مع 
103. 

  ."مجمة السياسة عارؼ، نصر محمد. "المعادالت الجديدة: مستقبؿ الدولة في العالـ العربي
  .65 -62 ص ،(2011) 186عدد  ،القاىرة، مؤسسة األىراـ مصر: الدولية،

  ."مجمة إربد لمبحوث عقيؿ، وصفي محمد عيد. "إشكالية مفيوـ الدولة في ظؿ العولمة
 .52 -1 ص ،(2013) 1عدد  ،األىمية األردف: عماف، جامعة إربد والدراسات،

  عمروش، عبد الوىاب. "الدولة المنيارة: قراءة أولية في أسباب ومظاىر ومراحؿ انييار
 ص ،(2012) 189عدد  ،القاىرة، مؤسسة األىراـ مصر: لسياسة الدولية،مجمة االدوؿ". 

24- 28. 

  ."مصر: القاىرة، حزب  مجمة أدب ونقد،فرج، محمد. "المواطنة المنتيكة والمواطنة المنقوصة
 .77 -72 ص ،(2008) 277عدد  التجمع،

  .")مجمة أدب ونقد،قنديؿ، عبد الناصر. "المواطنة بيف المفيوـ والتحديات )رؤية مدنية 
 .49 -40 ص ،(2008) 280عدد  مصر: القاىرة، حزب التجمع،

  ."مجمة العربي،كوثراني، وجيو. "التاريخ العربي مف الدولة السمطانية إلى الدولة الحديثة 
 .137 -134 ص ،(2006) 577عدد  الكويت: وزارة اإلعبلـ،



 إملرإجع

369 
 

  مجمة تبيف المفيوـ والتاريخ". الكيبلني، شمس الديف. "الجابري: الدولة في اإلسبلـ بيف
 10عدد  الدوحة: المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، لمدراسات الفكرية والثقافية،

 .152 -139 ص ،(2014)

  ."مصر: القاىرة،  مجمة الدفاع،منصور، ممدوح محمود. "العولمة: المفيوـ والظاىرة واألبعاد
 .27 -25 ص ،(2013) 321عدد  مؤسسة األىراـ،

  ."القاىرة، مؤسسة  مصر: مجمة السياسة الدولية،اليواري، أنور. "ديمقراطية اإلنساف أواًل
 .56 -54 ص ،(2000) 141عدد  ،األىراـ

 :متخصصةال قاالتمال

  آدـ، أسماء حسيف محمد. "دراسة تحميمية عف الفيدرالية والفساد في أفريقيا: السوداف ونيجيريا
الجمعية العربية لمعمـو السياسية لبناف: بيروت،  وـ السياسية،المجمة العربية لمعمنموذجًا". 

 .150 -139 ص ،(2013) 38عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،بالتعاوف مع 

  ."مصر: مجمة السياسة الدولية،أبو رماف، محمد. "األردف والعراؽ.. االحتواء مقابؿ الفوضى 
 .151 -146 ص ،(2008) 172عدد  ،القاىرة، مركز األىراـ

  ."مصر: القاىرة، جامعة  مجمة شؤوف عربية،أبو زيد عمر، سيد. "العراؽ وحكـ الطوائؼ
 .96 -88 ص ،(2013) 153عدد  الدوؿ العربية،

  ."القاىرة،  مصر: مجمة السياسة الدولية،أحمد، بشير الجيمي. "التنمية االقتصادية في السوداف
 .93 -90 ص ،(2010) 181عدد  ،مؤسسة األىراـ

  العراؽ:  ،مجمة المؤرخ العربي". 1821أحمد، سعاد عبد العزيز. "بدء تحديث السوداف عاـ
 .289 -254 ص ،(1980) 14عدد  ، اتحاد المؤرخيف العرب،بغداد

  ."مجمة القدس،أحمد، فرح. "الدور اإلسرائيمي في دارفور... خطوة جديدة لتشويو العرب 
 .29 -25 ص ،(2007) 102عدد  ،مصر: القاىرة، مركز اإلعبلـ العربي



 إملرإجع

370 
 

  ."مجمة السياسة إدريس، محمد السعيد. "إيراف وبناء الدولة العراقية: المصالح والسياسات
 .81 -74 ص ،(2005) 162عدد  ،ر: القاىرة، مؤسسة األىراـمص الدولية،

  ."ـ المجمة العربية لمعمو أرباب، ليمى سيد مصطفى. "الجيش واالستقرار السياسي في السوداف
مركز دراسات الوحدة الجمعية العربية لمعموـ السياسية بالتعاوف مع لبناف: بيروت،  ،السياسية
 .25 -9 ص ،(2012) 36عدد  العربية،

  ."مجمة أرباب، ليمى سيد مصطفى. "الحركات المسمحة واالستقرار السياسي في دارفور
 ص ،(2011) 389عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبؿ العربي،

82- 95. 

  البكري، ياسيف سعد محمد. "القبيمة في العراؽ: دينامياتيا ودورىا السياسي: مقدمة لمشروع
لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة  ،مجمة المستقبؿ العربيدراسة القبيمة في العراؽ". 

 .100 -86 ص ،(2009) 363عدد  العربية،

 :مجمة الديمقراطية،مف خصب التكويف إلى عنفواف التناقضات".  الجميؿ، سّيار. "نخبة العراؽ 
 .92 -85 ص ،(2007) 25عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  مجمة ". 1945-1921الجواىري، عماد. كامؿ، عبد الكريـ. "التجربة االقتصادية في العراؽ
 3عدد  ،مصر: القاىرة، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية بحوث اقتصادية عربية،

 .32 -4 ص ،(1994)

 مجمة الحباشنة، صداح أحمد، ومخمد عبيد المبيضيف. "الموقؼ األمريكي مف أزمة دارفور ."
األردف: عماف، عمادة البحث العممي، الجامعة  دراسات العموـ اإلنسانية واالجتماعية،

 .148 -126 ص ،(2009) 1عدد  األردنية،

 مجمة السياسة الدولية،السودانية في عالـ متغير".  -الحسيني، أسماء. "العبلقات المصرية 
 .210 -206 ص ،(2009) 178عدد  ،القاىرة، مؤسسة األىراـ مصر:



 إملرإجع

371 
 

  ."الحسيني، باسؿ جودت. "السياسات االقتصادية في العراؽ: الواقع الراىف مع نظرة مستقبمية
 ،(2003) 295عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، بي،مجمة المستقبؿ العر 

 .102 -88 ص

  ."مجمة الحمداني، قحطاف أحمد سميماف. "الفدرالية في العراؽ بيف الدستور والتطبيؽ العممي
 ص ،(2009) 360عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبؿ العربي،

25- 47. 

 مجمة العراؽ".  -الدسوقي، أيمف إبراىيـ. "ىؿ القومية الكردية انفصالية؟ دراسة حالة كردستاف
 .240 -219 ص ،(2009) 138عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، شؤوف عربية،

  الربيعي، عمي حسف. "تحديات بناء الدولة العراقية: صراع اليويات ومأزؽ المحاصصة
 337عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مستقبؿ العربي،مجمة الالطائفية". 

 .98 -78 ص ،(2007)

  ."مجمة الزبيدي، حسف لطيؼ كاظـ. "الفقر في العراؽ: مقاربة مف منظور التنمية البشرية
 38عدد  مصر: القاىرة، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية، بحوث اقتصادية عربية،

 .112 -100 ص ،(2007)

  ."مجمة السعدي، صبري زاير. "االقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراؽ: مرحمة حاسمة
 ص ،(2010) 378عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبؿ العربي،

42- 60. 

  ."مجمة العمـو السيد، محمود وىيب. "جنوب السوداف: واقع يدعـ أزمة ويفرض حبًل
  .866 -827 ص ،(2004) 4عدد  الكويت: جامعة الكويت، ية،االجتماع

  ."لبناف: بيروت،  مجمة المستقبؿ العربي،الشاىي، أحمد. "الديمقراطية التوافقية في السوداف
 .126 -115، (2006) 334عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،



 إملرإجع

372 
 

  ..التعقيدات القانونية". الشريؼ، محمد صبلح الديف. "العدالة الجنائية الدولية في دارفور
 .243 -240، (2009) 176عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،

  ."مصر: القاىرة، مركز  مجمة القدس،العناني، خميؿ. "إسرائيؿ تجني ثمار احتبلؿ العراؽ
 .54 -51 ص ،(2003) 53عدد  اإلعبلـ العربي،

  ."مجمة السياسة القاضي، كريـ. "مفاوضات نيفاشا بيف مؤشرات النجاح وعوامؿ الفشؿ
 .238 -236، (2005) 159عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية،

  القزاز، أياد. "عرض كتاب.. مجيد خدوري وآدموف غريب، ترجمة أمؿ محمود فايد، )الحرب
 مجمة المستقبؿ العربي،اؽ والكويت وتبعاتو(". : النزاع بيف العر 1991-1990في الخميج، 

 .152 -151 ص ،(1999) 243عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،

  النجفي، سالـ توفيؽ. "االستبداد في نظاـ الحكـ: متضمنات الماضي ورؤية المستقبؿ )دراسة
عدد  سات الوحدة العربية،لبناف: بيروت، مركز درا مجمة المستقبؿ العربي،حالة العراؽ(". 

 .140 -120 ص ،(2005) 313

  ."مجمة المستقبؿ العربي،النّحاس، محمد األميف عباس. "أزمة دارفور: بداياتيا وتطوراتيا 
 .87 -70 ص ،(2005) 312عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،

 مصر:  ف". مجمة الدفاع،االيواري، عبد الرحمف. "توقيع إعبلف نيروبي لمسبلـ في السود
 .23 -16 ص ،(2004) 216عدد  القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  الوتار، أبي محمد صبري. "جوانب مف الجيود التنموية والتفاوت المعيشي في العراؽ
إيراف: كمية العموـ اإلنسانية بجامعة تربيت  مجمة دراسات العموـ اإلنسانية،". 1971-1979
 .1166 -1127 ص ،(1995) 3عدد  مدرس،

  كيؼ وضع الدستور العراقي في سنة" . العراؽ:  مجمة آفاؽ عربية،؟". 1925الوتري، أكـر
 .47 -43 ص ،(1993) 10عدد  بغداد، دار آفاؽ عربية لمصحافة والنشر،



 إملرإجع

373 
 

  ."لبناف:  مجمة المستقبؿ العربي،باركر، ند. "العراؽ بعد االنسحاب: الدولة الفاشمة المقبمة
 .228 -222 ص ،(2012) 398عدد  اسات الوحدة العربية،بيروت، مركز در 

  بجؾ، باسيؿ يوسؼ. "مذكرة القبض عمى الرئيس السوداني: نموذج لخطورة تسييس وربط
لبناف:  مجمة المستقبؿ العربي،تدابير المحكمة الجنائية الدولية بقرارات مجمس األمف". 

 .107 -92 ص ،(2008) 355عدد  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،

  ."سوريا: دمشؽ، مركز األبحاث  مجمة النيج،بطاطو، حنا. "التحميؿ الطبقي والمجتمع العراقي
  .91 -74 ص ،(2001) 61عدد  والدراسات اإلشتراكية،

  بني سبلمة، محمد، ومحمد كنوش الشرعة. "أزمة الدولة والمجتمع في السوداف: دارفور
 347عدد  بناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،ل مجمة المستقبؿ العربي،أنموذجًا". 

 .95 -79 ص ،(2008)

  ."مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،تركي، أحمد السيد. "القضية الكردية في العراؽ
 .122 -117 ص ،(1999) 135عدد  مؤسسة األىراـ،

  جواد، سعد ناجي، "العراؽ وجدلية العبلقة بيف التجاذبات الدولية واإلقميمية واالستقطابات
 129عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، ،مجمة شؤوف عربيةالمذىبية الطائفية"، 

(2007) ،152- 165.  

 مجمة ي". حبيب اهلل، غانـ. "وحدة العراؽ بيف المخطط االستعماري الغربي والتآمر العرب
 .28 -23 ص ،(1992) 17عدد  فمسطيف: الطيبة، مركز إحياء التراث العربي، كنعاف،

  ."مجمة السياسة حبيب اهلل، محمد عثماف. "التطورات السياسية في السوداف منذ أربعيف عاما
  .277 -270 ص ،(2005) 161عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية،

  لبناف:  مجمة صامد االقتصادي،اإلسرائيمي في )العراؽ الجديد(". حجازي، خالد. "التغمغؿ
 ،(2006) 146-145عدد  بيروت، مؤسسة صامد: جمعية معامؿ أبناء شيداء فمسطيف،

 .165 -147 ص



 إملرإجع

374 
 

  ."مصر:  مجمة شؤوف عربية،حسف، رخا أحمد. "السوداف والتحديات الداخمية والخارجية
  .128 -111 ص ،(2010) 142عدد  القاىرة، جامعة الدوؿ العربية،

  ."مجمة دراسات شرؽ أوسطية،حسف، منى. "أبعاد مشكمة منابع النيؿ لمسوداف ومصر 
األردف: عماف، مركز دراسات الشرؽ األوسط بالتعاوف مع المؤسسة األردنية لمبحوث 

 .104 -97 ص ،(2010) 52عدد  والمعمومات،

 مجمة المؤرخ ". 1936-1925ماعية والسياسية مف دياب، أحمد إبراىيـ. "حالة السوداف االجت
 .23 -16 ص ،(1986) 27عدد  العراؽ: بغداد، اتحاد المؤرخيف العرب، العربي،

  بيف مصر وبريطانيا وأثرىا السياسي عمى السوداف".  1936دياب، أحمد إبراىيـ. "معاىدة
 -185 ص ،(1984) 25عدد  العراؽ: بغداد، اتحاد المؤرخيف العرب، مجمة المؤرخ العربي،

192. 

  رأفت، إجبلؿ. "أزمة دارفور بيف التجاذبات الداخمية والمصالح الخارجية واالعتبارات
 ،(2006) 127عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية، مجمة شؤوف عربية،اإلنسانية". 

 .108 -96 ص

  ."مصر:  عربية،مجمة شؤوف راشد، سامح. "العراؽ الجديد: مآالت االحتبلؿ والمستقبؿ
 .63 -47 ص ،(2009) 139عدد  القاىرة، جامعة الدوؿ العربية،

 مجمة السودانية".  -رسبلف، ىانئ. "تحت االختبار: بوادر التقارب في العبلقات المصرية
 .91 -88 ص ،(2014) 197عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، السياسة الدولية،

  مصر:  ". مجمة السياسة الدولية،التشادية -السودانيةرسبلف، ىانئ. "أزمة دارفور والعبلقات
 .274 -270 ص ،(2009) 177عدد  القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  ."مجمة السياسة رسبلف، ىانئ. "السوداف وأزمة المحكمة الجنائية الدولية.. األبعاد والمخاطر
 .197 -192 ص ،(2008) 174عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية،



 إملرإجع

375 
 

 مجمة السياسة الدولية،.. األبعاد والتداعيات". 1706بلف، ىانئ. "أزمة دارفور والقرار رس 
 .187 -182 ص ،(2006) 166عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  ."مجمة السياسة زرنوقة، صبلح سالـ. "العراؽ واألمـ المتحدة: اتفاؽ النفط مقابؿ الغذاء
 .151 -147 ص ،(1996) 125عدد  اـ،مصر: القاىرة، مؤسسة األىر  الدولية،

  ."عادة بناء الدولة الحديثة في السوداف مجمة السياسة سعيد، الشفيع خضر. "تحديات األزمة وا 
 .90 -81 ص ،(2000) 141عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية،

 التقاطع التركي" . مصر: القاىرة،  مجمة السياسة الدولية،اإليراني في العراؽ".  -سعيد، كـر
 .143 -140 ص ،(2017) 207عدد  مؤسسة األىراـ،

  ."مصر: القاىرة،  مجمة شؤوف عربية،سبلمة، عبد الغني. "السوداف الجنوبي: المولود الجديد
  .213 -201 ص ،(2011) 146عدد  جامعة الدوؿ العربية،

  عادة سمارة، عادؿ. "العراؽ تحت االستعمار المعولـ، األمة العربية إفبلس الدولة القطرية وا 
 113عدد  فمسطيف: الطيبة، مركز إحياء التراث العربي، مجمة كنعاف،تجديد الذات". 

  .29 -5 ص ،(2003)

  ."مجمة السياسة شافعي، بدر حسف. "التطور التاريخي لمصراع بيف شماؿ وجنوب السوداف
  .178 -172 ص ،(2011) 183عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية،

  ."مصر:  مجمة السياسة الدولية،شافعي، بدر حسف. "دور أوغندا وكينيا في أزمة السوداف
 .243 -240 ص ،(2003) 151عدد  القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  ."مجمة الدراسات شعباف، عبد الحسيف. "العراؽ مف االستبداد المزمف إلى فوضى االحتبلؿ
 ص ،(2004) 115عدد  مصر: القاىرة، المركز العربي لمدراسات اإلعبلمية، اإلعبلمية،

197- 204. 



 إملرإجع

376 
 

  ."مجمة السياسة الدولية،صالح، محمد عبد الرحمف. "أزمة السوداف لـ تبدأ مع حكـ اإلنقاذ 
 .108 -91 ص ،(2000) 141عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  ."مجمة المستقبؿ صيواف، ىيثـ كريـ. "فساد الطبقة السياسية في العراؽ: دراسة اقتصادية
 .81 -64 ص ،(2011) 389عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العربي،

  ."المجمة العربية عاشور، محمد. "المحكمة الجنائية الدولية والسوداف.. جدؿ السياسة والقانوف
لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات  ياسية،لمعموـ الس

 .136 -125 ص ،(2010) 28عدد  الوحدة العربية،

  عباس، عمي عبداهلل. "أثر سياسة المكايدة بيف حزبي األمة واالتحادي الديمقراطي عمى
عدد  وطني التقدمي الوحدوي،مصر: القاىرة، حزب التجمع ال ". مجمة اليسار،مستقبؿ السوداف

 .56 -53 ص ،(1993) 46

 عبد الجواد، جماؿ. "محددات السياسة الخارجية لمسوداف في ظؿ النظاـ العسكري-
 ،(1997) 128عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،اإلسبلمي". 

 .77 -70 ص

  ."عبد الرحمف، حمدي. "لماذا تتفكؾ الدوؿ؟ السوداف مف الضعؼ العاـ إلى التقسيـ الجغرافي
 .58 -35 ص ،(2011) 184عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، مجمة السياسة الدولية،

  ."مجمة السياسة عبد الرحمف، حمدي. "دور التدخبلت الخارجية في أزمة جنوب السوداف
 .167 -164 ص ،(2011) 183عدد  ىرة، مؤسسة األىراـ،مصر: القا الدولية،

  1941عبد العزيز، ىشاـ. "النشاط الصييوني في العراؽ في ظؿ االنتداب البريطاني-
قبرص: نيقوسيا، مركز األبحاث في منظمة التحرير  مجمة شؤوف فمسطينية،". 1946

 .83 -58 ص ،(1988) 186عدد  الفمسطينية،

 " .مجمة السياسة الدور اإلسرائيمي في دعـ وتدويؿ أزمة دارفور". عبد القوي، سامي صبري
 .203 -200 ص ،(2007) 167عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية،



 إملرإجع

377 
 

  ."المجمة عبد اهلل، عبد المنعـ محمد صالح. "أزمة المؤسسية في األحزاب السياسية السودانية
العربية لمعموـ السياسية بالتعاوف مع مركز  الجمعية لبناف: بيروت، العربية لمعموـ السياسية،
 .46 -26 ص ،(2012) 36عدد  دراسات الوحدة العربية،

  ،"مجمة السياسة الدولية،عبد الناصر، وليد. "أكراد العراؽ وتأثير البيئتيف اإلقميمية والدولية 
 .63 -48 ص ،(1997) 127عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  ."مجمة عبد النور، محمد حسب الرسوؿ. "دولة جنوب السوداف واألمف القومي العربي
 ص ،(2013) 411عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبؿ العربي،

72- 93. 

  ."المجمة عبيد، منى حسيف. "السياسة الصينية تجاه دوؿ شرؽ أفريقيا: السوداف نموذجًا
لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعموـ السياسية بالتعاوف مع مركز  لسياسية،العربية لمعموـ ا

 .93 -73 ص ،(2011) 29عدد  دراسات الوحدة العربية،

  ."مجمة دراسات شرؽ أوسطية،عثماف، محمد. "استفتاء جنوب السوداف الوحدة أو االنفصاؿ 
سة األردنية لمبحوث األردف: عماف، مركز دراسات الشرؽ األوسط بالتعاوف مع المؤس

 .96 -87 ص ،(2014) 52عدد  والمعمومات،

  ."مصر:  مجمة شؤوف عربية،عمي، حيدر إبراىيـ. "السوداف: استراتيجية اليويات المتنازعة
 .195 -178 ص ،(2007) 129عدد  القاىرة، جامعة الدوؿ العربية،

 مجمة السياسة السمطة".  عمي، حيدر إبراىيـ. "الجبية القومية اإلسبلمية مف المعارضة إلى
 .61 -58 ص ،(1997) 128عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدولية،

  ."مصر:  مجمة السياسة الدولية،عمي، مبارؾ. "السوداف: األزمة االقتصادية.. األبعاد والحجـ
 .65 -62 ص ،(1997) 128عدد  القاىرة: مؤسسة األىراـ،

  ."لبناف:  مجمة المستقبؿ العربي،عواد، عماد. "أزمة دارفور: تعّدد األبعاد وتنّوع اإلشكاليات
 .64 -48 ص ،(2004) 308عدد  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،



 إملرإجع

378 
 

  ."مجمة فريج، حنا يوسؼ. "المسألة القومية الكردية في العراؽ والتدخؿ األجنبي في المنطقة
 .44 -9 ص ،(1993) 1عدد  ا: مركز دراسات اإلسبلـ والعالـ،فموريد ،قراءات سياسية

  ."مجمة السياسة الدولية،فياض، خالد. "تطور العبلقات السورية العراقية: الفرص والمخاطر 
 .124 -122 ص ،(1997) 130عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  مجمة صامد ي والعمني". قويدر، رشيد. "تداعيات احتبلؿ العراؽ.. والدور اإلسرائيمي السر
-145عدد  لبناف: بيروت، مؤسسة صامد: جمعية معامؿ أبناء شيداء فمسطيف، االقتصادي،

 .196 -166 ص ،(2006) 146

  ."مجمة دراسات كامؿ، أنور السيد. "التحوؿ في جنوب السوداف وأثره عمى االستقرار اإلقميمي
سط بالتعاوف مع المؤسسة األردنية األردف: عماف، مركز دراسات الشرؽ األو  شرؽ أوسطية،

 .120 -11 ص ،(2014) 67عدد  لمبحوث والمعمومات،

  كامؿ، أنور سيد. "التكويف اإلثني في السوداف ودوره في تقسيـ الدولة: دراسة في الجغرافيا
األردف: عماف، مركز دراسات الشرؽ األوسط  مجمة دراسات شرؽ أوسطية،السياسية". 

 .98 -55 ص ،(2013) 63عدد  األردنية لمبحوث والمعمومات،بالتعاوف مع المؤسسة 

  ."كورترايت، ديفيد وآخروف. "العقوبات الذكية: إعادة ىيكمة سياسة األمـ المتحدة في العراؽ
 ،(2001) 268عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مجمة المستقبؿ العربي،

 .83 -37 ص

  ."لبناف:  مجمة المستقبؿ العربي،الماني، مختار. "األقميات في العراؽ: الضحية األخرى
 .171 -159 ص ،(2009) 369عدد  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،

  ."سرائيؿ شريؾ رئيسي  مجمة الكتب وجيات نظر،اليفف، أناتوؿ. "البتروؿ ىو اليدؼ وا 
 .28 -26 ص ،(2002) 47عدد  العربي والدولي،مصر: القاىرة، الشركة المصرية لمنشر 



 إملرإجع

379 
 

  ."مجمة المستقبؿ مؤسسة ستراتفور. "تحميؿ اقتصادي: العراؽ عمبلؽ الطاقة الذي ناـ طويبًل
 -125 ص ،(2003) 298عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العربي،
133. 

 مصر: القاىرة،  مجمة اليسار، .مصرية السودانية")د. ـ(. "أزمة العبلقات ال مجمة اليسار
 .47 -45 ص ،(1993) 35عدد  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي،

  ."مجمة محمد، خالد فيمي. "حسابات الدولة الوليدة: العبلقات الخارجية لجنوب السوداف
 .46 -42 ص ،(2014) 332عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، الدفاع،

  ."مجمة شؤوف عربية،محمد، سمر إبراىيـ. "سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه السوداف 
 .201 -187 ص ،(2014) 160عدد  مصر: القاىرة، جامعة الدوؿ العربية،

  :محمد، وليد سالـ. "الثقافة السياسية وأىميتيا في مأسسة السمطة وبناء الدولة في العراؽ
لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو  العربية لمعموـ السياسية، ". المجمةالرؤية واآلليات

 -121 ص ،(2014) 42-41عدد  السياسية بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية،
136. 

  ."مجمة السياسة محمود، أحمد إبراىيـ. "األبعاد العسكرية ألزمة نشر القوات الدولية في دارفور
 .192 -188 ص ،(2006) 166عدد  سسة األىراـ،مصر: القاىرة، مؤ  الدولية،

 مرسي، مصطفى عبد العزيز. "العبلقات العراقية-  ." مجمة السورية.. نحو مزيد مف التأـز
 .91 -88 ص ،(2005) 162عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، السياسة الدولية،

 مجمة لسوداف". مرعي، نجبلء. "أعراض االنفصاؿ: الصراع عمى النفط بيف شماؿ وجنوب ا
 .125 -120 ص ،(2012) 188عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ، السياسة الدولية،

  ."لبناف:  مجمة شؤوف األوسط،مزاحـ، ىيثـ. "قراءة في أسس النظاـ السياسي العراقي الجديد
 -127 ص ،(2010) 136عدد  بيروت، مركز الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتوثيؽ،

137. 



 إملرإجع

380 
 

  مصطفى، عدناف ياسيف. "التنمية االجتماعية في العراؽ: المسارات واآلفاؽ مع التركيز عمى
لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة  مجمة المستقبؿ العربي،شبكات األماف االجتماعي". 

 .87 -68 ص ،(2003) 295عدد  العربية،

 مجمة السياسة الدولية،اف". مكاوي، بياء الديف. "التنوع اإلثني والوحدة الوطنية في السود 
  .247 -244 ص ،(2009) 176عدد  مصر: القاىرة، مؤسسة األىراـ،

  ."مجمة منظمة مجموعة مستقبؿ العراؽ. "نحو عراؽ ديمقراطي مسالـ موحد، غير طائفي
 ص ،(2010) 373عدد  لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبؿ العربي،

108- 119. 

 مجمة الكتب يدة العزب. "جنوب السوداف عبء الماضي وضغوط المستقبؿ". موسى، عا
 ،(2004) 62عدد  مصر: القاىرة، الشركة المصرية لمنشر العربي والدولي، وجيات نظر،

  .9 -6 ص

 ( 1989موسى، عبده مختار. "البعد الديني لمسألة جنوب السوداف مع إشارة إلى الفترة-
لبناف: بيروت، الجمعية العربية لمعمـو السياسية  لمعمـو السياسية،المجمة العربية  (".2005

  .62 -47 ص ،(2010) 25عدد  بالتعاوف مع مركز دراسات الوحدة العربية،

  ."مجمة المستقبؿ نعمة، كاظـ ىاشـ. "أزمة دارفور: السودنة والعروبة والتدويؿ واألفرقة
 .110 -89 ص ،(2005) 314عدد  بية،لبناف: بيروت، مركز دراسات الوحدة العر  العربي،

  ."لبناف: بيروت، مركز  مجمة شؤوف األوسط،نور الديف، محمد. "تركيا والحرب العراقية
 .198 -184 ص ،(2003) 111عدد  الدراسات اإلستراتيجية والبحوث والتوثيؽ،

  ."القاىرة، مصر مجمة السياسة الدولية،ىبلؿ، رضا محمد. "األكراد بيف الفيدرالية واالنفصاؿ :
 .131 -124 ص ،(2016) 205عدد  مؤسسة األىراـ،



 إملرإجع

381 
 

  والستف، سكوت، وكوزؾ كاتريف. )ترجمة عمر عبد الكريـ محمود الجميمي(. "التكاليؼ
لبناف: بيروت،  مجمة المستقبؿ العربي،(". 2015 -2003االقتصادية لمحرب في العراؽ )

 .120 -85 ص ،(2015) 434عدد  مركز دراسات الوحدة العربية،

  ."مجمة يوسؼ، صبلح. "األردف.. والعراؽ ىؿ يبقي االقتصاد عمى ما أفسدتو السياسة
 ص ،(1999) 108عدد  مصر: القاىرة، حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، اليسار،

53- 54. 

 قائمة المجالت والمواقع اإللكترونية العربية:

 السورية وآفاؽ التعاوف:  -أحمد، بيداء محمود، وفردوس عبد الرحمف كريـ. "العبلقات العراقية
ت األكاديمية العممية المجبل(، 2010) 2العدد  مجمة كمية التربية،دراسة تاريخية سياسية". 

  ،2017-2-26بتاريخ:  العراقية،

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38871 

  .)رؤية استراتيجية لمتخفيؼ مف حدة الفقر في أحمد، نواؿ قاسـ، ومحمد حسف عمر )مشرفًا
ات د البحوث والدراس)رسالة ماجستير(. السوداف: جامعة أـ درماف اإلسبلمية، معي السوداف

  ،2016-11-7بتاريخ:  (،2011) دار المنظومة، االستراتيجية،

http://search.mandumah.com/Record/569581. 

  بية". العر  –أحمد، وليد خالد. "نوري السعيد ودوره في حمؼ بغداد وأثره في العبلقات العراقية
 ،2015-11-30بتاريخ:  (،2013) مجمة كتابات،

http://www.kitabat.com       

  ."مجمة أبحاث كمية التربية البدراني، أحمد فكاؾ. "التعميـ في العراؽ إباف العيد الممكي
 ،2016-5-5بتاريخ:  العراقية،ت األكاديمية العممية المجبل(، 2012) 4العدد  األساسية،

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44810 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38871
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=38871
http://search.mandumah.com/Record/569581
http://search.mandumah.com/Record/569581
http://www.kitabat.com/
http://www.kitabat.com/
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44810


 إملرإجع

382 
 

  ..2017-6-12بتاريخ:  معمومات أساسية"،الجزيرة نت، "السوداف، 

-4460-ee8a-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/32ce6bb5
e2a32aab1575-ac8c 

 العنواف مضاؼ مف الباحث(. خارطة أماكف حكـ الدولة العثمانية. الرحيمي، وفاء زبف عبيد( .
 ،2017-6-12بتاريخ:  جامعة الممؾ عبد العزيز، موقع

http://walruhaili.kau.edu.sa/ImageGallery.aspx?Site_ID=0009581&LN
G=AR&Gal=4054 

 لمعمـو أسبابيا". جامعة نايؼ العربية  -أبعادىا -الرويمي، عمي بف ىميوؿ. "األزمات تعريفيا
 ، 2015-4-22بتاريخ:  (،2011ـ البرامج الخاصة )األمنية، كمية التدريب قس

iningCollege/Trainingahttp://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/Tra
ctivities/Seminars002/acss_26042003/Documents/1.pdf 

  الزبيدي، زىير خضير عباس. "جدلية العبلقة بيف السمطة والمواطنيف وانعكاسيا عمى واقع
 4العدد  مجمة جامعة كرببلء،". 2003الدولة العراقية: دراسة حالة العراؽ قبؿ نيساف 

 ،2016-3-14بتاريخ:  يمية العممية العراقية،المجبلت األكاد (،2007)

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54229 

  ."مجمة سر مف السامرائي، توفيؽ خمؼ. "دور المحتؿ في تفتيت النسيج االجتماعي العراقي
 ،2016-4-13بتاريخ:  ت األكاديمية العممية العراقية،المجبل(، 2011) 25العدد  رأى،

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20950 

  السعدي، محمد داخؿ كريـ، وشذى فيصؿ العبيدي. "التوجيات اإلسرائيمية نحو العراؽ
المجبلت  (،2012) 8، العدد 7مجمد  ،مجمة جامعة ذي قار العممية". 2005 -1958

 ،2015-12-7بتاريخ:  األكاديمية العممية العراقية،

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/32ce6bb5-ee8a-4460-ac8c-e2a32aab1575
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/32ce6bb5-ee8a-4460-ac8c-e2a32aab1575
http://walruhaili.kau.edu.sa/ImageGallery.aspx?Site_ID=0009581&LNG=AR&Gal=4054
http://walruhaili.kau.edu.sa/ImageGallery.aspx?Site_ID=0009581&LNG=AR&Gal=4054
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/Seminars002/acss_26042003/Documents/1.pdf
http://nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/TrainingCollege/Trainingactivities/Seminars002/acss_26042003/Documents/1.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54229
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=54229
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=20950


 إملرإجع

383 
 

http://www.iasj.net 

  ."الشمري، ناظـ نواؼ، وطو حميد حسف العنبكي. "أزمة المواطنة في العراؽ وسبؿ معالجتيا
 ت األكاديمية العممية العراقية،المجبل(، 2015) 27-26العدد  مة السياسية والدولية،مج

 ، 2016-3-9بتاريخ: 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105756        

 مجمة المصرية وآفاقيا المستقبمية".  -الشيواني، ىاشـ حسف حسيف. "العبلقات العراقية
 -5 -7بتاريخ:  ية،المجبلت األكاديمية العممية العراق(، 2011) 21العدد  دراسات إقميمية،

2017، 

j?func=fulltext&aId=6430http://www.iasj.net/ias 

  الشاطري، مشعاف. "مفيـو األزمة: خصائصيا ومراحؿ نشوئيا". المنتدى العربي إلدارة الموارد
 ،2018-2-24. بتاريخ: 6، ؼ: 2011-6-18البشرية، 

mlhttps://hrdiscussion.com/hr32773.ht 

 
  الظالمي، رشيد باني، وغساف طارؽ ظاىر. "إشكالية العبلقة بيف التنمية االقتصادية وعدـ

مجمة المثنى لمعمـو اإلدارية االستقرار السياسي في الببلد النامية )العراؽ أنموذجًا(". 
-3-21بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، (،2015) 1العدد  واالقتصادية،

2016، 

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103146 

  ."18العدد  مجمة الطفولة والتنمية،العمراني، السر أحمد. "المواطنة والنشء: السوداف نموذجًا 
 ،2016-7-15: بتاريخ ت األكاديمية العممية العراقية،المجبل(، 2011)

http://search.mandumah.com/Record/146921 

http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105756
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=105756
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6430
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6430
https://hrdiscussion.com/hr32773.html
https://hrdiscussion.com/hr32773.html
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=103146
http://search.mandumah.com/Record/146921
http://search.mandumah.com/Record/146921


 إملرإجع

384 
 

  القصار، طارؽ محمد طيب، وطارؽ محمد ذنوف الطائي. "أثر العامؿ الخارجي في
 العراقية، اديمية العمميةالمجبلت األك(، 2009) 13العدد  مجمة دراسات إقميمية،". المواطنة
 ،2015-12-8بتاريخ: 

http://www.iasj.net\ 
  ."بتاريخ:  (،2007الموصؿ، ) –العراؽ المييبي، حاـز محمد. "الفقر ظاىرة متعددة األبعاد

24-11-2016، 
http://bit.ly/2frUkiW 

  مركز دراسات  –مجمة دراسات مجتمعيةالعز. "التغيير االجتماعي في السوداف". المبارؾ، أـ
 ، 2016-10-1بتاريخ:  (،2014) 12العدد  السوداف، –المجتمع

http://search.mandumah.com/Record/758540 

  ."مجمة مركز النعيمي، حاـز عبد الحميد. "العراؽ واألردف: دراسة في العبلقات السياسية
ت األكاديمية العممية المجبل(، 2006) 21العدد المستنصرية لمدراسات العربية والدولية، 

 ،2017-4-20بتاريخ:  العراقية،

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9375 

 بيف العراؽ والكويت".  1991 -1990ضؿ محمد. "مصر وأزمة الخميج النعيمي، قيس فا
 -10بتاريخ:  ت األكاديمية العممية العراقية،المجبل(، 2010) 4العدد مجمة التربية والعمـ، 

5- 2017، 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58610 

  .")بوغارت، لوري بموتكيف. "التمويؿ السعودي لػتنظيـ )الدولة اإلسبلمية في العراؽ والشاـ
 (،2014)حزيراف  2275لعدد ا معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى، المرصد السياسي،

 ، 2017-2-22بتاريخ: 
-analysis/view/saudi-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

isis-of-funding 

http://www.iasj.net/
http://bit.ly/2frUkiW
http://bit.ly/2frUkiW
http://search.mandumah.com/Record/758540
http://search.mandumah.com/Record/758540
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/saudi-funding-of-isis
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/saudi-funding-of-isis


 إملرإجع

385 
 

  ."مجمة جاد الرب، خضر الخواض. "اليجرة الداخمية بالمجتمع السوداني: األنماط واآلثار
، –مركز السوداف لدراسات اليجرة والتنمية والسكاف –آفاؽ اليجرة  11العدد  الخرطـو

 ،2016-10-10بتاريخ:  (،2013)

http://search.mandumah.com/Record/642572 

  22األوسط"، جريدة نبأ، "سايكس بيكو المعاىدة السرية التي أعادت رسـ خارطة الشرؽ /
  ،2017-6-12بتاريخ:  .2016مايو/ 

http://nabae24.com/?p=8764 

 حسف، شذى زكي. "النظاـ اإلقميمي العربي بيف إشكاليات الواقع والتدخبلت اإلقميمية والدولية. 
ت األكاديمية المجبل(، 2011) 36العدد  مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية،

 ،2017 -5 -12بتاريخ:  العممية العراقية،

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35811 

  ."مجمة دراسات حسف، وجداف فالح. "المواطنة ودورىا في ترصيف الوحدة الوطنية في العراؽ
-3-9بتاريخ:  ت األكاديمية العممية العراقية،المجبل(، 2012) 6العدد  إسبلمية معاصرة،

2016، 

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=66279 

  ."مجمة حسيف، رىبة أسودي. "الفساد اإلداري والمالي في العراؽ: دراسة اجتماعية سياسية
-3-18بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، (،2011) 6العدد  حولية المنتدى،

2016، 

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77983 

http://search.mandumah.com/Record/642572
http://search.mandumah.com/Record/642572
http://nabae24.com/?p=8764
http://nabae24.com/?p=8764
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=66279
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=77983


 إملرإجع

386 
 

  حسيف، سرحاف غبلـ. "المساعي والجيود العربية واألفريقية والدولية في تسوية مشكمة دارفور
المجبلت األكاديمية  (،2010) 15العدد  ". المجمة السياسية والدولية،2005 -1989

 ،2017 -5 -13بتاريخ:  العممية العراقية،

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9397 

 2016-2-7بتاريخ:  .خارطة السوداف، 

  binged.it/2sj4f0lhttps:// 

  ."(،2005) 3العدد  مجمة دراسات إقميمية،ذنوف، فواز موفؽ. "األردف وحرب الخميج الثالثة 
 ،2017-4-22بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،

ltext&aId=67678http://www.iasj.net/iasj?func=ful 

  ."شكالياتو مجمة شؤوف رميح، طمعت. "ثورة اإلنقاذ في السوداف: مشروع بناء الدولة وا 
 ،2016-7-15بتاريخ:  (،1996) 48العدد  األوسط،

http://search.mandumah.com/Record/269954  

  ."طبرة، حسف. "دور الفساد في تعميؽ مظاىر الفقر في العراؽ: الكمفة االجتماعية لمفساد
 ،2016-11-24بتاريخ:  ،6العدد العراؽ: ىيئة النزاىة والشفافية لمبحوث والدراسات، 

mag/r06/pdf/p02.pdf-es/nazahahttp://www.nazaha.iq/imag 

  ."عبيد، منى حسيف. "التركيبة المجتمعية لدولة جنوب السوداف وأثرىا في االندماج الوطني
 ت األكاديمية العممية العراقية،المجبل(، 2014) 3العدد  ،25مجمة كمية التربية لمبنات مجمد 

 ،2016-9-28بتاريخ: 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93703 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9397
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9397
https://binged.it/2sj4f0l
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67678
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=67678
http://search.mandumah.com/Record/269954
http://search.mandumah.com/Record/269954
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p02.pdf
http://www.nazaha.iq/images/nazaha-mag/r06/pdf/p02.pdf
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93703
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93703


 إملرإجع

387 
 

 مجمة الدراسات ". 1968 -1958المصرية بيف  -عمي، سيا سميماف. "العبلقات العراقية
 -4بتاريخ:  راقية،المجبلت األكاديمية العممية الع (،2016) 23العدد  التاريخية والحضارية،

5- 2017، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121058 

  كاظـ، محمد كريـ، ومصطفى فاروؽ مجيد. "العراؽ ومنطقة الخميج العربي: سباؽ المكانة
المجبلت األكاديمية العممية  (،2016) 66العدد  دولية،مجمة دراسات والدور اإلقميمي". 

 ،2017 -5 -4بتاريخ:  العراقية،

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117522 

 مجمة وآفاقيا المستقبمية".  2003 األردنية بعد عاـ -مجيد، إياد عبد الكريـ. "العبلقات العراقية
-4-20بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، (،2011) 50العدد دراسات دولية، 

2017، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60832 

 السورية الواقع واآلفاؽ".  -شبلؿ عباس. "العبلقات العراقية محمد، أحمد سمماف، وفيصؿ
-2-24بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية، (،2015) 113العدد  مجمة اآلداب،

2017، 

983http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107 

  ."مجمة محمد، بابكر موسى. "اليجرة الداخمية في السوداف وآثارىا االقتصادية واالجتماعية
، –مركز السوداف لدراسات اليجرة والتنمية والسكاف –آفاؽ اليجرة  (،2010) 2العدد  الخرطـو

 ،2016-10-10بتاريخ: 

search.mandumah.com/Record/641899http:// 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121058
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=121058
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117522
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117522
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60832
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60832
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107983
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=107983
http://search.mandumah.com/Record/641899
http://search.mandumah.com/Record/641899


 إملرإجع

388 
 

  ،2-24. بتاريخ: 2017مخموؼ، مريـ. "مفيـو األزمة الدولية". الموسوعة السياسية-
2018، 

encyclopedia.org/2017/06/09/-http://politicalالدولية/-األزمة-مفهوم 
  :ميمر، فريد )ترجمة لينا الحضيؼ، ومحمد الرشودي(. "نظرية أرسطو السياسية". حكمة

 ،2018-2-25. بتاريخ 2017-8-20موسوعة ستانفورد لمفمسفة، 
-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-http://hekmah.org/wp

-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf-B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8% 

 
 2017-6-12بتاريخ:  .األخبار. خارطة العراؽ -موقع ألؼ ياء،  

-http://www.alef
yaa.com/index.php?operation=readPhoto&type=photo&filename=2457
2.jpg- 

  وتوت، عمي. "ظاىرة الفساد في العراؽ: دراسة تحميمية في سوسيولوجيا ظاىرة الفساد وآليات
المجبلت األكاديمية العممية  (،2007) 5العدد  ". مجمة واسط لمعمـو اإلنسانية،تقميصيا

 ، 2016-3-17بتاريخ:  ية،العراق

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=19979 

  ."(،2006) 30العدد  مجمة دراسات دولية،وىيب، حسيف حافظ. "العبلقات العراقية السورية 
 ،2017-2-26بتاريخ:  المجبلت األكاديمية العممية العراقية،

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61307 

 

 

 

http://political-encyclopedia.org/2017/06/09/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/
http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
http://hekmah.org/wp-content/uploads/2017/08/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9.pdf
http://www.alef-yaa.com/index.php?operation=readPhoto&type=photo&filename=2457-2.jpg
http://www.alef-yaa.com/index.php?operation=readPhoto&type=photo&filename=2457-2.jpg
http://www.alef-yaa.com/index.php?operation=readPhoto&type=photo&filename=2457-2.jpg
http://www.alef-yaa.com/index.php?operation=readPhoto&type=photo&filename=2457-2.jpg
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=19979
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=19979
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61307
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=61307


 إملرإجع

389 
 

 قائمة المواقع اإللكترونية األجنبية:

 Ahmed, Nuha Mohamed Elamin. "Fighting Poverty in Sudan.” IARIW- 
CAPMAS Conference (Experiences and Challenges in Measuring 
Income, Wealth, Poverty and Inequality in the Middle East and North 
Africa). Egypt, )November 23-25, 2015). Retrieved on: 10-11-2016,  

http://iariw.org/egypt2015/nuha-ahmed.pdf 

 Arora. G. L: UNESCO Consultant. "Republic of Sudan, Sudan Basic 
Education Sub-Sector Study: Analysis of Curriculum and Suggestions 
for National Curriculum Framework.” Retrieved on: 5-11-2016, 

http://portal.unesco.org/education/en/files/33341/10944555433sudan_curri
culum.pdf/sudan_curriculum.pdf 

 Central Intelligence Agency. " Africa: Sudan.” The World fact Book. 

   Retrieved on: 10-11-2016, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html 

 Dreze, Jean, and Haris Gazdar. "Hunger and Poverty in Iraq, 1991.” 
World Development Vol. 20, No. 7. Retrieved on: 24-11-2016, 

 http://www.sas.upenn.edu/~dludden/DREZEgazdarIRAQ1991.pdf 

 Historical maps. South Sudan ethnic map. Retrieved on: 7-2 2016, 
https://binged.it/2rgHr1e 

http://iariw.org/egypt2015/nuha-ahmed.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/files/33341/10944555433sudan_curriculum.pdf/sudan_curriculum.pdf
http://portal.unesco.org/education/en/files/33341/10944555433sudan_curriculum.pdf/sudan_curriculum.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
http://www.sas.upenn.edu/~dludden/DREZEgazdarIRAQ1991.pdf
http://www.sas.upenn.edu/~dludden/DREZEgazdarIRAQ1991.pdf
https://binged.it/2rgHr1e


 إملرإجع

390 
 

 Historical maps. South Sudan oil map. Retrieved on: 7-2 2016. 
https://binged.it/2sdkwDf  

 Historical Maps. Iraq map: Ethnic divisions of Iraq as of 2012. Retrieved 
on: 6-2-2016. 

 https://binged.it/2rPFt4H 

 Policy Brief. "Poverty In The Sudan.” (June 2011). Retrieved on: 10-
11-2016, 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sifsia/docs/Policy%20Brief%20
on%20Poverty%20in%20Sudan%20(PH%20AA)SE%20(3).pdf 

 Rotberg, Robert I. "Failed States, Collapsed States, Weak States: 
Causes and Indicators.” Retrieved on: 8-1-2015,  

https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/07/statefailureandst
ateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf 

 Sondrol, Paul C. “Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison 
of Fidel Castro and Alfredo Stroessner.” Journal of Latin American 
Studies, no. 3 (1991) .Retrieved on: 10- 5- 2017.  

https://www.jstor.org/stable/pdf/157386.pdf 

 The World Bank. "Living Standards, Inequality, and Poverty.” Retrieved 
on: 26-11-2016  .  

http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/Confronting_P
overty_In_Iraq_E_Chapter_3.pdf  

https://binged.it/2sdkwDf
https://binged.it/2rPFt4H
https://binged.it/2rPFt4H
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sifsia/docs/Policy%20Brief%20on%20Poverty%20in%20Sudan%20(PH%20AA)SE%20(3).pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/sifsia/docs/Policy%20Brief%20on%20Poverty%20in%20Sudan%20(PH%20AA)SE%20(3).pdf
https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf
https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/07/statefailureandstateweaknessinatimeofterror_chapter.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/157386.pdf
http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/Confronting_Poverty_In_Iraq_E_Chapter_3.pdf
http://siteresources.worldbank.org/MENAEXT/Resources/Confronting_Poverty_In_Iraq_E_Chapter_3.pdf


 إملرإجع

391 
 

 UNDP, Human Development Report 2015. "Work for human 
development: briefing note for countries on the 2015 Human 
Development Report, Sudan.” (2015). Retrieved on: 10-11-2016.  

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SDN.pdf 

 Vannoni, Matia. "State failure and how to measure it". Effectius 
Newsletter, issue. 17 (2012). Retrieved on: 8-1-2015.  

http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Matia_Vannoni_State
_failure.7184205.pdf 

 World Bank and Government of Iraq and Kurdistan Region. "Poverty In 
Iraq, 2012-2014.” (2015). Retrieved on: 26-11-2016. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/239351468915807676/pdf/
106991-WP-P154864-PUBLIC-PovertyinIraqfinal.pdf 

 World Data on Education. "Donnees mondiales de I education, Datos 
Mundiales de Education.” Seventh edition, (2010). Retrieved on: 4-11-
2016. 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/201
0/pdf-versions/Sudan.pdf 

 www.unicef.org. "Sudan Education Sector.” Issue. 1 (2014). Retrieved 
on: 4-11-2016.  

https://www.unicef.org/sudan/Sudan_Education_Sector_Quarterly_Bulleti
n_-_Issue_1.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/SDN.pdf
http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Matia_Vannoni_State_failure.7184205.pdf
http://effectius.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Matia_Vannoni_State_failure.7184205.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/239351468915807676/pdf/106991-WP-P154864-PUBLIC-PovertyinIraqfinal.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/239351468915807676/pdf/106991-WP-P154864-PUBLIC-PovertyinIraqfinal.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sudan.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sudan.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Sudan.pdf
https://www.unicef.org/sudan/Sudan_Education_Sector_Quarterly_Bulletin_-_Issue_1.pdf
https://www.unicef.org/sudan/Sudan_Education_Sector_Quarterly_Bulletin_-_Issue_1.pdf


 فهرس تفصييل

392 
 

 فيرس تفصيمي

 1 .................................................................................................................. المقدمة

 64 .................. الحالتين في الدولة ألزمة الُمَؤسَِّسة الخارجية المفاعيل في التشابو ىيمنة :األول الجز 

 66 ............................................. الدولة سيادة بمستقبل ماس لمنشأة مأزوم تصميم: األول الفصل

 66 ............................................................................... العراقية الدولة نشأة: األول المبحث

 67 ..................................................................... الحديث االستعمار قبل النشأة: األولى الفقرة

 68 ............................................................................... اإلسالمي الحكم ظل في العراق: أوالً 

 69 .............................................................................. العثمانية الدولة ظل في العراق: ثانياً 

 ;6 ................................................................. الحديث االستعمار ظل في النشأة: الثانية الفقرة

 81 ............................................................................ السودانية الدولة نشأة: الثاني المبحث

 81 .................................................................... لمسودان الخارجي الحكم تعاقب: األولى الفقرة

 85 .............................................................................. لمسودان المصري التركي الحكم: أوالً 

 89 ......................................................................... لمسودان المصري البريطاني الحكم: ثانياً 

 1: .................................................... والسودان العراق بين المأزومة النشأة تداخل: الثانية الفقرة



 فهرس تفصييل

393 
 

 1: ............................................................................................. األزمة التقا  نقاط: أوالً 

 1: ................................................................................. .النشأة أزمة في المستعمر أثر . أ

 4: .................................................................. المجتمعي النسيج ضرب في المستعمر أثر . ب

 6: ............................................................................ النشأة في الخاصة التباين نقاط: ثانياً 

 6: .......................................................................................... .لمبمدين المستعمر إدارة . أ

 7: ................................................................. .المجتمعي لمتنوع البريطاني المستعمر إدارة . ب

 7: ........................................................... الدولة لسيادة ُميددة لمنشأة امتدادات: الثاني الفصل

 8: .......................................................................... الخارجية الرقابة ديمومة: األول المبحث

 8: ..................................................... مصطنعة جانبية صراعات في الدولة إغراق: األولى الفقرة

 1; ....................................................... الدولية والصراعات اإلقميمية الحروب في العراق زج: أوالً 

 8; ............................................. انفصالية طبيعة ذات السودان في داخمية خالفات اصطناع: ثانياً 

 9; ..................................................... .السودانية األزمة فتيل إشعال في الخارجية الدول دور . أ

 117 ............................................. ..السودانية الدولة أزمة في الدولي النظام في التغّيرات دور. ب

 :11 ......................................................... المفتعمة باألزمات الدولة إغراق مآالت: الثانية الفقرة



 فهرس تفصييل

394 
 

 ;11 ........................................................................................... المتشابية المآالت: أوالً 

 111 ............................................................................................ المتباينة المآالت: ثانياً 

 114 ....................................... الداخمية األزمات صناعة في الخارجي التدخل تعاظم: الثاني المبحث

 114 .............................................................................. الفوضى ظاىرة بروز: األولى الفقرة

 115 .................................................................. العراق في الفوضى ظاىرة بروز مفاعيل: أوالً 

 115 ............................................. ...والفوضى التعصب ظاىرة صناعة في الفاعمة الجيات دور. أ

 157 ............................................................. العربية الدول جامعة: اإلقميمية المنظمات دور. ب

 165 .............................................. دارفور إقميم في والتعصب الفوضى ظاىرة بروز مفاعيل: ثانياً 

 166 .............................................. ..لألزمة وسياسي واقتصادي اجتماعي سياق ذو داخمي بعد. أ

 :16 .................................................................................... .ودولي إقميمي خارجي بعد. ب

 185 .............................................................................. العولمة ظاىرة تعاظم: الثانية الفقرة

 185 .................................................................. العراقية الدولة عمى العولمة ظاىرة تأثير: أوالً 

 186 ................................................................... ..العولمة أدوات خالل من المباشر التأثير. أ

 :18 ............................................................................... األمن مجمس خالل من التأثير. ب



 فهرس تفصييل

395 
 

 197 .............................................................. السودانية الدولة عمى العولمة ظاىرة تأثير: ثانياً 

 199 ...................................................... ..دولية وقضائية سياسية مؤسسات خالل من التأثير. أ

 1:4 ................................................................ الدولية المالية المؤسسات خالل من التأثير. ب

 1:7 ................................................................................................. األول الجز  خاتمة

 1;1 .......... الحالتين في الدولة أزمة إدامة في الداخمية المفاعيل إلستمرارية مييمن تشابو :الثاني الجز 

 1;1 ........................................... الدولة لسيادة ُميددة معقمنة غير سياسية مفاعيل: األول الفصل

 4;1 ............................................................ السياسي النظام في البنيوي الخمل: األول المبحث

 5;1 ............................................................................ سمطوية أنظمة تعاقب: األولى الفقرة

 5;1 ........................................................ األمريكي االحتالل قبل العراق في األنظمة تعاقب: أوالً 

 :41 ....................................................................األمريكي االحتالل بعد األنظمة تعاقب: ثانياً 

 ;41 ..................................................................................... ..األمريكي االحتالل مرحمة. أ

 411 ......................................................................................... .الجديد العراقي النظام. ب

 419 ................................................ ىشة بديمقراطية مغمفة سمطوية أنظمة تعاقب: الثانية فقرةال

 :41 ................................................................ االستقالل قبل السودانية السياسية الحياة: أوالً 



 فهرس تفصييل

396 
 

 444 ..................................................... االستقالل بعد السودان في العسكري الحكم طغيان: ثانياً 

 459 ............................................ الدولة أزمة صناعة في مشتركة تداعيات تداخل: الثاني المبحث

 459 ......................................................................... المواطنة بنا  في الفشل: األولى الفقرة

 459 ..................................................................................... العراق في المفيوم فشل: أوالً 

 464 ................................................................................. السودان في المفيوم فشل: ثانياً 

 466 .............................................................................. ىّدامة مفاىيم تفشي: الثانية الفقرة

 467 ................................................................................................ العراقية الحالة: أوالً 

 467 .......................................................................................... ..الفساد ظاىرة انتشار. أ

 469 ......................................... ..المجتمعية والتنمية االستقرار تحقيق عن العراقية الدولة عجز. ب

 ;46 ............................................................................................ السودانية الحالة: ثانياً 

 ;46 .............................................................................. ..الدولة عضد في مستفحل فساد. أ

 471 ........................................................... المؤسسات عمل عمى الشخصاني الطابع طغيان. ب

 477 ............................... الدولة لسيادة مفككة مضطربة واجتماعية اقتصادية مفاعيل: الثاني الفصل

 477 ............................................................................ االقتصادية المفاعيل: األول المبحث



 فهرس تفصييل

397 
 

 478 ....................................................... االستقالل قبل االقتصادية المفاعيل دور: األولى الفقرة

 479 ................................................................................................ العراقية الحالة: أوالً 

 479 ......................................................................... ..العثماني العيد في العراقي االقتصاد. أ

 :47 .......................................................................... .الممكي العيد في العراقي االقتصاد. ب

 481 ............................................................................................ السودانية الحالة: ثانياً 

 481 ................................................................................... ..المصرية – التركية الحقبة. أ

 484 ........................................................................................... ...البريطانية الحقبة. ب

 485 ....................................................... االستقالل بعد االقتصادية المفاعيل دور: الثانية فقرةال

 485 ................................................................................................ العراقية الحالة: أّوالً 

 485 ................................................................ ...الجميوري النظام ظل في العراقي االقتصاد. أ

 ;48 .................................................................... .األمريكي االحتالل بعد العراقي االقتصاد. ب

 495 ............................................................................................ السودانية الحالة: ثانياً 

 495 ................................................................................... ..النميري حكم قبل ما مرحمة. أ

 499 ......................................................................................... .النميري بعد ما مرحمة. ب



 فهرس تفصييل

398 
 

 4:5 ............................................................................ االجتماعية المفاعيل: الثاني المبحث

 4:5 ............................................. االجتماعية الحياة أساسيات مع السي  التعاطي: األولى الفقرة

 4:6 .............................................................................. والتربوي التعميمي النظام فشل: أوالً 

 4:6 ............................................................................................... ....العراقية الحالة. أ

 4:9 ................................................................................................ السودانية الةالح. ب

 1;4 .................................................................... الصحية الرعاية وضعف الفقر انتشار: ثانياً 

 1;4 ......................................................................................... ..العراقي المجتمع حالة. أ

 7;4 ....................................................................................... السوداني المجتمع حالة. ب

 ;;4 ............................................................................ السكانية التركيبة أزمة: الثانية فقرةال

 ;;4 .......................................... لمدولة المكونة االجتماعية البنية تنوع مع التعامل في الفشل: أوالً 

 ;;4 ................................................................................المشارب متعددة العراقية الحالة. أ

 511 ......................................................................... .فسيفسائية سودانية سكانية تركيبة. ب

 518 ........................................................................................ الترييف ظاىرة بروز: ثانياً 

 519 ............................................................................................... ....العراقية الحالة. أ



 فهرس تفصييل

399 
 

 :51 ................................................................................................ السودانية الحالة. ب

 541 ................................................................................................ الثاني الجز  خاتمة

 547 ...................................................................................................... العامة الخاتمة

 565 ..................................................................................................... المالحق فيرس

 566 ..................................................................................................... الدراسة مالحق

 575 .............................................................................................................. المراجع

 


