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الممخص
يناقش ىذا البحث االحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العراق ولبنان  ،فأىم ما ميز ىذا

االحتجاجات في كال البمدين انيا انطمقت في وقت واحد تقريباً ،ففي العراق انطمقت في االول من

تشرين االول اكتوبر ،9176اما لبنان فانطمقت احتجاجاتيا في  74من تشرين االول /اكتوبر ،9176

واىم ما يشار اليو في احتجاجات البمدين ان الحراك الشعبي جاء معب ارً عن واقع الحرمان والفقر

والمحاصصة السياسية التي يعيشيا البمدين واالوضاع االقتصادية الناجمة عن ارتفاع سعر الدوالر
امام انخفاض قيمة العممة الوطنية ،مع وجود ضغوطات اقميمية عمى حكومتي البمدين مما يعرقل

الكثير من االجراءات المتعمقة بسير العممية السياسية بشكل سمس ويجعل الوصول الى حمول سياسية
لصالح الشعبين من الصعوبة التوصل الييا في الوقت الراىن ،وىذا البحث يركز عمى نقاط التشابو
واالختالف في التعاطي مع الوضع السياسي في كل من لبنان والعراق.
الكممات المفتاحية :االحتجاجات ،الفساد ،العراق ولبنان ،الحراك الشعبي ،الطبقة السياسية.
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Abstract
This paper discusses the popular protests that erupted in Iraq and Lebanon. The
most important characteristic of these protests in both countries is that they started almost
simultaneously. In Iraq, they started on October 1, 9112, while Lebanon started its
revolution on October 11, 9112. The most important thing referred to in the protests of the
two countries is that the popular movement came to express the reality of deprivation,
poverty and political quotas in the two countries and the economic conditions resulting
from the high price of the dollar in the face of the devaluation of the national currency,
with regional pressures on the governments of the two countries, which impede many of
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the procedures related to the progress of the political process in a way. It is smooth and
makes reaching political solutions in favor of the two peoples difficult to reach at the
present time. This research focuses on the similarities and differences in dealing with the
political situation in Lebanon and Iraq. reach at the present time. This research focuses on
the similarities and differences in dealing with the political situation in Lebanon and Iraq.

Key words: protests, corruption, Iraq and Lebanon, popular movement, political
class

المقدمة
لقد اظيرت االحتجاجات الشعبية والحراك الشعبي في كل من العراق ولبنان في تشرين االول

،9176عمق االزمة السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يعيشيا البمدين ،فالمحاصصة السياسية
من اىم المعضالت التي تواجو النظام السياسي في كال البمدين والتي افرزت عنيا انقسامات عميقة

في طبيعة النسيج االجتماعي ،والتي انعكست عمى طبيعة توزيع الموارد والعوائد الوطنية عمى شعبي

البمدين مع وجود طبقة سياسية عاجزة عن قيادة وادارة دفة الدولة في كل من العراق ولبنان ،ان
احتجاجات اكتوبر في كال البمدين كان ليا صداىا ومازالت اقميمياً ودولياً وذلك نتيجة الستخدام مديات

من العنف اتجاه المتظاىرين غير مسبوقة وخاصة في الحالة العراقية اذ ذىب ضحية ىذه
االحتجاجات اكثر من  411شاباً مع االالف من الجرحى  ،مع االختالف عن الحالة المبنانية اذ لم

يسقط ضحايا اال ما ندر ،ان كل ىذه التظاىرات جاءت نتيجة تدىور الوضع االقتصادي والخدمي و

االنساني وترافقت في حقبة جائحة كورونا والتي زادت من الوضع االقتصادي العالمي سوءاً.

أىمية البحث :تكمن أىمية البحث في انو يتناول الموضوع من اكثر المواضيع اىمية عمى الساحة
العربية في اواخر العام  9176ومطمع العام  ، 9191اال وىي االحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان
مع الدعوة الى االصالح الكامل لمنظام السياسي الذي يعاني من ازمات بنيوية معقدة ،مع تصاعد

المطالب الشعبية بإنياء المحاصصة السياسية القائمة عمى اسس طائفية وعرقية ،فالعراق ولبنان
حالتان متشابيتان من الواجب دراستيا ومعرفة عوامل التشابو واالختالف في تعاطي نظامييا السياسي

مع المشكالت الداخمية والخارجية المعقدة.

مشكمة البحث :ان مشكمة البحث تنحصر في التساؤالت اآلتية:
العراق ولبنان كالىما دول عربية ،وظيروا كدول بعد الحرب العالمية األولى ،وايضاً تعرضا

لالستعمار والييمنة االمبريالية ،وكالىما واجيا الحرب األىمية وفي كال البمدين مكونات من الطوائف
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واالديان ،وحدث توتر بين السنة والشيعة وصراعات في حقب مختمفة  ،والمشكمة تتمخص في بعض

االسئمة والتي ىي بحاجة لالجابة عنيا بقدر االمكان من اىميا ىل ىناك اسباباً ليذه الصراعات

الطائفية السياسية في كال البمدين ؟ وىل نظام المحاصصة السياسية جاء بالفائدة لمبمدين ؟وىل
االحتجاجات الشعبية في كال البمدين تحمل نفس السمات ام ىناك اختالفات جذرية ؟ وىل يمعب

العامل االقميمي والدولي نفس التأثير عمى النظام السياسي في كال البمدين؟
فرضية البحث :ينطمق البحث من فرضية مفادىا ان استم اررية االحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان

سيكون عامالً ضاغطاً عمى الطبقة السياسية في المضي نحو االصالح السياسي التدريجي ولو ببطئ

مترافقاً مع استمرار الضغوط اإلقميمية والدولية عمى نظامي البمدين فمكل من القوى المتنافسة عمى
العراق ولبنان اجندتيا الخاصة والتي قطعاً تسير بالضد من مصالح الشعبين .

منيجية البحث :ان موضوع البحث الذي يتضمن دراسة حالة االحتجاجات الشعبية في كل من العراق

ولبنان  ،وىذا الموضوع قيد البحث يفرض اتباع المنيج التاريخي وذلك لمعرفة سياق االحداث

السياسية التي سارت وتسير بيا الدولتين ،مع استخدام منيج التحميل المقارن وذلك لمتوصل الى نقاط
التشابو واالختالف في حالتي الدولتين لمتوصل الى حمول وفق ما توصل اليو ىذا المنيج من نتائج.

ىيكمية البحث :لقد تم تقسيم البحث الى المباحث اآلتية فقد خصص المبحث االول نظرة عامة عن
النظام السياسي العراقي والمبناني وطبيعتو ،وجاء المبحث الثاني ليمقي الضوء عمى احتجاجات اكتوبر
، 9176أي معرفة اسبابيا ونتائجيا ،اما المبحث الثالث فقد ركز عمى استم اررية االحتجاجات الشعبية
وامكانية استمرارىا مستقبالً ،مع خاتمة ورؤية مستقبمية في سياق االحداث ومدى ديمومتيا في كال

البمدين.

المبحث االول :نظرة عامة عن النظام السياسي العراقي والمبناني
في البداية نرى ان العراق نشأ وتطور في العصر الحديث بتأثير عوامل داخمية وخارجية متنوعة

ومعقدة تصدرتيا الطبيعة والموقع الجغرافي في التطور التأريخي واالجتماعي واالقتصادي لالراضي

التي قامت عمييا الدولة العراقية المعاصرة  ،والمجتمع العراقي بتركيبتو المتنوعة والمعقدة كان قد

تشكل عقب توحيد البمد في ظل االنتداب البريطاني  ،واصبحت االراضي العراقية في الحرب العالمية
االولى احد المسارح اليامة التي خاض االنكميز فييا الحرب ضد الدولة العثمانية  ،واحتمت القوات

البريطانية البصرة في حزيران من العام ، 7671ومن ثم احتموا بغداد في آذار مارس ،7674وبعد

الصمح مع تركيا الذي عقد في  01تشرين االول  ،7675احتموا منطقة الموصل الغنية بالنفط ،وعمى
الرغم من إقرار إتفاقية سايكس بيكو والتي قضت بأن تخضع الموصل الغنية بالنفط لمنفوذ الفرنسي

والمنطقة الواقعة جنوبيا لمنفوذ االنكميزي

(.)7
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وفي حزيران  ،7697عقد مؤتمر المندوبين الساميين لمصر وفمسطين والعراق الذي تبنى خطة إقامة

دول عربية ذات حكم ذاتي ترتبط بعالقات فيدرالية بإنكمت ار  ،وتقرر ان تنظم ليذه الفيدرالية منطقة
جنوب كردستان التي اقترح ايضاً تقسيميا الى وحدات ذات حكم ذاتي  ،وتقرر في ىذا المؤتمر إعالن

المممكة العراقية  ،ففي  90آب  ، 7697تم تنصيب احد إبناء شريف مكة " الحسين بن عمي " وىو
االمير فيصل الياشمي واصبح ممكاً عمى العراق بتوصية من بريطانيا  ،وتم إضفاء الطابع القانوني
عمى مجمس األمة الذي عينو االنكميز وعمى االستفتاء الذي اجري في تموز  ،7697اذ حصل عمى

 %63من االصوات  ،وفي مرحمة االنتداب البريطاني في العام  ،7691تم تبني اول دستور لمعراق ،
واعمن الدستور العراق دولة مستقمة وحرة ذات سيادة طبقاً لممادة  9واقر ان السيادة تعود لمشعب ،
واكد ان سيادة المممكة العراقية الدستورية لألمة  ،وقضى الدستور بقيام نظام برلماني ممكي في العراق

تتفوق بإطاره لحد كبير السمطة التشريعية عمى التنفيذية وجرت في العام  ،7610فقط تعديالت عميو
عززت السمطة التنفيذية ووسعت صالحيات رئيس الدولة وتكون البرلمان من مجمسين وحكومة

برلمانية وىكذا حتى سقوط النظام الممكي في الرابع عشر من تموز 7625

(.)9

ان العامل االستعماري كا سبباً رئيسياً في احداث نوع من االنقسام داخل المجتمع انطالقاً من مبدأ

فرق تسد  ،لذا نجح االنقالب العسكري الذي اطاح بالممكية ودشن عيداً جديداً في تأريخ العراق  ،فقد
جاء االنقالب عمى النظام الممكي نتيجة لمسخط العام والعميق الذي ظير عند الضباط والساسة

والمدنيين اتجاه السياسة البريطانية ازاء العراقيين من حيث تقريب جيات معينة وتيميش االخرى  ،و
وكان االنقالب قد تجسد بوجود شخصيتين اساسيتين فيو ىما "عبد الكريم قاسم" "وعبد السالم عارف"
وكانت قد تسببت الثورة في لبنان عمى نظام الرئيس " شمعون " المؤيد لمغرب والخشية الناجمة عن
امتداد الثورة الى االردن في إذكاء ش اررة االنقالب  ،وعقب االنقالب في العراق تم رسم مالمح النظام
السياسي آنذاك وتم تأسيس مجمس وزراء والذي تضمن شخصيات من المعارضة  ،فقد ضم ممثمين

اثنين عن الحزب الوطني الديمقراطي  ،وممثالً واحداً عن حزب االستقالل وممثالً واحداً عن حزب

البعث وماركسياً واحداً  ،وضم ايضاً شخصية كردية وقومياً عربياً  ،والى جانب قاسم وعارف واصبح

ضابطاً واحداً من الضباط االحرار ىو ناجي طالب قد تولى منصب و ازرة الشؤون االجتماعية ،

وذىبت الحصة االكبر من السمطة الى الزعيم عبد الكريم قاسم الذي اصبح رئيساً لموزراء ووزي اًر لمدفاع
مع حيازتو لمنصب القائد العام لمقوات المسمحة  ،وعبد الرحمن عارف الذي اصبح نائباً لرئيس الوزراء

ووزي اًر لمداخمية وحصل عمى منصب نائب القائد العام لمقوات المسمحة وتميز النظام السياسي آنذاك
بأنو قد حظي عمى االحترام من قبل قادة المعارضة وحظي بشرعية واحترام

(.)0

وجاء انقالب  5شباط ،7630ضد نظام حكم عبد الكريم قاسم لينيي حقبة حكمو  ،وتم تأليف
المجمس الوطني لقيادة الثورة  ،والذي انيطت بو ممارسة السمطة في الجميورية العراقية  ،وانتخب "
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عبد السالم محمد عارف" رئيساً لمجميورية وشكل مجمس الوزراء برئاسة "احمد حسن البكر" وتم توزيع

الحقائب الوزارية وعددىا  75حقيبة ،ضمت  77وزي اًر من حزب البعث العربي االشتراكي و 6وزراء
من القوميين المستقمين  ،واثنين من االكراد

(.)1

وجاءت ثورة السابع عشر من تموز 7635والتي لم تكن نتاج حزب البعث بالكامل  ،فقد إعاد الحزب

الى السمطة الكاممة  ،وكون تغيي اًر بار اًز في البيئة السياسية والتوجو الحكوميين  ،وكان قيادي البعث قد
استوعبوا بشكل جيد دروس  ،7630ونجحوا في البقاء في السمطة واقامة ذلك النوع من النظام الذي

كان قد اخفق في إقامتو في العام ، 7630وتم إرساء النظام السياسي عمى دعائم دولة الحزب الواحد

والذي طور بنية مؤسساتية مؤثرة  ،وركزت السمطة تدريجياً بيد رجل واحد ىو "صدام حسين" ،وطبقاً

اليديولوجية البعث ،إقام الحزب دولة اشتراكية اعتمدت اعتماداً كبي اًر عمى حشد مصادر القوة العسكرية
والبيروقراطية  ،وبحمول العام  ، 7651تورط العراق بالحرب مع إيران واوقفت ىذه الحرب عجمة التقدم

االقتصادي واالجتماعي ،اي التنمية بكل جوانبيا  ،وكبحت عمى نحو كبير طموحات العراق ،
واصبحت ىناك مواطن ضعف واضحة بالنظام منيا الطبيعة االستبدادية لمنظام واستمرت ىذه

االوضاع حتى سقوط النظام السياسي

(.)2

ان االحتالل االمريكي لمعراق واإلطاحة بالنظام السابق في التاسع من نيسان /ابريل  ،9110قد

شكل عالمة فارقة ليس عمى الصعيد العراقي فحسب وانما عمى الصعيدين العربي والدولي ،ان اىم ما
حصل ىو تحديد مالمح قيام دولة جديدة ،كانت قد ظيرت بعد انتياء عقود من الحكم الفردي
واالستبدادي ،فقد جاء االحتالل االمريكي حامالً فكرة تأسيس نظام ديمقراطي يكون القدوة واالنموذج

الجديد لمنظم السياسية العربية حسب المفيوم االمريكي

(.)3

لقد تبنت الواليات المتحدة األمريكية والتحالف الدولي استراتيجية الصدمة من اجل تنفيذ خطة
النظام السياسي االمريكي والعمل عمى اقامة نظام ديمقراطي يكون إنموذجاً لدول المنطقة وتنفيذاً

لمشروع الشرق االوسط الكبير ،وكان االحتالل االمريكي قد مثل تحدي واضح لمشرعية الدولية والذي

تم تداركو بإصدار القرار المرقم( )7150من مجمس االمن في الثاني والعشرين من آيار 9110
إلضفاء الشرعية لالحتالل االمريكي(.)4

وبعد سقوط النظام السياسي سعى التحالف الدولي الى وضع استراتيجية ألدارة الدولة وتشكيل

حكومة وبناء قوة امنية لمواجية الحركات المسمحة التي شكمتيا كالً من الطائفتين من السنة والشيعة

ومقاومة تأثير القوى المجاورة في شؤون العراق ،وقد بقي الرئيس االمريكي (بوش الصغير) عمى ثقة
بإمكانية النجاح في ارساء الديمقراطية في الدول التي حكمت بالنظم الديكتاتورية (.)5
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وكان الحاكم العسكري لمعراق «جاي غارنر» قد وضع خطة مفادىا االبقاء عمى موظفي

الحكومة العراقية وعمى الضباط العسكريين لالستفادة من خبراتيم في ادارة الدولة الجديدة ولكن لم
يستطيع تنفيذ ما اراد وتم استبدالو بالحاكم المدني «بول برايمر» الذي كانت ميمتو (:)6
-7
-9

حل حزب البعث وحظر نشاطاتو ومنع اعضاءه من مزاولو اعماليم.

حل الجيش العراقي ويأتي في مقدمتيا المؤسسة العسكرية و تسريح  111الف عسكري.

 -0تشكيل مجمس الحكم االنتقالي والذي اعمن عنو في  70حزيران  9110ولم تكن عممية تأسيسو
سيمة ،بل عمدت سمطات االحتالل عمى الدخول في مناقشات مع القوى السياسية وقسمت مقاعد
المجمس عمى ثالث مكونات رئيسية وعدت االساس الذي ارتكز عمييا قيام الدولة العراقية ،اذ مثل

العراقيون من الطائفة الشيعية ب 70عضواً ومثل السنة ب 2اعضاء والقومية الكردية  2أعضاء
واعطي مقعدان خارج ىذه المكونات االول الى التركمان والثاني لممسيحيين وتم تأسيس المجمس عمى

اساس المحاصصة و التقسيم الطائفي واالثني القائم عمى وجود المكونات الثالثة الرئيسية في العراق
(.)71

وتم اصدار قانون إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية في / 5اذار  ، 9111واصدره مجمس

الحكم االنتقالي دون عرض مسودتو عمى خبراء قانونيين وىذه مشكمة كبيرة ،وتضمن جدوالً زمنياً

فالمدة االولى تبدأ بتشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة كاممة تتولى السمطة في  01حزيران

 ،9111وتتألف الحكومة وفق عممية تداول واسعة النطاق في تشاور القوى السياسية وشرائح المجتمع

يقوم بيا مجمس الحكم وسمطة االئتالف المؤقتة ،اما المدة الثانية فبدأت بعد تأليف الحكومة االنتقالية
والتي تتم بعد اجراء االنتخابات لمجمعية الوطنية كما ىو منصوص عميو في ىذا القانون عمى ان ال

تتأخر االنتخابات ان امكن عن  07كانون االول  9111وقبل  07كانون الثاني  9112وتنتيي

المرحمة عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لمدستور الدائم (.)77

في الثامن من آيار  9112قامت الجمعية الوطنية االنتقالية بتشكيل لجنة كتابة الدستور الدائم ورافقت

عممية الكتابة العديد من االشكاليات منيا(:)79

-7وجود االحتالل االمريكي وما رافق ذلك من فوضى نتيجة لسياسة االحتالل التي اسقطت النظام
ومؤسساتو الرسمية والسيما العسكرية واالمنية.
 -9فرض خيار الدولة االتحادية عمى حساب الدولة البسيطة والتي ىي اصل الدولة العراقية منذ

تأسيسيا مع اغفال لنوع االتحاد من خالل المادة االولى من الدستور النافذ محاباة لمصالح االقميم.
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 -0تم تحديد سقف زمني لكتابة الدستور وفقاً لممادة  37من قانون ادارة الدولة لممرحمة االنتقالية

بكتابة الدستور واالنتياء منو في الخامس عشر من آب  ،9112بينما الواقع يشير الى ان كتابة اي
دستور تحتاج سنوات كي يالئم البيئة الموجودة فيو بعد سنوات طويمة من الحكم الديكتاتوري.
 -2األطروحة االمريكية ركزت عمى فرض األيديولوجية الديمقراطية المتناقضة مع تبني الخيار

الديني مع االحزاب اإلسالمية الموجودة في العممية السياسية .

 -3لقد ركزت الواليات المتحدة األمريكية عمى اعتماد معيار المكونات االجتماعية كأساس لمدولة
العراقية ،كما ىو الحال في المادة  0من الدستور بدالً من معيار المواطنة ،فضالً عن تأسيسيم لمبدأ

المحاصصة السياسية الطائفية في المناصب السيادية.

 -4لقد وضع الدستور العراقي المجتمع امام مشكالت كبيرة القت بضالليا عمى مستقبل الدولة
العراقية و العالقات بين مختمف االطياف والقوى السياسية ،ومن ابرز ىذه االشكاليات ىوية العراق،
فالدستور كان قد تجاىل االنتماء العربي لمعراق بوصفو دولة عربية أوالً ،وىذا التجاىل ادى الى
عزل العراق عن محيطو االقميمي والعربي(.)70

ان بناء الدولة العراقية واجو معوقات عديدة بين مختمف القوى السياسية  ،لقد كان ىناك عدم
ايمان بين ىذه االطراف بالديمقراطية ومتالزماتيا من االحتكام الى صناديق االقتراع والتداول السممي

لمسمطة ،وادت ازمة الثقة بين ىذه االطراف جميعاً الى ارتكازىم عمى قواىم المادية بدالً من السعي
لبناء مؤسسات الدولة ،وقد انعكس ذلك عمى الجانبين العسكري واالمني(.)71

ورأى الدكتور "عبد االلو بمقزيز" ان ىناك عدة امور اسيمت في تفكيك الدولة والمجتمع العراقي

واىميا االحتالل االمريكي وسياستو المفرقة لممجتمع العراقي ،اذ كرس قاعدة المحاصصة ليضع في
ما بعد االساس المادي لالنقسام داخل المجتمع العراقي ،اي االنقسام عمى انفسيم ومواجية بعضيم

البعض ،فضالً عن تحول المعارضة لمواجية االحتالل من موقعيا الوطني الى الموقع الطائفي
الرديف لموقع النظام الحاكم وسحب البالد الى فوضى كبيرة (.)72

فضالً عن ذلك ارتفع صوت االكراد لممطالبة بالفيدرالية ،واصيب المجتمع العراقي بالسيولة فجأة

بعد طول تجميد حركاتيم المتمثمة بالطوائف والعرقيات المطالبة بالمعاممة بالمثل ،وبعد حرمانيم من

تمك المطالبات حقبة النظام السابق ،كما طالب التركمان بفيدراليتيم ،وتحرك المسيحيون وكونوا
تنظيميم الكمدو

آشورى الذي طالب بحقوق قومية في سيل نينوى في مناطق (تمكيف وبرطمو

وبعشيقو والقوش) كما ان الصابئة المندائيون يطالبون ىم ايضاً بحقوقيم اسوة ببقية مكونات

المجتمع(.)73
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اما عن النظام السياسي المبناني ،فقد تميز بالنظام الطائفي والمذىبي و سيطرة النخب السياسية من

خالل حكم العائمة وحكم الطائفة ،وىذه الدولة التي تعيش ىذه االوضاع ال يمكنيا ان تحيا باستقرار

وامان ،ان ما جرى في لبنان وما يجري فييا من اضطرابات وفتنة وحرب اىمية ،باإلضافة الى

االحداث السياسية المتعددة التي تعاقبت عمى لبنان من خالل تعاقب االوضاع الدستورية واالحداث
السياسية قد خمقت تراثاً متمي اًز وكونت تقاليد خاصة بيا  ،وىي في نياية المطاف من خالليا نتمكن
من ادراك التطور الذي حصل لمنظام السياسي المبناني(.)74

كانت لبنان قد حصمت عمى استقالليا الجزئي في  7617/ 77/93واعمن ذلك من قبل الجنرال

الفرنسي "كاترو" وكان المبنانيين قد اجتمعوا في مؤتمر وطني برعاية البطريرك الماروني "عريضة"
اعمنوا فيو عن معارضتيم لالستقالل الناقص ،داعين الى انتخاب حكومة جديدة والى تسميم السمطة

كاممة الى المبنانيين ،بما في ذلك حقيم في انتخاب رئيس الجميورية دون تدخل خارجي ،واعيد تفعيل
الدستور اواخر العام ،7610وقام الجنرال "كاترو" بإقالة الرئيس المبناني "الفرد نقاش" ورئيس وزرائو

"سامي الصمح" و اصدر مرسومين تشريعيين يحمل المرسوم االول رقم  16وحدد فيو زيادة عدد

النواب الى  21نائباً منيم  09مقعداً لممسيحيين و  99مقعداً لممسممين توزعوا عمى النحو التالي(:)75

-7المسيحيين  75لمموازنة 3 ،لمروم االرثوذكس 0 ،لمروم الكاثوليك ،و  0لالرمن االرثوذكس9 ،

لألقميات المسيحية

-9المسممين 71 ،لمسنة6،لمشيعة  0 ،لمدروز
والمرسوم رقم  21وىو تعمق بتوزيع زيادة عدد النواب عمى المناطق االنتخابية كما تضمن ادراج

المياجرين المسيحيين في السجالت الرسمية ومنحيم حق التصويت ،ورفض السياسيون المسممون
الق اررين.
وتوصل المبنانيين في العام  7610عمى صياغة الميثاق الوطني وىو عبارة عن مجموعة مبادئ

غير مكتوبة وتكونت من مبادئ ثالث (:)76

-7ان يتخمى المسيحيون المبنانيين عن رغبتيم في طمب الحماية الفرنسية والخروج من االزمة
والتبعية ،وان يدخموا ضمن المجموعة العربية ،وفي مقابل ذلك يتخمى المسممون عن السعي لضم

لبنان او اي جزء منو الى سوريو او الى اي وحدة عربية اكبر ،وال يضمن ذلك سوى اعتراف سوريو و

باقي الدول العربية االخرى بالكيان المبناني بحدوده الموجودة.
 -9يقتصر اقتراب المسيحيون من الفكرة العربية عمى االعتراف بوجو لبنان العربي ،وان تكون

مساىمة لبنان في مجال التعاون العربي الكامل داخل نطاق استقاللو التام وسيادتو الوطنية الكاممة،
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بحيث ال يطمب من لبنان السير في ركاب سياسة عربية تتعارض مع مصالحو ووحدتو الوطنية ،و
يرضى المسممون بذلك كما رضيت بو جميع الدول العربية ،الميم تثبيت عروبة لبنان.

 -0اتفق الطرفان عمى توزيع مناصب الدولة الرئيسة توزيعاً طائفياً عادالً ،باإلضافة الى تقاسم

الوظائف ذات المسؤولية في الدولة حسب األىمية بالنسبة لكل طائفة ،وطبقاً لتفاىم مبدئي حينذاك
اتفق عميو فيما يتعمق بمقاعد المجمس النيابي عمى ان تكون نسبة المسيحيين الى المسممين ىي .2/3

مما سبق ان التقسيم الطائفي اساس مشاكل لبنان وىذا ماجاء بو االستعمار الفرنسي كمثيمتو بريطانيا
ومافعمتو بالعراق  ،فالمسار التاريخي لبنان منذ االستقالل والى االن ،ويبين ازدياد حدة االنقسامات

الطائفية والمذىبية في مؤسسات الحكم وفي المجتمع ،وشممت االحزاب والحركات السياسية واجيزة
االعالم والجامعات والتعميم وحتى المؤسسات اإلنتاجية الخاصة ،وازدادت الخالفات حول تعيينات

موظفي الفئة االولى وصالحيات الرؤساء والمؤسسات التي يمثمونيا ،وتوزيع الموارد وصناديق الصرف

واليدر الموزعة طائفياً الى الخالفات حول قوانين االنتخابات وتصاعد ىجرة الشباب والركود

االقتصادي ،وعدم االتفاق عمى السياسات األمنية والتفاصيل ،ناىيك عن البرامج االقتصادية
واالجتماعية وصوالً الى االختالف حول دور ومستقبل لبنان برمتو (.)91

وتصاعد التوتر في لبنان مع تصاعد نفوذ دور الخارج وتأثيره عمى عدم استقرار الحكم وشكل
الدولة ومؤسساتيا ،فبعد الخروج من الحرب األىمية ،7656-7642استمر النفوذ السوري نافذاً حتى

اغتيال الرئيس "رفيق الحريري" في شباط ،9112واضطرارىم الى الخروج العسكري من لبنان ،اال ان

انقسامات المبنانيين المتنوعة طائفياً ومذىبياً تفاقمت بعد خروجيم ،اضافة الى ذلك انكشاف الدولة

الضعيفة بارتباط المجموعات الطائفية ،االمر الذي ادخل الوضع في ازمة سياسية من اخطر االزمات
التي تيدد مصير الدولة والمجتمع باالنقسام وبالحروب االىمية الداخمية (.)97
ان اىم ما يميز النظام السياسي في لبنان(:)99

-7ان لبنان دولة فئوية  ،ولمفئوية وجوه كثيرة مثل الطائفية والمذىبية و العشائرية والقبمية والمناطقية،
وىذه سمات معظم الدول العربية ومنيا العراق.
 -9ان الفئوية التي يتميز بيا النظام السياسي المبناني تتناقص مع الديمقراطية والشكل الممثل ليا في

الحكم عمى خطوط فئوية ادى باستمرار الى انعدام االستقرار المدني والى العنف وتؤكد احداث التاريخ
القديم والحديث ىذه النقطة.
-0الفئوية التقسيمية في جوىرىا ودعاتيا الرئيسيون ينظرون الى المشاركة في السمطة باعتبارىا مباراة

في المعادلة الصفرية ،االمر الذي يمغي اي مشروع قومي.
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-1الفئوية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد ،اي فساد القوانين و فساد اإلدارة و فساد السمطة اي ان الفئوية

تغذي الفساد والفساد يعزز الفئوية.

 -2الفئوية عادة ما تؤدي الى التدخل االجنبي النشط في الشؤون المحمية ،حيث ان شيوخ الفئات
والمذاىب مييأون لطمب تدخل اجنبي لتأمين قبضتيم عمى الجماعات المكونة لممجتمع .
ان لبنان مثل الدول العربية االخرى والكثير من دول العالم الثالث  ،وكما يرى الكثير من المبنانيين لم

يشكل تاريخياً امة ليا دولة ،فمفيوم الدولة -االمة او الدولة القومية اليوجد كما الحال في الغرب ،

وقد ذكر مؤرخ لبنان االول "كمال صميبي" في كتابو" بيت بمنازل كثيرة الكيان المبناني بين التصور

والواقع"  ،كيف كان تشكيل الوطن المبناني بين ىويات ورؤى تاريخية متنازعة بين فئات عدة ،وقد تم

تأسيس لبنان الكبير بما يضم فئات ال ترى لمبنان ىوية واحدة ،فالمسيحيون الموارنة يرون ان الوطن

المبناني ضارب في التاريخ ،وىم من اثر عمى الفرنسيين لخمق ىذا الكيان بينما يرى اخرون خاصة

المسممين ان الوطن المبناني جزء اليتج أز من الوطن العربي الكبير(.)90

ولما كان لبنان تجمع لعدة طوائف و مناطق جغرافية المتمثمة في جبل لبنان معقل الموارنة والدروز و
الساحل والشمال معقل المسممين السنة ،اضافة الى الجنوب المحاذي لفمسطين حيث األغمبية الشيعية
و طوائف مسيحية ومسممة متعددة تصل الى  75مجموعة ،كان ال بد من خمق نظام سياسي توافقي

بين ىذه المجموعات المختمفة وىو كما تحدثنا عنو في الميثاق الوطني و يطمق عميو بالديمقراطية

التوافقية و قام النظام السياسي المبناني عمى اساسو فيما بعد(.)91

في ضوء الطرح السابق لطبيعة النظام السياسي في العراق ولبنان ،نرى ان لالستعمار والنظم

السياسية السابقة وبإختالف الحقب الزمنية ليم الدور الكبير في تقسيم المجتمع عمى اسس طائفية
وعرقية ودينية ،وافرز العديد من المشاكل البنيوية التي انعكست عمى الواقع السياسي واالقتصادي
واالجتماعي في البمدين ،واضحى المجتمع في العراق ولبنان يعاني من ازمات معقدة مستعصية عن

الحل طبعاً باختالف المتغيرات الداخمية والخارجية المؤثرة في النظام السياسي لكال البمدين وتوجد
تراكمات تأريخية في كال البمدين اسيمت في انفجار الوضع بمختمف مجاالتو ،تمثمت في تفجر

احتجاجات شعبية عارمة عرفت باحتجاجات اكتوبر  9176والتي ستتناوليا الحقا لمعرفة اسبابيا
ونتائجيا ونقاط التشابو باالختالف بينيما .
المبحث الثاني احتجاجات اكتوبر  9102في العراق ولبنان اسبابها ونتائجه
بدأت االحتجاجات الشعبية في كل من العراق ولبنان في نفس الوقت عمى وجو التقريب في

اكتوبر  ،9176ولكن نالحظ ان ىناك حيثيات واسباب كانت قد نشأت قبل ىذه المدة بوقت طويل

وسنتطمع عمييا تباعاً .بالنسبة لمعراق يعانى من نوعين من االزمات المزمنة والتي اثرت و تؤثر
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في ال نظام السياسي واستق ارره ،واصبحت ىذه االزمات متجذره في المجتمع وىي التي تعمل عمى
زيادة حالة التذمر الشعبي اتجاه النظام ،ويمكن تشخيص ىذين النوعين(.)92

النوع االول :سياسي بشكمو العام يتعمق بتقاسم السمطة وبناء الدولة
النوع الثاني  :خدمي بشكمو العام و يتعمق بخدمو الدولة ومؤسساتيا لمشعب
فيما يتعمق بالنوع االول يتمثل في كيفية تقاسم السمطة بين االطراف السياسية او ممثمي المكونات

والمجموعات االجتماعية ويمتحق بيذا النوع من االزمات عدم قدرة القوى السياسية وحتى

المرجعيات الدينية التي نأت بنفسيا عن مناقشة االمور السياسية التفصيمية مع السياسيين لعدم

قدرتيم عمى وضع مشروع مقبول وطنياً وشعبياً واالزمة السياسية تطورت لتنعكس عمى كل جوانب
المجتمع ،وانعكس الموضوع عمى الوضع االمني بشكل خاص ،كما ان االزمة السياسية سببت

مشاكل في الجانب االقتصادي و اذكت الشعور الشعبي بأن ىؤالء السياسيين ال يمكن ان يقدموا

ليم اقتصاداً ناجحاً ورفاىية اجتماعية تنشميم من المعاناة التاريخية التي يرزحون تحتيا.

ونتيجة لألوضاع السيئة التي مر ويمر بيا الشعب العراقي حدث تحول نوعين في وعي المواطن

و بقدرتو عمى التعبير من خالل االحتجاج المدني والسممي ،اذ حدث الحراك االول في  92شباط

 9177وقد جرى اجياضو بشكل مبكر وعبره خطابات التشكيك(.)93

ان اىم ماميز احتجاجات العام  9177ان العراقيين انتظروا نحو ثماني سنوات قبل ان يفكروا
باالحتجاجات عبر التظاىر بوصفو احد وسائل االحتجاج الشعبي الذي كفمو الدستور العراقي

الدائم لعام ،9112ولم تحقق ىذه االحتجاجات اياً من النتائج ،فالعممية السياسية التي بنيت عمى

تجذ اًر بعد ان باتت معظم القوى
المحاصصة بعد العام  9110بقيت كما ىي بل باتت اكثر ّ
السياسية تمتمك المال و القوه والنفوذ(.)94

وتبعتيا احتجاجات  97كانون االول ،9179،وامتدت الى آذار ،9170والتي انطمقت في المناطق

السنية وكانت سممية ،وكان سببيا شعور ىذه المحافظات بالتيميش الى ان تم انيائيا بشكل

عنيف  ،وكان اىم مطالب ىذه االحتجاجات التوظيف ،والخدمات ،وتحسين المستوى المعيشي

لممواطن(.)95

وفي شباط  9174نظم التيار الصدري التابع لمسيد "مقتدى الصدر" مظاىرات كبيرة في بغداد

اقتحمت المنطقة الخضراء من دون تصد من قبل من قبل القوات األمنية ،وجاء االقتحام كرفض

واضح لمتشكيل الحكومي الذي عرضو البرلمان حينيا عمى رئيس الوزراء "حيدر العبادي" وحكومتو

اتيمتو بعدم القدرة عمى مواجيو الفساد وتمبيو رغبات الشارع(.)96
11

وجاءت احتجاجات البصرة السممية في ايمول  9175لتقف الى جانب نظيراتيا من المحافظات

المحتجة وسميت بانتفاضة المياه ،اذ اكدت التقارير الصحية و تقارير البيئة ارتفاع حاالت التسمم
جراء تموث المياه وزيادة نسبة مموحة شط العرب ،مصدر تغذية مشاريع المياه لتصل الى

 tds40211بحسب و ازرة الموارد المائية العراقية ،كما وصفت منظمة الصحة العالمية المياه بأنيا
غير صالحة لالستيالك البشري اذ تجاوزت نسبة االمالح  tds 7911ومع احتمال انتشار

مرض الكولي ار نزل المحتجون البصريون الى الشوارع مطالبين بتحمية المياه ومعالجة التموث(.)01

عند الحديث عن االحتجاجات السابقة في المناطق الغربية وجنوب ووسط العراق ،يالحظ انيا

جاءت ضد الفساد في مؤسسات الدولة وتردي الخدمات واالنييار التدريجي في البنى التحتية ،
وفيما بعد اضحت مطالب المحتجين اكثر نضوجاً من ذي قبل ورفعوا شعارات تدعو الى الوحدة

ونبذ الفرقة وتجاوز الطائفية وىذا يشكل تحول نوعي في فكر المحتجين ويشكل البداية الحقيقية
لالصالح  ،ولم ينتفض العراقيون بسبب الخدمات األساسية والبنى التحتية فحسب ،بل ىناك
تراكمات تمثمت بتنامي الفساد االداري والمالي وتباطؤ النمو االقتصادي العراقي وفشل خيار

المصالحة الوطنية وتكمفة الحرب عمى داعش االرىابي(.)07

لقد بينت االحتجاجات ان ىناك مطالب حقيقية شعبية و حاجة ممحة بدأت تتبمور وتتعمق و يمكن
تمخيصيا بالنقاط األتية :

()09

-7نظام المحاصصة في السمطة السياسية
 -9تدخل بعض رجال الدين في تيسير شؤون الدولة  ،أي اليوجد فصل تام بين المسائل الدينية
والمسائل السياسية

-0تغمغل الفساد في مؤسسات الدولة مع عدم وجود قوة حقيقية رادعة لممفسدين.
وضع الفساد الذي يعيشو العراق جاء وتجذر مع االحتالل فقد افضت الموارد المالية الضخمة

التي ضختيا الواليات المتحدة األمريكية ،فضالً عن الموارد المالية التي قدميا المجتمع الدولي الى

تزايد امكانات الفساد في اجيزه الدولة والتي اصبحت غير مركزية ومتشظية ،وكان العراق وتحديداً
بعد تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة داعش االرىابي قد بقى غير مستق اًر عمى صعيد امن

الحدود واالمن االجتماعي واالقتصادي ،واضحى قطاعي التعميم والصحة في تراجع مستمر،
مترافق مع ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة ومغادره الطبقة الوسطى الى الدول الغربية والواليات

المتحدة األمريكية و بذلك حرمت البالد من اثمن مورد ليا و ىي الثروة البشرية و الكفاءات

المتميزة والعقول الخالقو (.)00
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وما تميزت بيا االحتجاجات في عيد رئيس الوزراء "حيدر العبادي" في العام  9175بأنيا كانت

اكثر اتساعاً وشمولية ،فالعراق غارق في ازمات حكومية متعددة ،وخاصة بعد االنتخابات والتي
ادت الى فراغ حكومي وشمل سياسي ،اذ استمر الجدل حول النتائج وتوزيع القوى السياسية

وبالتالي حول صاحب الحق في تشكيل الحكومة الجديدة آنذاك واييما الكتمة االكبر ،ترافق ذلك
مع موجة من الغضب الشعبي في محافظات الجنوب بعد ان قررت جميورية ايران االسالمية
وقف إمداد الع ارق بالكيرباء في موسم الصيف الحار ما ساىم في اشعال احتجاجات الجنوب في

العام.)01( 9175

ومن ثم جاءت احتجاجات اكتوبر 9176لتجسد واقع الحرمان الذي يعيشو الشعب العراقي واىم
ماميز االحتجاجات وجود عدة قوى فاعمة في تظاىرات  9176و ىي(:)02

-7األغمبية من الفئات الكادحة والفقيرة والتي تتكون من العاطمين عن العمل والميمشين اجتماعياً.
-9االغمبية من فئة الشباب والتي تمتاز بالحماسة الثورية والفاعمية والحيوية الجميورية ،والقدرة

عمى تطويع وسائل التواصل االجتماعي اذ يشكمون من الفئة االولى ما نسبة  %61من مجموع

المحتجين.
 -0فئات اخرى يغمب عمييا النزعة الدينية الشكمية السموكية غير مسيسة او مأدلجة.
-1جماعات صغيرة تنتمي الحزاب اسالمية معارضة مثل تيار الحكمة و كتمة النصر وبعض
الصدريين.

-2مجموعات صغيرة تنتمي الحزاب تقميدية منيا اليساري والميبرالي والقومي ترى انسجام شعاراتيا
مع عفوية الحراك الشبابي المناىضة لسياسة المحاصصة وانعدام العدالة االجتماعية في تقسيم

الثروة من قبل االحزاب الساندة والداعمة لمحكومة لقد جاءت االحتجاجات في االول من تشرين
االول  9176وتراكماتيا لألسباب االتية (:)03

-7االستياء الشعبي :لقد تولد الشعور بالغضب والسخط في الشارع العراقي منذ سنوات طويمة
والسيما عند فئة الشباب ازاء ممارسات النخب الحاكمة المتعاقبة عمى السمطة مترافقة مع عدم
وجود اي خطط لمتنمية االقتصادية واالجتماعية مع انتشار الفساد االداري والمحسوبية في

مؤسسات الدولة .
 -9ضعف االداء الحكومي :اذ اتسم اداء الحكومات المتعاقبة بالضعف والجو ،اذ لم تنجح
الحكومات في التعامل مع ممفات الفساد و االداء الحكومي لم يكن بالمستوى المطموب ولم يكن
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قاد اًر عمى معالجة التردي االقتصادي وانحدار مستوى الخدمات وتفاقم البطالة وتعثر جيود

االعمار.

-0االسباب االقتصادية :يعاني االقتصاد العراقي من مشكالت عدة واالعتماد عمى االقتصاد
االحادي الريعي ،وكذلك يعاني من ازمات قطاعي الصناعة والزراعة وانييار البنى التحتية واغراق

السوق العراقية بالبضائع المستوردة من دول الجوار ،وعدم فسح المجال امام المنتج العراقي ليأخذ
الدعم المطموب في االسواق العراقية .
 -1استشراء الفساد :ظيرت الكثير من التقارير المالية الدولية بأن العراق كان قد خسر ما يقارب

 121مميار دوالر جراء عمميات الفساد ،وان الفساد المالي يستنزف نحو  %92من المال العام

سنوياً وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في المرحمة األخيرة في المرتبة  736من 751

دولة االكثر فساداً في العالم.

 -2فقدان الثقة بالوعود الحكومية :اعمنت الحكومة السابقة وعوداً مختمفة الدائيا ووعوداً لتطوير
البمد ،ومع االحتجاجات في السنوات السابقة اطمقت الحكومات العراقية المختمفة وعوداً باالستجابة
لمطالبيا ولكن بقيت حب اًر عمى ورق مما ادى الى فقدان الشارع العراقي الثقة بالقوى السياسية
والحكومات المتعاقبة.

ان اىم ماميز احتجاجات اكتوبر  9176في العراق بديمومتيا لمدة طويمة اذا اعرب المتظاىرون
عن شعورىم باإلحباط الشديد ازاء الضحايا واالصابات التي تعزى الى االستخدام المفرط لمقوة من

قبل القوات األمنية ،والقتل العمد عمى يد قوات وعناصر مسمحة وصفت بالطرف الثالث ،ويعد
معظم المشاركين في االحتجاجات من فئة الشباب والطبقة العاممة الكادحة البسيطة ،ونشطاء

المجتمع المدني ،كما شارك عدد متزايد من المتظاىرين من مناطق جغرافية متعددة بما في ذلك

اعداد كبيرة من النساء وكبار السن وطمبة المدارس واإلعدادية والجامعات والمدرسين والمعممين
وشممت باإلضافة لمعاصمة بغداد المحافظات الجنوبية (.)04

وخالل احتجاجات اكتوبر  9176حاولت حكومة السيد "عادل عبد الميدي" امتصاص غضب
المتظاىرين باصدار حزم إصالحية تتعمق بالحالة المعيشية لمسكان وتوفير فرص العمل ،وكذلك

تقديم وعود بأجراء اصالحات سياسية وتسريع االجراءات القضائية ضد المتورطين بصفقات
الفساد ،كما طالب المحتجون باستقالة رئيس الحكومة واعمن رئيس الوزراء عن استعداده االستقالة

بشرط توفر شخصية بديمة جاىزة لتولي المنصب خشيو من احداث فراغ دستوري او الدخول في

مرحمو تصريف االعمال (.)05

14

لقد وضعت االحتجاجات الشعبية التشرينية الحكومة برمتيا في وضع حرج ،والسيما بعد سقوط

اعداد كبيرة من الضحايا والجرحى وتسبب ذلك بتحريك القضية في المنظمات الدولية واإلنسانية
والحقوقية مما قاد المتظاىرين الى رفع شعار بأسقاط الحكومة وعدم القبول باإلصالحات الجزئية،

مما قاد الى تقديم السيد "عادل عبد الميدي" استقالتو في  01تشرين الثاني  9176وظل العراق
ألكثر من خمسة اشير بدون حكومة وفراغ حكومي واضح (.)06

اما بالنسبة لالحتجاجات في لبنان ،فيي ليست وليدة او نتاج اكتوبر،9176ىي جاءت عبر

تراكمات لسنين طويمة ،فبعد حصول الثورة الشعبية في سوريا ضد نظام الرئيس "بشار االسد" عام
 ،9177عدت لبنان من اكثر الدول تضر ًار من ىذه االزمة ،فالدولة المبنانية توجد فييا تجاذبات

سياسية و توترات طائفية  ،واصبح البمد يعيش حالة من االصطفافات ،فيناك من ايد وساند
النظام السوري وىناك من عارضو ،وكان لبنان كدولة تأثر بالمناوشات الطائفية واالشتباكات
الحدودية واالغتياالت وعمميات الخطف و تدفق الالجئين الييا بأعداد كبيرة (.)11

وتسببت االزمة السورية في تباطؤ اقتصادي في لبنان ،البل انييار شامل ،اذ تراجع معدل نمو

الناتج المحمي االجمالي الى نحو  702-7في المئو من  2 -1في المئة في السنوات السابقة،
وتراجعت السياحة بنسبو  % 21في العام  9179مقارنة بالعام  ،9177وتضرر قطاع السياحة
بشكل كبير ،وتضررت الصادرات المبنانية بسبب اغالق الطرق البرية عبر سوريا والتي كانت ذات

اىمية خاصة لنقل البضائع الى تركيا والعراق واالردن ،كما واجيو القطاع المصرفي والذي يعد
العمود الفقري لالقتصاد المبناني تحديات خطيرة ،فالقطاع كان لديو ودائع تبمغ نحو  791مميار

دوالر من الناتج المحمي االجمالي ويوفر حجر االساس لمثقة في االقتصاد ،لكن البنوك لدييا 19
مميار دوالر في شكل قروض لمقطاع الخاص وبعض المستفيدين من ىذه االموال تأخروا في

سدادىا خالل االزمة السورية ولدييا نحو  01مميار دوالر من القروض عمى القطاع العام (.)17

وتعرضت لبنان الى مخاطر كبيرة نتجت عن الحرب السورية االوىي النزوح االنساني السوري الن

المجوء شروطو في القانون الدولي ىو يتم برضا الدولة المضيفة بعد دراستيا لطمبات المجوء قبل

قبوليا الرسمي ،لكن الوضع بين لبنان وسوريا مختمف فاالنتقال يتم عبر ابراز بطاقو اليوية ،من

ىنا كان النزوح الكثيف الذي حصل في البداية دون اي ضابط او تنظيم مسبق مما جعل لبنان

قيادة وشعباً في وضع محرج وخطير في ذات الوقت (.)19

كما ان لبنان تشيد حرباً بالوكالة بين السعودية وايران ،كانت وال زالت حاضرة في الحياة السياسية
المبنانية حيث اتسع واقع الشقاق بين الفريق المؤيد لمسعودية والفريق المؤيد إليران ،وتم تأشير ذلك

منذ انسحاب الوزراء القريبين من حزب اهلل من الحكومة التي كان يراسيا "سعد الحريري" في يناير
15

 9177وكان سبباً في إسقاط ىذه الحكومة ومن ثم حرمان االخير من المنصب السني الحكومي
االول في البالد حيث كان الخالف بين قوى  71و  5اذار محتدماً عمى وقع المحكمة الدولية

الخاصة بمبنان والتي اتيم فييا اعضاء من حزب اهلل بتنفيذ اغتيال رئيس وزراء لبنان االسبق

"رفيق الحريري" في شباط  ،9112وكانت العالقة متوترة بين طرفي الصراع منذ االنتخابات
التشريعية لعام ،9116والتي فازت فييا قوى و 71آذار بأغمبية بسيطة ومكنت "سعد الحريري" من
الوصول الى السمطة عام .)10( 9116

وبعد توجيو المحكمة الدولية االتيام بحق

اعضاء من حزب اهلل ومطالبو الحكومة المبنانية

يترسو "سعد الحريري " وبين "حزب
بتسميميم ادى ذلك الى زعزعة الوضع بين تيار المستقبل الذي أ
اهلل" معمنين انتياء حكومة الحريري ،وتشكمت حكومة "نجيب ميقاتي" السياسي الطرابمسي والذي
حاول ان ينازع الحريري عمى زعامتو عمى الطائفة السنية ،ووصفت حكومة بأنيا مقربة من حزب

اهلل وحاول ان يوازن سياستو حكومتو ازاء ما يحدث في سوريا اال انو اضطر لالستقالة في آذار

 ،9170وقد انعكس االستقطاب عمى صعوبة تشكيل الحكومة التالية برئاسة "تمام سالم" السياسي

الوسطي والذي استغرق نحو عشرة اشير لتشكيل حكومة جديدة تحوز رضا طرفي الحكم ،غير
انو بعد اشير قميمة من حكومة سالم انتيت والية الرئيس "ميشال سميمان" دون انتخاب خمف لو،

مما اغرق البالد في الفراغ الرئاسي ،وشيدت طرابمس بوجو خاص سمسمة من االشتباكات بين
منطقتي التبانة وجبل محسن المتجاورتين والتين تسكنيما األقمية العموية في لبنان الى جانب الثقل

السني في الشمال عمى خمفيو الطبيعة الطائفية لمصراع في سوريا ،وصوالً الى اتيام احد الوزراء

المبنانيين المحسوبين عمى فريق  /5آذار بتوريد متفجرات من سوريا لتنفيذ عمميات اغتيال بحق

مسؤولين ورجال دين لبنانيين ،وتجددت اشتباكات طرابمس تحديداً من حين الى آخر عمى وقع

التصعيد في الحرب السورية بحكم التشابك العائمي لمعمويين والسنة في سوريا ولبنان (.)11

وبعد سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي تم انتخاب الزعيم المسيحي "ميشيل عون" رئيساً لمجميورية

في ،9173/ 71/07وجاء انتخاب

"ميشال عون" بمبادرة من "سعد الحريري" زعيم تيار

المستقبل ،اذ حاول "الحريري" كسر االستقطاب الحاصل حول الرئاسة المبنانية وفك االرتباط مع

مجريات الساحة السورية ،وبالنظر لظروف انتخاب "عون" رجح البعض ان يكون عيده مشوباً
باليزات السياسية ليشاشة التحالف الذي اوصمو الى " قصر بعبدا" ،بالتفاىم بين تيار المستقبل

"وعون" وكان عمى اساس ان ينتخب "الحريري" وكتمتو "عون" مقابل ان يعتمد "عون" سياسة
متوازنة ال ترمي لبنان في احضان ايران وىو ما تحقق جزئياً بزيارة "عون" الى السعودية في يناير
 9174مستيالً فصالً جديداً من العالقات وىو ما ردت عميو السعودية بإلغاء تجميد الييئة

العسكرية التي كانت مقررة لتسميح وتطوير معدات الجيش المبناني (.)12
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وتطورت االوضاع االقتصادية السيئة في لبنان ،وبدأ المجتمع المبناني يعيش حراك شعبي في

السابع عشر تشرين االول  9176عمى اثر اعالن الحكومة المبنانية ضريبة عمى المكالمات

الصوتية بواسطو تطبيقات االنترنت" الواتس اب "بمعدل  3دوالرات شيرياً ،ضمن مجموعة من

االجراءات التقشفية اليادفة الى التخفيف من االزمة المالية التي تمر بيا لبنان (.)13

تميزت انتفاضة لبنان مثل العراق بكونيا اختمفت عن الحركات االحتجاجية السابقة بكونيا انتفاضة
جمعت المبنانيين من مختمف الطوائف وااليديولوجيات وانطمقت من مختمف المناطق ،فضالً عن
انيا تجاوزت استخدام الشعارات المستيمكة من قبل الطبقة السياسية ،ولم تكن ىناك اشارة الى

النازحين عمى انيم احد اسباب المشكمة ،كما ان ىذه االحتجاجات تجاوزت البعد الطائفي بشعارىا

" كمن يعني كمن " ،في اشارة الى مطالبتيا بإقالة الرؤساء الثالثة رئيس الجميورية" ميشال عون"

ورئيس الحكومة "سعد الحريري" ورئيس مجمس النواب" نبيو بري" وىو ما يشير الى فشل اتفاقية

الطائف التي طبقت من اجل تجاوز مرحمة الحرب االىمية لكنيا لم تيدف الى خمق استقرار

سياسي(.)14

ويمكن تحديد أسباب االحتجاجات التشرينية في لبنان عام  9176لألسباب اآلتية:
-7الرسوم :لقد اقترحت الحكومة فرض رسوم عمى الخدمة الصوتية لتطبيق واتساب لميواتف
الذكية ،وعدت الش اررة الرئيسة في ىذه االحتجاجات ،فقوة رد فعل الجماىير كانت كبيرة ،ادىشت

الطبقة السياسية.

-9سقوط اتفاق الطائف :والذي نتج عن تسويات اقميمية ودولية كان ىدفيا ايقاف الحرب األىمية
والتي امتدت من العام،7656-7642وتم صياغة اتفاق الطائف عبر وصاية النظام السوري

وبرعاية أمريكية -سعودية ،ومثل اغتيال رئيس الوزراء االسبق "رفيق الحريري" في شباط
،9112ضربة كبيرة ليذا االتفاق ،ألنو ادى الى نياية نظام الوصاية السورية المباشر واستبدالو
بانشقاق سياسي بين جماعة  71آذار المدعومة من امريكا

المدعومة من ايران وسوريا .

والسعودية وجماعة

 5آذار

 -0ازمة نظام المحاصصة الطائفية :لقد بينت احتجاجات لبنان تعرية االخفاق البنيوي لنظام
المحاصصة بوصفو نظاماً ريعياً يتم فيو تقسيم السمطة والثروات واالستئثار بيا وفق معايير ال
تعتمد الكفاءة واالىمية  ،و منذ العام  ،9112ولحد االن لبنان تعيش حالة من االرتباك السياسي
المستمر نتيجة الصراع عمى اقتسام الموارد والسمطة مما حال دون اي اصالحات ميمة ،وكان

االحتجاجات في لبنان مترافقة مع االضطرابات اإلقميمية ،فقد اغمقت المجاالت امام مبادالت لبنان
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التجارية مع سوريا والعراق واالردن ودول الخميج العربي مما ادى الى تباطؤ النمو االقتصادي

واصبح الدين العام يتجاوز  52مميار دوالر.

-1غياب العدالة في توزيع الثروات :يعد التفاوت الطبقي احد ابرز اسباب االحتجاجات ،وقد
مثمت ىذه االحتجاجات إنموذج لمتفاوت الطبقي الذي يعيشو المبنانيين بين اقمية تحكم سيطرتيا

عمى الثروات و اغمبية تعيش عمى خط الفقر ،وطبقاً لمدراسة منظمة اوكسفام لعام ،9176

اوضحت ان  4اغنياء لبنانيين يممكون ثروة شخصية لبنانية اجمالية تبمغ

 7000مميار دوالر،

اي عشرة اضعاف ما يممكو المبنانيين ،وجاءت االحتجاجات لفضح ذلك ورفعت شعار "استعادة

االموال المسروقة" (.)15

 -2الفساد المستشري :بحسب مؤشرات الفساد الذي تصدره منظمو الشفافية الدولية ،حصمت لبنان
اواخر عام  9175عمى  95من  711نقطة فيما يتعمق بفساد القطاع العام وىو ما جعميا من اشد

البمدان فساداً في المنطقة وىي نقطة تتشابو مع العراق ،اذا احتمت المركز  705عالمياً من بين
 751دولة (.)16

في ضوء الطرح السابق نجد ان العراق ولبنان يعيشان اوضاع متشابية في مفاصل كثيرة ،لذلك

جاءت الدراسة لمعرفة اوجو التشابو بين الدولتين فالمحاصصة وسوء توزيع الثروات والفساد
المستشري واالوضاع االقتصادية المتدىورة نقاط يمكن تممسيا عمى البمدين ،ومشاكل النازحين
مع سوء الخدمات وتدىور البنى التحتية وسوء ادارة مؤسسات الدولة كميا اسباب دفعت لقيام

االحتجاجات عند الدولتين ،طبعاً مع فارق وجود ثروات كبيرة في العراق اىميا النفط والمعادن،

لكن يوجد سوء في ادارة الدولة ،اما لبنان وعند مقارنتيا بالعراق نجد انيا تعاني من اوضاع

اقتصادية سيئة مع تدىور قطاع السياحة و تدفق الالجئين السوريين باآلالف الى االراضي
المبنانية مما اثقل كاىل الدولة وعدم قدرتيا عمى مواجيو ىكذا ازمات خطيرة وسط تذمر شعبي

كبير وموارد ال تكفي الحاجة الفعمية .

المبحث الثالث :استمرار االحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان ومستقبمها
بالنسبة لمحالة العراقية وصف الوضع السياسي بالخطير  ،السيما بعد تقديم السيد "عادل عبد

الميدي" استقالتو ،وكان من المتوقع ان تخف حدة االحتجاجات او تقل جذوتيا اال انيا استمرت
وبزخم عالي وبأرادة كبيرة من قبل الجميور المتظاىر  ،حتى تم تكميف السيد" مصطفى الكاظمي"
والذي كان يتولى رئاسة المخابرات لتشكيل الحكومة التي حمت محل تمك التي سقطت في اواخر

العام،9176بعد اعتذار السيد "عدنان الزرفي" ومن قبمو السيد "محمد توفيق عالوي" عن تشكيميا
اثر فشميما في الحصول عمى تأييد الكتل السياسية في البرلمان ،و تعيد السيد الكاظمي في اول
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خطاب متمفز" ان األسمحة يجب ان تكون في ايدي الحكومة فحسب ،مشي اًر الى ان االىداف

األساسية لحكومتو تتمثل في محاربة الفساد واعادة النازحين الى ديارىم وتعيد بأجراء انتخابات

مبكرة ومكافحة فايروس كورونا وتشريع قانون لمموازنة العامة والذي وصفو باالستثنائي (.)21

وواجيت وتواجو حكومة السيد "الكاظمي" العديد من التحديات و الظروف االقتصادية الصعبة

التي يعيشيا العراق في ظل القضايا اآلتية (:)27

-7انخفاض اسعار النفط  ،مع وصول العجز في الموازنة آنذاك الى  11مميار دوالر وىذا العجز
كان بعض النواب قد تحدثوا عنو منذ آب  ، 9176فمع انخفاض سعر بيع البرميل الى  05دوالر

منخفضاً عن  31دوالر لمبرميل عن العام  ،9175واكد المستشار االقتصادي لمحكومة السابقة
لمسيد " عادل عبد الميدي" " مظير محمد صالح" (( ان االنفاق العام شكل نحو  %12من الناتج

المحمي االجمالي محذ اًر من توقف إقرار الموازنة وتعثر االنفاق االستثماري المخطط سيقود الى

ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع نسبة الفقر بسبب النمو السنوي لمسكان والقوى العاممو وبذلك

ستتوقف العديد من المصالح المتشابكو والمعتمدة الى حد كبير عمى االنفاق االستثماري السيما

الحكومي الذي قطعاً .

-9تجدد االحتجاجات الشعبية المطالبة باستبدال القوى السياسية الحالية بأخرى جديدة تولد من
وسط الحراك الشعبي.
 -0ارتفاع مديات الفساد في عمل مؤسسات الدولة.
وعد السيد الكاظمي ان حكومتو الحالية في خدمة الشعب ،وتعمل لمقضاء عمى المظاىر السمبية

منذ العام  9110ولحد االن ولكنو يرى انيا ليست بالميمة اليسيرة ،فالوضع السياسي يضع
النظام امام تحديات كبيرة واىم خطوة تتعمق باإلصالح التدريجي وتركز استراتيجية الحكومة
الحالية عمى (:)29

-7استعادة ثقة الشعب بالقدرة عمى اصالح النظام االنتخابي
-9اصالح قانون االحزاب السياسية
 -0اجراء االنتخابات المبكرة
مما يمكن قولو ان من اىم اف ارزات احتجاجات تشرين في العراق ضرورة اجراء انتخابات مبكرة
وىو مطمب شعبي ضروري ،وكان من المقرر اجراء االنتخابات في حزيران ،9197اال انو تم

تأجيميا الى العاشر من تشرين االول ،9197وكان احد اىم اسباب التأجيل غياب البنية التحتية
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لقياميا مع تأخر التمويل المالي ،وعدم اكتمال تشكيل المحكمة االتحادية ،وكذلك عدم رغبو القوى

السياسية المؤثرة في اجرائيا بالموعد السابق

()20

.

وفي معرض التحضيرات الجارية من قبل القوى السياسية لخوض االنتخابات البرلمانية المبكرة
المقررة في العاشر من شير تشرين االول  ،9197نرى ان تيار الحكمة الوطني يسعى لتشكيل
تحالف سياسي انتخابي عابر لممكونات تحت شعار االيمان بالدولة ومؤسساتيا الشرعية ورفض

السالح المنفمت واضعاً الخطوط األساسية لشكل الصراع المرتقب بين الفرقاء السياسيين (.)21

وفي سياق متصل اعمن رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" ورئيس ائتالف عراقيون "عمار

الحكيم" عن "تحالف قوى الدولة الوطنية" عبر اندماج تحالفي قوي ،واكد ان ىذا التحالف سيضم
قوى سياسية منبثقة عن حراك االحتجاجات والذي يؤسس لنيج بناء الدولة القوية وتأسيسيا وفق
القانون والنظام وخدمة المواطن،اما عن تحالف الفتح فقد اعمن في آيار  9197انو سيدخل في

االنتخابات المقبمة ككتمة واحدة وتضم منظمة بدر وصادقون والسند ونصحح (.)22

اما عن التيار الصدري فاعمن عن نيتو الدخول بقائمة منفردة ومتطمعين لمحصول عمى منصب
رئيس مجمس الوزراء ،اما عن حراك تشرين ىو يمثل طرف فاعل وميم ،فيم سيمثمون تحدياً

كبي اًر لمقوى السياسية التقميدية ،وسيبقى نجاح ىذه الفئة من الشباب الطامح مقترناً بقدرتيا عمى
توفير الموارد المالية ومواجية التحديات األمنية وكيفية قدرتيم عمى مواجيو المال السياسي ،ام

القوى السنية فيي تتمحور حول وجود عدد محدود من االحزاب والشخصيات وبسبب النظام
االنتخابي الجديد وتركيزه عمى التصويت الفردي فستتنافس االحزاب السنية عمى كسب الشخصيات

في قائمة ىذا الحزب او ذاك وتأمل القوى السنية مجتمعو ان يؤدي تقسيم الدوائر االنتخابية عمى

زيادة حصتيا في المقاعد البرلمانية من  34مقعد الى  61-51مقعداً (.)23

اما عن القوى الكردية فيم ينقسمون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني
والذي يسيطر عمى مقاعد اربيل ودىوك والمقاعد الكردية في نينوى وحزب االتحاد الوطني

الكردستاني بزعامة عائمة الطالباني والذي يسيطر عمى اغمب المقاعد في السميمانية واغمب

المقاعد الكردية في كركوك وديالى ،وحركة الجيل الصاعد بزعامة" شيسوار عبد الواحد" ثم حزب
الجماعة اإلسالمية الكردستاني وال يتوقع ان يكون ىناك تغيير في المشيد االنتخابي الكردي(.)24

في ضوء ماتم ذكره يزداد الجدل في العراق حول موعد االنتخابات التشريعية مع تزايد المطالبات

الشعبية بضرورة اجرائيا ،فالغاية من اجراء انتخابات المبكرة ىو تحقيق غاية اسمى من قبل

المحتجين مع احداث التغيير السممي الحقيقي في العممية السياسية والتخمص من الفاسدين،
واليدف االساس من ىذه االنتخابات القضاء عمى الطائفية وتأكيد مبادئ الحكم الرشيد وقطع دابر
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الفساد ،مع وجود دعم واسع ألجراء االنتخابات من قبل المرجع الديني السيد " عمي السيستاني"
ومبعوثو االمم المتحدة الى العراق "جنين بال سخارت" ،مع تأكيد رئيس الجميورية العراقي" برىم

صالح "بقولو" نحن بحاجة ماسة الى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قوية ذات سيادة(.)25

اما عن الوضع الحالي في لبنان فقد تأزم بشكل كبير بعد حادثة مرفأ بيروت والذي وقع في 1

/آب  9191بعد مقتل حوالي  911شخص من جراء االنفجار الكيماوي وتجاوز عدد الجرحى

 3111شخص ،اذ تحولت بيروت الى مدينة منكوبة بعد تدمير  34الف وحدة سكنية ولم يبق من
المرفأ الذي عد سابقاً ضمن افضل عشرة مرافئ عمى البحر االبيض المتوسط ،و بدأت السجاالت

بين الطبقة السياسية وتبادل التيم ،وفي حديث لرئيس حكومة تصريف االعمال "حسان ذياب"
والذي وجيت لو اصابع االتيام اكد ان المجمس االعمى لمدفاع عقد منذ توليو رئاسة حكومة

تصريف االعمال عشرون جمسة ،ولم يخبر المسؤولون االمنيون رئيس الجميورية ورئيس الحكومة

اي شيء عن النيترات والتي تزن اكثر من  9211طن(.)26

وبعد مرور عده اشير عمى استقالة "حسن ذياب " ،اصبحت لبنان في فراغ ناجم طبيعة

الخالف والذي يمثمو رئيس الجميورية" ميشال عون" وصيره "جبران باسيل" من جية مع الرئيس
المكمف "سعد الحريري" من جية اخرى عمى شكل الحكومة و الحقائب الو ازرية ،وال يمكن ارجاع

الخالف الى اسباب اقميمية فحسب بل تعود الى الصراع عمى السمطة بين الكتل واالحزاب

السياسية ،وكذلك الى طبيعة آليات الحكم بين السمطات الثالث والمؤسسات ومحاولة القوى

االستفادة من ىذه السمطات ،وكل من الطرفين لو رؤى ومصالح شخصية بعيدة عن مطالب
واحتجاجات الشعب المبناني فالطبقة السياسية في وادي والشعب بوادي اخر ،مع ترجيح ان

االنتخابات النيابية لعام  9199قد ال تجري في موعدىا المحدد ،مما يتعذر انتخاب رئيس

جميورية جديد خمفاً "لميشال عون" وىذا يشكل الياجس االكبر لعون يدفعو الى المطالبة بالثمث
المعطل لمصمحة التيار الوطني الحر(.)31

وفي وسط السخط الشعبي تجددت االحتجاجات في مارس ،9197وتوزعت االحتجاجات بالطرق
الرئيسة من بيروت الى الجنوب والشمال والبقاع واقفمت الطرق عند جسر الكوال في بيروت ،وعمى

الطريق الى الجنوب قطع المحتجون الطريق باالتجاىين عند مفترق برجا وخمده بالشويفات ،وفي
الشمال عمد المحتجون الى قطع طريق الضنيو التي تربطيا بمدينة طرابمس و ىذه االحتجاجات

جاءت عمى الوضع المعيشي السيء واالرتفاع في سعر الدوالر امام االنخفاض الحاد في سعر

الميرة المبنانية ،اذ واصمت العممة الوطنية انييارىا لتفقد نحو  %61من قيمتيا مقابل الدوالر ودفع

انييار الميرة الى غمق االسواق التجارية وخاصة المحال التجارية الكبرى  ،اذ المس سعر الصرف
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في مقابل الدوالر عتبة  72الف ليرة في السوق السوداء واصبح سعر الصرف  7214ليرة مقابل

الدوالر (.)37

ويتبادل المسؤولون المبنانيون االتيامات عن ما وصل الحال اليو في لبنان ،او من يعرقل طريق
الخروج من االزمة ،ووصل االمر الى تبادل االتيامات بين رئيس الجميورية "ميشال عون" رئيس

الحكومة السابق "سعد الحريري" المكمف بتشكيل الحكومة ،وىناك راي موحد لدى القوات المبنانية،
انو لحد االن ال توجد مبادرة مطروحة لمحل اال المبادرة الفرنسية التي طرحيا الرئيس الفرنسي "

إيمانويل ماكرون" ،والتي تتضمن رؤية إلعادة تفعيل اتفاق الطائف او صياغة عيد جديد بعد

اطالق مبادرتو اثناء زيارتو بيروت بعد فاجعة المرفأ في آب.)39( 9191

وتتضمن المبادر الفرنسية االتفاق عمى حكومة قادرة عمى استعادة الثقة الشعبية والدولية ،فال

سبيل لنيوض لبنان دون مساعدة مالية كبيرة من المؤسسات الدولية المالية الكبرى ومن المجتمع

الدولي والدول العربية وخصوصاً دول الخميج العربي ،والحكومة التي يجب ان تتشكل من
المفترض ان تحظى بثقة المواطن المبناني المنيك ،السيما القوى التي قادت االحتجاجات ،وان

تكون الحكومة الجديدة ذات مقبولية اقميمياً ودولياً (.)30

ويمكن اإلشارة الى اربعة قضايا تؤثر عمى االزمة المبنانية الحالية(:)31
 -7ضرورة إعادة النظر بإتفاق الطائف وىي قناعة مترسخة في عقل المبنانيين بكافة انتماءاتيم
وطوائفيم ،اذ ال يمكن لمبنان ان تتجاوز االنييار المالي والمصرفي دون العودة لمؤتمر

سياسي يكون بديالً او مكمالً التفاق الطائف.

 -9دور القوى الجديدة التي قادت الحراك الشعبي ودورىا في عقد إتفاق جديد يكون اقل طائفية،
ويكون لبنان اكثر استقالالً عن مشاكل االقميم والقوى الخارجية التي تتدخل بالشأن المبناني

الداخمي .

 -0موقف لبنان من اسرائيل ،خاصة بعد االزمة االقتصادية حيث ان المنطقة البحرية الواعدة
بالغاز رقم  6محل مع اسرائيل ،ولبنان تنتظر نتيجة مفاوضات ترسيم الحدود بين البمدين السيما

وان رئيس مجمس النواب المبناني اعمن انطالق المفاوضات حوليا في /7تشرين االول .9191
 -1مسار ونتيجة الصراع االقميمي بعد التمدد االيراني في سوريا ،اذ ان االتفاق النووي
والمفاوضات مع الواليات المتحدة األمريكية تنعكس عمى الشأن المبناني الذي يعاني من ضغوط

اقتصادية أمريكية بفعل العقوبات عمى حزب اهلل او عمى حمفائو المبنانيين ،وقد يعيد صياغة

تحالفات وموازين القوى المبنانية.
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أن الخالف الحاد بين الرئيس " ميشال عون " والرئيس المكمف بتشكيل الحكومة " سعد الحريري

" يعقد كثي اًر من مسار األزمة في البالد خاصة بعد ظيورىا إلى وسائل االعالم مما ولد حالة
احباط لدى الشارع المبناني وقاد الى نزول المواطنين المبنانيين الى الشارع  ،وكان الحريري قد
اعمن في ذكرى اغتيال والده في  71شباط انو عرض تشكيمو حكومية عمى الرئيس ميشال عون

دون أن يكون فييا لمرئيس لمثمث المعطل حيث أتيم الحريري عون أنو يسعى لمحصول عمى الثمث
المعطل في حكومتو  ،واكد الحريري بعد  71جولة حوار ومحاوالت إيجاد الحمول مع الرئيس
عون ،قدمت لو اقتراح تشكيمة من  75وزير اختصاصيين "تكنوقراط "غير حزبيين ،قادرين أن

يعمموا كفريق متكامل اإلصالحات المحددة ،لوقف االنييار المالي واعادة إعمار بيروت  ،وحذر
قائد الجيش المبناني "العماد جوزيف عون" من خطورة الوضع الحالي في لبنان و الوضع غير
مستقر بسبب األزمة االقتصادية وانعكاساتيا واستمرار تيديدات العدو اإلسرائيمي  ،باإلضافة إلى

خطر االرىاب الذي يسعى إلى استغالل األوضاع الداخمية المأزومو ومخيمات النازحين السوريين
والالجئين الفمسطينيين لمتأثير عمى الوضع االمني في لبنان

(.)32

في ضوء الوضع الحالي في لبنان وكما ىو الحال في العراق يالحظ الوضع المتدىور لالقتصاد
المبناني وال تتحمل مسؤوليتو الحكومات األخيرة التي تعاقبت عمى لبنان ،وانما نتيجة السياسات

التي شيدتيا لبنان الكثر من  01عاماً ،و ىي السياسات القائمة عمى المحاصصة بين امراء
الطوائف والفساد واىمال القطاعات اإلنتاجية وغياب الرقابة والمحاسبة وضعف اإلدارة ،واذا كان

الحراك الشعبي قد انطمقت ش اررتو ألسباب اقتصادية فإن مسألة تغيير حكومة بأخرى او االستعانة

بشخصيات من المشاركين في الحراك لن تكون ىي الفيصل في مده استم رار الحراك خالل
الحقبة المقبمة ،وانما الفيصل في مدى التزام الحكومة ومجمس النواب بتنفيذ خطط االصالح

المالي واالقتصادي وانعكاس ذلك عمى االحوال المعيشية خاصة في ما يتعمق بأزمة الكيرباء
والمياه والبطالة (.)33

في ضوء ما تقدم نرى ان االزمة في العراق متشابية في لبنان ،فكالىما يعانيان من ازمة التعامل
مع النظام السياسي وخصوصاً المحاصصة السياسية التي اثرت بشكل سمبي في مستقبل البمدين،
مع عدم قدرة الحكومات في البمدين بالتعاطي االيجابي مع المشكالت الداخمية واإلقميمية والقدرة

عمى الموازنة بين مصمحة الدولة ومصالح اإلقميمية مما اثر سمباً عمى الواقع االقتصادي
واالجتماعي والسياسي في البمدين.
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الخاتمة
تعد االحتجاجات التشرينية التي شيدتيا العراق ولبنان في العام  9176استمرار لموجة

االحتجاجات التي بدأت منذ عقد من الزمن في كال البمدين ،وال تختمف في مطالبيا األساسية في
توفير الخدمات وتحسين البنى التحتية المتياوية ،ورفع المستوى المعيشي لمواطني البمدين وتوفير

فرص العمل بعد تفشي البطالة بشكل ال يوصف وخاصة بين فئو الشباب ،والعمل عمى مواجية
الفساد في مؤسسات الدولة المترافقة مع سوء ادارة مؤسساتيا.
لقد اخذت االحتجاجات في السنوات السابقة سواء العراق ولبنان الطابع السممي ورفع شعارات

تطالب بالخدمات وتوفير فرص العمل ،السيما بعد الحرب عمى داعش االرىابي ،والتي كانت قد
اثرت عمى الواقع االقتصادي في كال الدولتين ،فالنازحين بالعراق فقدوا سكنيم ووظائفيم ولجؤ

الى مخيمات النزوح التي تفتقر الى ابسط شروط الحياة االنسانية مع نقص حاد في الغذاء
والخدمات  ،اما لبنان فقد استقبمت االالف من السوريين بعد قيام االحتجاجات عمى النظام السوري
مما جعل لبنان في مأزق كبير ،ووضع اقتصادي ىش ،مع حدوث تدخالت اقميمية في الشأن

العراقي والمبناني مما انعكس عمى حياة المواطن البسيط وفي ظل اخفاق الحكومات في كال

الدولتين عمى ايجاد حمول ناجعة لمفساد المترافق مع تدىور في سعر الصرف لمعممة الوطنية امام

الدوالر ،وتفاقمت االزمة وتطورت وخصوصاً في العراق الى مواجيات مع القوات األمنية ذىب
ضحيتيا المئات من الشباب المحتج مقارنة مع الحالة المبنانية اذ لم تتطور الى المدى العنيف

الذي تطورت فييا االحتجاجات بالعراق ،مما دفع الى استقالة الحكومتين في البمدين ،والمطالبة

بالعراق بإصالح جذري لمنظام السياسي واالنتخابات المزمع اجرائيا في تشرين االول  9197من
المؤمل ان تعزز واقع سياسي جديد يتالئم مع عظم التضحيات التي قدميا المحتجون ،اما لبنان

فمازالت تدور في فمك الفراغ الحكومي وعدم التوصل الى تشكيل حكومة تكنوقراط تكون ممبية

لرغبة الشارع المبناني والمطالب الدولية بتشكيل حكومة تحظى بثقة دولية النتشال لبنان من الواقع

االقتصادي المرير ،والحقبة المقبمة تشيد مفاوضات بيذا الشأن تنفيذاً لما جاء في المبادرة الفرنسية
ولكن الوضع السياسي فييا يبقى رىينة الضغوطات االقميمية والدولية و ّكذا الحال في الوضع

العراقي  ،واالنتخا بات النزييو ىي التي من الممكن ان تنتشل البمدين من الواقع الصعب حتى لو
كانت نتيجتيا مازالت غامضة ،اذا لم تتوفر ليا البيئة السياسية واالجتماعية المالئمة في البمدين ،

ان مستقبل النظام السياسي في العراق ولبنان مرىون بما ستقوم بو الطبقة السياسية من اجراءات

سياسية ودستورية لمحفاظ عمى الكيان السياسي في البمدين  ،فاذا ما استمرت الطبقة السياسية

بالمماطمة وعدم االصغاء الى االصوات الشعبية المطالبة باالصالح ربما ذلك سيقود الى انييار
العممية السياسية برمتيا ووصول البمدين الى فوضى عارمة تأكل االخضر واليابس ال قدر اهلل ،
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والبديل ربما يكون بوجوب اقتناع وايمان الطبقة السياسية في العراق ولبنان بضرورة تعزيز الحوار

الوطني  ،والتأكيد عمى دولة المواطنة وتجاوز الطائفية السياسية  ،واالستفادة من التجارب العالمية

في تعزيز قيم التسامح واالنسانية  ،واالستعانة بالمنظمات الدولية التي تعزز قيم الديمقراطية

واحترام الحقوق والحريات .
الهوامش

.7مارينا سبرونفا ،التحوالت الدستورية في العراق  :صفحات من تأريخ التطور الدستوري
والسياسي في العراق  ،ترجمة فالح الحمراني  ،مكتبة عدنان لمطباعة والنشر والتوزيع ،بغداد،

 ، 9179ص .93-92
 .9ينظر بالتفصيل ،المصدر نفسو  ،ص02-95
 .0ينظر بالتفصيل فيبي مار ،تاريخ العراق المعاصر  :العقد الجميوري االول ،ج،7ترجمة

مصطفى نعمان أحمد  ،مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي ،دار مصر لمطباعة ،9116 ،

ص ،97-79وينظر :وسام رفعت عبد المجيد ،العراق االنقالبي  :االنقالبات الناجحة والفاشمة
في العراق ( ،)9110-7697دار الجواىري  ،بغداد  ،9172 ،ص.720

 .1وائل عمي احمد النحاس  ،صحافة القوميين العرب في العراق  :دراسة في جريدة الوحدة
إنموذجاً،

مجمة

ابحاث

،العدد،9115،7ص.744

كمية

التربية

االساسية،

جامعة

الموصل

،

المجمد

4

.2فيبي مار  ،تاريخ العراق المعاصر  :البعث في السمطة ،ج ،9ترجمة مصطفى نعمان أحمد،
مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي ،دار مصر لمطباعة  ،9116 ،ص .71

-3ح سنين توفيق ابراىيم ،مستقبل النظام السياسي والدولة في العراق انعكاسو عمى االمن
واالستقرار في الخميج :قضايا واشكاليات  ،مركز الخميج لألبحاث ،دبي،9111 ،ص.2-7
/https://arab.org/ar/directory/gulf-research-center
 -4عمي فارس حميد ،التخطيط االستراتيجي لألمن القومي العراقي :دراسة في التخطيط
االستراتيجي العراق عام  ،9110مركز رؤية لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،بغداد،

،9179ص.27
-5جاريث ستانسفيمد  ،العراق :الشعب والتاريخ والسياسية ،ط ،7مركز االمارات لمدراسات
والبحوث االستراتيجية ،ابو ظبي ،9116 ،ص ص 744 ،742
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 -6سعدي االبراىيم ،الفيدرالية واليوية الوطنية العراقية،ط ،7بغداد ،دار الكتب العممية،
،9116ص ص .704 ،700

-71المصدر نفسو ،ص.705
 -77ستار جبار عالي ،العراق والتغيير :دراسة في طبيعة النظام السياسي العراقي بعد عام
،9110ط ،7دار النور ،بيروت،9175 ،ص ص .26 ، 24

 -79بشرى حسين صالح ،الدستور العراقي النافذ لمعام  9112بين التحديات وفرص التعديل
http://amp.annabaa.org/arabic

 -70جمال محمد سميم ،الطائفية والتدخل الخارجي :االحتالل االمريكي لمعراق وصعود الطائفية
السياسية في الوطن العربي ،كراسات استراتيجية ،مركز االىرام لمدراسات السياسية واالستراتيجية،

العدد ،9170، 904ص .73-72

 -71ستار جبار عالي ،االمن والمشكالت األمنية في العراق بعد عام ،9110مجمة حوار الفكر،
المعيد العراقي لحوار الفكر ،العراق العدد ،9176 ،15-14ص.17
 -72عبد االلو بمقزيز ،العراق بين انفاق طائفية وآفاق وطنية ،مجمة المستقبل العربي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،العدد ،196تشرين الثاني،9171 ،ص.795-794

 -73رجائي فايد ،المأزق العراقي :مشكالت بناء الدولة  ،مجتمع تعددي كراسات استراتيجية،
مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،االىرام ،العدد ، 704آذار ،9111ص.70
-74بيرج نعمبنديان  ،النظام السياسي المبناني (الواقع واالفاق) رسالة ماجستير ،كمية العموم
السياسية ،جامعو دمشق،9177 ،ص.5

-75المصدر نفسو ،ص.95
-76المصدر نفسو ،ص.07
 -91حسن كريم ،التعددية الثقافية والسياسية وتكوين الدولة في لبنان ،في مجموعة مؤلفين
إشكالية الديمقراطية التوافقية في المجتمعات المتعددة :لبنان والعراق ،المركز المبناني لمدراسات،
،9114ص.91-90

-97المصدر نفسو ،ص.91
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 -99زياد حافظ ،الديمقراطية في لبنان :خرافو ام واقع؟ مجمة المستقبل العربي ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت السنة ،95العدد ،091تشرين االول /اكتوبر ،9112ص 21 -16

-90البدر شاطري ،الديمقراطية التوافقية في لبنان واصوليا التاريخية
http://www.albayan.an.9191.com
-91المصدر نفسو ،ص.0
-92محمد نعناع ،مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة،ط ،7دار المرتضى ،بغداد،
،9170ص.10

-93يحيي الكبيسي ،العراق االحتجاجات وازمة النظام السياسي مجمة سياسات عربية  ،المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،العدد ،9آيار ،9170ص.69
 -94حمزه مصطفى ،مظاىرات بال قيادة اول تحد لمنظام الجديد في العراق بعد صدام حسين،
صحيفة الشرق االوسط ،لندن ،العدد، 716760 ،اكتوبر.9176

 -95فارس الخطاب ،التظاىرات العراقية ،ومستقبل النظام السياسي ،مركز الجزيرة لمدراسات،
الدوحة ،تشرين الثاني ،9176ص.0
 -96احتجاجات العراق :االسباب والماالت ،مركز الفكر االستراتيجي الدراسات

،

http://www.fikercenter.9175.com

 -01انتفاضة المياه من البصرة تضيف خمسة عشر شييداً وتعيد رسم التحالفات السياسية في
العراق

www.Iraq civil society solidarity initiative/9175
 -07احمد الحمواني ،حال االمة العربية  9173-9172العرب وعام جديد من المخاطر ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،9173ص .920

-09المصدر نفسو ،ص.921-920
 -00فيبي مار وابراىيم المراشي ،العراق في عيدي المالكي والعبادي ،ترجمة مصطفى نعمان
احمد ،دار ميزو بوتاميا ،لمنشر والتوزيع بغداد ،9175ص.761
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 -01الياس حرفوش ،االصالح السياسي في العراق ،تحرير مصطفى كامل السيد في مجموعة
مؤلفين في كتاب االصالح السياسي في الوطن العربي ،مركز دراسات وبحوث الدول النامية،

القاىرة،9113 ،ص.031
 -02ىشام الياشمي ،مظاىرات تشرين في العراق :االسباب والتداعيات ،مركز صنع السياسات
لمدراسات الدولية واالستراتيجية ،اسطنبول ،9176ص.6
https://www.makingpolicies.org/ar/pdf
 -03تكميف عادل عبد الميدي بتشكيل حكومة العراق :التحديات وظروف االختيار :المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة ،اكتوبر،9175 ،ص.9-7
https://www.dohainstitute.org/AR/Pages/index.aspx
 -04المظاىرات في العراق ،تقرير خاص حقوق االنسان بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق
يونامي ،تشرين الثاني ،9176ص.9

https://news.un.org/ar/story/9176/79/7112757
 -05االحتجاجات الشعبية في العراق :التداعيات القريبة والبعيدة تقدير موقف ،مركز الجزيرة
لمدراسات ،الدوحة ،تشرين الثاني،9176 ،ص.2-1
 -06فارس الخطاب ،مصدر سبق ذكره،ص.1-0
 -11بول سالم ،لبنان واالزمة السورية تداعيات ومخاطر ،مركز كارنيغي لمشرق االوسط ،بيروت،
،9179ص.7

https://carnegie-mec.org/9179/79/77/ar-pub-21091
-17المصدرنفسو،ص.79
 -19منى فياض ،مستقبل لبنان عمى ضوء االزمات العاصفة في المنطقة ،مجمة السياسة
الدولية ،مؤسسة االىرام ،القاىرة ،العدد ،979ابريل،،9175،ص.730

 -10رابحة سيف عالم ،لبنان بعد ملء الفراغ الرئاسي ،مجمة السياسة الدولية ،مؤسسو االىرام،
القاىرة ،العدد ،915ابريل ،9174ص.730

-11المصدرنفسو،ص.731-730
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-12المصدر نفسو.732-731 ،
 -13لبنان ىل ينجح الحراك المبناني في تحقيق اىدافو ،مركز الفكر االستراتيجي لمدراسات،
الطبول،9176 ،صwww.fikercenter.com 0

-14المصدرنفسو ،ص.1
 -15انتفاضة لبنان :اسبابيا وتداعياتيا :وحدة الدراسات السياسية ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،قطر،9176،ص.1-7

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-LebaneseUprising.aspx

 -16لبنان ىل ينجح الحراك المبناني في تحقيق اىدافو ،مصدر سبق ذكره،ص.2
-21مصطفى الكاظمي :من ىو رئيس الحكومة العراقية الجديد؟
 :BBC.com/Arabic/middleeast-9191/p. 9وينظر :تداعي اسعار النفط وتفاقم كورونا
عجز ىائل في موازنة العراق عام https://www.alhurra.com.9191 ،9191

 -27مصطفى الكاظمي  :من ىو رئيس الحكومة الجديد  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.1-0
 -29ىل ينجح الكاظمي في مغامرة االصالح التجاري؟ صحيفو العرب ،لندن ،تاريخ / 2/97
9191
 -20باسل حسين ،المشيد االنتخابي العراقي ومسارات ما بعد التأجيل ،مركز الجزيرة الدراسات،
الدوحة ،شباط ،9197ص9

-21مشروع التحالف العابر لممكونات في العراق :الدوافع واآلفاق ،مركز االمارات
لمسياسات،مارس،9197،ص9
-22تحالفات جديدة في العراق استعداداً لالنتخابات
 http://www.albayan.aeوينظر ايضاً :تحالف الفتح يقرر الدخول بقائمة واحدة في انتخابات
تشرين ويسمي كتمو .newshttps://www.baghdadtoday ،

-23باسل حسين ،مصدر سبق ذكره ،ص.4-2
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-24مينا العربي ،االنتخابات العراقية يجب ان اال تصبح االسئمة الغاية ،صحيفة الشرق االوسط،
لندن،العدد،72060بتاريخ .9197/7/76

-25دنيز

فخري،

الحدث

المبناني

انفجار

مرفأ

بيروت،

االنديبنيت

عربي

.www.Independent.9191
 -26بشار نرش ،لبنان الفراغ الحكومي ،العربي الجديد  92يناير
alaraby. Co. ul9197
-31تواصل االحتجاجات الشعبية في لبنان ،صحيفة الشرق االوسط ،لندن ،العدد ،72110بتاريخ
9197/0/71

 -37شفيق شقير ،االزمة المبنانية بين ازمتين االقتصاد والتنافس االقميمي ،مركز الجزيرة
الدراسات ،الدوحة ،مارس ،9197ص ،9وينظر  :السوق السوداء العممة المبنانية تفقد تسعين
بالمئة من قيمتيا امام الدوالر https://www.dw.com،

-39المصدرنفسو ،ص.2
-30المصدرنفسو ،ص3-2
-31فتحي محمود المحاصصة الطائفية ومستقبل الحراك الشعبي في لبنان ،السياسة الدولية،
مؤسسة االىرام،القاىرة،العدد،976يناير  ،9191ص.922

 -32عودة االحتجاجات الى لبنان في ظل ازمة حكومية  ،صحيفة الراية القطرية  ،بتأريخ
9197/0/77

 -33فتحي محمود ،مصدر سبق ذكره  ،ص 923- 922

المصادر
اوالً  :الكتب العربية والمترجمة
 احمد الحمواني ،حال االمة العربية  9173-9172العرب وعام جديد من المخاطر،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 9173
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 الياس حرفوش ،االصالح السياسي في العراق ،تحرير مصطفى كامل السيد فيمجموعة مؤلفين في كتاب االصالح السياسي في الوطن العربي ،مركز دراسات

وبحوث الدول النامية ،القاىرة.9113 ،

 جاريث ستانسفيمد  ،العراق :الشعب والتاريخ والسياسية ،ط ،7مركز االمارات لمدراساتوالبحوث االستراتيجية ،ابو ظبي 9116 ،

 -حسن كريم ،التعددية الثقافية والسياسية وتكوين الدولة في لبنان ،في مجموعة مؤلفين

إشكالية الديمقراطية التوافقية في المجتمعات المتعددة :لبنان والعراق ،المركز المبناني

لمدراسات9114 ،

 حسنين توفيق ابراىيم ،مستقبل النظام السياسي والدولة في العراق انعكاسو عمى االمنواالستقرار في الخميج :قضايا واشكاليات مركز الخميج لألبحاث ،دبي.9111 ،

 ستار جبار عالي ،العراق والتغيير :دراسة في طبيعة النظام السياسي العراقي بعد عام،9110ط ،7دار النور ،بيروت.9175 ،
 سعدي االبراىيم ،الفيدرالية واليوية الوطنية العراقية،ط ،7بغداد ،دار الكتب العممية،9116

 مارينا سبرونفا ،التحوالت الدستورية في العراق  :صفحات من تأريخ التطور الدستوريوالسياسي في العراق  ،ترجمة فالح الحمراني  ،مكتبة عدنان لمطباعة والنشر والتوزيع،

بغداد.9179 ،

 محمد نعناع ،مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة،ط ،7دار المرتضى ،بغداد9170 ، فيبي مار وابراىيم المراشي ،العراق في عيدي المالكي والعبادي ،ترجمة مصطفىنعمان احمد ،دار ميزو بوتاميا ،لمنشر والتوزيع بغداد 9175

 فيبي مار ،تاريخ العراق المعاصر  :العقد الجميوري االول ،ج،7ترجمة مصطفى نعمان-

أحمد  ،مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي ،دار مصر لمطباعة .9116 ،

فيبي مار  ،تاريخ العراق المعاصر  :البعث في السمطة ،ج ،9ترجمة مصطفى نعمان

أحمد ،مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي ،دار مصر لمطباعة 9116 ،

 وسام رفعت عبد المجيد ،العراق االنقالبي  :االنقالبات الناجحة والفاشمة في العراق( ،)9110-7697دار الجواىري  ،بغداد .9172 ،
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ثانياً :الرسائل واالطاريح
 بيرج نعمبنديان  ،النظام السياسي المبناني (الواقع واالفاق) رسالة ماجستير ،كمية العمومالسياسية ،جامعو دمشق9177 ،

ثالثاً :البحوث والدراسات والمقاالت

 احتجاجات العراق :االسباب والماالت ،مركز الفكر االستراتيجي الدراسات،http://www.fikercenter.9175.com

 االحتجاجات الشعبية في العراق ،التداعيات القريبة والبعيدة تقدير موقف ،مركز الجزيرةلمدراسات ،الدوحة ،تشرين الثاني9176 ،

 السوق السوداء العممة المبنانية تفقد تسعين بالمئة من قيمتيا امام الدوالرhttps://www.dw.com،

 المظاىرات في العراق ،تقرير خاص حقوق االنسان بعثة االمم المتحدة لمساعدة العراقيونامي ،تشرين الثاني .9176

https://news.un.org/ar/story/9176/79/7112757

 انتفاضة لبنان :اسبابيا وتداعياتيا :وحدة الدراسات السياسية ،المركز العربي لألبحاثودراسة السياسات،الظعاين ،قطر9176،

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/TheLebanese-Uprising.aspx

 انتفاضة المياه من البصرة تضيف خمسة عشر شييداً وتعيد رسم التحالفات السياسيةفي العراق www.Iraq civil society solidarity initiative/9175

 لبنان ىل ينجح الحراك المبناني في تحقيق اىدافو ،مركز الفكر االستراتيجي لمدراسات،الطبول9176 ،

 البدر شاطري ،الديمقراطية التوافقية في لبنان واصوليا التاريخيةhttp://www.albayan.an.9191.com

 باسل حسين ،المشيد االنتخابي العراقي ومسارات ما بعد التأجيل ،مركز الجزيرةالدراسات ،الدوحة ،شباط 9197

 بشار نرش ،لبنان الفراغ الحكومي ،العربي الجديد  92ينايرAlaraby. Co. ul9197
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 بشرى حسين صالح ،الدستور العراقي النافذ لمعام  9112بين التحديات وفرص التعديلhttp://amp.annabaa.org/arabic

 بول سالم ،لبنان واالزمة السورية تداعيات ومخاطر ،مركز كارنيغي لمشرق االوسط،بيروت9179 ،

https://carnegie-mec.org/9179/79/77/ar-pub-21091

 تحالفات جديدة في العراق استعداداً لالنتخاباتhttp://www.albayan.ae -

 تحالف الفتح يقرر الدخول بقائمة واحدة في انتخابات تشرين ويسمي كتمو ،https://www.baghdadtoday .news

 تداعي اسعار النفط وتفاقم كورونا عجز ىائل في موازنة العراق عام 9191https://www.alhurra.com.9191
 تكميف عادل عبد الميدي بتشكيل حكومة العراق :التحديات وظروف االختيار :المركزالعربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة ،اكتوبر9175 ،

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/AdilAbdul-Mahdi-Charged-With-Forming-New-Iraqi-

Government.aspx

 جمال محمد سميم ،الطائفية والتدخل الخارجي :االحتالل االمريكي لمعراق وسعودالطائفية السياسية في الوطن العربي ،كراسات استراتيجية ،مركز االىرام لمدراسات

السياسية واالستراتيجية ،العدد 9170، 904

 دنيز فخري ،الحدث المبناني انفجار مرفأ بيروت ،االنديبنيت عربيwww.Independent.9191

 رابحة سيف عالم ،لبنان بعد ملء الفراغ الرئاسي ،مجمة السياسة الدولية ،مؤسسةاالىرام ،القاىرة ،العدد ،915ابريل .9174

 -رجائي فايد ،المأزق العراقي :مشكالت بناء الدولة ،

مجتمع تعددي كراسات

استراتيجية ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية ،االىرام ،العدد ، 704آذار .9111

 زياد حافظ ،الديمقراطية في لبنان :خرافو ام واقع؟ مجمة المستقبل العربي ،مركز دراساتالوحدة العربية ،بيروت السنة ،95العدد ،091تشرين االول /اكتوبر .9112

 ستار جبار عالي ،االمن والمشكالت األمنية في العراق بعد عام ،9110مجمة حوارالفكر ،المعيد العراقي لحوار الفكر ،العراق العدد 9176 ،15-14
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 شفيق شقير ،االزمة المبنانية بين ازمتين االقتصاد والتنافس االقميمي ،مركز الجزيرةالدراسات ،الدوحة ،مارس .9197

 عبد االلو بمقزيز ،العراق بين انفاق طائفية وآفاق وطنية ،مجمة المستقبل العربي ،مركزدراسات الوحدة العربية ،العدد ،196تشرين الثاني9171 ،

 -عمي فارس حميد ،التخطيط االستراتيجي لألمن القومي العراقي :دراسة في التخطيط

االستراتيجي العراق عام  ،9110مركز رؤية لمبحوث والدراسات االستراتيجية ،بغداد،

9179

 فارس الخطاب ،التظاىرات العراقية ،ومستقبل النظام السياسي ،مركز الجزيرة لمدراسات،الدوحة ،تشرين الثاني 9176

 فتحي محمود المحاصصة الطائفية ومستقبل الحراك الشعبي في لبنان ،السياسة الدولية،مؤسسة االىرام،القاىرة،العدد،976يناير 9191

 مشروع التحالف العابر المكونات في العراق :الدوافع واآلفاق ،مركز االماراتلمسياسات،مارس9197،

https://epc.ae/ar/topic/cross-sectarian-alliance-in-

iraqmotivations-and-prospects

 مصطفى الكاظمي :من ىو رئيس الحكومة العراقية الجديد؟BBC.com/Arabic/middleeast-9191
 منى فياض ،مستقبل لبنان عمى ضوء االزمات العاصفة في المنطقة ،مجمة السياسةالدولية ،مؤسسة االىرام ،القاىرة ،العدد ،979ابريل9175،

 ىشام الياشمي ،مظاىرات تشرين في العراق :االسباب والتداعيات ،مركز صنعالسياسات لمدراسات الدولية واالستراتيجية اسطنبول 9176

/https://www.makingpolicies.org/ar/pdf

 -وائل عمي احمد النحاس  ،صحافة القوميين العرب في العراق  :دراسة في جريدة الوحدة

إنموذجاً ،مجمة ابحاث كمية التربية االساسية ،جامعة الموصل  ،المجمد ، 4العدد ،7
.9115

 يحيي الكبيسي ،العراق االحتجاجات وازمة النظام السياسي مجمة سياسات عربية ،المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،العدد ،9آيار 9170
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ثالثاً :الصحف
 تواصل االحتجاجات الشعبية في لبنان ،صحيفة الشرق االوسط ،لندن ،العدد،72110بتاريخ 9197/0/71

 حمزه مصطفى ،مظاىرات بال قيادة اول تحد لمنظام الجديد في العراق بعد صدامحسين ،صحيفة الشرق االوسط ،لندن ،العدد، 716760 ،اكتوبر9176

 عودة االحتجاجات الى لبنان في ظل ازمة حكومية  ،صحيفة الراية القطرية  ،بتأريخ9197/0/77

 مينا العربي ،االنتخابات العراقية يجب ان اال تصبح االسئمة الغاية ،صحيفة الشرقاالوسط ،لندن،العدد،72060بتاريخ .9197/7/76

 ىل ينجح الكاظمي في مغامرة االصالح التجاري؟ صحيفو العرب ،لندن ،تاريخ 2/979191 /
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