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 االقتصاد السياسي 
 للفئات الرثة الحاكمة في العراق

 
 كاظم حبيب. د
 

 
 

 
 

ينطلقققققي ناليلنقققققر اقققققة من قققققطجو منةرمضققققق  ضققققققه اولقققققي   ج ويققققق  ضلقققققضجن ر  ه من قققققجم و من ير ققققققي  
جمال نضرعي  جمنثةراي  نرشئ  عه جضونبط  بطبيع  عالقرت مإلننرج من رئمة جمنفرعلق  اقة مالقندقرم جمنض نضق   

 .بطبيع  جض نجى نطجو منةجى منضنن   منضرمي  جمنبشوي  جمنضةنون 
  

 بالعراق طبيعة االقتصاد والمجتمع:  جالا 
لققأ  ه مالقندققرم جمنض نضقق  بققرنعومي  رنققر عينفققي منضاللققجه مالقندققرميجه منعومقيققجه جايققو منعققومقييه 

ه نطقققجول من ير قققة جضقققر  مال ين قققضره بعقققمم ضقققه من قققضرت منضضيققق ة جمنضقققبثوة  قققلبرا علقققأ ج  ققق  جبنيققق  جضلقققضج 
 قهل من قضرت . جمالقندرمي جمال نضرعة جمنثةراة جمنبيئة  جعلأ عالقرنه مإلقليضي  جمنمجني  منضنعممة من جمنق 

 رنققت جضققر نقق م  ن قق   بتعققرمة اننققرج همت من ققجم و مننرشققئ  عن ققر جمنضونبطقق  ب ققر علققجيرا  جمننققة بققمجو ر ننققن  
 . رت جنخ   ير ي منن   من ير ي  منار ض  بضر يونبط ب ر ضه ائ

جمنضعطيققرت مننققة ناققت ندققو  منبراقق  نب ققم بققاه  ققهل من ققضرت من ققلبي  قققم نعضةققت جمشققنم ناثيو ققر 
من قققلبة جن و  قققت خقققال  منعةقققجم منخض ققق  متخيقققوة  اه نبلقققجوت بشققق    قققلبة ارعققق  لقققضه  ي ققق  مالقندقققرم 

ئققرت منض نضقق   جبرننققرنة  ققة منققجطنة  جمنبنيقق  منطبةيقق  منوم نقق  نلض نضقق   جمنجمققق  منققهي نعققي  ناققت جطانققه ا
اضقققر  قققة  قققهل من قققضرت من قققلبي  منضضيققق ة نالقندقققرم جمنض نضققق  . مننقققة اقققممت طبيعققق  منن قققر  من ير قققة منةقققرئ 

 :  برنعومي؟  نارج   نر  ه ننطوي انأ عمم ضه من ضرت من ج وي  منوئي   جنلك مننرشئ  عن ر
 

 اقتصاد ريعي:  السمة األولى
ن رنققق  جويعقققة برضنيققر   اه معنضقققم اقققة من قققربي جبرت قققر  علقققأ ويققق  يعققم مالقندقققرم منعومققققة جايقققم م

منةطرع من ومعة ج يضن  منعالقرت مإلننر ي  شبه مإلقطرعي   ثق  مننةق  اقة  عةقر  منن قرت مالننقمم  منبويطقرنة 
جبمت م نخومج جندميو مننفط منخر    ي ضنه منعةم منومب  ضقه منةقوه منعشقويه انقأ يجضنقر  قهم  انقأ مالعنضقرم 

إنهاا ...الفئات الرثة الحاكمة باالعراق ال تعارا الاوطال وال الاديال
قصاااا   السااالطة بماااا تعنيااا  ماااال نفاااوج و يمناااة وماااا  وجاااا  وا 

ولااو كاااال فااي م اادور ا بال تحكاام باادوال ... واستئصااا  لر اار
 ! الناس لت لصت منهم بيضا  
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جضقق  نوم قق  مجو منةطققرع من ومعققة اققة ن ققجيه بنيقق  . (1)لققأ ويقق  قطققرع منققنفط منخققر  مال ققنخوم ة منضدققموع
مننرن  منضالقة مإل ضقرنة جنةلقس ن قب  منفالاقيه انقأ ض ضقجع من ق ره جمنةقجى منعرضلق   قن  بعقم  خقوى  مونفق  

يقرمة ن ققبي  ضلضج ق  بعققمم مجو منقنفط منخقر  منض ققنخوج جمنضدقم و اقة ن ققجيه مننقرن  منضالقة مإل ضققرنة  جاقة   
منعققرضليه اققة  ققهم منةطققرع ضقق  قلقق  م نضققر  بتقرضقق  منضشققروي  مندققنرعي  منناجيليقق   جلققع  ضشققرو   مندققنرع  

اادقب  منةطققرع مننفطقة جضنقه ن ريق  منعةققم منخقرض  جبمميق  منعةققم . منناجيليق  بن قجيه مننقرن  منضالققة مإل ضقرنة
جققرم  قهم منجمقق  . جمنض قجه منقوئي  نلنقرن  منضالقة مإل ضقرنةمن رم  ضه منةقوه منعشقويه يانق  منضجقق  متج  

من ميم انأ نغييو اة ض يوة منمجن  منعومقي  مننقة من  قت اقة منعةقم منثرنق  جمنومبق  دقج  منمجنق  من قرئوة ناقج 
منضمني   انأ مجنق  ويعيق  ننلب ق ر نقموي را جخطقجة اخطقجة من قضرت من قلبي  مننقة نضيق  منقمج  منويعيق   بلقضن ر 

نطقجو منجايقم من رنقق  نالقندقرم جنشققجل بنيق  منض نضقق  منطبةيق  جنغييقق  مناويقرت منعرضقق  جمنايقرة منميضةومطيقق  من
اه بققوج   قهل من ققض  يةنققوه اققة جمقق  مناققر  اققة  ققجه . جاةقجي مإلن ققره جاةققجي منةجضيقرت جن ضققي  منض نضقق 

ضرني  منضنةمضق  مننقة نةق  اقرئالا منمج  مننرضي  منويعي  نة  لضه مج  منضاقيط منخرلقع  عضليقرا نلضوم ق  منو  ق
      . مجه نخلد ر ضه مننخل  ججاممني  من رن  جن و  اي ر طربع ر منويعة

 
 اقتصاد استهالكي: السمة الثانية

اه نجايو مقندرم مننفط منخر  نض يم ضه منضجموم منضرني   ن  بعم  خوى ضقه خقال  منض يقم ضقه  ضيقرت 
م  يقققما  بر قققنضومو   قققر وة عرضقق  جندقققية   برننخققق  منار ضققق  انقققأ منققنفط منض قققنخوج جمنضدقققمو  ماققق  جضققر يققق  

مالبنعقرم عقه من  قم منضطلقج  جمنلقوجوي ننغييقو بنيق  مالقندقرم منقجطنة جمنقنخلس ضقه جاممنيق  من رنق  اقة 
بني  مإلننقرج منضالقةأ  ي يبةقأ طقرب  مالقندقرم منقجطنة م قن ال يرا ايقو اننقر ة جمنقهي يقنع   برننقرنة علقأ 

أ  ي بمالا ضه نج يه منضجموم منضرنيق  منضنانيق  ضقه مقندقرم منقنفط مال قنخوم ة دقج  (2)منطبةي   بني  منض نض 
منننضيققق  من ومعيققق  جمنننضيققق  مندقققنرعي  منناجيليققق  جنطقققجيو مننعلقققي  جمنباققق  منعلضقققة جمنايقققرة منثةرايققق  منلقققوجوي  

رت من ق ره نل قل  جمنخقمضرت ضقه منضوماة  ن ضر  نةج   لط  منمجن  منويعي  بنج يه منضقجموم دقج  اشقبرع ار ق
نقققأ منن قققل  جمنع ققق وة ناضريققق  ن رض قققر من ير قققة جمضنير من قققر  جضنراع قققر خقققال  مال قققنيومم من قققلعة ضقققه   ققق   جمس

 . ضه     ثرني منضبرشوة جايو منضبرشوة 
ج قققن  بعقققم  خقققوى نققق ممم منار ققق  انقققأ اشقققبرع ار ققق  مال قققن الك من قققلعة مت ر قققة جمن ضقققرنة ب قققب  

  جب ب  نقجاو  يقرمة اقة من قيجن  مننةميق  جنا قه اقة ض قنجى ضقممخي  جض قنجى ايقرة جضعيشق  من يرمة من  رني
                                                             

ض لم  مبنممتا ضه منض لم منومب  انأ آخو  00)  0ط –لمحات مال عراق ال رال العشريال   (.3102)   ابي   ر   (1)
 .ممو ئروم  نلطبرع  جمننشو:  وبي (.  ض لم
ضنرح  . يرو 3  (4440)ضجق  مناجمو منضنضمه  منعمم . آرا  حو  الطب ة الوسطى في العراق(. 3102) ر   ابي     (2)
 .www.ahewar.org: اة
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جضقه  نقر ننشقا  ضرضنقر . ائرت ضعين  ضه من  ره  اة ايه نبةأ ائرت  خوى نعقرنة ضقه منفةقو جشق   منعقي 
 .من ض  منثرنث 
   

 اقتصاد استيرادي: السمة الثالثة
  منعةققجم من ققن  منضندققوض   ققي م اه مال ققنيومم  جبققرنوا  ضققه ينققرب  ضبشققومت مال ققنيومم من ققنجي  خققال

ضققه  قق  من ققجمو  جمناققوج    ققره ينضققج جيقق ممم  ققن  بعققم  خققوى ني ققنن    قق تما ض ضققرا ج  ر ققيرا ضققه ايققومممت 
ان قققر من قققض  من ج ويققق  منثرنثققق  منضضيققق ة نالقندقققرم منعومققققة جمنضوماةققق  نقققه  مننقققة . ندقققميو منقققنفط منخقققر  منعومققققة

متجنقققأ جمنثرنيقق  اه ي قققنن   مال قققنيومم ن ققب  عرنيققق  ضقققه مننققرن  منضالقققة مإل ضقققرنة من قققنجي  ن ققن ض  من قققضنيه
ج ققهل من ققض   جمونبرطققرا ببةيقق  من ققضرت   ققة مننققة . منضج  قق  تاققومس مال ققنيومم من ققلعة من ققلضة جمنع قق وي

عقر  ضومون قر  علت مالقندقرم منعومققة ض شقجارا برن رضق  علقأ منخقروج ضقه ايق  منندقميو جمال قنيومم  جمننقة 
 .اة انومت ضخنلف  خال  منعةجم منضندوض 

  
 اقتصاد تابعي: السمة الرابعة

اه من ضرت منثال  من ربة  ض نضع  اممت بجلجح  بيو ضجقق  منعقومي منلقعي  جمننبعقة جمن رضشقة 
ناققرئ  جايققو منققمينرضي ة اققة مننة ققي  منققمجنة منو  ققضرنة نلعضقق   ضجققق  منضنققن  نلضققجمم متجنيقق  جمنضدققمو ن ققر جم

علققأ منويقق  ضققه   قق   جمنض ققنجوم جمنض ققن لك نل ققل  منضرميقق  ضققه   قق  ثرنيقق   جمنعققر   ب ققب  طبيعقق  منمجنقق  
ج ير قققرت مننخققق  منار ضققق  عقققه ناةيقققي منننضيققق  جمننثضيقققو مإلننقققر ة جمننشقققغي  جنغييقققو بنيققق  مننقققرن  منضالقققة 

 . مإل ضرنة ضه     ثرنث 
رنة منعقققققرنضة  جن نقققققه من ققققق ت منضنخلققققق  جمننقققققرب  اققققرنعومي يشققققق    ققققق تما علقققققجيرا ضقققققه منن قققققر  منو  ققققض

ارالقندقرم منعومققة . جمنُض ننَ   اة ضجمومل مالقندرمي  ج ضجمنه  جمنةرئ  علأ عالقرت مقندرمي  ايقو ضن رائق 
يشقق    قق تما ضققه نلققك منققمجمئو منضنخلفقق  مننققة نققمجو اققة الققك منضوم قق  منو  ققضرني  منمجنيقق   ج ققهم منجمققق  منضشققجل 

مإلننققرج جمننج يقق  )عققرمة مإلننققرج  ج ض ضقق  منعضليقق  مالقندققرمي  بققرنعومي بضومال ققر متوبعقق  ي عقق  ضققه عضليقق  ا
انقرت منثقوجة ( جمننبرم  جمال ن الك لعيف  نعيي ناةيي عضلي  اعرمة اننرج ضج قع  جلقضره نقوم   و  قضرنة جمس

مخج  جمنايققرة مال نضرعيق  ضققه اققوجع جقطرعقرت مقندققرمي   خققوى ج يققرمة اقة مننشققغي  جنا ققيه اقة ض ققنجى منقق
 .(3)جمنضعيش 

جقققم مشققنمت  ققجم و مننبعيقق  جمننخلقق  جمننشققجل خققال  منعةققجم منثالثقق  متخيققوة ب ققب  منةفقق ة من بيققوة اققة 
مجو منعجنضققق  منو  قققضرني  مننقققة مونبطقققت علقققجيرا بقققرنثجوة منعلضيققق  جمننةنيققق  جمإلنفجضيقققمير علقققأ دقققعيم مالقندقققرم 

ع  وي   الرا  انأ مآلثقرو منضننرقلق   من قلبي  ضن قر جمإلي ربيق   بعقم جمنايرة مال نضرعي  جمنثةراي  جمنبيئي  جمن

                                                             
     . 4791 بغداد -بيروت، مكتبة النهضة -، دار الفارابيدراسات في الت طيط االقتصادي . ر   ابي     (3)
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ايققر  مج  منضع قق و مالشققنوم ة جنوم قق  مناققو  منبققرومة بققيه منضع قق ويه جبققجممو منعققجمة اني ققر ض ققممما  جن ققه 
علققأ جاققي  ولقققي  جقجمعققم  خقققوى  الققرا  انققأ  ير قققرت مننخقق  منار ضققق  مننققة نبنعققم بتدقققومو عققه منننضيققق  

 .منضغيوة نطبيع  مالقندرم جبني  منض نض منضنشجمة 
      

 تد ور البنية الطب ية: السمة ال امسة
جن ه ضرهم نشا عه  هم منجمق  منعومقة  ج  هل من ضرت من لبي  منضنلراوة اة اعل قر؟ نقج  قره منعقومي 

. بنيق  منض نضق  قم من ه دج  منندني  منناجيلة جم نخم  ضجموم مننفط منضرني  جمنضرمي  ن هم منغقوس ننغيقوت
 . جن ه  هم ن  ياد  اال ببطت شميم اينرا جبنشجل  بيو اة  ايره  خوى

جنني   هنك بو  ناقج  ن قبة نقموي ة اقة بنيق  منض نضق  منطبةيق   اقر ممم عقمم منعضقر    قجمت   قرنجم 
نفط منخقر  ضه منعرضليه اة مقندرم مننفط منخر   ج ضشروي  من  ك مناميم جمنطرق  جمنضقرت جضقجمنةت ندقميو منق

 ج ضشققروي  مندققنرع  منناجيليقق  مننربعقق  نلمجنقق  جمنةطققرع منخققرس جمنضخققنلط متخققوى  الققرا  انققأ ننققرضة مجو 
اال اه  قهم مننطقجو . (4)منبو جم ي  مندغيوة جمنبو جم ي  مندنرعي  جمنبيوجقومطي  منضنج ط  جاة قطرع منن قروة

ةققم منثقرضه ضققه منةقوه منعشققويه جقبق  بققمت مناققو  منن قبة منققهي ناةقي اققة انقومت ضخنلفقق   بلقضن ر  ققنجمت منع
مإليومنيقققق  قققققم من ققققرو نضرضققققرا بفعقققق   ير ققققرت منن ققققر  منبعثققققة منم نرنجويقققق  جمنع قققق وة جمنن ققققل  جمنةضقققق   -منعومقيقققق 

جمناققوج  منممخليقق  جمنخرو يقق  جنعويقق  منةجضيققرت متخققوى جمنن  يققو منة ققوي  ضققر قققرم انققأ نققم جو شققميم اققة 
نعومقققة  جمننققة نقق  ن ققرعم من ير ققرت مننققة  عةبققت  ققةجط منم نرنجويقق  علققأ نغييو ققر منبنيقق  منطبةيقق  نلض نضقق  م

 .ندرن  منض نض 
 

 
 
 

 عالقات إنتاج مت لفة: السمة السادسة
نن لقققأ من قققض  منضضيقققق ة من رم ققق  اققققة طبيعققق  مننشقققق يل  منضنخلفققق  مننقققة ضققققر نققق م   ققققرئمة جارعلققق  اققققة 

بققو ننر قرا ضنطةيققرا جطبيعيققرا ال ققنضومو ج ققجم بةريققر منعالقققرت ارن ققضرت من ققربة  نعن. مالقندقرم جمنض نضقق  بققرنعومي
مإلننر يقق  شقققبه مإلقطرعيققق   جمنعقققجمة منشقققميمة نقققمجو منعشقققرئو اقققة منايقققرة من ير قققي  جمالقندقققرمي  جمال نضرعيققق  
جمننوبجي  ضه      جن ن ر نعقم  من قب  اقة م قنضومو ج قجم  قهل منعالققرت منضنخلفق  ضقه   ق   خقوى  جخردق  

نعومقققة ايقق  نققنع   طبيعن ققر ج ققلج ي   بققرو منضال ققيه جشققيجم منعشققرئو علققأ منض نضقق  برنضمينقق  اققة منويقق  م

                                                             
 .ضب    اضمي نلطبرع  جمننشو: من ليضرني  3ط -الفاشية التابعة في العراق(. 3112) ر   ابي      (4)
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 يلقققرا  القققالا عقققه مننضقققج منلقققعي  اقققة عالققققرت مإلننقققرج منو  قققضرني  اقققة من ومعققق  جمندقققنرع  جنضو   قققر اقققة 
 . قطرعرت مننفط منخر  جمنن روة جج جم ضدرو  ضرني  جقطرع ناضينة لعي  جضنخل 

  م ققنضومو ج ققجم  ققهل مننشقق يل  منضنخلفقق  ضققه منعالقققرت مإلننر يقق  جمالن شققر  منشققميم جنن لققأ عجمققق
علقققأ منخقققروج  اقققة مننخلققق  من بيقققو اقققة منةقققجى منضنن ققق  منضرميققق  جمنبشقققوي  جن ليرنقققه اقققة منض قققنجى منقققجمطةت 

نن ققوي إلننر يقق  منعضقق  ج فققرتة منخققمضرت مال نضرعيقق  جمإلننر يقق   جنققم جو ض ققنجى مننعلققي  جمنباقق  منعلضققة م
جمننطبيةققة  جمنن ققب  منعرنيقق  ضققه من  قق  جمتضيقق  من ققرئمنيه اققة منويقق  جاققة منضنققرطي منعشققجمئي  جبققيه منن ققرت  

بعةليققق  شقققجايني  ج  قققرني  ارشقققي  جمننشقققرو منف قققو منطقققرئفة من الضقققة اقققة منض نضققق  بعقققم عةقققجم ضقققه مال قققنبممم 
ن ضقققت عقققه  ويضققق  منادقققرو يلقققر  انقققأ هنقققك منعجمقققق  منجخيضققق  مننقققة . جقضعيققق  جق قققو جاقققوج  جن جيققق 

  .  مننقققة اولقققن ر منجاليقققرت منضناقققمة متضوي يققق  عبقققو متضققق  منضناقققمة(3112 -0991)مالقندقققرمي منقققمجنة 
 . بهويع  ج جم  الح منمضرو منشرض  نمى منن ر  من ربي

 
 الفساد بأنواع : السمة السابعة

ع جمنشققضجني  منارنيقق    ققة  ققض   ميققمة  ي يققم عضو ققر عققه خض قق  عةققجم  ن ن ققر نقق  ن ققه ب ققهم مالن ققر
نشققات  ققهل من ققض  ضنققه عةققجم اققة منعققومي جنفرقضققت بضققوجو منقق ضه . جنعنققة ب ققر  ققض  منف ققرم منضققرنة جمإلمموي

ج دققبات ن رضققرا  ققرئمما نن لققأ اققة جمققق  منف ققرم منضققرنة جمإلمموي منةققرئضيه  ج ضققر ي  ققممه منيققج  ارنقق  عرضقق  
يقق  قجيقق  ججم ققع  جضنعققممة منققوبج    ققرإلخطبجط جشققرضل  جعضيةقق  جضدققاجب  باو قق  شو قق  ننن يضققرت ضرايج 
 . منهي ضم  هوعه بعيمما اة     منمجن  جمنض نض  جض  منخروج

  3112نةققم نضقققر منف قققرم منضقققرنة خقققال  متعقققجم  مننققة  عةبقققت  قققةجط منن قققر  منقققم نرنجوي اقققة ني قققره 
نققمينة منشققضجنة  ن رضققرا ب ققوع   بيققوة  ققمما  جشقق   اققة منن ققر  من ير ققة منطققرئفة مناققرنة منققهي يعنضققم منف ققو م

خردقققرا ج قققرئمما اقققة منعالققققرت منضرنيققق  جمإلممويققق   ن قققرَ  منف قققرم منقققهي ي قققوي مننعرضققق  بقققه ضقققه  رنققق  منمجنققق  
ب قلطرن ر منققثال  جاقة عققرن  مإلعقال  جمندققارا  جاققة منض نضق  جمنعالقققرت مالقندقرمي  جمن ير ققي  منمجنيقق   اه 

 ققج ن ققر  ضعضققج  بققه جضنشققربك بدققجوة علققجي  ضقق  منف ققرم نقق  يعققم منف ققرم منضققرنة ض ققوم  ققجم و ضنفوققق   بقق  
 . مإلمموي جض   ر وة منف رم منمجنة

جال ي ققوي مناققمي  بشققاه  قققر وة منف ققرم منضققرنة عقققه عققمة ضاليققيه ضقققه منققمجالومت متضوي يقق   ج عقققه 
 ض ضجعقق  دققغيوة ضققه منضنعققرضليه بققه  بقق  يققمجو مناققمي  عققه عشققومت منضليققرومت منضفةققجمة جمنض ققوجق   ج مننققة

ارنف ققرم منضققرنة جمإلمموي ال ي ققنن اره منضققر  . ي ققوي مننعرضقق  ب ققر علققأ متدققعمة منضاليقق  جمإلقليضيقق  جمنمجنيقق 
منعققر  جيفوطققره بققاضجم  منمجنقق  ج فرتمنققه ا قق   بقق  جي و ققره ارنقق  مإلو ققر  منوم نقق  جينضيرن ققر جيعضةققره ضققه 

  .جمن ي ره منض نضو ارن  منفجلأ جمننبعثو جمندومع برنبالم  جي يممه ضه ارن  مننهضو
عرضققرا علققأ ا ققةرط منم نرنجويقق  يانقق  ( 00)ارنضعلجضققرت منضنققجاوة نشققيو انققأ اه منعققومي جبعققم ضققوجو 

اقة   قف  قرئضقق   3100ايضققر جلق  منبنقك منقمجنة منعقومي اقة  قن   بلقمما ( 076)ضقه  دق  ( 069)منضونبق  
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جنشققيو ضن ضقق  منشققفراي  . ف ققرممجنقق  ضققه مننققة ناققرج  من ققيطوة علققأ من( 011)آخققو عشققو مج  ضققه ض ضققجع 
مج  نانقق  ضو قق  مندققمموة اققة منف ققرم منعققرنضة اي ضققر  01انققأ اه  3104منمجنيقق  اققة آخققو نةويققو ن ققر نعققر  

اه م ققنضومو  ققهل منارنقق  اققة  قق  قققجمنيه  ققرئوة جايققو عرمنقق  . (5).مجننققره شققوي  ج ققطينره  ضققر منعققومي جنيبيققر
رق  عققه مالننقق م  برنم ققنجو منعومقققة من ميققم جبالئاقق  اةققجي جم ققنبمممي   ققربة  ضققه   قق   جمبنعققرم ض ققنضو جضنفقق

مإلن ققره ضققه  رنقق  منا جضقق  مالنارميقق  جا جضقق  مإلقلققي  جمنا جضققرت منضاليقق  ضققه   قق   خققوى  نبشققو ارنقق  
جمنضنلققققوو . منققققبالم منوم نقققق  ضققققه مننققققجماة من ير ققققي  جمالقندققققرمي  جمال نضرعيقققق  جمنثةرايقققق  جمنبيئيقققق  منضنوميقققق 

نارنققق   ققق  بنقققرت ج بنقققرت منفئقققرت من رماققق  جمنفةيقققوة جمنضنج قققط  جائققق  منضثةفقققيه ج دقققار  مت ر قققة ضقققه  قققهل م
    .منمخج  منضامجمة بش   خرس

 
 االستبداد السياسي والت لا االجتماعي: السمة الثامنة

نن لققأ  ققهم من ققض  بنفققرق  مال ققنبممم جضدققرموة اويقق  منفققوم جمن ضرعقق  جمناويققرت منميضةومطيقق  منعرضقق   
منفققق  علقققأ اةقققجي مإلن قققره جاةقققجي منضقققو ة جاةقققجي منطفققق   اه نن قققو  جنن ثققق  ض قققنل ضرت بةقققرت جمنن قققرج  

عرمة اننرج عالقرت منن لط نننن  ض نض  منمجن  مال نبمممي  منةضعي  منفر مة جمنفرشل   . جم نضومو جمس
يق  بضخنلق  ارنمجن  منويعي  ج قلطن ر من ير قي  ُضننة ق  اعليق  نال قنبممم جمنعنق  جمنة قجة  ضنن ق  نلنضي

ج قهل مناةيةقق  ضونبطقق  علققجيرا .  شق رنه منضةينقق   جايققر  منعممنق  مال نضرعيقق  جاةققجي منضقو ة جاةققجي منةجضيققرت
بض نجى جضانجى منجعة منفومي جمال نضرعة جمن ير ة جمنض نجى منثةقراة بقرنبالم جا ق  متضيق  جمننخلق  اقة 

 . منةجى منضنن   منبشوي 
 0930مم ن ر  ه ن جه م نجوي  ضمني  جميضةومطي  جبونضرنيق  اقة  قن  اه منمجن  منعومقي  مننة  ره يو 

علقأ جاقي منم قنجو منضل قة جقبقق  منبقمت بر قنخومج جندقميو منقنفط منخققر   ناجنقت انقأ مجنق  ايقو ميضةومطيقق   
ج دققبات انقققأ بعققم انغقققرت ققققومو مالننققمم  جمقعققق  ناقققت من يضنقق  من ير قققي  منبويطرنيققق  ايققو منضبرشقققوة ج يضنققق  

مإلننر يقق  مإلقطرعيققق   انوم ققَ  اي ققر مالننققق م  باةققجي مإلن ققره جاةقققجي منضجمطنقق  جاةققجي منةجضيقققرت   منعالقققرت
ققة منم ققنجو  رنبققرا جنقق  ن ييقق  منايققرة منبونضرنيقق  جنقق  ي ققه  ققهم ضض نققرا نققجال مننخلقق  منثةققراة جمال نضققرعة . جُنا 

 . جلع  منجعة منعر 
  جن ققه  ققوعره ضققر مخنفققأ اشققعرع (6)0912جقققرمت  ققهل متجلققرع جايو ققر انققأ ادققج  ثققجوة نضققج  

  اققيه ُاولقت مت ققرني  من ير ققي  منفرشققي  اققة 0962منثقجوة منةدققيو ج يضنققت منم نرنجويقق  مبنقممتا ضققه شققبرط 
 اضققم "جب ققهم منضعنققأ منضنعققمم من جمنقق   نقق  منققم نجو . منا قق  جمنضنرجئقق  نلشققع  جاةجقققه جضدققرناه مت ر ققي 

                                                             
(5)

 Ghada Zughayar (2014). Middle East and North Africa: a region in turmoil.  

Transparency International. Available Online: http://blog.transparency.org/2014/12/03/middle-
east-and-north-africa-a-region-in-turmoil/ 

 .   ضدمو  ربي(ض لم  منض لم من رم  00) 0ط -لمحات مال عراق ال رال العشريال. (3102)  ر   ابي    (6)

http://blog.transparency.org/author/gz/
https://www.facebook.com/TransparencyInternational/photos/a.137606059626257.36309.111014922285371/802484779805045/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/TransparencyInternational/photos/a.137606059626257.36309.111014922285371/802484779805045/?type=1&fref=nf
http://blog.transparency.org/2014/12/03/middle-east-and-north-africa-a-region-in-turmoil/
http://blog.transparency.org/2014/12/03/middle-east-and-north-africa-a-region-in-turmoil/
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 نننر قق  منعالققق  بققيه»: ضقر يققانة" منويعققة جضعلققل  منميضةومطيقق مالقندققرم "بدققجم  اققة ضةققر  نققه عقه " علقجي
ي  منميضةومطي  ع  يرا ض  م ميرم درمومت مننفط   ي  نقه  لضقر م مممت منضقممخي  مننفطيق  نلقمج  منضنن ق  منعضل

ج قققهم علقققأ ع ققق  ضقققر ي قققوي اقققة . نلقققنفط  ندقققر  منعضليققق  منميضةومطيققق  برنخلققق  جننوم ققق  مناويقققرت من ير قققي 
ار ننرمما انأ متبار  منضخنلف   اته ار  منميضةومطيق  جاةقجي مإلن قره جمناويقرت من ير قي  . ضنطجوةمنبلممه من

علققأ خققال  ضققر ج . اققة منبلققممه منضنطققجوة نننر قق  طوميققرا ضقق   يققرمة مننققرن  مإل ضققرنة منققممخلة جضقق  مخقق  منفققوم
طنة اقة منقمج  مننربعق  جمنويعيق  ي وي اة منمج  منضنطجوة  ال نبمي من يرمة اقة ضقممخي  منمجنق   ج منقمخ  منقج 

 . (7) «انأ مننطجو من ير ة
الققق  من منيق  بققيه لقع  منققجعة مال نضققرعة جمن ير قة جمنض ققنجى منثةقراة جقققموة منا قر  علققأ اققوس ان قر منع

   .مال نبممم منشضجنة جمنوبي  همت منج    منجمامة
 

 العواقب الو يمة الناشئة عال الواقع االقتصادي العراقي: ثرنيرا 
اه ننقرضة ايققومممت منققنفط منخققر  منضدققمو اققة منمجنقق  منويعيقق  منعومقيقق  منوم نقق   مى  انققأ  رنقق  ه نيقق  
مال ققنبممم جمنن ققلط  انققأ نفققرق   ققر وة مالن رنيقق  نققمى منا ققر  من ققمم علققأ ضققجموم منققنفط منخققر  منضدققمو  جنقق  

   اقة نغييقو بنينقة مالقندقرم ا ضر  جل  ا نومني ي  نلننضيق  منجطنيق  منشقرضل  جخطقط جبقومض  مقندقرمي  ن ق
جمنض نضقققق   جنوم ققققَ  ندققققضي  جننفيققققه  ير ققققرت لققققويبي  ج ضو يقققق  عةالنيقققق   ج  ضقققق  ضومجم ققققر منضققققرنة منض قققق  

جج قم  ققهم .  ضققر بقو ت  قجم و  قلبي  اقرمة  خققوى اقة منمجنق  جمنض نضق . نلضي منيق  مالعنيرميق  جننقجع ض جنرن قر
و  ققضرني  منضنطققجوة جضققه منققمج  مإلقليضيقق  منض ققرجوة مننققة ال نويققم مالن ققرل اققة منا قق  ناييققمما جم ققعرا ضققه منققمج  من

نلعومي  ه يخوج ضه ممئوة مننخل  ب  منقمجومه اقة القك منضوم ق  منو  قضرني  منمجنيق   ج ه يعنضقم علقأ منقمجننيه 
 . من رونيه ايومه جنو ير اة م نيومممنه من لعي 

ت جاقوس منعضقق  اقة منةطرعققرت مإلننر يقق  ج بقو  نلققك من قجم و ي ققم ر منبراق  اققة نوم ق  مال ققنثضروم
منناجيليقق   ب ققب  نققم جو جنةلققس عققمم منضشققروي  مندققنرعي  منعرضقق  جمنخردقق  جمنضخنلطقق   ج يققرمة مننج يقق  
جمال نخمم  اة     ة منمجن  منضمني  جمنع ق وي   جنشقجت مننلقخ  منشقميم اي قر اه نبقم   قهل مت  ق ة بر قنن م  

جاي قققر نبقققو  بجلقققجح ضارجنققق  منا قققر  منض ققققنبميه . ضقققه منققققمخ  منةقققجضةن قققب  ض ضققق  ضقققه ايقققومممت منقققنفط  ج 
 . م نولرت مننر  ب هل منطوية  منضلوة برالقندرم منجطنة جبرنض نض 

جن ققققه اققققة همت منجقققققت ننشققققا  ققققر وة ضةدققققجمة ج رماقققق  نشققققيو انققققأ ارنقققق  مالونبققققرط جمننبعيقققق  نفئققققرت 
ن قققعأ مننخبققق  منار ضققق  انقققأ اخلقققرع اوممة  قققهل منضقققج فيه جمنض قققنخمضيه نلمجنققق  منويعيققق  جنلا ققق  منةقققرئ   اه 

                                                             
ضجق  مناجمو منضنضمه  منعمم   . نعوي  عرم  اب . االقتصاد الريعي ومعضلة الديم راطية(. 3100) اضم علجي   (7)

 .www.ahewar.org.  نشويه منثرنة/ 2  (2141)
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وممنققه جار رنققه جضدققرناه مت ر ققي  ان ققر ضعلققل   بيققوة اققيه . منفئقرت ن ققر جمنققما  ب ققر نن ققجه لققم منض نضقق  جمس
ندقب  مت  ق ة منضمنيق  جمنع ق وي  جن ققب  عرنيق  ضقه من ق ره ضقه منعققرضليه اقة    ق ة منمجنق  ج اقومم عققرئالن   

ايقرن   نلمجنقق  منويعيق  جإلوممن ققر جضدقرن  منفئقق  منار ضق  منض ققنبمة جمنوثق  اققة خرلقعيه اققة ضعيشقن   جنجعيقق  
 .نف يو ر جضضرو رن ر

 ضر ننشا ارن   خوى ضه مننبعي  جمنضدقرن  منضشقنو   بقيه منفئق  منار ضق  منضنر لق  إلوممة جضدقرن  
فط منقمجنة جنلقك منضدقموة منشع  اة منمجن  منويعي  جبيه منمج  منض قنجومة نلقنفط منخقر  جمنضنا ضق  ب قجي منقن

اايه ننعوس ضدقرن  منض قنجوميه نلقنفط منخقر  انقأ ضخقرطو ضعينق   ضثق  مننقاضي   ج ا قومت . نل ل  منضدنع 
   بقرنعومي جاقيه بقم  0960ن قن   21نعميالت علأ مالضنير مت منةميض    ضر اد  ايه دقمو ققرنجه وقق  

م من ققجايينة  ننطققجيو قطققرع مندققنرع  منناجيليقق   منعققومي ينعرضقق  ضقق  منققمج  مالشققنوم ي   جخردقق  ضقق  مالناققر
بقققم ت منقققمج  منو  قققضرني  من بقققوى جشقققو رت منقققنفط مالان رويققق  منمجنيققق  برننقققدضو لقققم منن قققر  من ير قققة من ميقققم 

  لقم 0962إل ةرطه جمنض رعمة اة ن ل  من لط  ضه قب   عجمن ر   ضر اد  اة منةال  شقبرط اقة  قن  
ايققو "نشققيو منضعلجضققرت منمبلجضر ققي  جمنضخربومنيقق  انققأ منققمجو  .  ققوي  قر ققمن ض جويقق  متجنققأ جا جضقق  عبققم من

مننقققمخ  من قققوي "اةقققم  قققرت اقققة من نقققر  منضج قققج  . نلجاليقققرت منضناقققمة متضوي يققق  اقققة منةقققال  شقققبرط" منو قققضة
ه ا»: انةيقب قهم مندقمم ضقر  "جيليقر   يضقره"نل رنق  " 0962-0912 ضقمةمنرت منضنامة اة منعومي خال  نلجالي

ن   ومابيه اقة معق  مالنةقال  ج رنقت ... منضخططيه مالضوي يه قووجم  ه ا   منبع   ي جه اة منضةمض  جمس
ن ققر... من ققة آي  ي علققأ علقق  بضققر ياققم  ضخبققويه ممخقق  اقق   منبعقق  جن ققه نقق  ي ققه نققمي ر  انققأماعققت  جمس

بقج ويق  ضقه علقج منقج موة منبعثيق  مننقة ُشق لت بعقم  جضقه من رنق  منعومققة  قض  ...عضليقرت  يطوة علأ  ي 
مالنةققال   ققرنة منف ي ققة جمن ثيققو ضققه منعققومقييه بققاه ج رنقق  منضخققربومت منضو  يقق  عضلققت ضقق  اقق   منبعقق  قبقق  

ج قجم نجمطقب  نقمي ر ضعلجضقرت عقه"ه  رش   جمم ج يو خرو ي  قر    بلق  بنقوج   ه ج مونقه  قره  مالنةال   ج 
 .9«"بيه منبع  جمن ة آي  ي

جضقققه من قققجم و منبقققرو ة اقققة ج  ققق  نشقققرط منةقققجى منار ضققق  اقققة منمجنققق  منويعيققق   جب قققب  منعقققمم  منثةققق  
جمنعقققممت بقققيه من قققلطرت منقققثال  جبقققيه منغرنبيققق  منع ضقققأ ضقققه منض نضققق  نغيقققر  منميضةومطيققق  جمنايقققرة منم قققنجوي  

يقق م   ققعة منا ققر  منجملقق  انققأ مضققنالك نو ققرن   بيققوة ضققه من ققالح  منضققرنة جمإلمموي   ققره جضققرجنفققرق  منف ققرم 
من قي  جمنشقوط  جمتضقه منقممخلة جمت  ق ة منخردق  )جمنناج  انأ ع  وة مالقندرم جنشق ي  ققجمت ع ق وي  

                                                             

نو ضقق  عبققم من ليقق  . لحااديب باادعم مااال الواليااات المتحااد غيياار النظااام فااي العااراق اجااجور ت(. 3102)جيليققر   يضققره   9
  . 3116 من رضع  منبجنين ني ي  اة جالي   رنيفجونير  بجضجنر و رن  ضر  نيو اة مننرويخ   .منبموي

 

http://www.iawvw.com/research-studies/980-1958-1963
http://www.iawvw.com/research-studies/980-1958-1963
http://www.iawvw.com/research-studies/980-1958-1963
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جيض قه  ه .   تن ر نويم بهنك ا  رت منشقع  جقضعقه جواقس ضطرنبقه جمنبةقرت اقة من قلط (من وييه جمنضخبويه
 . اةية  اة ضر اد  جياد  انأ مآله برنعوميننرب   هل من

ج قره اقة ضةقمجو منضبقرن  منضرنيق  مننقة ج  قت انقأ مآله نعاقومس منع ق وي  ضقه  رنق  منا جضققرت 
منعومقيقق  منضنعرقبقق   ه نخلققي ايققرة ومئعقق  ينضنقق  منشققع  اي ققر برناويقق  جمنميضةومطيقق  جضضرو قق  اةققجي مإلن ققره 

. جننضي  مالقندقرم منقجطنة جمننشقغي  منجم ق  جنا قيه ض قنجى منضعيشق جاةجي منةجضيرت جمنعممن  مال نضرعي  
هم  قره ا ق  دققمم  ا قيه  ققج مننضقجهج منةققجضة منشقجاينة جمال قنبمممي  اققاه مننضقجهج من ميققم يضثق  منا قق   جمس

ان ضققر نضجه ققره ي ققننممه   ر ققرا انققأ   من ير ققة منطققرئفة جمال ققنبمممي منققهي يةققجمل اقق   منققمعجة مإل ققالضي 
 .منع  ي  من رئمة بيه مضنالك ضجموم مننفط منضرني  جاير  منميضةومطي منعالق  

 
 طبيعة البنية الطب ية الرا نة بالعراق :ثرنثرا 

ضه ايو من    ضضرو   مننالي  منطبةة برنعومي اة جقت ال نج م اادقرئيرت مقيةق  جضفيقمة نلباق  
 . منعلضة

م  اققمم    ققر  ايققوت من ثيققو ضققه بنيقق    جقعققت بققرنبال(3104-0921)اخققال  منفنققوة منجمقعقق  بققيه 
منض نضق  ج ثقوت  ققلبرا علقأ منبنيقق  منطبةيق  منضشقج    دققالا ضقه خققال  ناثيو قر منضقمضو علققأ منبنيق  مالقندققرمي  

عرنضيق  منثرنيق  جمخنفرت من ثيو ضه ضنشدت مندنرع  منناجيليق  مننقة  قيضقت خقال  منفنقوة مننقة  عةبقت مناقو  من
ة نفرقضقققت اي قققر منم نرنجويققق  جنعقققممت مناقققوج  منضقققمضوة  منممخليققق  ضن قققر ا قققة انقققو . 0979/0921  قققن انقققأ 

منبويطقققرنة نلعقققومي  جضقققه ثققق  اقرضققق  منا ققق  -جمنخرو يققق   جمنادقققرو مالقندقققرمي منقققمجنة جمالاقققنال  متضوي قققة
منطرئفة من ير ة جنفرق  جمإلو ر  جمننشرو منف رم منضرنة  ن ر   رئم ضعضج  به  ججققج  منعقومي علقأ اراق  

 .  (3104-0921)  مت لي  جاير  منننضي  مالقندرمي  علأ مضنممم منفنوة منجمقع  بيه مناو 
يشقق م منعققومي منققوم ه نضققجما ض ققنضوما اققة ائقق  منبو جم يقق  منطفيليقق  منضج عقق  علققأ ض ققرالت عميققمة ايققو 

فئق  يانق  جدقرو  ق ت ضقه ضضثلقة  قهل من. اننر ي    ةطرعرت من ض وة منعةرويق  جمنن قروة جمنضلقروبرت منضرنيق 
ضوم   ض ض  اقة من قلطرت منقثال  مننشقويعي  جمنننفيهيق  جمنةلقرئي   ج ق ت آخقو يعضق  اقة منضةقرجالت جمنعةقرو  
ج ق ت ثرنق  يشقو  علقأ منعةقجم مننفطيق  جمن قالح جعلقأ مقندقرم منقنفط منخقر   ج ق ت ومبق  يشقنغ  اقة منن قروة 

و منضونبطققق  ضبرشقققوة برنشقققو رت منن رويققق  منخرو يققق   ج ققق ت خقققرض  يلنةقققة اقققة طبيعققق  نشقققرطه بفئققق  من قققجضبوممج 
مت نبي  جمننقة نعضق  ندقرنا ر  ج ق ت  قرم  يضقرو  نشقرطه منضقرنة اقة منضلقروبرت منضرنيق  ج قجي متجومي 

 . مننةمي 
اه  هل مت  مت  ج منضومن  ضه منفئرت منطفيلي  ال نعنضم اة   لج  ايرن قر جضعيشقن ر علقأ وجمنب قر 

ر من ثيوة ا ق   بق  جعلقأ من قات مناقوم  ج  قرني  نشقرط ايقو ضشقوجع  ن قنن   منا جضي  منعرني  جمضنير من 
اه  ققهل منفئقق  منغنيقق   ققمما جمنضنخضقق  برنضققر  مناققوم  نةققج  بن ويقق  من ثيققو ضققه .  ضققجم  منمجنقق  ضققه منبققرطه  يلققرا 

ج ققة مننققة  ضقجم  منققبالم برنعضلقق  مندققعب  انققأ منخقروج جن ققر ا ققربرن ر اققة منبنققجك مت نبيق  جقدققجو ر منعققرضوة  
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يض قققه معنبرو قققر ضقققه منفئقققرت منوثققق  اقققة  ير قققرن ر منضنعقققممة من جمنققق  جمنضبهيققق  نالقندقققرم جنلض نضققق  جنلضمينققق  
ان ققققر ننققققج ع علققققأ . ج ققققة ضنر لقققق  عضليققققرا نلننضيقققق  مالقندققققرمي  جمننةققققم  منالققققروي بققققرنبالم. جمنويققق  اققققة آه

ان قققر . ي  ضققه مننققراينيه منف ويقق  جمن ير ققي متاقق م  منار ضقق  همت منخلفيقق  منمينيقق  منطرئفيقق  جمنةجضيققق  منشققجاين
 .ائرت نلاي  امح متلومو برنض نض  منعومقة جبض نةب    يرنه

اققرنجمق  منةققرئ  بققرنعومي جمن ر ققرت نطققجول منوم نقق  يققماعره ب ققهل منفئقق  مال نضرعيقق  خققروج اطققرو منطبةقق  
ل  نلشقققع  جضقققجموم ل منضرنيققق  علقققأ طويةققق  منةطقققط منج قققطأ جيدقققنفرن ر اقققة خرنققق  منفئققق  منار ضققق  منوثققق  منض قققنغة

ج قققة ضعوقلققق  ن ققق  نةقققم  ضنشقققجم نلخقققوجج ضقققه ض قققننة  منطرئفيققق  من ير قققي  مآل قققه جمنضفقققو ي نلدققق  . من قققضره
جمنن ي  منجطنة جمال نضرعة  ا ة ن نخم  من جيرت منفوعي  منةرنلق  بقمالا عقه م قنخمم   جيق  منضجمطنق  مناقوة 

 . جمنضن رجي 
ة ضه ضنج طة جدقغرو منضقج فيه جمنعقر  وجمنقب   ضقه خ ينق  منمجنق   ضر نننشو برنبالم ض ضجع   بيو 

جاقققة  قققهل . (9)جنعقققي  ن قققب  عرنيققق  ضقققه من ققق ره ضقققه عقققرئالت منضقققج فيه جمنض قققنخمضيه  علقققأ  قققهل منوجمنققق 
منض ضجعقق  ن ققم ائقق  منيققر ضققه ايقق  منومنقق  جض ققنجى منضعيشقق  جنجعيقق  منايققرة  جائقق  ج ققطأ  قق  منفنيققجه  ج 

جيض ققه  ه نققمخ   ض ققوة  بيققوة ضققه منضثةفققيه . رط من ققي  جمنشققوط  جمتضققه منققممخلةمننةنيققجه جمنضققمومت جلققب
منهيه ينج عجه اة منغرن  متع  علأ منضونب  منج طأ جمنمنير جال ن م بين   ضقه منفئق  منعليقر اال مننقرمو منقهي 

 ! دب    تما ضه منا   جضه جعر  من لطره
   مما ضه من  ره نا   علأ ائ   شبرل منبوجنينروير  جي م ضننب   جلرع عومي منيج   ض وة جم ع      

ائ  جم ع   رضشي  جوث  اة ض نجى ضعيشن ر جنجعي  ايرن ر ج ة ايو ض بجن  عه جمقع ر منوم ه  جن ن ر 
ا   اة منغرن  متع  عرطلجه عه منعض  . اة منغرن  متع  نعي  جلعرا ا ويرا جثةرايرا جم نضرعيرا ضنخلفرا 

ان   يعرنجه ضه . جبرع  ضفوم ج جمن  اة منشجموع ج ض وة مناضرنيه جمن نر يه جمنشارهيهجعضر  ضج ضيجه 
منفةو منضرنة جمن    بش   عر  جمنفرق  منف وي  اة آه  ج   منهيه اة منغرن  متع  يعيشجه نات خط 

بلغت ن بن   علأ جاي نةميو ج موة   جمال نضرعي  جمنثةراي  جمنهيه منفةو جعلأ  رض  منايرة مالقندرمي
  ج ة ن ب  ايو جمقعي   اه ان ر   ثو ضه هنك جند  انأ امجم 3102اة منعر  % 09مننخطيط منعومقي  

ضه ض ضجع  %21اة منجقت منارلو انأ ا   نةميو ج موة مننخطيط منعومقي  جمونفعت   33-31%
نأ منجمق  منوم ه  جخرس اة  عةر  م نيرح   ج ج وق  ضنجمل  برنةير  ا3104اة منعر     ره منعومي

                                                             
:  ح اةضنر. ضجق  شب   مالقندرمييه منعومقييه .الطب ة الوسطى في العراق(. 3104)ض  و ضاضم درن     (9)

http://iraqieconomists.net/ar. 
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  جمنعرطليه عه منعض  تجضه بيه منفةوم 10.منضجد  جعضج  ضارا   نينجى جضنرطي  خوى ضه او  منعومي
جني  جام    يض ه  ه ن م منةجى مإل الضي  من ير ي  منضنطوا  جمإلو ربي   ولي  درنا  جضاوجث  

 .   ن    عنردو نفعرنيرن ر مإلو ربي 
ر منطبةقق  منعرضلقق  منعومقيقق  اةققم نةلققس ا ض ققر جج ن ققر مننققجعة اققة منبنيقق  منطبةيقق  منعومقيقق  منارنيقق   ضقق

جقققم من قق  ج جم ققر ن ققبيرا اققة قطققرع منننةيقق  عققه منققنفط جم ققنخوم ه  . برنةيققر  انققأ  ققبعينرت منةققوه منعشققويه
معيقيه  قرنجم يعضلقجه اقة اة ايه نةلس عمم ر  ثيوما اة منةطرع مندنرعة منناجيلة جاة من ومع   عضر   و 

ج قققهم منعرضققق  يقققونبط بقققمجول بلقققع  . ضب  قققرت منمجنققق  من ومعيققق  جاقققة ضاطقققرت منض قققرئه جمنضعقققممت من ومعيققق 
منبو جم يقق  مندقققنرعي  منعومقيقق  مننقققة نوم ققق  ا ض ققر جج ن قققر مننققجعة جمجو قققر جناثيو قققر اققة منايقققرة مالقندقققرمي  

. جمنبيوجقومطيق  جمنعةرويقق  جمنضةرجنق  جمن ققجضبوممجو منن ققرويجمال نضرعيق  جمن ير ققي  ندقرن  منبو جم يقق  منطفيليقق  
ان ققر منبو جم يققق  مندقققنرعي  منجطنيقق  منضنج قققط  مننقققة نعبققت مجوما ض ضقققرا اقققة مننلققر  منقققجطنة اقققة متوبعينقققرت 
جمنخض قققينرت جمن قققنينرت ضقققه منةقققوه منضرلقققة ثققق  نلةقققت لقققوب  قر قققي  اقققيه  دقققمو منن قققر  من ير قققة منةقققجضة 

 .0964اضي   ن  منعوبة ا ومتمت منن
اه لقع  ا ق  جمجو منبو جم يق  مندققنرعي  يةقجم انقأ لقع  ا قق  جمجو منطبةق  منعرضلق   ج قج ضققر 
نعيشققه منيققج    ضققر يةققجم انققأ لققع  اققة منققجعة مال نضققرعة جمن ير ققة ضن ليققرا اققة ا ققو جثةراقق  منض نضقق  اققة 

نقأ لقع  منةقموة علقأ بنقرت منض نضق  منضقمنة منعومققة  اه   ه  قرنيه منطبةنقيه  ضقر ارضلنقر منضوال  منوم نق   جمس
منض نض  منضقمنة منقميضةومطة جبرننعقرجه منجثيقي ضق  ائق  منضثةفقيه منعقومقييه همت منقمجو منضاقمجم ارنيقرا  ب قب  
مجو منا جضق  منضج ققه لقم منف ققو مناقو جمنثةراقق  جمنميضةومطيق  جض راان ضققر بضخنلق  من ققب  جمنج قرئ  جمعض ققر 

منضقققونبط ب ض قققوة ضقققه شقققيجم منقققميه منضننفعقققيه جبقققرتا م  مإل قققالضي   ايقققو منضاقققمجم جنبني قققر نلف قققو منو عقققة
 .من ير ي  منطرئفي 

 ضر ائرت منفالايه ا   ال يعرنجه ضه شا  منضرت جخدجب  متوس منضنقم جوة اا ق   بق  جيعقرنجه 
ني  ضقه عققجمة شقيجم منعشققرئو ج بقرو ضققالك متوملققة من ومعيق  جنةرنيققم منعالققرت شققبه مإلقطرعيق  منبرنيقق  ج  ققر

جنقق  يعقم  نققرك  ي م نضققر  اعلقة برن ومعقق  جايققرة . نج يق  منضادققج  من ومعققة انقأ منجمققق  منعومقققة اقة من ومعقق 
جنغوي  ير   منا جض  منقبالم برن قل  من ومعيق  جمندقنرعي  منض قنجومة ضقر ال يف ق  . منفالايه جمنوي  منعومقة

 قق ره منويقق  ندققرن   قق ره منضمينقق   عققمم جقققم نوم قق .  ي ض ققر  اي ققربة ننطققجو مندققنرع  جمن ومعقق  بققرنبالم
منفةققومت جمنضعقققج يه جمنعقققرطليه عققه منعضققق   جندقققرن  منةققجمت منع ققق وي   ي من قققي  جمنشققوط  جمتضقققه  اه بلققق  

                                                             
  ج ه (%21) من قربي  ه قو  ه ن قب  منفةقو اقة منعقومي بلغقت ج يق  ج موة مننخطقيط مهدي العاالقاة ندوي  نلم نجو     10
 :ضجقققق  ج رنققق  منضقققمى نعنبقققرت اقققة  3104 قققبنضبو / يلقققج  7نشقققو منندقققوي  بنقققرويخ  .ضقققه طرققققرت منبلقققم ضعطلققق %( 41)

http://almadapress.com/ar/news/  
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ج ققج  علققأ وققق  بلغققه نعققممم منةققجمت منض ققلا  اققة نققرويخ . نعققممم   ارنيققرا   ثققو ضققه ضليققجه جوبقق  منضليققجه اققوم
 . منعومي  له

ه نةققج  بققاه جعققة منطبةقق  منج ققطأ اققة  البين ققر ضققر يقق م  بعيققمما عققه منققجعة جال نن ققرج  مناةيةقق  اققي
منلوجوي إلمومك ضر ي وي برنعومي جضر ينبغة  ه ي جه عليقه   ضقر ال يعقة  ق   اومم قر مجو قر اقة منض نضق   
جبرننققرنة اققاه  ققهل منن ققب  من بيققوة ضققه  ققهل منفئقق  ن ققر   شققرتت     بققت اققة م ققنضومو منجلقق  منضا ققرجي منةققرئ  

 . ارنيرا جمنض مم بضخرطو  مي   ثيوة
هم ضققر  لققي  انققأ  قق  هنققك لققع  منقققجعة نققمى منفئققرت مال نضرعيقق  منفةيققوة جمنضعققج ة ضققه   ققق    جمس
جمجو منفئققرت منوثقق  منار ضقق  ضققه   قق   خققوى  جمجو منضب  ققرت جمناققج مت منمينيقق  ضققه   قق  ثرنثقق   جنققاثيومت 

 نققر عضققي مت ضق  جمنضانقق  مننققة نجم قه منض نضقق  منعومقققة مج  من قجمو جمنجاليققرت منضناقمة ضققه   قق  ومبعق   تمو 
 .      اة منضوال  منوم ن 

مننققة نشققروك اققة  Petite bourgeoisie" منبو جم يقق  مندققغيوة" ضققر ائقق  منضثةفققيه انعنبققو لققضه ائققرت 
جنقرويخ  .رنعوميبنرت مإلن قره ا ويقرا جثةرايقرا جوجايقرا جم نضرعيقرا ج ير قيرا  ج قة ضب لق  ته نلعق  مجوما اي ربيقرا بق

منعومي منامي  شر م علقأ مجو  قهل منفئق  مال نضرعيق  منطليعيق  اقة اةبق  قبق   جبشق   خقرس  بعقم مناقو  
منعرنضيققق  منثرنيقققق  انقققأ منجقققققت منارلققققو بقققرنوا  ضققققه  قققق  مندقققعجبرت جمننعةيققققممت مننققققة دقققرابت جضققققر نقققق م  

 . ندرا  عض  منضثةفرت جمنضثةفيه
جيض ققه مإلمعققرت بققاه ن ققب   بيققوة . جقعيه  اققة منققممخ  جمنخققروجائقق  منضثةفققيه بققرنعومي ضج عقق  علققأ ضقق

جض ضق  ضقه ضثةفقة جضثةفقرت منعقومي نعقي  جنعضق  اقة منخقروج  جن قه ينج قه اعل ق  اقة منغرنق  متعق  دقج  
 ضر منن ب  من بيوة مننقة نعضق  اقة منقممخ  اضج عق  علقأ من ر قرت عقمة   اضقن   ضقه . منممخ  جندرن  منممخ 
ه جعققر  من ققالطيه جمنضققمماعيه عققه منض ققنبميه جعققه منم نرنجويقق   ج منن ققر  منطققرئفة  دققب  يشقق    قق تما ضقق

جقرمة  هم منن ر   ج   ضه ضشج ة جضعوقلقة مجو جض ضقرت منثةراق  جمنضثةق أ اقة اقيه  دقبات ن قب  ض ضق  
ضققققن   نبققققه  قدققققروى   ققققم ر ننغييققققو منارنقققق  منوم نقققق  ندققققرن  منثةراقققق  منعومقيقققق  مناققققوة جمنميضةومطيقققق  جواققققس 

نضاققرجالت منض ققنضين  إلبعققرم منضثةفققرت جمنضثةفققيه عققه نعقق  مجو قق  منضطلققج  اققة منايققرة منثةرايقق  جمال نضرعيقق  م
 . جاة منننجيو منضطلج  ننغييو منعةلي  جمنارن  منض وي  منوم ن  مننة يعي  منشع  نات جطان ر
مناويقق  جمنايقققرة  اه منضثةفققرت جمنضثةفققيه منققهيه يعقققجه مجو قق  منثةققراة جمال نضققرعة  ققق  اضلقق  ضشققرع 

منميضةومطيققق   ج ققق  منقققهيه يشقققرو جه بفعرنيققق  اقققة انقققروة منطويقققي دقققج  منض نضققق  منضقققمنة منقققميضةومطة جاةقققجي 
جن قه  ققهل منضشقرع  يقومم ا ق  نجو قر جمجو قر جناثيو قر عققه . مإلن قره جاةقجي منةجضيقرت جمنعممنق  مال نضرعيق 

نضنخلفقق  منضليئقق  برنخوماققرت ج عضققر  منشققعجهة منغرنبيقق  منع ضققأ ضققه  اققومم منض نضقق  ندققرن  منف ققو جمنطةققج  م
جضقق  هنقققك اققاه ائققق  منضثةفقققرت . مننققة نعضققق  علققأ بققق  مننخلقق  جضاروبققق  منننققجيو منقققمينة جمال نضققرعة بقققرنبالم

جمنضثةفققيه نشقق    قق تما ض ضققر ضققه منطبةقق  منج ققطأ  جنققي  منشققويا  منعليققر ضققه  ققهل منطبةقق   جمننققة يض ن ققر  ه 

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPetite_bourgeoisie&ei=BG43VaeZLcengwSz6oDICQ&usg=AFQjCNGS8ng5gVx6J0apcGGYalnQNxkPAA&bvm=bv.91071109,d.cWc
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منف ققو ضققه نخلفققه جننققجيو عةققج  مننققر  ن ققة ن ققعأ جنشققروك اققة مننغييققو  نناضقق  ض ققبجني   بيققوة اققة نخلققيس
 . منضنشجم

 

 الدولة العراقية والفئات الرثة الحاكمة: ومبعرا 
ه منةقومتة منضجلققجعي  منضنانيقق  نجمققق  مالقندققرم جمنض نضقق  بققرنعومي  جن قق  منمجنقق  مالنارميقق  جطبيعقق  ا

  جضقققر آ  انيقققه منجلققق  بعقققم م نيقققرح ققققجمت مإلو قققر  من قققلطرت منقققثال  اي قققر  ج ير قققرت منا جضققق  مالنارميققق 
نض ققرارت شر ققع  ضققه منعققومي  ( ممعقق " )منمجنقق  مإل ققالضي  اققة منعققومي جمنشققر "منققمضجي ناققت قيققرمة نن ققي  

ن ش  ننر بضر ال يةب  منشك اه   تما   ر يرا جارنبرا ضقه مننخبق  منار ضق  منارنيق  مناقمو ضقه ائقرت م نضرعيق  
  ج قة "منفئقرت منوثق "  من لخ عن قر جناقج  انقأ منفئقرت مننقة  طلقُي علي قر ضدقطل  ضشي   ث رضشي  جايو  ر

 ".منبوجنينروير منوث "ني ت همت منفئ  مننة ُ طلَي علي ر اة متم  من ال ي ة منضرو  ة ضدطل  
  ينطبققي علققأ من ق ت مت بققو ضقه مننخبقق  من ير ققي  منعومقيق    ققجمت   ققره "منفئققرت منوثق "ضدقطل   اه 

 قق ت اققة من ققلط  منننفيهيقق     اققة من ققلط  مننشققويعي     من ققلط  منةلققرئي      ضققه ي لقق  ضققن   علققأ  ققهم من
جعضليق  اننققرج ضثقق   قهل منفئققرت منوثقق  ايقو ضنجقفقق  بقق  . ضةرعقم جثيققوة اقة بةيقق     قق ة منمجنق  جمنةققجمت منض ققلا 

 .جنأ ضه  هم منضةر  ة عضلي  ناج  جديوجوة ض نضوة برالونبرط ض  من ضرت مننة جومت اة منفةوة مت
ج هل منفئقرت منوثق  من  ينق  ن قعأ انقأ مالاننقرت علقأ طويةق  منةطقط من قضره جن قنن   ضقجموم منمجنق  

ج قققهم من ققق ت منضقققبثو . ضقققه منبقققرطه جبا قققرني  ضرايجيققق  ضعوجاققق  ج  قققرني  منوشقققرجى جمنن ققق  جمن قققل  منعلنيقققيه
ضناققه  ققلج ي  ضعينقق  جمس ققومتمت ضاققممة  اه جمنار قق  اققة مننخبقق  منار ضقق  يطبقق  عضقق  منا جضقق   لققه جيضيقق ل جي

ن عأ  هل منفئ  ضه خال     هنك جايول انأ انعر  جنج قي  قرعقمة منفئقرت مننقة يدقطل  علي قر برنطفيليق   
 ققجمت   قققره هنقققك اقققة قطقققرع منضلقققروبرت منضرنيققق      اقققة قطقققرع من ض قققوة منعةرويققق      اقققة قطقققرع منضةقققرجالت 

  اققة قطققرع منن ققروة منخرو يقق  جمنممخليقق      اققة منض ققرالت مالقندققرمي  جمنعةققجم مننفطيقق  جم ققنيومم من ققالح   
جنبققو   نققر انققأ  رنقق  هنققك نلققك منعالقققرت جمن ققلج يرت منعشققرئوي  مننققة نقق  . جمإلممويقق  متخققوى جاققة منض نضقق 

نعققم نن قق   ضقق  منةققوه منجماققم جمنعشققويه  بقق  نعققجم انققأ عالقققرت ضققر قبقق  منو  ققضرني   ج انققأ   ققج  ضققه منفنققوة 
ج قة ن يقم اقة منجققت . نة  ره منعومي يئه نات جطاة من يضن  مال نعضروي  منضبرشوة ج ير قرن ر مالقندقرمي من

همنققه ضققه معنضرم ققر علققأ شققيجم منققميه جمنضب  ققرت جمنضو عيققرت منمينيقق  جعلققأ انرجم ققر عضجضققرا  تن ققر نضققرو  
 . ننجع  اة منبالممنطرئفي   جبرننار  م ض ر  اةرا  ج برطالا  نناوك جنعض  منضرايرت منض

ارنجلقق  منةققرئ  بققرنبالم . اه منجمققق  منعومقققة يشققيو بجلققجح انققأ نققم جو ض ققنضو اققة متجلققرع منعرضقق 
يع ققق  نشقققرب را ع يبقققرا يخقققم  علقققأ منضقققمى منةويققق  ضدقققرن  مننخققق  منار ضققق  ضقققه منفئقققرت منوثققق  همت مننعضققق  

 نض  منضمنة  بق  ينو ق   ض قر ج قج و مناميث  مننة ال ي ض ر باي ار  ننضي  جنطجيو مالقندرم منجطنة جمنض
نشققرط ر علققأ  ققب   يققرمة ثوجن ققر ضققه  ققوق  منضققر  منعققر  جنع ققي  ا ققربرن ر منضدققواي  منخردقق  علققأ ا ققر  

 . مالقندرم منجطنة جقجت منشع 
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 يقق  ناققرا  علقأ منجلقق  منةققرئ  جعلققأ ج جم ققر : اققة  قم    ر ققة  ققج جينو ق  ه ققرت منفئققرت منوثقق 
ممضنه بضر ي  جن ن قر .    اة  يرمة اوس ن ب ر نضجموم منمجنق  جمس ق رت منشقع  جضنق  مان ر رنقهاة من لط  جمس

" منفئقرت منوثق "انأ اة  هل منةلي  اشلت اة مالانفر  جمنمارع عه  وس منعقومي ججامنقه  اه  قضات  قهل 
 .   مجمةجمانالنه نضر يةو  ضه ثل  ض را  منعومي اة انوة  ضني  قديوة ال نن رج   يرضرا ضع" ممع "بر نيرح 

نقق  نخقق  منض نضعققرت منو  ققضرني  ضققه ج ققجم ضثقق   ققهل منفئققرت منبينيقق  مننققة نبققو  اققة ضوماقق  جانققومت 
مننةرنيققق  اقققة اطقققرو منقققنضط مإلننقققر ة منو  قققضرنة  ج اقققة  ثنقققرت عضليققق  منناقققج  ضقققه منقققنضط من قققربي نلو  قققضرني   

جيخنلقق  مجو جنققاثيو  ققهل . هج ققهنك اققة ضوالقق  مننققوم   منبققممئة نققو   منضققر   ج انققأ اققة ضوالقق  ضنطققجوة ضنقق
جنشقققات ضثققق   قققهل منفئقققرت اقققة منبلقققممه مننرضيققق  بفعققق  . منفئقققرت اقققة منضوماققق  منضخنلفققق  ضقققه نطقققجو منو  قققضرني 

من ير ققققرت مننققققة ضرو ققققن ر جاولققققن ر منققققمج  مال ققققنعضروي  علققققأ مقندققققرميرن ر جبرننعققققرجه منجثيققققي ضقققق  منفئققققرت 
ة منومالقق  نلنطققجو مندققنرعة جمنننضيقق  مالقندققرمي   ج مال نضرعيقق  منضونبطقق  بققنضط مإلننققرج ضققر قبقق  منو  ققضرن

جققم نشقات ضثق   قهل منفئقرت منوثق  اقة منقمج  . منضعوقل  نقه جمنض رااق  لقم مناممثق  جنغييقو منبنيق  مال نضرعيق 
مننقققة اضلن قققر عنقققمضر جدقققلت انقققأ  ئمالشقققنوم ي  متجوبيققق  ج ا مب قققر منار ضققق  تن قققر نخلقققت عضليقققرا عقققه منضبقققرم

جيض قققه  ه نلنةقققة بنضقققرهج ضقققه  قققهل .   قققبر  من يرو قققر ضقققه منقققممخ   جالا جقبققق   ققق  شقققةتمن ققلط   ج قققره   ققق  
 .منفئرت منوث  اة منديه ج جبر ج جوير منشضرني 

هم  ققققره منعققققومي قققققم عققققو  منفئقققق  من رضشققققي   ج منوثقققق  اققققة  قققق  من يضنقققق  منبويطرنيقققق  علققققأ منعققققومي  جمس
ر ضققق  منضعبقققوة عقققه ضدقققرن  شقققو رت منقققنفط جمن ير قققرت مالقندقققرمي  جمال نضرعيققق  مننقققة ضرو قققن ر مننخققق  منا

مالان رويققق  جمجن قققر منو  قققضرني  جضدقققرن  ائققق  من قققجضبوممجو منن قققروي ج بقققرو مإلقطقققرعييه جمنضال قققيه نقققعوس 
من ومعي  جاة    مقندرم نفطقة ويعقة  اال ان قر نق  ن قه همت نقاثيو  بيقو علقأ منض نضق  جمالقندقرم منعومققة 

 .ه اة منا   بش   ضبرشواة    منا   منضل ة   ضر ان ر ن  ن 
  ناققت من يضنقق  منضبرشققوة 0962ثقق   دققب  منعققومي اققة  قق  ا قق  منبعقق  جمنةققجضييه مبنققممتا ضققه  ققن  

ن ققهل منفئققرت منوثقق  ب قق  ن عرن ققر مننمضيويقق  جضققر  او نققه ضققه عجمققق  جخيضقق  علققأ منض نضقق  جمالقندققرم منققجطنة 
م منالاةقق  ناققت  ققيطوة منةققجضييه جضققه ثقق  جقققم نجمدقق  ج ققجم  ققهل منفئقق  اققة منعةققج . جض ققنةب    يققر  منعققومي

 . منبعثييه  جبش   خرس ضنه ضنند  منعةم مننر   ضه منةوه منضرلة
جضقق  نفققرق  عجمققق  مناققوج  جمنادققرو مالقندققرمي جمن ير ققرت مالقندققرمي  جمال نضرعيقق  منضنر لقق  

ثو  قققهل منفئققق  نضدقققرن  منشقققع   من قققعت قرعقققمة منفئقققرت مال نضرعيققق  من رضشقققي   جضقققه ثققق  نبلقققجوت   ثقققو اقققا 
مال نضرعي  منوث  منجم قع  جمنضن قع  بر قنضومو جمنضننجعق  ضقه ايق  منضناقمو منطبةقة  جم ممم مجو قر اقة منفنقوة 

نةققم  رنققت قيققرمة منبعقق  جمنا قق  منبعثققة مننضققجهج منفعلققة نلفئققرت منوثقق  مننقققة . مننققة  ققبةت  ققةجط منم نرنجويقق 
منضاققه جمن ققجمو  جمنضققجت منشققني  نضئققرت متنققج  ضققه  عرضققرا  ج  نققه اققة  عةققم ج  قج ( 21)ققرمت منققبالم نضققمة 
 .  بنرت جبنرت منعومي
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جن ققه  ققهل منفئققرت منوثقق  مننققة نلةققت قيرمن ققر لققوب  قر ققي  ضقق   ققةجط منم نرنجويقق  ج يضنقق  مالاققنال  
    خلت ض رن ر برنةجة نةيرممت ج قجممو ج اق م   خقوى نقنا   منقبالم 3112منبويطرنة علأ منعومي –متضوي ة
 ققهل منفئقق  منضن ققع  جمنضنعققر   مجو ققر اققة منايققرة من ير ققي  . نه نيقق  منوثقق  جن ققة ن ققجم منوثرثقق  بققرنعوميبققهمت م

جمال نضرعيقق  جمالقندققرمي  عبققو منمجنقق  ج    ن ققر مننشققويعي  جمنننفيهيقق  جمنةلققرئي  جمنةضعيقق  علققأ ناققج خققرس 
ققققت منارلقققو  بققق  جضنقققه   ج قققة منار ضققق  بقققرنعومي اقققة منج "منفئقققرت منوثققق " قققة مننقققة نطلقققي علي قققر ضدقققطل  

ج ققة مننققة ج ققمت منققمع  جمنناييققم جمنض ققرنمة من رضلقق  ضققه مإلمموة متضوي يقق  جضضثل ققر مناققر   منضققمنة .  3112
 .   الالا عه منمع  منو ضة ضه  علأ ضوم   من لط  اة ايومه"بج  بويضو"نلعومي 

من ير قققي  نلن قققر   قققهل منفئقققرت منوثققق  من  ينققق  ني قققت اميثققق  منع قققم بققق   رنقققت اقققة ققققجى منضعرولققق  
من ربي  ج ة مننة منفةت ض  مإلمموة متضوي ي  جضنقه ضقبنضو منضعرولق  ببيقوجت  ه نن قل  منا ق  بهويعق   ن قر 

جبرننققرنة اققته ارنبيقق  قققجى منضعرولقق  . نضثقق  منغرنبيقق  منع ضققأ ضققه من قق ره ضققه مننققراينيه منمينيقق  جمنضه بيقق 
بني  قيرمة منضعرول  مننة جماةت علقأ شقه مناقو  اقة  ثني  اةضو علأ  هل مندجوة منطرئفي  جمتا ضت مت

ج رنقت نشق يل  منا ق  منطرئفيق  منةرئضق  علقأ   قر  منضارددق  .   إل ةرط ن قر  دقمن  ا قيه3112 ن  
ضطلجبققق  ضققققه مإلمموة متضوي يقققق  جضنر قققب  نضدققققرنا ر بققققرنعومي جبضنطةنققققة منخلقققي  جمنشققققوي متج ققققط  اه ب ققققهم 

و جاقققة دقققومع جنققق مع ض قققنضويه يبعقققمل عقققه منننضيققق  جمننغييقققو مالقندقققرمي مندقققجوة يبةقققة منعقققومي مجه م قققنةوم
 ققهل منج  قق  منبرئ قق  اققة مننطققجو  ققج ضققر  طلةققت عليققه ج يققوة . جمال نضققرعة جمنثةققراة نضققر بعققم دققمم  ا ققيه

اضقر  قة من قضرت .  Creative Chao" منفجلقأ منخالقق "بقق"  جنمني م ومي "خرو ي  منجاليرت منضنامة من ربة  
 ي  منفئرت مال نضرعي  منوث  مننة نخلي منوثرث  جننشو ر برنبالم؟ مننة نض

مبنققممتا  ي قق   ه نشققيو انققأ لققوجوة مننضييقق  بققيه منفئققرت من رضشققي  جمنفئققرت منوثقق   ا ضققر ال يعنيقققره 
: بشقق   نلةققرئة شققيئرا جماققمما   ضققر ان ضققر ني ققر ضنققوممايه  جن ن ضققر يلنةيققره بققبعس من ققضرت منضشققنو   ج  ض ضققر

ارنفئقرت منوثق  منار ضق  بقرنعومي ال . ضه مإلننرج جضه منضل ي  نج رئ  مإلننرج جاة بعس متخالقيرت ضجقع ضر
عالققق  ن ققر برإلننققرج منضققرمي انققأ مآله  ج ققة ايققو ضرن قق  نج ققرئ  مإلننققرج انققأ مآله  جن ن ققر ن ققيضه علققأ 

 يضنق  ارنيقرا علقأ من قرا  مالقندرم منجطنة ضه خال  ضجقع ر اة منمجنق  جمنا ق  جاقة متاق م  من ير قي  منض
ج قة ن قيضه علقأ ضقجموم منقبالم  جخردق  منقنفط منخقر  جعجمئقمل منضرنيق  منضنانيق  ضقه . من ير ي  منعومقي  جمنا  

ضقققه دقققرمومت منعقققومي  جن قققب  عرنيققق  ضقققه %( 97)منندقققميو من قققنجي نلقققنفط منخقققر   جمنقققهي يشققق     ثقققو ضقققه 
يم  قهل منفئق  مال نضرعيق  منوثق  مننقة نج قه منضقجموم منضرنيق  ج ج ب. مننرن  منةجضة مإل ضرنة جضه منمخ  منةجضة

دقج  ضدققرنا ر جضدقرن  الفرئ ققر اققة منضنطةق   جبعيققمما  قق  منبعقم عققه ضدققرن  منشقع  جمالقندققرم منققجطنة 
جمنننضيقق  مالقندققرمي  جمال نضرعيقق   جبشقق   خققرس منننضيقق  مندققنرعي   ج انققأ م ققنخمم  منققنفط اققة منندققفي  

   ج اقة نطقجيو منبنيق  مننانيق   بضقر اقة هنقك منطرقق  من  وبرئيق  جن راق  منضقمه جمنبنقرت  جاة مندنرع  منناجيليق
ج ققة ائقق  ن ربقق  نلثققوجة منجطنيقق   جناققت جطققاة ا ض ققر ي ققجم منف ققرم منضققرنة جمإلمموي ب قق  دققجول . جمنشققجموع
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 ير قي  جمال نضرعيق  ج بعرمل جعجمقبه علأ مالقندرم جمنض نض    ضر يننشو منخوم  جمنبب  جمنفرقق  منف ويق  جمن
 . جمنضمني  جمنالروي  برنضمه

مموي بققتقلي   وم ققنره منعققومي  اققاه نخبققه منار ضقق  منضضثلقق  تاقق م   جبققرنوا  ضققه ج ققجم ا ققرم ضققرنة جمس
 ير ي  ايو ا الضجي  جايقو طرئفيق  م قنطرعت ناةيقي ننقرئ  اي ربيق  اقة ض قرالت منعضقومه جمننعلقي  جن راق  

جيقنخلس مإلقلقي  ب قوع  ضلضج ق  . ج  اقة ض قنجى ايقرة جضعيشق  من ق رهمنضمه  جنطقجو  قوي  جنا قه ضلضق
ضقققه مإل ضقققر  جمنن ضقققي  جمنوثرثققق  من قققربة  يجضقققرا بعقققم آخقققو  واققق  اه  قققهم نققق  ين قققه انقققأ مآله دقققج  عضليققق  

 .منننضي  مالقندرمي  مندنرعي  جمن ومعي  بش   ضلضج  جضطلج 
جبغققممم جاققو  منعققومي  ا ققة ننققرج نوثرثقق    ضققر منوثرثقق  من ققرئمة اققة ضارا ققرت جضققمه منج ققط جمن نققج 

جي يققم منجلقق   ققجتما مننشققرو مإلو ققر  منققمضجي . منفئققرت منار ضقق   اايثضققر ج ققمت ننشققو وثرثن ققر اققة  قق  ض ققره
منضنطلي ضقه همت منضجمقق  منف ويق  جمن ير قي   جمنض قنخم  تبشق  مت قرني  من قرمي  ق قجة جَضَوَلقي   جبدقجوة 

 .   ثو نخويبرا جنمضيوما 
م بققت  ققهل منفئققرت منوثقق  منار ضقق  علققأ اققن  ا ققربرن ر منضدققواي  اققة خققروج منققبالم  ج ققة نغننققة جققم 

جن ن قر ال نعقي  علقأ ضقجموم منقبالم . علأ ا ر  ثوجة منشع  جضجمومل منضرني  جعلأ ا قر  ايرنقه جضعيشقنه
ج  قق مت . ا ق   بق  جعلقأ ضققجموم ضقه يقما  ن ققر ضقه منخقروج ن قة نن ققي ضعقه جننعقرجه اققة ضخنلق  منض قرالت

ض ضق  ضقه منفئقرت منوثقق  ال ن نفقة بضقر ناقت ندققوا ر ضقه  ضقجم  منشقع  جمن ققب  منضشقبج   اقة م قنخممضه اققة 
ايو درن  منض نضق   اه ان قر نضقج      ن قر مإلعالضيق  جاضال قر مالننخربيق  جايو قر بقاضجم  ناني قر مجويقرا ضقه 

مننن يضقققرت مإل قققالضجي  منوثققق  ضقققه  جال ينقققومم بعقققس قيقققرمية  قققهل. ايقققومه  جبعلققق ر ضقققه من قققعجمي  جمنخلقققي 
 ".منضشوجع"منندوي  بضدممو نضجيل    هل اه يعم جن ر نجعرا ضه منعض  من ير ة 

 ققهل منفئققرت منوثقق  منار ضقق  بققرنعومي ال نعققو  منققجطه جال منققميه منققهي ننبنققرل شقق ليرا جال منضققه   منققهي 
دقققرن  منهمنيققق  ن قق  اقققوم اي ققر  قققة منغريققق  نققمعة مالنن قققر  انيققه جال منطرئفققق  مننقققة ننققب   برنقققمارع عن ققر  ارنض

قدققرت جم نئدققر   مت ر ققي   ج ققة منج ققيل  جمن ققم   ان ققر من ققلط  بضققر نعنيققه ضققه نفققجه ج يضنقق  جضققر  ج ققرل جمس
جنقج  قره اقة ضةقمجو ر  ه نا ق  بقمجه مننقر  . نلف و مآلخو جمنشخس مآلخو جمنا   مآلخقو جمنشقع  مآلخقو

 . ننخلدت ضن    يلرا 
 

 إلى بيال؟... لعراقيةالدولة ا: خرض را 
ثننة عشوة  ن  ضقه بقمت منع قم منطقرئفة  اقة خلق  ميعي  منعومي منيج  بعم   ثو ضه  ال ع    ه

.  قهم مندقومع جمننق مع جمنخقوم  جمنقمضرو جمنضقجت ايقو منضنةطق   القالا عقه  يضنق  منثةراق  مندقفومت مننعدقبي 
منوميئق  جمنوثق  ن قيضه اعليقرا علقأ  قلطرت منمجنق   ارنعضلق  منوميئق  منوثق  بقم ت بطقوم منعضلق  من يقمة ته منفئقرت

ه . منققثال   جخردقق  من ققلط  منننفيهيقق  ن وي قق ر نلن ققر  من ير ققة منضارددققة ضقق  ضضرو قق  اعليقق  ن ير قق  جمس
مننضييق  منققمينة جمنطققرئفة جمنةققجضة  ققم عضققي من ققجة منضن ققع  بققيه منشقع   جخردقق  منغرنبيقق  منع ضققأ من رماقق  
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جبققيه منفئقق  منار ضقق  جمنةققجى مننققة ن ققرنم ر جنققمع   ير ققرن ر مالقندققرمي   ه   قق  جمنفةيققوة جمنضعمضقق  ضنققه  ضقق
جمال نضرعيق  جن   ققر منضنققر س نلميضةومطيقق  ضققه   قق   خققوى  ضققر ماقق  جيققما  ب قق ت ضققه مننخبقق  منار ضقق  انققأ 

ايضقققر  ضضرو ققق  مالنفقققومم بقققرنا   جمال قققنبممم جم قققنخمم  مت قققرني  جمنةقققجمنيه منةضعيققق  منةميضققق  نضجم  ققق  منشقققع  
ياققرج   قق ت آخققو ضققه منفئققرت منوثقق  منضشققرو   اققة منا قق   ه يضققرو   ير قق  ضعرولقق  شقق لي  نلادققج  علققأ 

 .ض ر   همني  الراي  جني  ضه ضنطلي مناوس علأ ضدرن  منشع  جنطجول
  ضقه 3104جيناض   همه منفويةره منض بجني  من بوى نل ثيو ضضر جق   خيقوما اقة منقبالم بعقم ا يقومه 

عقققاله قيقققر  م نيقققرح ع ققق  اقققة منضجدققق  بن   قققر " منمجنققق  مإل قققالضي  اقققة منعقققومي جمنشقققر "وي جماقققنال  ضقققه  جمس
من الضققة جمنن فيققوي جمننج ققعة  جمنققهي يعب ققو عققه وثرثقق  جارققق  ا ويقق  ج ير ققي  ضويعقق  ال يض ققه  ه ي ققجه ن ققر 

لفئققرت منوثقق   ي ض قره اققة ض نضعققرت جالققروة منةقوه مناققرمي جمنعشققويه   ضققر ال يض ققه ن قر  ه ن ققجه منبققمي  ن
 . منار ض  برنعومي ارنيرا 

نةم  دبات منمجنق  منعومقيق  مالنارميق  اقة ض ق  منقوي   جناقت  قطجة  ق   قهل منةقجى منوثق  مننقة ال 
ض ققنةب  ن ققر بققرنعومي جال بضنطةقق  منشققوي متج ققط  جن ن ققر  ققن ل  منض نضقق  منعومقققة جنومثققه منالققروي من ثيققو 

ننضيقق  جخ ققروة ضققر ُ  قق  قبقق  همك  الققالا عققه منبةققرت اققة  جلققرع ضققه منخ ققرئو منبشققوي  جمنضرنيقق   ج ضققجم من
 . مننخل  جمننشجل جمندومع جمناوضره جمالن شر  منشميم علأ منخروج

قنقققققرعنة برنقققققمجو منض قققق  جمنجمعقققققم منقققققهي يض قققققه  ه يبميققققه منضثةفقققققجه منعومقيقققققجه  جضقققققن   ج نققققر   قققققوو 
جمن ير قققي   عبقققو ض قققر ضن   اقققة نةدقققيو  ضقققه  منن نقققجقومط  اقققة ايقققرة منقققبالم منف ويققق  جمنثةرايققق  جمال نضرعيققق 

ن قققرت عدقققو منوثرثققق  من ير قققي   منبر  ققق منخ قققرومت ج لف قققر  ضقققه خقققال  اشقققرع  منقققجعة بتض رنيققق  مالان قققرج جمس
مناقرنة  اه يضنل قجه منققمجو منض ضق  جمنننقجيوي منفرعقق  نقمجو منبو جم يق  منجطنيقق  مندقنرعي  منضنج قط  جمنفئققرت 

عضقققر  جمنفالاقققيه اقققة عضليققق  منناقققج  دقققج  منض نضققق  منضقققمنة منقققميضةومطة منضنن ققق  نلخيقققومت منضرميققق  ضقققه من
مناققمي  منققهي يفدقق  بمققق  ضننر يقق  بققيه منققميه  عةيققمة م نضرعيقق   خالقيقق  جمنمجنقق   ضب  قق   ير ققي  ناةققي 

 . منض رجمة جمن ومض  جنوعأ منننضي  جمنوار ي 
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