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 ملخص
بنية الفرصة السياسية بأنها تلك األبعاد من املناخ السيايس التي توفر حوافز انتصار غالباً ما تعرَف 

. ظهرت سيايسال املجتمعوتفتح آفاق التحول اىل الد�قراگي� يف اإلحتجاجات حيال السلطة السياسية و 
ية الفرصة نظرية بنية الفرصة السياسية يف السبعينيات القرن املايض، وكانت النظرية تركز عىل: أن بن

السياسية تتوقف عىل متغي�ات معينة يف سبيل خلق تحول مجتمعي عىل صعيد السياسة والثقافة 
واإلقتصاد كـ: افتتاح املداخل السياسية للوصول إىل املشاركة عىل مستوى السلطة الترشيعية 

السلطة نفسها مع والتنفيذية، عدم استقرار الرتتيب السيايس، تحالفات مؤثرة حيال السلطة السياسية و 
بعض القوى التي تراها تدور يف فلكها، نشوء إنقسامات يف أوساط النخبة السياسية الحاكمة التي تتبنى 
بعض منها الخطاب اإلصالحي أو املعارض للسطة السياسية والتيار الذي يقودها، ومن ثم تراجع قوة 

  .ياساتها وبرامجهالذين ينتقدون سالسلطة أو إرادتها للقمع واستخدام العنف ضد ا
 – ٢٠٠٣كان هناك مؤثرات إيجابية يف بنية الفرصة السياسية يف إقليم كوردستان العراق يف فرتة 

يف املض�ر، مثل: الزمن، الوعي، الرفاهية، اإلنفتاح، ضعف اإلنت�ء الحز�، تصاعد الحركات  ٢٠١٣
واإلتصال السيايس املتاح للجميع، املعادالت اإلجت�عية ومنظ�ت املجتمع املد�، النخبة املؤثرة، اإلعالم 

الوطنية والدولية املساندة، التغي� يف الخارطة السياسية. ومع ذلك تواجه بنية الفرصة السياسية لكث� 
من التحديات الذاتية وأخرى خارجية وعىل األصعدة كلها، ومن هذه التحديات: التكوين الحز� 

ت يف اإللتقاء الحز�، القمع املرن وباسم الد�قراطية، احتكار املسيطر عىل املجتمع، حرص التحوال 
القوة، إستجابة السلطة ملطالب املواطين�، إنعدام الدستور، والترشذم الداخيل الذي أدى باستمرار إىل 
تدخالت خارجية غ� مجدية للتجربة السياسية يف اإلقليم، حتى وإن كانت تلك التدخالت من خالل 

  ة غ� الكوردية.القوى العراقي
  پوخت�
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سیاسی ک� ل�میان�یان�وە س�رک�وتن یان کران�وە ب�رەو وەرچ�رخا� دیموکراسی ل� کۆم��گاى 
سیاسیدا د�ن�ت� کای�وە. میتۆدی بونیادی دەرف�� سیاسی ل� سا�نی ح�فتاکا� س�دەى پ�شوو 
ب�دەرک�وتووە. ه�ر ل�و ڕوانگ�ی�وە میتۆدەک� ج�خت ل�س�ر چ�ند گۆڕاو�ک ل�و میان�وە بۆ 
دەرف�� سیاسی ب�ڕەگ�ز دەزان� و پ�ویست� ه�بن، دەنا پرۆس�ى دەرف�� سیاسی هاتن�کای�ى 
زەحم�ت دەب�، ل�وان�ش: کران�وەى دەروازە سیاسی�کان ب�م�ب�ستى گ�یش� ب� ب�شدارى و ک�ب�ک� 

رۆس�ى سیاسیدا، نا س�قامگیری پۆل�نب�ندى سیاسی، دروستبوو� هاوپ�ی�ن�تی� کاریگ�رەکان، ل�ناو پ
ب�دەرک�وتنى پ�رتبوون ل� ناو دەست�بژ�رى ف�رمان�ەوایدا، پاشک�وتنى ه�زى دەس��ت و ویستى ب� 

  ئ�نجامدا� ب�کاره�نا� توندوتیژى.
ه�بوون بۆ بونیادى دەرف�� ل� ه�ر�می کوردستان چ�ندان ڕەه�ندى کاریگ�رى ئیجابی 

وەک، کا� گونجاو، هۆشیارى، خۆشگوزەرانی، کران�وە،  ٢٠١٣ – ٢٠٠٣سیاسی ل� ماوەى سا�نی 
الوازى پاب�ندبوو� پارتیبوون، پ�رەس�ند� بزاڤ� کۆم��ی�� و ڕ�کخراوەکا� کۆم��گاى م�دە�، 

وک�ش� نیشت�� و ن�ودەو��تی� سیاسی، ها دەست�بژ�رى کاریگ�ر، ئازادی ڕاگ�یاندن و پ�یوەندى
ئیجابی�کان، گۆڕانکارى ل� ن�خش�ى سیاسی. ب��م ه�ر ل�و ن�وەندەدا چ�ندان ئا�نگارى ه�بوون، 

پارت� سیاسی�کان�وە،  ل�وان�ش: ب�ه�زى زیهین�� پارتای��، قۆرخکرد� گۆڕانکاری�کان ل�الی�ن
ی دەس��ت بۆ داواکارى هاو�تیان، پارت� سیاسی�کان، قۆرخکرد� ه�ز، سستى وە�م توندوتیژى

  . و دەست�وەردا� دەرە� ن�بوو� دەستور
Abstract  

The Structure of the Political Opportunity in the Kurdistan Region of Iraq - a 
study of the popular protests during 2003-2013 

The structure of political opportunity is often defined as those dimensions of the 
political climate that provide the incentives for the victory of protests about political 
power and its societal policies, which generates pressure on the political elite and 
forces it to openness and transition to the democracy. The theory of the structure of 
political opportunity appeared in the seventies of the last century, and the theory 
focused on: that the structure of political opportunity depends on certain variables in 
order to create a societal transformation at the level of politics, culture and economy, 
such as: the opening of political entrances to reach participation at the legislative and 
executive level, instability of the arrangement the political, influential alliances about 
political power and the authority itself with some of the forces that see it revolving in 
its orbit, the emergence of divisions among the ruling political elite.  

There were positive influences in the structure of political opportunity in the 
Kurdistan Region of Iraq in the period 2003-2013 in the field, such as: time, 
awareness, welfare, openness, weakness of party affiliation, the rise of social 
movements and civil society organizations, the revolutionary elite, media and 
political communication available to all, Supporting national and international 
equations, change in the political map. However, until now, it faces the political 
opportunity structure for many internal and external challenges at all levels, and 
among these challenges are: the party-dominated formation of society, limiting 
transformations in partisan convergence, flexible repression and in the name of 
democracy, the monopoly of power, the response of power to the demands of 
citizens, the absence of the constitution, and the external interventions.  
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  المقدمة
� تشهد الظاهرة السياسية يف إقليم كوردستان العراق تغي�ات يف بنية الفرصة السياسية ك� 

، كانت هناك رصاع دائر ب� الحزب� الرئيسي� والذي أدى إىل حرب أهلية التي ٢٠٠٣شهدتها بعد عام 
لها آآلف أيضاً، إىل حد � يبق هناك عضو أو مؤيد دامت عقد كامل، وقتل فيها آالف ورشد من خال

للحزب املقابل يف مناطق نفوذ اآلخر، فأصبحت اللعبة السياسية صفرية بالكامل، حيث � تجد أحزاب 
سياسية مشاركة يف الحكم غ� الحزب� الرئيسي� ( اإلتحاد الوطني الكوردستا� و الحزب الد�قراطي 

يف فلكيه�. � يكن اإلنقسام ينحرص فقط عىل املجال السيايس، بل شمل  الكوردستا� ) أو التي تدور
أك� من مجاالت الحياة يف اإلقليم، إىل ان وصل الطرفان إىل مرحلة اإلنهاك وأقنعوا بأن الحل الوحيد 
هو يف الخيار الد�قراطي وخلق بيئة سياسية تسود فيها نوعاً من الحريات السياسية واملشاركة، إال أن 
التحكم بها سيكون من خالله�. فقد وصل الحزبان إىل قناعة بأن الحل الوحيد �كن يف إعادة النظر يف 
عالقته�، بحيث تصاغ من جديد بشكل يخدم مصالحه� الذاتية يف اإلقليم من خالل التعايش الثنا� 

بشكل أن ال يخرج زمام  واستمرارها إلقتسام السلطة بينه�، وخلق نوع من االنفتاح السيايس للمواطن�
  األمور من أيديه�. 

، منتخباً من قبل الشعب و� تكن إنعكاساً إلرادته ٢٠٠٥ – �١٩٩٤ تكن السلطة يف اإلقليم من 
التي ١٩٩٨من ايلول  ١٧بقدر التي كانت إنعكاساً إلرادة الحزب�، وأخ�اً بعد إتفاقية واشنطن يف 

ة ب� الجاب� بإنهاء اإلقتتال الداخيل الدائر يف اإلقليم، لجأ توسطت فيها الواليات املتحدة األمريكي
إىل إتفاقية أخرى باسم "اعالن تحريم وتجريم الحرب الداخيل" والتي تسمى  �٢٠٠٧وز  ٢٧الطرفان يف 

ب"اإلتفاقية االسرتاتيجية" ب� ( أوك و حدك ) إلعادة التحكم بالظاهرة السياسية يف اإلقليم مع مخرج 
برشوط أمام اآلخرين، أي ستكون مشاركة اآلخرين لتجديد الرشعية و�ديد عمر تحكمه�  د�قراطي

بالظاهرة السياسية لسنوات قادمة، وقد قسموا السلطة مناصفة بينه� من جديد ك� لجؤا إليها يف 
ذاك. ووفقاً جراء عدم توصله� إىل القبول بنتائج اإلنتخابات آن ١٩٩٢أعقاب اإلنتخابات الربملانية يف عام 

لإلتفاقية الجديدة ستكون السلطة من نصيبه�، مه� كانت نتائج اإلنتخابات، وتقسم املكاسب بينه� 
  وفقاً لإلتفاقية وليست نتائج اإلنتخابات.

، إذ أصبحت هناك فرصاً للمشاركة ٢٠٠٣لقد طرأ تغي� طفيف عىل البيئة السياسية يف اإلقليم بعد 
وخاصة يف مناطق نفوذ ( أوك ). واقتنص األحزاب السياسية غ� السلطوية والتحول التدريجي فيها، 

ومنظ�ت املجتمع املد� تلك الفرص. و� يكن هناك يف اإلقليم نزول الناس للشارع كتحرك إحتجاجي 
ضد السلطت�، بل األحزاب السياسية ومنظ�ت املجتمع املد� تكتفي ببيان مع� يف سبيل إعالن 

وداث والسياسات. إال أن الخارطة السياسية بدأت بالتحول والتغي� من ثنائية القطبية موقفها من الح
إىل التعددية، وأصبح هناك أك� من فاعلي� سياسيية مؤثرين، ك� زادت مستوى وعي الناس 
باملعادالت املجتمعية وحرية التعب� والرفاهية وضعف اإلنت�ء الحز� وظهور آراء مطالبة باإلصالح 

تى من داخل األحزاب السلطوية، والنخبة، واإلعالم واملعادالت التي وقعت عيل الصعيد الوطني ح
  واإلقليمي والدويل...إلخ.

فأصبح لدى الناس ح�س يف املشاركة، وجراء تلك املشاركة الفعالة حدثت التغي� يف الرتتيب 
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وف ( أوك ) الذي كان له أثر إيجا� السيايس يف الخارطة السياسية يف اإلقليم، ك� حدث انقسام يف صف
يف بنية الفرصة السياسية، ومن ثم حدوث تحالفات مؤثرة عىل الظاهرة السياسية وبالذات يف دائرة 
السلطة السياسية نفسها، و� تستطع السلطة استخدام العنف ضدها أو الضغط عليها أو تحجيمها ( 

اً جراء البيئة السياسية الجديدة التي سادت العراق شباط )،ك� فعلتها سابق ١٧ك� شهدنا يف تظاهرات 

واإلقليم معاً، وأصبح الناس سنداً فعلياً لألحزاب املعارضة التي تقف بوجه السلطة والفساد اإلداري، 
ك� أصبحت املعارضة سنداَ مؤسسياً وقانونياً جراء تواجده يف الربملان للتحركات اإلحتجاجية يف الشارع، 

بالفعل يف تلك املؤسسة القانونية. إال أن الفرصة السياسية واجهت تحديات ك� لها وأصبحت �ثلها 
  إيجابيات عدة.

  
  : أهمية البحث

  تكمن أهمية البحث يف التطرق اىل الجوانب التالية:
 تأصيل نظري للعالقة ب� اإلحتجاجات و الفرص السياسية. -١
ية يف بغية إجراء قراءة علمية للظاهرة السياساختبار افرتاضات نظرية بنية الفرصة السياسية  -٢

  .إقليم كوردستان العراق
  

  : مشكلة البحث
املتنوعة  شهدت اقليم كوردستان العراق يف فرتة النطاق الزمني للبحث، عددا من االحتجاجات

مطالب املتزامنة و املتالحقة ىف مناطقها املختلفة بدرجات متباينة و مستويات مختلفة ولكن بدوافع و 
اىل ان  ٢٠١٤من شباط  ١٥متقاربة. عىل سبيل املثال اشار املوقع االلكرتو� لصحيفة "آوينة" يف يوم 

خالل مدة شهر و نصف فقط، اي منذ بداية تلك السنة لغاية نرش الخرب، شهد اقليم كوردستان اك� 
لتتي تتمحور حول سؤال . هنا تأ� اشكالية البحث و ا)١(من االفعال االحتجاجية و التجمعات ٢٠من 

  جوهري: هل هناك من متغي�ات ساعدت بنية الفرصة السياسية باإلقليم؟
ويف إطار املحاولة لالجابة عىل التساؤل اعاله، يحاول البحث التطرق اىل اإلجابة عىل تساؤالت 

ارصها و متالزمة ملوضوع البحث عىل غرار: ماملقصود ببنيية الفرصة السياسية؟ وما هي نظريتها و عن
افرتاضاتها؟ وكيف �كن باالمكان االستفادة منها لفهم البيئة السياسية يف إقليم كوردستان العراق؟ وهل 

- ٢٠٠٣تلك األحداث السياسية والتغي�ات التي وقعت عىل صعيدي السلطة واألحزاب السياسية (
ة السياسية تحديات ) ساعدت عىل إيقاع نتيجة إيجابية للفرصة السياسية؟ وهل واجهت الفرص٢٠١٣

  وعقبات خالل تلك الفرتة؟

                                                           
 : ١٥/٢/٢٠١٤ژى ۆپ�گ�ى ئ�ل�کرتۆنی ڕۆژنام�ى ئاو�ن�، ر .  ١
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   :فرضية البحث
يف  ٢٠٠٣إن موضوع البحث يدور حول فرضية رئيسية وهي: إن التغي�ات التي وقعت بعد عام 

البيئة السياسية يف إقليم كوردستان ساعدت نسبياً عملية التحول الد�قراطي نحول األحسن مقارنة 
تعززت بنية الفرصة السياسية للمشاركة يف العملية السياسية و السي� يف باملرحلة السابقة و بالتايل 

  صورتها االحتجاجية دون نسيان التحديات التي تواجهها. ك� للبحث اإلفرتاضات الثانوية اآلتية:
إن أخطاء السلطة السياسية يف اإلقليم بحق املسار الد�قراطي أدت بها إىل التحكم املنفرد  .١

 رشاك اآلخرين فيها، وكم هي ابتعدت عن الد�قراطية.بالسلطة وعدم إ
 .٢٠٠٣إن البيئة السياسية يف اإلقليم � تكن مهيئة للتغي� قبل عام  .٢
إن املعادالت اإلقليمية والعراقية زادت من الفرص السياسية يف سبيل التحول الد�قراطي  .٣

 باإلقليم.
ة، والتحركات اإلحتجاجية يف الشارع زادت تواجد املعارضة يف الربملان وعدم مشاركتها يف الحكوم .٤

  الفرص السياسية وتكاملت بعضها البعض. ٢٠١٠بعد 
  

  : منهجية البحث
لقد إعتمدنا يف كتابتنا للموضوع عىل املنهج الوصفي والتحليل النظمي، لتقرير خصائص الظاهرة 

التي تتعلق بالظاهرة  السياسية يف اإلقليم ودراسة ظروفها املحيطة بها، أي كشف الحقائق الراهنة
املذكورة، وتسجيل دالالتها وخصائصها وتصنيفها، وكشف ارتباطاتها �تغي�ات أخرى؛ بهدف وصف 
الفرصة السياسية وصفاً دقيقاً شامالً من كافة جوانبها ولفت النظر إىل أبعادها املختلفة. أما املنهج 

كاملة حول ظاهرة الفرصة السياسية يف الذي ال�كن اإلستغناء عنه إل�ام تقديم صورة واضحة ومت
الذي يقصد به عزل عنارص اليشء الواحد بعضها عن بعض، حتى �كن  املنهج التحلييل،اإلقليم؛ هو 

إدراكه بوضوح، ومعرفة مضمونه وخصائصه، والصلة التي تربطه بسائر العنارص، ثم تكون مرحلة 
  التأليف ب� األفكار الجزئية التي �خضت عنها عملية التحليل، هي الربهان والنتيجة العلمية للدراسة. 

  
  : هيكل البحث

ذا البحث الذي بعنوان "بنية الفرصة السياسية يف إقليم كوردستان العراق: دراسة اإلحتجاجات ه
"، يتكون من مقدمة و مبحث� إثن� ومن ثم الخا�ة وقا�ة باملراجع. ٢٠١٣ – ٢٠٠٣الشعبية خالل 

ضمن حيث يأ� يف املبحث األول الذي بعنوان "اإلحتجاجات ونظرية بنية الفرصة السياسية" ويت
اإلرتباط ب� مفهوم اإلحتجاجات و بنية الفرصة السياسية ورشحاً لنظرية بنية الفرصة السياسية 
وعنارصها ومن ثم فرضياتها األساسية. أما املبحث الثا� الذي بعنوان الفرصة السياسية يف إقليم 

لسياسية باإلقليم كوردستان العراق يتطرق الباحثان إىل أهم املؤثرات اإليجابية يف بنية الفرصة ا
) ومن ثم أهم التحديات التي واجهت بنية ٢٠١٣- ٢٠٠٣ومداخل تفس�ية للفرصة السياسية خالل (

الفرصة السياسية باإلقليم خالل تلك املدة. وأخ�اً الخا�ة التي تتضمن الخالصة واإلستتاجات 
   والتوصيات، ويف النهاية قا�ة املصادر املستفادة يف كتابة املوضوع.
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  :لمبحث االولا

  اإلحتجاجات ونظرية بنية الفرصة السياسية
يرمي هذا املبحث اىل تأصيل مفاهيمي ونظري حول اإلحتجاجات و نظرية بنية الفرصة السياسية، 
ومن ضمنها ارتباط مفهوم اإلحتجاجات �فهوم بنية الفرصة السياسية. ك� يتطرق املبحث اىل الحديث 

  السياسية وإفرتاضاتها الرئيسية.عن ابرز متغي�ات الفرصة 
  

  املطلب االول: ارتباط مفهوم اإلحتجاجات �فهوم الفرصة السياسية
  السياسية؟ الفرصةماهي اإلحتجاجات؟ و كيف ترتبط �فهوم 

  
  أوالً: مفهوم اإلحتجاجات

 مو هفمل رو هظ لو أ  نإف ، الشعبية ترجع إىل عهد بعيد اإلحتجاجاتعىل الرغم من أن بدايات ظهور 
وكان أول من إستعمل هذا    ،رشع عساتلا نر قلا فصتنم يف ناك ثيدحلا هانعم يف رهاظتلا وأ  ماصتعإل ا

، ١٨٤٩   يف مقال شه� له نرش يف  ) D. H. Thoreauو ايفيد ه�ي ثور ا( داملفهوم هو الكاتب األمري� 
                                                                             .)١( " العصيان املد� "  بعنوان

وذلك يف إطار    يف منتصف القرن العرشين، واإلعتصاموقد بدأ اإلهت�م بدراسة سلوك التظاهر 
عرفت السنوات  . اذ)٢(  أدبيات الرأي العام التي تناقش ما أصطلح عىل تسميته بثقافة اإلحتجاج الشعبي

األوىل ملا بعد الحرب العاملية الثانية إحتداماً قوياً للنقاش السوسيولوجي والسيايس بشأن تفس� الفعل 
                                   .)٣(اإلحتجاجي الذي �ارسه الحركات اإلجت�عية

اإلجت�ع اىل اإلحتجاج بوصفه تدخال غ�  عل�ءفقبل ذلك، اي قبل أك� من سبع� عاما، نظر 
. لكن يف أعقاب تحركات ستينيات القرن املايض ( حركات إجت�عية، طالبية، )٤(د�قراطياً يف السياسة

بيئية، نسائية، السالم ومناهضة لحرب فيتنام ...)، تغ�ت هذه النظرة السلبية اىل اإلحتجاج، وخاصة 
ت اإلجت�عية ونشاطاتها اإلحتجاجية الطريقة الشائعة للعمل بعد أن أصبحت املشاركة يف الحركا

حركنة السياسة  السيايس يف العقود الثالثة األخ�ة من القرن العرشين، ويشار اىل ذلك يف األدبيات بـ"

                                                           
، ٢٠١٣، (لندن: أكاد�ية التغي�)، ٣، طالخيار الثالث -حرب الالعنف ( وآخرون )،  الحكيم عبد عادل أحمد. نقالً عن: ١

 .٣٤ص
إتجاهات نظرية كيف تؤثر املظاهرات واإلعتصامات يف سياسات الدول، يف :  -أرشف عبدالعزيز عبدالقادر، املحتجون. ٢

، ٢٠١٢)، كانون األول ١٨٧يف تحليل السياسة الدولية (ملحق مجلة السياسة الدولية)، ( القاهرة: مركز األهرام)، العدد (
 .١١ص
، (ب�وت: مركز ( املجلة العربية لعلم االجت�ع ). عبدالرحيم العطري، سوسيولوجيا الحركات اإلجت�عية، إضافات  ٣

 .١٧، ص٢٠١١)، شتاء ١٣ية)، العدد (دراسات الوحدة العرب
4. Pamela E. Oliver (et al), Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements, 
in:  Betty A. Dobratz (editor), Political Sociology for the 21st Century, Series: Research in Political 
Sociology v. 12, 2003, p.213. 
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movementization of politics ")ومن هنا اصبحت النظر اىل اإلحتجاج بأنه "سياسة بوسائل )١ .
)  Michael Lipsky(ميشيل ليبس� من تعب� عن املصالح اإلجت�عية. وبتعب�  ملا �ثله) ٢(أخرى"

  .)٣(اإلحتجاج هو "مورد سيايس للضعفاء"
ومع ولوج العا� القرن الحادي والعرشين، ومالحظة إن الغالبية العظمى من الحركات اإلحتجاجية 
والحركات اإلجت�عية جعلت من الدولة هدفاً، حتى أصبحت اإلحتجاجات من الشيوع اىل درجة 

يستخدم  وصفها من قبل معظم داريس وعل�ء اإلجت�ع بأنها جزءاً اليتجزأ من امل�رسة السياسية، وهنا
. واليوم ينظر اىل الفعل )٥(كإشارة ألهميتها )٤() contentious politicsمصطلح ( السياسة الجدالية 

، وعامال هاما يف اإلنتقال من )٦(اإلحتجاجي كعامل مساعد مهم يف تعزيز أنظمة الحكم الد�قراطية
  ) .٧(السلطوية إىل أنظمة د�قراطية 

اإلحتجاجات بأنها "تعب� عن الرفض أما بالعبارات أو باألفعال  و�كن تعريف الفعل اإلحتجاجي أو
إن الفعل اإلحتجاجي  ) Herbert Blumer( بلومر . وحسب )٨(لحدث ما أو سياسات أو وضعيات"

عبارة عن "مرشوع �ارس بصفة جمعية واليقوم به فرد بعينه، بغية إقامة نسق جديد للحياة من خالل 
الفعل اإلحتجاجي هو  )Boudon Raymond( بودون را�وند وعند . )٩(عدم الرضا بالوضع السائد"

 ) Charles Tilly( تشارلز تيل . وحسب )١٠("عمل جمعي يهدف اىل تأسيس نظام جديد للحياة"
الحركات اإلجت�عية اإلحتجاجية هي "سلسلة من األداء املتواصل واملعارضات والحمالت التي يقوم بها 

 "�ثل أنها عىل االحتجاجية الحركة إىل ك� ينظر ).١١(األشخاص العادي� لرفع مجموعة من املطالب"
 التنفيذية السلطت� بها تقوم التي امل�رسات للسياسات أو رفضها عن تعرب األفراد من مجموعه

                                                           
الفعل السيايس الج�عي، يف : دافيد أو س�ز (ومحررون آخرون) ، املرجع يف علم النفس السيايس ، . ب�ت كالندرمانس، ١

  .١١١٤، ص٢٠١٠، ت : ربيع وهبة ( وآخرون )، (القاهرة: املركز القومي للرتجمة)، ٢ج
٢. Pamela E. Oliver, op. cit, p.214.  

3. Qouted in: Donatella Della Porta and Mario Diani, Social Movements: An Introduction, 2nd ed, 
Blackwell Publishing , Malden – USA , 2006 , p.166. 

  . وهي سياسة �ارس ب� الطرف� ، ه� الدولة من ناحية وآخرون يحاولون إتالفها من ناحية أخرى . ٤
  .٩، ص٢٠١٨، املركز القومي للرتجمة)القاهرة: هانك جونسون، الدول والحركات اإلجت�عية ، ت: أحمد زايد ، (  . ٥

6 . Jose Aleman, Protest and Institutional Change, in: Oxford Handbooks Online, Oxford 
University Press, 2018, www.oxfordhandbooks.com 
7. Pamela E. Oliver, op.cit, p.213. 

، رسالة املاجست� (منشورة عىل  ظاهرة اإلحتجاجات ومسار اإلصالحات  السياسية يف الجزائركرويش فريدة ،  . ٨
 .  ٨، ص٢٠١٣اإلنرتنيت) ، ( الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بجامعة محمد قاصدي مرباح ورقلة، 

االحتجاجات الطالبية ب� الوعي و التبعية: دراسة ميدانية لعينة من الطلبة بجامعة قاصدي نقالً عن: قناة رقية،  . ٩
، رسالة ماجست� (منشورة عىل اإلنرتنيت) ، ( الجزائر: قسم علم اإلجت�ع والد�وغرافيا بكلية العلوم مرباح ورقلة

 .٨، ص٢٠١٤ورقلة)، االنسانية واإلجت�عية يف جامعة قاصدي مرباح 
مقاربة سوسيولوجية ، مجلة العلوم اإلنسانية واإلجت�عية،  –د.رمضا� صوراية ، الحركات اإلجت�عية نقالً عن:  .١٠

  .٣٤٢، ص٢٠١٦) ، حزيران٢٤(الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة)، العدد (
  .٤٤، ص٢٠٠٥لس األعىل للثقافة)، ، ( القاهرة: املج ٢٠٠٤ – ١٧٦٨الحركات اإلجت�عية . تشارلز تيل،  ١١
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  .)١("السيايس النظام داخل والترشيعية
إذن الفعل اإلحتجاجي هو فعل جمعي الذي هو "إمكانية مجموعة من املواطن� للنشاط معاً 

. وقد يصدر الفعل الجمعي عن تضافر عفوي للقوى، ك� �كن )٢(يعتقدون إنه يف مصلحتهم املشرتكة"
. وهناك )٣(تقوم به جهة معينة كالس� يف مظاهرة معينةأن يصدر عن تحريك مقصود ومنظم، 

مجموعة واسعة من أ�اط األفعال اإلحتجاجية، مثل اإلرضاب عن العمل، وإتخاذ اإلجراءات التي 
تستهدف تحس� ظروف املرء الشخصية، واإلجراءات التي تستهدف تحس� أوضاع مجموعة معينة. 

م اإلجت�عي القائم، أو تلك التي تنتهك قواعده اإلجت�عية هذه قد تتفق مع قواعد النظا  واإلجراءات
القا�ة مثل اإلحتجاجات غ� القانونية، والعصيان املد�. واخ�ا �ثل االحتجاجات ملمحا مه� لتوضيح 
مدي توافر القنوات الرسمية لالتصال السيايس أو انغالق مؤسسات الدولة، ك� توضح مدي وعي 

ومن هنا يرتبط مفهوم  .يل كرس حاجز الخوف واألطر املألوفة يف املجتمعاملجتمع�، وقدرتهم ع
  اإلحتجاجات �فهوم بنية الفرصة السياسية.

  
  ثانياً: ارتباط اإلحتجاجات �فهوم الفرصة السياسية

نواجه يف البداية، ونحن بصدد توضيح املفهوم، اشكالية مفاهيمية في� تخص بنية الفرصة 
، و يؤكد الكث� من باحثي الفرصة )٤(للبعض انها مفهوم صعب املنال اىل حد ماالسياسية، اذ يبدو 

. ك� هناك من يعد "بنية )٥(السياسية ان صوغ اي تعريف محدد لها هو امر لن يتم التوصل اليه قريباً 
هنا  ، ومن هنا تأ� الحاجة لرضورة توضيح املفهوم. غ� اننا)٦(الفرصة السياسية" بأنها غامضة منهجياً 

لسنا بصدد التطرق اىل هذه االشكالية املفاهيمية و ال اىل هذا الغموض املنهجي. و بدال من ذلك 
  نكتفي بعرض موجز لجوهر املفهوم ببساطة قدر االمكان.

                                                           
، مجلة دفاتر السياسة و القانون، السيايس االستقرار األردن عىل يف االحتجاجية الحركات أثراملجايل،  محمود . د. رضوان ١
  .٥٢، ص٢٠١٥)، ١٢العدد (الجزائر: كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة)، (

2. Mahvish Shami, Collective Action: Clientelism and Connectivity, Institute of Food and Resource 
Economics, University of Copenhagen, Denmark, FOI Working Paper 2010, p.4. 

  .٩٨، ص١٩٩٨، (ب�وت: أكاد�يا)،  معجم العلوم اإلجت�عية. د.فريدريك معتوق،  ٣
4. Daniel Bischof, Why Arabs Rebel: Relative Deprivation Revisited, Master's thesis, Fakultät Sozial 
und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2012, p.33. 

للعلوم السياسية، محمود صالح عبدالحفيظ محمد املهر، الحركات االجت�عية و الفرصة السياسية، املجلة العربية .  ٥
  .١٦١، ص٢٠١٠)، صيف ٢٧(ب�وت: مركز دراسات الوحدة العربية)، العدد (

6. Koichi Usami, Rethinking Political Opportunity Structure in the Argentine Unemployed and 
Poor People's Movement, in: Shinichi Shigetomi and Kumiko Makino (editors), Protest and Social 
Movements in the Developing World, Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2009, p.135. 
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اي  )١(هناك من يرى أن مفهوم الفرصة السياسية يؤكد القيود والفرص التي تفرضها البيئة للتعبئة
يئة املقصودة هنا هو البيئة السياسية كونها السياق التي تحدث فيها السياسة. التعبئة السياسية. و الب

. عليه لقد تم تعريف بنية الفرصة )٢(وبالتايل ان هذا السياق هو ما يطلق عليه "بنية الفرصة السياسية"
ية بأنها . ك� تعرف بنية الفرص السياس)٣(السياسية بأنها "امليدان الذي يحدث يف سياقه عملية التأط�

  .)٤("التغي�ات يف البيئة السياسية التي تؤثر يف فرص النجاح"
) اىل بنية الفرصة السياسية بأنها اشارات متسقة للفواعل Sideny Tarrowسيد� تارو ينظر (

االجت�عية و السياسية التي اما تشجعهم او تثنيهم لتشكيل حركات اجت�عية. و اليركز املفهوم عنده 
لرسمية كمؤسسات الدولة فقط، وا�ا ايضا البنى التصارعية و التحالفية التي توفر املوارد عىل البنى ا

  .)٥(للمجموعات وتزيل القيود الخارجية عليها
غ� هنا تظهر اشكالية اساسية يف البحث عن هذا التغي� و الكشف عن الحوافز و املوانع 

مثل االشكالية يف التساؤل: من الذي يعرف الفرص لالحتجاج او الفرص و القيود لنجاحها او فشلها. و تت
  و القيود؟ او يقييم بنية الفرص السياسية؟

)، وذلك يف Karl-Dieter Oppديرت اوب - كارلبإمكاننا الحصول عىل اجابة هذا التساءل عند (
محاولته لتعريف بنية الفرصة السياسية انطالقاً من التمييز ب� تعريف� للفرص يف االدبيات املوجودة: 

 The subjectivistلتعريف الذا� وا The objectivist definitionالتعريف املوضوعي وه� 
definition.  

وب هي "التغ�ات البيئية التي تغي� فوفقاً للتعريف املوضوعي، فإن بنية الفرصة السياسية عند ا
. من هنا، يحدد مراقب مطلع في� إذا كان هناك تغي� يف )٦(االحت�ل املوضوعي لتحقيق الهدف"

  احت�ل تحقيق الهدف، وبالتايل ال يهم هنا ما إذا كانت الجهات الفاعلة عىل علم بهذه التغي�ات أم ال.
سية، فيفرتض أن الفرص موجودة فقط عندما يكون هناك أما التعريف الذا� لبنية الفرصة السيا

، اي توقعات الجهات الفاعلة )٧(تغ�ات مدركة للبيئة، باالحرى عندما تتغي� التوقعات الذاتية للنجاح
لإلحتجاج. من هذه الزاوية هناك من يعرف الفرصة السياسية بانها" االمكانية التخمينة للناس للتأث� يف 

                                                           
1.Brayden King, A Social Movement Perspective of Stakeholder Collective Action and Influence, 
Business & Society, peer-reviewed and published quarterly, International Association for Business 
and Society,Vol. 47, No. 1, March 2008,  P.29. 
2. Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary 
Introduction, Critique, and Synthesis, Routledge, London & New York, 2009, p162 
3. Donatella Della Porta and Mario Diani, op. cit, p.219. 
4. Karl-Dieter Opp, op. cit, p.161. 
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. و هذا التعريف يتضمن كلتا افعال الناس القانونية و غ� القانونية، او )١(لحكومةصناع القرار يف ا
  املنظمة و غ� املنظمة، للتأث� يف حكوماتهم.

انطالقا م� سبق من التعريفات، تُعرّف الفرص السياسية بتلك األبعاد من املناخ السيايس التي 
تمثل يف املؤسسات السياسية، والثقافات واألزمات توفر حوافز انتصار االحتجاجات أو �نعها والتي ت

. ولفهم اإلحتجاجات من هذه الزاوية يتوجب البحث يف التغي� )٢(والتحالفات والتحوالت السياسية
�كن  الذي تعرفه بنيات الفرص السياسية ودورها يف التحفيز عىل الفعل السيايس اإلحتجاجي، وبالتايل

 . حيث ان الحجةاإلستنتاج بان بنية الفرصة السياسية تشكل عامالً أساسياً يف تكوين الفعل اإلحتجاجي
 بيئتها وخاصة وبيئتها اإلحتجاجية الحركة ب� العالقة عىل تركز السياسية لبناء الفرصة األساسية

  ة.سياسية معينة، اي مال� ظروف ظل يف يتم الحشد السياسية، وبالتايل أن
  

  املطلب الثا�: نظرية  بنية الفرصة السياسية
يف مطلع السبعينيات من القرن املايض اىل توجيه انظار  Michael Lipskyحاول ميشيل ليبس� 

املحللي� السياسي� لرصد كيفية معالجة االنظمة السياسية للمطالب و التحديات التي تتعرض لها من 
قبل ج�عات مختلفة. وافرتض ليبس� ان النظام قد يكون اك� او اقل منفتحاً تجاه ج�عات معينة يف 

  .)٣(متعددة اوقات مختلفة و اماكن
  Peter Eisingerبعد ثالث سنوات من عمل ليبس�، نرش عا� السياسة االمري� "بيرت ايسنغر"

، و قدم يف الدراسة مفهوم بنية ١٩٧٣دراسة بعنوان "ظروف السلوك االحتجاجي يف مدن أمريكا"، سنة 
وتوصل يف الدراسة اىل ان مدن امريكية.  ٤٣الفرصة السياسية لفهم االختالف يف السلوك االحتجاجي يف 

  .)٤(لحدوث االحتجاج صلة ببنية الفرصة السياسية للمدن
من هنا ظهرت بوادر نظرية بنية الفرص السياسية عىل يد ايسنغر وطوره كث�ون عىل سبيل املثال 

و   Doug Mc Adamو عا� االجت�ع االمري� "دوغ ماك آدم" Charless Tillyفقط تشارلز تييل 
  و غ�هم. Sidny Tarrowو سيد� تارو  Karl-Dieter Oppاوب  ديرت-كارل

عىل الرغم من ان بوادر النظرية اظهرت يف مطلع السبعينيات من القرن املايض، اال انها كنهج 
. ك� شهدت أطروحة الفرص )٥(مميز كان قد أُسس نفسها فقط بداية الث�نينيات من ذلك القرن

                                                           
1. Daniel Bischof, op. cit., p.34. 

، ٧/٥/٢٠١١، بحث منشور بتأريخ  الثورية العربية عىل ضوء نظريات الثورات واالحتجاجات عبد الحي مودن، الرجة.  ٢
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١٠/١/٢٠١٤.  
3. Quoted from: Doug McAdam, Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions, in: 
Doug McAdam, (et al) (editors), op.cit., p.23. 
4.Peter K. Eisinger, The Conditions of Protest Behavior in American Cities, The American Political 
Science Review, American Political Science Association, Vol. 67, No. 1, 1973, p.12. 
5. Karl-Dieter Opp, op. cit., p.161. 
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فيها األطروحة األك� تداوال يف السوسيولجيا السياسية للحركات السياسية فرتات ازدهار أصبحت 
  .)١(االحتجاجية بعد ذلك الح�

مجدياً لرشح الفعل السيايس   تفس�ا السياسية، وفقاً لهذه النظرية، �ثل الفرصة بناء مفهوم إن
 وخاصة وبيئتها االحتجاجية الحركة ب� العالقة عىل األساسية هنا تركز الجمعي و املشاركة فيه، فالحجة

  .)٢(سياسية معينة ظروف ظل يف يتم الحشد السياسية. ك� تش� النظرية اىل أن بيئتها
. ويف هذا )٣(النقطة املركزية يف النظرية هي العالقة ب� الفواعل السياسية املؤسسية واإلحتجاج

قمع" من -� او املحتج�، و "تيرستهديدات" بالنسبة للمعارض- االطار، يتم النظر اىل دفتي ميزان "فرص
. و طبقاً لفروض النظرية أن نجاح أي حركة اجت�عية مرتبط بقدرتها عىل رصد )٤(قبل السلطات

والتقاط الفرص السياسية، التي توفرها القنوات الداخلية والخارجية من أجل تحقيق مطالب الحركة 
  .)٥(والدفاع عن مصالح أعضائها
بنية الفرص يف بعدين الداخيل و الخارجي، حيث ان محددات الفرصة عليه يتمثل التغ� يف 

السياسية التعمل عىل خلق فرص سياسية يف ضوء متغ�ات البيئة الداخلية فقط، بل هناك سياقاً دولياً 
. و هذا ما يش� اليه ب"بنية الفرصة الدولية )٦(يجب اخذه يف االعتبار عند دراسة الفرصة السياسية

international opportunity structure")عىل سبيل املثال يش� "ريتشارد هال" )٧ .Richard A. 
Hall  اىل إن نجاح الثورات يف بعض الدول املحيطة برومانيا، رفعت سقف الطموح واالمال لدى الشعب

  .)٨(١٩٨٩الروما�، وامكانية احداث التغي� يف عام 
  Open Moment �ة و هي "لحظة انفتاح"وبصدد التقاط الفرص، يتم الحديث عن لحظة مال 

التي يكون فيها النظام  Big Opportunity التي تكون مؤرشا عىل مايسمى ب"الفرصة الكب�ة"
، أو "الفرصة )٩(السيايس وجهاز الدولة، أك� تعرضا للتحديات السياسية، من قبل ج�عات مختلفة

                                                           
  ، مصدر سبق ذكره.عبد الحي مودن.  ١
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  .)١ Policy Window (التي تش� فقط اىل وجود "نافذة السياسة"  Limited Opportunityالصغ�ة" 
عالوة عىل ذلك، تش� نظرية بنية الفرصة السياسية اىل إن لكل مجتمع موارده وفاعلوه، ولكن 

إن الفرص  القدرة عىل الفعل والتأث� ال تظهر إال عندما تتوفر الفرص السياسية التي تسمح بذلك.
واملوارد، هي التي تخلق الحوافز لدى الفاعل� و توقعاتهم بقدرتهم عىل  السياسية، وليس الفاعل

النجاح وهذا ما يسمح بالقدرة عىل التعبئة وبالعمل املشرتك الفعال، وبالتايل تؤدي إىل ظهور الحركات 
  .)٢(االجت�عية وقدرتها عىل الفعل

نات الثقافية يف بناء الفرص ان احدى نقاط القوة لهذه النظرية هي عدم تجاهلها ألهمية التباي
السياسية. وبهذا الصدد تؤكد النظرية ان الفرصة تحتوي عىل مركب ثقايف قوي، وال�كن الرتكيز فقط 

  .)٣(عىل التباين ب� املؤسسات السياسية و العالقات ب� الفاعل� السياسي�
  

  املطلب الثالث: متغ�ات بنية الفرصة السياسية
د متغي�ات بنية الفرص السياسية امر شائع يف االدبيات الخاصة بهذا التمييز يف كيفية تحدي

. و �ة تعدد و تنوع يف املتغي�ات بالنسبة للدارس� يف هذا االطار، فضال عن االختالف )٤(الحقل
امللحوظ بينهم عند التأكيد عىل هذا املتغ� او ذاك، بل عند الدارس نفسه ب� دراسة له و اخرى. عىل 

ثال اشار سيد� تارو يف دراسة له اىل اربعة عنارص من املتغي�ات، ويضف يف دراسة اخرى سبيل امل
  العنرص الخامس.

 الفرصة لبناء عنارص خمسة عىل لدى سيد� تارو السياسية الفرصة بنية متغي�ات وهكذا ركزت
  :)٥(السياسية

  افتتاح املداخل السياسية للوصول إىل املشاركة. .١
الرتتيب السيايس: تغي� حظوظ احزاب الحكومة و املعارضة، خصوصاً عندما تش� اىل عدم استقرار  .٢

  امكانية ظهور ائتالفات جديدة، ذلك تشجع املحتجي� ملحاولة م�رسة قوة هامشية.
  تحالفات مؤثرة. .٣
  نشوء انقسامات يف اوساط النخبة الحاكمة. .٤
 تراجع قوة الدولة او ارادتها للقمع او استخدام العنف. .٥

�ييز ثنا� البعد: وهو التمييز ب� بنى املدخالت السياسية و بنى  Kitscheltويقدم "كيتشيل" 
املخرجات السياسية. فمن جانب املدخالت �كن ان يكون النظام السيايس اك� او اقل انفتاحاً. و من 

ية للوصول اىل ناحية املخرجات �كن ان يكون النظام اك� او اقل قوة. االنفتاح يضمن قنوات رسم
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  .)١(مؤسسات الدولة، و النظام القوي يتضمن القدرة عىل انجاز االمور
و زمالؤه ف�ون ان بنية الفرصة السياسية تتكون من  Hanspeter Kriesiاما هانز بيرت كرييس 

  :)٢(اربعة متغ�ات
  بنية االنقسام الوطني .١
 البنى املؤسسية .٢
 االسرتاتيجيات السائدة .٣
 بنى التحالفات. .٤

عىل الرغم من غياب اتفاق مجمع ب� املنظرين حول كل عنارص بنية الفرصة السياسية، اال انها 
هناك عنارص معينة تجمعهم كلهم. ويف هذا السياق يتم التأكيد عىل انقسام النخب الحاكمة و اعادة 

 McAdam. و يالحظ ماك آدم )٣(الرتتيب السيايس بوصفه� عنارص دا�ة يف بنية كل الفرص السياسية
من جانبه ان عنرص قمع الدولة ليس متفق عليه ب� الكتاب، غ� فهو يعتقد انه يجب ان يكون هذا 

  .)٤(العامل ضمن قا�ة بنى الفرص السياسية
ان هذا التنوع و التعدد و االختالف يف عنارص بنية الفرص السياسية و متغ�ات الفرص تعود يف 

لحاالت االمربيقية للدراسات الخاصة بهذه النظرية. حيث الحظ ماك آدم ان الكث� من رأينا اىل تنوع ا
. )٥(الباحث� قاموا بتقديم ظواهر امربيقية متعددة ل� تصف الفرصة السياسية و ترتبط بها امربيقياً 

اسية، و ومن هنا ننتقل اىل الحديث عن االفرتاضات االساسية التي تقرتن �تغ�ات بنية الفرصة السي
  .)٦(ذلك ألن العنارص، ك� يقول اوب، تنطوي افرتاضات تجريبية

  
  املطلب الرابع: الفرضيات االساسية للفرص السياسية

تضع نظرية بنية الفرصة السياسية مجموعة من افرتاضات بحثية تحاول اختبارها امربيقياً. و من 
االفرتاضات يف دراسة حالة معينة، ك� والبد من الجدير باملالحظة هو امكانية اختبار عدد كب� من 

  االشارة اىل تفاعل هذه االفرتاضات معاً يف الحالة نفسها.
ك� ارشنا اليه سابقاً، االفرتاضات مشتقة من عنارص او متغ�ات بنية الفرصة السياسية. و من هنا 

  �كن تناول كيفية صياغة افرتاضات الفرصة السياسية.
  

                                                           
1 . Qouted from: Hanspeter Kriesi, The Political Opportunity Structure of New Social Movements: 
Its Impact on Their Mobilization. In: J. C. Jenkins & B. Klandermans (eds), The Politics of Social 
Protest: comparative Perspectives on States and Social Movements, UCL press, London, 2005, p.84. 
2.Quoted from: Karl-Dieter Opp, op. cit., p.173. 
3 . Ibid, p.173. 
4 . Ibid, p.173. 

 .١٦١السياسية، مصدر سبق ذكره، ص . محمود صالح عبدالحفيظ محمد املهر، الحركات االجت�عية و الفرصة ٥
6 . Karl-Dieter Opp, op. cit., p.172. 
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  املتعلق بطبيعة النظام السيايس: اوالً: االفرتاض
هنا يفرتض أن تأث� االحتجاجات يعتمد عىل متغ� وسيط رئييس، هو طبيعة النظام السيايس. ويف 
هذا السياق، أن املتغ� الرئييس الذي يحدد تأث� املظاهرات واالعتصامات هو مدى قدرة نظام الحكم 

نظمة أو غ� املنظمة. ووفقا لهذه النظرية، كل� ازداد عىل استيعاب حركات االحتجاج املختلفة، سواء امل
انغالق النظام السيايس يف وجه املتظاهرين، زادت احت�الت قمع تلك التظاهرات، وكل� ازداد انفتاح 
النظام السيايس، زادت احت�الت استيعاب مطالب املتظاهرين. ووفقا لهذه النظرية أيضا، ال تتطور يف 

طية مظاهر مستد�ة لالحتجاج للتعب� عن مصالح ج�عية، وإ�ا تنشأ بعض مظاهر الدول غ� الد�قرا
  .)١(االحتجاج الفئوية، التي تنتهي إما بالقمع، أو باالستجابة، إذا كانت ال تؤثر يف مصالح النظام

ايسنغر يش� اىل فرضيتان متناقضتان بالنسبة لوجود الفرص لألحتجاج وه�: النموذج الخطي 
linear model  و النموذج االنحنا�curvilinear model حسب النموذج االول �ة عالقة خطية .

سلبية ب� بنية الفرص السياسية كاملتغ� املستقل و االحتجاج كاملتغ� التابع: كل� الفرص قليلة جدا 
ا�، و الذي فاالحتجاج كث�ة، وكل� تزداد الفرص كل� يقلل السلوك االحتجاجي. اما حسب النموذج الث

يطوره ايسنغر، كل� الفرص ضئيلة جدا فاالحتجاج غائبة، وكل� تزداد الفرص كل� تتصاعد االحتجاج. و 
يفرتض ايسنغر يف النهاية ان األنظمة التي فيها الفرص مفتوحة جزئياً ومغلقة جزئيا تؤدي ذلك إىل أعىل 

  .)٢(حد من االحتجاج
  � الفرص و االحتجاج خطية او انحنائية؟والسؤال هنا هو ملاذا تكون العالقة ب

، �عنى ان frustrated Responseحسب النموذج الخطي ان  االحتجاج هو "استجابة محبطة" 
الج�عات التي هي غ� قادرة عىل الوصول إىل مجالس صنع القرار بالوسائل التقليدية تعربون عن 

للفرص السياسية اىل نسبة عالية من االفعال  إحباطهم عن طريق االحتجاج. عليه تؤدي البنية الضعيفة
االحتجاجية. واذا انفتحت النظام بوجه االحباط فاالحتجاج ينخفض، و هذا �ثابة آلية اقتحام 

  .)٣(االحباط
 تزداد كل�تفرتض العالقة املنحنية، خالفا للنموذج الخطي، أن االحتجاج يزداد أوال ثم يرتاجع 

 قد السياسية السلطات بأن متصاعدة توقعات هناك أن يفرتض ايسنغر يبدو ملاذا؟. السياسية الفرص
و منفتح جزئيا و منغلق جزئياً) "ان وت�ة ه والذي( مختلط نظام ويف. املجموعات ملطالب تستلم

التغي� ال تتواكب التوقعات"، أي التوقعات تتغي� أرسع من تغي� الفرص السياسية (أو قرارات 
وهذا قد يعني أن ارتفاع ”. impatience“إلحتجاج هو تعب� عن "نفاد الصرب" السلطات). اذن فا

التوقعات تنتج عدم الرضا. وإذا كان النظام منفتح إىل حد كب� و يلبي مطالب املواطن� بشكل متزايد 
  .)٤(فانه يؤدي اىل تراجع االحتجاج

  

                                                           
  .١١ارشف عبدالعزيز عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص. ١

2 . Peter K. Eisinger, op.cit., pp.14-15. 
3 . Ibid, p.14. 
4 . Ibid, p.15. 
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  السلطة السياسيةثانياً: االفرتاض املتعلق باستخدام العنف او القمع من قبل 
إذا لجأ الناس اىل افعال تشكل خطراً محتمالَ عىل النخبة السياسية الحاكمة، بامكاننا توقع ردود 
فعل محتملة من النظام السيايس الحاكم التي �كن أن تحد من فرص الناس، مثل القمع أو املراقبة من 

الفرصة السياسية يعالجون امكانيات . وبأمكاننا املالحظة ان الكث� من منظري )١(قبل قوات األمن
  النظام السيايس لقمع افعال الناس.

القمع هو أي اجراء من قبل الحكومة م� يث� تكلفة املتحدي يف الفعل الجمعي، وعىل النقض 
  .)٢(من ذلك، أي إجراء يقلل هذه التكلفة هو شكل من أشكال التيس�

يستهدف بشكل متمييز و بصورة صارخة و القمع السيايس يتألف من الفعل الحكومي الذي 
  .)٣(اشخاص و منظ�ت ينظر اليها عىل انها تشكل تحدياً اساسياً ملوازين القوة القا�ة

  التساؤل هنا هو إىل أي مدى تؤثر القمع يف سلوك الناس؟
يرى اسينغر ان األفراد الذين يعيشون يف ظل أنظمة قمعية للغاية هم أقل ميالَ التخاذ مطالبهم 
إىل الشوارع ألن تكاليف هذه اإلجراءات تفوق فوائدها. ومن املرجح جدا أن االحتجاجات يف األنظمة 
القمعية ستواجه االنتقام من قبل النظام، ألنه من املرجح أن مطالب املحتج� اليرحب بالقبول من 

 يف األنظمة . لذلك يعتقد أن االحتجاجات هي األك� احت�ال)٤(قبل نخب النظام السيايس الحاكم
السياسية متوسطة القمع. و�ة من يش� اىل االعتقاد املزعوم بأن هذه العالقة ب� القمع واالحتجاج 

  .)٥(هي "قانون" بال منازع تقريباً يف العلوم السياسية
غ� هناك من يجادل الفرضية السابقة محاولة للوصول اىل صياغة مغايرة. و ذلك بأفرتاض إن 

د للتأث� عىل صنع القرار السيايس خالل فرتة زمنية معينة، يؤدى اىل ترجيح االفعال تضيق فرص االفرا
. وهذا يعيد صياغة العالقة ب� القمع و االحتجاج، بحيث قد يحفز القمع يف )٦(املناهضة للحكومة

املايض النشاط االحتجاجي يف املستقبل. ولذلك فمن املنطقي أن الناس تتعلم عن القمع و عن 
راءات املناهضة للحكومة عرب الزمن، اذ ان القمع ليس امر ثابت بال تطور عرب الزمن. و حتى بعض اإلج

الدارس� يجادلون بأن القمع يأرجح افعال مناهضة للحكومة، ويعتمد االثن� جزئيا عىل بعضها البعض، 
  .)٧(وبالتايل فإن القمع قد منع االحتجاجات أمس قد يحفز تلك غدا

ة الشائكة و املعقدة ب� القمع الحكومي و االحتجاج دفع بـ ( اوب ) اىل تبني رأي ان هذه العالق
مميز حول تأث� القمع عىل االحتجاج. فهو يرى انه من املعلوم جيداً أن القمع قد يكون لها آثار 

- ديكايلرا- مختلفة �اماً يف ظل ظروف مختلفة: ففي بعض األحيان لها تأث� رادع، وأحياناً تأث� متطرف 

                                                           
1. Daniel Bischof, op.cit., p. 34. 
2. Charles Tilly, From Mbilization to Revolution, University of Michigan, USA, 1977, p.81 
3 . Daniel Bischof, op.cit., p. 34. 
4 . Peter K. Eisinger, op.cit, p.14. 
5 . Daniel Bischof, op.cit., p.35 
6 . Ibid. pp.37-38 
7 . Ibid. p.38 
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، وأحيانا اليكون له أي تأث� عىل اإلطالق. وبالتايل فمن املفضل أن ال تدرج القمع يف أي قا�ة من 
  .)١("عنارص" بنى الفرص السياسية مع اآلثار الثابتة عىل فرص النجاح

  
  ثالثاً: االفرتاض املتعلق باالنقسام داخل النخب السياسية الحاكمة

النخب و داخلها تؤدي اىل توسيع نطاق و دائرة الرصاع السيايس  ان االنقسامات التي تحدث ب�
و نقلها اىل الكث� من الج�عات التي توجد خارج النظام السيايس، و �نحهم قدراً من القوة للتأث� يف 
العملية السياسية، بين� تنجح الصفوة املتحدة يف تجنب نقل الرصاع السيايس او منح القوة لج�عات 

�وذجاً من  Francis Fukuyama. يف هذا االطار يذكر "فرانسيس فوكوياما" )٢(ظام السيايسخارج الن
االنتقال الد�قراطي بوصفه �تلك مراحل الفتح، واالخرتاق الجديد، و الدمج. و يأ� الفتح نتيجة 
لالنشقاقات التي تحدث ب� اصحاب الخط املتصلب و اصحاب الخط املتساهل يف الحكومة 

دادية املطلقة. ويشكل اصحاب الخط املتساهل مواثيق مع اعضاء املعارضة، وذلك ما يجعل من االستب
املمكن آنئذ حدوث اخرتاق جديد نحو نظام حكم د�قراطي جديد. وتتطلب مرحلة الدمج تحييد 

  .)٣(املتبق� من اصحاب الخط املتصلب، و بعدئذ بناء املؤسسات لدعم النظام الد�قراطي الجديد
  
  بعاً: االفرتاض املتعلق بعدم استقرار الرتتيب السيايسرا

ان ديناميكية الرتتيب و التنظيم السيايس و عدم ثبات القا�� عليه �ثل تغ�اً يف فرص الحكومة و 
احزاب املعارضة، اضافة اىل احت�الت ظهور تحافات سياسية جديدة غ� تلك القا�ة، االمر الذي يشجع 

املعارض� عىل الحصول عىل القوة. ك� ان بعض الصفوات �يل اىل تشجيع ذلك من اجل خلق كث�اً من 
  .)٤(تأييد لها من خارج العملية السياسية الرسمية

  
يف نهاية هذا املبحث �كن ان نستنتج بأن نظرية بنية الفرصة السياسية تطرح مفاهيم وعنارص و 

 اإلحتجات و اإلجابة عىل التساؤل ملاذا يحتج الناس؟ أو افرتاضات علمية تساعد اىل حد بعيد يف تفس�
ملاذا يشارك/ اليشارك األفراد أو الج�عات يف اإلحتجاجات؟ واإلجابة تكمن يف بنية الفرسة السياسية 

  الالزمة لإلحتجاج.

                                                           
1 . Karl-Dieter Opp, op .cit., P.174. 

. محمود ١٦٣صالح عبدالحفيظ محمد املهر، الحركات االجت�عية و الفرصة السياسية، مصدر سبق ذكره، ص. محمود  ٢
�وذجاً، مصدر سبق  ١٩٦٨مارس  ٣٠صالح عبدالحفيظ محمد املهر، صناعة الفرصة الساسية يف مرص النارصية: بيان 

 .٩٨ذكره، ص
املحافظ� الجدد، ت: محمد محمود التوبة، (الرياض: . فرانسيس فوكوياما، امريكا عىل مفرتق الطرق: مابعد  ٣

  .١٦٩-١٦٨، ص ص٢٠٠٧العبيكان)، 
. ١٦٤-١٦٣. محمود صالح عبدالحفيظ محمد املهر، الحركات االجت�عية و الفرصة السياسية، مصدر سبق ذكره، ص ص ٤

�وذجاً، مصدر  ١٩٦٨مارس  ٣٠محمود صالح عبدالحفيظ محمد املهر، صناعة الفرصة الساسية يف مرص النارصية: بيان 
 .١٠١سبق ذكره، ص
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  المبحث الثاني

  الفرصة السياسية في إقليم كوردستان العراقبنية 
خـالل  إقلـيم كوردسـتان العـراقيف واقع  نظرية بنية الفرصة السياسية إختبارهذا املبحث  حاولي

مـؤثرات إيجابيـة يف بنيـة خالل ثالثة مطالب، يتنـاول املطلـب االول: من ، )٢٠١٣ - ٢٠٠٣املدة ماب� (
مـداخل تفسـ�ية للفرصـة السياسـية يف يعالج املطلب الثـا�:  ، وم كوردستانإقلييف  الفرصة السياسية

م إقلـيتحديات أمام بنية الفرصـة السياسـية يف فيبحث يف:  ، أما يتناول املطلب الثالثستانم كوردإقلي
  ، وعىل النحو اآل�:كوردستان

  
  املطلب األول: مؤثرات إيجابية يف بنية الفرصة السياسية

 تصاعد الحركـات، ضعف اإلنت�ء الحز�، اإلنفتاح، الرفاهية، الوعي، الزمنتتمثل تلك املؤثرات يف: 
، املعـادالت الوطنيـة والدوليـة، اإلعالم واإلتصال السيايس، النخبة ، اإلجت�عية ومنظ�ت املجتمع املد�

وهي كلها جائت تأث�ها بشكل ايجا� يف �خض بنية الفرصة السياسية يف ، التغي� يف الخارطة السياسية
 اقليم كوردستان العراق خالل املدة املذكورة أعاله، وكاآل�:

  
  : الزمنأوالً

، وجرت اإلنتخابات بـ� فرقـاء ١٩٩١بدأت عملية التحول الد�قراطي يف اإلقليم منذ إنتفاضة عام 
سياسية بالرغم مـن عـدم قبـول الطـرف� األساسـي� بنتائجهـا، وتحولـت السـلطة كركيـزة جوهريـة يف 

ي أتـت يف أعقـاب الظاهرة السياسية الكورديـة مـن الجبهـة الكوردسـتانية إىل السـلطة الترشـيعية التـ
، وهذه الخطوة تعد من أوىل الخطوات األساسية، ولو كانت بدائيـة ١٩٩٢اإلنتخابات التي جرت يف عام 

يف تلك العملية الطويلة للتحول من نظام مستبد الـذي يسـود اإلقلـيم مـن قبـل حـزب البعـث لغايـة 
يم مراحـل عصـيبة ومعضـالت اإلنتفاضة، إىل نظام د�قراطي يف اإلقليم. ومنـذ ذلـك الحـ� شـهد اإلقلـ

داخلية وإقليمية، التي أدت بالتجربة إىل اإلنتكاسة والترشـذم وحتـى الرشـخ يف الوحـدة الوطنيـة بـ� 
فرقاء السياسية يف اإلقليم، فاإلقتتال الداخيل أدى إىل الرشخ ب� الحزب� الرئيسـي� ( ح.د.ك و إ.و.ك )، 

غ�ن، وإنشاء حكومت� إقليميت�، واحـدة للــ ( حـدك ) وأدت الحرب إىل تقسيم اإلقليم إىل إقليم� ص
التي تضم محافظتي أربيل ودهوك وأخـرى للــ( إوك ) التـي كانـت تضـم فقـط محافظـة السـلي�نية 
بكثافتها السكانية ومساحتها الشاسعة، وجـزء مـن محافظـة أربيـل، وجـراء هـذا التقسـيم يف التنظـيم 

ت� سياسـيت� مختلفتـ� و�نظـومت� قيميـ� سياسـيت� السيايس أصبح من املمكن الحديث عن ظاهر 
  مختلفت� من حيث املنطلقات اآليديولوجية والسياسية وحتى اإلجت�عية.

إال أن الوضع السيايس املنقسم جغرافياً وإدارياً � يـدم أكـ� مـن عقـد ونيـف مـن الـزمن، إىل أن 
توسطت األطراف اإلقليمية والدولية، ومنها الواليـات املتحـدة األمريكيـة، وتجسـدت تلـك الوسـاطة يف 

ة. ولكـن عمليـة إتفاقية ثنائية ب� طريف النزاع لوقف القتال وإيجاد حلول يف سبيل الخـروج مـن األزمـ
. وأعبـاء هـذه ٢٠٠٦اإلندماج الفعيل ب� اإلدارت� املذكورت� قد تأخر، و� تتوحد الحكومتان إال يف عام 
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الفرتة الطويلة ملدة عقد و نصف قد وصل الشعب الكوردي يف اإلقليم إىل مرحلة اإلنهاك، وحتى طـريف 
اآلخـر، وأقنعـا بالحـل الـد�قراطي الـذي � النزاع قد اصابهم اإلنهاك فعالً، و� يستطع اي طرف دحـر 

، إال أن األمـر بقــي نســبياً جـراء عــدم إســتجابته� الفعليـة للحــف الــد�قراطي ١٩٩٢يقنعـو بــه عــام 
ـوع د�رقراطـي تنمـوي. وهـذا العامـل يعتـرب مـن  وتركيزه� املفرط عىل تقسيم املصالح أك� من مرش

كوردستان العراق والولوج نحو مرحلة جديـدة ر�ـا كانـت العوامل املؤثرة يف العملية التحول يف إقليم 
. أي أن الـزمن أصـبح جـزءاً ٢٠٠٣تختلف من املراحل السابقةن وخاصة بعد سقوط النظام العراقي يف 

ـذمة داخليـاً هـي صـفرية، وهـذا اليعنـي بـأن  من العالج الذي يستسلم له الطرفان بأن املعادلة املترش
  � الطرف�، بل اتخذ الرصاع شكال آخر. وقف القتال هو نهاية الرصاع ب

وعامل الزمن هذا قد خلق من املرحلة سمت� رئيسيت� وهـ�: خلـق تطـورات نوعيـة يف ذهنيـة 
الفرقاء السياسية والشعب بأن الوضع يجب أال يدوم هكذا وليس بامكان احده� دحـر االخـر إطالقـاً، 

لسياسية لإلقلـيم عـىل صـعيدي األحـزاب السياسـية  ومن ثم بروز حالة من التفتيت يف البنية التحتية ا
والجمهور أيضاً، وك� يصف جان مينو هذه الحالة التي تسود يف بعض البلدان: بأن هذا التفتيـت كـان 
�ثابة الثورة الالشعورية بوجه القا�� عىل الوضع الراهن الذي يهدف إىل تغي� محدود وبأشـكال غـ� 

  تور يف اإلقليم ر�ا إىل حد ما قد فتح أمام الناس هذا الخيار.، ألن إنعدام الدس)١(دستورية
 

  ثانياً: الوعي
لقد خرجت أعداد ليست بقليلة من إطار التفك� الحز� الضيق، وبدأ يفكـر بذهنيـة مسـتقلة أو 
ر�ا بذهنية غ� التي يفكر بها الحزب� الرئيسي� يف اإلقليم، ورافـق هـذا التحـول مـن الـوعي اإليجـا� 

ورات عىل أرض الواقع، وانعكس يف السلوك السيايس لألفراد تجاه السـلطت� اإلقليميتـ� يف اإلقلـيم، تط
وجسدت هذا الوعي يف املظاهرات واملقابالت والربامج التلفزيونية وظهور قنوات إعالميـة مسـتقلة أو 

ت الثقافية، ك� ظهرت غ� تابعة لألحزاب الرئيسية الخمسة يف اإلقليم، وفتح مراكز البحوث و الجمعيا
قنـوات  ٢٠يف السانحة الرأي الناقد للسلطت� يف اإلقليم، وتقيم أداءه� يف الحكم. فمثالً هناك أك� من 

 ٣، و 3Dرشكة لخدمات الشبكة املعلوماتية الدولية، ثالثـة منهـا فقـط عـىل نظـام  ٣٧فضائية، وحوايل 
% الذي كان سـابقاً تـدفع للرضـيبة ١٣ا يقارب رشكات للهاتف الجوال التي تدفع من دخله� رضيبة م

من الجرائـد واملجـالت، ومـن هـذا العـدد فقـط هنـاك  ٨٠٠. ك� توجد يف اإلقليم حوايل )٢(%٣٠حوايل 
. )٣(منهـا تصـدر بشـكل دوري ومسـتمر ٤٠٠منها لها رقم اإليداع، ومن هذا العدد أيضـاَ أن  ٦٠٠حوايل 

املفتوحة بوجه الناس ساهمت إىل زيادة وعيهم باألمور وكيفية وهذا الكم الهائل من القنوات الثقافية 
  إدارة بلدهم من قبل القا�� عليه.

  
  

                                                           
 . ٢٧٤)، ص ١٩٨٢، ( ب�وت، منشورات عويدات، ٢.  جان مينو، مدخل إىل علم السياسة، ت: جورج يونس، ط١
  .٢، ص١٥/٨/٢٠١٢، يف ٨٦٧. جريدة هاوآل�، العدد:٢
  .٧، ص٢٢/١٠/٢٠١٢، يف ٩١٢.  جريدة هاوآل�، العدد: ٣
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  ثالثاً: الرفاهية
من قبل الواليات املتحدة األمريكية و حلفاءهـا،  ٢٠٠٣بعد سقوط النظام  املستبد يف العراق عام 

بالدهم بشكل ج�عي ود�قراطي، أصبح أمام العراقي� فرصة سانحة جديدة للخوض يف الحديث حول 
هكذا كان التفك� بعـد سـقوط النظـام السـابق، إال أن العمليـة السياسـية يف العـراق الجديـد � تـأت 
بتحوالت إيجابية، و� تصل األطراف العراقية إىل حل وطني حول مص� بلدهم وكيف البد أن يدير مـن 

افر الطائفي واإلقتتال ب� املـذهب� يف العـراق الجديـد، قبلهم. يف هذا األثناء كان اإلقليم بعيداً عن التن
% من امليزانية ١٧، وكان تأتيه نسبة ٢٠٠٣وكان يحظى باالستقرار والتنمية نسبياً مقارنة بالعراق مابعد 

  العامة للدولة العراقية، بالرغم من وارداته الداخلية من الناحية التجارية واإلقتصادية.
وإنعاشاً إيجابياً يف دخل النـاس، كوردستان إقليم  يف الوضع اإلقتصادي يف التغي�هذا العامل إدى ب

وحتى مجيء جهات إقتصادية إقليمية ودولية يف سبيل اإلستث�ر باإلقليم، حيث كانت توجد يف اإلقليم 
رشكة يف مجال النفط، ومن عرشة رشكات عاملية يف هذا املجال هناك أربعة منهـا تسـتثمر يف  ٥٠حوايل 

وجنسـيتها كانـت تركيـة، إال أن العـدد قـد  ٢٠٠٠، ك� كان هناك رشكة أجنبية واحدة يف عام )١(قليماإل 
رشكة أجنبيـة  ٢٦٥٦أي بعد عرشة سنوات إىل  ٢٠١٣، ومن ثم يف نهاية عام )٢(٦٩إىل  ٢٠٠٣ازداد يف عام 

مليار دوالر مـع  ٨٫٥وايل ح ٢٠١٣، وبلغت التبادل التجاري مع تركيا مثالً يف عام )٣(% منها تركية٤٦وأن 
مليـار  ١٢، من مجمل التبادل التجاري ب� دولت� الرتكية والعراقيـة الـذي بلـغ حـوايل كوردستانإقليم 

% من التبادل التجاري الرت� هو مع اإلقليم، كـ� رصح بـه القنصـل الـرت� يف اإلقلـيم ٧٠دوالر، أي أن 
قليم أن دخل الفرد قـد وصـل إىل حـوايل خمسـة . وحسب ترصيحات املسؤول� يف اإل )٤(محمد آكاييف

  اآلف دوالر يف سنة.
  

  رابعاً: اإلنفتاح
قد خرجت السلطت� اإلقليميت� يف كوردستان من قوقعته� الحزبية التي احتكرت  ٢٠٠٠منذ عام 

كافة مجاالت الظاهرة السياسية يف اإلقليم التي تقع تحـت سـيطرته� إىل اإلنفتـاح الجـز� مـع القـوى 
األخرى، وكانت تبحث من جديد عن رشعيتها للحكـم يف اإلقلـيم، وقـد شـارك ( حـدك ) حـزب ( ئـاك: 
اإلتحاد اإلسالمي الكوردستا� ) والحزب الشيوعي الكوردستا� يف الحكم يف حكومة أربيل بوزير العدل، 

بانتصار جز�  ك� جرت يف حكومة السلي�نية إنتخاب البلديات يف جميع مناطق املحافظة، والتي أدت
بسيط لـ ( ئاك ) يف بعض النواحي واالقضية التابعة إدارياً ملحافظة السلي�نية، إال أن املقاعـد جميعهـا 
تقريباً حسمت لصالح ( أوك ). وقد ازداد هـذا اإلنفتـاح رويـداً رويـداً نحـو األفضـل مقارنـة بالسـابق، 

  وخاصة بعد سقوط النظام اإلستبدادي يف العراق.
  

                                                           
  .١٥و١٤، ص٢٨/٨/٢٠١٢، يف ٨٧٣العدد: .  جريدة هاوآل�، ١
  .١٠، ص١٠/٨/٢٠١٢، يف ٥٨٥٣.  جريدة كوردستا� نوى، العدد: ٢
  .٨، ص٢٨/١/٢٠١٤، يف ٦٢٩١.  جريدة كوردستا� نوى، العدد: ٣
  .٨.  املرجع نفسه، ص٤
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  ضعف اإلنت�ء الحز� خامساً:
بدأ العد التنازيل للظاهرة التحزبية يف اإلقليم، وبدأ الناس يرتكون التمرتس اآليديولوجي  ٢٠٠٣بعد 

ضد بعضهم البعض، ولهـذا الضـعف يف اإلنـت�ء اآليـديولوجي للحـزب السـيايس يف اإلقلـيم لـه أسـباب 
السـلطة، وصـول النـاس إىل مرحلـة اإلنهـاك متنوعة، منها: تصاعد املد الد�قراطي يف اإلقليم رغم أنف 

جراء السلوك السيايس السلبي للحزب� الرئيسي� وبدأ النـاس يبحثـون عـن آراء جريئـة جديـدة كـردع 
للسلطة السياسية، وأن ظاهرة الخوف من الحزب� قد تالشت �جرد مجيء الواليات املتحدة األمريكيـة 

الجديـد الـذي فـتح عـىل يـديها، تحسـن نـوعي وتـدريجي ومساندتها للظاهرة الد�قراطية يف العراق 
ملعيشة الناس، فاصبح الناس مستقلون إقتصادياً أك� ما يكونون تابع�، وهذه الظاهرة أدت باستقاللية 

  الناس يف عملية اتخاذ قراراتهم وعدم الرجوع للحزب.
 

  سادساً: تصاعد الحركات اإلجت�عية ومنظ�ت املجتمع املد�
وحدات وحركات غ� سياسية من فعالياتها ضد سلطة الحـزب� يف اإلقلـيم، أو محاولتهـا تصاعدت 

لوقف سياسة معينة له�، ولجأت من خاللها إىل جمع التوقيعات وإطالق مظاهرات وتقـديم مشـاريع 
قانونيــة للربملــان ونــدوات وســيمنارات وحتــى كونفراســات تخصصــية لدراســة الظــواهر الســائدة يف 

كانـت تلـك الحركـات والوحـدات عـامآل مسـاعداً يف إعـادة تحجـيم السـلطات العامـة يف كوردستان، و 
سياساتها وتوعية الناس وإخراجهم من بوتقتهم التقليدية إىل مواطن فعال نوع ما، وأصـبحت السـلطة 
السياسية يف اإلقليم ال تستطيع تجاوز التأث�، بل تفاعلت معها وأذعنت إىل مطالبهـا بصـورة محـدودة 

تى مشاركتها يف عملية صنع القرار يف اإلقليم من خالل تفاعلها معها. وهذه الفعالية لتلك الوحدات وح
منظمة يف مجال املجتمع املد�، مسجلة  ١٥٠٠أدت إىل زيادة تلك الوحدات، حتى وصلت إىل أك� من 

جسـيد تلـك منظمـة غـ� مسـجلة. وخـ� شـاهد لت ٣٠٠يف مجال املجتمع املد�، ك� أن هنـاك حـوايل 
الفعالية يف الواقع السيايس يف اإلقليم، هناك ميثاق الرشاكة والتنمية ب� السـلطات العامـة واملـنظ�ت 

العراق، وصدقته السلطة الترشـيعية يف اإلقلـيم مـن خـالل القـرار  –غ� الحكومية يف إقليم كوردستان 
ك آراء ناقـدة لــذلك، وتصـف تلــك ، (كــ� هنـا)١(٣٠/٦/٢٠١٣عــىل امليثـاق يف  ٢٠١٣) لعـام  ٥املـرقم ( 

املنظ�ت واجهة غـ� مبـارشة للحـزب� فقـط الأكـ�). وأدى هـذا العنرصـ اإليجـا� يف مجـال التمكـ� 
الد�قراطي إىل التحول النسبي الذي تتضح وتقاس فاعليتها يف "مدى فاعليـة الترشـيعات والتنظـيم أي 

يف العمـل الـد�قراطي بخاصـة يف البنـى التحتيـة، متابعة تطبيقاتها، ومن ثم رصد املبادرات املواطنيـة 
وواقع هذه الهيئات املهنية والنقابية كنعرص توازن تجاه أحزاب وقـوى سياسـية نحـو التسـلط، ومـدى 
الح�ية التي يوفرها القضاء يف مجال ح�ية الحقوق والحريات ومن خالل أحكام ريادية، ومدى امتداد 

ليمي والرتبوي والثقايف يف سبيل تحول املعرفة إىل السلوك، وأخ�اً تأ� الدراسات واألبحاث يف املجال التع
اإلستعاضة غالباً عن اإلقرتاحات والتوصيات بن�ذج عملية وبشكل طريقـة إسـتع�ل أصـيلة، أي نابعـة 

                                                           
ات العامة واملنظ�ت غ� .  أنظر للتفصيل: منظمة التفاوض والدراسات اإلسرتاتيجية، ميثاق الرشاكة والتنمية ب� السلط١

  ).  ٢٠١٤، Unopsالعراق، ( أربيل،  –الحكومية يف إقليم كوردستان 
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  .)١(من خربات وطنية"
  

  سابعاً: النخبة
لسياسية، بل قسمت إىل صف� إثن� نادراً ما توجد نخبة يف اإلقليم تفكر محايداً، أو تتقد السلطة ا

إما كانت منظراً لحزب ما او تيار سيايس آيديولوجي بوجه اآلخرين يف املقابل، وإما كانت تهـتم بالبعـد 
الثقايف بعيداً عن السياسة. ولكن الوضع قد تغ� رويـداً رويـداً ، أصـبح الصـنف الثـا� ينتقـد السـلطة 

لطة والفساد اإلداري. ك� تجاوزت النخبة مرحلتها التقليدية وينظر ويساند للرأي الذي يقف بوجه الس
شـباط مـثالً )،  ١٧جراء �اسها املبارش بالناس وخاصة يف املظاهرات والحركات اإلحتجاجية ( تظـاهرات 

وبأحزاب السلطة أيضاً جراء لقاءاتها بهـم يف املناسـبات وانتقاداتهـا لهـا مبـارشة يف القنـوات اإلعالميـة 
  والصحافية.

�عى آخر أصبحت النخبة يف املرحلة الجديدة هم من قادة الرأي والوسيط يف بعض األحيـان بـ� 
الحكومة والناس( ك� تصفها أدبيات اإلتصال السيايس بشكل عام ) وخاصة يف مجال رشح قرارات وآراء 

التي تتىل من قبل السلطات العامة، وإعطاء الناس مزيداً من املعلومات والتحليالت املتعلقة باملواضيع 
السلطة. ك� أصبح الناس غ� تابع� مبارشة للسلطة ك� يف السابق، بـل يتلقـون كثـ� مـن املعلومـات 

  .)٢(واآلراء من الجهات الوسيطة أك� ما يتلقون من السلطة مبارشة
  

  ثامناً: اإلعالم واإلتصال السيايس
التقليدي املركزي السلطوي الذي يوجـه بالكامـل مـن � تبق الحالة اإلعالمية يف اإلقليم يف إطارها 

قبل الحزب والنخبة املسيطرة فيه، بل ظهر إعالمالً جديداً بعيداً عن السلطة إىل حد ما ويبـث برامجـه 
محايداً وال يستند مبارشة إىل خلفية سياسية حزبية، وكانت تلـك القنـوات تهـتم بـبعض مـن خصـائص 

بشكل عام "حق النـاس يف املعرفـة �ـا يجـري يف اإلقلـيم، الخـدمات اإلعالم الحر، ومن هذه الخصائص 
العامة، التنوع والتعدد يف األخبار واإلعالم لقيام التوازن، وكانت تقاوم الضغوطات الخارجية عليهـا مـن 
قبل السلطة وأحزابها، والفصل ب� األخبار ووجهات النظر وخاصة يف التقارير اإلعالمية، الدقة يف وضـع 

وين، ولها كوادر خاصة وتستند إليها يف عملها دون الخارج، اإلستقرار اإلقتصادي الذي أدى باتخـاذ العنا
. وإىل أبعد من ذلك، حتى أن القنوات الحزبية قد خرجت مـن )٣(قراراتها مستقالً ومن حيث التخصص"

اس وجمهورهـا بشـكل إطارها التقليدي ويسود فيها الرأي والرأي اآلخر، � ال تقلل من تأث�ها عىل النـ
خاص، بالرغم من ظهور قنوات إخبارية متخصصة التي تهتم بت�سها مع الناس والحكومـة معـاً وعـىل 

  مدار الساعة.

                                                           
، ( ب�وت، مركز دراسات ١.  مجموعة من الباحث�، مؤرشات قياس الد�قراطية يف البلدان العربية وقائع ورشة عمل، ط١

  .٧٣)، ص ٢٠٠٩الوحدة العربية،     
  .١٣٠ -١٢٥)، ص  ٢٠١٥عالوي، اإلتصال السيايس، ( ع�ن، دار املجد للنرش والتوزيع، .  أنظر بالتفصيل: جبار ٢
)، ص  ٢٠٠١.  أنظر بالتفصيل: كامل عبدالجبار بديري،اإلعالم ووسائله وحقائقه، ( بغداد، دار القبس للطباعة والنرش، ٣

٦١ -٥٧.  
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  تاسعاً: املعادالت الوطنية والدولية
أصبحت الظاهرة السياسية يف إقليم كوردستان تتحكم فيها إىل حـد مـا املعـادالت  ٢٠٠٣بعد عام 

يـات املتحـدة األمريكيـة إىل العـراق، وإعـادة اإلقلـيم إىل اإلطـار الجغـرايف للدولـة الوطنية �جيء الوال 
العراقية، إال انه من الناحية السياسية والواقع � تنضم بعد، رغم كونه عامالً محورياً يف العمل السيايس 

. ويف جانب آخر والحكومي للدولة العراقية، ولكنه كان يتعامل مع املركز بذهنية كونفدرالية إىل حد ما
الذي يكون من صميم موضوعنا هنا، هو أن السلطة يف اإلقليم � تعد مفتوحتي األيدي بوجه اآلخرين، 
و� تســتطع زعمهــا املبــارش برشــعيتها الثوريــة وأحقيتهــا يف الحكــم، بــل أصــبحت تنخــرط يف اللعبــة 

رضت عىل السلطت� الخوض يف الد�قراطية عىل صعيد اإلقليم وعىل الصعيد العراقي. وهذه املعادلة ف
املسار الد�قراطي، حتى وإن كان نسبياً، بـالرغم مـن وجـود إتفـاق اسـرتاتيجي بـ� الحـزب� لتقسـيم 
مكاسب السلطة وحرمان اآلخرين والتحكم بها. وخاصة يف زمن كانت الواليات املتحدة األمريكيـة هـي 

  فيها رسمياً من قبل األمم املتحدة. التي ترشف عىل العملية السياسية يف العراق وكانت تتحكم
ويف أوىل محطة للعبة الد�قراطية انخفضت أصـوات الحـزب� املسـيطرين عـىل السـلطة ( أوك و 

 ٢٠٠٩% يف إنتخابـات ٥٩وإىل  ٢٠٠٥% يف انتخابـات ٩٠حدك ) ومعها تحالفها اإلقليمي إىل مـا يقـارب 
  الربملانية يف اإلقليم. ٢٠١٣% يف اتخابات ٥٦وإىل 

  
  ارشاً: التغي� يف الخارطة السياسيةع

وفقاً لهذه األرقام التي أتت يف مسألة أثـر املعـادالت الوطنيـة واإلقليميـة عـىل السـلوك السـيايس 
، التـي � تكـن  ٢٠٠٣للحزب�، واطالق املظاهرات وجمع التوقيعـات واإلحتجاجـات و...إلـخ بعـد عـام 

أدى إىل مسـاندة النـاس للـرأي اآلخـر بوجـه سياسـة سائدة ومسموحة يف الشارع السيايس يف اإلقلـيم، 
الحزب� وعدم نجاحها يف امليض قدوما باإلقليم نحو األفضل، ومحاولة للرد ضد الفسـاد اإلداري وسـيادة 

  العدالة اإلجت�عية يف اإلقليم.
هذه املسـتجدات عـىل السـاحة الكورديـة، أدى بـالتغي� يف الخارطـة السياسـية ورشخ يف الجـدار 

ب الذي بناه الحزب� يف اإلقلـيم. يف أوىل املحـاوالت التـي قامـت للخـروج مـن نظـام القطبـ� إىل الصل
 ٢٠٠٦متعدد األقطاب، خروج ( ئاك ) من التحالف الكوردستا� يف اإلنتخابـات الربملانيـة العراقيـة عـام 

بالخيانـة الوطنيـة مقاعد، أدى إىل إعالن شبه الحـرب عليـه واتهامـه  ٤وتكوين قا�ة خاصة به وفاز بـ 
وإحراق مقاراته يف محافظة دهوك ومقتل أربعة من أعضائه من بينهم عضواً يف مكتبه السيايس. ومـن 
ثم جاء من بعده خروج حركة التغي� قبل أن تصبح حزباً وكحركة إحتجاجية من بـ� صـفوف ( أوك ) 

. ناهيك عـن األحـزاب األخـرى التـي ٢٠٠٩مقعداً يف اإلتخابات الربملانية باإلقليم عام  ٢٤وحصولها عىل 
. أي �عنـى آخـر أن الثنائيـة القطبيـة يف اإلقلـيم قـد تغيـ�ت إىل ٢٠٠٩استقلت بقا�تهـا يف إنتخابـات 

  التعددية القطبية، وهذه أدت إىل ض�ن الفرصة السياسية يف اإلقليم.
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  املطلب الثا�: مداخل تفس�ية للفرصة السياسية يف اإلقليم
) مـن مثـل: ٢٠١٣-٢٠٠٣خـالل مـدة الدراسـة (العـراق، كوردسـتان  يف إقلـيم عدة توفرت عنارص
عـدم ، تحالفـات مـؤثرة، إنقسـامات سياسـية، تراجع السـلطة يف اسـتخدام العنـف، املشاركة السياسية

يف  فرصـة السياسـيةبنيـة التفس� ، وهذ العنارص �كن االخذ بها كمداخل لإستقرار يف الرتتيب السيايس
 االقليم عىل النحو اآل�:

  
  أوالً: املشاركة السياسية

تعد املشاركة السياسية إحدى التحديات الرئيسية أمام تقـدم السـلطات السياسـية نحـو األفضـل، 
فكث� من الد�قراطيات املتقدمة � تجتاز املرحلة التقليدية إال مـن خـالل ضـ�ن املشـاركة السياسـية 

صناعة القرار السيايس يف البالد، فليسـت الد�قراطيـة عـىل مسـتوى واحـد يف ألفراد املجتمع يف عملية 
املجال التطبيقي، السيايس واإلقتصادي واإلجت�عي. وهذه املجاالت الثالثة تختلف عن بعضها الـبعض، 

يف املسـتوى املطلـوب، بـالرغم مـن وجـود بعـض الظـواهر  ٢٠٠٣إال أن ثالثتهن يف اإلقليم � تكن قبل 
ــة واإلقتصــادية، السياســي ــة السياســية ســبقت اإلجت�عي ــة التعبــ� املحــدودة، وأن الد�قراطي ة كحري

والتحركات اإلحتجاجية عىل األغلب وليس الحرص قد خرجت يف سـبيل إقامـة الد�قراطيـة اإلقتصـادية 
واإلجت�عية، حتى وأن كانت كخطوة أوىل، ومن خالله� تؤدي إىل تحجيم السـلوك السـيايس لألحـزاب 
السلطوية يف اإلقليم. ألن تلك الحقوق اإلقتصادية واإلجت�عية هي "تكريس قانو� ملتطلبـات محـددة، 
واستجابة لحاجات معينة...وتهدف إىل تحرير الفرد من كل أشكال القمع...وترمي إىل ح�ية الفرد مـن 

يف املجتمـع يف شـتى  اإلستبداد والقهر، وإىل إرشاكه يف وضع القواعـد القانونيـة التـي تحكـم العالقـات
. وأن الد�قراطية يف أضيق معانيها تعني "الفرصة املتاحة ألعضاء املجتمع للمشاركة بحرية )١(املجاالت"

  .)٢(يف القرارات التي �س كل مجاالت حياتهم"
هذا الواقع السيايس والد�قراطي كان غائباً يف اإلقليم، و� يبق للناس حرية اختيارهم يف املشـاركة 

كل نشاطات السياسية إال من خالل الحزب� الرئيسي�، واملشاركة � تأخذ مجراها الحقيقي التي تعني "
األفراد أو الج�عات بغـرض التـأث� بطريقـة مبـارشة أو غـ� مبـارشة عـىل وضـع سياسـات يف مختلـف 

منظمـة بقصـد  مستوياتها، كذلك عىل الوسائل اإلجرائية لتطبيقها، سـواء كانـت النشـاطات تلقائيـة أو
وبـالرغم مـن وجـود املسـتويات الـثالث للمشـاركة . )٣(التأث� يف السلطة والسياسة العامة يف املجتمـع"
  السياسية ك� يذهب إليها كارل دويتش "وهي:

وهو األعىل يف العمل السيايس وقد وضع كارل دوتش ستة رشوط ومـن تـوفر فيـه ثالثـة : النشطاء .١
  هذه الفئة والرشوط هي:منها ما يجعله منتمياً إىل 

  عضوية منظمة سياسية.  . أ

                                                           
  .٢٢٣و٢٢٢)، ص١٩٨٦الجامعية للطباعة والنرش، ، (ب�وت، الدار ١.  د. عصام سلي�ن، مدخل إىل علم السياسة، ط١
 ٢٥٩)، ص ١٩٨٣.  د. محمد عيل محمد، أصول اإلجت�ع السيايس، ( اإلسكندرية دار املعرفة الجامعية، ٢
  .١٩٩٨دار الرشوق)،   . د. إبراهيم أبراش، علم اإلجت�ع السيايس، (ع�ن: منشورات٣
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  التربع ملنظمة سياسية أو ملرشح االنتخابات العامة.  . ب
  حضور اجت�عات سياسية بشكل دوري.  . ت
  املشاركة يف الحمالت االنتخابية.  . ث
  توجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للسلطة التنفيذية أو النيابية أو للصحافة.  . ج
 خارج نطاق الدائرة الضيقة املحيطة بالفرد.الحديث يف السياسة مع أشخاص   . ح

ويشمل املهتم� بالنشاط السيايس، وأهمهم الذين يدلون بأصواتهم يف االنتخابات ويتابعون بشكل  .٢
 عام ما يحدث يف الساحة السياسية.

يشمل الذين يشاركون بشكل موسمي يف العمل السيايس، أو يشاركون أضطرارياً يف أوقات األزمات  .٣
 .)١(ون مصالحهم مهددة"وعندما تك

وفقاً لهذا التصنيف، � تكن هناك مشاركة سياسية فعلية إال للحزب ومن خاللـه، و� يكـن هنـاك 
حتى املشاركة املوسمية السياسية يف أوقـات  ٢٠٠٥تأث� للمهتم� بالنشاط السيايس، و� يكن حتى عام 

  .١٩٩٢ام اإلنتخابات، ألن اإلنتخابات � تجر من األساس أصالً منذ ع
كان واقع املشاركة السياسية يف اإلقليم غ� الذي كـان سـائداً فيـه، بـل كـان  ٢٠٠٣ولكن بعد عام 

هناك إنفتاح تدريجي ومشاركة الناس يف القضايا العامة ويف كافة أوجه للمشاركة السياسية ومظاهرها، 
معينة، عرض مرشوعات معينة اإلحتجاج، جمع التوقيعات يف سبيل قضية ، العمل املنظ�� والتجمعيك

حول بعض قضايا شائكة يف املجتمع، الندوات السياسية أو العلمية، املواكب واملظاهرات، رفع املذكرات 
والربقيات إىل املسؤول�، اإلنتخاب بكافة أنواعها، إجراء الدراسات عىل أجهزة اإلعالم املختلفة، املشـاركة 

ة منها والتي تتعلق بالقضايا العامة، اإلتصال املبارش باملسؤول�، أو يف الربامج اإلعالمية وبالذات السياسي
بواسـطة الهــاتف، تنظــيم الحمــالت اإلنتخابيــة، الـدعم املــايل للج�عــات واملــنظ�ت املجتمــع املــد�، 

  األستفتاءات...إلخ.
توزيـع و� تبق السلطة محركاً وموجهاً وحيداً للشارع، ألن يف مرحلـة التحـول الـد�قراطي هنـاك 

الجمعيـات ، السـلطة الد�قراطيـةللقوى واملشاركة، وتصبح املحرك الرئييس للمشاركة السياسـية هـي: 
  واملنظ�ت واإلتحادات، النخبة املهتمة �اهية املجتمع الذي �ا يجب أن يكون عليه.

 أدت إىل مشـاركة النـاس ٢٠٠٣ك� أن املشاركة جراء هذه الفرصة التي بـرزت للوجـود بعـد عـام 
لدوافع النفسية، حيث يسعى املشارك سياسياً إلثبات وجوده، وتأكيد ذاته كإنسـان حـر بدوافع عدة كا

اإلرادة قادراً عىل اتخاذ موقف يف موضوع سيايس له أهميته، فاملشاركة بالنسبة له تـأ� لتمنحـه نوعـاً 
جـب ومسـؤولية وطنيـة. من الط�نينة والثقة بالنفس. املشاركة كتعب� عن وعي سـيايس، باعتبارهـا وا

وكأداة للتعب� عن مطالب سياسية أو اقتصـادية أو اجت�عيـة أو ...الـخ. واملشـاركة السياسـية بـدوافع 
دينية أو عرقية ( إظهار الفكرة أو القضية، إقحام حركتهم ضمن السياسة العامة للدولة ). وأيضاً بدافع 

ار من السلطة السياسـية وغـ� إراديـة بالنسـبة الخوف من السلطة، يف هذا املض�ر تكون املشاركة بقر 
لألفراد. أو طلباً ملنصب أو ملوقع وظيفي أفضل لشخص أو لجهة ما. أو ر�ا كسياسة دفاعية ضـد خطـر 

                                                           
  .  املرجع نفسه.١
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متوقع ( تهديد مصالح، الخطر املحدق بالوطن والقيم واملطالب قومية ). وكمظهر من مظاهر التضامن 
ـة أخيـه العائيل أو القبيل (وهذه املشاركة ت كون آنية وظرفية كمشاركته يف التصويت يف انتخابات لنرص

ومن ينتمي إىل دائرته االجت�عية). وأخ�اً وليس آخراً كإحدى ركائز تجسيد حقوق االنسان، فبمشاركته 
  يؤدي إىل حد للظلم والدكتاتورية.

ات اإلحتجاجيـة يف هذا الح�س والفاعلية يف الرغبـة باملشـاركة السياسـية أدى إىل تقويـة التحركـ
تلك الفرص التي وقعت يف اإلقليم والعراق أيضاً يف سبيل التحول التدريجي والتغيـ� يف  اإلقليم واغتنام

السلوك السيايس للسلطة. وأصبح املواطن لديه رغبـة يف مراقبـة السـلطة واملشـاركة يف القنـوات التـي 
ل قنوات غ� رسـمية، ألن الدسـتور � يحسـم تسبب بارجاع السلطة إىل رشدها، إال أنه يراقبها من خال

بعد و� يستفت الناس عليه، وتلك القنوات غ� الرسميةكاإلعالم، األحزاب السياسية، وحـدات املجتمـع 
املد�، القضاء، السمينارات والندوات والخطب...، مؤسسات التنشئة اإلجت�عية لتوجيه وتربيـة الفـرد، 

  ة.املظاهرات واإلحتجاجات الج�ه�ي
  

  ثانياً: عدم إستقرار يف الرتتيب السيايس
كانت العمليـة السياسـية يف اإلقلـيم ثنائيـة القطبيـة رغـم وجـود بعـض األحـزاب  ١٩٩٢منذ عام 

كمعارضة للسياسات القا�ة كـ ( اإلتحاد اإلسالمي )، إال انه وبطبيعة خلفيته اآليديولوجية اإلسالمية له، 
وإقليمية، و� تحظ بحرية الحركة ال يف الداخل وال يف الخـارج، وتعرضـت كان يفتقر إىل مساندة دولية 

لإلضطهاد والضغوطات وحرق مقراته وحبس أعضائه، وجراء تواجده يف منطقتـي النفـوذ والبقـاء عـىل 
حياديته وعدم انتهاجه وامتالكه أصالً للقوة املسلحة. ك� أنه � يكن يحظى بفاعلية سياسية حركية، بل 

متحفظاً ويتسم بطابعه الدعوي وغ� طامح يف السلطة أو حتـى املشـاركة فيهـا، وقـد شـارك  كان حزباً 
فيها تجنباً للضغوطات وكحفاظاً له وحزاماً أمنياً لتنظيميه، وكان شعارهم نحـن ال نعتـرب أنفسـنا بـديالً 

هـزة يف الرتتيـب ألحد أو ألي جهة يف اإلقليم. وفقـاً لهـذا املنطلـق السـيايس واآليـديولوجي � تقـع أي 
ـاع وهـ� ( أوك    السيايس، بل كان هناك نوع من اإلستقرار املتوازن يف الرتتيب السيايس ب� الطـريف الرص

  وحدك ).
ورسعان ما تتطورت تلك العالقة الرصاعوية بـ� الحـزب� الرئيسـي� إىل إتفـاق إسـرتاتيجي بيـنه� 

املسـتجدات عـىل السـاحة السياسـية العراقيـة  لتقاسم السلطة واملكاسب، وهذه اإلتفاقية جاءت جراء
، ك� أنها جاءت كبـديل للحـرب األهليـة بـ� الطـرف� وكأسـلوب آخـر إلعـادة الـتحكم ٢٠٠٣بعد عام 

ـاع بيـنه�. وكـان الرتتيـب السـيايس يف  بالواقع السيايس للفرتات الالحقة، وأيضاً كنمط آخـر إلدارة الرص
بة األوىل ألن السلطة ومكاسـبها تقسـم بيـنه� مناصـفة، ثـم يـأ� ( اإلقليم كالتايل: أوك و حدك يف املرت

اإلتحاد اإلسالمي ) يف املرتبة الثانية يف كل من منطقتي النفوذ، إال أن مرتبته الثانية لـ (اإلتحاد اإلسالمي 
الحكومة ) � تكن متأثراً عىل سياسة الحزب�، و� يستطع مقاومتهم، وغالباً ما شارك يف نهاية املطاف يف 

  من خالل إستالمه لوزارات غ� فعالة وغ� مؤثرة عىل واقع اإلقليم.
قد طرأ تغي� يف الرتتيـب السـيايس جـراء خـروج نائـب األمـ� العـام (  ٢٠٠٩ولكن بعد إنتخابات 

نوش�وان مصطفى )   لـ ( أوك ) وتشكيل حركة احتجاجيـة يف بادئـة أمـره كصـوت رافـض للسياسـات 
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ــات الربملانيــة يف عــام الســائدة للحــزب�  ـــ  ٢٠٠٩الرئيســي�، وشــارك يف اإلنتخاب ــال ب مقعــداً يف  ٢٤ون
اإلنتخابات، وبدأت الرتتيب السيايس بالتغي� وتوزيع األدوار واإلنتقال والتحول التدريجي للنفـوذ. وأدى 

تكار السياسة هذا التغي� وعدم اإلستقرار يف الرتتيب السيايس إىل فتح فرص سياسية يف اإلقليم وعدم إح
يف الثنائية القطبية بل توجهت املعادالت السياسية نحو التعددية، والرتتيب السابق قد تغي�، الذي كان 

مناصفة ب� الحزب� الرئيسي� ومن ثم (اإلتحاد اإلسالمي ) ومن ثم ( الج�عـة اإلسـالمية  ٢٠٠٥يف عام 
كان ( ح.د.ك ) ومن ثم ( أ.و.ك ) ويأ� من بعده�  ٢٠٠٩)، إال أن الرتتيب يف اإلتخابات الربملانية لعام 

( حركــة التغيــ� ) وبالتــايل (اإلتحــاد اإلســالمي ) يف املرتبــة الثالثــة و (الج�عــة اإلســالمية ) يف املرتبــة 
حيـث كالتـايل ( الحـزب  ٢٠١٣الخامسة. ولكن الرتتيب أيضاً قـد تغيـ�ت يف إنتخابـات الربملانيـة لعـام 

  لتغي�، اإلتحاد الوطني، اإلتحاد اإلسالمي، الج�عة اإلسالمية ).  الد�قراطي، حركة ا
إن حالة عدم اإلستقرار يف الرتتيب السيايس أدت إىل فتح قنوات جديدة للفرصة السياسية، وعـدم 
احتكار السلطة من قبل الطرف� الرئيسي�، بل هناك حالة من عدم �كن الطرفان أن يتجاوزا األطـراف 

عادالت السياسية، ك� � تستطعا �رير سياساته� بالشكل الذي كان يحلو له� سـابقاً. إال األخرى يف امل
أن التحدى الجوهري أمام هذه الفرصة السياسية هو بقاء القوة العسـكرية واملـال بيـده�، �عنـى أن 

قع السيايس الخارطة السياسية عىل مستوى األحزاب والعمل السيايس قد تغي�ت بشكل كب�، ولكن الوا
  � يتغي� نوعياً عىل مستوى السلطة والتكوين الحز� له.

 
  ثالثاً: تحالفات مؤثرة

اإلتحاد أوىل التحالفات املؤثرة التي لقيت رداً عنيفاً بعد أن كونتها األحزاب األربعة الكوردستانية ( 
وقبــل  ٢٠٠٩) يف عــام  اإلســالمي، الج�عــة اإلســالمية، الحــزب اإلشــرتا� الــد�قراطي، حــزب الكــادح�

اإلنتخابات الربملانية، ورفعوا بياناً مشرتكاً لعملية اإلصالح إىل الحزب� يف السلطة حول رضورة اإلصالحات 
املؤسسية يف حكومة اإلقليم والذي كان يتضمن عرشين نقطة، التـي كـان الفسـاد املوضـوع الجـوهري 

محاوالت مؤثرة للد�قراطية لوضع حـد بوجـه  واملحوري فيه. وتعد تلك التحالف ضد السلطة من أوىل
مقعـداً يف  ١٢% مـن األصـوات، التـي كانـت مقابـل ١٣السلوك السيايس السلطوي، وفاز يف اإلنتخابات 

الربملان. إال أن التحالف � يدوم طويالً، وانتهى بتشكيل حكومة وانض�م بعض منها إليها وبقي الحزبان 
  اإلسالميان يف املعارضة.

اإلتحاد اإلسالمي، ب� األحزاب الثالثة وهم (  ٢٠٠٩لة الثانية التي جاءت بعد إنتخابات عام واملحاو 
) لتشـكيل جبهـة معارضـة ضـد سياسـيات السـلطة وخاصـة الحزبـان  الج�عة اإلسالمية، حركة التغـ�

نهـا، إال الرئيسيان يف السلطة. وبالرغم من إجت�ع األحزاب الثالثـة ذات أصـول فكريـة متباينـة فـي� بي
أنهم نجحوا يف عملها كمعارضة وأنهكت السلطة و� تستطع الحزبان تجاوزهـا إال مـن خـالل األغلبيـة 
املطلقة يف الربملان ومن خالل اإلتفاقية اإلسرتاتيجية فـي� بينهـا. كـ� أدى هـذا التحـالف املـؤثر بوجـه 

اإلداري وسياسات الحكومة، وأصـبح السلطة إىل اإلنعكاس يف الشارع وتحفيز الناس املتزايد ضد الفساد 
لدى الناس حس بأن لهم سنداً من قبل األحزاب السياسية ويف داخل الربملان ملؤازرته وكضـغط مسـاعد 
ومؤسيس عىل أحزاب السلطة لإلستجابة عىل مطالبه. وأصبح لدى الناس حس آخر هو أنه من املمكـن 



  ٢٠٢١ كانون االول) الثامن) العدد (لرابعاملجلد (ا        -     األمنية لسياسية ومجلة الدراسات ا

 

٣٧ 
  

 لألحزاب التي وصلت باإلقليم إىل مـا وصـل حدوث تغ� جوهري يف الخارطة السياسية وأن هناك بديالً
  إليه من الفساد اإلداري.

هذا التحالف الثالثی والتحركات اإلحتجاجيـة يف اإلقلـيم، کـان لهـ� دور مـؤثر عـىل الواقـع لوكان 
، حيث جعل املراتب السیاسـی تتغـ� ٢٠١٣السیاسی، وقد إنعكس بالفعل يف اإلنتخابات الربملانية لعام 

  السيايس، فبقي األول يف مركزه، ولكن الثا� أصبح ثالثاً والثالث أصبح ثانياً، وهكذا دواليك. وهز الرتتيب
  

  رابعاً: إنقسامات سياسية
� تكن اإلنقسامات السياسية التي حدثت داخل صفوف األحزاب السياسية يف اإلقليم مؤثرة عـىل 

منفذاً، بقدر الذي أعطته اإلنقسام الداخيل الخارطة السياسية، و� تعط لبنية الفرصة السياسية مخرجاً و 
لـ ( أوك ) للعملية السياسية يف اإلقليم، وذلك كان مؤثراً يف عدة نواحي وكلها كانت جوهرية ويف غايـة 
األهمية. فمن حيـث األشـخاص الـذين قـاموا بـالخروج يف صـفوف الحـزب هـم ثلـث أعضـاء املكتـب 

زب السيد نوشـ�وان مصـطفى يف تاريخـه السـيايس لعقـود السيايس، ومن بينهم نائب األم� العام للح
عدة، وآخرون كانوا من األعضاء الذين كانوا لهم دور ريادي ومؤثر وفكري داخـل الحـزب، وكـانوا لهـم 
مناصب جوهرية رئيسية عـىل مسـتوى الحكومـة يف السـلي�نية وعـىل مسـتوى الحـزب أيضـاً، كـوزير 

للدائرة اإلستخبارية ( زانياري ) يف الحزب، وكمسؤول� للمراكز الداخلية لحكومة السلي�نية، وكمسؤول 
التنظيمية وبالذات املركز الرئييس الذي يقع يف مدينة السلي�نية، الذي يتسم بالثقل التظيمـي للحـزب 
وال يستهان به أبداً، وكان يقيس الثقل التنظيمي لـ ( أوك ) �دينة السلي�نية أكـ� مـا يقـيس بغ�هـا، 

  % من تنظي�ت ( أوك ) تقع يف املدينة املذكورة وضواحيها ذاتها داخل اإلقليم.٧٥وكان 
وقبل خروجهم من الحزب، كان الحزب ذاته يسود فيه نـوع مـن الالمركزيـة اآليديولوجيـة، التـي 
�ثابة خطر تعرض لها، ألنها تختلف عن وجود أك� من رأي أو حتى خالفاً لـآلراء، ألن الثانيـة ال تـؤدي 

الترشذم الداخيل يف ب� صفوف الحزب، إذا كان هناك إدارة جيدة للتفك�. وكان الخطـاب السـيايس  إىل
قد أصابه نوع من التنوع والتضاد حتى يف مستوى املكتب السيايس، وقد ظهرت مبادرات متنوعة عـدة 

طالبـا�" حـول من قبل األشخاص الرئيسي� يف الحزب، وعىل رأسهم األم� العام للحزب السيد "جالل ال
الفصل ب� الحزب والحكومة، وجاء من بعده بنفس املبادرة من بعده من قبـل نائبـه الثـا� "د. بـرهم 
صالح"، ك� جاء نفس املبادرات لإلصـالح داخـل الحـزب ( أوك ) سـابقاً مـن قبـل قـادة حركـة التغيـ� 

آخـر، حـدث حالـة مـن اإلنقسـام الحالية، إال أنها � تتلقى آذاناً صاغية قبل خروجهم فيـه. أي �عنـى 
  الداخيل يف خطابه السيايس قبل اإلنقسام الحر� الفعيل فيه.

هذا عىل مستوى الحزب ( أوك )، أما عىل مستوى الخارطة السياسية يف اإلقلـيم، فقـد أدى رشخـاً 
أوك ) يف بنية عميقاً يف اإلتفاقية اإلسرتاتيجية ب� الحزب� الرئيسي�، حيث أصاب اإلنقسام الداخيل لـ ( 

% من ٤٥أن نسبة  ٢٠٠٩التوازن املتكايفء ب� الطرف�، بحيث أنه حسب اإلنتخابات التي جرت يف عام 
أصــوات ( أوك ) قــد تحولــت إىل حركــة التغيــ�، لــو كــان التيــاران موحــداً ( أوك و حركــة التغــ� ) يف 

تلك اإلنتخابات وحصل الطرفـان  مقعداً يف ٣٣اإلنتخابات لكانا متفوقان عىل ( حدك ) الذي حصل عىل 
مقعداً. ك� أن اإلنقسام أدى إىل تضـعيف مكانـة ( أوك ) لـدى رشيكـه يف اإلتفاقيـة  ٥٣املنشقان عىل 
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واملال واإلعالم لسـتغن عنـه اإلسرتاتيجية، ولوال مكانته يف املعادلة عىل الصعيد الواقعي وامتالكه للقوة 
  ).(حدك

ية للظاهرة السياسية يف اإلقليم فرصة ذهبية نحو التغي�، وسـنداً هذا اإلنقسام أعطى للبنية التحت
للتحرك اإلحتجاجي، إال أن عدم إنعكاس التطورات يف املؤسسات اإلدارية والحكومية، أدى إىل نوع مـن 
التعقيــد يف الخارطــة واللعبــة السياســية يف اإلقلــيم، ألن الواقــع بقــي أساســاً أصــيالً لتشــكيل الخارطــة 

لحاكمة، وأن نتائج اإلنتخابات الربملانية بقيت عنرصاً ثانوياً، إىل ح� كتابتنا لهذا البحـث، و� السياسية ا
  تشكل حكومة جديدة بعد اإلنتخابات التي تجاوزت ما يقارب ستة أشهر عىل إجراءها.

  
  خامساً: تراجع السلطة يف استخدام العنف

ية ويف اإلنتقـادات فقـط، بـل ضـعف دور � تنحرص معارضة السلطة باإلقليم يف األحزاب السياسـ
الحركات السياسية والحزبية أدى إىل تحرك الشارع بوجه السلطة وأصبحت الحركات اإلحتجاجية سـنداً 
شعبياً قوياً يف الشارع للمعارضة التي تسود هي أيضاً يف الربملـان، وهـذه الظـاهرة � تكـن موجـودة يف 

� تكـن هـي يف السـابق، ألن  ٢٠٠٣السياسية التي خلقت بعـد  األقليم و� تكن مسموحاً أصالً. فالبيئة
البيئة هي التي تخلق فرصاً سياسية نحو التغي�، أي كل� كانت البيئة مهيئة كل� كانت الفرص ناجحة، 
ألن الفرص السياسية هي �ثابة التغي� يف البيئة ذاتها التي تؤثر يف فرص النجاح، ك� أنها ال تعتمد عىل 

لرسمية فقط بل هناك أرضية قوية التي تتمثل فيها الجهة غ� الرسمية لدى األحـزاب املعارضـة الجهة ا
  ومنظ�ت املجتمع املد� و...إلخ.

إن عقم املعادالت السياسية يف اإلقليم بعد ح� مـن الـدهر هـو الـذي أدى إىل ظهـور التحركـات 
فالتقطتها، ألن اللحظة املال�ة واغتنامها  اإلحتجاجية، وأن الجهات غ� الرسمية قد وجدت فرصاً متنوعة

هي التي تؤدي إىل التغي� التدريجي، وكانت السلطة يف اإلقليم تتعرض لتحديات جمة ومـؤثرة داخليـاً 
وخارجياً، وكانت موقفهـا ضـعيفاً أمـام الحركـات اإلحتجاجيـة وأسـتجابتها ملطالبهـا، وكانـت للمعادلـة 

  ر يف ظهور وتقوية التحركات اإلحتجاجية يف اإلقليم.اإلقليمية والربيع الربيع دور مؤث
� تعد السلطة السياسية يف اإلقلـيم مفتوحـة األيـدي بوجـه الرافضـ� واملنتقـدين  ٢٠٠٣بعد عام 

لسياساتها، ك� � تقبل املعارضة الفعلية بوجهها، إن الوضع قد تغي�، وأصبحت تتعامل مع املستجدات 
ة بذهنية أخرى تختلف عن املايض، ألنهـا � تعـد باسـتطاعتها الـردع لهـا الحديثة عىل الساحة اإلقليمي

بطرق تقليدية وهي استخدام العنف. ألن استخدام العنف قد تالىش نسبياً  (يف فرتة بحثنا)، مع الوضع 
الد�قراطي املنشود للعراق من قبل الواليات املتحدة األمريكية وأجندتها لدمقرطـة املجتمـع العراقـي، 

أنها أقنعت بأن استخدامها للعف ال يأ� بنتائج مرضية، وأنهـا ستخرسـ يف اإلنتخابـات التـي بـدأت ك� 
إلجراءهــا عــىل مســتوى رئاســة اإلقلــيم وعــىل مســتوى الربملــان ومجــالس  ٢٠٠٣تفــرض نفســها بعــد 

املحافظات، عالوة عىل ذلك إذا كان الطرف املقابل الذي من املتوقع أن يسـتخدم العنـف بوجهـه هـو 
  الشعب والتحركات اإلحتجاجية التي �ثل الشعب نفسه.

وباإلضافة إىل إرشاف الواليات املتحدة عىل العملية السياسية يف العراق، هناك أيضاً تواجد إقليمي 
، وحضـور ٢٠١٣ممثلية القنصلية يف عاصمة اإلقلـيم لحـد عـام  ٢٧ودويل يف اإلقليم، فمثالً هناك حوايل 
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الفيتو يف األمم املتحدة من خالل قنصلياتها أو من خالل رشكاتها مثل: رشكـة دويل وحتى الدول صاحبة 
شيفرون األمريكية، توتال الفرنسية، غازبروم الروسية، ك� أن هناك رشكـات للـدول املـؤثرة يف السـاحة 

  .)١(الدولية مثل: كنال إين�جي الرتكية ( ناتو )، وشارمان برتوليوم الكندية
تقف السلطة مكتوفتي األيدي بوجه الخـارج� عـن املـألوف، بـل ألحـق بهـم بالرغم من ذلك، � 

الرضر واستخدم العنف غ� املبارش من جديد وذلك من خالل أعضائهم واملنتمـ� لهـم، كـ� حـدث يف 
محافظة دهوك ضد ( اإلتحاد اإلسالمي ) ملرت� متتاليت� بحرق مقراته الحزبية وقتل أربعة من أعضائه، 

ضواً للمكتب السيايس بالحزب. وأيضاً ضد ( حركة التغ� ) بحـرق بعـض مقراتهـا يف بعـض من بينهم ع
األماكن يف مدينة أربيل وشقالوة. إال أنها واجهت إنتقادات وإدانـات عراقيـة وإقليميـة ودوليـة وعـىل 

سياسـية رأسها إدانة الواليات املتحدة األمريكية لتلك الحوادث، ورداً عـىل ذلـك زار مسـؤول الشـعبة ال
بالقنصلية األمريكية يف عاصـمة األقلـيم، مقـرات (اإلتحـاد اإلسـالمي ) يف محافظـة دهـوك وأدان هـذا 

  اإلستخدام للعنف ضد األطراف السياسية.
  

  املطلب الثالث: تحديات أمام بنية الفرصة السياسية يف اإلقليم
، )٢٠١٣-٢٠٠٣مدة الدراسة (خالل العراق، كوردستان  يف إقليمبنية الفرصة السياسية وجدت أمام 

  تحديات عديدة وعىل أصعدة مختلفة، كاآل�:
  

  أوالً: عىل الصعيد الحز�
 التكوين الحز�. ١

لقد تعامل الناس يف إقليم كوردستان العراق مع أحزاب سياسية آيديولوجية، أك� ما يتعامـل مـع 
التعامل مع فرقاء سياسية قبل كل يشء، بل الد�قراطية، وهذه الظاهرة يف اإلقليم أدت إىل األسبقية يف 

خلق التحزب والحزبية حالة من التعصب والطائفية السياسية، وأصبح الخروج عن مدار حـزب سـيايس 
إىل أخرى عيباً يف شخصية ذات الفرد. وبدأ الناس يكونون شخصيتهم داخل البوتقة الحزبية، ونـادرا مـا 

ة، وبـدأ األحـزاب يف املقابـل تـر� أعضـاءها آيـديولوجياً توجد شخصية سياسية خارج األحزاب السياسي
طامحاً فيهم تغي� املجتمع وصياغته عىل قيمها السياسية اآليديولوجية، وغالباً ما وصلت تلك الحركـات 
يف العا� النامي و "أنها استولت عىل الحكـم مـن خـالل الثـورة، فكـل التحركـات الرافضـة أو املنتقـدة 

. يف هـذه الحالـة أن )٢(أنهـا محاولـة إلسـقاط الحكومـة وضـد مكاسـب الشـعب"لسياسة الحزب تعد ب
التكوين الحز� قد أصبح عقبـة أمـام التحـول الـد�قراطي، وسـبباً مبـارشاً يف عجزهـا. فمـع كـل هـذه 
التحركات اإلحتجاجية التـي وصـلت حتـى إىل عقـر دار الحـزب� الرئيسـي�، إال أن أن الـوت�ة الحزبيـة 

مقدار التصـويت لألحـزاب السياسـية  والتمركز حول األحزاب � تنخفض كث�اً، وخ� شاهد عىل ذلك أن

                                                           
  .١٥و١٤، ص٢٨/٨/٢٠١٢، يف ٨٧٣.  جريدة هاوآل�، العدد: ١
، ( ب�وت، مركز ٢.  مجموعة من الباحث�، الد�قراطية واألحزاب يف البلدان العربية املواقف واملخاوف املتبادلة، ط٢

 .١٠٤)، ص ٢٠٠١دراسات الوحدة العربية، 
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يف اإلنتخابات تتكرر بنفس املقدار تقريباً، بالرغم من الشكوك التي تسود باستمرار حـول تلـك النسـب 
  عند إعالن نتائج إلنتخابات. 

  
 حرص التحوالت يف اإللتقاء الحز�. ٢

إلقلـيم يف ســبيل بـالرغم مـن التـأث�ات اإليجابيــة للمظـاهرات واالحتجاجـات بوجــه السـلطة يف ا
التحسن الد�قراطي وانتقاله نحو األفضل، إال أن التحوالت � تنحرص يف العالقـة املتبادلـة واإلنعكاسـية 
ب� الناس والسلطة، بل انحرصت يف نهاية املطاف ب� األحـزاب السياسـية، أو �عنـى آخـر بـ� أحـزاب 

سـتغل ملواقفهـا املتبادلـة بـ� الطـرف�، املعارضة وأحزاب السلطة، أي صاغت الظاهرة بنكهة حزبية وت
وتلك الحركات اإلحتجاجية تصور كأنها تحركات ومواقف مضادة حزبية حيال األخـرى. ولكـن الطـرف� 

  الرئيسي� يف املعادلة سيكون شبه معدومة وه� الناس والحكومة.
 
 القمع املرن. ٣

الحز� للنـاس أصـبح عقبـة رئيسـية لقد تحدثنا عىل الصعيد الحز� يف بداية املطلب، بأن تكوين 
بوجـه التحـول الــد�قراطي، بـالرغم مـن ابتعــاد النـاس نسـبياً مــن التحـزب جـراء نــوع مـن اإلنفتــاح 
والد�قراطية والرفاهية وإىل حد ما التغيـ� يف الخطـاب الحـز� والرتكيـز عـىل املؤسسـاتية والقانونيـة 

ذه الظـاهرة أدت إىل ربـط النـاس بـأحزابهم للسلطة، إال أن ظاهرة التحزب قد عادت من جديـد، وهـ
فعة، أي أصبحت األحزاب مرجعيـة للتكـوين السـيايس واإلقتصـادي نالسياسية آيديولوجياً ويف سبيل امل

ألعضاءها، وأن األحزاب باملقابل تستخدم دور قطـع اإلمتيـازات التـي تعطـى للكـادر الحـز� يف حالـة 
يف تصـويته لصـالح اآلخـرين يف اإلنتخابـات، أي أن أعضـاء التغي� يف سلوكه السيايس، وحتـى التحويـل 

الحزب أمام هاجس مصلحي الذي يؤثر سلبياً يف اتخاذ قراره بشكل مستقل وبعيداً عن الحـزب. وهـذا 
  الهاجس يعترب القمع املرن من قبل األحزاب بوجه األصوات الرافضة ضد السلطة.

  
  ثانياً: عىل الصعيد املؤسيس

 احتكار القوة. ١
إحتكر الحزب� الرئيسي� زمام األمور يف اإلقلـيم وكـل مقاليـد السـلطة مـن خـالل  ١٩٩٢منذ عام 

الخلية الرئيسية للحزب وخالياها املساعدة، وأصبحت إدارة مؤسسات السلطة، قناة من قنوات التنظيم 
كانت محكرتة من الحز�. وأن كل املجاالت التي تعد محرومة للسلطة بامتالكها يف النظام الد�قراطي، 

قبل الحزب� الرئيسي� وخاصة املال والقوة واإلعالم واإلدارة العامة. فالحركـات اإلحتجاجيـة تعـا� مـن 
إنعكاس مطالبها يف األرض الواقع جراء هذا اإلحتكار، ألن اإلدارة ال تؤيـد والتنسـق حتـى مـع املطالـب 

  األساسية للناس، وتأخذها بتفس�ات حزبية سلبية.
 
 تجابة السلطة ملطالب املواطن�اس. ٢

� تتفاعل السلطة السياسية يف اإلقليم مع هموم الشعب وطموحاته، و� تسمح بأصوات املنتقدة 
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ضدها، ومن انتقد كأ�ا ينتقد الشعب بأرسه، وتتهمهم بالخيانة الوطنية وبالطابور الخامس الذي يخدم 
قد استجابت ملطالب تلـك التحركـات اإلحتجاجيـة، الذين ما وراء الحدود. وبالرغم مع هذا أن السلطة 

إال أنها بعد ح� من الدهر، وخلق أرضية مناسـبة لإلسـتجابة لتلـك املطالـب بأنهـا مـن بـاب املبـادرة 
الحزبية باألساس وليست مطالب للناس من السلطة، وعـىل هـذه الـوت�ة ترتفـع اإلسـتجابة للمطالـب 

ها بعد اإلنتخابات ال تطبق تلك الوعود التي قد أعطيت للناس، بحلول مجيء الدورات اإلنتخابية، إال أن
وغالباً ما ترتكز أحزاب السلطوية يف اإلقليم عىل مسائل ثانويـة وتبتعـد عـن جـوهر اإلصـالح للسـلطة 
كإنهاء الفساد ومحاربته، والتداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها للقوة العسكرية واألجهـزة األمنيـة 

  و...إلخ.
  
 عدام الدستورإن. ٣

ظـاهرة سياسـية متكاملـة سـليمة، بحيـث يف  �١٩٩٢ تكن السلطة منذ نشوءها يف اإلقلـيم عـام 
باديء أمرها � تذعن األطراف إىل نتائج اإلنتخابات الربملانية، ومن ثم تقسيم السلطة بيـنه� مناصـفة، 

تقلة، بـل كانـت تابعـة واختفى الربملان عن األنظار من مفعولهـا، و� تكـن هنـاك سـلطة قضـائية مسـ
، وحتى بعد تشكيلها � تتعامل مع السلطة التنفيذيـة كونهـا سـلطة ٢٠٠٧للسلطة التنفيذية حتى عام 

رادعة لها ومن أمامها، بل تعاملت كسلطة تابعة لها. وكانت العملية السياسية يف اإلقليم تـتحكم فيهـا 
دستور حتى يتحكم بها، وهذا اإلنعدام أدى  العالقات واملجامالت الحزبية، أي �عنى آخر � يكن هناك

ـاع السـيايس. وكثـ� مـن اإلحتجاجـات تحسـب يف  إىل إنعدام السقف والحدود أو اإلطار للعملية والرص
مدار الرصاعات الحزبية أو تفرس لها بأن تحفيزها وتوجيهها تقف وراءها األحزاب، و� تعامل معها من 

  لرؤية األمنية والسياسية للحزب حيالها.منظور حقوقي، بل تعامل معها من حيث ا
  

  ثالثاً: عىل صعيد التحول الد�قراطي
� تجري عملية التحول الد�قراطي يف اإلقليم وفقاً للخارطـة املعروفـة دوليـاً، و� تأخـذ األطـراف 
خصوصية املجتمع الكوردي يف سبيل بناء واقع د�قراطي مناسب معه، والسـبب الجـوهري يف ذلـك � 
تتعامل األطراف مع املرحلة �طق الحكم والسلطة، بقـدر التـي تعاملـت مـع املرحلـة �طـق التحـزب 
واآلنية السياسية، لذا أن اإلحتجاجات يف بعـض مراحلهـا كأنهـا تتسـم باملراوحـة و� تـأ� بعـد مرحلـة 

ومتكامالً مـن  مصنفة من قبل السلطة السياسية حتى تكتمل تلك املراحل، ألن يف األساس � تكن مرتباً 
حيث املراحل والركائز، فأصبحت اإلحتجاجات تتعامل مع املواقـف واألحـداث ويف بعـض األحيـان مـع 

 املطالب.
� تتلق اإلحتجاجات تعامالً إجت�عياً وسياسياً، ألن املباديء التحـول � ترتسـخ بعـد بنيـة الفرصـة 

أبسطها قبول اآلخر. وكانت الفرقاء السياسية السياسية، و� تستسلم األطراف إىل اآلن إىل مبادئها، ومن 
تتعامل مع الواقع وليست النتائج اإلنتخابية، وهذه الحالة أدت باإلحتجاجات عدم تجسيد مطالبهـا يف 

  املؤسسات والحكومة.
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  رابعاً: عىل صعيد الظاهرة اإلحتجاجية
 إستغاللها من قبل األحزاب. ١

رسعان وصل إليه األحزاب السياسية، إما السـتغالله أو  إذا حدث إحتجاج ما مكان مع� يف اإلقليم
لتوجيه، هذه الحالة توصف يف بعض األحيان باإليجابية وكسنداً له يف الواقع السيايس واإلعالمي وحتـى 
املؤسىس وبالذات يف السلطة الترشيعية التي تتمثل فيهـا األحـزاب املعارضـة والسـلطة، ولكـن � تكـن 

طلـوب مـع تلـك التحركـات اإلحتجاجيـة يف اإلقلـيم، و� تجعلهـا واجهـة حيـال األحزاب يف املسـتوى امل
السلطة السياسية، بأنها تبحث عن مطالب البد من اإلستجابة عليها. وخ� شاهد عىل ذلك هي الحركة 

، وكانـت يف بـدايتها ج�ه�يـة ولكـن رسعـان مـا قويـت ٢٠١٠شباط  ١٧اإلحتجاجية التي انطلقت يف 
دتها، إال أن املعارضة قد فشلت بجعلها تلك اإلحتجاجات هي األصل والواجهة الرئيسية باملعارضة وسان

بوجه السلطة، بل لجأت هي إىل التعامل مع أحزاب السلطة ورضيت �تلقى األحزاب الخمسة. وهكذا 
ة، إنحرفت الواقعة السياسية ب� الناس والسلطة إىل ملتقى األحزاب. وكان املشهد لصالح أحزاب السلط

ألن من األهون ألحزاب السلطة التعامل مع أحزاب أخرى، مقارنة بتعاملها مع حركة إحتجاجيـة تقـف 
  واراءها الناس الذي ال تستطيع أن تقاوم ضده.

 
 القدرة عىل التنظيم والتوجيه. ٢

إن املسار اإلحتجاجي يف البداية � يكن يف املسـتوى املطلـوب مـن حيـث التنظـيم والتوجيـه، ألن 
من القا�� عليها من الجمعيـات ومـنظ�ت املجتمـع املـد� و بعـض النـاس، كـانوا مـن ضـمن بعض 

كـان هنـاك وزارة خاصـة  ٢٠٠٩الخليات املساعدة املنهية ألحزاب السلطة واملعارضة، حتى أنه إىل عام 
طة معنية باملجتمع املد�، أي كل� كانت هذه الوحدات قويـة وفعالـة تحسـب نتائجهـا إيجابيـاً للسـل

السياسية وجزءاً منها. إال أن تلك الوحدات قد افصلت من السلطة التنفيذية واسـتقلت، ولكنهـا ولحـد 
اآلن يسود فيها القدرة عىل التوجيه ك� أنها غ� منظمـة بـداخلها، جـراء الواقـع السـيايس املنقسـم يف 

ه يف مدينـة السـلي�نية، اإلقليم ب� الحزب� الرئيسي�، حيث هناك قدرة عىل مستوى التظـيم والتوجيـ
  ولكنها غ� مكتفية يف مدينتي أربيل ودهوك اللتان تقعان تحت إمرة ( حدك).

  
 تقوية السلطة الحزبية. ٣

نحن ال ننكر بقوة هذه اإلحتجاجات وتأث�اتها عىل السلطة وخاصة الحزب� الرئيسي� يف اإلقليم، 
وإىل من ذهب عائد تلك التحركات  إال أن السؤال الجوهري الذي يستحق أن يطرح هو: أين

اإلحتجاجية؟ هل استغلته السلطة؟ أم األحزاب املعارضة؟ أم القا�� عليها ومن ثم رجوعه إىل الناس 
الذين يستحقون به؟ إال أن اإلجابة ليست بالسهل ألن البنية األساسية لتلك التحركات اإلحتجاجية 

مجتمع املد� ومن حيث الجمهور ومن حيث األحزاب مفتتة إىل حد ما وهذه من حيث اإلستقاللية لل
السياسية. فمن حيث اإلستقاللية للمجتمع املد�، هناك بعدان له وه�: أن املنظ�ت والجمعيات غالباً 
ما تكون مستقلة يف الواقع، إال أنها ولحد اآلن تابعة للسلطة التنفيذية من خالل دائرة املنظ�ت 

وهي الجهة الوحيدة الرشعية التي ترشف عىل نشاط ومساندة منظ�ت  املجتمع املد� والجمعيات،
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املجتمع املد� والجمعيات يف تحركاتها. والسؤال يف نهاية املطاف هو هل التحركات اإلحتجاجية أدت 
إىل تقوية السلطة واألحزاب القا�ة عليها أم أدت إىل تجسيد مطالب الناس يف املؤسسات والقواعد 

  القانونية؟
 
  الواقع السيايس املجزء. ٤

موحداً من الناحية الجغرافية وال اإلدارية، حيث هناك إقليم�  �١٩٩٢ يكن اإلقليم منذ عام 
اثن�، الذي يرشف كل واحد من األحزاب السلطوية يف اإلقليم ( أوك و حدك ) عليه�، وهذه الحالة 

الكوردية قبل اإلنتفاضة، التي كانت كل ر�ا تكون إمتداداً لإلنقسام الذي شهدته الحركة التحررية 
واحد منه� تقاوم السلطة املركزية يف حينها يف منطقة نفوذه وبأسلوبه الخاص، ويف كل منطقة نفوذ 
الخاص به� كان التواجد لآلخر محروماً. هذه الحالة امتدت إىل ما بعد اإلنتفاضة، وقسموا اإلقليم إىل 

هذا اإلنقسام أدي إىل اإلنفصام القيمي ب� الشعب الكوردي يف  إقليم� إداري� سياسي� منفصل�.
اإلقليم ذاته، حيث هناك قيم ومنطلقات سياسية وآيديولوجية وحتى املواقف السياسية ومسار التحول 
الد�قراطي تختلف عن بعضها البعض، ولكن كان الفضاء السيايس يف مدينة السلي�نية أك� إنفتاحاً من 

ايل إنعكست الحالة حتى يف ظهور الحركات اإلحتجاجية، حيث ظهرت أوىل التحركات يف األخرى. وبالت
مدينة السلي�نية، ك� أن هناك تفاعل مستمر يف هذه املدينة، �عنى أن سلي�نية التحركات 
اإلحتجاجية قد أدت إىل إيجاد ظاهرة غ� متوازنة فيها، وتحدث تحركات ومظاهرات عديدة يف 

فوق العدد التي تحدث يف مدينتي أربيل ودهوك، وإىل حد ما تكاد تخلو التحركات السلي�نية ت
اإلحتجاجية يف أربيل ودهوك من السمة السياسية، بل تنحرص يف غ�ها. ك� أنها تفتقر إىل التواصل 

  املبارش والدؤوب املطلوب ب� منظ�ت املجتمع املد� والجمعيات ب� املدن يف اإلقليم.
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  اإلستنتاجات
  

بعد تناولنا ملوضوع نظرية بنية الفرصة السياسية يف إقليم كوردستان العراق بشكل مستفيض، 
  توصل الباحثان إىل النتائج اآلتية:

 تشكل بنية الفرصة السياسية عامالً أساسياً يف تكوين الفعل اإلحتجاجي. وإن بناء الفرصة .١
 ظل يف يتم الحشد السياسية، وبالتايل أن وبيئتها  جاجيةاإلحت الحركة ب� العالقة عىل تركز السياسية

 سياسية مال�ة. ظروف
� تظهر نظرية بنية الفرصة السياسية، إال بعد اإلنفتاح نحو التحول الد�قراطي وحق تقرير  .٢

املص� للشعوب من أجل الوصول إىل ذاتية القرار السيايس واملشاركة يف عملية إدارة الدولة وعدم 
 لفئة املسيطرة باحتكارها للقوة وزمام األمور. الس�ح ل

تقوم بنية الفرصة السياسية من خالل مجموعة من املتغي�ات ذات صلة بالعملية السياسية  .٣
وعملية التحول السيايس، كـ : افتتاح املداخل السياسية للوصول إىل املشاركة وعدم استقرار الرتتيب 

مات يف أوساط النخبة الحاكمة ومن ثم تراجع قوة السلطة أو السيايس والتحالفات امل�ة ونشوء إنقسا
 إرادتها للقمع واستخدام العنف.

كان هناك مؤثرات إيجابية يف الفرتة املنشودة، يف بنية الفرصة السياسية يف إقليم كوردستان  .٤
ب�  العراق، والتي ساعدت إىل خلق نوع من التغي� يف الخارطة السياسية ويف عملية إدارة السلطة

التيارات واألحزاب السياسية، فبعض من هذه امل�ات جاءت من خالل التحول الذا� للسلطة السياسية 
يف اإلقليم ومن خالل فئات داخلها، وارصارها عىل اإلصالح والتغي� يف السياسات، والزمن املساعد 

ركات اإلجت�عية ومنظ�ت والوعي والرفاهية واإلنفتاح وضعف اإلنت�ء الحز�، والتصاعد املستمر للح
املجتمع املد� وحرية اإلعالم، ك� ساعدت املعادالت اإليجابية الوطنية والدولية والتغي� يف الخارطة 

 السياسية يف عملية �و هذا الفرصة السياسية.
بالرغم من وجود تلك املؤثرات اإليجابية يف اإلقليم، إال أنه � يخلو من تحديات أمام التحول  .٥

جا� يف بنية الفرصة السياسية يف اإلقليم، كالتكوين الحز� لألفراد والج�عات اإلجت�عية وغ� اإلي
اإلجت�عية وحرص التحوالت يف اإللتقاء الحز� وخاصة الحزب� الكب�ين أو األحزاب الخمسة الرئيسية 

لقوة وضعف استجابة يف اإلقليم، والقمع املرن من قبل السلطة وب� األحزاب السياسية، واحتكار ل
 السلطة ملطالب املواطن� ومن ثم إنعدام الدستور لتصحيح املسار السيايس وتوجيه يف اإلقليم.

ليس رشطاً أن يكون التغي� يف بنية الفرصة السياسية نحو األفضل من خالل العوامل الذاتية 
خلق أرضية مناسبة لبنية الداخلية فقط، بل ر�ا تكون العوامل املساعدة الخارجية هي التي تؤدي 

الفرصة السياسية يف الداخل، وهذا سيكون من خالل الضغوطات الخارجية أو ر�ا يف بعض الحاالت، 
اإلغراءات التي يقدمها املجتمع الدويل، بالرغم من كون التغي� يف بنية الفرصة السياسية يف بعض 

ومجيء نظام دويل جديد، الذي كان  البلدان من احد موضات سياسية بعد انهيار املعسكر الرشقي،
  يركز عىل الد�قراطية وحق نقرير املص� والليربالية.
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٤٥ 
  

  المصادرقائمة 
  املصادر العربية

  اوال: املعاجم
 .١٩٩٨، (ب�وت: أكاد�يا)،  معجم العلوم اإلجت�عيةد.فريدريك معتوق،  .١
  

 ثانياً: الكتب
 .١٩٩٨دار الرشوق)،   منشورات ، (ع�ن:علم اإلجت�ع السيايسد. إبراهيم أبراش،  .٢
، (لندن: أكاد�ية ٣، ط الخيار الثالث - حرب الالعنف الحكيم ( وآخرون ) ،  عبد عادل أحمد .٣

 . ٢٠١٣التغي�)، 
الفعل السيايس الج�عي ، يف : دافيد أو س�ز (ومحررون آخرون) ، املرجع يف ب�ت كالندرمانس ،  .٤

 .٢٠١٠( وآخرون )، (القاهرة: املركز القومي للرتجمة)،  ، ت : ربيع وهبة٢علم النفس السيايس ، ج
 .٢٠٠٥، ( القاهرة: املجلس األعىل للثقافة)،  ٢٠٠٤ – ١٧٦٨الحركات اإلجت�عية تشارلز تيل،  .٥
 . ١٩٨٢، ( ب�وت، منشورات عويدات)، ٢، ت: جورج يونس، طمدخل إىل علم السياسةجان مينو،  .٦
 .٢٠١٥ن: دار املجد للنرش والتوزيع)، ، ( ع�اإلتصال السيايسجبار عالوي،  .٧
 .١٩٨٦، (ب�وت: الدار الجامعية للطباعة والنرش)، مدخل إىل علم السياسةد. عصام سلي�ن،  .٨
، ت: محمد محمود التوبة، امريكا عىل مفرتق الطرق: مابعد املحافظ� الجددفرانسيس فوكوياما،  .٩

  .٢٠٠٧(الرياض: العبيكان) ، 
 .٢٠٠١، ( بغداد، دار القبس للطباعة والنرش)، اإلعالم ووسائله وحقائقهكامل عبدالجبار بديري،  .١٠
 .١٩٨٣، ( اإلسكندرية: دار املعرفة الجامعية)، أصول اإلجت�ع السيايسد. محمد عيل محمد،  .١١
،      ٢ط الد�قراطية واألحزاب يف البلدان العربية املواقف واملخاوف املتبادلة،مجموعة من الباحث�،  .١٢

 .٢٠٠١( ب�وت، مركز دراسات الوحدة العربية)، 
، ( ١، طمؤرشات قياس الد�قراطية يف البلدان العربية وقائع ورشة عملمجموعة من الباحث�،  .١٣

 .٢٠٠٩ب�وت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
امة واملنظ�ت ميثاق الرشاكة والتنمية ب� السلطات العمنظمة التفاوض والدراسات اإلسرتاتيجية،  .١٤

 .٢٠١٤)، Unops، ( أربيل: العراق –غ� الحكومية يف إقليم كوردستان 
، ت: أحمد زايد ، ( القاهرة: املركز القومي للرتجمة)،  الدول والحركات اإلجت�عيةهانك جونسون،  .١٥

٢٠١٨. 
 

  ثالثاً: املجالت
، يف  ات يف سياسات الدولكيف تؤثر املظاهرات واإلعتصام - املحتجونأرشف عبدالعزيز عبدالقادر،  .١٦

: إتجاهات نظرية يف تحليل السياسة الدولية (ملحق مجلة السياسة الدولية)، ( القاهرة: مركز 
 .٢٠١٢) ، كانون األول ١٨٧األهرام)، العدد (

، مجلة دفاتر السيايس االستقرار األردن عىل يف االحتجاجية الحركات أثراملجايل،  محمود د. رضوان .١٧
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٤٦ 
  

القانون، (الجزائر: كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة)، السياسة و 
 .٢٠١٥)، ١٢العدد (

، مجلة العلوم اإلنسانية  مقاربة سوسيولوجية –الحركات اإلجت�عية د.رمضا� صوراية ،  .١٨
 .٢٠١٦) ، حزيران٢٤واإلجت�عية، (الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة)، العدد (

، إضافات ( املجلة العربية لعلم االجت�ع )، سوسيولوجيا الحركات اإلجت�عيةعبدالرحيم العطري ،  .١٩
 ٢٠١١) ، شتاء ١٣(ب�وت: مركز دراسات الوحدة العربية)، العدد (

، املجلة العربية الحركات االجت�عية و الفرصة السياسيةمحمود صالح عبدالحفيظ محمد املهر،  .٢٠
  ٢٠١٠)، صيف �٢٧وت: مركز دراسات الوحدة العربية)، العدد (للعلوم السياسية، (ب

مارس  ٣٠صناعة الفرصة الساسية يف مرص النارصية: بيان محمود صالح عبدالحفيظ محمد املهر،  .٢١
، املجلة العربية للعلوم السياسية، (ب�وت: مركز دراسات الوحدة العربية)، العدد �وذجاً  ١٩٦٨

 .٢٠١١)، شتاء ٢٩(
  

  لرسائل الجامعيةرابعاً: ا
االحتجاجات الطالبية ب� الوعي و التبعية: دراسة ميدانية لعينة من الطلبة بجامعة قناة رقية،  .٢٢

، رسالة ماجست� (منشورة عىل اإلنرتنيت) ، ( الجزائر: قسم علم اإلجت�ع قاصدي مرباح ورقلة
 .٢٠١٤رباح ورقلة)، والد�وغرافيا بكلية العلوم االنسانية واإلجت�عية يف جامعة قاصدي م

، رسالة املاجست�  ظاهرة اإلحتجاجات ومسار اإلصالحات  السياسية يف الجزائركرويش فريدة ،  .٢٣
(منشورة عىل اإلنرتنيت) ، ( الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بجامعة محمد قاصدي 

 .٢٠١٣مرباح ورقلة، 
  

  خامساً: املصادر االلكرتونية
، شبكة املعلومات الرجة الثورية العربية عىل ضوء نظريات الثورات واالحتجاجاتعبد الحي مودن،  .٢٤

 ، عىل الصفحة االلكرتونية:٧/٥/٢٠١١الدولية، بحث منشور بتأريخ 
http://idamine.blogspot.com/2011/06/blog-post.htmlخ زيارة الصفحة: ، تأري

١٠/١/٢٠١٤.  
  

  املصادر الكوردية:
  اوالً: الصحف:

  .١٠/٨/٢٠١٢، لة ٥٨٥٣رؤژنام�ى كوردستا� نوێ، ژمارە:  .١
 .١٥/٨/٢٠١٢، لة ٨٦٧رؤژنام�ى هاو��، ژمارە:  .٢
  .٢٨/٨/٢٠١٢، لة ٨٧٣رؤژنام�ى هاو��، ژمارە:    .٣
  .٢٢/١٠/٢٠١٢، لة ٩١٢رؤژنام�ى هاو��، ژمارە:    .٤
 .٢٨/١/٢٠١٤، لة ٦٢٩١كوردستا� نوى، ذمارة:  رؤژنام�ى .٥
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٤٧ 
  

  
 ثانياً: املصادر االلكرتونية

  : ١٥/٢/٢٠١٤پ�گ�ى ئ�ل�کرتۆنی ڕۆژنام�ى ئاويَن�، رؤژى  .٦
http://www.awene.com/article/2014/02/15/29788 
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