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 المقدمة
 

ي 
للدورة  (Deutscher Bundestag) افرزت انتخابات مجلس النواب الفيدرالي االلمان 

ي انجزت بنجاح قبل بضعة ايام )
ين الت  ( وبمشاركة انتخابية 2021ايلول / سبتمبر  26العشر

%( خارطة سياسية جديدة أبرزها الخسارة التاريخية لحزب المستشارة انجيال 76.6عالية )
كل، االتحاد المسيحي الديمقراطي  االتحاد المسيحي  المتحالف تاريخيا مع حزب  (CDU)مبر

.  وبذلك أصبح امر تشكيل حكومة المانية مستقرة جديدة أكبر صعوبة (CSU)1االجتماعي 

ي استغرقت حوالي 
أشهر مما قد يؤثر سلبا عىل االستقرار االجتماعي  6من سابقتها والت 

ي الساحة السياسية 
 
ي االقتصاد الدولي وثقلها ف

 
واالقتصادي الداخىلي وكذلك عىل موقع المانيا ف

 الدولية. 
 

كل ريسس الحزب قاد الحملة اال  نتخابية للتحالف المسيحي هذ  المرة كخلف للمستشارة مبر
ي بداية هذا العام بعد (Armin Laschet) الجديد السياسي ارمير  الشست 

 
الذي انتخب ف

كل.  وعىل عكس الدورات االنتخابية  رصاعات طويلة داخل التحالف المسيحي عىل خالفة مبر

                                                 
ناشط في والية بافاريا الجنوبية فقط والتيي تتتتيب بوصوصيية تاريويية  نايا مانية تتتمية ت يتقتة هذا الحزب   1

التيي ا  ياا ب يتارا واعطيية بليم التتييزاة الشيمتية  1870قبل ادتاجاا تب االتبراطورية االلتانية في عام 

 الحرة". تثل ت تيتاا "دولة بافاريا
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كلألمانيا ف   15من  2 صفحة مبر

 

ي المرتبة الثانية بنسبة تمثيل االربعة الماضية حل التحالف المسي
 
لمان 24,1حي ف ي البر

 
% ف

% من اصوات الناخبير  بالمقارنة مع نتايج انتخابات  9الجديد وبذلك يكون قد فقد حوالي 
 .2017عام 

 
هذ  النتيجة توقعها العديد من المراقبير  وتقارير استطالعات الرأي تثبر عددا من التساؤالت 

ها السل ي البالد وبالتالي عىل مسار حول احتماليات تأثبر
 
ي عىل االستقرار السياسي المعهود ف تر

 . ي واالقتصاد الدولي ي االتحاد االورنر
 
ي وموقعه ف

 االقتصاد االلمان 
 

ات  ات ومدى كونها تمثل انعكاسات لتغبر ي هذ  الورقة تحليل اسباب هذ  التغبر
 
سنحاول ف

ي و 
ي االقتصاد والمجتمع االلمان 

 
ي تواجه تشكيل هيكلية عىل واقع االرض ف

طبيعة التحديات الت 
ي الدخول ال 

 
ي نجحت ف

ي برامج االحزاب الت 
 
حكومة جديدة مع وجود تناقضات جوهرية ف

ي الساحة الدولية، 
 
ي من الممكن ان تؤثر عىل موقع المانيا التنافسي ف

لمان االتحادي، والت  البر
ات الديموغرافية والثقافية الحاصلة خالل الع قود الثالثة الماضية بعد وكذلك طبيعة التغبر

ي 
 
ي 1990أكتوبر  2اعادة وحدة المانيا ف  النظام االنتخانر

.  كما سنحاول تحليل العالقة بير 

ي 
 
ي لتنظيم العملية السياسية الديمقراطية وممارسات االحزاب المشاركة ف

ي كإطار قانون 
االلمان 

ي تمثيل مصالح منتخبيها االقتصادية الفئوية و 
 
مدى تضارب  ها او موايمتها مع العملية السياسية ف

ي 
 
ي ف المصالح االقتصادية العليا للبالد ومن ثم سنحاول اجراء مقارنات اولية مع النظام االنتخانر
ي العملية السياسية بهدف االستفادة من تجارب االمم 

 
العراق وممارسات االحزاب المشاركة ف

 المتقدمة. 
 

ي 
 
ي االلماب  مالمح النظام السياسي واالنتخابر

 
ي عام 

 
كنظام سياسي   1949المانيا جمهورية اتحادية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية ف

ي عام 
 
ي العراق.  وبعد التوحيد مع المانيا الديمقراطية السابقة ف

 
ي كما هو الحال ف

فيدرالي برلمان 
يعية وتنفيذ 16ارتفع عدد الواليات ال  1990 ية والية اتحادية تملك كل واحدة منها سلطة تشر

ي كل البالد.  تجرى انتخابات مجلس النواب 
 
خاصة بها ولكن السلطة القضايية موحدة ف

كل اربعة سنوات ويتمخض عنها تشكيل الحكومة من قبل الحزب (Bundestag)االتحادي 
الفايز بأكبر عدد من المقاعد النيابية كعرف سياسي باعتبار ان هذا الحزب مكلف من الناخبير  

.  وهذا ال يمنع من الناحية  ولسس من قبل ريسس ي
 
ي الدستور العراف

 
الجمهورية كما هو الحال ف

ي حالة 
 
ي المرتبة الثانية ويتمكن من تشكيل الحكومة ف

 
ي ف

النظرية ان يتول الحزب الذي يأن 
لمان الجديد.   50نجاحه تشكيل تحالف مع االحزاب االخرى يضم  % زايد واحد من اعضاء البر

ي المرتبة الثانية ان يشكل حكومة متحالفة جديدة خالل الدورة كما يمكن للحزب الذي جا 
 
ء ف
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كلألمانيا ف   15من  3 صفحة مبر

 

ي بداية 
 
ي حالة سحب الثقة من ريسس الوزراء )المستشار او المستشارة( المنتخب ف

 
االنتخابية ف

 الدورة. 
 

ي المانيا ان تعلن 
 
ي العراق، جرت العادة ف

 
عىل عكس ممارسات االحزاب والكتل االنتخابية ف

ى ا ي االنتخابات عن مرشحها لرياسة الوزراء )المستشارية( قبل موعد االحزاب الكبر
 
لمشاركة ف

االنتخابات بأشهر عديدة إلعطاء الفرصة للمواطنير  للتعرف عىل مؤهالت المرشح السياسية 
ي االرب  ع سنوات القادمة.  ومن ثم تجري خالل الحملة االنتخابية 

 
والمهنية لقيادة البالد ف
%( من االصوات والحصول عىل أكبر 5ىل تجاوز العتبة االنتخابية )المنافسة بير  االحزاب ع

لمان، وبنفس الوقت المنافسة بير  المرشحير  لمنصب رياسة الوزراء.   ي البر
 
عدد من المقاعد ف

ي جميع الدورات االنتخابية السابقة ان يقدم أكبر الحزبير  المتنافسير  تاريخيا 
 
وجرت العادة ف

مرشحيهما  2(SPD)والحزب االجتماعي الديمقراطي   (CDU+CSU)وهما التحالف المسيحي 
ي تاري    خ المانيا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية أعلن 

 
لهذا المنصب.  ولكن وألول مرة ف

بوك 1980حزب الخض  عن ترشيح ريسسته الشابة )مواليد عام  ) Annalena( انالينا ببر
Baerbock كل.  وكما جرت العادة، أعلن  لمنصب المستشارة الحزب االجتماعي خلفا لمبر
ي  (SPD)الديمقراطي 

 
ي وقت مبكر من هذا العام عن مرشحه وهو وزير المالية الحالي ف

 
ف

ي حزبه اوالف شولب   
 
كل االيتالفية القيادي ف والذي ارتبط اسمه  )Olaf Scholz(حكومة مبر

نامج بازوكا النعاش االق ي من حالة االنكماش بسبب جاحة كوروناببر
ي وقت .تصادي االلمان 

 
.وف

متأخر نسبيا أعلن التحالف المسيحي عن مرشحه ريسس الحزب االتحاد المسيحي الديمقراطي 

(CDU)  ارمير  الشست)aschetLrmin A(  ي العلن
 
لمنصب المستشار وبعد رصاع شديد ف

السيد ماركوس  (CSU)مع ريسس الحزب البافاري الشقيق االتحاد المسيحي االجتماعي 
 (Markus Söder) سودر

 
ي جمهورية المانيا االتحادية، منذ تأسسسها، يجمع بير  التمثيل النظام 

 
ي المعتمد ف االنتخانر

ي لألحزاب المشاركة وفق قاعدة سانت ليغو باعتبار البلد دايرة انتخابية واحدة ونظام  النستر
ي يبلغ عددها 

دايرة.  تم  299التمثيل المباشر عىل اساس الدواير االنتخابية المتعددة والت 
ي بموجب القانون بواقع تحديد ال

لمان االلمان  يتقسم بالتساوي عىل  598عدد الكىلي لمقاعد البر
ي وجود دواير  299تمثيل القوايم الحزبية والدواير االنتخابية بواقع 

لكل منهما، مما يعت 
ي العملية االنتخابية.  

 
انتخابية بنفس العدد وبغض النظر عن عدد االحزاب المشاركة ف

ي العراق بالمقارنة مع الن
 
ي ف يتسم النظام المزدوج بدرجة عالية من التمثيل ظام االنتخانر

                                                 
ترجتة االعالم اللربي )الحزب االشترامي اليديتقراطي  ييير دقيقية بيالريم تيت ات تياريا هيذا الحيزب يليود   2

 بالفلل الى عاد االشترامية الديتقراطية في القرت التا ب عشر. 

https://web.de/magazine/politik/thema/annalena-baerbock
https://web.de/magazine/politik/thema/annalena-baerbock
https://olaf-scholz.spd.de/olaf-scholz/
https://armin-laschet.de/
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ي النظم 
 
ء لغبر المختصير  ف ي

الديمقراطي للمواطنير  بالرغم من انه يبدو معقدا بعض السر
ح هذا  ي العراق السيد عادل الالمي اقب 

 
االنتخابية.  اتذكر ان ريسس مفوضية االنتخابات االول ف

ا صاغية من الماضية   2018معدلة النتخابات النظام المزدوج بصيغة 
ً
ولكنه لم يجد اذان

ين  اتاالحزاب التقليدية.  ثم جاءت مطالب ي  تغبر النظامل 2019حركة احتجاجات تشر االنتخانر
ال الدواير االنتخابية المتعددة من دون دراسة تجارب المانيا االنتخابية  الحزبيةيم امن القو 
 الناجحة. 

 
ي  
 
ي عىل اربعة مراحل وفق عدد السكان ف

لمان االلمان  ي البر
 
يتم احتساب وتوزي    ع عدد المقاعد ف

ي حالة  توزع كل والية ومن ثم
 
( وف ي

لمان )الصوت الثان  ي البر
 
ي ف عىل االحزاب وفق تمثيلهم النستر

المنتخبير  بشكل مباشر )الصوت االول( يزداد عدد  اعضايه حصول الحزب عىل عدد أكبر من
ي يفو 

لمان مع كل دورة انتخابية.  لقد المقاعد الت  ز بها الحزب وبذلك يتغبر عدد مقاعد البر
ي الدورة السابقة ال  709ارتفع عدد المقاعد من 

 
ي الدورة الحالية بسبب ارتفاع  735ف

 
عدد ف

النواب المنتخبير  بشكل مباشر من دوايرهم االنتخابية. وكما تم االشارة اليه فإن الناخب لديه 
: االول  ي  مرشحل المباشر  خابتالنلصوتير 

ي للحزب والقايمة الت 
الدايرة االنتخابية والثان 

ي ان النظام يسمح لمرشح الدايرة 
يتصدرها الزعيم المرشح لمنصب رياسة الوزراء.  وهذا يعت 

لمان بالرغم من عدم ادراج حزبه اسم هذا المرشح عىل  ي البر
 
االنتخابية الفوز المباشر بمقعد ف

ي حالة فشل حزب
 
%( والبقاء خارج 5ه تجاوز العتبة االنتخابية )قايمته االنتخابية ايضا ف

لمان.  ة ال من خالل االنتخاب جانب اخر يسمح للحزب الذي يفوز بثالثة مقاعد ن وم البر مباشر
لمان  عىل االقل ي تجاوز العتبة االنتخابية وهذا ما حصل  بالرغمبالدخول ال البر

 
من فشلعه ف

ي هذ  االنتخابات والذي حصل عىل نسبة 
 
وثالثة مقاعد  % 9.4بالفعل مع حزب السسار ف

ة ي االسفل) مباشر
 
 (انظر الجدول ف

 

  2021نظرة عامة عىل نتائج انتخابات 
 

لمان االتحادي  ين للبر ي انتخابات هذ  الدورة العشر
 
حزب، نجحت سبعة احزاب  40شارك ف

ر الحزب االجتماعي 
َّ
.  تصد ي الجدول التالي

 
ي كما مبير  ف ي الدخول ال المجلس النيانر

 
فقط ف

% وبأكبر عدد من المقاعد االنتخابية  25.7الديمقراطي نتايج االنتخابات بنسبة تمثيل تبلغ 
مقعد.  وبالرغم من كونه متقدًما عىل منافسيه فال بد وان يشكل  735من مجموع  206بلغت 

.  ولكن خياراته  ا مع احزاب اخرى لتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة زعيمه اوالف شولب  
ً
ايتالف

محدودة جدا بسبب تغبر الخارطة السياسية.  ينظر ال هذ الحزب االقدم من بير  االحزاب 
ي عام االلمانية والذي تأ

 
ي  1890سس ف

 
ايح الكادحة ف بأنه يمثل مصالح نقابات العمال والشر
 من الحركات العمالية 

ً
ي بناًء عىل تاريخه النضالي الطويل، حيث كان جزأ

المجتمع االلمان 
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ي يمكن تشبيهها 
ي القرن التاسع عشر والت 

 
اكية المناهضة لرأسمالية مانشسب  المتوحشة ف االشب 

ي 
 
ي العالم.  وبعد بالرأسمالية المهيمنة ف

 
ي بنغالدش وبلدان اخرى ف

 
ين ف  القرن الواحد والعشر

ي الحكم خالل جمهورية فايمر بعد الحرب العالمية االول
 
  ( 1933 – 1918)تجربته الفاشلة ف

ة النظام النازي الهتلريو  اعاد تنظيم نفسه بعد التحرير من الفاشية  ،ذهابه ال المنف  خالل فب 
ي 
ي عملية  Willy Brandt 1913)-(1992الراحل فيىلي براند  بقيادة الزعيم التاريح 

 
وشارك ف

البناء السياسي واالقتصادي أللمانيا الفدرالية الجديدة )الغربية سابقا( عىل اساس دستورها 
ي المصالحة 

 
ي انه كان طرفا ف

، مما يعت  الديمقراطي الجديد ونظام اقتصاد السوق االجتماعي
ي التنظيمات النقابية القوية مع ارباب العمل  التاريخية بير  الحركات العمالية

 
المتمثلة ف

الرأسماليير  والذين تمثلهم االحزاب المنافسة وهما التحالف المسيحي وحزب االحرار 
  (FDP)الديمقراطي 

 
نسبة  الحزب 

التمثيل 
2021 % 

عدد 
 المقاعد 

الرب  ح/الخسارة 
)%( 

 % SPD  25.7 % 206 +5.2االجتماعي الديمقراطي 

 % CDU/CSU 24.1 % 196 -8.9التحالف المسيحي 

 % Grüne 14.8% 118 +5.9الخض  

الي الديمقراطي   % FDP 11.5 % 92 +0.8اللبر

 AfD 10.3% 83 -2.3%حزب البديل من اجل المانيا 

 Die Linke 4.9% 39  -4.3%حزب السسار 

ي تجاوز العتبة باستثناء كوتة االقلية 
 
احزاب اخرى فشلت ف

فيغ هولشتاين شمال المانيا  ي والية شلبر 
 
 الدنماركية ف

8.7 % 1  

  Der Bundeswahlleiterالمصدر: 
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99.html 

 
ي المانيا االتحادية )الغربية سابقا( بعد الحرب العالمية الثانية اقتضت 

 
الخارطة السياسية ف

عىل ثالثة احزاب فقط وهي التحالف المسيحي والحزب االجتماعي  1983حت  عام 
ي يمكن تسميتها باألحزاب التقليدية.  ولكن حركات الديمقراطي وحزب اال 

حرار الديمقراطي والت 
ي عام 

 
افرزت مجموعات وتيارات يسارية مختلفة تبلورت فيما  1968االحتجاجات الطالبية ف

ي عام 
 
ي لقضايا حماية البيئة والعدالة االجتماعية.   1980بعد بتأسسس حزب الخض  ف

المتبت 
ي تخطي العت

 
ي عام نجح هذا الحزب ف

 
ولكنه  1983بة االنتخابية والدخول ال مجلس النواب ف

لمان بعد  1990خش انتخابات  ي البر
 
عىل إثر الوحدة االلمانية.  اال ان الحزب عاد ال التمثيل ف

ة  1994انتخابات  ي الحكم بالتحالف مع الحزب االجتماعي الديمقراطي خالل الفب 
 
وشارك ف

https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse/bund-99.html
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كلألمانيا ف   15من  6 صفحة مبر

 

كل وزعيم الحزب االجتماعي الديمقراطي تحت قيادة المستشار ا 1998-2005 لسابق لمبر
ودر  هارد شر  . (Gerhard Schroeder)جبر

ي عام 
 
ي الخارطة السياسية كانعكاس  1990بعد الوحدة االلمانية ف

 
ات ف ة التغبر تسارعت وتبر

ي افرزت قوى سياسية جديدة تمثل تيارات يسارية 
للمعطيات السوسيو اقتصادية الجديدة والت 

ي عام ينة متطرفة.  وقومية يم
 
ي تجاوز العتبة االنتخابية  2005حزب السسار تأسس ف

 
ونجح ف

اكية الديمقراطية المناهضة  لمان كخامس حزب أعلن عن توجهاته االشب  ي البر
 
والتمثيل ف

ي فهو حزب البديل من اجل المانيا 
لمان االلمان  ي البر

 
للرأسمالية.  اما الحزب السادس الممثل ف

مية اليمنية المتطرفة المعادية للمهاجرين بشكل عام وللمسلمير  بشكل ذو التوجهات القو 
.  تأسس هذا الحزب  ي ي االتحاد االورنر

 
ي عام خاص ويعارض ايضا االندماج ف

 
ي  2013ف

 
ونجح ف

ي انتخابات عام 
 
لمان الفيدرالي ف ايح 12.6وبنسبة  2017الدخول ال البر % مستفيدا من تذمر شر
ي عام اجتماعية واسعة من موجة ال

 
ة وصلت  2015الجئير  الذي دخلوا ال المانيا ف بأعداد كببر

كل مشاكل تنظيمية ولوجستية بسبب تهذا و  .ال حوالي مليون شخص وبموافقة المستشارة مبر
ي استيعاب هذا العدد الكببر من الالجئير  

 
واثار انتقادات قاسية للمستشارة من  مرة واحدة ف

بقيادة ريسسه السابق ووزير الداخلية هورست قبل حليفها البافاري االتحاد المسيحي االجتماعي 
ي حزب  ها وبطبيعة الحال من  (Horst Seehofer)سيهوفر 

 
ي ف

وكذلك من قبل الجناح اليميت 
ي صفوفه عنارص واسعة من النازيير  الجدد 

 
قبل حزب البديل من اجل المانيا الذي يضم ف

ت  كل عىل تمارس العنف ضد من يختلف فكريا معها.  كل هذ  العوامل اجبر المستشارة مبر
ي 
 
شيح مجددا "لوالية" خامسة ف ي بعدم الب 

االنسحاب من قيادة الحزب واتخاذ قرارها النهان 
، وهذا يفش  2021انتخابات  مما فتح االبواب للضاع عىل خالفتها داخل التحالف المسيحي

ي هذ  االنتخابات. 
 
ة ف  أحد االسباب الريسسية لخسارة حزب  ها الكببر

 

ي وبرامج االحزاب االقتصادية مواضيع الت  نافس االنتخابر
 

ي االنتخابات 
 
امج االقتصادية لألحزاب الريسسية المشاركة ف تصدرت قايمة مواضيع التنافس البر

 وشملت القضايا االساسية التالية: 
 

قضايا المناخ والبيئة وكيفية مؤامتها مع متطلبات الصناعة الوطنية والنمو االقتصادي  .1

مستويات التشغيل للقوى العاملة وعدم المساس بالرفا  والسلم للحفاظ عىل 

ي اوكسيد الكربون 
، فضال عن كيفية تمويل برامج تخفيض انبعاث ثان  المجتمعي

ى لتشي    ع علمية التحول  اتيجية كبر
وتمويل االستثمارات المطلوبة لتنفيذ مشاري    ع اسب 

ء حزب البديل فقد تبنت .  باستثنا 2035نحو استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 



 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  7 صفحة مبر

 

ي برامجها هدف الحد من تدهور المناخ والبيئة ولكنها اختلفت حول 
 
جميع االحزاب ف

 الوسايل وطرق التمويل لتحقيق الهدف.  

قضايا تحديث الصناعات الوطنية وبقية القطاعات االقتصادية ومن خالل تشي    ع  .2

ي 
 
قطاع المعلوماتية والذكاء عملية رقمنة االقتصاد ودعم االبتكارات التكنولوجية ف

ي مجال الصناعات الصديقة للبيئة بهدف التحول نحو االقتصاد 
 
االصطناعي وكذلك ف

االخض  الذي يوفق بير  حماية المناخ والبيئة من جانب والحفاظ عىل مستويات 

معسشة ورفاهية المواطنير  من جانب اخر.  وهنا تتفق جميع االحزاب عىل هذا الهدف 

ي تحقيق الهدف. وتتنافس عىل ت
 
 حقيقه ولو اختلفت حول الوسايل والطرق ف

قضايا المالية العامة والسياسة المالية وباألخص الخالقات العميقة حول السياسة  .3

ي اعقاب ازمة كورنا 
 
ايبية والدين العام وهي لسس بالقضية الجديدة ولكن وف الض 

ي اشتد الضاع حول هذ  الق
ضية بير  فريقير  من وتداعياتها عىل االقتصاد االلمان 

ي هذ  الدورة االنتخابية.  الفريق االول يضم التحالف المسيحي وحزب 
 
االحزاب ف

ى وارباب العمل  كات الكبر االحرار الديمقراطي وينظر اليهما كمدافعير  عن مصالح الشر

ايب عىل ذوي الدخول  ي المجتمع.  يتبت  هذا الفريق تخفيض الض 
 
والطبقات الغنية ف

هم عىل االستثمار وتوليد فرص عمل جديدة وزيادة التحصيل  العالية بحجة تحفبر 

ي لتمويل مشاري    ع تحديث الصناعة واالقتصاد وتعّول عىل مساهمة القطاع  ايتر
الض 

ي تطوير البنية التحتية.  كما يتبت  الحزبان سياسية مالية محافظة 
 
من خالل الخاص ف

اض بهدف تحقيق موازنة صفرية وف ق وصفات مدرسة ترشد االنفاق وتتجنب االقب 

ي المقابل، يتبت  الفريق االخر المتكون من الحزب االجتماعي 
 
الية الجديدة.  ف اللبر

الديمقراطي وحزب الخض  وحزب السسار سياسة مالية توسعية وفق نهج المدرسة 

ية لتمويل برامج ومشاري    ع التحول نحو الطاقة المتجددة ورقمنة االقتصاد وفق  الكيب  

ي اتج
 
اض سياسة مالية ف ي االقب 

ايب عىل الطبقات الغنية، والثان  : االول رفع الض  اهير 

ي للتصدي 
ي العام الماض 

 
الداخىلي لتمويل حزم تنشيط الدورة االقتصادية كما حصل ف

ي االيتالف الحكومي  ي وبتوافق حزنر
لتداعيات جايحة كورونا عىل االقتصاد الوطت 

كل والحزب االجتماعي ال ديمقراطي بقيادة وزير المالية )التحالف المسيحي بقيادة مبر

اض ما يربو عىل  (، وتم اقب  مليار يورو لتمويل برنامج البازوكا  400اوالف شولب  

النعاش االقتصاد الذي اعلن عنه وزير المالية.  وعىل هذا االساس يرفض قايد الحزب 

االجتماعي الديمقراطي والمرشح لمنصب المستشارية اوالف شولب   مطالبات الفريق 



 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  8 صفحة مبر

 

ي اال 
 
ايب ولدينا ارتفاع ف ايب ويتساءل كيف سنتمكن من خفض الض  ول بتخفيض الض 

 عام بهذا المقدار؟الحجم الدين 

ي مقدمتها مطالبة الحزب االجتماعي الديمقراطي بزيادة  .4
 
قضايا العدالة االجتماعية وف

 ألجور العمال الحالي 
ي الساعة والمطالبة  12يورو ال  9.6من الحد االدن 

 
يورو ف

نظام الضمان االجتماعي ورفع الحد االدن  من رواتب التقاعد وعدم رفع سن بتحسير  

سنة(.  كما تطالب االحزاب االخرى  65االحالة عىل التقاعد عن المستوى الحالي )

ي المدن ولكنها تختلف 
 
ة بحل ازمة السكن والحد من ارتفاع مستويات االيجار ف الكببر

ي اختيار الوسايل واآلليات.  فالحزب ا
 
الجتماعي الديمقراطي وحزب الخض  وحزب ف

ي سوق العقار وتحديد سقوف لمستويات االيجار كما 
 
السسار يطالبون بتدخل الدولة ف

يطالبون بتوفبر السكن بأسعار ماليمة لذوي الدخل المحدود من خالل بناء مجمعات 

ح التحالف المسيحي وحزب االحرار الديمقراطي ت ي المقابل يقب 
 
رك سكنية عامة.  ف

ي آليات السوق. 
 
 حل ازمة السكن للقطاع الخاص وعدم التدخل ف

ي تواجه تشكيل حكومة جديدة
 الصعوبات والتعقيدات الت 

 
ي االنتخابات 

 
من الواضح ان نتيجة االنتخابات الحالية تعبر عن تبلور واستمرارية اتجا  برز ف

ي عام 
 
ي خارطة االحزاب  2017السابقة ف

 
السياسية وتحالفاتها نحو المزيد من التعقيدات ف

ي انتخابات عام 
 
كل حقق الفوز ف بحصوله  2017لتشكيل حكومة جديدة.  حزب المستشارة مبر

ي لتشكيل الحكومة بأغلبية 33عىل نسبة 
%.  الخيارات 51% من المقاعد ولكن هذا لم يكف 

 المتاحة لها كانت: 
 

 (SPD)ماعي الديمقراطي مع الحزب االجت (Große Koalition)اوال: تجديد التحالف الكببر 
% من المقاعد وبذلك سوف تتمتع الحكومة الجديدة بأغلبية 20.5والذي حصل عىل نسبة 
%.  ولكن الحزب االجتماعي الديمقراطي وخصوصا جناحه 53.5سياسية مريحة مقدارها 

ي بسب
النه فقد الكثبر من شعبيته واصوات  السساري رفض تجديد التحالف مع خصمه التاريح 

ي   خساير وتكبد  زب الخض  والسسار لصالح حالناخبير  
 
ة ف ي  (2017) هذ  االنتخابات كببر

 
وف

 انتخابات الواليات الفدرالية السابقة. 
 



 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  9 صفحة مبر

 

مع حزب االحرار الديمقراطي وحزب الخض  واللذان حصال مجتمعير   3ثانيا: تحالف جاميكا 
%.  اضطرت المستشارة ال 52.6% وبذلك ستبلغ اغلبية الحكومة الجديدة 19.6عىل نسبة 

ي نهاية االمر بسبب 
 
، وكانت مفاوضات عصية وصعبة وفشلت ف التفاوض مع هذين الحزبير 

 )Christian Lindner(يد كريستيان لندنر عدم استعداد قايد حزب االحرار الديمقراطي الس
ات انسحابه من المفاوضات بكلمته المشهورة:  التنازل عن وطه المتشددة وأعلن امام الكامبر شر

" مما قاد ال حالة انسداد سياسي وألول  ي الحكومة أفضل من الحكم الستر 
 
اك ف "عدم االشب 

ي تاري    خ المانيا الحديث. 
 
 مرة ف

 
 شتاين مايبر اال ان ريسس الجمهوري

 Walter -(Frankة السيد فرانك فالب 
teinmeier)S والذي ينتمي ال الحزب االجتماعي الديمقراطي تضف خارج مصلحة حزبه

ي الموضوع حفاظا عىل المصلحة الوطنية العليا للبالد.  لقد دع قيادة كل من 
 
وتدخل ف

ع معه لحثهما عىل التفاوض التحالف المسيحي والحزب االجتماعي الديمقراطي ال االجتما 
وتجديد التحالف الكببر بير  الحزبير  للخروج من االنسداد السياسي الذي أصبح خطرا يهدد 
المصالح العليا للبالد.  وبالفعل اذعن الحزب االجتماعي الديمقراطي لطلب ريسس الجمهورية 

جديدة وفق  وتفاوض مع منافسه انتهت بتجديد التحالف الكببر وتشكيل حكومة ايتالفية
ك ي  برنامج حكومي شامل مشب 

 
اير  7تم التوقيع عليه ف وتمت المصادقة عليه من قبل  2018فبر

ي 
 
ي 2018مارس  4قواعد االحزاب المؤتلفة ف

 
.  لقد استمرت عملية تشكيل الحكومة الجديدة ف

 حوالي 
ي الدورات الماضية شهر ونصف فقط.  وتجدر  6ذلك الحير 

 
أشهر بينما كان المعدل ف

ا 
ً
ي قواعد الحزب االجتماعي الديمقراطي ومزيد

 
االشارة ال ان التحالف الجديد أحدث تذمًرا ف

ي االنتخابات المناطقية. 
 
 من الضاعات والخساير ف

 
   2021عىل ضوء نتيجة انتخابات وتشكيل حكومة جديدة الحالي  يبدو ان المشهد السياسي 

أصبح أكبر تعقيدا من السابق.  فالخيارات اصبحت شبه محدودة تقتض عىل خيارين وهو 
تشكل حكومة ايتالفية من ثالثة احزاب عىل االقل وذلك بسبب استبعاد حزب البديل من اجل 

طرفة معه بسبب توجهاته القومية المتالمانيا من قبل كل االحزاب االخرى عن اي تعاون 
ي عدد اصبح خارج المعادلة حزب السسار اما  .لديمقراطيةلنها معادية أوينظر اليها ب

بسبب تدن 
ي فاز بها.  هذان الخياران هما: 

 المقاعد الت 
 

                                                 
التحيال   تلبير تجازي يرتز الى ألوات عتم جاتايما الثالثة اال ود واالصفر واالوضر وهيي أليوات االحيزاب  3

 الت يحي واالحرار الديتقراطي والوضر عتى التوالي. 

https://www.christian-lindner.de/content/about-christian-lindner


 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  10 صفحة مبر

 

ي اشارة المرور الضويية المتكونة من ثالثة   (Ampel)االول: ايتالف ما يسم امبل
وتعت 

ي ترمز ال الحزب االجتماعي الديمقراطي وحزب 
ألوان االحمر واالصفر واالخض  والت 

ي 
 
.  ستكون القيادة للحزب الفايز ف  عىل التوالي

االحرار الديمقراطي وحزب الخض 
.  االنتخابات وهو االجتماعي الديمقراطي وزعيمه المرشح لمنصب المس تشار اوالف شولب  

 %.52هذا االيتالف سوف يتمتع بأغلبية سياسية مريحة تبلغ 
 

: ايتالف جاميكا بقيادة التحالف المسيحي وزعيمه المرشح لمنصب المستشار ارمير   ي
الثان 

ي عام 
 
ي الخيار االول والذي فشل تحقيقه ف

 
.  2017الشست مع نفس الحزبير  المذكورين ف

ي المرتبة  دستوريا  ممكنهذا الخيار 
 
بغض النظر عن كون الحزب القايد لاليتالف قد جاء ف

ي هذ  الحالة سوف تكون 
 
ك.  وف  عىل برنامج حكومي مشب 

ط ان يوافق الحزبير  الثانية بشر
ي حالة تحقق هذا السيناريو من المتوقع ان  50.4له اغلبية سياسية قلقة بواقع 

 
%.  ف
تنجم عنها استقطابات سياسية جديدة و عية تشتد حدة الضاعات واالنقسامات االجتما

داخل االحزاب وفيما بينها.  وبالتحديد نتوقع ان يفقد حزب الخض  الكثبر من جماهبر  
 لصالح المعارضة. 

 
ولكن كال الخيارين ينطويان عىل تعقيدات سياسية واجرايية ألن الذهاب ال اي من الخيارين 

ين  ي )صانعي سوف يتطلب مشاركة الحزبير  الصغبر
 الملك( مجتمعير  مع بعضهما مما يعت 

ك بينهما يمهد للبدء بمحادثات استكشافية مع أحد الحزبير  الكبار او 
توافقهما عىل قاسم مشب 

مع كالهما عىل التوالي ومن ثم اتخاذ القرار بالبدء بمفاوضات التحالف مع أحدهما حول 
ك بير  االطراف الثالثة لتشكيل الحكومة.  إن ا

ى امام تشكيل حكومة برنامج مشب  لعقبة الكبر
ين مما يتطلب  ي برامج الحزبير  الصغبر

 
ي وجود تقاطعات جوهرية ف

 
ايتالف بشكل عام تكمن ف

ي تحالف مع أحد الحزبير  
 
ي للدخول ف

تنازالت مؤلمة من كال الطرفير  للوصول ال اتفاق مبدن 
ة الكبار.  قيادات كال الحزبير  الخض  واالحرار أدركتا صعوبة الموقف  وحجم التحديات الكببر

ي اولي بينهما بهدف استطالع امكانية 
 
امامهما ولذلك اتخذت قراًرا شيًعا لعقد اجتماع استكشاف

كة للتعامل مع الواقع الجديد.   التفاهم حول خارطة طريق مشب 
 

ين الخض  واالحرار فسوف نشهد حالة انسداد  ي حالة فشل التوافق بير  الحزبير  الصغبر
 
ف

ي هذ  سياسي جديد 
 
لربما تدعو ريسس الجمهورية للتدخل والتوسط بير  االطراف المتنافسة.  ف

ز سيناريوهات جديدة وخيارات ثانوية ولو ضعيفة للخروج من االزمة  الحالة من المتوقع أن تبر
 :  وهي
 



 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  11 صفحة مبر

 

  تشكيل حكومة اقلية بقيادة الحزب االجتماعي الديمقراطي وبالتحالف مع حزب

ي خروج حزب االحرار من 
وطة من التحالف المسيحي مما يعت  الخض  وبموافقة مشر

 اللعبة. 

  تشكيل حكومة ايتالف كببر بقيادة الحزب الفايز وهو الحزب االجتماعي الديمقراطي

.  هذا الخيار س ، مع التحالف المسيحي يكون من الصعب قبوله من التحالف المسيحي

حيث تفضل معظم قياداته الذهاب ال المعارضة.  لكن الرأي العام ولربما ريسس 

للقبول بهذاالنوع من التحالف المسيحي  عىليمارسون الضغط الجمهورية سوف 

 عىل مصلحة البالد العليا كما فعل الحزب و التحالف 
ً
تشكيل الحكومة حفاظا

ي الدورات السا
 
 بقة. االجتماعي الديمقراطي ف

ات الخارطة السياسية   العوامل الرئيسية لتغبر
 

ي سؤاالن اساسيان، 
لمان االتحادي االلمان  ين للبر تواجه المحلل لنتايج انتخابات الدورة العشر

ة  كل بهذا الهزيمة التاريخية بالرغم من نجاحاته الكثبر ي حزب المستشارة مبر
االول هو لماذا مت 

ي حكم المانيا لمدة 
 
 وال 16ف

ً
ة ومهمة.  ولكن هذ  االنجازات عاما ي حقق خاللها انجازات كثبر

ت 
يكه المتحالف معه الحزب االجتماعي الديمقراطي خالل كل هذ   يجب ان تحسب ايضا لشر

ة ي هو كيف تمكن الحزب االجتماعي الديمقراطي ال2005منذ عام  الفب 
متحالف .  السؤال الثان 

ي هذ  االنتخابات بالرغم من خساير   الصغبر مع حزب المستشارة،
 
من تحقيق النجاح ف

لمان االتحادي  الجسيمة عىل مدى السنوات الستة عشر الماضية عىل صعيد انتخابات البر
 ا عىل صعيد انتخابات العديد من برلمانات الواليات الفدرالية. وايض
 

استطالعات الرأي واراء معظم المحللير  السياسيير  تشبر ال ان السبب الريسسي لخسارة حزب 
ي شخصية المرشحير  

 
كل يكمن ف لقيادة البالد من قبل االحزاب الثالثة وان مرشح  الجدد  مبر

تمكن من اقناع جمهور الناخبير  بشكل أفضل من  الحزب االجتماعي الديمقراطي اوالف شولب   
ي العمل السياسي واالداري لقيادة البالد خلفا للمستشارة 

 
اكمة ف اته المب  منافسيه بكفاءته وخبر

كل الحالية.   ي حكومة مبر
 
كل، سيما وانه شغل مناصب حكومية عديدة اخرها كوزير المالية ف مبر

ع حظوظ شولب   بالفوز تعود ال ضعف القدرات ويذهب بعض المراقبير  ال القول بأن ارتفا 
الزعيم الجديد لاليتالف المسيحي الشست وزعيمة حزب ية والكارزمية لمنافسيه االثنير  القياد

بوك.  هذا الرأي صحيح ال حد ما ولكنه غبر كاٍف لتفسبر خسارة التحالف  الخض  انالينا ببر
 .  المسيحي

 



 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  12 صفحة مبر

 

اف ء البد من االعب  ي
كل لصالح حزب  ها  قبل كل سر ي حققتها المستشارة مبر

بأن االنجازات الت 
ة حمكها لم تكن ممكنة من دون مشاركة حليفها االصغر الحزب االجتماعي  خالل فب 
، حيث تناغمت قرارات المستشارة السياسية االقتصادية مع الكثبر من التوجهات  الديمقراطي

ي مجال تحقيق المزيد م
 
ن العدالة االجتماعية )زيادة الحد االدن  السياسية لحليفها وخصوصا ف

لألجور وتحسير  مستويات رواتب التقاعد( وبرامج حماية البيئة والمناخ )التخىلي عن الطاقة 
النووية وعن استخدام الفحم الحجري لتوليد الكهرباء والتحول نحو استخدام الطاقة البديلة( 

ة ي سياسات الهجرة وتقبل اعداد كببر
 
ي عام  وكذلك التناغم ف

 
.  االنجاز 2015من الالجئير  ف

ي حزب  ها والحزب البافاري الشقيق مما ولد نوع 
 
ي المحافظ ف

االخبر اثار حفيظة الجناح اليميت 
ي من  من االنقسام االجتماعي والذي كان أحد اسباب تراجع قوة المستشارة وانسحابها التدريحر

شيح لوالية خامسة.  وكما  اندلعت داخل  سابقا  تم االشارة قيادة الحزب وقرارها بعدم الب 
كل مما ساعد عىل زيادة شعبية  التحالف المسيحي رصاعات طويلة وعقيمة عىل خالفة مبر
ي طرح برامجه 

 
مرشح الحزب المنافس اوالف شولب   والذي اتسم بالهدوء والمهنية العالية ف

 االقتصادية واالجتماعية. 
 

ي 
، شهد المجتمع واالقتصاد االلمان  ي عىل الصعيد الداخىلي

 
ات هيكلية  1990 بعد الوحدة ف تغبر
كيبة السكانية بسبب ضم نحو  ي الب 

 
ات ملموسة ف مليون مواطن من  18واسعة كنتيجة لتغبر

ي القديم بدال من ت أسسس كيان جديد.  وبالرغم من  المانيا الديمقراطية السابقة ال الكيان الغرنر
 من ثالثير  عاما عىل توحيد الدولتير  االلمان

ىل ورصف اكبر من ترليون يورو ع يتير  مرور أكبر
 المانيا الديمقر )عملية اندماج الوليات الجديدة 

ً
التزال الفجوة بينهما فيما يخص  (اطية سابقا

ة مما قاد ال ظهور تيارات واحزاب متطرفة وخصوصا  وات كببر
مستويات الدخل وتوزي    ع البر

ي تغيبر 
 
ي اعداد المهاجرين ال المانيا ف

 
قومية يمينية وعنضية.  كما تسببت الزيادات المستمرة ف

كيبة السكانية والثقافية وارتفعت نسبة المواطنير   من اصول اجنبية ال حوالي رب  ع اجمالي  الب 
ي المانيا

 
ي االنتخابات النيابية ولذلك نرى  .السكان ف

 
ثالثة شبان من اصول عراقية نجحوا ف

ق اوسطية لمان من اصول عربية وشر ي البر
 
.  اال ان هذ  بجانب عدد غبر قليل من اعضاء ف

ي المجت
 
، التطورات االيجابية تبف  حاالت منفردة من االندماج ف ي

مع والنظام السياسي االلمان 
ي 
 
فال تزال غالبية الجاليات االجنبية وخصوصا العربية والمسلمة تواجهه صعوبات جمة ف

 االندماج وتواجه ممارسات عنضية وارهابية من اليمير  المتطرف. 
 

ي السنوات القليلة الماضية ظاهرة جديدة وهي الحركة االحتجاجية لتالميذ المدارس 
 
برزت ف
تطالب بإجراءات جدية  )Friday for Future(سم يوم الجمعة من اجل المستقبل تحت م

ات المناخية وتدهور البيئة لحماية حقوق الجيل الجديد واالجيال  وفورية لمواجهة التغبر
ي 
 
القادمة مما يشبر ال وجود رصاع بير  االجيال الحالية والمستقبلية، ونجحت هذ  الحركة ف

https://www.bbc.com/arabic/world-58734722
https://www.bbc.com/arabic/world-58734722
https://www.bbc.com/arabic/world-58734722
https://fridaysforfuture.org/


 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  13 صفحة مبر

 

ي المانيا وحسب تحويل ازمة المناخ ال
 
معروفة علميا منذ عقود طويلة ال قضية رأي عام لسس ف

 . ي  وانما عىل صعيد االتحاد االورنر
 

ال جانب ذلك اشتدت الضاعات المجتمعية داخل الجيل الحالي عىل توزي    ع الموارد وثمرات 
ايح المجتمع المخت لفة.  النمو االقتصادي المتحقق خالل العقود الماضية بشكل عادل عىل شر

كات  وات بأيادي قليلة من السكان والشر ايد للبر الكثبر من الدراسات والتقارير تشبر ال تمركز مب  
ي 
 
 ف

ً
وة الوطنية وخصوصا ى وتوسع الفجوة بير  االغنياء والطبقة العاملة والمنتجة للبر الكبر

ي تشغل  قطاعات االجور المنخفضة
اء % من اجمالي عدد العاملير  معظمهم من النس20والت 

قية ي الواليات الشر
 
 . لالجورتوسط العام مالتحد  %20بنسبة ويستلمون اجور متدنية   وف
 

ي المدن بسبب تزايد اعداد المهاجرين من داخل 
 
ي ف

ومن جانب اخر نجم عن التنامي السكان 
ي اسعار العقارات واسعار االيجارات، 

 
ومن خارج البلد تفاقم ازمة السكن المزمنة وارتفاع كببر ف

" والنقد الرخيص للبنك  حيث ساهمت السياسية النقدية الجديدة تحت عنوان "التسسبر الكمي
ي المدن امام المركز 

 
اء العقارات ف ي ارتفاع طلب المستثمرين والمضاربير  عىل شر

 
ي ف ي االورنر

.  ومن  محدودية العرض وبطء نمو  مما زاد من حدة االزمة وتداعياتها عىل السلم االجتماعي
ي اسعار مواد البناء والكثبر من 

 
تداعيات جايحة كورنا االقتصادية تجدر االشارة ال ارتفاع كببر ف

ايب الم ين بسبب الض  ي ذلك مصادر الطاقة االولية الغاز والفحم واسعار البب  
 
واد الخام بما ف

ي  1993العالية وكذلك اسعار الكهرباء.  وألول مرة منذ عام 
 
يتخط معدل التضخم العام ف

ي % 4عتبة ال   2021شهر سبتمبر 
 .حسب بيانات مكتب االحصاء الفيدرالي االلمان 

 
ي  ي  عىل الصعيد الخارجر

ة العولمة المتسارعة بشكل مباشر عىل االقتصاد االلمان  انعكست وتبر
ي االقتصاد الدولي وكشفت مدى ترابطه الوثيق واعتماد  

 
الكببر عىل التجارة وموقعه التنافسي ف

ي العالم 
 
ي قايمة كبار المصدرين ف

 
الخارجية.  من جانب الصادرات احتلت المانيا المركز الثالث ف

ي عام 
 
 شكلمليار دوالر مما ي 8111وسجلت ما قيمته  2019بعد والصير  والواليات المتحدة ف

للصناعات  وتتجىل اهمية االسواق الدولية  .% من الناتج المحىلي االجمالي 47حوالي 
ي عام 

 
ي هذا الميدان، حيث بلغ عددهم ف

 
 2018التصديرية االلمانية من خالل عدد العاملير  ف

ي المانيا وفق 25.4مليون عامل وما يمثل  11.4 حوالي 
 
بيانات % من اجمالي االيادي العاملة ف

ي 
ادات فقد كشفت جايحة كورنا االعتماد المفرط معهد االقتصاد االلمان  .  اما من جانب االستبر

اد االدوية ومستلزمات الرعاية الصحية فضال عن مدخالت صناعات عديدة واهمها  عىل استبر
ق اسيا وخصوصا الرقايق الدقيقة  .  (Mikrochips)صناعة السيارات االلمانية من دول شر

ي سلسلة االمداداتلقد 
 
وهذا بدور   (Supply Chain) تسبب هذا االعتماد بانقطاعات ف

ي بعض المصانع.  كما كشف 
 
ي تراجع انتاج السيارات وتوقفه بشكل كامل ف

 
صعود انعكس ف

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/die-inflation-in-deutschland-steigt-auf-4-1-prozent-17562611.html
https://www.iwd.de/artikel/viele-jobs-haengen-am-export-459120/
https://www.iwd.de/artikel/viele-jobs-haengen-am-export-459120/
https://www.iwd.de/artikel/viele-jobs-haengen-am-export-459120/


 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  14 صفحة مبر

 

ي وبلدان العالم الثالث ي اسواق االتحاد االورنر
 
 الصير  كقوة اقتصادية تصديرية تنافس المانيا ف

ي مجال رقمنة الفجوات العديد من 
 
التكنولوجية وتخلف المانيا عن التطورات الشيعة ف

ي البت  التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتية. 
 
 االقتصاد والصناعات وف

 
ي نفس الوقت مثلت تحديات  

 
ي تغيبر الخارطة السياسية وهي ف

 
كل هذ  العوامل ساهمت ف

ي 
 
ة تأخرت قيادة التحالف المسيحي ف ي كببر

 
التصدي لها وفسحت المجال للمنافسير  التسابق ف
تقديم برامج شاملة ورصينة للتعامل معها بجدية كاملة بعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة 

 وتعطي االولوية المطلقة للمصالح الوطنية العليا للدولة االلمانية. 
 

 االستنتاجات والدروس المستخلصة للعراق
 

ي العراق توج
 
ية رصاعات عىل طريقة كما هو الحال ف ي كل المجتمعات البشر

 
ي المانيا وف

 
د ايضا ف

استغالل وتوزي    ع الموارد االقتصادية.  ولكن اختلفت الطرق والوسايل لحل هذ  الضاعات.  
ي كانت الوسيلة المهيمنة لحل هذ  الضاعات اللجوء ال استعمال 

عىل مدى التاري    خ االنسان 
ية والخارجية وفق المعادلة الصفرية )رابح/خاش(.  هذ  القوة القاهرة وشن الحروب الداخل

ي العراق ايضا.  اال ان تقدم التفكبر 
 
ي العديد من بلدان العالم الثالث وف

 
الوسيلة التزال متبعة ف

ي بناء مؤسسات الدولة المدنية الحديثة وتطوير حلول توافقية سلمية 
 
ي نجح ف

ي العقالن 
االنسان 

ي شبه وفق قواعد اللعبة الديمقراط
ية وهذا ما يمبر  المانيا عن العراق.  وعىل هذا االساس فإن 

متأكد من قابلية الطبقة السياسية االلمانية تفادي حدوث انسداد سياسي طويل المدى 
واستعدادها للقبول بحلول وسط تقدم بموجبها جميع االطراف تنازالت من اجل الحفاظ عىل 

تفتقد ولالسف لة )رابح/رابح( بير  الشعب واالحزاب. المصالح الوطنية العليا للبالد وفق معاد
معظم البدوية والعشايرية لاالصول  الطبقة السياسية العراقية ال التفكبر بهذ  الطريقة بسبب 

ي المعادلة  (عىلي الوردي)عىل سبيل المثال لتغلب ثرة بقيم البداوة كاالمتأافرادها 
وهو مايعت 

 .يةالصفر 
 

ي 
لمان االتحادي االلمان  عىل مدى حوالي خمسير  عاما تابعت أكبر من عشر دورات انتخابية للبر

ات دورات االنتخابات عىل مستوى الواليات والمناطق البلدية لم اسمع مرة واحدة  وعشر
ي بطعن او تشكيك بنتايج االنتخابات مما يدل عىل رصانة 

ي االلمان   ومصداقية النظام االنتخانر
ي العملية الديمقراطية هم ديمقراطيون حقيقيون 

 
وهذا ما  ،من جانب وعىل ان المشاركير  ف

ي 
ي العراق.  كما نتمت  ان تراجع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدن 

 
نتمنا  ان يحدث ف

ي العراق بعد انتخابات أكتوبر القادمة مراجعة قانون االنتخابات واالستفادة من التجربة 
 
ف

ي المانيا تختلف عن االلمانية.  وتجدر االشارة ايضا ال ان عملية ا
 
نتخاب ريسس الجمهورية ف



 
 

ي تجارب االمم االقتصادية والسياسية أوراق
 ف 

 
 

 

 
ي مواجهة خيارات سياسية واقتصادية صعبة مع نهاية والية المستشارة انجيال  بارق شب  

كلألمانيا ف   15من  15 صفحة مبر

 

العراق وتتم من قبل مجلس االتحاد الفيدرالي ولسس من مجلس النواب االتحادي مما يوفر 
نوًعا من االستقاللية لريسس الجمهورية بعيدا عن ارادة االحزاب السياسية.  ولربما يمكن 

ي 
 
ي اثبتت نجاحها ف

 الت 
ً
 من مطالبات البعض االستفادة من هذ  التجربة ايضا

ً
المانيا بدال

ي ال النظام الرياسي المتشعة وغبر الواقعية 
لمان   ■بالتحول من النظام البر

 
 
 مستشار اقتصادي دولي والمنسق العام لشبكة االقتصاديير  العراقيير   )*(
 

.  االقتصاديير   لشبكة محفوظة النشر  حقوق ط النشر  بإعادة يسمحالعراقيير  ل إ شارةاإل  بشر
ين اول  1 .المصدر   2021اوكتوبر  /تشر
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