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 ةـــــمقدم
ا أف تككيف عممية تنمكية أمإف عممية التحديث السياسي مشركع ذك إتجاىيف، فيي       
كاستقرارىا لمكصكؿ إلى مرحمة  سياسية، تستغرؽ مدة طكيمة مف الزمف في تبمكرىا -جتماعيةا

الحداثة السياسية)أعمى مراحؿ التحديث السياسي( التي في ضكئيا يتحقؽ االستقرار السياسي، إذ 
، قدـتمي سياسي  نظاـ إلى تقميدمإف تحكيؿ األنظمة السياسية التقميدية التي ييييمف عميو الطراز ال

نيا ليست عمبلن تمقائيان بؿ إنيا عممية صعبو كمعقدة جدان، كا   يس بعممية سيمة التحقيؽ كاالنجازل
لذا يككف التركيز جؿ تحقيقيا، مف أ تستغرؽ زمنان طكيبلن ف تتـ بسرعة بؿ إنيا يمكف أ الك  أك عفكيان 

كبإرادة  ،نفسو النظاـ السياسياخمية مف داخؿ بصكرة د النظاـ السياسيىنا عمى عممية تحديث 
 نظاـ متقدـ سياسيان. يجادإبقصد ذاتية كبصكرة تدريجية كتراكمية 

كؿ، كذلؾ حيف يككف األان في المقاـ يىدفان سياسالسياسي ف يككف مشركع التحديث أكأما       
ـ خارجية، أمية ة داختحقيقان إلىداؼ كمصالح سياسيجاد كتعزيز نظاـ سياسي ياالسعي نحك 

تحديث السمطة كمف ثـ تكجيو عممية اللى إـ التركيز عمى كصكؿ جماعة معينة كتحقيقان لذلؾ يت
فان ىدالسياسي  لخارج بحيث يككف التحديثبصكرة غير ذاتية سكاءن مف الداخؿ أـ مف ا السياسي
د األصكلية لعممية كشكميان، كليس تحديثان حقيقيان يستند إلى المفاتيح العممية كالقكاع عرضيان 

 التحديث السياسي.
نيا أيمكف القكؿ  (2003السياسي في العراؽ بعد العاـ )عممية التحديث  تتبع مسار عٌبرك       

الحتبلؿ فٌرضيا مف قكل خارجية متمثمة بقكل ا نتيجة كؿان في المقاـ األيكانت ىدفان سياس
عف الكاقع  ليس كنتيجة معٌبرةك ، لعراؽكتكجييو بالقدر الذم يحقؽ كيخدـ مصالحو في امريكي األ

تحديث السياسي العديد رافقت عممية ال لؾلذ .السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي لمبمد
في عدـ كبيران ان التي أدت دكر كالصعكبات )كىي في إزدياد( منذ بدايتيا كلغاية اآلف، شكاليات األ

بؿ كسمت العبلقة بيف المجتمع كالدكلة بالشد  كالمجتمع في كثير مف االكقات،استقرار السمطة 
التي شيدىا العراؽ  كانت عممية التحديث السياسيبالتالي ك . كتر أكثر منيا بالجذب كاالنسجاـكالت

 كف بفعؿ ارادة داخمية كطنيةتكلـ كسريعة جدان  عشكائيةكبصكرة فعؿ خارجي ب (2003بعد العاـ )
فيما بعد سياسية عممية الالمر الذم أربؾ األع العراقي، كبصكرة تدريجية تتبلئـ مع كاقع المجتم

ت التي تركت بصماتيا كاضحة عمى طبيعة البناء يامف األزمات كاالشكال ان كجد ليا عددكأ
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مر إنعكس سمبان عمى عممية األ ذاة السمطة السياسية كمؤسساتيا، كىالدستكرم كعمى طبيعة تركبي
 .افيان كمكحد اقتصاديان قيجاد مجتمع مستقر سياسيان كمتجانس ثأ

العراقي كنظاـ  سياسيالنظاـ نطمقت دراسة ىذا المكضكع مف اشكالية مفادىا، أف الأ لذلؾ      
حسب المعايير األساسية لعممية  كافةالسياسية  مستكياتوتحديثان سياسيان في تقميدم لـ يشيد 

لؤلنتقاؿ بالنظاـ  سياسي –اعيالتحديث ذات اتجاه تنمكم اجتم التحديث السياسي، إذ لـ يكيف ىذا
بقدر ما كاف تحديثان ذا أىداؼ ، السياسي العراقي مف الطراز التقميدم إلى الطراز الحديث

إدل بالنتيجة  ،ـ السائدة في المجتمعطار االجتماعي كالقيٌ إلابعيدان عف كمصالح سياسية خارجية 
ار السياسي في العراؽ بعد العاـ إلى تمكؤ العممية السياسية كىك ما انعكس سمبان عمى االستقر 

االستقرار ظاىرة مدل تأثير التحديث السياسي عمى كىذا ما دفعنا إلى البحث، في  (.2003)
تعميـ تجربتو في العراؽ؟  التحديث السياسي الذم شيده الغربىؿ يصمح ك  في العراؽ، السياسي
دكف مراعاة الظركؼ  خرل ىؿ يمكف نسخ المؤسسات السياسية الغربية في العراؽبعبارة أ

كيؼ يمكف لنا تفسير التغييرات التي طرأت عمى النظاـ ك ؟ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية
صكؿ كمفاىيـ التحديث السياسي؟ ( في ضكء قكاعد كأ2003بعد العاـ )السياسي العراقي 

  كلمكصكؿ إلى تمؾ الغاية قسمت الدراسة إلى مقدمة كخاتمة كخمسة فصكؿ ككاالتي:
 : دراسة نظرية األول لفصلا

، حاكلنػػا تكريسػػو ة( نظريػػ دراسػػةالتحػػديث السياسػػي كاالسػػتقرار السياسػي )، بعنػػكافإذ جػاء        
ـٌ ىػػػذا الفصػػػؿ بػػػيف ثنايػػػاه التعريػػػؼ القػػػارئ بالػػػدالالت المفاىيميػػػة لمدر   المبحػػػث ،يفحثػػػمبسػػػة، كضػػػ

صػػػص ىػػػذه المبحػػػث لدراسػػػة كاالسػػػتقرار السياسػػػي، إذ خ يث السياسػػػيدمفيػػػكـ التحػػػ، تنػػػاكؿ األكؿ
مفيػػكـ التحػػديث السياسػػي كاىػػـ المفػػاىيـ المقاربػػة لػػو، ككػػذلؾ مفيػػـك االسػػتقرار السياسػػي كعدمػػو، 

العبلقػػة السػػببية بػػيف  لدراسػػة س كػػرٌ فقػػد  الثػػاني مػػا المبحػػثأ كابػػرز مؤشػػرات االسػػتقرار السياسػػي.
 التحديث السياسي كظاىرة عدـ االستقرار السياسي.

 .2003تحديث في بنية النظام السياسي العراقي بعد ال :الثاني الفصل
 المبحػػث كقػػدـ منيػػا التحػػديث الدسػػتكرم كاالنتخػػابي، األكؿ تنػػاكؿ ،يفحثػػمب ىػػذا الفصػػؿ فتضػػمٌ 
لمتحػػػديث الحاصػػػؿ فػػػي مؤسسػػػات النظػػػاـ السياسػػػي الرسػػػمية )التشػػػريعية، التنفيذيػػػة،  شػػػرحان  الثػػػاني

االحػػػزاب السياسػػػية، منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني، غيػػػر الرسػػػمية )ك  القضػػػائية، الييئػػػات المسػػػتقمة(،
 المؤسسة الدينية، المؤسسة القبيمة(.
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  2003التحديث السياسي عمى االستقرار السياسيفي العراق بعد عام أثر : الثالث الفصل
 السياسي عمى األستقرار السياسي في العراؽ، عبرالتحديث خصص ىذا الفصؿ لدراسة أيثر      
االستقرار السياسي في العراؽ بعد العاـ عمى  الدستكرم أثر التحديث حث فيب األكؿ ،يفحثمب
 فقد كٌرس لدراسة أثر التحديث المؤسساتي عمى االستقرار السياسي. ،الثاني المبحث أما(.2003)

 .2003بعد عام  تحديات التحديث السياسي في العراقالفصل الرابع: 
برز التحديات التي تكاجو عممية التحديث سة أتناكؿ ىذا الفصؿ بالبحث كالتحميؿ درا    

رز التحديات الداخمية فيو أب (، عبر مبحثيف، تناكؿ األكؿ2003عد العاـ)ي العراؽ بالسياسي ف
فتناكؿ  الثقافية، أما المبحث الثاني –التي تمثمت بالتحديات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

 تدخبلت االقميمية كالدكلية.التي تمثمت بالبرز التحديات الخارجية أ
 .2003الفصل الخامس: مستقبل التحديث السياسي في العراق بعد العام 

إذ تـ دراسة مستقبؿ التحديث السياسي في العراؽ، عبر مبحثيف أساسيف، تناكؿ األكؿ،      
ذا مشيد فشؿ التحديث السياسي في ظؿ الكضع الراىف كتنامي العديد مف األزمات الخانقة التي ا

استمرت بيذا المنكاؿ ستككيف النتيجة فشؿ عممية التحديث السياسي. أما المبحث الثاني، فقد 
تناكؿ فرضيات نجاح التحديث السياسي، التي مف الممكف أف تستغميا الحككمة لتصب في صالح 
نجاح عممية التحديث السياسي. كقد انتيت الدراسة بخاتمة تضمنت االستنتاجات التي انتيينا 

نجاح إأف تسيـ في  ييا تأسيسان عمى معطيات البحث، ككذلؾ بعض التكصيات التي نأمؿإل
 سميمة. التحديث السياسي بصكرةعممية 
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 الفصل األول : التحديث السياسي واالستقرار السياسي )دراسة نظرية(.
السياسي ىك  ىناؾ عبلقة سببية متبادلة بيف التحديث السياسي كاالستقرار السياسي، فالتحديث  

عممية شاممة ينتقؿ بمكجبيا النظاـ السياسي كمؤسساتو مف كضعو التقميدم إلى كضع جديد كىك 
الحديث، ام بمعنى إنيا عممية استبداؿ أك تفسخ لمنظـ التقميدية كمؤسساتيا، كاحبلؿ محميا نظـ 

 سياسية حديثة.  
عدـ االستقرار السياسي، لمكصكؿ إف الكلكيج في مسيرة التحديث السياسي سيكلد حالة مف       

إلى الحداثة السياسية )كمرحمة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي( التي في ضكئيا تتحقؽ حالة 
مف االستقرار السياسي. إذ أف عممية التحديث السياسي في كؿ مراحميا تؤدم الى حالة عدـ 

التحديث السياسي بسبب  استقرار تصيب المجتمعات االنتقالية أك المجتعمات المتجو نحك
خمخمتيا لمنظاـ السياسي التقميدم الساكف كالمطمئف لما يحتكيو مف عناصر كمسممات  كانت 
سببان في استقراره. كىذا ما اكده عالـ السياسة االمريكي)صمكئيؿ ىنتنغتكف(، )أف كجكد مجتمع 

المجتمعات التي ىي تقميدم صٌرؼ، فأنو سيككف أكثر استقراران عمى الصعيد السياسي مف تمؾ 
 .(1)في مرحمة انتقالية(

كعمى صعيد أخر ىناؾ اتفاؽ بيف العديد مف الباحثيف عمى إف عممية التحديث السياسي       
تفرز العديد مف إالزمات السياسية التي تصيب المجتمعات االنتقالية المتجيو نحك التحديث 

 –د( بثبلث إزمات كىي، أزمة بناء الدكلة )غابريؿ المكن عالـ سياسة امريكي السياسي، إذ حددىا
األمة، أزمة المشاركة السياسية، كأزمة التكزيع. اما االستاذ)لكسياف بام( فحددىا في ست أزمات 
رئيسية كىي، أزمة اليكية ، أزمة الشرعية، أزمة التكامؿ، أزمة التكزيع، أزمة المشاركة، أزمة 

بجانبيف كبيريف كىما، أزمة المؤسساتية، كأزمة . أما)صمكئيؿ ىنتنغتكف( فحصرىا (2)التغمغؿ
سكاء كانت  -المشاركة السياسية. أف تمؾ األزمات كميا الناتجة عف عممية التحدديث السياسي 

تؤدم إلى عدـ استقرار سياسي. كلتحقيؽ عممية التحديث السياسي  -بصكرة مجتمعة أـ منفردة 
اج مؤسسات سياسية قادرة عمى اإلنتقاؿ بالدكلة يجب تجاكز تمؾ األزمات، كمعالجتيا كصكالن إلنت

                                                 
، 1993، سمية فمك عبكد،دار الساقي، بيركتصمكئيؿ ىنتنغتكف، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة  -1

 .59ص
اساسو كابعاده، جامعة بغداد، ، تماع السياسياالسكد، عمـ االج صادؽ ،لممزيد حكؿ تمؾ االزمات ينظر -  2

  .414-411ص ، 1990،بغداد
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كالمجتمع نحك اإلنتقاؿ الديمقراطي الحقيقي كالذم يٌضمف قطعان التخمص مف أزمة اليكية بتعميؽ 
 الكحدة الكطنية كالتخمص مف أزمة المشاركة بتكسيعيا عبر التعددية السياسية كالحزبية.

لتمييد بالبحث كالتحميؿ مفيكـ التحديث كالتحديث كتأسيسان لما تقدـ، سنتناكؿ في ظؿ ىذا ا     
السياسي ، كمفيكـ اإلستقرار السياسي كعدمو، كعبلقة التحديث السياسي باالستقرار السياسي، 

 عبر األتي:
 .االستقرار السياسيو  التحديث السياسيمفهوم ول: المبحث األ 

 االستقرار السياسي.ب التحديث السياسيعالقة : المبحث الثاني
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 .االستقرار السياسي و التحديث السياسيمفهوم ول: المبحث األ 
ىـ المفاىيـ كالتحديث السياسي كأمتحديث أىـ التعريفات التي اعطيت لسنتناكؿ في ىذا المبحث 

كأبرز مؤشرات االستقرار السياسي، مف  المقاربة لو، ككذلؾ مفيكـ االستقرار السياسي كعدمو،
 ي:خبلؿ االت

 .وأهم المفاهيم المقاربة له التحديث السياسيالتحديث و  مفهوم: ولالمطمب األ 

 تتعدد إذف التحديد الدقيؽ لمفيكـ التحديث ظؿ مثاران لؤلختبلفات كاجتيادات كاسعة. إ     

مراحؿ متدت عمى أتي تناكلت مفيكـ التحديث التي الكتابات كالدراسات كاألسيامات الفكرية ال

 ـ.التي سعت لتحديد ىذا المفيك  كميا . كىك ما يجعؿ مف الصعكبة تتبع الدراساتزمنية كبيرة

ممفيكـ في عدد مف الدراسات أما في لعطيت أالتي  اتالتعريفركز عمى بعض كعميو سني 

كتابات عدد  السيماتحديث، ك مالتي اشارت ل خرلاأل صادرىا األصمية أك في بعض الممصادر 

 .راسة التنمية كالتحديث السياسيىتمكا بدأمف الباحثيف الذيف 

، أخذ ماعية بالتقسيـ لمحداثة كالتقميدالعمكـ االجتمف فركع ع ىتماـ كؿ فر أمف أنطبلقان ك     

عمماء السياسة عمى عاتقيـ القياـ بدراسات كأبحاث بشكؿ جدم في أطار ما يعرؼ بالتنمية 

ع السياسي الحديث يتضمف ف المجتمألى إىذه الدراسات  السياسية كالتحديث، كتكصمت جؿٌ 

اسي التقميدم، كىذه الخصائص نيا غير مكجكدة في المجتمع السيإمجمكعة خصائص يفترض 

 (1):ىي

، كدرجة عالية مف االندماج كالتكامؿ لكظيفي العالي لممنظمات الحككميةالتمايز كالتخصص ا.1 

 في البنية الحككمية.

، كاتساع مدل القرارات ارات السياسيةى عممية اتخاذ القر سيطرة االجراءات العقبلنية عم.2 

 السياسية كاالدارية ككفاءتيا.
                                                 

، بلح كالتحديث  في العالـ العربي(ع المدني كالتنمية السياسية )دراسة في االصم، المجتثامر كامؿ محمد - 1
فؤاد  . ككذلؾ ينظر، ثناء15-14ص  ، 2010ت كالبحكث االستراتيجية، أبك ظبي، ، مركز االمارات لمدراسا1ط

، 12(، المجمة العربية لمعمـك السياسية، العدد، االصبلح السياسي خبرات عربية )مصر : دراسة حالةعبداهلل
 .15(، ص 2006مركز درسات الكحدة العربية،  بيركت، )خريؼ 
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 انتشار االحساس الشعبي باالنتماء لمتاريخ كاالرض كاليكية القكمية لمدكلة كفعاليتو..3 

 اتساع درجة االىتماـ كالمشاركة الشعبية في النظاـ السياسي ..4 

ك أليس عمى اساس الكضع االجتماعي ك  لى الكفاءة كاالنجازإكزيع االدكار السياسية استنادان ت.5 

 الطبقي لمفرد.

   .(1)أم فصؿ السياسة عف األىداؼ الدينية كتأثيرىا، التحكؿ العمماني لمعممية السياسية.6 

نظمة السياسية الحديثة بالكعي السياسي المتزايد لممكاطنيف كاعتناقيـ لنظريات تتصؼ األ.7 

 .(2)كفمسفات سياسية مستجدة

لمجتمع السياسي الحديث مجتمع دينامي متطكر يتسـ ببعض ف اإكبصفة عامة، ف  

الخصائص الميمة التي تميزه عف المجتمعات التقميدية. كمف تمؾ الخصائص كجكد سمطة 

عقبلنية كبنى متمايزة كمشاركة جماىيرية، كبالقدرة عمى تحقيؽ عدد كبير كمتسع مف االىداؼ 

 كالغايات.

 ث. تحديالمغوي واالصطالحي لممفهوم ال -1

المفيـك المغكم لمتحديث       ث شيء، أم جعمو حديثان ، حدٌ كممة مشتقة مف الحداثة ،التحديث: 
في  )حديث(كاصبحت صفة  .(4)في المغة تعني نقيض القديـ( حديث.كصفة)(3)كمعناه التجديد
 ف أك حاالن ف صفة اآلف، كألك تنقص لتعبير اآلالسادس عشر مرادفان بدرجة تزيد أ اكاخر القرف

حرر االنساف مف مكتسبات تجاكز لمقديـ كتيعني فالتحديث  .(5)تتناقض مع كؿ ما يرتبط بالقديـ
 كالمعنى كاالرتباط باالفكار كالقيـ الحديثة. م يمثؿ حامؿ لمقديـ كاستمرار لو(التقميد الذالتراث)

                                                 
السياسة كالمجتمع في العالـ الثالث، سمسمة عمـ االجتماع  -محمد عمي محمد، أصكؿ االجتماع السياسي  - 1
 .22، ص1989مصر،  -لمعاصر، دار المعرفة ، اإلسكندرية ا
 .18، ص 1987معف زياد، معالـ عمى طريؽ تحديث الفكر العربي ، عالـ المعرفة ، الككيت،  - 2
حمداف رمضاف محمد خميؿ، التحديث السياسي في المجتمع العراقي المعاصر دراسة تحميمية في  ،عف نقبلن  - 3

 .27، ص2004طركحة دكتكراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد، عمـ االجتماع السياسي، أ
نقبلن عف، ابراىيـ فتاح صابر، إشكاليات الحداثة السياسية في إقميـ ككردستاف العراؽ، إطركحة دكتكراه، كمية  - 4

 .8، ص2014العمـك القانكف كالسياسة، جامعة السميمانية،
 .48، ص1999، عبدالقادر، عالـ المعرفة الككيت كؽ، ترجمة فار رايمكند كيميامز،  طرائؽ الحداثة - 5
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في المعاجـ ما أ 1.()المغكم لمتحديث، أف تدفع الحياة في شيء قديـ، ليصبح مأخكذان بو عصريان 

(Modernization   .(2)عصريان  يءلى تجديد أك تحديث أك جعؿ الشإ مصطمح ) االنكميزية يشير

( Samuel P. Huntingont صمكئيؿ ىنتنغتكف) عرؼيي أما المفيكـ االصطبلحي لمتحديث،    

ؿ نو عممية االنتقاإب (صداـ الحضارات اعادة صنع النظاـ العالمي)التحديث في كتابو المعنكف 

ف يقترب مف نمط مف أف المجتمع الحديث البد ألى المجتمع الحديث، ك إمف المجتمع التقميدم 

ف الحضارة الحديثة ىي الحضارة الغربية كالحضارة الغربية ىي أكحيد كىك النمط الغربي، ك 

فيعرؼ  (النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة)خر المعنكف ما في كتابو اآلأ .(3)الحضارة الحديثة

تنغتكف" التحديث بأنو عممية متعددة الكجٌكه تفترض تغٌيرات في حقكؿ الفكر كافة كالنشاط "ىن

التمدف، التصنيع، العممنة،  :تيبرز مظاىر التحديث االساسية باآلأنسانييف، كيحدد ىنتنغتكف اإل

فاقي ال تظير تمؾ المظاىر بأسمكب غير اتك  تطبيؽ الديمقراطية، التعميـ كمشاركة كسائؿ االعبلـ، 
نما مترابطة لمغاية، إلى درجة إثارة التساؤؿ فيما إذا كانت أصبلن عناصر ا  كغير مترابط، ك 

بما معناه أف جممة التغييرات تشمؿ مفاصؿ المجتمع كمو بصكرة تزامنية مف دكف أم  .(4)مستقمة
لى إفمصطمح التحديث مصطمح شامؿ ييدؼ  أك أسبقيو بجانب عمى جانب اخر. تفضيؿ،

لى انتقاؿ المجتمع مف إيرات عديدة في كقت كاحد كعمى مستكيات متعددة، فيك يشير ادخاؿ تغي

لى أنماط تكنكلكجية كما يتعمؽ بيا مف تنظيـ اجتماعي إك مجتمع ما قبؿ الحديث أمجتمع تقميدم 

 .(5)يميز الدكؿ الغربية المتقدمة اقتصاديان كالمستقرة سياسيان 

( يعريؼ التحديث بأنو Talcott Parsonsز)لككت بارسكنتاأما عالـ االجتماع األمريكي      

بداليا بقيـ حديثة فيذا التعريؼ يرل بأف القيـ  .(6)عممية تغيير مفاىيـ المجتمع التقميدية كا 
                                                 

 .27حمداف رمضاف محمد خميؿ، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
 .9، صمصدر سبؽ ذكره ابراىيـ فتاح صابر، - 2
، ببل  2طمعت الشايب ، ط  :، ترجمةحضارات اعادة صنع النظاـ العالميصمكئيؿ ىنتغتكف، صداـ ال - 3

 .115ص ،1992،مكاف طبع ، ببل دار نشر 
 .45صمكئيؿ ىنتنغتكف، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة، مصدر سبؽ ذكره،  ص - 4
 .85، ص2003سناء الخكلي، التغيير االجتماعي كالتحديث ،  دار المعرفة الجامعية، األسكندرية ،   - 5
 .14، ص1993غداد ، غازم فيصؿ، التنمية السياسية في بمداف العالـ الثالث، جامعة بغداد ، بنقبلن عف،  - 6
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كاالعراؼ التقميدية تؤثر في بنية كخصائص النظـ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية فبل بد مف 

لى القيـ إربية. فالتحديث بيذا المعنى، عممية تحكؿ مجتمعان مستندان م القيـ الغأابداليا بقيـ حديثة 

لى مجتمع قادر عمى اتخاذ خصائص المجتمعات المتطكرة أك الحديثة إكالمؤسسات التقميدية 

 .(1))الغربية(

( فالتحديث عنده يعني التقديـ نحك كضع يتكافؽ مع  B.C.Smith سي. سميث) ما بي.إ    

لى التحديث بأنو االخذ إر أف ىذا التعريؼ ينظي  .(2)ناعية الرأسماليةمجتمعات الغرب الص

االشياء التي تشترؾ فييا المجتمعات الغربية الحديثة،  بالسمات المميزة ألكثر البمداف تقدمان، محققا ن

المجتمعات التقميدية تدريجيان مؤسساتيا كقيميا االقتصادية كالسياسية كبكجو خاص  مغىى كستي 

 إلحبلؿ مؤسسات كقيـ حديثة محميا.الثقافية، 

التحديث بأنو محاكلة المجتمع لمحاؽ بالتقدـ إذ يحاكؿ المجتمع  كيعرؼ )جكف سككت(     

 لى المدني كمف األقطاعيإالمتأخر المحاؽ بالمجتمع المتقدـ، كىذا يتطمب التحكؿ مف الريفي 

 .(3)لى الحديثإي كمف التقميدم لى العقمإلى الصناعي كمف العفكم إلى الرأسمالي كمف الزراعي إ

ىذا التعريؼ مرتبط بشكؿ كاضح بفكر التطكر التي تـ كضعيا كي تمحؽ المجتمعات المتأخرة 

 بركب التقدـ الغربي عف طريؽ التحديث. عالـ الجنكبفي 

نو عبارة عف نكع مف أنكاع التغير إب ،( فيعرؼ التحديثDaniel Lernerما دانيؿ ليرنر)أ      

، خصائص تنتشر في ان تطكر  أك تقدمان  طتو تكتسب المجتمعات االقؿاي، الذم بكساالجتماع

                                                 
، التحضر كالتحديث في المدينة العراقية بحث في إشكالية المكاف الحضرم، مجمة القادسية حاتـ راشد عمي - 1

 .453، ص2013، 16، جامعة القادسية، المجمد ،  كمية اآلداب1النسانية ، العددلمعمـك ا
، ترجمة : 1تغيير السياسي كالتنمية(، طريات النظكيؼ نفيـ سياسات العالـ الثالث )، بي. سي . سميث - 2

 .100، ص 2011، القاىرة ، عامة لمكتابخميؿ كمفت، الييئة المصرية ال
ة العربية لبلبحاث الشبك ،1جكف سككت، عمـ االجتماع المفاىيـ االساسية، ترجمة : محمد عثماف، ط - 3

 .92-91ص ، 2009كالنشر، بيركت،
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ىي مجتمعات  -ليرنر  - ظنوً في  كتقدمان  المجتمعات األكثر تطكران  .(1)ان قدمالمجتمعات االكثر ت

  .عالـ الجنكبالمجتمعات التقميدية في دكؿ  ما االقؿ تطكر فيوأكربا الغربية، أ

عممية انتقاؿ المجتمع مف  بأنو ،التحديث(Wlbert E.Moor) رمك يعرؼ كلبرت كما       

التكنكلكجي كالتنظيـ  كالتطكر لى مرحمة المجتمع الحديثإصؿ بعد تلـ  تيال ةالتقميديتو حال

االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم الذم يميز المجتمعات الغربية المتطكرة عف المجتمعات 

يختزؿ عممية التحديث بعممية تقميد كنقؿ ألتجربة التي  ريؼف ىذا التعإ .(2)التقميدية المتخمفة

حدثت في المجتمعات الغربية، متغافبلن عف الخصكصيات التي تميز مجتمعان عف االخر، 

خر. كاذا كانت عممية نقؿ النظـ التكنكلكجية كاالقتصادية الغربية تتـ كتختمؼ مف مجتمع أل

مر ال ينطبؽ عمى الجكانب االجتماعية ف األإ، فبسيكلة نسبيان كال تثير العديد مف المشاكؿ

 .(3)جٌمة مخيفة العكس تبقى محفكفة بمخاطرعمى كالسياسية كخاصة الجكانب الثقافية كالقيمية اذ 

ىك أف تسيطر العقبلنية الرأسمالية عمى أكجو النشاط  (ماكس فيبر)ما التحديث عند أ    

مبنية االجتماعية كتصبح ىي المعيار فتصبح ىي المبدأ المييكؿ ل يااالجتماعي جميع

ف النظـ الرأسمالية ىي المعيار الكحيد الذم عمى آساسو تقاس إيعتبر ىذا التعريؼ ك  .(4)المييمف

إذ اعتبر النسؽ الرأسمالي ىك النسؽ الذم يجب ألف يسكد بقيمو .المتخمفةتطكرات المجتمعات 

ة ىي ثقافة سامية كمتطكرة تتضمف عناصر الثقافية كالسياسية كاالقتصادية كأف الثقافة الغربي

                                                 
1 - Daniel Lerner , The passing of Traditional Society:Modernization the Middle Eadt 
(New York:Free Press,1958.p386 . نقبلن عف مصطفى عمر التير، ظاىرة التحديث في المجتمع

، مركز دراسات الكحدة العربية، 128العربي: محاكلة لتطكير نمكذج نظرم، مجمة المستقبؿ العربي، العدد
.48، ص1989بيركت،   

2 - Wlbert E. Moore , Social change - 2nd ed . Englewood cliffs , N.J prentice – Hall 
, 1979,p 194.  

 .29،ص 1987اسامة الغزالي حرب، االحزاب السياسية في العالـ الثالث ، عالـ المعرفة ،الككيت ،  - 3
تماعية، في االنساف رضا بككراع، خصائص التحديث في المجتمعات النفطية كالنظرية االج نقبلن عف،- 4

كالمجتمع في الخميج العربي، مجمكعة بحكث الندكة العممية العالمية الثالثة لمركز درسات الخميج العربي، مركز 
 .354، ص1979الخميج العربي، جامعة البصرة، 
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مادية كثقافة بالغة التكتر إلى جانب تكفرىا عمى قيـ كمعايير عقبلنية كؿ ىذه العناصر ساىمت 

جتماعيان كاقتصاديان متقدمان   .(1)في تشكيؿ نسقان سياسيان كا 

مريكيالجتماع االعالـ ا  عرؼ ( في Samuel N. Eisenstadtصمكئيؿ آيزنستات)  ماأ      

نظمة االجتماعية بأنو عممية التحكؿ نحك تمؾ االنماط مف األ ،التحديث مف الناحية التاريخية

ثـ  19ك17مريكا الشمالية ما بيف القرنيف أكربا ك أكاالقتصادية كالسياسية، التي تطكرت في غرب 

ة تميزت المجتمعات الغربية، بفعؿ عصر النيضة كالثكر  .(2)خرلآنتشرت في دكؿ اركربية أ

نماط السمكؾ التقميدية أالصناعية كالتكمنكجية، بقدرتيا عمى التغيير في البنية كالتنظيـ بعد انييار 

 بفعؿ ضغكط التحديث المتكلدة عف تمؾ الثكرة الصناعية كالتكمنكجية.
ما مفيكـ التحديث مف كجية نظر المفكريف العرب، فأغمبيا أف لـ يكف جميعيا كانت أ      

 .، التي تناكالت مفيـك التحديثجنبية )االصؿ(أك ترجمة لتعريفات أنقؿ  عبارة عف عممية
كجي كما ل)ىشاـ شرابي( التحديث ىك سياؽ التحكؿ االقتصادم كالتكنك  لباحثفيعرؼ ا       

 باحثال عند التحديث ماأ .(3)جرل تاريخان ألكؿ مرة في أكربا، يمثؿ ظاىرة اكربية فريدة مف نكعيا
 ( يعني:)مصطفى عمر التير

  انتشاران كاسعان لمصناعة بحيث تصبح مجاالن رئيسيان لتكفير مكاقع العمؿ كتكفير فرص
 عمؿ لنسبة كبيرة مف القكل العاممة كتساىـ بنسبة ميمة مف الدخؿ القكمي.

 .انتشار التحضر كنمك المدف كتنكع االعماؿ فييا 
 .انتشاران كاسعان لمتعميـ العمماني كالتفكير العممي 
  االسرة)الصغيرة( النككية كضعفيا ككحدة انتاجية ككمصدر ألنشطة الفرد المتعددة.سيادة 
  تكظيفان كاسعان لممعرفة العممية كاالستعانة بيا، إلنارة الطريؽ اماـ القرارات العامة

 كالخاصة.

                                                 
، 1ط ر،فخر الديف مييكبي، إشكالية بناء الدكلة في المغرب العربي دراسة في تطكر دكلة ما بعد االستعما - 1

 .52، ص2014مكتبة الكفاء القانكنية، االسكندرية، 
2  -  S. Eisenstadt, Modernization, Protest and change, Englewood Cliffs, NJ :             
Prentice –Hall,1966,p.1 

 .48مصطفى عمر التير ، مصدر سبؽ ذكره، ص نقبلن عف،  - 3
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 .ارتفاع درجة االنتاجية كالكفاية كالمكضكعية 
 .درجة عالية مف الحراؾ االجتماعي االفقي كالرأسي 
 .استخدامان كاسعان لمنتكجات التقانة 
  مشاركة سياسية كاجتماعية عالية مبنية عمى قرار الفرد كقناعاتو في ضكء مصالحو

 الشخصية.
  لى المستقبؿ عمى حساب إدرجة عالية مف االستعداد لمدخكؿ في تجارب جديدة كالتطمع

 التفكير في الماضي.
)مصطفى عمر التير( التي تيمخص مفيـك حثباف ىذه القائمة الشاسعة كالطكيمة عند الإ   

 ال عممية جمع لمؤشرات التحديث تطرقت ليا العديد مف الكتب االجنبية.إالتحديث، ماىي 
ف معظـ التعاريؼ التي اعطيت لمفيكـ التحديث يختزؿ إ ، في ىذا الصدد يمكننا القكؿ ك    

لى التحديث في إذا نظرنا اك  .(1)عممية التحديث في النمكذج الغربي )أكتساب الطابع الغربي(

كىنا يصبح التحديث  .(2)بمداف أكربا الغربية، ممكف أف يتصؼ بككنو عممية تعبئة كتمايز كعممنة

 قتباس المعارؼ كالميارات المنجزة في الغرب.إعممية 

عممية تحكؿ اجتماعي منظمة كشاممة ىك ف التحديث إب ،ما تقدـ يمكف القكؿ كعمى أساس      

ة حداث التغييرات في جكانب الحياة االقتصاديإ، تستيدؼ كميا قطاعات المجتمعلجدان كمعقدة 

 االيديكلكجية. ك  الثقافيةك  االجتماعيةك  السياسيةك 

 .()مفهوم التحديث السياسي - 2

ف التحديث السياسي ىك جانب مف جكانب التحديث المتعددة كالتحديث االجتماعي إ        

التحديث السياسي بأنو عممية Karl Deutech) عرؼ كارؿ دكيتش)يي كاالقتصادم كالثقافي. 

                                                 
تحديث في ضكء االتجاىات المعاصرة لعمـ االجتماع، كمية جيينة سمطاف سيؼ العيسى، قضية ال - 1

 .135، ص1979االنسانيات كالعمـك االجتماعية، جامعة قطر، 
، منشكرات جامعة قاريكنس 1نداء مطشر صادؽ ، التخمؼ كالتحديث كالتنمية السياسية) دراسة نظرية (، ط - 2

 .53، ص1998، بنغازم، 
  ال إف ما ييمنا ىنا ىك إاجتماعي كسياسي كاقتصادم كثقافي،  ،ع عدة لمتحديثإلى كجكد أنكا تجدر االشارة ىنا

 التحديث السياسي ضمف اطار الدراسة ) الحدكد المكضكعية لمدراسة(.
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لى مجتمع إاالنتقاؿ مف المجتمع المقيد بسمطة النخبة كبأنعداـ التخصص كتأدية كظائؼ محددة 

.( 1)تتعدد فيو الميمات السياسية كتظير المجمكعات السياسية المتباينة كتتسع درجة المشاركة
التحديث السياسي بأنو االنتقاؿ مف نظاـ يقكـ عمى اسس تقميدية  فيـ مف ىذا التعريؼ عمى أفيي 

مف معايير الحكـ التقميدم( إلى نظاـ ، كغيرىا )الزعامة الركحية، مطمقية السمطة، القبمية ، الدينية
المشاركة السياسية  امو سيادة األمة، كمبدأ التمثيمية كالمكاطنة،سياسي قائـ عمى أسس دستكرية قكي 

مف فئات المجتمع، كمبدأ التمايز الكظيفي كالتخصص البنيكم، كدرجة عالية مف المتزايدة 
في الغالب يككف ذلؾ مف أصعب مياـ عممية التحديث كلكنو يعد بعدان أساسيان في ك المؤسساتية. 

الذم يعد مف ابرز الذيف كتبكا في مجاؿ ( صمكئيؿ ىنتنغتكف)ما أ .عممية التحديث السياسي

يحدد  (.النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة)المرتبطة بو، كفي كتابو المعنكف التحديث كالقضايا 

 (2)كىي: رئيسية،عناكيف  ةىنتنغتكف اىـ أكجو التحديث السياسي في ثبلث

ستبداؿ عدد كبير مف السمطات السياسية التقميدية كالدينية ام ، أ()السمطة السياسية عقمنة.1 

 عممانية كاحدة. يةكطنكالعائمية كالعرقية بسمطة سياسية 

 كتطكير بنى متخصصة لتنفيذ ىذه الكظائؼ. ةتمايز كظائؼ سياسية جديد.2 

                                                 
استراتيجة  دراسة معاصرة فياسية الحديثة كالسياسات العامة )ثامر كامؿ الخزرجي، النظـ السيعف، نقبلن  - 1

 .149،  ص2004مجدالكم، عماف ، ، دار 1، ط ادارة السمطة(
 .48-47ص  تمعات متغيرة ، مصدر سبؽ ذكره ، النظاـ السياسي لمج ،صمكئيؿ ىنتنغتكف - 2
  اعتبر ماكس فيبر اف النزعة العقبلنية تشكؿ عصب الحداثة الغربية، كعمد لذلؾ الى استخداـ مصطمح العقمنة
(rationalizationلؤلشارة الى صيركرة التحديث ا ،) العقمنة" الى معنييف" لغربي. فأختزؿ المعاني الكثير لمفيـك

 يشير فيبر مف خبلؿ مصطمح عقبلنة المعتقدات الى ،معتقدات، أك العقبلنية الثقافيةعقمنة ال ،أساسييف: االكؿ
عممية اعادة النظر في الرؤل الثقافية، بحيث يتـ استبعاد كؿ القيـ كالمعتقدات المتناقضة مع مجمكعة مف 

االفعاؿ اك العقبلنية  عقبلنة، افة السائدة. إما المعنى الثانيمعتقدات االساسية الكاممة عبر برنامج نقد ذاتي لمثقال
لى تنظيـ النشاطات االجتماعية كفؽ مبدأ اك معيار اساسي، بمعنى اف االفعاؿ االجتماعية يجب إفتشير  ،البنيكية

ة. كبيذا يشير فيبر الى اف ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف البعد اف تنتظـ بحيث ترمي الى الكصكؿ الى غايات محدد
 (، لذلؾ فإنو يؤكد في كتاباتو اكلكية التحديث الثقافي عمى البنيكم، كاعتمادم كالبعد الثقافي )الفكر كالفعؿالبنيك 

عميـ، ة الت، نمكذج التحديث الغربي الخصكصية التاريخية كاشكاليالثاني عمى االكؿ. كلممزيد ينظر، لؤم صافي
 .41-40ص ، 1994العربية، بيركت،  مركز دراسات الكحدة ،186العدد ،مجمة المستقبؿ العربي
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 المشاركة المتزايدة في السياسة مف قبؿ فئات اجتماعية في المجتمع..3 

ف تمؾ النقاط التي حددىا ىنتغتكف تمثؿ نقاط التقاء العديد مف الكتابات  بشأف أ نرلك       

ف ا  ك ( )(المؤسساتية)جكىر التحديث السياسي عند ىنتغتكف ىك ف إمفيكـ التحديث السياسي. 

)التكٌيؼ، التعقيد، التماسؾ،  عبرم نظاـ سياسي يمكف قياسو أمستكل المؤسساتية في 

فالنظاـ السياسي المبني  .(1)االستقبللية(، كىذا ىك ما يميز النظـ الحديثة عف االنظمة التقميدية

لممجتمع ذات التراكيب المعقدة كالتي تتمتع باالستقبللية  عمى المؤسسات المستقرة كالمبلئمة

الذاتية كالتمايز كفي أطار مف التكافؽ، ىك ذلؾ النظاـ الضامف لحد مناسب مف القدرة عمى 

 االستجابة لمطالب بيئتو. 

(. فقد ركز بام في كتابو )جكانب التنمية السياسية(، ( Lucian w. Pye ما لكسياف بامإ    

زمات التنمية السياسية، التي تظير اثناء المرحمة االنتقالية في سياؽ عممية إماه سأعمى ما 

ألزمات السياسية، تتطمب إالتحديث السياسي، فالدكلة تكاجو في غضكنيا مجمكعة مختمفة مف 

زمة أ) زمات ىي:ألالى اقامة نظاـ ديمقراطي حديث. كىذه إمعالجتيا لكي يصؿ المجتمع 

 ، يجمع ك زمة الشرعية(. أزمة التكزيع، أزمة االندماجأزمة المساىمة، أؿ، زمة التغمغأاليكية، 

ف ىذه االزمات تعبر عف حالة طارئة يتعرض إعمى  (صادؽ االسكد)د.غمب المفكركف، كمنيـ أ

يرتبط بعممية  (لكسياف بام)فالتحديث السياسي كفقان لرأم  .(2)ليا المجتمع في مرحمتو االنتقالية

لى مجتمع كاضح اليكية كمتكامبلن إت،عف طريؽ القضاء عمييا كالكصكؿ تجاكز تمؾ االزما

داخميان، قائـ عمى الشرعية العقبلنية، كيستطيع جيازه الحككمي أف يتغمغؿ في جميع ابعاد 

ساس مف المشاركة أالمجتمع، كيحقؽ تكزيع عادؿ بيف افراد، كتتـ الممارسة السياسية عمى 

مفيكـ التحديث السياسي يربط  (ثامر كامؿ محمدأما الباحث ) الجماىيرية السممية كالمنتظمة.

  (3)بخمسة عناكيف أساسية كىي:
                                                 


 تمؾ العممية التي تكتسب بيا التنظيمات كاالجراءات حتمية كثباتان. 

  .21صمكئيؿ ىنتنغتكف ، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة ، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 1
 .411ذكره، ص  صادؽ االسكد ، مصدر سبؽ - 2
 .25، مصدر سبؽ ذكره ، صلمجتمع المدني كالتنمية السياسيةا ،ثامر كامؿ محمد - 3
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  ترشيد السمطة، بمعنى أف تستبداؿ السمطات التقميدية المتعددة سمطة سياسية مكحدة

 كعقبلنية كنظاـ مؤسسات.

 .تمايز كظائؼ سياسية جديدة، كتنمية أبنية متخصصة لممارسة ىذه الكظائؼ 

 ركة اليادفة المتزايدة في صنع السياسة العامة كتنفيذىا.المشا 

  .زيادة دكر الرأم العاـ في العممية السياسية كاالجتماعية 

 زمات التي يمكف اف تنجـ عف عممية تكفير الظركؼ التي تكفؿ حؿ االشكاليات كاأل

 التنمية كالتحديث السياسي. 

ة المجتمع عمى بناء تنظيمات رسمية بالغة بأنو قدر  ،كىناؾ مف  يعرؼ التحديث السياسي      

صياغتيا بصكرة تعمؿ عمى تحقيؽ  فضبلن عفالتعقيد مع تخصيص االدكار في ىذه التنظيمات 

جؿ خمؽ الجك المبلئـ الذم تستطيع مف أالتكيؼ مع المعرفة القديمة كاالستخدامات الحديثة، مف 

ا يعرؼ التحديث السياسي بأنو عممية كم.(1) خبللو ىذه التنظيمات أف تقكـ بكظائفيا بكفاءة

أحبلؿ النظاـ السياسي العقبلني الذم يعتمد عمى التعددية كالبلمركزية كحرية التعبير التي يكفميا 

الدستكر، كبناء نظاـ برلماني تمثيمي كاالقرار بشرعية االحزاب كجماعات الضغط في اطار 

ضمانان   -يعية كالتنفيذية كالقضائية الشر  –تحقيؽ التكازف، أم الفصؿ بيف السمطات الثبلث 

 .(2)لمحريات السياسية التي تعتبر القيمة العميا لمتحديث السياسي

الرغـ مف المحاكالت العديدة التي بذلت لتعريؼ التحديث السياسي، ككجكد نقاط  كعمى      

ـ يكف ىناؾ نو لإال إالتقاء بيف العديد مف التعريفات التي اعطيت لمفيكـ التحديث السياسي، 

اتفاؽ بيف الباحثيف عمى تعريؼ محدد لو، كاغمب تمؾ التعريفات ركزت عمى ذكر مجمكعة مف 

محدد نو يمكف اعطاء تعريؼ أال إ مؤشرات لمتحديث السياسي. دالمظاىر أك األبعاد التي تع

ليدؼ التحديث السياسي. فالتحديث  نالمتحديث السياسي كبما يتفؽ مع طبيعة تصكر أجرائي 

                                                 
 .56مصدر سبؽ ذكره ، ص  نداء مطشر صادؽ، - 1
الجامعة  ،4خميس دىاـ حميد، التحديث كاالصبلح السياسي في الكطف العربي ، مجمة مداد االداب، العدد  - 2

 .522،  ص 2012، العراقية، المجمد االكؿ
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الممارسة ك ىك عممية تغيير شاممة كمستمرة كمكاكبة لمعصر عمى مستكل الفكر كالقيـ ،سياسيال 

يٌضمف التحكؿ الديمقراطي كالحرية كالتعددية حبلؿ نظاـ سياسي عقبلني ألى إالسياسية، تستيدؼ 

 كذات قدرةالسياسية في أطار المشاركة الشعبية كاحتراـ حقكؽ اإلنساف المتعارؼ عميو دكليان، 

عمى استغبلؿ المكارد البشرية كالطبيعية في تحقيؽ المزيد مف التكامؿ االجتماعي، كتحقيؽ 

كتطكير اساليب اكثر كفاءة في المجاالت السياسية كافة، كبما يتبلئـ مع خصكصيات المجتمع 

 المتجو نحك التحديث السياسي.

 .لمتحديث السياسي : المفاهيم المقاربة ثانياً 

ساس مف الكضكح المفاىيمي، أال عمى إصبغة عممية  بتكتسف أة ال يمكف ف ام دراسإ       

أىـ تكضيح عمى  في ىذه الفقرةنركز بيف المفاىيـ كالمصطمحات. س ةكتحديد الفركقات المكجكد

ي تحمؿ بعض خصائص الفركقات المكجكدة بيف مفيكـ التحديث السياسي كعدد مف المفاىيـ الت

السياسي، الغمكض بسبب ارتباطيا الكثيؽ بمفيكـ التحديث  أك بسكتثير الكثير مف الم التحديث

تممس ىناؾ دائمان مساحة صغيرة يمكف عبرىا ف غـ مف التداخؿ فيما بينيما، إال أفعمى الر 

 ذ إعتبارات منيجية محضة، ف التفرقة ىنا تأتي ألألى إمع االشارة  االختبلفات بيف ىذه المفاىيـ.

كفيما يمي أىـ تمؾ  العديد مف الصعكبات في كاقع االمر. مر التمييز بينيا يطرحأف أ

 المصطمحات.

 .(Political Development) التنمية السياسية -1

مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مف الكتابات كالدراسات التي تناكالت مكضكع التحديث        

لى إ ةكالتنمية السياسيالسياسي، يمكف مبلحظة االرتباط الشديد بيف مفيكمي التحديث السياسي 

بساطة. كمف تمؾ الكتابات ما يمكف مبلحظة الفركقات كاالختبلفات بينيما ب ف المرء الأدرجة 

فيؿ . (1)طرحو )لكسياف بام( إذ عرؼ التنمية السياسية بأنيا التحديث السياسي كال تنفصـ عنو 

في حيف  التمييز بينيما؟ فركقات جكىرية بيف المفيكميف يمكفىناؾ  (أنكر عبد الممؾ)د. ميزي

                                                 
، 1985رؤية سكسيكلكجية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  –، الدكلة في العالـ الثالث احمد زايد - 1

 .39ص
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مفيـك إذ إنو حؿَّ مفيكـ النيضة محؿ  السياسي كالتنمية السياسية( التحديثيف )مفيكمبيف 
سقاط القكة اإلبداعية، فالتحديث عنده ىك التنمية بينما تعني النيضة ، عممية تقميد لمغرب كا 

الطاقات كالقكل الكطنية االعتماد عمى النفس كتعبئة اإلمكانيات ك كتعني ، )التنمية( الحضارية
. كفي ىذا الصدد يمكننا (2)ف التنمية السياسية مسألة تنبع مف جكىر المجتمعأام . (1)كافة

القكؿ، بإف ىناؾ تميزان أكثر كضكحان كقربان لمفصؿ بيف المفيكميف ىك أف العديد مف نظريات 

ؿ مف المجتمع التقميدم التحديث السياسي تفترض تبٌني النمكذج الغربي كإطار مستقبمي لؤلنتقا

إلى الحديث كالتي تقتضي التخمي عف السمات التقميدية كالقديمة، بينما عممية التنمية السياسية ال 

نما  تفترض تنمية ما مكجكد محميان.أف  تقتضي بالضركرة التخمي عف السمات التقميدية كالقديمة، كا 

رتبط بما ىك محمي فيي تسعى إلى تنمية  ىذا الطرح يدفعنا  لمقكؿ بأف التنمية السياسية مفيكـ م

القدرات المحمية عمى العكس مف التحديث، كالذم يقـك أساسان كحسب النظريات الغربية إلى 

عتماد إسمكب تقميد الحداثة في الغرب عبر نقؿ  أقتباس الخصائص الخاصة بو مف الخارج ، كا 

صيركرتو التاريخية  التي تحققيا أطر جاىزة إلى كاقعنا المحمي، مف دكف أف يمر ىذا الكاقع ب

التنمية السياسية، كىي تمارس دكرىا في تنمية القدرات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية 

 كالبشرية كتكظيفيا في خدمة المصمحة العميا لمبمد.

 النمو السياسي. -2

ف أف المبلحظ لى التزايد المستمر في اليياكؿ السياسية، كمإي تشير ظاىرة النمك السياس       

النمك السياسي يحدث في الغالب عف طريؽ التطكر البطيء كالتحكؿ التدريجي أم يتخذ أسمكب 

دارة كالتخطيط كالجيد المنظـ لى عممية اإلإنما يشير مفيكـ التحديث السياسي االصبلح، بي

بالعمؽ  حداث تغيير عمى المستكيات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كتتسـ ىذه العمميةإل

 .(3)النسؽ البنائي كالكظيفي لممجتمع خذ كؿ جكانبأكالجذرية كالسرعة بحيث ت
                                                 

ركت، مركز دراسات الكحدة ، بي3عبد الممؾ، تنمية أـ نيضة حضارية، مجمة المستقبؿ العربي، العدد أنكر  -  1
 .36 -34، ص ص(1978العربية،)أيمكؿ 

 .56، مصدر سبؽ ذكره ، صزم فيصؿغا - 2
 . 519خميس دىاـ حميد ، مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 3
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 التغيير السياسي. - 3

عمى ذات طابع سياسي لى حدكث تحكالت بنيكية تنظيمية السياسي إيشير مفيكـ التغيير     

لى إ يريش إنو بحيث يمكف أف يككف تقدـ أك تخمؼ، أم ،مجتمع دكف أف يككف لو اتجاه محددال

ذا ما يمكف مبلحظتو في الثكرة ، كىأسك اف يتضمف ما ىك أحسف أك مفيكـ محايد يمكف أ

يمت في سأالحكـ  لىإعممية كصكؿ ىتمر في حيف جتمع نحك التقدـ، مريكية كقيادتيا لمماأل

ظيكر العنصرية كالنازية كمف ثـ تقسيـ الدكلة االلمانية عقب الحرب العالمية الثانية. بيبنما 

. معتمد عمى منيج (1)م يتضمف حكـ تقكيميلى ادراؾ تنمك إ تشيررة التحديث السياسي ظاى

عممي مدركس يحدد األكلكيات كاألىداؼ المرجكة عبر كضعو لجميع اآلليات التي تمكنو مف 

تحقيؽ تمؾ األىداؼ، بينما التغيير السياسي يأخذ طابعان مختمفان، إال كىك التغيير لمكاقع سياسيان 

يان كاجتماعيان كعادةن ما تككف كسائؿ تنفيذه غير مدركسة كتستخدـ القكة كالعنؼ في كاقتصاد

 تحقيقي األىداؼ.

 (.Modernity Political) السياسية الحداثة -4

الثكرة ، عامميف أساسييف ىما أغمب المفكريف السياسيف يعتمدكف في تعريؼ الحداثة عمى       

ثة ىي ممارسة اجتماعية كنمط مف الحياة يقـك عمى اساس ضد التقاليد كمركزية العقؿ. كالحدا

 (2).نيا االبداع الذم ىك نقيض االتباع، كىي العقؿ الذم ىك نقيض النقؿإ امالتغيير كاالبتكار، ك

ف الحداثة عممية تحدث بأبعاد كثيرة كفي العديد مف المياديف، إف( ىنتنغتكف صمكئيؿلػ) كطبقان 

إنيا عممية معقدة، فكرية، منيجية، ثكرية، ، ىمياأعديدة يضع ىنتنغتكف لمحداثة خصائص 

لى العديد مف المفاىيـ إكليذا يحيؿ مفيكـ الحداثة . (3)مطكلة، عكلمية متدرجة، تقدمية كمتجانسة

كجكد في خمسينيات لمالديمقراطية، بينما التحديث ظير  ،الفرعية : الذات، العقؿ، التاريخ، السكؽ

                                                 
 .519، صميس دىاـ حميد ، مصدر سبؽ ذكره خ - 1
، كمية االداب، 2نسانية، العدد سبلـ عبد عمي العبادم، الحداثة كصكرة اآلخر، مجمة القادسية لمعمـك اال - 2

 .4، ص2013، 16جامعة بغداد،  المجمد 
 .4المصدر نفسو، ص   - 3
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 يميز. ك لى انتياج سياسات تنمكيةإ لناميةبمداف االندما اتجيت كستينيات القرف الماضي ع

، (Modernityكالحداثة) (modernization)سعيد شبار( بيف مفيكمي التحديث)الباحث 

كثر تقدمان عمى صعيد تستعمؿ لكصؼ الخصائص المشتركة لمبمداف األ بكصؼ أف الحداثة

تماعية. أما التحديث فأنو يستخدـ لكصؼ االقتصادية كاالجك ة يالسياسك جية لك التنمية التكنك 

ىنا ىك ليس  السياسي فالتحديث .(1)العمميات التي بكاسطتيا تكتسب ىذه المستكيات مف التنمية

، كليس مفيكمان منفصبلن عنو. كتعني كجية النظر السياسية ثةاحدل الدالالت المختمفة لمحدأسكل 

ما الحداثة أبمختمؼ ظركفيا،  السياسية حداثةىك عممية التحكؿ نحك ال السياسي ف التحديثأىذه 

.بعبارة أخرل الحداثة (2(السياسي فيي التي نصؿ الييا بعد أكتماؿ مراحؿ التحيثالسياسية 

السياسية ىي المحصمة النيائية لعممية التحديث السياسي، كىي الناتج النيائي لمكصؼ عمى 

جازه مف تحديث سياسي كاقتصادم المستكيات كافة، كىنا تطمؽ تسمية حداثة عمى ماتـ أن

 كعممي.

(Westernization  التغريب5 - .) 

بيف  إعادة صنع النظاـ العالمي( صداـ الحضارات) المعنكف في كتابو "ىنتنغتكف"يميز         

المجتمعات غير الغربية  كما أف التحديث ال يعني التغريب بالضركرة، أف التحديث كالتغريب

بجانب دكف أف تتخمى عف ثقافتيا المحمية الخاصة، مف لؾ بالفعؿ، حدث ذك ف تتحدث، أيمكف 

في المحافظة عمى  الكف مع ابقاء رغبتي .()مقيـ كالمؤسسات كالممارسات الغربيةتبنييا ل 3

 يعنيأما التغريب  .(4)اعتيا بحقيا باالستقبلؿ كنضاليا مف اجؿ ذلؾنشخصيتيا كىكيتيا كق
درجات التنمية السياسية المأمكلة. كساد ىذا المفيكـ في  انتياج األسمكب الغربي لمكصكؿ إلى

                                                 
، ، دار اليادم لمطباعة كالنشر1، طسعيد شبار، قضايا اسبلمية معاصرة ) النخبة كااليديكلكجية كالحداثة (  - 1

 .84، ص 2005بيركت، 
، مركز 1العدد  ،عمار عمي حسف، التحديث كمسار البنى االجتماعية التقميدية )حالة اليمف(، دراسات يمنية - 2

 .4، ص2004اث ، دبي ، الخميج لؤلبح
 .129صمكئيؿ ىنتنغتكف، صداـ الحضارات أعادة صنع النظاـ العالمي، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 3
 .13معف زياد، مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 4
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المستعمرات األكركبية التي رأت في التغريب عممية تقميد كطبع لصكرة التنمية األكركبية الغربية 
1. كتأسيسان لما تقدـ، يبدك لنا إف ()فييا حتى كلك عمى حساب مبلمحيا كشخصيتيا القكمية

 سببيف ىما: التداخؿ بيف المفيكميف يعكد الى
السياسي، ربطت ىذا المفيكـ  باكتساب أف معظـ التعريفات التي اعطيت لمفيكـ التحديث أكالن: 

 النمكذج االكربي الغربي االساست دع( ظاىريان كضمنيان، ك westernizationالطابع الغربي )
لتنمية في ف مسيرة اأ .كما(2)كاالرتكاز عميو في عممية التحديث السياسي خذ بوالذم يجب اآل

تاريخ تطكر  حسابلى إدل ألى المعيار النظرم الكاضح، كىذا ما إالبمداف التقميدية كانت تفتقد 
بضركرة تقميد لمظف الكثير مف قادة تمؾ البمداف  مما دفعالغرب معياران عامان لتقييـ تجاربيا، 

 فيـ.المجتمعات الغربية كالتخمي عف قيميـ كمؤسساتيـ التي في نظرىـ ىي سبب تخم
 االقتصاديةك  حبلؿ النظـ السياسيةاف التحديث يعني محاكلة أ عدتفكرية،  ثانيان: ىناؾ أسباب

حبلؿ أاالجتماعية كالثقافية الغربية محؿ النظـ القائمة في المجتمعات المتخمفة. كىذا يعني ك 
اؿ النظاـ الرأسمالي كاقتصاديات السكؽ في المجاؿ االقتصادم، كالحرية الفردية في المج

 محؿ ما ىك قائـ. االجتماعي، كالديمقراطية كالتعددية الغربية في المجاؿ السياسي
نستنج مما تقدـ، أف التحديث السياسي في عبلقة كتداخؿ مع التنمية السياسية كالنمك       

السياسي كالتغيير السياسي كالحداثة السياسية كالتغريب، ىك الكعاء كالمخطط الفكرم كاالدارم 
ي الذم يحتكم كؿ ىذه المصطمحات كالذم يعتمد عمى تكظيؼ العقؿ كالطاقات كالقدرات كالعقم

البشرية كغير البشرية لبلنتقاؿ مف كاقع التخمؼ كالتراجع العممي كالسياسي كاالقتصادم 
كاالجتماعي إلى كاقع متقدـ ييحدث مؤسسات الدكلة كالمجتمع كالنظاـ السياسي القائـ عمى كفؽ 

رية كالحديثة، كما إنو ال يمغي ثقافات الشعكب كحضارتيا بؿ عمى العكس ينمييا المعطيات العص
كيدفع بيا إلى التقدـ كالرسكخ، كىذا ما يدفع بنا لمقكؿ بإف التحديث في عبلقة جزئية متشاطرة مع 
المصطمحات السابقة الذكر فيي تأخذ منو كىك يأخذ منا كصكالن لتحقيؽ األىداؼ المرسكمة 

 لذلؾ.
 

                                                 
، قسـ االقتصاد كالعمـك السياسية –، كمية التجارة ية السياسية، الجامعة االسبلمية، نظريات التنمأميف دبكر - 1

 .8، ص2013غزة،
 .138جيينة سمطاف سيؼ العيسى، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 2
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 .السياسي وعدمه االستقرارمفهوم الثاني :  طمبالم

يشير الى االستقرار.  االولإف الظاىرة االستقرارية ألم نظاـ ىك عممة ذات كجييف،        
يشير الى عدـ االستقرار. أف أستقرار أم  نظاـ سياسي يخضع لنكعيف مف العكامؿ  والثاني

رية لمنظاـ السياسي القائـ. كالنكع الثاني، عكامؿ المؤثرة فيو، النكع االكؿ، عكامؿ ليا أثار استقرا
ليا اثأر غير استقرارية لمنظاـ السياسي. أف األستقرار السياسي يعني تغمب العكامؿ االستقرارية 
عمى العكامؿ غير االستقرارية، كالعكس نقيض ذلؾ. كىنا سكؼ نتناكؿ، الظاىرة االستقرارية عبر 

ياسي، كمفيكـ عدـ االستقرار السياسي، ككذلؾ ابرز مؤشرات نقطتيف ىما، مفيكـ االستقرار الس
 االستقرار السياسي.

 أواًل : التعريف بمفهوم االستقرار السياسي.
ال يختمؼ مفيكـ االستقرار السياسي عف غيره مف مفاىيـ عمـ السياسية، بعدـ كجكد      

. يعرؼ االستقرا ر لغة بمعنى الثبات تعريؼ جامع يمثؿ اتفاؽ الباحثيف حكؿ ذلؾ المفيـك
. كاشتقاؽ كممة استقرار في المغة العربية مف استقر، (1)كالسككف كأستقر رأيو أم ثبت عميو

، استًقر، استقراران، الرجؿ بالمكاف، ام ثبت فيو كتمكف يسًتقري
.أما اصطبلحان فيعرؼ بأنو، عممية (2)

. كلئلستقرار السياسي مفاىيـ (3)التغيير التدريجي كالمنضبط التي تزيد مف شرعية ككفاءة النظاـ
 (4) مختمفة تسمط الضكء عمى االبعاد كالجكانب المختمفة لمظاىرة التي ترل بأنيا:

 حالة مف الثبات المؤسساتي لمدكلة بكؿ مستكياتيا. .1
دارة الصراعات  .2 قدرة السمطة السياسية عمى التعامؿ بنجاح مع األزمات التي تكاجيو، كا 

 إطار القانكف كالمؤسسات القائمة.القائمة داخؿ المجتمع في 

                                                 
 .97، ص1967،، دار الشركؽ، بيركت1ط ،مالمنجد االبجد - 1
 .47، ص1991، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، قامكس الجديد، معجـ عربي الفبائي، العمي بف ىادية - 2
السياسي في االردف، مركز االمارات لمبحكث منار الرشكاني، سياسات التكييؼ الييكمي كاالستقرار  - 3

 .20، ص2003كالدراسات االستراتيجية ، االمارات، 
، 2015عدم فالح حسيف، عمـ االجتماع السياسي دراسة معاصرة، مكتب اليمامة لمطباعة كالنشر، بغداد، - 4

 .192ص 
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غياب أك ندرة اعماؿ العنؼ السياسي المتمثمة بأحداث الشغب كحركات التمرد  .3
 كاالغتياالت السياسية كالحركب األىمية كغيرىا مف أشكاؿ العنؼ السياسي االخرل.

ة، يتطمب رار السياسي ىك كليد مجمكعة تدابير سياسية كاجتماعية كاقتصادية كثقافيإف االستق    
خطكات حقيقية تعمؽ مف خيار الثقة المتبادلة بيف السمطة كالمجتمع، كبمشاركة القكل المجتمعية 
كافة التي تيتـ في عممية البناء كالتحديث في النظاـ السياسي بما يخدـ المصمحة العامة. كأف 

شركع مككنات االستقرار السياسي تكميف في كجكد مصالحة حقيقية بيف مشركع السمطة كم
المجتمع ينسجـ كمف ثـ مع الخيارات السياسية في تقديـ برنامج كطني متكامؿ كمستمر مبني 
عمى تكفر المناخ المؤاتي لمثقة عف طريؽ إتاحة الحريات العامة لؤلفراد ضمف ثقافة الحقكؽ 

ي . كتيعرؼ)د.نيفيف مسعد( االستقرار السياس(1)كالكاجبات لمكصكؿ الى دكلة القانكف كالمؤسسات
بأنو ظاىرة تتميزة بالمركنة النسبية، كتشير إلى قدرة النظاـ السياسي عمى تكظيؼ مؤسساتو 
الرسمية ألحتكاء ما قد ينشأ مف صراعات دكف استخداـ العنؼ السياسي إال في أضيؽ نطاؽ 

  .(2(دعمان لشرعيتو كفعاليتو
ؽ االمف كالتنمية االقتصادية كيمكف تعريفو)االستقرار السياسي( ايضان بأنو حالة مف تحقي       

كالعدالة االجتماعية كفقان لقكاعد الشرعية السياسية. يرتبط االستقرار السياسي أشد االرتباط بمفيـك 
التنمية السياسية التي تعني عممية رفع الكعي السياسي لشعب دكلة ما، كتدعيـ انصياره الكطني، 

االساسية الضركرية، كانشاء المؤسسات  كزيادة مشاركتو السياسية، ككضع كتدعيـ القكانيف
السياسية، التي تستكعب القكل السياسية كاالجتماعية المختمفة في المجتمع، في إطار دستكرم 

. كبيذا تصبح العبلقة طردية بيف االستقرار السياسي كالتنمية السياسية اذا كمما (3)كقانكني منظـ
 رجة االستقرار السياسي.ارتفعت معدالت التنمية السياسية كمما ارتفعت د

                                                 
لسياسات الحككمية كمؤشرات محمد أحمد المقداد، دعكات االصبلح في االردف كاشكالية العبلقة مع ا - 1

،  مجمة اتحاد الجامعات العربية لآلداب ، ( 2010-2001االستقرار السياسي كاالقتصادم : دراسة تحميمية ) 
 .530، ص2012االردف، المجمد التاسع ،  -العددالثاني أ، جامعة اليرمكؾ

لبحكث كالدراسات السياسية في القاىرة نيفيف مسعد، االقميات كاالستقرار السياسي في الكطف العربي ، مركز ا -2
 .68، ص1988، 
، مركز الخميج 73صدقة يحيى فاضؿ، االستقرار السياسي في الدكؿ النامية، مجمة اراء حكؿ الخميج، العدد  - 3

 .76، ص2010لبلبحاث، ابك ظبي، 
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 (1)كعميو، يمكف تقسيـ االستقرار السياسي إلى بعديف ىما :     
اإلستقرار السياسي الداخمي، يعني إدارة الصراعات الداخمية في اطار مؤسسات الدكلة  .1

بقدرة الدكلة  -االستقرار السياسي –كمف خبلؿ تكازنات القكل الداخمية، كبالتالي يرتبط 
لمصادر التكتر كالضغط في البيئة الخارجية كتطكيعيا لخدمة المصالح  عمى االستجابة

كمف أبرز مؤشرات االستقرار السياسي الداخمي، االغتياالت السياسية داخؿ  القكمية.
الدكلة،عدد الثكرات التي نشبت داخؿ الدكلة، كعدد الضرابات العامة، عدد المظاىرات 

خؿ نظاـ الدكلة، عدد القتمى الذيف لقكا المعادية لمحككمة، كعدد أعماؿ الشغب دا
مصرعيـ في العنؼ المحمي، كعدد األزمات الحككمية داخؿ البناء السياسي. كما إف 
عدـ التكازف بيف القكل )العسكرية كاالقتصادية كالسياسية( التي ترتكز عمييا الدكلة، 

ازف كعدـ يحدث خمبلن في تركبية الدكلة نفسيا، كيجعميا في كضع يتسـ بعدـ التك 
 االستقرار.

اإلستقرار السياسي الخارجي، يشير إلى قدرة الدكلة عمى ادارة مصالحيا العميا في   .2
الخارج كحمايتيا مف التدخبلت الخارجي، كالتي غالبان ما تساىـ في عدـ استقرار النظـ 
السياسية، بسبب تأثيرىا المباشر عمى المستكيات السياسية االجتماعية كاالقتصادية 

 محمية. أف تناغـ الصراع الداخمي مع الخارجي سيؤدم إلى عدـ استقرار سياسي.ال
تجدر االشارة إلى إف االستقرار السياسي ال يتحقؽ عف طريؽ القكه العسكرية كاالمنية عمى     

الرغـ مف اىميتو، كال يمكف تحقيقو عف طريؽ القمع كالغطرسة كتجاىؿ حاجات الناس كتطمعاتيـ 
كثار مف الممنكعات كالضغكطات. فاالستقرار ىك كليد لتدابير سياسية كاجتماعية المشركعة كاال

 كاقتصادية كثقافية التي تجعؿ مف كؿ قكل المجتمع كفئاتو رافدان مف ركافد االستقرار السياسي. 
أستنادان عمى ما تقدـ يمكننا القكؿ أف االستقرار السياسي يتـ عف طريؽ بناء حياة سياسية     

كعمى الرضا الشعبي كمستكل الثقة في الحياة تعتمد عمى التدكاؿ السممي لمسمطة، سممية 
كقدرة النظاـ عمى التعامؿ مع االزمات التي تكاجيو بنجاح، ككذلؾ قدرة النظاـ السياسية، 

                                                 
(، مجمة 2006-1990عمر ياسيف خضيرات، الطبقة الكسطى كاثرىا عمى االستقرار السياسي في االردف ) - 1

 .71(، ص2012، الجامعة المستنصرية، )حزيراف 38المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية، العدد 
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السياسي عمى استيعاب القكل الجديدة في المجتمع دكف المجكء الى العنؼ السياسي، كسيادة 
 بالقكاعد الدستكرية )مف جانب الحككمة كالجماىير(.القانكف كالمتزاـ 

كعميو، يمكف القكؿ أف االستقرار السياسي ىك حالة مف الثبات المؤسساتي في الدكلة       
كالمتحقؽ مف فاعمية السمطة السياسية في استخداـ عناصرىا المختمفة ) المادية كالمعنكية ( في 

 تنظيـ المجتمع.
 م عدم االستقرار السياسي.ثانيًا : التعريف بمفهو 

لى غياب الثبات كاالستقرار في إف عدـ االستقرار ظاىرة اجتماعية تشير بشكؿ عاـ كمجرد أ     
خرل مما أ، بحيث اف الظاىرة تكتسب صفات جديدة كتفقد صفات الظاىرة صفات كخصائص

نية مختمفة تبعان خرل في فترات زمرية في التغيير كالتحكؿ مف حالة إلى أيعطييا صفة االستمرا
معية فأنو يشتمؿ عمى ف عدـ االستقرار ظاىرة مجتببة لظاىرة عدـ االستقرار. كبما ألمعكامؿ المس
عدـ االستقرار السياسي، عدـ االستقرار المجتمعي، عدـ االستقرار االقتصادم. كما عدة انكاع، 

 ييمنا ىك عدـ االستقرار السياسي. 
ف ثمة خمؿ أصاب عمؿ إلى أ دـ االستقرار السياسي يشيرف عببساطة يمكننا القكؿ أ      

النظاـ السياسي كبدأ يعرضو لصدمات أك تغييرات ربما تككف متكقعة أك غير متكقعة كبما يعطي 
ف عدـ االستقرار أخرل أنتائج سمبية عمى افراد ىذا النظاـ المرتبطيف بو بكظائؼ عدة ، كبعبارة 

ـ بشكؿ متسؽ كمقبكؿ مف قبؿ أغمب إفراد عمؿ النظا السياسي ىك تعبير عف الخمؿ في سير
ف عدـ االستقرار السياسي كىك عدـ قدرة النظاـ عمى التعامؿ مع المجتمع، نظريان يمكف القكؿ أ

عدـ قدرة النظاـ عمى االستجابة أك التكٌيؼ مع التغييرات  االزمات التي تكاجيو بنجاح، ككذلؾ
الى العنؼ السياسي المتزايد كعدـ المجكء الى االساليب  أما اجرائيان فيعني المجكء السياسية،

الدستكرية في حؿ الصراعات القائمة كعجز النظاـ السياسي عمى االستجابة لممطالب النابعة مف 
 .(1) البيئة الداخمية لمنظاـ اك البيئة الخارجية لو

ر المنضبط أك كىناؾ مف يعرؼ عدـ االستقرار السياسي حالة مف التغيير السريع غي      
. (2)المحككـ تتسـ بتزايد العنؼ السياسي كتناقص الشرعية كاالنخفاض في قدرات النظاـ السياسي

                                                 
عماد مؤيد جاسـ، التكزيع االسترضائي لمسمطات كأثره في االستقرار السياسي في العراؽ، بحث مقدـ الى  - 1

 .12، ص2010ة ديالى ، ، جامع  pdfالمؤتمر السنكم االكؿ لكمية القانكف كالسياسة
 .12المصدر نفسو ، ص - 2
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كيعرؼ كذلؾ عدـ االستقرار السياسي بأنو، عدـ قدرة النظاـ عمى تعبئة المكارد الكافيو ألستيعاب 
 .(1)الصراعات داخؿ المجتمع، بدرجة تحكيؿ دكف كقكع العنؼ

ذا الصدد كضع )صمكئيؿ ىنتنغتكف( معادلة في عدـ االستقرار السياسي مفادىا كفي ى       
أف عدـ االستقرار يساكم المطالب السياسية مقسكمة عمى المؤسسات السياسية، أم ببساطة أف 
عدـ االستقرار السياسي يزداد بزيادة المطالب السياسية كعدـ قدرة المؤسسات السياسية عمى 

 .(2)االستجابة ليا
كعميو يمكف تشخيص ثبلثة افكار رئيسة دارت حكليا معظـ تعريفات عدـ االستقرار      

 (3)السياسي باآلتي:
أف المؤشر الرئيس لعدـ االستقرار السياسي ىك كجكد العنؼ كألية إلدارة الصراع  .1

االجتماعي، كيككف كجكده مصاحبان لمتغيرات التي تطرأ عمى بنية النظاـ السياسي، 
جاىي الغالب ليذا العنؼ يككف مكجيان مف االفراد باتجاه النظاـ السياسي كالنسؽ االت

 )عنؼ غير رسمي / جماىيرم(.
 أف فقداف النظاـ السياسي لمشرعية يككف مصدران لعدـ االستقرار السياسي. .2
فقداف النظاـ السياسي القدرة عمى تمبية تطمعات الشعب يعد ايضان مصدران رئيسان لعدـ  .3

 اسي.االستقرار السي
 : مؤشرات االستقرار السياسي. اً ثالث
لتقدير حالة االستقرار السياسي مف الحسباف ىناؾ مجمكعة مف المؤشرات التي يمكف اخذىا ب    

 ي:التي اتفؽ عميو مجمكعة مف الكتاب كالباحثيف مايأتعدمو. كمف تمؾ المؤشرات 
 نمط انتقال السمطة في الدولة. .1
عممية نقؿ السمطة مؤشران  دىنا تغيير شخص رئيس الدكلة، كتعالمقصكد بانتقاؿ السمطة      

حقيقان لبلستقرار السياسي. كىي عممية تختمؼ طبقان لنكع النظاـ السياسي كاالسمكب الذم يتـ 
التغيير مف خبللو، فإذا تمت عممية انتقاؿ السمطة طبقان لماىك متعارؼ عميو دستكريان تعد مؤشران 

                                                 
، ، 2014ليث عبد الحسف الزبيدم، المشكبلت السياسية في عالـ الجنكب، ببل دار نشر، ببلمكاف نشر،  - 1

 .34ص
 .73، صمصدر سبؽ ذكره ، النظاـ السياسي لمجتمعات متغييرة ، صمكئيؿ ىنتنغتكف - 2
 .13، صعماد مؤيد جاسـ ، مصدر سبؽ ذكره   - 3
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ذا تـ عف طريؽ االنقبلبات كالتدخبلت العسكرية كالثكرات فيذا سي، أما إحقيقيان لبلستقرار السيا
 .(1)يعد مؤشران لحالة عدـ االستقرار السياسي

 شرعية النظام السياسي القائم. .2
يمكف تعريفيا بأنو القيمة التي يتـ مف خبلليا االعتراؼ بشيء أك شخص ما ، الشرعية      
يذا تصبح الشرعية تعني القبكؿ كالرضا العاـ عف النظاـ كببكؿ بو عمى أنو صحيح كمناسب. كالق

حصكؿ النظاـ السياسي عمى االجماع الشعبي.فاألىـ ىك كيعرفيا "مكريس ديفرجيو" الحاكـ. 
ف ىذه السمطة تعمؿ عمى تحقيؽ مصالحو ؿ العاـ في المجتمع لمسمطة القائمة ككي ؿ كالتقبي القبكي 

كفي حاؿ اىتزت أك تيرأت تمؾ الشرعية فإف ىذا سيؤدم كرعايتيا كتكفير احتياجاتو كاشباعيا، 
حتمان إلى عدـ االستقرار لكجكد مطالب سياسية غير مستجاب ليا مف قبؿ السمطة، كاف تكفر 

 . (2)الشرعية لمنظاـ السياسي يعد ركف ميـ مف أركاف االستقرار السياسي
لبلستقرار السياسي كاالستقرار  الركائز الميمةد شرعية النظاـ السياسي مف تعي كعميو         

فالشرعية تخمؽ سمطة ال تعتمد عمى االكراه،  بدكره مف دالئؿ الشرعية السياسية. ككفالسياسي ي
بؿ عمى القبكؿ، كالدكلة بدكف شرعية ستضطر إلى التيديد بالمجكء الى القكة باستمرار لمحفاظ 

ال سيتـ تجاىؿ الكثير مف –كىي ميمة صعبة  -عمى النظاـ  قكانينيا كسياساتيا، فالشرعية  كا 
 . (3)اذف تشكؿ عنصران اساسيان في مفيكـ الدكلة

كيؼ تصبح دكلة ما شرعية؟ لنعد إلى )ماكس فيبر( الذم حاكؿ اف يثبت أف الشرعية        
السياسية تتبدل في ثبلثة اشكاؿ أساسية ىي، شرعية تقميدية كشرعية كارزمية كشرعية قانكنية 

غض النظر عف شكؿ المزيج بيف ىذه االشكاؿ الثبلثة، فإف الشرعية ىي التي .  كب(4)عقبلنية

                                                 
 .543محمد احمد المقداد، مصدر سبؽ ذكره ، ص-  1
، سمسمة 2، ط2013-2010ازمات العراؽ السياسية مقاالت في الشأف العراقي ، إبراىيـ حسيب الغالبي - 2

 .55، ص 2013اصدارات مركز العراؽ لمدراسات،  بغداد ، 
، دار الفرقد 1رف، ترجمة: باسؿ جبيمي ، طباتريؾ ىػ أكنيؿ باتريؾ ىػ أكنيؿ، مبادئ عمـ السياسة المقا - 3

 61، ص2012لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، دمشؽ، 
 -1تستند الى كاحدة اك اكثر مف مصادر الشرعية كىي  يشير ماكس فيبر الى اف الشرعية يمكف اف - 4

كبمقتضاىا ينظر  ( التي تستند الى قدسية التقاليد كاالعراؼ كااليماف بخمكد الماضي،Traditionalالتقميدية )
:  Charismatic)الكارزمية ) -2الناس لمنظاـ االجتماعي القائـ بكصفو مقدسان كخالدان كغير قابؿ لبلنتياؾ. 

 -3المستندة الى االلياـ كالتي تنسب الى كجكد قائد مميـ لو خصائص نادرة بمقتضاىا يضحي قائدان أك زعيمان.
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تسمح لمدكلة بأف تضطمع بكظائفيا األساسية، كبدكف ىذه الشرعية، يصعب عمى الدكلة أف تقـك 
بكظائفيا... كال يبقى أماـ الدكلة أسمكبان فعميان سكل اداة كاحدة لمحفاظ عمى النظاـ، ىي المجكء 

استخداـ االكراه ضد مكاطنييا، ألنيا بغير العنؼ ال تككف قادرة عمى جعؿ الناس إلى القكة. ك 
 . (1)يطيعكف القكانيف كيقكمكف بكاجباتيـ التي تنص عمييا تمؾ القكانيف

أف النظاـ السياسي يكتسب شرعيتو عبر تحقيؽ مصالح الشعب كصيانة استقبلؿ البمد      
عبر تقبؿ األفراد نظاـ الحكـ القائـ كالخضكع لو  كحماية الحقكؽ كالحريات، تظير الشرعية

ينعـ االنساف بالحرية كاالماف، كتنعـ البمداف باالستقرار كالنمك  -الشرعية  –طكعيان. كفي ظميا 
 كالعمراف.
 الديمقراطية والمشاركة السياسية. .3
ي تسيير شؤكف الممارسة الفعمية لمديمقراطية كاتاحة الفرص اماـ الجميع لممشاركة ف دٌ تع       

ما المشاركة السياسية فتعني بحسب ياسي. أالبمد كحؿ مشاكمو مف مؤشرات االستقرار الس
ثير في عممية صنع النشاط الذم يقكـ بو المكاطنكف العاديكف بقصد التأ ن(صموئيل هنتنغتو)

ـ عنفيان شرعيان ان أ، سمميفرديان أـ جماعيان، منظمان أـ عفكيان ، سكاء كاف ىذا النشاط القرار الحككمي
ىمية المشاركة السياسية عند "ىنتنغتكف"  بأنو . كتتجمى أ(2)ـ غير فعاؿأـ غير شرعي، فعاؿ أ

 تمثؿ جكىر العممية السياسية كصفة مميزة لمبمداف المتقدمة. 
يربط ىنتنغتكف بيف المشاركة السياسية كاالستقرار السياسي كيرل أف عممية تحقيؽ       

ي تتطمب بناء مؤسسات سياسية قادرة عمى احتكاء المشاركة السياسية كتنظيميا، االستقرار السياس
كتحكيؿ دكف انعداـ االستقرار السياسي. كاستنادان إلى ذلؾ فأف االستقرار السياسي يتكقؼ عمى 

. بعبارة أخرل أف األستقرار السياسي (3)مستكل المشاركة السياسية كمستكل المؤسساتية السياسية
ع يتكقؼ عمى مستكل العبلقة بيف المشاركة السياسية مف ناحية كالمؤسسات السياسية في المجتم

                                                                                                                                            

جكد مجمكعة رسمية مف المعايير المستقرة نسبيان، كالتي تسعى الى العقبلنية / سيادة القانكف : التي تفترض ك 
 تنظيـ السمكؾ كي يككف سمككان رشيدان(. ينظر في ذلؾ ، عبدالباسط عبدالمعطي، اتجاىات نظرية في عمـ 

-138.كينظر كذلؾ، صادؽ االسكد، مصدر سبؽ ذكره، ص 93، ص1981، الككيت، االجتماع، عالـ المعرفة
141. 

 .66، مصدر سبؽ ذكره ، صيؾ ىػ أكنيؿباتر  - 1
 .181ص ، مصدر سبؽ ذكره،سياسية الحديثة كالسياسات العامة، النظـ النقبلن عف ثامر كامؿ الخزرجي - 2
 .102، ص مصدر سبؽ ذكره ، النظاـ السياسي لمجتمعات متغيرة صمكئيؿ ىنتنغتكف،  - 3
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أك درجة المأسسة مف ناحية اخرل، فكمما ارتفع مستكل المؤسساتية السياسية مقابؿ مستكل 
 المشاركة السياسية كانت فرصة تحقيؽ االستقرار السياسي اكبر كالعكس صحيح.

 يقه.سيادة القانون والقدرة عمى تطب .4
المجتمع جميعان ف تككف القكاعد القانكنية فكؽ ارادات افراد يقصد بمبدأ سيادة القانكف ىك أ      

القانكنية كخاصةه  ةبالقاعد اف لـ يمتزمك ا جميعيـ باتباع احكامو، فإف يمتزمك حكاـ كمحككميف، كأ
انعداـ  مراحؿف أ . عمى االعـ األغمب(1)الحكاـ صارت تصرفاتيـ غير قانكنية كمخالفة لمقانكف

تراجع قدرة الدكلة عمى تطبيؽ القانكف كسيادتو عمى الجميع، أف  مراحؿاالستقرار السياسي ىي 
طرؽ ال تناقض الدستكر أك حقكؽ مف كتكفيره لممكاطنيف بدرة االنظمة السياسية عمى حفظ األق
لى جكء االنظمة إفقداف تمؾ القكة أك ضعفيا أك لنساف يمثؿ مؤشران لئلستقرار فيما يككف اإل

  .(2)استخداـ العنؼ السياسي كبكسائؿ غير شرعية دليبلن عمى انعداـ االستقرار السياسي
 استقرار السمطات. .5
المقصكد باستقرار السمطات ىك محدكدية تغييرىا سكاء كانت تشريعية اـ تنفيذية، فالبقاء      

رضا الشعب، كيعد التغيير السريع الطكيؿ يعد مؤشران لئلستقرار السياسي شرط اف يككف مقترف ب
 في المناصب القيادية أحد مؤشرات عدـ االستقرار السياسي.

 ت الفرعية.ءاالوحدة الوطنية واختفاء الوال .6
، لمستكل العرقي كالديني كالمغكمتعرؼ ظاىرة التعدد سكاء عمى اأف المجتمعات التي ال        

خمؿ ليس التعددية. العيب كالتمؾ التي تعريؼ  تقرار السياسي مفلى االسكالقكمي، تككف اقرب إ
نما الخم ؿ يكمف في استراتيجيات النخب الحاكمة ككيفية تعامميا مع في التعددية االجتماعية، كا 

يتعامؿ مع  ،اولهمايف في كيفية التعامؿ مع التعددية.مختمف كىنا نميز بيف أسمكبيف تمؾ التعددية.
يتعامؿ مع األقمية عمى اساس المساكاة في  ،والثانية.ية في االستيعاب عمى اساس القك االقم

ظيكر الكالءات الفرعية )كالقبمية يزيد مف الكالءات غير الكطنية ك  ،فاالكؿ. الحقكؽ كالكاجبات
كالمذىبية كالقكمية( كظيكر االجندات الخاصة المطالبة باالستقبلؿ اك الحكـ الذاتي كما حدث 

لى تقكية اليكية الكطنية كتغمبيا عمى اليكيات ، فيؤدم إلثانيما اإكالسكداف. كلبناف في العراؽ 
مثاؿ ذلؾ امريكا كسكيسرا كاليند كغيرىا مف البمداف التي تتميز بالتعددية كتنعـ  الفرعية االخرل

                                                 
 .67، ص 1986رية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد ،حساف محمد شفيؽ العاني، االنظمة السياسية كالدستك  - 1
 .57 -56ابراىيـ حسيب الغالبي، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 2
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ككمما زاد الكالء الكطني كترسخت المحمة بيف اطياؼ الشعب كمما شيدنا  .باستقرار سياسي
 .(1)استقراران سياسيان لمببلد

 غياب العنف والحروب االهمية والحركات االنفصالية والتمردات واالنقالبات العسكرية.  .7
، كاختفاء العنؼ ر السياسيلحالة عدـ االستقرا العنؼ السياسي ىك التعبير الرئيسف إ      

أعماؿ التمزيؽ كيمكف تعريؼ العنؼ السياسي بأنو، السياسي يعد مؤشران لؤلستقرار السياسي. 
رضيا كاختيار اىدافيا أك ضحاياىا، كالظركؼ المحيطة بيا، مير كاالضرار التي يككف غكالتد

لى تغيير سمكؾ االخريف في مكقؼ تساكمي لو رىا ذات دالالت سياسية، أم تنحك إثاكانجازىا كآ
. كالعنؼ قد يككف رسميان )مؤسس( اك غير رسمي )شعبي(، (2)االجتماعيآثار عمى النظاـ 
النظاـ ضد المكاطنيف أك جماعات أك تنظيمات أك عناصر معينة. أما غير  فاألكؿ مكجو مف

الحركب االىمية كالحركات رسمي فيككف مكجو مف المكاطنيف تجاه النظاـ أك رمكزه. أما 
، فتتمثؿ بأبرز مؤشرات عدـ االستقرار السياسي، االنفصالية كالتمردات كاالنقبلبات العسكرية

 .(3)أكسع نطاؽ كذلؾ لجكئيا إلى العنؼ عمى
 .سياسيادية لمنظام النجاح السياسات االقتص .8
ستقرار السياسي في كؿ نو مؤشر مف مؤشرات االظر إلى االستقرار االقتصادم عمى أين       

، فنجاح السياسات االقتصادية لمنظاـ السياسي القائـ تسيـ في رفع مستكل المعيشة المجتمعات
ة كالرضا الجماىيرم لمنظاـ السياسي نطمأنيعان مف الؽ نك فراد مما يخملؤلكمعدالت الرفاىية 

 .(4)ات استقرارهر مف استقرار ىذا النظاـ كيعد احد مؤش ياسياتو الحككمية ، كبالتالي يدعـكس
 قمة تدفق الهجرة الداخمية والخارجية. .9

                                                 
 .57، ص  نفسومصدر ال - 1
 .590-589مصدر سبؽ ذكره ، ص صادؽ االسكد، - 2
ليث  ينظر،.في ظاىرة عدـ االستقرار السياسي لممزيد عف االنقبلبات العسكرية كالحرب االىمية كتسببيا - 3

كينظر ايضان، محمكد صالح الكركم، ذاكرة االنقبلبات  .53-47ص  ، مصدر سبؽ ذكره عبدالحسف الزبيدم، 
، 31العسكرية في مكريتانيا: الصراع عمى السمطة، المجمة العربية لمعمـك السياسية ، بيركت، العدد 

 .135-132،ص2011
عمى االستقرار السياسي )الجبية االسبلمية القكمية  ، االنشقاقات الحزبية كاثرىامحمد ضياء الديف محمد - 4

 ، شبكة المعمكمات العالمية )االنترنيت(، عمى الرابط التالي: 24نمكذجان(، بحث منشكر عمى مكقع األلككة، ص
www.alukah.net 
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االمني ىما الكضع  فجمالو في سببيف رئيسيييجرة الداخمية كالخارجية، يمكف أف أسباب الإ      
كاالقتصام، ككبل السببيف ليما انعكاسات سمبية عمى االستقرار السياسي كما يحدث في العراؽ 
كسكريا، فكمما قمة نسبة تدفؽ اليجرة بشقييا الداخمية كالخارجية أصبح مؤشران ميمان لبلستقرار 

 السياسي.
ف مالـ تتحقؽ شركط نستنتج مما تقدـ، إف االستقرار السياسي ال يتحقؽ في أم مجتمع معي    

قيامو كمؤشراتو، فإذا لـ تتكفر تمؾ الشركط أك حدث فقداف في أحدىا فإف ذلؾ يدؿ داللة قاطعة 
عمى حالة عدـ االستقرار التي تأخذ صكران متعددة كأف تككف عنفية أم عبر أستخداـ القكة أما 

ء كاداء المؤسسات مف جانب السمطة أك مف جانب الشعب، أك الخمؿ البنيكم كالييكمي في بنا
السياسية القائمة كالتي يطمؽ عميو بعدـ االستقرار الدستكرم أك عدـ االستقرار المؤسساتي نتيجة 
الخمؿ في إعداد الدستكر كىذه الصكرة اآلخيرة ىي اآلكثر شيكعان في الكقت الحاضر في أغمب 

 بمداف عالـ الجنكب كمنيا العراؽ.
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 عالقة التحديث السياسي باالستقرار السياسي. المبحث الثاني:
مكاف تكضيحو السياسي كاالستقرار السياسي باإل ىناؾ عبلقة سببية متبادلة بيف التحديث      

تي: كيؼ يؤثر التحديث السياسي عمى مكننا كضع التساؤؿ األفي ضكء عدة متغييرات. كىنا ي
مة ىك الطريؽ لمكصكؿ الى االستقرار االستقرار السياسي؟ أف التحديث السياسي بصكرة عا

 لد حالة مف عدـ االستقرار السياسي،ج في مسيرة التحديث السياسي سيكي السياسي. كلكف الكلكي 
( يكلد حالة مف تقدمة في مسيرة التحديث السياسيكمرحمة مفالكصكؿ الى الحداثة السياسية )
ىك ما استقرار، ليس غياب الحداثة ر كلكف التحديث يحدث عدـ االستقرار. الحداثة تحدث استقرا

بعبارة اخرل اذا كانت الدكؿ . (1)د لمكصكؿ الييا)التحديث(ينتج الفكضى السياسية بؿ الجيك 
ف مجتمعان ا فقيرة ، بؿ تحاكؿ أف تصبح غنية أالفقيرة تبدك غير مستقرة ، فيذا ال يعكد الى أني

ان لحالة السككف التي يعيشيا. كلكف عندما تمر ، انعكاسان يككف جاىبلن كفقيران كمستقران تقميديان صرف
تفكيض بالتحديث ىذه المجتمعات بالمرحمة االنتقالية اك تتجو نحك عممية التحديث، سيكلد ىذا ال

، كبيذا يككف الدليؿ مكجكدان تقرار تصيب المجتمعات االنتقاليةك عدـ االسحالة مف الخمخمة أ
تكمف في التحديث أكثر منيا في   -االنتقالية  - عمى أف مف اسباب العنؼ في مثؿ ىذه الدكؿ

ف تفيد في ذلؾ فما حدث في الدكؿ االكربية كخصكصان كف أكالتجارب التاريخية يم .(2)التخمؼ
عرضة ف تمؾ الدكؿ المي ت مع دالة عدـ االستقرار السياسي، نتيجة أمف عممية تحديث قد ارتبط

القتصادية كاالجتماعية ير أساليب حياتيـ ا، يكاجو مكاطنكىا ضغكطات لتغيلعممية التحديث
، مف االساليب الجديدة كاالفضؿ لتغيير طرائؽ حياتيـ كنشاطاتيـ بالعديد، كيمطركف كالسياسية

 .(3)كىنا يشعركف باالحباط نتيجة فشؿ حككماتيـ في إرضاء تكقعاتيـ المتزايدة لديو باستمرار
العشريف في بمداف عالـ الجنكب،  ة عالية في القرفكاف عدـ االستقرار السياسي سائدان بكتير       

كؿ التي ظير فييا لى معدؿ التحديث كاف اسرع بكثير مما كاف عميو في الدكمرد ذلؾ غالبان إ
ككاف  ريكا الشمالية عمى امتداد قركف،بدأت عمميات التحديث في بمداف اكربا كامالتحديث اكالن. 

اء عمميات التحديث في بمداف ازمة عمى حدة، كلكف اثنعمى كجو العمكـ يتـ تداكؿ كؿ قضية أك 
مركزية السمطة  تكبلرت مجمكعة مف االزمات في آف كاحد، فقد برزت مشظي عالـ الجنكب
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كالمشاركة السياسية. كؿ ىذه االزمات لدمج القكمي كالتعبئة االجتماعية كالتطكر االقتصادم كا
زمنية الطكيمة المدة  اللى زمنية قصيرة ، قياسان إ مف كبمدةكالقضايا برزت دفعة كاحدة كبشكؿ متزا

 .(1)لييا المحدثكف االكائؿتي احتاج إال
كىنا يمكننا التطرؽ لمعبلقة السببية بيف عدـ االستقرار السياسي كبعض مؤشرات التحديث      
ـ لى حالة عدحديث السياسي في كؿ مراحمو تؤدم إف عممية الترضية مفادىا أثبات فياسي، إلالس

استقرار سياسي بسبب خمخمتيا لممجتمع التقميدم الساكف كالمطمئف كما يحتكيو مف عناصر 
االمكاف دراسة اربع عبلقات كمسممات كانت سببان في استقراره. كألختبار تمؾ الفرضية، فإف ب

 :سببية، عبر المطالب اآلتية
 .واالستقرار السياسي المطمب األول: المؤسسات السياسية

مؤسسات سياسية أكثر فعالية ترض التحديث السياسي حسب رأم ىنتنغتكف أيجاد يف        
ككذلؾ قادرة عمى ، كأفضؿ تكيفان، كأكثر تعقيدان كعقبلنية، قادرة عمى احتكاء القكل االجتماعية

ت. أف ىدؼ التحديث السياسي ىك تنمية قدرة المؤسسات السياسية لزيادة ؼ مع المستجداالتكيٌ 
مستكل ادائيا حتى تصبح قادرة عمى انجاز الميمات كالمتطمبات الجديدة التي فاعميتيا كرفع 

 تفرزىا عممية التحديث.
 تعد المؤسساتية جكىر التحديث السياسي كاحدل آلياتو، يعرؼ )د.عصاـ سميماف(       

المؤسسات بأنو مجمكعة بنى أساسية يقكـ عمييا تنظيـ المجتمع عمى كفؽ قكاعد حقكقية مكتكبة 
ك عرفية كىي تنطكم عمى فكرة تعمؿ عمى تحقيقيا بكساطة القياـ بكظائؼ محددة كلممؤسسة أ

صفة الديمكمة كليا شخصية معنكية ألف مصمحتيا متميزة عف مصالح اعضائيا ام االفراد 
العامميف فييا كىذه الشخصية المعنكية التي تعطي المؤسسة طابع الديمكمة ألنيا تستمر عمى 

ء االفراد، فالمؤسسة تجسد فكرة أك قيمة معينة كترتكز عمى قكاعد كتقيـ ركابط الرغـ تبدؿ ىؤال
بيف مجمكعة مف االفراد، كىي تكتسب شخصية تضعيا فكؽ ارادة مؤسسييا، كتستمر بعد 

. ككذلؾ يعرؼ)د.عصاـ سميماف( المؤسسات السياسية، ىي المؤسسات العامة التي ليا (2)زكاليـ
لسياسية أم القرارات األساسية التي تشمؿ المجتمع السياسي بكاممو، صبلحيات إتخاذ القرارت ا

                                                 
لتحديث كاالستقرار السياسي في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي في ظؿ الحقبة اعاصـ محمد عمراف،  - 1
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فبل تنحصر صبلحياتيا في مجاؿ محدد، كال في فئة أك جماعة معينة، إنما تتناكؿ المجتمع 
الشامؿ التي تتكاجد فيو كؿ الجماعات كالفئات، فيي تجسد ارادة عامة شعبية أك كطنية، كتخضع 

 .(1)المؤسسات القائمة في اطار المجتمع السياسي كالدكلةلقراراتيا كتكجيياتيا كافة 
كىي أحد اليات النظاـ السياسي في اداء كظائفو المتنكعة كاحد مرتكزات تطكره، فالنظاـ          

السياسي المبني عمى المؤسسات المستقرة كالمبلئمة لممجتمع، ذات التراكيب المعقدة كالتي تتمتع 
تمايز كفي اطار مف التكافؽ، ىك ذلؾ النظاـ الضامف لحد مناسب مف باالستقبللية الذاتية كال

. إف مايميز نظامان عف آخر ىك طراز مؤسساتو التي ىي (2)القدرة عمى االستجابة لمطالب بيئتو
تكثيؼ لعاداتو كأعرافو كتقاليده كأفكاره كمعتقداتو كقكانينو كدرجة تطكره. كيخمص)صمكئيؿ 

 (3)ت كألية مف أليات النظاـ السياسي الى ثبلثة استنتاجات كىي:ايزنستات( حكؿ دكر المؤسسا
يكاجو النظاـ السياسي عند خركجو مف المرحمة التقميدية عددان مف ازمات الصراع ، لذا  .1

 نجد ضركرة العمؿ عمى حميا عف طريؽ ايجاد مؤسسات قكية كفاعمة.
ت سياسية جديدة يقتضي العمؿ عمى تحكيؿ المطالب الى سياسات جديدة ظيكر مؤسسا .2

 تستطيع مكاجية االثار الناتجة عف التحديث.
يؤدم التحديث الى ظيكر طبقات كجماعات كفئات جديدة، لذا تعمؿ المؤسسات عمى  .3

تنظيـ كاستيعاب المشاركة في العممية بيدؼ التأثير في صنع القرار. فالمؤسسات اذان 
 ة.ضركرية لترشيد اداء النظاـ كلحماية المجتمع مف التجزئ

فضبلن عف ذلؾ إف المأسسة تبدك ضركرية في حالة التعبئة االجتماعية، ذلؾ ألف النظاـ      
السياسي ليس بكسعو استيعاب التغيير السياسي لمفئات الجديدة مف السكاف اذا لـ يمتمؾ القدرة 
ي عمى بناء المؤسسات التي تستطيع تنظيـ المد الشعبي الجديد كدمجو بصكرة دائمة كمستقرة ف

اطار الدكائر الكظيفية المختمفة في المجتمع، كما أف جميع أشكاؿ التحديث االقتصادم 
كاالجتماعي كالسياسي تتطمب بصكرة عامة العمؿ في اطار بناء مؤسسات تعكس انتقاؿ المجتمع 
نحك التحديث، كىذا يفترض اعادة تكزيع لمميمات االجتماعية كظيكر السمطة العقبلنية ذات 
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مركزية كالعامة كاعتماد التبايف في البنى السياسية عمى اساس تكسيع المشاركة الطبيعة ال
ف اشكاؿ جديدة مف المنظمات المؤثرة في اتجاىات المجتمع، كبما  السياسية كىذا ما يضمف تككي

 .(1)يساعد عمى تحقيؽ االستقرار
ت فاعمة تتسـ كقد قصد )صمكئيؿ ىنتنغتكف( مف قياس المأسسة السياسية اقامة مؤسسا      

بالمركنة ، كقادرة عمى أكتساب قدر مف القيمة كاالستقرار، كمف ثـ اكتساب شرعية ذاتية، كيمثؿ 
ذلؾ جكىر عممية بناء الدكلة، كفي رأم كثير مف عمماء السياسة، بؿ أف أحد الفكارؽ الجكىرية 

مؤسسات مستقرة  بيف المجتمع المتقدـ سياسيان كالمجتمع المتخمؼ سياسيان، إف االكؿ، تحكمو
"دكلة المؤسسات" ترتكز عمى الدستكر كالقكانيف كالفرد فييا خاضعان لمقانكف. أما الثاني، فيحكمو 
اشخاص، كتككف المؤسسات فيو مخترقة كعبارة عف مباني ىشة لمفرد فييا عمكية عمى القانكف 

نغتكف اربعة كالمؤسسة كيطمؽ عميو دكلة البلمؤسسات. كلقياس مستكل المؤسساتية طرح ىنت
 (2:(معايير اساسية ىي

، ييرات البيئة الداخمية كالخارجيةيعني قدرة المؤسسة عمى مكاجية تغالتصمب،  -أواًل : التكّيف
اء عمى مستكل ، كاف ىذا التنظيـ اك االجر لتكٌيؼ عاليان في تنظيـ أك اجراءكمما كاف مستكل ا

ه المؤسساتي، التكٌيؼ صفة تنظيمية ، كمع تناقص تكٌيفو ينخفض مستكاعالي مف المؤسساتية
ك الكظائؼ. كيمكف قياس تكٌيؼ تنظيـ معيف يتمثؿ التكٌيؼ في تغيير االشخاص أمكتسبة. ك 

 (3)بثبلث كسائؿ ىي :
ك اجراء، صار مستكاه المؤسساتي أرفع قدران، طاؿ أمد بقى تنظيـ أ كمما :الزمني العمر .1

كٌيؼ عالية كالعكس صحيح، فالمؤسسة كمما صار التنظيـ أكثر قدمان، دؿ عمى مقدرة ت
 االطكؿ عمران أكثر قدرة عمى التكيؼ مف المؤسسة االقصر عمران.

كمما تعددات المرات التي ينجح فييا التنظيـ )المؤسسة( بتجاكز مشكمة العمر الجيمي :  .2
انتقاؿ السمطة سمميان، كيتـ استبداؿ مجمكعة مف القادة بمجمكعة اخرل، صار ذا مستكل 

خر عبر الكسائؿ التي تنتقؿ فييا القيادة مف جيؿ إلى آتي ارقى. فالمؤسسة مؤسسا

                                                 
 .153مصدر سبؽ ذكره ، ص، نظـ السياسية الحديثة كالسياسات العامة ثامر كامؿ الخزرجي ، ال - 1
 .32-23صمكئيؿ ىنتنغتكف، النظاـ السياسي لمجتمعات متغير، مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 2
 –ممطبكعات، بيركت ، العارؼ ل1، ط2003نيساف 9فراس البياتي، التحكؿ الديمقراطي في العراؽ بعد  - 3

 .70-69ص ،2013لبناف، 



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 40

 

السممية اك عمى كفؽ القكاعد كاالجراءات المقررة تككف ذات مقدرة تكٌيؼ عالية، عمى 
 العكس تمامان مف المؤسسة التي تنتقؿ فييا القيادة بصكرة عنيفة.

اث تغييرات في كظائفو الرئيسية، حدكمما كانت المؤسسة قادرة عمى أ التغيير الوظيفي: .3
تككف اكثر قدرة عمى التأقمـ كأعمى مؤسساتية مف تمؾ التي لـ تتمكف مف ذلؾ، التكيؼ 

 الكظيفي ىك المقياس الحقيقي لمؤسسة ذات مستكل عاًؿ مف التقدـ.

لتعقيد كمما ازداد التنظيـ تعقيدان، ارتفع مستكاه المؤسساتي، يشتمؿ ا البساطة، –ثانيًا : التعقيد 
 عمى مضاعفة الكحدات التنظيمية الفرعية، كمما ازداد عدد الكحدات الفرعية كتنكعيا تنمك قدرة

كثر. مثاؿ ذلؾ أف شركة تنتج اصنافان مختمفة تككف اقؿ المؤسسة عمى التثبت كاالستمرار أ
خسارة،  كؿ يكٌيؼ نفسو ازاء امدـ انتاجان كاحدان في السكؽ، فاألعرضة لمتأثير مف تمؾ التي تق

كثر ارتفع ىي التنظيمات كمما كانت متفرعة أ ، ىكذاؿ مف الثاني ليس لو سكل ىدؼ كاحدافض
نظمة السياسية التقميدية البسيطة كالبدائية نسبيان غالبان ما ترتبؾ كتتفكؾ إف األ مستكاه المؤسساتي.

 كتككف اكثر فكضكية اثناء عممية التحديث السياسي.
اثناء انيماكيـ بمشكمة لى استنتاجات مماثمة التقميديكف إ اسيكفتكصؿ المنظركف السي     

، كالدكلة ذات التعقيد كالتنكع لبسيطة لمحكـ اكثر قابمية لمتفسخ، كمفادىا أف االشكاؿ ااالستقرار
في كظائفيا اكثر قابمية ألف تككف مستقرة. كعميو ال مجاؿ تجنب الكقكع في انعداـ االستقرار 

يع العناصر مف كافة االشكاؿ الجيدة في "دكلة مختمطة". بأختصار التعقيد كاالنحبلؿ اال بتجم
 في المؤسسات يحدث االستقرار.

، كيتـ قياسو عف طريؽ اتية المؤسسة أك حريتيا في العمؿكتشير الى مدل ذثالثًا : االستقاللية، 
المناصب، بمعنى دل حرية تصرفيا في تمؾ الميزانية، ككذلؾ طريؽ شغؿ الميزانية المستقمة ، كم

 .(1) م حد تتمتع المؤسسة بأستقبلؿ في تجنيد أعضائياإلى أ
، ان كمما ارتفع مستكاه المؤسساتيكمما ازداد التنظيـ / المؤسسة تماسك التفكك، –رابعًا : المحمة  

كمع تزايد تفكؾ التنظيـ يتدنى مستكاه. كيتطمب تماسؾ ام مؤسسة درجة مف الرضا كاالتفاؽ 
 اعضاء المؤسسة. الفعمي بيف 
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في القائمة كيؼ يؤثر التحديث السياسي عمى المؤسسات السياسية إف ما ييمنا أكثر، ىك      
المجتمعات االنتقالية أك المتجيو نحك التحديث السياسي؟ كما اثر ذلؾ عمى االستقرار السياسي؟ 

ت السياسية القائمة ك ىدـ المؤسساالقكؿ أف التحديث السياسي يؤدم إلى تقكيض أ نظريان يمكننا
التي غالبان ما تككف   -كىذا احد شركط اك متطمبات التحديث السياسي –في المجتمعات التقميدية 

ك المحمة كؿ ذلؾ يجعميا قد إلى التماسؾ أمؤسسات بسيطة كغير معقدة كال تمتمؾ استقبللية كتفت
مف ىذا مف جانب.  لسياسي(التحديث التكٌيؼ مع الظركؼ أك المستجدات )غير قاردة عمى ا

 نتيجة الظركؼ الجديدة اؾ تباطؤ أك ربما فشؿ في نمك المؤسسات الحديثةجانب اخر يككف ىن
، مما يسبب فيا في دكؿ المنشأ )االصؿ(ليذه المؤسسات التي تختمؼ عف ظرك  )اختبلؼ البيئة(

ا غير مبلئمة ، أك قد تككف تمؾ المؤسسات نفسيأك فشميا تمامان  اعاقة نمك تمؾ المؤسسات بسرعة
لمبمداف االخذة بالتحديث السياسي ألنيا نمت كتطكرت في بيئة كظركؼ كزماف تختمؼ عف 

  داف المتجيو نحك التحديث السياسي.ظركؼ البم
ممة ما سببو التحديث السياسي مف غير قادرة عمى لمٌ الحديثة تككف تمؾ المؤسسات  عميوك      

فيمتاز عمميا بالشكمية كعدـ االستقرار،  ميدية )القديمة(.لمؤسسات التقاثار نتيجة تيديـ كتقكيض ا
المياـ نفسيا المكككلة الييا في فمـ تؤدم االحزاب السياسية كالمجالس التشريعية كالتنفيذية 

 ينتج ذلؾ حالة مف الفكضكية كالعنؼ كانعدمان لؤلستقرار.. (1)الغرب
ي اف تصبح ذات جذكر عميقة في كيمكف ارجاع عجز ىذه المؤسسات في اداء مياميا، كف    

 (2)عدة ، منيا: مجتمعات عالـ الجنكب بعد تأسيسيا دستكريان إلى عكامؿ

إف المؤسسات الديمقراطية لـ تنبثؽ عند تأسيسيا، عف اتفاؽ مسبؽ بيف القكل االجتماعية  إواًل:
نما فرضت في االعـ االغمب أرادة القكل الكبرل، فضماف االستقرار  التقميدية كالتحديثية، كا 

االجتماعي كالسياسي إساسو االتفاؽ بيف غالبية فئات المجتمع كقكاه عمى مجمكعة محددة مف 
قكاعد التعامؿ السياسي كاالجتماعي، التي تمنح الشرعية كتصبح عممية تداكليا سمميان بيف القكل 

 االجتماعية امران مفركغان منو.

                                                 
ميا عبدالمطيؼ حسف الحديثي، مشكمة التعاقب عمى السمطة كأثرىا في االستقرار السياسي في العالـ الثالث،  - 1

 .15، ص1994اطركحة دكتكراه، كمية العمـك السياسية ، جامعة بغداد، 
 .29-27المصدر نفسو ، ص - 2
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ازدىرت كتطكرت في الجتماعي، فالديمقراطية التي ـ الييكؿ السياسي مع الجسد اعدـ تبلؤ  ثانيًا:
عقيدة سياسية قابمة لمتصدير، فيذا النسؽ لكي يككف ناجحان يجب اف يتطكر الغرب ال تمثؿ 

جكء الى النمكذج  الجاىز يعيؽ حالة التطكر مداخؿ المجتمع الذم يتـ التطبيؽ فيو، كاف ال
صادم ي قد تككف اكثر مبلئمة لمكاقع االقتالطبيعي ألنساؽ سياسية جديدة داخؿ المجتمع، كالت

 .الجنكبعالـ كاالجتماعي كالسياسي لدكؿ 
لى الكعي السياسي الذم يجب عمى القيادات السياسية اعداده ليككف مييان إفتقار المجتمع إ ثالثًا:

ثقافة سياسية السياسية الحديثة، كلف يتـ ذلؾ إال عبر  في تحقيؽ مشاركة فاعمة في العممية
ة، تككف قادرة عمى ازاحة ثقافات المجتمع التقميدم، كدمج كالءاتو التعددية في اطار الكالء مكحد

الكطني المرتكز عمى الدكلة، كتكحيد التكجيات السياسية لمقادة كالمجتمع عمى حد سكاء، يعمؿ 
 عمى استقرار المسيرة السياسية داخؿ المجتمع، كاف انعداـ كجكد سياسة متماثمة بيف المجتمع
التقميدم ذك التعددية الثقافية كبيف القيادات السياسية، يؤدم الى فشؿ االخيرة في تحطيـ قكاعد 
 االرتباط التقميدية كعكدتيا تدريجيان، مف اجؿ الييمنية عمى القكل التقميدية، الى تبني ثقافة فرعية

رة عف عمكـ تصبح المؤسسات السياسية كالقانكنية غير معب تعكد عمى باقي المجتمع، كعميو
المجتمع كانما اداة بيد الثقافة الفرعية لمنخبة السياسية، مف اجؿ ضماف الحفاظ عمى السمطة 

ب اكالتي تقكد الى اف يتحكؿ التنافس عمى السمطة تقميدم بعيد عف القكاعد الدستكرية لمتداكؿ كغي
 لممؤسسات الحقيقية.

  ي.المطمب الثاني: المشاركة السياسية واالستقرار السياس
ف يؤدم دكران معينان في عممية تعني المشاركة السياسية في أكسع معانييا حؽ المكاطف أ        

ف يراقب ي حؽ المكاطف في أما في اضيقيا فتعنالسياسية ىذا في اكسع معانييا، أ صنع القرارت
مية بؿ تشكؿ ى. كال تتكقؼ عند تمؾ األ(1)تمؾ القرارات االساسية في ارساء البناء المؤسسي لمدكلة

اطاران ميمان في العممية السياسية، يربط "ىنتنغتكف" بينيا كبيف االستقرار السياسي كيرل ضركرة 
تحقيؽ االستقرار السياسي يتطمب بناء مؤسسات سياسية قادرة عمى تنظيـ المشاركة السياسية 

المجتمع يتكقؼ  ف االستقرار السياسي فيأخرل عداـ االستقرار السياسي. بعبارة أكتحكؿ دكف ان
بدرجة كبيرة عمى مستكل المشاركة السياسية مف ناحية كدرجة المأسسة مف ناحية اخرل، فكمما 
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ارتفع مستكل المؤسسات السياسية مقابؿ ارتفاع مستكل المشاركة السياسية، كانت فرصة تحقيؽ 
لمؤسسات اذا كانت القكل االجتماعية قكية ك فإ االستقرار السياسي اكفر كالعكس نقيض ذلؾ.

لى العنؼ كانعداـ االستقرار السياسي. كبيذا يككف سبب العنؼ السياسية ضعيفة ادل ذلؾ إ
كانعداـ االستقرار السياسي ىك نتيجة التحريؾ السريع لفئات جديدة في مجاؿ السياسة نتيجة 

كد سية. كىنا نعلى التطكر البطيء في المؤسسات السيايير االجتماعي السريع، باالضافة إالتغ
شركع في لى االستقرار السياسي بينما يبعث اللنذكر بالمفارقة أف عممية الحداثة السياسية تؤدم إ

 لى شيكع ظاىرة عدـ االستقرار السياسي.عمميات التحديث السياسي إ
فالحفاظ عمى االستقرار السياسي يتطمب اذف المبلزمة بيف درجة المشاركة السياسية        

، فأف درجة التركيب مما زادت درجة المشاركة السياسيةسية بمعنى انو ككدرجة المأسسة السيا
ف تزيد بدرجة مماثمة في اطار عبلقة طردية، كمف الترابط لمؤسسات السياسية ينبغي إكالتكيؼ ك 

ىنا فإف كجكد ىيكؿ سياسي يؤمف لممكاطنيف فرصة المشاركة السياسية كيعمؿ عمى تكسيع 
ة كالدرجة مع تكفر المؤسسات المتمايزة يعني تحقيؽ مستكل اعمى نطاقيا مف حيث العدد كالنكعي

  .(1)مف االستقرار كالنمك لمنظاـ السياسي
، ستقرار السياسي مباشرة إلى حد ماكعميو تبدك العبلقة بيف التحريؾ االجتماعي كعدـ اال       

االعبلـ، التصنيع، التكسع  ة القراءة كالكتابة كالتعميـ كانتشار كسائؿأف التمديف كزيادة نسبة معرف
التي تعتبر مف ابرز مظاىر التحديث، تكشؼ جميعيا لئلنساف التقميدم عف في زيادة الدخؿ، 

انماط جديدة لممتعة كامكانيات جديدة لمرفاىية، ىذه التجارب تحطـ الحكاجز المعرفية التي تفرض 
ف قدرة المجتمع إال إ، كالرغباتتكيات جديدة مف المطامح مكاقؼ في الثقافة التقميدية، كتشجع مس

 .(2)االنتقالي عمى تمبية ىذه المطامح الجديدة تككف أكثر إبطاءن في تقدميا مف المطامح نفسيا
، فأنيا ستككف دافعان جديدان لمفئات قيا تشكؿ صدمة لؤلفراد كالجماعاتالتي في حاؿ عدـ تحقي

ك المسمكح ة أك تمؾ القنكات المتاحة ااالجتماعية باتجاه النشاط السياسي خارج القنكات الشرعي
بأختصار  ف النتيجة ىي زيادة مؤشرات العنؼ كالصراع بكجو عاـ.بيا في ذلؾ المجتمع. فإ

 : ننا أيجاز ذلؾ بالمعادلة اآلتيةيمك
 المشاركة الساسية الحادة مقسكمة عمى المؤسسات السياسية المتدنية = عدـ استقرار سياسي.

                                                 
 .71فراس البياتي،  مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
 .71صمكئيؿ ىنتنغتكف، النظاـ السياسي لمجتمعات متغير، مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 2
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 .واالستقرار السياسي دية السياسية: التعدالمطمب الثالث 
تؤكد المكسكعة السياسية أف التعددية ىي مفيكـ ليبرالي ينظر إلى المجتمع عمى انو متككيف      

مف ركابط سياسية كغير سياسية متعددة ذات مصالح مشركعة كمتفرقة، كيذىب أصحاب ىذا 
عد عمى تحقيؽ المشاركة كتكزيع المفيكـ إلى أف التعدد كاالختبلؼ يحكؿ دكف تمركز الحكـ كيسا

 . (1)المنافع
يشير مفيكـ التعددية السياسية إلى نكع مف التنظيـ االجتماعي يتعمؽ ببنية النظاـ السياسي،    

كاليات عممياتو المختمفة يسمـ بضركرة كجكد افكار كقيـ كمؤسسات متعددة في النظاـ السياسي، 
ؿ بقكاعد المعبة الديمقراطية القائمة عمى االحتكاـ كالتنافس المفتكح دكف أية قيكد سكل القبك 

لمناخبيف عبر صناديؽ االقتراع، أك بتعبير أخر أف التعددية السياسية تعني فتح االمكانية 
الحقيقية ألستبداؿ السمطة مف التشخيص الى التجريد اك العمكمية، كمف ثـ درجة عالية مف الرشد 

يع القكل السياسية الفاعمة في المجتمع كمتاحة السياسي، بمعنى إف السمطة مفتكحة لجم
 . (2)أماميا
كيعرؼ )محمد عابد الجابرم( التعددية السياسية بأنو مظير مف مظاىر الحداثة السياسية        

أم كجكد مجاؿ اجتماعي كفكرم ييمارس فيو الناس الحرب بكساطة السياسة، أم بكساطة الحكار 
ء، كمف ثـ التعايش في اطار السمـ القائـ عمى الحمكؿ كالنقد كاالعتراض كاالخذ كالعطا

.إما)عامر حسف فياض( فيعرؼ التعددية السياسية، بأنيا حؽ الجماعات االجتماعية (3)الكسطى
كالسياسية في االعبلف عف كجكدىا كالتعبير عف نفسيا، كاكثر مف ذلؾ حقيا في المشاركة 

يماتيا المستقمة تمكنيا مف االعبلف عف رؤاىا السياسية بأف تككف ليا منابرىا كقنكاتيا كتنظ
 .(4)كمكاقفيا السياسية، بؿ تمكنيا مف تحقيؽ ىذه الرؤل في مجاؿ الفعؿ السياسي

أف تعدد االراء المختمفة يعد عنصران مف عناصر النظاـ الديمكقراطي كمؤسساتو ، كال يمكف       
كف اف تضطمع القكل السياسية تصكر قياـ ىذا النظاـ كأدائو لميماتو بشكؿ صحيح مف د

                                                 
دراسات المكاطنة  نقبلن عف، عامر حسف فياض، أسئمة التعددية كالتنكع في الفكر السياسي المعاصر، - 1

 .13، ص2007، مركز كطف لمدراسات، ببل مكاف نشر، السنة االكلى ، 2كالتعايش، العدد 
 .74فراس البياتي، مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 2
محمد عابد الجابرم، التعددية السياسية كأصكليا كآفاؽ مستقبميا )حالة المغرب(، ندكة منتدل الفكر العربي،  - 3
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بكظائفيا، لذلؾ فإف األسمكب االمثؿ في تقبؿ اآلراء المختمفة ىك االعتراؼ بكجكدىا كاتاحة 
الفرصة ليا في أف تعبر عف نفسيا بحرية، كالسماح ليا في االنخراط بالعمؿ السياسي المشركع، 

كالحركات السياسية كالنقابات كىذا بطبيعة الحاؿ يتجسد بالسماح ليذه القكل بتشكيؿ االحزاب 
كجماعات الضغط لمتعبير عف آراء منشئييا كالدفاع عف مصالحيـ بشكؿ عمني كسممي، كمشركع 
بكفالة الدستكر، كبيذا الشكؿ لف يبقى المجاؿ السياسي حكران عمى فريؽ دكف اخر، أنما يتحكؿ 

مدني كافة عبرىا العمؿ السياسي إلى حؽ عمكمي تشترؾ في ممارستو مؤسسات المجتمع ال
يتمكف الشعب مف التعبير عف ارادتو في التغيير السممي الذم يريده في شؤؤكف الحكـ مجنبان 

 . (1)األمة أسمكب التغيير العنيؼ الذم يتنافى مع مبادئ الديمقراطية
إف مبدأ اقرار التعددية السياسية ال يعني تحقيؽ الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبؿ كؿ       

يء منع احتكار السمطة كالثركة مف قبؿ فئة أك جية كاحدة أك طائفة اجتماعية معينة، بدكف ش
التداكؿ السممي لمسمطة، كتكزيع الثركة بيف الجميع كفقان الى مبدأ تكافؤ الفرص كاالستحقاؽ 

 . (2)كالجدارة، فمف الصعب االدعاء بتحقيؽ الديمقراطية
ؿ عمى السمطة يقتضي كجكد تعددية سياسية مؤسسة عمى كتجدر االشارة إلى إف التدكاك        

قيـ الحكار كالتنافس كاالعتراؼ المتبادؿ، إذ يعد المعجـ الدستكرم التداكؿ ممكف في 
الديمقراطيات التعددية مف دكف سكاىا إذ تجرم االنتخابات العامة بشكؿ دكرم كمنتظـ بكساطة 

ة مظير مف مظاىر الديمقراطية. كتعٌد تمؾ التعددية .إذف فالتعددية السياسي(3)االقتراع العاـ الحر
المظير االساس في الفكر الميبرالي كالذم تعتبره االدبيات أكثر النظـ ديمقراطية أف كجكد تمؾ 

. فيي عمى (4)التعددية مف كجية النظر الميبرالية يزيد مف فاعمية الممارسة السياسية الديمقراطية
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بمغ فييا التطكر االجتماعي كالسياسي في بمداف اكربا الغربية  ىذا االساس نتاج مرحمة تاريخية
 .(1)مما سمح بظيكرىا كتكريسيا في اطار التنظيـ الدستكرم لنظميا السياسية

في دكؿ العالـ الجنكب ليا تأثيرات سمبية  ()إال إف التعددية السياسية ) كخاصة الحزبية (       
ية كاالجتماعية. إذ إف ليا تأثيرات عمى الكحدة الكطنية كثيرة في اكضاعيا السياسية كاالقتصاد
االمة، كتكمف خطكرة ىذه الظاىرة أيضان في أف دكؿ  -كاالندماج كجيكد استكماؿ بناء الدكلة

عالـ الجنكب تكاجييا في المراحؿ االكلى مف استقبلليا كشركعيا في عممية التحديت، أذ تجد 
قميمة التجربة، نفسيا عاجزة كقمقة اماـ ىذه المشكمة كىي المؤسسات السياسية الحديثة العيد كال

تيدد كياف الدكؿ ككحدتيا الكطنية كتغرؽ الببلد في خضـ مف االضطرابات كعدـ استقرار 
في كاجيت صعكبات كبيرة السياسية  ف تجارب التعددية. أ(2)كبالتالي تشؿ جيكد عممية التحديث

ج خاص بيا كظمت أغمبيا تطبؽ نماذج مقتبسة عجزت عف تقديـ نمكذ اذ، دكؿ عالـ الجنكب
كبشكؿ مشكه عف الغرب، كغالبان ما طبقتيا دكف إرادة حقيقية ككاف فشميا كاسعان في ىذه الدكؿ 
كلـ يحافظ عمييا إال عدد قميؿ مف تمؾ الدكؿ ألنيا ليست سكل نمكذج غربي تـ تطبيقو في 

. مما ادل ذلؾ الى عرقمة كحدة (3)دكؿيا كاسعان في تمؾ الفشمكاف مجتمعات تقميدية كليذا 
 كاستقرار النظاـ.

كعمى الرغـ مف أف التعددية الحزبية تقدـ لممكاطنيف عدة خيارات، كتفسح المجاؿ أماميـ        
إلنتقاء االفضؿ. ككؿ الفئات التي تشكؿ الرأم العاـ تجد فييا كسيمة لمتعبير عف تطمعاتيا 

يمقراطيان يسمح بالمشاركة السياسية الكاسعة لممكاطف عبر كمصالحيا، فضبلن عف ككنو نظامان د
 انتمائو لؤلحزاب المتنافسة. 

                                                 
 .44ليث عبدالحسف الزبيدم، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 1
  ،اكسع كاشمؿ مف التعددية الحزبية  فالتعددية السياسيةيمكف اف نميز بيف التعددية السياسية كالتعددية الحزبية

فيي جزء مكمؿ لمتعددية  التعددية الحزبيةياسية مختمفة، أما ، النيا تمثؿ قكة اجتماعية كاقتصادية كثقافية كس
السياسية، كال يمكف اعتبار تعددية حزبية تعددية سياسية ، اذ كانت ىناؾ سيطرة كاممة لحزب كاحد كتيميش 

 لبلحزاب االخرل.
 .37عاصـ محمد عمراف ، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 2
اطركحة دكتكراه، ، ة في دكؿ عالـ الجنكب األسباب كالنتائج إسراء عبلء الديف نكرم، ظاىرة فراغ السمط - 3

 .78-77، ص 2007كمية العمـك السياسية ، جامعة النيريف ،
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ؿ التعددية الحزبية بصكرة عامة دكف نشكء كتؿ         كلكف الجانب اإلخطر مف ىذا، تحكي
. فالحككمة مثبلن، في (1)برلمانية قكية، فتيساىـ في شرذمة كعدـ استقرار المؤسسات الدستكرية

عدد األحزاب خاصة اذا كاف عدد االحزاب كبيران كغالبيتيا ممثمة في البرلماف تككيف حككمة نظاـ ت
إئتبلفية ام ناتجة عف تحالؼ بيف عدة أحزاب، يتعرض ىذا التحالؼ الحككمي لمتفكؾ تحت 
تأثير أم ازمة سياسية مما ينتج عدـ استقرار حككمي ينعكس عمى بصكرة سمبية عمى استقرار 

لة بصكرة عامة كخمؽ حالة مف عدـ التكازف في الحياة السياسية، كؿ ىذا يؤدم مؤسسات الدك 
 ( اقرب مثاؿ لذلؾ.      2003إلى عدـ استقرار سياسي في المجتمع. كالعراؽ بعدالعاـ)

 . المطمب الرابع: الشرعية واالستقرار السياسي 
أثير التحديث السياسي عمى تطرقنا فيما سبؽ لمفيكـ الشرعية، كفي ىذا المطمب سنتناكؿ ت     

 شرعية النظاـ السياسي في المجتمعات االنتقالية، كأثر ذلؾ عمى االستقرار السياسي.
في المجتمعات التقميدية تككف مصدر شرعية النظاـ السياسي القائـ بحسب زعـ )ماكس     
لتي تحدد االحقية ام االعراؼ كالتقاليد ا ،التراث كالتقاليد يستند إلى أحد المصدريف أما فيبر(

ـ نظران لمتبلكو صفات كخصائص يفترتبط بشخص الزع، الزعامة الكارزمية/المميمةأك  بالسمطة.
التحديث السياسي يقكييض أك يٌيدـ تمؾ السمطات التي تستند في كالئو الى تميزه عف االخريف.

الكالء الكطني  تمدعانتماءات ضيقة كالعشيرة، القكمية، الدينية ...الخ، كاحبلؿ محميا سمطات ت
 .، كىذا احد شركط عممية التحديث السياسيإطاران لو محؿ الكالء لمقيـ، كاألنماط التقميدية

الشرعية التقميدية، كفي حاؿ اىتزت أك تيرأت يؤدم التحديث السياسي إلى اىتزاز أك تمزيؽ      
مف أف كرنا سابقان، تمؾ الشرعية فإف ىذا سيؤدم حتمان إلى عدـ االستقرار السياسي. ككما ذ

  . فقداف النظاـ السياسي لمشرعيةاسباب عدـ االستقرار السياسي ىك 
في ختاـ ىذا الفصؿ يتضح لنا إف التحديث السياسي ىك عممية شاممة ينتقؿ بمكجبيا النظاـ      

السياسي كمؤسساتو مف كضعو التقميدم إلى كضع جديد كىك الحديث، ام بمعنى انيا عممية 
أك تفسخ لؤلنظمة التقميدية كمؤسساتو، كاحبلؿ محميا انظمة سياسية حديثة. أما استغناء 

عمى التعامؿ بنجاح مع االزمات التي تكاجيو،  النظاـ السياسيقدرة االستقرار السياسي فيشير 
  كادارة الصراعات القائمة داخؿ المجتمع في اطار القانكف كالمؤسسات القائمة.

                                                 
 .99عصاـ سميماف، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
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التحديث السياسي كاالستقرار السياسي فيناؾ عبلقة سببية متبادلة، أما عف العبلقة بيف      
فالتحديث السياسي ىك طريؽ لمكصكؿ الى االستقرار السياسي )الكصكؿ الى الحداثة السياسية، 
كمرحمة متقدمة مف التحديث السياسي(، كلكف الكلكج في عممية التحديث السياسي يؤدم الى 

مخمتيا لممجتمع التقميدم الساكف كالمطمئف. إف عممية حالة عدـ استقرار سياسي بسبب خ
التحديث السياسي تفرز العديد مف اإلزمات مثؿ مشاكؿ مركزية السمطة، التكامؿ االجتماعي، 
كالمشاركة السياسية، إزمة الشرعية، إزمة التكزيع، تككف ىذه اإلزمات عكائؽ إماـ عممية تحقيؽ 

الدكؿ االنتقالية اك المتجو نحك التحديث السياسي يكاجو اإلستقرار السياسي. فضبلن عف ذلؾ في 
مكاطنكىا ضغكطات لتغيير أساليب حياتيـ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، كيمطركف بالعديد 
مف االساليب الجديدة كاالفضؿ، لتغيير طرائؽ حياتيـ كنشاطاتيـ، كىنا يشعركف باالحباط نتيجة 

ـ المتزايدة لديو باستمرار، كؿ ذلؾ ينتج حالة مف الفكضكية فشؿ حككماتيـ في إرضاء تكقعاتي
 كعدـ استقرار.
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 .2003: التحديث في بنية النظام السياسي العراقي بعد الفصل الثاني           

كقامت بتغيير نظامو  (،9/0/3442احتمت الكاليات المتحدة األمريكية العراؽ في ) 
أسس جديدة لبٌناء نظاـ سياسي جديد في العراؽ، عف طريؽ بناء السياسي السابؽ، ككضعت 

يتضمف  كاستحداث مؤسسات جديدة عمى غرار النظاـ الغربي، كصياغة دستكر جديد لمعراؽ
ييديؼ ىذا ، كعميو .العديد مف المبادئ كالمفاىيـ الغربية، كما شيد العراؽ تحديثان انتخابيان ايضان 

ات التي طرأت عمى األساس الدستكرم كاالنتخابي لمنظاـ السياسي الفصؿ إلى مناقشة أىـ التغٌير 
 ثبلثة مباحث: عبر، كذلؾ عمى مؤسساتو الرسمية كغير الرسميةك ، (2003بعد العاـ )العراقي 

 : التحديث الدستوري واالنتخابي.ول المبحث األ 

 .ي: التحديث المؤسساتالمبحث الثاني 
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 لدستوري واالنتخابي.: التحديث اول المبحث األ 

ساس الدستكرم ىذا المبحث بالبحث كالتحميؿ، أبرز التغيرات التي طرأت عمى األنتناكؿ في      
لتحديث ا المطمب األكؿ،(، عبر مطمبيف اساسييف ىما ، 2003كاالنتخابي في العراؽ بعد العاـ )

 التحديث االنتخابي.الدستكرم. المطمب الثاني، 

 .()يث الدستوريول: التحدالمطمب األ 

إف يظير فييا بالظركؼ  (2005لعاـ) لدستكرر العراؽ الدائـلـ تكيف الظركؼ التي قدر       
ر أفكاران كاسعة مرتبطة بركح غة دستكر أية دكلة، كمع ذلؾ تبٌنى ىذ الدستك األنمكذجية لصيا

و لشكؿ معيف مف مف جية تبني ـالديمقراطية سكاء مف جية اقراره لمعديد مف الحقكؽ كالحريات أ
نظمة القائمة عمى احتراـ فكرة أك لنظاـ البرلماني الذم يعيد مف األأشكاؿ االنظمة السياسية كىك ا

ف)جميكرية كلى مف دستكر العراؽ الدائـ عمى أمبدأ الفصؿ بيف السمطات، إذ نصت المادة اال
جميكرم نيابي برلماني العراؽ دكلة اتحادية كاحدة مستقمة ذات سيادة كاممة، نظاـ الحكـ فييا 

 ديمقراطي، كىذا الدستكر ضامف لكحدة العراؽ(. 

ييدؼ ىذا المطمب إلى مناقشة التغٌيرات التي طرأت عمى األساس الدستكرم في العراؽ       
، األكلى، التحديث في أسمكب ، مف خبلؿ البحث في مسألتيف في غاية األىمية(2003بعد العاـ)

المعيد االمريكي )كبحسبلتحديث في المبادئ التي يقـك عمييا الدستكر.كالثانية، ا كضع الدستكر.
، ليست الكثيقة النيائية فقط ىي الميمة، بؿ ايضان الطريقة التي أعدت بيا الكثيقة كتـ (لمسبلـ

                                                 
  نتقاليا  بأنه الُدستوريعرؼ مجمكعة القكاعد كاألحكاـ المتعمقة ببياف مصدر السمطة كتنظيـ ممارستيا كا 

ف القابضيف عمييا، ككذلؾ المتعمقة بالحقكؽ كالحريات العامة. كالتعريفات جميعان تمتقي عمى أف كالعبلقة بي
الدستكر: ييبٌيف شكؿ الدكلة كنظاـ الحكـ فييا. ييبٌيف الييئات العامة لمحكـ، التي تيعرؼ بالسمطات الثبلثة، 

فراس   مف حقكيؽ عامة كحريات.ينظر في ذلؾ، التشريعية كالتنفيذية كالقضائية كالعبلقة بينيما. ييقرر ما لؤلفراد
، 1عبد الرزاؽ السكداني، العراؽ مستقبؿ بدستكر غامض، نقد قانكف ادارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية، ط

. كأيضان طو حميد  العنبكي، النظـ السياسية كالدستكرية 47، ص2005دار عماف لمنشر كالتكزيع، عماف، 
 .50-49ص  2013، مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات االستراتيجيو، بغداد، 1ا، طالمعاصرة كتطبيقاتي
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التحديث الدستكرم في كعميو سنتناكؿ ىنا  .(1)تبنييا، كذلؾ مف اجؿ بنية مؤسساتية تعمر طكيبلن 
 دائـ.ال 3442ظؿ دستكر

في  اقراره، تـ (3442كر دائـ لمببلد بعد العاـ )أكؿ دست ( في العراؽ، 3442دستكر ) يعد      
بأنو مستمد أصبلن في معظـ نصكصو كحي دراسة ىذا الدستكر تبو العراؽ،  مرٌ  ةؼ عصيبك ظر 
بحسب )المادة ة االنتقالية لما كانت المرحم (.3440)قانكف ادارة الدكلة العراقية االنتقالي لعاـ مف 
(، حتى تشكيؿ حككمة عراقية منتخبة بمكجب الدستكر 3440/ / حزيراف24/أ( تبدأ مف) 3/

، لتفرز جمعية كطنية جديدة ()(3442/ كانكف الثاني/  24الدائـ، ليذا أجريت االنتخابات في)
ديد تأخذ عمى عاتقيا كضع مشركع دستكر دائـ لمعراؽ، ييبنى عمى إساسو النظاـ السياسي الج

مى فرعيف، إذ نبحث في عالخامسة ماثمة لمعياف. سنقسـ ىذا المطمب العراقية كتتبمكر الجميكرية 
، يتناكؿ التحديث في محتكل ىذا الثانيما ث في أسمكب كضع الدستكر الدائـ. أ، التحديولاأل 

 الدستكر. 

 الدائم. 2005التحديث في أسموب وضع دستور .1

نبثقت منيا لجنة متككنة مف لقد تكلت الجمعية الكطني      ة المنتخبة ميمة كضع الدستكر، كا 
جنة أكلى جمساتيا يـك  ( عضكان مف أعضائيا لكتابة مشركع الدستكر الدائـ، كعقدت الم55)
( كاتخذت في الجمسة عددان مف القرارات منيا، ضركرة تمثيؿ المككف العربي السني 2/5/2005)

، كاالستعانة بمجنة فنية تضـ قانكنييف مختصييف، كجعؿ كطمب الدعـ الفني مف االمـ المتحدة
                                                 

محمد نسيب أكجكف كمراد أصبلف، نظرية كممارسة بناء الدكلة في الشرؽ االكسط منظكر دستكرم حكؿ  - 1
، 2014، مركز االمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، ابك ظبي، 1العراؽ كافغانستاف، دراسات عالمية، ط

 .27ص 
 (إلضفاء الشرعية عمى العممية الدستكرية مثمما 2005/ كانكنف الثاني /31إجريت االنتخابات العامة في ،)

% مف الناخبيف المسجميف قامكا 58نص عمييا قانكف االدارة االنتقالي، كبالرغـ مف استشراء العنؼ، فإف 
% عمى التكالي (، كلكف 67% ، 88عيية كالكردية ) بالتصكيت، ككانت نسبة المشاركة عالية في المناطؽ الشي

% مف 80%(، كتقدر نسبة النساء المقترعات بنحك 19نسبة المشاركة في المناطؽ السنية كانت أقؿ )
، دراسة جزئية ، ترجمة المصكتيف. ينظر في ذلؾ، فالح عبدالجبار، دستكر العراؽ، العبلقات االثنية كالدينية، 

( عمى شبكة pdf، بحث منشكر) 3ص، 2005و، جماعة حقكؽ االقميات، لندف، سعيد عبد المسيح شحات
 : آلتيالمعمكمات العالمية االنترنيت عمى الرابط ا

www.minorityrights.org 

http://www.minorityrights.org/
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.كبالفعؿ (1)قانكف ادارة الدكلة العراقية لممرحمة االنتقالية إحدل الكثائؽ التي يمكف االستناد الييا
ضركرة اشراؾ ممثميف عف المككف ( 28/5/2005مستيا الثالثة بتاريخ )قررت المجنة في ج

عضكان منيـ بعد مفاكضات كصفت بالعسيرة، ( 15افت )لسني في المجنة أذ تـ اضالعربي ا
 ةالميز  . إف(2)( عضكان لتسمى فيما بعد ىيئة صياغة الدستكر70لتصبح المجنة مككنة مف )

شارؾ فيو مككنات الشعب كافة عف طريؽ ( 2005)الميمة في التحديث الدستكرم لدستكر
جاف الكاضعة لمدستكر تختمؼ عف مالتحديث جديد في  دممثمييـ في الجمعية الكطنية كىذا ما يع

. كألف العراقييف لـ (3)بقية المجاف في العيكد السابقة التي كانت تعييف مركزم مف قبؿ الحككمة
رىـ في الماضي، فإف معركة كضع الدستكر الدائـ تبدك شرسة كشديدة خصكصان اتييصكغكا دس

الغياب السابقة عف  مدة لتعكيضفي ظؿ االستقطاب الطائفي، النقاشات كالحكارات بدأت ساخنة 
لى ألة مشركعة، مف جية ثانية السعي إمر مفيـك كربما مسف جية كىذا أممارسة حؽ مفقكد م

التحكـ بمسار الدستكر  عميوالحصكؿ عمى امتيازات أك تنحية أك أقصاء ىذه الفئة أك تمؾ ك 
كاديمي اال سميياانعكس ذلؾ سمبان عمى كاقع المجتمع العراقي كي.(4)كالعممية السياسية

)د.عبدالحسيف شعباف( مسألة "تطييؼ" ك"أثننة" المجتمع العراقي كفقان لممحاصصات عراقيال
إف صياغة الدستكر اخذ قسطان كافران مف نقاشات كجداالت كسجاالت .(5)كتقسيمات كصفقات

ؿ المجنة كتيديدات كاختبلفات، حكؿ العدد كطريقة التمثيؿ كمبدأ التكافؽ الذم اعتمد كألية لعم

                                                 
، دار الحكمة، 1ط الشرعية الدستكرية في العراؽ بيف النظرية كالتطبيؽ، رزكار جرجيس الشكاني، - 1

 .257ص،2015لندف،
. كينظر ايضان، عبدالعظيـ جبر حافظ،اشكاليات 257المصدر نفسو ، ص رزكار جرجيس الشكاني ، - 2

 .172ص1، 2015، دار الكتب كالكثائؽ، بغداد، 1سياسية كدستكرية في عراؽ ما بعد التغيير السياسي، ط
ؿ نحك الديمقراطية الخيارات الرئيسية في عممية التحكؿ فرانشسكا بيندا، أندرك اليس كاخركف، التحك  - 3

، 2005(، ستككيكلـ، International IDEAالديمقراطي في العراؽ، المؤسسة الدكلية لمديمقراطية كاالنتخابات)
 .10ص

ركز ، م320رؤية في مشركع الدستكر العراقي الدائـ، مجمة المستقبؿ العربي، العدد عبدالحسيف شعباف،  - 4
 .97ص، 2005سات الكحدة العربية، بيركت، ، تشريف االكؿ درا

 .96المصدر نفسو ،  ص - 5
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الجديدة المكسعة لكتابة الدستكر، برزت ثبلثة اتجاىات داخؿ )كخارج( لجنة صياغة الدستكر، 
 (1)كىي:

عامان، كيسعى  80األكؿ، يريد تغيير معادلة الدكلة العراقية التي مضى عمى تأسيسيا اكثر مف 
لحمكؿ لتغيير شكؿ بمعاكنة المحتؿ أك مف دكنو عبر كتؿ جماىيرية ىائمة، لفرض الرأم كترجيح ا

 كىكية الدكلة كطبيعة نظاميا السياسي كصبلحيات سمطاتيا.

م تغيير مف شأنو أف يعيد النظر يـ عمى قدمو كيريد أف يحاكؿ دكف إيسعى إلبقاء القدالثاني، 
في العقد االجتماعي السياسي، كلعؿ ىذا االتجاه ىك مف خارج دائرة الحكارات المشاركة في 

 كيعكد قسـ منو الى النظاـ السابؽ كبعض القكل المتشددة.العممية السياسية 

كليس  ىك مف خارج كداخؿ الحكار الرسمي يريد إعادة النظر كلكف بعيدان عف االحتبلؿالثالث، 
ككفقان لصيغ جاىزة يراد فرضيا بالقكة، بحيث تعطي امتيازان الى فئة متسيدة بطريقة انقبلبية، 

مضطيدة أك ميمشة بحكـ االحتقاف الطائفي  عٌدىاية التي يمكف كمتنفذة، كيمكنيا التحكـ باألقم
 الذم خٌمفو االحتبلؿ كغذاه.

لحاح الحككمة االمريكية عمى انجاز ص     ياغة الدستكر في كبعد تمؾ المفاكضات العسيرة كا 
()(، بدأت المجنة عمميا كتابة الدستكر كيصؼ2005اب مكعد اقصاه شير) لقد  () جكناثاف مكـر

( 2005/ 8/8. كبتاريخ) (2)المجنة كتابة الدستكر عمميا في كقت متأخر كأنجزتو مبكران بدأت 
لى مجمس الرئاسة، كبعد تمديد عمؿ إانتيى عمؿ لجنة كتابة الدستكر كانتقمت المفاكضات بشأنو 

المجنة ألكثر مف مرة، تـ عرض المسكدة النيائية لمشركع الدستكر عمى الجمعية الكطنية في 
. إذ أعمنت المفكضية (3)(15/10/2005(، كاجرم االستفتاء الشعبي عمييا في )28/8/2005)

                                                 
 .97،  ص مصدر سبؽ ذكرهعبدالحسيف شعباف،  - 1
  مدير برنامج العراؽ في قسـ سيادة القانكف في معيد السبلـ االمريكي، شارؾ مع خبراء عراقييف كدكلييف في

 .2005بدستكر المفاكضات الدستكرية في العراؽ الخاصة 
( ، فرصة ضائعة، معيد السبلـ االمريكي، تشريف الثاني 2جكناثاف مكر، العممية الدستكرية العراقية ) - 2

 ، شبكة المعمكمات العالمية االنترنيت عمى الرابط اآلتي: 1، ص 2005
www.usip.org 

 .258ؽ ذكره ، صمصدر سبرزكار جرجيس الشكاني ،  - 3

http://www.usip.org/
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. نتيجة (1)% (7884العميا المستقمة لؤلنتخابات مكافقة الشعب عمى مسكدة الدستكر كبنسبة )
ذلؾ، نشره في  (، مما ترتب عمى اثر7/12/2005لذلؾ صادؽ مجمس الرئاسة عميو في )

(، كىك تاريخ اليميف 2006/ 20/5( في)4012( بالعدد )لعراقيةالجريدة الرسمية )الكقائع ا
( ليككف اكؿ دستكر 3442دستكر العراؽ الدائـ لعاـ ) كبيذا الشكؿ نشأ .(2)الدستكرم لمحككمة

  (.3442العاـ)  دائـ لمعراؽ بعد

يث كعمى الرغـ مف الظركؼ العصيبة التي رافقت نشأت دستكر العراؽ الدائـ، إال اف التحد      
عممية كضع الدستكر تتـ في اسمكب كضع الدستكر كاف كاضحان كىذا جانب ميـ، إذ كاف سابقان 

، 2003أك تعديمو مف خبلؿ لجنة مركزية معينة كبأمر فكقي، أما االختبلؼ الذم حدث بعد عاـ 
( ىك فسح المجاؿ لممشاركات المختمفة 2005كخصكصان في كضع دستكر العراؽ الدائـ لعاـ) 

ممثميف عف االحزاب كالكتؿ السياسية كمنظمات المجتمع المدنية ككذلؾ االستشارات كخاصة 
ف جميع الدساتير العراقية التي صدرت أ الدكلية. كفي ىذا الصدد يذكر )د.عبد الحسيف شعباف(

،  كميا صدرت بمعزؿ عف الشعب كلـ تتـ 1921في العراؽ منذ قياـ الدكلة العراقية عاـ 
 1925لشعب، بدءان مف الدستكر االكؿ القانكف االساسي الذم صدر عاـ مناقشتيا مف قبؿ ا

الذم كضعت مسكدتو المستعمرات البريطانية، كلغاية اخر دستكر لمجميكرية العراقية قبؿ سقكط 
، الذم كانت ىيئات مصغرة تصكغيا كتصدرىا ىيئات 2003النظاـ السياسي العراقي عاـ 
مجمس " قيادة الثكرة " التي تعطي الحؽ لنفسو حؽ النطؽ بأسـ  تنفيذية غالبان ما يطمؽ عمييا اسـ

 . (3)التغيير االجتماعي الشعب بأعتباره قائد الثكرة كصاحب مشركع

 .2002الدستور العراقي الدائم لعام  التحديث في محتوى.  2 

                                                 
، دار 2003عمي حسيف حسف سفيح، السياسة العامة في النظاـ السياسي العراقي كالعكامؿ المؤثرة فييا بعد  - 1

عبد العظيـ جبر حافظ، اشكاليات سياسية كدستكرية، مصدر . ككذلؾ ينظر، ك 79، ص2015المرتضى، بغداد ،
 .172سبؽ ذكره، ص

 .72صو، مصدر نفسعمي حسيف حسف سفيح، ال - 2
، مركز 320عبدالحسيف شعباف، رؤية في مشركع الدستكر العراقي الدائـ، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  - 3

 .98-97، ص2005دراسات الكحدة العربية، بيركت، ، تشريف االكؿ 
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زعػػت عمػػى سػػتة ابػػكاب مقسػػمة بػػدكرىا مػػادة ك  (144)النافػػذ عمػػى (  2005)أحتػػكل دسػػتكر       
لى اجزاء، تتقدميا ديباجة. كتتيح غالبيػة مػكاد الدسػتكر تنظػيـ طيػؼ كاسػع مػف مختمػؼ العبلقػات إ

 السياسية. -االجتماعية
( مػػػف الجامعػػػة Enid Hillيػػػرل البػػػاحثكف كالساسػػػة الغربيػػػكف كمػػػنيـ االسػػػتاذة )إنيػػػد ىيػػػؿ      

االسػػبلمية بػػالقكانيف  االمريكيػػة، أف الدسػػتكر العراقػػي الجديػػد ىػػك محاكلػػة لمزاكجػػة بعػػض االحكػػاـ
. كيعػػٌد حصػػيمة حػؿ كسػػط بػػيف مختمػػؼ (1)الغربيػة العصػػرية كىػػك أكؿ تجربػة عربيػػة قانكنيػػة حداثيػة

 .(2)العرقية، التي لـ تستطيع االتفاؽ عمى جممة مف القضايا المختمؼ عمييا -الجماعات الدينية
تبنى عمييا اركاف الدكلة ييثبت الباب األكؿ مف الدستكر المبادئ االساسية التي يتكجب أف    

ثيبت الدستكر الدائـ شٌكؿ نظاـ الحكـ الجديد في العراؽ عمى غرار النظاـ الغربي الجديدة. ك 
الغربي، إذ تعمف المادة األكلى مف الدستكر النافذ، أف العراؽ دكلة مستقمة ذات سيادة كنظاـ 

 .الحكـ فييا جميكرم برلماني ديمقراطي اتحادم

حمػػؿ مشػػركع الدسػػتكر العراقػػي الػػدائـ بػػيف طياتػػو مػػكاد كنصػػكص بالغػػة أخػػر، كعمػػى صػػعيد       
( 2005كقػػد جػػاء دسػػتكر). (3)الرقػػي كالتقػػدـ قياسػػان بالدسػػاتير العراقيػػة السػػابقة كبالدسػػاتير العربيػػة

ليكػػكف أنمكذجػػان متقػػدمان فػػي المنطقػػة العربيػػة لمػػا احتػػكاه مػػف نصػػكص ضػػامنة لمحقػػكؽ كالحريػػات 
غت مفػػاىيـ حقػػكؽ كحريػػات االنسػػاف كالمػػكاطف عمػػى كفػػؽ نمػػاذج الديمقراطيػػة . لقػػد صػػي(4)العامػػة

الغربيػػػة، كيقػػػٌر الدسػػػتكر بمسػػػاكاة المػػػكاطنيف كافػػػة أمػػػاـ الدسػػػتكر، الػػػذم تضػػػٌمف طيػػػؼ كاسػػػع مػػػف 
الحقكؽ كالحريات الشخصية التي ال يمكف أف تفرض عمييا قيكد عمى كفؽ القػانكف، كلقػد صػيغت 

الت االقتصػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة ىػي االخػػرل عمػى كفػػؽ الػػركح الحقػكؽ الدسػػتكرية فػي المجػػا
(، بابػػان كػػامبلن مػػف الحقػػكؽ كالحريػػات 2005. فقػػد افػػرد الدسػػتكر الػػدائـ لعػػاـ )(5)الديمقراطيػػة العامػػة

                                                 
 .94مصدر سبؽ ذكره، ص ،نقبلن عف عبد الحسيف شعباف - 1
العراؽ صفحات مف تاريخ التطكر الدستكرم كالسياسي في العراؽ، التحكالت الدستكرية في مارينا سبركنفا،  - 2

 .91، ص،2012، مكتبة عدناف لمطباعة كالنشر، بغداد، 1د. فالح الحميراني، ط: ترجمة 
 .95عبد الحسيف شعباف، مصدر سبؽ ذكره، ص - 3
لبصائر لمطباعة كالنشر، ، دار كمكتبة ا1اثير ادريس عبدالزىرة، مستقبؿ التجربة الدستكرية في العراؽ، ط - 4

 .210، ص2011بيركت، 
 .94-93مارينا سبركنفا، مصدر سبؽ ذكره، ص - 5



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 56

 

( مػػادة، تناكلػػت الحقػػكؽ المدنيػػة كالسياسػػية كالحقػػكؽ االقتصػػادية 32(، ام )46-14مػػف المػػادة )
يػػة، فػػي الفصػػؿ االكؿ، كفػػي الفصػػؿ الثػػاني الحريػػات: بمػػا فييػػا حريػػة التعبيػػر، كاالجتماعيػػة كالثقاف

كحريػػػة التنقػػػؿ كالسػػػفر كالسػػػكف . (1)كحريػػػة التنظػػػيـ، كحريػػػة الصػػػحافة كالطباعػػػة كاالعػػػبلـ كالنشػػػر
 .(42)المادة 
إف دخكؿ ىذه االحكاـ سييساعد عمى إقامة نظاـ سياسي ديمقراطي ال سيما كأف إحدل        
تنظر مباشرة بسعي الدكلة إلقامة كتعزيز المجتمع المدني، كحماية مختمؼ اركاف المجتمع المكاد 

المدني، كحؽ كؿ فرد استعماؿ الحقكؽ المنصكص عمييا في المعاىدات الدكلية حكؿ حقكؽ 
االنساف، كال يتـ فرض قيكد عمى الحقكؽ الدستكرية كحريات االنساف كالمكاطف إال عمى اساس 

ال تمس تمؾ القيكد جكىر الحقكؽ المدنية كالحريات، كمف الكاضح إف الصفة القانكف بحيث 
القانكنية لمشخصية التي يقر بيا الدستكر العراقي تتطابؽ تمامان مع مقاييس الديمقراطية الغربية 
المعاصرة، كتختمؼ جذريان عف تطبيقات النظاـ الشمكلي السابؽ بحزبو الكاحد كغياب الحقكؽ 

( مبدأ الفصؿ بيف السمطات 2005. كما تضٌمف الدستكر العراقي لعاـ )(2)قراطيةكالحريات الديم
( مف دستكر العراؽ الدائـ لعاـ 47لتكريس المبادئ الديمقراطية الميبرالية، إذ جاءت )المادة 

( تتككف السمطات االتحادية مف السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، كتيمارس 2005)
. اذ سعى كاضع الدستكر في (3)اتيا عمى اساس مبدأ الفصؿ بيف السمطاتاختصاصاتيا كميم

ىذه المادة "إلى معالجة امريف ىما تجاكز اكزار الماضي كتمركز السمطات الثبلثة بيد كاحدة، 
 كثانيان اقامة نظاـ لممستقبؿ اكثر تكازنان كتطابقان مع االنظمة المتقدمة.

( ، مبدأ ميـ مف مبادئ النظاـ الديمقراطي 2005لعاـ )كما ضٌمف دستكر العراؽ الدائـ       
كأجاز مبدأ التعددية السياسية. كما حظر  (،6الغربي إال كىك مبدأ تدكالية السمطة سمميان )المادة 

تدخؿ القكات المسمحة بالشؤكف السياسية كمبدأ تداكؿ السمطة، كأخضاع القكات المسمحة لسمطة 
 (.9ية )المادةمدنية كحظر تشكيؿ ميميشات عسكر 

                                                 
 .176عبدالعظيـ جبر حافظ، اشكاليات سياسية كدستكرية، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 .95-94مارينا سبركنفا ، مصدر سبؽ ذكره، ص - 2
 .47، المادة 2005ينظر، دستكر العراؽ الدائـ لعاـ  - 3
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إف ىذه النصكص بغض النظر عف بعض االخفاقات التي احتكاىا مشركع        
الدستكر)سنتناكؿ تمؾ االخفاقات الدستكية فيما بعد(، تعٌد مف الناحية القانكنية كالدستكرية أفضؿ 
مف جميع النصكص الكاردة في الدساتير العراقية السابقة مف حيث أحتراميا لحقكؽ االنساف 

% )الربع( في البرلماف العراقي، كىذه ىي التي دعت رئيس الجميكرية 25تحديد نسبة لممرأة ك 
 . (1))جبلؿ الطالباني( إلى عٌد ىذا الدستكر ىك أفضؿ دستكر في الشرؽ االكسط

يقترب في  ( 2005لعاـ )كفي ضكء ما تقدـ، نستطيع القكؿ اف الدستكر العراقي الدائـ       
المبادئ الديمقراطية الغربية كىذا تحديث ميـ في محتكل كمضمكف كثير مف نصكصو مف 

الدستكر العراقي الدائـ، إذ أكثر النصكص الكاردة فيو كانت نصكص حضارية مستمدة مف احدث 
التجارب الغربية. كلكف السؤاؿ الميـ ىنا ىك، ما ىي األسباب التي كقفت حائبلن دكف تطبيؽ تمؾ 

ية عمى ارض الكاقع كالتي بقت حبران عمى كرؽ، كالتي عدىا العديد النصكص الدستكرية الديمقراط
مف المختصيف بأنيا نصكص حضارية راقية مستمدة مف احدث التجارب )الغربية(؟ سنؤجؿ 
 االجابة عمى ىذا السؤاؿ عمى الرغـ مف أىميتو إلى الفصؿ القادـ )مخرجات التحديث السياسي(.

 المطمب الثاني: التحديث االنتخابي.

، كتعبير عف (2003)ف االنتخابات ذات شأف يكمان ما في العراؽ قبؿ عاـ لـ تكي          
ال حدكد ضيقة جدان، كلـ تكف ثقافة إلى شيء كبير إرسة الديمقراطية، ككنيا ال تفضي مما

االنتخابات متجذرة في كعي المجتمع، ألنيا ال تحظى بأكلكية اىتماماتو، كلكف تغٌير الحاؿ بعد 
حد أىـ أات التي بدأت كاضحان أنيا ستشكؿ ، اذ شيد العراؽ العديد مف االنتخاب(2003)عاـ 

السمطة، كالمحافظة عمى النظاـ كاستقراره،  السممي تداكؿال عبرىا الممارسات الدكرية التي يتـ 
ال إف ذلؾ لـ يكف مكجكدان عمى إ،  (2003)كالتعبير عف الديمقراطية الناشئة في العراؽ بعد عاـ 

 ؟ (2003)ارض الكاقع. ما ييمنا ىك، ما مدل التحديث االنتخابي الحاصؿ في العراؽ بعد عاـ 
ديمقراطية، كيترؾ  مأسساتية في ىـ القرارات المؤ أحد أاختيار النظاـ االنتخابي ىك إف       

ميع اختيار نظاـ انتخابي معيف اثران عميقان عمى الحياة السياسية المستقبمية في بمد معيف في ج

                                                 
 .95نقبلن عف ، عبدالحسيف شعباف، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 58

 

،  الذم (2003)إذ شيد العراؽ تطبيؽ نظاـ انتخاب التمثيؿ النسبي بعد عاـ  .(1)الحاالت تقريبان 
دياف كالطكائؼ، اذ يمنح ىذا النظاـ الكيانات كاألكثر تمثيبلن في بمد يتميز بتعدد القكميات يعد األ

، كييمكف المككنات السياسية الكبيرة عددان مف المقاعد يتناسب مع حجميا عمى الساحة السياسية
السياسية الصغيرة مف الحصكؿ عمى تمثيؿ مناسب ليا في السمطة التشريعية، كبسبب اختبلؼ 

لى اخرل فقد مر النظاـ االنتخابي بعدد مف إسياسية كاالقتصادية مف انتخابات الظركؼ ال
لى الدكائر إة مفتكحة، كمف الدائرة الكاحدلى القائمة الإيبلت، بدءان مف القائمة المغمقة التعد

ت، كما تـ استحداث ىيئة جديدة مستقمة كىي المفكضية العميا المستقمة لبلنتخابا .(2)المتعددة
لى بناء العراؽ الجديد، بإرساء العممية الديمقراطية عف طريؽ تنظيـ إتيدؼ  رسميةكىي مؤسسة 

تكعيتيـ، كتقديـ   برامجكاجراء انتخابات حرة ذات مصداقية، بعد تسجيؿ الناخبيف، كاالضطبلع ب
  .(3)لى جميع االطراؼ المشتركة في العممية السياسية بصكرة حياديةإخدماتيا 

، تحديثان قبؿ كؿ انتخاب، بدءان مف (2003)عاـ الكما شيد النظاـ االنتخابي في العراؽ بعد      
د نظاـ الذم اعتم(، 2005/كانكف الثاني/ 30)اكؿ انتخاب كىي انتخابات الجمعية الكطنية في
ف ىذا النظاـ أال إكالعمؿ بنظاـ القائمة المغمقة،  التمثيؿ النسبي كعد العراؽ دائرة انتخابية كاحدة،

انتخابات مجمس كفي  لى اعتماد نظاـ انتخابي جديد.إمـ مف االنتقاد، االمر الذم دعا لـ يس
لعمؿ بنظاـ القائمة كا تـ اعتماد نظاـ الدكائرة المتعددة،( 2005انكف االكؿ/ / ك15)النكاب في
تـ اعتماد نظاـ الدكائرة المتعددة، ( 2010/ اذار/ 7)ما انتخابات مجمس النكاب فيإالمغمقة. 
تـ اعتماد نظاـ الدكائر المتعددة  (2014). اما انتخابات ()بنظاـ القائمة المفتكحة المقيدة كالعمؿ

 .()عدؿكالعمؿ بنظاـ القائمة المفتكحة مع ادخاؿ نظاـ سانت ليغك الم

                                                 
 .23فرانشسكا بيندا، جكراف فيشيؾ كاخركف، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
، مركز حمكرابي 2003عبدالعزيز عميكم عبد العيساكم، نظـ انتخاب مجمس النكاب العراقي بعد عاـ  - 2

 .89،ػص2013، لمبحكث كالدراسات االستراتيجية )السمسمة الجامعية(، بغداد 
 .93المصدر نفسو،  ص - 3
  ام ال يككف لمناخب الحؽ بإعادة ترتيب المرشحيف في القائمة الذيف تـ كضع اسمائيـ في القائمة بحسب

 االكلكيات لكؿ حزب اك كياف سياسي.
 طريقة  لممزيد عف ىذا النظاـ )سانت ليغك المعدؿ(، ينظر، ىيفاء احمد، النظاـ االنتخابي في العراؽ بيف

سانت ليغك كطريقة سانت ليغك المعدلة، بحث منشكر عمى مكقع مركز الدراسات االستراتيجية، شبكة المعمكمات 
 العالمية )االنترنيت ( عمى الرابط اآلتي:
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 كفي ضكء نتائج الممارسة االنتخابية السابقة في العراؽ بعداالنتخابي  ف التحديثإال إ      
لـ يكف استجابة لحالة النقد المجتمعي كالذم جرل التعبير عنيا بطرؽ عديدة،  (،2003عاـ  )ال

تمع العراقي كلـ يكف نتاج حاجة اك تعبير مجتمعي، يضمف التمثيؿ الحقيقي كالشامؿ لتنكع المج
االجتماعي كالسياسي فيو، كانما نتاج تجاذب سياسي، كليذا لـ نمحظ استقراران في النظاـ 

مما ، االنتخابي المعتمد كظؿ التنقؿ بيف ىذا كذاؾ كفؽ الحراؾ السياسي في البرلماف العراقي
 انعكس ذلؾ سمبان عمى العممية السياسية الجديدة في العراؽ.

ضع لمشكمة معينة قد يخمؽ مشكبلت اخرل اكبر، كىذا ما حدث بالنسبة ف الحؿ الذم يك إ     
لمنظاـ االنتخابي )التمثيؿ النسبي( في العراؽ، الذم كضع ألحتكاء التنكع داخؿ المجتمع العراقي، 

لى انقسامات عمى مستكل إدل أت مما زماكاأل تت مزيد مف الخبلفات كالمشاكبلكالنتيجة كان
ادت  .(1)ظاـ االنتخابي الحالي االنقسامات بيف مككنات المجتمع العراقيالمؤسسات، كما رسخ الن

ذ انتجت جميع االنتخابات التي شيدىا العراؽ بعد إلى عدـ استقرار سياسي، إتمؾ االنقسامات 
التكافقية الى عدـ استقرار برلماني تمؾ كادت  ، ما سمي بالديمقراطية التكافقية،(2003)عاـ ال

ف. ىذا االمر يعكد لمتركة الثقيمة التي تركيا لى اآلا  ك  ةنتخابات تشريعيكحككمي منذ اكؿ ا
لى مجمكعة ا  االستقرار السياسي في العراؽ، ك  االحتبلؿ الذم كاف حريصان عمى ادامة حالة عدـ

لى عكامؿ داخمية، كالعكامؿ الدينية إ مف العكامؿ التي اثرت في النظاـ االنتخابي بعضيا يعكد
مـ لى عكامؿ خارجية تمثمت بدكر األإخر يعكد كاالقتصادية، كالبعض األفية كالسياسية كالثقا

المتحدة كالكاليات المتحدة االمريكية كبعض دكؿ االقميـ، كانت تمؾ العكامؿ تشكؿ عائقان اماـ 
 ، سنتناكؿ تمؾ المعكقات في فصؿ قادـ.(2003)النظاـ االنتخابي في العراؽ بعد عاـ 
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 .يالتحديث المؤسساتي: المبحث الثان

مػف ، )الرسػمية كغيػر الرسػمية(ةسياسيفػي مؤسسػاتو ال غييػران ت( 2003)عػاـ الشيد العراؽ بعػد      
كلػػيس بصػػكرة تدريجيػػة كسػػممية، إذ لػػـ يػػتـ  كػػي لمعػػراؽاالمريبػػاالحتبلؿ  المتمثمػػة قػػكل خارجيػػة قبػػؿ

مػػد، السياسػػي كاالجتمػػاعي لمب كمعبػػران عػػف الكاقػػع داخػػؿ النظػػاـ السياسػػي السػػابؽ نفسػػوبمبػػادرة مػػف 
تو لمنماء فإف فرصمف ثـ ك  نتج عنو زرع نباتان في غير ارضو الذم كانما كاف مفركضان مف الخارج

لػػيس بكسػػع غػػرس مؤسسػػات نشػػأت فػػي أكسػػاط اجتماعيػػة كحضػػارية إذ  كاالزدىػػار تكػػكف محػػدكدة
لػى حالػة مػف االنفػبلت إمثػؿ العػراؽ، ادل ذلػؾ  متقدمة في بمداف لـ تبمغ درجػة معينػة مػف التطػكر

 الفكضكم.
لنظاـ السياسي العراقي ا ييدؼ ىذا المبحث إلى تكضيح التحديث الذم حدث في مؤسسات     
كمدل التخصص كالتمايز الذم ، (2005( في ضكء دستكر العراؽ الدائـ لعاـ )2003العاـ)بعد 

 : عبر مطمبيفؾ ذلسنتاكؿ تحقؽ نتيجة سياسة التحديث التي أدخمت عمى تمؾ المؤسسات. 
 .المؤسسات الرسميةالتحديث في  : ولاأل  المطمب

  .الرسميةغير  المؤسسات : التحديث في المطمب الثاني
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 .لمؤسسات الرسميةا ول : التحديث فيالمطمب األ 
المؤسسات الدستكرية في الباب  (2005)ستكر جميكرية العراؽ الدائـ لعاـلقد تناكؿ د      

عية، كالثاني السمطة التنفيذية، كؿ السمطة التشريو كخصص ليا اربعة فصكؿ، تناكؿ األنالثالث م
ما الثالث فتناكؿ السمطة القضائية، في حيف تناكؿ الفصؿ الرابع كاالخير الييئات المستقمة، أ

 ي:أتكفقان لتناكؿ الدستكر ليا ككما يالمؤسسات التحديث في ىذه كسنتناكؿ ىذه 
 لتشريعية. اواًل : السمطة ا

يعد النظاـ السياسي العراقي مف االنظمة التي تأخذ بنظاـ المجمسيف في السمطة التشريعية       
مجمسيف  السمطة التشريعية االتحادية تتككف  مف الدستكر بأف (48)المادة كىذا ما نصت عميو 

  ىما:
  مجمس النواب -1

نسمة  ( الؼ100)لكؿ ضاء بنسبة مقعد كاحدعيتككف مجمس النكاب مف عدد مف األ 
مف نفكس العراؽ يمثمكف الشعب باكممو، يتـ انتخابيـ بطريؽ االقتراع العاـ السرم، كيرعى 

ف يككف عراقيان أط في المرشح لعضكية مجمس النكاب كيشتر  .(1)تمثيؿ سائر مككنات الشعب فيو
 .(3)تمثيؿ النسكملممقاعد المجمس كقد حدد الدستكر نسبة التقؿ عف ربع عدد  .(2)كامؿ االىمية

يباشر مجمس  .(4)كال يجكز الجمع بيف عضكية مجمس النكاب كام عمؿ أك منصب رسمي أخر
يكمان مف تاريخ المصادقة عمى  15النكاب ميمات عممو بدعكة مف رئيس الجميكرية خبلؿ مدة 

ان نعضاء سالنتائج النيائية لبلنتخابات، ككسائر المجالس النيابية تعقد الجمسة برئاسة أكبر اال
لمجمس النكاب أربع كحدد الدستكر مدة الدكرة االنتخابية  .(5)ألنتخاب رئيس المجمس كنائبيو

كلمجمس النكاب دكرة انعقاد  .(6)كتنتيي بنياية السنة الرابعة سنكات تقكيمية تبدأ بأكؿ جمسة لو
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رض فيو المكزانة الذم تع كال ينتيي فصؿ االنعقاد ميف تشريعييف أمدىما ثمانية أشيرسنكية بفص
 .(1)بعد المكافقة عمييا الإالعامة 
 ما عف اختصاصات مجمس النكاب، يمارس مجمس النكاب االختصاصات االتية:أ      
أذ يتكلى مجمس النكاب تشريع القكانيف االتحادية بدءان باالقتراح  االختصاص التشريعي، - أ

كانيف مف عشرة أعضاء في المجمس كمركران بالمناقشات كانتياءان بالتصكيت كيتـ اقتراح الق
حدل لجانو المختصة، أما مشركعات القكانيف فتقدـ مف رئيس الجميكرية كمجمس إأك مف 
 .(2)الكزراء

ناط الدستكر بمجمس النكاب ميمة مراقبة أداء السمطة التنفيذية ألقد االختصاص الرقابي،  - ب
 و الحؽات المستقمة، فمبفرعييا رئيس الجميكرية كمجمس الكزراء ككذلؾ مراقبة الييئ

حؽ باألغمبية المطمقة لعدد أعضائو، كلو  ئيس الجميكرية بناء عمى طمب مسببمسائمة ر 
أك  رإعفاؤه مف منصبو باألغمبية ذاتيا في حالة حنثو باليميف الدستكرية، أك انتياؾ الدستك 

، كلممجمس الخيانة العظمى بعد ادانتو مف المحكمة االتحادية العميا بإحدل تمؾ الحاالت
عضكان منيـ بتكجيو  25مراقبة مجمس الكزراء مف خبلؿ قياـ النكاب كبمكافقة حؽ 

رئيس مجمس الكزراء أك الكزراء لمحاسبتيـ في الشؤكف التي تدخؿ في لى إ استجكاب
اختصاصتيـ، كلممجمس سحب الثقة مف الكزراء أك رئيس الكزراء باالغمبية المطمقة، 

لييا ك ئات المستقمة المستحدثة، اذ لو الحؽ في استجكاب مسؤ ككذلؾ لممجمس مراقبة اليي
عفاؤىـ باالغمبية المطمقة  .(3)كا 

كتمثؿ كاحدان مف أىـ صبلحيات الدستكر العراقي باقرار المكازنة  االختصاصات المالية، - ت
العامة كالحساب الختامي حكؿ النفقات، التي يقدميا مجمس الكزراء، كيحؽ لمجمس النكاب 

اقمة العامة بيف ابكاب كفصكؿ المكازنة العامة كتخفيض مجمؿ مبالغيا، كلو عند جراء المنا
 .(4)الضركرة أف يقترح عمى مجمس الكزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات
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يختص مجمس النكاب بأنتخاب رئيس الجميكرية كنائبيو، المصادقة االختصاصات االخرى، - ث
سف بأغمبية ثمثي اعضاء مجمس النكاب، تفاقيات الدكلية بقانكف يعمى المعاىدات كاأل

كالمكافقة عمى تعييف كؿ مف رئيس كاعضاء محكمة التمييز االتحادية كرئيس االدعاء 
اقتراح مف مجمس  ىغمبية االمطمقة، بناء عمكرئيس ىيئة االشراؼ القضائي باأل العاـ

، رئيس صحاب الدرجات الخاصة باقتراح مف مجمس الكزراءأعمى، السفراء ك القضاء األ
اركاف الجيش، كمعاكنيو، كمف ىـ بمنصب قائد فرقة فما فكؽ، كرئيس جياز المخابرات، 

ب كحالة الطكارئ عبلف الحر إالمكافقة عمى  .(1)عمى اقتراح مف مجمس الكزراء ان بناء
 .(2)بناء عمى طمب مشترؾ مف رئيس مجمس الكزراء بأغمبية الثمثيف

 سكاء النكاب يمارس العديد مف الميات كالكاجبات الميمةمس أف مج ،ككما إسمفنا سابقان        
ـ المالي، لذا كنظران لتطكر العمؿ البرلماني كزيادة تعمقت بالعممية التشريعية أـ بالجانب السياسي أ

الحاجة إلى تقسيـ العمؿ عبر تشكيؿ  ظيرت ي يناط بالبرلمانات االضطبلع بياالت عدد الميات
ف رسة جميع االختصاصات عبر الييئة العامة، بؿ يمكف القكؿ إمكاف ممافمـ يعد باإل لجاف

اء عنيا في العمؿ تشكيؿ المجاف أصبح اداة ميمة كضركرية ال يمكف تجاىميا أك االستغن
ف قراراتيا كتكصياتيا ىي التي تعيف المجمس عمى اتخاذ القرارات المناسبة البرلماني، إذ أ

لتي قد تككف عمى شكؿ مشركعات قكانيف أك لممكضكعات المطركحة عمى جدكؿ اعمالو، ا
. (3)سياسات عامة أك غير ذلؾ مف االمكر التي تعرض عمييا، كىي اساس في الرقابة كالتشريع

المجاف الدائمة كالمجاف المؤقتة  نكاع مف المجاف البرلمانية كىي:كيضـ البرلماف العراقي أربعة أ
 .(4)كالمجاف الفرعية كلجاف التحقيؽ

 اد :مجمس االتح -2
يتشكؿ مجمس االتحاد مف ممثمي االقاليـ كالمحافظات غير المنتظمة في اقميـ، كينظـ      
ككؿ ما يتعمؽ بو بقانكف يسف بأغمبية ثمثي اعضاء  نو كشركط العضكية فيو كاختصاصاتوتككي

                                                 
 ثالثان، رابعان، خامسان. 61، المادة، 2005دستكر العراؽ الدائـ لعاـ  - 1
 ، الفقرة تاسعان، أ.61، المادة 2005دستكر العراؽ الدائـ لعاـ  - 2
كالنظاـ  2005عضاء مجمس النكاتب العراقي )دراسة في دستكر حناف محمد القيسي، حقكؽ ككاجبات ا - 3

 .15، ص2011الداخمي لمجمس النكاب العراقي(، بيت الحكمة ، بغداد، 
 .20-18لممزيد عف تمؾ الجاف كعمميا ينظر،  حناف محمد القيسي، المصدر نفسو، ص- 4
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كاشترط لتككيف مجمس االتحاد كالعمؿ بو، صدكر قرار مف مجمس النكاب  .(1)مجمس النكاب
تفيض الدستكر بالحديث عف الثمثيف في الدكرة االنتخابية الثانية لمجمس النكاب. كال يسبأغمبية 

كثر مف ذلؾ، كأحاؿ نظاـ تشكيمو الى قانكف خاص يصدر مستقببلن، كيمكف أتحاد مجمس اال
ف بأنو سيناط بدكر الكابح عند المصادقة عمى القكانيف التي يتبناىا المجمس االدنى، االمر التكيي 
ال إ .(2)يتناسب مع النمكذج التقميدم لمبرلمانات االكربية كنظاميا بكجكد مجمس ثاني كابحالذم 

لى الخبلفات بيف االطراؼ إسباب ذلؾ أف، كيعزل بعض مر ىذا المجمس لـ يبت بو لحد اآلأف إ
ف ترؾ مسألة إ  (3)المشاركة في العممية السياسية حكؿ صبلحيات كاختصاصات ىذا المجمس

لى إاليـ كالمحافظات فيو كاختصاصاتو االتحاد كعضكيتو ككيفية تمثيؿ االق تشكيؿ مجمس
مجمس النكاب امران في غاية الخطكرة، ألف مف المفركض اف يتساكل مجمس االتحاد مع مجمس 

في العراؽ الجديد، بعبارة  النكاب في سمطة التشريع باعتبارىما ذراعا السمطة التشريعية االتحادية
لى مجمس النكاب يعني انيما غير إتأسيس مجمس االتحاد كاختصاصاتو  رؾف مجرد تأاخرل 

ف مجمس االتحاد المزمع انشاؤه في ضكء الدستكر أ دٌ ف نعأتساكييف في االىمية، كعميو يمكف م
ف الرجحاف سيككف لكفة مجمس النكاب في مجرد مجمسان استشاريان، أل (2005)العراقي لعاـ 

 .(4)لمنظاـ الفيدراليعممية التشريع كىذه مخالفة 
 ثانيًا: السمطة التنفيذية.

، مف رئيس ( الدائـ2005)كفؽ دستكرعمى تتككف السمطة التنفيذية االتحادية في العراؽ         
 دستكر كالقانكف. لاكفؽ عمى لكزرارء كتمارس صبلحياتيا الجميكرية كمجمس ا

 رئيس الجمهورية. -1
سير عمى كرمز كحدة الكطف يمثؿ سيادة الببلد، كيٌ  رئيس الجميكرية ىك رئيس الدكلة        

عمى  ر، كالمحافظة عمى استقبلؿ العراؽ كسيادتو ككحدتو كسبلمة اراضيواف االلتزاـ بالدستك ضمٌ 

                                                 
 .65، المادة 2005دستكر العراؽ الدائـ لعاـ  - 1
 .99، مصدر سبؽ ذكره، صمارينا سبركنفا -2
، كمية العمـك 30-29ليث عبد الحسف الزبيدم، مستقبؿ النظاـ السياسي، مجمة قضايا سياسية، العدداف  - 3

 .54، ص2012السياسية، جامعة النيريف، 
 .54المصدر نفسو ، ص - 4
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نتخاب االدستكر، عمى قياـ مجمس النكاب ب( مف 70نصت المادة )ك  .(1)حكاـ الدستكرا ؽكف
 القانكنية فيمف يتكلى ىذا المنصب تكافر الشركطرئيس الجميكرية مف بيف المرشحيف، مع مراعاة 

بكؿ في النظاـ البرلماني ف ىذا االجراء مقإ. كالمبلحظ ب(68كالتي حددىا الدستكر في المادة )
بكصفو يمثؿ رمز يككف انتخاب الرئيس مف افراد الشعب مباشرة، ف أنو مف االفضؿ أال إكمبدأ 
ف انتخابو مف الشعب يبعد التصكر عف جعؿ رئيس ، فمف شأف ذلؾ العمؿ تقكية مركزه، ألالببلد

ف الدستكر إال إ .(2)الدكلة في مركز تابع بالنسبة لمبرلماف، كسيطرة االحزاب السياسية كمناكراتيا
/سادسان/أ(، إذ نصت عمى 61لبرلماني كىي المادة)كضع مادة ال تنسجـ مع اركاف النظاـ ا

مطمقة لعدد أعضاء مجمس النكاب(، باالغمبية ال ئيس الجميكرية بناء عمى طمب مسببمساءلة ر )
ف منصب رئيس ال تنسجـ مع النظاـ البرلماني كأنما تنسجـ مع نظاـ الجمعية، أ ف ىذه المادةأ

الدكلة في النظاـ البرلماني ىك منصب تشريفي، فكيؼ يمكف تصكر قياـ مسؤكلية أماـ مجمس 
 ني.النكاب، ىذا تناقض صريح مع اركاف النظاـ البرلما

 مجمس الوزارء. -2
، بصبلحيات كاسعة كمسؤكليات كبيرة فيك دستكر العراؽ الدائـيتمتع مجمس الكزراء في        

المسؤكؿ التنفيذم المباشر عف السياسة العامة لمدكلة، كالقائد العاـ لمقكات المسمحة يقكـ بادارة 
. كما (78المادة) مجمس النكاب مجمس الكزراء كيترأس اجتماعاتو كلو الحؽ بإقالة الكزراء بمكافقة

 مسؤكلية رئيس مجمس الكزراء كالكزراء اماـ مجمس النكاب تضامنية كشخصية. (83المادة)نت بيٌ 
 .2005صالحيات السمطة التنفيذية في الدستور الدائم  -3

                                                 
 .67، المادة 2005دستكر العراؽ الدائـ لعاـ  - 1
كص، اف النظاـ البرلماني االصيؿ الذم يمكف اف يقـك فيو تكازف فعمي يقكؿ د. ثركت بدكم في ىذا الخص - 2

بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ال يتحقؽ اال في الببلد ذات الشكؿ الممكي، فرئيس الدكلة الذم يستمد سمطتو 
شعبي يستطيع أف بالكراثة يككف مستقبلن عف البرلماف، كما اف ىذا االخير بحكـ أنو قد تـ تككينو باالنتخاب ال

يقؼ في مركز متعادؿ مع السمطة التنفيذية التي عمى رأسيا الممؾ، اما اذا يككف اختيار رئيس الدكلة بيد البرلماف 
فإف كفة ىذا االخير سترجح حتمان عمى كفة السمطة التنفيذية، كيصبح رئيس السمطة التنفيذية في مركز التابع 

الكزارة( في  -كضع السمطة التنفيذية )رئيس الدكلةعبد العزيز شيحا،  لمسمطة التشريعية. نقبلن عف، ابراىيـ
، 2006منشاة المعارؼ، االسكندرية، االنظمة السياسية المعاصرة دراسة تحميمية بيف النصكص كالكاقع، تكزيع 

 .12ص
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لى قسميف صبلحيات رئيس الجميكرية كصبلحيات رئيس إة التنفيذية تنقسـ صبلحيات السمط    
 ي كاألتي:الكزراء، كى

عدد مف  (73المادة)حدد دستكر العراؽ الدائـ في، صالحيات رئيس الجمهورية - أ
 ي:أتيمارسيا رئيس الجميكرية، ككما ي الصبلحيات التي

يتعمؽ  صدار العفك الخاص بتكصية مف رئيس مجمس الكزراء باستثناء ماإ .1
المالي لية كاالرىاب كالفساد بالحؽ الخاص كالمحككميف بارتكاب الجرائـ الدك 

 دارم.كاإل
المصادقة عمى المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية، بعد مكافقة مجمس النكاب كتعد   .2

 مصادقان عمييا بعد مضي خمسة عشر يكمان مف تاريخ تسمميا.
دعكة مجمس النكاب المنتخب لبلنعقاد خبلؿ مدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان  .3

الحاالت االخرل المنصكص مف تاريخ المصادقة عمى نتائج االنتخابات، كفي 
 عمييا في الدستكر.

 منح االكسمة كالنياشيف بتكصية مف رئيس مجمس الكزراء كفقان لمقانكف. .4
 قبكؿ السفراء. .5
 اصدار المراسيـ الجميكرية. .6
 عداـ التي تصدرىا المحاكـ المختصة.حكاـ اإلأالمصادقة عمى  .7
 يفية كاالحتفالية،يقكـ بميمة القيادة العميا لمقكات المسمحة لبلغراض التشر  .8
 ممارس ام صبلحيات رئاسية أخرل مذككرة في ىذا الدستكر. .9

الصبلحيات التي  (2005لعاـ) حدد دستكر العراؽ الدائـ ،صالحيات مجمس الوزراء  - ب
 (1)تي:يمارسيا مجمس الكزراء، باآل

تخطيط كتنفيذ السياسة العامة لمدكلة كالخطط العامة كاالشراؼ عمى عمؿ  .1
 ت غير المرتبطة بكزارة.الكزرات كالجيا

 .اقتراح مشركعات القكانيف .2
 نظمة كالتعميمات كالقرارات بيدؼ تنفيذ القكانيف.اصدار األ .3

                                                 
 .80، المادة 2005دستكر العراؽ الدائـ لعاـ - 1
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 اعداد مشركع المكازنة العامة كالحساب الختامي كخطط التنمية. .4
لى مجمس النكاب بالمكافقة عمى تعييف ككبلء الكزارات كالسفراء إالتكصية  .5

يس اركاف الجيش كمعاكنيو كمف ىـ بمنصب كاصحاب الدرجات الخاصة، كرئ
 قائد فرقة فما فكؽ، كرئيس جياز المخابرات الكطني، كرؤساء االجيزة االمنية.

 التفاكض بشأف المعاىدات كاالتفاقيات الدكلية كالتكقيع عمييا أك مف يخكلو. .6
 ثالثًا: السمطة القضائية. 

مف مجمس  (،2005)عاـ العراؽ الدائـ ل تتككف السمطة القضائية االتحادية بمكجب دستكر       
كىيئة  كجياز االدعاء العاـ كمحكمة التمييز االتحادية القضاء االعمى كالمحكمة االتحادية

كسكؼ نتناكؿ . (1)قانكفلاكفؽ عمى االشراؼ القضائي، كالمحاكـ االتحادية االخرل التي تنظـ 
 كىما: (2005 لعاـ) اىـ مؤسستيف قضائيتيف حددىما الدستكر العراقي

قانكف  استحدثيا ،ىك ركف اساسي مف اركاف السمطة القضائية ،مجمس القضاء االعمى -1
يتكلى ىذا ( 2005، كاخذ بيا ايضان دستكر )المؤقت 2004ادارة الدكلة االنتقالي لعاـ 

 (2)كيمارس الصبلحيات االتية: المجمس إدارة شؤكف الييئات القضائية،
 مى القضاء االتحادم.ادارة شؤكف القضاء كاالشراؼ ع - أ
ترشيح رئيس كاعضاء محكمة التمييز االتحادية كرئيس االدعاء العاـ كرئيس ىيئة  - ب

 االشراؼ القضائي كعرضيا عمى مجمس النكاب لممكافقة عمى تعيينيـ.
اقتراح مشركع المكازنة السنكية لمسمطة القضائية االتحادية كعرضيا عمى مجمس  - ت

 النكاب لممكافقة عمييا.
كىي ىيئة قضائية مستقمة ماليان كاداريان، استحدثيا الدستكر ، االتحادية العميا المحكمة -2

، تتككف حسب الدستكر العراقي الدائـ حكمة االتحادية العميا في امريكاعمى نمط الم
مف عدد مف القضاة كخبراء في الفقو االسبلمي، كحددت مياـ المحكمة  (،2005)لعاـ

 ىميا:أمف الدستكر ك  (93المادة )االتحادية العميا في 
 الرقابة عمى دستكرية القكانيف كاالنظمة النافذة. - أ

                                                 
 .89، المادة 2005دستكر العراؽ الدائـ لعاـ  - 1
. ككذلؾ ينظر ، دستكر العراؽ الدائـ لعاـ 191-190اثير عبد الزىرة ادريس، مصدر سبؽ ذكره، ص ص  - 2

 .91-90، المكاد 2005
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 تفسير نصكص الدستكر. - ب
الفصؿ في المنازعات التي تحصؿ بيف الحككمة االتحادية كحككمة االقاليـ  - ت

 كالمحافظات، كالبمديات كاالدارات المحمية.
 الفصؿ في المنازعات التي تحصؿ بيف االقاليـ كالمحافظات. - ث
لى رئيس الجميكرية كرئيس مجمس الكزراء إفي االتيامات المكجية  الفصؿ - ج

 كالكزراء.
 المصادقة عمى النتائج النيائية لبلنتخابات العامة لعضكية مجمس النكاب. - ح
الفصؿ في تنازع االختصاص بيف القضاء االتحادم كالييئات لبلقاليـ  - خ

 كالمحافظات غير المنتظمة في اقميـ.
ص فيما بيف الييئات القضائية لبلقاليـ أك المحافظات الفصؿ في تنازع االختصا - د

 غير المنتظمة في اقميـ.
 . ()رابعًا: الهيئات المستقمة

بأستحداث ىيئات  تاريخ التطكر الدستكرم في العراؽكؿ مرة في يقضي الدستكر كأل       
بات، خاصة تخضع لرقابة مجمس النكاب، كىي المفكضية العميا المستقمة لبلنتخا مستقمة

المفكضية العميا لحقكؽ االنساف، كىيئة النزاىة، كما كادرجت كؿ مف البنؾ المركزم العراقي 
عطى الدستكر صبلحيات أك  ،كديكاف الرقابة المالية كىيئة االعبلـ كاالتصاالت كديكاف االكقاؼ

ىذه  أستحدث الدستكر.(1)استحداث ىيئات مستقمة اخرل حسب الحاجة كالضركرة بقانكف
سات لممارسة بعض االختصاصات التي تخرج بطبيعتيا مف مياـ السمطتيف التنفيذية المؤس

 .(2)كالتشريعية
تحػديث فػي جكانػب ال ؿ، ادخ(2005)الدستكر الدائـ لعاـ ف إما تقدـ  يمكننا القكؿ، تأسيسيان ل    

 غرارمى ذ استحداث العديد مف المؤسسات الحديثة عإمؤسسات الدكلة الرسمية، عديدة ككثيرة في 
                                                 

   )بأنيا ىيئات  الهيئات المستقمة،ييعرؼ ناثاف براكف )الباحث االقدـ في معيد كارنيغي لدرسات السبلـ العالمي
عف السمطات الثبلثة، ك أصبح شائعان استحداث مثؿ ىذه الييئات  رسمية  أنشئت لكي تعمؿ بصكرة مستقمة

عالميان لغرض حماية الشؤكف التي تضطمع  بيا مف الضغكط السياسية لمدكلة. نقبلن عف ، اثير ادريس عبدالزىرة، 
 .129مصدر سبؽ ذكره، ص

 .103مارينا سبركنفا ، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
 .262بؽ ذكره، صرزكار جرجيس الشكاني، مصدر س - 2
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نشػػاء المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا التػػي كانػػت إالنمػػكذج الغربػػي، منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر 
عمػػػى كفػػػؽ نمػػػط المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا االمريكيػػػة،  كادخػػػاؿ العديػػػد مػػػف المفػػػاىيـ الغربيػػػة فػػػي 

ئؼ المؤسسػػات السياسػػية مػػػف حيػػث كيفيػػة اقامتيػػػا كاختصاصػػاتيا، فيػػي بػػػذلؾ خمقػػت تمػػايز كظػػػا
تحػػديات ف ىنػػاؾ العديػػد مػػف الإال إسياسػػية جديػػدة كتطػػكير بنػػى متخصصػػة لتنفيػػذ ىػػذه الكظػػائؼ. 

 الدسػتكر عمػى ارض الكاقػع كالتػي ابقػت -التخصػص كالتمػايز الػكظيفي –حالت دكف تطبيػؽ ذلػؾ 
سػػبب ذلػػؾ الكاقػػػع عػػاجزة عػػف تحقيػػؽ دكرىػػا )التشػػريعي كالتنفيػػذم كالرقػػابي( بفاعميػػة،  ومؤسسػػاتك 

 في العراؽ. ا ىك عدـ االستقرار السياسييىمأكليا ك أكثيرة كعديدة  تمشاكبلآعبله،  المكصكؼ
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 المبحث الثالث: التحديث في المؤسسات غير الرسمية.
غيػػر الحككميػػة كالتػػي  مؤسسػػاتفػػي قػػكة ال نمػػكان متزايػػدان ( 2003)عػػاـ الشػػيد العػػراؽ بعػػد          

)غيػر الحككميػة(،  كيقصػد بالمؤسسػات غيػر الرسػمية .مسػارات الدكلػة أدت إلى تغيرات كاسعة في
كلكف تؤدم ازائيػا دكران مػؤثران  رؾ مباشرة في صنع القرار السياسينو تمؾ المؤسسات التي ال تشاإب

فييا، لذلؾ ال يمكف تجاىميا بسبب أىميتيا كدكرىا في ممارسة القكة كتأثيرىا في مخرجات النظػاـ 
ػالسياسي، كىي تمث ـ ؿ الركابط بيف الحككمة كالمجتمػع كتسػاند أك تعػارض سياسػة الحككمػة، كتضي

األحزاب السياسية كجماعات المصالح كالتنظيمات غير الحككمية مف جماعات كحركات معارضة 
 كغيرىا. 

منظػاـ لييػدؼ ىػذا المبحػث إلػى تكضػيح التحػديث الػذم حػدث فػي مؤسسػات غيػر الرسػمية        
دل التخصص كالتمايز الذم تحقؽ نتيجة سياسة التحديث التي أدخمت عمى كم العراقي، السياسي

 لب ككاآلتي:امط ةسنتاكؿ التحديث في المؤسسات غير الرسمية عبر ثبلث تمؾ المؤسسات.
 السياسية. حزاباألفي  : التحديث ولالمطمب األ 

 منظمات المجتمع المدني. في : التحديث  المطمب الثاني
 في المؤسسات اآلخرى. حديث: الت المطمب الثالث

 .وسائل االعالم والرأي العامفي التحديث واًل : أ
 .المؤسسة الدينيةفي التحديث ثانيًا : 
 /العشائري.النظام القبميالتحديث في : ثالثًا 
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 االحزاب السياسية.في ول: التحديث المطمب األ 
ي الدراسات السياسػية الػى اىتمػاـ ادبيػات لقد أدل االرتباط بيف الحزب كالتحديث السياسي ف      

 ككنػوالتنمية السياسية عمى كجو الخصكص بالدكر التحديثي لمحزب السياسي، بػؿ لقػد نظػر اليػو ب
أكثػػر المؤسسػػػات أىميػػة فػػػي ىػػػذا المضػػمار، أك أنػػػو رمػػز لمتحػػػديث السياسػػػي مثممػػا تمثػػػؿ السػػػدكد 

طػػار مػػع مؤسسػػات كعناصػػر األ كالمصػػانع رمػػكزان لمتحػػديث االقتصػػادم، ككضػػع الحػػزب فػػي ىػػذا
التحػديث كالتنميػػة السياسػية، مثػؿ القػكات المسػمحة، البيركقراطيػة، القيػػادة  تأخػرل أنيطػت بيػا ميػا

  .(1)الكاريزمية، ام القيادة التاريخية أك المميمة
ف االسػػيامات االكثػػػر شػػػيكعان لمنياجيػػة التحػػػديث كالتنميػػػة السياسػػية، فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػاالحزاب إ     
سية في الببلد المتخمفة، انما تػدكر حػكؿ دكر االحػزاب كػأدكات أك كسػائؿ لمتنميػة كالتحػديث، السيا
كاحدة، مع ادكات اخرل مثؿ البيركقراطية أك الجيش أك القيادة الكارزمية،  -بتمؾ الصفة – دإذ تع

زمػة أ، ك زمة المشػاركة السياسػيةأزمات التنمية، كعمى رأسيا أزمة التكامؿ القكمي، ك أسيـ في حؿ تي 
يا أىػـ ادكات التحػديث، عمػى االطػبلؽ، فػي ككنلى االحزاب السياسية بإنظر يالشرعية، بؿ احيانان 

تػػػػػرتبط تاريخيػػػػػان بتحػػػػػديث  لػػػػػى أف االحػػػػػزاب السياسػػػػػية نفسػػػػػيا "إالمجػػػػػاؿ السياسػػػػػي، كيعػػػػػزل ىػػػػػذا 
اصػرة "كعمى ذلؾ، فالحزب السياسي قكة حاسمة لمتحديث في المجتمعات المع المجتمعات االكربية

ىنتنغتػكف، ذكر اذ يػ .(2)لى االحزاب نفسػياإكافة، التي يعزل اختيار نمط التحديث الذم تأخذ بو، 
ف المؤسسة الرئيسة القادرة عمى  مكاجيػة المشػكبلت التػي تثيرىػا عمميػة التحػديث أفي ىذا الصدد 

ىػػػي  كاالنتقػػػاؿ الػػػديمقراطي كاتسػػػاع الػػػكعي السياسػػػي كالمشػػػاركة السياسػػػية عمػػػى كجػػػو الخصػػػكص
ىميتيػا أف االحزاب تيقدـ أساسان أك قاعدة لممشاركة السياسية تختمػؼ فػي إذ إ .(3)االحزاب السياسية

تبعػػػان لتطػػػكر المجتمػػػع، فمػػػع تقػػػدـ المجتمػػػع عمػػػى طريػػػؽ التحػػػديث، تنتقػػػؿ المشػػػاركة مػػػف قكاعػػػدىا 
ية )مثػػؿ كثػػر عصػػر ألػػى قكاعػػد إالتقميديػػة )مثػػؿ عبلقػػات السػػيطرة كالتبعيػػة، كالجماعػػات المحميػػة(، 
ف االحػزاب السياسػية تمثػؿ أذ إالطبقة كالحزب(، كىك ما يعني )رقيان( في مسػتكل المشػاركة نفسػو، 

 .(4)مقارنة بباقي التنظيمات ؼأىـ التنظيمات كاسعة النطاؽ التي يمكنيا تحقيؽ ىذا اليد

                                                 
 .6ص، 1987، عالـ المعرفة ، الككيت،  االحزاب السياسية في العالـ الثالثاسامة الغزالي حرب،  - 1
 .39المصدر نفسو ، ص - 2
 .92صمكئيؿ ىنتنغتكف، النظاـ السياسي لمجتمعات المتغيرة، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 3
 .40اسامة الغزالي حرب، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 4
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عػاـ  عػدبمػدل التحػديث الحاصػؿ فػي النظػاـ الحزبػي فػي العػراؽ  مػاىنا ىك،  ف ما ييمناإ        
حػػػزاب انفتاحػػػان ممػػػاثبلن عمػػػى صػػػعيد حريػػػة تأسػػػيس األ( 2003عػػػاـ ) شػػػيد العػػػراؽ بعػػػد(؟ 2003)

تـ تأسيس عشرات االحزاب كالحركات كالتجمعػات السياسػية، يقػدر عػددىا  إذكالتجمعات السياسية 
( حزب كحركة سياسية بعد أف كػاف نظػاـ الحػزب الكاحػد ىػك السػائد، 200) أك يزيد عف ما يقارب

لتي كانت في الغالب تمتؼ حكؿ شخصية عراقية )مف المعارضة العراقية في الخارج(، أك حػكؿ كا
شخصػػػػية عراقيػػػػة فػػػػي الػػػػداخؿ، كلكنيػػػػا ظيػػػػرت فػػػػي ظػػػػؿ كضػػػػع حسػػػػاس يكتنفػػػػو صػػػػراعان سياسػػػػيان 
كصدمات دمكية مع مشكبلت اجتماعية برزت بشكؿ كبير بعد اف كانت مكبكتة سابقان، كفػي ظػؿ 

 .(1)كضعؼ متزايد في كافة البنى مع تأثيرات اقميمية كدكلية ارتفاع معدؿ الجريمة،
النظػػاـ فػػي العػػراؽ حراكػػان سياسػػيان، كفػػتح البػػاب عمػػى  احػػتبلؿلقػػد أفػػرزت تطػػكرات مػػا بعػػد        

مصػػراعيو لتأسػػيس حركػػات كتنظيمػػات سياسػػية كمدنيػػة كقيػػاـ أنشػػطة متنكعػػة ناىيػػؾ بعػػكدة القػػكل 
لػػى ممارسػػة عمميػػا كنشػػاطيا مػػف داخػػؿ إقػػدمت مػػف الخػػارج  كالتجمعػػات كاالحػػزاب السياسػػية التػػي

العػػراؽ بعػػد اف كػػاف محرمػػان أم نشػػاط أك تنظػػيـ سياسػػي معػػارض أك غيػػر مػػكاًؿ لمسػػمطة الحاكمػػة، 
ظيػػػرت فػػػي السػػػاحة السياسػػػية العراقيػػػة أحػػػزاب كىياكػػػؿ تنظيميػػػة بمسػػػميات ( 2003)عػػػاـ الفمنػػػذ 

زاب كبيػػر كقػػكم كبعضػػيا االخػػر صػػغير متعػػددة بعضػػيا إسػػبلمي كاالخػػر عممػػاني، كبعػػض االحػػ
كضعيؼ ال يحمؿ مػف معنػى الحػزب سػكل االسػـ أك المقػر أك بعػض البيانػات الصػحفية، بعضػيا 
لديو شعبية كاسعة كبعضيا االخػر يفتقػد  لػذلؾ، بعضػيا معػركؼ لػدل الشػارع العراقػي كليػا تػأريخ 

ال بعػد إخػر لػـ يظيػر طكيؿ كخبرة في مجاؿ العمؿ السياسي في صػفكؼ المعارضػة، كالػبعض اال
فرت اكجػػدت عشػػرات االحػػزاب التػػي افػػاد مؤسسػػكىا مػػف اجػػكاء الحريػػة التػػي تػػك  ( إذ2003)عػػاـ ال

فػػػػي العػػػػراؽ االمريكػػػػي االحػػػػتبلؿ دارة إكمػػػػف قبميػػػػا ، اذ اعطػػػػى الدسػػػػتكر العراقػػػػي الػػػػدائـ  .(2)ليػػػػـ
ييػػػا، اذ نصػػػت ، حريػػػة حػػػؽ تكػػػكيف الكيانػػػات السياسػػػية كاالنضػػػماـ المػػػات المتعاقبػػػة بعػػػدىاكالحكك 
: )...اف الحػػؽ بحريػػة تشػػكيؿ النقابػػات كاالحػػزاب قػػانكف ادارة الدكلػػة االنتقػػاليمػػف  (/ج13)المػػادة 

                                                 
مد عبداهلل ناىي، المشيد الديمقراطي العراقي بعد التغيير )جدؿ التأصيؿ كالممارسة(، مجمة قضايا اح - 1

. كينظر كذلؾ، فراس البياتي: 61،ص 2006، كمية العمـك السياسية ، جامعة النيريف، 21سياسية، العدد 
 .122مصدر سبؽ ذكره، ص

غياب قانكف االحزاب، مجمة العمـك السياسية،  نغـ محمد صالح، التعددية الحزبية في العراؽ في ظؿ - 2
  .62، ص2011، 43، كمية العمـك السياسية، جامعة بغداد، العدد43العدد
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أمػػا الدسػػتكر العراقػػي الػػدائـ فأيضػػان نػػص عمػػى  كاالنضػػماـ الييػػا كفقػػان لمقػػانكف، ىػػك حػػؽ مضػػمكف(.
س الجمعيػػػات : )عمػػػى حريػػػة تأسػػػي( كالن ا/  39)اذ نصػػػت المػػػادة  -تكػػػكيف االحػػػزاب -ذلػػػؾ الحػػػؽ 

 كاالحزاب السياسية كاالنضماـ الييا، مكفكلة كينظـ ذلؾ بقانكف(.
فػي العػراؽ بعػد العػاـ ف أطبلؽ حريػة تأسػيس كتشػكيؿ االحػزاب كالتنظيمػات السياسػية أكبما       

ذات تجربػػػػة فريػػػػدة فػػػػي  ساسػػػػية لمعمميػػػػة السياسػػػػية الديمقراطيػػػػةمرتكػػػػزات األالىػػػػك مػػػػف (، 2003)
يكر ىذه التنظيمات السياسػية اليائمػة ) التعدديػة المفرطػة(، أسػيمت فػي تشػرذـ ف ظإال إ، المنطقة

 .(1)الحياة السياسية في العراؽ
كانت استجابة لمقكل التحديثية التي (، 2003بعد العاـ )حزاب السياسية في العراؽ اإل فإ    

زاب استجابة ما في الغرب فإف النظرة السائدة ىي العكس فميست االح، أفرضتو قكل خارجية
ىي سبب رئيس في تحقيؽ التحديث السياسي. فاالحزاب  -االحزاب –نما كانت ا  لمتحديث ك 

، كتشغميا لكي تقـك (كالعراؽ مف ضمنياداف عمـ الجنكب )السياسية ليس سمعان جاىزة تستكردىا بم
كىذا  ك نتاج لمظركؼ الخاصة بكؿ بمد.أنما ىي انعكاس االتحديث السياسي، ك عممية التنمية ك ب

االمر يؤكد مقكلة )ريمكف آركف(، أف المؤسسات الغربية بصكرة عامة ال يمكف نقميا إلى البمداف 
 .(2)النامية بسبب كاقعيا االقتصادم كاالجتماعي

كعميو يمكف القكؿ أف العراؽ شيد تحديثان في نظامو الحزبي اذ انتقؿ مف نظاـ الحزب        
، كلكف العيب كالخمؿ في ىذا التحديث)التحديث الحزبي(، يعكد الكاحد إلى نظاـ التعددية الحزبية
إف إالىمية المكالة لمجية التي أسيمت في التحكؿ الديمقراطي، إنما إلى الجية التي أسيمت فييا. 

تعكد الى حقيقة إف التحكؿ الديمقراطي عندما يككف نتيجة ضغط داخمي، فإنو يككف محككمان 
الكاقع السياسي كاالجتماعي لمبمد، إما فيما اذ كاف مفركضان مف  بالحاجة الداخمية كمعبران عف

الخارج فأنو يككف نباتان زرع في غير ارضو، كعميو فإف فرصتو لمنماء كاالزدىار تككف محدكدة، 
كىك االمر الذم ينطبؽ عمى حالة العراؽ ذلؾ أف التحكؿ الذم دشنتو الكاليات المتحدة، إنما جاء 

عميو ادل إلى حالة مف االنفبلت الفكضكم الذم نتج عنو كضع طبيعة معبران عف حاجتيا، ك 

                                                 
 .63نغـ محمد صالح، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
إشكالية الفيدرالية في الدستكر العراقي، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  رشيد عمارة ياس الزيدم،نقبلن عف،  - 2

 .116، ص(، 2005تشريف االكؿ )مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت،  ،320
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تمؾ التعددية الحزبية كانت ليا آثار سمبية في اغمبيا عمى  .(1)العراؽ كدكلة كاحدة مكضع تساؤؿ
 العممية السياسية كعمى كاقع المجتمع العراقي. 

 المطــمب الثاني : التحديث في منظمات المجتمع المدني.
مقراطيػػة كمقكلػػة حريػػة كحقػػكؽ إنسػػاف، كحػػد مػػف غمػػكاء السػػمطة كتعسػػفيا، تسػػتمـز كجػػكد الدي     

لممجتمػػع المػػدني تعريفػػات ك  .(2)مؤسسػػات مجتمػػع مػػدني كأحػػدل محػػددات الديمقراطيػػة كشػػركطيا
نيػػػػا كػػػؿ المؤسسػػػات السياسػػػػية كاالقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػػة التػػػي تعمػػػؿ فػػػػي عػػػدة منيػػػا، إ

إسػػتقبلؿ عػػف سػػمطة الدكلػػة لتحقيػػؽ أغػػراض متعػػددة، منيػػا أغػػراض سياسػػية  ميادينيػػا المختمفػػة فػػي
كالمشاركة في صنع  القرار، كمنيا أغراض نقابية كالدفاع عف مصالح أعضائيا، كمنيػا أغػراض 
ثقافيػػػػة كمػػػػا فػػػػي اتحػػػػادات الكتػػػػاب كالمثقفػػػػيف، كمنيػػػػا أغػػػػراض إجتماعيػػػػة كاإلسػػػػياـ فػػػػي العمػػػػػؿ 

نى الحديثػػة، ي تعريػؼ أخػر يحصػر مفيػكـ المجتمػع المػدني بػالبي كفػ .(3)االجتمػاعي لتحقيػؽ التنميػة
م قػػػريف الحداثػػػة، كفػػػي ىػػػذه الحالػػػة ييعػػػرؼ المجتمػػػع المػػػدني بأنػػػو مجمػػػؿ انيػػػا مجتمػػػع متمػػػدف، أ

التنظيمػػػػات غيػػػػر األرثيػػػػة كغيػػػػر الحككميػػػػة، التػػػػي تنشػػػػأ لخدمػػػػة المصػػػػالح أك المبػػػػادئ المشػػػػتركة 
 .(4)ألعضائيا
مدل التحديث الحاصؿ في منظمات المجتمع المػدني  ما، اآلتي اؤؿكىنا يمكف طرح التس        

مػف  العديػدشيدت تشكيؿ كعػكدة  ذلؾ العاـبعد إف الساحة العراقية ؟ (2003العاـ)في العراؽ بعد 
مؤسسػػػػات المجتمػػػػػع المػػػػدني مثػػػػػؿ المنظمػػػػات كالمؤسسػػػػػات الثقافيػػػػة غيػػػػػر الحككميػػػػة، كالحركػػػػػات 

ف السػػػاحة إبػػػاف مػػػدة الحكػػػـ بيػػػة..الخ التػػػي كانػػػت غائبػػػة عػػػالسياسػػػية كالػػػركابط، كاالتحػػػادات الطبل

                                                 
 .13-12أحمد ناىي عبداهلل ، التحكؿ الديمقراطي في االردف كالعراؽ، مصدر سبؽ ذكره ، ص ص -1
، مؤسسة 1ياسيف البكرم، عبد العظيـ جبر حافظ، في الثقافة الديمقراطية، سمسمة في الثقافة الديمقراطية   - 2

 .111، ص2011مرتضى لمكتاب العراقي، بغداد، مصر 
، مركز دراسات 304غساف سبلمة، نحك عقد جديد بيف الدكلة كالمجتمع، مجمة المستقبؿ العربي، العدد  - 3

 .29-27، ص 2004الكحدة العربية، بيركت، 
حدة العربية، أحمد شكر الصبيحي، مستقبؿ المجتمع المدني في الكطف العربي، بيركت، مركز درسات الك  - 4

. ككذلؾ ينظر، عمي عبدالعزيز الياسرم، دكر مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية 29، ص2000
 .24(، ص2009، ببل دار نشر، بغداد ، )تشريف االكؿ 1كاالمف )العراؽ انمكذجان(، ط
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، عمػى ضػركرة (2003/ نيسػاف/9)كقد نصت الكثائؽ الرسمية الصادرة فػي العػراؽ بعػد. (1)السابؽ
ع الكضػع . كشػجٌ (2)كجكد مؤسسات مجتمع مػدني، تنسػجـ مػع عمميػة التغييػر الحاصػمة فػي العػراؽ

تأسسػت فػي الخػارج عمػى إعػادة تنظػيـ نفسػيا مػف  الجديد فػي العػراؽ، العديػد مػف المؤسسػات التػي
مػع جديد بما يتبلئـ مع المرحمة الراىنة، كأصبح نشػاط العديػد منيػا يتركػز فػي العمػؿ التطػكعي كج

كلػػى . اذ ظيػػرت خػػبلؿ األشػػير األ(3)لػػى جانػػب العمػػؿ السياسػػيالتبرعػػات فػػي الػػداخؿ كالخػػارج، إ
لتػػي تعنػػى بمختمػػؼ القطاعػػات كالنشػػاطات العشػػرات ثػػـ المئػػات مػػف المؤسسػػات غيػػر الحككميػػة، ا

كالقضػػػايا االجتماعيػػػة. إف كجػػػكد عػػػدد كبيػػػر مػػػف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني فػػػي العػػػراؽ، كالتػػػي 
كصػفيا بعػض المختصػيف بظػاىرة االنفجػار السػرطاني غيػر المنػتظـ لمؤسسػات المجتمػع المػدني، 

 .(4)بمياكدكاعييا كآثارىا كمستق كأثير حكليا تساؤالت كثيرة، حكؿ أسبابيا
ة فية التي تحدث في مجتمع مػا فػي مػدإف التحديث ىك مجمكعة مف التغييرات الكمية كالكي       

ف عمميػػة التحػػديث اسػػية كاالجتماعيػػة كالمدنيػػة. كمػػا إمعينػػة كتسػػيـ فػػي تفعيػػؿ دكر مؤسسػػاتو السي
راؾ تعتمػػد بدرجػػة كبيػػرة عمػػى مسػػتكل مأسسػػة منظمػػات المجتمػػع المػػدني كمػػدل مشػػاركتيا فػػي الحػػ

االجتماعي كالسياسي كفي الشأف العاـ. إذ تقـك مؤسسات المجتمع المػدني بػدكر ميػـ فػي تحػديث 
المجتمعات كتحقيؽ التطكر مف أكضاع تقميدية الى أكضاع حديثة، كمف ىنػا يمكػف فيػـ التحػديث 
في ىذا الصدد عمى أنػو عمميػة تطػكر يحػدث فػي ظميػا تكييػؼ لممؤسسػات مػع الظػركؼ المتغييػرة 

تتػكافر نتيجػة لزيػادة المعرفػػة االنسػانية التػي تميػد لئلنسػاف إمكانيػػة السػيطرة عمػى إلبيئػة التػػي التػي 
. إال إف أكضاع المجتمع المدني في العراؽ شيدت انتكاسات كتراجعػان كبيػران كشػركاء (5)يعيش فييا

                                                 
في العراؽ، مجمة االستاذ، عباس فاضؿ محمكد، دكر منظمات المجتمع المدني في تعزيز البناء الديمقراطي  - 1

 .623، ص2012ابف رشد ، -،جامعة بغداد، كمية التربية203العدد 
الصادر عف سمطة االئتبلؼ المؤقتة المنحمة، كقانكف ادارة الدكلة  2003لسنة  45راجع في ذلؾ االمر  - 2

، 2005ر العراؽ الدائـ لعاـ ، الفقرة ج. كينظر ايضان، دستك 13، المادة 2004العراقية لممرحمة االنتقالية لعاـ 
 ، الفقرة اكالن.45، الفقرة اكالن، فضبلن عف المادة 39، الفقرة ثالثان، كايضان المادة 22المادة

مركز  ،1العممية السياسية في العراؽ كمشكبلت الكصكؿ الى دكلة القانكف، طخيرم عبد الرزاؽ جاسـ،  - 3
 .107ص، 2009العراؽ لمدراسات ، بغداد ، 

دكر مؤسسات المجتمع المدني في العراؽ، في تطكر المجتمع المدني في العراؽ  ،شرل محمكد الزكبعيب - 4
،)مؤسسي، حقكقي، تشريعي(، أكراؽ مقدمة لكرشة عمؿ، عقدت في عماف، لبلكاديميف العراقيف، 2003-2008
 .19، ص2008

 .24ذكره، صثامر كامؿ محمد، المجتمع المدني كالتنمية السياسية ، مصدر سبؽ  - 5
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مػات غيػر فعمييف في  الجيكد التحديثية كالتنمكيػة، كعمػى الػرغـ مػف التكسػع اليائػؿ فػي عػدد المنظ
كضػاع يػا ظػؿ ىامشػيان كمتشػرذمان بسػبب األداء التنمػكم ل(، إال أف األ2003العػاـ )الحككمية بعػد 

ممػا انعكػس سػمبان عمػى  ()نسػانيرجعيات المختمفة كفقداف األمف اإلالمأزكمة لممجتمع، كتداخؿ الم
ني مػف كجػكد ىػذه لى ضعؼ فائػدة المجتمػع المػد. كىك ما أدل بالنياية إ(1)مجمؿ العممية التنمكية

االالؼ مػػػػػػف المنظمػػػػػػات، التػػػػػػي تغمػػػػػػب فائػػػػػػدة أصػػػػػػحابيا عمػػػػػػى فائػػػػػػدة مػػػػػػف تفتػػػػػػرض تمثػػػػػػيميـ أك 
 .(2)مساعدتيـ

 التحديث في وسائل االعالم والراي العام.المطمب الثالث : 
 واًل : التحديث في وسائل االعالم.أ

يؼ، كباالخص عمى الذم حدث في العراؽ ليس مف باب التغيير الطف الكبيرإف التغيير      
كاف مممككان لمنظاـ مؤسسات كخطابان،   (3442عاـ) المستكل القطاع االعبلمي، فاإلعبلـ  قبؿ 

خمؼ كراءه تقاليد كاجندة اعتاد عمييا الكثيركف مف ابناء المجتمع، كانت ىناؾ مدرسة  عميوك 
كتبرير سمككو اعبلمية كاحدة ترسـ الخطاب االعبلمي، كىي تصب في خانة التأكيؿ كالتكظيؼ 

السياسي، كحينما حصؿ التغيير كاف تعطش االفكار كاالقبلـ الى التعبير، قد احدث فعبلن فكريان 
كحاسمان في لغة الخطاب كادكاتو، فظيرت لنا عشرات الصحؼ كالمطبكعات التي عبرت عف 

                                                 
  يستند مفيـك االمف االنساني عمى فكرة التمسؾ بحؽ الناس في العيش بحرية ككرامة، كحياة خالية مف الفقر

كاليأس، كاف مف حؽ جميع االفراد التحرر مف الخكؼ كالفاقة كالعكز، مع تمتع الجميع بفرص متساكية بالحقكؽ 
ىك كيفية تفسير كتطبيؽ ىذه الفكرة الكاسعة في مجاؿ  في تطكير كامؿ امكاناتيـ كقدراتيـ، التحدم الرئيس

 1994الممارسة العممية.اف المفيـك الكاسع لؤلمف االنساني الذم أطمقو برنامج االمـ المتحدة االنمائي في عاـ 
يضع التيديدات االمنية لئلنساف تحت سبعة مجمكعات رئيسية ىي: االمف االقتصادم، االمف الغذائي، االمف 

. أنظر في ذلؾ ،عدناف ياسيف مصطفى، المف البيئي، االمف الشخصي كامف المجتمع كاالمف السياسيالصحي،ا
، دار امجد لمنشر كالتكزيع ، عماف، 1األمف االنساني كالتنمية في العراؽ مؤشرات اليشاشة كفاعمية السياسات،ط

 .19، ص2016
ماعية في العراؽ، بحث مقدـ الى مؤتمر بيت عدناف ياسيف مصطفى، بناء الدكلة كخيارات السياسة االجت - 1

 .72(، ص2012، بيت الحكمة، بغداد، )كانكف الثاني،  19-18الحكمة العممي السنكم 
 .21صمصدر سبؽ ذكره، بشرل محمكد الزكبعي،  - 2
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حدث جكان مف تزايد الفضائيات كاالذاعات ركيدان ركيدان، مما ا فضبلن عف الضمير العراقي المغيب،
 .  (1)عدـ التناقس في فرز المعطى االعبلمي الكطني أك البٌناء أك المٌكظؼ

لى احداث نقمة ( إ3442العاـ) ع الكضع الجديد في العراؽ بعد شجٌ كعمى صعيد أخر،      
ذات التكجيات  نكعية ككمية في كسائؿ االعبلـ، فظيرت العديد مف القنكات الفضائية كاالرضية

فضبلن عف المحطات  قناة فضائية كأرضية 04عددىا نحك كبمغ  فيان كثقاسياسيان كدينيان  المختمفة،
محطة اذاعية ككذلؾ الصحؼ اليكمية التي بمغت في بغداد فقط  23االذاعية التي بمغت نحك 

كاف سببان في نشأة  ،(3442عاـ) البعد لذلؾ فإف فسحة الحرية في العراؽ . (2)صحيفة 124نحك 
أذ شيد العراؽ فكرة اعبلمية كبيرة  .(3)كسائؿ االعبلـ المختمفة سمعية كبصرية كمقركءةالعديد مف 

في كسائؿ االعبلـ كافة السمعية كالبصرية كالمقرؤة، إذ انتقؿ القطاع االعبلمي في العراؽ مف 
في ظؿ اعبلـ كاف مممككان لمدكلة مؤسسات كخطابان، إلى حرية اعبلمية كبيرة. إال إف ما ييمنا 

ماىك الدكر الحقيقي لتمؾ الكسائؿ في عممية  االعبلـ في العراؽ،ذه التعددية اليائمة في كسائؿ ى
كما ىك دكرىا مف عممية تحقيؽ الكحدة الكطنية كبناء المحمة العراقية التنمية كالتحديث السياسي؟ 

 عمى -االعبلمي–كما أثر ذلؾ التحديث التي تعتبر أحدل اىـ اكجو التحديث السياسي؟ 
االستقرار السياسي؟.سنؤجؿ االجابة عمى ىذه التساؤالت عمى الرغـ مف اىميتو إلى الفصؿ 

    القادـ.

 ثانيًا: التحديث في الرأي العام.

جػػرت محػػاكالت كثيػػرة لتعريػػؼ الػػرأم العػػاـ، ككانػػت بعػػض ىػػذه المحػػاكالت متقاربػػة كمنطمقػػة       
ف اختمفت ب كصػؼ ب اللػة المفيػـك كىػذا أمػر طبيعػيعض الشػيء فػي تحديػد دمف المنطمؽ نفسو كا 

ف الزاكية التي ينظر مػف ديناميكية )متحركة( متبدلة، كما أف ظاىرة الرأم العاـ بحد ذاتيا ظاىرة أ
                                                 

كامؿ حسكف القيـ، كسائؿ االعبلـ كاليكية الكطنية العراقية بيف عصؼ االحتبلؿ، كالتجربة كتجسيد  - 1
، مركز حمكرابي لمبحكث كالدرسات االستراتيجية، 1جندات، في مجمكعة باحثيف، المكاطنة كاليكية العراقية، طاال

 .200-199، ص 2011بغداد، 
 .124عمي حسيف حسف سفيح، مصدر سبؽ ذكره، ص - 2
ة الصادر عف ادارة االحتبلؿ االمريكي، متكفر عمى شبك 2003لعاـ  7رجع في ذلؾ، نص االمر رقـ  - 3

، ككذلؾ 13، المادة 2004المعمكمات العالمية االنتريت، ككذلؾ قانكف ادارة الدكلة العراقي لممرحمة االنتقالية لعاـ 
 الفقرة اكالن، ثانيان. 38، المادة 2005دستكر العراؽ الدائـ لعاـ 
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. كعمػى الػرغـ مػف (1)خبلليا أم باحث لمرأم العػاـ تختمػؼ عػف تمػؾ التػي ينطمػؽ منيػا باحػث آخػر
ـ إال أنيػػػـ يتفقػػػكف عمػػػى األقػػػؿ فػػػي األمػػػكر االخػػػتبلؼ المتبػػػايف بػػػيف الدارسػػػيف لظػػػاىرة الػػػرأم العػػػا

 (2)اآلتية:
ف الػػرأم العػػاـ يمثػػؿ مجمػػكع آراء جمػػع كبيػػر مػػف األفػػراد حػػكؿ قضػػايا متفػػؽ أك مختمػػؼ إ -1

 عمييا.

 ف ىذه اآلراء تتصؿ بالمسائؿ ذات الصالح العاـ. إ -3

 . ف ىذه اآلراء يمكف أف تمارس تأثيران عمى سمكؾ األفراد كالجماعات كالسياسة العامةإ -2

كعميػػػو، يعيػػػرؼ الػػػرأم العػػػاـ بأنػػػو، اتجػػػاه أغمبيػػػة النػػػاس فػػػي مجتمػػػع مػػػا اتجاىػػػان مكحػػػدان إزاء       
القضايا التي تؤثر في المجتمع أك تيمو أك تعرض عميو، كمػف شػأف الػرأم العػاـ إذا مػا عبػر عػف 

مطات نفسػػػو أف يناصػػػر أك يخػػػذؿ قضػػػية مػػػا، أك اقتراحػػػان معينػػػان، ككثيػػػران مػػػا يكػػػكف قػػػكة مكجيػػػة لمسػػػ
الحاكمة، عممان بأف الرأم العاـ ليس ظاىرة ثابتة بالضركرة كقد تتغير إزاء مسألة ما مف حػيف إلػى 

. إف الرأم العاـ ينصب عمى كػؿ القضػايا العامػة فػي المجتمػع، إال أف مػا ييمنػا ىػك الػرأم (3)آخر
لمعتقػػدات كالقػػيـ، العػػاـ فػػي القضػػايا السياسػػية. كفػػي ىػػذا االتجػػاه يمكػػف تعريػػؼ الػػرأم العػػاـ بأنػػو، ا
 . (4)كاالتجاىات التي يعبر عنيا فرد أك جماعة كبيرة مف الناس حكؿ األمكر السياسية

ككما ذكرنا  مفيكـ التحديث السياسي بخمسة عناكيف أساسية ثامر كامؿ محمد(د. )يحدد         
في العممية زيادة دكر الرأم العاـ أف مف بيف تمؾ العناكيف االساسية التي ذكرىاىك  سابقان 

ماىك دكره  مف ؟ ك  (3442بعد العاـ)  فما ىك كاقع الرأم العاـ العراقي .(5)السياسية كاالجتماعية
 عممية التحديث السياسي ؟.

                                                 
 .114خيرم م عبد الرزاؽ جاسـ، العممية السياسية في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 2003التيارات السياسية كصناعة الرأم العاـ في جميكرية العراؽ بعد عاـ دم إبراىيـ محمكد أحمد، ع - 2

 .30، ص2011، رسالة ماجستير، جامعة النيريف، كمية العمـك السياسية، )التيار العمماني إنمكذجان(
بيركت، كالنشر،  ،ية لمدراسات المؤسسة العربعبد الكىاب الكيالي كآخركف، مكسكعة السياسة، الجزء الثاني،  - 3

 . 803، صببل تاريخ
 .115ص خيرم عبد الرزاؽ جاسـ، العممية السياسية في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره، - 4
 .25ثامر كامؿ محمد ، المجتمع المدني كالتنمية السياسية ، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 5
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( بدءات ظاىرة الرأم العاـ غامضة 3442بعد تغيير النظاـ السياسي في العراؽ العاـ)        
(، عمى أساس 9/0/3442مف جديد بعد ) لتأثرىا بالعممية السياسية العراقية التي أسست

السياسية األمر الذم انعكس سمبان عمى الرأم العاـ كتنظيمو كفاعميتو في -المحاصصة الطائفية
 الحياة السياسية.

في مككناتو، كبما أف البعض ينظر ( )إف المجتمع العراقي مجتمع متنكع )مجتمع تعددم(      
ر ضعؼ كعدـ استقرار لمعراؽ، ككما ذكرنا سابقان إف إلى ىذه التعددية عمى أساس إنيا مصد

العيب كالخمؿ ليس في التعددية بؿ في استراتيجية الحككمات كاألنظمة في إدارة ىذا التنكع، فإذا 
 تـ التعامؿ مع ىذه التعددية عمى نحك تعايشي فإنيا ستككف مصدر قكة كغنى لممجتمع كالدكلة.

اسييف كالزعماء الدينييف كاالجتماعييف ككسائؿ االعبلـ ىذه إستثمر العديد مف القادة السي     
التعددية، كعممكا بصكر مختمفة عمى تككيف رأم عاـ مف منطمقات مختمفة)طائفية، عرقية، 
مذىبية، قكمية( ازاء قضية اك مسألة معينة، إلحداث التأثير في آراء الناس كمكقفيـ تجاه 

قؼ الشخصية لبلفراد كالجماعات، ىذا خمؽ رأم عاـ القضايا المطركحة، كليس عمى اساس المكا
متشظي كغير صائب كغير فعاؿ في الحياة السياسية. كعميو فإف العامؿ الديني كاالجتماعي 

 كالسياسي كاالعبلمي، ليا اثر كبير عمى تككيف الرأم العاـ العراقي. 

                                                 
   ،همية ك أثنية ك ديف كمذىب كطائفة، كىذشمؿ أكثر مف قك ي إذالمجتمع العراقي مجتمع متعدد كمتنكع 

في كاجيو المجتمع العراقي، مثمما ىك حاؿ معظـ الشعكب يالتعددية كالتنكع كانت كالزالت تمثؿ أىـ تحد 
زاؿ ميزة التعدد تستغؿ بشكؿ سمبي، بدؿ استثماره ايجابيان كما ىك الحاؿ في المجتمعات ت المنطقة، كال

كحدة مجتمعية، كاف العزؿ ك التيميش ىك الغالب في العراؽ، لذلؾ كاف سؤاؿ  ية.  فبدؿ التكامؿ فيديمقراطال
اليكية لممجتمع العراقي محط جدؿ كبير لدل األكساط السياسية كاألكاديمية، إضافة إلى ذلؾ كانت ىذه التعددية 

عمى أخرل أك  السياسي، مف أجؿ تقكية قبضة الفئة الحاكمة، كذلؾ بغمبة طائفةالنظاـ تكظؼ سمبيان مف قبؿ 
، كىكذا اختمت العبلقة بيف السمطة المتمركزة ضمف أثنية كطائفة معينة، كالمجتمع المتعدد قكمية عمى أخرل

المستبعد مف المكارد كالقيـ السياسية التي مف الممكف أف يحصؿ عمييا مف السمطة، إذا أسممنا مع عالـ السياسة 
لكظيفة الرئيسة لمنظاـ السياسي ىي التكزيع السمطكم لمقيـ في ( باف اDavid Eastonاألمريكي )ديفيد ايستكف 

العممانية كمشكمة الطائفية في المجتمعات ، صابر فتاح ينظر، إبراىيـالمجتمع، أم عممية صنع القرارات الممزمة. 
، 2008اربيؿ، صبلح الديف/ جامعة ، السياسةالقانكف ك ماجستير، كمية  التعددية )العراؽ كحالة لمدراسة(، رسػػػػالػة

 .55ص
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حة السياسػية العراقيػة بعػدد (، في ظؿ طكفاف السا3442إف الرأم العاـ العراقي بعد العاـ )       
( تنظػػػيـ كتيػػػار 344كبيػػػر مػػػف التنظيمػػػات كالتجمعػػػات السياسػػػية، التػػػي كصػػػؿ عػػػددىا اكثػػػر مػػػف )

سياسػػي، ككػػذلؾ العػػدد اليائػػؿ مػػف كسػػائؿ االعػػبلـ فػػي العػػراؽ، كبػػركز دكر كبيػػر لمقػػادة كالمراجػػع 
. كمػا انػو ())غيػر المسػتنير(الدينية كالعشائرية، جعمت منو رأم عاـ اقرب الى الرأم العاـ المنقاد 

رأم كقتي كمحدد بعكامؿ زمنية، تمثمػو كتحركػو مؤسسػات دينيػة كسياسػية كاجتماعيػة كالمرجعيػات 
. كدلػيبلن عمػػى ذلػػؾ (1)الدينيػة كالتيػػارات كالقػػكل السياسػية كالمجتمػػع المػػدني عبػر كسػػائميا االعبلميػػة

(، حتػػػػػى كصػػػػػمت نسػػػػػبة 12/13/3442شػػػػػيد العػػػػػراؽ اقبػػػػػاالن كبيػػػػػران فػػػػػي االنتخابػػػػػات  التشػػػػػريعية )
% بػدافع الرغبػة فػي المشػاركة السياسػية كبتكجيػو مػف المؤسسػة الدينيػة كالحزبيػة 47المشاركة إلػى 

 كاالجتماعية التي حفزت الشارع العراقي لغرض مشاركتو في االنتخابات.
خػػذ عمػػى كتأسيسػػان لمػػا تقػػدـ لػػـ يكػػف ىنػػاؾ رأم عػػاـ عراقػػي فعػػاؿ فػػي الحيػػاة السياسػػية  يأ       

عاتقػػو دفػػع عمميػػة التنميػػة كالتحػػديث كالتحػػكؿ الػػديمقراطي بأتجاىيػػا الصػػحيح عبػػر مشػػاركتو فػػي 
صياغة ككضع القكانيف كمشاركتو في االنتخابات عمى اسس سميمة بعيػدة عػف المحاصصػة عمػى 
كفقػػػػان المصػػػػمحة العامػػػػة بسػػػػبب عكامػػػػؿ عديػػػػدة منيػػػػا تػػػػأثره بالعمميػػػػة السياسػػػػية التػػػػي اسسػػػػت عمػػػػى 

صػػػة ككػػػذلؾ تػػػأثره بالعديػػػد مػػػف العكامممنيػػػا العامػػػؿ الػػػديني كالعامػػػؿ االجتمػػػاعي كالعامػػػؿ المحاص
السياسي كالعامؿ االعبلمي ىذه العكامؿ ليا اثرىا الكبير كالبالغ عمػى تكػكيف الػرأم العػاـ العراقػي، 
كلٌػػد كػػؿ ذلػػؾ رأم عػػاـ عػػاجز عػػف تغييػػر مػػا تفػػرزه عمميػػة التحػػكؿ الػػديمقراطي كالتحػػديث السياسػػي 

ف آثار قد تككف سمبية. كعميو ال بد مف تكٌكيف كتفعيؿ الرأم العػاـ العراقػي كأخػذ دكره فػي الحيػاة م
 (2)السياسية كلكي يككف صائبان كفعاالن كاف البد مف تكافر الشركط اآلتية:

 أف يككف األفراد حريصيف عمى الدكاـ في الشؤؤكف العامة. .1

                                                 
  كىك رأم األغمب األعـ مف أبناء المجتمع مف األمييف الذيف لـ ينالكا حظان كافران مف التعميـ، مما يجعؿ أصحابو

ينقادكف كراء العكاطؼ كاالنفعاالت دكف أف يناقشكا األمكر بيدكء كرؤية كليس لدييـ القدرة عمى التحكـ العقمي 
ذا ما كجدت مثؿ ىذ ه الجماعة دعاية كاذبة فأنيا تؤدم الى عدـ فيـ األمكر بشكؿ صحيح مما المنطقي، كا 

يتعذر بالتالي كجكد رأم عاـ مستنير، فيذا النكع مف الرأم أكثر األنكاع تأثران بكسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ. ينظر، 
 .49عدم إبراىيـ محمكد أحمد، مصدر سبؽ ذكره، ص

 .199عمي حسيف حسف سفيح، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 .134، صنفسومصدر ال - 2
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اصة بمجتمعيـ ألف االختبلؼ يجب أف يككف متجانسيف متحديف في المصالح الخ .2
الكاسع في الجنس كالديف كالطبقة يؤدم الى صعكبات أماـ تككيف رأم عاـ منسجـ في 

 الشؤكف العامة.

 أف يككف ىناؾ إتفاؽ كاضح عمى طبيعة الحككمة. .3

ف ال تستخدـ في خداع العامة  .4 أف تككف كسائؿ التأثير في الرأم العامة كاسعة كأمينة كا 
 فئة ما.أك لتحقيؽ مصالح ل

 ال بد مف تكافر حرية الرأم العاـ كحرية المناقشة. .5

ينبغي إف يسمح لئلقمية بالتعبير كالدفاع عف كجو نظرىا بالطرؽ السممية)في إطار  .6
 الحكار كالمناقشة(.

 المطمب الرابع : التحديث في المؤسسة الدينية.

التحكؿ العمماني  . ام()نةمجمكعة مف مظاىر التحديث كمف بينيا، العمم "ىنتنغتكف"يحدد       
مف اىـ سمات  دٌ لمعممية السياسية، فصؿ السياسة عف األىداؼ الدينية كتأثيرىا. التي تع

مف اىـ متطمبات التحديث السياسي ، أف ككما ذكرنا سابقان  كخصائص المجتمع السياسي الحديث.
كاف امران رئيسان في تطكر ف ظيكر الدكؿ الحديثة أانتشار القيـ العممانية في الثقافة السائدة، 

تمؾ العممية بأنيا عممية أستبداؿ العالـ الركحي  ر(ماكس فيب)العممانية كتراجع الديف، كقد كصؼ 
)مارسيؿ المؤرخ الفرنسي العممانية بحسب  .(1)بالعالـ المادم كالمؤسسات التي صنعيا االنساف

يـ الدنيكم كعدـ الخمط بيف الديف ىي فصؿ الديف عف الدكلة كاالستقبلؿ التاـ في التنظ غكشيو(
ما الدكلة فيي اجتماع البشر مع بعضيـ أنساف مع الخالؽ، كالدكلة، فالديف ىك اجتماع اإل

كالعمماني كما جاء في . (2) لى كحي أك رؤل كي يجتمعكا في ما بينيـإالبعض، كىـ ليسكا بحاجة 

                                                 
  ىناؾ مف تميز بيف العممنة  كالعممانية ، إف األكلى ىي العممية التي يتـ بيا تحكيؿ المقدس الديني إلى زمني

دنيكم. أما الثانية فيي أيديكلكجية مخصكصة بالدكلة، تفقد فييا المؤسسات كاألفعاؿ كالكعي دالالتيا االجتماعية 
بينا ركيث، ما ىي العممانية، ترجمة د. ريـ منصكر األطرش، المؤسسة العربية ىنرم ينظر، . ذات الحالة الدينية

 .19، ص2005دمشؽ،  -لمتحديث الفكرم، سكريا
 .108باتريؾ ىػ أكنيؿ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
 . 7مصدر سبؽ ذكره، ص، العممانية كمشكمة الطائفية في المجتمعات التعددية، صابر فتاح إبراىيـ -2
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أم عالـ الحكاس الخمس كىك ما  ي كالمرئينلى ىذا العالـ األإما ينتمي ، كسفكرد ىكأقامكس 
 .(1)ييتـ بيذا العالـ كحسب كينتمي لمحياة الدنيا كامكرىا

العمماني ممكنان،  -كفرضيتنا ىنا، ىي كمما كانت عممنة الدكلة كتمبية الفضاء الديمقراطي      
كفي حدكد دراستنا  كانت إمكانية تطبيؽ التحديث السياسي ممكنا ايضان، كالعكس نقيض ذلؾ.

(، شيد العراؽ بركز دكر المؤسسات الدينية بشكؿ جمي، بعد األحتبلؿ 3442لعراؽ بعد عاـ )ا
األمريكي  الذم خمؼ كضعان أمنيان متدىكران كظركفان اجتماعية أثرت في مؤسسات المجتمع كلـ 
ي يبقى ألية سمطة تأثير في المجتمع إال السمطة الدينية المتمثمة بسمطة المساجد كرجاؿ الديف الت

 .(2)تعد مرجعية كاف ليا دكر بارزان في المجتمع

برز دكر المرجعية الدينية في الساحة السياسية العراقية بعد االحتبلؿ االمريكي        
(، كفي ظؿ التحكالت السياسية الكبيرة التي شيدىا العراؽ، برز دكر آية اهلل السيد 3442عاـ)

( في ضبط ايقاع االحداث السياسية الميمة لعراؽالمرجع الديني االعمى في ا )عمي السيستاني/
كالتي تقع تحت تأثير نفكذه لما يتمتع بو مف احتراـ كاسع في صفكؼ الجماىير العراقية، ككذلؾ 
االحزاب كالشخصيات السياسية المؤثرة في الساحة العراقية كأدت المرجعية الدينية دكران بارزان 

العراقية، ككاف لممرجعية العميا في النجؼ االشرؼ كالمتمثمة كأحيانان حاسمان في العممية السياسية 
بالمرجع األعمى السيد عمي السيستاني دكر محكرم كميـ جدان في التطكرات السياسية، كقد صنؼ 
دكره في الجانب االيجابي إذ كانت الفتاكل الصادرة عنو تدعك إلى االحتكاـ لمقانكف كعدـ الثأر 

 .(3)ر كاالحتكاـ الى السمطةكتأييد االنتخابات كالدستك 

كعمى الرغـ مف الدكر الكبير التي أدتيا المؤسسات الدينية في العراؽ في ظؿ التحكالت التي      
(، إال أف تدخؿ الديف بالسياسة سيضعؼ مف حالة التحكؿ 3442شيدىا العراؽ بعد العاـ)

                                                 
 .58، ص2000عبد الكىاب المسيرم،عزيز العظمة، العممانية تحت المجير، دار الفكر المعاصر،بيركت،  -1
حمداف رمضاف محمد، دكر المسجد في تحقيؽ االندماج السياسي في المجتمع العراقي المعاصر) دراسة  - 2

، 2013المكصؿ، المجمد السابع،  ،جامعة13تحميمية مف منظكر اجتماعي(، مجمة كمية العمـك االسبلمية، العدد 
 .12ص

، كمية 54ستار جبار عبلم، االنتخابات العراقية كتاثيرىا في االستقرار كالتنمية، مجمة دراسات دكلية، العدد  - 3
 .108، ص2015العمـك السياسية ، جامعة بغداد، 
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سياسي يتطمب فصؿ السمطة الديمقراطي كعممية التحديث السياسي في العراؽ، إذ أف التحديث ال
 الركحية عف السمطة الدنيكية كىذا احد شركطيا الميمة.

جدالن يكاجو في العراؽ بيف المؤسسة الدينية كالسياسية ( )كلكف، أف عممية )الفصؿ كالحياد(      
ة ف القيادات الدينيأفالمتدينكف يضعكف العممانية في خانة اإللحاد، كالعممانيكف يركف في  .كبيران 

ميمان لدييـ محفزان لمبناء  بثكابتيا كمرجعياتيا المقدسة مف شأنيا أف تثير الفرقة كتقكض مفيكمان 
كالتطكر إال كىك اإلحساس بالمكاطنة، كتعكيض ىذا األخير بمرجعيات مذىبية كطائفية متنافرة، 

فبرزت  .(1)زمتياحدىما األخر، كمف ثـ يقكد ىذا إلى كاقع الفرقة كاالحتراب كتبايف الرؤل كتإينفي 
إال  خطابيا العاـ ىك عراقي عمى الرغـ مف)السني كالشيعي( بشكؿ كاسع ك  تيارات دينية بشقييا

، إثرت سمبان كبشكؿ ال )طائفي، مذىبي( ىك كاقع خاص كمضمكنو ف كاقع تركيبيا الداخميأ
 يستياف بو في عممية تحقيؽ الكالء الكطني.

ما أكالظكاىر السياسية شأف مجتمعي دنيكم مرتبط بالبشر،  ف السياسةأ ،كىكذا يمكف القكؿ      
ف الدكلة العممانية ال تحتاج إلى شرعية خارجية كال لقدسية مف أالديف فمجالو فردم كاخركم كما 

شأنيا أف تبرر كيفية كجكدىا فيي تستمد قكتيا فقط مف اعتناؽ المكاطنيف الذيف يدرككف انيا 
يـ. مما تعني المساكاة بيف جميع المكاطنيف اماـ القانكف، بغض الشكؿ اليادؼ الى اقرار سيادت
ك االثنية، كما تعني صياغة حرية الضمير أك الطائفية أك المذىبية أالنظر عف انتماءاتيـ الدينية 

ك تنحية لمديف عف أفالعممانية في ذاتيا ليست مناىضة لمديف، انيا ازاحة  .(2)كالمعتقد لمجميع
 .مديف حرية تامة في المجتمع كىي تحتـر جميع األديافالدكلة لكنيا تدع ل

                                                 
  ميف مركزييف اساسييف لمعممانية، كلتحديد ادؽ لمفيـك العممانية يأخذ المفكر الفرنسي )مكريس باربييو( بمفيك

كىما الفصؿ، كالحياد. الفيـ االكؿ الذم يقـك عمى" فصؿ الدكلة عف الديف"، يتاح لمدكلة أف تتطكر كأف تنمك 
بحرية كأف تدخؿ في الحداثة السياسية. كبالفصؿ كاالستقبلؿ يتاح لمديف أف يحقؽ كجكده كينشط بحرية. اما الفيـ 

تعمؽ تعمقا مباشران بالدكلة كيخصيا كال تالحياد" حياد الدكلة في المكضكع الديني، كىي الثاني الذم يقـك عمى "
 ينظر، إبراىيـيؤثر في الديف إال مف جية النتائج، فالدكلة محايدة بإزاء الديف، كالديف يتمتع بالحرية في المجتمع. 

 .10،ص سبؽ ذكرهمصدر ، العممانية كمشكمة الطائفية في المجتمعات التعددية، صابر فتاح
 .102، ص مصدر سبؽ ذكره ستار جبار عبلم، االنتخابات العراقية كتاثيرىا في االستقرار كالتنمية، - 1
 .9ص ، مصدر سبؽ ذكره، العممانية كمشكمة الطائفية في المجتمعات التعددية،صابر فتاح إبراىيـ  - 2
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ف بقاء المؤسسة الدينية بيذا التأثير الكبير في الساحة أػالقكؿ  كتأسيسان عمى ما تقدـ، يمكف      
ماـ عممية التحديث أالسياسية كتداخؿ عمميا مع عمؿ المؤسسات السياسية سيككف عقبة 

سة الدينية عمى السياسة في العراؽ كجعؿ حدكد كاضحة تأثير المؤسالسياسي، فبلبد مف أبعاد 
لعمؿ كؿ منيما، ليتسنى تحقيؽ عممية التحديث السياسي كبناء مؤسسات سياسية قادرة عمى 

كتحقيؽ المساكاة بيف جميع المكاطنيف اماـ القانكف بغض النظر عف التكيؼ مع المستجدات، 
  االثنية. كأك الطائفية أك المذىبية أانتماءاتيـ الدينية 

 .()المطمب الخامس: التحديث في النظام القبمي/العشائري

تمثؿ القبيمة أىـ البنى االجتماعية في العراؽ كالكطف العربي، بحضكرىا كتأريخيا، بفعميا         
كانفعاليا، بتأثيرىا كتأثرىا، بالمكقؼ الرافض ليا، كالمحمؿ ليا تبعات االنغبلؽ كالجمكد أك 

 .(1)المتعٌكز عمييا، كالمكظؼ ليا في صراعات سياسية ذاتية أك مشاريع دكلةالمساند ليا ك 
، مؤسسة عبلقية قرابية، لـ تستطيع التشكيبلت ()تؤلؼ القبيمة كتفريعاتيا، كالعشيرة     

األحدث كاألشمؿ)األمة بمفيكميا اإلسبلمي كاالمة بمفيكما القكمي( أف تمغي كجكدىا المؤسسي 
 .(2)مكالكظيفي كالعصبك 

كتعٌرؼ القبيمة بأنيا نسؽ مف التنظيـ االجتماعي يتضمف عادة جماعة محمية كقد تتخذ          
أقميمان معينان كيكتنفيا شعكر قكم بالتضامف كالكحدة، كتستند الى مجمكعة مف العكاطؼ األكلية 

النسب )الدـ( كتعٌد في نظر أعضائيا ذات إستقبللية سياسية، كيعد العمماء االنثركبكلكجيكف إف 
ىك الرابطة االساس التي تربط بيف أفراد العشيرة، كلكف ذلؾ لـ يصمد أماـ كاقع االختبلط 

                                                 
  مفيكمي العشيرة كالقبيمة بصكرة مترادفة لتداخؿ البد مف االشارة مقدمان الى اننا نستخدـ في ىذا المحكر

المفيكميف في اقطار الكطف العربي، إذ يغمب استخداـ مصطمح العشيرة في العراؽ، بينما يغمب استخداـ مصطمح 
 القبيمة في بمداف المغرب العربية.

مشركع دراسة القبيمة في ياسيف سعد محمد البكرم، القبيمة في العراؽ، ديناميتيا كدكره السياسي ) مقدمة ل - 1
 .86(، ص2009، مركز دراسات الكحدة العربية،بيركت، ) ايار 363العراؽ(، مجمة المستقبؿ العربي، العدد 

  تقسـ االنساب الى عدة طبقات أعبلىا الشعب الذم يجمع القبائؿ، فالعمائر كالعشائر كاألفخاذ كالبطكف
ي أك معنى لفظي، إذ تتداخؿ بعض المفاىيـ كيختمؼ عمييا في كالفصائؿ كالرىط، دكف اتفاؽ عمى ترتيب تسمسم

الكطف العربي. أنظر، كامؿ جاسـ المراياتي، النظاـ القيمي لمعشائر العراقية كدكر العشيرة في بناء مجتمع مدني، 
 .121، ص2013، بيت الحكمة، بغداد، 31مجمة دراسات اجتماعية، العدد 

 .87مة في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره، صياسيف سعد محمد البكرم، القبي  - 2
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كالدكافع االقتصادية، في حيف يرل "ابف خمدكف" إف النسب ىك شكؿ مف أشكاؿ التحالؼ كالكالء 
 الب يشير مفيـك. كفي الغ(1)كاالنتماء، كمكاجية االخطار الخارجية التي تيدد االستمرار كالكجكد

إلى تغميب المجمكعة القبيمة لميكية التضامنية، مقابؿ مفيكـ النزعة  (،Tribalismالقبيمة)
الفردانية، ككجد البعض أنو ينازع االيديكلكجيا الكطنية كالقكمية، كمع ذلؾ فإف الداللة عمى مفيـك 

كد فييا التأـز كعند ذلؾ تتحرؾ القبيمة بالصيغة التضامنية قد يترافؽ مع الفترات التاريخية التي يس
النزعة القبيمة بكصفيا مجسدة لميكية كالخصكصية، كمدافعة عنيا عندما تتعرض لمتحديات 

 .(2)الخارجية

نت القبيمة فييما حجر الزاكية         في السياؽ التأسيسي لمفيكمي األمة اإلسبلمي كالقكمي، ككي
تجاكز ىذا المفيكـ كعٌد الديف إطار تجميعيان أك النكاة، فمع أف الخطاب النظرم لئلسبلـ قد 

كمفيكمان إنسانيان يخترؽ العبلقات األكلية كالقرابية كاعطى لؤلخكة االسبلمية داللة اكثر حضكران، 
فقد بقي ذلؾ التنظيـ في الكاقع العممي قاصران كبقيت المؤثرات العشائرية فاعمة حتى في أحرج 

ستخبلؼ الرسكؿ محمد )ص( بعد كفاتو، بحيث كاف المنطؽ المحظات التاريخية، كما في مسألة ا
. (3)السائد في مؤتمر السقيفة كالسجاالت التي دارت بيف المياجريف كاالنصار ىما منطؽ القبيمة

أما التنظير القكمي لمقبيمة، فقد جاء بشكؿ تجميعي ليا عمى قاعدة االنتساب السبللي أك االنتماء 
جعؿ مف االمة القكمية القبيمة االكبر مع فارؽ ميـ ىك أف الكالء المعنكم بالكالء كيحاكؿ أف ي

لمقكمية جاء مقركنان بالكالء لبلرض )الدكلة القكمية أك مشركع الدكلة القكمية(، أما في القبيمة فإف 
الكالء كاف مفرغان مف ىكذا عنصر بكصؼ أف الشكؿ التاريخي لمقبيمة ىك الشكؿ البدكم 

. أف تمؾ االشكاؿ لـ تستطيع اف تمغي القبيمة، كتراكحت (4)اء كالكؤلالمرتحؿ، الباحث عف الم
العبلقة بينيما مف التكظيؼ كاالستثمار كالصراع، دكف اف تستطيع ام منيـ أف تمغي القبيمة التي 
بقيت مع كؿ اشكاؿ التحكالت السياسية كاالقتصادية كالحداثية عنصران قاران كثابتان في معادلة 

ي، دكف اف يعني ذلؾ ثباتان في فعاليتيا التي تراكحت ىي االخرل عبر التاريخ الكجكد االجتماع

                                                 
، مركز 32صباح ياسيف، العشائر العراقية ثقؿ الحضكر كمخطط االحتكاء، مجمة المستقبؿ العربي ،العدد  - 1

 .15، ص 2004درسات الكحدة العربية، بيركت، 
 .17، ص مصدر سبؽ ذكره  صباح ياسيف، - 2
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بيف الكجكد الطاغي كالمييمف كاليامشية. إف التأكيد عمى عدـ قدرة التشكيبلت التاريخية البلحقة 
لمقبيمة، كاألمة في مفيكميا االسبلمي كاالمة في مفيكميا القكمي الحديث، عمى تذكيب كالغاء 

عمى الرغـ مف التعارض المبدئي في تكجيات األطر األحدث فذلؾ يعكد إلى إف الجمكد  القبيمة،
النابع مف البنى السياسية الدكتاتكرية االحادية المحافظة، كالبنى االقتصادية المتخمفة كالريعية، 

ناء يعزز مف بقاء القبيمة كال يسيـ في إضعافيا بؿ العكس يساىـ في إنعاشيا كالتعٌكز عمييا في ب
مشركعو السياسي، فالجمكد المتأصؿ لمبنى السياسية يشكؿ عقبة في تفتيت القبيمة كبناء ىيكؿ 

 . (1)حداثي عمى انقاضيا

( 3442كحتى ال يأخذنا اإلطار النظرم بعيدان عف أرض الكاقع. إذ شيد العراؽ بعد العاـ )    
زداد اعتماد السمطة عمييا بركزان كبيران لمعشائر العراقية عمى الصعيد السياسي كاالجتما عي، كا 

القبيمة مف جانبيا حاجة النظاـ إلييا في البقاء  ثمرتستأ كفي الكقت نفسيابشكؿ كبير، 
ككاف إبرازه سيعني إظيار طبيعة عجز الدكلة كمؤسسات المجتمع المدني عف ر. كاالستمرا

 .(2)مكاجية التحديات المطركحة في المجاؿ التنمكم

، ما ىك دكر القبيمة مف عممية التحديث السياسي في العراؽ؟ أف التحديث إف ما ييمنا       
السياسي ييدؼ إلى تحقيؽ السمطة المركزية، التي تديف ليا مختمؼ الجماعات بالكالء، كالسيما 
في المجتمعات ذات الطبيعة القبمية التي ال تديف كال تخضع لسمطة مركزية مكحدة، كتكحيد الكالء 

ؾ لمدكلة لتجاكز الكالءات المتعددة،عرقية، طائفية، مينية أك عشائرية ، لتحقيؽ السياسي المشتر 
. كاقامة نظاـ يعتمد بنى حديثة محؿ النظاـ الذم يعتمد البنى التقميدية. فيؿ (3)اليكية الكطنية

( ؟ الجكاب عمى ذلؾ بالنفي، كتكمف االشكالية في ذلؾ 3442تحقؽ ذلؾ في العراؽ بعد العاـ) 
عادة تجميعو كتركيبو كفقان اف مشرك  ع التحديث السياسي يقتضي تفكيؾ بنى المجتمع التقميدم كا 

ألسس حديثة تقتضييا ىذه العممية، فإف النظـ السياسية التي حكمت العراؽ عمى اختبلؼ 
مسمياتيا كىيكمياتيا الممكية منيا أـ الجميكرية عممت عمى إعادة إنتاج بنى النظاـ التقميدم 

                                                 
 .99، صقبيمة في العراؽ، مصدر سبؽ ذكرهياسيف سعد محمد البكرم، ال - 1
محمد نجيب بكطالب، األبعاد السياسية لمظاىرة القبمية في المجتمعات العربية، مقاربة سكسيكلكجي لمثكرتيف  - 2

 .6،ص 2011اسات السياسية )معيد الدكحة(، الدكحة، التكنسية كالميبية، المركز العربي لؤلبحاث كدر 
نبيؿ محمد تكفيؽ السمالكطي، قضايا التنمية كالتحديث في عمـ االجتماع المعاصر، دار المطبكعات  - 3

 .25، ص1990المممكة العربية السعكدية،  -الجديدة، الرياض
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تقميدم كمنيا العشيرة، كمازلت ىذه العممية جارية عمى قدـ كساؽ في الكقت كالمجتمع ال
الحاضر، إذ إف النظـ الحاكمة كانت كما زالت تجد مصدر قكتيا في االرتكاز عمى تمؾ 

 البنى)التقميدية(.

كعمى صعيد أخر، ال يمكف ألحد إف ينكر دكر العشيرة في أخذ زماـ المبادرة في تحقيؽ       
االجتماعي في العراؽ في المرحمة الحالية، كتحقيؽ االستقرار خاصة بعد تشكيؿ مجالس التماسؾ 

. إال إف االنقساـ (1)الصحكات كمجالس االسناد مف ابناء العشائر العراقية لمقاتمة االرىاب
كاالنشقاؽ العشائرم بيف الفئات المتماثمة عرقيان كمذىبيان يمثؿ الظاىرة االساسية في عممية 

االجتماعي في العراؽ، ألسباب كدكافع بنيكية ذات مستكيات عدة، اقتصادية، سياسية،  الصراع
قيمية، مثؿ المكانة االجتماعية كسمعة العشيرة، كطمب السيطرة كالنفكذ لمعشائر  -عرقية، معنكية

ذات االمكانات كالمؤىبلت أك محاكلة الفكاؾ مف السيطرة كالنفكذ بالنسبة إلى العشائر 
 .(2)الخاضعة

كعمى الرغـ مف ذلؾ، كاف دكر العشيرة فاعبلن عمى معارضة الطائفية فيي عابرة ليا، كيرل      
الكثير اف ىذه المسألة يمكف اف تككف احد المبررات الرئيسة لبركز دكر العشيرة في المجتمع، 

يجابيان في بينما ال يزاؿ كثير مف افراد النخب المثقفة، يركف اف دكر العشيرة كاف مثؿ منعطفان ا
التماسؾ االجتماعي، فأنو ال يمكف اف تككف بديبلن لممجتمع المدني الذم يضـ الجميع مف اجؿ 

. فقد ظٌمت القبيمة (3)بناء المجتمع المدني المعاصر المنتج، كعميو بناء الدكلة العصرية المدنية
 .(4)كلسنكات طكيمة تعرقؿ نشأة مككنات المجتمع المدني كتعيؽ تطكرىا كأداءىا

كفي ظٌؿ الظركؼ الحرجة التي يمر بيا العراؽ، عممت السمطات ككذلؾ قكات االحتبلؿ       
االمريكي، عمى إعادة تكظيؼ القبيمة كنعراتيا كعصبيتيا لغايات تتعمؽ باالستحكاذ االحادم 
لمسمطة، كغاية تجميع القكة الذاتية في مكاجية خصكميا، عبر قاعدة تفتيت االخريف، كاستعداء 

                                                 
 .10/9/2012، االثنيف 1604صحيفة البينة الجديدة، العدد - 1
 .95سيف سعد محمد البكرم، القبيمة في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره ، صيا - 2
عبد الكاحد مشعؿ، الصراع بيف البداكة كالحضارة كجدلية دكر العشيرة في بناء المجتمع العراقي في لمرحمة  - 3

 .123، ص2012، بيت الحكمة، بغداد، 31الحالية، مجمة سياسات اجتماعية، العدد
 .1مصدر سبؽ ذكره ، ص محمد نجيب بكطالب،  - 4
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. كيمكف (1)عضيـ عمى بعض، كاتباع سياسة االيحاء بالتقريب الى السمطة أك االبعاد عنياب
تسمية ىذه السياسات التي اعتمدت في العديد مف أصقاع العالـ )سياسات التفجير 
السكسيكلكجي(، عف طريؽ اعتماد استراتيجيات متعددة، أىميا التحريؾ الخارجي لميكيات االكلية 

ف نجح أحيانان في حشد العراقي إف تكظيؼ النظاـ السياسي لذا ف.(2)ةتحت غطاء الكطني لمقبيمة، كا 
ف المخاطرة تظؿ قائمة باعبلء الكالءات االكلية عمى حساب المكاطنة أإمكاناتيا لدعمو، إال 

، كمع كؿ تعثر نظاـ تصبح القبيمة المبلذ اآلمف لؤلفراد كتضعؼ القاعدة الشعبية لمنظاـ ةالجامع
قيامو بتكفير االمف كالحماية أك تقديـ الخدمات لؤلفراد كغيرىا مف ك ئؿ او بازدياد نفكذ القب، كما ان

الكظائؼ االساسية المفترض قياـ الدكلة بيا تصبح القبائؿ مراكز قكل يصعب عمى الدكلة 
 .(3)السيطرة عمييا

ف لدل األفراد ، إلى فقداف األم(2003بعد العاـ)لقد أدت الفكضى المدمرة في العراؽ        
كالجماعات التي بحثت عف حماية لكياناتيا في العشائر كالبطكف كالطكائؼ، لذلؾ ظير االستنفار 
العشائرم جميان إلى درجة جعمت القكل كالحركات السياسية كمؤسسات الدكلة تيشرعف ىذه 

أنجزتو االنتماءات كتعتمد عمى منيج المحاصصة، كتعكد كمف ثـ إلى إرث كاد يختفي بفعؿ ما 
 .(4)الدكلة العراقية الحديثة مف تحكالت

في ظؿ ىذا الشد كالجذب، كفقداف األماف كغياب األسس القانكنية كالمؤسساتية لمدكلة       
كضعؼ سمطة الدكلة، جعمت تمؾ األسباب الفرد العراقي يضطر المجكء إلى التككينات التقميدية 

لطبع فإف اكلى ىذه التككينات في مجتمع تقميدم لتكفير االمف كالحماية لو كألفراد أسرتو كبا
عشائرم كالمجتمع العراقي ىي العشيرة كاعبلف كالئو لو، إلف عصبيتيا تككف اقكل مف 
العصبيات االخرل كالطائفة أك االثنية أك المنطقة، العشيرة ىنا تأخذ دكر الدكلة في حماية االفراد 

                                                 
محمد نجيب . كينظر كذلؾ، 99ياسيف سعد محمد البكرم، القبيمة في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1

 .6بكطالب، مصدر سبؽ ذكره ،ص
 .6ص، مصدر سبؽ ذكرهمحمد نجيب بكطالب،  - 2
عد صداـ، مجمة المستقبؿ أحمد عبدالحافظ فكاز، التكظيؼ السياسي لمقبيمة في العراؽ: مف الممكية إلى ما ب -3

 .29(،ص2016، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، )آب/ 450العربي، العدد 
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بالتضامف بيف افراد العشيرة تجاه االخطار  كرد االعتداءات عنيـ يدفعيا إلى ذلؾ االحساس
الخارجية كبقدر ما يتكقع الفرد مف عشيرتو المعكنة كالتضامف تتكقع منو عشيرتو ايضان اف 
يمنحيا الكالء فيي تسرع الى حمايتو كىك يسرع الى التضحية في سبيميا فيكل يتقكل بالعشيرة 

 .(1)كالعشيرة تتقكل بو

السياسي لمعشائر العراقية في المرحمة الحالية في اكج قكتو، كاف  كيمكف القكؿ أف الدكر     
استمر عمى ىذا المنكاؿ يمكف أف يؤدم الى اضعاؼ النيج الديمقراطي الذم يحاكؿ اثبات نفسو 
في الحياة السياسية العراقية نتيجة ألف العشيرة ىي احدل المؤسسات التقميدية العائدة الى زمف ما 

ف امتبلكيا لتقاليد ضاربة في القدـ تمجأ الييا دائمان تتناقض مع الديمقراطية قبؿ الدكلة فضبلن ع
فكران كتطبيقان مثؿ امتبلؾ السبلح كاستخدامو لمدفاع عف االفراد بكجو الخطر حتى كاف كاف ىذا 

أنصر إخاؾ ظالمان اك  –الخطر متأتيان مف السمطة نفسيا فضبلن عف مبدأ التضامف العشائرم 
لتي ىي عمى النقيض مف الديمقراطية كمبدأ يقكـ عمى الفردية كمسؤكلية االفراد عف كا -مظمكمان 

 . (2)ارائيـ كتصرفاتيـ

كيطرح الدكر المتنامي لمعشائر تحديات عديدة مف منظكر بناء الديمقراطية كالمجتمع        
، مما يؤثر في المدني في العراؽ، فالتككينات العشائرية تستقطب الكالء االعمى لممنتميف الييا

إمكانية تبمكر كالء كطني لمدكلة العراقية، كبخاصة مع ضعؼ اجيزة الدكلة كمؤسساتيا، ىذا يؤثر 
بدكره في إمكانية صياغة كبناء مفيكـ كاحد لممكاطنة، كالتي تشكؿ أحد المرتكزات األساسية 

ائرية تمقي بتأثيراتيا عمى لمدكلة الحديثة كالديمقراطية كالمجتمع المدني، كما أف قكة التككينات العش
التنظيمات الحديثة مثؿ المجتمع المدني كاالحزاب السياسية كغيرىا، فبدالن مف أف تقدـ ىذه 
التنظيمات أشكاالن بديمة لؤلنتماءات األكلية، تصبح مجرد امتدادات سياسية كمؤسسية ليذه 

 .(3)االنتماءات، مما يعمؽ مف االنقسامات الرأسية في المجتمع العراقي

                                                 
دارسة تحميمية، مجمة قضايا سياسية،  2003أحمد عبداهلل ناىي، الدكر السياسي لمعشائر العراقية بعد عاـ  - 1

 65، ص2012لعمـك السياسية، جامعة النيريف،  ، كمية ا28-27العدد 
 .78المصدر نفسو، ص -2
حسيف تكفيؽ إبراىيـ، مستقبؿ النظاـ السياسي كالدكلة في العراؽ كانعكاساتو عمى االمف كاالستقرار في  - 3

شكاليات (، ط  .25-24، ص ص2004، مركز الخميج لؤلبحاث، دبي، 1الخميج ) قضايا كا 



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 90

 

في العراؽ،  -كىك ىدؼ التحديث السياسي -نستنتج مما تقدـ، أف قياـ دكلة مدنية حديثة        
ال يمكنيا أف تنشأ في ظؿ نمك العصبيات القبيمة كالتكتبلت الجيكية كاستمرار سيطرة كشيكع 

القكؿ بأىمية مفاىيـ الجماعة أماـ تبلشي مفاىيـ الفردية كالمساكاة كالمكاطنة، كىذا ما يدفعنا الى 
في التكافؽ مع حركة التاريخ كمدخبلت التحديث، كقد اكرد لنا ابف  ())الكعي العصبكم العاـ(

خمدكف قكالن بيذا الصدد يرأل فيو عدـ امكانية قياـ دكلة في ظؿ العصبيات القبيمة حيف قاؿ: 
نع دكنيا فيكثر "كالسبب في ذلؾ اختبلؼ االراء كاليكاء كاف كراء كؿ رأم منيا ىكل عصبية تما

االنتفاض عمى الدكلة كالخركج عمييا في كؿ كقت كاف كانت ذات عصبية ألف كؿ عصبية ممف 
. كمف ىنا يجب أعادة تكظيؼ دكر العشيرة ليككف سندان (1)تحت يدىا تظف في نفسيا منعة كقكة"

ات السياسية لمعممية السياسية الناشئة في العراؽ بحيث يككف اداة ضبط اجتماعي كرديفان لممؤسس
 الديمقراطية كليس بديبلن عنيا.

(  شيد تحديثان سياسيان في 3442في ختاـ ىذا الفصؿ يتضح لنا، أف العراؽ بعد العاـ )    
ادخاؿ مستكياتو السياسية كافة بفعؿ العامؿ الخارجي المتمثؿ باالحتبلؿ االمريكي لمعراؽ، إذ 

كما ضٌمف دستكر  ،كغير الرسميةلة الرسمية التحديث في جكانب عديدة ككثيرة في مؤسسات الدك 
العراؽ الدائـ العديد مف مبادئ النظاـ الديمقراطي الغربي منيا عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر، مبدأ 

مبدأ التعددية السياسية كمبدأ الفيدرالية كمبدأ الفصؿ بيف السمطات، فيك التداكؿ السممي لمسمطة ك 
مف مبادئ الدستكر الديمقراطي. إال إف التحديث  يقترب في كثير مف نصكصو -الدستكر –

السياسي عمى مستكل الدستكر كاالنتخابات كالمؤسسات السياسية الرسمية كغير الرسمية، بقى 
كالسبب ىك أف ذلؾ التحديث لـ يكف نتاجان لمتطكر الذاتي مف تحديثان شكميان دكف مضمكف حقيقي، 

كمية بما يتبلئـ مع خصكصية المجتمع العراقي، داخؿ المجتمع العراقي كبصكرة تدريجية كترا
كانما حدثو بصكرة فجائية كسريعة بفعؿ خارجي بدكف أف يككف ىناؾ تخطيط استراتيجي الدارة 

                                                 
 بالمعنى العاـ إلى ما يجمع إفراد العشائر المختمفة أك الجماعات المختمفة ضمف االطار  يشير مفيـك العصبية

المكاني مف ركابط يمكف ليا أف تحقؽ التكافؽ كاالنسجاـ بيف الجماعات كالعشائر المتحالفة كتشكؿ قكة ضبط 
العشائرم الخاص أك  اجتماعية عامة، كصكالن نحك تحقيؽ كعي مشترؾ مكحد يتجاكز في مستكاه، مستكل الكعي

العصبيات الخاصة، نحك الكعي العاـ أك الكعي بالمشتركات الكطنية العامة. ينظر، كامؿ جاسـ المراياتي، 
 .110-109مصدر سبؽ ذكره،   ص

 .120، صونفسمصدر الكامؿ جاسـ المراياتي،  -1
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يجابية بالمستكل ىذه العممية المعقدة.لذا كانت  مخرجات ىذا التحديث السياسي لـ تكف مرضية كا 
 .كالمجتمعي السياسي هكاستقرار المجتمع كحدة عمى  سمبان  المطمكب لذلؾ انكعست تمؾ المخرجات

 الفصل الثالث
  2003التحديث السياسي عمى االستقرار السياسي في العراق بعد عام  أثر
لتي يحدثيا التحديث السياسي عمى أم مجتمع، إال أف عمى الرغـ مف إختبلؼ اآلثار ا       

مف المخرجات السمبية كااليجابية التي  ف عممية التحديث السياسي لو العديدىناؾ اتفاقان عمى أ
فضبلن عف الظركؼ  طريقة التحديث التي يتـ إتباعيا كتختمؼ بأختبلؼتنعكس عمى المجتمع 

السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لممجتمع، ككذلؾ الظركؼ الخارجية )مدل التدخبلت االقميمية 
مف المخرجات في مجاالت عدة، كالتي  كالدكلية(. كفي العراؽ كاف التحديث السياسي لو العديد

بسبب تمكؤ تمؾ العممية كألسباب عديدة)سنتناكليا في  انعكست سمبان عمى االستقرار السياسي
عمى السياسي  التحديثالفصؿ بالبحث كالتحميؿ أثر  سنتناكؿ في ىذاكعميو، . الفصؿ القادـ(

 ، عبر ثبلثة مباحث:في العراؽ االستقرار السياسي
 االستقرار السياسي.عمى  أثر التحديث الدستوريول : المبحث األ 

 أثر التحديث المؤسساتي عمى االستقرار السياسي المبحث الثاني :
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 االستقرار السياسي.عمى  أثر التحديث الدستوريول :األ  المبحث
قو، كعمى األعـ نكف كالقدرة عمى تطبيىك سيادة القاإف أحد مؤشرات االستقرار السياسي        

القانكف كسيادتو تراجع قدرة الدكلة عمى تطبيؽ  مراحؿإنعداـ االستقرار ىي  مراحؿف األغمب أ
زعة االمف كآرباكو م مجتمع ىناؾ مف يمتمؾ القكة كالرغبة عمى الدكاـ في زععمى الجميع، في أ
ناقض الدستكر أك طرؽ ال تف قدرة االنظمة عمى حفظ االمف كتكفيره لممكاطنيف بكخمؽ الفكضى أ

لى القكة أك ضعفيا أك لجكء االنظمة إنساف يمثؿ مؤشران لبلستقرار فيما يككف فقداف تمؾ حقكؽ اإل
كىذا ما  .(1)استخداـ العنؼ السياسي كبكسائؿ غير شرعية دليبلن عمى انعداـ االستقرار السياسي

 ضعؼلى ابو الرئيسية إسياسي يرجع أحد اسبف انعداـ االستقرار اليحصؿ بالفعؿ في العراؽ أ
 .عدـ سيادة القانكفتطبيؽ الدستكر ك 

ف العديد مف المبادئ تضمٌ (، 2005الدائـ لعاـ) ف الدستكر العراقي أعمى الرغـ مف       
الحقكؽ االقتصادية ك الحكـ المدني عبر المؤسسات االنتخابية، ك  الغربية عف الحريات العامة

ففي كثير مف االحياف كخاصة في حؿ  دستكرية مفتقدف جكىر الأال إكاالجتماعية لممكاطف، 
 عادة مالى الدستكر ك إاالطراؼ السياسية ال يتـ الرجكع بيف  زايدةالمشكبلت السياسية المت

أف غياب منطؽ سيادة القانكف بكصفيا المعيار االساسي لمحكـ  يضرب بو عرض الحائط.
لسبب االكؿ كالرئيس في االخفاقات السميـ كمبدأ اساسي مف مبادئ التحديث السياسي، كاف ا
 التي تعرض ليا المجتمع كميا في العراؽ عمى حد سكاء.

ماىك أثر التحديث  .التالية في ىذا المبحث سيتـ االجابة عمى بعض التساؤالت الميمة       
أسباب ضعؼ  أىـالبد مف التطرؽ إلى كلبمكغ تمؾ الغاية  الدستكرم عمى االستقرار السياسي.

ستككف اإلجابة  ؟ ي العراؽ؟ كما أثر ذلؾ عمى االستقرار السياسيف ر كعدـ سيادة القانكفالدستك 
 عبر المطالب اآلتية:

 .وعدم سيادة القانون الدستور ضعفأسباب  ول:المطمب األ 
قية ييسيـ الدستكر في بناء الدكلة كمأسسة السمطة فييا حيف يعمؿ عمى اضفاء القيـ الحقك        

حدكدان  حداث سمـ قيمي يشمؿ االعماؿ السياسية كيجعؿ لياسياسي، كمف ثـ أعمى كؿ ما ىك 
كالعمؿ مات الدكلة المؤسساتية كالبشرية كمف ثـ تحقيؽ التكازف بيف مقك  كمعالـ مؤطرة بالقكانيف

                                                 
 .57-56ابراىيـ حسيب الغالبي، مصدر سبؽ ذكره، ص ص - 1
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عمى تقنيف ىذه التكازف كاعطائو نقاط ارتكازه الشرعية التي تحدد ماىيتو كتحدد مجاالت 
فيك صياغة قانكنية لفكرة سياسية أك فمسفة سياسية  لثبلثة كالعبلقة بينيماالسمطات ااختصاصات 

يتو كعمكيتو تدريجيان مف يتحقؽ حيف يكتسب الدستكر معيار . كالسمـ القيمي  (1)لمسمطة الحاكمة
احتبللو الصدراة في القضاء كبيذا فإف درجة معيارية لو عبر  حتراـ الطبقة السياسيةخبلؿ ا

نة الدستكر في ليو الدكلة كمكارية تدلؿ عمى المستكل الذم كصمت إكثيقة الدستك كعمكية احكاـ ال
كيزيد مف درجة ىذه المعيارية ثباتان االحكاـ الدستكرية كصيركرتيا كتجاكزىا  تنظيميا المؤسساتي

االمر الذم  لؾ يككف النص الدستكرم تقنينان يكجب االلتزاـكبذ لممتغيرات السياسية كاالجتماعية
أف شرعية كجكد السمطة ترتبط بقانكنية اإلجراءات المؤطرة لذلؾ، كعمى ىذا االساس ييسيـ  يعني

ساسية لشكؿ الدكلة كنظاـ الحكـ فييا، كينظـ بناء الدكلة حيف يحدد القكاعد األالدستكر في 
السمطات العامة كيعمؿ عمى ترتيب كتكزيع السمطة في الدكلة، كايجاد الييئات التي تتكلى 

ف بناء دكلة المؤسسات يستمـز كجكد قكاعد كما أ .(2)ت فييا كفقان لمبدأ سيادة القانكفالسمطا
طار عمؿ ككاجبات كمسؤكليات كحريات الجميع أفرادان كدكلة،  قانكنية تحكـ الجميع كتيبيف حدكد كا 

حقيؽ كما تبٌيف أكجو العبلقات بينيا كنقاط التبلقي كحدكد المسؤكليات، لينعكس ذلؾ إيجابيان في ت
 .(3)أىداؼ كطمكحات المجتمع أفرادان كجماعات

ف كاف لكؿ دكلة حتمان دستكر ينظـ         يرل عالـ السياسي الفرنسي )جكرج بكردك( أنو كا 
السمطة فييا، إال إنو ليس مف البلـز أف تككيف دكلة دستكرية أك دكلة نظاـ دستكرم، فالدكلة ال 

ذا كجدت بأنيا حككمة مقيدة ال مطمقة بحيث تتقيد تككف دستكرية أك ذات نظاـ دستكرم إال ا
السمطات جميعيا بنصكص الدستكر الذم يعمؿ عمى كفالة الحريات العامة لؤلفراد كضماف 
حقكقيـ، كعمى ىذا النحك يستمـز كجكد النظاـ الدستكرم في الدكلة أف يتضمف دستكرىا المبادئ 

ة ال مطمقة، كيكفؿ نظامان لمحكـ تيصاف فيو الديمقراطية التي تجعؿ مف سمطة الحكاـ سمطة مقيد

                                                 
، االكاديميكف لمنشر 1االمة ) دراسة حالة العراؽ (، ط -مأسسة السمطة كبناء الدكلةكليد سالـ محمد،  - 1

 .226-225، ص ص 2013االردف،  -كالتكزيع، عماف
كليد سالـ محمد، الثقافة السياسية كأىميتيا في مأسسة السمطة كبناء الدكلة في العراؽ: الرؤية كاالليات،  - 2

 .129،ص2014، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، 42-41عدداف مجمة العربية لمعمـك السياسية، ال
 .361كليد سالـ محمد، مأسسة السمطة كبناء الدكلة ، المصدر السابؽ، ص  -3
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. كعمى صعيد آخر ىناؾ جممة مف الشركط الكاجب تكافرىا لقياـ النظاـ (1)حقكؽ األفراد كحرياتيـ
 (2)الدستكرم، ىي:

 إف تككيف حككمة قانكنية، أم اخضاع الحكاـ كالمحككميف لمقكاعد القانكنية. .1

رة، كاف يتـ تشكيؿ الحككمة التي تباشر مظاىر تطبيؽ الدستكر تطبيقان سمميان كبصكرة مستم .2
الحكـ طبقان لما كرد في الدستكر مف أحكاـ كأف تمارس نشاطيا كفقان ليذه المبادئ، فبل 

 تخرج عمييا.

 كجكب تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم يقتضي بعدـ تركيز الدكلة في يد كاحدة. .3

 اتيـ.أف يتضمف الدستكر بالنص عمى حقكؽ االفراد كحري .4

 كجكد ىيئة قضائية تعمؿ عمى كفالة إحتراـ قكاعد الدستكر كالقانكف في الدكلة. .5
إف أبرز مبدأ سيطرة أحكاـ القانكف ىك مبدأ عمك الدستكر، فالدستكر في الدكلة         

الديمقراطية رأس اليـر القانكني كمركزه العصبي، كيتمتع بالصدارة في النظاـ القانكني في الدكلة 
عمى القكاعد القانكنية كميا، كاليكجد أم نص أك قاعدة قانكنية أعمى منو اك تساكيو في  كيعمك
. كبيذا يغدك مبدأ سيادة الدستكر ضٌمانة اكيدة كاداة رادعة لكؿ مف يريد االنقضاض (3)المرتبة

تكر ( إكد عمى مبدأ سيادة الدس2005.إف الدستكر العراقي الدائـ لعاـ )(4)عمى الشرعية الدستكرية
كعده مف الضمانات االساسية لمشرعية الدستكرية، مف خبلؿ نصكص صريحة ككاضحة ال لبس 

(، يعيد 2005/ الفقرة اكالن (، مف الدستكر الدائـ لعاـ ) 13فييا كال غمكض، إذ نصت المادة) 
ىذا الدستكر القانكف االعمى في العراؽ، كيككف ممزمان في انحائو كبدكف استثناء. ككما نصت 

( ، اليجكز سف قانكف يتعارض مع ىذا الدستكر كيعد باطبلن كؿ نص يرد 13لفقرة ثانيان المادة )ا
( نص الدستكر 5في دساتير االقاليـ، أك إم نص قانكف آخر يتعارض معو. كفي )المادة 

                                                 
 .170-169نقبلنعف، عبدالعظيـ جبر حافظ، اشكاليات سياسية كدستكرية، مصدر سبؽ ذكره، ص ص - 1
 .170-169المصدر نفسو، ص ص - 2
. كينظر كذلؾ، دستكر 173ـ جبر حافظ، اشكاليات سياسية كدستكرية، مصدر سبؽ ذكره، ص عبد العظي - 3

يضان، رياض الزىيرم، رأم قانكني في الدستكر العراقي، 5، كالمادة 13، المادة 2005العراؽ الدائـ لعاـ  . كا 
لمعمكمات الديمقراطية، ببل  ، مركز العراؽ6اكراؽ ديمقراطية، آػراء في الدستكر، سمسمة اركاؽ ديمقراطية، العدد 

 .16(،ص2005مكاف نشر، )تشريف االكؿ 
 .371رزكار جرجيس الشكاني، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 4
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 )السيادة لمقانكف ....(، لذا فالدستكر العراقي الدائـ التفت إلى مبدأ عمكية كسمك الدستكر الذم لو
مركز الصدارة بالنسبة لسائر القكانيف في الدكلة، ليذا يتعيف عمى السمطات القائمة احتراـ 

 نصكصو كقكاعده كالعمؿ بمقتضاه، فالدستكر يعمك كيسمك عمى جميع القكانيف العادية.
كفيما يخص الكاقع العراقي، فما زاؿ كعي المكاطنيف ضعيفان تجاه القانكف كالنظاـ كتراجع      
لدكلة في تنمية ىذا الكعي، فضبلن عف انتشار الفساد اإلدارم كالمالي كالقانكني كالرشكة دكر ا

كالمحسكبية كالطائفية السياسية، االمر الذم جعؿ مف قضية العدالة القانكنية مكضع شؾ كغير 
ذات معنى، لذلؾ يتطمب اآلمر إتباع إجراءات مبلئمة كسريعة لمحد مف ىذه المظاىر التي 

مبان عمى عممية التحديث السياسي كعمى إداء الحككمة في أتماـ أعماليا. كاىـ ىذه أنعكست س
 االجراءات ىي:

نشر الكعي القانكني كالتأكيد عمى ضركرة احتراـ القانكف كنصكصو كاحتراـ النظاـ العاـ  .1
 لمدكلة كعدـ التجاكز عميو.

داد برامج كطنية ديمقراطية نشر الثقافة الكطنية الشاممة كمحاربة الثقافات الفرعية عبر إع .2
 تحث ابناء المجتمع عمى التمسؾ باليكية الكطنيىة الجامعة كعدـ التفريط بيا.

احتراـ حقكؽ االنساف كحرياتو االساسية بشكؿ جدم كحقيقي كعدـ أفتعاؿ انتياكات بيف  .3
ى مدة كآخرل. كىنا البد مف إلغاء التناقض بيف النص الدستكرم كالكاقع العممي، فبل يكتف

نما العبرة فيما يتـ إنجازه عمى أرض الكاقع.  بالنص في الدستكر كا 
رفع المستكل االقتصادم لممكاطف العراقي، كىذا ال يتحقؽ إال مف خبلؿ اعتماد سياسات  .4

اقتصادية مدركسة تيسيـ بشكؿ فاعؿ في تحقيؽ النمك االقتصادم كتحريكو نحك آفاؽ أكسع 
فعالة تيعيد لبلقتصاد العراقي قكتو، إألمر الذم مف خبلؿ تبني إستراتيجيات إقتصادية 

سيؤدم إلى رفع مستكل الناتج القكمي كالذم يقكد بدكره إلى رفع الدخؿ القكمي لممكاطنيف 
 سكاء في القطاع الحككمي أـ القطاع العاـ أك المختمط.

 كعمى صعيد اخر، أف ىناؾ مجمكعة مف اإلسباب التي حالت دكف تطبيؽ حقيقي لمدستكر   
      كسيادتو عمى الجميع، كمف تمؾ االسباب ىي:       

اتساع اليكاة بيف النص الدستكرم كالتطبيؽ العممي لو، العبرة ليس في كضع دستكران بؿ في  .1
 تطبيقو تطبيقان حقيقيان ال مشكىان.



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 96

 

، لـ تكف نتيجة لتطكر طبيعي (2003)عاـالإف طبيعة النظاـ الدستكرم في العراؽ بعد  .2
مريكي، كما تتطمبو ادارة لسياسية في الببلد بقدر ما كانت نتيجة لبلحتبلؿ األلؤلكضاع ا
مريكا في العراؽ كضماف ديمكمتيا، كىك ما يؤشر انو ال يخرج كميما بمغت درجة أمصالح 

يا في العراؽ بكؿ حاؿ مف االحكاؿ، كىذا ئتقنيتو عف مضمكف المصالح االمريكية كحمفا
كني كىك يعني عدـ سمك الدستكر في المنظكمة القانكنية يعني سمك السياسي عمى القان

لمدكلة، كمف ثـ عدـ قدرتو عمى تحقيؽ السمـ القيمي كعدـ قدرتو عمى ضبط مدايات العمؿ 
لذلؾ فإنو بالرغـ مف تحديده لسمطات كصبلحيات الييئات  ان السياسي كفقان لنصكصو، كبناء

ؿ الذم سيحصؿ بيف السياسي كالقانكني مما نو ال يستطيع أف يمنع التداخأال إفيو  ةالمحدد
يا في العراؽ كضماف ئيعزز القكؿ انو جاء كفقان لما تتطمبو ادارة المصالح االمريكية كحمفا

 -لى اعتماد بناء دستكرمإديمكمتيا. إذ ادل االنتقاؿ السريع نحك التحكؿ الديمقراطي 
التعمؽ بسبب ارادة سمطة خذ الكقت الكافي في الدراسة ك أقانكني سريع كمف دكف أف ي

لى اخفاؽ النخب كالكتؿ إاالحتبلؿ االمريكي آنذاؾ كالتي ادت كبسبب قكانينيا البلحقة 
لى اتفاقيات كطنية تتناسب كتتناغـ مع مشركع التحكؿ إالسياسية العراقية في التكصؿ 

  عددم.لى مرحمة النظاـ الديمقراطي التإالديمقراطي لبلنتقاؿ مف مرحمة النظاـ الشمكلي 
ف الدستكر العراقي كاف تعبيران عف ارادة أحزاب كقكل سياسية، إذ كانت لجنة صياغة أ .3

الدستكر غير متكازنة كغير متكافئة كغمب عمييا عند تشكيميا التمثيؿ العرقي كالطائفي 
لمخبراء القانكنييف، بؿ أف بعض أعضائيا كاف غير مؤىؿ لعمؿ  الحزبي مع غياب ممحكظ 

فنية مختصة، لذلؾ  -تنقصو الخبرة كالكفاية، فيي لـ تكف لجنة قانكنيةفي ىكذا لجاف 
جاءت صياغة النصكص الدستكرية لتعبر عف مطالب سياسية أكثر مف ماىي مكاد 

 دستكرية. 
ف اغمب إالثقافة السياسية في المجتمع العراقي. مف ىنا نجد ك ضعؼ الكعي السياسي  .4

حياة سياسية كاجتماعية غير منضبطة طبقات المجتمع العراقي نشأت كتثقفت عمى 
بالقانكف كالدستكر فسادت الفكضى كصارت الحياة السياسية القائمة عمى االستبداد عندىـ 

 ىي االساس.
مف معكقات تطبيؽ كسيادة الدستكر، ىك الحكـ القبمي الذم سيطر عمى العراؽ بشكؿ كبير  .5

لة قكية متماسكة قادرة عمى ف تقكـ دك إفأنو لـ يشجع عمى  (،2003)عاـ البعد خصكصان 
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تنفيذ القانكف كتطبيقو. كمف ىنا ام بفعؿ الحكـ القبمي كفي ظؿ حككمات ضعيفة تتعكٌز 
  .في البمد في حكمو عمى دعـ العشائر لو لـ يتحقؽ حكـ دستكرم

في ظؿ مف معكقات تطبيؽ كسيادة القانكف ىك نظاـ المحاصصة السياسية كالطائفية، ك  .6
ممحاصصة كسنكا دستكران ل ان جدك نظامك ممتبسة اجتيد الساسة بحمكليـ فأالظركؼ المعقدة كال

يناسب مصالحيـ كراحكا يتقاسمكف المناصب كاالمتيازات لنجد أنفسنا اليكـ أماـ كاقع 
 المحاصصة ىك السائد. -دستكر- سياسة صبحأك م، سياسي مأزـك كفكضك 

التي كاالسقاطات كالقضايا العديد مف األخفاقات تضٌمف الدستكر العراقي الدائـ كما  .7
راء كتباينت المكاقؼ حكليا كالتي كانت مف اسباب عدـ سمك الدستكر مف تضاربت اآل

الدستكرية بشئ مف  األخفاقاتسنتناكؿ ىذه .)جية، كصعكبة تطبيقو مف جية اخرل 
  التفصيؿ في الفصؿ االخير(.

 .القانون سيادة عدمالدستور و  : نتائج ضعفالمطمب الثاني

ي ظبلـ دامس ال يرل كال يحدد ما كمثؿ ذلؾ المتخبط ف إف غياب سيادة الدستكر في البمد      
تو باتجاه ما، كلكف مامو كما كراءه كما عمى يمينو كما عمى يساره، يخٌمف كيتكقع فينقؿ خطكاأ

 ( ليغيردار أك بصخرة أك الكقكع في ىكة )المشكمة( تقكده لبلصطداـ بجىذه الخطكة )الحؿ
. اننا ذلؾ (1)(، دكف حؿمرة ثانية يعيد خطكاتو )حمكلو( كمعيا تتكرر اصطداماتو )مشاكمو اتجاىو

أك المتخبط فعبلن في ظؿ غياب سيادة الدستكر بصكرة  فعمية كصحيحة. كعميو يبقى غياب 
 الدستكر ذلؾ السر في تناسؿ المشاكؿ مف الحمكؿ الذم كضعت ليا. ضعؼ
الدستكر ج السمبية، انعكست عمى الكاقع العراقي نتيجة تطبيؽ إف ىناؾ العديد مف  النتائ      

 ي:عمى الجميع، كمف تمؾ النتائج مايأت بصكرة مشكىة كعدـ سيادة القانكف
ضعؼ المشاركة السياسية الحقيقية المؤثرة  في عممية صنع ك  ضعؼ المؤسسات السياسية   
ضعؼ سمطة الحككمة المركزية كتقكية ك  ةغياب السمطة العقبلنية كأبراز السمطات التقميديك  راالقر 

غياب التخصص كالتبايف ك سمطات االقاليـ. تقكية النزعة االنفصالية بيف المككنات االجتماعية 
كغياب حقيقي كفعمي لعممية التنمية  تعطيؿ الحياة السياسية الديمقراطية في البمدك  الكظيفي

انتشار ك  ميةانتشار الفقر كالبطالة كاألك  مأنتشار الفساد السياسي كاالدار ك  السياسية في العراؽ
                                                 

 .59ابراىيـ حسيب الغالبي، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 98

 

انتشار المميشات المسمحة ك  نسافانتياؾ حقكؽ اإلك  الكالءات الفرعية عمى حساب الكالء الكطني
تدفؽ اليجرة الداخمية ك  التي أسيمت في إشاعت الفكضى كالعنؼ في العراؽ خارج اطار الدستكر

 . ييفالمترد مدكالخارجية بسبب الكضع االمني كاالقتصا
ميع مستكيات الحياة في العراؽ، كأنو ال لى الفكضى كالتخبط عمى جأدت تمؾ النتائج إ      
ر نفسو كتطبيقو ال بالدستك ى الدستكرية الميريبة في العراؽ إكالفكض النتائجف نتجاكز تمؾ يمكف أ

كفير بد مف تف كجكد الدستكر لكحده ال يكفي لضماف االلتزاـ بو بؿ البصكرة جيدة. كما أ
حتراـ النص الدستكرم كااللتزاـ بالعمؿ بو مف الحكاـ كالمحككميف عمى االستعداد المسبؽ إل

السكاء، كذلؾ ما يسمى بمبدأ الدستكرية أك المعيارية كالذم يتمثؿ باحتراـ القكاعد القانكنية كالتقييد 
عدة القانكنية مان ينقؿ القابيا كااللتزاـ بأحكاميا كعدـ الحياد عنيا، كبذلؾ تغدك الدستكرية مبدأن مي

لى التطبيقي، كىكذا تتحدد الشرعية الدستكرية لمسمطة السياسية كالتي مف أطارىا النظرم إ
بمكجبيا ستككف السمطة مقيدة باالجراءات كالممارسات القانكنية، كىذا سيككف مدخبلن لبناء 

السمطة السياسية كاستمرارىا المؤسسات في الدكلة كمف ثـ مأسسة السمطة فييا، لذلؾ فإف استقرار 
يتكقؼ عمى مدل رضا كقبكؿ المجتمع بيا، كىي متى ما طبقت دستكران أك قانكنان يضمف لمجميع 

ف امتيازاتيـ ككاجباتيـ كيحدد صبلحياتيـ كمسؤكلياتيـ فإف رضا حكامان كمحككميف حقكقيـ كيبيٌ 
 .(1)استحصمت شرعيتيا كقبكؿ الناس بيا سيككف أمران كاقعان بكصفيا حازت ثقتيـ كبذلؾ

بما  كعميو، فإف كجكد دستكر في العراؽ كتطبيقو بشكؿ عادؿ كأمتثاؿ الجميع لوي،         
كيكفؿ نظامان لمحكـ  سمطة الحكاـ سمطة مقيدة ال مطمقةيتضمف مف مبادئ ديمقراطية تجعؿ 

 نيو العراؽ الجديد.ىك الحؿ الكحيد لمبناء المتمكئ الذم يعا ،تيصاف فيو حقكؽ االفراد كحرياتيـ
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .154كليد سالـ محمد، مأسسة السمطة كبناء الدكلة ،  مصدر سبؽ ذكره، ص  - 1
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  أثر التحديث المؤسساتي عمى االستقرار السياسيالمبحث الثاني :
(، كبفعػػؿ خػػارجي دشػػنتو 2003عػػاـ )الف العػػراؽ شػػيد تحػػديثان مؤسسػػاتيان بعػػد صػػحيح إ      

ف ذلػػػؾ مؤسسػػػات غربيػػػة كزرعيػػػا فػػػي العػػػراؽ إال أالكاليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة، إذ تػػػـ جمٌػػػب 
ذ شرعت مؤسسات الدكلة بشكؿ فكقي مفركض ؤسساتي كاف تحديثان شكميان فقط، أمالتحديث ال

(. مػف دكف أف يراعػي 2003عػاـ )تمثؿ باالحتبلؿ االمريكػي لمعػراؽ مف قبؿ قكل خارجية الم
ف العمميػة السياسػية بحكـ تككينو االجتماعي، لذا نجد أخصكصية ىذا البمد كثقافاتو المتنكعة 

قنة منػذ البدايػة بسػبب اعتمػاد المحاصصػة الطائفيػة كالمذىبيػة كالقكميػة الديمقراطية كلدت محت
بػػيف فضػػبلن عػػف االعتمػػاد عمػػى االرادات الخارجيػػة التػػي تصػػاحبيا فػػرض امػػبلءات مشػػركطة 

كانت  مخرجات ىػذا التحػديث المؤسسػاتي ىػك لذلؾ ك ذاؾ. الحيف كاالخر عمى ىذا الطرؼ أ
ذلػػؾ  ، سػػببى ديمقراطيػػةط بيػػا كمػػا فػػي البمػػداف العجػػز تمػػؾ المؤسسػػات مػػف تحقيػػؽ دكرىػػا المنػػا

سياسػي. سػنتناكؿ فػي رسمية( عدـ اسػتقرار الغير ي المؤسسات السياسية )الرسمية ك العجز  ف
 مطمبيف:اتي عمى االستقرار السياسي، عبر المؤسس ىذا المبحث أثر التحديث

 ياسي.االستقرار السالمطمب األول: أثر التحديث في  المؤسسات الرسمية عمى 
 االستقرار السياسي.المطمب الثاني: أثر التحديث في المؤسسات غير الرسمية عمى 
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 االستقرار السياسي.المطمب األول: أثر التحديث في  المؤسسات الرسمية عمى 
ة عمػى اداء ر لى اخراج مؤسسات عػاجزة كغيػر قػادإ تحديث المؤسساتي في العراؽالأدل      
 تي:اآلب بيانيا ية، كيمكفيا الكظيفتاممي

 اواًل : السمطة التشريعية.
( 2005الدسػتكر الػدائـ لعػاـ )تتككف السمطة التشريعية االتحادية في العػراؽ كبحسػب        
كاذا مجمسػػيف بكصػػفو أحػػد مقكمػػات النظػػاـ السياسػػي المتبػػع فػػي اغمػػب الػػدكؿ الفيدراليػػة. مػػف 

ف كالدة المجمػػس الثػػاني نػػا لػػـ نػػرل حتػػى اآلكػػاف قػػد جػػرل تشػػكيؿ المجمػػس األكؿ)النػػكاب(، فإن
)مجمس االتحاد(، كقد سػجؿ العديػد مػف البػاحثيف كالمنتقػديف مبلحظػاتيـ السػمبية حػكؿ اآلليػة 

، يحػؽ (65 )المػادةإذ اقػر الدسػتكر كفػؽ  المجمػس الثػاني لمسػمطة التشػريعيةالتي يتشػكؿ بيػا 
ف مػدل جديػة كمصػداقية كحياديػة لممجمس االكؿ تشكيؿ المجمس الثاني، كىنا يثار السؤاؿ ع

ات كاالختصاصػات؟ أم المجمس االكؿ، ليككف مؤىبلن لتشكيؿ مجمس آخر يكافئػو بالصػبلحي
( سػػمطة مطمقػػة ف نػػص ىػػذه المػػادة يمػػنح جػػزءان مػػف البرلمػػاف )مجمػػس النػػكاببتعبيػػر آخػػر، أ

ف العراقػػي كىػذا يؤشػػر قصػكران حػػادان فػي فيػـ كتطبيػػؽ التػكازف فػػي البرلمػا لتكػكيف الجػزء االخػػر
ف السػػمطة التشػػريعية االتحاديػػة فػػي . كمػػا يؤشػػر عمػػى أ(1)بػػيف المككنػػات المجتمعيػػة العراقيػػة

ا أثػػر ممػػ شػػره مػػف اسػػتعجاؿ فػػي كتابػػة الدسػػتكر. فضػػبلن عمػػا يؤ (2)غيػػر مكتممػػة بأنيػػاالعػػراؽ 
 ( مػػف ىػػذا الدسػػتكر أيضػػان 55ك 54ف )نصػػت المادتػػا أذ بشػػكؿ سػػمبي عمػػى نصػػكص اغمبيػػا

نكاب كنائبيػو عػف طريػؽ االنتخػاب إال االختيار لتكلي منصب رئيس مجمس العمى أف يككف 
 رتبطة بنظاـ المحاصصة السياسػية ذاتف تكلي ىذه المناصب يخضع فعميان لممساكمات المأ

تمر العمػػؿ بػػو الطبيعػة المركبػػة القكميػػة كالدينيػة كالمذىبيػػة، كمػػف شػأف ذلػػؾ أف يؤسػػس لػك اسػػ
بػػؽ أيضػػان عمػػى اختيػػار جممػػة مػػف رؤسػػاء كأعضػػاء لجػػاف كىػػك مػػا ينط لسػػابقة خطيػػرة كسػػيئة

المجمس التي ييبلحظ الحرص في تشكيميا عمى تمثيػؿ الكتػؿ جميعيػا فييػا بغػض النظػر عػف 
                                                 

نعكاسػػات السػػمبية لممحاصصػػة السياسػػية عمػػى البنيػػة المؤسسػػية كالمجتمعيػػة ياسػػيف محمػػد حمػػد العيثػػاكم، اال - 1
،، مركػػز الدرسػػات االسػػتراتيجية كالدكليػػة، جامعػػة 60لمنظػػاـ الػػديمقراطي فػػي العػػراؽ، مجمػػة دراسػػات دكليػػة العػػدد 

 .44،  ص2015بغداد، 
2-Comparative Study of Five Arab Countries, page 9, at; 
http://www.parlcpr.undp.org/doc/arabrgpap.pdf 
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. كىػذا مؤشػر (1)الكفاءة كالمينية كالمكضكعية ممػا يػؤثر سػمبان بكصػفيا بيػت التشػريع الحقيقػي
تكزيػػع االدكار لػػى ديث السياسػػي إلعػػراؽ، إذ ييػػدؼ التحػػعمػػى اخفػػاؽ التحػػديث السياسػػي فػػي ا

السياسػػية اسػػػتنادان الػػػى الكفػػػاءة كاالنجػػػاز كلػػيس عمػػػى اسػػػاس الكضػػػع االجتمػػػاعي اك الطبقػػػي 
المحاصصػػػػػػة  كلكػػػػػػف ماحصػػػػػػؿ فػػػػػػي العػػػػػػراؽ اسػػػػػػناد االدكار السياسػػػػػػية عمػػػػػػى اسػػػػػػاس ،لمفػػػػػػرد

ميػػػة ذ ال تػػػزاؿ التقسػػػيمات الطائفيػػػة كالقك إ كالمسػػػاكمات بعيػػػدان عػػػف أسػػػس الكفػػػاءة كاالنجػػػاز،
دكرىا في الرغبة بالحصػكؿ عمػى ىػذا المنصػب أك ذاؾ، لخدمػة مصػالح  تؤدمكالمحاصصة 

ان رئيسػيان سػبب -المحاصصػة–كػاف ذلػؾ .(2)ضيقة أكثر مف ككنيا لخدمة مصمحة الكطف ككػؿ
سػمبية تمثمػت فػي  ة عمػى اداء مياميػا الكظيفيػة،ر عاجزة كغير قاد ة تشريعيةاخراج مؤسس في

بيػػد أنػػو شػػيد عجػػزان كسػػمبية فػػي  لمجمػػس النػػكاب ثبلثػػة ادكار أساسػػية إف .اداء مجمػػس النػػكاب
، يمكننػا تنػاكؿ تمػؾ السػمبية عبػر التعاطي معيا مف خبلؿ دكراتيػا التشػريعية السػابقة كالحاليػة

 (3) :اآلتي
، بمعنى الرقابة عمى اداء المؤسسات التنفيذية كعمى اداء الحككمة بمقتضػى الرقابي الدور .1

الكاضػػػح أف مجمػػػس النػػػكاب كبسػػػبب المحاصصػػػة مػػػف كمت بمكجبػػػو، ك البرنػػػامج الػػػذم تشػػػ
السياسية التي جعمت القكل السياسػية كافػة فػي البرلمػاف تشػارؾ فػي الحككمػة، جعمتػو غيػر 

مػاىك عمػى الحػاؿ ىػذا ذا استمر ا  ك  الكظيفة طكاؿ المراحؿ السابقة. قادر عمى ممارسة ىذه
 مة.ف منيج فشؿ لصيؽ بالحككمات القادعميو سكؼ تككي 

كزيعػان لممػكارد كتسػكية كتحقػؽ ت تشػريع قػكانيف تسػيؿ تنفيػذ الدسػتكر، بمعنػى الدور التشريعي .2
التشػريعية بشػكؿ يتناسػب كطبيعػة  وً تػامس النكاب غير قادر عمػى اداء ميمجمإف  لممنازعات

التشػػريعات معطمػػة، كبعضػػيا  العديػػد مػػفالمرحمػػة الحرجػػة التػػي يمػػر بيػػا العػػراؽ، بػػؿ كبقيػػت 
تحػػػت ضػػػاغط االمػػػبلءات السياسػػػية كطمكحػػػات السياسػػػييف، فخرجػػػت بمػػػنح االخػػػر صػػػدر 

إف السياسييف كامتيازات غير مسبكقة عمى صعيد المرتبات كالمكافػأت كالحصػانات كالتقاعػد.

                                                 
 .45-44ياسيف محمد حمد العيثاكم، االنعكاسات السمبية لممحاصصة السياسية،مصدر سبؽ ذكره،ص ص - 1
دكلة العراقية، في استراتيجية بناء عامر ىاشـ عكاد، الكاقع السياسي كتداعياتو عمى التخطيط االستراتيجي لم - 2

 .32، ص2011دكلة العراؽ بعد االنسحاب االمريكي، بيت الحكمة ، بغداد، 
خضر عباس عطكاف، النظاـ السياسي في العراؽ، بيف االصبلح كالشرعية رؤية تحميمية في ضكء نيج  - 3

 .11(، ص2011دكحة، )تشريف الثاني، المركز العربي لبلبحاث كدرساة السياسيات، ال2011التظاىر في العاـ 
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الدكر التشريعي لمبرلماف العراقي خبلؿ الػدكرات السػابقة، لػـ يكػف فػاعبلن بالشػكؿ الػذم يؤىمػو 
عمى كجػو الخصػكص، كطمػكح عمػـك الشػعب عمػى كجػو لبلرتقاء الى مستكل طمكح ناخبيو 

العمػػػكـ، ذلػػػؾ اف العمميػػػة التشػػػريعية  كانػػػت تتسػػػـ بطغيػػػاف عناصػػػر اخفاقاتيػػػا عمػػػى حسػػػاب 
عناصػر نجاحيػا بػدليؿ أف معظػـ اعضػاء المجمػس غيػر راضػيف عػف ىػذا االداء ، كالػبعض 

  . (1)االخر عمؿ سبب ىذه اإلخفاؽ لحداثة التجربة البرلمانية في العراؽ
بمعنػػػػى مػػػػنح مجمػػػػس النػػػػكاب الثقػػػػة لمحككمػػػػة، كالمصػػػػادقة عمػػػػى تعيػػػػيف  الــــدور السياســــي، .3

 ض المؤسسات المسػتقمة المرتبطػة بػوكمراقبة اداء بع الشخصيات الكبرل في مفاصؿ الدكلة
إف  .كلـ يقـ المجمس بيذا الدكر خػبلؿ المػدة السػابقة ألسػباب تتعمػؽ بالمحاصصػة السياسػية

ك 2006ـ بالمكاعيد التي اقرىا الدسػتكر كلممػرة الثانيػة عمػى التػكالي)لـ يمتز  تشكيؿ الحككمة 
(، استمرت أزمػة تشػكيؿ الحككمػة 2005(  ففي االنتخابات التشريعية )كانكف االكؿ 2010

الػػذم يفتػػرض اف تحسػػـ بشػػير كاحػػد( حتػػى ة التػػي يسػػمح بيػػا الػػنص الدسػػتكرم )خػػارج المػػد
( لـ تحسـ أزمػة تشػكيؿ الحككمػة حتػى 2010(، كفي انتخابات )آذار 2005شير )حزيراف 
ما تعييف كبار المكظفيف اك مراقبة اداء المؤسسات المستقمة فقػد أ .(2)(2010)كانكف األكؿ 

التكافقػػػػػات كالتراضػػػػػيات السياسػػػػػية أكثػػػػػر مػػػػػف مراعػػػػػاة مصػػػػػالح كطنيػػػػػة أك خدميػػػػػة  حكمتػػػػػوي 
 لممكاطنيف.

التشػػػػريعية فػػػػي العػػػػراؽ تتصػػػػؼ كاسػػػػتنادان إلػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ ، تقكدنػػػػا مبلحظػػػػة إف السػػػػمطة      
بػػػػػػ)النقص المؤسسػػػػػاتي كالتشػػػػػريعي(، المقصػػػػػكد بػػػػػػالنقص المؤسسػػػػػاتي، ىػػػػػك عػػػػػدـ تشػػػػػػكيؿ 
المؤسسات التي نص عمييا الدستكر كلـ تتشكؿ إلى اآلف كمنيا المجمس االتحادم كمجمػس 
الخدمػػة االتحػػادم الػػذم كػػاف الغػػرض منػػو إخضػػاع مسػػألة التعيينػػات فػػي مؤسسػػات الدكلػػة 

لكفػػػاءة كالقػػػدرة، كالحػػػد ممػػػا تعػػػاني منػػػو ىػػػذه التعيينػػػات اآلف مػػػف خضػػػكع لممزاجيػػػة لمعػػػايير ا
الحزبيػػة الطائفيػػة كالقكميػػة، كيقصػػد بػػالنقص التشػػريعي، عػػدـ اكتمػػاؿ سػػف التشػػريعات التػػي 
نص عمييا الدستكر، إذ حرصت أغمب االحػزاب كالكتػؿ المشػاركة فػي العمميػة السياسػية فػي 

عػػػدـ كضػػػع نفسػػػيا فػػػي حػػػرج أمػػػاـ االلتػػػزاـ بقكاعػػػد عمػػػؿ  العػػػراؽ عمػػػى عػػػدـ اصػػػدارىا بغيػػػة
                                                 

شكالية الدستكر كالقكانيف، في بصمات الفكضى ارث  - 1 عبدالحسيف شعباف كآخركف،االحتبلؿ االمريكي كا 
 .95، ص2013االحتبلؿ االمريكي في العراؽ، مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات االستراتيجية، بغداد، 

 .31عامر ىاشـ عكاد، مصدر سبؽ ذكره، ص - 2



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 103

 

الترغػب فييػػا كقػػد تتسػبب فػػي فقػػدانيا لمػا كسػػبتو بغيابيػػا كقػد تكشػػؼ الكثيػػر مػف األمػػكر فػػي 
حالػة إصػػدارىا، إذ بػػات مػػف الكاضػػح أف بقػػاء العديػػد مػػف تمػػؾ األحػػزاب كالكتػػؿ مرىػػكف ببقػػاء 

ب االمػػر فػػي ىػػذا الخصػػكص بعيػػدان حالػػة الفكضػػى كعػػدـ األسػػتقرار المكجػػكدة اآلف، كال يػػذى
عػػػػف سػػػػياقات عمػػػػؿ المحاصصػػػػة السياسػػػػية التػػػػي ال تخضػػػػع لمضػػػػكابط التشػػػػريعية التقميديػػػػة 
المعتمدة في البرلمانات األخرل، ممػا يرفػع مػف نسػبة الصػفقات كالمسػاكمات البلزمػة لتمريػر 

اآلخر القكانيف عمى أساس تمرير قانكف مقابؿ قانكف يحسب احدىما لمطرؼ األكؿ كيحسب 
 .(1)لمطرؼ الثاني

كعمى إساس ماتقدـ نمحظ إف العمة األساسية التي كانػت تقػؼ كال زالػت كراء الضػعؼ       
الػػذم اصػػاب أداء مجمػػس النػػكاب )السػػمطة التشػػريعية( يكمػػف فػػي الخمػػؿ الػػذم أصػػاب بنيتػػو، 
كىػػػذا الخمػػػؿ تقػػػؼ كراءه أسػػػباب عديػػػدة لعػػػؿ فػػػي مقػػػدمتيا تكػػػريس مبػػػدأ المحاصصػػػة التػػػي 

دت في أف الكتؿ الممثمة في مجمس النكاب مكجكدة نفسيا فػي الحككمػة مػا افضػى إلػى تجس
غيػػػػاب دكر المعارضػػػػة البرلمانيػػػػة التػػػػي ىػػػػي ركػػػػف أساسػػػػي مػػػػف اركػػػػاف األنظمػػػػة البرلمانيػػػػة 
الناجحػة، كمػف ىنػا لػػـ يجػرؤ أم عضػك أك كتمػػة نيابيػة عمػى تحريػػؾ الػدكر الرقػابي لخشػػيتيا 

خػرل لمقيػاـ بالػدكر ذاتػػو ضػداىا، كال سػيما أف معظػـ ىػػؤالء مػف إقػداـ األعضػاء أك الكتػػؿ األ
أضحت غايتيـ األساسية حماية مصالحيـ الخاصة أك الحزبية الضيقة كعميو نجـ عػف ىػذا 

 .(2)االمر حالة مف االتكالية كالتنصؿ مف المسؤكلية بؿ القاء المسؤكلية كميا عمى االخريف
فػػي التشػػريعات المعجمػػة ككػػذلؾ التشػػريعات  كعمػػى صػػعيد آخػػر إف ىنػػاؾ خػػبلالن كبيػػران      

المؤجمػػػة التػػػي لػػػـ تنػػػتج مجمػػػس نػػػكاب فاعػػػؿ ال عمػػػى المسػػػتكل التشػػػريعي كال عمػػػى المسػػػتكل 
الرقػابي كخاصػة مجمػس النػكاب، كاضػػطر بحكػـ تككينػو التخمػي عػػف أحػد أىػـ مبػادئ النظػػاـ 

ؿ إلػى النظػاـ التعػددم البرلماني كىك األغمبية السياسػية كاالقميػة المعارضػة كتػـ عمميػان التحػك 
التكافقي القػائـ عمػى أسػاس المككنػات االجتماعيػة القكميػة كالدينيػة كالمذىبيػة كالجغرافيػة ممػا 
افقػػد ىػػذا المجمػػس القػػدرة عمػػى تشػػريع قػػكانيف أساسػػية مثػػؿ تعػػديؿ الدسػػتكر كقػػانكف االنتخػػاب 

                                                 
 .47ياسيف محمد حمد العيثاكم، االنعكاسات السمبية لممحاصصة السياسية،  مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 1
ياسر عمي ابراىيـ، السياسة العامة في العراؽ دراسة في المعكقات التشريعية، مجمة دراسات دكلية، العدد  - 2

 .236-235، ص ص2015، مركز الدراسات االستراتيجية كالدكلية، جامعة بغداد،61
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اسػػػبة السػػػمطة مػػػف القػػػكانيف الميمػػػة، كفشػػػؿ النظػػػاـ الرقػػػابي البرلمػػػاني أك محدكديتػػػو فػػػي مح
 .(1)التنفيذية، مما كاف لو األثر الكاضح في تعميؽ حالة عدـ االستقرار السياسي

 ثانيًا : السمطة التنفيذية.
، عمػػػى تكػػػكيف السػػػمطة التنفيذيػػػة 66( فػػػي المػػادة 2005نػػص الدسػػػتكر العراقػػػي لعػػػاـ )      

يس رئيس الػكزراء كال االتحادية بطريقة ثنائية  كؿ مف رئيس الجميكرية كمجمس الكزراء ) كل
رئػػػيس مجمػػػس الػػػكزراء( لتكػػػكف ىػػػذه السػػػمطة مشػػػابية بػػػذلؾ لمثيبلتيػػػا فػػػي الػػػدكؿ التػػػي تأخػػػذ 

الفقرة ثانيان(، عمى أف تنظـ بقانكف أحكاـ اختيار نائب  69بالنظاـ البرلماني، كنصت المادة) 
بأختيػػار كلكػػف مػػا حػػدث فعميػػان ىػػك عػػدـ اصػػدار القػػانكف الخػػاص  .أك اكثػػر لػػرئيس الجميكريػػة

نػػػػكاب الػػػػرئيس، كاالصػػػػرار عمػػػػى تمثيػػػػؿ مككنػػػػات المجتمػػػػع كافػػػػة فػػػػي مفاصػػػػؿ المؤسسػػػػات 
الحككمية كمناصبيا كافة بما في ذلؾ نكاب الرئيس الذم أصػبح لػو ثبلثػة نػكاب، نائػب سػني 
كأخػػػر شػػػيعي كثالػػػث كػػػردم، كىػػػي التشػػػكيمة الثبلثيػػػة التػػػي اصػػػبحت لصػػػيقة المناصػػػب فػػػي 

ؽ مع التركيبة التي يقػـك عمييػا نظػاـ المحاصصػة السياسػية فػي المؤسسات الرسمية بما يتكاف
( فػي 2005كبقدر تعمؽ االمػر بمنصػب رئػيس الػكزراء، نػص الدسػتكر العراقػي لعػاـ ) العراؽ
منػػػو )عمػػػى قيػػػاـ رئػػػيس الجميكريػػػة بتكميػػػؼ مرشػػػح الكتمػػػة النيابيػػػة االكثػػػر عػػػددان  76المػػػادة 

و مشػػػكمة عػػػدـ كضػػػكح المقصػػػكد بػػػالنص بتشػػػكيؿ مجمػػػس الػػػكزراء(، فػػػإف ىػػػذا التكميػػػؼ يكاجػػػ
الدستكرم )الكتمة النيابية االكثر عددان(، كىؿ أف المقصكد بذلؾ ىك الكتمة النيابية التي فازت 

كفضػبلن عػف ذلػؾ، فػإف ىنػاؾ أيضػان مشػكمة أخػرل ؟  باالنتخابات، كتككف الكتمة االكثػر عػددان 
زاريػة بػيف جميػػع الفػائزيف ككفقػػان تتعمػؽ بتشػكيؿ مجمػػس الػكزراء عمػى قاعػػدة تقاسػـ الحقائػػب الك 
يغيػب أىػـ ميػزة مػف مميػزات  عميػولنظاـ المحاصصة مما يغيب المعارضػة داخػؿ البرلمػاف، ك 
لػػى اخػػراج حككمػػة إ ذلػػؾ تسػػبب . (2)النظػػاـ البرلمػػاني كىػػك الػػدكر الرقػػابي )مػػف يراقػػب مػػف؟(

                                                 
دراسة تحميمية في التحديات  2003احمد فاضؿ جاسـ داكد،عدـ االستقرار المجتمعي في العراؽ ما بعد  - 1

،كمية العمـك السياسية، الجامعة المستنصرية، 25المجتمعية كاالفاؽ المستقبمية، مجمة السياسة الدكلية ،العدد
 .193، ص2014

 .46-456مبية لممحاصصة السياسية،مصدر سبؽ ذكره،ص صياسيف محمد حمد العيثاكم،االنعكاسات الس - 2



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 105

 

الداء ضػػػػعؼ ا ةكيمكػػػػف مبلحظػػػػ الكظيفيػػػػة، وً تػػػػامكجيػػػػاز تنفيػػػػذم غيػػػػر قػػػػادر عمػػػػى اداء مي
 (1)االتي:، عبر الحككمي كالتنفيذم

: إف تكسػع عػدد الػػكزارات كتعمػؽ كػؿ كزيػر بكتمتػو كأخػذه الحصػػانة الحكـومي الصـعيد عمـى - أ
منيػػا كالتيديػػد باالنسػػحاب مػػف الحككمػػة، كمػػف ثػػـ التيديػػد بإسػػقاطيا النيػػا ال تتمتػػع بػػدعـ 

ىي حصيمة قػكل ككف الحككمة  فضبلن عف أغمبية، تسبب في كجكد تعارض في االتجاه، 
كتيػػارات تحمػػؿ اراء كاتجاىػػات سياسػػية متناقضػػة كمتصػػارعة)غير متجانسػػة(، فعممػػت كػػؿ 

مػػػف اجػػػؿ تجنػػػب ك  كفػػػي الكقػػػت نفسػػػو ،زيػػػرة منعزلػػػة غيػػػر خاضػػػعة لمرقابػػػةكزارة بكصػػػفيا ج
تمػػت عمميػػة تسػػتر سياسػػي متبػػادؿ عمػػى ممفػػات ضػػعؼ االداء أك  انييػػار سػػريع لمحككمػػة

الدارم كالمػػالي كالسياسػػي المنتشػػر فػػي العػػراؽ، كالتػػي تسػػببت سػػكئو كعمػػى ممفػػات الفسػػاد ا
فػػي عػػدـ تناسػػب مسػػتكل مخرجػػات االداء الحكػػكمي مػػع الميزانيػػة العامػػة لمدكلػػة أك مسػػتكل 

 ة.القبكؿ الذم حصمت عميو القكل السياسية المشٌكمة لمحككم
ادخػػػاؿ  لػػػىإناىػػػا ىػػػذا الجيػػػاز ترجػػػع أف السػػػمبية التػػػي عاٌ ، التنفيـــذي الجهـــاز صـــعيد عمـــى - ب

االداريػػػة كعػػػدـ إعطائػػػو حياديػػػة تكفػػػؿ قيامػػػو بميامػػػو  لػػػى اعمالػػػوإالمحاصصػػػة السياسػػػية 
نفيذم تجاه البمد كتجاه لى عدـ تمكف ىذا الجياز مف اداء دكره التإكالخدمية، انتيى الحاؿ 

 ف.المكاطني
 .النظام القضائيثالثًا: 
( ، مػف أف السػمطة القضػائية 87دستكر العراقي فػي )المػادة عمى الرغـ مما نص عميو ال     

يػػػا كفقػػػان لمقػػػانكف كتتكالىػػػا المحػػػاكـ عمػػػى اخػػػتبلؼ أنكاعيػػػا كدرجاتيػػػا، كتصػػػدر أحكام مسػػػتقمة
كالتي تنص عمى أف  القضاة مستقمكف ال سمطاف عمػييـ فػي قضػائيـ لغيػر  ( منو88)كالمادة 

ع مػػف تػػأثيرات القػػانكف، فػػإف القضػػاء العراقػػي بمؤسسػػات شخكصػػو كأحكامػػو لػػـ يسػػمـ  فػػي الكاقػػ
السياسيف الذيف يحاكلكف تكريطو في منازعاتيـ، كاستخداـ كؿ منيـ لمقضاء لحسػميا لصػالحو 
عمى الرغـ مف الطابع السياسي ليذه المنازعات، بغية إضفاء الشػرعية القانكنيػة عمػى مػكاقفيـ 

، كاالمثمة عمى كفي محاكلة منيـ لتسقيط األطراؼ المخالفة ليـ تسقيطان كامبلن سياسيان كقانكنيان 
ة العراقيػػة العديػػد مػػف أعضػػاء القائمػػذلػػؾ كثيػػرة، منيػػا ماحصػػؿ مػػف صػػفقة رفػػع االجتثػػاث عػػف 
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. تمػػػؾ التػػػأثيرات كالضػػػغكطات التػػػي (1)2011كشػػػرط لسػػػماح لمسػػػيد المػػػالكي بتشػػػكيؿ حككمػػػة 
عػػػاجزة عػػػف تحقيػػػؽ عمميػػػا ك تمػػارس عمػػػى السػػػمطة القضػػػائية االتحاديػػػة جعمتػػػو سػػػمطة مسيسػػػة 

 بصكرة فعمية كجيدة.المناط بيا 
 رابعًا : الهيئات المستقمة.

ئػات مسػتقمة عمػى تشػكيؿ ىي (منو102( في المادة )2005دستكر العراقي لعاـ )نص ال      
كلكف ىذا االستقبللية لـ تكيف حدد خضكعيا لرقابة مجمس النكاب  لكنو لـ يحدد جية ارتباطيا

ك اإلدارم، االرتبػػاط الػػكظيفي أ ناحيػػة جيػػةفعميػػة، فػػإذا كانػػت ىػػذه الييئػػات مسػػتقمة نظريػػان مػػف 
فإنيػػػػا فػػػػي كاقػػػػع الحػػػػاؿ ليسػػػػت كػػػػذلؾ بحكػػػػـ ارتباطيػػػػا سػػػػكاء عػػػػف طريػػػػؽ رؤسػػػػائيا أك أغمبيػػػػة 

مييا ىؤالء الرؤساء أك االعضاء الذيف يعمؿ كؿ مػنيـ ائيا كأكثرىـ بالجية التي ينتمي غأعض
لحزبية المشاركة اليـك فػي عمى اسباغ الطابع الذم باتت تخضع لو كتتميز بو كؿ المككنات ا

العممية السياسية في العراؽ، كيذىب ىؤالء ألبعد مف ذلػؾ باسػتخداميـ ليػذه الييئػات ألقصػاء 
كعميػػو  .(2)خصػػكميـ كالػػتخمص مػػنيـ بكػػؿ طريقػػة ممكنػػة كىػػذا مػػا الحظنػػاه مػػع ىئيػػة النزاىػػة

 عف عممو كفقان لما ىك مقرر ليا في الدستكر. خرجت ىذه الييئات المستقمة
لى إستنتاج نب السمككي إلدارة ىذه المؤسسات إما تقدـ، تقكدنا مبلحظة الجاكتأسيسان ل       

ف مػػف قػػكل  كالػػذم لػػك  الســمطة والثــروة واإلكــرا يفيػػد بػػأف إدارتيػػا تخضػػع لتحػػالؼ ثبلثػػي مكػػكي
اسػػتمر فػػي عممػػو ألحػػرؽ الجميػػع بنػػاره، كىػػذا مػػا تػػـ تممسػػو فػػي التجربػػة العراقيػػة التػػي يسػػتخدـ 

فيػػـك النخبػػة الحاكمػػة لكصػػؼ تحػػالؼ يجمػػع بػػيف الساسػػة )اصػػحاب السػػمطة( كاألثريػػاء فييػػا م
لعػراؽ بتحػكؿ )أصحاب الثركة( كاإلكراه )القيادات العسكرية كاالمنية( كىػذا مػا بػدأ يتكػكف فػي ا

لى طبقات تنتفع إحداىا مف األخرل، كيعتمد كجكد كؿ منيا كحصكليا مككنات ىذا التحالؼ إ
إذف يتطمػػػب القضػػػاء عمػػػى ثػػػالكث  .(3)عمػػػى تحالفيػػػا مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض عمػػػى أسػػػباب البقػػػاء

التحالؼ ىذا كمظاىر كنتائج فساده، كالعمؿ عمػى تحييػد كتقكيػة المؤسسػات كاحتػراـ قكاعػدىا، 
لسػػػمطة كػػؿ القكاعػػػد، كأف ال تكػػكف السػػػمطة التشػػريعية أداة تصػػػديؽ أكتكمػػاتيكي عمػػػى قػػرارات ا

تقؿ كقضػػاء نزيػػو كمجتمػػع مػػدني قػػكم كمراكػػز أبحػػاث عػػبلـ مسػػالتنفيذيػػة، فضػػبلن عػػف كجػػكد إ
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كىػػي كميػػا مػػف خصػػائص الػػديمقراطيات الراسػػخة إذا مػػا اردنػػا أف تكػػكف  كدراسػػات متخصصػػة
 .(1)لدينا مؤسسات تدعـ النظاـ الديمقراطي في العراؽ

عػػاجز فػػي  رسػػمي مؤسسػػاتي لػػى أخػػراج جيػػازإ عػػبله،كعميػػو سػػبب الكاقػػع المكصػػكؼ أ         
فػػي عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي  ان ىمػػا كػػاف سػػببتشػػريعي، ككبل عػػكؽانػػتج بػػدكره ا العجػػز كىػػذ االداء

 بسبب عجز المؤسسات في احتكاء الصراعات داخؿ المجتمع
 االستقرار السياسي.المطمب الثاني: أثر التحديث في المؤسسات غير الرسمية عمى 

 .التحديث الحزبي عمى االستقرار السياسي  أثر واًل :أ
( انفتاحان ديمقراطيان كاتجاىان كاضحان نحك التعددية الحزبية 2003عاـ) الشيد العراؽ بعد           

بعد فترة طكيمة مف الزمف تحت الحكـ المركزم كىيمنة نظاـ الحزب الكاحد كالتي استمرت نحك 
أكثر مف ثبلثة عقكد مف الزمف، إذ كاف يمنع فيو مف أقامة أم حزب أك تجمع سياسي خارج 

ب الكاحد كأعتبار ذلؾ يقع ضٌمف خانة التأمر كالخيانة كمف الخركقات االمنية الخطيرة، فمـ الحز 
( إذ افرزت 2003يكف ذلؾ النظاـ يسمح بأقامة أم تعددية، كلكف كاقع الحاؿ تغيير بعد العاـ)

 تطكرات ما بعد سقكط النظاـ السياسي العراقي السابؽ حراكان سياسيان كفتح الباب عمى مصراعيو
لتأسيس حركات كتنظيمات سياسية كمدنية عديدة، كبما أف حرية تأسيس كتشكيؿ االحزاب 
كالتنظيمات السياسية  مف المرتكزات االساسية لمعممية السياسية الديمقراطية، إال أنيا أسيمت تمؾ 

 التعددية الحزبية اليائمة في العراؽ إلى تشرذـ الحياة السياسية.
ف أيمكف ( 2003بعد العاـ )لتعددية الحزبية في العراؽ تجاه نحك اسباب كدكافع االأكمف      

 االتي:عبر نشخصو 
ي االتجاه نحك الدكر الكاضح ف( 2003)كاف لتبني النظاـ الديمقراطي في العراؽ بعد .1

 ف االخيرةأ ذ إف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الديمقراطية كالتعددية الحزبية، أالتعددية الحزبية.إذ 
لى جانب تكفر الشركط االخرل ليا، كاالنتخابات كحرية إركريان لمديمقراطية تعد شرطان ض

التعبير عف الرأم كأف غياب التعددية الحزبية دليؿ عمى عدـ ديمقراطية النظاـ السياسي، 
لى مجمكعة مف إلقياس الديمقراطية التي استندت  كىذا ما اكدتو المؤسسات الدكلية كالعربية

ال أنيا اتفقت عمى عنصر إف اختمفت فيما بينيا أدكؿ كىي ك راطية الالعناصر في قياس ديمق
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التعددية الحزبية بعده أحد أىـ ىذه العناصر، لذلؾ يشكؿ االعتراؼ بالتعددية الحزبية 
كر ميـ كحيكم انة حقيقية لمبناء الديمقراطي لما تمعبو مف دكالسماح ليا كنشر ثقافتيا ضمٌ 

كاف سببان في  (،2003)عاـالف فسحة الحرية في العراؽ بعد لذلؾ فإ .(1)في الحياة السياسية
 نشأة العديد مف التنظيمات كالتجمعات السياسية.

بالشمكلية خبلؿ  مف الزمف كالتي اتسمت ةنتيجة االنغبلؽ الذم ساد في العراؽ لفترة طكيم .2
الحمكؿ كفشمو في ايجاد  ؿ السياسي في العراؽ مف حزب كاحدكاحتكار العم المرحمة السابقة

لممشكبلت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية. كميما اختمفت المسميات كالكسائؿ كالتبريرات 
التي جاء بيا نظاـ الحزاب الكاحد في العراؽ، فإف انغبلقو لفترات طكيمة مف الزمف كاف قد 
 ىيأ المبررات الحقيقية بعد سقكط النظاـ السابؽ لبلنعطاؼ نحك تبني التعددية الحزبية،
كباتت التعددية تطرح كركف اساسي في المشركع الديمقراطي البديؿ. فقد تمكف عدد مف 
االحزب التي لـ يفسح ليا المجاؿ مف العمؿ في العراؽ سابقان، أف تجد فرصتيا في العمؿ 

لى االعبلف عف تأسيس العديد مف االحزاب إير كما سارعت شخصيات مف الداخؿ كالتأث
عددة كمختمفة، االسبلمي، االشتراكي، الديمقراطي، كالديمقراطي السياسية ذات تكجيات مت

 .كالشيكعي اليبرالي، كالقكمي
كاالثنية(، يفرض التعددية في الحياة  القكميةك  تركيبة المجتمع العراقي )الدينيةف التنكع في إ .3

مككنات المختمفة لممجتمع طار العاـ الذم تتحرؾ في داخمو الالتي ستككيف اإل السياسية
رادت العراقي و ككجكده كدكره في كالتي يجمع بينيا عقد سياسي يحفظ لكؿ طرؼ حريتو كا 

ىذه  االحزاب  ا جاءتلذ .(2)تدكر شؤكنو عمى اساس االليات الديمقراطية إطار كطف كاحد
 .الجديدة مف أجؿ إضفاء الشرعية عمى كجكد ىذه التعددية في الخارطة السياسية

التي كانت سببان أخران في تبني النظاـ الحزبي القائـ عمى كمف العكامؿ االخرل الميمة  .4
التعددية الحزبية في العراؽ، ىك النظاـ االنتخابي الذم اعتمد نظاـ التمثيؿ النسبي، ككفقان 
ليذا لنظاـ النظاـ االنتخابي تتاح لكؿ حزب فرصة التمثيؿ في البرلماف، مما كاف سببان في 

 األخذ بنظاـ تعدد االحزاب.

                                                 
 .63نغـ محمد صالح، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
 .64المصدر نفسو ، ص - 2
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عامؿ مكضكعي آخر في كثرة األحزاب يتمثؿ بكجكد إرادات خارجية كدكؿ تدفعيا ثمة  .5
التي حكمت العراؽ ألكثر مف المؤقتة سمطة االئتبلؼ كانت مصالح مختمفة في مقدمتيا 

سنة قبؿ تأليؼ الحككمة العراقية اإلنتقالية كنقؿ السيادة إلييا. كقد اختمفت التفسيرات حكؿ 
مف  اليائؿفي العراؽ مف كراء تشجيع قياـ ىذا الكـ  (ؿ بريمربك )دكافع الحاكـ المدني

كية في تفكيؾ الجبية يالتنظيمات السياسية، فالبعض يرل في ىذه التكجيات رغبة أمر 
الداخمية لمقكل السياسية كمنع قياـ جبية كاحدة متحدة تتعامؿ كتتعاطى معيـ مف خبلؿ 

عددة بؿ كمتضاربة أحيانان يمكف أف تخمقيا إيجاد أحزاب متعددة كبالتالي قناعات كمصالح مت
التعددية الحزبية كبذلؾ فإف فكرة التعدد الكاسع لؤلحزاب كفي العراؽ بحسب أصحاب ىذا 

مكسعة، ك  مكحدة الرأم ىي فكرة خارجية تسعى لتحقيؽ ىدؼ كاحد كىك غياب جبية عراقية
لة المنتصرة )أميركا( أما الرأم اآلخر فيفسر تشجيع التعددية عمى أنو يمثؿ رغبة الدك 

بإعطاء انطباع خاص عف تطبيؽ المبادلء المعمنة خبلؿ الحرب عمى العراؽ حكؿ 
الديمقراطية كتسكيغ قياـ الحرب ضده أماـ شعكبيا. كال يقتصر دعـ تشكيؿ األحزاب عمى 
سبلمية متعددة تقدـ دعمان كبيران  الطرؼ األميركي فالمعركؼ أف جيات إقميمية عربية كا 

كقطر ألطراؼ العراقية تحقيقان لمصالح معينة منيا إيراف كسكريا كتركيا كالسعكدية لبعض ا
كجكد ىذه األطراؼ الداعمة  أسيـ كالكثير مف الدكؿ االقميمية كالدكلية كقد كالككيت كاالردف 

 .(1)في نمك أحزاب جديدة
ياسية التي ظيرت برز المؤشرات اك السمات التي يمكف تسجيميا عمى االحزاب السأما عف إ     

 ىي:( 2003 )عاـالفي العراؽ بعد 
مػف عقػد كثػر أاتسمت الخريطػة السياسػية بأنيػا غيػر كاضػحة المعػالـ عمػى الػرغـ مػف مػركر  .1

لػػى مئػػات إف ىػػذه التعدديػػة الحزبيػػة اليائمػػة التػػي تصػػؿ إعمػػى العمميػػة السياسػػية. مػػف الػػزمف 
كاليػػػدؼ جعػػػؿ مػػػف الصػػػعب  حػػػزاب كالتنظيمػػػات السياسػػػية التػػػي تختمػػػؼ مػػػف حيػػػث النػػػكعاأل

لػػػى حػػػاؿ إمػػػى الفكضػػػى منػػػو غاإللمػػػاـ بالخارطػػػة الحزبيػػػة لمعػػػراؽ حتػػػى ليبػػػدك الحػػػاؿ أقػػػرب 

                                                 
األحزاب السياسية في العراؽ، بحث منشكر عمى مكقع مركز العراؽ  ،أسماء جميؿ كفالح عبد الجبار - 1

 معمكمات العالمية االنترنيت عمى الرابط اآلتي:، شبكة  ال17لمدراسات ص
http://iraqstudies.com/featured7a.html 
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حػػزاب تتسػػـ بالضػػعؼ كاليشاشػػة، فيػػي ال تمتمػػؾ قكاعػػد ف العديػػد مػػف ىػػذه األأذ إ .(1)النظػػاـ
شػػػعبية باسػػػتثناء عػػػدد محػػػدكد منيػػػا، بسػػػبب حػػػداثتيا كعػػػدـ تبمػػػكر اطرىػػػا الفكريػػػة كىياكميػػػا 

ف بعضػػيا كػػاف مجػػرد أمتػػدادات أكليػػة قبميػػة كعشػػائرية كطائفيػػة، اسػػيـ ذلػػؾ ألتنظيميػػة، كمػػا ا
 .(2)في تشرذـ العممية السياسية، كالتأثير بصكرة سمبية عمى أختيارات المكاطنيف العراقييف

لى إخر سمة اتسمت بيا االحزاب السياسية، أستنادان ألى إالسياسة مف اتجاه  حزابانتقاؿ األ .2
ف اغمبيػػػا أيؤخػػػذ عمػػػى االحػػػزاب  ذ مػػػاأ .(3)كالخسػػػارة، كلػػػيس عمػػػى اسػػػاس ايػػػديكلكجيالػػػربح 

التػػي كانػػت تتكاجػػد فػػي المنفػػى قػػد أقػػرت فأغمػػب االحػػزاب المعارضػػة  .كاضػػحان ىػػدفان التمتمػػؾ 
(، 2002جميعػػان فػػي مؤتمراتيػػا، ابتػػداءان بمػػؤتمر صػػبلح الػػديف كانتيػػاءان بمػػؤتمر لنػػدف عػػاـ )

، كاف يكػػػكف نظػػػاـ الحكػػػـ فػػػي العػػػراؽ  نظامػػػان ديمقراطيػػػان العراقػػػي لػػػى اسػػػقاط النظػػػاـالػػػدعكة إ
فيدراليان تعدديان، إال إف عبء التحكؿ نحك الديمقراطية لـ يقع عمييا بؿ كانت مجرد متأثرة ال 

ف ىػػذه االحػػزاب اصػػابيا الخػػبلؼ كاالخػػتبلؼ فػػي كجيػػات النظػػر حػػكؿ فػػإلػػذا . (4)مػػؤثرة فيػػو
عمػػػى االسػػػتقرار  سػػػمبان  كانعكسػػػت ىػػػذه الحالػػػة (2003) بعػػػد يلعراقػػػاطبيعػػػة النظػػػاـ الساسػػػي 

 السياسػية القػكل كالتيػاراتغمب الشغؿ الشاغؿ ألاليـ االكبر ك  السياسي في العراؽ، كأصبح 
المكاسػػػػػب  أكبػػػػػر قػػػػػدر مػػػػػف تحقيػػػػػؽلػػػػػيس  اقامػػػػػة دكلػػػػػة حديثػػػػػة كبنػػػػػاء نظػػػػػاـ سياسػػػػػي كانمػػػػػا 

 .(5)السياسية
االحػزاب مازالػت لحػد ىػذه الفتػرة احػزاب اتسمت بعػض االحػزاب السياسػية بالشخصػنة، فيػذه  .3

شخصػػانية كاحػػزاب شخصػػيات كلػػيس احػػزاب بػػرامج سياسػػية حقيقيػػة، أم أف القػػكة السياسػػية 

                                                 
عبير سياـ، جدلية العبلقة بيف الديمقراطية كتداكؿ السمطة: العراؽ انمكذجان )دراسة ميدانية(، مجمة دراسات  - 1

 .10، ص2010، بيت الحكمة ، بغداد، 16د سياسية، العد
 .10. ككذلؾ ينظر عبير سياـ ، المصدر السابؽ، ص65نغـ محمد صالح ، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 2
، بيت الحكمة ، بغداد، 1كالقكل المؤثرة فيو، ط 2003خيرم عبد الرزاؽ، نظاـ الحكـ في العراؽ بعد  - 3

 .74، ص2012
الديمقراطي في االردف كالعراؽ دراسة مقارنة، نشرة شؤكف عراقية تثقيفية، العدد  أحمد ناىي عبداهلل، التحكؿ - 4
 .12(، ص2007، مركز الدراسات العراقية، جامعة النيريف، )كانكف االكؿ/4
 .65نغـ محمد صالح ،  مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 5
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. إذ مف المبلحظ أف االحزاب السياسية في العراؽ تتسػـ بسػيطرة (1)مكسكمة بشخص زعيميا
ى يػد رؤسػاء رئيس الحزب عمى أغمب تكجيات الحزب مما ينقؿ السػمطة مػف يػد النػاخبيف الػ

 .(2)االحزاب
ف القاعدة التي ، كذلؾ أليةف معظـ ىذه االحزاب ليس لدييا معرفة كافية بالممارسة البرلمانإ .4

 .(3)نشأت عمييا ىذه االحزاب ىي العمؿ في الظركؼ السرية التامة القاسية
 تسػػتطيع مػػف أف تبمػػكر برامجيػػا الحزبيػػةلػػـ ( 2003إف أغمػػب االحػػزاب العراقيػػة بعػػد العػػاـ)  .5

ى تنظيمػػو أف أغمػػب ىػػذه االحػػزاب بنىػػبشػػكؿ كاضػػح تسػػتطيع عبػػر اسػػتقطاب الجمػػاىير. إذ 
عمى اساس االنتمػاءات الثانكيػة االثنيػة كالطائفيػة كالمذىبيػة ال عمػى اسػاس اليكيػة العراقيػة، 
مما كاف سببان في ظيكر التنابذية كغياب التعددية اليكرمكنية )المنسجمة( االمر الػذم جعػؿ 

قػػي شػػأف مجتمػػع انفعػػاالت كلػػيس مجتمػػع تفػػاعبلت، مجتمػػع خػػبلؼ غيػػر سػػممي الشػػأف العرا
 .(4)كليس مجتمع اختبلؼ سممي

كبمختمؼ تياراتيا تعػد ( كلغاية اآلف، 2003منذ العاـ)  حزاب السياسية العراقيةغمب األأف أ .6
سياسػية غيػػر كاضػػحة، كنخبيػا غيػػر كفػكءة عمػػى االعػػـ ال يػػااحزابػان ذات ثقافػػة تقميديػة كبرامج

كمػف ثػـ فػإف االربػاؾ إلى القكاعػد الجماىيريػة  كما تفتقد  سياسي تقميدم،ال يااالغمب كخطاب
الذم تعانيو الساحة العراقية يقع جزء كبير منيا عمى عاتؽ تمؾ االحزاب، السيما في سػياؽ 

اليكيػػة الكطنيػػة لصػػالح اليكيػػات الفرعية)إضػػعاؼ تأسػػيس المحاصصػػة الطائفيػػة كاضػػعاؼ 
 -حػزاب عمػى الػكالء العرقػيذ ازداد اعتمػاد قػادة اإلإ، (صػالح الػكالء لمجماعػةالكالء الػكطني ل

سػتقطاب أنصػارىـ عبػر الرمكز)الدينيػة، القبيمػة، كقكة محركػة إلكالحكارات الطائفية العقائدم 

                                                 
ؿ العراقي، العدد السابع ، مركز عبد الجبار احمد، اليات تفكيؾ الحرب االىمية في العراؽ، مجمة المستقب - 1

 .36، ص2006العراؽ لؤلبحاث، بغداد، 
البرلماني  -الرئاسي–منعـ خميس مخمؼ، الشكؿ المستقبمي لمنظاـ السياسي: دراسة مقارنة لمنظاـ الجميكرم - 2

ث، بغداد، ، مركز المستقبؿ لمدراسات كالبحك 1حككمة الجمعية النيابية الفرص كالبدائؿ، مجمة المستقبؿ، العدد
 .59، ص2005

 .65نغـ محمد صالح،  مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 3
عامر حسف فياض، أفكار تأسيسية في بناء الدكلة المدنية العراقية الحديثة، مجمة العمـك السياسية ، العدد  - 4

 .137، ص2007، كمية العمـك السياسية، جامعة بغداد، 34
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مػػػف بػػػيف االسػػػباب ىػػػي سػػػبب فػػػي العػػػراؽ اصػػػبحت االحػػػزاب السياسػػػية ، كبػػػذلؾ العشػػػائرية(
 ـ االستقرار السياسي.الكثيرة  في أشاعة الفكضى كعد

االحػزاب العراقيػة تجعػؿ المراقػب يحكػـ أف مػا يكجػد فػي  بشأفف ىذه المؤشرات أعبله إ          
ف الصػػػراع بػػػيف ىػػػذه القيػػػادات أبػػػاح أالعػػػراؽ ىػػػك تعدديػػػة قيػػػادات سياسػػػية كلػػػيس تعدديػػػة حزبيػػػة ك 

ما كانت الضحية استخداـ كؿ الكسائؿ كفي خضـ ىذا الصراع كاف الضحية المكاطف العراقي، ك
العممية السياسية التي أضحت مشمكلة الخطى مع انعداـ البرامج السياسية كاالقتصػادية كاالداريػة 

كبيػذا يمكننػا القػكؿ لػـ يكػف ىنػاؾ  .(1)كالثقافية الكاضحة كالكفيمة بخمػؽ نيضػة حقيقيػة فػي العػراؽ
إذ  زيفػت التعدديػة  -2003عػاـ البعػد  –تعامؿ سميـ في العراؽ مػع ظػاىرة التعدديػة منػذ بػدايتيا 

كجػػردت مػػف محتكاىػػا الػػديمقراطي كاصػػبح مخرجاتيػػا سػػمبية ) تشػػقؽ كتصػػدعات عمػػى المسػػتكل 
منػػػػا اف العػػػػراؽ غػػػػرؽ االجتمػػػػاعي كالسياسػػػػي كاالقتصػػػػادم كالثقػػػػافي(. كقػػػػد النكػػػػكف مغػػػػاليف اذ قي 

 .التعددية اليائمة لبلحزاببسبب   بالمشاكؿ العصيبة
كاإلرباؾ االمني الذم تعانيو اف عدـ االستقرار السياسي يمكف القكؿ  أستنادان إلى ما تقدـ     

دت أفالتعددية الحزبية في العراؽ الساحة العراقية يقع جزء كبير منيا عمى عاتؽ تمؾ االحزاب، 
فضى ألى خمخمة حالة االستقرار السياسي، ألنيا تعددية قائمة باإلساس عمى كالءات متعددة، إ

كما يعد سببان في عدـ االستقرار الحككمي في العراؽ، إذ  الستقرار السياسي.لى عدـ اإأختبلفيا 
(، كالسبب في ذلؾ عدـ قدرة حزب كاحد 2003لـ تكف ىناؾ حككمة اغمبية في العراؽ بعد العاـ)

مف الحصكؿ عمى االغمبية المطمقة داخؿ البرلماف التي تمكنو مف تشكيؿ حككمة، يدفع ذلؾ 
كمات ائتبلفية، كانت تمؾ الحككمات عمى مر األعكاـ الماضية، تتسـ األحزاب إلى تشكيؿ حك

بعدـ االنسجاـ بيف اعضائيا بسبب أف االحزاب الداخمة في االئتبلؼ الحككمي يمتمؾ كؿ منيا 
مبادئ كبرامج كمصالح خاصة يككف مف الصعب عمى أم منيا أف تتنازؿ عف بعض اىدافيا 

اب االخرل سرعاف ما ادل ذلؾ إلى تصدع الػتآلؼ كعميو كمصالحيا في سيبيؿ التفاىـ مع االحز 
 أفضى االختبلؼ بيف اعضائيا إلى عدـ استقرار حككمي.

عمى مستكل تحقيؽ التكامؿ كاالندماج االجتماعي، فإف العراؽ ينتظـ في تعددية حزبية أما      
لسياسية ألف لى حالة مف الفكضى اإدت أكاسعة ذات ابعاد مذىبية كطائفية كعرقية كجيكية، 
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األحزاب السياسية في معظميا قامت عمى أساس ىذه االختبلفات كليس عمى اساس البرامج 
لى المككنات االجتماعية كعممت عمى تمزيؽ المحمة إالسياسية كلذلؾ تكجيت ىذه االحزاب 

ف فيناؾ العديد مف االحزاب ال يمك .(1)ىميةالكطنية الجامعة كاكصمت الببلد عمى شفا الحرب األ
ليا التعايش مع االخريف بسبب طبيعة تككينيا كخاصة احزاب االقميات المكجكدة حاليان كىناؾ 

ف ىناؾ احزاب ليا اىداؼ ال يمكف ليا أعمى جميع مرافؽ الدكلة، كما  ان احزاب تريد السيطرة كمي
ف قياـ إ .(2)ىداؼ عراؽ مكحد ديمقراطي بسبب رفع سقؼ مطالبيا المستمرأف تمتقي مع أ

سس تقسيمية لممجتمع بحيث يشمؿ بعضيا اغمبية كالبعض االخر االقمية مما أحزاب عمى األ
كفي الحقيقة  ،الحزب السياسي المعيف كمف ثـلى قكمية معينة إلى تحكؿ الكالء مف الكطف إيؤدم 

ف تتجاكز مسألة الكالء القكمي فقد كانت أفإف جميع االحزاب السياسية العراقية الحالية لـ تستطيع 
حزاب كردية كتركمانية ككمدك اشكرية )مف أحزاب عربية )مف حيث العضكية عمى االقؿ( ك أىناؾ 

ف تككف ضد أحزاب يفترض بيا أف ىناؾ أحيث العضكية كاالىداؼ كمناطؽ االنتشار(، بؿ 
ف تتجاكز الكالء القكمي فقد بقي أالقكمية مف حيث طبيعة ايديكلكجيتيا لكنيا لـ تستطيع مع ذلؾ 

زب شيكعي عراقي)عربي االعضاء كالقيادة( كحزب شيكعي كردستاني )كردم االعضاء ىناؾ ح
ف تمييع الحدكد الفاصمة كازالتيا، إ .(3)سبلمي كردستانيإكالقيادة( كحزب اسبلمي )عربي( كحزب 

بيف ماىك اجتماعي كما ىك سياسي بحيث يصبح مترادفيف كمتداخميف، كاحدىما معبران عف 
إضعاؼ اليكية عبره يان عمى الديمقراطية التكافقية، كالجكىر الذم يتـ االخر، مأخذان أساس

لى حزب سياسي أك احزاب سياسية ليا إف االجتماعي في العراؽ كبيذا تحكؿ المككي  .(4)الكطنية
في ظاىرة استقطاب عمكدم  صفة اجتماعية حصرية أحزاب لمشيعة كاخرل لمسنة كثالثة لمكرد

                                                 
 . 11أحمد ناىي عبداهلل، التحكؿ الديمقراطي في االردف كالعراؽ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 1
 .239، ص 2006التعددية السياسية في عالـ الجنكب، دار مجدالكم، عماف ، رعد صالح اآللكسي،  - 2
جدؿ التأصيؿ كالممارسة(، احمد عبداهلل ناىي، المشيد الديمقراطي العراقي بعد التغيير )احمد عبداهلل ناىي،  - 3

. كينظر كذلؾ، عبير 64ص، 2006، كمية العمـك السياسية ، جامعة النيريف، 21مجمة قضايا سياسية، العدد 
 .11سياـ، مصدر سبؽ ذكره، ص

ياسيف سعد محمد البكرم، اشكاليات الديمقراطية التكافقية كانعكاساتيا عمى التجربة العراقية، مجمة  - 4
، مركز المستنصرية لمدراسات المعربية كالدكلية، الجامعة 27راسات العربية كالدكلية ، العدد المستنصرية لمد

 .68( ، ص2009المستنصرية، )ايمكؿ 
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كتعكيؽ شيكع كترسيخ مفيكـ المكاطنة كالمكاطف بتوتؤسس لمتمايز كالتفرقة كتث
كبالنتيجة فيي . (1)

لـ تستطيع تحقيؽ اليكية الكطنية كترسيخ مفيكـ المكاطنة بؿ عمى العكس مف ذلؾ كانت مدعاة 
 لمتفرقة كالمحاصصة السياسية كالطائفية. 

لعراؽ ليس عمبلن حزبيان كعميو فإف ما تقـك عميو العممية السياسية كالتحكؿ الديمقراطي في ا     
بالتأكيد ألف الظاىر مف كاقع الحاؿ، أف الكثير مف االحزاب المشاركة في ىذه العممية التدرؾ 
مفيكـ العمؿ الحزبي اك معنى التحزب، كىي  تعتمد في جٌؿ عمميا عمى تأجيج المشاعر 

عمى العكس  بالتخندؽ كالشحف الطائفييف مف أجؿ استمرارىا في عمميا السياسي، كىي تعمؿ
تمامان مما يحصؿ في الدكؿ الديمقراطية بحيث تجعؿ مصالحيا الحزبية فكؽ كؿ شيء حتى لك 
كاف ذلؾ عمى حساب األمف الكطني لمببلد، إذ إف كثيران مف تمؾ األحزاب أصبحت تتعامؿ مع 

فقد  دكؿ أجنبية تجعؿ منيا اداة طيعة لتمرير مشاريعيا لمتدخؿ  في الشأف الداخمي، كبالتالي 
انسحب األثر السمبي لذلؾ كمو عمى ابناء الطكائؼ التي تتسمى كتتحدث االحزاب بأسميا، فبل 
السنة قد حظكا باىتماـ األحزاب السنية التي انتخبكىا رغـ سخكنة مناطقيـ في تمؾ المرحمة، كال 

ـ بزكاؿ الشيعة حصمكا عمى ابسط حقكقيـ التي كانكا يأممكف في الحصكؿ عمييا في يـك مف االيا
 . كبقية المككنات عمى نفس الشاكمة ايضان.(2)حزب البعث

أما عمى مستكل التغييرات االجتماعية كاالقتصادية، فالمشكمة األساس بالنسبة لمعراؽ الذم       
مما  -بضمنيا االحزاب السياسية -يمر بمرحمة انتقالية، تتجسد في تخمؼ المؤسسات السياسية 

التكقعات كفرص تحقيقيا نتيجة عجز المؤسسات الجديدة عف  ى حدكث فجكة بيفإليؤدم 
استيعاب مطالب الفئات الجديدة كطمكحاتيا. كعمى حد تعبير )د.ثناء فؤاد( فإف تأثير التحديث 

التفاعؿ بيف التعبئة االجتماعية كالتنمية االقتصادية كبيف عبر عمى استقرار النظاـ ينعكس 
سياسية، كبيف المشاركة السياسية كالمؤسسية السياسية، االحباط االجتماعي كفرص الحركة ال

لى نكع مف إلى زيادة مؤشرات الصراع الذم يؤدم نيايتو إكيقكد عدـ استيعاب ىذه العبلقة 
تعرض التجربة التعددية الى األخفاؽ، ألف رد الفعؿ المقبؿ عمى نشاطيا  كعميواالنييار السياسي 

 .(3)مف الرد الذم يتعرض لو اليكـ نظاـ الحكـ الشمكليسكؼ يككف اعنؼ بكثير كاكثر تدميران 
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ف تككف الحؿ االمثؿ لمكاجية المشكبلت التي تثيرىا عممية أفي  -االحزاب –كبالتالي عجزت 
ان في تنظيـ ميملى الديمقراطية كاتساع المشاركة السياسية. فيي لـ تؤدم دكران إالتحديث كاالنتقاؿ 

 .صحيح لعممية المشاركة السياسية
مما يثير التساؤؿ، حكؿ مدل مبلئمة التعددية الحزبية لمكضع الراىف في العراؽ، كالذم       

ة كالمذىبية كليس عمى اساس ييسكد فييا االنقسامات عمى اساس االختبلفات القكمية كالدين
 البرامج السياسية؟ 

ي ديمقراطي تتطمب ف نجاح العممية السياسية في العراؽ كالقدرة عمى بناء نظاـ سياسإ      
كجكد تعددية حزبية حقيقية محككمة بضكابط قانكنية تنظـ عمميا كتحدد كجكدىا مما يساعد عمى 
كجكد نظاـ تعددية حزبية مستقر كمستمر، يشكؿ إساس النظاـ الحزبي في العراؽ لممستقبؿ 

نستطيع القكؿ،  . كعمى مستكل اكثر تخصيصان مف التعددية الحزبية اليائمةالقريب كالبعيد، بدالن 
لى نكع مف االكىاـ إه التعددية غير المنضطبة، تقترب ف الديمقراطية بشكميا ىذا في اطار ىذأ

ـ بالحساسية كالتعقيد في  الخانقة. اف اعتماد التعددية الحزبية كالسياسية اليكـ يمثؿ اختياران يتسٌ 
انو دكف تبلحـ كانسجاـ كطني ال  العراؽ الذم تكاجيو العديد مف العقبات منيا الكحدة الكطنية، إذ

  .(1)يمكف ألية تجربة سياسية النجاح، كمنيا تحقيؽ عممية التنمية السياسية كالتحديث
ف نظاـ الحزبي في العراؽ أخفؽ في مكاجية ازمات التحكؿ إمما تقدـ نستطيع القكؿ،     

لخاصة بعيدان عف الديمقراطي كعممية التحديث، ككانت ممارسة السمطة كتسخيرىا لممصالح ا
تحقيؽ درجة مف التمايز  -االحزاب  -إذ لـ تستطيعالمبادئ الرئيسية لمديمقراطية كالتعددية. 

ت االطر الكاضحة قائمة كالتخصص فيما يتعمؽ بأنشطة االفراد، كاالبنية المؤسسة، كانما كان
جتماعية، ككؿ ذلؾ ك الطبقة االأك االقميمية ألطائفة كالقكمية اك ك عبلقات القرابة أعمى اساس 

ف تدىكر االحزاب في العراؽ أ يدؿ عمى مؤشر اخفاؽ عممية التحديث السياسي في العراؽ.
كانعداـ فعاليتيا أسيـ في تكريس التخمؼ اكثر مما يسيـ في التخمص منو، كلذلؾ لـ يكف غريبان 

ى فشميا في بناء عزل االخفاؽ في تحقيؽ التحديث كالتنمية في العراؽ، في جانب ىاـ منو اليي أف 
كؿ ذلؾ انعكس سمبان عمى استقرار السياسي  تنظيـ حزبي قادر عمى قيادة عممية التنيمة بكفاية.

اجيات لشخصيات ال مجرد ك ماىي إف معظـ االحزاب السياسية العراقية أل في العراؽ.كالمجتمعي 

                                                 
 .256االلكسي، مصدر سبؽ ذكره ، ص  رعد صالح  -1



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 116

 

الضيقة المجتمعية  ك عشائرية كىي لذا غير قادرة عمى تجاكز ىذه االطاراتطائفية أك سياسية أ
لييا كمنظمات جماىيرية ما يجعميا تتعارض مع جكىر النظر إفؽ السياسي الرحب مباتجاه إأل

 ع.تتبنى عممية التحديث المجتمعي كتحقيؽ االستقرار السياسي كتثبيت اركاف المجتم
 .عمى االستقرار السياسي منظمات المجتمع المدنيأثر التحديث في  : ثانياً 

( شػػػيدت تشػػػكيؿ كعػػػكدة الكثيػػػر مػػػف منظمػػػات 2003عػػػاـ )الإف السػػػاحة العراقيػػػة بعػػػد          
التي تعنى بمختمػؼ القطاعػات كالنشػاطات كالقضػايا ، المجتمع المدني نتيجة االنفتاح الديمقراطي

راجعػان كبيػران كشػركاء ف أكضاع المجتمع المدني فػي العػراؽ شػيدت انتكاسػات كتأ االجتماعية. إال
 إذ ظؿ دكرىا ىامشيان كمتشرذمان. الجيكد التحديثية كالتنمكية،فعمييف في 

ما ييمنا ىك، ماىي المشكبلت عمى الصعيد البنيكم كالسمككي التػي كانػت سػببان فػي عجػز       
ىػػذه المؤسسػػات مػػف تحقيػػؽ دكرىػػا فػػي عمميػػة التحػػديث، أك القيػػاـ بػػدكرىا بصػػكرة فعميػػة كليسػػت 

 ىامشية.
الجيكيػة كالمناطقيػة ألشارة إلػى إف الثقافػة التقميديػة كالمرجعيػات الثقافية)في البدء البد مف ا      

القبميػػة كغيرىػػا(، تػػؤدم دكران مناقضػػان لترسػػيخ قػػيـ الديمقراطيػػة ألف ىيمنػػة الثقافػػات الفرعيػػة تحػػدد 
الدكلة كالسمطة كالمجتمع بأفكار ثابتة مقدسة غير قابمة لتطكير المجتمع كتغييره، فالثقافة الفرعية 
كيانػػػػات عصػػػػبكية ضػػػػيقة كمظيػػػػر مػػػػف مظػػػػاىر صػػػػنمية اإلنسػػػػاف، بينمػػػػا يقػػػػـك تأسػػػػيس تجػػػػارب 
الديمقراطيػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف بمػػػداف العػػػالـ عمػػػى التمييػػػز بػػػيف المجتمػػػع السياسػػػي كالمجتمػػػع المػػػدني 
كإحػػػدل منطمقػػػات بنػػػاء االنسػػػاف كتطػػػكير كتنميػػػة المجتمػػػع كتغييػػػره، كقػػػد نػػػتج عػػػف الصػػػراع بػػػيف 

اطيػػة كالمرجعيػػات الثقافيػػة الفرعيػػة نػػكع مػػف المكاجيػػة المباشػػرة بػػيف الدكلػػة محػػاكالت بنػػاء الديمقر 
العراقيػة الجديػػدة كبػيف متطمبػػات بنػاء المجتمػػع المػدني المفتػػرض تشػييده بػػديبلن عػف مجتمػػع مزقتػػو 

 (.1)الحركب كالحصار كاالحتبلؿ
ػػػػف اإلشػػػػكالية فػػػػي مجتمعنػػػػا          فػػػػة دكر منظمػػػػات معر ك  العراقػػػػي أف الثقافػػػػة الديمقراطيػػػػة تكمي

مجتمعنػا تحػت ككظائفيا ضعيفة جدان بسبب الزمف الطكيؿ المتصػؿ الػذم قضػاه  المجتمع المدني
المتحكمػػة بكجػػكد ىػػذه المنظمػػات كالمقيػػدة لنشػػاطيا، كليػػذا مػػا أف رفعػػت  ظػػؿ االنظمػػة الشػػمكلية

تبريػر حتى ضربت الفكضى اطنابيا، كفقػداف كجػكد أم معيػار ل يكد كالحكاجز كسمطات التحكـالق
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لػػػى ضػػػعؼ فائػػػدة كىػػػك مػػػا أدل بالنيايػػػة إ إنشػػػاء ىػػػذه المنظمػػػات، كلمشػػػركعية كجكدىػػػا كعمميػػػا،
المجتمع المدني مف كجكد ىذه االالؼ مف المنظمات، التي تغمب فائدة أصحابيا عمى فائػدة مػف 

 . (1)تفترض تمثيميـ أك مساعدتيـ
ا ىػػك السػػبب الرئيسػػي االكثػػر إذف فػػي ضػػكء مػػا تقػػدـ ، يمكننػػا كضػػع التسػػاؤؿ االتػػي ، مػػ       

(؟. لنعػد 2003تأثيران  في عدـ نشكء منظمات مجتمع مدني حقيقية كفاعمة في العراؽ بعػد العػاـ)
مقكلػػػػة )ريمػػػػكف آركف(: أف المؤسسػػػػات الغربيػػػػة بصػػػػكرة عامػػػػة )كمنيػػػػا مؤسسػػػػات مجػػػػددان إلػػػػى  

 -صػػػادم كاالجتمػػػاعيالمجتمػػػع المػػػدني( ال يمكػػػف نقميػػػا إلػػػى البمػػػداف الناميػػػة بسػػػبب كاقعيػػػا االقت
ىذا ىك السبب األكثر أىمية مف بيف األسباب االخرل في عػدـ بػركز مؤسسػات مجتمػع  الثقافي.

 لػػـ تبقػػى  ظػػاىرة المجمتػػع المػػدني مػػف أف عمػػى الػػرغـ (، ك 2003مػػدني حقيقيػػة فػػي العػػراؽ بعػػد )
 لفػػارؽف الظػػاىرة أصػػبحت تعرفيػػا دكؿ عديػػدة، لكػػف اأبػػالمعنى الحػػديث حكػػران عمػػى الغػػرب، بػػؿ 

يكمف في التكػكيف الثقػافي لممجتمعػات الػذم يظػؿ عػامبلن رئيسػيان فػي تحديػد الكيفيػة التػي يػتـ فييػا 
ؿ نمػػكذج سياسػػي أك اجتمػػاعي معػػيف قبػػكي
ألف المؤسسػػات تنشػػأ فػػي كسػػط إجتمػػاعي كحضػػارم .(2)

عػػات معػػيف، كال يمكػػف أف تقػػـك بكظائفيػػا عمػػى الكجػػو االتػػـ إال إذا تبلئمػػت كعقميػػة االفػػراد كالجما
الػذيف يعيشػػكف فػي ىػػذا الكسػط، كلػػذلؾ لػػيس بكسػع غػػرس مؤسسػات نشػػأت فػي أكسػػاط اجتماعيػػة 

بعػػػد كحضػػػارية متقدمػػػة فػػػي بمػػػداف لػػػـ تبمػػػغ درجػػػة معينػػػة مػػػف التطػػػكر، ككمػػػا حصػػػؿ فػػػي العػػػراؽ 
(2003). 

إف  جػػكىر المشػػكمة التػػي تيػػيمف عمػػى المشػػيد التنمػػكم لمنظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي         
أنو عمى الرغـ مف حداثة البناء المؤسسي فييا، إال إنيا مايزاؿ الكثير منيػا يعمػؿ مػف العراؽ ىك 

خػػبلؿ االطػػر أك القػػيـ التقميديػػة، فالتنظيمػػات القائمػػة مػػا ىػػي إال تعبيػػر لػػبعض القػػكل كالتجمعػػات 
عشػػائرية . إذ مػػا تػػزاؿ االنتمػػاءات الدينيػػة كال(3)القبيميػػة أك الدينيػػة أك العرقيػػة أك المذىبيػػة المختمفػػة

كالعائمية كالطائفية، تييمف عمى المشيد اليكمي لؤلحداث، في الكقػت الػذم يقػـك المجتمػع المػدني 
عمػػى القػػانكف كحقػػكؽ المكاطنػػة كالمسػػاكاة كىػػك مسػػار يبعػػد الفػػرد عػػف االنتمػػاء القبمػػي أك الػػديني 

                                                 
 .21بشرل محمكد الزكبعي،مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 .53ثامر كامؿ محمد، المجتمع المدني كالتنمية السياسية، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 2
اسيف مصطفى، االمف االنساني كالتنمية في العراؽ مؤشرات اليشاشة كفاعمية السياسات، دار امجد عدناف ي - 3

 153، ص2016لمنشر كالتكزيع، عماف، 



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 118

 

بػيف نمطػيف مػف كيجعمو مكاطنػان كاعيػان لحقكقػو ككاجباتػو، كىنػا تبػرز اشػكالية التنػاقض كالتضػارب 
المجتمع، نمط المجتمع المحمي الراسخ فػي التقاليػد كالعػادات لمػا نمارسػو فػي حياتنػا العمميػة دكف 
أف نعيػػو أك نفكػػػر بػػػو كنمػػط المجتمػػػع المػػػدني القػػادر عمػػػى إحػػػداث التغييػػر كالسػػػير نحػػػك الحداثػػػة 

الكقػػػػائع كفػػػػرض مجتمػػػػع القػػػػانكف كالنظػػػػاـ مػػػػف خػػػػبلؿ فػػػػتح االبصػػػػار كاالفئػػػػدة لفئػػػػات المجتمػػػػع ك 
 .(1)كالتحكالت المحيطة بو

إذف، ال بػػد مػػف إسػػس كمرتكػػزات يػػتـ بناؤىػػا فػػي المجتمػػع كالدكلػػة كنقصػػد بػػذلؾ متطمبػػات        
ىيكمية كبنيكية تتمكضع في عممية تحديث كتطكير لمبنى االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، كفي 

ي فػػػي الكقػػػت نفسػػػيا عمميػػػة بنػػػاء ىػػػذا السػػػياؽ يمكػػػف القػػػكؿ إف عمميػػػة بنػػػاء المجتمػػػع المػػػدني ىػػػ
ذاتيػػػػا، فكمتاىمػػػػا نتػػػػاج لمحداثػػػػة كتحتاجػػػػاف معػػػػان إلػػػػى سػػػػيادة منطػػػػؽ التنميػػػػة كالمشػػػػاركة  ()لمدكلػػػػة

كالشػػرعية كالعدالػػػة كالمسػػػاكاة، باعتبػػػارىـ اىػػـ االليػػػات التػػػي تنػػػتظـ بيػػا كمػػػف خبلليػػػا عمميػػػة بنػػػاء 
 . (2)المجتمع السياسي كالمجتمع المدني معان 

ار ىذه التحديات يمكػف طػرح السػؤاؿ اآلتػي، ىػؿ تسػيـ ثقافػة المجتمػع العراقػي فػي كفي اط      
تعزيػػز كتفعيػػؿ االدكار الميمػػة لممجتمػػع المػػدني فػػي عمميػػات التحػػكؿ كاالنتقػػاؿ الجديػػدة ؟ تػػؤدم 
الثقافة التقميدية دكران كبيػران فػي تكييػؼ أداء مؤسسػات كمنظمػات مكصػكفة بالحداثػة، كممػا يبلحػظ 

فػػي بعػػض الحػػػاالت تشػػكؿ مظيػػران خارجيػػان يسػػػتبطف مضػػمكنان تقميػػديان، كعمػػى سػػػبيؿ  أف الحداثػػة،
المثاؿ، ال يعني كجكد حركات أك مؤسسات حزبية تبني ىذه الحركات ثقافة كتقاليد حزبية حداثية 

بػكعي  -في المجتمع العراقي، إذ مازالت الحركات كاالحزاب السياسية العراقية تتسـ إلػى حػد بعيػد
بثقافة كسمكؾ التشكيبلت التقميدية، كذلؾ بشكؿ متزامف مع مستكل ضعيؼ  -ي منيااك بدكف كع

 .(3)مف البنى كالثقافة الدينامية التي تتمتع بيا ىذه المنظمات في المجتمعات الحديثة
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ىذا المنظكر يعرؼ فككاياما أف إعادة بناء الدكلة عمى إنيا استعادة البمداف التي مٌزقتيا الحركب أك المجتمعات 
المدمرة كضعيا الذم كانت عمييا قبؿ الصراع، كالتنمية بانيا إيجاد مؤسسات جديدة كتعزيز نمك اقتصادم 
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كقد تأرجحت العبلقة بيف التشكيبلت التقميدية كالحداثيػة سػمبان كايجابػان، كلػـ يتحقػؽ التكامػؿ        
المػػرف بينيمػػا، كلعػػؿ ذلػػؾ يعػػكد إلػػى سػػببيف : أكليمػػا، العيػػكب التػػي تعتػػرم التشػػكيبلت الكػػافي ك 

التقميدية، كتمؾ التي تعترم التشكيبلت الحداثية كادائيما، كثانييما دكر القكل الخارجية في تعزيز 
. كظمٌػػت ىػذه العبلقػة عمػػى (1)التعػارض بينيمػا، كالعمػؿ عمػػى تكظيفػو لتحقيػؽ أغػػراض ىػذه الػدكؿ

غيػػر كافيػػة لػػدفع المجتمػػع العراقػػي عػػف طريػػؽ التحػػديث الرشػػيد كالمسػػتداـ، كيشػػكؿ اعتمػػاد  درجػػة
بعػض االتجاىػات السياسػية عمػى القيػادات العشػػائرية، مثػاالن كاضػحان عمػى ىػذه العبلقػة، إذ كانػػت 

. كىناؾ كثير (2)ىناؾ درجة عالية مف التعاكف كالتكيؼ النفعي بيف المؤسسات الحداثية كالتقميدية
ف المؤشػػرات  التػػي تعبػػر عػػف تػػزاكج معيػػب بػػيف  أنمػػاط السػػمكؾ التقميديػػة كمظػػاىر التحػػديث، مػػ

ككانت النتيجة تعطيؿ أك تشػكيو لػدكر مؤسسػات كمنظمػات المجتمػع المػدني فػي خدمػة األىػداؼ 
 الكطنية.
أمػػا عػػف المشػػكبلت التػػي تكاجيػػو منظمػػات المجتمػػع المػػدني فػػي العػػراؽ كالتػػي أخفقػػت أك        

كيمخصػػػػيا  -عمميػػػػة التحػػػػديث –إلػػػػى حػػػػد كبيػػػػر مػػػػف دكرىػػػػا فػػػػي تمػػػػؾ العمميػػػػة الجديػػػػدة  اضػػػػعفت
 (3)( فيما يمي:/ أستاذ عمـ االجتماع في جامعة بغداد)د.عدناف ياسيف مصطفى

ر نتيجػة لغيػاب أكلكيػات عراقيػة كاضػحة، تتمحػكر حػكؿ منظػك  غياب منظور تنموي جـامع: .1
فاعمػػػة بػػػيف السػػػمطة الحككميػػػة كمؤسسػػػات ليػػػة تنسػػيقية تنمػػكم عراقػػػي متفػػػؽ عميػػػو، كغيػػػاب إ

المجتمػػػػع المػػػػػدني، كمػػػػا ادل ىػػػػػذا الغيػػػػاب لتعزيػػػػػز أجنػػػػدات الممػػػػػكليف التنمكيػػػػة كمنظػػػػػكرىـ 
السياسػػػي، كتسػػػييؿ تبعيػػػة منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني، كقػػػد أصػػػبح ذلػػػؾ أكثػػػر أحتمػػػاالن مػػػع 
 ضػػػػعؼ حكػػػػـ القػػػػانكف كالشػػػػفافية كالديمقراطيػػػػة، كضػػػػعؼ ثقافػػػػة تػػػػداكؿ السػػػػمطة فػػػػي داخػػػػؿ
مؤسسػػات السػػمطة، كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني، لقػػد نجػػـ عػػف ذلػػؾ كمػػو أف نسػػبة كبيػػرة مػػف 
ىػػذه المنظمػػات فشػػمت فػػي اداء كاحػػد مػػف أىػػـ ادكارىػػا، المتعمقػػة بكجػػكب مراقبػػة أداء الدكلػػة/ 

                                                 
مجتمع المدني المعاصر في العراؽ إشكاليات بنيكية كخيارات تمكينية، في تطكر عدناف ياسيف مصطفى، ال - 1

تشريعي(، اكراؽ مقدمة لكرشة عمؿ عقدت  –حقكقي  -)مؤسسي2008-2003المجتمع المدني في العراؽ مف 
 .66، ص2008االردف،  -لؤلكاديمييف العراقييف، عماف

 .66المصدر نفسو ، ص - 2
 .82-78المصدر نفسو ، ص ص -3
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السػػػمطة كمػػػدل التزاميػػػا بالدسػػػتكر كالقػػػانكف، كالتزاميػػػا بكاجباتيػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ بحمايػػػة حقػػػكؽ 
 دية، أك حرية التعبير.نساف، كالتعداال

التػي تجػد فػي المجتمعػات الديمقراطيػة المجتمػع تظير المؤسسات  قيم الديمقراطية:ال ضعف .2
إف مػػا نجػػده فػػي المجتمػػع  تسػػاعدىا فػػي التعبيػػر كالممارسػػة، إال التػػي فييػػا فسػػحة ديمقراطيػػة

كالحػكار،  العراقي اليكـ ىك التقمص الكاضح في الفرص الديمقراطيػة، كانسػداد آفػاؽ االنػدماج
عػػػف النضػػػج المجتمعػػػي ليػػػذه إذ تحػػػددىا فػػػي كثيػػػر مػػػف االحيػػػاف الكسػػػائؿ التقميديػػػة البعيػػػدة 

 الممارسات.
ـــــــوالءات فـــــــي التشـــــــكيال .3 ـــــــةتشـــــــتت ال اسػػػػػػػتمرارية التشػػػػػػػكيبلت التقميديػػػػػػػة  فإ :ت التقميدي

تشػػػػػكيو فكػػػػػرة المجتمػػػػػع ادت (، ة، الطائفيػػػػػة، المناطقيػػػػػة، القكميػػػػػةالعشػػػػػائرية، االثنيػػػػػالعراقية)
ثقافػة كطنيػػة  خمػؽ فػيىػذه التشػػكيبلت عمػى الػرغـ مػف كجػكده المبٌكػػر، لػـ تػنجح ، إذ دنيالمػ

ينتمػي ليػػا الجميػػع، كلػػذلؾ كػػاف مفيػػكـ المكاطنػػة عنػػدىا ىشػػان قػػاببلن لبلنييػػار، إف قيػػاـ بعػػض 
ىػػذه المنظمػػات عمػػى ركابػػط قكميػػة، أك اثنيػػة، أك دينيػػة، أك طائفيػػة، أك عشػػائرية، أك غيرىػػا 

لػى ضػعؼ حػس يمػا بينيػا، كغالبػان مػا يفضػي ذلػؾ إيدية، أدل الى تناقضات فمف البنى التقم
 .نفسوكتشكيو المجتمع المكاطنة 

كمترابطػاف، كال يجػكز أف خطاف متكازيػاف الحقكؽ كالكاجبات  إفتناشز الحقوق والواجبات:  .4
ال  كفي أغمب االحياففي المجتمعات التقميدية ف دىما عف االخر في الحياة العممية.ينفؾ أح

بصػػػكرة طبيعيػػػة فػػػي ظػػػؿ التشػػػكيبلت  (كاجبػػػاتالحقػػػكؽ ك يكجػػػد ذلػػػؾ الخطػػػاف المتكازيػػػاف )ال
تكقػع مػف عشػيرتو اك محمتػو اف الفػرد يالتقميدية، فحقكؽ ككاجبات الفرد قائمة عمى األتسػاؽ، 

لػػػػى جانبػػػػو فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف االمػػػػكر، كتنجػػػػده اذا تخاصػػػػـ ، كتأخػػػػذ بثػػػػأره حػػػػيف يقتػػػػؿ، تقػػػػؼ إ
في الديات، ككؿ  ساىـجانبو مستعدان لمقتاؿ معيا في المعارؾ، كاإل كالمفركض اف يككف مف

الفعاليػػػػات دكف اف يسػػػػأؿ، لمػػػػاذا؟ لكػػػػف الحضػػػػارة الحديثػػػػة جمبػػػػت معيػػػػا مفيكمػػػػان لمعبلقػػػػات 
االجتماعيػػة ىػػك مفيػػكـ الػػكطف بػػدالن مػػف العشػػيرة كالمحمػػة، كيجػػب الفػػرد اف يخضػػع لمحككمػػة 

لػػى التناشػػز االجتمػػاعي، فػػي الكقػػت نفسػػو أدل إشػػائرم، كىػػذا بػػدالن مػػف خضػػكعيا لمعػػرؼ الع
فالمكاطف بات يحفظ الحقكؽ التي لديو عمى الحككمة كييتؼ بيا كيخطب فييا، لكنػو ينسػى 
أف الحككمة ليا كاجبات عمػى الفػرد يجػب أف يقػكـ بيػا، فاإلنسػاف العراقػي عمكمػان أسػرع الػى 

 .القياـ بحقكقو منو الى القياـ بكاجباتو
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مما أدل إلى سمبية الدكر الذم قامت بو السمطة  القيادة التنموية:عدم تجذر مفهوم  .5
الحككمية تجاه منظمات المجتمع المدني، كعمى الرغـ مف المحاكالت العديدة لمنظمات 
المجتمع المدني قي إقامة عبلقة تكاممية كديمقراطية مع االجيزة الحككمية، كفي تعزيز 

كاالداء الحككمي كفقداف الثقة، كطغياف ثقافة جسكر الثقة بينيما، إال إف ضعؼ السمطة 
الكالء بدالن مف ثقافة االنجاز لـ يسمح بالتكصؿ إلى تعاكف مثمر ككاؼ بيف الفريقيف، كما 
شراكيا في  تخمخؿ الكضع األمني، كتردد السمطة في حماية منظمات المجتمع المدني، كا 

 عممية صنع القرار جزءان مف أسباب قصكر أداء الجانبيف.
أدل تنػػػامي أعتمػػػاد ىػػػذه المؤسسػػات كالمنظمػػػات عمػػػى التمكيػػػؿ الخػػػارجي  :الـــدعم الخـــارجي .6

ىماليػػا االعتمػػاد عمػػى الػػذات، إلتنفيػػذ مشػػاريعيا التنمكيػػة كالخدميػػة لػػى المزيػػد مػػف تحكػػـ ، كا 
تحكميػػـ فػػي تحديػػد المسػػارات كالتكجيػػات  عميػػوالممػػكليف فػػي التكجيػػات التنمكيػػة العراقيػػة، ك 

مجتمػػػع كاسػػػتقبلؿ إرادتػػػو السياسػػػية، كيػػػؤدم السػػػبب البنيػػػكم دكران فػػػي اداء التػػػي تنشػػػد بنػػػاء ال
ضػػمف منظػػكر  -منظمػػات المجتمػػع المػػدني، إذ شػػكؿ ضػػعؼ التنسػػيؽ كالتعػػاكف فيمػػا بينيػػا

كغيػػاب التكامػػؿ اليػػادؼ بػػيف نشػػاطاتيا، كضػػعؼ الػػكعي  -تنمػػكم متفػػؽ عمييػػا مػػع الحككمػػة
 ا.ميا سببان في زيادة ىشاشة ادائيبأىمية تعزيز اليات تطكير ادائيا، شكؿ ذلؾ ك

بدد مف إمكانيػة إف استمرار الكضع الراىف في العراؽ  استمرار الوضع المجتمعي المأزوم : .7
 بيػػػا الفضػػػاء العػػػاـ إف مػػػا يسػػػكد إذتحقيػػػؽ دكر تنمػػػكم فاعػػػؿ لمؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني،

( كلغايػػة 2003) مػػف سػػمبيات كثيػػرة كعجػػز الحككمػػات العراقيػػة المتعاقبػػة منػػذ العػػاـ العراقػػي
ان فػػػي تبديػػػد فػػػرص تمكػػػيف جعػػػؿ ذلػػػؾ إف تػػػؤدم السػػػمبيات دكران رئيسػػػ، اآلف عمػػػى معالجتيػػػا

المجتمػػع العراقػػي كتطػػكير أدكاتػػو بطريقػػة رشػػيدة كىادفػػة، كفػػي تفكيػػت الفرصػػة عميػػو لصػػكغ 
 اكلياتو بحرية.

ـــأرجح لممـــانحين والممـــولين: .8 ـــدور المت دـ م الييئػػػات كالمؤسسػػػات كاالشػػػخاص التػػػي تقػػػأ ال
ا، اذ سػػػعي بعػػػض المػػػانحيف الػػػى فػػػػرض لممجتمػػػع المػػػدني العػػػكف المػػػادم كالتػػػدريب كغيرىػػػ

جنػػػػػػدتيـ السياسػػػػػػية عبػػػػػػر التمكيػػػػػػؿ بصػػػػػػرؼ النظػػػػػػر عػػػػػػف األجنػػػػػػدة العراقيػػػػػػة المفترضػػػػػػة أك أ
تمد كجكدىػا مػف دعػـ المنشكدة...، عمى صعيد آخر، يبلحظ إف بعػض ىػذه المنظمػات  تسػ

رتقػػػت فػػػي سػػػمـ السػػػمطة دكران فػػػي تأسػػػيس منظمػػػات حػػػزاب التػػػي اأدت االذ االحػػػزاب ليػػػا، إ
المجتمع المدني عمى كفػؽ مقاسػات كرؤل متناغمػة معيػا كانفقػت مػف دكف كجػو قػانكني مػف 
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تػػػػي ال تعػػػػدك ككنيػػػا فركعػػػػان ليػػػػذه خزانػػػة الدكلػػػػة الكثيػػػر مػػػػف االمػػػػكاؿ الػػػى تمػػػػؾ المنظمػػػات ال
ىريػػػػان بػػػػيف ىػػػػذه الػػػػذم شػػػػكؿ تناقضػػػػان جك  .(1)حػػػػزاب، لتحقيػػػػؽ مصػػػػمحة الجيػػػػات الداعمػػػػةاأل

المنظمات كمفيكـ المجتمع المدني، كغالبػان مػا كػاف السػبب فػي التػأثير عمػى اسػتقبلليتيا، أك 
كاف سببان فػي خضػكعيا ال شػتراطات المػانحيف، التػي قػد ال تتسػؽ مػع االحتياجػات الحقيقيػة 

 .لممجتمع
فسػاد تمثػؿ : صػاحب عمميػة تمكيػؿ منظمػات المجتمػع المػدني تفاقم الفساد االداري والمـالي .9

باسػػتحكاذ الػػبعض عمػػى المػػنح المخصصػػة ليػػا، كالتػػي رافقتيػػا الكثيػػر مػػف السػػمبيات لحداثػػة 
التجربة كلدخكؿ بعض الطارئيف عمى ىذا المكضكع الذيف سعكا الػى تحكيػؿ ىػذه المنظمػات 
ف الػػى كسػػائؿ لمكسػػب غيػػر المشػػركع، فػػالكثير مػػف المنظمػػات حصػػمت عمػػى تمكيػػؿ كدعػػـ مػػ

ا لـ تقدـ شيئان معمكمان في اتجػاه األىػداؼ التػي حصػمت بمكجبيػا عمػى نيبعض الجيات إال إ
التمكيػػؿ..، فحرمػػت منػػو بعػػض المنظمػػات الفاعمػػة بشػػكؿ حقيقػػي ممػػا أثػػر سػػمبان عمػػى عمػػؿ 
المجتمع المدني كزاد مف النظرة السمبية لعممو، فبقيت المنظمات المدنية الحقيقيػة بعيػدة عػف 

جعميا ىذا األمر ضعيفة أماـ متطمبات العمؿ كمف ثـ مصادر التمكيؿ معتمدة عمى نفسيا ك 
 .(2)قصكرىا في السعي لتحقيؽ اىدافيا

إذ ميسيسػػة، اليػػـك فػػي العػػراؽ إف غالبيػػة منظمػػات المجتمػػع المػػدني  مشــكالت التســييس: .10
فاعمػػة فػػي  أك شخصػػيات سياسػػية أك السياسػػية بػػأحزاب تػػرتبط مػػف حيػػث مرجعيتيػػا الفكريػػة

لمدني مما أفقدىا القدرة عمى التعبير عف المجتمع ابط بنى تقميدية، حة السياسية أك تربتالسا
 .ككؿ

ــي منظمــات المجتمــع المــدني: .11 ــة ف ــة المنفمت تعػػاني منظمػػات المجتمػػع  مشــكالت التعددي
المػػدني اليػػـك مػػف التشػػرذـ كاالنفػػبلت، عمػػى الػػرغـ مػػف كجػػكد االالؼ مػػف منظمػػات المجتمػػع 

سسػت العديػد مػف يقػي كالفاعػؿ منيػا قميػؿ جػدان، إذ أقالمدني عمػى السػاحة العراقيػة إال إف الح
كبالتػالي أصػبحت ة، أغراض خاصػمتحقيؽ تمؾ المنظمات إما بقصد التربح مف التمكيؿ أك ل

ىػػذه المنظمػػات فرصػػة إلثػػراء الػػبعض كتكػػكيف الثػػركات عمػػى حسػػاب الخدمػػة الحقيقيػػة، كمػػا 
                                                 

محمد عبد صالح، المجتمع المدني كمصادر التمكيؿ، مجمة شؤكف عراقية، العدد السابع ،نشرة تثقيفية  - 1
 .3(، ص2008شيرية، مركز الدراسات القانكنية كالسياسية، جامعة النيريف، )اذار 

 .4مصدر سبؽ ذكره ، ص محمد عبد صالح،  - 2
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عيا الحككمػة عمػى حركػة تعاني منظمات المجتمع المدني االنفبلت كعدـ كجكد ضكابط تضػ
المجتمػػع المػػدني، فػػنحف نفيػػـ أف المجتمػػع المػػدني لكػػي يزدىػػر كيقػػـك بكاجبػػو البػػد أف تكػػكف 
ىناؾ حرية لحركتو، كلكف ىذه الحرية البد أف تككف ضمف الحػدكد المقبكلػة، كػي ال تختػرؽ 

 .ثقافتنا كتيتز ثكابتنا
ى الػػػرؤل كاألطركحػػػات أتسػػػمت اإلنجػػػازات عمػػػى صػػػعيد المجتمػػػع المػػػدني باالعتمػػػاد عمػػػ .12

العامػػػة عمػػػى حسػػػاب خصكصػػػية التجربػػػة المجتمعيػػػة العراقيػػػة، بمعنػػػى إف العديػػػد مػػػف تمػػػؾ 
التجارب شد الفكر كالعاطفة كالحركة صكب الخارج العراقػي، أكثػر مػف تأكيػدىا عمػى أكلكيػة 

 .الداخؿ في إنجاز ذاتو القيمية
المجتمع المدني، كتأكيػد يز مؤسسات إف عممية التحديث السياسي في العراؽ تتطمب تعز         

إيجاد معايير فعالة ككاضحة، تحكؿ دكف ظيػكر منظمػات شػكمية، أك غيػر ذات دعػـ دكرىا عبر 
اجتمػػاعي كاضػػح، فضػػبلن عػػف ضػػركرة اف تكػػكف برامجيػػا كاضػػحة، كمعػػايير تقكيميػػا مكضػػكعية، 

قادتيػػا كاعضػػائيا  كمتحػػررة مػػف سػػطكة الدكلػػة كفػػركض طاعتيػػا أيػػديكجيان كسػػمككيان، كتعميػػؽ كعػػي
ر مصػادر تمكيػؿ كافيػة افك تػتأكيػد عزيز شبكات االمػاف الكطنيػة، مػع بأدكار منظماتيـ في بناء كت

ألنيػػا تجػاكزت بتقػػديرنا ككنيػا حاجػػة الػى ككنيػػا  .(1)تتناسػب مػػع أىميػة كنتػػائج برامجيػا ألنشػطتيا
لػػذم يتػػيح فرصػػة ضػػركرة ممحػػة، خاصػػة كاف الػػببلد تمػػر بمرحمػػة تغييػػر كاسػػعة كشػػاممة، االمػػر ا

ثمينة ألستثمارىا في ارساء بناء جديد راسخ كمستمر لتجاكز تعقيدات كتحديات كأخطاء الماضي 
القريػػػب كالبعيػػػد فػػػي تػػػاريخ تطػػػكر ىػػػذا البمػػػد، كبغػػػض النظػػػر عػػػف الطريقػػػة التػػػي تػػػـ فييػػػا التغييػػػر 

سػػقاطيا، فػػأف كاقػػع الحػػاؿ كالمصػػمحة العامػػة يفرضػػاف العمػػؿ عمػػى صػػياغة مشػػركع  كتػػداعياتيا كا 
سياسػػػي كاقعػػػي كمتػػػكازف يحفػػػظ الحقػػػكؽ كالحريػػػات كيتػػػيح لمشػػػعب رقابػػػة كمسػػػاءلة السػػػمطة كحػػػؽ 
اختيارىا كتغييرىا بكسائؿ سممية، كدفع التغيير باتجاه تنفيذ مثؿ ىذا المشركع، عمى أف ذلػؾ كمػو 

بايجػػاد  ال يمكػػف بمجػػرد تكجيػػو النقػػد سػػكاء لمتغييػػر شػػكبلن كمضػػمكنان أك أللياتػػو أك نتائجػػو، كانمػػا
البػديؿ القػادر عمػى ايجػاد الحمػػكؿ الحقيقيػة لمتحػديات كالمشػاكؿ كالسياسػػيات التػي حالػت كمػا تػػزىؿ 
عف تقدـ المجتمع، كتطكير منظكمات سياسية كاقتصادية كاجتماعية قادرة عمى تكليد بنى جديػدة 

ك أف كمتجػػػػددة تجعػػػػؿ مػػػػف التطػػػػكر عمميػػػػة مسػػػػتمرة كفقػػػػان لمتطمبػػػػات المجتمػػػػع كاحتياجاتػػػػو، كيبػػػػد
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مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني كحػػدىا التػػي يمكػػف اف تػػنيض بميمػػة كيػػذه شػػرط اف يكػػكف مجتمعػػان 
 .(1)حقيقيان 

 .عمى االستقرار السياسيوسائل االعالم التحديث في  أثر ثالثًا:
تناكلنا في الفصؿ السابؽ مدل التحديث الحاصؿ في كسائؿ االعبلـ. ىنا سنتناكؿ تأثير      

 مي عمى االستقرار السياسي، ككاألتي:ذلؾ التحديث االعبل

بالعكدة إلى التساؤالت المطركحة في الفصؿ السابؽ المبحث الثاني، المطمب الثالث،         
في عممية التنمية كالتحديث السياسي؟ كما  -االعبلمية-ماىك الدكر الحقيقي لتمؾ الكسائؿ اكالن:

محمة العراقية التي تعتبر أحدل اىـ اكجو ىك دكرىا مف عممية تحقيؽ الكحدة الكطنية كبناء ال
التحديث السياسي؟ خصكصان في عممية تشكيؿ العقؿ العراقي كتغيير بنائو نحك الديمقراطية 

 كما أثر ذلؾ التحديث االعبلمي عمى االستقرار السياسي؟ كالتعددية كحرية التعبير المسؤكلة.

 عاـالسائؿ االعبلـ في العراؽ بعد في ظؿ تعدد االتجاىات كالقنكات كتفرع بنية ك        
، كاف المشيد االعبلمي كمنطمقاتو يشيد نكعان مف عدـ التنظيـ كالكضكح، فقد برزت لنا (3442)

العشرات مف القنكات الثقافية كاالعبلمية، التي تمطر المتمقي العراقي بالرسائؿ المسؤكلة كغير 
التجريب الثقافي كالكجاىة  إلىة االعبلـ كالتأثير ساحة اقرب المسؤكلة كاصبحت ساح
كعمى الرغـ مف تشكيؿ ىيئة  .(2)كعي بخطكرة الدكر كتراكـ التأثيراالجتماعية، عمى حساب ال

لى الحد الذم يجعؿ مف اكلة لتنظيـ عمؿ اإلعبلـ العراقي إاالعبلـ كاالرساؿ العراقي في مح
لكف الكاقع الذم سارت  ؤكؿك التكجو إلى الرأم العاـ تسيير بشكؿ منظـ كمسعممية اإلصدار أ
 :(3)قد افرد جممة مف المؤشرات، نمخصيا باآلتي عميو تمؾ االجكاء

                                                 
اسراء عبلء الديف نكرم، دكر مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في العراؽ، مجمة شؤكف عراقية،  - 1

(، 2010، نشرة تثقيفية شيرية، مركز الدراسات القانكنية كالسياسية، جامعة النيريف، )كانكف الثاني 5العدد 
 .51ص

، كسائؿ االعبلـ كاليكية الكطنية العراقية بيف عصؼ االحتبلؿ، كالتجربة كتجسيد كامؿ حسكف القيـ - 2
، مركز حمكرابي لمبحكث كالدرسات االستراتيجية، 1االجندات، في مجمكعة باحثيف، المكاطنة كاليكية العراقية، ط

 .201، ص2011بغداد، 
 .201-200المصدر نفسو، ص ص - 3
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لى تقاليد تنظيـ التمكيؿ أك العائدية، كاالفتقار إإصدار عشرات المطبكعات مجيكلة  .1
 لؼ تمؾ الكسائؿ.ؤ الحدكد الدنيا لممسؤكلية التي ت

لجميع يرل الحؽ في إصدار فا القنكاتبة التنفيذية لمضمكف تمؾ العشكائية كفقداف الرقا .2
 انعكاسان عمى القير الثقفي كالفكرم الذم خمفو النظاـ السابؽ. ما يريد

ضعؼ التخصص في عمـك االتصاؿ كاالعبلـ نتج عف الفشؿ في استقطاب جميكر  .3
 منتظـ التمقي.

حقيقي لمصحفييف، عدـ ايجاد آلية رسمية أك مجتمعية منظمة لعمؿ مشركع تطكير  .4
فقد سار البعض بافؽ ثقافي أك سياسي ضيؽ كليس بأفؽ اعبلمي دة تأىيميـ كاعا

 اكاديمي حر ككاسع.

 ظيـ الخارطة االعبلمية التمقائيةعدـ اشراؾ القطاع االكاديمي في إعادة تشريع اك تن .5
 كاالكتفاء باالداء عمى حساب التاثير.

القنكات كالصحؼ ليس ما خمؼ نجكمان في تبايف الدعـ الحككمي لمقنكات االعبلمية، م .6
 كيؿ كبالتالي األتاحة الى القارئبقدر ما تحمميا طرؽ التمبطرؽ تحريرىا أك تأثيرىا 

 بالشكؿ المجاني أك االنتشارم.

 لىإ يقترب بشكؿ ذكره عمى كاقتصر كاالعبلـ، التعبير حرية تحدد قكانيف كضكح عدـ .7
 كالمسمكح مرحميان  الممنكع فم حيرة في نفسيا تضع اإلعبلـ كسائؿ فإف كبالتالي عميـالت

 .دستكريان 

تحديات خطيرة اماـ يـك كسائؿ االعبلـ كبكؿ اشكاليا في ظؿ تمؾ المؤشرات، تشكؿ ال       
رسـ السياسات الكطنية كالمتغيرات الديمقراطية، ككؿ اشكاؿ التربية كالكعي المجتمعي، بأعتبارىا 

كار كبيف المتمقي، ككأداة لممبلحقة الدائمة غدت المدرسة المحظية المتنقمة بيف االحداث كاالف
عالـ يسكده السحؽ الثقافي . فظير في العراؽ (1)ذية السمككية كالفكرية كالعاطفيةلكؿ أشكاؿ التغ

كصراعات قصؼ العقكؿ كالعكاطؼ كالتيميش المعرفي عبر كسائؿ االعبلـ، كبركز خطاب 
لى زيادة القمؽ لعامة لمدكلة ادل إ، غيب فيو المصمحة اتصادمي –اعبلمي عمى نحك تنافسي 
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ـ اليـك في العراؽ ف كسائؿ االعبلية السياسية. كيمكف القكؿ ىنا أاالمني كاالرباؾ في العمم
 تشكؿ تحديات خطيرة اماـ عممية التنمية كالتحديث كاالعمار.      كبكؿ اشكاليا

العراقية، ييدؼ التحديث أما عف دكرىا مف عممية تحقيؽ الكحدة الكطنية كبناء المحمة        
السياسي الى خمؽ مف المجتمع المتشتت نمكذج الكؿ المكحد، كصير الكالءات الفرعية في 
بكتقة كاحدة كىك الكالء الكطني، مف خبلؿ ادكات عديدة كمنيا كسائؿ االعبلـ. فما ىك دكر 

 ؟ 2003كسائؿ االعبلـ في العراؽ في عممية تحقيؽ الكحدة الكطنية بعد
ف كسائؿ االعبلـ كنظاـ اجتماعي تعمؿ عمى أىمية التماسؾ كمان يمكف القكؿ، أعم     

االجتماعي لممجتمع كايجاد السبؿ الكفيمة إلعادة بناء الكحدة بيف ابنائو، كتكحيد صفكفيـ كخمؽ 
فكسائؿ االعبلـ متكاممة كمترابطة مف الجيكد الرسمية  ـ تجاه جميع القضايا التي تكاجيورأم عا
 .(1)محافظة عمى سبلمة المجتمع ككحدتوية تبذؿ في الكالمجتمع
لكف كاقع االعبلـ في العراؽ اثبت عكس ذلؾ تمامان، حينما حصؿ التغيير السياسي في       

، سارت كسائؿ االعبلـ بطرؽ كمسارات أسرع بكثير مف السياسة، (2003العاـ )العراؽ بعد 
ي الجديد، كلكف في ظؿ عدـ كجكد ضكابط تريد لنفسيا بصمة ىامة في مرحمة البناء السياس

كمحددات، كاجكاء أمنية منفمتة كالطائفية السياسية كاالحتداـ العنفي في بغداد كبعض المدف، 
ساعدت تمؾ الظركؼ عمى سحب االعبلـ الى ذلؾ الميداف )العنؼ(، كدخكليا بشكؿ صريح في 

 مكعة مف  اآلليات نتناكؿ منيا: عبر مج .(2)راع كاذكاء ثقافة العنؼ ضد االخرتغذية ذلؾ الص
 التأكيد الخبرم عمى أعداد القتؿ عمى اليكية، كحاالت الخطؼ كالتيجير. .1

االيحاء في المضمكف المصكر أك المذاع عمى إمكانية االستباحة المفاجئة لجيات  .2
 مجيكلة ما اربؾ جميع المككنات.

ؿ عمى اف يككف جزءان مف اإليحاء )قصدان اـ تمقاءان( بعكامؿ تشيع ثقافة العنؼ، كتعم .3
حياة العراقييف االعتيادية، مف خبلؿ تحكير االتجاىات كتثكيرىا، كتحفيزىا باتجاه 

 سمككي معيف بالكبلـ أك الرضا أك الحراؾ عنفان.

                                                 
أحمد جاسـ مطركد، دكر المؤسسة االعبلمية في نشر ثقافة التسامح)دراسة تحميمية(، مجمة جامعة بابؿ،  - 1

 .2150، ص2015، 4، العدد 23العمـك االنسانية، المجمد 
 .206كامؿ حسكف القيـ، مصدر سبؽ ذكره،  - 2
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تعمؿ العديد مف كسائؿ االعبلـ عمى نشر الشائعات كاالكاذيب كالتسقيط لجيات أخرل،  .4
ف اغمب تمؾ الكسائؿ لـ تقـ عمى اسس فكرية التي تزيد مف االزمات المتكاجدة، فإ

 كمنيجية كايديكلكجية كاضحة بؿ اغمبيا قاـ عمى اساس الربح المادم.

التأكيد )بصكرة مباشرة اك غيرة مباشرة( عمى عناصر االختبلؼ في الثقافات بيف  .5
 ي.المككنات المجتمعية كالتي احدثت خمبلن في التركيب الثقافي لدل ابناء المجتمع العراق

لى كجكد الثقافات الفرعية كنمكىا ألننا نجد اليكـ أف الثقافة االـ قد فككت إ التأكيد عمى .6
 عدد مف الثقافات، كىذا ما يعرؼ بالتفكؾ الثقافي االمر الذم يفقد النظاـ االجتماعي

، اثبت أنو (2003 العاـ) اصالتو ككحدتو. إف الكاقع االعبلمي كالصحفي في العراؽ بعد
بلـ كطني مكحد بؿ تشظى االعبلـ كتعدد بتعدد المككنات المذىبية كالقكمية ال يكجد اع

مثيميا لطائفة اذا سارعت العديد مف كسائؿ االعبلـ الى تبني ت. (1)كالفكرية كااليديكلكجية
 -مف ابناء المجتمع العراقي، كلـ تكف اداة ميمة مف ادكات التنشئة االجتماعية معينة 

عمى خمؽ ىكية كطنية كاحدة مكحدة لكؿ، لذلؾ أصبحت  السياسية في البمد تعمؿ
كسائؿ االعبلـ اداة مشظية لمكحدة الكطني في العراؽ، لذلؾ يقع جزء ال يستياف بو مف 

 ىذه الفكضى التي يشيد العراؽ عمى كسائؿ االعبلـ. 

تاسيسان عمى ما تقدـ، يمكننا تمخيص مجمكعة مف االسباب التي حالت دكف تحقيؽ        
 . كمف تمؾ االسباب مايمي:2003ائؿ االعبلـ لجيده التنمكم كالتحديثي في العراؽ بعد كس

إف اغمب المؤسسات االعبلمية ترتبط بأحزاب كشخصيات كجيات غير حككمية، كمع  .1
اف الكثير منيا تدعي أنيا مستقمة ، لكف اتجاىات مضاميف رسائميا االعبلمية، تدؿ 

قكميان أك طائفيان، كىذا بعض منيا تتبنى خطابان عمى تكجيات غير مستقمة، بؿ اف ال
لى غياب الصحافة المستقمة في بيئة متأزمة، كمف يتحدث عف االستقبللية مايشير إ

عبلف التبعية ليذه ي فإنو يغالط نفسو كيجانبيا، مع أالتامة في االعبلـ العراق ف تثبيت كا 
ف بركز الخطاب تمؾ إال أىذه الكسيمة االعبلمية أك  ليس مثمبة عمى أك تمؾ الجية

                                                 
برز تحكالتيا(، مركز العراؽ لدراسات ، بغداد، محمد صادؽ الياشمي، الثقافة السياسية لمشعب العراقي)ك   - 1 ا 
 .360، ص2013، 2ط
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ني كاالرباؾ في تصادمي، قد يؤدم استمرار القمؽ االم –االعبلمي عمى نحك تنافسي 
 .1))العممية السياسية

كجكد صحؼ كمحطات كقنكات تمفزيكنية مجيكلة التمكيؿ، تعمؿ عمى تنفيذ مخططات  .2
عمى سياسية مكضكعة مسبقان لمجيات المؤسسة ، مما تشكؿ ىاجس خكؼ جديد تزيد 

 المكاطف حيرتو.

تمكيؿ بعض المؤسسات االعبلمية مف مصادر خارجية ، مقابؿ تحقيؽ اىداؼ سياسية  .3
محددة فيي لـ تعتمد البناء المؤسسي التنمكم الذم ينيض باالعبلـ العراقي كينعش 
الحرية الجديدة، بؿ عمى العكس تحكلت الى كاجية فاسدة ، كغالبان ما تؤدم دكران سمبيان 

االكضاع، كال ييميا ما يمحؽ بالعراؽ كابنائو مف ضرر كاذل، كؿ ذلؾ مثؿ في تأـز 
 .(2)انعكاسان لبلستخداـ كالتكظيؼ السئ كالخاطئ لمحرية االعبلمية

كقكع العديد مف كسائؿ االعبلـ العراقي في فخ المنازعات كالصراعات السياسية  .4
العبلـ ترتبط باألحزاب كالحزبية كالفئكية، ألسباب ترتبط بخمفيات إف أغمب كسائؿ ا

كاجندتيا الحزبية، ككذلؾ ظاىرة تعددية االفكار التي ترتبط مع معظميا بمعالجات 
طائفية كقكمية ترتبط مف الكالء لممذىب كالعشيرة كالقكمية، اكثر مف اقترابيا مف الكالء 

مما جعؿ مف كسائؿ االعبلـ تحمؿ صكرة مؤلمة لمممارسات تحمؿ في  .(3)لمكطف
خطابان اعبلمية مؤججان لصالح االنتماءات الضقية )الطائفية كالعرقية  ثناياىا

 كالقكمية...الخ( ، كثر مما مك لمصمحة الكطف.

غياب المينية االعبلمية، كفقداف الرقابة لمضمكف كسائؿ االعبلـ. مما ادل الى التدني  .8
ما يطرح في اداء االعبلـ العراقي، كابتعاده عف ىمكـ كمتاعب المجتمع، حتى أصبح 

كيكتب في كسائؿ االعبلـ ىك كبلـ لبلستيبلؾ اليكمي فقط، كبمغة ساذجة كسطيحة مف 
 دكف ام اعتبار.

                                                 
 .125عمي حسيف حسف سفيح، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 .127عمي حسيف حسف سفيح، مصدر سبؽ ذكره، ص 2
ياس خضير البياتي، تفكيؾ المشيد العراؽ ، مجمة المستقبؿ العربي، مركز دراسات الكحدة العربية،  - 3

 .56ص ،2007، 354العدد
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لذلؾ نرل مف المفيد أف تراجع الممفات االعبلمية بشكؿ شامؿ كمعمؽ، كعمى اسس تفٌيـ       
ساف بحرية تداكؿ جممة مف اعتبارات التغيير منيا: الحتمية التقنية، كشيكع الديمقراطية كحؽ االن

المعمكما، كاخضاع العمؿ االعبلمي لمسمكؾ العممي الميداني كلمتنمية كالتحضر، لمكاكب التقدـ 
 كلمحاؽ بالدكؿ المتطكرة.

 .عمى االستقرار السياسيرابعًا: أثر التحديث في النظام القبمي 
كيػػات كاسػػتراتيجيات تشػػغؿ قضػػية المرجعيػػات الثقافيػػة كمنيػػا القبيمػػة مكانػػة مركزيػػة فػػي أكل       

التنمية كالتحديث في البمداف النامية، فيي القضية االكثر تقاطعان كالتقػاء مػع كػؿ قضػايا المجتمػع 
فػػػي حاضػػػره كمسػػػتقبمو، كفػػػي العػػػراؽ كعمػػػى الػػػرغـ ممػػػا شػػػيدتو الجيػػػكد المعنيػػػة بقضػػػايا التنميػػػة 

التػي تصػاحب العمميػات كالتحديث مػف تنػاـو كاضػح، إال أف العديػد مػف المسػارات كاسػاليب االدارة 
التنمكيػػة ظمػػػت متػػػأثرة سػػمبان بالمرجعيػػػات الثقافيػػػة التػػي انعكسػػػت بالنتيجػػػة عمػػى مسػػػتكيات الػػػكعي 
المجتمعػػي كالحكػػكمي ككعػػي منظمػػات المجتمػػع المػػدني، كمػػف ثػػـ انعكسػػت سػػمبان عمػػى االسػػتقرار 

اتو كتداعياتػو المجتمعي كالسياسي، مما يتطمب كقفػة جػادة تسػبر أغػكار ىػذا التحػكؿ كتحػدد مسػار 
 .(1)عمى مستكل الفرد كالمجتمع كالدكلة

كاذا كانت مظاىر ىذا التحكؿ تختمؼ مف مجتمع إلى اخر، فبل بد مف الكعي ىنػا بحقيقػة إف    
ف عػػػد مجتمعػػػان انتقاليػػػان، فػػػأف مظػػػاىر األزمػػػة كنتائجيػػػا كمؤشػػػراتيا مػػػا زالػػػت  المجتمػػػع العراقػػػي، كا 

ىػػذه الصػػكرة كتتػػأثر بيػػا إلػػى حػػد كبيػػر، نظػػران لمػػا شاخصػػة فػػي كثيػػر مػػف مفاصػػمو، كىػػي تعكػػس 
يتعػػػػرض لػػػػو رأس المػػػػاؿ البشػػػػرم مػػػػف تعطيػػػػؿ بسػػػػبب الػػػػكالءات الفرعيػػػػة كتنػػػػامي مشػػػػاعر القمػػػػؽ 

 .(2)كاالحباط كالبليقيف، كانتشار المشكبلت االجتماعية بما في ذلؾ االنحرافات السمككية كالفقر
مػف متغيػرات مجتمعيػة، أفضػت  2003عػد عػاـ إف ما افرزتو االزمات المتبلحقػة فػي العػراؽ ب   

إلى تكالد لممشكبلت أبرز تجمياتيا البطالة كالفساد كتصاعد الصراعات العنفيػة )الثقافيػة كالعراقيػة 
كالطائفيػػػة كالقكميػػػة(، كتحػػػكالت فػػػي مرتكػػػزات اليكيػػػة كاختراقػػػات ثقافيػػػة عمػػػى اختبلفيػػػا، كتراجػػػع 

رح بشػػدة عمػػى قضػػايا االمػػف االنسػػاني كمسػػتقبؿ الرقابػػة كحكػػـ القػػانكف، كػػؿ ذلػػؾ كغيػػره اخػػذ يطػػ
التنمية كالتحديث كاستدامتيا، كتماسؾ كاستقرار كانسجاـ الكيانات الكطنية. في الكقت نفسو، غػدا 
البحث في قضايا التداخؿ كالتكامؿ كاالستقرار المجتمعي كالسياسي في تأثير المرجعيػات الثقافيػة 

                                                 
 133عدناف ياسيف مصطفى، االمف االنساني كالتنمية في العراؽ، ص - 1
 133المصدر نفسو، ص - 2



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 130

 

الكطنيػة كفػي مقػدمتيا القبيمػة بالدكلػة  كانعكػاس ذلػؾ  مف اكلكيػات التػي ترسػـ سياسػيات التحػديث
 1عمى رسـ سياسيات التعامؿ مع المستقبؿ في تحدياتو كفرصو.

، كال سػيما 2003عمى الرغـ مف التطكرات كالتغيرات التي شيدىا المجتمع العراقػي بعػد عػاـ     
يػة التقميديػة لػـ تفقػد في تشػكيؿ كتأسػيس مؤسسػات ديمقراطيػة حديثػة، إال أف التنظيمػات االجتماع

دكرىا ككظيفتيػا كلػـ تػتخمص منيػا مؤسسػات الدكلػة أك مؤسسػات المجتمػع المػدني، بػؿ أف الػكالء 
لممقبيمػػة كالعشػػيرة كالطائفػػة ظػػؿ ممتػػدان فػػي جػػذكره فػػي أعمػػاؽ المجتمػػع المػػدني، كتمػػؾ ىػػي الحالػػة 

 التي يجمع المفكركف عمى أنيا حالة مدمرة لممجتمع كتيديدان الستدامتو.
، مػػف عمميػػات سػػمب كنيػػب 2003أدت عمميػػات الفكضػػى التػػي اعقبػػت سػػقكط الدكلػػة عػػاـ      

لممتمكػػات العامػػة كالخاصػػة، كانقسػػاـ المجتمػػع عمػػى اسػػس طائفيػػة تعمقػػت الفكضػػى ال سػػيما فػػي 
، كدخػػؿ العراقيػػكف نفػػؽ الحػػرب الطائفيػػة، كمػػا 2006بغػػداد بعػػد تفجيػػر االمػػاميف العسػػكرييف عػػاـ 

قسػرم لعػػب خبلليػػا االجنػدات الطائفيػػة دكران فػػي تغذيػة السػػمكؾ غيػػر المنضػػبط رافقيػا مػػف تيجيػػر 
فػػي السػػمكؾ الجمعػػي، مػػع ترىػػؿ فػػي سػػمطة الدكلػػة كعػػدـ قػػدرتيا عمػػى إدارة دفػػة االمػػكر، كتكقػػؼ 
عمميػػة التنميػػة كارتفػػاع معػػدالت البطالػػة ، ممػػا أدخػػؿ الػػببلد فػػي نفػػؽ االزمػػات المتبلحقػػة كتعػػاظـ 

 .حاالت الفقر كالحرماف
لقػػػػػد تمخػػػػػض عػػػػػف ىػػػػػذه التػػػػػداعيات تعػػػػػاظـ دكر المؤسسػػػػػة االجتماعيػػػػػة التقميديػػػػػة القبيمػػػػػة،       

كتمأسست الكثير مف الممارسات االجتماعية كحازت آلياتيا عمى االعتراؼ االجتماعي كتغمغمػت 
 في الحس الجمعي لمناس.

لػو بمػا ال يقبػؿ الشػؾ إف استمرار ىيمنة التػأثير القبمػي عمػى السػمكؾ االنسػاني قػد إلقػى بظبل     
اليشاشػػة فػػي المػػدف العراقيػػة كانسػػداد آفػػاؽ التنميػػة، كالحضػػكر الفاعػػؿ لممرجعيػػات الثقافيػػة التػػي 
تعزز الكالءات الفرعية، مما اكجػد مجتمعػان ىجينػان تحكمػو جدليػة الػكالء كاالنتمػاء، كىػك مػا أفضػى 

 إلى غياب المشركع االنمائي لمببلد.
كـ فػي العػراؽ التػي تكاجػو التنظيمػات كالبنػى الحديثػة عمػى الػرغـ مػف إف جكىر المشكمة الي      

حداثػػة البنػػاء المؤسسػػي ليػػذه البنػػى، ىػػك إنيػػا مػػاتزاؿ الكثيػػر مػػف تمػػؾ المنظمػػات تعمػػؿ مػػف خػػبلؿ 
األطر أك القيـ التقميدية فالتنظيمات القائمة ما ىي اال تعبيػر لػبعض القػكل كالتجمعػات القبيمػة أك 
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ة أك المذىبيػػػة، كىػػك مػػا يشػػػكؿ معكقػػان لمسػػارات التحػػػديث السياسػػي كاىػػػدافيا إذ الدينيػػة أك العراقيػػ
تػػػػؤدم تمػػػػؾ االطػػػػر كالقػػػػيـ التقميديػػػػة دكران فػػػػي تقييػػػػد الطاقػػػػات االنسػػػػانية كضػػػػربان لآلليػػػػات كالبنػػػػى 
المؤسسية بما فييا ىدر االنساف كالمؤسسات كاالكطاف، فضبلن عما تحممو تمؾ القيـ مف ممكنات 

ؼ كالصػػػراع خصكصػػػان فػػػي ظػػػؿ تنػػػامي العصػػػبية القبميػػػة فػػػي الكقػػػت الحػػػالي فػػػي الستشػػػراء العنػػػ
العراؽ، كىك مػايؤدم ببلشػؾ إلػى تبديػد الطاقػات كاالمكانػات البشػرية كالماديػة كذلػؾ أف العصػبية 

 تقـك باألساس عمى االحادية كال تقبؿ التنكع كما ال تعترؼ  باالختبلؼ.
الكضػػع المجتمعػػي المػػأزـك فػػي العػػراؽ كتنػػامي االدكار  كتأسيسػان عمػػى مػػا تقػػدـ، لقػػد بػػدد اسػػتمرار 

المييمنػػػة لمثقافػػػات الفرعيػػػة مػػػف إمكانيػػػة تحقيػػػؽ دكر تنمػػػكم لممؤسسػػػات كالتنظيمػػػات الحديثػػػة، إذ 
عمػػؽ اسػػتمرار االحػػتبلؿ كانييػػار البنػػى التحتيػػة، كالتمػػزؽ فػػي النسػػيج االجتمػػاعي داخػػؿ المجتمػػع 

ألة كانتشػػار الفسػػاد كىشاشػػة اجيػػزة السػػمطة كضػػعؼ كغيػػاب المأسسػػة كالديمقراطيػػة كغيػػاب المسػػ
الثقة بيػا كعػدـ كفايػة االطػر القانكينػة كىشاشػة االكضػاع االمنيػة، أف جميػع ىػذه المتغيػرات ادت 
دكران رئيسيان في تبديد فرص تحقيؽ التنمية كالتحديث كاالنتقاؿ الديمقراطي بطريقػة رشػيدة كىادفػة، 

 لسياسي كالمجتمعي.كىك ما نعكس سمبان عمى االستقرار ا
كبالتػػالي ىػػذا يقكدنػػا إلػػى اسػػتنتاج أساسػػي فػػي ظػػؿ المعطيػػات كمخرجػػات المسػػار التنمػػكم أنػػو أف 
تنشػػأ حديثػػة ال يمكػػف دكلػػة مدنيػػة كال يمكػػف تحقيػػؽ االسػػتقرار السياسػػي كالمجتمعػػي فػػي ظػػؿ نمػػك 

اـ تبلشػي مفػاىيـ العصبيات القبمية كالتكتبلت الجيكية كاستمرارسيطرة كشيكع مفاىيـ العصػبية أمػ
 الفردية كالمساكاة كالمكاطنة.

اسػتنادان الػػى مػػا تقػػدـ، يمكػػف تحديػد مبلمػػح الكضػػع السياسػػي التػػي أثػرت سػػمبان فػػي رسػػـ معػػالـ     
العديػػد و لمميمػػات التػػي كضػػعت مػػف اجمػػو، عبػػر كادائػػ ت النظػػاـ السياسػػي العراقػػي الجديػػدمؤسسػػا

 (1)اقية منيا:مف العكامؿ كالظركؼ التي مرت عمى الساحة العر 
آرسى محددات البيئة التي سػتتـ  الحتبللو العراؽ، كلىألياـ األمنذ اك االحتبلؿ االمريكي إف  .1

فييػػػػا االنتخابػػػػات ، كسػػػػاىـ فػػػػي تػػػػدمير مؤسسػػػػات الدكلػػػػة العراقيػػػػة كحػػػػؿ الجػػػػيش كالشػػػػرطة 
كجػػػد مناخػػػان مميػػػة نيػػػب كسػػػمب فػػػي تػػػاريخ العػػػراؽ كأكاالجيػػػزة االمنيػػػة كتػػػرؾ الػػػببلد ألكبػػػر ع

                                                 
 .237-236ياسر عمي ابراىيـ، مصدر سبؽ ذكره، ص ص - 1
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 ، ممػػػػا أسػػػػيـ فػػػػي تػػػػأجيج الصػػػػراع الطػػػػائفيكاع العنػػػػؼ مػػػػازاؿ آثػػػػاره حتػػػػى اآلفتمػػػػؼ انػػػػلمخ
 ساس العمؿ الحككمي.كالعرقي، كغدت الطائفية آ

فػػػي تػػػأجيج  كبيػػػران دت دكران سػػػمحة خػػػارج اطػػػار الدكلػػػة العراقيػػػة التػػػي أالم الميميشػػػات أنتشػػػار .2
دـ المخطػػط االمريكػػي بمػػا يخػػك  سػػامات الطائفيػػة كانتشػػار الفكضػػى كالصػػراعات الدمكيػػةاالنق
مريكػػي فػػي العػػراؽ تحػػكؿ البمػػد إلػػى سػػاحة لمتػػدخؿ لنيايػػة، كبفعػػؿ الكجػػكد العسػػكرم األفػػي ا

لى كجػكد العديػد أفضى إ مامالخارجي االقميمي بسبب طبيعة المكقؼ الناجـ عف االحتبلؿ، 
مػػف االجنػػدات التػػي تتنػػافس كتتصػػارع سػػعيان منيػػا لتحقيػػؽ أىػػدافيا كمصػػالحيا عمػػى حسػػاب 

مصمحة العراقية مما سيؤثر حتمان عمى مجمؿ التفاعبلت السياسية كاالجتماعية في العػراؽ ال
 في الكقت الحاضر كمستقببلن.

لػػػى سػػػيادة حالػػػة مػػػف عػػػدـ االسػػػتقرار فػػػي الػػػداخؿ العراقػػػي مػػػا أسػػػيـ تػػػردم الكضػػػع األمنػػػي إ .3
ف انعكػػس فػػي تراجػػع ثقػػة كمصػػداقية المػػكاطف فػػي عمػػؿ األجيػػزة الحككميػػة كشػػيكع حالػػة مػػ

مر ساعد اصؿ عمؿ الحككمة الكليدة، ىذا األالفساد السياسي كالمالي كاإلدارم في معظـ مف
كػػػػذلؾ عمػػػػى تزايػػػػد التحالفػػػػات كالتكػػػػتبلت السياسػػػػية فػػػػي العمميػػػػة السياسػػػػية العراقيػػػػة، كىػػػػذه 
التحالفات ترتكز عمى أساس ىش ال يعتمػد عمػى البػرامج السياسػية كالحزبيػة مػا اكجػد صػداه 

 لطائفي عمى حساب اليكية الكطنية.في االصطفاؼ ا
اخػػتبلؼ مصػػالح الفرقػػاء السياسػػيف العػػراقييف فػػي العمميػػة السياسػػية كفػػي مختمػػؼ مؤسسػػاتيا  .4

)التشػػػػػريعية كالتنفيذيػػػػػة كالقضػػػػػائية( مػػػػػا ادخػػػػػؿ العمػػػػػؿ الحكػػػػػكمي فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف األزمػػػػػات 
 كالمشكبلت.

ديػد مػف المرافػؽ الحككميػة حػكؿ العتعارض اإلرادات المختمفة في عمػـك العمميػة السياسػية كت .5
 لى منابر إلنتماءات مسؤكلييا بعيدان عف المصمحة الكطنية.إ
ضعؼ الثقة بيف الكتؿ السياسي الداخمة في العممية السياسية كمف ثـ استمرار الصراع بػدالن  .6

مػػف كاالسػػتقرار، عراقيػػة لمتعػػايش السػػممي كتحقيػػؽ األمػػف بنػػاء جسػػكر الثقػػة بػػيف المككنػػات ال
 قة بدأت اكالن بيف الكتؿ السياسية نفسيا لينتقؿ الى داخؿ الكتمة الكاحدة.كانعداـ الث

كفقػػػداف الثقػػػة  سياسػػػي غيػػػر مسػػتقر إف المتغيػػرات المػػػذككرة أنفػػػان عممػػت عمػػػى إيجػػػاد كضػػع      
ة العراقيػػة ممػػا جعػػؿ البيئػػة العراقيػػة المتبادلػػة بػػيف أبػػرز المككنػػات المشػػاركة فػػي العمميػػة السياسػػي

 ع مؤسسات ديمقراطية كمف ثـ أنجاحيا كاستمرارىا.مبلئمة لزر غير 



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 133

 

مقدمػػة ضػػركرية كشػػرط ألنجػػاز اليػػدؼ تعػػد ف بنػػاء المؤسسػػات الديمقراطيػػة لمدكلػػة إ كعميػػو،     
الػػػكطني فػػػي بنػػػاء الدكلػػػة، كذلػػػؾ يشػػػمؿ بنػػػاء القضػػػاء المسػػػتقؿ كتكػػػريس سػػػيادة القػػػانكف، كفصػػػؿ 

(، كحريػػة التعبيػػر كالصػػحافة كالتنظػػيـ السياسػػي ، القضػػائيةت الثبلثػػة )التشػػريعية، التنفيذيػػةالسػػمطا
دارة، كالمسػػاءلة فػػي كافحػػة المحسػكبية كالفسػػاد كسػػكء اإلكاالجتمػاعي، كتكػػريس قكاعػػد الشػػفافية كم

ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف البنػػى القائمػػة تسػػتكجب  كمأسسػػة عمميػػة صػػنع القػػرار، كاليػػكـالنظػػاـ السياسػػي 
ف قدران اكبر مف ىػذه البنػى لػـ ينشػأ بعػد أغير مف منطمؽ المصالحة الكطنية، اإلصبلح الداخمي 

كالػػػبعض اآلخػػػر مػػػازاؿ بحاجػػػة لمبنػػػاء، كالعنصػػػر الحاسػػػـ ىنػػػا ىػػػك القبػػػكؿ بمبػػػدأ دكر المؤسسػػػة، 
المجتمػػع كبكسػائؿ ديمقراطيػػة كتطكيرىػا عمػى الصػػعيد المركػزم كعمػػى مسػتكل السػػمطات المحميػة ك 

ة، كىي أساسػية فػي بمػكرة رؤل كمفػاىيـ فبدكف ذلؾ لف يمكف بناء دكلة عراقية مستقر  .(1)صحيحة
عراقية أصيمة في التعبير عف حاجات الشعب العراقي.فعدـ كجكد مؤسسات تػدعـ عمميػة التغييػر 
الػػذم فرضػػو االحػػتبلؿ، أدل بالمحصػػمة الػػى سػػيطرة بينػػى مػػا قبػػؿ الدكلػػة كأىميػػا القبيمػػة كالطائفػػة 

ا العشائرم كمنيػا الػديني كغيرىػا، كػبلن عمى المجتمع، كىنا برزت لمساحة العراقية مراجع عدة مني
 كىذا بدكره خمؽ عدـ استقرار سياسي كمجتمعي. .(2)لو مجاؿ نفكذه

كاستنادان الى ما تقدـ اعبله، يمكننا القكؿ اف التحديث في المؤسسات السياسية العراقية بعد        
ض أف سي الذم يفتر لى المقكمات االساسية لمفيكـ التحديث السياإال تستند  (،2003)عاـ ال

. اسيـ ذلؾ بخمؽ فراغ مؤسساتي كبير، ()المساكاة، التمايز، القدرة(يسعى الييا المجتمع، كىي:)

                                                 
 .60عامر ىاشـ عكاد، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
ة العراقية، في استراتيجية بناء دكلة العراؽ بعد خضر عباس عطكاف، نحك استراتيجية كطنية لبناء الدكل - 2

 .144، ص2011االنسحاب االمريكي، بيت الحكمة، بغداد، 
 ( فالمساواةEquality)  بمعنى أف تسكد في المجتمع قكاعد كنظـ قانكنية تتسـ بالعمكمية، كتنطبؽ عمى

صؿ العرقي، كأف يككف تكلي المناصب جميع األفراد فيو بغض النظر عف اختبلفاتيـ في الديف أك الطبقة أك اال
العامة في ىذا المجتمع قائمان عمى الكفاية كالتفكؽ كالقدرة عمى االنجاز كليس عمى اعتبارات ضيقة أخرل مثؿ 
القرابة كالنسب كالعبلقات الشخصية، كما يعني ايضان تحقيؽ المزيد مف المشاركة الشعبية في كضع السياسات 

بمعنى التخصص كالفصؿ  ((Differentiationلتمايز ص لتكلي المناصب العامة. االعامة في اختيار االشخا
بيف االدكار، ككذلؾ بيف المؤسسات كاالتحادات في المجتمع االخذ بالتحديث، فكمما تقدـ النظاـ السياسي في 

ارية. طريؽ التنمية السياسية كمما زاد تعقد االبنية فيو، ككمما تزايد عدد الكحدات السياسية كاالد
، فإنيا تعني ضركرة تكافر قدرات معينة لمنظاـ السياسي، مثؿ قدرتو، ليس فقط عمى ازالة  (Capacityالقدرة)

االنقسامات كمعالجة التكاترت في المجتمع، كانما أيضان عمى االستجابة لممطالب الشعبية بالمشاركة كالعدالة 
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فمـ يجد الناس اماميـ سكل اليياكؿ التقميدية لممجتمع، أم القبيمة، فكانت المأساة الخفية ألنيا 
 .لداخميكضعت المجتمع برمتو عمى حافة الياكية بسبب التفكؾ كاالنقساـ ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

داع كالتكيؼ في مكاجية التغيرات المستمرة التي يمر بيا التكزيعية المرتبطة بالمساكاة، ككذلؾ قدرتو عمى االب
 .30المجتمع. ينظر في ذلؾ، اسامة الغزالي حرب، مصدر سبؽ ذكره، ص
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 .2003بعد عام  الفصل الرابع: تحديات التحديث السياسي في العراق          
قػو، كفػي تكاجو عممية التحديث السياسي العديد مف التحػديات التػي جعمػت مػف الصػعكبة تحقي

اء دكلػػة مدنيػػة ديمقراطيػػة فػػي لػػى فشػػؿ عمميػػة التحػػديث السياسػػي كبنػػحػػاؿ اسػػتمراره سػػيؤدم ذلػػؾ إ
كالن اء الدكلػة عمػى أيسػس سػميمة ينبغػي أعػادة بنػؽ، لذا فإف تحقيؽ عممية التحديث السياسي كا  العرا

سػنناقش أبػرز  التحديات. كعميو في  ىذا الفصؿ ايجاد الحمكؿ كالمعالجات الضركرية لتجاكز تمؾ
التحػػديات الداخميػػة مبحثػػيف اساسػػييف ىمػػا، عبػػر عمميػػة التحػػديث السياسػػي،  التحػػديات التػػي تكاجػػو
 كالتحديات الخارجية.

 ول: التحديات الداخمية.المبحث األ 
تٌزخر الساحة السياسية في العراؽ بالعديد مف العكامؿ المتنكعة المعيقة لعممية التحديث     

السياسي، كالتي تتفاعؿ مع المؤثرات الخارجية )اإلقميمية كالدكلية(، كبمراحؿ كمكاقؼ كمتغيرات 
ي ىذا المبحث عمى ثبلثة مطالب أساسية تتناكؿ أبرز التحديات مختمفة. كعميو سنسمط الضكء ف

ىما: التحديات السياسية كالتحديات االقتصادية  الداخمية، التي تكاجو عممية التحديث السياسي،
 الثقافية. -كالتحديات االجتماعية

 ول: التحديات السياسية.المطمب األ 
 التحػدم (،2003)عػاـالسياسي في العػراؽ بعػد مثمت التحديات السياسية لعممية التحديث ال      

ف الجانػػب السياسػػي لػػو الحصػػة األكبػػر فػػي كصػػؼ أاألكثػػر كضػػكحان مػػف بػػيف التحػػديات األخػػرل ب
قضػػايا التحػػديث كالتنميػػة كتطػػكر البمػػداف انطبلقػػان مػػف طبيعػػة االنظمػػة السياسػػية الحاكمػػة كمكقػػؼ 

يس كبناء الدكلػة. كعمػى سيما في مسألة تأستمؾ االنظمة مف المتغيرات كالعكامؿ المؤثرة فييا كال 
ف مفيػػكـ التحػػديث السياسػػي يحػػكم بػػيف طياتػػو معػػافو كبيػػرة تػػنعكس عمػػى تقػػدـ البمػػد الػػرغـ مػػف أ

سػػػمبان عمػػػى عمميػػػة التحػػػديث داخميػػػة كثيػػػرة أثػػػرت  تحػػػدياتكازدىػػػاره، إال أنػػػو فػػػي العػػػراؽ فػػػكجئ ب
 ي:اسية مايأتكاقع البمد برمتو، كمف تمؾ التحديات السي كعمى السياسي

 المحاصصة.سياسة واًل : أ
إذ كانت المحاصصة السياسية مباحة كمقبكلة سياسيان في الدكؿ ذات التعددية الحزبية        

تمؾ االنتخابات تمجأ باغمبية األصكات في فكز الحيف ال تتمكف األحزاب السياسية مف تحقيؽ 
االحزاب المؤتمفة مناصب الكزارية بيف إلى تشكيؿ حككمة ائتبلؼ يتـ بمكجبو تقاسـ الاالحزاب 
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ة المحاصصة التي أفرزتيا ي حصدىا في االنتخابات، أما سياسكؿ حسب األصكات الت
بيف القكل العراقية  الديمقراطية التكافقية في العراؽ، فيي تقكـ عمى تخصيص اقتساـ جياز الدكلة

في تكزيع مناصب الرئاسات  تجمى كاضحان كىك ما  .(1)الشيعية كالسنية كالكردية(المتصارعة)
لى بقية مؤسسات الدكلة، بيف لكزراء كرئاسة البرلماف( كصكالن إ)رئاسة الدكلة كرئاسة االثبلث
ىذه (، ككذلؾ الحككمة الحاليةعمى كفؽ 2010-2005)السياسية العراقية بعد انتخابات القكل

عنت ليا صبحت كاقع حاؿ شرٌ ف لـ يشرعف ليا الدستكر كلكٌنيا ا. كحتى أ(2)القاعدة )المحاصصة(
 ( كلغاية ىذه المحظة.2003الممارسة السياسية منذ بداية تشكيميا عاـ )

ذا كاف التصكر العاـ لمديمقراطية إنيا حكـ االغمبية مع حفظ حقكؽ األقمية، كلكف        كا 
 ة تمتدفاألغمبية السياسية ىي اغمبية افقيالسياسي كليس بمعناىا المجتمعي،  االغمبية بمعناىا

حزاب ليا قكاعد كمناصريف شماالن كجنكبان، شرقان عمى مساحة الكطف بكؿ اتجاىاتو، أغمبية أ
كغربان، بغض النظر عف األصؿ العرقي اك الديني أك المذىبي. أما االغمبية المجتمعية أغميبة 

ستقطاب عمكدية تقسـ المجتمع عمى أساس العبلقات االكلية كاالنتماءات الطائفية كاالثنية، كا
( 2003االحزاب يتـ كفؽ ىذا المنظكر، أما الديمقراطية التكافقية التي شيدىا العراؽ بعد العاـ )

فإنيا لـ تقـ عمى أساس األغمبية السياسية إنما قامت عمى اساس االغمبية المجتمعية، كىي بذلؾ 
ية كالمذىبية أغمبية عمكدية تقسـ المجتمع عمى أساس العبلقات االكلية كاالنتماءات الطائف

كاالثنية، كبذلؾ فإف األحزاب التي تقكـ بيذا المشيد ىي أحزاب مذىبية أك عرقية تعتمد عمى 
 الجماعة أك الطائفة كتعدىا األصؿ في ىذا الكجكد كىذا ىك عامؿ تفتيت لمحمة الكطنية

 .(3)العراقية
لؾ غدا النائب في كمف ثـ أصبح المككيف السياسي تعبيران عف المككيف االجتماعي، كبذ     

كما ىك متعارؼ عميو البرلماف ممثبلن لطائفتو أك مذىبو أك قكميتو كلـ يعد ممثبلن لعمكـ الشعب 
إف أم نائب ال يستطيع أف يككف  إلى مما يؤدم في نياية المطاؼفي كؿ الدكؿ الديمقراطية ، 
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ذ ال يمكف أف يككف لو كجكد لو رأيان خارج نطاؽ كتمتو كجماعتو الطائفية أك الدينية أك االثنية، إ
. كبالمحصمة فإف امتداد المككف (1)جماعتو عبرخارج جماعتو كما أف االخريف ال ينظركف لو إال 

 (2(لى:تماعي عمى المككف السياسي سيؤدم إاالج
التي ينتمي إلييا كالجيكية، تسييس جياز الدكلة كتكريسو لخدمة مصالح الجية السياسية  .1

ان في ىذا الجياز بدءان مف تجميع األعكاف مف بني جماعتو إلحكاـ مف تسنـ منصبان قيادي
 قبضتو كصكالن إلخضاع الجياز لفئتو كجيتو.

إضعاؼ إداء جياز الدكلة نتيجة لتسييسو، إذ إف انشغاؿ المسؤكؿ بتحقيؽ اىداؼ  .2
كطمكحات الجماعة التي ينتمي إلييا، كتجميع األعكاف حكلو كتسمميـ المسؤكليات في ىذا 

ياز بغض النظر عف مبدأ االختصاص كالكفاءة سيؤدم بالنتيجة إلى ضعؼ األداء الج
الحككمي، بسبب كثرة تبدؿ كتغيير انماطو كسياستو كأساسياتو كمما تغيرت المعادلة 

مر الذم ياز الدكلة كيعتؿ معو أداءه ككفاءتو األالسياسية في السمطة، كبذلؾ سيعتؿ ج
اىيـ المكاطنة كالكطف كالمصمحة العامة كالمصمحة العميا يعني اختبلؿ ثقافة النخبة حكؿ مف

لمكطف، إذ ىي تنصب فكؽ المكاطنة كالكطف جماعات ىكية مسيسة تعمؿ عمى تحكيؿ 
لى صراع بيف الطكائؼ برامج شاممة لمجمؿ مصالح الكطف إ التنافس السياسي عمى
ؿ مصالح الكطف بؿ ك العرؽ قبلضماف مصالح الطائفة أك المذىب أ المذىبيات كاالثنيات

تعمك تمؾ المصالح الضيقة عمى مصالح الكطف، كمف ثـ اضعاؼ قدرة جياز الدكلة عمى 
اداء كظيفتو الخاصة بتحقيؽ المصمحة العامة كالسيما في حالة التماىي بيف السياسي 

الى الجمكد كالقانكني كغمبة األكؿ عمى الثاني كالشخصي عمى العاـ مما يقكد ليس 
لى ضياع الجانب القيمي جراء انييار نظاـ القيـ كضعؼ ، كانما إالمؤسسي فحسب

 المؤسسات.
بأنيا عممية صفقات آنية  في العراؽ مما يكصؼ العممية السياسية كالحراؾ السياسي    

كمثاؿ ذلؾ، ما  .مرحمية تقدـ مصمحة الطائفة كالمذىب كالقكمية عمى المصمحة العميا لمكطف
(، حيف تـ تعطيؿ ثبلث تشريعات كانت تنتظر 2008ي عاـ )جرل في مجمس النكاب العراق

كىي إقرار المكازنة الذم عطمتو كتمة  الرئيسية االقرار، بسبب الخبلؼ بيف الكتؿ السياسية
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التحالؼ الكردم بسبب الخبلؼ عمى نسبة االقميـ مف المكازنة العامة، كقانكف العفك العاـ المؤيد 
(، مف التحالؼ الشيعي )االئتبلؼ العراقي المكحد كالمعطؿ (التحالؼ السني )جبية التكافؽمف 

ال افظات الذم عطمتو قكل التحالؼ السني)جبية التكافؽ(، كلـ يتـ اقرارىا إكقانكف مجالس المح
بعد االتفاؽ عمى تمريرىا باسمكب الصفقة الكاحدة، أم تنازؿ كؿ طرؼ عف معارضتو لمتشريع 

. ناىيؾ (1)خرل بالتشريع المؤيد مف قبموؼ األكؿ االطراخر في مقابؿ قبالطرؼ األالمؤيد مف 
(عمى الرغـ مف مضي 2010عف عدـ حسـ تسمية كزراء الكزارات االمنية بعد انتخابات العاـ)

ج أكثر مف سنتيف عمى عمر الكزارة الدستكرم كالبالغ اربع سنكات، كمعمكـ مقدار الخمؿ الذم يتن
 الخبلؼ بيف الكتؿ السياسية.عف كزارة بدكف كزير لعدة أشير، بسبب 

أنسحبت تمؾ المحاصصة إلى مؤسسات الدكلة كافة كالمؤسسة القضائية كالمفكضية  ،كعميو    
ف تككف ممثمة بالمككنات االجتماعية الثبلث، كىك ما مف أبد ميا المستقمة لبلنتخابات التي الالع

ؾ االطراؼ حؽ الفيتك يجعؿ القرار السياسي معطبلن في حاؿ غياب التكافؽ عميو ألمتبل
المتبادؿ، كيجعؿ البناء المؤسسي لمدكلة ىشان كعرضة لخطر الصراعات كالتجاذبات كالتخندؽ 
الطائفي كالقكمي كيقمؿ مف معيار الكفاءة في التكظيؼ الذم يستعاض عنو بمعيار االنتماء إلى 

 .(2)الجماعة الطائفية كالقكمية كبالمحصمة ينتج إضعافان لمدكلة
، أحد خصائص الدكلة العراقية بعد السياسية -نظاـ المحاصصة الطائفية كعميو، غدا       
ف (، ك 2003العاـ)  ييدد أم بناء محتمؿ لدكلة عراقية تقكـ عمى  بيذا الشكؿ استمرارها 

الى المحاصصة ىك عدـ رككنيا  ىذه المؤسسات كنظاـ الكفاءة في إدارة الدكلة ، كأخطر ما في
لى اعتماد المحاصصة الطائفية التي تعد أخطر مشكمة تكاجو بناء نما اتجيت إالتقسيـ الحزبي كا  

الدكلة العراقية، كاالخطر ما فيو ىك تبني أشكاؿ الطائفية كزرعيا في المجتمع بقصد كسب نقاط 
ف ام دكلة تقكـ عمى ىذا النكع مف النرؼ تجاه الطرؼ السياسي اآلخرمف قبؿ كؿ ط ظاـ ، كا 

لى تفشي الفساد كاالسمكب السيء في ادارة الدكلة كمرحمة أكلى يؤدم بيا إفي ادارة المؤسسات 
ى طكائؼ عدة كاقميات اثنية كدينية، ككما ىك معركؼ فالعراؽ منقسـ إلكالتفكيؾ كمرحمة نيائية، 

 ف، كما أأذ تكمف المعضمة السياسية مف فقداف الثقة بيف العرب مف جية كالكرد مف جية أخرل
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لطرفيف مف مف خبلؿ تخكؼ كبل ا لشيعي انعكس بظبللو عمى الكاقع السياسياالنقساـ السني ا
عمى خمفية أف معظـ االحزاب السياسية الحاكمة ىي باالساس ذات  تسمط أحدىما في السمطة

ك انيائو، كىك ما منيا تقكـ أما عمى انكار اآلخر أ تكجيات دينية ، طائفية، أك عرقية، ككبلن 
 .(1)االستقرار السياسي في العراؽ يشكؿ مشكمة حقيقية تكاجو

كعمى أساس ما تقدـ، فإف سياسية المحاصصة في حقيقة االمر مشركع لتقسيـ الكطف       
بدالن مف كحدتو كمنيجان لتكريس الخبلؼ بدالن مف تجاكزه كمعكالن ليدـ الدكلة بدالن مف بناءىا، لذا 

ف لـ يتـ عبلجيا كالتخمص منيا بسرعة، ىذه السياسة تؤدم بحياة الدكلة كالكطف إاستمرار فإف 
 كالثبات كمف ثـ فييا نقيض المؤسسية التي يمكف بكاسطتيا اف تحصؿ التنظيمات عمى القيمة

ير مف المشاكؿ، فرافقت جميع مفٌرخ جيد لكثٌ  السياسية كبيذا اصبحت المحاصصة .(2)كاالستقرار
تشكيؿ مجمس و بمف اكؿ مراحم ءن د، ب(2003 )عاـالمراحؿ العممية السياسية في العراؽ بعد 

كأسناد المناصب  لى االنتخاباتإكمف ثـ الدائـ  قانكف ادارة الدكلة االنتقاليع الحكـ ككض
ميـ مف مطالب التحديث  ٌد مطمبالسياسية العميا كالدنيا، بعيد عف مبدأ الكفاءة الذم يع

 السياسي.
 السياسية. استقاللية المؤسساتمأسسة و غياب ثانيًا: 

مؤسسات سياسية أكثر فعالية كأفضؿ تكيفان، كأكثر أيجاد يقتضي التحديث السياسي إلى      
ككذلؾ قادرة عمى ، قادرة عمى احتكاء القكل االجتماعيةك  كأكثر ثباتان كاستقراران، تعقيدان كعقبلنية،

سات سياسية أكثر أف ىدؼ التحديث السياسي ىك خمؽ مؤست.المستجداالظركؼ ك ؼ مع التكيٌ 
( حتى تصبح قادرة عمى انجاز الميمات يادة فاعميتيا كرفع مستكل ادائياز ائة كفاعمية )كف

إف عممية المأسسة تعني إيجاد أصكؿ كقكاعد . كالمتطمبات الجديدة التي تفرزىا عممية التحديث
الممارسات كالعمؿ الممنيج لتنظيـ الجيكد كتحقيؽ األىداؼ المشتركة، فيي بذلؾ تعني مف 

الدرام الفصؿ بيف الشخص المسؤكؿ اإلدارم كسمطتو اإلدارية أك الفصؿ بيف الكالية المنظكر ا
كفي رأم كثير مف عمماء .(3)أم الفصؿ بيف ماىك مؤسساتي كماىك شخصي كشخص مف يتكالىا

                                                 
ة، دراسة عف الديمقراطيات معتز اسماعيؿ الصبيحي، صنع القرار السياسي في العراؽ كالديمقراطيات التكافقي - 1
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لتقميدية أك المتخمفة ىك، أف نظمة اف احد الفكارؽ الجكىرية بيف األنظمة المتقدمة كاألالسياسة إ
يا ترتكز عمى الدستكر كالقكانيف كالفرد في و مؤسسات مستقرة دكلة المؤسسات،االكؿ، تحكم

فيحكمو اشخاص، كتككف المؤسسات فيو مخترقة كعبارة عف مباني خاضعان لمقانكف. أما الثاني، 
 .كيطمؽ عميو دكلة البلمؤسساتىشة لمفرد فييا عمكية عمى القانكف كالمؤسسة 

بؿ انيا قبؿ ذلؾ نمط مف ة عف أبنية مؤسساتية حديثة، عبار  إف دكلة المؤسسات ليست     
التفكير كالذىنية المؤسساتية التي تضع حدان فاصبلن بيف ما ىك مؤسساتي كما ىك شخصي، كىي 

)العائمة كالعشيرة ، كتجاكزت ىيمنة االطر التقميديةالمجتمعات التي استكعبت الحداثةفي  تكجد
مة مجتمعات تحكميا المؤسسات، كليس ىناؾ عشكائيات كالطائفة كالعرؽ(، فالمجتمعات المتقد

متحكمة، كانما كؿ شيء منشد نحك اطر تنظيمية باالساس عمى المصمحة العقبلنية كالكفاية 
كالقدرة عمى التنافس في كؿ الحقكؿ كالمجاالت، كاالقدر عمى النجاح ىك الذم يتمكف مف تجاكز 

 كر كالذىنية الخبلقة، كفي العراؽ تفرض الشخصنةانغبلقات التفكير التقميدم، كيتصالح مع التط
طة نفسيا كعامؿ اضافي لمفشؿ كاالنسدادات التي تكاجو اعادة بناء الدكلة كمؤسساتيا، ككأف المفر 

االستقطابات الطائفية كالقكمية كالجيكية غير كافية، كيبدك احيانان إف مف العسير التجرد مف 
السياسة كنشاطات الدكلة المختمفة، فتبرز النزاعات االجندة الشخصية عند الخكض في معترؾ 

الشخصية عمى السطح، كتغدك المؤسسات في احياف كثيرة رىينة التطمع الشخصي لمديرييا، 
فتفقد تدريجيان محتكاىا التنظيمي كتغدك جزءان مف لعبة الصراع عمى الكراسي، كىذا الصراع 

كخ كالتحرؾ بافؽ استراتيجي كاسع مى الرسالمستداـ كالمتحرؾ يضعؼ قدرة المؤسسات ع
 .(1)كديمقراطي

(، كمػػػا تمخضػػت عنيػػػا 2003كنتيجػػة لصػػػراع اليكيػػات الفرعيػػة بعػػػد العػػاـ)أمػػا فػػي العػػػراؽ      
ف يككف ىناؾ تداخؿ بيف السياسي كالمؤسسػي، حاصصة كالطائفية كاف مف الطبيعي إسياسة الم

المينيػة ألدائػو، فػإف الػدكر المؤسسػي ال  فإذا كاف الدكر السياسػي يمكػف أف ال يقػكـ عمػى الخمفيػة
يمكف أف يقكـ اإل بتكفر الخمفيػة المينيػة كالكفايػة التخصصػية كالمقػدرة العمميػة ألنجػازه، فػإذا كػاف 

فػػإف أم  مػػف الممكػػف اف يضػػطمع بػػاالكؿ الحػػزب السياسػػي فػػإف الثػػاني تضػػطمع بػػو الحككمػػة، لػػذا
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ييػار المؤسسػة الحككميػة )الػكزارة( كفشػؿ أداء لى اإلربػاؾ كالفكضػى كانتداخؿ بيف االثنيف يؤدم إ
 .(1)ميماتيا

ة، إذ أصػبح إف الصراع السياسي في العراؽ اليكـ، ركىف جانبان كػؿ مػا يتعمػؽ بعمميػة المأسسػ     
حكػاـ قبضػتيا عميػو يسيطر  كياف الجماعة تجميػع األعػكاف كمػا يقتضػيو  عبػرفػي جيػاز الدكلػة كا 

ليػة )العائمػة كالعشػيرة كالطائفػة كالعػرؽ( التػي تمثميػا، كمػف ثػـ ذلؾ مف ارتكاز الػى التنظيمػات األك 
 .(2)تسخير ىذا الجياز لخدمة مصالح الفئة التي تسيطر عميو

ل كعميػػو فػػإف مػػا تمثمػػو ىػػذه العمميػػة مػػف تػػداخؿ بػػيف السياسػػي كالمؤسسػػي ىػػي تحطػػيـ لعػػرٌ       
ثػػكب الطائفػػة لبسػػت  س لظػػاىرة تشخصػػف السػػمطة التػػيالتنظػػيـ كالمؤسسػػية، كمػػف ثػػـ ىػػي انعكػػا

كالمػذىب كالعػػرؽ، فيػػي إف كانػػت تعنػػي ىيمنػػة فػػرد عمػػى جيػػاز الدكلػػة كمؤسسػػاتو كالسػػيطرة عمػػى 
قرارتو، فإف المحاصصة الطائفية في ظؿ ىذا الكضع تمثؿ ىيمنة الطائفة أك اإلثنية أك المذىبية 

ة فػي المػذىب عمى جياز الدكلة كتسخيره لمصمحة ىذه الجماعة ضد الجماعات األخػرل المختمفػ
فإف جياز الدكلػة يصػبح رىنػان لقاعػدة اجتماعيػة معينػة ىيمنػت عمػى  ا. لذ(3)أك الطائفة أك القكمية

السػػمطة كحكلتيػػا لصػػالحيا كىػػي بشخصػػنتيا ليػػذا الجيػػاز تجسػػد ذات الػػنمط الشػػمكلي كالسػػمطكم 
فػي ذىنيػة التي تدعي براءتيا منو، كمف جانب آخر يتمثؿ ىذا التماىي بيف السياسي كالمؤسسي 

النخبة السياسية العراقية التي تحكـ كتجسد سياسة المحاصصة الطائفية، كتعمي مصمحتيا اآلنية 
الضػػيقة عمػػى مصػػمحة الػػكطف كالمكاطنػػة، فإنيػػا تمثػػؿ بػػذلؾ  سػػمك السياسػػي عمػػى القػػانكني، كىػػذا 

ا، أك يعني عدـ سيادة حكـ القانكف، كمف ثـ غياب الحد الفاصؿ بػيف الكاليػة كشػخص مػف يتكالىػ
غياب الحد الفاصؿ بيف مػا ىػك شخصػي كمػا ىػك مؤسسػي مػف جيػة كغيػاب العقميػة المؤسسػاتية 

التػػي يمثميػػا الػػكزير أك المسػػؤكؿ األعمػػى بكصػػفو أصػػبح شخصػػيان  التقميديػػة كسػػيادة العقميػػة الذاتيػػة
المرجعيػػػػة الفنيػػػػػة كالمينيػػػػة لمػػػػػكزارة أك المؤسسػػػػة التػػػػػي يرأسػػػػيا بعػػػػػد أف كانػػػػت المػػػػػكائح كاألنظمػػػػػة 
كالتعميمات ىي المرجعية الفنية كالمينية التي تحتكـ إلييا كتمتـز بيا الكزارة اك المؤسسة فػي سػير 

 .(4) عمميا
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كمػػف ثػػـ فػػإف غيػػاب ثقافػػة المؤسسػػات نتيجػػة التػػداخؿ بػػيف السياسػػي كالمؤسسػػي يػػنعكس سػػمبان     
المؤسسػاتية فػي ام  ف مسػتكلا  ك  عمى تدني أداء المؤسسة كعدـ ايفائيا بالتزاماتيػا امػاـ المجتمػع،

(، كىػػذا ىػػك مػػا يميػػػز ، التعقيػػػد، التماسػػؾ، االسػػتقبللية)التكٌيػػؼ عبػػرنظػػاـ سياسػػي يمكػػف قياسػػو 
، إذ كممػا زادت درجػػة التنظػػيـ كالتعقيػد كالتكيػػؼ كالتماسػػؾ الحديثػػة عػف االنظمػػة التقميديػػة ةنظمػاأل

ا يشكؿ خطران يكاجو في مؤسسة كمما زادت فييا درجة تحقيؽ اىدفيا، كالعكس نقيض ذلؾ كىك م
 إقامة دكلة المؤسسات.

، العراقية غياب اصكؿ قكاعد المعبة الديمقراطية في العممية السياسيةكعمى صعيد آخر، إف     
بحككمات المتحضر منيا غياب المعارضة السياسية الحقيقية التي تعرؼ في اغمبية بمداف العالـ 

ـ عمؿ الحككمة، في العر  ف كجد فيك يمارس في اؽ اليكجد مثؿ ىكذا كاالظؿ، كىي تراقب كتقكي
جدان، فالمشكمة بدأت ككأف الكؿ يريد أف يحكـ، كلكبح ىذه الرغبة تعززت  ةحدكد ضيق

ف يككف أالجميع يريد  ،االطراؼ لكف دكف جدكلك حزاب لمحاصصة الحزبية ترضية لمختمؼ األا
ية كالمسؤكلة عف قيادتيا ككيفية مشاركان في صناعة القرارات كالمكاقؼ، بدءان مف الممفات االمن

أك رئيس الكزراء كالقادة  ةعمميا كما يفترض انيا اسرار ال يطمع  عمييا سكل رئيس الجميكري
مركران بالقرارات االقتصادية كليس انتياء  االمنيكف كما ىك معمكؿ بو في كؿ بقاع الدنيا،

ف التجاذب بيف محاكالت المأسسة ذا فإل.(1)بالمكاقؼ الدبمكماسية العراقية تجاه القضايا الخارجية
العممية السياسية مباراة صفرية مف يربح  عدٌ  عبركمحاكالت الشد كالجذب لمييمنة عمى السمطة، 

يستكلي عمى كؿ شيء، كمف يخسر يفقد كؿ شيء، كبذلؾ تحكـ المعبة السياسية كفقان لمبدأ 
لى قيـ اـ إماضي كتغميب االحتكلى الفس، الصراع الذم يجسده االنشداد إالصراع كليس التنا

ما يمكف أف  المجتمعات االكلية، كتقاطع اليكيات الفرعية كتنافر كتنازع الكالءات المحمية، كىك
 . فيما بينيا لى كانتكنات متصارعةينتيي بتقسيـ البمد إ

 ثالثًا: انعدام الثقة السياسية.
لتكقعػػػػات المعياريػػػػة اكفػػػػؽ عمػػػػى ف الحككمػػػػة تعمػػػػؿ إالثقػػػػة السياسػػػػية تعنػػػػي االعتقػػػػاد بػػػػ إف     

لمصػػالحو  ف الحككمػة تعمػػؿ كفقػان إلممػكاطنيف حػػكؿ مػا يجػػب اف تقػكـ بػػو، كمػدل اعتقػػاد الشػعب بػػ
كف الثقػة السياسػية داف الكثير مف االكاديمييف يع، ك كاف انجازاتيا تتكافؽ مع النتائج المفضمة لديو
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قػؿ عرضػة أيد مف الثقة السياسية تككف أف المجتمعات مع المز ك لمفعالية السياسية.  حيكيان  عنصران 
، اطنيفك لمفسػػػاد، كنظػػػاـ حكػػػـ افضػػػؿ، كنمػػػك اقتصػػػادم قػػػكم، كاحتػػػراـ كبيػػػر لمقػػػانكف مػػػف قبػػػؿ المػػػ

عمػػػى سػػػيكلة دفػػػع مػػػا عمييػػػا مػػػف التزامػػػات كاالمتثػػػاؿ لقكاعػػػد الحككمػػػة كػػػدفع كتشػػػجع المػػػكاطنيف 
يػؿ اسػتقرار الحككمػة كمقيػاس يػا دلأنمػى عفي نطاؽ كاسع،  لى الثقة السياسيةإكينظر ، الضرائب

كتعتبػػػر الثقػػػة السياسػػػية التمخػػػيص االساسػػػي ، فعاليتيػػػا فػػػي االسػػػتجابة لمطاليػػػب الجمػػػاىير مػػػدل
الثقػة المنخفضػة تػدؿ عمػى كجػكد خمػؿ مػا، كاف رجػاؿ السياسػة أمػا  .(1)كالرئيسي لممكافقػة الشػعبية

اك اف  داء السياسػي ىػزيبلن كالمؤسسات السياسػية اك كمييمػا يعمػبلف بصػكرة ىزيمػة. ربمػا يكػكف اال
ة المنخفضػة تشػير الػى كجػكد خمػؿ ، كلكف ميما كانت فػاف الثقػتكقعات المكاطنيف ىي عالية جدان 

 التقييـ السمبي لمسياسة مف قبؿ المػكاطنيف الػذيف يػركف تناقضػان  أما عدـ الثقة السياسية ىك .(2)ما
يشعركف بانيا تعالج القضايا بكفػاءة،  بيف المأمكؿ كالكاقع. اذ يثؽ المكاطنكف في الحككمة عندما

 كفػؽعمػى لة عف االتجاىػات غيػر المرغػكب فييػا، ؤك كيفقدكف الثقة فييا عندما يشعركف بانيا مس
نو يحدث عندما يشعر الفرد باف ك معيارم ألأف عدـ الثقة السياسية عادة ما يككف تقييمي إذلؾ ف

ف ام خػرؽ اؽ كاسػع. إلالمقبكلة عمػى نطػاداء الحككمة مرفكض كاف مكظفييا يخترقكف المعايير 
يمكػػػف اف يقصػػػد بػػػو  ك تنػػػاقض بػػػيف اداء الحككمػػػة كتمػػػؾ المعػػػايير المقبكلػػػة جماىيريػػػان ألممعػػػايير 

لذا فاف استمرار تدىكر مستكيات الثقة السياسية  .(3)البلمعيارية كىي المصدر المباشر لعدـ الثقة
عمػػػػى شػػػػرعية النظػػػػاـ  سػػػػتؤثر سػػػػمبان راؽ، لػػػػى المؤسسػػػػات السياسػػػػية كالسياسػػػػييف فػػػػي العػػػػإمكجػػػػو ال

المحصمة مف الصعكبة إيجاد نظاـ سياسي عراقػي مسػتقر داخميػان كفاعػؿ السياسي كبالتالي تككف 
 .خارجيان في ظؿ إنعداـ الثقة السياسية

طراؼ العمميػة السياسػية ككػؿ ممػف اتفػؽ الشػعب عمػى أبيف ، فقداف الثقة السياسيةف كما أ       
السياسية التي تحكؿ دكف بناء دكلػة عراقيػة،  تو، يعتبر كاحدة مف اكجو المعضبليماختيارىـ لتمث

تكمف المعضمة السياسية  إذ قسـ الى عدة طكائؼ كاقميات اثنية كدينية،فالعراؽ كما ىك معرؼ منٌ 
مف فقداف الثقة السياسية بػيف كػبلن مػف العػرب مػف جيػة كاالكػراد مػف جيػة السػاعيف لتحقيػؽ اكبػر 
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ف االنقسػاـ السػني الشػيعي إكاسب السياسية كاالسػتقبللية مػف السػمطة االتحاديػة، كمػا قدر مف الم
خرل، انعكس بضبللو عمى الكاقع السياسي، مف خبلؿ تخكؼ كبل الطػرفيف مػف تسػمط أمف جية 

ات احدىـ في السمطة، عمى خمفية اف معظـ االحزاب السياسية الحاكمة ىي باالساس ذات تكجي
، كىػك مػا يشػكؿ مشػكمة حقيقػة اضػعافوك أخػر األ تيمػيشمػا عمػى إمنيا تقـك دينية طائفية، ككؿ 

 .(1)في العراؽعممية بناء دكلة المؤسسات تكجو 
 الوضع االمني. ترديرابعًا: 
نصيب الكبير فػي عرقمػة بنػاء دكلػة عراقيػة يسػكدىا كاف كال يزاؿ لو الاالنفبلت االمني إف        

ار االمنػػػػػي يػػػػػنعكس عمػػػػػى االسػػػػػتقرار السياسػػػػػي كاالقتصػػػػػادم ف االسػػػػػتقر أ إذاالمػػػػػف كاالسػػػػػتقرار، 
تكػػػكف  كاالجتمػػػاعي، كالمشػػػكمة االمنيػػػة تشػػػكؿ عائقػػػان كبيػػػران فػػػي كجػػػو الحككمػػػة العراقيػػػة، كاحيانػػػان 

الحككمػػة اك قػػكل فييػػا ىػػي نفسػػيا سػػبب فػػي المشػػكمة االمنيػػة بقصػػد التػػربح السياسػػي مػػف غيػػاب 
االنتيػػاؾ الكمػػي ككقػػكع مسػػؤكلية حمػػؿ تلمتعػػددة ال تاالمػػف، كدليمػػو اف منظكمػػات االمػػف كحمقاتػػو ا

منػي أضػخـ حضػكر أكبػالقرب مػف  كىذا االمر يحدث تكػراران ما،  انفبلت عريض في لحظة زمنية
التحػدم األمنػػي مػازاؿ قائمػػان مػع اسػػتمرار اليجمػات االرىابيػػة إف .(2)فػي العػراؽ اال كىػػك فػي بغػػداد

ف خفت حدتيا مف الناحية الكمية لكني ب ا بدأت تأخذ طابعػان نكعيػان ككنيػا تركػز عمػى ضػرٌ التي كا 
مؤسسػػات الدكلػػة كمػػف فييػػا كمػػف حكليػػا، مػػا يعنػػي إف التجربػػة الديمقراطيػػة فػػي العػػراؽ كالعمميػػة 

 .(3)السياسية برمتيا مازالت تكاجو تحديات خطيرة
ا إف أكثػػر االطػػراؼ حاجػػة الػػى الفيػػـ كالتكعيػػة بمبػػادئ السياسػػة كعمكميػػ كعمػػى صػػعيد أخػػر     

، فالشأف السياسػي لعػراؽ اليػـك يكصػؼ بأنػو شػأف غيػر  كمبادئ الديمقراطية ىـ ساسة عراؽ اليـك
طبيعػػي بالمقػػاييس العقبلنيػػة السياسػػية، فمعظػػـ الساسػػة لػػـ يرتقػػكا بعػػد الػػى عصػػر انتػػاج كابتكػػار 

عيات لى مرجمرة يعتمدكف عمى األجنبي كمرة أخرل يرتكنكف إكابداع السياسة فكران كفعبلن، فنراىـ 
ف سمبية مف أ مدنية)أعراؽ، طكائؼ، كعشائر( كيتكىـ أغمب ساسة العراؽالغير التقميدية سياسية 

                                                 
/ 13/4بتاريخ) خضر عباس عطكاف، العراؽ معضمة بناء الدكلة، مقاؿ منشكر في صحيفة الزماف ، - 1

 ، شبكة المعمكمات العالمية )االنترنيت(عمى الرابط التالي :7(، ص2013
 http://www.azzaman.com/?p=31722 

 .9، صنفسومصدر ال - 2
طو حميد حسف العنبكي، نحك بناء نظاـ سياسي صالح في العراؽ، مجمة مركز المستنصرية لمدراسات  - 3

 .110، ص2009معة المستنصرية، ، الجا28العربية كالدكلية، العدد
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الكضع السياسي متأتية مف سمبية الكضع اإلمني، فيما أثبتت كقػائع االحػداث، إف سػمبية الكضػع 
جراءالكضع السياسي )االمني متأتية مف تفاقـ سمبية  انتخابات  تأخر اعبلف نتائج االنتخابات، كا 

دكف احصػػاء دقيػػؽ لمسػػكاف، كالتػػأخر فػػي تشػػػكيؿ الحككمػػة، كعػػدـ كجػػكد إدراؾ صػػحيح لمعادلػػػة 
االكثريػػػػة كاالقميػػػػة، كاالسػػػػتناد لمتكافقيػػػػة غيػػػػر السياسػػػػية ، كالمحاصصػػػػة دكف االسػػػػتناد لمتكافقيػػػػة 

العتمػػاد السياسػػية المتمدنػػة، كعػػدـ اسػػتناد التكػػتبلت السياسػػية عمػػى البػػرامج السياسػػية المدنيػػة، كا
ة كالطائفيػػػة كالعشػػػائرية كالعرقيػػػة( كػػػؿ ذلػػػؾ أسػػػيـ فػػػي تػػػأزيـ الكضػػػع السياسػػػي عمػػػى اسػػػس ضػػػيق

فػالعنؼ فػي العػراؽ اليػـك ظػاىرة أمنيػة ذات . (1)العراقي كىك ما انعكس سمبان عمى الكضع االمنػي
أسػػػباب سياسػػػية، أم إف مػػػا يحػػػرؾ العنػػػؼ كالصػػػراع المسػػػمح فػػػي المػػػدف العرقيػػػة عكامػػػؿ سياسػػػية 

بطػػػة بصػػػكرة رئيسػػػية بتكزيػػػع السػػػمطة كالثػػػركة بػػػيف القػػػكل السياسػػػية عمػػػى أخػػػتبلؼ تكجياتيػػػا مرت
كانتماءاتيا، لػذا فػإف االسػتقرار فػي التحالفػات بػيف القػكل السياسػية العراقيػة يعنػي اسػتقرار الكضػع 

 .(2)األمني
 إدل إلػىا مػمكعميو، أسيـ تردم الكضع األمني الى سيادة حالة مف عدـ اإلستقرار الػداخمي     

تراجػػع ثقػػة كمصػػداقية المػػػكاطف فػػي عمػػؿ األجيػػػزة الحككميػػة كشػػيكع حالػػػة مػػف الفسػػاد السياسػػػي 
المػػػػر سػػػػاعد كػػػػذلؾ عمػػػػى تزايػػػػد لكليػػػػدة، ىػػػػذا إكالمػػػػالي كاالدارم فػػػػي معظػػػػـ مفاصػػػػؿ الحككمػػػػة ا

 التحالفات كالتكتبلت السياسية في العمميػة السياسػية العراقيػة، كىػذه التحالفػات ترتكػز عمػى أسػاس
ىػػش ال يعتمػػد عمػػى البػػرامج السياسػػية كالحزبيػػة مػػا أكجػػد صػػداه فػػي االصػػطفاؼ الطػػائفي عمػػى 

ذلػػؾ يعنػػي اف الكضػػع االمنػػي المتػػردم شػػكؿ عائقػػان كبيػػران امػػاـ بنػػاء  .(3)حسػػاب اليكيػػة الكطنيػػة
 الدكلة العراقية كعممية التنمية كالتحديث السياسي.

 الفساد السياسي. :خامسًا 
سياسي في العراؽ يعد مف الظكاىر الخطيرة التي رافقت العممية السياسية بعد الفساد ال إف     

، أنيا ظاىرة خطيرة تنخر في جسـ المجتمع ابتداءان غاية اآلفكل اكؿ لحظة ، منذ(2003)عاـال

                                                 
 .261فراس البياتي، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
، 54ستار جبار عبلم، االنتخابات العراقية كتأثيرىا في االستقرار كالتننمية،  مجمة دراسات دكلية، العدد  - 2

 .130، ص2012مركز دراسات الدكلية ، جامعة بغداد، 
 .237ياسر عمى ابراىيـ، مصدر سبؽ ذكره، ص - 3
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بالجانب االمني، كمف ثـ عممية التنمية بكؿ أنكاعيا كالتي تؤدم إلى عجز الدكلة عف مكاجية 
 عمار كبناء البنى التحتية. تحديات إعادة اال

( كلغاية اآلف، يقع العراؽ في ذيؿ 2003منذ العاـ )فافية العالمية كحسب تقرير منظمة الش     
ىذا المؤشر خطير جدان، إذ يمقي بظبللو عمى مجمؿ الكضع العاـ كمف قائمة الدكؿ في الفساد ك 

تداعيات ثقيمة عمى مبدأ المكاطنة ثـ يصبح عامؿ تيديد لبلستقرار السياسي كالمجتمعي، كيمقي ب
كفي الحقيقة فإف ارتفاع مؤشر الفساد في العراؽ . كعمى مجمؿ مفيـك العممية السياسية في العراؽ

  :يمكف تقسيميا إلى ثبلثة مجمكعات رئيسة، ىييعكد الى جممة مف االسباب، 

 .(1)تيأسباب سياسية : وتتمثل باآل -1
 كالتنفيذية كالقضائية. ضعؼ اداء السمطات الثبلث التشريعية - أ
غياب النزاىة في القيادات االدارية الماسكة بالسمطة، حيث تفتقر ، غياب القدكة السياسية - ب

 ىذه القيادات الى النزاىة في تحمؿ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيا.
 تفشي البيركقراطية الحككمية. - ت
 .انعداـ المعارضة البرلمانية - ث
تكز عمى ثبلثة أشياء متداخمة متباينة التأثير كالتأثر في ير الذم الفاسد  السمكؾ االنتخابي - ج

، (الناخبيف، المرشحيف، كاألحزاب السياسية)مدخبلت كمخرجات العممية االنتخابية كىي 
التي تقع عندما يحصؿ الناخب عمى ثمف  (الرشكة االنتخابية)كالعامؿ المشترؾ بينيـ ىك

جرد قيامو بعممية التصكيت كيحصؿ صكتو االنتخابي مقدمان، أم يأخذ ثمف الصكت بم
نيا تحرؼ العممية أتي خطكرة الرشكة االنتخابية، مف عميو مف جيب مف صكت لو. كتأ

 السياسية برمتيا مما يسببب الفساد.  
غطية لكثير مف ممارسات الفساد المنحرفة كالخطيرة بسبب المحاصصات أكجكد  - ح

ميمة الى مقاطعة تابعة ليذه الجماعة أك كالمحسكبية الحزبية كتحكيؿ الكزارات كالدكائر ال

                                                 
 .67، ص2002ناصر عبيد الناصرم، ظاىرة الفساد ، دار المدل ، دمشؽ ،  - 1
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نما  تمؾ كالتي تعد بمنأل عف المسألة، كعدـ إسناد الكظائؼ عمى أساس الكفاءة كالنزاىة كا 
 .(1)اساس المحسكبيات كالكالء الحزبيةعمى 

لى تطبيؽ المحاصصة الطائفية التي إكىذا ما ادل بدكره االمني ك عدـ االستقرارالسياسي  - خ
صعكد ، كىذا بدكره ادل الى لكيات لمكفاءات العممية كالمينيةاء االك ادت الى عدـ اعط

 زاد مف كثرة الفساد في العراؽ. ممالى المناصب الحككمية إاالشخاص غير الكفكئيف 
غياب سيادة القانكف كضعفو أماـ القيادة السياسية، كىذا  يدؿ عمى أف المسؤكليف كأبناؤىـ  - د

ى مف القانكف، كال يطبؽ القانكف عمى ىذه الفئة فكؿ كالمقربكف منيـ يمثمكف مرجعية أعم
مف تطبيؽ لذلؾ لـ تتمكف اإلدارة العراقية ما يقكلو كيفعمو ىك المرجعية العيميا لمدكلة، 

القكانيف عمى الجميع دكف تحيز أك انحياز لفئة أك قبيمة دكف بقية فئات كقبائؿ المجتمع 
 مف الرشد اإلدارم. األمر الذم حاؿ دكف كصكليا إلى مستكل مقبكؿ

شخصنة السمطة اف مبدأ شخصنة السمطة يكضح مدل ضعؼ مؤسسة السمطة ذاتيا  - ذ
كأفتقار أغمبية عناصر المؤسسات الجديدة لمخبرة عمى محاربة الفساد .(2)لصالح الفرد

 فييا.
 إسباب إجتماعية، وتتمثل باآلتي: -2

لتدخبلت الخارجية كالطائفية كتتمثؿ في ما تخمقو الحركب مف آثار كنتائج عمى المجتمع، كا
كالمحسكبيات كالحالة النفسية التي تكلدت لدل المجتمع العراقي الناجمة عف عدـ االستقرار 
كالخكؼ مف المجيكؿ القادـ إذ يسعى كؿ مف تتكافر لو فرصة الى أغتناميا بجمع أكبر 

مـ كغياب الفقر كالجيؿ كالظ فضبلن عفقدر ممكف مف الماؿ كأجراء أحتياطي لممستقبؿ 
تعرض كثير مف القيـ .ك (3)ثقافة النزاىة كسيطرة القيـ المادية كضعؼ تأثير االسرة كالمجتمع

                                                 
عكض خمؼ دلؼ العيساكم، دكر الرقابة الداخمية في مكافحة الفساد المالي، بحث منشكر في كمية االدارة ك  - 1

 .5، ص2009االقتصاد ، جامعة االنبار، 
دلية التككيف كاالستمرارية، شبكة المعمكمات العالمية )االنترنيت( عبد الجبار أحمد عبداهلل، الدكلة العراقية بيف ج_2

 عمى الرابط التالي: 
http://lahaye-uni.com/scfrs.net/index2.phpzoption.com_content&tas 

م، دكر الرقابة المالية مف الحد مف ظاىرة الفساد االدارم بحث تطبيقي في ديكاف الياـ عطا حطكط المكسك  - 3
الرقابة المالية كبعض المؤسسات الحككمية العراقية ، المعيد العالي لمدراسات المحاسبة كالمالية ، جامعة بغداد ، 

 .7، ص2005

http://lahaye-uni.com/scfrs.net/index2.phpzoption.com_content&tas
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كالمفاىيـ االجتماعية السائدة لممسخ كالتحمؿ مقابؿ بركز قيـ كمفاىيـ أخرل، كيغمب عمييا 
 يصبح الثراء كجمع الماؿ كتكديس الثركات بشتى الكسائؿ بمثابة قيـ إذالطابع المادم،

كمفاىيـ بديمة كسائدة لمتعبير عف المكانة االجتماعية المرمكقة، كىذا قد يدفع إلى االرتشاء 
كفي غياب  .(1)كاالختبلس كالسرقة كغيرىا مف ممارسات الفساد لتمبية متطمبات تمؾ المكانة

أيجاد عبلقات معينة مع  عبرالشعكر باألماف يبحث المكظؼ العاـ عف مف يحميو 
 السمطة الذيف يدعمكنو في ارتكاب ممارسات الفساد.أصحاب النفكذ ك 

االكضاع االقتصادية المتردية كالمحفزة لسمكؾ الفساد ككذلؾ ارتفاع ، اسباب اقتصادية منها -3
انتظاميا كتقمب العائدات تكاليؼ المعيشة فضبلن عف الفقر كالبطالة كتدني الركاتب كعدـ 

 .النفطية
 (2(:أسباب ادارية، وتتمثل باآلتي  -4
تعد البيئة اإلدارية بكؿ مككناتيا عامبلن مشجعان عمى ارتكاب ممارسات الفساد في الدكائر      

كاألجيزة كاإلدارات العامة، إذا كانت تمؾ البيئة يسكدىا التسيب كالبلمباالة كالفكضى كانعداـ 
 النظاـ كتتضح في:

لمناسب مما يخمؽ التراخي في تقكيـ االنحرافات ككشؼ المشكبلت كمعالجتيا في الكقت ا - أ
انطباعان لدل المكظؼ العاـ بعدـ اكتراث اإلدارة كاىتماميا كحرصيا عمى سير العمؿ 

                                                 
 17العربية ) دراسة كصفية تحميمية ثكرة الفساد السياسي كاإلدارم كأحد أسباب الثكرات  فتحي محمد اميمو، - 1

 .17ص، 2012نكفمبر  8 -6( مؤتمر فيبلدلفيا الدكلي السابع عشر،  فبراير في ليبيا نمكذجان 
 انظر في ذلؾ  - 2
عز الديف بف تركي ، منصؼ شرفي، ندكة بعنكاف حككمة الشكات كألية لمحد مف الفساد المالي كاالدارم،  -

 .9-8، ص2012، 7-6العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، سكرة ،  جامعة محمد حيضر ، كمية
، ىيئة النزاىة ، 7سمر عادؿ حسيف، الفساد االدارم، مجمة النزاىة كالشفافية لمبحكث كالدراسات، العدد  -

 .136-134، ص 2015العراؽ، 
 ، االنترنيت :2005المستقبؿ لمدراسات ،  ياسر خالد الكائمي ، الفساد الدارم مفيكمو كمظاىره كأسبابو ، مركز -

htpp://www.nazaha.iq/search_web/edare/7.doc 
، 26/5/2008راجي العكادم، ظاىرة الفساد االدارم في العراؽ أسبابيا كطرؽ معالجتيا، مؤسسة سفؽ،  -

 االنترنيت
http://www.rajialawady.jeeran.com/archive/2008/5/568691.html 

 

http://www.rajialawady.jeeran.com/archive/2008/5/568691.html
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بالصكرة المطمكبة، األمر الذم يدفع ارتكاب كؿ المخالفات غير المشركعة كالرشكة كالسرقة 
 كغيرىا.

كظؼ تداخؿ االختصاصات كالسمطات كتعدد مراكز اتخاذ القرارات األمر الذم يجعؿ الم - ب
يسيؿ عمييا القياـ بالمخالفات اإلدارية التي تقكده  عميواـ مسئكالن أماـ أكثر مف رئيس، ك الع

 إلى ارتكاب ممارسات الفساد.
الركتيف كتعقد اإلجراءات البيركقراطية تؤدم إلى استغراؽ المكظؼ في تفاصيؿ  كثرة - ت

طمكبة، كىذه اإلجراءات كمركرىا بالعديد مف الحمقات لمحصكؿ عمى المكافقات الم
اإلجراءات تعد فرصة مناسبة أماـ المكظؼ العاـ لتحقيؽ مكاسب شخصية كقبكؿ الرشاكم 

 مقابؿ تسييؿ اإلجراءات اإلدارية.
عدـ االستقرار اإلدارم في كثير مف المؤسسات كاألجيزة كاإلدارات العامة ككثرة التنقبلت  - ث

مناصب أكالكظيفة كصرؼ كالتكاليؼ خبلؿ فترة زمنية قصيرة، يشجع عمى استغبلؿ ال
الجيد كالكقت بحثنا عف سبؿ الثراء كجمع الماؿ بالفساد نتيجة االقتناع بأف المنصب أك 
 الكظيفة ليست دائمة كأنو ال مجاؿ أمامو إلثبات ذاتو ألنو عرضة لمنقؿ كاالستبداؿ بآخر.

الحياتية تخمؼ نظـ الحكافز كالمكافأت كعدـ قدرتيا عمى تمبية متطمبات المكظؼ العاـ   - ج
كاالجتماعية كاالقتصادية، نتج عنو جنكح  كثير مف  المكظفيف إلى ارتكاب ممارسات 

تعاطي الرشكة كالعمكلة عبر مخالفة لمتعكيض عف القصكر في نظـ الحكافز كالمكافأت 
 .كاالختبلس

 اسباب خارجية : .5
يخية االخيرة شيكع ىذه كيطمؽ عميو بالفساد العابر لمحدكد كقد شيدت الببلد في االكنة التار      

حداث السرية منيا كالعمنية عمى خط األ دخكؿ الشركات االجنبية عبرالعكامؿ عمى نحك كاسع 
كشفيا  (2003)عاـ ال.  فقد شيد العراؽ ممارسات لمفساد بعد (2003العاـ) في عراؽ ما بعد

العديد مف ( عف ضمكع ستيوارت بوينالتقرير الصادر عف المفتش العاـ لسمطة االحتبلؿ )
الشركات االمريكية لمفساد بأشكالو المتعددة كاختفاء المميارات مف الدكالرت الدليؿ عمى ذلؾ 

 كالتكاطئ مع العديد مف المسؤكليف المحمييف. 
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، يمكف تمخيصو (2003)عاـالالفساد السياسي في العراؽ بعد  مظاىربرز أما عف أ       
 .(1)باآلتي

سنادىا أانتشار الفكضى كالعشكائية في اشغاؿ الكظائؼ العامة ك تعطيؿ القكانيف التعميمات ك  .1
 الى محدكدم الكفاءة.

ت كالتسعير( مف ، ككضع جداكؿ الكمياتشكيؿ لجاف )المناقصات، المشتريات، االستيراد .2
 .غير ذكم االختصاص

 شيكع ظاىرة الغنى الفاحش كالمفاجئ في المجتمع. .3
مف جممة المستمسكات ي كثير مف االحياف فشيكع ظاىرة الرشكة حتى انيا اضحت تبدك  .4

 المطمكبة في اية معاممة.
المحسكبية كالمنسكبية كالكالء في شغؿ الكظائؼ العامة كالمناصب بدالن عف الجدارة كالكفاءة  .5

 كالميارة المينية كالنزاىة.
 غياب مبدا تكافؤ الفرص في شغؿ الكظائؼ. .6
 ، أما نتائجيا فتيمؿ.كف شكميةف تكأ، فيي ال تعدك (أجيزة كاداء)ضعؼ الرقابة  .7

بصكرة  بيا عمى المجتمع العراقي السياسي أما عف اآلثار الخطيرة التي يتسبب الفساد      
 (2)ي:ت، يمكف تمخيصيا باآلعامة كالسياسية بصكرة خاصة

 ثار السياسية.  اآل .1
 الفساد ييدد سبلمة كأمف المجتمع العراقي. - أ
ف أارجية كخاصة مع الدكؿ التي يمكف قاتو الخلى سمعة النظاـ السياسي كعبلإيسيء  - ب

 تقدـ الدعـ المالي لو.
 لى الصراعات الكبيرة اذا ما تعارضت المصالح بيف المجمكعات.إيقكد الفساد السياسي  - ت
 الفساد ال يمبي تطمعات المجتمع كابناءه المستقبمية . - ث

                                                 
االردف  ، مكتبقات سياسات، مؤسسة فريدريش أيبرتأيمف أحمد محمد، الفساد كالمسائمة في العراؽ، كر - 1

      .5ص ،2013، العراؽ –كالعراؽ، بغداد 
ا عمى المجتمع العراقي، شبكة المعمكمات العالمية ظاىرة الفساد، مسبباتيا كتحميميا كاثارىناجي الغزم،  - 2

 االنترنيت عمى الرابط التالي:
http://brob.org/old/bohoth/bohoth1/bohoth159.htm 

http://brob.org/old/bohoth/bohoth1/bohoth159.htm
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لمجكء الى بمداف كبيرة في ىدر مقدرات المجتمع كتشتت طاقاتو با ان ساىمالفساد أيـ يس - ج
 اخرل.

ة كنجاح العممي أبتعاد المجتمع المدني عف المشاركو بالعمميو التنمكيو بسبب الفساد ، - ح
ع كحدىا ال تستطي ةف الدكلأل ،ةجيزة الدكلأرىكف بمشاركة المجتمع المدني مع م ةالتنمكي

 .ةالتنمكي ةالقياـ بالعممي
 اآلثار االجتماعية. .2
 البشرية كالتقدـ العممي كالعممي في كؿ المياديف .يحد مف التنمية االقتصادية ك  - أ
 يكرس حالة الفقر كالتخمؼ كتزايد عدد الفقراء كالمحتاجيف كالبطالة . - ب
 انتشار عدـ المباالة كالسمبية بيف افراد المجتمع. - ت
 الفساد يخمؽ تفاكت طبقي في المجتمع  حيث تتسع الفجكة بيف الفقراء كاالغنياء. - ث
 يقؼ اماـ ازدىار كتقدـ الببلد. صعبان  كتحديان  بيران ك يتعبر الفساد عائقان  - ج
باالنتماء الكطني كيؤدم الى نزع الثقو بيف  الفساد يضعؼ الشعكر لدل المكاطف - ح

 المكاطنيف كالدكلو.
 خمخمة القيـ االخبلقية في المجتمع. - خ
 الشعكر بالظمـ لدل الغالبية مما يؤدم الى االحتقاف االجتماعي. - د
 لمستكل الصحي.تدني مستكل التعميـ كا - ذ
 (1)االثار االقتصادية: .3
ضعؼ االستثمار كىركب االمكاؿ خارج البمد كما يتبعو مف قمة فرص العمؿ كزيادة  - أ

 البطالة.
 جدر استثمارىا في مشاريع تخدـ المكاطنيف.مكاؿ الدكلة التي كاف مف األأضياع  - ب
المحركة ليا ليات زيؽ الحياة االقتصادية مف حيث اآللى تمإف ممارسة الفساد تؤدم إ - ت

 كحجـ تأثيرىا في البناء كالكظائؼ المختمفة في المجتمع.

                                                 
الدكر الرقابي في في مكافحة  طبلؿ محمد عمي الججاكم ، فؤاد عبدالمحسف الجبكرم، كأخركف ، تكظيؼ - 1

الفساد الحككمي كتأثيرىا في االقتصاد الكطني، بحث منشكر، كمية االدارة كالاقتصاد، قسـ المحاسبة، جامعة 
 .10-9، ص2012كرببلء، 
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بكف أمكاليـ ف الفاسديف ييرٌ إذ إلى خارج البمد إالثركة الكطنية  لى تسريبإالفساد يؤدم  - ث
 لى الخارج خشية المساءلة.إ
، يتضح لنا مستكل السياسي ثار السابقة الناتجة عف ظاىرة الفسادكبمكجب تمؾ اآل        

 -كنكعية األداء الحككمي في العراؽ كذلؾ يكحي بعبء ثقيؿ يقع عمى كاىؿ الجياز اإلدارم
 العممية السياسية الجارية في العراؽ. تحدياتخطير مف  تحدم  بأنوا يكحي مالبيركقراطي ك

 الثقافية. -المطمب الثاني: التحديات االجتماعية
اسية، خصكصان أف أم عممية سياسية ال ت عف التحديات السيالتقؿ أىمية ىذه التحديا     
ىـ افية متردية، كىنا سكؼ نركز عمى أثق–ف يكتب ليا النجاح في ظؿ ظركؼ اجتماعية يمكف أ

 جانبيف ضٌمف ىذه التحديات، كىما:
 .الوطنية واًل : تحدي أزمة الهويةأ

ؿ االحتبلؿ االمريكي ليس ازمة كليدة المرحمة اآلنية بفع الكطنية في العراؽ إف ازمة اليكية      
فيصل )بؿ ىي قديمة قدـ الزماف ككاف الممؾ كالتدخبلت الخارجية كالظركؼ الداخمية الحالية، 

، حيف قاؿ: إف الببلد العراقية مف جممة البمداف التي ينقصيا أىـ عنصر مف ( قد أشار إلييااالول
كفي ىذ الصدد أقكؿ كقمبي ، يةعناصر الحياة االجتماعية، ذلؾ ىك الكحدة الفكرية كالممية كالدين

خالية ،مآلف آسى أنو في أعتقادم ال يكجد في العراؽ شعب عراقي بعد، بؿ تكجد كتبلت بشرية
. كربما ما لمسو الممؾ فيصؿ كاف ناتجان عف التمسؾ باليكية الفرعية (1)مف أم فكرة كطنية

ف ىذه عف إدة قركف، فضبلن التقميدية كالتي عمرىا يتجاكز عمر الدكلة بعشرات العقكد كربما لع
لمتكازف السيككلكجي  اليكيات متأصمة في العقؿ الفردم كالجمعي، كمف ثـ فيي تمثؿ نقطة ارتكاز

 . (2)ماف لولمرد كعنصر األ

                                                 
 تيعرؼ اليكية الكطنية عمى أنيا، نزعة سمككية بيف أفراد األمة تؤدم لبمكرة حالة مف التماثؿ كالتطابؽ فيما بينيـ 

لخمؽ شعكر كطني مكحد يحمي كيعزز خصكصيتيـ. أما ازمة اليكية، فتعني التشرذـ الثقافي كالعجز عف 
احمد غالب محي جعفر الشبله، اليكية الكطنية العراقية ) دراسة في ينظر في ذلك، التكامؿ الكطني في إطار كاحد.

كأيضان،  .24، ص2010ياسية، جامعة بغداد، إشكالية البناء كاالستمرارية (، اطركحة دكتكراه، كمية العمـك الس
 .30عمي الديف ىبلؿ، نفيف مسعد، مصدر سبؽ ذكره، ص

 .376-375االمة، مصدر سبؽ ذكره، ص -كليد سالـ محمد، مأسسة السمطة كبناء الدكلة ،نقبلن عف - 1
 .145صالمصدر نفسو،  - 2
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(، ىك انبعاث حاد 2003مريكي لمعراؽ في العاـ )الذم ظير جميان بعد االحتبلؿ األ بيد أف      
ا الممؾ في العاـ شار لياؽ، مما يعني أف االشكالية التي أعر لميكيات الفرعية كالمحمية في ال

لى ىذه المحظة، لـ تكف يكمنا ىذا، كمرد ذلؾ أنو مف بعد فيصؿ كا   لى( بقيت إ1932)
لـ ك العرقية، الدينية، القكمية، القبمية، الثقافية(، قية تعترؼ بشكؿ كافي بالتعددية )الحككمات العرا

يجاد كتككيف ىكية كطنية جامعة قادرة عمى احتكاء المككنات تراًع متطمباتيا، فعجزت عف أ
المجتمعية المختمفة كاستيعاب ىكياتيا الفرعية السابقة عمى الدكلة الكطنية الحديثة مف ناحية، 

يادة حدة كمف ناحية اخرل أسيمت أزمات الشرعية كالمشاركة كاالندماج كالتغمغؿ كالتكزيع، في ز 
زمة مع بقية االزمات في رفع درجة تعقيد كؿ منيا كمف ثـ رفع الاليكية، كما اسيمت ىذه أ

 .(1)مستكل حدتيا
 كاسيـ في اذكائيا كاستفحاليا (2003)العاـزمة اليكية العراقية تجددت بشكؿ صارخ بعد إف أ    

ؿ مشاريع الحككمات العراقية في رسـ مبلمح ىكية كاضحة المعالـ، ناىيؾ بالدرجة االساس فشٌ 
ركح التمزؽ الديني  كتغذية تبلؿ كالقكل االقميمية التي اسيمت بشكؿ كبير في اذكاءعف دكر االح

تكتر كالتشنج بيف الحداث مة لمصالحيا، مما زاد في الشرخ كا  كالقكمي في المجتمع العراقي خد
ىذا لـ يكف ليحدث لك ال أف القكل السياسية كالشخكص المعارضة لمنظاـ اليكيات الفرعية.
مت نفسيا لبلمريكاف عمى أنيا قكل تنتمي ليكيات مختمفة، لـ تكف تؤمف يكمان في السابؽ، قد قد

أنيا تنطكم تحت ىكية كطنية، اال بالقدر الذم يخدـ مصالحيا كليذا سيؿ عمى االحتبلؿ اف 
 .(2)يجذر ىذه الحالة بقكة في العراؽ بعد احتبللو

كؿ تريد إثبات ذاتيا كفرضيا عمى  االمر الذم انعكس سمبان عمى حالة مف صراع اليكيات      
االخريف، ليغدك الصراع في أحد أكجيو صراعان عمى تحديد ىكية العراؽ، ككاف لكؿ طرؼ قراءتو 
الخاصة المقترنة بانحداره االجتماعي كىكيتو الخاصة كعبلقاتو الداخمية كاالقميمية، فكانت رؤية 

لى االستقبلؿ الذاتي، كىي رؤية تستمد القكل الكردية تذىب الى عراؽ متعدد القكميات تميؿ إ
جذكرىا مف التخكؼ مف عكدة الحكـ المركزم ذم الييمنة العربية كمف ثـ امكانية التضييؽ عمى 

                                                 
 .376، صسبؽ ذكره االمة، مصدر -ء الدكلةكليد سالـ محمد، مأسسة السمطة كبنا - 1
إشكالية المكاطنة كاليكية الكطنية)أرث الماضي كعصؼ االحتبلؿ(، في المكاطنة عبد عمي كاظـ المعمكرم،  - 2

، مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات االستراتيجية، بغداد، 1كاليكية العراقية عصؼ إحتبلؿ كمسارات تحكـ، ط
 .55، ص2011
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حقكؽ األقميات القكمية األخرل، أما القكل كاألحزاب العربية السنية فكانت رؤيتيا تذىب الى 
ما األحزاب العربية الشيعية فكانت رؤيتيا عراؽ مركزم مكحد بطابعو العركبي كامتداده القكمي، أ

تذىب إلى عراؽ اسبلمي مكحد يقكـ عمى حكـ االغمبية المجتمعية، كتأسيس دستكرم مؤسساتي 
عمى ذلؾ،أما األحزاب العممانية فكانت تذىب في رؤيتيا إلى عراؽ تعددم مؤسسساتي يفصؿ 

لذم تستحصمو األحزاب اإلسبلمية فيو الديني عف السياسي مضعفان بذلؾ مف النفكذ االجتماعي ا
 .(1)عبر تكظيفو لمقكالت دينية في مجتمع شرقي)العراؽ( يحتؿ الديف فيو مكانة عالية

المتعاقبة ما بعد العاـ شكالية اليكية العراقية مف الحككمات لقد أدل الفشؿ في حؿ إ      
االشكالية حتى بمغت  لى تفاقـ كاتساع ىذهتعد بطبيعتيا حككمات ديمقراطية إ التي(، 2003)

خرل يعيشيا العراؽ كالشرعية كالمشاركة كاالندماج ت أف تفاعمت مع مشاكبلذركتيا بعد أ
االجتماعي كالسمـ االىمي كالتغمغؿ كالتكزيع كدكر العكامؿ الخارجية كال سيما االقميمية في اذكاء 

ية داخؿ االراضي تمؾ المشكمة كدفعيا لمظيكر الى السطح بكؿ قكة خدمة لمصالحو االقميم
الثقافة  منطمقاتلغاء مفيكـ الدكلة مف مة اليكية الى التأثير كاحيانان إلى إالعراقية، إذ أدت از 

السياسية لكثير مف االحزاب كالكتؿ السياسية، مما ادل الى تغميب الكالءات الحزبية كالطائفية أك 
خيرة ميددة في ايجاد ىكية كطنية ة كالقكمية عمى الكالء لمدكلة، كأصبحت األالقبيمة كالعشائري

.لذلؾ تكمف إشكالية اليكية الكطنية في العراؽ في أنيا لـ تتساكف في الكعي (2)مكحدةعراقية 
االجتماعي كالعقؿ، سكاء الجمعي  منو اك الفردم، كلـ تكف يكمان مرجعية سياسية جامعة 

 .(3)تستقطب جميع التنكعات في المجتمع المدني
مختمػػػؼ مككنػػػات المجتمػػػع  سػػػيات الدكلػػػة فػػػي تحقيػػػؽ االنتمػػػاء بػػػيفكمػػػا يرجػػػع فشػػػؿ سيا

لى فشميا في بناء مؤسسات قادرة عمى صػير اليكيػات الفرعيػة فػي بكتقػة كاحػدة كدفعيػا العراقي، إ
لمككنػات بالشػكؿ الػذم يشػعر بيػا صكب االنخراط فييا، فضبلن عف فشػميا فػي تمبيػة مطالػب تمػؾ ا

اتيا ككحػدتيا فػي اسػتيعاب الجميػع كتكػكيف احسػاس عميػؽ بأنيػا فراد بقكة الدكلة كفاعمية مؤسسػاأل
العػػاـ تشػػكؿ مشػػتركان عامػػا ن يسػػتكعب الجميػػع كيعبػػر عنػػو، لػػذلؾ فشػػمت الحككمػػات المتعاقبػػة بعػػد 

بػيف مككنػات المجتمػع العراقػي كفشػمت فػي نيايػة المطػاؼ  ان اجتماعيػ ان في تحقيػؽ انػدماج (2003)
                                                 

 .377-376االمة، مصدر سبؽ ذكره، ص -كبناء الدكلة كليد سالـ محمد نمأسسة السمطة - 1
 .190ص، ، مصدر سبؽ ذكره2003احمد فاضؿ جاسـ داكد،عدـ االستقرار المجتمي في العراؽ ما بعد  - 2
 .65عبد عمي كاظـ المعمكرم، مصدر سبؽ ذكره، ص - 3
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كػػؿ المككنػػات، كظػػؿ المجتمػػع  العراقػػي يعػػيش فػػي خضػػـ مػػف بنػػاء ىكيػػة كطنيػػة عراقيػػة جامعػػة ل
ازمػػػات التنميػػػة السياسػػػية التػػػي تفجػػػرت دفعػػػة كاحػػػدة كلػػػـ تكػػػف ىنػػػاؾ قػػػدرة لمنظػػػاـ السياسػػػي فػػػي 

 االمة. –مكاجيتيا كمف ثـ فشؿ السمطة السياسية في العراؽ مف بناء الدكلة 
(، ال تتعمؽ بالعكامؿ الداخمية 2003بعد العاـ )كعمى صعيد آخر إف إشكالية اليكية العراقية     

فحسب بقدر ما تتعمؽ برغبة قكل االحتبلؿ االمريكي مف جية كبالتدخبلت االقميمية كالدكلية في 
االمريكي منذ البداية  فاالحتبلؿالشأف العراقي مف جية أخرل، كىك ما زاد المشيد إرباكان كتعقيدان 

مؤسسان عمى ذلؾ كلذلؾ، ثـ جاءت  شٌرعف ليذا االمر كجاء تشكيؿ مجمس الحكـ المؤقت
لتجعؿ ذلؾ  ككذلؾ انتخابات مجمس المحافظات،(، 2014/ 2010/ 2005انتخابات عاـ )

أكثر بركزان، ثـ ليسكد ذلؾ عمى الساحة السياسية كاالجتماعية العراقية الى يكمنا ىذا، إذ تـ منذ 
ية عرقية مذىبية طائفية مختمفة العراقي إلى كانتكنات اجتماع زيؽ المككيف االجتماعيالبداية تم

عمى اساس العرؽ كأخرل عمى اساس المذىب كثالثة عمى اساس الطائفة في كؿ مككف، مرة 
فتارة عربي سني كعربي شيعي، كأخرل كردم سني ككردم شيعي كثالثة شيعي عربي كشيعي 

المككنات بداللة . ليتـ التعامؿ مع ىذه (1)تركماف، كرابعة اكراد كعرب كتركماف كمسيحييف كىكذا
كمف ثـ فإف قبكؿ القكل السياسية كمف كرائيا  كالطائفية كالدينية كالقبيمية، انتماءاتيا القكمية

المككنات المجتمعية بذلؾ كسككتيا عنو بؿ كالعمؿ بمكجبو، ىك الذم رسخ ليذه االنقسامات 
باب عمى مصراعيو ، كىك الذم فتح البيف اليكيات الفرعية العمكدية الحادة كالصراع العنيؼ

لمتدخبلت االقميمية كالدكلية، كرسخ لسياسة سقيمة كمقيتة كىي سياسية المحاصصة، التي أسسس 
ليا العرؼ السياسي في الممارسة كالتي ستتحكؿ مستقببلن الى عرؼ دستكرم يضرب أطنابو في 

  .(2)دستكريان عمؽ المستقبؿ العراقي، كىك مايؤشر حالة خطيرة ينبغي تبلفييا بسرعة سياسيان ك 
ة قكل خارجية متمثم ه مففجٌؿ مشكمة اليكية الكطنية العراقية، أنيا تشكمت بشكؿ مشكي       

مريكي. فالرغبة بتمزيؽ المجتمع العراقي )اليكية/الثكابت المجتمعية( تعد ضركرة باالحتبلؿ األ
اليان ىك صراع ع القائـ حاص كلمجمؿ الدكؿ الغربية، فالصراكأكلكية لقكل االحتبلؿ بشكؿ خ

ثقافي كحضارم متعدد االكجو كالمجاالت، كفي ىذا كمو تحاكؿ منظكمة الحضارة الراسمالية 
                                                 

 نظر ايضان،ي. ك 378-377، ص االمة، مصدر سبؽ ذكره-كليد سالـ محمد، مأسسة السمطة كبناء الدكلة - 1
  .55عبد عمي كاظـ المعمكرم، مصدر سبؽ ذكره، ص

 .379، ص االمة، مصدر سبؽ ذكره-كليد سالـ محمد، مأسسة السمطة كبناء الدكلة - 2
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أدكاتيا ككسائميا االعبلمية  ض أجندتيا عمى المجتمعات األخرل، عبراالمريكية( فر  -)الغربية
ممية خمط . لذا فع(1)مستكل االحتراؼ في العمؿ الدعائي كالثقافي كاالعبلميإلى التي كصمت 

ال تمثيؿ الجانب السياسي أسس دينية كمذىبية كقكمية ما ىي إاالكراؽ كبعثرتيا في العراؽ عمى 
ىمية كاف لـ تعمف رسميان، التي ادخمت العراؽ في دكامة الحرب األ ()إلستراتيجية الفكضى الخبلقة

سيـ الرسمي لمعراؽ، صكرة كاضحة كخطكة اكلى باتجاه التق ما المطالبات في انشاء االقاليـ إالك 
كىذا االمر جعؿ العراؽ مثاالن كاضحان لمفكضى الخبلقة التي طبقت في العراؽ، كغذيت بشحنات 

 .(2)طائفية قكمية كدينية مف الكاليات المتحدة االمريكية، التي احتمتو كغيرت نظامو بالقكه الصمبة
كأفراد يتممكيـ حس القطيع، ت نتيجة الفائض الكبير مف الجيؿ زمة تكرسكما أف ىذه األ      

يخافكف استقبلؿ ذكاتيـ، كال يحسنكف التفكير المنطقي السميـ، كيؤمنكف بقكاعد كافكار جماعاتيـ 
نتماءاتيـ لجماعتيـ ىك إف ا في العالـ، كمف غير سند كاقعي كالتي يعدكنيا األكثر صكابان كقدسية

ف الفقر فاءتيـ كمنجزىـ الشخصي، كما أيس كالذم يمنحيـ المكانة كالقيمية كاالىمية كالدكر كل
كانعداـ الفرص كالحرماف كفقداف العدالة كالشعكر بالظمـ كاليأس مقدمات لبلنسبلخ عف اليكية 

 . (3)الكطنية كالتخندؽ في ظؿ الطائفة كالعشيرة كالعائمة، أم الجماعة
 -د االقتصادمكما أسيـ االقتصاد الريعي لمعراؽ، عمى بركز جيكب سرطانية في الجس      

االجتماعي العراقي، كىي جيكب أبرز سماتيا المصكصية كالفساد مف جية، كالتبذير البلعقبلني 

                                                 
 .60عبد عمي كاظـ المعمكرم، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 ديد مفترض أنيا تشكؿ مصادر تيتعني في حقيقتيا السعي االستباقي نحك تفكيؾ كؿ المكاقع كالجغرافيات، ال

ـ، كتتأسس ىذه النظرية عمى ثنائية التفكيؾ كالتركيب، فيذا يعني اف الفكر ألمف كمصالح امريكا في العال
 =االستراتيجي االمريكي بصيغتو الراىنة لـ يعد لديو اليقيف اال بعالـ تككف الفكضى في سبيبلن إلعادة تشكيمو كفؽ

مؽ حالة مف الفكضى كالبلستقرار الـ الجديد، كذلؾ يعتقد اصحاب ىذه النظرية بأف خميمة امريكا في بناء الع= 
يؤدم الى بناء نظاـ سياسي جديد يكفر االمف كاالزدىار كالحرية، أنو العبلج بالصدمة، كىذه النظرية تفترض س

باالعتبار كالحسباف  اف المجتمعات تنتظـ بشكؿ بٌناء كصحيح بعد الصدمة  التي كلدتيا الفكضى ، كىي ال تأخذ
 الربيع العربي بيف الثكرة .رمزم المنياكم، الفكضى الخبلقة.ردات الفعؿ السمبية. انظر في ذلؾ كلممزيد، 

عمي بشار بكر اغكاف، الفكضى الخبلقة العصؼ الرمزم . 2012، 1كالفكضى، دار الكتاب العربي، دمشؽ، ط
 .2013دراسات االستراتيجية، بغداد، لحرائؽ الشرؽ االكسط، مركز حمكرابي ، لمبحكث كال

 .327-326عمي بشار بكر اغكاف، المصدر نفسو، ص - 2
، دار سطكر 1سعد محمد رحيـ، صراع الدكلة كالجماعات في العراؽ السياسة، الثقافة، اليكية كالعنؼ، ط - 3

 .108، ص2015لمنشر كالتكزيع ، بغداد، 



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 157

 

لممكارد مف جية ثانية، كىذا ناجـ عف انعداـ ركح اإليثار كاإلخبلص كببلدة الشعكر الكطني، أنيا 
عدـ كجكد رقابة أمراض معدية تنتشر كتغدك جزءان مف آلية عمؿ المؤسسات المختمفة، يعززىا 

فٌعالة ذات يد طكيمة كقادرة، فالفساد الذم ينخر جسـ تمؾ المؤسسات يككف محميان مف قبؿ 
التي تضارع مؤسسات الدكلة قكة،  مؤسسات ما قبؿ الدكلة )الممثمة غالبان بتكتبلت كقكل سياسية(

)إيرادات النفط العالية .  فاكلئؾ الذيف يغرفكف مف مصادر الثركة (1)ف لـ نقؿ انيا تفكقيا احيانان إ
في العراؽ مثاالن( غير المحركسة بقكانيف كمؤسسات حازمة، يديمكف التناحرات غير الطبقية 
كيزجكف بالشرائح االكثر فقران فييا، كي يبقكا ىـ محافظيف عمى امتيازاتيـ كسمطاتيـ كنفكذىـ، 

ءات ما قبؿ الدكلة عمى حساب . كبيذا يجد مركجكا تأصيؿ االنتما(2)كيأمنكا مف ثكرات المستغىميف
ترصيف قكاعد الدكلة في الحقؿ السياسي مرتعان خصبان ليـ، إذ تككف السياسة كادكاتيا كمؤسساتيا 
كأفؽ كأليات عمميا، كفرص اإلثراء كممارسة السمطة التي تكفرىا، الكسيمة األنجع لتحقيؽ مآربيـ، 

في اية لحظة، ككضع مثؿ ىذا لف  في اطار مف تكازنات قمقة عمى الدكاـ، تنذر بانفجارىا
اعي األىمي، كلف تستطيع تحقيؽ تنمية مركبة كمستدامة، كلف تضمف استمرار السمـ االجتم

بالمعايير العصرية، في مجاالت االدارة كالتقنية كالعمراف، كلف تبنى دكلة  يحصؿ تقدـ مممكس
 .(3)حقيقية
ف المجتمعات المنقسمة عمى نفسيا تككف أ ا تقدـ، ال نأتي بجديد حيف نقكؿلى مكأستنادان إ    

اكثر عرضة لمعنؼ كالصراعات المسمحة، كيككف السمـ االىمي فييا ميددان عمى الدكاـ، اذ تنمك 
العصبيات كالمغالبة في الحصكؿ عمى االمتيازات، مع الميؿ لممارسة العنؼ كىك ما حصؿ في 

يكية الكطنية العراقية المتقطعة االكصاؿ، ف استمرار ىشاشة ال(. لذا  فإ2003العاـ ) العراؽ بعد
كاالقتصادم الكضع السياسي كاالجتماعي العراؽ في ظؿ يساعد عمى ديمكمة التكتر كالعنؼ في 

 .المتردم كالتدخبلت الخارجية
 ضعف الثقافة السياسية. ثانيًا:
قراطية مف المعركؼ، أف بناء ثقافة سياسية مشاركة يساعد عمى تكريس الممارسة الديم     

ستمرارىا  ، كأف فاعمة مدنييشجع عمى تككيف مؤسسات مجتمع كينمي المشاركة السياسية ك كا 
                                                 

 .109المصدر نفسو ، ص  -1
 .109ص، مصدر سبؽ ذكره  سعد محمد رحيـ، - 2
 .111االمة، مصدر سبؽ ذكره ، ص -مأسسة السمطة كبناء الدكلة ،كليد سالـ محمد - 3
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غيابيا يعرقؿ التحكؿ الديمقراطي كيعيؽ المشاركة السياسية كبالتالي يؤثر سمبان عمى العممية 
  .أف عممية التحديث السياسي تتطمب قدران مف الثقافة كالنضج السياسييف كما السياسية.

تأثير كبير عمى النظاـ السياسي إذ تدفع األفراد ببل أدنى شؾ ليا ف لمثقافة السياسية إ   
ة كالسمبية السياسية، مباالاـ السياسي أك تدفعيـ باتجاه البلكالجماعات أما باتجاه االنخراط بالنظ

كريان لتأميف إف التكافؽ بيف الثقافة السياسية كالبنية السياسية، ضر ، )الموند وفيربا(كحسب تقدير
إستمرار النظاـ السياسي كاستقراره، فإذا حصؿ التفاكت بينيما يتمكأ النظاـ كيتعرض حينئذ 

إف لكؿ لذا . (1)لمزكاؿ، كمع ذلؾ ال يككف التكافؽ كامبلن كال تستبدؿ إستبداالن كامبلن بثقافة جديد
كر في ظمو، كال يمكف بناء نمط مف الثقافة السياسية ما يقابمو مف البنى السياسية، أك ينمك كيتط

بنية سياسية معينة خارج إطار البناء الثقافي السائد، إذ مف دكف تبلئـ بيف الثقافة السياسية 
ضركرم   كالبنى السياسية ال يمكف لمنظاـ السياسي اف يستمر كيستقر، إف التبلؤـ بينيما شرط

  .ستقرار السياسيلتحقيؽ اال
كتػأثيره عمػى عمميػة التحػديث  (2003العػاـ )ياسػية العراقيػة بعػد ف طبيعية الثقافة السأما ع      

السياسي. لقد كرث العراؽ )منذ تأسيسو كدكلة في العصر الحديث كالى ىػذه المحظػة(، حالػة مػف 
ذ سػػػادت قػػػيـ كمعتقػػػدات فييػػػا المجػػػاؿ الثقػػػافي كالسياسػػػي، إ التخمػػػؼ فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت بمػػػا

خضػػػكع العػػػراؽ  ،كيعػػػكد ذلػػػؾ ألسػػػباب لعػػػؿ أىميمػػػا كأفكػػػار أسػػػيمت فػػػي تكػػػريس حالػػػة التخمػػػؼ،
كطبيعة المجتمػع العراقػي الػذم اتصػؼ غالبيتػو بػالقيـ كتدخبلت خارجية ألحتبلت كىيمنة أجنبية 

كالءات لمعشػػيرة  ائرية، لػػذلؾ كانػػت كالءات األفػػرادالعصػػبية كالقبميػػة كاالحتكػػاـ الػػى االعػػراؼ العشػػ
ف شػػيكع ىػػذه القػػيـ انػػتج ثقافػػة بيػػا لمػػكطف كالدكلػػة، كا  تكػػف فػػي أغم كالقبيمػػة كالػػديف كالمػػذىب، كلػػـ

البلكعي بالدكلة كترسيخ ىذه البلكعي يرفض الدكلة في )إدراكات كشعكر كقيـ كعكاطؼ( االفػراد 
كبيػر إلػى المجتمع العراقي لطكؿ عيد االستبداد، كاستمرت ىذه الذىنية كآثارىػا بقػدر عند غالبية 

كالمػػػذىب  الفػػػرد العراقػػػي يعطػػػي كالئػػػو كانتمائػػػو لمعشػػػيرة إف عػػػاـ لػػػذلؾ نجػػػد كبشػػػكؿىػػػذه المحظػػػة 
 .(2)أكثر مف كالئو لمكطف كالدكلة كالقكمية

                                                 
مركز  ،394اشكالية بناء ثقافة المشاركة في الكطف العربي، مجمة المستقبؿ العربي ، العدد ، حسيف عمكاف - 1

 . 74ص ،(2011كانكف االكؿ ) درسات   الكحدة العربية، بيركت،
 .202مصدر سبؽ ذكره، ص، عبد العظيـ جبر حافظ،اشكاليات سياسية كدستكرية - 2
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غيير معيػػػا نمطيػػػة تتغييػػػر النظػػػاـ السياسػػػي السػػػابؽ سػػػت أف كانػػػت كػػػؿ التكقعػػػات تشػػػير إلػػػى     
نمػط  فكب القػكة كالخضػكع كالييمنػة، إال أالتفكير كالسمكؾ الذم حكـ لفترة طكيمة مف الزمف بأسػم

الثقافة الماضية حافظ عمى اسػتمراريتو بػؿ غػدا أكثػر ذراكتػان مػف السػابؽ بسػبب سػمكؾ المتنافسػيف 
لقػد حكمػت الثقافػة السياسػية العراقيػة بعػد  عمى السمطة الذم أسيـ في تحديد مكاقفيـ كتكجيػاتيـ.

، االحػػتبلؿ االمريكػػي تكجيػػات كمكاقػػؼ عػػدة عبػػرت عػػف كجكدىػػا القػػكم عمػػى السػػاحة السياسػػية
كتنقسـ ىذه التكجيات ما بػيف ثقافػة سياسػية مشػاركة كأخػرل تقميديػة كثالثػة خاضػعة كرابعػة تعبػر 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثقافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية أك طائفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

لى تسريع التناقضات كاحتداـ الصراعات بيف ة، كقد أدل كاقع العراؽ الداخمي المتأـز إأك عشائري
 (.1)تمفة لمشعب العراقيىذه الثقافات مما عزز بدكره التناقضات بيف الفئات المخ

 (2003العػػاـ )حػػاكؿ القػػائمكف عمػػى إدارة شػػؤكف الدكلػػة العراقيػػة بعػػد كعمػػى صػػعيد أخػػر ،       
ؿ بالثقافة السياسػية العراقيػة مػف أـ الحككمات المتعاقبة التحكي  االمريكي مف قكات االحتبلؿ سكاءان 
رة، ككضػع دسػتكر دائػـ، كػر ات المتإجػراء االنتخابػعبر المساىمة، كذلؾ ثقافة الخضكع إلى ثقافة 

ف ف ىػػذه المحػػاكالت لػػـ تكيػػإالتطبيػػؽ العممػػي أثبػػت  كبنػػاء مؤسسػػات الدكلػػة العراقيػػة الجديػػدة، لكػػف
 بسػػبب المحاصصػػة كتعطيػػؿ المؤسسػػات فػػرط الػػذم اسػػتخدمتو قػػكات االحػػتبلؿجػػادة، فػػالعنؼ الم

ة تػدؿ عمػى أف ثقافػة المسػاىمة كميػا شػكاىد غيػر إيجابيػ ،كعدـ احتراـ معاناة المكاطنيف العػراقييف
ف التطبيؽ الح المكاطف  قيقي مايزاؿ غير فاعؿ، كغير مؤثر كغير محسكس مف ماتزاؿ شعاران، كا 

 .ابرز سماتياكالتناقض مف لى استمرار ثقافة الخضكع الذم يعد العنؼ أدل ذلؾ إ .(2)العراقي
 س الثقافػة التقميديػة كالخضػكعيةإف الكعي السياسي كالثقافي كاف في جانب كبير منوي يعك       

فػػي العػػراؽ، كالتػػي ىػػي بالنتيجػػة ضػػد التجديػػد كالحداثػػة، كلػػـ تسػػعؼ ىػػذه  لعقػػكد طكيمػػةو تراكمػػالم
رت تمػؾ الثقافػات جٌيػ ، ديمقراطيػة، كعميػوً عراقيػة، مؤسسػيةالثقافات في اقامػة بنيػة سياسػية كطنية،

 حديث السياسي في العراؽ. لصالح المؤسسات التقميدية التي تقؼ بالضد مف عممية الت
(، لػػـ تتأسػػس عمػػى اسػػاس تػػدمير البنػػى كالعبلقػػات 2003كمػػا إف الدكلػػة العراقيػػة بعػػد العػػاـ )    

بػؿ التقميدية، كمف ثـ بمكرتيا عمى إسس تكحيدية شاممة تتجاكز الجماعػات االكليػة كتعمػك عمييػا، 
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الطائفيػة التػي تمثمػت بأنشػاء كاقع الحاؿ ارتكز عمى الجماعات الفرعية الضيقة كالمحاصصػة  إف
ابع العصػػبكم ، فكانػػت النتيجػػة دكلػػة فئكيػػة عصػػبكية، كيعػػكد تغذيػػة الطػػاالنتقػػالي مجمػػس الحكػػـ 

دامت ىذه النزعة العصبكية لخدمة مصالحيا. كعميو ليذه الدكلة أساسان إلى االحتبلؿ األمريكي إل
لعبلقػػات التقميديػػة السػػائدة فػػػي فػػإف العمميػػة السياسػػية لػػـ تػػأًت فػػي سػػػياؽ تطػػكر تػػأريخي لمبنػػى كا

قامت بيا قكل كمشكىو نما جاءت بفعؿ عممية مصطنعة ة مف النضج ، كأالمجتمع، كبمكغو درج
لػى بنػاء ية عبر دفػع العصػبيات التقميدية)القبميػة كالطائفيػة( إاالحتبلؿ االمريكي، كتمت ىذه العمم

 النظاـ السياسي الجديد.
، كتعٌطؿ القانكف كصارت (2003نيساف )نيارت فيإ فأ ية بعدف الدكلة العراقأ كمما يبلحظ     

شاع الخكؼ بيف الناس كتفرقكا إلى مجاميع أك أفراد تتحكـ في سمككيـ الحاجة ، الحياة فكضى
د، فمجأ الناس إلى مصدر قكة فرعية أك جماعة تحمييـ، كيحصؿ بينيما ما يشبو العقٌ ، إلى البقاء

اقييف ة. كاف ىذا ىك التحٌكؿ السيككلكجي األكؿ الذم حصؿ لمعر يقكـ عمى مبدأ الحماية المتبادل
تفٌرؽ الناس  ،يمة الدكلة التي كانت تؤمف ليـ الحاجة إلى البقاءف سقطت خأفبعد  ،بعد االحتبلؿ
ت لجأ إلى عشيرة أك مرجعية دينية، أك تجمع مدني أك سكني، أك تشكيبل يـ مفمنإلى مجاميع، 

ث تحٌكؿ ك كحد، مف ىنا بدأت ثقافة االحتماءلتكفير الحماية ليـ.  نتسياسية أك كتؿ بأية صفة كا
ف الشعكر باالنتماء صار إلى المصدر أك القكة التي تحمي الفرد، أخطير كىك سيككلكجي 

تعٌطؿ مف ىنا . ك كالكالء لمدكلة مف ثقافة األداء كاالنجاز الفرعية بدالن  اتكسادت ثقافة الكالء لمثقاف
ففي  تحصى. تعد كال إلى كالءات ال كالءات األفراد إلى العراؽ بعد أف تحكؿالشعكر باالنتماء 

خشية سكاء مف ظؿ غياب الثقافة الكطنية الشاممة، كانعداـ الثكابت الرمزية المجمع عمييا، كال
لى تفعيؿ ثقافتو الفرعية الجتماعي يعمؿ كؿ فريؽ أك طائفة إالتيميش ا االضطياد السياسي أـ

ة تحقيؽ مصالحو االثنية كتغميبيا عمى ما سكاىا مف مصالح مف خبلؿ فرض كاستحضارىا بغي
لى و، كبيذا تتحكؿ الثقافة الفرعية إكجية نظره كمف ثـ السعي لنشر افكاره كتكسيع نطاؽ معتقدات

 .(1)تكحيده كشد لحمتو  مفثقافة تككف كظيفتيا االساسية تقسيـ المجتمع كتشظيو بدالن 
كجكد مجتمع متعدد ب (2003)أثبتت التجربة العممية في العراؽ بعد ،كعمى اساس ما تقدـ     

ف مصطمح التعددية الثقافية يشير إلى االرتقاء بمستكل إل ،الثقافات، كلكف ال يكجد تعددية ثقافية
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لؤلسؼ  -المعاممة تجاه مختمؼ المجمكعات الثقافية المكٌكنة لممجتمع، كالعراؽ لـ يشيد ذلؾ، بؿ 
 ريران بيف تكٌجياتو المجتمعية المختمفة كاد أف يصؿ إلى مستكل الحرب األىميةشيد صراعان م -

ظير التعصُّب ( 2003)، ففي عراؽ ما بعد في ظؿ التشظي السياسي كالدعـ الخارجي
انغمقت الثقافات الفرعية عمى نفسيا، كباتت ترفض كبشدة  إذالمجتمعي في أكضح صكره، 
خرل مع كجكد بعض االستثناءات، كلكف التكجو العاـ كاف االلتقاء مع الثقافات الفرعية األ

      .(1)االنغبلؽ
       
مشكمة تدني مستكل الثقافة السياسية لدل الشعب العراقي مشكمة حقيقية اماـ  كبيذا تعيد     

استيعاب شكؿ نظاـ الحكـ الديمقراطي، فاف غياب ىذه الثقافة يشكؿ عائؽ اماـ تقدـ بناء الدكلة 
ؿ اف الكاقع االجتماعي ىك الذم يشكؿ نكاة بناء الحككمة، التي يقع عمى عاتقيا ادارة مف خبل

الحكـ في العراؽ، فكما ىك معركؼ فاف الحككمة ىي كليدة المجتمع، كالحككمة العراقية تفتقر 
الى شرعية الثقافة السياسية الحرة في عممية اختيارىا، ككف خيارات المكاطنيف مبنية عمى طمب 

، كليس عمى اية مف االخر العدك الذم تـ التخكيؼ بو كاستمرار عممية زرع الكراىية معوالحم
لذا فإف استمرار ضعؼ الثقافة السياسية في العراؽ سجعؿ عممية بناء  .(2)اساس الخيارات الحرة

 تحقيؽ التحديث السياسي صعبة لمغاية إف لـ نقؿ مستحيمة التحقيؽ.

 تصادية.المطمب الثالث: التحديات االق
إف ما يشيده العراؽ مف تحديات اقتصادية، انعكست سمبان عمى كاقعو السياسي كاالجتماعي      

نتيجة لغياب االستراتيجيات كالسياسات االقتصادية المدركسة لمحاضر كالمستقبؿ، تمؾ 
دالة االستراتيجيات التي تؤمف المعيشة البلئقة لعمكـ إفراد المجتمع بعد إف تحقؽ نكعان مف الع

االجتماعية في تكزيع الثركات كتكافؤ الفرص. كيمكننا في ىذا الصدد إف نرصد اىـ التحديات 
االقتصادية التي دفعت بأف تككف حاجزان مانعان اماـ عممية التحديث السياسي في العراؽ بعد 

 (.2003العاـ )
 أواًل: تحدي مشكمة البطالة.
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االقتصادية التي تمر بيا  تزمات كالمشاكبلالبطالة ىي االنعكاس األكثر كضكحان لؤل    
االجتماعية كاالخبلقية  تالمجتمعات، كتفشي البطالة يعني تفشي الفقر كالجكع كالمشاكبل

كخسارة فرص التعميـ كغيرىا مف اآلفات الميمكة، إف انعكاسات ىذه الظاىرة كنتائجيا الحاضرة 
ذا كالمستقبمية ال االقتصاديكف معنييف بدراسة ما يتصؿ  كاف يتحدد بصعيد أك مجاؿ محدد، كا 

بالجكانب االقتصادية المباشرة كتحميميا كتممس طرؽ حميا كمعالجتيا، فإف البطالة ليا نتائج تقع 
ضمف اطر الدراسات االجتماعية كالنفسية ككذلؾ السياسية، ألنيا نتائج متشعبة كمعقدة بعد 

 .(1)أك غير مباشرةتشابؾ كتداخؿ عكامؿ التأثير كالتأثر بصكرة مباشرة 
بعػػػد سػػػقكط النظػػػاـ السياسػػػي السػػػابؽ، كانػػػت نتيجػػػة  فػػػي العػػػراؽ إف ارتفػػػاع نسػػػبة البطالػػػة    

اسػػػتنزاؼ ك ، كضػػػعؼ القػػػانكف غيػػػاب االمػػػفالفكضػػػى ك تحػػػديات المرحمػػػة االنتقاليػػػة التػػػي تمثمػػػت ب
طبػؽ عميػو عمار كالتنمية، كعدـ كجػكد سػكؽ تنة في محاربة االرىاب بدالن مف اإلااليرادات العام

كتفاقـ الفسػاد االدارم كالمػالي،  كضاع كالفرصاأل المساكاة فيالعدالة ك شركط المنافسة، كغياب 
كغيػػاب مبػػدا الشػػفافية كاالعتمػػاد عمػػى  كتفػػاقـ العػػبء االجتمػػاعي المصػػاحب الجػػراءات االنتقػػاؿ

كػؿ ذلػؾ  ،بمػدكالصػراعات السياسػية التػي انيكػت ال كتفاقـ ازمة المديكنيػة الخارجيػةالريع النفطي 
كما كاف لتحرير التجارة كفتح الحدكد عمى مصػراعييا، بػدكف ك  أسيـ في ارتفاع مستكل البطالة.

ضػػػكابط كميػػػة اك كمركيػػػة اثػػػر كبيػػػر عمػػػى المنشػػػأت االقتصػػػادية العراقيػػػة كافقػػػدىا قػػػدرتيا عمػػػى 
انخفػاض  رغـ مف تدني جكدة غالبيتيا، إال إفمنافسة المنتجات المستكردة مف مناشئ أجنبية بال

سعارىا كلكجكد رغبة لدل المستيمؾ العراقي باقتنائيا، كازاء ذلؾ اضػطرت الكثيػر مػف المنشػأت أ
لػػى تضػائؿ انتاجيتيػا كعػدـ قػدرتيا عمػى تغطيػػة راقيػة الػى إغػبلؽ أبكابيػا بػالنظر إاالقتصػادية الع

ثػر السػمبي الستمرار عمميا، ممػا كػاف ليػا األ نفقاتيا كلصعكبة حصكليا عمى مستمزمات االنتاج
 (2)عمى العديد مف العامميف في تمؾ المنشآت كالمصانع.

ما عمى صعيد الفمسفة االقتصادية التي تنتيجيا الدكلة فيي كانت احدل مسببات عدـ أ     
في المرجعيات القانكنية ذ مازالت تمؾ الفمسفة غير كاضحة االستقرار االقتصادم في العراؽ، إ
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، 4القتصاد، جامعة المثنى، المجمد ، كمية االدارة كا10العراقي، مجمة المثنى لمعمـك االدارية كاالقتصادية، العدد 
 .97-95، ص 2014
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في سعييا لتنمية اقتصادىا كمعظـ التشريعات االقتصادية التي  لى عدـ كضكح الدكلةمما قاد إ
يديكلكجية كاضحة إلدارة االقتصاد مف التناقضات لعدـ كجكد تكجو أك أأصدرتيا فييا الكثير 

دكلة )كاألمف كالدفاع كالركاتب العراقي، فكاف االعتماد حصران عمى عكائد النفط لسد نفقات ال
كلكيات حاجة المجتمع أمران مى الخدمات العامة التي ىي مف أع ( عمى حساب اإلنفاؽكاالجكر

إف  (1)عادة بناء االقتصاد العراقي.ح في االستراتيجيات المعتمدة في إيشير الى القصكر الكاض
عمى النفط بشكؿ رئيس كمباشر مع أىماؿ الجكانب االقتصادية اعتماد االقتصاد العراقي 

 أسيمتاسعاره في السكؽ الدكلية كفي ظؿ تقمب  ،كالسياحةاالخرل المتمثمة بالزراعة كالصناعة 
ئقان ضاؼ عامما أىذه الظاىرة في عدـ االستقرار في الدخؿ الفردم كتقمبات مستكل المعيشة، 

 اقتصاديان أثقؿ كاىؿ المكاطف.
فإنو يشيد  كفي الكقت الذم يعاني العراؽ مف ارتفاع نسب البطالة، كعمى صعيد أخر،     

تعد مشكمة البطالة لذلؾ  .كما يزيد الطيف بٌمةكىذا  ة العمالة االسيكية بنسب كبيرة،ارتفاع نسب
ىـ المشكبلت الخطيرة التي تكاجو االقتصاد العراقي لما ليا مف انعكاسات سمبية عمى أحدل إ

ينبغي االسراع في معالجتيا لمتخفيؼ ا . لذ(2)الصعيد االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كاالمني
 اعياتيا كما يترتب عمى استمراراىا.مف تد

ادل الػى كانتشػار البطالػة  العػراؽمما تقدـ نستنتج، أف الكضع االقتصادم المتػردم فػي 
قػد شػػيد المجتمػػع ف ،جممػة مػػف اآلثػار التػػي ليػا انعكاسػػاتيا السػػمبية البميغػة عمػػى المجتمػع العراقػػي

عػػف آفػػة البطالػػة مثػػؿ انتشػػار  العراقػػي خػػبلؿ السػػنكات القميمػػة الماضػػية،  ظػػكاىر كحػػاالت نتجػػت
ران مػػا تعػػاطي المخػػدرات كانسػػياؽ بعػػض الشػػباب كراء اإلرىػػاب  كاالفكػػار الدينيػػة المتطرفػػة، ككثيػػ

المغػػرم لتعػػكيض الخيبػػة فػػي تحقيػػؽ انجػػاز فػػي الحيػػاة كانغػػبلؽ  كانػػت مثػػؿ ىػػذه األفكػػار الشػػيء
كاقػػع اليػػأس مػػف  اعػػات تتػػرجـاالبػػكاب كالنكافػػذ التػػي تتػػرؾ الكثيػػريف أكثػػر سػػيكلة فػػي انقيػػادىـ لقن

 الدنيا كما فييا.
 ثانيًا : مشكمة الفقر.

                                                 
 .199، ص2003احمد فاضؿ جاسـ داكد، عدـ االستقرار المجتمعي في العراؽ بعد   - 1
، كمية 3عبدالحسيف احمد، البطالة في العراؽ االسباب كالنتائج كالمعالجات: مجمة االدارة كاالقتصاد، العدد  - 2

 .104،ص2012، 1بلء، المجمد االدارة كاالقتصاد، جامعة كرب



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 164

 

كىي، إف التخمؼ في أم مجتمع مف المجتمعات يؤدم  ىناؾ حقيقة ال يختمؼ فييا اثناف إف   
، ذات ابعاد نفسية اقتصادية، ثقافيةالفقر ظاىرة اجتماعية، سياسية،  . إف(1)حتمان الى الفقر

(، الفقر world Bank) البنؾ الدكلي حددي.(2)اريخي مجتمعي كجغرافيكانسانية ينمك في سياؽ ت
بعدـ القدرة عمى تحقيؽ الحد االدنى لمستكل المعيشة في مجتمع مف المجتمعات في مدة زمنية 

أما البرنامج االنمائي لبلمـ المتحدة فأنو قدـ تصكران كاضحان لمفقر إذ عد الفقر ىك  .(3)محددة
ألماكل كالمرض كعدـ القدرة عمى المعالجة، كاألمية كعدـ القدرة عمى الجكع كاالفتقار الى 

 .(4)التعميـ، كعدـ امتبلؾ العمؿ، كالخكؼ مف المستقبؿ
كضػاع بيرة بيف مككناتو، نتيجة لسػكء األالفقر بنسبة كحالة يعاني العراؽ اليكـ مف شيكع 
لمتركػػة الثقيمػػة التػػي ، ككػػذلؾ لػػو يبعػػد االحػػتبلؿ االمريكػػ البمػػد السياسػػية كاالقتصػػادية التػػي مػػر بيػػا

 (5):تمؾ االسباب باآلتيىـ يمكف تمخيص أك تركيا النظاـ السياسي السابؽ، 
االسباب السياسية، المتعمقة بالمؤسسات السياسية كانعداـ األمف، كالصراع بيف االحزاب  .1

 كالقكل السياسية كغير ذلؾ.
عراقي كالتي تي تعرض ليا االقتصاد الزمات االقتصادية السباب االقتصادية، كتتمثؿ باألاأل .2

فراد المجتمع مثؿ عدـ االستفادة مف المكارد التي تساعد عمى رفع أتؤثر في طريقيا عمى 
مستكل النمك االقتصادم لمبمد مثؿ )البتركؿ، الزراعة، األنيار( كبالتالي يككف استيبلؾ 

دة داخؿ المجتمع كتزايد أفراد المجتمع أكثر انتاجيـ، كعدـ االىتماـ بإنشاء انشطة جدي
كتحسف مف داخؿ المجتمع كافراده، فضبلن عف عدـ االىتماـ بتككيف عبلقات جيدة مع 

 العالـ الخارجي لتبادؿ األنشطة التجارية بينيا.

                                                 
 .8، ص1998فميب عطية، المشكبلت الصحية في العالـ الثالث، عالـ المعرفة، الككيت،  - 1
، بيت في الغنى كالفقر في الكطف العربيكريـ حمزة كأخركف، الفقر تطكر مؤشرات االطار المفاىيمي،  - 2

 .26، ص2002الحكمة، 
االبعاد كالتنمية البشرية المستدامة في العراؽ، مجمة العمـك االقتصادية حمدية شاكر مسمـ، الفقر المتعدد  - 3

 .323، ص2014، 20،كمية االدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، المجمد 76كاالدارية، العدد 
4  - UNDP Human,Development report poverty,oxford university,New York, 
UNDP,1990,p53. 

الحراؾ السياسي االسباب كالنتائج،  2003راؽ بعد رشا كليد طو، فراغ السمطة في الع، اسراء عبلء الديف - 5
 .71-70، ص ص2010كتداعياتو عمى التخطيط االستراتيجي، بيت الحكمة بغداد، 
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سباب االجتماعية، كتتعمؽ بثقافة المجتمع العراقي كالمبادئ التي يقكـ عمييا منيا، ىؿ األ .3
بيف افراد المجتمع، ىؿ يتـ تقديـ الخدمات مثؿ الرعاية تطبؽ المساكاة أك البلمساكاة 

مكر مف شأنيا أف بيف األفراد، كىذه األ ةالصحية كالتعميـ كفرص العمؿ بصكرة متساكي
بيف افراد تؤدم الى ظيكر نظاـ التمايز الطبقي كالذم يؤدم الى عدـ كجكد مشاركة فعالة 

 سباب الفقر.أىـ أالمجتمع كالتي تعد مف 
 ان لى ما تقدـ ، التيجير الطائفي كالذم شمؿ عدديمكف اضافتو إ خرل التيباب األمف األس .4

مف العكائؿ العراقية مف شتى الطكائؼ كفي مناطؽ مختمفة مف العراؽ تسبب ذلؾ  ان كبير 
زيادة نسبة الفقر كذلؾ ألف أغمب العكائؿ  مف ثـبمعانات كبيرة كقاسية لتمؾ العكائؿ، ك 

ء البمد ترككا كؿ ما يممككنو مف ي الذم حصد الكثير مف أبناالياربة مف العنؼ الطائف
مكاؿ كمساكف كحاجيات كمصادر لمعيش كفركا بانفسيـ كأىالييـ خشية عمى البقية الباقية أ

ماكف الفقيرة مف ضكاحي بذلؾ الخياـ التي نصبت ليـ في األمنيـ مف القتؿ، فإستكطنكا 
نسانية تيدد ككارث إ كجدات العيش مما أدر الخدمات كمستمزمالمدف بعيدان عف كؿ مصا

 تمؾ العكائؿ.
انييار مؤسسات الدكلة كفرض بصكرة كبيرة نتيجة  بأشكالو كمستكياتوتفشي ظاىرة الفساد  .5

بمصالح  أدل إلى عدـ االىتماـنظاـ المحاصصة كطبيعة نظاـ الطائفية السياسية 
   .المجتمع

األمنية كالعسكرية الذم دعا إلى النكاحي تركيز الحككمة العراقية الذم بات منصبان عمى  .6
االقتصادية التي يعاني منيا المجتمع مف غبلء االسعار بصكرة عامة  تىماؿ المشاكبلإ

كصعكبة الحصكؿ عمى الكظائؼ، ككذلؾ أنييار الصناعة الكطنية الذم أصاب الكثير مف 
التي غزت االسكاؽ  المصانع كالمعامؿ بالشمؿ نتيجة منافسة الكثير مف البضائع االجنبية

 العراقية. أسيـ ذلؾ التركيز كاالىماؿ في زيادة نسة البطالة كالفقر في العراؽ.
ارتفعػت معػدالت  إذ ،بعػض المحافظػات لػىاعش االرىابي إدبسبب األكضاع التي أعقبت دخكؿ  .7

عمػى ثبلثػة  االرىػابي داعػش حػتبلؿكا 2014الفقر بكتائر تنذر بخطر محدؽ بعد أحداث حزيراف 
لػػػى مختمػػػؼ إنجػػػـ عنيػػػا نػػػزكح مبليػػػيف مػػػف السػػػكاف افظػػػات )نينػػػكل كصػػػبلح الػػػديف كاالنبػػػار( مح

نسػػاني يػػددة لؤلمػػف اإلمحافظػػات العػػراؽ كخارجػػو، فارتفعػػت معػػدالت الفقػػر كالبطالػػة بمسػػتكيات م
زمػػػػة كبعػػػػد األ مػػػػر الػػػػذم أنعكػػػػس بشػػػػكؿ كاضػػػػح عمػػػػى العمميػػػػة السياسػػػػية كمسػػػػتقبميا التنمػػػػكم.األ
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كمارافقيا مػف عمميػات إرىػاب كعنػؼ، أضػحت  2014ت بالببلد في حزيراف نسانية التي عصفاإل
مصادر الحياة كاالستقرار كالبناء ميددة كما تفاقمت مشكبلت استمرار النشاط االقتصادم المدني 
كالعمميػػات االنتاجيػػة كالتسػػكيقية المرتبطػػة بيػػا فأصػػبحت حيػػاة مبليػػيف العػػائبلت فػػي مفتػػرؽ طػػرؽ 

ف تقطعػػػت سػػػبؿ الكصػػػكؿ أمػػػف الػػػكظيفي لؤلشػػػخاص بعػػػد لػػػة كتراجػػػع األاتفعػػػت مسػػػتكيات البطاكر 
لمعمؿ كاستبلـ ركاتبيـ، إف ظركؼ النزكح السريعة أثقؿ كاىػؿ العكائػؿ كاسػتنفد مػدخراتيـ ال سػيما 
بعد استمرار االزمة لشيكر عديدة مع ارتفاع غير مسبكؽ في اسعار االيجارات مما زاد مف حجػـ 

  .(1)لفقرالمعناة كالكقكع في براثف ا
مسػتكل قيػاس مسػتكل الفقػر فػي العػراؽ منيػا، )ىناؾ مجمكعة مف المؤشرات يمكف عبرىا إف     

 أصػػدرت كزارة التخطػػػيطإذ  .(الغػػذاء، السػػكف المبلئػػـ ،البنػػى التحيتيػػة، الصػػحة، التعمػػيـ ، الػػدخؿ
ر بػػأف اظيػػر التقريػػك  ،عػػف نسػػب الحرمػػاف كمسػػتكل الفقػػر فػػي العػػراؽان تقريػػر  2012العراقيػػة عػػاـ 

% كالحرمػػاف 24% كالسػػكف 24% كالبنيػػة التحتيػػة 29معػػدؿ الحرمػػاف فػػي الجانػػب الصػػحي بمػػغ 
ف عدد العكائؿ المحركمة في العػراؽ ك  %22% كاألمف االجتماعي 31االقتصادم لمفرد العراقي  ا 

 30كأظيػرت نتػائج التقريػر أف حػكالي  ،نصػفيا فػي الريػؼأكثػر مػف ألؼ أسرة  32يقدر بمميكف ك
إذ أظيػر المسػح االجتمػاعي كاالقتصػادم .(2)فمف األفراد يعيشكف في مستكل معيشي متػد بالمائة

% قبػؿ العاشػر 19الفقػر يقػدر بنحػك إف حجـ السكاف ممف ىـ تحػت خػط  2012لؤلسر العراقية 
ف خػػط الفقػر ربمػػا ارتفػػع اليػػـك ألػػى إراؽ، اال اف بعػػض التقػػديرات تشػير مػف حزيػػراف فػػي عمػـك العػػ

إال إف تمػػؾ النسػػب ازدادت بعػػد العاشػػر مػػف ، % مػػف سػػكاف الػػببلد30تقػػؿ عػػف لػػيبلمس نسػػبة ال 
)بعد دخكؿ داعش االرىابي كاحتبللػو لمسػاحات كاسػعة مػف االراضػي االعراقيػة( ،  2014 حزيراف

دت ظػػركؼ العنػػػؼ كاالرىػػاب كفقػػداف السػػيطرة عمػػى عػػدد مػػػف أكعميػػو، .(3)كىػػذه مؤشػػرات خطيػػرة
لى تشػكيؿ بيئػة مزدحمػة إدية، كتردم اداء البنى التحتية، االقتصاالمحافظات، كسكء إدارة المكارد 

                                                 
 .121عدناف ياسيف مصطفى، األمف االنساني كالتنمية في العراؽ..،  مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 ، شبكة المعمكمات العالمية )االنترنيت( عمى الرابط التالي:لعراؽ في إرتفاعتقرير، معدالت الفقر في ا - 2

http://www.iraqhurr.org/a/24561525.html 
، عمى مظير محمد صالح، مبلمح االقتصاد لممصراع في العراؽ، شبكة المعمكمات العالمية )االنترنت( - 3

 الرابط التالي:
http://Iraqieconomist.net/ar/2014/7/13 

http://www.iraqhurr.org/a/24561525.html
http://iraqieconomist.net/ar/2014/7/13
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بمصػػػادر الخطػػػر كالتيديػػػد المباشػػػر كغيػػػر المباشػػػر، فػػػي تفػػػاقـ معػػػدالت العرقمػػػة لعمميػػػة التحػػػديث 
 السياسي في العراؽ.

كثيرة بالمكارد  ف خصائص الفقر في العراؽ أكثر تعقيدان كتداخبلن، كال تتعمؽ احيانان إ        
صادية بؿ بعكامؿ اخرل مرتبطة بخصائص المرحمة االنتقالية كالتدىكر الحاصؿ في االقت

إف استمرار المرحمة  .(1)العراقيالخدمات كالمؤسسات كاالضطراب الذم يعانيو المجتمع 
ى استنفاذ طاقات المجتمع كعدـ االنتقالية ألكثر مف عشر سنكات، ىذا االمر يؤدم ببل شؾ ال

 ف المرحمة االنتقالية التزاؿ مجيكلة التكجو.بلن عف أافادتيـ مف الفرص، فض
( مجمكعة مف البرامج ىدفيا الرئيس التصدم 2003لقد تبنت الحككمة العراقية بعد العاـ )    

ىمية ة كتعزيز الحماية االجتماعية عبر مجمكعة مف الكثائؽ ذات األلقضايا الفقر كالبطال
 (2)االستراتيجية ىي:

 (.2017-2013( كخطة عاـ )  2014-2010ة)خطة التنمية الكطني .1
 .2009استراتيجة التخفيؼ مف الفقر المقرة عاـ  .2
 .2009سياسة التشغيؿ الكطنية المقرة عاـ  .3
نما ىك ضحية سياسات يقة أف العراؽ ال يعد بمدان فقيران كا  كقد أكدت ىذه الكثائؽ عمى حق     

فرزت فقران بنسب عالية قياسان لمكارده اقتصادية غير منضبطة كازمات متكررة كحركب متعددة فأ
مف سكاف العراؽ ىـ  %18.9ظير اف  2012كامكانياتو، كفقان لمؤشرات الفقر في العراؽ لسنة 

ف الفقر يتركز في الريؼ بدرجة أعمى مف الحضر إذ بمغت نسبة الفقر فييما تحت الفقر، كأ
 .(3)% عمى التكالي13.5% ك30.7
 ف عجز الدكلة في كضع المعالجة الفاعمة لقضايا الفرد كاألسرة كالمجتمع المحمي، فضبلن إ    

عف كجكد مستكل عالي مف الفساد كاالنحراؼ كفقداف األمف الشخصي، الى جانب التأخر 
فقداف  كعميويقيف  الكاضح في المسار التنمكم كؿ ذلؾ يسيـ في خمؽ أجكاء مف عدـ الثقة كالبل

كىنا البد مف التأكيد اف في ظؿ فقداف االمف االنساني في العراؽ، ال يمكف  .ينسانمف اإلاأل
تحقيؽ عممية تحديث ليس فقط عمى الجانب السياسي كأنما عمى االصعدة كافة )االجتماعي، 

                                                 
 .337مصدر سبؽ ذكره، ص ـ،حمدية شاكر مسم - 1
 .36،ص مصدر سبؽ ذكره، ؽعدناف ياسيف مصطفى، األمف االنساني كالتنمية في العرا - 2
 .36ص المصدر نفسو، - 3
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نساني في العراؽ البد الحد مف الفقر ي، الثقافي(، كعميو لتحقيؽ األمف اإلاالقتصادم، السياس
كالعداؿ بيف جميع مككنات المجتمع العراقي، النو )الفقر( يشكؿ باستمرار خطران كتحقيؽ المساكاة 

 رئيسيان عمى االستقرار كعقبة اماـ مزيد مف عممية التنمية كالتحديث في كؿ مكاف.
فيناؾ العديد مف اآلثار السمبية التي يفرزه الفقر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، انتشار        

أك االعتداء عمى االخريف، كالعنؼ المنزلي كالسطك المسمح  مظاىر العنؼ الجسدم
كاالغتصاب، ككسر المنازؿ كسرقة السيارات كانتشار ظاىرة التسكؿ في الشكارع، كتعاطي العديد 
الشباب لممخدرات كالمشركبات الكحكلية كانتشار ظاىر الطبلؽ، كالتسرب كالحرماف المدرسي 

يدم افراد مف الشرائح الفقيرة ما ترتكب تمؾ االعماؿ  عمى أ لبان كغيرىا مف اآلثار السمبية، كغا
ف حاالت القمؽ سـ حياتيـ بالحرماف كالفقر، كما أممف يقعكف في قاع المجتمع كالذيف تت

كالضغكط كالمعاناة النفسية ىي االخرل تشيد ازديادان مستمران نتيجة تضاؤؿ فرص كسب العيش 
ات تحقيؽ استدامة النمك كالتي تتسبب في تفاقـ المشكبلت كفقداف االمؿ بالمستقبؿ كتدىكر امكان

تقرار، كما يؤدم الفقر الى عدـ االس .(1)االجتماعية كانعداـ االستقرار كتدىكر في نكعية الحياة
 زمة اليكية كفقداف االشياء التي تجعؿ قيمة الحياة عالية عند الناس.كفقداف الحريات كالعزلة كأ

فير مستكل عالي مف التحديث كالتنمية االقتصادية شرطان ضركريان لذلؾ أصبح مف الضركرم تك 
مػػػف شػػػركط انجػػػاح عمميػػػة التحػػػكؿ الػػػديمقراطي كاحػػػداث االنفتػػػاح السياسػػػي كاالقتصػػػادم، إذ إف 
ضػػعؼ المسػػتكل المعيشػػي لممػػكاطف يػػؤدم بالنتيجػػة الػػى انحسػػار التجربػػة الديمقراطيػػة كالمشػػاركة 

 (2)ف كضعو المعيشيألنشغاؿ الفرد بأمكر تحسيالسياسية 
تػؤثر بشػكؿ أك  منيػا العػراؽ  عػانييأف ظاىرة الفقر التي القكؿ،  استنادان إلى ما تقدـ يمكف     

، فعػػػدـ قػػػدرة السػػػمطة السياسػػػية معالجػػػة الفقػػػر الجاريػػػة فػػػي العػػػراؽ السياسػػػية عمميػػػةبػػػأخر عمػػػى ال
يجاد حمكؿ لو، كعدـ قػدرتيا عمػى رفػع المسػتكل المعيشػي ألفرادىػا، ممػ ا يعنػي ضػعؼ السػمطة كا 

إلػػى قيػػاـ األفػػراد ذلػػؾ يؤدم سػػالسياسػػية كمؤسسػػاتيا عمػػى تمبيػػة احتياجػػات مجتمعاتيػػا، كبالتػػالي 
أمػػبلن لتحسػػيف كضػػعيـ االقتصػػادم  باتبػػاع أسػػاليب العنػػؼ المتنكعػػة محاكلػػة لتغييػػر النظػػاـ القػػائـ

أجػؿ القضػاء عمػى ، كىذا يؤدم إلى اسػتخداـ السػمطة ألسػاليب كأدكات الترىيػب مػف كاالجتماعي
                                                 

 .17،ص  مصدر سبؽ ذكره، ؽعدناف ياسيف مصطفى، األمف االنساني كالتنمية في العرا ينظر بتصرؼ - 1
في معكقات التحكؿ الديمقراطي في العراؽ )دراسة في المعكقات الداخمية(، المجمة  سييمة عبد االنيس، - 2

 .119، ص2007ياسية، الجامعة المستنصرية، ،كمية العمـك الس7السياسية كالدكلية، العدد
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يػؤدم إلػى زيػادة اليػكة كالفجػكة بػيف كىك مػا أم نكع مف أنكاع المعارضة لكجكد السمطة كىيبتيا، 
 االستقرار السياسي كالمجتمعي. كمف ثـ انعداـالسمطة السياسية كأفراد المجتمع ،

 مشكمة المديونية الخارجية. :ثالثاً 
جػػراء الساسػػيات السػػابقة كالحػػركب الفاشػػمة التػػي  لقػػد كرث االقتصػػاد العراقػػي مديكنيػػة كبيػػرة       

( كالحصػػػػار المفػػػػركض عميػػػػو ألكثػػػػر مػػػػف عقػػػػد مػػػػف الػػػػزمف.  2003خاضػػػػيا العػػػػراؽ قبػػػػؿ العػػػػاـ) 
فالصػػػكرة الحاليػػػة لمنظػػػاـ االقتصػػػادم جيرىػػػا المحتػػػؿ لصػػػالح التحػػػكؿ لبلقتصػػػاد الحػػػر أك اقتصػػػاد 

ادم عمػى كاقػع االقتصػاد المػدمر، السكؽ، كقػد حػاكؿ المحتػؿ أف يرسػـ مبلمػح ىػذا النظػاـ االقتصػ
السياسات السابقة، فأنتيى االمػر تحت دكاعي المدينكية الكبيرة التي كرثيا االقتصاد العراقي جراء 

الػػػػديكف  .تعػػػػد(1)مزيػػػػد مػػػػف الفكضػػػػى االقتصػػػػادية جػػػػراء االسػػػػتيراد المفتػػػػكح كانفػػػػبلت السػػػػكؽاللػػػػى إ
فػي ك االقتصادم التي يعاني منيا العػراؽ كبر العقبات التي تعرقؿ النمالخارجية عمى العراؽ مف أ

ة تكاجػػو االقتصػػاد العراقػػي نحػػك التقػػدـ، كتقػػدر مديكنيػػة العػػراؽ الكقػػت الحاضػػر كتشػػكؿ عقبػػة رئيسػػ
مميار دكالر، كجرت محاكالت عديدة لتخفيض كالغػاء بعػض  127( بحدكد 2012الخارجية لعاـ )

.كفي ظؿ اليبكط (2)ف قبؿ الدكؿ الدائنةىذه الديكف كبالفعؿ فقد تـ الغاء تخفيض بعض  الديكف م
رىػابي الػذم الكبير ألسػعار الػنفط عالميػان، كارتفػاع االنفػاؽ العسػكرم فػي مكاجيػة تنظػيـ داعػش اإل

زمة النازحيف، تكقع صػندكؽ النقػد الػدكلي أف يتزايػد عجػز سيطرة عمى مساحات كاسعة مف البمد كأ
جمالي ديكنػو أعمػف فػي) )هوشـيار زيبـاري( السػابؽاليػة العراقػي . ككػاف كزيػر الم(3)مكازنة العراؽ كا 

( عػػف عػػـز العػػراؽ  إصػػدار سػػندات قيمتيػػا خمسػػة مميػػارات دكالر، لتغطيػػة 2015/ حزيػػراف/  22
كضػػحت النائبػػة . كمػػا أ(4)عجػػز الميزانيػػة النػػاجـ عػػف انخفػػاض أسػػعار الػػنفط كالحػػرب مػػع داعػػش

فػػي تقريػػر ليػػا يتضػػمف كشػػؼ مجمػػكع  (عضػػك البرلمػػاف العراقػػي لمػػدكرة الحاليػػة)ماجــدة التميمــي/ 

                                                 
جكاد كاظـ البكرم، العراؽ السنة صفر، اشكالية اليكية  االقتصادية في ظؿ االحتبلؿ، في المكاطنة كاليكية  - 1

، 2011العراقية، عصؼ احتبلؿ كمسارات تحكـ، مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات االستراتيجية، بغداد، 
 .233ص

بعد االنسحاب االمريكي مشكمة البطالة كامكانية حميا، مجمة  ظافر طاىر حساف، تحديات االقتصاد العراقي - 2
 .176، ص2012، مركز الدراسات االستراتيجية كالدكلية، جامعة بغداد، 52دراسات دكلية، العدد 

، العدد 2016أب  18صندكؽ النقد الدكلي يتكقع تفاقـ عجز كديكف العراؽ، صحيفة العالـ، الخميس  - 3
1556. 

 .وسنفمصدر ال - 4
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مميػػار دكالر ديػػف  26مميػػار دكالر كبضػػمنو  82.4كالبػػالغ  2015الػػديف الػػداخمي كالخػػارجي لعػػاـ 
 . (1)ممياران  38داخمي، إضافة الى ايرادات النفط بمغت 

ثار السمبية لمشكمة الديكف الخارجية عمى كافة مجاالت ي بجديد حكؿ اآلكىنا ال نأت
لى  تمؾ ة، إذ تطرقت العديد مف الدراسات إاعية، السياسية، االقتصادية كالثقافيالحياة االجتم

يكنية الخارجية في القكؿ بأختصار إف ازدياد حجـ المد . إال أنو يمكف(2)بصكرة عامة  اآلثار
الديمقراطي  ادل الى ايجاد عثرات حقيقية اماـ عممية تحقيؽ التنمية، كالتحكؿ العراؽ كتضخميا

الحرية كالعدالة االجتماعية داخميان كحرية الدكلة كاستقبلليا السياسي خارجيان، كذلؾ ك كتحقيؽ 
لدكؿ الدائنة طرح شركطيا السياسية التي تؤدم تمكف اإنطبلقان مف أف القركض الخارجية الرسمية 

فالمديكنية سبلح ذك حديف، فيي تعمؿ عمى ، إلى شؿ حرية الحركة السياسية في الدكؿ المدينة
مرار األنظمة السياسية في الدكؿ المتخمفة مف جية ، كتعمؿ عمى إلغاء الدكر ليذه الدكؿ مف است

. كبيذا تحكالت استراتيجية التنمية في التي تشكك مف ضعؼ المؤسسات السياسية، ك جية أخرل
 التبعية لمخارج.  لى استراتيجيةالعتماد عمى الخارج إالعراؽ با
مػا لػـ تفمػح الحككمػة العراقيػة  فػي ايجػاد حمػكؿ لمخػركج إذ القػكؿ،  فاستنادان إلػى مػا تقػدـ يمكػ     

مػػف ىػػػذه المشػػػكبلت االقتصػػػادية، فإنيػػػا تؤسػػس لمسػػػتقبؿ قمػػػؽ مشػػػحكف بالصػػػراعات كاالختبلفػػػات 
 خطيرة، فالديمقراطية نبتة رقيقة ال تترعرع في نفكس اجدبيا الحرماف كالفقر كاألزمات النفسية.

التي اثرت في عممية  الميمة االخرل القتصادية مف العكامؿا كبذلؾ تعد التحديات      
ك بأخر بالجانب االقتصادم، فمف تكف لتحديث السياسي، كذلؾ الرتباط األخير بيا بشكؿ أا

ىناؾ مؤسسات اقتصادية كاضحة ذات خطط كبرامج تيتـ بتطكير الخطط كالمشاريع التنمكية 
ك الكزارت التي تيتـ ؤكلية تمؾ المؤسسات أذيف تكلكا مسفي العراؽ، فضبلن عف االشخاص ال

ت انتماءاتيـ السياسية دكران في أدبالجانب االقتصادم لـ يككنكا مؤىميف لتمؾ المسؤكليات، بؿ 
فضبلن عف اعتماد اقتصاد العراؽ كبشكؿ كبير عمى االنتاج النفطي في ظؿ  تمؾ المناصب،

                                                 
 عمى الرابط التالي :15/1/2016جريدة الصباح الجديد،   - 1

http://www.newsabah.com 
عالـ الجنكب،  انظر حكؿ آثار المديكنية الخارجية، ليث عبد الحسف الزبيدم، المشكبلت السياسية في - 2

سراء عبلء الديف . ك 97-95صمصدر سبؽ ذكره، نكرم، ظاىرة فراغ السمطة في دكؿ عالـ الجنكب)األسباب ا 
 .100-98كالنتائج( ، مصدر سبؽ ذكره ، ص

http://www.newsabah.com/
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ألخرل المتمثمة بالجانب الزراعي كالصناعي تقمبات أسعاره الدكلية كاىماؿ الجكانب االقتصادية ا
  كالسياحي كالتجارم، مما جعؿ االقتصاد العراقي رىيف االسعار الدكلية لمنفط.

الثقافية(  -خبلصة القكؿ، إف تمؾ التحديات الداخمية )السياسية، االقتصادية، االجتماعية     
مبان عمى مجريات العممية السياسية مازلت تؤدم دكران فاعبلن لجية التأثير سأك منفردة مجتمعة 

 ، طراؼ كالقكل السياسية كؿ األ ينبغي أف تتضافر الجيكد مف لذاالجارية في العراؽ اليـك
كمنظمات المجتمع المدني لمعمؿ عمى مكاجية تمؾ التحديات األمر الذم سيميد بالتأكيد السبيؿ 

عمى رتكز نظاـ سياسي صالح ي لتصحيح مسار العممية السياسية في العراؽ كصكالن الى تأسيس
كالعمؿ عمى تحقيؽ دكلة المؤسسات كمجتمع القانكف، ككنيما الشرطاف اسس عقبلنية قانكنية، 
عممية ساس ألنجاح ، كىذا ىك االدكلة العراقية كأكؿ عكامؿ قكتيا بناءالكحيداف كالكافياف ل

 التحديث السياسي في العراؽ.
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 المبحث الثاني : التحديات الخارجية.
م مجتمع مف المجتمعات ال يمكنو التحرؾ بمعزؿ عف البيئة إف النظاـ السياسي في أ      

طار الذم يتحرؾ فيو كال سكاء أكانت ىذه البيئة اقميمية أـ دكلية، التي تمثؿ اإلالمحيطة بيا 
 ىنا بتمؾ البيئة بشكؿ كبير. كعميو سكؼ نتناكؿكيؤثر يتجاكزه اال في حاالت محددة فيك يتأثر 

أىـ التحديات الخارجية التي تكاجو عممية التحديث السياسي، المتمثمة بالتأييرات االقميمية 
 كالدكلية.

 ول: التحديات االقميمية.المطمب األ 
 المطمب الثاني : التحديات الدولية.

 
 .ول: التحديات االقميميةالمطمب األ 

و العػػػػراؽ عمػػػػى المسػػػػتكل بػػػػرز التحػػػػديات االقميميػػػػة التػػػػي تكاجػػػػفػػػػي ىػػػػذا المطمػػػػب، سػػػػنتناكؿ أ
الػػػػداخمي، فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالتػػػػأثيرات االقميميػػػػة كاالسػػػػتقطابات التػػػػي تحػػػػرؾ الفئػػػػات المككنػػػػة لمشػػػػعب 
العراقػػػي، إذ سػػػنتناكؿ أدكار الػػػدكؿ اإلقميميػػػة التػػػي ليػػػا تػػػأثير عمػػػى العمميػػػة السياسػػػية الجاريػػػة فػػػي 

 ي:ككما يأت، بيةإيجا ( كلغاية اآلف،  سكاء كانت سمبية أـ2003العاـ) العراؽ بعد 

 ايران. واًل :أ
مريكيػػػة كبلعبػػػان أساسػػػيان فػػػي السػػػاحة الثانيػػػة بعػػػد الكاليػػػات المتحػػػدة األاحتمػػػت ايػػػراف المكانػػػة 

أدكاران مختمفػػة تراكحػػت  ؤدمكمكنتيٌػػا تمػػؾ المكانػػة مػػف أف تػػ (،2003بعػػد العػػاـ) السياسػػية العراقيػػة 
صػى حػد كمػا يػرل آخػركف، كلكػف عمػى بيف أف تكػكف إيجابيػة كمػا يػرل الػبعض، أك سػمبية إلػى اق

 أم حاؿ، فبل يمكف أف يتـ انكار الدكر اإليراني في العراؽ.
مريكػي لػو، كػاف لذم شيده العراؽ بعد االحػتبلؿ األظؿ الفراغ االستراتيجي كالسياسي افي        
 إف يؤدم مثؿ ىذا الكضع مخاكؼ ايػراف مػف إف يػؤثر ىػذا الفػراغ كمػا قػد يػنجـ عنػو طبيعيمف ال

مػػف اضػػطرابات داخميػػة عمػػى االكضػػاع بػػداخميا، ككػػاف عمػػى ايػػراف مػػف جػػراء ذلػػؾ مكاجيػػة ثبلثػػة 
 (1)كىي:، احتماالت

                                                 
سكريا( انمكذجان، مجمة -، أثر المتغيرات االقميمية عمى االكضاع الداخمية العراقية )ايرافىماـ خضير مطمؾ - 1

 .234، ص2012، كمية العمـك السياسية، جامعة النيريف،  28-27قضايا سياسية، العدد 
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تشكيؿ حككمة مستقره لكنيا مكالية لؤلمريكاف كمعادية إليػراف، كىػذا ماقػد يشػكؿ خطػران عمػى  - أ
 كبيران ايراف.

لػى الحػدكد مػع إيػراف، إا كية تمنع حالة الفكضػى كانتقاليػإف يفشؿ العراؽ في إيجاد حككمة ق - ب
مػػر الػػذم مػػف اليـ العراقيػػة كػػإقميـ كردسػػتاف األفضػػبلن عػػف احتمػػاؿ عمميػػة انفصػػاؿ ألحػػد االقػػ
 شأنو التأثير عمى االقمية الكردية في إيراف.

ظيػػػػكر حككمػػػػة مسػػػػتقره كمركزيػػػػة كذات طبيعػػػػة عممانيػػػػة تناصػػػػب العػػػػداء إليػػػػراف، كتحػػػػاكؿ  - ت
ة بحيػػث تقتػػرب فػػي التعامػػؿ مػػع طيػػراف الػػى اسػػمكب مجابيػػة الطػػابع الػػديني لمدكلػػة االيرانيػػ

 النظاـ السابؽ.
كمػػػػف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ عممػػػػت ايػػػػراف لتنفيػػػػذ اسػػػػتراتيجيتيا فػػػػي العػػػػراؽ التػػػػي تنبػػػػع مػػػػف طبيعػػػػة       

ايجػػاد حككمػػة ذات طػػابع دينػػي لػػيس بالضػػركرة اف يكػػكف عبػػر االيرانيػػة فػػي ىػػذا البمػػد، المصػػالح 
يػراف، كلكػف عمػى االقػؿ ال تناصػب ليػا العػداء، كالحيمكلػة دكف قائمان عمى اساس كاليػة الفقيػو فػي ا

ظيكر عراؽ قكم قد يشكؿ تيديدان سياسيان كعسكريان كايديكلكجيان إليراف، كالعمػؿ عمػى تكػكيف شػبكة 
يػػػراف، كايضػػػان التػػػركيج إليجػػػاد درجػػػو مػػػف كاسػػػعة مػػػف الفػػػاعميف العػػػراقييف المتنػػػكعيف كالمػػػكاليف إل

 .(1)الفكضى سيمة االنقياد
كتشػػظي اليكيػػات الػػذم ( 2003)دل الكاقػػع السياسػػي المتػػأـز الػػذم انبثػػؽ عقػػب العػػاـ أكمػػا 

الشػػأف القػػكل اإلقميميػػة كقػػدرتيا عمػػى التػػدخؿ فػػي  دكر دكران ميمػػا فػػي ابػػراز ،سػػبؽ اف تعرضػػنا لػػو
، فػػإف القػػكل العراقيػػة عمػػى اختبلفيػػا، صػػارت تبحػػث عػػف ضػػامف إقميمػػي يحمػػي كجكدىػػا يالعراقػػ
ف، مما حدد لعراؽ، عبر االتكاء عمى قكل خارجية تممؾ القكة البلزمة لحماية كؿ مككٌ دد في االميٌ 

فقػػد حققػػت ايػػراف نفػػكذان كبيػػران فػػي العػػراؽ، الػػذم  .(2)نػػكع االصػػطفافات السياسػػية، كالتػػأثير اإلقميمػػي
فػػي ظػػؿ غيػػاب الػػدكر   -ايػػراف –كعممػػت  .(3) كافػػة تكجػػد فيػػو عكامػػؿ التصػػدع كاحتمػػاالت التفكػػؾ

ىػذه الفرصػة بجانػب التكظيػؼ الػذكي لمكاسػبيا مػف  ثمرتبي أك ضعفو فػي العػراؽ، عمػى اسػتالعر 

                                                 
 .235، صمصدر سبؽ ذكره، ىماـ خضير مطمؾ - 1
، رسالة ماجستير، كمية العمـك 2003سياسة األمف الكطني في العراؽ بعد  عمي عبد اليادم المعمكرم، - 2

 .85ص، 2015السياسية، جامعة النيريف، 
ة كالعداكة، مجمة اراء حكؿ خضر عباس عطكاف،جيرة ايراف في ميزاف االمف الخميجي خيارات مابعد الصداق - 3

 .38،ص2011، مركز الخميج لبلبحاث، دبي82الخميج ، العدد
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ليػػو الكثيػػر مػػف إالعػػراؽ. كىػػذا مػػا شػػار  بشػػكؿ كاسػػع ككبيػػر داخػػؿاحػػتبلؿ العػػراؽ فػػي مػػد نفكذىػػا 
فػي  إذ ذكػرطالبػاني( الرئػيس الجميكريػة السػابؽ )جػبلؿ كمػنيـ السياسيف العراقييف أكثر مف مػره، 

 إال عبلقتيػػػػا مػػػػع الكاليػػػػات المتحػػػػدة، عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف تػػػػكتر ك إيػػػػراف  إف ت صػػػػحفية، عػػػػدة لقػػػػاءا
بؿ تدخمت في أحيػاف كثيػرة لتػرجيح كفػة فئػة تجػاه أخػرل "إنيا تدخمت في الشأف السياسي العراقي 

كما دعمت ايػراف بعػض المرشػحيف كالقػكائـ االنتخابيػة فػي  .(1)داخؿ البيت الشيعي السياسي نفسو
  ككذلؾ انتخابات مجالس المحافظات، بغية ضماف مصالحيا،  (2005/2010/2014)انتخابات

شػػأف العراقػي فػػي معيػػد متخصصػكف فػػي الالخبػػراء الكػػد العديػد مػػف أالصػػدد كفػػي ىػذا  .العػػراؽفػي 
مريكػػي، إف ايػػراف اليػػـك تمتمػػؾ ادكات عديػػدة كميمػػة لتغييػػر ميػػزاف القػػكل فػػي العػػراؽ، سػػتراتفكر األ

السػػػابؽ فػػػي العػػػراؽ تػػػدرؾ جيػػػدان السياسػػػي شػػػنطف كمنػػػذ االطاحػػػة بالنظػػاـ كالػػدليؿ عمػػػى ذلػػػؾ أف كا
عتمػاد أك االسػتقكاء بػإيراف فأصػبحت مسػألة اال .(2)صعكبة تشكيؿ حككمة مف دكف مكافقة طيػراف

القكل القريبة منيا في العراؽ عامؿ سمبي آضر بالعممية السياسية الػى درجػة كبيػرة فػي عػراؽ  مف
الدكليػػػة، كمػػع الكاليػػات المتحػػػدة  تكبلف إيػػراف لػػدييا الكثيػػػر مػػف المشػػأل (.2003)عػػػاـ المػػا بعػػد 

خصكصػان، كىػك مػا قػػد يػنعكس سػمبان عمػى العػػراؽ الػذم ال تػزاؿ الكاليػات المتحػػدة تػؤثر فيػو بدرجػػة 
 .(3)كبيرة، كبطرؽ عدة

ف أالبػد ، كليػا كممػة فػي العػراؽ مريكيػةاألبرز بعد الكاليػات المتحػدة األ فإيراف اليكـ ىي القكه     
السياسػػية العراقيػػة ليػػو، كلػػدييا حظػػكة كبيػػرة لػػدل الكثيػػر مػػف القػػكل إف يصػػغى أتسػػمع، كرأم البػػد 

ف تيػػدئ أا القػػدرة عمػػى نيػػا تمسػػؾ بخيػػكط كثيػػرة مػػف خيػػكط المعبػػة السياسػػية، كلػػدييأالمػػؤثرة، كمػػا 
 .(4)مكر تكتران ف تزيد األأاألمني في العراؽ، أك الكضع السياسي ك 

عػػادة الييمنػػة فػػي المنطقػػة تسػػعى إف لػػدل ايػػراف تكجيػػان كطمكحػػان نحػػك أال شػػؾ فػػي ، بالمقابػػؿ     
تبنييػػا  عبػػرفػػة عػػف سػػابقتيا، كتجمػػى ذلػػؾ لػػى ممارسػػتو فػػي الكقػػت الحاضػػر، لكػػف بصػػكر مختمإ

جػػػاميع سياسػػػة الحػػػركب بالنيابػػػة، أك بصػػػكرة غيػػػر مباشػػػرة، كمػػػا فػػػي تػػػدخميا بػػػالعراؽ كدعميػػػا لمم
                                                 

 .86، عمي عبد اليادم المعمكرم ، مصدر سبؽ ذكره، صنقبلن عف - 1
، مركز الخميج 81كاشنطف كعقدة االنسحاب مف العراؽ، مجمة اراء حكؿ الخميج ، العدد  مصطفى فكلي، -2

 .61، ص2011لبلبحاث، دبي، 
 .85عمي عبداليادم المعمكرم، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 3
،، 82محمد كائؿ القيسي، العراؽ بيف االحتبلؿ االمريكي كالتدخؿ االيراني، مجمة اراء حكؿ الخميج ، العدد - 4

 .56، ص 2011مركز الخميج لبلبحاث، دبي، 
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خػػرل بصػػركة مباشػػرة ، كمػػا حػػدث مػػع تصػػريح  أحيػػاف أالداخميػػة، كفػػي كالتػػدخؿ بشػػؤكنو  المسػػمحة
، حكؿ األكضاع االمنية في العراؽ إذ اعمف فيو (7/9/2007)الرئيس االيراني )أحمدم نجاد( في

اف ايػػراف قػػادرة عمػػى مػػؿء الفػػراغ االمنػػي الػػذم سػػيحدث فػػي حػػاؿ انسػػحاب القػػكات االمريكيػػة مػػف 
مريكيػػػة السػػػابقة )ككنػػػداليزا رايػػػس( بقكليػػػا زيػػػرة الخارجيػػػة األبػػػو بػػػرد مػػػف قبػػػؿ ك العػػػراؽ، كالػػػذم جك 

ف ايراف تػرفض اليػـك كجػكد سػمطة إ .(1)يشكؿ دليبلن عمى اطماع ايراف تجاه العراؽ(( ذلؾ ))...اف
  .(2)عراقية قكية تحكـ بمعزؿ عف سمطتيا كنفكذىا

عمػػى سػػائر البلعبػػيف كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ تتمتػػع ايػػراف، بإفضػػميو ممحكظػػة فػػي الشػػاف العراقػػي      
االقميمييف نظران لما تمتمكو مف قدرات مممكسة كمحسكسة لجعؿ المصالح العراقيػة الحيكيػة مرتينػة 

ادكات متعػددة، إذ لػدييا نفػكذ كاسػع عمػى قػكل سياسػية ذات  ليػاالى حد ما لمصالح ايراف، فػإيراف 
اسية فػي العػراؽ بمسػار صػحيح بناء العممية السي . كىك ما أعاؽ(3)ثقؿ كبير في العممية السياسية

 نتيجة التدخؿ الخارجي كترجيح جية عمى اخرل.
لقػػػد انتقمػػػت إيػػػراف مػػػف الحيػػػاد لبلحػػػتبلؿ االمريكػػػي لمعػػػراؽ، إلػػػى دعػػػـ العػػػراقييف فػػػي مكاجيػػػة 
االحػػتبلؿ، فقػػد دعمػػت بعػػض الجماعػػات المسػػمحة، إلبقػػاء الكاليػػات المتحػػدة مشػػغكلة بػػالعراؽ دكف 

نػػػكفت كأحػػدل دكؿ الشػػر حسػػب رؤيػػة الػػرئيس األميركػػي السػػابؽ التفكيػػر بمياجمػػة إيػػراف،  كالتػػي صي
عمميػػة بنػػاء دكلػػة مدنيػػة ديمقراطيػػة فػػي العػػراؽ،  أثػػر سػػمبان عمػػىكىػػك مػػا  .(4)بػػكش(دبميػػك )جػػكرج 

 نتيجة انتشار العنؼ في العراؽ.
ت العنػػؼ الطػػائفي عػػف طريػػؽ دعػػـ بعػػض المميشػػات المسػػمحة كيػػرل الػػبعض إف ايػػراف غػػذٌ    
حػتبلؿ بئػر الفكػة النفطػي فػي ميسػاف، إمنيػا  تلعراؽ، فضبلن عف آثارتيا لمعديد مف المشاكبلفي ا

كتمكيث شط العرب بمياه البزؿ، كتحكيؿ مجارم انير تغذم شط العرب، كقصفيا قرل كرديػة فػي 
لػى السػكؽ إدعكمػة مكاغراؽ العراؽ بكميػات كبيػرة مػف المنتجػات ال ،شماؿ العراؽ بالمدفعية الثقيمة

                                                 
 .57، صمصدر سبؽ ذكرهمحمد كائؿ القيسي،  - 1
مركز الخميج ،85لدكر االيراني في الشرؽ االكسط، مجمة اراء حكؿ الخميج ، العدد، سنيو الحسيني، طبيعة ا - 2

 .71، ص2011لبلبحاث، دبي، 
حيدر عمي حسيف، العراؽ كدكؿ الجكار...أىداؼ كمصالح، مجمة مركز المستنصرية لمدراسات العربية  - 3

 .6ص، 2011، الجامعة المستنصرية،33كالدكلية، العدد
مد، تداعيات الكجكد العسكرم األميركي عمى دكؿ الجكار العراقي، مجمة الدراسات حميد شياب أح -4

 .26، ص 2006، مركز الدراسات الفمسطينية، جامعة بغداد، 1الفمسطينية، العدد 
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لمبضػػػائع كالسػػػمع االيرانيػػػة، التػػػي تبػػػدأ مػػػف  ميمػػػان  ؿ العػػػراؽ منفػػػذان اقتصػػػاديان شػػػكٌ  كمػػػا .(1)عراقيػػػةال
كفػي الكقػت نفسػو شػكؿ العػراؽ منفػذان ميمػان  السيارات، كتصػؿ حتػى الصػناعات الغذائيػة البسػيطة،

ة بالنسػػبة أليػػراف لمعمػػبلت الصػػعبة عنػػدما فرضػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عقكبػػات اقتصػػادي
  كبيرة  عمى ايراف.

إيجابيان في أحسف  -لؤلسؼ  -راؽ لـ يكف الدكر االيراني في الع إستنادان الى ماتقدـ،      
كضاعو، ككانت المكاقؼ أعبله، كسكاىا إليراف مف معرقبلت بناء الدكلة الديمقراطية المدنية في أ

 العراؽ.

 ثانيًا: تركيا.

شكؿ بدرجات متفاكتة مرتكز السياسات التركية تجاه ف ىناؾ مجمكعة متٌغيرات أساسية تي إ     
 ي:راؽ، كمف ابرز تمؾ المتغيرات مايأتالع

 المسألة الكردية. .1
إف العامؿ الكردم شكؿ بعدان أساسيان في العبلقات التركية العراقية كحدد بدرجة كبيرة حجـ      

ف ما يعنينا غاية المحظة، إال إذ قياـ الدكلتاف كلالتدخبلت التركية في الشأف العراقي الداخمي من
 (.2003ىك المسألة الكردية بعد العاـ)

مريكية أك كط لمساعدة العمميات العسكرية األقدـ المسؤكلكف االتراؾ مجمكعة مف الشر       
 (2)ي:(، كمف تمؾ الشركط مايأت2003عاـ)  لقبكؿ التغيير في العراؽ في

 ال لدكلة كردية مستقمة في شماؿ العراؽ. - أ
 لعراؽ فيدرالي مقسـ عمى حدكد اثنية.ال  - ب
 ال لكرككؾ تحت السيطرة الكردية. - ت

                                                 
، ك معتز اسماعيؿ الصبيحي، مصدر سبؽ 292ينظر في ذلؾ، فراس البياتي ، مصدر سبؽ ذكره،ص - 1

 .272ذكره، ص
، مركز 33احمد، المكقؼ التركي مف الفيدرالية في اقميـ كردستاف، مجمة دراسات دكلية، العدد  عامر كامؿ - 2

. كينظر ايضان، عزيز جبر شياؿ، 59، ص2007سياسية ، جامعة بغداد، الدراسات الدكلية، كمية العمـك ال
سياسية، العدد االكؿ، جامعة القادسية، العبلقات العراقية التركية الكاقع كالمستقبؿ، مجمة القادسية لمقانكف كالعمـك ال

 .47، ص2012المجمد الخامس ، حزيراف 
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 منح االقمية التركمانية حقكقان كاسعة. - ث
إف التغيير الذم حصؿ في العراؽ بصكرة عامة كاقميـ كردستاف بصكرة خاصة أصبح لو     

لتركي )رجب أىمية كبيرة بالنسبة الى تركيا كمصالحيا كأمنيا القكمي، بؿ إف رئيس الكزراء ا
طيب اردغاكف( صرح أكثر مف مرة قائبلن: إف العراؽ تحكيؿ ىذه المحظة إلى أكلكية بالنسبة لتركيا 

. كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أف تطكر األكضاع في العراؽ (1)تتقدـ أنضماميا إلى االتحاد االكربي
ف الداخمي بصكرة عامة كفي شمالو بصكرة خاصة ليا تداعيات كانعكاسات خطيرة في الشأ

 .التركي، مما دفع تركيا إلى المزيد مف التدخؿ في الشأف العراقي

صيغة مجمس (، إال كىك 2003كؿ محطة بعد التغيير في العراؽ عاـ)أ تركيا رفضتكما     
ختيار ممثميف عف الشعب العراقي، بؿ بسبب ال ألنو لـ يكف الطريقة المثمى إل المؤقت، الحكـ

ال  ،فيو، كعمى األساس نفسو رفضت تركيا مفيـك الفيدرالية في العراؽ مكانة المكاطنيف الكرد
 (2).لككنو قد ييٌدد كحدة العراؽ، بؿ ألنيا رفضت ما حصؿ عميو الكرد في الدستكر مف امتيازات

إف تركيا التمانع مف اقامة فيدرالية عمى اسيس جغرافية، بؿ تيمانع اقامة فيدرالية عمى اسيس 
مف القياـ تركيا اليكـ مف اقامة دكلة كردية في شماؿ العراؽ، كحذرت تركيا عرقية، فإف مخاكؼ 

سيس عرقية كليس ادارية كىذا ما اعمنو بأم خطكات لبناء نظاـ إدارم في اقميـ كردستاف عمى أ
اف فيدرالية  .(3)ف سياسة تركيا لـ تتغير ازاء اكراد العراؽ(يس الكزراء التركي )اردغاكف(: ) إرئ

حسب المفيكـ التركي تعني تقسيـ العراؽ ما قد يترؾ مف تداعيات عمى كحدة تركيا كردستاف ك 
كتأكد ذلؾ كاضحان خبلؿ المقاء الذم جمع رئيس الكزراء التركي رجب طيب اردكغاف كعبد العزيز 
الحكيـ، اثناء زيارتو الى تركيا إذ اكد االكؿ ، بإف الدكؿ المجاكرة لمعراؽ ستتدخؿ لمنع تقسيمو 

لكجكد االثني كانو سيتـ تكقيؼ االكراد عند حدىـ إذا مارغبكا بتحقيؽ طمكحيـ بالسيطرة حسب ا
ف تركيا لف تقؼ مكتكفة االيدم  عمى المناطؽ الغنية بالنفط في الشماؿ كبالذات منطقة كرككؾ كا 

                                                 
عامر كامؿ احمد، مكقؼ الدكؿ اإلقميمية مف اراء مرشحي الرئاسة األمريكية حياؿ العراؽ، مجمة شؤكف  -1

 .117، ص2008، مركز العراؽ لمدراسات، بغداد، 1عراقية، العدد 
 .204مصدر سبؽ ذكره، صناء الدكلة الديمقراطية المدنية في العراؽ، اثير ادريس عبد الزىرة، اقع ب - 2
 .54عامر كامؿ احمد، المكقؼ التركي مف الفيدرالية في اقميـ كردستاف، مصدر سبؽ ذكره، ص - 3
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(، بمعارضة ببلده منح االكراد 2004اردكغاف في منتصؼ العاـ )ما صٌرح ك .(1)في ىذا الشأف
اؿ العراؽ حؽ اقامة الفيدرالية مستبعدان ام تغيير في السياسة التي تتبعيا ببلده منذ عقكد في شم

. فتركيا تعد الفيدرالية في شماؿ العراؽ بمثابة االنكشاؼ كالخطر الذم (2)حكؿ كضع االكراد
ييددىا في المستقبؿ. فالمعطيات الجديدة لكاقع العراؽ الجديد تشير الى بركز دكر االكراد 

بلعب اساسي عمى الساحة السياسية العراقية الذم اعتمدت استراتيجيتيـ انجاح العممية ك
كبر كتمو في مجمس كؿ االنتخابات كالحصكؿ عمى ثاني أالسياسية كشريؾ مف خبلؿ دخ

 .(3)النكاب

مشركع الفيدرالية في اقميـ كردستاف الذم يعد تدخبلن  في شؤكف كيأتي المكقؼ التركي مف     
الداخمية مف كجية نظر القانكف الدكلي كانتياكان لسيادتو في حيف تنظر تركيا الى ىذا  العراؽ

االمر بكصفو يشكؿ تيديدان لؤلمف القكمي التركي إلذكائو نزعة اكراد تركيا بالمطالبة بحقكقيـ 
صار المحكر المعمف لسياسة تركيا تجاه العراؽ ىك أف ال ينفصؿ كعميو، اسكة بأكراد العراؽ. 

راد العراؽ عف الحككمة المركزية لما يسببو ىذا األمر مف تأجيج لمشاعر أكراد تركيا نحك أك
 .ؿاالستقبل

 .الميا  مشكمة -2

العراقية، كبالرغـ مف كجكد  –لعقكد عديدة بقيَّ ممؼ المياه مفتكحان في العبلقات التركية         
ريان إال أنيا لـ تتكصؿ إلى حؿ مناسب مفاكضات ثنائية حكؿ مياه دجمة كالفرات كأخذت طابعان دك 

يرضي الطرفيف، كبقيت مشكمة المياه قائمة كتزداد تعقيدان بتقادـ الزمف، ككانت ذركتيا عند 
( الذم أقيـ عمى منابع نيرم دجمة كالفرات GAPتأسيس تركيا لمشركع جنكب شرؽ األناضكؿ )

جكىر المشكمة بمسعى تركيا لفرض كيتمثؿ  ،سدان كعددان مف محطات تكليد الكيرباء 21كأنشأت 
سيطرتيا عمى مياه النيريف بدعكل مبدأ السيادة المطمقة ليا، سيادة دكلة المنبع عمى مجارييا 
المائية كنزع صفة النير الدكلي عف األنير المشتركة، كتصفيا بأنيا أنيار عابرة لمحدكد، كىك 

                                                 
ينظر في ذلؾ، عامر كامؿ احمد،المكقؼ التركي مف الفيدرالية في اقميـ كردستاف، مصدر سبؽ ذكره،  - 1

 .207سيف حسف سفيح، مصدر سبؽ ذكره، ص. كعمي ح61-60ص
 .65عامر كامؿ احمد، المكقؼ التركي مف الفيدرالية في اقميـ كردستاف، مصدر سبؽ ذكره، ص - 2
 .66، ص المصدر نفسو - 3
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بشكؿ سمبي عمى حصة العراؽ المائية  أمر منافي لمكاقع كىذًه الرؤية كالمشاريع التركية تؤثر
نساف عمى فأىمية الماء ال تنحصر في بكصفو مادة حيكية تتصؿ ببقاء اإل.(1(كتيدد أمنو الغذائي

قيد الحياة فحسب، بؿ ألنو أيضان يشكؿ القاعدة األساسية لمتطكر الصناعي، كالتنمية االقتصادية، 
 .(2)في مختمؼ مجاالتو كاالستقرار االجتماعي كالسياسي كالنمك الحضارم،

إف ضعؼ المحيط العربي المحاذم لتركيا، سيؿ عمييا المضي في انجاز مشركع جنكب     
االناضكؿ، كال سيما سد اتاتكرؾ عمى نير الفرات، الذم ألحؽ ضرران كبيران باالمف المائي 

عمى مجرل نير ( ilisu-اليسك ).كما باشرت تركيا بأنشاء مشاريع مائية كبيرة منيا سد(3)لمعراؽ
، كيعد ىذا السد مف أضخـ المشاريع المائية التركية عمى نير دجمة، كىك اليزاؿ قيد  دجمة الرئيس

ف يؤدم ىذا السد المتكقع أ(، كمف 2018االنشاء حاليان كمف المتكقع االنتياء مف بنائو في العاـ )
العراقية، بنحك  -كيةبعد استكمالو  الى خفض  الكارد المائي لنير دجمة عند الحدكد التر 

راضي التركية االيراد المائي الذم تساىـ بو األ% مف  47سنكيان، كىك يمثؿ نحك  2مميار ـ9.7
كالذم سيخمؼ كراءه اثاران خطيرة ككبيرة، عمى االمف المائي العراقي،  2مميار ـ 21كالبالغة نحك 

تأثير مايسمى ظاىرة  كال سيما في سنكات الجفاؼ التي أخذت شدتيا تزداد مؤخران، في ظؿ
االنحباس الحرارم، اك التغيير المناخي الذم بدأ العالـ يشيدىا في السنكات االخيرة، أذ سيخرج 

مميكف دكنـ مف االراضي الزراعية في العراؽ، الكاقعة عمى نير دجمة،  2.7بفعؿ ىذا السد نحك 
لممكحة كالتمكث البيئي، مف دائرة اإلنتاج ، كستتحكؿ الى ارض متصحرة ، تزداد فييا نسبة ا

فضبلن عما سيمحؽ بسكاف الريؼ في شماؿ ككسط كجنكب العراؽ، مف اضرار فادحة، تجعميـ 
 .(4)يفقدكف مصدر رزقيـ كعيشيـ

                                                 

، شبكة  العربية كالمنطقة الخميج دكؿ عمى انعكاسيا العراقية – التركية العبلقات مستقبؿمثنى فائؽ العبيدم،  - 1

 المعمكمات العالمية)االنترنيت( عمى الرابط التالي: 
-22-11-06-03-http://araa.sa/index.php?view=article&id=3692:2016

14&Itemid=172&option=com_content 
محمد عمي تميـ الجبكرم، المعضمة المائية بيف تركيا كالجكار الجغرافي العرابي، مجمة المستقبؿ العربي،  - 2

 .75، ص2014، 419بيركت،العدد
 .85ص  المصدر نفسو، - 3
 .86-85ص ص  المصدر نفسو،  -4
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إف تركيا تطمح في المستقبؿ الى جني فكائد اقتصادية جٌمة مف خبلؿ تكظيؼ مشركعاتيا     
يرم دجمة كالفرات، بكصفيا ىذه ( عمى نGAPالمائية، في جنكب شرؽ االناضكؿ)غاب_

المشاريع المائية أنيا تشكؿ عنصران مكازيان ألىمية النفط العربي، مستغمة مضاعفة الطمب العالمي 
عمى المياه، التي يمكف أف تنافس قضية الطاقة، بكصفيا قضية سياسية كاقتصادية، تطمح تركيا 

البمداف العربية المجاكرة، كىك ما يعني  لىمالية كبيرة، نظير بيعيا المياه إلى تحقيؽ عائدات إ
 .(1)عمميان مقايضة المياه التركية بالنفط العربي الذم تستكرده

كعميو، استغمت تركيا كستفعؿ عمى الدكاـ ، مسألة المياه ككرقػة ضػغط عمػى العػراؽ مػف أجػؿ 
ىػي  ىميػة عػف غيرىػاية كمف تمؾ المكاسب التي ال تقؿ أالحصكؿ عمى مكاسب سياسية كاقتصاد

 نقطة التيديد الكردم، كمسئمة استيراد النفط كالغاز مف العراؽ.
 .التركمانية األقمية ورقة -1
قضية شائكة بالنسبة لتركيا في عبلقتيا مع تشكؿ قضية كرككؾ كاألقمية التركمانية فييا،     

ط آسيا إلى العراؽ، كترل تركيا بأف التركماف في العراؽ جزءان مف األمة التركية المنتشرة مف أكاس
أقصى غربيا، كأف مدينة كرككؾ تشكؿ خطان أحمران إذا ما أقدـ أكراد العراؽ عمى المطالبة 

كقضية التركماف حديثة نسبيان عمى تركيا التي بدأت بطرحيا في  ف،بضميا إلى إقميـ كردستا
كترغب التسعينيات الستغبلليا بالضغط عمى األكراد مف جية كالحككمة العراقية مف جية أخرل، 

أف يككف لؤلقمية التركمانية تأثير في السياسة العراقية كاإلمساؾ بزماـ األمكر في كرككؾ الغنية 
بالنفط، إال أف التركماف في العراؽ مختمفكف مذىبيان بيف السنة كالشيعة كمنيـ مؤيد لتركيا كاآلخر 

  .(2)معارض ليا

                                                 
 .87،  ص مصدر سبؽ ذكرهمحمد عمي تميـ الجبكرم،  - 1
عمر تشبينار، سياسات تركيا في الشرؽ  يضاينظر ا ك .4مصدر سبؽ ذكره، ص مثنى فائؽ العبيدم، - 2

، 2008بيركت، االكسط، بيف الكمالية كالعثمانية الجديدة، أكراؽ كارينيغي، مؤسسة كارينيغي لمسبلـ الدكلي، 

  .22ص



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 181

 

إلى تقكيض مساعي  -الكردية خشية نيكض القكمية  -كما سعت تركيا في كؿ مناسبة     
األكراد العراقييف لمحصكؿ عمى حكـ ذاتي مكسع، كذلؾ بإقامتيا عبلقات كثيقة مع المجتمع 

 .(1)التركماني في المنطقة كالعمؿ عمى الحد مف النفكذ الكردم في إقميـ كرككؾ المتنازع عميو

 حزب العمال الكردستاني. -2
( بيف البمديف كالعمميات PKKعماؿ الكردستاني )فضبلن عف ذلؾ، تشكؿ تحركات حزب ال      

العسكرية التي يشنيا الحزب ضد الدكلة التركية التي تكبدىا خسائر فادحة ىي األخرل منطمؽ 
لمتدخؿ التركي في العراؽ، كقد شنت تركيا عدة عمميات عسكرية جكية كبرية شماؿ العراؽ كىي 

، كقد خكؿ ككحدة أراضيو عمى سيادة العراؽ ان تجاكز  كيعد ىذا تدخؿ .(2)تبلحؽ عناصر الحزب
بعمميات عسكرية  حزب العماؿ الكردستانيعناصر  البرلماف التركي الحككمة كالجيش في مبلحقة

كقت الذم أكدت كيأتي ىذا التدخؿ التركي كخرؽ السيادة العراقية في ال .داخؿ االراضي العراقية
ة الكطنية، لمقكانيف الدكلية كاعتداء عمى السيادف ىذا  العمؿ ىك انتياؾ فيو الحككمة العراقية أ

زاء ىذا االعتداء ف الدكؿ الغربية كال سيما امريكا قد اختارت الصمت إلكف الغريب في األمر أ
ففي الكقت الذم ايدت الدكؿ الغربية تركيا في قضية اسقاط الطائرة الركسية  التركي العسكرم

كعدكه ذلؾ حقان لتركيا في الدفاع عف اجكائيا،  فو معدكدةلتركي لثكابذريعة دخكليا المجاؿ الجكم ا
لى العراؽ مف دكف اذف كمكافقة الحككمة دخكؿ قكة عسكرية تركيا إ عف  تك سكيتـ الفكيؼ 

 .؟العراقية كال يعدك ذلؾ عدكانان عمى السيادة الكطنية العراقية

عندما قاـ كزير  (2012 /آب)أكبر خرج عف نظاـ المراسـ في  أخر حدثف ىناؾ كما أ   
لمقابمة الجماعات  بزيارة مفاجئة لكرككؾ المتنازع عمييا (أحمد داكد أكغمك) الخارجية التركي

ككانت تمؾ ىي المرة األكلى التي ترسؿ فييا أنقرة كزير خارجيتيا ، التركمانية العراقية السياسية

                                                 
 إلى يؤدم كردستاف مع لعبلقاتا تعزيز،  ؽعبلقات تركيا المتغيرة مع العرا، إيفانز تايمر ك چاغاپتام سكنر  - 1

 ،  عمى الرابط التالي: 4(، ص2012تشريف األكؿ/أكتكبر ، معيد كاشنطف، ) دبغدا مع ضعفيا
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-changing-
relations-with-iraq-kurdistan-up-baghdad-down. 

 .88عمي عبداليادم المعمكرم، مصدر سبؽ ذكره، ص - 2

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/evans-tyler
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/evans-tyler
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-changing-relations-with-iraq-kurdistan-up-baghdad-down
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-changing-relations-with-iraq-kurdistan-up-baghdad-down
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زيارة أكغمك لتعطي  في ىذا الكقت جاءتإلى كرككؾ خبلؿ فترة دامت أكثر مف ثبلثة عقكد، 
 .(1)انطباعان لمعراقييف مفاده: أف تركيا ال تحتـر السيادة العراقية

 .السورية األزمة تأثيرات -3
كابحان في مسار  الحالية السكرية األزمةييشكؿ تبايف مكقؼ كؿ مف العراؽ كتركيا إزاء      

سد كساندت تركيا قكل العراقية حينما اصطؼ العراؽ إلى جانب نظاـ األ –العبلقات التركية 
المعارضة السكرية بشقييا السياسي كالمسمح كدعـ كؿ منيا الطرؼ الذم كقؼ إلى جانبو، 
فكانت ىذًه األزمة بما حممتو مف ممفات معقدة كتداعيات كتأثيرات اقميمية كدكلية عامبلن سمبيان في 

 .(2)ؽالعبلقات بيف تركيا كالعرا
 .موقف تركيا من المطموبين العراقيين -4
نائب رئيس ذ قامت تركيا بايكاء الكثير مف المطمكبيف الياربيف بتيـ االرىاب منيـ إ    

كعضك  كعضك البرلماف السابؽ عبد الناصر الجنابي ، طارؽ الياشمي، السابؽ الجميكرية
كما احتضنت الكثير مف المؤتمرات المناىضة لمحككمة العراقية  ،البرلماف السابؽ محمد الدايني

تمر تحت مسمى) عشر سنكات مف احتبلؿ العراؽ عمى غزك العراؽ كتدمير شعبة منيا مؤ 
 .(3)(كحضاراتة

رئيس الكزراء العراقي السابؽ )نكرم كمع تفاقـ التكترات بشأف أزمة الياشمي، أجرل      
مقابمة مع صحيفة "ككؿ ستريت جكرناؿ" كشؼ خبلليا مدل تكتر العبلقات العراقية ( المالكي
نرحب بقياـ تركيا بالتعاكف معنا اقتصاديان، كنحف منفتحيف ذ صرح المالكي قائبلن: ، إالتركية

 عبرفي الشأف العراقي تجاىيـ، لكننا ال نرحب بالتدخؿ في المسائؿ السياسية ... فتركيا تتدخؿ 
 .(4)دعـ بعض الكتؿ كالشخصيات السياسية

                                                 
 10مصدر سبؽ ذكره، ص، إيفانز تايمر ك اپتامچاغ سكنر - 1
 .5مصدر سبؽ ذكره، ص مثنى فائؽ العبيدم،  - 2
االستراتيجية،  ، مركز النيريف لمدراسات كآفاقيا المستقبمية….العبلقات العراقية التركية قاسـ حسيف الربيعي، - 3

 شبكة المعمكمات  العالمية )االنترنيت( عمى الرابط التالي:

http://www.alnahrain.iq/?p=2104 
 .6مصدر سبؽ ذكره ،ص ،إيفانز تايمر ك چاغايتام سكنر - 4

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/evans-tyler
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/evans-tyler
http://www.alnahrain.iq/?p=2104
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/evans-tyler
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/evans-tyler
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 .تركيا من تنظيم داعش االرهابيموقف  -5
لى إكدخكؿ تنظيـ داعش االرىابي  ،(10/6/2014)دىا العراؽ فيبعد االحداث التي شي

ذ كاف مكقؼ تركيا مف داعش غير كاضح،عمى إ ،محافظات العراقيةبعض الكاحتبللو العراؽ 
بياف مشترؾ مف قبؿ الدكؿ المشاركة  والذم صدر عن الرغـ مف مشاركة تركيا في مؤتمر جدة،

ككذلؾ  ، ف تركيا لـ تكقع عمى البياف الختاميإال أ بمحاربة تنظيـ داعش االرىابي في المؤتمر،
كتشير بعض الدكؿ  ،مف التحالؼ الدكلي ضد تنظيـ داعش االرىابي لـ يكف مكقؼ تركيا كاضحان 

كما تشير  مريكية بعبلقة تركيا بتنظيـ داعش االرىابي،يا المانيا كالكاليات المتحدة األمن
 .1) )لتركية كتنظيـ داعش االرىابيالمعارضة التركية عف تعاكف بيف الحككمة ا

بنػػاء نظػػاـ سياسػػي فػػي  مػػكر بمجميػػا تشػػكؿ مػػا تمثمػػو تركيػػا مػػف تحػػدم أمػػاـ عمميػػةإف ىػػذه األ
تجعميػػا عمػػى  ا السػػبيؿ تسػػتعمؿ تركيػػا عػػدة أكراؽسػػس كمرتكػػزات صػػحيحة. كفػػي ىػػذالعػػراؽ عمػػى أ

( بدرجػة 2003بعد العاـ) طرؼ مؤثر في العممية السياسية الجارية في العراؽ المستكل االقميمي 
 كبيرة.

 ثالثًا: اسرائيل.

البعض أف اسرائيؿ ىي الرابح الكحيد الذم استفاد مف الحرب عمى العراؽ، كىك ما أكده  دٌ يع     
الػػػرابح الكحيػػػد مػػػف تػػػدمير الجػػػيش العراقػػػي، الػػػذم اخافتيػػػا قكتػػػو  -اسػػػرائيؿ –باحػػػث آخػػػر بككنيػػػا 

 كبر االنتصػارات التػي حققتيػا،أمف  ( 2003العاـ) ان بعد العسكرية عمى الدكاـ، فكاف انيائو تمام

مريكيػػػػة ػػػػػػ اؽ كانػػػػت ستشػػػػكؿ تعزيػػػػزان لمييبػػػػة األكفػػػػي أقػػػػؿ الظػػػػركؼ، ذلػػػػؾ أف الحػػػػرب عمػػػػى العػػػػر 
االسرائيمية، بما يدفع المنطقة في النياية قدمان لتحقيؽ مشركع الشرؽ األكسط الكبيػر، كالسػبلـ مػع 

 .(2)اسرائيؿ
مريكي لمعراؽ حقؽ مكاسب أمنية غالية إلسرائيؿ بتنحيػة إف االحتبلؿ األ، فآخر صعيدعمى ك     

العراؽ عف معادلة التكازف االقميمي، كيختمؼ مكقؼ إسرائيؿ جكىريان عف مكاقؼ بقية دكؿ الجكار 
مػف أكثػر اإلطػراؼ حماسػان لمحػرب خيػرة كانػت إسػرائيؿ قي غيػر العربيػة، فعمػى عكػس ىػذه األالعرا
دكران محكريػان فػي حممػة التضػميؿ  أدتاؽ، بؿ كليس مف المسػتبعد أف تكػكف قػد مريكية عمى العر األ

                                                 
 .5قاسـ حسيف الربيعي، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 .100عمي عبد اليادم المعمكرم، مصدر سبؽ كره، ص - 2
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.كعميو، تبدك إسرائيؿ معنيػة أكثػر (1)اإلعبلمي كفي تزييؼ الكثائؽ المتعمقة بأسمحة الدمار الشامؿ
لى تحقيؽ مجمكعة مف اإلىداؼ االسػتراتيجية التػي بالكضع العراقي،  لذا فيي تسعى إ مف سكاىا

لػى دكيػبلت ضػعيفة التشػكؿ خطػر مف تمؾ المصالح ىي تقسػيـ العػراؽ إا العميا، ك تؤمف مصالحي
سياسػية منيػة كالستقرار العراؽ كانتشار الفكضػى األف عدـ ااقامة دكلة اسرائيؿ الكبرل. كما أعمى 

كىػػذا اليػػتـ اال عبػػر مشػػركع يكػػرس الطائفيػػة  يصػػب فػػي مصػػمحة اسػػرائيؿ عبػػر اضػػعاؼ العػػراؽ 
أقاليـ لكػؿ مػف السػنة كالشػيعة لى ثبلثة ؽ. كىذا بدكره  يؤدم إلى تقسيـ العراؽ إاؿ في العراكاالقتت
سػس قكميػة مػف ف جانب، كخمؽ تكتبلت طائفية عمػى أكراد، كعميو فإف عممية العزؿ العرقي مكاأل

جانب أخر، في العراؽ كمػف بعػده سػكريا كلبنػاف، سػتخمؽ ظركفػان جيػدة ألجػكاء قبػكؿ دكلػة ييكديػة 
كعميػو، فػإف اسػتراتيجية كامػف اسػرائيؿ  . (2)أ مف المنطقػة، بحسػب التحميػؿ االسػرائيميكجزء ال يتجز 

ترل ضركرة إيجاد دكلة عراقية اك دكيبلت جديػدة مػف اقميػات كاثنيػات غيػر ميػددة لكجػكد إسػرائيؿ 
  .(3)كمصالحيا

 رابعًا: دول مجمس التعاون الخميج العربي.
اؿ كؿ الدكؿ االخرل تسعى نحػك أمػف اقميمػي يحفػظ إف دكؿ مجمس التعاكف الخميجي حاليا ح   

دكليا مف التغييرات كالتػأثيرات التػي تحػدث فػي بيئػة الشػرؽ االكسػط غيػر المسػتقرة كالتػي تعػد مػف 
 أكثػػر البيئػػات تعقيػػدان كتغٌيػػران، ليػػذا عممػػت ىػػذه الػػدكؿ عمػػى تسػػخير كثيػػر مػػف امكانياتيػػا نحػػك ىػػذا

خػػػرل عمػػػى أسػػػاس تحقيػػػؽ أمنيػػػا تيػػػا حيػػػؿ الػػػدكؿ االعبلقاتيػػػا كتفاعبل طػػػكرتنيػػػا اليػػػدؼ ال بػػػؿ أ
راضييا فػي ظػؿ متغيػرات منطقػة الشػرؽ االكسػط ككانػت عمػى تمػاس مباشػر مػع منطقػة كسبلمة أ

 .(4)خير دليؿ عمى ذلؾ السعي الخميجي (2003في العاـ) الخميج العرابي، كما حدث في العراؽ 
خمػػؼ كاقػػع جديػػد ( 2003سػػية بعػػد العػػاـ) سػػاحة السياف بػػركز النفػػكذ االيرانػػي داخػػؿ الكمػػا أ     

لتكازف القكل في المنطقة مع معادلة امنية جديدة في الخميج العربػي، إذ اف التغييػر الجػذرم الػذم 
حصػػؿ فػػي العػػراؽ، كاعتمػػاد منطػػؽ المحاصصػػة الطائفيػػة الػػذم اعتمػػده الحػػاكـ المػػدني االمريكػػي 

                                                 
 .9حيدر عمي حسيف ، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
 .19، ص نفسومصدر ال - 2
 .6خضر عباس عطكاف، النظاـ السياسي في العرؽ: بيف االصبلح كالشرعية، مصدر سبؽ ذكره، ص - 3
) دكؿ 2003خمكد محمد خميس، تأثير المتغير االقميمي عمى االستقرار السياسي في العراؽ بعد عاـ  - 4

الجامعة ة العمـك السياسية،،كمي27-26لعددمجمس التعاكف الخميجي انمكذجان(، مجمة السياسية كالدكلية، ا
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ف سػػػائدان فػػػي عيػػػد النظػػػاـ لؾ الػػػذم كػػػاكػػػراد مقارنػػػة بػػػذبريمػػػر(، يميػػػؿ لمصػػػمحة الشػػػيعة كاأل )بػػػكؿ
ف فػي تمػؾ الػدكؿ اقميػات مجمس التعاكف الخميجي كال سػيما أيعد ذلؾ مصدر تيديد لدكؿ السابؽ، 

إذ اف البعػد الطػائفي يػدخؿ فػي درجػة كبيػرة فػي (1) كآيػة ذلػؾ البحػريف. شيعية مقصية عف السػمطة
راف المتمايزة مػذىبيان مػع حككمػات دكؿ الحسابات الخميجية، كىك يتركز بدرجة كبيرة تجاه كجكد إي

مجمػػس التعػػاكف، التػػي ينضػػكم تحػػت سػػمطتيا مػػكاطنيف يتسػػقكف مػػذىبيان مػػع إيػػراف، ممػػا سػػبب قمقػػان 
دائمان لحككمات الخميج مػف أف يشػكؿ الخطػاب الػديني االيرانػي مصػدر قمػؽ ألكضػاعيـ الداخميػة، 

 .(2)(2003كعزز ذلؾ التقارب العراقي ػػ االيراني في أعقاب العاـ) 
خػػر، لقمػػؽ دكؿ الخمػػيج العربػػي ىػػك التجربػػة الديمقراطيػػة فػػي العػػراؽ كمػػا إف السػػبب الميػػـ األ     

لككنيػػا تتضػػمف كبدايػػة القبػػكؿ بمتطمبػػات المشػػاركة السياسػػية الحقيقيػػة لمختمػػؼ الػػكاف االنتمػػاءات 
عمميػة السياسػية ار الالسياسية التي غيبت لفتػرة طكيمػة عػف المشػاركة كالتػي تسػفر مطالبيػا فػي اطػ

ف يرسػػخيا الدسػػتكر العراقػػي الجديػػد فػػي ىيئتػػو النيائيػػة كالتػػداكؿ السػػممي لمسػػمطة فػػي التػػي ينبغػػي أ
ارفع مراتبيا كالذم يتزامف مع الضغكطات االمريكية عمػى بعػض دكؿ المجمػس لتحقيػؽ االصػبلح 

 .(3)السياسي فضبلن عف االصبلح االجتماعي
ي سياسػػات متعػػددة الجكانػػب تجػػاه العػػراؽ منيػػا السػػمبي خكفػػان قػػد انتيجػػت دكؿ الجػػكار الخميجػػف    

كؿ لعػػراؽ اذ يعػػد العػػراؽ المييٌػػدد األمػػف التغييػػرات التػػي يمكػػف اف تطاليػػا، فالككيػػت تخكفػػت مػػف ا
ألمنيػػا القػػكمي بأعتبارىػػا جػػزءان مػػف ارضػػيا، أمػػا السػػعكدية فتخكفػػت كتحفظػػت مػػف طبيعػػة التغييػػر 

 .(4)الذم حدث في العراؽ
غمبو، كىذا ما يؤكده أإيجابيان في (، 2003العاـ) يكف الدكر السعكدم في العراؽ بعد  لـ      

)بيتر سبلغميت(، كالذم يستغرب لمسككت األميركٌي في متابعة مصادر تمكيؿ العمميات اإلرىابية 
لـ يكف  المكقؼ السعكدٌم غير الداعـ لمعراؽ. إف (5)في العراؽ كالقادمة غالبان مف السعكدية

ديف  ميان فقط، بؿ لو امتدادات أخرل في بعض مفاصؿ الدكلة السعكدية، منيا اصدار رجاؿحكك 
                                                 

 .299-298فراس البياتي، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
 .96عمي عبد اليادم المعمكرم، مصدر سبؽ ذكره، ص - 2
 .13خمكد محمد خميس، مصدر سبؽ ذكره، ص - 3
 .14المصدر نفسو، ص  - 4
حامد، معيد الدراسات االستراتيجية، بيركت ، بيتر سبلغميت، قصكر النظر اإلمبريالي، ترجمة خالدة  - 5
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في العراؽ،  الجماعات االرىابيةكدعـ سعكديف العديد مف الفتاكم التي تبيح القتاؿ في العراؽ، 
مما كاف لو دكر كبير في اشاعة العنؼ الذم كاف السبب الرئيس في اعاقة بناء دكلة عراقية 

كعمى الرغـ مف الدكر الكبير الذم يمكف لممممكة العربية السعكدية النيكض بو   ديمقراطية. مدنية
لمساعدة العراؽ، ألىميتيا كمركز دينٌي لممسمميف، كلمكانتيا االقتصادية الكبيرة، إال أف المممكة 

ٌي في ماتزاؿ بعيدة كؿ البيعد عف تأدية الدكر اإليجاب -لؤلسؼ الشديد  -العربية السعكدية 
 .1))العراؽ

ما الككيت فإف آثار االجتياح العسكرم العراقي لمككيت  مازالت حاضرة ، تذكي فيو الرغبة أ     
االجتياح، فيي لـ تكتًؼ لعقد مف الزمف مف الحصار  في االنتقاـ كالثأر مما لحؽ بيا جراء ذلؾ

ره. فعممت الككيت بعد العاـ) جكائيا كمياىيا ال جتياح العراؽ كتدميعمى العراؽ، كفتح أراضييا كأ
( عمى خمقيا لمعديد مف المشاكؿ مع العراؽ، منيا عدـ اخراج العراؽ مف طائمة العقكبات 2003

كترسيـ الحدكد بيف العراؽ المترتبة عميو كفقان ألحكاـ الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة، 
الح الككيت كبناءان عمى ذلؾ كـ لص 066ـ عمى طكؿ 066كت الحدكد البرية ذ حرٌ إ. كالككيت

يشمؿ اباران نفطية مف حقؿ الرميمة كالتي كاف العراؽ  0كـ006حصمت الككيت عمى ما يعادؿ 
ياف شماؿ الخميج كالذم شرعت في ب. انشاء ميناء مبارؾ كالكاقع في جزيرة بك (2)سابقان يستغميا

ساس لميناء الفاك الجديد، ( أم بعد عاـ مف قياـ العراؽ بكضع حجر اال0600انجازه في )نيساف 
ؿ تطكيؽ أك غمؽ الممر المؤدم إلى ميناء فاصرت الككيت عمى انشاؤه في المنطقة بالذات ألج

كسيخمك  ذ سيصبح العراؽ كمكانئو محاصرة كدكلة مغمقة بحريان،إ .(3)ـ قصر كميناء الفاك الكبيرأ
المبلحة العراقية التي  ؿٌ منو شالعراؽ مف ام منفذ بحرم. لقد صمـ الميناء بطريقة كمكقع أريد 

اضعفيا كثيران ترسيـ الحدكد، ألف الجزء الذم يقع ضمف المياه العراقية مف قناة خكر عبد اهلل 
غير صالح لممبلحة، كاالرتكازات الككنكريتية البلزمة لميناء مبارؾ الكبير سكؼ تحد حتى مف 

مناسيب المياه، بما يضر بالنشاط حركة االسماؾ نحك سكاحؿ البصرة ألنيا ستؤدم إلى انخفاض 
ف نذكر الشمؿ الذم سيصيب المكانئ العراقية، الذم يعتمد عمى صيد السمؾ، دكف أ االقتصادم

                                                 
 .202مصدر سبؽ ذكره، صاثير ادريس عبد الزىرة ، كاقع بناء الدكلة الديمقراطية المدنية في العراؽ...،  - 1
ية، الككيتية بعد الفصؿ السابع )دراسة مستقبمية(، مجمة ابحاث استراتيج –جميمة الطاىر، العبلقات العراقية  - 2
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كحرماف اآلالؼ مف االيدم العاممة العراقية مف فٌرص العمؿ، مع التضييؽ الجغرافي عمى العراؽ 
 .(1)ادة االيرانية كالككيتيةإلى اقصى حد، بما يجعؿ اطبللتو عمى الخميج تقع رىنان لبلر 

مف احتبلؿ العراؽ، إذ كاف ليا الدكر  ف دكرىا سمبي في الشأف العراقي بدءان أما قطر، فكا      
في كضع العقبات كخمؽ الصراعات ك االبرز في احتبللو. مف خبلؿ الماؿ السياسي القطرم، 

لميمة كالمصيرية، كفي الكقت الداخمية بيف اقطاب العممية السياسية في التكافؽ عمى القضايا ا
نفسيا كانت قطر تتحرؾ بمحاكر متعددة في التعامؿ مع الشأف العراقي في سبيؿ تحقيؽ 
مصالحيا، إطار داعـ لمتكاجد االمريكي في المنطقة كالخميج العربي إذ قدمت التسييبلت كافة 

خمي كالتي تنشر لمقكات المحتمة لمعراؽ، كاطار آخر ىك دعميا الخفي  لحركات التمرد الدا
التمكيؿ السمبي كالمشبكه لبعض القكل كالكيانات  االمنية في العراؽ، فضبلن عف  الفكضى

ف قطر تنتيج سياسة نشر كتحقيؽ مصالح قطر في العراؽ، إذ أالسياسية بٌغية السيطرة عمييا 
 .(2)برز فيياتزعـ المنطقة كيككف ليا الدكر األالفكضى في المنطقة كي ت

تمؾ الزيارات العمينية كالخفية  الشأف الداخمي في العراؽ، عبرالدكر القطرم في  كيتضح     
لمتكافؽ السياسي ت يككف فييا العراؽ بأمس الحاجة لزعامات بعض الكتؿ السياسية ليا، في أكقا

كالتي لصنع قرارت سياسية ليا تأثير كبير في الحياة السياسية العراقية، كحياة المكاطف العراقي، 
تسعى  إذلمتفاىـ الكطني،  لمكصكؿ  ة ماسة الى جك مف اليدكء السياسيتككف بحاجبد مف إف ال 

بسبب تخكفيا مف التجربة  نشر الفكضى في العراؽ في مجمس التعاكف الخميجيدكؿ  أغمب
ك تجربة عمى نظـ المشيخات الخميجية أالديمقراطية الفتية في العراؽ، كالخكؼ مف تأثير ىذه ال

عيتيا لمتكريث االبكم لمحكـ، ك النظـ االبكية كالتي تسند شر كلية في المنطقة العربية أـ الشمالنظ
االختيار عف طريؽ االنتخابات، كأنما يسند ذلؾ الحؽ أما  لى شرعيةيستند إف الحكـ فييا ال إذ أ

ا في لى تكفير رفاىية اجتماعية تنسي المكاطف حقكقو السياسية كمإلى القكه االمنية لمنظاـ، أك إ
 . (3)بعض دكؿ الخميج
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التأثير الخميجي أخذ جانبو السمبي أكثر مف جانبو االيجابي مع لى ما تقدـ، إف استنادان إ    
 العراؽ.

 خامسًا: سوريا.

(، اذ إف سكريا لـ 2003اٌسيمت سكريا بزعزعة االستقرار السياسي في العراؽ بعد العاـ)     
رىابيف. كجاء التخكؼ السكرم مف المشركع االمريكي اذا تضبط حدكدىا مع العراؽ لمنع تسمؿ اال

ما نجح في العراؽ فأنو سيككف مرشحان لبلنتقاؿ إلييا كمف ثـ  ترل الكاليات المتحدة األمريكية 
بأف الدعـ الذم تقدمو سكريا لمجماعات المسمحة لعبكر حدكدىا لصالح استمرار العمميات القتالية 

يؤخر المشركع االمريكي في العراؽ الذم يستنتج عنو تأخر  ضد القكات االمريكية كذلؾ ما
.كاستمرت االتيمامات االمريكية لسكريا كذلؾ عبر السفير االمريكي (1)تصدير المشركع الى سكريا

السابؽ في العراؽ )زلمام خميؿ زاد(، إف الكاليات المتحدة األمريكية نفذ صبرىا مع سكريا 
دكنالد كما اتيـ ) .(2)العابر لمحدكدف سكريا مصدر لئلرىاب كاستمرات التأكيدات األمريكية أ

متكرطيف في قضايا  سكرية بإيكاء مسؤكليف عراقييف كبار السابؽ كزير الدفاع األميركي (رامسفيمد
 .(3)ال تتحكؿ سكرية إلى جنة لمجرمي الحرب كاإلرىابييفإنأمؿ : ، كيقكؿاالرىاب

العراقييف اتيمكا سكريا بمحاكلة التدخؿ في الشؤكف  كما أف ىناؾ العديد مف المسؤكليف      
العراقية كال سيما كزير الدفاع االسبؽ )حاـز الشعبلف(، كما اكد كزير الخارجية العراقي السابؽ 
)ىكشيار زيبارم( إف عبلقاتنا مع سكريا ليست عمى ما يراـ متيمان سكريا بالتستر عمى كجكد 

أكد  كما .(4)مميات مسمحة مف خبلؿ عبكرىا الحدكد المشتركةقيادات بعثية عراقية فييا كتقكـ بع

                                                 
، 24السكرية)االزمة كسبؿ االنفراج(، مجمة السياسية كالدكلية، العدد-باف صباح جمعة، العبلقات العراقية - 1

 .309،  ص2014الجامعة المستنصرية ، كمية العمـك السياسية، 
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المسمحة الجماعات  سمؿعف تسكريا تغاضي  (عمي الدباغ) السابقة الناطؽ باسـ الحككمة العراقية
 .(1)كالسماح ليا بالعمؿ كممارسة نشاطيا بشكؿو عمني

العراؽ، لمكاجية كبيذا ظؿ الممؼ االمني العراقي، كرقة ضغط تستخدميا سكريا تجاه      
ستراتيجيتيا في المنطقة كالعراؽ خاصة، مما إدل ذلؾ الى تيديد  الكاليات المتحدة االمريكية كا 
االمف القكمي العراقي كسيادة الدكلة العراقية. كلكف تغير الحاؿ عف سابقيا كفي خضـ االزمة 

ف بدأت (، فإف التأثير السكرم قد تراجع إلى 2011السكرية الحالية )منذ العاـ  حده االدنى، كا 
تؤثر بطريقة أخرل عمى االمف العراقي، عبر تسمؿ الكثير مف المقاتميف مف سكريا إلى العراؽ، 
خاصة بعد تشكيؿ )الدكلة االسبلمية في العراؽ كببلد الشاـ( كالمعركفة باسـ داعش االرىابي 

 التي كلدت مف رحـ تنظيـ القاعدة االرىابي ثـ انشقت عنيا.

تتناقمو ككاالت االنباء حكؿ الحرب األىمية السكرية، في ظػؿ االسػتقطاب الطػائفي  كما اف ما
مف اشتراؾ مقاتميف عراقييف فييا عمى طرفي القتاؿ، يشكؿ تحديان آخر أماـ الحككمة العراقية التي 
يسافر شبابيا ىناؾ لمقتاؿ عمى أسس مذىبية، كما يخمفكنو كرائيـ مف مسؤكليات كأيتاـ كأسر بػبل 

 .(2)يؿ تضاؼ إلى قكافؿ مف يماثميـ ممف ال تزاؿ الحككمة عاجزة عف االيفاء بمتطمباتيـمع
لقػػد أدت الػػدكؿ االقميميػػة دكران فػػي عرقمػػة العمميػػة السياسػػية الديمقراطيػػة فػػي خبلصػػة االمػػر،       

عنػي ( ، فقد ادركت تمؾ الدكؿ أف نجاح التجربة الديمقراطية في العراؽ ي2003العراؽ بعد العاـ) 
ثارة الشككؾ حكؿ  سقكطيا الحتمي)عاجبلن أـ آجبلن(، لذا عممت بكؿ الكسائؿ عمى خمؽ العراقيؿ كا 
شرعية العممية السياسية في العراؽ، عبر تصدير كسائؿ العنؼ اليو أك عبر استمالة عناصر مف 

بعػػدـ  نخبتػػو السياسػػية غيػػر المدركػػة لحجميػػا الحقيقػػي كدكرىػػا التػػاريخي الػػذم يجػػب أف تمعبػػو، اك
التفاعػػػؿ االيجػػػابي مػػػع العمميػػػة السياسػػػية كبنػػػاء جػػػدار مػػػف العػػػزؿ حكليػػػا، أك باسػػػتغبلؿ الضػػػعؼ 
المرحمػػي لمعػػراؽ فػػي الكقػػت الحاضػػر مػػف اجػػؿ تصػػفية حسػػابات عقائديػػة أك سياسػػية أك دكليػػة أك 

                                                 

، عبلقات دمشؽ كبغداد أماـ تحدم الثكرة السكرية، مركز الجزيرة لمدراسات، رٌياف ذنكف محمكد العباسي  - 1
 ،  شبكة المعمكمات العالمية )االنترينت( عمى الرابط التالي:4ص

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/10/2011102395745937629.html 
 .94، صعمي عبد اليادم المعمكرم ، مصدر سبؽ ذكره - 2
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أىػـ  اقميمية عمى أرضو، كىذا الدكر الذم أدتوي تقريبان كػؿ جيػراف العػراؽ يشػكؿ كال يػزاؿ كاحػدان مػف
 .(1)التحديات التي تكاجو العممية السياسية في العراؽ كتيدد نجاحيا

 (. الواليات المتحدة االمريكية ) المطمب الثاني : التحديات الدولية

االمريكي لمعراؽ، كاالىداؼ  حتبلؿلقد تناكؿ الكثير مف الباحثيف كالدارسيف مناقشة أسباب ا   
إذ أيفردت ليا الكثير مف الدراسات، كتناكليا الباحثكف ، ؿاحتبلاالسرائيمية مف ذلؾ  -االمريكي

 بالتحميؿ المعٌمؽ، مما يجعؿ الدراسة تمر عمى ىذه المكضكعة بالقدر الذم يحقؽ اىدافيا.

(، كقامػت بتغييػر النظػاـ السياسػي 9/4/2003احتمت الكاليات المتحػدة األمريكيػة العػراؽ فػي)
الجديػػد فيػػو، كصػػياغة الدسػػتكر العراقػػي )المؤقػػت  السػػابؽ، ككضػػعت أسػػس بنػػاء النظػػاـ السياسػػي

كالدائـ(، كما ذكرنا سابقان، كما اصدرت العديد مف االكامر االدارية عف طريؽ سمطتيا المدنية في 
العراؽ المتمثمة بالحاكـ المدني )بكؿ بريمر( التي ال تزاؿ نافذة حتى االف، كمػؤثرة تػؤدم دكران فػي 

 عممية إدارة الدكلة.
أشرفت سمطات االحتبلؿ األميركٌي في العراؽ عمى إنشاء الجيش العراقٌي الجديد  كما     
: تأسيس جيش عراقٌي مف قكة أجنبية ال يمكف أف تػيعىد  إف ىذه الخطكة، أم (،9/4/2003)بعد

كمصالحو الخاصة، كما إف انشاء  بناء منظكمة دفاعية تحمي العراؽ خطكة صحيحة باتجاه
المخابرات تـ إنشاؤه مف قبؿ سمطة أجنبية محتمة  أىمية خاصة كجياز أخرل ذاتأمنية أجيزة 

لمعراؽ، فكيؼ ييراد مف ىكذا جياز حماية العراؽ مف التدخبلت الخارجية، كىك مينشأ مف قبؿ 
سمطة أجنبية يمكف أف تتدخؿ في يكـ مف األياـ بالشأف العراقي، إف إنشاء ىذا الجياز الميـ مف 

 .(2)ليس أمران مساعدان عمى بناء دكلة المؤسسات في العراؽ -ببلشؾ  –االحتبلؿ  هقك 

جنح إلى اعتماد نظاـ كؿ لحظة احتبللو العراؽ منذ أالكجكد األميركي ف كما أ       
، ككاف نمكذج المحاصصة الطائفية )كما ذكرنا سابقان( المحاصصة عمى أسس طائفية كقكمية

ية كقكمية، أنعكس ذلؾ التشكيؿ المذىبي عمى اسس مذىب ـمجمس الحكتشكيؿ كالقكمية ىك 
د مشكبلت كثيرة في مشركع بناء الدكلة مما كلٌ ، كالقكمي سمبان عمى الكاقع المجتمعي في العراؽ 

                                                 
سعد عمي حسيف التميمي، معكقات قياـ النظاـ الفيدرالي في العراؽ، مجمة المستنصرية لمدراسات العربية  - 1

 .21، ص2013لجامعة المستنصرية،، ا42كالدكلية، العدد 
 .192مصدر سبؽ ذكره، صاثير ادريس عبد الزىرة ، كاقع بناء الدكلة الديمقراطية المدنية في العراؽ...،  - 2
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لـ يكف لى التذكير، إف ذلؾ يعكد بنا إ ىذاك  .(2003العاـ) الديمقراطية المدنية في العراؽ بعد 
عارضة لمنظاـ السابؽ، قد قدمت نفسيا لبلمريكاف ليحدث لك ال أف القكل السياسية كالشخكص الم

ال في أنيا تنطكم تحت ىكية كطنية، إ عمى أنيا قكل تنتمي ليكيات مختمفة، لـ تكف تؤمف يكمان 
ف يجذر ىذه الحالة بقكة في العراؽ بعد مصالحيا كليذا سيؿ عمى االحتبلؿ أبالقدر الذم يخدـ 

 .احتبللو

خفقػت فػي عمى صعيد السياسػي إف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة أ اد االمر سكءان كعميو، مما ز      
ممػػا انعكػػس الحقػػان عمػػى معظػػـ قراراتيػػا  اقػػي بتركيبتػػو المذىبيػػة كالطائفيػػةفيػػـ الكاقػػع السياسػػي العر 

فقػد اختػارت المجػكء الػى أسػتراتيجية المحاصصػة الطائفيػة  ، كلذلؾ كألنيا ارتبكت في العػبلجىناؾ
كىػػك مػػا ادل إلفػػرازات سػػمبية يعيشػػيا  ازنػػات السياسػػية فػػي العػػراؽ الجديػػدك كخيػػار كحيػػد إلقامػػة الت

يػػػا الكاليػػػات المجتمػػػع العراقػػػي اآلف، عػػػبلكة عمػػػى ذلػػػؾ منيػػػت العمميػػػة السياسػػػية التػػػي خططػػػت ل
الػػديف مػػف السػػنة كالشػػيعة، فيمػػػا  عممػػاء عنػػدما سػػيطر عمػػى مقاليػػػد األمػػكر المتحػػدة بنكسػػة كبيػػرة

شػػػبلن ذريعػػػان كلػػػـ يحػػػظ ىػػػذا التيػػػار اال بنصػػػيب ضػػػعيؼ فػػػي الحككمػػػة فشػػػمت التيػػػارات العممانيػػػة ف
. كبيذا يعد سيطرة رجاؿ الػديف عمػى مقاليػد االمػكر معكقػان حقيقػان امػاـ عمميػة التحػديث (1)كالبرلماف

انتشار القػيـ  مب مف بيف متطمباتيا الضركرية ىكالسياسي، فتمؾ العممية )التحديث السياسي( تتط
ان فػي تطػكر العممانيػة كتراجػع كر الدكؿ الحديثة كاف امػران رئيسػف ظيكا   ة السائدةالعممانية في الثقاف

 . الديف
إف الكاليات المتحدة األميركية لـ تكف تممؾ استراتيجية لمخركج مف العراؽ بعد احتبللو       
اع القرار في ن، كبدالن عف إيجاد حمكؿ لممشكبلت العراقية أراد بعض ص(9/4/2003)عقب 
، إذ نشرت صحيفة نيكيكرؾ تايمز األمريكية ات المتحدة األميركية تعميؽ ىذه المشكبلتالكالي

كمفاد ىذه الخطة مايأتي:) استبداؿ  (، خطة اسميا) ليزلي جيمب(2003/ 25/11كبتاريخ ) 
العراؽ الحالي بثبلثة دكؿ صغيرة كردية في الشماؿ، كسنية في الكسط، كشيعية في الجنكب 

( 26/9/2007)مجمس الشيكخ األميركي في .كما تبنى (2)ا كجكدىا العسكرم(بعدىا تسحب أمريك
 قرار غير ميمـز تقٌدـ بو رئيس لجنة العبلقات الخارجية في مجمس الشيكخ األميركٌي آنذاؾ

                                                 
 .95-94ككثر عباس الربيعي، كأخركف، مصدر سبؽ ذكره، ص ص  - 1
 .26ص، نفسومصدر ال - 2



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 192

 

كيانات )جكزيؼ بايدف(، مضمكف ىذا القرار ىك تقسيـ العراؽ إلى ثبلث  السيناتكر الديمقراطي
: )كردية، سنية، كشيعية( مع قدر كبير مف مؽ عميو فيدرالية طائفيةعرقية كمذىبية أك ما يط

الحرية، كبقاء الحككمة المركزية في بغداد لمقياـ ببعض الميمات مثؿ حماية الحدكد، كتقسيـ 
اف فكرة تقسيـ العراؽ ليس بالحديثة طرحت عمى ارض الكاقع بعد احتبلؿ  .(1)عائدات النفط

رئيس كزراء  -ط ليا منذ زمف طكيؿ، فقد صرح )مناحيـ بيغفالعراؽ، كلكنو فكرة طرحت كخط
(: قائبلن ) إف 1980/ 11/12اسرائيؿ األسبؽ( في صحيفة يديعكت احرنكت االسرائيمية بتاريخ )

العراؽ ىك العدك االكبر إلسرائيؿ لذا يجب تقسيمو إلى ثبلثة دكلة، دكلة كردية في شماؿ العراؽ، 
ة سنية في الكسط(، كىذا ما أكده ايضان )جكف يك( تقسيـ العراؽ كأخرل شيعية في الجنكب، كثالث

. كفي الحقيقة كلبلسؼ اصبح ىذا )التشظي/ التجزئة( (2)الى ثبلثة اقاليـ )كردية، شيعية، سنية(
كاقع ال ينقصو سكل االعبلف الرسمي، كالذم عطؿ مشركع بناء دكلة عراقية ديمقراطية مدنية في 

 مر سكءان في المستقبؿ القريب كالبعيد.الكقت الحاضر كسيزداد اال

مػف، إذ اليػزاؿ العػراؽ يػات المتحػدة تمامػان فػي تحقيػؽ األمنػي فشػمت الكالأما عمػى الصػعيد األ     
لى قتػؿ عشػرات اآلآلؼ. كالتيجيػر القسػرم ألتبػاع ستنقع االرىاب الطائفي الذم أدل إفي م ان غارق

ممػا أكجػد حالػة مػف التركيػز الطػائفي ئفػة أخػرل طؽ التػي تسػيطر عمييػا طاطائفة معينة مػف المنػا
، كضاعؼ مف سكء الكضع االمني فشؿ القكات العراقية في اداء الكاجبػات المنكطػة بيػا جغرافيال

كضػػػعؼ الػػػكالء لمػػػكطف كارتباطػػػات تمػػػؾ القػػػكات بالجيػػػات بسػػػبب ضػػػعؼ التػػػدريب كعػػػدـ كفاءتػػػو 
كػؿ مػف رغـ عمػى الػلمجيش العراقػي  السياسية التي تتبع ليا، عبلكة عمى اختراؽ مجمكعات أخرل

 . (3)الجيكد االمريكية إلعداد جيش بعقيدة جديدة
، بعمميػػػات (9/4/2003)سػػػمحت القػػػكات األجنبيػػػة خػػػبلؿ كجكدىػػػا فػػػي العػػػراؽ منػػػذ  كمػػػا       

باتت ىذه الحدكد غير ميسيطػىر عمييػا، كلػـ تكػف ىنػاؾ أٌم خطػة ميعىػٌدة سػمفان  إذالتسمؿ مف الحدكد 
ؿ الخارجي الذم تػرؾ آثػاران سػمبية عمػى الكضػع األمنػي فػي العػراؽ، سمد العراؽ مف التلحماية حدك 

كيبػػدك أف عػػدـ حمايػػة الحػػدكد كػػاف أمػػران مخططػػان لػػو فػػي السياسػػة األميركيػػة إذ أصػػبح العػػراؽ كمػػا 

                                                 
 .31-21ص ، صالربيعي، كأخركف، مصدر سبؽ ذكره،ككثر عباس  - 1
 .30و، صنفسمصدر ال - 2
 .92ص المصدر نفسو،  - 3
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كبيػػػذا،  .(1)الجبيػػػة المركزيػػػة فػػػي الحػػػرب عمػػػى اإلرىػػػاب: قػػػاؿ الػػػرئيس األميركػػػي )جػػػكرج بػػػكش(
ذلػؾ التسػاىؿ الكبيػر عبػر ت األميركية جعؿ العراؽ كمغناطيس يجػذب اإلرىػابييف استطاعت القكا

 ،غيػػر المسػػتقر كعػػدـ كجػػكد سػػمطة قػػادرة عمػػى مسػػؾ األرض فػػي حمايػػة الحػػدكد كالكضػػع األمنػػي
لقد دفػع العراقيػكف كثيػران مػف الػدماء كالمػكارد فػي سػبيؿ القضػاء عمػى اإلرىػاب الكافػد إلػى العػراؽ، ك 

 .(2)بناء الدكلة كثيران كالذم عطؿ مشركع 
مريكػػي غػػض البصػػر عػػف التػػدخبلت االقميميػػة فػػي الشػػأف العراقػػي الػػداخمي كمػػا أف الكجػػكد اال    
كزيػػػػرة الخارجيػػػػة األميركيػػػػة /  كىػػػػذا مػػػػا تؤكػػػػده )مػػػػادليف أكلبرايػػػػت( كلحػػػػد األف، 9/4/0662منػػػػذ)

 الػدكؿتمػؾ  رأتعنػدما كخاصػة  إقميمية عدة تتدخؿ في الشػأف السياسػي العراقػي دكالن األسبؽ(، أف 
كىػذا .(3)جػكان مػف التشػنج كالعنػؼ الطػائفي خمؽإف ىذا التدخؿ االقميمي  ،أف مصالحيا قد تتضرر
 لغاية اآلف.ك سقكط النظاـ السابؽ ما عاشو العراؽ منذ 

ريحات خصكصان مع تص خمؽ الكجكد العسكرم األميركي في العراؽ جكان إقميميان متكتران،كبيذا     
مريكػػػي عمػػػى مسػػػألة بنػػػاء كيػػػز الخطػػػاب السياسػػػي كاإلعبلمػػػي األكتر  كليف االمػػػريكييفكبػػػار المسػػػؤ 

 ()الػػػدكمينك"المنطقػػػة، كيػػػؤثر فييػػػا حسػػػب نظريػػػة "نمػػػكذج ديمقراطػػػي فػػػي العػػػراؽ تقتػػػدم بػػػو دكؿ 
ائيػػػة لمكاليػػػات إف تغٌيػػػر النظػػاـ السياسػػػي فػػي العػػػراؽ لػػف يكػػػكف المحطػػة الني كحسػػب ىػػػذه النظريػػة

ممػا جعػؿ ىػذه االنظمػة ة إلسقاط انظمة اخرل فػي المنطقػة بؿ انو سيككف بداي المتحدة االمريكية
 ؽ. كافشاؿ االسػتراتيجة االمريكيػةالميددة تمارس كؿ اشكاؿ العرقمة لبناء دكلة ديمقراطية في العرا

لجعػػؿ العػػراؽ نقطػػة بػػدء كتجربػػة تعمػػـ فػػي الشػػرؽ االكسػػط بيػػدؼ تحكيػػؿ مجتمعاتػػو )ديمقراطيػػان( 
كػؿ ذلػؾ انعكػس كبصػكرة سػمبية  (.4)( عمػى المسػتكل االقتصػادمسياسي ك)ليبراليػان مى المستكل الع

 عمى عممية التحديث السياسي في العراؽ. 
قػػد ارتفعػػت بنسػػب عاليػػة  عمػػى صػػعيد االقتصػػادم، فبػػالرغـ مػػف أف مػػداخيؿ المػػكظفيفمػػا أ   
ا لمستكيات قياسية، ـ ككصكليف ارتفاع نسبة التضخما كانت عميو في النظاـ السابؽ، إال أجدان ع
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ال كىػػػك مػػػاؿ  تمػػػؾ الزيػػػادات فػػػي األجػػػكر كقمػػػة إفػػػادة المػػػكاطف مػػػف ذلػػػؾ االرتفػػػاع لػػػى سػػػحبأدت إ
مريكيػػة بالرخػػاء االقتصػػادم كتكزيػػع حصػػص ماليػػة لكػػؿ مػػكاطف مػػف عكائػػد يتكافػػؽ مػػع الكعػػكد األ

جتمػع العراقػي الم كمػازاؿ ة االعمػار تقػؼ فػي مراحميػا االكلػىالنفط العراقي، كما اف عمميات إعػاد
يعػػػاني قصػػػكران  فػػػي بنيتػػػو التحيتيػػػة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الخػػػدمات األساسػػػية كالصػػػحة كالتعمػػػيـ كالمػػػأكل 

  .(1)كالغذاء
 ، كالػػذمالكاليػػات المتحػػدة األميركيػػة إلػػى العػػراؽبيػػا جػػاءت  فشػػمت كػػؿ الشػػعارات التػػي كعميػػو

بناء  ،كحقكؽ االنساف قراطيةىي نشر الديمك  مريكيةاأل سٌكقو كبار السياسييف في الكاليات المتحدة
تحقيػؽ  نظاـ سياسي ديمقراطي يجمع الكؿ تحػت كالئػو، كبنػاء نظػاـ اقتصػادم متطػكر قػادرة عمػى

فجػػػأت عمميػػػة نشػػػر الديمقراطيػػػة بػػػالقكه، فعػػػـ الخػػػراب كالػػػدمار كأينيػػػًػؾ   الرفاىيػػػة لممجتمػػػع العراقػػػي
، فػػػي ظػػػؿ اء الدكلػػػة العراقيػػػةالشػػػعب، فتػػػدٌمرت كػػػؿ بينػػػاه التحتيػػػة، كانعػػػدمت كػػػؿ كسػػػائؿ إعػػػادة بنػػػ

مريكػي بشػكؿ مخطػط لػو ألنيػؾ المجتمػع اسي التي خمقتيػا قػكل االحػتبلؿ األفكضى الصراع السي
العراقػػػي ، كالعنػػػؼ المتزايػػػد كاالرىػػػاب، كنيػػػب خيػػػرات العػػػراؽ، كاباحػػػة الحػػػدكد العراقػػػي، كغيرىػػػا. 

ف كاالنفػػػػػبلت االمنػػػػػي فػػػػالعراؽ يحتػػػػػؿ اليػػػػػـك المرتبػػػػػة االكلػػػػػى فػػػػػي الفسػػػػاد كانتيػػػػػاؾ حقػػػػػكؽ االنسػػػػػا
 فػػػي العػػػراؽ فػػػي بنػػػاء الدكلػػػة كنظاميػػػا الساسػػػي سػػػمبان أثػػػػٌر  كغيرىػػػا ىػػػذا. (2)كاالضػػػطراب السياسػػػي

 .بصكرة صحيحة
مدنيػػة  ةبنػػاء دكلػػلالعػػراؽ  لػػى مػػا تقػػدـ، شػػكمت التحػػديات الخارجيػػة كابحػػان آخػػر امػػاـإسػػتنادان إ
عػػػانى  إذ وغالبػػػأإيجابيػػػان فػػػي ة( لػػػـ تكػػػف ، إذ اف التػػػأثيرات الخارجيػػػة )االقميميػػػة كالدكليػػػديمقراطيػػػة

 ، ككصػػؿ األمػػر بػػبعض الػػدكؿ إلػػى دعػػـالداخميػػة اإلقميمػػٌي فػػي شػػؤكنوالػػدكلي ك العػػراؽ مػػف التػػدخُّؿ 
 ،كتسػػييؿ العمميػػات اإلرىابيػػة فػػي العػػراؽ، كالتػػي اسػػتيدفت مؤسسػػات الدكلػػة كالمػػكاطنيف األبريػػاء

 كالقانكف. لمقضاء عمى التجربة العراقية لبناء دكلة المكاطنة
ف عممية التحديث السياسي في العراؽ كاجيت الكثيػر مػف التحػديات منيػا: خبلصة ما تقدـ، أ

كالتحديات الخارجيػة الثقافية(،  -المتمثمة بػ)السياسية، االقتصادية، االجتماعية التحديات الداخمية 
عمميػػات ضػػغط  ة(، تمثػػؿالمتمثمػػة بػػػ)االقميمية كالدكليػػة(، كانػػت تمػػؾ التحػػديات )الداخميػػة كالخارجيػػ

                                                 
 .96-95، صلربيعي، كأخركف، مصدر سبؽ ذكرهككثر عباس ا  - 1
، مركز 79مجمة اراء حكؿ الخميج ، العددعمة، ميند العزاكم، العراؽ...حرب األيديكلكجيات كاألزمات المفت - 2

 .77(، ص2011الخميج لبلبحاث، دبي،) إبريؿ 
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السياسػي كعميػو ال يمكػف تحقيػؽ عمميػة التحػديث  إلجياض عممية التحػديث السياسػي فػي العػراؽ.
بػػػدكف تجػػػاكز تمػػػؾ التحػػػديات، كأف اسػػػتمرارىا بيػػػذا الحػػػاؿ سػػػيجعؿ مػػػف الصػػػعكبة تحقيػػػؽ عمميػػػة 

 التحديث السياسي كلتحقيؽ ذلؾ البد مف العمؿ عمى تجاكز تمؾ التحديات.
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 .2003الفصل الخامس: مستقبل التحديث السياسي في العراق بعد عام 
لػى مشػيديف  إاؽ فػي ظػؿ االكضػاع الراىنػة ينتيػي إف مسار عممية التحديث السياسي في العر 

، كيسػتند ةع الراىنػاكضػاال عممية التحديث السياسي في ظػؿفشؿ  كؿ، حكؿأليتمحكر ا .إساسييف
لى عدة فرضيات يمكننا مف خبلليا التصكر بإستمرار الكضع الحػالي كمػا إد( )المشي ىذا المحكر
إمػا .زمنية غير محددة، كنتيجة ذلؾ االستمرار ىك فشؿ عممية التحديث السياسي  لمدةىك عميو ك 

لػػػى دكلػػػة إحػػػديث السياسػػػي فػػػي العػػػراؽ كالتحػػػكؿ نجػػػاح عمميػػػة التيتمحػػػكر حػػػكؿ المحػػػكر الثػػػاني، 
لة سيادة القانكف، كدكلة المكاطنة، كتجاكز كؿ اليكيات كالكالءات الفرعية مؤسسات كاالنتياء بدك ال

، لصالح الكالء الكامؿ لمدكلة كاليكية الكطنية العراقية، كىذا ىك ىػدؼ التحػديث السياسػي الحقيقػي
لى عدة فرضيات يمكف إف تعزز مف نجػاح عمميػة التحػديث السياسػي. كيستند ىذا المشيد ايضان إ

ؤؿ الميػػـ اآلتػػي، أم المشػػاىد )الفشػػؿ إـ النجػػاح( عمػػى التسػػافػػي ىػػذا الفصػػؿ ابػػة كمػػا سػػيتـ األج
سػػنتناكؿ ىػػذا المكضػػكع بالبحػػث  ،كعميػػو لػػى الصػػحة فػػي المػػدل القريػػب كالمتكسػػط كالبعيػػد؟أقػػرب إ

أساسػييف عمػى التػكالي كالتحميؿ دراسة مستقبؿ عممية التحديث السياسي في العراؽ، عبػر مبحثػيف 
 ىما :

 الوضع الراهن.ث السياسي في ظل التحديعممية فشل : مشهد ولأل االمبحث 
 .ث السياسيالتحديعممية  نجاحمشهد  المبحث الثاني:
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 الوضع الراهنث السياسي في ظل التحديعممية فشل المبحث إإلول : مشهد 
 إلنػػو ال يمكػػف يفتػرض ىػػذا المشػػيد تراجػػع عمميػة التحػػديث السياسػػي فػػي ظػؿ الكضػػع الػػراىف،

لعممية التحديث السياسي كعممية إعادة بناء الدكلة كفقان ألسس حديثة، إف تتـ في ظػركؼ كاجػكاء 
سػػنحاكؿ االجابػػة عمػػى التسػػاؤؿ اآلتػػي، مػػا ىػػي  دراسػػة ىػػذا المشػػيد فػػي لػػذا فػػإفغيػػر مبلئمػػة لػػو. 

الحػػالي كمػػا ىػػك  نتصػػكر بإسػػتمرار الكضػػعا ـ ىػػذا المشػػيد بحيػػث يجعمنػػأبػػرز المظػػاىر التػػي تحكيػػ
، إف ىػذا المشػيد تحكمػو مظػاىر عديػدة ؟فػي العػراؽ يو كمف ثـ فشػؿ عمميػة التحػديث السياسػيعم

المظػػػاىر  أىػػػـ ىػػػذهكمػػػف  .المقتػػػرف بالفشػػػؿ عمميػػػة التحػػػديث السياسػػػي تراجػػػعجعمتنػػػا نسػػػتقرأ منػػػوي 
 :االتيالسابقة  الفصكؿ ما تـ تناكلو فيعبر إستنتاجان 

 القانوني.إواًل: استمرار الخمل في البناء الدستوري و 

مف أم دستكر ىك كضع قكاعد لمعبلقات السياسية كاالجتماعية  إف اليدؼ الرئيس    
ؽ كالحريات لممكاطنيف، كالدكر اآلخر اف العدالة كالحقكي كاالقتصادية بيف الدكلة كمكاطنييا، لضمٌ 

ر عف فإف أم دستكر يجب أف يعب كمف ثـلمدستكر يتمثؿ كضامف لمكحدة الكطنية كسيادة الدكلة، 
كما ينبغي صياغتو  ،حاجات كمطالب المجتمع كاىدافيـ مف بناء الدكلة كالنظاـ السياسي

كتشير االتفاقات الدكلية، كمنيا اتفاقيات  ،كمناقشتو كالمكافقة عميو مف قبؿ الشعب باستفتاء عاـ
الىام كجنيؼ، إلى ضركرة عدـ إعطاء قكة أجنبية الحؽ في فرض دستكر عمى بمد محتؿ، 

الرغـ مف كؿ ىذه المحددات فإف الكاليات المتحدة األمريكية بعد احتبلؿ العراؽ عاـ كعمى 
      يكليك)في المؤقت مجمس الحكـ العراقي  اءاتامت بإلغاء الدستكر العراقي كانش، ق(2003)

الدستكر االنتقالي  ككنوت المكافقة عميو بالذم تمٌ  ع قانكف إدارة الدكلة االنتقالي،، كشرٌ (2003
ب القانكف االنتقالي كفرض مف دكف مشاركة العراقييف في إبداء الرأم كقد كتٌ ، لجديد لمببلدا

. إما الدستكر الدائـ الذم اعتٌمد الدستكر المؤقت اساسان لو، فقد كٌلد في ظركؼ عصيبة (1)نحكه
الظركؼ  مف كاالستقرار كانتشار الفكضى كالخراب، فمـ تكيف، تمثمت بكجكد المحتؿ كانعداـ األجدان 

 التي كضع فييا مييئة تمامان لكتابة دستكر دائـ لمبمد.

                                                 
، بحث 2005ميشكبلت كمعكقات الميحاصصة السياسية في دستكر عاـ ، غازم فيصؿ حسيف آؿ سككتي - 1

( 2016آب  13-12مقدـ الى الندكة العممية لمجنة القانكنية في المنتدل العراقي لمنخب كالكفاءات ، اسطنبكؿ، )
 .2،ص 
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ض ايجابي مف النصكص فيٌ  دستكر العراؽ الدائـت تمؾ نتضمٌ عمى الرغـ مف ذلؾ، ك      
ؿ مشركع كما حمٌ  .الدستكرية، إذ تبٌنت ىذه الدساتير أفكاران كاسعة مرتبطة بركح الديمقراطية

مكاد كنصكص بالغة الرقي كالتقدـ قياسان بالدساتير العراقية  الدستكر العراقي الدائـ بيف طياتو
ال ينبغي كضع أم قانكف يتعارض مع مبادئ  ،كفؽ اآلتي.(1)السابقة كبالدساتير العربية

الديمقراطية كالحقكؽ كالحريات لممكاطنيف، الشعب ىك مصدر السمطة كشرعيتيا، خضكع القكات 
التكازف كالتعاكف بيف  استقبلؿ النظاـ القضائي، المسمحة لمسمطة المدنية، حظر التعذيب،

، كمبدأ التداكؿ السممي كتأكيد أىمية منظمات المجتمع المدني التشريعية كالتنفيذية،السمطتيف 
ىيمنة األحزاب الدينية كالمحافظة إال إنيا في ظؿ لمسمطة كالكثير مف النصكص الديمقراطية.

لـ ، ك فقدت كؿ ىذه المبادئ اإليجابية معناىا كأىميتيا، (2003العاـ) كالعرقية عمى السمطة منذي 
عمى كالقكمية منت المقاربة االيديكلكجية المذىبية ىيٌ . كما تكتسب المعنى الحقيقي في التطبيؽ

كف الدستكر لؤلحزاب العراقية، كانعكست ىذه الييمنة عمى مضمٌ التقميدم الخطاب السياسي 
 (2005)د الدستكرية لمدكلة الحديثة، مما افقد دستكركبمعزؿ عف أم نظرة عممية تراعي القكاع

ؿ لذا فشٌ  ،ؿ مككنات كثقافة المجتمع الذم يتسـ بالتنكع الديني كالقكميمثٌ ىكيتو الكطنية التي تي 
  .(2)ر الفجكة االجتماعية بيف اليكيات المتنكعة في العراؽالدستكر في تجسيٌ 

مجمكعػػة مػػف المضػػاميف السػػمبية التػػي دائـ العراقػػي الػػف الدسػػتكر تضػػمٌ  كعمػػى صػػعيد آخػػر،     
، فبػدالن مػف العمػؿ كاالتفػاؽ بػيف ت إلػى انعػداـ التكافػؽ كاالنقسػاـ بػيف أطػراؼ العمميػة السياسػيةدفعى 

االطػػراؼ السياسػػية عمػػى حػػؿ الفقػػرات المختمػػؼ عمييػػا، زٌاد الصػػراع السياسػػي مػػف عمقيػػا كتأثيرىػػا 
كالسبب في عدـ التكصػؿ إلػى اتفػاؽ بػيف ة خاصة. السمبي عمى المستكيات كافة كالعممية السياسي

منػافس لػو، كيعمػك عميػو كجكد دستكر آخر  االطراؼ السياسية لتعديؿ تمؾ الثغرات، يعكد ذلؾ إلى
ؽ المحاصصػة، الػذم يمػبس أثػكاب التكافػؽ كبراقػع التػكازف لتصػبح التكافقػات فػكٌ  سياسػة عمميان كىك

ممػا افقػد الدسػتكر ىيبتػو كاحترامػو  برة لمدسػتكر.ف حككمػة المحاصصػة حككمػة عػاكي الدستكر، كلتكػ
 كسيادتو عمى الجميع.

                                                 
 .95عبد الحسيف شعباف، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
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بشكؿ عاـ  عمى الكاقع العراقيسمبان انعكست التي إف ىناؾ العديد مف النتائج السمبية،      
عمى الرغـ مف تشخيص ك  ،ؿ في الدستكرنتيجة إستمرار الخمٌ  كالعممية السياسية بشكؿ خاص

ة بيف غك ف المراأمف ذكم االختصاص كاالىتماـ، إال العديد  ؿ عمى إيدممكامف ذلؾ الخمٌ 
العممية السياسية مباراةن  السياسييف كمحاكالت الشد كالجذب لمييمنة عمى السمطة، مف خبلؿ عدٌ 

، كبذلؾ تيحكـ يءى كؿ شئ كمف يخسر فييا يخسر كؿ شصفرية مف يربح فييا يستكلي عم
ساس أاساس الصراع كليس التنافس، عمى  اية اآلف عمىكلغ (2003العاـ ) العممية السياسية منذي 

 ي:أتمايكمف تمؾ النتائج السمبية . ساس المصمحة العامة أصالح الضيقة كليس عمى الم

، بسبب الخمؿ في البناء الدستكرم كالقانكني، كااللتفاؼ عمى ضعؼ المؤسسات السياسية .1
السمطات الثبلثة كبالشكؿ الذم جعؿ  ربؾ العبلقة بيفأعد الدستكرية كالقفز عمييا، مما القكا

الكفة تميؿ لصالح السمطة التنفيذية أكثر مف السمطة التشريعية بالشكؿ الذم آخر دكر 
التي تخدـ المكاطف في حياتو اليكمية كتحافظ عمى كانيف كالتشريعات أك البعض منيا الق

 . (1)استقراره مع الضغكط المختمفة عمى القضاء
ية الحقيقية المؤثرة  في عممية صنع القرار بسبب عممية التحايؿ ضعؼ المشاركة السياس .2

عمى الدستكر كاإللتفاؼ عميو كحصر فاعمية أدكاتو الديمقراطية ضمف نطاؽ تحدده الفئة 
اف بقائيا في السمطة أطكؿ مدة ممكنة، لذلؾ أصبح االنتخاب الشعبي الحاكمة نفسيا لضمٌ 

عكس االتجاىات كالخيارات السياسية المتعددة المباشر طريقان لمكصكؿ إلى الحكـ، ال ي
التي عادة ما تطرح في مرحمة المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كالمقترحة لمعالجة 

بصكرة  االنتخاب، كالسبب يعكد إلى أف التطبيقات العممية لمنصكص القانكنية الدستكرية
 .مشككىو

بركزان  (3442)عاـ الشيد العراؽ بعد  إذ غياب السمطة العقبلنية كأبراز السمطات التقميدية. .3
سي كاالجتماعي، كبيران لممؤسسات التقميدية كخاصة الدينية كالعشائرية عمى الصعيد السيا

                                                 

أحمد فاضؿ جاسـ داكد، مستقبؿ العممية السياسية كالديمقراطية في العراؽ، دراسة تحميمية في التحديات  1-
، 6، السنة 4، جامعة تكريت المجمد 6قانكنية كالسياسية، العددكآفاقيا المستقبمية، مجمة جامعة تكريت لمعمـك ال

. كينظر كذلؾ، يحيى الكبيسي، العراؽ : االحتجاجات كأزمة النظاـ السياسي، 348( ، ص2013)كانكف األكؿ 
 .15-13ص ، 2013قطر، -ة السياسات، الدكحة المركز العربي لؤلبحاث كدراس
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لى قيـ المجتمعات االكلية، كتقاطع اليكيات الفرعية كتنافر الكالءات إكتغميب االحتكاـ 
 ات متصارعة فيما بينيا. المحمية، كىك ما يفضي بالنياية إلى تقسيـ البمد الى كانتكن

 ضعؼ سمطة الحككمة المركزية كتقكية سمطات االقاليـ.  .4
 تقكية النزعة االنفصالية بيف المككنات االجتماعية.  .5
المحاصصة،  سياسة، نتيجة استمرار تطبيؽ كالتبايف الكظيفيكالمينية غياب التخصص  .6

 .كليس الدستكر العراقي
ي البمد كغياب حقيقي كفعمي لعممية التنمية السياسية الحياة السياسية الديمقراطية فتمكؤ   .7

إلف الخطكة اإلكلى لنجاح العممية السياسية الديمقراطية كعممية التنمية السياسية  في العراؽ.
يع في أم بمد كاف البد إف يتحتؿ الدستكر مركز الصدارة كاالحتراـ كتطبيقو عمى الجم

ف اليكجد شيء آ سياسة عميو. إال إنو في العراؽ كاف خر يعمك حكامان كمحككميف كا 
المحاصصة أعمى منو، كنتجية ذلؾ ىك تعطيؿ الحياة السياسية الديمقراطية في البمد  

 كشيكع حالة الفكضى.
، بسبب غياب المؤسسات الحقيقية كالرادع القانكني، كذلؾ أنتشار الفساد السياسي كاالدارم .8

 يرجع أساسو الى غياب مبدأ سيادة الدستكر.
 تشار الفقر كالبطالة كاالمية. ان  .9

 انتشار الكالءات الفرعية عمى حساب الكالء الكطني لمدكلة. .10

انتياؾ حقكؽ االنساف، بسبب غياب الرادع القانكني في العراؽ، كغياب المؤسسات الحقيقة  .11
 اصبح العراؽ مف البمداف المتقدمة في انتياؾ حقكؽ االنساف ككرامتو. إذلحماية المكاطنيف،

المسمحة خارج عف اطار الدستكر، كالتي اسيمت في اشاعت الفكضى  جاميعر المانتشا  .12
 في العراؽ. كالخراب كالعنؼ

 تدفؽ اليجرة الداخمية كالخارجية بسبب الكضع االمني كاالقتصادم المتردييف.   .13
 نتيجػةؾ كالضػعؼ كالتفٌكػ كاالربػاؾ يد السياسػي العراقػي لحالػة مػف الفكضػىض المٌشػىكذا تعرٌ    
ت المجمكعػػػات السياسػػػية، كتعٌنػػػ بػػػيففػػػي إيجػػػاد كسػػػيمة لمتكافػػػؽ كالفٌشػػػؿ ، ب تطبيػػػؽ الدسػػػتكرغيػػػا

األطراؼ المشاركة في العممية السياسية. ناىيؾ عف الفسػاد الػذم نخػر جسػد الدكلػة كأكصػميا إلػى 
حافة اإلفبلس، مع تدني أسعار النفط ككارداتو إلى مستكل جعؿ الكضع االقتصادم لمدكلة عاجزان 
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مػازاؿ العػراؽ  إذ، اف األمف الػكطنيإليفاء بمتطمبات إدارة الحياة السياسية كاالقتصادية كضمٌ عف ا
 .(1)في العالـ كفسادان  فكضىمف البمداف األكثر  حتى يكمنا ىذا، كاحدان 

ستنادان إ      لى ما تقدـ، يمكف ارجاع إستمرار الخمؿ الدستكرم كالقانكني، كغياب مبدأ سيادة كا 
 : لى إسباب عدة جكىرية، منياإلعراؽ القانكف في ا

 .أك عدـ كضكح الثقافة الدستكرية في المجتمع العراقيضعؼ  .1

طكيمة  حقب، نتيجة إلستمرار العراؽ لضعؼ االيماف بالدكلة الدستكرية المدنية الديمقراطية  .2
تحت حكـ الديكتاتكريات كأساليب الحكـ التقميدم، الذم انعكس سمبان عمى الكاقع الحالي 

 المؤسسات الديمقراطية.ك لقياـ دكلة القانكف  الحقيقية سبب غياب المميداتب

كانعداـ الثقة بيف  تيميش اليكية الكطنية كسيادة الثقافة الطائفية كالمحاصصة السياسية  .3
إذ حرصت أغمب االحزاب  كتربح السياسييف مف غياب سيادة الدستكر ،االطراؼ السياسية

السياسية عمى عدـ اكماؿ سف التشريعات التي نص عمييا كالكتؿ المشاركة في العممية 
الدستكر بغية عدـ كضع نفسيا في حرج اماـ االلتزاـ بقكاعد عمؿ ال ترغب فييا كقد 
تتسبب في فقداف الكثير مما كسبتيا بغيابيا، كتكشؼ الكثير مف االمكر في حاؿ اصدارىا، 

سياسية مرىكف بحالة الفكصى إذ بات مف الكاضح بقاء العديد مف االحزاب كالكتؿ ال
االحزاب كالحركات إحتكار كالصراعات السياسي كعدـ االستقرار المكجكدة اآلف. كما إف 

، كتدني كالييمنة عمى الجيش كاألجيزة األمنية كالشرطة لمدكائر الرسميةكالمميشيات 
انعداـ سباب الجكىرية لتفكؾ العممية السياسية ك مف األ اف ذلؾ كمو، كمستكيات المعيشة
 .، بعيدان عف األيسس الديمقراطية كالمينية في بناء كادارة الدكلةاالستقرار كاألمف

)عامر حسف فياض(، ىؿ الباحث يمكننا كضع التساؤؿ الميـ الذم تطرؽ اليو  كىنا      
دستكرنا في خطر، كيتمثؿ ىذا الخطر ىك دستكرنا ىك الخطر أـ دستكرنا في خطر؟ الصحيح 

صرار النصؼ اآلخر إكتؿ المتنفذة، ببأدعاء نصؼ ال ىمية اإللتزاـ بالدستكر ألنو لـ يعدؿ بعد، كا 
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مف ىذه الكتؿ عمى اىمية عدـ االلتزاـ، بحجة أنو لـ يعدؿ بعد، كفي الحالتيف الدستكر في 
  .(1)؟خطر. فأيف مكامف الخطر

منافس  ثؿ بكجكدالخطر عمى دستكرنا يتأتى مف الكتؿ المتنفذة في حكـ الببلد كالعباد، كيتم .1
 .المحاصصة سياسة خر لو، كيعمك عميو عمميان ىك آ
الخطر الثاني يتأتى مف مجمس النكاب، كيتمثؿ في التباطؤ إف لـ نقؿ االىماؿ في سف   .2

كثر مف أي اكجب الدستكر سٌنيا كزادت عمى التشريعات السياسية كالدستكرية الممحة، الت
 .يءز منيا شلـ ينجك  طاؿ انتظارىاتشريعان، التي  60

الخطر الثالث عمى دستكرنا يتأتى مف السمطة التنفيذية في شقيا االقكل، المتمثؿ برئاسة  .3
في غياب االكلكيات كاالفضميات في  ،كمجمس الكزراء، كيتمثؿ الخطر عمى دستكرنا ىنا

عمؿ المجمس بخصكص السياسات العامة الخارجية كالداخمية لمببلد، فميس ىناؾ افضميات 
ت في عمؿ مجمس الكزراء، بصدد مكافحة الفساد كالفقر كالبطالة، كتقديـ الخدمات كاكلكيا

ف كجدت تمؾ ا  مس المكاطف خطكة كلك كاحدة، نحك تحقيؽ العدالة االجتماعية. ك ليمٌ 
 األكلكيات فيي شعارات فقط، يصعب تطبيقو في ظؿ ىذا التصادـ السياسي.

كحٌالت دكف المجتمع، عمى عمى الدستكر كمف ثـ ك نقاط الخمؿ تمثؿ خطران أتمؾ المكامف       
 تضمنياالتي لمكاد المختمؼ عمييا اإستمرار بعض  فضبلن عفىذا .مدستكرحقيقي لتطبيؽ 
سس العدؿ أي بناء الدكلة المدنية دكلة المكاطنة القائمة عمى ستككف النتيجة ىك فشؿ ، الدستكر

ساس يو فشؿ عممية التحديث السياسي ألف أكعم. كالحرية كالمساكاة كالمؤسسية كاحتراـ القانكف
عممية التحديث السياسي ىك كجكد دستكر متفؽ عمييا مف قبؿ  الجميع، يتضمف المبادئ 

   الديمقراطية.

 ثانيًا: إستمرار إزمة الهوية الوطنية.
(، نتيجػة 2003عػاـ )المقيػا داخػؿ المجتمػع العراقػي بعػد زمة اليكية الكطنية كتعٌ أإف استمرار     

غمػب أف مػف مصػمحة التعامػؿ مػع ىػذه إالزمػة، كمػا فػي المسياسات الخاطئة لمحككمات المتعاقبػة 

                                                 
، مركز حمكرابي لمبحكث كالدراسات 1ديمقراطية العرب البحث عف اليكية، ط عامر حسف فياض، - 1

 .129ص، 2013االستراتيجية، بغداد ، 
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التػػي تترتػػب عمػػى  السػػمبيةزمػػة بغػػض النظػػر عػػف نتائجػػو ألاىػػك إسػػتمرار ىػػذه  اليػػكـ ساسػػة العػػراؽ
 المجتمػػع العراقػػي فػػي الكقػػت الحاضػػر كمسػػتقببلن، فػػإف مػػا ييميػػـ ىػػك تحقيػػؽ مصػػالحيـ الشخصػػية

زمػػة بشػػكميا الحػػالي الػػراىف نتيجػػة التغذيػػة الخارجيػػة لمعديػػد مػػف ألاكػػذلؾ تفجػػرت ىػػذه  .كالجيكيػػة
لحيا فػػي العػػراؽ ظػػؿ ضػػعؼ الػػكعي التحقيػػؽ مصػػ ،سػػابقان كمػػا نكىنػػا إليػػو  الػػدكؿ االقميميػػة كالدكليػػة

 الشعبي العراقي. 
جػانس لذا تبقى صػعكبة تحقيػؽ ىكيػة كطنيػة جامعػة فػي العػراؽ، كذلػؾ لعػدـ كجػكد مجتمػع مت    

أصبلن بسبب كجكد االنقسامات االجتماعية فيػو ذات الطبيعػة العشػائرية كالطائفيػة كالعرقيػة، كالتػي 
ف لنػا مجتمعػان يتسػـ بتعدديػة سػمبية، يقابػؿ كيضػاد المجتمػع السياسػي المػدني، كىػك المجتمػػع  -تكػكي

جابيػة تسػييـ فػي الذم يستدعي قيامو إضعاؼ الجكانػب السػمبية لمتعدديػة المجتمعيػة كبنػاء تقاليػد اي
.االشػكالية الكبيػرة أمػاـ بنػاء الدكلػة كنظاميػا السياسػي (1)تأسيس دكلػة حديثػة كنظػاـ سياسػي مػدني

إف مسألة التعددية كالتنكع القكمي كالديني كالمذىبي في العراؽ اليػزاؿ عمى أيسس حديثة. كعميو، ف
مميػػػة التحػػػديث السياسػػػي يشػػػكؿ تحػػػديان كبيػػػران مػػػف بػػػيف التحػػػديات االخػػػرل التػػػي يمكػػػف أف تيعطػػػؿ ع

انػة يسػكدىا القػانكف كيحتػؿ فييػا المػكاطف كالمكاطنػة مكٌ التػي مؤسسػات الركع بنػاء دكلػة ككذلؾ مشٌ 
بارزة كيتقدـ الكالء لمكطف عمى الكالءات الفرعيػة. كبالتػالي فػإف مػف مظػاىر فشػؿ عمميػة التحػديث 

)لكسػػػياف بػػػام( فػػػأف التحػػػديث  ككفقػػػان لػػػػ السياسػػػي ىػػػك اسػػػتمرار إزمػػػة اليكيػػػة الكطنيػػػة فػػػي العػػػراؽ.
السياسي ىػك تجػاكز إزمػات النظػاـ السياسػي أك إزمػات التنميػة السياسػية، كمػف بػيف تمػؾ أإلزمػات 
ىي إزمة اليكية. كفي العػراؽ لػـ يػتـ لحػد اآلف تجػاكز تمػؾ االزمػة بػؿ ىػي عمػى العكػس مػف ذلػؾ 

لصراع السياسػي كالحزبػي ترسخت اكثر داخؿ المجتمع العراقي كاكجدت ليا بيئة مبلئمة في ظؿ ا
ف  كضعؼ الكعي الشعبي، كمف ثـ ىي فػي حالػة تزايػد نتيجػة ذلػؾ التشػظي السياسػي كالحزبػي، كا 

 إستمرارىا سيؤدم إلى تقسيـ البمد الى كانتكنات متصارعة فيما بينيا.
 ثالثًا: إستمرار العمل بمبدأ سياسة المحاصصة.

ة المحاصصة بيف الكتؿ السياسية بيدؼ سياس مظير بإستمرار العمؿ بأسمكبيتمٌثؿ ىذا ال     
ف  استمرار النظاـ السياسي الجديد عمى طريقة تقاسـ المناصب السيادية كالمناصب الكزارية، كا 

ف ، إككما ذكرنا سابقان استمرار العمؿ بيذا االسمكب سيصبح عرفان دستكريان كما حصؿ في لبناف. 
                                                 

، 22عبير سياـ ميدم، مفيـك الكحدة الكطنية كطرؽ تعزيزىا في العراؽ، المجمة السياسية كالدكلية، العدد  - 1
 .186-185(، ص ص2005ية ، الجامعة المستنصرية، )كانكف الثاني كمية العمـك السياس
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 منذي إكؿ محطة بعد سقكط النظاـ السياسي( 2003بعد العاـ )مبدأ المحاصصة بدأ في العراؽ 
كاستمر العمؿ بو لغاية كقكمي بتشكيؿ مجمس الحكـ المؤقت عمى اساس طائفي  ةالمتمثم السابؽ،

سناد الكظائؼ بدء يةاآلف، كاصبحت القاعدة األساس ان مف التي في ضكئيا يتـ تشكيؿ الحككمة كا 
رتبة في كؿ مؤسسات الدكلة التشريعية كالتنفيذية لى المناصب االقؿ مإالرئاسات الثبلثة كنزكالن 

مممكس كشرعنت  ان الييئات المستقمة، كبيذا اصبحت المحاصصة كاقعحتى كالقضائية كاالمنية ك 
 فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ىذه المحظة.كلغاية ( 2003)ليا الممارسة السياسية منذي العاـ 

العرب نصب رئيس الكزراء مف حصة منصب رئيس الجميكرية مف حصة األكراد كمأصبح 
 .السينة العرب الشيعة كرئيس مجمس النكاب مف حصة

(، 2003إف الصيغة المشكىة التي بينيت عمييا العممية السياسية في عراؽ ما بعد العاـ )      
عف طريؽ انتياج نيج المحاصصة كاعتماد االعراؼ كالطكائؼ كالديانات كمعيار يتـ عف طريؽ 

طة بيف إعضاء النخبة السياسية، قد أسيمت في تكريس حٌدة االنقسامات الطائفية إقتساـ السم
عف أىمية  كالعرقية، بؿ إنيا امتدت لتشمؿ القاعدة االجتماعية إيضان، كتحدث)أرنت ليبيارت(

الديمقراطية التكافقية، خصكصان في المجتمعات المنقسمة ذات التنكع القكمي كالديني كالثقافي، 
األنسب إلشراؾ جميع مككنات المجتمع، كربما ينطكم ذلؾ عمى جانب مف الصحة.  بأنيا الحؿ

كلكف في العراؽ حيرفت عف ذلؾ المضمكف في ظؿ غياب قاعدة اساسية مف الثقة بيف 
الجماعات السياسية، إذ قاد تطبيؽ الديمقراطية التكافقية بصيغة مشككىو إلى إف تتحكؿ الصيغة 

االنسجاـ الى مصدر مف التكتر كالتنافر االجتماعييف، كما عمؽ ذلؾ  التكافقية مف كسيمة لتحقيؽ
مف حدة االستقطابات الطائفية كالعرقية بيف صفكؼ القاعدة االجتماعية، كترسيخ االنتماءات 
كالكالءات التقميدية.فخرج لنا إلى حيز الكجكد في ظؿ التكافقية التي تحكالت إلى محاصصة 

السياسي تغمب مصمحة اعضائو)المصمحة الجيكية(عمى حساب برلمانان مشمكالن في إدائو 
المصمحة الكطنية، كلـ يقتصر االمر عمى ذلؾ، بؿ تجاكز إلى النخب السياسية في إطار 
إنعاشيا لركح المحاصصة كمنحيا اعترافان مؤسساتيان إلى استحداث مناصب شؤكف كىيئات أك 

ي كتفصيمي عف الميمات التي ستقكـ بيا كزارات دكلة جديدة كربما ليس ىنالؾ حتى تصكر إكل
ذلؾ،  أكدكما .(1)في ىذا الجانب، ككزارة شؤكف المحافظات، كالمجمس السياسي لبلمف الكطني

                                                 
 .338-337ينظر في ذلؾ، فراس البياتي، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
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لى ىذا الكاقع الخطير إف ما أكصمنا (، )إمفيد الجزائرم)القيادم في الحزب الشيكعي العراقي
، ىك نيج المحاصصة ألزمات السياسية كاالقتصادية كاألخبلقية التي نعالى ا  ك  اني منيا اليـك

 .(1)(الطائفية كعدـ الجدية في تحقيؽ المصالحة الكطنية الحقيقية كفي محاربة الفساد المستشرم
في ، (2003)عاـالبعد في العراؽ إف ما يكصؼ الًحراؾ السياسي كالعممية السياسية  كعميو      

قدـ عممية صفقات آنية مرحمية تي عف ة بإنيا عبار ظؿ استمرار العمؿ بمبدأ سياسة المحاصصة، 
إذ لـ يكف شغؿ المناصب . مصمحة الطائفة كالمذىب كالقكمية عمى المصمحة العميا لمكطف

ف أستمرار العمؿ ك الحككمية مرتبطان بالكفاءة كاالختصاص بقدر ما يككف مداراةن لمكجاىات.  ا 
لمصمحة العميا لمكطف عمى بمبدأ المحاصصة بعيدان عف معايير الكفاءة كاالنجاز كتقديـ ا

سيـ في فشؿ عممية التحديث السياسي كبناء دكلة مصمحة الطائفة كالمذىب كالقكمية، حتمان سيي 
اـ الكفاءات، كتكزيع المراكز مأالباب ىك فتح إلف ىدؼ التحديث السياسي  المؤسسات كالقانكف،

ساس الكضع أعمى  كليسصص كالتخدكار السياسية كالنفكذ إستنادان إلى االنجاز كالكفاءة كاأل
السياسية االشكالية –. لذا تبقى سياسة المحاصصة الطائفية االجتماعي كالطائفي كالطبقي لمفرد

 الكبيرة كالتحدم الخطير أماـ بناء دكلة عراقية عمى مسار ديمقراطي مدني.
 رابعًا: إستمرار الصراعات الحزبية.

لسياسية، أدخمت المجتمع بيف االحزاب كالكتؿ اإف استمرار الصراعات الحزبية في العراؽ      
، فكاف مف مظاىر تمؾ الصراعات بيف االحزاب االنتقادات المستمرة الخطيرة زماتالعراقي في  ا

تباع سياسة التيميش كمحاكلة ابعاد كاقصاء بعضيا البعض  ضد بعضيا البعض كتبادؿ التيـ كا 
اسي كتنافس غير ديمقراطي كبالشكؿ الذم دل ذلؾ الى إحتقاف سيعف الحياة السياسية، مما أ

. إف حرب التصريحات (2)خمؽ حالة مف الشد كالجذب بيف األحزاب السياسية كالسيما القائمة منيا
كالدعاية االعبلمية كتبادؿ التيـ بيف االحزاب السياسية بإتياـ بعضيا بقيادة االرىاب أك الكالء 

لذلؾ أصبحت حالة النزاع  التناثر كالتناحر كالخراب.لغير العراؽ يفضي إلى االنقساـ كاالحتزاب ك 
أك الصراع بيف االحزاب السياسية كقادة كتميا ىي السمة الغالبة في ظؿ نزاع تنافسي جماعي 
عمى الحصص كالمنافع كالرغبة بالسيطرة كاالستحكاذ عمى إعادة تكزيع المكارد االجتماعية 

ج ىذه الصراعات كالنزاعات خمخمة الكضع الداخمي كاالقتصادية كالسياسية في العراؽ، فكاف نتا
                                                 

 .12، مصدر سبؽ ذكره، صنقبلن عف، غازم فيصؿ حسيف آؿ سككتي - 1
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كمف ثـ تعريض االستقرار الداخمي لممزيد مف االزمات التي خمقت عدـ استقرار سياسي 
كمجتمعي، ككف تمؾ الصراعات انعكست عمى افراد المجتمع كعمى حركتيـ اليكمية كاصبحنا 

اف تعمؿ بكؿ الكسائؿ عمى حماية  بذلؾ اماـ احزاب سياسية تزرع بذكر عدـ االستقرار بدالن مف
 .(1)مف المجتمع كضماف تقدموأ

الي في العراؽ يرجع إحد إسبابيا إف ىشاشة الكضع السياسي كالجمكد كالقصكر السياسي الح    
لى حمكؿ ناجحة في القضايا تؿ السياسية كعدـ قدرتيا لمتكصؿ إلى استمرار الخبلفات بيف الكإ

لمتنازع عمييا كقضايا النفط كالغاز كعشرات القكانيف المعطمة المختمؼ عمييا مثؿ المناطؽ ا
 كغيرىا مف القضايا الخبلفية. 

( أسيمت في خمؽ حالة عدـ استقرار 2003إف االحزاب السياسية في عراؽ مابعد العاـ )    
بشكمو العاـ كالسياسي بشكمو الخاص. إذ إف معظـ األحزاب السياسية اليكـ تعاني مف ضعؼ 

مفيكـ الديمقراطية كماىي إال مجرد كاجيات لشخصيات طائفية أك سياسية أك عشائرية  استيعاب
بإتجاه األفؽ الضيقة كىي بيذا غير قادرة عمى تجاكز ىذه االطارات المجتمعية أك عرقية، 
لييا كمنظمات جماىيرية تتبنى عممية التحديث رحب مما يجعميا تتعارض مع النظر إالسياسي ال

 تثبيت أركاف المجتمع.يؽ االستقرار السياسي ك المجتمعي كتحق
لـ ترتقي إلى مستكل  ف االحزاب السياسية عبر تاريخ العراؽ الحديثأالمؤسؼ  عميو، مفك      

تحديات التحديث كالتنمية السياسية، كبقيت أسيرة آليديكلكجيات قادت لمجمكد الفكرم كالعقائدم، 
حزاب كتناقضات المجتمع العراقي، كانتقؿ النظاـ لتركيبة اال فجاء النظاـ السياسي امتدادان 

 تعدديةال ذهىلكف ك  (،2003) السياسي إلى التعددية السياسية بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ عاـ
كؿ  صراع عمى السمطة كالنفكذ كالثركةاتسمت بالتناقض كال كخاصة الحزبية ىي تعددية مفرطة
ية العراقية، كفشمت االحزاب السياسالكطنية ية كاليك لة مسأىذا انعكس في تراجع كاضح في 

اف كحدة كضمٌ  عمى مرتكزات حديثة في تحقيؽ إقامة دكلة عراقية المشاركة في العممية السياسية
التداكؿ السممي لمسمطة، كتعاني مف سكء مبدأ مت في تبني األرض كالسيادة كالشعب، كما فشٌ 

 .ض الفصؿ بيف الديف كالسياسةحكـ العقبلني، كرفٌ اإلدارة كالفساد المالي، كالبعد عف معايير ال
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كثر مف عقد مف الزمف منذي العاـ الحزبي في العراؽ التي إستمرت أل إف تجربة العمؿ    
( كلغاية اآلف، ىي مدة ليست بقميمة لتحديد بعض المأخذ عمى عمؿ االحزاب السياسية 2003)

تتسـ بالضعؼ كاليشاشة، ر مف ىذه االحزاب العراقية. كيمكننا القكؿ في ىذا الصدد إف عدد كبي
فيي ال تمتمؾ قكاعد شعبية باستثناء عدد محدكد منيا، بسبب حداثتيا كعدـ تبمكر اطرىا الفكرية 

كاف مجرد أمتدادات أكلية قبمية كعشائرية ىذه االحزاب  عدد كبير مفأف كىياكميا التنظيمية، كما 
ت الثانكية االثنية كالطائفية كالمذىبية ال عمى اساس ساس االنتماءاإبنىى تنظيمو عمى  ،كطائفية

( التي 2005لعاـ ) ( مف دستكر العراؽ الدائـ7مما يتناقض مع نص المادة ) ،اليكية العراقية
يحظر كؿ كياف أك نيج يتبنى العنصرية أك اإلرىاب أك التكفير أك التطيير تنص عمى إنو)

العممية كتمكؤ سيـ ذلؾ في تشرذـ ج أك يبرر لو(. أالطائفي أك يحرض أك يمٌيد أك يٌمجد أك يرك 
فالفرد العراقي اليـك يتميز  ف.السياسية، كالتأثير بصكرة سمبية عمى أختيارات المكاطنيف العراقيي

حزاب بصبغتو كد، كصعكبة اقتناعو بما مطركح، ألف أغمب تمؾ األبعدـ الرضا عف المكج
اص عمى قيادتيا كمف ث ـ تكارث القيادة عمى صفة عشائرية أك دينية إك الطائفية كترٌبع اشخى

 ،طائفية أك قكمية، كما إف طبيعة عمميا السياسي يأخذ مفيكـ الصراع بدؿ التنافس السياسي
سببان في ظيكر التنابذية  تكان ،عـ االغمبتقميدم، كنخبيا غير كفكءة عمى األسياسي ال ياكخطاب

كليس  االت كليس مجتمع تفاعبلت، مجتمع خبلؼانفعالعراقي مجتمع مجتمع الاالمر الذم جعؿ 
الذم تعانيو كعدـ االستقرار السياسي  االرباؾ ، إف . ككما ذكرنا سابقان اختبلؼ سممي مجتمع

يقع جزء كبير منيا عمى عاتؽ تمؾ االحزاب، السيما في سياؽ تأسيس  اليكـ الساحة العراقية
تشار الفساد بكؿ اشكالو كمستكياتو، كان المحاصصة الطائفية في تكزيع المكاسب السياسية

نيا تعددية قائمة باإلساس إل .كاضعاؼ مفيكـ المكاطنة كالكالء الكطني لصالح الكالء لمجماعة
 لى عدـ االستقرار السياسي.إى كالءات متعددة، افضى أختبلفيا عم
شماؿ مككنات الشعب العراقي مف الكعمى صعيد آخر، إنيا لـ تكف احزاب مفتكحة لمختمؼ    

زمة اليكية مف جية ما كاف ليا االثر البارز في خمؽ إلى الشرؽ مإلى الجنكب كمف الغرب إ
كتعدد الكالءات الفرعية مف جية ثانية ناىيؾ عف الصراعات فيما بينيا كالتي سببت بدخكؿ 

ى لممارسات االحزاب العراقية تقكد إ العراؽ في مكجة العنؼ الطائفي المدعـك خارجيان، فمـ تكيف
نيا صاحبة السمطة أك في المعارضة  الديمقراطية سكاء في تعامميا مع االحزاب االخرل اك ككي
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السياسية أك داخؿ انظمتيا الداخمية، ما ادل إلى تمكؤ كتعثر مسار الديمقراطية كتطبيؽ مبادئو 
 الحقيقية كأىميا المحافظة عمى المجتمع كتطكره.

ف مفترضان أف تكليو األحزاب القابضة عمى السمطة إف االىتماـ الجدم الذم كاكعميو،      
فظ كحدة كتماسؾ المجتمع مف ، تححتبلؿ( في بناء ىكية كطنية مكحدةكالدكلة لعراؽ )ما بعد اال

المكاطنيف في  لغاء كافة مظاىر التمايز كالتفرقة القكمية كاالثنية كالطائفية كالسياسية، كعدٌ خبلؿ إ
ميؽ أسس المشاركة في ادارة الدكلة كتضييؽ الفجكة التي كانت االقميـ العراقي متٌساكيف، كتع

قائمة بيف الدكلة كالمجتمع، كىك ما بدأت مبلمح بسيطة كمتكاضعة لتحقيقو في أف تككف الدكلة 
زراعة أف تككف بكساطة االنابيب مرة، عبر كالسمطة كليدان شرعيان كطبيعيان مف رحـ المجتمع، ال 

 .(1)محاصصية ىي االخرل أكثر تشكىان مف األكلى –زراعة حزبية  امريكية مشكىة، كمرة أخرل
ستنادان إ     كالتشرذـ الحزبي في العراؽ كخصكصان ، فإف استمرار الصراعات الحزبية لى ما تقدـكا 

 ظاىرة غير صحية، إلنيا تؤدم في نياية المطاؼ إلى التنافر في ىذا الكقت الحرج بالذات يعد
فالك ، كالبلتجانس كالفرقة قامت عمى أيسس الحالية  السياسية الكياناتىذه االحزاب ك  إغمب سيما كا 

ف نجاح أم حزب أك أتساع فاعميتو مرٌ طائفية كعرقية  ىكف ببرنامجو السياسي ك قكمية ضيقة، كا 
لحد اآلف كعمى الرغـ مف مركر اكثر مف  لـ تكيف ىكية تمؾ االحزاب كاضحة المعالـ الكطني، إذ

إف بدأ العممية السياسية الديمقراطية في العراؽ كىك ليست بكقت قصير، كما عقد مف الزمف عمى 
العمؿ كاالتجار الحزبي بالجانب الطائفي كالفئكم لف يخدـ مصمحة الكطف، كسيٌكلد شرخان في 

التي  الكبيرة كعميو، يمكف القكؿ إف كاحدة مف المشكبلت تيتو بدالن مف تكحيده.جسد البمد كتش
لى مجتمع الدكلة المستقرة ىي ة بناء الدكلة كاالنتقاؿ الصحيح إسراع في إعاداعاقت عممية اال

 مشكمة الصراع كالتشرذـ الحزبي.
 خامسًا: غياب أو ضعف دور وفّعالية المجتمع المدني.

عاـ البعد  كاقع المجتمع المدني في العراؽإلى السابقة، ؿ ك ف أشرنا في الفصألقد سبؽ لنا       
العشرات مف  تكعكدعدد كبير دت تشكيؿ رغـ مف إف الساحة السياسية شيٌ ، كعمى ال(2003)

ف دكرىا لـ يكيف أديمقراطي الحاصؿ في العراؽ، إال منظمات المجتمع المدني نتيجة االنفتاح ال
ككانت ذات فائدة محدكدة جدان عمى الرغـ مف كجكد اآلآلؼ الساحة السياسية  كحقيقي فيفاعبلن 

                                                 
 .68عبد عمي كاظـ المعمكرم، مصدر سبؽ ذكره ، ص - 1
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 كف تٌغمب فائدة أصحابيا عمى فائدة مف تفترض تمثيميـ أك مساعدتيـ،مف ىذه المنظمات. كل
 في الجيكد التحديثية كالتنمكيةمييف شيد انتكاسان كتراجعان كبيران كشركاء فعٌ جعؿ تمؾ المنظمات ت

داء كاحد مف أىـ كبيرة مف ىذه المنظمات فٌشمت في أفإف نسبة  ككاف دكرىا ىامشيان كمتشرذمان.
كالقانكف، كالتزاميا /السمطة كمدل التزاميا بالدستكر مقة بكجكب مراقبة أداء الدكلةادكارىا، المتع

 .حرية التعبيرة حقكؽ االنساف كالتعددية ك بكاجباتيا فيما يتعمؽ بحماي
إف  جكىر المشكمة التي تييمف عمى المشيد التنمكم لمنظمات المجتمع المدني في العراؽ      

إالطر أنيا مايزاؿ الكثير منيا يعمؿ عبر البناء المؤسسي فييا، إال ىك أنو عمى الرغـ مف حداثة 
إذ إف العديد مف ىذه المنظمات قد تشكمت عف طريؽ االحزاب السياسية  اك القيـ التقميدية.

العراقية الجديدة التي تكاجدت عمى الساحة السياسية لتصبح ىذه المؤسسات ممحقان مف ممحقات 
ك الدينية أك العرقية أك المذىبية ر لبعض القكل كالتجمعات القبمية أعبيإنيا كانت تاألحزاب، كما 

كاستنادان لشركط المكاطنة كحقكؽ اإلنساف فإف جميعيا ادعت كصبلن بيا  المختمفة في العراؽ،
كلكننا نحسب أف لمكاصفات المكاطنة إبعادان تتجاكز اإلطراؼ العشائرية كالطائفية كالمذىبية كحتى 

معنى أف يككف الكالء لممبدأ إذ إف غالبية ىذه المؤسسات تأسست أصبلن تحت السياسية، كب
مسميات قد تبتعد عف ىذه االسس)أيسس المكاطنة( حيف تككف ىكيتو دينية معينة إك سياسية 

 .(1)محددة
يح إف إنخراط فبل يزاؿ التقميدم اليكـ في العراؽ يطغى عمى الحديث كالعصرم، صح     

السياسية يمثؿ الشرط )المؤسسة العشائرية كالمؤسسة الدينية( في العممية ةالمؤسسات التقميدي
لمحراؾ االجتماعي الذم يمثؿ بدكره الشرط البلـز لمحراؾ السياسي المطمكب لمتحكؿ البلـز 

الديمقراطي، إال إف طغياف منظكمة القيـ التقميدية لتمؾ التنظيمات عمى منظكمة القيـ الديمقراطية 
بكجو تحقيؽ السمكؾ السياسي المدني لمدكلة العراقية التي تمر بمرحمة تحكؿ  قد كقؼ حائبلن 

.إما المكاطف الذم انتسب ليذه المؤسسات فقميؿ منيـ كاف انتسابو منطمقان مف أصؿ (2)ديمقراطي

                                                 
، 31عبد الجبار احمد عبداهلل، مستقبؿ مؤسسات المجتمع المدني في العراؽ، مجمة العمـك السياسية، العدد  - 1

 .93ص ،2005مـك السياسية، جامعة بغداد، كمية الع
احمد غالب الشبله، شركط التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، رؤية مستقبمية، مركز المستقبؿ لمدراسات  - 2

 عمى الرابط اآلتي: دكليةالمعمكمات ال(، شبكة 2015/ 2/5االستراتيجية،)
http://mcsr.net 

http://mcsr.net/
http://mcsr.net/
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ديمقراطي كحقكقي لككف تمؾ المؤسسات اصبحت جسران إلغراض خاصة. كعمكمان فأف القميؿ مف 
حاز عمى خصائص كمكاصفات المجتمع المدني، فعمى الرغـ مف الكـ اليائؿ ىذه المؤسسات قد 

 .(1))كىي في ازدياد( مف عدد منظمات المجتمع المدني إال إف الناشط منيا ىك عدد قميؿ جدان 
إف غياب أك ضعؼ إداء مؤسسات المجتمع المدني يعني اضعاؼ المسار الديمقراطي كفتح     

كي تشييد الكاقع عمى اختبلفيا سكاء كانت تسمطية إـ سمطكية إـ المجاؿ لمطركحات االحادية ل
شمكلية كالتي ستككف النقيض تمامان لبناء الديمقراطية، كما أف غيابيا سيؤدم لكجكد نمط مف 

لى التشكيؾ باآلخريف كعدـ إلشاعة نكع مف السمككيات يستند إ الثقافة السمبية إذ قد يؤدم
بيف الحاكـ كالمحككـ كجعؿ المكاطف تابع ابدان كدكمان لمدكلة في كؿ األعتراؼ بيـ كزيادة الفجكة ما

جكانب حياتو كليس أف يككف ىك الرقيب عمييا، كما أف غياب مؤسسات المجتمع المدني سيعمؽ 
 .(2)مف مشكمة الكحدة الكطنية كاالندماج الكطني في الدكلة

ذا اردنا إف نككف دقيقييف أكثر فأنو يمكف القكؿ بأف     المجتمع المدني ىك البيئة الطبيعية  كا 
كرحـ بناء الديمقراطية كالنظاـ السياسي الديمقراطي ىك االطار السياسي الحي إلنماء مؤسسات 

فإف الفشؿ في بناء مؤسسات مجتمع مدني حقيقية في العراؽ تعمؿ  كمف ثـ  .(3)المجتمع المدني
يقة، سييسيـ في إعاقة بناء نظاـ سياسي ضمف أيطر مدنية حديثة بعيدان عف االطر التقميدية الض

ستمرار طغياف التقميدم عمى الحديث  ف فشؿ بناء نظاـ سياسي ديمقراطي كا  مدني ديمقراطي، كا 
 كالعصرم، يعني فشؿ عممية التحديث السياسي.

 سادسًا: استمرار تردي الوضع االمني.
ية كمعدالت الجريمة كالخطؼ. إف تردم الكضع األمني كارتفاع نسبة العنؼ كاالعماؿ االرىاب    

قكة عف  ةبديمقكة كانتشار المميشات المسمحة المرتبطة بالكتؿ السياسية كالتي أصبحت تشكؿ 
ىي التي  بكصفياالدكلة فتطبؽ قكانينيا الخاصة، فمنطؽ المميشات يتناقض مع منطؽ الدكلة 

لديمقراطية التي مف مع منطؽ اذلؾ ، كما يتناقض لمقكةحؽ االستخداـ الشرعي كحدىا تحتكر 
بيف اركانيا تسكية الخبلفات بالطرؽ السممية كعبر القنكات المؤسسية كبعيدان عف استخداـ العنؼ 

                                                 
 .92لجبار احمد عبداهلل، مستقبؿ مؤسسات المجتمع المدني في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره، صعبد ا - 1
 .93ص ،لمدني في العراؽ، مصدر سبؽ ذكرهعبد الجبار احمد عبداهلل، مستقبؿ مؤسسات المجتمع ا - 2
 .90ص، المصدر نفسو - 3
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لى صدمات كبيرة كعديدة أربكتو أدل إلى تٌعرض المكاطف العراقي إ .(1)أك التيديد بأستخدامو
جزاء كبيرة مف بنية العراؽ أأك عمى االقؿ التفكير بيا، كما أسيمت بتدمير  كدفعت بو إلى اليجرة

 التحتية.
رقمػة بنػاء في عالمتردم اليـك ىك أحدل المشكبلت الكبيرة التي أسيمت مني األ لكضعاإف       

االسػتقرار االمنػي يػنعكس عمػى االسػتقرار السياسػي  إف إذمف كاالسػتقرار، دكلة عراقية يسكدىا األ
 ائقان كبيران في كجو الحككمة العراقيػة، كاحيانػان كاالقتصادم كاالجتماعي، كالمشكمة االمنية تشكؿ ع

بقصػػد التػػربح السياسػػي مػػف  منيػػةفييػػا ىػػي نفسػػيا سػػبب فػػي المشػػكمة األقػػكل التكػػكف الحككمػػة اك 
 .مفغياب األ

، إف أغمب ساسة العراؽ اليـك يػركف إف سػمبية الكضػع السياسػي متأتيػة مػف ككما ذكرنا سابقان     
إف سمبية الكضع االمني متأتية مف تفاقـ سمبية  تت كقائع االحداثألمني، فيما أثبسمبية الكضع ا

ظػػاىرة أمنيػػة ذات أسػػباب سياسػػية، أم إف مػػا يحػػرؾ ىػػك الكضػػع السياسػػي، فػػالعنؼ فػػي العػػراؽ 
العنؼ كالصراع المسمح في المدف العراقية عكامؿ سياسية مرتبطة بصكرة رئيسػية بتكزيػع السػمطة 

 ىػػػك السياسػػػي االخػػػتبلؼ كىػػػذااخػػػتبلؼ تكجياتيػػػا كانتماءاتيػػػا.  كالثػػػركة بػػػيف القػػػكل العراقيػػػة عمػػػى
 ىنػػاؾ ذكػػره سػػبؽ عمػػا فضػػبلن  .كالبعيػػد القريػػب المسػػتقبؿ فػػيك  حاليػػان  االمنػػي لمكضػػع تػػأزيـ عامػػؿ
 العسػػكريةك  االمنيػػة اتالمؤسسػػ خضػػكع لػػىإ اسػػتنادان  االمػػف، حفػػظ عمػػى الجػػيش قػػدرة فػػي تشػػكيؾ
 الطائفيػػة التقسػػيمات كفػػؽ عمػػى الفػػائزة، السياسػػية الكتػػؿ بػػيف كالمناصػػب الحصػػص تكزيػػع لسياسػػة
 مػف الداخميػة ككزيػر السػنة العػرب حصػة مػف ىػك الػدفاع كزيػر منصػب فإ إذ ،لممناصب كالقكمية
 الكػػرد حصػػة مػػف فيكػػكف الداخميػػة يػػرز ك  كنائػػب الجػػيش اركػػاف رئػػيس مػػاإ ،الشػػيعة العػػرب حصػػة
 الكميػػة طػػبلب عػػدد كحتػػى بػػؿ ية،العسػػكر  كااللكيػػة الفػػرؽ الػػى ادنػػى حتػػى الحصػػص فكػػرة كتنػػزؿ

 لػف العراقية العسكرية المؤسسة اف يرجحكف الخبراء بعض جعمت مجتمعة االمكر ىذه ،العسكرية
 كالقػػكمي المػػذىبي تنكعيػػا كفػػؽ عمػػى كعناصػػرىا سػػبلحيا سػػيتكزع بػػؿ االمػػف، لحفػػظ عػػامبلن  تكػػكف
 المسػمحة القػكات تتكػكف اف عمػى الػدائـ العراقػي الدسػتكر مػف التاسػعة المادة كنصت ىذا ،كاالثني
 اك تميػز دكف تماثميػا ك تكازنيػا يراعي بما العراقي، الشعب مكٌكنات مف األمنية كاألجيزة العراقية
 التقاسػػػػـ ألسػػػػس األمنيػػػػة كاألجيػػػػزة المسػػػػمحة القػػػػكات خضػػػػكع يسػػػػتبطف الػػػػنص ىػػػػذا إف ،اقصػػػػاء

                                                 
اطية في العراؽ، القيكد كالفرص، مركز حسنيف تكفيؽ ابراىيـ كعبد الجبار احمد عبداهلل، التحكالت الديمقر  -1

 .23،ص2005الخميج، ابكظبي، 
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 كأ اثنػي كأ كفئػكمأ حزبػي تكجػو مأ فػكؽ المسمحة القكات تككف اف بغيين فحي في كالمحاصصة
 .(1)قكمي
كعميو، فاالستقرار السياسي في التحالفات بيف القكل السياسية العراقية يعني استقرار الكضع      

األمنػػي، كاالخػػبلؼ بينيػػا يفضػػي الػػى حالػػة عػػدـ اسػػتقرار إمنػػي. كخصكصػػان إف إغمػػب االحػػزاب 
ف كجػػكد (2)ا كمصػػالحياتيػػدد بيػػا فػػي حالػػة عػػدـ تحقيػػؽ اىػػدافي عراقيػػة ليػػا تنظيمػػات مسػػمحةال . كا 

 .(3)كالمؤسسات قؿ تشكيؿ دكلة القانكفلمسمحة ييدد بناء جياز أمني كيعرٌ المميشات ا
سػػػتنادان إلػػػى ماتقػػػدـ     رتفػػػاع نسػػػبة العنػػػؼ كاالعمػػػاؿ فػػػإف إسػػػتمرار تػػػردم الكضػػػع األمنػػػي كأ، كا 

جعمنا بعيػديف كػؿ المسمحة في العػراؽ سػي المجاميعاالرىابية كمعدالت الجريمة كالخطؼ كانتشار 
اء المقػػاييس العقبلنيػػة السياسػػية لعمميػػة التحػػديث السياسػػي كاالسػػراع بعمميػػة إعػػادة بنػػػالبعػػد عػػف 

 . ةعممية السياسياللى فشؿ الدكلة، كبالتالي سيفضي ذلؾ إ
 السياسية.السمطة مأسسة غياب  سادسًا: 

قياـ بنية مؤسسية  ف يقطع شكطان ميمان نحكأف العراؽ قد تمكف مف أعمى الرغـ مف      
ككذلؾ كالمستقمة كالحزبية كمنظطمات المجتمع المدني كالقضائية )الييئات التشريعية، التنفيذية، 

قرار كالفعالية بسبب غياب لى االستإف تمؾ المؤسسات ال تزاؿ تفتقر أ( إال كضع دستكر دائـ لمبمد
ؤسسات خاضعة عؿ تمؾ المساسية مف الثقة بيف اعضاء النخبة السياسية الحاكمة كجأقاعدة 

 الشممية مما افرغ القيمة الديمقراطيةالعجز ك مر الذم اصاب عمميا باألساكمات، ملمتكافقات كال

                                                 
، العراؽ إلى أيف .. التنمية السياسية اـ الديمقراطية؟ صحيفة الكطف، شبكة المعمكمات السعد نجيب محمد - 1

 عمى الرابط اآلتي: الدكلية
etails/15487http://alwatan.com/d 

 (، شبكة18/5/2016حمد جاسـ محمد، مستقبؿ كحدة العراؽ ما بعد داعش، شبكة النبأ المعمكماتية)- 2
 عمى الرابط اآلتي :لدكلية المعمكمات ا

http://www.annabaa.org 
ألمريكي في العراؽ، مجمة جامعة تكريت لمعمـك أسعد عبدالكىاب عبدالكريـ، مستقبؿ الكجكد العسكرم ا - 3

 .366(،ص2007، )حزيراف14جامعة تكريت، المجمد  6اإلنسانية، العدد

http://alwatan.com/details/15487
http://alwatan.com/details/15487
http://www.annabaa.org/
http://www.annabaa.org/
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مف ىنا يصعب الحديث عف التحديث السياسي في ك  .)1)لتمؾ المؤسسات مف مضمكنيا الحقيقي
 .(2)غياب اليياكؿ المؤسسية لبناء الدكلة الحديثةظؿ 

 فة السياسية.سابعًا: ضعف الثقا
لثقافة السياسية ىي اكثر المستكيات عمقان، كالتربة األكثر صبلحية لغرس البذكر النابتة اإف     

كاف الثقافة السياسية كعادة اخبلقية ال تتغير بسرعة  -بحسب فكككياما -لممؤسسات الديمقراطية
كف اماـ النتيجة المنطقية نما مع تقدـ االجياؿ مف خبلؿ انتقاؿ التقاليد كاالعراؼ، فأننا سنكا  ك 

كبناءان عمى المعطيات السابقة الذكر بأف التحكؿ الديمقراطي في العراؽ لـ يتحقؽ بعد ألنو لـ 
االستعداد النفسي كالذىني البلـز إلنضاج إف يجد الشركط المكضكعية المبلئمة إلنباتو ال سيما 

ييا عمى صعيد الفكر ينضجيا كينمٌ المشركع الديمقراطي، فبل ديمقراطية مف دكف كعاء يحتكييا ك 
في مرحمة التحكؿ نحك الديمقراطية كلكننا يمر ف اآل العراؽ اف نا القكؿيمكن، ك كالسمكؾ كالممارسة

كما نعتقد أف التحكؿ الديمقراطي في العراؽ لف يتحقؽ في  .)3)لسنا في مرحمة تحكؿ ديمقراطي
 .اكثر مف جيؿ كلعقكد عديدة الحقةلى إ -عمى اقؿ تقدير-المستقبؿ القريب بؿ انو يحتاج 

خطيرة كميمة تتعمؽ بالجانب في العراؽ ىي إشكالية الثقافة السياسية  ضعؼ شكاليةإ إف    
ىؿ يمكف تكقع احبلؿ ثقافة ديمقراطية بما ، بعد سنكات طكيمة مف الثقافة التسمطية إذالفكرم 

قافة المحممة بمفاىيـ االنفراد بالرأم محؿ تمؾ الث تحممو مف مفاىيـ التسامح كاحتراـ الرأم االخر
 .؟كتحقير الرأم االخر كاضطياد المعارضيف لمرأم الكحيد

التي تتصدر القيادة ( 2003في العراؽ بعد العاـ )كما إسيمت النخبة السياسية الجديدة       
بميمة فة السياسية، كالتي يفترض عمييا أف تقـك االسياسية العراقية مف تعميؽ مشكمة ضعؼ الثق

إلف ىذه النخبة في االصؿ ىي غير  كلكف ذلؾ لـ يتحقؽ لحد اآلف ثقافة سياسية ناضجة،بناء 
 .  متجانسة، فكيؼ يمكف القياـ بيذا العمؿ؟

                                                 
 احمد غالب الشبله، شركط التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، رؤية مستقبمية، مصدر سبؽ ذكره. - 1
، 2/7/2013، 4141ار المتمدف، العددعبدالكىاب حميد رشيد، إشكالية التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، الحك  - 2

 عمى الرابط اآلتي: الدكليةشبكة المعمكمات 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36673 

 تقبمية، مصدر سبؽ ذكره.احمد غالب الشبله ، شركط التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، رؤية مس - 3

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36673
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36673
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كتبرز  مجمكعة مف الظركؼ المتشابكة كالمتسارعة الداخمية كالخارجية،إف ىناؾ  فضبلن عف     
ف ىذه إ، كالسكف كالتعميـ الفقر كالبطالة الصحةفي المقدمة قضايا المعيشة كاألمف كالعمؿ ك 
غؿ الرأم العاـ زالت تشٌ  كال النظاـ السياسي السابؽالقضايا الممحة شيدت تدىكران قبؿ كبعد سقكط 

لقد سئـ الشعب العراقي الحرماف كالضغكط كالحركب كالقمع  ،لى المجتمع الدكليإالمحمي اضافة 
تمؾ إف  ،ةيالمعيش االكضاع الرىاب كاالمية كتردمكا المنظـ كالحصار االقتصادم كالعنؼ

 المحمية الفرعية األنظمة نحك المتجية لى التمسؾ بالثقافات الفرعيةإالعكامؿ دفعت الفرد العراقي 
جعؿ ىذا صعكبة التقبؿ  ،السياسي النظاـ دكف مف كالمنطقة كالقكمية كالعشيرة القرية مثؿ

 كفي مقالة الباحث العربي .(1)كضعؼ الثقافة الديمقراطية لمممارسة الديمقراطية بفعؿ تدني الكعي
ات بشأف طبيعة أنظمة الحكـ في "الشرؽ االكسط" مؤكدان يمنتصؼ الخمسين( شارل عيساوي)

)كالعراؽ جزء منو( الثقافية كاالقتصادية في الشرؽ األكسط -  أف األرضية االجتماعية عمى
عؿ الديمقراطية السياسية قادرة عمى تثبيت جذكرىا مازالت تفتقر لمعمؽ الذم يؤىميا عمى أف تج

 .(2)تستطع أف تتطكر عمييا ىحت
اماـ  كبيرة فإف كضعية الثقافة السياسية الحالية في العراؽ، تشكؿ أيضان اشكالية  كعميو       

 ،طيماـ عممية التحكؿ الديمقراأجديد ككذلؾ تيشكؿ عائقان كبيران نظاميا السياسي اللدكلة الجديدة ك ا
عادة بناء الدكلة ىي ليست مسألة سيمة كبسيطة، بؿ أنيا أكثر تعقيدان مف بناء الدكلة ذاتيا، أإلف 

 .نقاض" الدكلة القديمة المنيارة بمؤسساتيا كقيمياأ لككف عممية إعادة البناء تجرم عمى "
 ثامنًا: تراجع وضعف النمو االقتصادي.

كضعؼ النمك عمى الصعيد االقتصادم كاالعتماد  ( تراجع2003العراؽ بعد العاـ )شيد        
تطكير كتحديث القطاعات اآلخرل  ىك النفط دكف اآلخذ بالحسبافعمى اقتصاد آحادم الجانب ك 

كالسيما القطاع الصناعي كالزراعي مما حكلت الكثيريف مف الذيف يعممكف في كبلىما إلى البطالة 
ؿ كظيفي آخر، كمف ثـ زاد مف نسبة المطالب كتركٌيـ العمؿ الحر لعدـ فائدتو كالبحث عف عم

                                                 

الدكلية ، شبكة المعمكمات (5/12/2003شيرزاد النجار، إشػػكاليات الدستكر كاالنتقػػػػاؿ الػػػى الديمقراطيػػػػة،) -1
 عمى الرابط اآلتي: 

rzad.htmhttp://www.althakafaaljadeda.com/312/she 
 .8مصدر سبؽ ذكره، ص عبدالكىاب حميد رشيد،نقبلن عف  - 2

http://www.althakafaaljadeda.com/312/sherzad.htm
http://www.althakafaaljadeda.com/312/sherzad.htm
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ماـ تزايد تمؾ المطالب أصبحت ركرة  تكفير العمؿ المبلئـ ليـ كأالشعبية المطالبة الدكلة بض
الدكلة عاجزة عف تحقيقيا لضخامتيا كتزايدىا كخارج إمكانياتيا المتكفرة مما خمؽ أزمة مجتمعية 

كعدـ إتماـ المشاريع انتشار ظاىرة الفساد  ، فضبلن عفانعكست عمى الكاقع العاـ لممجتمع
 . (1)المطمكبة، مما يعكس حالة مف الشمؿ االجتماعي متزامنة مع انتشار الفقر

التراجع غياب الفمسفة االقتصادية ك ظؿ كعميو، ال يمكف الحديث عف بناء دكلة ديمقراطية في     
خفاض معدالت النمك كاالنتاج االقتصادم الكبير في العراؽ، كانخفاض مستكل دخؿ الفرد كان

كضعؼ التصنيع كاالعتماد عمى النفط فقط في ادارة ميزانية الدكلة كاىماؿ القطاعات االخرل 
بشكؿ  أديرتمثؿ الزراعة كالصناعة كالتجارة كالسياحة كالتي يمكف اف تزيد مف مكارد العراؽ لك 

ت العراؽ المالية.لذا فأف ازما ستحؿ الكثير مفظيت بإىتماـ كبير مف قبؿ الدكلة صحيح كح
تحديان كبيران إماـ عممية إعادة بناء الدكلة كعممية التحديث السياسي  شكؿيم  التراجع االقتصاد

ف استمر ذلؾ التراجع عمى ىذا المنكاؿ، سيفضي بالنتيجة إلى فشؿ عممية التحديث  فييا، كا 
تصادم. كعميو فإف مف السياسي إلف التحديث السياسي يرتبط بعبلقة طردية بالجانب االق

متطمبات التحديث السياسي الضركرية كالميمة ىي المتطمبات االقتصادية، كالتي تتمثؿ في زيادة 
كمحاربة تنكيع مصادر االقتصاد النمك كارتفاع معدالت دخؿ االفراد، كتشجيع حركة التصنيع، 

 الفقر كالبطالة.
 غياب الحوار والمصالحة الوطنية.تاسعًا:

يث السياسي لف يتـ في صكرتو الحقيقية في ظؿ االضطراب كالفكضى كالتناحر إف التحد   
سان عمى معراؽ قد قٌمب األمكر رألكعدـ االعتراؼ باآلخر. كخصكصان إف االحتبلؿ االمريكي 

مطات االحتبلؿ الجيش كاالجيزة كتـ تدمير مؤسسات الدكلة كحٌمت س عقب، كفقد العراؽ سيادتو
ـ كتسريح العديد مف العامميف في تمؾ المؤسسات، مما زٌاد مف نسبة منية ككزارة االعبلاأل

الدكلة. كظٌير االنقساـ قبؿ  لى مرحمة ماجدان، كاعيد العراؽ إ العاطميف عف العمؿ كبإعداد كبيرة
الذم اكجد صراعان مريران داخؿ العراؽ. ككسط ىذا االنقساـ السياسي كالصراع السياسي 

االطراؼ السياسي في العراؽ التي تدعي كؿ منيا انيا تمثؿ طرفان معيف  كاالتيامات المتبادلة بيف
مر مف آثار سمبية عمى االكضاع الداخمية في الببلد كعمى تمع العراقي، كما يمقٌيًو ىذا األمف المج

                                                 
 .211مصدر سبؽ ذكره، ص ،2003االستقرار المجتمعي في العراؽ ما بعد  ـأحمد فاضؿ جاسـ داكد، عد -1
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، التي ىي مصالحة سياسية في حقيقيتيا كجكىرىا، ()عبلقاتو الخارجية، تطرح المصالحة الكطنية
ة ممحة لبلتفاؽ عمى مشركع كطني إلنياء دكامة العنؼ كالفكضى كاالتجاه نحك نفسيا كضركر 

بناء الدكلة عمى اسس كطنية سميمة. اتخذ ممؼ المصالحة الكطنية طابعان رسميان كذلؾ عندما 
ف مشركع المصالحة الكطنية ( إ2006في العاـ)  )نوري المالكي(إعبلف رئيس الكزراء السابؽ

اساسييف، أكليما إنشاء ىيئة كطنية عميا تعرؼ بأسـ الييئة الكطنية العميا  كالذم يقكـ عمى ركنيف
كـ عمى أساسيا لممصالحة الكطنية، كثانييما إنشاء العديد مف اآلليات كالكسائؿ تمثؿ مبادئ تق

ف المصالحة الكطنية في العراؽ كاجيت تحديات عدة منيا الطائفية السياسية ىذه العممية. إال أ
لطائفي كالقكمي، كطغياف شعكر االنتقاـ لدل بعض االطراؼ السياسية كعدـ ثقتيـ أم التحزب ا

ح الذم يخدـ ببعضيـ البعض، كالرؤية السياسية لؤلحزاب التي ال تتسـ بالشمكؿ كاإلصبل
الشأف السياسي كاألزمات المكركثة ككذلؾ التدخؿ الدكلي كاالقميمي في  تكبلالجميع، كتراكـ المش

التركيبة االجتماعية غير المتجانسة لمشعب العراقي كضعؼ مؤسسات الدكلة  عفالعراقي، فضبلن 
التحديات . كالكثير مف تمؾ (1)السمطكية، كما رافؽ الدستكر العراقي الجديد مف أخطاء جكىرية

ساسية في فشؿ العديد مف الكطنية، قد يككف ىك المشكمة األ التي كاجٌيت مشركع المصالحة
(، إلف تمؾ البرامج 2003نية التي تـ التعامؿ بيا في العراؽ منذ العاـ )برامج المصالحة الكط

كانت بالمجمؿ تتعامؿ مع نتائج المشاكؿ كليس مع المشاكؿ نفسيا كجذكرىا، لذا فأف فعاليات 
تنتيي عند انتياء الفعالية المصالحة الكطنية، كالتطمينات كالكعد التي كانت تنبثؽ عنيا كانت 

                                                 
  أف المصالحة الكطنية تعني مف ضٌمف ما تعنيو، بأنيا عممية شاممة تضـ البحث عف الحقيقة، كالعدالة كالعفك
التعافي مف قبؿ جميع االطراؼ التي قد تككف نشبت بينيا صراعات ليذه األسباب أك تمؾ، فيي تتضمف البحث ك 

عف بدائؿ لبلنتقاـ، كال شؾ أف انتياج مثؿ ىذا المنحى الفكرم لو حسناتو، فإيجاد بديؿ لئلنتقاـ إنجاز ال يستياف 
رعة بعد تمزقيا جراء نزاع عنيؼ، عمى أسس مف أم انيا عممية بناء عبلقات جديدة بيف األطراؼ المتصا بو.

الحكار كالتسامح كالعفك كالتعكيض كالمحاكمة كاحتراـ حقكؽ الضحايا كالمتيميف عمى حد سكاء، كعدـ تكرار 
اخطاء الماضي بما يؤدم إلى تحقيؽ التعايش السممي كنزع األسباب الجذرية التي تؤدم إلى النزاع بغية عدـ 

حبلؿ السبلـ كاالتفاؽ عمى األشياء المختمؼ عمييا تكراره مرة أخرل، في ي تعني إنياء الخصكمة كاالقتتاؿ كا 
عيسى اسماعيؿ عطية، دكر المصالحة  ينظر في ذلؾ،. كتكفير االستقرار لمبمد كاالبتعاد عف الثأر كاالنتقاـ

الدراسات الدكلية، جامعة ، مركز 44الكطنية في تفعيؿ السياسة الخارجية العراقية، مجمة دراسات دكلية، العدد 
فييؿ جبار جمبي، المصالحة الكطنية في العراؽ، دراسة سياسية حكؿ  الكضع كأيضان، .105، ص 2010بغداد، 

 5، ص2014دىكؾ،  -، خاني لمنشر كالتكزيع، العراؽ2003العراقي بعد 
 .7-6، ص صمصدر سبؽ ذكرهفييؿ جبار جمبي،  - 1
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لسبب أك  نات سياسية أخرل فاعمة في الدكلةالرفض كالعرقمة مف قبؿ مكك أك تصطدـ ب نفسيا
فشاؿ استقبللية الدكلة  آلخر، كنتيجة طبيعية لمعمؿ بمنطؽ االثنيات، كالخكؼ مف اآلخر كا 

مجتمع، مما يعني كفاعمية الدستكر، كىك ما قاد إلى ضعؼ عاـ في الثقة بالدكلة مف قبؿ ال
ي فيما يخص برامج المصالحة، كىك تقكية الدكلة، كتعزيز قدرات ساسضركرة االلتفات إلى أمر أ

نظاميا السياسي عمى التفرد باالكراه )القكة(، كتنفيذ القرارات ميما تطمب إمضائيا مف غضب 
فئات عمى أخرل، إلف اليدؼ ىك الدكلة في النياية كليس المككنات، حقكؽ المككنات آمنة بظؿ 

 .(1)س في الخنادؽ االثنية دفاعان عنياالدكلة أكثر مف تشتتيا كالتمتر 
إف غياب أك ضعؼ الحكار الكطني إف كجد فإنو ال يرتقي إلى مستكل كعمى صعيد أخر،      

نما يكتفي فقط بترحيميا مما زٌاد مف تعمقيا اكالن كشمؿ  أيجاد الحمكؿ الكفيمة بإنياء األزمات كا 
كرىا مجددان عمى السطح جميعيا في حاؿ المعالجات البلحقة ثانيان بسبب تراكميا، كمف ثـ ظي

ظيكر أزمة جديدة أخرل. كبالتالي أخفقت المصالحة الكطنية في إيجاد المخارج كالمعالجات 
النيائية لمكثير مف اإلزمات، كما إنيا فشمت في تحجيـ دكر االحزاب السياسية التي تدفع بإتجاه 

قناعيا نحك الحشد لمبناء كا لعمؿ كالتطكر كليس نحك االقتتاؿ، فمـ تكف تحشيد الشارع طائفيان كا 
المصالحة الكطنية حقيقية بالمستكل المطمكب تٌضمف العيش بسبلـ لمجميع كال ترتقي إلى مستكل 

 .(2)المصالحة النيائية التي تحقؽ السمـ األىمي كاالجتماعي المطمكب
 لىإ تفضي بحيث قيقيةكح شاممة عراقية كطنية مصالحة قياـ عدـ إف ماتقدـ، لىإ كاستنادان     
 السياسية القكل جميع تقبميا التي كاآلليات الرئيسة، المبادئ يتضمف كطني ميثاؽ كأ اتفاؽ

 السياسي. التحديث عممية افشاؿ ثـ كمف عميو، ىك كما الراىف الكضع ابقاء في سيـسيي  ،العراقية
 عاشرًا: تزايد ظاهرة الفساد.

كمستكياتو أحد أبرز الظكاىر االجتماعية التي تطكرت إشكالو شٌكمت ظاىرة الفساد بكؿ       
زمات غياب المؤسسات الفعمية كبسبب األ (، في ظؿ2003بشكؿ خطير في العراؽ بعد العاـ )

السياسية كالفكضى كانعداـ االمف، كغياب القانكف كالصراعات الحزبية كالمحاصصة الطائفية، 

                                                 
ية كالسمـ االىمي معضمة ىكيات فرعية أـ غياب دكلة؟، مركز حككمة عمي المعمكرم، المصالحة الكطن - 1

 عمى الرابط اآلتي: الدكليةشبكة المعمكمات  لمسياسات العامة،
content/uploads/2016/04-www.iqgcpp.org/wp 

 .211،مصدر سبؽ ذكره، ص 2003الستقرار المجتمعي في العراؽ ما بعد أحمد فاضؿ جاسـ داكد، عدـ ا - 2

http://www.iqgcpp.org/wp-content/uploads/2016/04
http://www.iqgcpp.org/wp-content/uploads/2016/04
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فية، فقد انتعش الفساد في ظؿ ذلؾ كتحكؿ إلى الثقا -كتردم االكضاع االقتصادية كاالجتماعية
ظاىرة بالغة الخطكرة عمى مقكمات النيكض بالكاقع العراقي )السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم( 

خرل مثؿ مف الظكاىر كالمشكبلت الخطيرة األكتحقيؽ التنمية المستدامة. مما كاف سببان لمعديد 
الخبلقية )مثؿ عمميات التحايؿ كالتزكير كسرقة الماؿ العنؼ كشيكع قيـ بعيدة عف القيـ الكطنية كا

 العممية الديمقراطية. كبالتالي تمكؤالعاـ كغيرىا( 
( كلغاية اآلف، يقع في 2003منذي العاـ ) إف العراؽ كحسب تقرير منظمة الشفافية العالمية   

عربية كالعالمية. آخر قائمة تقرير المنظمة حافظ عمى ترتيبو في المراكز االخيرة بيف الدكؿ ال
كعمى الرغـ مف كجكد تقدـ ممحكظ في انتقاؿ العراؽ إلى مرحمة اكثر تقدمان في محاربة الفساد إال 

(، جاء 2006إنو كاف ىذا التقدـ كاف بسيط جدان. ففي مسح إجرتو منظمة الشفافية الدكلية لعاـ )
 10مف اصؿ ( 1.9(، كبدرجة شفافية)163( دكلة مف أصؿ)160العراؽ آخر دكلة بترتيب)

( فقد جاء ترتيب العراؽ قبؿ االخير عالميان إذ حصؿ عمى 2007. إما في مسح العاـ )درجات
( فإف الفساد 2008(.أما في قائمة )1.5( دكلة كبدرجة شفافية)179( مف مجمكع)178الترتيب )

المرتبة قبؿ ( كىي 178في المجتمع العراقي ما زاؿ في تزايد، إذ إف العراؽ ما زاؿ في المرتبة )
(. إما في مسح 1.3( إلى )1.5االخيرة عالميان كاألخيرة عربيان، كانخفضت درجة الشفافية مف)

(، كالثامف عشر عربيان مف مجمكع 187( عالميان مف مجمكع )176( احتؿ العراؽ المركز)2009)
المستكل ( حسب منظمة الشفافية الدكلية بقى العراؽ ب2010عشركف دكلة عربية. إما في تقرير)
 (182)مف اصؿ( 175)فإف العراؽ احتؿ المرتبة رقـ (2011نفسو مف الشفافية. إما في العاـ )

( ، كبدرجة شفافية 174( ما أصؿ )169( جاء ترتيب العراؽ )2012. إما في العاـ )دكلة
(1.8)(1).  

الدكلية، التتبع لقكائـ مؤشرات مدركات الفساد التي تصدرىا منظمة الشفافية مف خبلؿ       
يبلحظ ارتفاع مستكل الفساد في المجتمع العراقي كبدرجات كبيرة جدان، كعمى الرغـ مف كجكد 

ما يزاؿ في تزايد، كيفسر ىذا بإنو لـ تكجد لحد  سسات التي تعالج الفساد، إال أنوالعديد مف المؤ 
الكثير مف قضايا تحسـ  اآلف في العراؽ نيو حقيقية لمعالجة الفساد لدل القادة السياسييف، كلـ

                                                 
حسف كريـ عاتي، العراؽ في مؤشر مدركات الفساد في تقارير منظمة الشفافية الدكلية اضكاء كمعالجات،  - 1

 .72، ص2013، ىيئة النزاىة العراقية، 6مجمة النزاىة كالشفافية لمبحكث كالدراسات، العدد 
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ف ىناؾ تستر كاضح عمى العديد مف القضايا المتيـ بيا مسؤكلكف كبار في السمطو الفساد، كأ
 .(1)السياسيو

التي تنخر في جسد المجتمع كاحد التحديات الكبيرة التي تقؼ  جدان  ةخطير ظاىرة لذا يشكؿ الفساد 
كمف  ة في العراؽ،ع العاماكضمجمؿ األمقي بظبللو عمى تإذ  عائقان أماـ عممية العممية السياسية،

ثـ يصبح عامؿ تيديد لبلستقرار السياسي كالمجتمعي، كيمقي بتداعيات ثقيمة عمى مبدأ المكاطنة 
ف يكتب . إذ ال يمكف لمعممية السياسية أفي العراؽالجارية كعمى مجمؿ مفيكـ العممية السياسية 

 يا كمستكياتيا.ليا النجاح في ظؿ تزايد ظاىرة الفساد، بكؿ إشكال
 التقميدية. الُبنى  أحد عشر: إستمرار إشكالية 

القيـ إلف  حديثة، نىى التقميدية كاحبلؿ محميا بي  نىى لى تفكيؾ البي ييدؼ التحديث السياسي إ    

كاالعراؼ التقميدية تؤثر في بنية كخصائص النظـ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية فبل بد مف 

لى القيـ كالمؤسسات إعممية تحكؿ مجتمعان مستندان  يصبح بأنوفالتحديث  ،ابداليا بقيـ حديثة

االنتقاؿ مف   إم إنيا .الحديثةك خصائص المجتمعات المتطكرة  ائـ عمىلى مجتمع قإالتقميدية 
( التي الزعامة الركحية، مطمقية السمطة، القبمية، العشائرية، الدينية) نظاـ يقكـ عمى اسس تقميدية

إلى نظاـ سياسي قائـ عمى أسس دستكرية كدرجة عالية مف  ،الحكـ التقميدم مف معايير دتع
التحكؿ ك  لى عممنة الثقافة السياسيةالتحديث السياسي في الكقت نفسو إ كما ييدؼالمؤسساتية. 

.أم فصؿ السياسة عف األىداؼ الدينية كتأثيرىا، العمماني لمعممية السياسية 

التقميدية  نىى العربي ىك مجتمع ابكم يتككف مف خميط مف البي  إف المجتمع العراقي كنظيره      

بما تحمموي مف عبلقات كقيـ قبمية كعشائرية كطائفية كدينية مستمدة مف ركابط الدـ كالمعتقد، 

حديثة تترابط فيما بينيا لتنتج بنية اجتماعية جديدة، كتسكد في ظؿ ىذه البنية قيـ الخضكع  نىى كبي 

يرمية بينما تبقى الحرية كالمساكاة كالتعاكف قيمان لفظيو فاقدة لممفعكؿ عمى كالطاعة كالعبلقات ال

الصعيديف االجتماعي كالنفسي مما سيكلد أشخاصان في ىذا المجتمع يخافكف السمطة مثمما 

                                                 
مجمة جامعة تكريت لمعمـك القانكنية كالسياسية،  الجحيشي، ظاىرة الفساد في المجتمع العراقي، بشير ناظـ - 1

 .440-434، ص(2013، )كانكف األكؿ 6، السنة 4، جامعة تكريت المجمد 6العدد
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خضاعو  يخافكف الحياة األمر الذم سيمكف الفئة الحاكمة مف السيطرة عمى ىذا المجتمع كا 

 .(1)لسمطتيا
االجتماعية التقميدية في العراؽ كالكطف العربي،  نىى القبيمة كالمؤسسة الدينية أىـ البي تمثؿ       

( شيد بركزان 2003إف العراؽ بعد العاـ)ضكرىا كتأريخيا كفعميا كتأثيرىا. ككما ذكرنا سابقان، بح
اب كبيران لممؤسسات التقميدية عمى الساحة السياسية كخاصة القبيمة كالمؤسسة الدينية عمى حس

كمازلت ىذه العممية جارية عمى قدـ كساؽ في الكقت  المؤسسات المدنية الديمقراطية الحديثة.
النظاـ  نىى إعادة إنتاج بي معقدة جدان، إال كىي مسأػمة ماـ حيرة كبيرة ك جعمنا ذلؾ أ الحاضر.

ع تفكيؾ بينى المجتم. فبدالن مف التقميدم كالمجتمع التقميدم عمى حساب المؤسسات الحديثة
عادة تجميعو كتركيبو كفقان ألسس حديثة تقتضييا عممية التحديث السياسي، تـ إعادة  التقميدم كا 

تمقي بتأثيراتيا عمى التقميدية المتمثمة بالقبيمة كالمؤسسة الدينية كالتي  نىى انتاج كتقكية البي 
ف تقدـ ىذه حزاب السياسية كغيرىا، فبدالن مف أالحديثة مثؿ المجتمع المدني كاأل التنظيمات

التنظيمات أشكاالن بديمة لؤلنتماءات األكلية، أصبحت مجرد امتدادات سياسية كمؤسسية ليذه 
 .االنتماءات، مما يعمؽ مف االنقسامات الرأسية في المجتمع العراقي

لحساب المؤسسات الحديثة يحتاج إلى كقت طكيؿ، إال    إف تجاكز ىذه المؤسسات التقميدية     
نفسو ال يمكف ضربيا عرض الحائط إلنيا مؤسسات راسخة داخؿ المجتمع  نو في الكقتأ

عادة انتاجيا  العراقي، كلكف بمكغ دكرىا عمى الساحة الساسية في المرحمة الحالية أكج قكتو كا 
مر الحاؿ عمى ىذا است كالتعٌكز عمييا، سيكلد ذلؾ بيئة طاردة لممؤسسات الديمقراطية، كعميو فإف

ضعاؼ النيج الديمقراطي الذم يحاكؿ اثبات نفسو في الحياة السياسية إ المنكاؿ سيؤدم إلى
العراقية إلف القبيمة كالمؤسسة الدينية ىي احدل المؤسسات التقميدية التي تتناقض مع الديمقراطية 

 فكران كتطبيقان.
 دارة الدكلة كمؤسساتيا،إستمقي بتأثيرىا الضار في ستمرار ىذه السمبية إكعميو، فإف      

ف المينية كالكفاءة التي لمعايير الحديثة لبناء الدكلة، ألكسيجعمنا ذلؾ بعيديف كؿ البعد عف ا
 ، لصالح الزعامات التقميدية.أف نبني عمييا المؤسسات اليـك تكاد تككف مفقكدةيجب 

                                                 
 ابتساـ محمد عبد، دكر الثقافة السياسية في تشكيؿ اليكية الكطنية في العراؽ ماقبؿ كما بعد االحتبلؿ، - 1

 .139مصدر سبؽ ذكره، ص
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 إثنا عشر: استمرار التدخالت الخارجية.
تعرضت إلى تحديات خارجية عديدة كاف ( 2003إف العممية السياسية العراقية بعد العاـ )      

ليا الدكر السمبي خصكصان في عدـ االستقرار الداخمي كعمى المستكيات كافة. كتقسـ تمؾ 

 دكلية. أخرل أقميمية ك تدخبلت  التدخبلت إلى قسميف

الدكؿ العربية لمعراؽ إف التدخبلت اإلقميمية تشمؿ التدخبلت المتمثمة بدكؿ الجكار الجغرافي      

ير العربية، كالتي كاف ليا األثر البالغ في تعثر العممية الديمقراطية كأبعادىا عف أىدافيا كغ

(، بسبب تصارع 2003الكطنية كبالشكؿ الذم جعميا عممية ضعيفة منذي كالدتيا بعد العاـ )

 اإلرادات األقميمية عمى الساحة العراقية، كالصراعات الداخمية بيف القكل السياسية التي تتحرؾ

ضعفت محركات التنمية  ضٌمف أجندات خارجية أدت إلى ارباؾ العمؿ السياسي داخؿ العراؽ كا 

 لى ىدـ الذات االنسانية كاالخبلقية لمفرد العراقيعية عمى األصعدة جميعيا كما أدت إالمجتم

، كالقصد مف كراء كؿ ذلؾ ىك عدـ انجاح المشركع الديمقراطي كاستفحاؿ العمؿ الطائفي كالقكمي

 . (1)العراؽ حتى ال يمتد كيتكسع إلييا في

مريكية، كىي عديدة منيا تكقؼ الدعـ التدخبلت األ إما التدخبلت الدكلية كخصكصان     

زمات القكية ال يعزل سية في العراؽ كتعرضو إلى ىزات كأاالمريكي، إذ إف تمكؤ العممية السيا

نما في إلى الفشؿ في السياسات الحككمية كالتكاتؼ كالتعاكف مع ا لشركاء السياسييف فحسب كا 

عف دعـ  (اكباما)باراؾ لى حكـ االبف( كصكالن إ بكش)تكقؼ اإلدارة االمريكية منذ نياية حكـ 

الديمقراطية الذم جاءتنا بيا بشكؿ فاعؿ بسبب تركيزىا عمى تحقيؽ مصالحيا االستراتيجية بدالن 

مريكية جٌعمت العراؽ كرقة أف اإلدارة األ . كما نمحظ(2)مف تعزيز المبادئ الديمقراطية في العراؽ

لمتفاكض مع خصكميا االقميمييف كخصكصان ايراف، بالشكؿ الذم جعؿ العراؽ قطعة مف الحمكل 

يتـ تقسيميا كالتفاكض عمييا مف االطراؼ المتصارعة عميو، فعقدت العديد مف المؤتمرات تحت 

                                                 
 .334أحمد فاضؿ جاسـ داكد، مستقبؿ العممية السياسية كالديمقراطية في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره، ص - 1
 .339أحمد فاضؿ جاسـ داكد، مستقبؿ العممية السياسية كالديمقراطية في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره ، ص  - 2
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تمرات لمنيكض بالكاقع العراقي كالتقميؿ مسمى دكؿ الجكار العراقي، كلكف لـ تقدـ شيء تمؾ المؤ 

 .(1)مف آثار العنؼ المسمح الذم يشيد العراؽ يكميان 
كعميو، فإف استمرار التدخبلت الخارجية في الشؤكف الداخمية العراقية، كالتأثير عمى العممية    

فشاليا لمحفاظ عمى مصالحيا، س يسييـ في السياسية كالدفع بأتجاه تعطيؿ العممية الديمقراطية كا 
استمرار حالة عدـ االستقرار السياسي، كبالتالي استمرار الكضع الراىف الحالي، الذم سيفضي 

 .ة الديمقراطيةالسياسي تيجة إلى تعطيؿ العمميةبالن

أكصمت سياسات المحاصصة، كمناخات الطائفية السياسية، ما تقدـ، لقد صة كخبل    
ات المحترفة كالمينية التي تؤدم المؤسسغياب  ككذلؾك  الدستكر كالتيميش كاإلقصاء، كغياب

كانييار التنمية االقتصادية كفقداف األمف، كضعؼ البنى  المدنية الديمقراطية لى بناء الدكلةإ
نتشار الفساد الذم أصبح ،كاستمرار البنى التقميدية عمى حساب البنى الحديثة التحتية القاعدة  كا 
قدم كالعجز في ، كازدياد التضخـ الن%30لى ما يزيد عف إاالستثناء، كارتفاع نسبة الفقر  كليس

 المراحؿلى مستكيات غير مسبكقة عممان أف كؿ المكازنات الضخمة طكاؿ إالميزانية ككصكلو 
ذلؾ استمرار  ، فضبلن عفالماضية لـ تستخدـ إيجابان لتطكير البنى التحتية كتحسيف الخدمات

في العممية السياسية كأصمت الطيف بٌمو،  تزادي التالتدخبلت الخارجية في الشأف العراقي 
ي في صبح مف الصعب الحديث عف تحقيؽ تحديث سياسي حقيق، كألى طريؽ مسدكدالعراؽ إ

تمؾ المشكبلت أك التي ىي في استمرار كتزايد، فإف استمرار العراؽ في ظؿ تمؾ التحديات 
كىنا البد مف البحث عف  لى فشؿ عممية التحديث السياسي في العراؽ،التحديات سيؤدم إ

 .نمكذج آخر لئلستناد عميو في عممية تحديث النظاـ السياسي العراقي
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .339المصدر نفسو ، ص  - 1
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 .ي المقترنث السياسالتحدينجاح عممية  مشهد المبحث الثاني:
شد العراؽ، كىك األكثر تفاؤالن كاأل يفترض ىذا المشيد نجاح عممية التحديث السياسي في     

في التحقيؽ خصكصان في الكقت الحاضر، ألنو يقكـ عمى إحداث تغييرات في بينى صعكبة 
القطيعة مع الكضع الراىف المجتمع العراقي لصالح عممية التحديث السياسي، أم أنو يفترض 

دخاؿ اصبلحات كتعديبلت عميقىة في بنية الدكلة كالمجتمع، كتجاكز كؿ التحديات كيتطمب إ
عممية السياسية الديمقراطية كانتقالو إلى مرحمة متقدمة مف األمف كاألزمات التي تعترم ال

بعد تمٌكف الحككمة كالكتؿ السياسية جميعيا مف معالجة كؿ األزمات  السيماكاالستقرار، 
كالتحديات التي تكاجو عممية التحديث السياسي كعممية بناء الدكلة المدنية الديمقراطية في العراؽ، 

مجتمع كيدفع بو نحك االستقرار. كيتضمف ىذا المشيد عددان مف كبالشكؿ الذم يعزز ال
 الفرضيات، ىي:

 الدستورية. تواًل : معالجة المشاّكالأ
الدسػػتكرية. إف حمقػػة تعػػديؿ  تيفتػػرض ىػػذا المشػػيد تفعٌيػػؿ العمػػؿ بالدسػػتكر كمعالجػػة المشػػاكبل   

يؽ المسػتقبؿ السػميـ لمعمميػة الدستكر تعيد إلى الذىف مكانة الدستكر بكصػفو المفتػاح الػرئيس لمغػال
. كفي ىذا المقاـ يمكننا طرح التساؤالت اآلتية، ما ىي أىمية تعديؿ (1)السياسية في العراؽ الجديد

 الدستكر؟ كأم النصكيص الدستكرية تستكجب التعديؿ؟
فػػي الدسػػتكر الػػتخمص مػػف تمػػؾ االخفاقػػات المكجػػكدة  ىميػػة تعػػديؿ الدسػػتكر تكٌمػػف فػػيإف أ       
الػػتخمص مػػف التخػػكؼ كاالربػػاؾ كالفكضػػى فػػي  كمػػف ثػػـ)قبػػؿ فػػكات آكانػػو(، ؿ معطبلتيػػا تعطػػقبػػؿ 
 مػػف كأ العراقػػي الشػػعب مػػف عميػػو متفٌػػؽ دسػػتكر كجػكدخػػرل إف ىػػذا مػػف جيػػة. كمػػف جيػػة أ العػراؽ
 يكػكف فأ شػأنو مف احتبلؿ لقكة جدكؿ ضمف كليس طكعي بشكؿ مكتكب دستكر ككجكد غالبيتو،
 كعميػو. المسػتقبؿ كفػي اآلف العراقػي السياسي كالنشاط العمؿ لمجمؿ يةالسياس كالبكصمة المرجعية

 الدستكرية في العراؽ. كالديمقراطية الديمقراطي السياسي النظاـ ـ عمؿ مف الممكف ذلؾ إف يقكي 
، أم النٌصكيص الدستكرية يجب تعديميا؟ يتفؽ الباحث أعبله ما عف الشؽ الثاني مف السؤاؿأ    

المػػكاد الدسػػػتكرية، بعػػض ( حػػٌكؿ ضػػركرة تعػػديؿ عــامر حســن فيـــاض)احػػث البمػػع ماذىػػب إليػػو 

                                                 
تعزيز الكحدة الكطنية العراقية بيف الفيدرالية كالمركزية كتعديؿ الدستكر، المجمة السياسية عامر حسف فياض،  - 1

 .117،ص 2008، كمية العمـك السياسية ، الجامعة المستنصرية، 8كالدكلية، العدد
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 التػػػي ال بػػػد إف يطاليػػػا تعػػػديؿ الدستكر.كحسػػػبأخفاقػػػات، الدسػػػتكرية، كيحػػػددىا بعشػػػرة االخفاقػػػات 
  اآلتي: الجدكؿ

 (1جدول رقم )

 حالة الصح حالة الخطأ
( )االخفاؽ المتعارض / الفقرة االكلى/أ9)المادة

تككف القكات المسمحة العراقية تمع مبدأ المكاطنة(
 كاالجيزة االمنية مف )مككنات( الشعب العراقي. 

 

الصحيح المقترح، اف ترفع كممة 
)مككنات( لتككف بدليا كممة )أبناء( أك 
)مكاطني( الشعب العراقي، ألف )مككنات( 

يجعؿ مف القكات المسمحة قد تفسران تفسيران 
لقكميات  تشكيبلت االمنية،كاالجيزة
 ئؼ كعشائر بحجة انيا مككنات.كطكا

يحظر تككيف  (/ الفقرة االكلى/ب9)المادة 
 القكات المسمحة مميشات عسكرية)داخؿ( إطار

الصحيح المقترح، يحظر تككيف مميشات 
عسكرية )داخؿ كخارج( إطار القكات 

 المسمحة.
المتعارض مع  ألخفاؽ)ا(،أ/الفقرة29)المادة

تنص عمى  االتجاه الديمقراطي التحررم(،التي
 أف)األسرة اساس المجتمع...(.

كالصحيح المقترح لتعديؿ النص عمى أف 
الفرد أساس المجتمع كالمكاطف أساس 

 الدكلة.

الفكضى االجتماعية  اخفاؽ( 41المادة )
المتعارض مع النظاـ االجتماعي المدني 

ف العراقييف أف يككنكا المتمثؿ، التي تريد م
فسيـ بأحكاليـ ( في تكبيؿ كتقييد أن)أحراران 

الشخصية، بحسب دياناتيـ أك مذاىبيـ أك 
معتقداتيـ أك اختياراتيـ، أم تكريس قكانيف 
رجكلية غير مدنية، كىذا يتعارض مع أبسط 
حقكؽ االنساف، كمع الحقكؽ كالحريات المستحقة 

 لممرأة بصفتيا مكاطنة مف المكاطنيف االحرار.

كأفضؿ المقترحات ىك الغاء ىذه المادة 
ان كاعتماد قانكف أحكاؿ شخصية اساس
 مدني.
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العشائر كمؤسسات المجتمع  اخفاؽ)45المادة
المدني(، التي جمعت بغرابة بيف حرص الدكلة 
عمى تعزيز دكر مؤسسات المجتمع المدني، 

 كالنيكض بالقبائؿ كالعشائر العراقية. 

الصحيح المقترح ىك العمؿ عمى تعزيز 
 مؤسسات المجتمع المدني.

تككيف المحكمة االتحادية  اخفاؽ/ثانيان( 92المادة)
  مف عدد مف القضاة، كخبراء في الفقو االسبلمي.

اف العضكية ىنا  ىك، الصحيح المقترح
ينبغي أف تككف قضائية قانكنية فنية 
تخصصية، تستعيف بخبراء عراقييف دكف 
أف يككف أعضاء مف التخصصات 
األخرل غير القانكنية، كمف الفقياء 

ذكم الخبرة في كؿ االدياف  العراقييف
 كالمذاىب.

النفط كالغاز( التي تنص عمى  اخفاؽ)111المادة
أف النفط كالغاز ىك ممؾ الشعب العراقي في كؿ 
االقاليـ كالمحافظات، كالمشكمة ىنا ماذا عف بقية 

 الثركات غير الطبيعية غير النفط كالغاز؟.

الصحيح المقترح، اف ال يكتفي بالنفط 
ضيؼ الييما المناجـ كالثركة كالغاز بؿ ي

المعدنية كيضع كذلؾ المرافؽ العامة 
كالمؤسسات ذات النفع العاـ، فضبلن عف 
التخطيط االقتصادم كاالجتماعي كخطط 

 التنمية العامة كالتجارة الخارجية.
النفط كالغاز المستخرج حاليان(  اخفاؽ)112المادة 

 التي حددت لمحككمة االتحادية فقط كظيفة إدارة
النفط كالغاز المستخرج مف الحقكؿ الحالية، كماذا 

 عف الحقكؿ المستقبمية؟ 

الصحيح المقترح ىك، إف ينطبؽ االمر 
عمى الحقكؿ المستثمرة كاقعيان كفعميان 
كمستقببلن، عند استمثار االحتياطي أك 

 اكتشاؼ حقكؿ جديدة كاستثمارىا.

تغكيؿ قانكف االقاليـ  اخفاؽ)115المادة 
ت كتقزيـ القكانيف االتحادية( التي كالمحافظا

أكدت في حالة الخبلؼ بيف الحككمة االتحادية 
كاالقاليـ كالمحافظات، فيما يتصؿ بالصبلحيات 
المشتركة تككف االكلكية فييا لقانكف االقاليـ 

كالصحيح المقترح أف يترؾ الحكيـ في 
تحادية العميا. تحديد األكلكية لممحكمة اال

ىذا سٌيؿ مف تقكية االقاليـ كالمحافظات 
غير المنتظمة في اقميـ كضعؼ 

 المركز)الحككمة المركزية(.
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 كالمحافظات غير المنتظمة في اقميـ.

الشرط السيؿ لممكضكع  اخفاؽ) 118المادة
المعقد كالخطر( تنص عمى أنو يسف مجمس 
النكاب في مدة ال تتجاكز ستة اشير مف تاريخ 

ات التنفيذية اكؿ جمسة لو، قانكنان يحدد االجراء
الخاصة بتككيف األقاليـ باالغمبية البسيطة 

% مف 51لبلعضاء الحاضريف، أم أغمبية 
الحاضريف كىك شرط سيؿ تحقيقو لقضية معقدة 

 كصعبة. 

 .طمقةكالصحيح المقترح ىك باألغمبية الم

، )المتمثمة بمغـ تعديؿ (الفقرة ثانيان ) 121المادة 
يـ( المؤدية الى تطبيؽ القانكف االتحادم في االقم

تغكيؿ سمطة األقاليـ التشريعية االتحادية. كبمغـ 
)الفقرة رابعان( مف ىذه المادة اعطاء الحؽ 
لسمطات االقاليـ في تأسيس مكاتب لبلقاليـ 
كالمحافظات في السفارات كالبعثات الدبمكماسية 
لمتابعة الشؤكف الثقافية كاالنمائية.كبمغـ)الفقرة 

ـ التي تفسر بسيكلة كبجيد خامسان( حراس االقالي
مريح بأنيا تعني )جيش( االقميـ ، األمر الذم 
يجعؿ مف العبارة األخيرة في الفقرة )حراس 
االقميـ(، بمثابة الزائدة الدكدية المتكارمة كالقابمة 

 لبلنفجار. 

كالصحيح المقترح في الفقرة ثانيان، ىك عدـ 
تشريع قانكف يتعارض مع القانكف 

حاؿ كجكد تعارض بيف  االتحادم، كفي
قكانيف االقاليـ كاالتحادم يككف االكلكية 
لمقانكف االتحادم. أما )الفقرة رابعان( 
الصحيح المقترح ىك اف تمغى ىذه الفقرة 
في الفيدرالية المقترحة في العراؽ، ألنيا 
تشكؿ نكاة لبلنقساـ كاالنفصاؿ في اذا ما 
رغبت في ذلؾ، بؿ لمتشظي كالتفتيت، 

المثاؿ اليكجد نظاـ فيدرالي  فعمى سبيؿ
بكجكد أقساـ في السفارات  كاحد يقرٌ 

كالممثميات الدبمكماسية تيتـ بشؤكف 
االقاليـ كالمحافظات،كىي عبارة عف 
سفارات مصغرة داخؿ السفارات التي 
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عامر حسف فياض، ديمقراطية العرب البحث  الجدكؿ مف عمؿ الباحث باالستناد إلى المصدر،
 .97-95عف اليكية، مصدر سبؽ ذكره، ص ص

 
مف أجؿ بناء دكلة عراقية حديثة ينبغي العمؿ عمى الخركج مف ىذا المأزؽ كتعديؿ ك  ،لذلؾ     
ف قياـ كاستمرار كفاؽ مجتمعي كاجماع حرل بما يضمٌ ر بما يحقؽ إجماع كطني أك باآلستك الد

ف تنظيـ السمطات في الدكلة ؿ نظاـ الحكـ كمبادئو الرئيسية، كبما يضمٌ كطني حكؿ شكٌ 
عمى لمنع تغميب ىيمنة سمطة عمى أخرل كحزب  ،لدستكراكفؽ عمى كممارستيا الختصاصاتيا 
رادة الشعبية مف ناحية أخرل، ف السمطات في الدكلة ىي نتاج األأبدأ أخر مف ناحية، كلتفعيؿ م

حريات االفراد بكصفيا حقكؽ ك مف كما يجب أف يككف الدستكر ضامنان لمبدأ المكاطنة بما فيو 
افؽ المجتمعي كاالجماع كمف أجؿ تحقيؽ ىذا التك  .(1)ان قاـ الدستكر العراقي مف أجموأصبلن رئيس
ؿ لجنة فنية مستقمة مف الخبراء كالمختصيف القانكنييف تعمؿ عمى إيجاد بد مف تشكيالكطني ال

صياغات بديمة تعالج كتتجاكز كؿ مكاطف الخمؿ في الدستكر، كبما يضمف كحدة الدكلة كالمجتمع 
 كحقكؽ كحريات المكاطنيف.

ف لـ يعمؿ ساسة العراؽ عمى رفض ، إف ما تقدـ يبقى جدالن أدبيان إكعمى صعيد آخر    
نداتيـ الخارجية، كيعممكف انطبلقان مف كحدة المصير المشترؾ كالشراكة في الكطف، كىذا اج

يعني ضركرة تعديؿ الدستكر القائـ بالشكؿ الذم يحقؽ اجماعان كطنيان، كىذا بدكره يحتاج جممة 
 (2)كمنيا: ،آليات تعمؿ عمى تحقيقو

 التكقؼ عف اعادة انتاج النظاـ التقميدم. .1
 ات مع اآلخر المختمؼ.االيماف بالمشترك .2
 قبكؿ مبدأ الكحدة مع التنكع. .3
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 االلتقاء حكؿ نقاط االتفاؽ كالمشتركات. .4
 التخمي عف فكرة امتبلؾ الحؽ المطمؽ. .5
 ف السمطة مف حؽ فئة معينة دكف أخرل.التخمي عف فكرة أ .6

، حداث السمـ القيمي الذم يفتقده المجتمع العراقيإف تفعيؿ ىذه اآلليات سيسيـ في إ       
حكامان كمحككميف، كإلحداث ىذا السمـ عمى النظاـ السياسي العراقي اف يتبنى ثقافة سياسية تعمؿ 

كال يسمك  حكامان كمحككميف لمقانكف الجميع  يخضع يده، كأفعمى تجميع الشعب العراقي كتكح
 ف يشعر بعمكية كسمك النص الدستكرم أك القاعدةعراقي أ، ىنا فحسب يمكف لمفرد الأحد عميو

 .(1)القانكنية عندما يراىا تسمك فكؽ الحاكـ كالمحكـك كالكؿ ممتزمكف بالخضكع ليا

لى ما تقدـ، فإف تعديؿ الدستكر الحالي بما يحقؽ اجماعان كطنيان مف شأنو أف يسيـ إاستنادان ك      
كتطابقان في بناء سميـ لمدكلة كفقان لمسارات عبلقة سميمة بيف الدكلة كالمجتمع، كبما يحقؽ تماثبلن 

خير معبران عنيا، كبذلؾ تتشكؿ ىكية الدكلة حاضنان لممجتمع كيغدك األبينيما، كمف ثـ تغدك 
 كالعكس نقيض ذلؾ. .(2)كطنية جامعة يككف فييا الكالء لمدكلة كالكطف

 عراقية موحدة. هوية وطنية بناءثانيًا: 
ح كؿ التحديات التي ما بر يكاجو تحديان آخر يعادؿ في خطكرتو كمساحتو  اليكـ إف العراؽ   

كتغييب الكالء  التحدم بتغميب االنتماء الطائفي كيتمثؿ ذلؾالعراؽ يكاجييا منذ عقكد عديدة، 
الكطني كركح المكاطنة، كألف أكاصر كحدة المكاطنة ىي باألساس ضعيفة نسبيان بفعؿ الممارسات 

ي بذؿ ما يستحقو مشركع النخبة ف تقصير الخاطئة لؤلنظمة السياسية المتعاقبة فضبلن عف 
ترسيخ اليكية الكطنية المكحدة المنكطة بو استيعاب كتمثيؿ كؿ أطياؼ التككينات االجتماعية 
كالحضارية المتآخية عبر السنيف، بصرؼ النظر عف كثافة أعراقيا كطبيعة أديانيا كتبلكيف 

العصبيات النازعة طكائفيا كأىمية لغاتيا، فقد استيقظ عمى حيف غرة الحس الطائفي كتفاقمت 
ؿ عف أشكاؿ حضارية متنكعة ضمف نسيج المجتمع الكاحد، إلى كيانات سياسية إلى التحكي 
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كفي ظؿ  .(1)متعددة كمتقاطعة تيدد الكحدة الكطنية لممجتمع كتضرب بقكة أسس كيانو المتماسؾ
مف الصعب تفاقـ ىذه العصبيات بتغميب االنتماء الطائفي كتغييب الكالء الكطني لمدكلة أصبح 

الحديث عف أنجاح عممية التحديث السياسي كعممية إعادة بناء الدكلة في العراؽ عمى أيسس 
ديمقراطقية مدنية، إلف تفاقـ تمؾ العصبيات تمثؿ مرحمة ماقبؿ الدكلة.إلف الفكرة أك االيديكلكيجية 

قـك قافة المكاطنة كتمنافية لثالقائمة عمى االسس الطائفية كالعنصرية كالقكمية كالقبمية ىي فكرة 
كفي ، أصبح الكضع .كعميو(2)عمى استعبلء أك محاكلة استعبلء كترجيح جماعة عمى اآلخرل

مني كاالنييار السياسي كتبلشي ىيبة القانكف، يثير العديد مف التساؤالت حكؿ ظؿ االنفبلت األ
 حقيقة كجكد ىكية عراقية مكحدة.

إلى ترسيخ اليكية كجعؿ الكعي بيا كعيان جمعيان  ماسةإف المجتمع العراقي اليكـ بحاجة      
يعتز بالكطف كالثقافة كالتاريخ إزاء التحديات المعاصرة كالمستقبمية، كىي مف العمميات التاريخية 
الصعبة في ظؿ الظركؼ االستثنائية نتيجة لكثرة االنتماءات الفرعية كالتي كعمى الرغـ مف 

عمى حساب اليكية الكطنية أدت إلى تشتت اليكية أىميتيا كلكف إذا ما كجدت مف يؤججيا 
الكطنية في كـ مف المتناقضات، كىنا يدرؾ إفراد المجتمع العراقي ضركرة الحفاظ عمى اليكية 

 عبرلتي تشكؿ األساس الحقيقي كالشامؿ ية في إطار التنكع في التككينات االكطنية كاليكية الثقاف
ساس مرتبطة بيا مترافقة معيا الثقافات العربية بشكؿ أ ةكجكد الثقافة العراقية التي تضـ الثقاف

كالمكجكدات كالمعاني كالخصائص كاألصكؿ كاألشكاؿ كالمكركثات كالتقاليد كالتكاريخ السكانية 
ككميا تجمعيا كتؤطرىا البيئة العراقية التي تحمؿ عنكاف اليكية العراقية تمؾ اليكية التي تعكس 

ماـ العراقييف . كىنا مف الضركرم أف يككف أ(3)كاقع اليمكف نكرانوالتنكع كتترجميا لمعالـ إلى 
كفي إطار عممية الكعي االجتماعي كالكحدة في اليكية الكطنية العراقية الكاحدة، ضركرة نشر 
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ثقافة التسامح كثقافة الديمقراطية ككيفية ممارستيا لتحقيؽ التفاىـ كالحكار العقبلني الرشيد 
 .(1)الكطنية العراقية كالكاعي بماىية اليكية

إف كجكد الحالة الطائفية في العراؽ ال يعني االستسبلـ كالخضكع ليا كترقب نتائجيا المدمرة،    
لغاء دكرىا، ألف التياكف في الليا كمحاربتيا كصكالن إ بؿ يتكجب التصدم تصدم لى تطكيقيا كا 

نيياره، فالطائفية إف تمكنت ا لى حالة ترسخ في المجتمع تؤدم إلىليا يحكليا مف نتاج لمكاقع إ
مف مجتمع ما فإنيا تتراكـ تدريجيان كتحشر في البلكعي حتى تصبح ىي العقؿ الرئيس لو 

 .(2)كتصبح كجداف االنساف كحقيقتو كىكيتو
لى مؤسسات تنشئة جيدة لغرض المكازنة بيف حرية الفرد كعميو نحف اليكـ بإمس الحاجة إ       

ة كبيف غرس ثكابت قيمية كثقافية معتدلة قائمة عمى يقداتو الفكرية كالدينفي التمسؾ بتقاليده كمعت
ف تككف مؤسسات التنشئة بمثابة البكدقة عقمية كفكر الجيؿ الجديد. بمعنى أمبدأ قبكؿ اآلخر في 

التي تنصير فييا مختمؼ التكجيات الفكرية كالثقافية كالدينية، ككذلؾ مختمؼ المشارب 
لمثقافات الضيقة زرع قيـ التحضر )القيـ العممية كاالخبلقية( كالتشذيب  كاالنتماءات، مف خبلؿ

، كتبقى المعادلة راىنة بحسب قدرة مؤسسات التنشئة جميعيا دكف استثناء عمى تجاكز كالفرعية
 السمبيات الذاتية.

 تمشاكبللإف المرحمة التي يمر بيا العراؽ تشيد حالة اقتناع العراقييف بأف الحؿ الكحيد    
المجتمعية التي عاشيا ىك التمسؾ باليكية العراقية لمتخمص مف الحاالت الغريبة مف التفرقة 

مى الخصكصيات القكمية كالتعصب كاليكيات المتناحرة كتبني مفيكـ اليكية العراقية مع الحفاظ ع
حالية ف يفتخر العراقيكف بتاريخ العراؽ بكؿ مراحمو كأف تككف المرحمة التاريخية الكالدينية كأ

نسانية مكحدة كمتحدة ية كالكطف العراقي بثقافة كطنية إكالقادمة تستند عمى إحياء اليكية الكطن
كمتعددة كسممية تجمع كؿ الفئات العراقية بخصكصيتيا القكمية كالدينية كالمذىبية تحت ىكية أك 

   .(3)شعار اليكية الكطنية العراقية
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لثقافي يجد ىذه الحؿ جذكره في النظريات اآلتية التي كلتجاكز حالة االنقساـ االجتماعي كا    
 (1)ركزت عمى دكر الجماعة السياسية في التحكؿ الديمقراطي كىي:

شار إلييا في مؤلفو )البكلياريكية(، كتعطي ىذه النظرية أكلكية الذم أ )ركبرت داؿ(،نظرية  .1
استقرار النظاـ  لقدرة الجماعة السياسية عمى تجاكز االنقسامات الجكىرية التي تيدد

كما الديمقراطي ككحدتو، بما يكفر نكعان مف األمف المتبادؿ بيف عناصر ىذه الجماعة، ك 
المكحدة التي تتغمب عمى الثقافات  يسمح بأرساء تقاليد التكييؼ كالتعاكف كالمساكاة كالثقافة

ساحة إال إذا كانت مساحة التكافؽ كالتفاىـ أكسع مف متحقيؽ ذلؾ كال يمكف  الفرعية،
كمصالح كقيـ  ان ىدافصبح صعب المناؿ طالما كانت ىناؾ أالصراع، فالتحكؿ الديمقراطي ي

 شديدة االختبلؼ.
في دراستو عف )التحكؿ إلى الديمقراطية( كيمثؿ اإلسياـ الجكىرم ليذه  )درانككت(،نظرية  .2

دؿ لمخطر النظرية في إبرازه األىمية القصكل لقدرة الجماعة السياسية عمى اإلدراؾ المتبا
فر ىذه القدرة يصبح خيار التفاىـ عمى ا، فعندما تتك كاالخبلؼ كالصراع الناجـ عف االنقساـ

تسكية  بكصفياقكاعد المعبة ضركريان، كتعالج ىذه النظرية مسألة التفاىـ عمى أسس التنافس 
 تنجـ عف عممية تفاكضية بالمعنى الدقيؽ كاالجماع بكصفيا عممية تكييؼ متبادؿ تنتج مف

 إدراؾ مخاطر غياب التفاىـ العاـ.
 كىنا مف الضركرم العمؿ عمى تخميص المجتمع العراقي مف حالة التمايزات االجتماعية     

 (2):و الديمقراطي، كيككف ذلؾ عبر االتيمشركعالتي يعيشيا كالتي تقؼ عائقان أماـ 
لمجتمع عمى إصبلح عمؿ األحزاب السياسية كالعمؿ عمى تركيز الدعكة إلعادة بناء ا .1

 اساس حضارم.
إشاعة مبدأ التنكير التي ستقكد إلى االندفاع لمتعرؼ كقبكؿ األخر كحصكؿ مزيد مف  .2

 الحكار كالتفاىـ المتبادؿ.
العشائرية كتكجيو التحكؿ نحك برنامج كطني، كالتكجيو ك  الدينية تشجيع التحكؿ مف الطائفية .3

يجي لمعبلقات القائمة عمى الكالءات نحك انشاء التجمعات االقتصادية بغية التحكؿ التدر 
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التقميدية إلى عبلقات حضارية تقـك عمى المنافع االقتصادية باتجاه تعميؽ تشابؾ المصالح 
 بيف ابناء الكطف الكاحد كالعمؿ عمى تكحيد الكالءات المتناثرة في الكالء لصالح الكطف.

ؿ عمى تجاكز في الكقت الحاضر لبناء ىكية كطنية، ىك العم ةسس الميممف األ .4
غمبية السياسية.ألف الديمقراطية التكافقية لديمقراطية التكافقية كاالنتقاؿ إلى ديمقراطية األا

القائمة حاليان عمى اإلستقطاب المجتمعي العامكدم إم أنيا تعمؿ عمى إحياء الركابط 
دة األكلية)عرقية كمذىبية( كتعظميا عمى حساب الرابط الجمعي لمكطف، كىذا ما يصيب كح

المجتمع السياسي بالتفكؾ كيجعؿ مف االنتماءات الفرعية أسكار تسجف المكاطنة،  فتضعؼ 
بذلؾ اليكية الكطنية كتغيب المكاطنة بكصفيا إحدل أسس بناء الدكلة الحديثة المعتمدة 
عمى المساكاة بيف المكاطنيف كبناء رمزية كطنية جمعية تخترؽ جميع االنتماءات المذىبية 

م عمى حساب الرابط لدينية، كذلؾ ألنيا ذات بناء كاستقطاب مجتمعي عامكدكاالثنية كا
، كترمي إلى دمج الفرد في الجماعة االكلية دكف أف يككف لو حرية في الجمعي الكطني

 .(1)االختيار
طنية العراقية يجب عمى الحككمة كضع استراتيجيات عممية لكيفية كلتجاكز أزمة اليكية الك  .5

فادة مف إخطاء ع العراقي بحكمة كعقبلنية، كاإلية المكجكدة داخؿ المجتمالتعامؿ مع التعدد
التي كقعت بيا الحككمات السابقة في تعامميا  ياالعقكد الماضية كعدـ تكرار االخطاء نفس

فادة مف خبرات الدكؿ المتقدمة ذات التعدديات تعددية، ككذلؾ يجب االطبلع كاإلمع ىذه ال
مثؿ  ،زمة اليكية، كىنا نستحضر بعض الدكؿ القريبة لذلؾأ ة التي استطاعت تجازالكثير 

 اليند كماليزيا.
 العمل بمبدأ سياسة المحاصصة.نهاء إ ثالثًا:
-السياسيةمف مظاىر نجاح ىذا المشيد ىك العمؿ عمى إنياء سياسة المحاصصة       

ة السياسية كتطكير التمسؾ بالمبادئ الديمقراطية كاألسس الؤلزمة إلنجاح العمميالطائفية، عبر 
الكعي السياسي كالثقافي لما ليا مف دكر كبير في تكفير األرضية الخصبة لمنيكض بالكاقع 

ف بتجاكز مبدأ الديمقراطي. إف نجاح العممية الديمقراطية كتجاكز الكضع الراىف الحالي مرىك 
عابرة المحاصصة ال بسياسة العمؿ بمبادئ الدستكر العراقي كليسسياسة المحاصصة.عبر 

                                                 
 .163ر، إشكاليات التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، مصدر سبؽ ذكره، صحسف تركي عمي - 1



 3002الخحذٌث واالسخقرار فً النظام السٍاسً العراقً بعذ عام  د.وسام حسٍه علً العٍثاوي

 

 ألمانيا -برلين– المركز الديمقراطي العربي لمدراسات اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية 233

 

في  لى نفؽ مسدكد. إذ إف الخطكة األكلى إلنياء المحاصصة يكمفلمدستكر كالتي اكصمت البمد إ
دستكر لدكلة مدنية عقبلنية تضمف الحقكؽ لجميع االدياف كالمذاىب كالقكميات كالطبقات، غير 

 حايدان قكمية أك طبقة اجتماعية، فالنظاـ السياسي الديمقراطي يككف مأك منحازة لديف أك مذىب 
ب سياسة االقصاء كالتيميش كالمحاصصة الطائفية كفكؽ جميع المذاىب كااليديكلكجيات لتجنٌ 

دارم كالمالي اؽ نحك العجز كالتفكؾ كالفساد اإلكالسياسية التي دفعت العممية السياسية في العر 
 .(1)دمرت البنية العراقية كفككت مفاصؿ الحككمة، ك كانعداـ الحقكؽ كالحريات

س الديف، لمخبلص مف المحاصصة الطائفية كتسيٌ بكؿ قكة كعقبلنية ذا يجب العمؿ ل      
لى بناء الدكلة المدنية إكتحقيؽ االصبلح الناجز بما يفضي كتحقيؽ المصالحة الكطنية الحقيقية، 

، كأعتماد معيار الكفاءة دكلة المكاطنة كسيادة القانكف كالمؤسسات الشرعية كالمينية كاالحترافية
 نجاز، كليس معيار الكضع الطبقي كالطائفي لشغؿ المناصب كالحصكؿ عمى الكظائؼ.كاال

صبلح مسارات العممية السياسية في العراؽ ك كلمكاجية األزمة الشاممة لمنظاـ السياسي،      ا 
أف شبح  إذ السياسية كالتيميش كاإلقصاء. -المحاصصة الطائفيةضٌيؽ إخراجيا مف يجب 

عادة العراؽ بات يخيـ بقك المحاصصة  ة عمى العراؽ، كال بد مف مكاقؼ حاسمة إليقاؼ التدىكر كا 
اقامة دكلة المكاطنة المدنية الحقة التي تنيض عمى العدؿ ف. ك لبلستقرار كالكحدة كالسبلـ كاألم

مف كالخدمات ألكالمساكاة كسيادة القانكف كبناء المؤسسات المينية القادرة عمى تكفير مستمزمات ا
عيات االمنية كتعبئة الطاقات، لتحقيؽ االنتصار السياسي كالعسكرم عمى االرىاب كايقاؼ التدا
ساسان لبلستقرار عمى المستكل الكطني كاالقميمي أشكاؿ التطرؼ ليككف العراؽ أى كؿ كالقضاء عم
 كبيذا تتكفر بيئة أمنة مستقرة لتحقيؽ عممية التحديث السياسي كاستمرارىا.2).  )كالعالمي

 اء الصراعات الحزبية.رابعًا: إنه
لى اليان يرجع سببو االكؿ كالرئيس إإف الفكضى كالخراب كغياب االستقرار في العراؽ ح     

السياسية التي تفتقد إلى الثقافة الديمقراطية كالتي تغمب مصمحتو كالكتؿ الصراع بيف األحزاب 
لى نفؽ كصمت الببلد إالتي أ، العامة لممجتمع الحزبية كالجيكية الضيقة عمى حساب المصمحة

إف يتحقؽ التحديث السياسي. لذلؾ في ظؿ ىذه الفكضى كالصراعات الحزبية ال يمكف ك مسدكد. 
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كمف آجؿ بناء دكلة مدنية ديمقراطية حديثة عمى مسار صحيح كىك ما ييدؼ إليو التحديث 
عيا، كقدرتيا ف يككف ىناؾ تعاكف كتفاىـ بيف األحزاب كالكتؿ السياسية جميمف أ ، ال بدالسياسي

منو كاستقراره عمى مصالحيـ الحزبية العامة لممجتمع في نمكه كتقدمو كأعمى تغميب المصمحة 
 الخاصة.

 خامسًا: تفعيل وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني.
لعممية الضركرية الشركط  ىـأحد آإف كجكد منظمات مجتمع مدني حقيقية كفاعمة يعتبر       

(، يرجع في كاحد 2003عاـ )الفي العراؽ بعد ة عممية السياسيتمؾ الكؤ التحديث السياسي. فتم
شيد فكرة كبيرة  ؽاإف العر  ،فيو. ككما ذكرنا سابقان  الحقيقي مف أسبابو إلى غيب المجتمع المدني

منظمات المجتمع المدني، كعمى الرغـ مف مركر أكثر مف عقد كتشكيؿ المئات مف في تأسيس 
نو في الكقت نفسو كانت ذات فائدة أ، إال عديد مف تمؾ المنظماتال مف الزمف عمى تشكيؿ

محدكدة جدان. لذلؾ فإف تفعيؿ دكرىا سيككف عامبلن مساعدان في تحقيؽ عممية التحديث السياسي 
ألنيا سيككف بديبلن لؤلنتماءات اإلثنية، كتدريب أعضائو عمى  .كبناء دكلة حديثة في العراؽ

كبدل اإلخير  ميا، كفي الحفاظ عمى مؤسسات الدكلة ذاتيا،ػٌ قي كشيكع ممارسة حقكؽ المكاطنة
ذلؾ كاضحان بصكرة معاكسة في بداية سقكط النظاـ السياسي العراقي السابؽ عندما تعرضت 
مؤسسات الدكلة العراقية لعمميات السمب كالنيب كالحرؽ كالتدمير، فمك كاف ثمة كجكد لمؤسسات 

مف ممارسات الفكضى كالخراب، كحافظت عمى مؤسسات المجتمع المدني في ذلؾ الكقت لحد 
ف كجكد مؤسسات مجتمع مدني حقيقية . فينا نصؿ إلى نقطة ميمة كىي أ(1)الدكلة كالمجتمع

 ة كمؤسساتيا كالمجتمع كممتمكاتيا.ستككف بمثابة عامؿ صد حقيقي كقكم لمحفاظ عمى الدكل
خراجيا مف اليامشية إف عممية تفعيؿ دكر مؤسسات المجتمع المدني الحدي     ث في العراؽ كا 

في اؿ كااليجابي في الحياة السياسية، ىي خطكة ميمة كصحيحة كعدـ الفاعمية إلى االشتراؾ الفعٌ 
ف في مييمتغييرات الكاقع السياسي كالثقافي المي  مكاجيةعبر طريؽ دعـ التحديث السياسي، 

أداة التنظيـ  بكصفياىنة عمييا لمراٌ مؤسسات المجتمع المدني، كىنا يمكف اعبر العراؽ كتغييره 
 كالقيادة في تفعيؿ دكر الجماىير كمشاركتيـ الفاعمة كالحيكية في تقرير مصيرىـ.
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مف االستبداد السمطكم  مف كجكد منظمات المجتمع المدني، ىك الحدٌ  الميـ إف االساس     
نيا ستككف أما ك .فرادتتجو نحك االستئثار كاالنحتى ال لمحككمة كمراقبة عمميا بشكؿ مستمر 

مطالبان ضمنان كصراحة بالحقكؽ كالحريات  قنكات لمرأم العاـ كممارسة الضغط عمى الحككمة
العامة كاالمتيازات كالتشريعات كاإلجراءات كالمؤسسات، كبالنتيجة تصبح شريكة في اتخاذ القرار 

عمى ىك العمؿ مدني المجتمع المنظمات  كجكد إيجابيات ككذلؾ مف .كتحمؿ المسؤكلية الحقان 
صبلن عمى أة مؤسسات قائمىي صؿ مة ألنيا باألاأل –الدكلة  -االنتماء إلى الكطفتعميؽ 

ايش عمى ما التسامح كالتعك القبكؿ كما ستيسيـ في تعزيز مبدأ المكاطنة  كليس العقيدة أك القرابة. 
. (1)ى نحك مختمؼكحؽ العيش عمالكؿ المكحد لمجتمع االنقسامات كصكالن ىك مشترؾ كتجاكز 

في تعزيز الحكار الكطني كتمتيف الكحدة الكطنية لككنيا  ـسيإف كجكد ىذه المؤسسات سيي ف كعميو
 كسائط كقنكات لمتعبير عف المطالب الشعبية أكالن كاشاعتيا لثقافة سياسية مدنية كليس تقميدية

كالمتعممة منيا، مما يؤمؿ تمثؿ العدد الكبير مف شرائح المجتمع ال سيما المثقفة  ألنيا .ثانيان 
انتظار دكرىا في عممية التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، بدءان مف العمؿ في نشر ثقافة المكاطنة، 
كنبذ ثقافة العنؼ، كالمحاكلة التدريجية في تيديـ أسس المجتمع القديـ، كبناء مجتمع جديد، يقـك 

نا بأمس الحاجة إليو خصكصان في ىذا كىذا ىك ما نأمؿ قيامو اآلف، إلن .(2)عمى دكر المؤسسات
 الكقت الراىف.

سة الديمقراطية بد مف تفعيؿ دكر مؤسسات المجتمع المدني في تحقيؽ الممار ال كعميو،    
دكرىا الجماىيرم في تكعية الناس كتثقيفيـ بأىمية العممية الديمقراطية في البناء  عبركترسيخيا، 

منيا إتقاف لغة الحكار البناء كالعقبلني، كالشفافية  السياسي كفؽ مجمكعة مف القيـ الحضارية
كالكضكح  في التعامؿ مع المجتمع، كحرية التعبير عف الرأم كالرأم اآلخر كاإلقرار  بمبدأ التنكع 

احتراـ رأم األقمية كاالكثرية ك كاالختبلؼ، كاالقرار بمبدأ المعارضة، االعتراؼ بحقكؽ االقميات، 
كىي  (3)مي لمسمطة، تقديـ مبدأ الكفاءة كالنزاىة في االداء عمى غيره.عمى السكء، التداكؿ السم

 .بذلؾ تعد إفضؿ إطار لمقياـ كمدارس لمتنشئة كالتدريب العممي عمى الممارسة الديمقراطية
فالتطكر الديمقراطي كعممية بناء المجتمع المدني كتفعيؿ دكره ىما عممية كاحدة مترابطة، كال 
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ال كجكد ديمقراطية حقيقية مف دكف مجتمع مدني قكم  ذإجح دكف اآلخر، ألم منيما أف ينيمكف 
كبالتالي مف الشركط الميمة لمدكؿ اآلخذة بالديمقراطية، يجب اف تتبنى مؤسسات قكية  .(1)كفاعؿ

تحمي المكاطنيف مف الممارسة التعسفية لمسمطة، كال يمكف أف يككف المكاطنكف احراران سكل 
التي تحمي مصالحيـ، كىذا يعني أف المجتمع الديمقراطي مجتمع يتـ بالمجكء إلى المؤسسات 

نظمات ممؤسسات ك عبر ثبلن النظاـ القضائي( كثانيان تنظيمو أكالن مف منظكر مؤسسات الدكلة)م
 .(2)مثؿ منظمات المجتمع المدني عامة مستقمة يخمقيا المكاطنكف كال تييميف عمييا الدكلة

لمجتمع المدني ضركرم كميـ لتعزيز افإف تفعيؿ دكر مؤسسات  كاستنادان إلى ما تقدـ،     
ف كانت تم ، ياؤىا افضؿ مف غيابك ف مساأؾ العممية لحد اآلف جنينية، إال العممية الديمقراطية، كا 

نمتـز بقاعدة اساسية مفادىا أف مساكئ الديمقراطية أفضؿ بكثير مف محاسف الديكتاتكرية، ىنا ك 
دني يعني أضعاؼ المسار الديمقراطي كفتح الباب أماـ الطركحات فغياب مؤسسات المجتمع الم
د الكاقع أك عكدة كاستعماؿ التنظيمات المعبرة عف النزعات القبمية، االحادية السمطكية لكي تشيٌ 
(، إف إحياء سعيد السيد محمدكمف ىنا يرل الباحث العربي) .(3)الطائفية العرقية االقميمية

نياية المطاؼ مف إعادة بناء الدكلة بصيغة دستكرية كديمقراطية المجتمع المدني يمكنو في 
خضاع الدكلة لممحاسبة كالمساءلة المستمرة كالدكرية  .(4)كا 

خيران فإف        ألنجاح عممية التحديث السياسي ىي ارساء قكاعد متينة  تامكلى الميإكا 
يتمتع باستقبللية  كصحيحة لممجتمع المدني، إذ ال تحديث حقيقي دكف  كجكد مجتمع مدني

 .حقيقية عف الدكلة مع كجكد الركابط المنظمة قانكنيان كدستكريان كالتي تحدد شكؿ العبلقة بينيما
مستقبؿ ىذه المؤسسات يعتمد عمى كثير مف الجيكد، كىذه الجيكد بعضيا يتعمؽ  كما إف

لدكلة التي ينبغي بالمكاطف كماىية تكجياتو نحك ىذه المؤسسات كبعضيا اآلخر يتعمؽ بالسمطة كا
ؤسسات ممحقان مف ممحقاتيا أف تعمؿ عمى تعزيز فكرة الطكعية كاالستقبللية كعدـ جعؿ ىذه الم

 تنظيمان كليس تقييديان. تدخبلن مف قبؿ الحككمة فبلبد اف يككف ىذا التدخؿكاذا كاف 
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 منية.د حمول ناجحة وسريعة لممشكالت األسادسًا: ايجا
حمكؿ ناجحة كسريعة لممشكمة االمنية، لمشيد ىك التمكف مف ايجاد ىذا ا كذلؾ مف مظاىر      

 حة العراقية بكؿ اصنافيا، عبرمف خبلؿ كضع استراتيجة إمنية تضمف إعادة تأىيؿ القكات المسم
لى قكات أكثر كبيرة إتعديؿ أسس بنائيا كتطكير مفاىيميا القتالية، اليكـ أصبح العراؽ بحاجة 

ف تككف (1)رىاب المختمفةرة عمى خكض كؿ الصرعات مع قكل اإلدقدرة عمى الحركة كأكثر ق . كا 
ف تككف تمؾ معيف س لجية أك حزب أك شخصيكؿ المؤسسات االمنية بعيدة عف التسي ، كا 

ف بالنتيجة تمؾ المؤسسات قادرة  المؤسسات قائمة عمى معايير الكفاءة كالمينية كاالنجاز. لتككي
 إذاالستقرار ىك اليدؼ الجكىرم لمنظاـ السياسي راؽ، ألف عمى تحقيؽ االمف كاالستقرار في الع
 .ر اف النظاـ السياسي سيحقؽ أىدافوبدكف االستقرار فأنو مف الصعب تصكي 

 السياسية. السمطة مأسسة العمل عمىسادسًا: 
يعد جكىر عممية بناء الدكلة كاالبتعاد عف شخصنتيا  السمطة السياسيةالعمؿ عمى مأسسة إف    

ؼ قادرة عمى التكيٌ ك كذلؾ يفترض كجكد مؤسسات ثابتة كمستقرة تتمتع بصفة الفاعمية  الحديثة.
قادرة عمى انجاز ككذلؾ  عمى أكتساب قدر مف القيمة كاالستقرار ، كليا القدرةتمع المستجدا

كعمى الرغـ مف إف االتفاؽ حكؿ إف  الميمات كالمتطمبات الجديدة التي تفرزىا عممية التحديث.
حكؿ الديمقراطية ليس عممية سيمة بؿ إنيا معقدة جدان كفي الكقت نفسو تحتاج إلى كقت عممية الت

كلـ  طكيؿ كممارسة لكي تنمك كتستمر، لكف مازؿ النظاـ السياسي العراؽ يراكح في مكانو
كالسبب الرئيس في ذلؾ ىك ، ادر مكقعو في خانة األنظمة التقميديةمف إف يغ -العراؽ –يستطيع 

ات السياسية الحقيقية. لذلؾ ال يمكف لمتحديث السياسي إف ينمك كيستمر في ظؿ غياب المؤسس
 غياب المؤسسات أك ضعؼ مؤسسات الدكلة.

كصػػكؿ إلػػى دكلػػة البػػد مػػف العمػػؿ عمػػى اللتحقيػػؽ كنجػػاح عمميػػة التحػػديث السياسػػي،  كعميػػو،   
مذىبيػػػة، القكميػػػة، الطائفيػػػة، الطػػػر التقميديػػػة )ىيمنػػػة األ ، مػػػف خػػػبلؿ تجػػػاكزالمؤسسػػػات كالقػػػانكف

حكاـ قبضػتيا عميػو، كمػف ثػـ تسػخير ىػذا الجيػاز لخدمػة مصػالح  (،الجيكية عمى جياز الدكلة كا 
سػػناد الػػدكر عبػػر تجػػاكز مبػػدأ المحاصصػػة مػػف خػػبلؿ إ الة التػػي تسػػيطر عميػػو. كىػػذا ال يػػتـ إالفئػػ

عمميػػػة المؤسسػػػي إلػػػى االشػػػخاص عمػػػى أسػػػاس الخمفيػػػة المينيػػػة كالكفايػػػة التخصصػػػية كالمقػػػدرة ال

                                                 
 .212ص ، مصدر سبؽ ذكره،2003أحمد فاضؿ داكد جاسـ،عدـ االستقرار المجتمعي في العراؽ ما بعد  - 1
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ف  تحقيػػؽ مبػػدأ ككػػذلؾألنجػػازه.  الفصػػؿ بػػيف السػػمطات الثبلثػػة التشػػريعية كالتنفيذيػػة كالقضػػائية، كا 
يضػمف عػدـ ىيمنػة إحػدل السػمطات عمػى السػمطات  بمػا  التعاكف كالمراقبػة، مبدأيككف قائـ عمى 

تخػػرج  لكػػي .(1)األخػػرل، كتحديػػد دقيػػؽ لصػػبلحيات كػػؿ ىيئػػة مػػف ىيئػػات السػػمطة كاختصاصػػاتيا
 .فالتي ىي عميو اآلكالشممية  العجزمف حالة ميع المؤسسات العراقية ج
 .تبني ثقافة سياسية وطنيةسابعًا:  

عمد النظاـ ف يكلة العراقية كمأسسة السمطة فييا، أينبغي مف أكلى خطكات البناء السميـ لمد     
يد مدارؾ المجتمع ثقافة سياسية كطنية تعمؿ عمى تحد قامة كتبني كبثٌ السياسي العراقي إلى إ

ار أك درجة االمتثاؿ ذلؾ يتحدد معيككيفية ممارستيا كالمكقؼ منيا، عمى كفؽ  نحك السمطة
ف الثقافة السياسية عمى الرغـ مف أنيا صادرة مف النظاـ إال أنيا تيدؼ إلى ترسيخ لمسمطة، إذ إ

ؽ عبلقة سميمة نيا تدخؿ ضمف نسؽ مخرجات النظاـ التي تيدؼ إلى تحقيالنظاـ لذا فأشرعية 
نجاح عممية كل. (2)تعمؿ عمى تنظيـ مدخبلت المجتمع نحك النظاـ بشكؿ مكازم لمخرجات النظاـ

عمؿ عمى بناء ثقافة سياسية كطنية في العراؽ، يقتضي عمى النظاـ السياسي ال التحديث السياسي
سياسية  –ماعية تشاركية بالدرجة االساس، أم ثقافة سياسية إيجابية تعمؿ عمى تحقيؽ تنشئة اجت

اليكمية االساسية  كتنظيـ استنياض الشعكر الكطني لممجتمع مف خبلؿ إعادةإلى تدفع  إيجابية
 مف تعدد الكالءات كاالنتماءات. لمدكلة فحسب بدالن  لمنظاـ السياسي كالمجتمع لتككيف كالء كاحد

طية تعزز الكحدة يجب عمى النظاـ السياس العراقي إف يتبنى ثقافة سياسة كطنية ديمقرالذا 
الكطنية كالعيش المشترؾ كقبكؿ اآلخر كالشراكة في الكطف كالتكعية بحقكؽ االنساف كالحكـ 
الديمقراطي كالدستكر كالتشجيع عمى المشاركة السياسية الديمقراطية كتعميؽ الركح الجماعية 

بني الثقافة السياسي لذلؾ فإف تكثقافة التسامح كالكرامة االنسانية كالحفاظ عمى المصمحة العامة. 
 الكطنية الديمقراطية، يفضي إلى:

تنامي كازدىار القيـ الديمقراطية، مثؿ التسامح السياسي كالفكرم كالشفافية كالمعارضة  .1
 السممية.

                                                 
مجمة  )الكاقع كافاؽ المستقبؿ(،2005سحر كامؿ خميؿ، السمطة التشريعية في العراؽ في ضكء دستكر  - 1

 .395ص، 2014(، كمية العمـك السياسية ، جامعة النيريف،36-35) قضايا سياسية، العدداف
كينظر ايضان محمكد .349-438كليد سالـ محمد، مأسسة السمطة كبناء الدكلة، مصدر سبؽ ذكره، ص  - 2

 .35صالح الكركم، التنشئة في المؤسسات التعميمية، مصدر سبؽ ذكره، ص
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إف الثقافة السياسية تفضي إلى بناء ىكية ثقافية كطنية، كمف ثـ بناء الكحدة الكطنية، ألف  .2
سيـ في بناء دكلة تتجاكز أطر الجماعات االثنية لصالح بناء الثقافة السياسية الديمقراطية ت

دارم عمى مستكل الكحدة  مؤسسات كأطر كطنية شاممة، أم اقامة جياز سياسي كا 
 السياسية، إذ يمنح ىذه الجياز السياسي، الحرية كالمساكاة.

تخطيط كرسـ  عمى النظاـ السياسي إف يعمؿ عمى إعادةكلبناء ثقافة سياسية كطنية، يٌنبغي      
كتكجيو سياسات كمؤسسات التنشئة بما يخدـ المجتمع العراقي، كاقامة السمـ المدني كصكالن 

ف ينصب العمؿ عمى تكجيو كؿ مؤسسات ة المدنية، كعمى ىذا األساس يجب إألقامة الدكل
خر التنشئة إلى نبذ العنؼ كالكراىية كرفض اآلخر، كالدعكة إلى تعزيز العيش المشترؾ كقبكؿ اآل

 كالعمؿ عمى كؿكالشراكة في الكطف كالكطنية الكاحدة، كتعزيز ثقافة سمك القانكف كاالمتثاؿ لو، 
إعادة بناء العمؿ عمى الكحدة الكطنية كالعيش المشترؾ، لذا فعمى النظاـ السياسي ما يعزز 

 ف تكجيات الفرد كتطمعاتو نحكسياسات ىذه المؤسسات بالصيغة التي تسيـ في تشكيؿ كتككي
 فة أحتراـ كقبكؿ اآلخر كالمصير المشترؾ كالكحدة الكطنية، كتجاكز بنى النظاـ كالمجتمعثقا

ساس سميـ لبناء الدكلة. كعميو فإف ضماف النظاـ السياسي التقميدم، لتسيـ في صياغة بناء أ
العراقي لثقافة سياسية ديمقراطية ككطنية كتشاركية، كفيمة بأف ترتقي إلى اقامة دكلة مدنية 

 .(1)ديمقراطية في العراؽ
 تحقيق تنمية اقتصادية شاممة. ثامنًا:
تجاكز االقتصاد اآلحادم الجانب كالريعي الشركع ببناء قاعد اقتصادية قكية، كأكليا، إف       

اقتصادية شاممة ترفع مف كتحقيؽ تنمية  ،الجكانب صناعيان كزراعيان كسياحيان  إلى اقتصاد متعدد
ة كالصحية الفقر كالبطالة كتكفير الخدمات االمني تكمعالجة مشاكبلفراد المجتمع مستكل ا

 يعد أحد أىـ المستمزمات الضركرية إلعادة بناء الدكلة العراقية. كالتعميمية كالثقافية،
 نجاح المصالحة الوطنية.تاسعًا: 
تي مف المظاىر الميمة ألنجاح عممية التحديث السياسي ىك نجاح المصالحة الكطنية ال      

تجاكز كؿ التحديات كاالتفاؽ عمى نقاط  كمضمكنيا مصالحة سياسية، عبر ىي في حقيقتيا

                                                 
ينظر بتصرؼ، محمكد صالح الكركم، النظاـ السياسي..بيف جدلية الثقافة الديمقراطية كبناء الشخصية،  - 1

 .35، ص2009، كانكف الثاني 39مجمة دراسات دكلية، مرز الدراسات الدكلية، جامعة بغداد، العدد
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لممحافظة عمى كحدة  ت بيف األطراؼ السياسية كتجاكز أخطاء الماضيالخبلؼ كترؾ التعنٌ 
 سس كطنية سميمة. ى كاالتجاه نحك بناء الدكلة عمى أالببلد، كإلنياء دكامة العنؼ كالفكض

راؽ اليكـ ىك أشد ما يككف لتحقيؽ مصالحة كطنية شاممة، إذ ال يمكف لكضع إف كضع الع   
البمداف المستقرة كالمتقدمة مف دكف مصالحة كطنية حقيقة بمد أف يستقر كيككف ضٌمف خانة ال

سيما في الكقت الحالي في ظؿ الصراع مع االرىاب ميع ال مصالحة شعارات براقة، كالتشمؿ الج
الصفكؼ كنبذ الخبلفات بيف  ـ مف حاجة العراؽ لرٌص (، األمر الذم عظٌ )تنظيـ داعش االرىابي

ممران حقيقيان مختمؼ مككناتو السياسية كالمجتمعية، لذلؾ فإف تحقيؽ مصالحة كطنية بناءة ستككف 
 في العراؽ. كالصراع دكامة العنؼككاسعان إلنياء 

تاريخو المعاصر، مثمما ىك  إف العراؽ لـ يكف بحاجة إلى الحكار كالمصالحة الكطنية في   
، إذ كبعد مركر أكثر مف عقد مف الزمف مريكي لمعراؽ كتغيير عمى االحتبلؿ األ بحاجة إليو اليـك

ان الحة الكطنية( يشكبلف ىدفان رئيسنظامو السياسي السابؽ، مازاؿ ىذاف المطمباف)الحكار كالمص
سبب ما آؿ إليو االحتبلؿ مف نتائج كممحان في أجندة العمؿ السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم، ب

ثارة مككناتو عف قصد كبشتى  كخيمة اآلثار، أىميا تمزيؽ البنية االجتماعية لممجتمع العراقي، كا 
مف االستيجاف، أك ف تركيبة المجتمع العراقي فيو شيء الطرؽ كالكسائؿ، حتى صار الحديث ع

أك تككنت بفعؿ فاعؿ مختزلة في الكقت كأف تركيبتو التي يعرفيا منذ مئات السنيف، طارئة عميو 
التأسيس لكاقع جديد لـ يألفو  ت يراد عبرىانفسو تاريخ العراؽ عبر العصكر، في بضعة سنكا

كفي حقيقة اإلمر، إف الخبلفات التي عصفت كتعصؼ بالبمد ليس سببيا  .(1)المجتمع العراقي
نما سببيا أغمب النخب السياسية الحاكمة، فيي مف أخذت البمد بيذا الطريؽ  الناس العاديكف، كا 

بطاء أم حؿ  المظمـ، كأكصمت بو إلى ىذا الحاؿ المؤسؼ، كأسيمت في تكسيع رقع العنؼ كا 
كطني حقيقي، تمؾ الخبلفات التي كاف عنكانيا الصراع حكؿ السمطة كالنفكذ كالمناصب، كأنعكس 

ككأف الناس العاديكف  عمى الشعب، كبدأ -لبلسؼ –ذلؾ التشظي كالصراع بيف القكل السياسي 
لذلؾ فػأف المصالحة بيف مككنات الشعب العراقي  .(2)في حرب مع بعضيـ، كىـ ليسكا كذلؾ

سيمة التحقيؽ كمتحققة ال محالة، كليست فييا مشكمة حقيقية، كالمرجعيات االجتماعية قادرة عمى 
                                                 

، 60ستار جبار الجابرم، المصالحة الكطنية كأثرىا في تحجيـ العنؼ في العراؽ، مجمة درسات دكلية، العدد - 1
 .2، ص2015مركز الدراسات الدكلية ، جامعة بغداد، 

 .11المصدر نفسو، ص  - 2
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ات السياسية أف حؿ الكثير مف المعضبلت التي تبدك عصية عمى الحؿ، كلكف يبقى عمى المككن
 .(1)يا في ما بينياتتنجح في حؿ مشاكبل

مكضكع الجديد في العالـ، خصكصان في البمداف إف مكضكع المصالحة الكطنية ليس بال      
تجربة المصالحة  ،كآية ذلؾ كتغييرات عديدة في نظميا السياسية، صراعات كحركب مريرة، التي 

اقي فمدينا ، ككذلؾ عمى الصعيد المحمي العر ()ا الشماليةفريقيا، كتجربة ايرلندالكطنية في جنكب أ
تكافرت الرغبة ف ناجحة في المصالحة الكطنية بعد أ لتي تعتبر تجربةتجربة إقميـ كردستاف،ا
الطامحة  كالمجتمعات ف الدكؿى مصالحة كطنية حقيقية. كعميو، فإلالصادقة في الكصكؿ إ

، أف تعتمد مناىج العفك كالتسامح كالمصالحة مع ٌضتملتجاكز اآلثار السمبية المرتبطة بمرحمة 
الجماعات المتعايشة كالمتساكنة معيـ في إطار الدكلة الكاحدة، كذلؾ محاكلة منيا لطي صفحة 

، كمف سٌمات النظـ السياسية الناجعة، اعتماد العقبلنية ةالماضي كالسعي لبداية صفحة جديد
الذم يسييـ في بناء المستقبؿ مع تحاشي الرككف  كالترشيد في قراراتيا كسياساتيا، كبالشكؿ

إف الحديث عف بناء الدكلة العراقية الجديدة، كتحقيؽ الديمقراطية يبدك إنو سيبقى . (2)لمماضي
ف ال تككف مصالحة ان معطبلن أك مؤجبلن أك متمكئ ، مالـ تكيف ىناؾ مصالحة كطنية حقيقية، كا 

ت بركتكككلية حسب، بؿ ينبغي إف تككف نتاج إلتباع شكمية براقة، كعبارة عف قرارات أك مؤتمرا
 .(3)أدكات كآليات فييا مف صدؽ النيات كعقبلنية النيج كمكضكعية األىداؼ

إف المصالحة الكطنية الحقيقية ىي حجر األساس التي مف الممكف أف كعميو يمكف القكؿ،       
ب النجاح ألم عممية سياسية، تككف داعـ ناجح لمعممية السياسية في العراؽ كبدكنيا لف يكت

 فضبلن عف ذلؾ ال يمكف إنياء دكامة العنؼ كتحقيؽ االستقرار مف دكف مصالحة كطنية حقيقية.
كبالتالي إف العمؿ عمى تحقيؽ كانجاح الحكار كالمصالحة الكطنية ضركرة ممٌحة مف ضركرات 

بغي العمؿ عمى قراطية، ينٌ الحفاظ عمى كحدة المجتمع كحيكيتو، كألنجاح العممية السياسية الديم

                                                 
 .12و، صنفسمصدر ال - 1
  ينظر حكؿ المصالحة الكطنية في ايرلندا الشمالية، غفراف يكنس ىادم، انمكذج المصالحة الكطنية في ايرلندا

، مركز الدراسات الدكلة، جامعة 43دالعراؽ، مجمة دراسات دكلية، العدالشمالية كامكانية التطبيؽ في 
 . 94-73(، ص 2010بغداد،)كانكف الثاني 

 .1ستار جبار الجابرم، مصدر سبؽ ذكره، ص - 2
  2المصدر نفسو، ص -3
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التفاعؿ كاالنسجاـ كالتكاصؿ في أجكاء مف الشفافية كالصدؽ، ألف ذلؾ كفيؿ بترصيف فرص 
  .(1)االندماج كابعاد شبح االنقساـ

 اتفاؽ لىإ تفضي بحيث كحقيقية شاممة عراقية كطنية مصالحة قياـ إف ماتقدـ، لىإ كاستنادان      
 ،العراقية السياسية القكل جميع تقبميا التي كاآلليات الرئيسة، المبادئ يتضمف كطني ميثاؽ كأ

كمف ثـ إعادة  الديمقراطية. العممية نجاح كبالتالي كنجاحيا السياسية العممية ترصيف في سيـسيي 
 كالدكلي. بناء دكلة العراؽ ليستعيد دكره في محيطو العربي كاالقميمي

 عاشرًا: محاربة الفساد.
مة ألنجاح عممية التحديث السياسي ىك محاربة الفساد بكؿ انكاعو مف المظاىر المي    

كمستكياتو، في المجتمع كالدكلة كتشريع القكاعد الدستكرية كالقكانيف التي تكفؿ معاقبة الفاسديف 
القضاء كاألجيزة الرقابية كحمايتيا لتقكـ بادكارىا في ىذا المجاؿ لخطكرة الفساد  ؿكضماف استقبل
استقرار كياف المجتمع كالدكلة في العراؽ ككنو سببان مف اسباب االرىاب المتصؿ في تيديد أمف ك 

كما أف محاربة الفساد كالقضاء عميو يعزز ثقة المكاطف بدكلتو كحككمتو  ،بالجريمة المنظمة
 .(2)ف مبدأ المكاطنة في العراؽكيصكي 

 مواجهة التدخالت الخارجية.أحد عشر: 
جي )االقميمي كالدكلي( عمى الكضع الداخمي في العراؽ ميـ جدان إف الحد مف التأثير الخار     

لبناء عممية سياسية تبلئـ الكاقع العراقي دكف تدخؿ خارجي، كخصكصان الدكؿ االقميمية التي 
تمتمؾ إمكانيات كبيرة في إرباؾ المحيط الداخمي العراقي بيدؼ عدـ استقرار مجتمعو، كافشاؿ 

 (3)كسع ىذا النمكذج كيصؿ إلى بمدانيـ. كىذا يتطمب:نمكذجو الديمقراطي حتى ال يت
سس كؿ كالدعـ الشعبي العاـ عمى كفؽ أإقامة حككمة قكية كمستقرة تحظى بالقب .1

 .ةديمقراطية سممي
يا التيديدات التي يكاجي ـكبناء قكات كطنية مسمحة تسميحان جيدان يتناسب مع حج تأسيس .2

بعيدان  جميعان المجتمع  ابناءاتية قكية تضـ منية كمخابر العراؽ في بيئة مضطربة، كقكل أ
عف الطائفية كاستثمار كؿ الطاقات البشرية كالمادية المتاحة لتحقيؽ ىذا الغرض عمى 

                                                 
 .6صالمصدر نفسو ،  -1
 .113ص عيسى اسماعيؿ عطية، مصدر سبؽ ذكره، - 2
 .114-113المصدر نفسو، ص ص - 3
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سس تعتمد الكفاءة كالنزاىة كاالنتماء كالكالء كاالخبلص لمعراؽ الكاحد كتحصيف الحدكد ا
 كحمايتيا مف االختراؽ الخارجي.

في تنظيمات مسمحة  ئو الكطني بما يكفؿ عدـ انخراطوزيز كالتحصيف الفراد العراقي كتع .3
تستيدؼ الشعب مدعكمة مف اطراؼ خارجية)اقميمية كدكلية( بالكسائؿ كافة )التربكية 

 كالثقافية كاالقتصادية كاالعبلمية(.
ساس المصالح الجانبيف االقميمي كالدكلي عمى أ تعزيز عبلقات العراؽ الخارجية عمى .4

اـ سيادة العراؽ كعدـ التدخؿ بالشؤكف الداخمية كعدـ السماح ألف يككف المشتركة كاحتر 
 العراؽ ساحة لتصفية الحسابات كالصراعات بيف ىذه القكل.

 رىا كمكافحة االرىاب.ضماف سيادة حكـ القانكف كحؿ المميشات المسمحة كحظٌ  .5
التفاعؿ مع في انتياج سياسة خارجية تقكـ عمى  تفعيؿ دكر السياسة الخارجية العراقية .6

مـ المتحدة لى ميثاؽ األإاستنادان الدكؿ االقميمية كالدكلية كفؽ عبلقات التكامؿ كالتعاكف 
 .كالمشاركة في تنفيذ االلتزامات الداعية الى تحقيؽ السمـ كاالمف الدكلييف

 .لمكاجية التدخبلت الخارجية تكحيد الخطاب العراقي الداخمي  .7
 

أعبله، فأف تعديؿ الدستكر كانياء العمؿ بمبدأ سياسة  كاستنادان عمى ما تـ طرحو      
االمني كمحاربة الفساد الكضع المحاصصة الطائفية كالسياسية، كايجاد الحمكؿ الكفيمة لتردم 

كالحد مف التدخبلت الخارجية كالعمؿ عمى مأسسة السمطة السياسية كتفعيؿ دكر مؤسسات 
اء ثقافة سياسية كطنية كتجاكز ازمة اليكية المجتمع المدني كانياء الصراعات الحزبية كبن

. كؿ ىذا كفيؿ بأقامة دكلة مدنية ديمقراطية في العراؽ كىك الكطنية، كنجاح المصالحة الكطنية
 ما يقتضيو التحديث السياسي.

كبالعكدة إلى السؤاؿ المطركح في مقدمة ىذا الفصؿ، أم المشاىد السالفة الذكر)مشيد الفشؿ     
الجكاب عمى ذلؾ،  كالمتكسط كالبعيد؟ االقرب إلى الصحة في المدل القريبح( إـ مشيد النجا

يتضح لنا أف المشيد األكؿ)مشيد الفشؿ( ىك األقرب لمصحة في المدل القريب، كذلؾ لككف 
ف تمكؤ الحككمة في تجاكز ىذه  العراؽ يعاني مف تحديات كبيرة جدان )كىي في حالة تزايد( كا 

الثقافية، ككذلؾ  -ثمة بالتحديات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعيةالتحديات الكبيرة المتم
التحديات الخارجية، كالفشؿ في ايجاد مخارج كمعالجات لتحسيف الكضع المجتمعي في العراؽ، 
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سينعكس سمبان عمى العممية السياسية برمتيا، مما يجعؿ تحقيؽ عممية التحديث السياسي صعبة 
لتحقيؽ في الكقت الحاضر. نتيجة استمرارية تعرض المجتمع العراقي جدان، إف لـ نقؿ مستحيمة ا

 إلى المزيد مف األزمات كالتحديات مف جية كتزايد المطالب الشعبية مف جية آخرل. 
أما عمى المدل المتكسط، فسٌيشيد العراؽ تحقيؽ نسبة معقكلة مف االستقرار كال سيما بعد      

درا ؾ الكتؿ كاألحزاب السياسية إنو بحاجة ماسة لممحافظة عمى طرد االرىاب المتمثؿ بداعش، كا 
االستقرار، كالمحافظة عمى ديمكمة العممية السياسية، ألف فشمو سيؤدم بالنتيجة كبأكثر 
االحتماالت الرجكع  لدكتاتكرية آخرل كالتي أكؿ ما ستعمؿ عمى أنياء كالقضاء عمى تمؾ 

م سيمثؿ عامؿ ضغط عمى االطراؼ السياسية األحزاب، ىذا فضبلن عف زيادة كعي الشعب الذ
بضركرة النيكض بالكاقع العراقي كتحسيف أكضاعو. كىنا ستضعؼ  التحديات التي تكاجو العممية 
السياسية شيئان فشيء ثـ الكصكؿ إلى تجاكز تمؾ التحديات كايجاد المخارج كالمعالجات الضركرية 

السياسي منيا، كصكالن إلى أقامة نظاـ سياسي لتحسيف الكاقع العراقي بكافة مستكياتو كخصكصان 
التحديث السياسي ديمقراطي، كمف ثـ الدكلة المدنية عمى المدل البعيد. ككما ذكرنان سابقان، إف 

عممية تقدمية، بمعنى أف التحديث كعمى الرغـ مف آالمو، كمصاعبو، كتكاليفو الباىضة، كالسيما 
يد أمران حتميان، كمرغكبان فيو )الحداثة ى المدل البعفي المرحمة االنتقالية، إال أنو يصبح عم

 .ثقافيان (، طالما أنو يؤدم إلى تعزيز رفاىية االنساف ماديان ك السياسية
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 الخاتمة
عبػػر صػػفحاتيا السػػابقة، قضػػية التحػػديث السياسػػي كعبلقتػػو باالسػػتقرار الدراسػػة تناكلػػت ىػػذه       

(، كمػا رافػؽ ىػذه العمميػة مػف مفارقػات كمػداخبلت خارجيػة 2003عػاـ )الالعػراؽ بعػد  السياسي فػي
كداخمية، كقدمت اإلطركحة تحمػيبلن لمجكانػب كافػة المتعمقػة بعمميػة التحػديث السياسػي كعبلقػة ذلػؾ 

التػي ك ( كلغايػة اآلف 2003باالستقرار السياسػي فػي العػراؽ، منػذي االحػتبلؿ االمريكػي لمعػراؽ عػاـ )
ت إلكثر مف عقد مف الزمف، كىي المدة التي ٌشيدت تٌغيرات ىامة عمى مسػتكيات المجتمػع إستمر 

كافػػة )االجتمػػاعي كالسياسػػي كاالقتصػػادم كالثقػػافي(، إال إف تركيزنػػا كػػاف عمػػى المسػػتكل السياسػػي 
حسػػب الحػػدكد المكضػػكعية لمدراسػػة. إذ ادخػػاؿ العديػػد مػػف المؤسسػػات كالمفػػاىيـ السياسػػية الغربيػػة 

(، مػػػف قبػػػؿ الكاليػػػات المتحػػػدة 2003بعػػػد احتبللػػػو كاسػػػقاط النظػػػاـ السياسػػػي السػػػابؽ عػػػاـ ) لمعػػػراؽ
قامة نظاـ سياسي جديد عمى آسس كمفاىيـ غربية.   االمريكية كا 

بعػػػد عمميػػػات السػػػمب كالنيػػػب كالفكضػػػى كفػػػراغ السػػػمطة الػػػذم شػػػيده العػػػراؽ نتيجػػػة سػػػقكط إذ      
ؿ األمريكػػي بتشػػكيؿ مجمػػس الحكػػـ المؤقػػت إلدارة النظػػاـ السياسػػي السػػابؽ، بػػادرت قػػكات االحػػتبل

زماـ االمكر مع الحاكـ المدني االمريكي في العراؽ )بكؿ بريمر( الذم تـ مف خبللو إجراء العديػد 
مف التغييرات التي تخص مستقبؿ التحػديث السياسػي فػي العػراؽ، لحػيف تشػكيؿ الحككمػة المؤقتػة. 

برئاسػػة )د.ايػػاد عػػبلكم( أعمنػػت عػػف برنامجيػػا بتشػػكيؿ كعنػػدما تشػػكمت الحككمػػة العراقيػػة المؤقتػػة 
كالتػداكؿ السػممي حككمة عراقية جديدة تقكـ مبادؤىا عمى الديمقراطيػة كالعدالػة كالمسػاكاة كالتعدديػة 

كبػػذلؾ تحػػددت اتجاىػػات التحػػديث السياسػػي فػػي العػػراؽ  ،كاالنتخابػػات كالتحػػكؿ الرأسػػماليلمسػػمطة 
 الجديد.

 مجمكعة مف اإلستنتاجات، أىميا مايمي:لى كقد تكصمت الدراسة إ  
ادخػػػاؿ التحػػػديث فػػػي جكانػػػب شػػػيد العػػػراؽ تحػػػديثان سياسػػػيان فػػػي مسػػػتكياتو السياسػػػية كافػػػة، إذ  إواًل:

كمػػا تضػػٌمف الدسػػتكر العراقػػي الجديػػد  ،كغيػػر الرسػػميةعديػػدة ككثيػػرة فػػي مؤسسػػات الدكلػػة الرسػػمية 
ي سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر، مبػػدأ التػػداكؿ العديػػد مػػف مبػػادئ النظػػاـ الػػديمقراطي الغربػػي منيػػا عمػػ

نصػػكيص مبػػدأ التعدديػػة السياسػػية كمبػػدأ الفيدراليػػة كمبػػدأ الفصػػؿ بػػيف السػػمطات، فالسػػممي لمسػػمطة ك 
 مف نصكص الدستاتير الديمقراطية الغربية. ان قترب كثير الدستكر العراقي الدائـ ت
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( لـ يكيف ثمرة تطكر لمظركؼ 2003إف التحديث السياسي الذم شيده العراؽ بعد عاـ ) ثاينًا:
، إذ كمعبران عف الكاقع السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لمبمد الذاتية كالمكضكعية لمعراؽ

إلذم أصر عمى عدـ كجكد أم ضركرة  ،بمبادرة مف داخؿ النظاـ السياسي السابؽ نفسو لـ يتـ
ا الشأف تقع في خانة التآمر إلجراء أم نكع مف التغيير في سياستو كظمت أية مطالبة بيذ

)مفركضان مف الخارج(، كالذم تمثؿ كعميو كاف ىذا التحديث السياسي بفعؿ خارجي  كالخيانة،
بقكل اإلحتبلؿ االمريكي لمعراؽ كفرضو العديد مف المؤسسات كالمفاىيـ الغربية، الذم نتج عنو 

ليس بكسع تككف محدكدة، إذ  زرع نباتان في غير ارضو، كبالتالي فإف فرصتو لمنماء كاالزدىار
غرس مؤسسات نشأت في أكساط أجتماعية كحضارية متقدمة في بمداف لـ تبمغ درجة معينة مف 

إلنو مف الصعب في مجتمع مثؿ العراؽ، ادل ذلؾ الى حالة مف االنفبلت الفكضكم. التطكر
ية قديمة قدـ كالمجتمع العراقي الذم كاف يستند في أصكلو كجذكره كمفاىيمو عمى أيسس تقميد
إال إف ذلؾ ال التأريخ العراقي تقبؿ األفكار الجديدة كتغيير حياة الشعب تغيران كميان في مدة قصيرة.

يجعؿ مف إف عممية تحقيؽ التحديث السياسي في العراؽ ىدؼ مستحيؿ تحقيقو، إال إنو ليس في 
 .الكقت القريب المنظكر، إلف عممية التحديث السياسي تتطمب كقت كممارسة

إف التحديث السياسي في العػراؽ، عمػى مسػتكل الدسػتكر كاالنتخابػات كالمؤسسػات السياسػية  ثالثًا:
الرسػػػمية كغيػػػر الرسػػػمية، بقػػػى تحػػػديثان شػػػكميان دكف مضػػػمكف حقيقػػػي، بسػػػبب العديػػػد مػػػف التحػػػديات 

إف تكػػػكف مخرجػػػات ىػػػذا التحػػػديث غيػػػر  إالمػػػر الػػػذم إدل إلػػػىالداخميػػػة كالخارجيػػػة التػػػي كاجيتػػػوي. 
  جابية في إغمبيا، االمر الذم انكعس سمبان عمى كحدة كاستقرار النظاـ السياسي.إي

ـ عمػى تكزيػع السػمطة  –مكضكع البحث  –إف النظاـ السياسي  رابعًا: ىك نظاـ فيدرالي تعددم يقػكي
إال إف الفيدرالية في العراؽ غير كاضحت المعالـ، كأيضان مجيكلػة المسػتقبؿ، بيف المركز كاالقميـ. 

بلن عف عػدـ اجمػاع العػراقييف عمييػا، عمػى الػرغـ مػف إف الفيدراليػة حالػة صػحية جيػدة اتخػذتيا فض
إغمبية الدكؿ كخصكصان المتقدمة منيػا كذات التعػدديات االجتماعيػة، إال إنيػا فػي العػراؽ لػـ يكجػد 
ا تيار كاسع يؤمف بيا كيعمؿ عمى تحقيقيا عمى أيسس صحيحة، كليس كما يفيـ االغمبية عمى إني

، التكسُّع في الصبلحيات مف خبلؿ قراءات خاصة لمدستكرك حالة انفصاؿ المككنات عف بعضيا، 
نمػػا فػػي تكقيتػػو، كتفاصػػيمو، كبالتػػالي إلنجػػاح  كعميػػو فػػإف العيػػب كالخمػػؿ لػػيس فػػي مبػػدأ الفيدراليػػة كا 

قبػػؿ عمميػػة التحػػديث السياسػػي البػػد مػػف انجػػاح مبػػدأ الفيدراليػػة، كاالخيػػر يتطمػػب كجػػكد فيػػدراليكف 
 الفيدرالية.
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( كلغايػة اآلف ىػك 2003عػاـ) الإف السػمة الغالبػة فػي العػراؽ بعػد غياب سػيادة الدسػتكر، خامسًا: 
يعتبػر الركيػزة  كاالمتثاؿ لو حكامػان كمحكػكميف الدستكرسيادة السياسي عمى القانكني. إذ إف سيادة 

( لػػـ يعػػد 2005الػػدائـ لعػػاـ ) إف دسػػتكر العػػراؽ إال .ساسػػية لعمميػػة بنػػاء دكلػػة ديمقراطيػػة مدنيػػةاأل
 كىػػك عمميػػان  عميػػو كيعمػػك لػػو، منػػافس اخػػر دسػػتكربػػؿ كجػػكد  االسػػاس لمعمميػػة السياسػػية فػػي العػػراؽ

 الدسػػتكر، فػػكؽ التكافقػػات لتصػػبح التػػكازف كبراقػػع التكافػػؽ أثػػكاب يمػػبس الػػذم المحاصصػػة، دسػػتكر
العراقػػي ف الدسػػتكر احتضػػاكعمػػى الػػرغـ مػػف . لمدسػػتكر عػػابرة حككمػػة المحاصصػػة حككمػػة كلػػتكف
إذ تبٌنػػػت ىػػذه الدسػػػاتير)المؤقت كالػػػدائـ( أفكػػػاران  ، فػػػيض ايجػػػابي مػػف النصػػػكص الدسػػػتكرية،الػػدائـ 

كاسعة مرتبطة بركح الديمقراطيػة سػكاءان مػف جيػة اقػراره لمعديػد مػف الحقػكؽ كالحريػات أك مػف جيػة 
لػػذم يعيػػد مػػف االنظمػػػة تبنيػػو لشػػكؿ معػػيف مػػف أشػػكاؿ االنظمػػة السياسػػػية كىػػك النظػػاـ البرلمػػاني ا

كمػا حمػؿ مشػركع الدسػتكر العراقػي الػدائـ القائمة عمى احتراـ فكرة أك مبدأ الفصؿ بػيف السػمطات، 
 .بيف طياتو مكاد كنصكص بالغة الرقي كالتقدـ قياسان بالدساتير العراقية السابقة كبالدساتير العربيػة

ف تطبيقػػػػو إال إنػػػو فػػػػي الكقػػػت  نفسػػػػو تضػػػػمف العديػػػد مػػػػف نقػػػاط الضػػػػعؼ التػػػػي بصػػػػكرة  حالػػػت دكي
. كمػف ىنػا تكصػمنا الػى إىميػة إعػادة النظػر فػي عمى الجميع حكامػان كمحكػكميف كسيادتو صحيحة

، كخصكصػػان فػػي مػػا كالعمػػؿ عمػػى تعػػديميا مػػف دكف تعطيػػؿ الدسػػتكر العديػػد مػػف المػػكاد الدسػػتكرية
مػيـ، كتكزيػع السػمطات، يتعمؽ بشػكؿ النظػاـ السياسػي، كتكزيػع الثػركات، كالعبلقػة بػيف المركػز كاالق

  كنكع الفيدرالية، كالمناطؽ المتنازع عميو.

في  مؤسسات العراؽ الرسمية كغير الرسمية شيدت عجزان  إذ إفالعجز المؤسساتي،  سادسًا:
بخمؽ فراغ مؤسساتي كبير، العجز سيـ ذلؾ أتحقيؽ اإلدكار المنكطة بيا بصكرة حقيقية كفعمية، 

نيا كضعت إيياكؿ التقميدية لممجتمع، فكانت المأساة الخفية ماميـ سكل الأفمـ يجد الناس 
كاف ىذا العجز المؤسساتي  المجتمع برمتو عمى حافة الياكية بسبب التفكؾ كاالنقساـ الداخمي.
ذ عمى  .سببان رئيسان في تنامي ظاىرة عدـ االستقرار السياسي في العراؽ إذ إف أبرز ما ييؤخى

األداء الرقابي، ك اليان، كمنيا البرلماف ىك ضعؼ األداء التشريعي المؤسسات الدستكرية القائمة ح
 كزادت سٌنيا الدستكر اكجب التي الممحة، كالدستكرية السياسية التشريعات إذ إف ىناؾ العديد مف

ف دؿ ذلؾ عمى شيء فيك يدؿ عمى  لـ تػيقرَّ لكنو  تشريعان، 60 مف اكثر عمى لحد اآلف. كا 
ب الصبلحيات بيف الجيات المتعارضة كالمستفيدة مف تمؾ القكانيف، اختبلؼ االجتيادات، كتضار 

السمطة  إما .في اغمب حالتو يكاد يككف معدكمان ضعيؼ جدان ك  إف الدكر الرقابي لمبرلمافكما 
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فيناؾ العديد مف المؤشرات غير االيجابية، التي التظير نجاحان لمسمطة التنفيذية، كمف التنفيذية 
، كقمة بكؿ إشكالو كمستكياتو الفسادارتفاع مؤشرات  يؿ المثاؿ ال الحصر،تمؾ المؤشرات عمى سب

كغيرىا مف االمكر السمبية ذات التداعيات  كاالقتصادم لمبمد الخدمات، كالترٌدم األمني
تعاني مف الضعؼ، كتظير في كثير مف فيي اآلخرل السمطة القضائية في العراؽ  الخطيرة.إما

كفي ظؿ ضعؼ أىـ مؤسسة مف مؤسسات الدكلة سمطة التنفيذية، نيا تابعة لمإ عمى األحياف
اليمكف تحقيؽ عممية تحديث سياسي كال بناء دكلة ديمقراطية مدنية، لذا مف الميـ إعادة النظر 
في مسؤكلية ىذه السمطة أمر في غاية االىمية. ككذلؾ المؤسسات المستقمة الذم استحدثيا 

ؼ كتأثيرات االحزاب كالساسة عمى عمميا، كابتعادىا عف الدستكر فيي إيضان التستثنى مف الضع
ان إدكراىا المنكطة بيا. كفي الكقت نفسو شيدت مؤسسات الدكلة غير الرسمية ىي إآلخرل ضعف

( شيدت نشكء 2003عاـ) ال، كعمى الرغـ مف إف الساحة السياسية في العراؽ بعد كتشتتان 
جتمع مدني، إال إف السمة الغالبة لتمؾ كتأسيس العديد مف األحزاب السياسية كمنظمات م

المؤسسات إنيا كانت غير فاعمة كغير مؤثرة كضعيفة جدان. فأغمب االحزاب السياسية المكجكدة 
عمى الساحة السياسية ذات ثقافة تقميدية كخطاب سياسي تقميدم، كما إف اغمبيا عبارة عف 

إنيا التكجد لحد اآلف احزاب ب -ذكرنا سابقان  -أحزاب شخصيات أك أحزاب شخصانية، ككما 
سياسية حقيقة كانما ىناؾ قيادات سياسية. كما إف أغمب منظمات المجتمع المدني ىي إمتداد 
إلحزاب كقكل سياسية، تٌحكيؿ طبيعتو دكف تحقيؽ االدكار المنكطة بيا، كما إف إستئثار العديد 

مؾ المنظمات عمى إف تؤدم دكران مف منظمات المجتمع المدني بالمزايا المالية كالسمطكية، إبعد ت
ضع عرقمة اماـ العممية ايجابيان في الحياة السياسة بؿ عمى العكس كانت في إحياف كثيرة مكي 

 السياسية.
الطائفية بتشكيؿ الحككمات العراقية كافة المتعاقبة بعد  -السياسيةأسيمت المحاصصة سابعًا: 

الدكلة كافة كتجذرت بيا كاصبحت (، كأنسحبت تمؾ المحاصصة الى مؤسسات 2003عاـ)ال
 العبان اساس في تشكيؿ الحككمات كتكزيع المناصب كاالدكار في مؤسسات الدكلة كافة، كىذا ما
جعؿ البناء المؤسسي لمدكلة ىشان كعرضة لخطر الصراعات كالتجاذبات كالتخندؽ الطائفي 

القكمية، كبالمحصمة لـ تتككيف الجماعة الطائفية ك كتراجع قيـ الكفاءة كاالنجاز لمصمحة كالقكمي، 
 سمطة مدنية قادرة عمى ادارة عممية التحديث السياسي في العراؽ حسب القكاعد االصكلية

 ، في ظؿ المحاصصة الطائفية.لمتحديث السياسي
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بركز إزمات خانقة عصفت بالنظاـ السياسي كالعممية السياسية نتيجة لغياب الدستكر  ثامنًا:
زمة ا  زمة الشرعية ك إىي: ( كىذه االزمات 2003شيده العراؽ بعد عاـ ) كالعجز المؤسساتي الذم

ف إخفاؽ  زمة التكزيع.ا  ؿ ك غمغزمة التا  زمة التكامؿ ك ا  زمة اليكية ك ا  المشاركة ك   النظاـ السياسيكا 
ة ىذه االزمات إسيـ بخمؽ حالة مف الفكضى كاالرباؾ عمى المستكيات كافة عمى مكاجي العراقي

كلتحقيؽ التحديث السياسي في العراؽ يجب  كاالقتصادية كاالجتماعية. السياسية في العراؽ
تجاكز تمؾ االزمات عف طريؽ القضاء عمييا كالكصكؿ الى مجتمع كاضح اليكية كمتكامبلن 

جيازه الحككمي إف يتغمغؿ في جميع ابعاد داخميان، قائـ عمى الشرعية العقبلينة، كيستطيع 
ساس مف المشاركة إ، كتتـ الممارسة السياسية عمى هفرادبيف ا المجتمع كيحقؽ تكزيع عادؿ
 الجماىيرية السممية كالمنتظمة.

إما عف مستقبؿ التحديث السياسي، فتكصمت الدراسة إلى أف مستقبؿ التحديث السياسي  تاسعًا:
 في العراؽ، ينتيي إلى احد المشيديف، كىما، المشيد األكؿ، ىك مشيد فشؿ عممية التحديث

التي يمر بيا الببلد، كما تكاجيو مف ازمات كتحديات كىي  ةنظؿ االكضاع الراى السياسي في
في حالة تزايد، كعجز الحككمة عمى تجاكز تمؾ التحديات كاالزمات، مما سيفضي في النياية 
الى افشاؿ عممية التحديث السياسي، ألنو ال يمكف لعممية التحديث السياسي اف تنمك كتستمر في 

راب الحالي. أما المشيد الثاني، ىك مشيد نجاح عممية التحديث السياسي، بعد ظؿ الفكضى كالخ
تجاكز العراؽ لمعديد مف المشاكؿ كالتحديات التي تكاجيو، كعمى الرغ مف مف صعكبة تحقيؽ 
ذلؾ في الكقت القريب إال إنو نأمؿ إف يتخمص العراؽ مف مشاكمو الداخمي كالخارجي، لمكصكؿ 

 سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان.إلى عرؽ امف كمستقر 
الى مجمكعة مف التكصيات، كالتي نآمػؿ أف تسػيـ فػي أنجػاح عمميػة  دراسةمت  التكص كما      

ف الغايػػة األساسػػية التػػي ننشػػدىا ىػػي التصػػكيب، كالتقػػكيـ التحػػديث السياسػػي بصػػكرة صػػحيحة، إل
 ليذا المشركع، كمف تمؾ التكصيات مايمي: 

يث السياسي تتطمب تفكيؾ بينى النظػاـ التقميػدم كانتماءاتيػا االكليػة ككالءاتيػا إف عممية التحد إواًل:
عػػادة تجميعػػو كتركيبػػو كفقػػان 2003الفرعيػػة التػػي اصػػبحت بعػػد عػػاـ ) ( تعمػػك فػػكؽ الػػكالء لمدكلػػة، كا 

لصػػػياغات جديػػػدة تتطمبيػػػا عمميػػػة التحػػػديث السياسػػػي، إذ ال يمكػػػف لعمميػػػة التحػػػديث السياسػػػي أك 
فػي ظػؿ سػيادة  ف تػنجح كتسػتمرة مدنية ديمقراطية فػي العػراؽ عمػى آسػس حديثػة إعممية بناء دكل

بنػػى النظػػػاـ التقميػػدم )العشػػػيرة كالقبيمػػة كالقريػػػة كالعػػرؽ كالطائفػػػة كالمػػذىب كالقكميػػػة(. لػػذلؾ يجػػػب 
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سػػتيعابيـ فػػي  تجػػاكز تمػػؾ البنػػى التقميديػػة بشػػكؿ تػػدريجي، مػػف خػػبلؿ اجتػػذاب اليكيػػات الفرعيػػة كا 
كافة )بغض النظر عف العرؽ كالديف كالمذىب كالقكمية( لتككيف كالء كاحد لمدكلة  مؤسسات الدكلة

فحسب بدالن مف تعدد الكالءات كاالنتماءات الفرعية، كمف ثـ تككيف الكحدة المجتمعية حكؿ الكياف 
السياسي )السمطة( كالجغرافػي )الػكطف( ىػذا مػف جيػة، كعبػر اسػتجابة سػريعة لمطالػب الجماعػات 

ذم يشػػعرىا بقػػكة الدكلػػة )الماديػػة كالمعنكيػػة( كبضػػركرة كجكدىػػا كاسػػتمرارىا إلشػػباع تمػػؾ بالشػػكؿ الػػ
الحاجػػات مػػف جيػػة اخػػرل. كىنػػا ممكػػف لممجتمػػع أف يشػػعر باإلسػػتقرار كيتكلػػد اإلحسػػاس باالنتمػػاء 
المشترؾ طالما كاف النظاـ السياسي يمبي طمكحات كحاجات الجميع دكف تمييز عمى أيسس دينية 

ىبية كقكمية، األمر الذم يدفع األفراد الى التمسؾ بيا كالدفاع عنيا بكصػفيا المشػترؾ كعرقية كمذ
 العاـ الذم يجمعيـ كيحمييـ كيمبي احتياجاتيـ. 

العمػػؿ عمػػى إلغػػاء ثقافػػة الخضػػكع، كتحقيػػؽ ثقافػػة سياسػػية مشػػاركة يقكدىػػا النظػػاـ السياسػػي  ثانيــًا:
عػادة تجميعػو كفقػان نحك المجتمع، كىذه الثقافة السياسػية تعمػؿ عمػى  تفكيػؾ بنػى النظػاـ التقميػدم كا 

سياسػػية مكازيػػة  –لمتطمبػػات التحػػديث السياسػػي، كلتحقيػػؽ ذلػػؾ البػػد مػػف احػػداث تنشػػئة اجتماعيػػة 
لمثقافػػة السياسػػة كداعمػػة ألىػػدافيا، تعمػػؿ عمػػى خمػػؽ مػػف المجتمػػع المتعػػدد الثقافػػات مجتمػػع الكػػؿ 

الشػػػراكة فػػػي الػػػكطف تكػػػكف فيػػػو الكفػػػاءة  المكحػػػد، عبػػػر تشػػػكؿ ىكيػػػة كطنيػػػة جامعػػػة عمػػػى أسػػػاس
كالمكاطنػػػػة معػػػػايير لتحديػػػػد األدكار كالمراكػػػػز لمختمػػػػؼ االفػػػػراد، بعيػػػػدان عمػػػػى أسػػػػمكب المحاصصػػػػة 
السياسية كالطائفية. كىذه العممية تتطمب تكظيؼ قدرات الدكلة االقتصادية كالكظيفيػة كاالسػتيعابية 

 رعية صكب الكالء لمدكلة كالكطف.نحك تعزيز الشعكر باالنتماء كتجاكز الكالءات الف
العمػػؿ عمػػى مأسسػػة االحػػزاب السياسػػية كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني بػػدالن مػػف ىػػذه التعدديػػة  ثالثــًا:

المفرطػػػػة التػػػػي ال فائػػػػدة منيػػػػا سػػػػكا الخػػػػراب كالػػػػدمار، مػػػػف خػػػػبلؿ تشػػػػريع قػػػػكانيف تجػػػػـر قيػػػػاـ ىػػػػذه 
اقميمية كدكلية، لٌضماف عػدـ المؤسسات عمى إساس اليكيات الفرعية كالعمؿ عمى تحقيؽ مصالح 

تآكػػؿ ىػػذه المؤسسػػات سياسػػيان كاجتماعيػػان، إلف تأسيسػػيا عمػػى أيسػػس سػػميمة ييسػػيـ فػػي بنػػاء دكلػػة 
 مدنية ديمقراطية في العراؽ، كمجتمع صالح.

اسػػػتعادة االمػػػف، كحػػػؿ المميشػػػات المسػػػمحة كاعػػػادة بنػػػاء المؤسسػػػات االمنيػػػة عمػػػى أيسػػػس  :خامســـاً 
لحككمػػة مػػف بسػػط سػػيطرتيا عمػػى كػػؿ اجػػزاء البمػػد، اليجػػاد بيئػػة آمنػػة مينيػػة، بمػػا يضػػمف تمكيػػف ا

 .مبلئمة لمسير نحك تحقيؽ عممية التحديث السياسي
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إسػػػتقبلؿ السػػػمطة القضػػػائية كمينيتيػػػا بحيػػػث تكػػػكف المرجػػػع االعمػػػى كالكحيػػػد فػػػي فػػػض  سادســـًا:
صػحيحة لدكلػة النزاعات كالمشكبلت بعيدان عف تأثير االحزاب كالساسػة، بمػا يضػمف تحقيػؽ أيسػس 

 .كالمؤسسات القانكف
مػػف بػػيف إألمػػكر الميمػػة ألنجػػاح عمميػػة التحػػديث السياسػػي فػػي العػػراؽ ىػػك سػػيادة القػػانكف  ســابعًا:

كاحتػػػراـ الطبقػػػة السياسػػػية لمػػػنص الدسػػػتكرم كاالمتثػػػاؿ لػػػو، إلف سػػػرياف القػػػانكف عمػػػى الجميػػػع دكف 
مثػػؿ المػػكت ال يسػػتثني احػػدان( إلف  اسػػتثناء ككمػػا قػػاؿ  مكنتيسػػكك مػػرة)أف القػػانكف ينبغػػي أف يكػػكف

امتثاؿ كاحتراـ النص الدستكرم بكصفو معياران لمحكـ السميـ، ىك السبيؿ الكحيد نحك تحقيؽ عممية 
 تحديث سياسي عمى أيسس صحيحة كبناء سميـ لمدكلة كتصحيح بناء النظاـ السياسي المتمكئ.

ــًا: يمقراطيػػة التكافقيػػة القائمػػة عمػػى أيسػػس إلغػػاء المحاصصػػة الطائفيػػة فػػي الحكػػـ، كمغػػادرة الد ثامن
طائفية كمذىبية كقكمية، الى ديمقراطية االغمبية التي تستند الى االغمبية السياسية كليس االغمبية 
المجتمعيػػة التػػي تعتمػػد عمػػى الطائفػػة أك القكميػػة فػػي حصػػد أصػػكات النػػاخبيف. كىػػذا ال يتحقػػؽ اال 

كاجراء الحػكار كالمصػػالحة يػػة كنخبيػا السياسػػية.مػف خػػبلؿ مػد جسػػكر الثقػة بػػيف المككنػات المجتمع
ؿ الجميػػع ال مصػػالحة شػػعارات براقػػة. إذ مػػف دكف مصػػالحة كطنيػػة حقيقػػة تشػػمك الكطنيػػة الشػػاممة 

كبنػاء دكلػة  إنيػاء دكامػة العنػؼ كتحقيػؽ االسػتقراركالتي ىي مصالحة سياسػية باالسػاس ال يمكػف 
 مدنية ديمقراطية في العراؽ.

اد كالفقػػر كالبطالػػة، كتػػكفير كتحسػػيف الخػػدمات االجتماعيػػة، كتنكيػػع مصػػادر مكافحػػة الفسػػ تاســعًا:
 الدخؿ العراقي بدالن مف االعتماد عمى النفط كمصدر كحيد لمدخؿ العراقي.

: العمػػؿ بكػػؿ جػػد عمػػى النيػػكض بكاقػػع الطبقػػة الكسػػطى فػػي العػػراؽ، إلنػػو ال يمكػػف الحػػاؽ عاشــراً 
الميسػػكرة اقتصػػاديان كالمسػػتنيرة عمميػػان كثقافيػػان، إلدارة  بركػػب التقػػدـ كالتطػػكر بػػدكف الطبقػػة الكسػػطى،

نقػاذه البمػد ممػا ىػك عميػو كتجػاكز كضػعو  إمكر المجتمع العراقي،  كالسير بخطى التقدـ كالتطكر كا 
 الراىف.

ف لػػـ يعمػػؿ الساسػػة العػػراقييف عمػػى إمػػر إف كػػؿ ذلػػؾ يبقػػى جػػدالن إدبيػػان فػػي حقيقػػة اإل: إحــد عشــر
ف ، كيعممكف انطبلقػان مػف كحػدة المصػير المشػترؾ كالشػراكة فػي الػكطف رفض اجنداتيـ الخارجية كا 

يعممػػكا بػػركح الفريػػؽ الكاحػػد مػػف إجػػؿ الحػػد مػػف حػػدة التػػكتر فػػي العبلقػػات بػػيف المككنػػات كنخبيػػا، 
عادة الثقة بيف المككنػات المجتمعيػة.  لػى تضػافر كػؿ إمشػركع  بحاجػة ىػذا النجػاح تعزيػز كاف إلكا 
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 كػكف ىمػان يسػيككف غايػة فػي السػكء، لػذا نجػاح المشػركع يجػب اف لمشركع ا فشؿ ىذاف الجيكد، إل
 .   كطنيان 
كأخيران مع كؿ ماتقػدـ حػكؿ التحػديث السياسػي كعبلقتػو باالسػتقرار السياسػي فػي العػراؽ بعػد       
( كالكاقع الجديػد، كمػا يطػرح مػف مشػاكؿ أمػاـ مسػتقبؿ العمميػة السياسػية، فإنػو يتفػاءؿ 2003العاـ)

بمسػتقبؿ أفضػؿ، إلف العػراؽ طػرح عػف كاىمػو عػبء ماضػيو كتخمفػو، كيسػعى بثقػة لمحػاؽ بالخير 
 بركب التقدـ كالتطكر، كتبقى تجربة ىذا المشركع في العراؽ كمستقبمو جديرة بالمتابعة كالدراسة.  
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2006. 

نصكرم، فيصؿ اكـر ككزار صطفى حميد ، ظاىرة الفساد كتداعياتيا عمى تفاقـ  .106
 78، مجمة العمكـ االقتصادية كاالدارية، العدد 2003مشكمة البطالة في العراؽ بعد عاـ 

 .2014، ، 20، كمية االدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، المجمد 
يع الخيرم، اليكية الطنية العراقية، مجمة السياسية كالدكلية، العدد نكار محمد رب .107

 .2015، كمية العمـك السياسية ، الجامعة المستنصرية، 26-27
ىادم، غفراف يكنس، انمكذج المصالحة الكطنية في ايرلندا الشمالية كامكانية  .108

كلة، جامعة ، مركز الدراسات الد43التطبيؽ في العراؽ، مجمة دراسات دكلية، العد 
 (.2010بغداد،)كانكف الثاني 
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ياسيف، صباح، العشائر العراقية ثقؿ الحضكر كمخطط االحتكاء، مجمة  .109
 .2004، مركز درسات الكحدة العربية، بيركت، 32المستقبؿ العربي ،العدد 

 الندوات والمؤتمرات العممية.سابعًا: 
لسياسية في دستكر غازم فيصؿ حسيف، ميشكبلت كمعكقات الميحاصصة ا، آؿ سككتي .1

، بحث مقدـ الى الندكة العممية لمجنة القانكنية في المنتدل العراقي لمنخب 2005عاـ 
 (2016آب  13-12كالكفاءات ، اسطنبكؿ، )

الفساد السياسي كاإلدارم كأحد أسباب الثكرات العربية ) دراسة فتحي محمد،  اميمو، .2
( مؤتمر فيبلدلفيا الدكلي السابع عشر،  فبراير في ليبيا نمكذجان  17كصفية تحميمية ثكرة 

 .2012نكفمبر  8 -6
بف تركي ، عز الديف ، منصؼ شرفي، ندكة بعنكاف حككمة الشكات كألية لمحد مف  .3

الفساد المالي كاالدارم، جامعة محمد حيضر ، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمـك 
 .2012، 7-6التسيير، سكرة ، 

يع االسترضائي لمسمطات كأثره في االستقرار السياسي في جاسـ، عماد مؤيد، التكز  .4
العراؽ، بحث مقدـ الى المؤتمر السنكم االكؿ لكمية القانكف كالسياسة ، جامعة ديالى ، 

2010. 
الججاكم، طبلؿ محمد عمي ، فؤاد عبدالمحسف الجبكرم، كأخركف ، تكظيؼ الدكر  .5

االقتصاد الكطني، بحث منشكر،  الرقابي في في مكافحة الفساد الحككمي كتأثيرىا في
 .2012كمية االدارة كالاقتصاد، قسـ المحاسبة، جامعة كرببلء، 

الجكعاف، ككثر عبداهلل ، العمؿ الحزبي المنظـ كدكره في تنمية المجتمعات، حرمة  .6
التكافؽ الكطني االسبلمية، مؤتمر التكافؽ السنكم الثالث ىيئات المجتمع المدني 

(NGOS كالتنمية الك ) الككيت.11/4/2006-2006/  4/ 10طنية ، 
قسـ  –دبكر ، أميف ، نظريات التنمية السياسية ، الجامعة االسبلمية ، كمية التجارة  .7

 .2013االقتصاد كالعمـك السياسية ، غزة،
نادر، مرياف، كاقع الفقر في االردف، ندكة حكؿ البطالة كالفقر كاقع التحديات، المؤسسة  .8

 تشر، عماف ، االردف،ببل سنة طبع.العربية لمدراسات كال
 الصحف.ثامنًا:
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 .10/9/2012، االثنيف 1604صحيفة البينة الجديدة، العدد .1
 الكتب االجنبية. تاسعًا:

1. Daniel Lerner , The passing of Traditional Society:Modernization 
the Middle Eadt (New York:Free Press,1995 

2. E . cland.Welch, the comparative study of political modernization , 
California , duxbury press, 1971. 

3. H.C. Dodd, political development , Macmillan , 1972.  
4. Leonard Binder , crises and sequences in political 

development, printed on 1971. 
5. S. Eisenstadt , Modernization , Protest and change, Englewood 

Cliffs, NJ :             Prentice –Hall,1966. 
6. UNDP Human , Development report poverty , oxford university, 

New York, UNDP,1990 
7. Wlbert E. Moore , Social change - 2nd ed . Englewood cliffs , N.J 

prentice – Hall , 1979.  
 تاسعًا: االنترنيت.

د، محمد ضياء الديف، االنشقاقات الحزبية كاثرىا عمى االستقرار السياسي )الجبية محم .1
، شبكة المعمكمات  24االسبلمية القكمية نمكذجان(، بحث منشكر عمى مكقع األلككة، ص

 العالمية )االنترنيت(، عمى الرابط التالي:
www.alukah.net 

، فالح، دستكر العراؽ، العبلقات االثنية كالدينية ، دراسة جزئية ، ترجمة سعيد عبدالجبار .2
( عمى pdf، بحث منشكر)2005عبد المسيح شحاتو، جماعة حقكؽ االقميات، لندف، 
 شبكة المعمكمات العالمية االنترنيت عمى الرابط اآلتي: 

www.minorityrights.org 
( ، فرصة ضائعة، معيد السبلـ االمريكي، 2مكر ، جكناثاف العممية الدستكرية العراقية ) .3

 ، شبكة المعمكمات العالمية االنترنيت عمى الرابط اآلتي: 2005تشريف الثاني 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.minorityrights.org/
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www.usip.org 
طريقة سانت ليغك كطريقة سانت ليغك احمد ،ىيفاء، لنظاـ االنتخابي في العراؽ بيف  .4

المعدلة، بحث منشكر عمى مكقع مركز الدراسات االستراتيجية، شبكة المعمكمات العالمية 
 )االنترنيت ( عمى الرابط اآلتي:

=189http://cis.uobaghda.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID 
5. Comparative Study of Five Arab Countries, page 9, at; 

http://www.parlcpr.undp.org/doc/arabrgpap.pdf 
األحزاب السياسية في العراؽ، بحث منشكر عمى مكقع  ،أسماء جميؿ كفالح عبد الجبار .6

 ، شبكة  المعمكمات العالمية االنترنيت عمى الرابط اآلتي:17لمدراسات صمركز العراؽ 
http://iraqstudies.com/featured7a.html 

عطكاف، خضر عباس العراؽ معضمة بناء الدكلة، مقاؿ منشكر في صحيفة الزماف ،  .7
ية )االنترنيت(عمى الرابط شبكة المعمكمات العالم ،7(، ص2013/ 13/4بتاريخ) 
 :التالي

 http://www.azzaman.com/?p=31722 
تقرير برنامج االمـ المتحدة االنمائي، مكافحة الفساد مف اجؿ الحد مف الفقر تحقيؽ  .8

، 8(، ص 2008أىداؼ االنمائية االلفية كتعزيز التنمية المستدامة، )كانكف االكؿ 
 لرابط التالي:االنترنيت عمى ا

http://www.undp.org/governace 
 (، االنترنيت عمى الرابط التالي:2009/ 14/5الرعكد، عبد المطيؼ الفساد السياسي، ) .9

http://www.nscoyemen.com/index3.phd 
عبداهلل، عبد الجبار أحمد، الدكلة العراقية بيف جدلية التككيف كاالستمرارية، شبكة  .10

 المعمكمات العالمية )االنترنيت( عمى الرابط التالي: 
http://lahaye-uni.com/scfrs.net/index2.phpzoption.com_content&tas 

الكائمي، ياسر خالد ، الفساد الدارم مفيكمو كمظاىره كأسبابو ، مركز المستقبؿ  .11
 ، االنترنيت :2005لمدراسات ، 

http://www.usip.org/
http://cis.uobaghda.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=189
http://cis.uobaghda.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=189
http://www.parlcpr.undp.org/doc/arabrgpap.pdf
http://iraqstudies.com/featured7a.html
http://www.undp.org/governace
http://www.nscoyemen.com/index3.phd
http://lahaye-uni.com/scfrs.net/index2.phpzoption.com_content&tas
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htpp://www.nazaha.iq/search_web/edare/7.doc 
العكادم، راجي، ظاىرة الفساد االدارم في العراؽ أسبابيا كطرؽ معالجتيا،  .12

 ، االنترنيت26/5/2008مؤسسة سفؽ، 
http://www.rajialawady.jeeran.com/archive/2008/5/568691.html 

 
العزم، ناجي، ظاىرة الفساد، مسبباتيا كتحميميا كاثارىا عمى المجتمع العراقي،  .13

 رنيت عمى الرابط التالي:شبكة المعمكمات العالمية االنت
http://brob.org/old/bohoth/bohoth1/bohoth159.htm 

العامرم،  إبتساـ محمد، العبلقة بيف الثقافة السياسية كاليكية الكطنية، صحيفة  .14
 ( عمى الرابط التالي: الزماف ، شبكة المعمكمات العالمية )االنترنيت

http://www.azzaman.com/?p=137882 

، شبكة المعمكمات العالمية تقرير، معدالت الفقر في العراؽ في إرتفاع .15
 )االنترنيت( عمى الرابط التالي:

http://www.iraqhurr.org/a/24561525.html 
صالح، مظير محمد، مبلمح االقتصاد لممصراع في العراؽ، شبكة المعمكمات  .16

 العالمية )االنترنت(، عمى الرابط التالي:
http://Iraqieconomist.net/ar/2014/7/13 

لي يتكقع تفاقـ عجز كديكف العراؽ، صحيفة العالـ، الخميس صندكؽ النقد الدك  .17
 .1556، العدد 2016أب  18

 عمى الرابط التالي :15/1/2016جريدة الصباح الجديد،  .18
http://www.newsabah.com 

 دكؿ عمى انعكاسيا العراقية – التركية العبلقات مستقبؿالعبيدم، مثنى فائؽ،  .19
 ، شبكة المعمكمات العالمية)االنترنيت( عمى الرابط التالي:  العربية كالمنطقة الخميج

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3692:2016-03-06-11-22-
14&Itemid=172&option=com_contentك  

http://www.rajialawady.jeeran.com/archive/2008/5/568691.html
http://brob.org/old/bohoth/bohoth1/bohoth159.htm
http://www.azzaman.com/?p=137882
http://www.iraqhurr.org/a/24561525.html
http://iraqieconomist.net/ar/2014/7/13
http://www.newsabah.com/
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3692:2016-03-06-11-22-14&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3692:2016-03-06-11-22-14&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3692:2016-03-06-11-22-14&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3692:2016-03-06-11-22-14&Itemid=172&option=com_content
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 تعزيز،  ؽعبلقات تركيا المتغيرة مع العرا،  تايمر،  كنرسچاغاپتام ك ، إيفانز  .20
تشريف ، معيد كاشنطف، ) دبغدا مع ضعفيا إلى يؤدم كردستاف مع العبلقات

 (،  عمى الرابط التالي: 2012األكؿ/أكتكبر 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-
changing-relations-with-iraq-kurdistan-up-baghdad-down، 

، مركز  كآفاقيا المستقبمية….العبلقات العراقية التركية اسـ حسيف، ق الربيعي، .21
النيريف لمدراسات االستراتيجية، شبكة المعمكمات  العالمية )االنترنيت( عمى الرابط 

 التالي:

http://www.alnahrain.iq/?p=2104 
تاريخي ألىـ احداث احتبلؿ العراؽ، شبكة  الخميؿ، معمر فكزم ، تسمسؿ .22

 المعمكمات العالمية)االنترنيت(عمى الرابط التالي:
http://www.almoslim.net/node/85301  

عبلقات دمشؽ كبغداد أماـ تحدم الثكرة السكرية،  ،رٌياف ذنكف محمكدلعباسي،ا .23
 مركز الجزيرة لمدراسات، شبكة المعمكمات العالمية )االنترينت( عمى الرابط التالي:

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/10/2011102395745937629.
html 

ناجي، محمد عباس، تكازنات جديدة : التداعيات االقميمية المحتممة لبلنسحاب  .24
 (، عمى الرابط التالي: االنترنيتاالمريؾ مف المنطقة، شبكة المعمكمات العالمية )

http://www.acrseg.org/12282 

الشبله، احمد غالب، شركط التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، رؤية مستقبمية،  .25
(، شبكة المعمكمات العالمية 2015/ 2/5مركز المستقبؿ لمدراسات االستراتيجية،)

 )االنترنيت( عمى الرابط اآلتي:
http://mcsr.net 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
http://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/evans-tyler
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-changing-relations-with-iraq-kurdistan-up-baghdad-down
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkeys-changing-relations-with-iraq-kurdistan-up-baghdad-down
http://www.alnahrain.iq/?p=2104
http://www.almoslim.net/node/85301
http://studies.aljazeera.net/ar/profile/151005131912263.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/10/2011102395745937629.html
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/10/2011102395745937629.html
http://www.acrseg.org/12282
http://mcsr.net/
http://mcsr.net/
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ؽ إلى أيف .. التنمية السياسية اـ الديمقراطية؟ العرا نجيب، محمد، السعد .26
 صحيفة الكطف، شبكة المعمكمات العالمية)االنترنيت( عمى الرابط اآلتي:

http://alwatan.com/details/15487 
محمد، حمد جاسـ مستقبؿ كحدة العراؽ ما بعد داعش، شبكة النبأ  .27

 (، شبكة المعمكمات العالمية )االنترنيت( عمى الرابط اآلتي :18/5/2016مكماتية)المع
http://www.annabaa.org 

رشيد، عبدالكىاب حميد، إشكالية التحكؿ الديمقراطي في العراؽ، الحكار  .28
)االنترنيت(، عمى الرابط ، شبكة المعمكمات العالمية2/7/2013، 4141المتمدف، العدد

 اآلتي:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36673 

النجار، شيرزاد، إشػػكاليات الدستكر كاالنتقػػػػاؿ الػػػى  .29
 ة )االنترنيت( عمى الرابط اآلتي: ، شبكة المعمكمات العالمي(5/12/2003الديمقراطيػػػػة،)

http://www.althakafaaljadeda.com/312/sherzad.htm 
العكادم، عبلء، ممؼ المصالحة الكطنية في العراؽ.. تحديات بناء الثقة،  .30

المعمكمات العالمية )االنترنيت( عمى  (، شبكة النبأ المعمكماتية ، شبكة31/5/2015)
 الرابط اآلتي: 

http://annabaa.org/arabic/annabaaarticles/770 
المعمكرم، عمي، المصالحة الكطنية كالسمـ االىمي معضمة ىكيات فرعية أـ  .31

شبكة المعمكمات العالمية )االنترنيت(  ت العامة،غياب دكلة؟، مركز حككمة لمسياسا
 عمى الرابط اآلتي:

content/uploads/2016/04-www.iqgcpp.org/wp 
ديفيس، أريؾ، استراتيجيات لدعـ الديمقراطية في العراؽ، معيد السبلـ  .32

 كمات العالمية )االنترنيت( عمى الرابط اآلتي:االمريكي، شبكة المعم
www.usip.org 
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