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ازمات سٌاسٌة واجتماعٌة هزت  1220لقد رافق العراق الحدٌث منذ عام        

اركان وحدته الوطنٌة ودفعت به لٌكون اكثر اقطار المشرق العربً سخونًة فٌما بعد 

ٌكون من المنطق ان ال تلقً مشكالت العراق وازماته فً احداثه وازماته, وقد 

السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فً سلة ُنظمه السٌاسٌة فتلك النظم على عالتها 

لم تكن سبباً وحٌداً فً ما عاناه العراق من ازمات الهوٌة واالندماج والشرعٌة 

خلٌة والخارجٌة,بقدر والفساد وكل االزمات االخرى وعدم االستقرار فً عالقاته الدا

ما كانت عامالً مهماً ٌضاف الى جملة من الظروف الداخلٌة والدولٌة التً احاطت 

بوالدة العراق حتى االن فقد نشؤ العراق بتركة كبٌرة من التخلف العشائري 

والتناقض المذهبً والتعدد الدٌنً واختالف القومٌات صاغتها الظروف فً حقبة 

ن ٌمر العراق بوقًة عصٌب تلفه االزمات على جمٌع والى اال 2003مابعد عام 

االصعدة الداخلٌة والخارجٌة ونظراً الى الحجم الهائل لهذه االزمات فؤن االمر ٌدعو 

 لتؤمل العمٌق والبحث الموضوعً عن اسبابها واستمرارها واٌجاد سبل الحل لها.

متظاهراً مطالباً وهذا ماحصل فعالً بعد ان وعى الشعب العراقً وخرج الى الشارع 

التً فتكت بالشعب العراقً النه كان الضحٌة بعملٌة اصالح جادة لحل هذه االزمات 

الكبرى لهذه االزمات وعدم جدٌة السٌاسٌن باصالح الواقع العراقً واخراجه من 

ازماته وذلك بسبب المخاطر والتداعٌات التً تركتها هذه االزمات على الواقع 

داخلً والخارجً, ان االصالحات التً اطلقتها الحكومة العراقً على الصعٌد ال

العراقٌة بحزمها الثالث  تعتبر الحل لخروج العراق من هذه االزمات وتداعٌاتها 

 الخطٌرة .

 اىمٍح انثحث :
تنطلق اهمٌة البحث فً كون عملٌة االصالح من المواضٌع المهمة التً جاءت من 

العراق على جمٌع االصعدة االقتصادٌة والسٌاسٌة اجل حل االزمات التً ٌمر بها 

واالجتماعٌة , والتخلص من اثار وتداعٌات هذه االزمات التً جعلت من العراق 

 منهكاً عن طرٌق االصالح الفعلً .

 املقدمح



 اشكانٍح انثحث:
 تتمثل اشكالٌة البحث فً االجابة عن التساإالت المطروحة التالٌة 

 ة العراقٌة لتبنً مشروع االصالح؟ _ ماهً االسباب التً دفعت الحكوم

 _ وماهً االتجاهات الحكومٌة لتبنً عملٌة االصالح الخراج العراق من مؤزقه؟

 منيجٍح انثحث:
اعتمدت الدراسة على منهج التحلٌل النظمً فً وضع عوامل التغٌر التً طرأت 

مر بها فً الجوانب السٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة واالزمات التً  2003بعد عام 

 العراق كمدخالت ضمن المرحلة اعتماداً على المعطٌات على ارض الواقع .

والعملٌات قد تمثلت فً مجمل السٌاسات ومإشرات التعامل مع هذه المدخالت من 

قبل النظام السٌاسً وصوالً الى المخرجات التً تمثلت بالعمل من اجل التخلص من 

الواقع العراقً عن طرٌق تبنً  االزمات وما ولدته من تداعٌات خطٌره على

 مشروع االصالح

 ىٍكهٍح انثحث:
 –للوقوف على اهمٌة موضوع  )االصالحات الحكومٌة فً العراق الدوافع 

 االتجاهات( فقد قسمنا بحثنا هذا الى مبحثٌن اساسٌٌن: 

  2003حٌث تناول المبحث االول:طبٌعة النظام السٌاسً العراقً بعد عام 

نً : بتداعٌات االزمات واالصالح الحكومً العراقً بعد عام واهتم المبحث الثا

 وتلت هذان المبحثان الخاتمة  2003

 

  املثحث االًل

 6112طثٍؼح اننظاو انسٍاسً انؼزاقً تؼد ػاو 
ٌعد العراق من البلدان العربٌة التً شهدت احداث وتحوالت سٌاسٌة عنٌفة          

منذ نشوء دولته الحدٌثة الى الوقت الحاضر وان هذه التحوالت واالحداث ارتبطت 



بؤعتبارات مصلحٌة وسٌاسٌة ضمن تحالفات دولٌة واقلٌمٌة من ناحٌة وتضارب 

الداخل من جهة اخرى هذا  افكار واهداف االطراف والقوى السٌاسٌة العراقٌة فً

الذي جعل من العراق ضمن دوامة االحداث والتغٌرات السٌاسٌة المختلفة االمر 

منذو سنٌن عدٌدة وان هذا االمر الذي جعل من العملٌة السٌاسٌة فً العراق غٌر 

ة شإون الدولة فعال ٌشكل كبٌر وغٌر قادرة الحكومات التً قادت البلد من ادار

االمر الذي ال ٌجب نسٌانه ان االحتالالت المختلفة التً بصورة صحٌحة وان 

تواترت على العراق جعلت من انشاء هذه الحكومات تصب فً مصالحها ولٌس فً 

مصلحة البلد  منذو نشوء الحكم الملكً والتحول الى الجمهوري فً عام 

1252(.1) 

من  واصدار العدٌد 2003والتحول الى حكم نوعاً من الدٌمقراطٌة فً عام 

الدساتٌر الدائمة والمإقتة التً تصب فً خدمة الحكومة والسلطة كل هذه االمور 

جعلت من البلد ان ٌمر فً الكثٌر من االزمات التً جعلت منه ومن حكوماته 

 ضعٌفة نوعاً ما .

كمطلب اول وازمات النظام  2003وسوف نتطرق الى عملٌة التحول بعد عام 

 مطلب ثانً خالل هذا البحث .ك2003السٌاسً العراقً بعد عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

(د.ئومٌد رفٌق فتاح,أ.د.رشٌد عمارة ٌاس,النظام السٌاسً العراقً 1)

نٌسان 16الواقع,االصالح,والمستقبل ,اعمال مإتمر علمً فً جامعة سلٌمانٌة ,العراق,
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 املطهة االًل 

 6112انتحٌل يف اننظاو انسٍاسً انؼزاقً تؼد ػاو 
مرحلة تحول جدٌدة فً  2/4/2003شهد العراق بعد العراق االحتالل فً        

حٌث انتهت سٌطرة نظام الحزب الواحد على مقالٌد الحكم والتوجه النمط واالتجاه 

نحو نمط جدٌد دٌمقراطً ٌتضمن تعددٌة حزبٌة وهذا التحول جاء نتٌجًة الحتالل 

ت المتحدة االمرٌكٌة وبرٌطانٌا بعد العراق على ٌد قوات التحالف بزعامة لوالٌا

االحتالل مر العراق بفتراُت مختلفة من صٌغ الحكم حتى قٌام دستور عراقً دائم 

الذي رسخ, االسس والخطوط العامة لقٌام حكومة دٌمقراطٌة فً  2005عام 

 العراق الجدٌد.

ٌجب ان نعرف  2003من اجل فهم اسس ازمات النظام العراقً بعد عام         

بؤسم )مكتب كٌف ادٌرت شإون العراق بعد االحتالل فكانت اول عملٌة ادارٌة 

اعادة االعمار والمساعدات االنسانٌة ( وقد ترأسه الجنرال )جاي مونتمغري 

وقد اسست هذه العملٌة االدارٌة الى الفساد وذلك  2003نٌسان 7غارنر ( فً ٌوم 

العراق بحجة اعمار البلد وان ملٌار دوالر من 7فً عهد )جً غارنر( قد تم سرقة 

دور هذه العملٌة االدارٌة لم ٌكن سوى احد االسس التً وضعت االزمات النظام  

)سلطة االئتالف المإقتة (وقد تولى ادارتها السفٌر فً العراق وبعدها جاءت 

االمرٌكً) بول برٌمر(وقد استندت سلطة االئتالف المإقتة على قرار مجلس االمن 

ذا القرار اتٌح لها السٌطرة على السلطات الثالث فً العراق  (وه2003) 1423

 2004/نٌسان 21التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة وقد كانت بدٌة تؤسٌسها فً 

 (2) 2004حزٌران  22استمرت الى 

 

 

 

, مقالة منشورة ,  2003نٌسان 2(د.ابراهٌم خلٌل العالف , صنع القرار السٌاسً بعد 1)

,  2016 2/3جامعة الموصل, العراق , الموقع المتاح ,الخمٌس -االقلٌمٌةمركز دراسات 

 2ص

حول العراق , صحفٌة الشرق العربً , 1423(د.زهٌر سالم , النقاط الرئٌسٌة فً القرار 2)

  2003بغداد, العراق, 



هذا وقد اصدرت السلطة االئتالفٌة المإقتة  قوانٌن خطٌرة بشؤن البنٌة        

ٌة  والقتصادٌة واالجتماعٌة واالمنٌة والعسكرٌة العراقٌة وقد تركت هذه السٌاس

القوانٌن اثارها السلبٌة على مستقبل العراق ووحدته ونسٌجه االجتماعً وقد 

وضعت العراق امام المحاصصة السٌاسٌة والتفكٌك االجتماعً  وخلق الطائفٌة 

( على انه المدٌر لهذه والتعنصر داخل السٌاسة العراقٌة وقد اكد )بول برٌمر

السلطة وحاكم العراق ومن حقه اصدار القوانٌن التً تعزز مركزه فً العراق 

(.1) 

وبدأت  2004/حزٌران /22وبهذا قد انتهت فترة حكم السلطة االئتالفٌة المإقتة فً 

فترة اخرى ٌمر بها العراق وقد جاءت تقرٌر الحكم وتؤكٌد على قوانٌن السلطة 

من مجموعة إقتة وهذه الفترة هً )مجلس الحكم االنتقالً (حٌث تكون االئتالفٌة الم

من االحزاب السٌاسٌة التً كان لها دور فً معارضة النظام السابق وتواجدت 

 2003خارج العراق لذلك عقدت هذه االحزاب اول اجتماع  لها فً نٌسان عام 

ً الكردستانً, وكانت هذه االحزاب هً )حركة الوفاق الوطنً, الحزب الدٌمقراط

وجاء فً مابعد حزب المجلس االعلى لثوره االسالمٌة, حزب االتحاد الكردستانً 

الدعوة الحزب الشٌوعً (وبعد مداوالت كثٌرة بٌن هذه القوى تقرر تشكٌل )الهٌئة 

القٌادٌة (وكلفت هذه الهٌئة بالعمل على تشكٌل حكومة انتقالٌة وقد تقرر الموافقة 

وقد   2003/تموز/13بمجلس الحكم االنتقالً (فً ٌوم على صٌغة حكم عرفت )

ٌُنتخب كل شخص لمدة شهر واحد وقد ضم هذا المجلس 25تكون من ) (عضواً 

                                                                                                  شخصٌات بارزة فٌه.

اما االن فسوف نتطرق الى صٌغة الحكم الرابعة  حٌُث حلت هذه الصٌغة وهً 

 2005/ماٌس/3)الحكومة العراقٌة االنتقالٌة (محل )مجلس الحكم االنتقالً (فً ٌوم 

وٌقصد  2005/نٌسان/22وتم التصدٌق علٌها من قبل الجمعٌة الوطنٌة المإقتة فً 

الى حكومة برلمان دائمٌٌن بانتخابات فً  بهذه الفترة هو االنتقال التدرٌجً بالعراق

لجمعٌة الوطنٌة العراقٌة وفعالً حصلت انتخابات تشرٌعٌة  2005/كانون الثانً/30

وحتوت هذه الفترة على الكثٌر من المتغٌرات والتوجه نحو التحرر والدٌمقراطٌة 

 اكثر فؤكثر. 

 

 

 

 , 2003/حزٌران/17, 3277(جرٌدة الوقائع العراقٌة, العدد 1)



 

فقد افرزت هذه الفترة  صدور مسودة دستور العراقً الدائم وقد عرض هذا         

وبعد عشرة اٌام من االقتراع   2005/تشرٌن االول/15الدستور لالستفتاء فً ٌوم 

% من الناخبٌن 72اعلنت اللجنة العلٌا المستقلة لالنتخابات فً العراق ان نحو 

له دور كبٌر فً ارساء قواعد الدٌمقراطٌة واقامة صوتو بنعم للدستور وقد كان 

      (1حكم برلمانً فً العراق كما نصت المادة االولى من الدستور على ذلك.)

/كانون 15وقد اسس هذا الدستور الى اجراء اول انتخابات فً العراق  

وكان له دور اٌضاً كبٌر فً اجراء هذه االنتخابات وكما نص  2005االول/

النتخابات على ا( من الدستور 42الدستور واكد على هذا القانون فً المادة )

برئاسة  2003تشرٌعٌة وكان تؤسٌس اول حكومة منتخبة فً العراق ما بعد عام 

نتخابات السٌد)نوري كامل المالكً( وستمر حكمه لمدة اربعة سنوات ثم جرت ا

التً جاءت ضمن جدال كبٌر وقد فاز فً هذه االنتخابات  2010/اذار/7ثانٌة فً 

)الحركة الوطنٌة العراقٌة( بقٌادة اٌاد عالوي اال ان اصبحت هناك حركة تحالفات 

داخل البرلمان فؤستطاع السٌد)نوري كامل المالكً ( ان ٌدٌر الكفة الى جانبه 

واعادة الحكم لمدة اربعة  2010تشرٌن الثانً//25لٌحضى بالمركز مرة ثانٌة فً 

التً جاءت لالطاحة الحداث اسنوات اخرى حصلت خالل هذه الفترة الكثٌر من 

بالسٌد )نوري كامل المالكً(  وعزله وتهٌئة االمور لوصول السٌد)حٌدر العبادي( 

وان هناك  2014/نٌسان/30الى رئاسة الوزراء وهذا ما حصل فعالً فً انتخابات 

 -سباب عدٌدة لمجًء حٌدر العبادي لتولً رئاسة مجلس الوزراء :ا

 فشل السٌاسة والسٌاسٌن فً ادارة الدولة فً عهد السٌد)نوري كامل المالكً(.-1

 دور المرجعٌة الدٌنٌة للدوعة الى تغٌر السٌد)نوري المالكً (.-2

 الدور االقلٌمً المتمثل بالموقف العربً الرافض لتولً السٌد )نوري-3

 المالكً(لوالٌة ثالثة .

الدور االمرٌكً الرافض هو اٌضاً لوالٌة ثالثة لسٌد)نوري المالكً( مما فسح -4

المجال امام السٌد حٌدر العبادي لتولً منصب رئٌس مجلس الوزراء بموافقة جمٌع 

 (2الكتل وموافقة امرٌكٌة ومباركة عربٌة.)

العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة (المادة االولى من الدستور العراقً )جمهورٌة 1)

 كاملة,نظام الحكم فٌها جمهوري نٌابً)برلمانً(دٌمقراطً.وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق 

(سعد السماك,تحالف الوطنً كٌان سٌاسً ولٌس كتلة برلمانٌة,جرٌدة 2)

 3,ص12/2/2014الصباح,بغداد,العراق,



ُكلف السٌد )حٌدر العبادي (بتشكٌل الحكومة بحٌث  11/2/2014وفً تارٌخ       

 (1)( ٌوم .30ال ٌتجاوز مدة )

وبهذا قد تم تشكٌل الحكومة برئاسة السٌد)حٌدر العبادي(وبدأ بمواجهة االرهاب 

واالزمات السٌاسٌة واالقتصادٌة التً ُتكتف الدولة من جمٌع جوانبها فضالً عن 

ثر فً الساحة االقلٌمٌة والدولٌة واصبح تراجع الدور االقلٌمً للعراق كالعب مإ

ناهٌك عن الفساد االداري والمالً وهذه مرتعاً للجرٌمة المنظمة بمختلف اتجاهاتها 

 االزمات سوف نستعرضها فً المطلب الثانً من المبحث االول .

 

 املطهة انثانً 

 6112اسماخ اننظاو انسٍاسً انؼزاقً تؼد ػاو 
حتى االن  2003بها الحكومة العراقٌة منذ عام  تعد الظروف التً تشكلت      

حالة استثنائٌة اذ برزت االزمة بمختلف اتجاهاتها السٌاسٌة واالقتصادٌة 

واالجتماعٌة والثقافٌة  لتكون حاضرة فماانفك العراق من ازمة حتى دخل فً ازمًة 

زمات جدٌدة اشُد من سابقتها وشغلت اهتمام المفكرٌن السٌاسٌن من اجل حل هذه اال

 وبادًء وجب علٌنا تعرٌف االزمة للغًة وصطالحاً.

 مفهوم االزمة للغًة وصطالحاً /اًالا 

تعرف على انها الضٌق الشدة وازم عن الشًء اي امسك عنه -:تعرٌف االزمة للغةً 

 وازم عن الشًء ازماً عض بالفم عضاً شدٌداً وتؤزم اصابته ازمة.

 -تعرٌف االزمة اصطالحاً:

 انها  نقطة تحول الى االحسن او الى االسوء. -قانون وٌستر:فقد عرفها 

 

 

 

 4(سعد السماك,نفس المصدر,ص1)



مناوشات على مستوى منخفض من آن الى تشترك مع بعضها فً تهدٌدات و        

 اخر.

انها موقف تطالب فٌه دولة ما بتغٌر الوضع القائم وهو امر  -وٌعرفها جون سبانٌر:

 دول اخرى ماٌخلق درجة عالٌةمن احتمال اندالع حرب .الذي تقاومه 

انها عبارة عن تصعٌد حاد للفعل ورد الفعل اي هً  -وٌعرفها روبرت نورث:

عملٌة انشقاق ُتحدث تغٌرات فً مستوى الفاعلٌة بٌن الدول وتإدي الى إذكاء درجة 

 (1التهدٌد واالكراه.)

انها تشٌر الى االزمة السٌاسٌة عندما ننظر الى التعارٌف التً سبقت نرى       

الحاصلة بٌن دولتٌن او اكثر اي ازمة دولٌة وان هناك اٌضاً ازمات اقلٌمٌة ومحلٌة 

البد من اٌراد تعرٌف شامل لالزمة وفً ضوء هذا ٌمكن صٌاغة تعرٌف شامل 

تعرف على انها موقف من مواقف الصراع بٌن طرفٌن او اكثر  -:لالزمة السٌاسٌة 

تحتدم  او جماعات من غٌر الدول " –اودول –راف فً صراع داخلً قد تكون "أط

 فٌه شدة العنف فٌتم بالمفاجؤة وضٌق الوقت فً اتخاذ القرار.

/   2003ازمات النظام السٌاسً العراقً بعد عام  ثانٍاا

ان اي نظام سٌاسً فً العالم ٌتعرض الزمات مختلفة سواء كانت على         

ات على الصعٌد الخارجً ضمن العالقات الدولٌة وتبقى الصعٌد الداخلً او ازم

مسؤلة التعامل مع هذه االزمات مرهونة بطبٌعة النظام السٌاسً وقوته وطرٌقة 

تعامله معها وبما ان النظام السٌاسً العراقً هو نظام كبقٌة االنظمة فً العالم اذ 

بٌن المدخالت ٌتعرض الزمات مختلفة ومتنوعة وٌرتبط  مفهوم االزمة بالعالقة 

والمخرجات فً اطار النظام السٌاسً اذا تغٌرت المطالب او المدخالت بشكل ٌفوق 

الموارد المتاحة وبهذا ٌكون النظام السٌاسً غٌر قادر على ادارة هذه االزمة او 

 2003عن النظام السٌاسً العراقً وخصوصاً بعد عام التعامل معها وعندما نتكلم 

ات المتنوعة والتً ال ٌستطٌع ان ٌجد لها حلول وال ٌستطٌع قد بات غارقاً فً االزم

 التعامل معها. 

 

 

(نهاد مكرم,االزمات بٌن الماهٌة واالدارة,بحث منشور على موقع المركز الدبلوماسً,الموقع 1)

 http//www.hsc.com,2/3/2016متاح فً 



متنوعة ومتعددة واهم ان النظام السٌاسً العراقً واي نظام اخر له ازمات        

 -هذه االزمات هً:

 ازمة المشاركة الساسٌة / اًالا 

ٌقصد بالمشاركة السٌاسٌة )هً المساهمة فً صنع القرار التً تتخذها          

السلطة السٌاسٌة وتثور ازمة المشاركة عندما تلجؤ النخبة الحاكمة الى تضٌق الخناق 

االخرى للمشاركة السٌاسٌة وفرض القٌود على االفراد واالحزاب والجماعات 

 ومنعها من المساهمة فً عملٌة صنع القرار( 

ة المشاركة السٌاسٌة فً العراق ناجمة عن التزاٌد المستمر فً عدد الراغبٌن ان ازم

بالمشاركة فً عملٌة وضع ورسم السٌاسات وصنع القرارات وباقً الفعالٌات 

السٌاسٌة ماٌلقٌه ذلك من اعباء على كاهل النظام السٌاسً وتنبع ازمة المشاركة 

جات المتعلقة بالمشاركة السٌاسٌة السٌاسٌة من عجز النظام السٌاسً عن سد االحتٌا

فً السلطتٌن التنفٌذٌة  ازمة المشاركة السٌاسٌةلجزء كبٌر من ابناء المجتمع وتكمن 

بوجه خاص والمتمسكٌن بالسلطة التنفٌذٌة ال ٌتٌحون المجال فً المشاركة بؤتخاذ 

 القرار وعجز النظام السٌاسً من جعل المشاركة فً اتخاذ القرار فً هذه السلطة

بسبب المهٌمنٌن علٌها دون جعل هذه المشاركة فعلٌة اما فً السلطة التشرٌعٌة فؤن 

السلطة القضائٌة تكون مستقلة عن هذه المشاركة السٌاسٌة فٌها شكلٌة وان 

 (1السلطتٌن.)

 ازمة الشرعٌة ثانٍاا /

ازمة تتعلق بتحقٌق االتفاق حول مشروعٌة السلطة ان ازمة الشرعٌة هً          

ائمة والمسإولٌات الخاصة بالحكم وهً مشكلة دستورٌة تدور حول تحقٌق الق

عبر اقناع االتفاق العام والقبول بالسلطة السٌاسٌة القائمة واالعتراف والرضا بها 

 المحكومٌن السند والمبرر الذي تعتمده السلطة فً ادرته للدولة. 

 

 

 

فً العراق الجدٌد, مجلة كلٌة العلوم  (اسعد طارش عبد الرضا, المواطنة والمشاركة السٌاسٌة1)

 .70, ص 1342السٌاسٌة,جامعة بغداد,العدد



 

ٌمكن تلمس مضاهر ازمة الشرعٌة فً العراق من خالل ازمة الثقة المتبادلة       

بٌن النظامالسٌاسً والشعب وتزاٌد لجوء المواطنٌن الستخدام العنف السٌاسً ضد 

لقواعد القانونٌة والدستورٌة من قبل النظام وتقل فاعلٌة النظام القائم وعدم احترام ا

 النظام فً التصدي لمشاكل المجتمع .

وتكون ازمة الشرعٌة فً العراق من خالل عدم اعتراف افراد المجتمع بشرعٌة 

وذلك الخفاقها فً تلبٌة مصالح مإسسات الدولة القانونٌة والسٌاسٌة والدستورٌة 

وكذلك فقدان االفراد الثقة بالمإسسات والسلطات ٌعود ومطالب واحتٌاجات المجتمع 

الى اعتماد هذه السلطات على ادوات الترهٌب والعنف اكثر من ادوات الترغٌب فً 

المجتمع من اجل ضمان وجودها وسالمة مإسساتها وتحقٌق اغراضها وتنفٌذ 

 (1سٌاساتها وهذا ٌإدي بدوره الى تعثر العملٌة السٌاسٌة فً العراق .)

 أزمة الهوٌة / نثاا ثا

بؤنهم متمٌزٌن عن غٌرهم من ابناء المجتمعات االخرى اي انها تمثل الشعور         

باالنتماء الوطنً وتعد هذه االزمة ذات اهمٌة كبٌرة فً صنع العملٌة السٌاسٌة 

بالتسامً على جمٌع الهوٌات وتغلٌب الهوٌة كجزء مهم فً بناء الدولة وتتعلق 

 الوطنٌة االوسع . 

حٌث ظهرت الهوٌات الفرعٌة  2003وهذا االمر الذي ال نجده فً العراق بعد عام 

وقد سٌطرت على المجتمع العراقً , وهذه الهوٌات الفرعٌة قد اطاحت بالهوٌة 

شتتة والصراعات الوطنٌة والشعور باالنتماء الى الوطن وهنا تصبح الوالءات م

فالمواطنة فً العراق اصبحت عاجزة امام تشتد اكثر فؤكثر واالنقسامات اٌضاً 

الوالءات الجزئٌة واصبحت هذه الوالءات اعمق , وكما نعرف ان التنوع هو 

مصدر قوة للبلد اال انه اصبح فً العراق مصدر ضعف وان هذه الطوائف اصبحت 

صة على المصلحة العامة واصبحت مغلقة على نفسها وسادت المصلحة الخا

 (2التوترات والصراعات اشد واقوى .)

 

 220(ئومٌد رفٌق فتاح , مصدر سبق ذكره, ص 1)

, دراسة فً مفهوم الهوٌة ,بحث مقدم الى هٌئة التعلٌم التقنً منشور ( حبٌب صالح مهدي 2)

 http//www.iqsj.net 21/3/2016على صفحة مركز الدراسات االقلٌمٌة ,بتارٌخ 



 -همها :وان هذه الصراعات والتوترات لها اسباب عدٌدة ا       

 ارتباط المجتمعات سلبٌاً بالموروثات التارٌخٌة -1

 ضعف ثقافة التعددٌة والتنوع -2

 الضٌقة والوالءات الفرعٌة على المصلحة العامةتغلٌب المصالح -3

 دولة على المواطنٌنغٌاب العدالة فً توزٌع موارد ال-4

 التدخالت الخارجٌة وتؤثٌرها على الساحة العراقٌة فً ازدٌاد الصراعات -5

كل هذه االسباب ادت الى مزٌد من التعقٌد فً المشهد السٌاسً العراقً وبالتالً 

انعكس على زٌادة التطرف والتعصب الدٌنً والقبلً وتكرٌس االنقسام االجتماعً 

 (1وطن والمواطن )مما ٌشكل تهدٌد خطٌر لل

 المحاصصة السٌاسٌة راتؼاا /

المحاصصة مصطلح مشتق من الحصة او الحصحصة والمحاصصة بمعنى 

 المقاسمة .

ٌقسم المناصب   2003المحاصصة السٌاسٌة )هو مصطلح ظهر فً العراق بعد عام 

السٌاسٌة حسب االدٌان والمذاهب والطوئف والقومٌات واالحزاب بحسب مكونات 

 (2العراقً وواقعٌة المشهد السٌاسً واالبتعاد عن الكفاءة والشهادة(.)شعب 

ان ما نراهُ الحٌاة السٌاسٌة فً العراق هو اننا نعٌش ازمة حكم انتجها نظام 

المحاصصة الذي اوجده )بول برٌمر (الذي اصبح على ماٌبدو عرفاً سٌاسٌاً لذلك 

وتقسٌم المناصب على اسس انتخابٌة كثرت االحزاب واصبح البرلمان ساحة حرب 

المحاصصة التً فرضت على العراق واصبحت تسٌر مصالح هذه االحزاب التً 

 .سٌطرة على الحٌات السٌاسٌة باسم الدٌن او المذهب او القومٌة على هذا النظام 

 

 11(حبٌب صالح مهدي,نفس المصدر,ص1)

,  132دى السرٌان ,العدد جرٌدة ص(بنهام عطا هللا, المحاصصة السٌاسٌة العراق الجدٌد,2)

 5,ص22/2/2012بغداد,العراق ,

 



وان ظهور مصطلح االسالم السٌاسً فً العراق جاء متزامناً  مع العملٌة           

الدٌمقراطٌة من اجل ترسٌخ االنقسام وتؤكٌد المحاصصة  فقد عرف مصطلح 

االسالم السٌاسً )بؤنه مصطلح سٌاسً واعالمً واكادٌمً استخدم لتوصٌف 

للحكم(.         بؤعتباره نظاماً سٌاسٌاً الحركات السٌاسٌة التً تإمن باالسالم 

وٌعرف اٌضاً على انه )مجموعة من االفكار واالهداف السٌاسٌة النابعة من الشرٌعة 

االسالمٌة التً ٌستخدمها مجموعة من المسلمٌن االصولٌٌن الذٌن ٌإمنون بؤن 

االسالم لٌس عبارة عن دٌن فقط وانما عبارة عن نظام سٌاسً واجتماعً 

(                                          1.)ولة(واقتصادي ٌصلح لبناء مإسسات الد

وان نظام المحاصصة السٌاسٌة فً العراق قد اثر سلباً على االوضاع االقتصادٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة وقد فاقمة الصاعب المعٌشٌة للمواطن العراقً وشتداد 

وار كان  لها الخالفات السٌاسٌة بٌن اطراف العملٌة السٌاسٌة والتدخالت دول الج

الدور االكبر فً سٌر نهج نظام المحاصصة السٌاسٌة والذي ٌعتبر نظام مقٌت بما 

 تعنٌه الكلمة من معنى وهو اساس فً خلق االزمات االخر.

 الفساد خامساا /

ٌعتبر الفساد من الظواهر العالمٌة التً اخذت الطابع االقتصادي           

فساد على انه )سوء استخدام النفوذ العام واالجتماعً وحتى السٌاسً, ٌعرف ال

 لتحقٌق ارباح ومكاسب خاصة(.

 -وللفساد اشكال متعددة اهمها :

 استغالل المنصب العام من اجل كسب المصالح الشخصٌة -1

 االعتداء على المال العام -2

 تهرٌب الضرٌبً والكمركً -3

 المحلٌة والدولٌة الرشوة-4

 (2.)تهرٌب االموال -5

القداح, االسالم السٌاسً ,الطبعة االولى ,مطبعة الكتب العربٌة ,القاهرة ,مصر  (راض1ً)

                                                                                    10,ص2011,

بن رجم محمد خمٌسً, الفساد االداري والمالً مدخل لظاهرة غسٌل االموال وانتشارها (2)

 15,ص6/10/2012إتمر فً جامعة محمد خضٌر بسكرة الجزائر ,بتارٌخ ,اعمال م



ولدراسة الفساد المالً واالداري اهمٌة كبٌرة النهما االساس فً خلق تداعٌات        

خطٌرة على المجتمع سواء كانت من النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة وحتى 

ساد المالً ٌتسبب بؤفالس الدولة وٌسبب السٌاسٌة فؤنه من الناحٌة االقتصادٌة ان الف

لها ازمات اقتصادٌة تكون غٌر قادرة على السٌطرة على هذه االزمة اما من الناحٌة 

االجتماعٌة فؤنه ٌسبب الفقر والجهل والتخلف مما ٌإثر على الدور السٌاسً 

هٌم د مفاللمواطن بصورة عامة وتقل نسبة الثقافة السٌاسٌة لدٌهم. هنا البد من اٌرا

 الفساد االداري والمالً.

 اوالً/ الفساد المالً 

)ٌقصد به االنحرافات المالٌة المبنٌة على مخالفة القوانٌن والقواعد ومختلف االحكام 

 المعتمدة فً اي مإسسة او تنظٌم كالتهرب الضرٌبً(

 ثانٌاً/ الفساد االداري 

والخاص على حداً سواء من )وٌقصد به االنحرافات الوظٌفٌة لموظفً القطاع العام 

 (1.)خالل مخالفتهم للتشرٌع القانونً وظوابط القٌم الفردٌة كالرشوة(

وذلك الن سلطات االحتالل لم لقد اسهم احتالل العراق فً تعزٌز الفساد بشكل كبٌر 

الخرق اختالالت تتردد كثٌراً فً خرق قوانٌن المجتمع فً العراق وقد اوجد هذا 

عدة فً النسق الكلً اي )المجتمع(ان الفساد فً العراق اصبحت له اسسه القانونٌة 

حٌث منع العراقٌٌن فً التصرف بؤموالهم حسب قرار مجلس االمن رقم 

تؤسٌس )صندوق تنمٌة العراق (والذي تمت فٌه سرقة (والذي تم بموجبه 1323)

(                                                           1423ٌح  قرار )(تصح2اموال كبٌرة من الدولة العراقٌة.)

أ هذا الفساد بعد ترسٌخ الفساد فً المإسسات الحكومٌة فً العراق والعمل به بد

ٌنتشر كالمرض فً العراق سواء على الصعٌد العام او الخاص فاصبح ظاهرة 

 بشكل كبٌر  متفشٌة فً العراق واصبح ٌهدد الدولة العراقٌة

 

 

 

 بن رجم محمد خمٌسً , نفس المصدر (1)

المعقودة فً تارٌخ  4761( أُتخذ فً الجلسة المرقمة 1423(قرار مجلس االمن المرقم )2)

 2003/اٌار/22



 -جعلت منه ان ٌنتشر فً البالد اهمها :وان الفساد فً العراق له عدة اسباب        

االحتالل وتشكٌل مإسسات جدٌدة فتٌة تفتقر اغلبٌة انهٌار المإسسات على اثر -1

 عناصرها للخبرة االمر الذي ادى الى استشراء الفساد فٌها.

غٌاب دولة المإسسات القانونٌة والسٌاسٌة والدستورٌة وغٌاب الفعالٌات  -2

االقتصادٌة التً تنعكس بؤثرها على الواقع الخدمً للمواطن ٌزٌد من شعور 

 على الفساد .ثرها الحرمان وٌنعكس بؤ

الحروب والحصار ان افضل بٌئة مناسبة لتفشً الفساد فً اي مجتمع هً حالة  -3

عدم االستقرار السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً والعراق عاش هذه الظروف 

واالنفالت فً كل شئ حٌث  2003وجاءت ظروف االحتالل االمرٌكً منذ 

 انتشرت هذه الظاهرة .

 القٌادات االدارٌة الماسكة بالسلطة . غٌاب النزاهة فً -4

 (1)غٌاب الشفافٌة والمساءلة التً جعلت من االفراد ضعٌفً االنفس امام الفساد. -5

وكما نعرف الواقع العراقً فؤن هذه االسباب لٌست هً فقط فً الوجود وانما هناك 

الكتل  اسباب اخرى للفساد وهً الكتل السٌاسٌة والهٌمنة على المإسسات لخدمة هذه

,االحتماء خلف الحصانة ,المحاصصة السٌاسٌة , قوة التؤثٌر والنفوذ لبعض 

الشخصٌات فً المشهد السٌاسً العراقً , ضعف دور القضاء العراقً , ضعف 

دور الهٌئات المسإولة عن مراقبة عملٌات الفساد كهٌئة النزاهة ودٌوان الرقابة 

 . المالٌة ,ضعف دور مإسسات المجتمع المدنً 

ان كل هذه االزمات التً راٌناها قد جعلت من العراق ساحة من الصراعات 

الداخلٌة والتفكك المجتمعً والصراع الحزبً على السلطة اٌضاً اخذ دور فً جعل 

العملٌة السٌاسٌة فً العراق مشلولة الحركة والتستطٌع اتخاذ القرار الذي ٌهم 

توضع فهً فً خدمة تلك المصلحة العامة والوطن ان جمٌع القرارات التً 

االحزاب مما ٌزٌد الفارق بٌن السلطة والشعب وان هذه االزمات قد آورثت تداعٌات 

خطٌرة على المجتمع العراقً وسنتعرف على تداعٌات هذه االزمات الخطٌرة التً 

قد تجعل من العراق  او توصله الى مفترق الطرق والتً ٌجب معالجتها وسوف 

 رق اصالحها فً المبحث الثانً نعرض اهم التداعٌات وط

 .220(ئومٌد رفٌق فتاح,مصدر سبق ذكره,ص1)

 



 املثحث انثانً 

 6112اسماخ اننظاو انسٍاسً انؼزاقً ًدًرىا يف تثنً مشزًع االصالح تؼد ػاو 

تمر الكثٌر من الدول فً الكثٌر من االحٌان بؤنواع مختلفة من االزمات         

السٌاسٌة واالمنٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة واي نوع اخر من االزمات التً تنعكس 

على واقع الحٌاة فً ٌومٌات مجتمعاتها وفً حال لم تعالج تلك االزمات بشكل جدي 

رة ومباشرة وسلبٌة على طبٌعة العالقة بٌن ومدروس فسوف تكون لها تداعٌات خطٌ

الحكومات وشعوبها احٌاناً قد تكون بٌن مكونات الشعب الواحد وهذا ماحصل فً 

العراق فعالً فؤن المحاصصة السٌاسٌة ادت الى تقاسم السلطة على اساس دٌنً 

 صراعات بٌن ابناء الوطن الواحدة. وطائفً وقومً مما ادى الى نشوب

الوقوف على تداعٌات االزمات التً مر بها النظام السٌاسً العراقً ومن اجل 

واتجاهات االصالح فً المشهد السٌاسً العراقً فؤننا قد قسمنا هذا المبحث الى 

مطلبٌن تمثل االول فً ازمات النظام السٌاسً العراقً ودورها فً تبنً مشروع 

التجاهات االصالحٌة فً .اما المطلب الثانً فقد تمثل با2003االصالح بعد عام 

 اداء الحكومة العراقٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املطهة االًل 

 اسماخ اننظاو انسٍاسً يف انؼزاق  ًانؼكاسيا ػهى انٌاقغ اجملتمؼً 
ان كل االزمات التً تحصل فً العالم سواء كانت ازمات اقتصادٌة او             

الدارة, من قبل الحكومات التً سٌاسٌة او اجتماعٌة هً سببها سوء التخطٌط وا

تداعٌات او تسبب ت وان االزمات عندما تحصل سوف تترك تتعرض لهذه االزما

تداعٌات خطٌرة على الواقع السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي بالدرجة االساس.                           

ر تٌة فهذا امالى حكومة دٌمقراطٌة فعندما مر العراق بمراحل االحتالل واالنتقال 

االزمات فٌه فؤن االزمات التً عرضناها فً المبحث االول قد تركت صول د حوار

 -: تداعٌات خطٌرة على واقع العراق وقد تمثلت هذه التداعٌات بعدة اموراهمها

                  الفقر                                                                                                          اًالا /

للفساد الذي ٌتخلل المإسسات فً داخل الدولة العراقٌة اي انه ٌعد الفقر هو نتٌجًة 

ة االقتصادٌة للبلد, ٌعد العراق للفساد تداعٌات اهمها الفقر والبطالة وانخفاظ القدر

على ٌد القوات االمرٌكٌة  2/4/2003من البلدان النامٌة وتعرض لالحتالل فً 

دٌمقراطٌة اال ان هذا االمر قد زاد من ظاهرة الفساد فً والبرٌطانٌة وتحول نحو ال

% من سكان البالد 40قد وصلت ماٌقارب  2005العراق وان االحصائٌات لعام 

(1)                                                                                       

تحت خط الفقر فؤذا نظرنا الى هذا الرقم نجده رقماً خطٌراً ومهدداً للواقع االجتماعً 

فً العراق وان للفقر والجهل عالقة كبٌرة فؤن الفقر ٌإدي الى عدم اكمال الدراسة 

مر الذي ٌنعكس سلباً على الواقع التعلٌمً فً البالد والجهل لبعض سكان البالد اال

ٌإدي الى عدم استغالل خٌرات البالد بسبب عدم وجود الكفاءة العلمٌة والقدرة على 

استثمار هذه الخٌرات اذاً نجد ان هناك ترابط بٌن الفقر والجهل وٌإدٌان الى التخلف 

اد العنف وهذا مارأٌناه فً فترات والسٌر نحوى الجرٌمة االمر الذي ٌتسبب فً ازدٌ

وقد كشف رئٌس للجنة العمل والشإون االجتماعٌة النائب  2003بعد عام  متقطعة 

 2015% فً عام 25)صادق المحنا(ان ارتفاع نسبة الفقر فً العراق وصلت الى 

   (2بنحو سبعة مالٌن شخص ٌعٌشون تحت خط الفقر.)

هر الفقر فً العراق,مجلة النزاهة والثقافة,للبحوث (حسن طبرة,دور الفساد فً التعمٌق مظا1)

.                                                                                      2, ص2016, 106والدراسات ,العدد,

 دقٌقة. 5:45, الساعة 22/3/2015(تقرٌر ُنشر على قناة االتجاه بتارٌخ 2)



 والجرٌمة امنظمة االرهابثانٍاا /

ال ٌوجد مصطلح من المصطلحات اكثر استثارة للخالف مثل مصطلح         

االرهاب حٌث تباٌنة وجهات النظر من حٌث المصالح الوطنٌة او القومٌة او 

 االعتبارات السٌاسٌة.

 فاالرهاب لغًة 

اي  تعتبر كلمة) االرهاب (مشتقة من)ارهب( وٌقال )ارهب فالناً( اي خوفة افتزعة

 خاف 

 اما االرهاب اصطالحاً 

ٌعرفه د.عصام رمضان )انه استخدام اوتهدٌد بؤستخدام العنف ضد افراد وٌعرض 

للخطر ارواحاً بشرٌة برٌئة او تهدٌد الحرٌات االساسٌة لالفراد الغراض سٌاسٌة 

بهدف التآثٌر على موقف او سلوك مجموعة مستهدفة بغض النظر عن الضحاٌا 

 (1المباشرٌن (.)

 قد اتخذ صوراً واشكاالً مختلفة منها  2003ان العنف واالرهاب فً العراق بعد عام 

)استخدام السٌارات المفخخة والتً توقع عشرات واحٌاناً مئات من الضحاٌا 

وتعرض العلماء العراقٌن واالكادٌمٌن واالطباء للخطف او القتل الجماعً وظهور 

فكر طرف معٌن وتقوم بتفجٌر المراقد  الجماعات المسلحة التً  تتبنى كل مجموعة

والجوامع والحسٌنٌات واستخدام االحزمة الناسفة(ان العنف فً العراق قد تم 

ممارستُه الى اقصى درجاتُه من دون ضوابط قانونٌة وال رادع ومن دون اي اعتبار 

التً الحٌاة االنسان وحقوقُه وحرٌاتُه من دون اي التزام باالعراف او القواعد الدٌنٌة 

 (2رسمتها الشرٌعة االسالمٌة او اي دٌانة اخرى.)

 

 

 

 

(محمود ٌوسف الشوبكً,مفهوم االرهاب بٌن االسالم والغرب,بحث مقدم الى مإتمر االسالم 1)

 252, ص2007والتحدٌات المعاصرة,الجامعة االسالمٌة كلٌة اصول الدٌن,

 .226(ئومٌد رفٌق فتاح,مصدر سبق ذكره,ص2)



 

شتى انواع االرهاب نذكر  2003شهد العراق فً مسٌرته السٌاسٌة بعد عام        

 -بعض منها:

وهو ٌمارس ضد المخالفٌن فً الفكر والعقٌدة  -والطائفً:قائدي االرهاب الع-1

 والدٌن والمذهب 

الذي تمارسه المنظمات والفئات العنصرٌة ضد االعراق  -االرهاب العنصري: -2

 االخرى 

 الذي ٌقوم به افراد ضد افراد من اجل كسب مصالح ذاتٌة  -ردي :االرهاب الف -3

وهو االرهاب المستورد من قبل الجماعات التً ُتحتسب  -االرهاب المستورد : -4

على تنظٌم القاعدة وغٌرهم من الجماعات االخرى وال ننسى ان الدول التً لها 

راق من اجل ابقاء تؤثٌر أقلٌمً ودولً ولها دور كبٌر فً دعم االرهاب فً الع

العراق ضعٌفاً وابقاء السٌطرة علٌه عن طرٌق االرهاب لكً تبقى مصالحهم فً 

العراق ثابتة وغٌر مهددة واالرهاب قد طال مناطق كثٌرة فً العراق كؤحتالل 

الموصل وصالح الدٌن واالنبار وبعض من المناطق فً دٌالى االمرالذي كلف 

 (1ل واالرواح والمعدات فً المقابل.)الدولة العراقٌة الكثٌر من االموا

 انتهاكات حقوق االنسان والحرٌات العامة / ثانثاا 

ان العراق شهد الكثٌر من الممارسات التً انتهكت حقوق االنسان بشتى الطرق 

وذلك بسبب ضعف االمن وعدم التخطٌط من قبل الدولة وحماٌة حرٌات االنسان 

 .مصوناً فؤن حقوق االنسان فً العراق غٌر 

_ مثالً نجد ان الحق فً الحٌاة غٌر مصون فقد استمرإهدار دور الحق فً الحٌاة 

على نطاق واسع وتعددت اسبابه ومظاهره من القتل والخطف واالعتقاالت طوٌلة 

المدى بمحاكمة او من دون محاكمة واالغتٌاالت المنظمة السٌاسٌة وغٌرها.                                     

حق فً محاكمة عادلة حق غائب فً العراق ومن مظاهره االعتقال _ كذلك ال

وغٌاب ظروف المحاكمة التعسف والسجن االداري وانتزاع االعترافات بالتعذٌب 

             العادلة.                                                                                                                     

 

(سامٌة عزٌز محمد,ظاهرة االرهاب وتؤثٌرها على العراق, جرٌدة االتحاد, بغداد, 1)

 .2, ص2015, 145العدد



اما حق التمتع بالحرٌات االساسٌة فهذا الحق اٌضاً مفقود الن السلطات           

لٌها اٌضاً التً حكمت العراق كانت مستولٌة على السلطة بالقوة وتحاول ان تحافظ ع

 .بالقوة وال تسمح بؤبداء الرأي والمناقشة أال ضمن الحدود التً ترسمها 

 -وهذا الحق ٌتضمن :

 حق المشاركة فً الحكم والعمل لتغٌر المسإولٌن .-1

حق تكوٌن االحزاب واصدار الصحف وبناء النقابات والمإسسات هو حق مقٌد -2

 فً العراق .

والمطالبة هو حق مقٌد اٌضاً ولكن فً الوضع حق التعبٌر عن الرأي والنقد -3

 الحالً بدأ بالتتحسن.

 (1الحق بالكرامة الشخصٌة هو اٌضاً حق خاضع  لقوانٌن العنف السائدة.)-4

ونتٌجًة لالزمات المزمنة التً رافقت اداء الحكومة العراقٌة ووصولها الى طرٌق 

ي كان الزاماً على صانع مسدود فً ضل التداعٌات االقتصادٌة والتؤمر السٌاسً الذ

القرار السٌاسً الممثل برئٌس الوزراء حٌد العبادي والعمل بخطوة جادة الى المام 

باطالق حزمة من االصالحات كمحاولة النقاذ البلد من االنهٌار والتمزق فً ضل 

 الكثٌر من السٌاسٌٌن الذٌن الٌشعرون بجدٌة ما تإل الٌه االمور.عدم اكتراث 

تجاهات االصالحٌة فً اداء الحكومة العراقٌة كمطلب ثانً ضمن فسوف نعرض اال

 هذا البحث.

 

 

 

 

 

 

 

 310(ئومٌد رفٌق فتاح ,مصدر سبق ذكره ,ص1)



 املطهة انثانً 

 االجتاىاخ االصالحٍح يف اداء احلكٌمح انؼزاقٍح
ان اي دولة فً العالم عند ما تتعرض الزمات تهدد وجودها وكٌانها  فؤنها         

تعمل عازمة نحو االصالح بؤخذ عملٌة التخطٌط والتؤكٌد على دور المواطن 

والنخب العلمٌة فً شتى المجاالت التً تستطٌع من خاللها ان تتجاوز هذه 

 االزمات, واالصالح ذات مفاهٌم واسعة ومتعددة.

( انه تغٌر القٌم وانماط السلوك التقلٌدٌة ونشر وسائل Reformعرف االصالح)ٌُ 

االتصال والتعلٌم وتوسٌع نطاق الوالء بحٌث ٌتعدى العائلة والقرٌة والقبٌلة لٌصل 

 الى االمة وعقالنٌة البنى فً السلطة.

ٌُعرف اٌضاً على انه )عملٌة تعدٌل وتطوٌر جذري فً العالقات االجتماعٌة  و

ها داخل الدولة فً اطار النظام القائم وبالوسائل المتاحة واستناداً لمفهوم وشكل

 التدرج( .

ٌُعرف ) بؤنه التغٌٌر او التعدٌل نحو االحسن لوضعاً سًء او غٌر طبٌعً او و

تصحٌح خطؤ او تصوٌب إعوجاج, او هو عملٌة تعدٌل وتطوٌر جذرٌة او جزئٌة 

اخل الدولة فً اطار النظام السٌاسً القائم فً شكل الحكم او العالقات االجتماعٌة د

 (1وبالوسائل المتاحة وستناداً لمفهوم التدرج(.)

ومن هذه التعارٌف ٌمكن ان نلخص تعرٌف لالصالح فنقول: )هو عملٌة تشرٌعٌة 

وسٌاسٌة واجتماعٌة تهدف إلحداث تغٌرات جوهرٌة هامة على نمط السلوك 

مع ومراكز القوى فً مإسسات الدولة للعمل السٌاسً فً الدولة بغٌة دفع قوى المجت

بموجب القانون والدستور بما ٌكفل الحرٌات وٌصون الحقوق وٌحافظ على 

 (.المكتسبات وٌنظم عملٌة التنافس والصراع

 

(هشام سلمان حمد الخالٌلة , أثر االصالح السٌاسً على عملٌة المشاركة 1)

رسالة ماجستٌر منشورة ,جامعة الشرق السٌاسٌة فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة , 

 6,ص2012االوسط , االردن ,

 



 خطٌاخ االجتاه صٌب االصالح يف انؼزاق:

ال شك ان السٌد رئٌس مجلس الوزراء)د.حٌدر العبادي (ورث الكثٌر من          

االزمات االقتصادٌة والسٌاسٌة وحتى الدبلوماسٌة, اضافة الى االزمات المجتمعٌة 

ار الفساد المالً واالداري والمحسوبٌة والمنسوبٌة وستفحال ظاهرة االرهاب وانتش

واحتالل كبرى محافظات العراق على ٌد االرهاب )الموصل واالنبار وصالح الدٌن 

وبعض من مناطق دٌالى, فقد سعى رئٌس الوزراء العراقً )د.حٌدر العبادي ( على 

ٌر فً اعادة النظر حول القضاٌا حل هذه االزمات وكان للضغط الجماهٌري دور كب

اٌضاً فبدأ بطرح سلسلة من الوثائق التً تحاول اصالح الوضع الخدمٌة والسٌاسٌة 

 الحالً فً العراق.

فكانت وثٌقة االصالح االولى التً قدمها فً الجلسة االستثنائٌة لمجلس الوزراء 

 (1اع.)والتً صوت علٌها مجلس الوزراء باالجم 2/2/2015المنعقدة بتارٌخ 

فقد تضمنت هذه الوثٌقة الكثٌر من المحاور سواء كانت المحاور االدارٌة ,او 

محاور االصالح المالً,ومحاور االصالح االقتصادي ومحاور الخدمات ومحاور 

مكافحة الفساد داخل الدولة العراقٌة كل هذه المحاور جاءت لحل االزمات التً مر 

سٌاسٌة التً فككت المجتمع, والفساد بها العراق سواء عن طرٌق المحاصصة ال

تعتبر هذه )الذي قضى على االقتصاد العراقً او االرهاب وكل االزمات االخرى, 

على طرٌق االصالح الذي ننشده ومكافحة الفساد وعلٌه الوثٌقة هً الخطوة االولى 

على حد قول الرئٌس الوزراء  سوف نتخذ االجراءات الالزمة لبدأ التنفٌذ فوراً(

 (2حٌدر العبادي.)

 

 

 

(فكرت نامق عبد الفتاح, وثائق االصالحات الحكومٌة, مجلة جامع النهرٌن كلٌة العلوم 1)

 .371, ص2015,  41السٌاسٌة , العدد 

 .2015(عمار البغدادي , ورقة االصالح , جرٌدة البٌنة , بغداد ,2)

 

 



اال  ان هذا االمر لم ٌحصل فعالً  فقد كانت هناك معوقات كثٌرة لعملٌة            

االصالح التً جاء بها د.حٌدر العبادي,من اهم المعوقات التً واجهت االصالحات 

هً ان للفساد مافٌات وجنود ٌدافعون عنه وٌرفضون هذه الحزمة من االصالحات, 

ات تضر بمصالحهم الشخصٌة ٌعتقدون ان هذه االصالحان قادة الكتل السٌاسٌة 

فالكثٌر من قادة هذه الكتل قد الرفضو هذه االصالحات وعتبروها خرق للدستور 

كل هذه المعوقات باالضافة الى االرهاب جعلت من رئٌس الوزراء حٌدر العبادي 

ان ٌتجه الى اصدار ورقة االصالح الثانٌة من اجل حل الخالفات واخراج العراق 

 الى الٌوم الحاضر.  2003ت به منذ عام من ازماته التً فتك

فقد اطلق رئٌس الوزراء )د.حٌدر العبادي ( الحزمة الثانٌة من االصالحات فً 

 (من الدستور العراقً.72حسب المادة ) 16/2/2015تارٌخ 

عضواً  20فقد عمل فً هذه الوثٌقة على تقلٌص عدد اعضاء مجلس الوزراء لٌكون 

ى مناصب نواب الرئاسات الثالث التنفٌذٌة والتشرٌعٌة عضواً, وقد الغ 33 بدالً من

 والقضائٌة .

كما الغى وزارات اخرى مثل وزارة حقوق االنسان ووزارة الدولة لشإون المرأة 

 ووزارة الدولة لشإون المحافظات.

كما دمج وزارات اخرى فقد دمج وزارة العلوم والتكنولوجٌا بوزارة التعلٌم العالً 

ودمج وزارة البٌئة بوزارة الصحة, ودمج وزارة البلدٌات بوزارة والبحث العلمً, 

 االعمار واالسكان , ودمج وزارة السٌاحة واالثار بوزارة الثقافة .

 (1وقد اكد على تقلٌص افواج الحماٌات الشخصٌة.)

حزمة قد تعرضت النتقادات كثٌرة سواء من الوسط السٌاسً ان هذه ال         

وضعها رئٌس الوزراء حٌث ٌقول المتحدث بؤسم مكتب رئٌس  ولجنة االصالح التً

الوزراء )ان لجنة االصالحات وضعت معاٌٌر ومواصفات لوزراء الكابٌنة الجدٌدة 

وان العبادي قد ٌضطر الى ترشٌح وزراء جدد فً حال استبعاد عدد من اعضاء 

ر الثانً (. مجلس الوزراء وان الوزارتٌن المدمجة واالصلٌة ستداران من قبل الوزٌ

(2) 

 375فكرت نامق عبد الفتاح , مصدر سبق ذكره , ص(1)

( جمٌل الربٌعً , حزمة العبادي الثانٌة تثٌر غضب االقلٌات ولجنة االصالح الحكومً , 2)

 10, ص24/3/2016, 1462جرٌدة العالم ,بغداد ,العدد 



حزمة االصالح الثانٌة وقد اكد حبٌب الطرفً النائب عن كتلة المواطن )ان         

 (1التً اطلقها رئٌس الوزراء مبهمة وتحتاج للتوضٌح (.)

لٌس فقط حبٌب الطرفً بل الكثٌرٌن من السٌاسٌن الذٌن تضررو من جراء 

خسارتهم لمناصبهم ,ان كل هذه االعتراضات كانت موجه ضد الحزمة الثانٌة من 

االصالحات والبعض االخر بقى االصالحات الحكومٌة وقد تم تنفٌذ بعض من هذه 

حبٌر على ورق وقد وقد واجه رئٌس الوزراء العراقً تحدٌات كثٌرة واهمها الشلرع 

العراقً والحراك الشعبً فقد خرجت جموع غفٌرة للمطالبة بالصالح الشامل 

والتؤكٌد على محاسبة المفسدٌن والمقصرٌن وتوفٌر الخدمات وقد ازداد الضغط 

وان عملٌة اصالح نظام سٌاسً عمره ثالثة  ومة العراقٌة .الجماهٌري على الحك

عشر سنة الٌتحقق االبعزل او تحجٌم تلك القٌادات السٌاسٌة التً قادت البلد ورسمت 

مالمح سٌاسته فً المرحلة السابقة وغٌر مكترثة لما اصبح علٌه البلد من تخلف 

اسٌن ورمٌهم المشاكل وانحدار سٌاسً مع عدم االهتمام بمطالب الشعب من قبل السٌ

 على االخر وعدم تحمل المسإولٌة .

وادراكاً من السٌد رئٌس مجلس الوزراء ان جملة هذه التحدٌات السابقة الذكر  

تجاوزها ومنها االرهاب واالزمة االقتصادٌة والسٌاسٌة مالم تكن هناك الٌمكن 

اص لدٌهم اصالحات حقٌقٌة تمس جوهر عمل الحكومة وتقلل النفقات وتؤتً بؤشخ

وقد دفعت هذه االمور الخبرة والدراٌة بمهامهم ومن هنا تكمن عملٌة االصالح ,

 11/3/2016بالسٌد رئٌس الوزراء الى اعالن الوثٌقة الشاملة لالصالح فً ٌوم 

وقدشملت الوثٌقة خارطة طرٌق تفصٌلٌة للمرحلة المقبلة ومعاٌٌر اختٌار مجلس 

زارات ومكافحة الفساد وتبسٌط االجراءات . وزراء "تكنو قراط" وتقٌٌم اداء الو

وشملت الوثٌقة اٌضاً جمٌع جوانب العمل التنفٌذي واالمنً واالداري واالقتصادي 

وتنفٌذ برنامجها واستكمال والرقابً والتشرٌعً ,وحددت اٌضاً منهج عمل الحكومة 

لى نظام ماتبقى من بنود االتفاق السٌاسً وفقاً لخطة زمنٌة دقٌقة ,اشارت اٌضاً ا

المتابعة والمراقبة الذي تتبناه االمانة العامة لمجلس الوزراء فً اخضاع الوزارات 

 (2للتقوٌم الشفاف وبشكل دوري.)

 

 15(جمٌل الربٌعً, مصدر سبق ذكره ,ص1)

مٌثاق مناحً العٌساوي ,وثٌقة االصالحات الشاملة رإٌة تحلٌلٌة , مقالة ُنشرت على شبكة (2)

 http//nabaa.org.com 16/3/2016الموقع متاح فً  النبؤ المعلوماتٌة



ان كل عملٌة اصالح تكون معرضة لمعوقات كثٌرة سواء كانت داخلٌة او          

 -خارجٌة تقف بجه الحكومة الكمال اصالحها ومن هذه المعوقات هً:

بالغاء المحاصصة السٌاسٌة :ان اغلب السٌاسٌن العراقٌن وحتى الذٌن ٌنادون -1

المحاصصة السٌاسٌة قد غٌرو رأٌهم االن واصبحو ٌنادون بحترام الدستور 

والتوافق السٌاسً بعد تعرض مصالحهم الشخصٌة للخطر ٌرٌدون على ابقاء هذه 

 المحاصصة .

عدم جدٌة الحكومة والسٌاسٌٌن فً تحقٌق مطالب الشارع العراقً والمرجعٌة -2

 انت تصب على امرٌن مهمٌن هما :الدٌنٌة الرشٌدة ان اغلب المطالب ك

 اوالً : محاسبة الفاسدٌن الذٌن كانو سبب فً دمار البلد.

 ثانٌاً: اعادة االموال المسروقة, والخدمات االخرى 

ان عدم جدٌة الحكومة لتحقٌق هذه المطالب النه اغلب المتهمٌن بالفساد هم من 

 الممسكٌن بالسلطة .

الي عملٌة اصالح حقٌقً فً العراق وكما  الدور االقلٌمً والدولً المعرقل-3

نعرف ان االحتالل االمرٌكً دائماً ٌحاول ان ٌقسم العراق وٌنشر مبدأ الفوضة 

 (1الخالقة فً العراق من اجل بسط نفوذه علٌه ضمن نظرٌة )فرق تسد(.)

كما الننسى الدور االقلٌمً لعرقلة عملٌة االصالح فؤن كل طرف من الالعبٌن 

حاول ان ٌتغلب على الطرف  االخر على حساب العراق واضرار االقلٌمٌٌن ٌ

المواطنٌن ان هذه التحدٌات التً تواجه الحكومة العراقٌة لٌست بالسهلة وٌجب 

التعامل معها بجدٌة من اجل ان ٌكون االصالح ذات تؤثٌر قوي على الساحة 

خروج العراقٌة وان االصالح فً جوهره ٌستهدف المحاصصة السٌاسٌة وضمان ال

البلد من التشرذم والتصدع ونؤمل اكثر ان تكاتف بقٌة القوى السٌاسٌة ظاهراً وباطناً 

النقاذ العراق من هذا المؤزق ونجعل من نداء المرجعٌة باالصالح بحجم نداء الجهاد 

 الكفائً .

 

بحث حمد جاسم محمد, اصالحات العبادي المتعثرة بٌن المطالب الشعبٌة والكتل السٌاسٌة, (1)

 25/3/2016ُنشر على صفحة مركز الفرات للتنمٌة والدراسات االستراتٌجٌة ,الموقع متاح فً 

http//www.fcdrs.com  



ان الرئٌس الوزراء العراقً بهذا التوجه الجدٌد فً تشكٌل حكومة عراقٌة       

"تكنو قراط" سٌعرض على مجلس النواب مجموعة من االسماء الذٌن اختارهم 

تشكٌل حكومته الجدٌدة والتً من خاللها ٌستطٌع ان ٌحقق االنجازات على ل

المستوى الداخلً والخارجً وبغٌر ذلك ستستمر دورات االزمات فً المشهد 

 العراقً برمته.

 مستقبل االصالحات الحكومٌة:

مع تقدٌم رئٌس مجلس الوزراء )د.حٌدرالعبادي( قائمة بؤسماء المرشحٌن           

الوزارٌة فً حكومة التكنو قراط التً طالب بها الشارع العراقً خالل  للمناصب

االشهر الماضٌة ٌكون قد افوى بالتزاماته اتجاه المحتجٌن والمرجعٌة الدٌنٌة والتٌار 

الصدري والقى بالمسإولٌة كاملة فً ملعب مجلس النواب والكتل السٌاسٌة االخرى 

او االعتراض علٌها فقد اتجه المشهد  وقد تضاربت االراء حول قبول تلك االسماء

 -السٌاسً العراقً لهذه االصالحات الى عدة سٌنارٌوهات ٌمكن ذكرها هنا :

السٌنارٌو االول فقد تمثل بقبول االصالحات التً تقدم بها رئٌس الوزراء بدون -1

تغٌر وذلك بسبب ضغط الجماهٌر واالعتصامات التً قادها السٌد مقتدى الصدري 

ا القبول هو مفتاح الخروج من االزمات االقتصادٌة والسٌاسٌة التً ٌمر وٌكون هذ

اٌام لدراسة االسماء المقدمة 10فترة بها العراق وقد اعطى السٌد رئٌس الوزراء 

لشغل مناصب النٌابٌة الوزارٌة التً ٌرٌد ان ٌشكلها السٌد رئٌس الوزراء) د.حٌدر 

ون قٌد او شروط من قبل الكتل العبادي( وهذا القبول من المإمل ان ٌكون د

 (1السٌاسٌة المسٌطرة على البرلمان والتً الترٌد ان تفقد مناصبها الوزارٌة.)

 

 

 

 

 

 

مصٌر حكومة العبادي فً العراق ,مقالة منشورة على موقع (حمٌد الكفائً, تعدٌل مؤزو1)

 .11/4/2016مركز المستقبل لالبحاث والدراسات المتقدمة, الموقع متاح فً 

http//www.almustacbal.com 



السٌنارٌو الثانً : االعتراض على بعض الشخصٌات المقدمة من قبل رئٌس -2

الوزراء العراقً )د.حٌدر العبادي( ٌتوقع ان االسماء التً اقترحها العبادي للحكومة 

الجدٌدة لن تمرر بالكامل على الرغم من ان ثمة اتفاق على بعض االسماء وان 

السٌاسٌة سوف تماطل كثٌراً من اجل وضع مرشحٌها ضمن الحكومة المقبلة  الكتل

اٌام قد التكون كافٌة لحل الخالفات القائمة حول االسماء قد تصل  10وان فترة 

المسؤلة الى تنازالت مشتركة من اجل ابعاد الضرر عن الكتل السٌاسٌة المشاركة 

فً الحكومة عن طرٌق  فً العملٌة السٌاسٌة واالبقاء على بعض مرشحٌها

 (1االعتراض على البعض من االسماء المقدمة للحكومة الجدٌدة المرتقبة .)

السٌنارٌو الثالث: ٌمثل الرفض الكامل للمرشحٌن للكابٌنة الوزارٌة التً قدمها -3

)د.حٌدر العبادي ( هذا وقد اكد النائب عن ائتالف دولة القانون جاسم محمد جعفر 

ة الوزارٌة اصبح مستحٌالً وٌجب اعادة النظر بالمرشحٌن وان )ان تمرٌر الكابٌن

مساحة القبول والرفض لتمرٌر هذه الكابٌنة تواجه عقبات واعتراضات حادة من قبل 

 (2ممثلً الكتل السٌاسٌة ( .)

ان رفض ممثلً الكتل السٌاسٌة لهذه االصالحات تكمن فً تعرض مصالحهم 

اعترض ممثلً الكتل السٌاسٌة عن قائمة متحدون الشخصٌة وامتٌازاتهم للخطر وقد 

والحزب الدٌمقراطً الكردستانً وكتلة المواطن على هذه االصالحات التً 

عرضت وقد نتوقع رفض قاطع لهذه االصالحات االمر الذي قد ٌزٌد من حدة 

 الموقف السٌاسً فً العراق.

 

 

 

 

 

 

,مقالة منشورة فً جرٌدة العالم  (جمٌل الربٌعً ,مرشحوالعبادي ٌصدمون الكتل اسٌاسٌة1)

 3, ص2016,بغداد ,1475,العدد 

( حسن الشمري ,المشهد السٌاسً العراقً والمرشحٌن للتكنو قراط,مقالة منشورة على 2)

 http//www.skypres.com 14/4/2016صفحة وكالة سكاي برس,الموقع متاح فً 



: تخلً السٌد رئٌس الوزراء )د.حٌدر العبادي ( عن صفته  السٌنارٌو الرابع-4

الحزبٌة كونه ٌنتمً لحزب الدعوة او كتلة دولة القانون الذٌن ٌعتبرون ان 

االصالحات التً قام بها العبادي )مخالفة للدستور( واكدت النائبة عن كتلة دولة 

ف دولة القانون عواطف نعمة بقولها: )كٌف لرئٌس الوزراء وهو ضمن ائتال

متناسٌاً ان منصب نائب رئٌس الجمهورٌة المٌنه العام القانون ان ٌتصرف بمفرده 

 ( 1فً الحزب وان هذا المنصب توافقً ( . )

ونظراً للضغوط التً تمارس على رئٌس الوزراء من حزبه فٌتوقع ان للعبادي ان 

 ٌستقٌل من حزبه حتى الٌكون تحت ضغطهم وٌذهب الى صف الجماهٌر من اجل

تحقٌق االصالح المنشود ولٌعٌش استقاللٌة فً القرارات وعدم هٌمنة قٌادات حزبه 

ارائه , وان هذا االمر ٌإكد على بناء حكومة قوٌة مستقلة بقراراتها وتكون لها 

 فاعلٌة كبٌرة على الساحة العراقٌة وتحقٌق االصالح الشامل .

 الباحث:وٌعتقد 

هوناً بؤرادة الكتل السٌاسٌة كونها لدٌها القدرة ان المشهد السٌاسً العراقً مر       

فً تحدٌد شكل وطبٌعة الحكومة او االصالحات , وهذا ماكده السٌد رئٌس الوزراء 

حٌث اشار قائالً امام مجلس النواب عند تقدٌمه االسماء حٌث  31/3/2016الخمٌس 

هذا االمر قال : )من حق الكتل السٌاسٌة االعتراض على االسماء جملة وتفصٌال( 

 ٌإكد على ان االرادة للكتل السٌاسٌة فقط.
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