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 الشكر والتقدٌم                                 

اوال الشكر والحمد هلل العلً الحمٌد على لطفه معً طوال اٌام الدراسة وتوفٌقه لً 

 على تمام البحث واسبله بان ٌزودنا من فضله ما احتجنا ومن علمه ما جهلنا

 

من جهد كبٌر  لوله........وادٌن بالفضل الذي عمره االساتذة االفاضل على ما ٌذ

كما اوجه الشكر الى  متواضعةدة ساعدت على وصول النتابج علمٌه وتوجٌهات سدٌ

كل من عاننً وارشدنً لتمام هذا البحث من اساتذتً الفاضلٌن من قسم العلوم 

حثهم و ةالقانون والعلوم السٌاسٌ ةلهم الفضل علٌه فً تدرٌس كلٌ ةالسٌاسٌ

 ومساعدتهم لً فً كل شًء

 

 ةالقانون والعلوم السٌاسٌ ةفً كلٌ ةالمركزٌ المكتبة لموظفًالشكر .......واقدم 

 واسبل هللا التوفٌق فً بحثً وهللا علٌم قدٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بســم اهلل الــرمحن الــرحيم
للطالبــة         الدولة و فكرة بنابها )العراق نموذجا (اشهد ان البحث  الموسوم بـ )

 ( قد تم تحت اشرافً و اشراف كلٌة القانون  و العلوم السٌاسٌة. شذى احمد حنون) 
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 د . علً ٌاسٌن عبدهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -المقدمة:

الحمد هلل الذي لواله ما جرى قلم, وال تكلم لسان, والصالة والسالم على سٌدنا 

ثم اما بعد محمد)صلى هللا علٌه واله وسلم( كان افصح الناس لسانآ واوضحهم بٌانآ 

الكتب فً هذا  ةدواعً سروري ان اتٌحت لً هذه الفرصة العضٌمانه من 

الفرد والمجتمع  ةمن اثر كبٌر فً حٌاجمٌعا لما له  نالالموضوع الهام الذي ٌشغل با

وهو موضوع  )الدولة وفكرة بنابها العراق انموذجآ( ٌدل واقع المجتمع الدولً على 

 ةاعضاء هذا المجتمع خاصة بعد الحرب العالمٌ ةاصبحت تمثل اغلبٌ ان الدول

حٌث كثر عددها بسبب تعمق موجات حركات التحرر الوطنً اما بعد انتهاء  ةالثانٌ

رب الباردة فقد شهدت هذه الفترة مٌالد اعداد اخرى من الدول وٌتوقع المراقبون الح

حٌث ان  ةتزاٌد هذا العدد نتٌجه تمزقات التً ٌمكن ان تقع فً بعض الدول الكبٌر

االداري  ولة ارتكزت على المكونات السٌاسٌة والقوة العسكرٌة والمستوىدال

ى االخرٌن للحصول على امنها. كٌف للمواطنٌن بؤنهم فً دوله ٌجب ان تعتمد عل

وكٌف تقوى دولة قد ضعفت وكٌف تزداد دولة قوٌة قوة فً  تبنى دولة قد تهدمت

ٌة وتحاول مسابل هذه القض بعض النواحً قد ضعفت فٌها حٌث ان كل مسؤلهة من

ستعانة بها على جعل ما توصلو من نضرٌات عامه ٌمكن االان تضع ما توصلو الٌه 

عمٌم لكنه ٌعترف بان هذا لٌس ممكنآ فً كل المجاالت حٌث ترتكز الى ابل للتقالٌه 

حد كبٌر على ضروف محلٌة وظروف متغٌرة ال ٌمكن االحاطه بها ونختصر على 

ما نراه من وجهة نضرنا المحلٌة واالستفادة من مراجعة التً ال تكاد تخلو منها 

ة جدٌدة وتقوٌة دولة هو انشاء مإسسات حكومٌالصفحة . ان المقصود ببناء 

الموجود منها ان بناء الدولة هو من اهم امور المجتمع الدولً الن الحكومات 

الضعٌفة والفاشٌة هً من مصدر لكثٌرمن المشكالت العالمٌة العضمى وارٌد ان 

نعلمه وال  ال اال ان هنالك الكثٌر مما نعلم الكثٌر عن بناء الدولةابٌن كذلك انه بٌنما 

   سٌما كٌفٌه نقل المإسسات القوٌة الى الدول النامٌة

 

 

 

 

 

 



تتمثل مشكلة الدراسة بغٌاب فكرة بناء الدولة العراقٌة ما بعد  -مشكلة الدراسة :

وظهور افكار مسبقة على اساس المحاصصة السٌاسٌة الحزبٌة مما انعكس  2003

 بالتالً على صناع القرار السٌاسً  .

 

ادت  2003هل ان غٌاب فكرة بناء الدولة العراقٌة ما بعد عام  -دراسة :فرضٌة ال

الى ظهور انواع من المحاصصة السٌاسٌة و الحزبٌة و بالتالً تعثر صناع القرار 

 السٌاسً .

 

  -هدف الدراسة :

تهدف الدراسة ان بٌان االسباب المإدٌة الى غٌاب فكرة بناء الدولة العراقٌة ما  -1

 فضالً عن االسباب التً ادت الى تعد وجهات صناع القرار . 2003بعد عام 

وضع وظٌفة تستطٌع من خالل التوصل الى بناء الدولة العراقٌة  الحدٌثة  – 2

بعٌدة عن المحاصصة السٌاسٌة  فرصالمبنٌة على اسس العدالة و المساواة فالهذأ ال

 و الحزبٌة .

استلهام فً المجال بناء الدولة الوقوف على اهم التجارب العالمٌة الرابدة  – 3

 البعٌد منها .

 

 ٌعد موضوع بناء الدولة من المواضٌع التً اخذ حٌزاً  -لدراسة :ااهمٌة 

البؤس به فً مجال الفكر السٌاسً كما انه من المواضٌع المهمة فً 

 المجتمع السٌاسً  .كونها تهدف الى وضع رإٌة موضوعٌة بسٌطة 

 

من اجل الوصول الى هدف البحث فقد اتبع الباحث عدد من  -منهجٌة الدراسة :

 المناهج اهمها المنهج التحلٌلً و المنهج التارٌخً و المنهج الوصفً .

 

 



اشتمل البحث على اربعة مباحث ولكل مبحث مطلبٌن  -هٌكلٌة البحث :

,حٌث تناول المطلب االول من المبحث االول نبذة عن مفهوم الدولة , 

المطلب الثانً نبذة عن نشؤة ووظٌفة الدولة فً العالم الثالث .كما وتناول 

تناول المطلب االول من المبحث الثانً االتجاه الماركسً و تناول المطلب 

االول من المبحث الثالث التطور  تجاه اللٌبرالً كما تناول المطلبالثانً اال

 اما تناول 2003التارٌخً لفكرة بناء الدولة العراقٌة الحدٌثة قبل عام 

الى وقتنا الحاضر اما تناول  2003المطلب الثانً الدولة العراقٌة فً عام 

 .  2005ودستور  2003المطلب الثالث التغٌرات السٌاسٌة بعد عام 

 مفهىم الدولت النشأة والتطىز -ادلبحث االول :
 

ٌمكن القول ان لفظ ))دال(( فً العربٌة هو جذر  -مفهوم الدولة لغوٌا: -أوال :

واصل كلمة الدولة المستعملة من قبل اغلب الشعوب االسالمٌة واللفظة هً بمعنى 

انتقال الشًء وهو معنى قد تكون له عالقة بعملٌة نشوء الدولة او بالطابع غٌر 

ً اللغة العربٌة الثابت للسلطان التً تدٌرها اما مفهوم الدولة المتعارف علٌه حالٌا ف

فقد بدء مع بداٌات القرن العشرٌن ومنذ ذألك الحٌن تضمنت المفاهٌم العربٌة الحدٌثة 

( فً اللغة Stateهذه اللغة  بمفهومها االجتماعً العام واصل كلمة الدولة )

(التً تعنً الحالة Statusاالنكلٌزٌة ٌعود الى اللغة الالتٌنٌة وهً مشتقه من لفظة )

 (1تؤخذ الكلمة مدلوال سٌاسٌا اال فً العهد الرومانً ))الجمهوري((. ) المستقرة ولم

بؤنها عباره عن مجموعه دابمه مستقله من افراد  -مفهوم الدولة اصطالحا : -ثانٌا:

ٌملكون اقلٌما معنٌا تربطهم رابطه سٌاسٌه مصدرها االشتراك فً الخضوع للسلطة 

دون وٌحق لها كشخص معنوي  المركزٌة اي بٌنهم فبه حاكمه واخرى محكومة

 (2غٌرها استخدام القهر للتحقٌق . )

هضال احمد رشٌد , احسان احمد رشٌد , سولٌن  حاجً, بالتعاون مع منضمة هاري كار  -1
 . 7ص2006غٌر الحكومٌة , مطبعة زانا . دهوك/

 , 8المصدر نفسه ,ص ,سولٌن  حاجً,  رشٌد احمد احسان,  رشٌد احمد هضال -2

 

 مفهوم المدارس الفكرٌة المختلفة للدولة -ثانٌا:

لكً نفهم التباٌن فً مفهوم الدولة البد من االشارة الى اهم المفاهٌم والمقوالت   

 النظرٌة وهً 



 

 -مفهوم الدولة فً الفكر الغربً : -1

لقد تطرقنا سابقا الى افكار الغربٌٌن بخصوص مفهوم الدولة ولقد تبٌن ان الحدٌث  

لفكر العربً ٌنصب بشؤن)الدولة القومٌة(و)الدولة االمة( كشكل عن الدولة فً ا

سٌاسً قانونً متمٌز كما سبقه ,كمضمون فقد تركز هذا المصطلح كون الدولة 

نظاما متكامال للقمع فً المجتمع ونظاما قانونٌا مإسسٌا بٌروقراطٌا وكسلطة 

 سٌاسٌة او حكومٌة ٌنتخبها الحاكم , وكطبقة حاكمه او مهنٌة .

ل( و )ماكس فٌبر( وغٌرهم مما ا فً كتابا بات الرواد امثال )هٌغقد برز ذألك جلٌو

اوى الى تجلً اتجاهات فكرٌة عدة من ابرزها التٌار اللٌبرالً  الدٌمقراطً والتٌار 

 ( 1السلطوي الشمولً . )

 

 -مفهوم الدولة لدى مفكري العالم الثالث : - 2

ٌجب االنتباه الى ان مفهوم )الدولة الحدٌثة( ظاهرة جٌده فً العالم الثالث ال ٌتجاوز 

عمرها احٌانا بصفة عقود كما ٌشٌر الكاتب , لكن ذلك ال ٌلغً ان كتاب العالم 

الثالث قد وضعوا اصابعهم على الجرح حٌث عالجوا موضوع الدولة وبخاصة 

وبناء االمه فً ان واحد وبناء اجهزة  اهتمامهم بالعملٌة المزدوجة بناء الدولة

ومإسسات الدولة , جلٌا انقسامهم الى مدارس فكرٌة هً فً واقع االمر امتداد 

كتاب بارزٌن فً دول العالم لنظرٌاتها الغرب , ٌتجسد ذألك فً طروحات اربعة 

 ( 2الثالث حول مفهوم الدولة . )

 41-40ق , ص وصال نجٌب العزاوي , سعد صالح الجبوري , مصدر ساب -1

 42المصدر نفسه , ص -2

 

 -المفكر االسٌوي حمزة علوي :

ٌرى ان الدولة قد جاءت عن طرق االستعمار الى العالم الثالث والمشكلة الربٌسٌة 

هً ان الدولة لم تتؤسس عن طرٌق )برجوازٌة وطنٌة( محلٌة كما حدث فً أوربا 

اتها كافة على خدمة وانما عن طرٌق )برجوازٌة استعمارٌة اجنبٌة( وتعمل مإسس

, ورشتها النخب الوطنٌة  جهزة بٌروقراطٌة مدنٌه عسكرٌه متضخمةاالستعمار بؤ

 فؤصبحت نفسها بٌروقراطٌة عسكرٌه .



 

  -عالم السٌاسة االفرٌقً على فروعً : 

ان المعضلة حسب مفهوم فروعً , هً فً فرض االستعمار الغربً مفهوم )الدولة 

ومنها االستقالل قبل ان ٌرحل دون ان تتمكن حقٌقه من  القومٌة( على شعوب افرٌقٌا

بانه فرض قٌدٌن حدٌدٌن على  االستقالل وهذه السٌادة , والغرب ٌتبجج فرض هذا

افرٌقٌا , االول قومً صارم هو الدولة السٌاسٌة والعسكرٌة والثانً غٌر قومً ال 

    ٌتعاون هو الرأسمالٌة للقارات ٌستخف بمبدأ السٌادة الوطنٌة .

 

 -مفكرو امرٌكا الالتٌنٌة :  -ج

وبرز مفاهٌم )إٌمانوبل وولرشتاٌن( , و)غلٌر مواد دونٌل( فاألول ٌرى ان العوامل 

الدولة القومٌة التً كان لها  الخارجٌة ال ٌمكن تجاهلها فً تكوٌن الدولة الحدٌثة او

لبة فً ظهورها فالدولة هً انتاج للرأسمالٌة االوربٌة وامتدادا لها حتى فً موقف الغ

 ( 1الشرٌك االضعف مع المركز الخارجً والرأسمالً المتنفذ دولٌا . )

 44-43وصال نجٌب العزاوي , سعد صالح الجبوري , مصدر سابق , ص

 

 

 مفهوم الدولة فً الفكر العربً االسالمً -ثالثا :

الدولة فً الفكر السٌاسً الحدٌث فً رحم فكرة االصالح وكانت من  نشؤت فكرة

ثمراتها النظرٌة لم تنطرح فً وعً االصالحٌن ٌصوفها مسؤلة فكرٌة مستقله بل 

حمل على التفكٌر فٌها التفكٌر فً مجمل االسباب التً قادت المجتمعات العربٌة 

وتؤخر عن الماضً واالسالمٌة الى حال من التؤخر المزدوج تؤخر عن العصر 

المرجعً. مثلما حمل على التفكٌر فٌها التفكٌر فً جملة ما ٌمكن التوسل به 

( لقد 1النخراط االٌجابً فً المدٌنة الحدٌثة)االكتساب اسباب الترقً واالنتهاض و

تطرق المفكرون العرب والمسلمون بدرجات متفاوتة الى مفاهٌم الحكم والحكومة 

انهم لم ٌشٌروا الى مفهوم الدولة برغم ثراء التراث  والسلطة والسلطان , ٌبدا

ارابً والماوردي والرازي مً فً مختلف المٌادٌن , وكان للغالعربً االسال

والغزالً وغٌرهم كتابات تتعلق ب)الجماعة السٌاسٌة( ولٌس حول الدولة وفً حقبه 

عهدها الحقه ونتٌجة لدخول المد الفارسً فً جسد الدولة العباسٌة فً اواخر 



اصبحت الدولة االسالمٌة مركبة من عنصرٌن هما العنصر العربً االسالمً الذي 

ٌهدف مكارم االخالق ومقاصد الشرٌعة و التوازن القبلً والعشابري واالسري , 

والنصر االسٌوي )الفارسً الساسانً( الذي ٌرمً الى خدمة االهداف الدنٌوٌة مما 

 (2ً حقب الحقة .)لؤلتجانس فاالتفكك وقاد الدولة الى 

 19,ص 200402بلقزٌز, الدولة فً الفكر االسالمً المعاصر , بٌروت , ط  عبداالله -1

 45وصال نجٌب العزاوي ,سعد صالح الجبوري ,مصدر سابق ,ص -2

 

 

 مفهوم الدولة لدى مفكري عصر النهضة العربٌة -رابعا:

ٌمكن التمٌز فً الفكر العربً الحدٌث بٌن لحظتٌن هما : لحضه االصالحٌة 

النهضوٌة التً تمتد زمنٌا بٌن ثالثٌنات القرن التاسع عشر وعشرٌنٌات القرن 

العشرٌن ,وهً اللحظة التً سنتناولها تحت عنوان الفكر النهضوي العربً. اما 

رادٌكالٌة العربٌة ,فتمتد زمنٌا بٌن اللحظة الثانٌة التً ٌسمٌها احد الباحثٌن لحظة ال

عشرٌنٌات القرن العشرٌن وحتى الثمانٌنات فً القرن نفسة , وتظم اللحظة االولى 

تٌاري السلفٌة المتفتحة واللٌبرالٌة , بٌنما تضم الثانٌة فً بٌن ما تضم التٌار 

ل الصحوي االسالمً. واذا كانت بٌن اللحظتٌن جوامع اشكالٌة , فؤن بٌنهما فواص

تتعلق باالختالف بٌن مضمون المقالة الفكرٌة لكل من اللحظتٌن حٌث ان فكر 

اللحظة االولى منذ الطهطاوي حتى رشٌد رضا . قبل ان ٌنقلب على التراث 

النهضوي اللٌبرالً. لم ٌكن معنٌا بالتفكٌر فً نظام الخالفة او االمامة , بل كان 

اما فً اللحظة الثانٌة ,وبعد سقوط هاجسه بناء دولة وطنٌة على النمط االوربً . 

الخالفة العثمانٌة , فقد شهدت الساحة العربٌة نزوعا حادا الى مقاطعة المنظومة 

ى بداٌة اللٌبرالٌة الحدٌثة والعودة الى مفردات السٌاسة الشرعٌة , مما ٌإشر ال

ما كان انتهى الٌه الفكر النهضوي فً سٌاق مالبسات خطاب سٌاسً جدٌد ٌتراجع ع

ارٌخٌة معنٌه , وتكالب القوى االستعمارٌة علٌها , االمر الذي دفع الدولة العثمانٌة ت

الشروع فً بعض  االصالحات , مثل تحدٌث الجٌش ومإسسات الدولة واقرار 

 (1.) 1876المساواة والمواطنة ثم دستور 

,  احمد عوض الرحمون  ,الدولة الوطنٌة المعاصرة ازمة االندماج والتفكٌك , بٌروت -1

 21,ص2008  , 1ط 

 

 



 -فً المراحل المتأخرة من حكم العثمانٌٌن اتجاهات فكرٌة عدة منها:

 م(1873-1801)رافع الطهطاوي  رفاعةوٌمثله كل من -:االتجاه اللٌبرالً -1

وٌتلخص فكر االول بتبنً فكرة الدولة  م(,1887-1810)ٌرالدٌن التونسً خو

الدستورٌة على اساس ان االمة مصدرها السلطان فً السلطة الحدٌثة وكانت قناعته 

المجتمع وٌلزم به بضرورة اقامة الحكم على اساس المٌثاق الدستوري الذي ٌقره 

( اساسٌن هما القوة الحاكمة )الدولة الحاكم ,على وفق هذا تقوم الدولة على ركنٌن

والقوة المحكومة )الناس( وهو بذألك اول من نظر الى الفصل بٌن السلطات العامة 

 فً الدولة والحرٌة والمساواة , اما الثانً فقد تبنى فكرة االصالحات السٌاسة فً 

شقراطٌة او الدولة وسٌادة القانون , ولهذا فؤن الدولة اما ان تكون استبدادٌة او 

التً ٌحكمها االعٌان  رشقراطٌةانه ٌمٌل الى الدولة االرإٌته  دٌمقراطٌة ,وٌتضح من

فرصه على ان ال ٌستبد شخص ما بالسلطة وٌرجع فً  دوماً . وما كان ٌتوقعه و

 الواسعة. مدٌاتهادولته الدستورٌة ابداء المشورة وحرٌة المواطنٌن ب

-1838وٌقف فً مقدمة هذا االتجاه جمال الدٌن االفغانً ) -االتجاه الثوري : -2

وضرورة خضوع  فرديم( الذي امن بالحكم الدستوري ورفض الحكم ال1897

امكانٌة تحقٌق نمو االمة  ون الشعب , وٌرى فً الوحدة والسٌادةالحاكم لقان

 وعظمتها ورفعتها واعالبها , وكان ثورٌا ضد اي حاكم ٌخٌب االمل المعقود علٌه .

م( 1905-1849ومن رموز هذا االتجاه محمد عبده )  -االتجاه االصالحً : -3

الذي ٌرى خٌر اوجه الوحدة هو الوطن ووجوب الشورى مع الرأي العام وٌرفض 

م( 1902-1854النزعة الفردٌة وان المجتمع جسد واحد , وعبد الرحمن الكواكبً )

ٌشجع  الذي ٌرى ان الحكم المستبد هو المسإول عن اتباع الفوارق االجتماعٌة ال نه

االغنٌاء على هضم حقوق الفقراء , والحل هو بالتعلٌم ورفع المعنوٌات والتبشٌر 

( على ضرورة وجود خلٌفة 1935-1865والتوعٌة وركز محمد رشٌد رضا )

حقٌقً اي مجتهد اكبر مإهل لتطبٌق تعالٌم االسالم ومبادبه بهدف اعادة تكوٌن 

حلة تتركز على اثبات عضمة الدولة وٌالحظ ان معظم كتابات مفكري هذه المر

ثة متوافقة مع روح التعلٌم االسالمً وعدم فصل الدٌن , وان مقومات الدولة الحدٌ

 ( 1ه لٌس العكس , كما تتضمن دعوة لقٌام الدولة االسالمٌة . )االسالم وتعالٌم
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 لمعاصر مفهوم الدولة فً الفكر العربً ا -خامسا :



ادت االجتهادات الخاصة بموضوع الدولة الى بلورة اربعة تٌارات فً الفكر 

 -الغربً:

وهوه الذي ٌجعل من االسالم دٌنا ودولة دٌنا , وٌمثل فً   -تٌار دٌنً : -1

 طروحات االخوان المسلمٌن والتٌار المشٌر.

خٌة لكل ٌنضر الى دولة فً العالم الثالث كخصوصٌة تارٌ -تٌار ماركسً : -2

مجتمع من ناحٌة , وفً ضل تشكٌلة اقتصادٌة اجتماعٌه مشخصه ترتكز فً صوغ 

سماتها على حالة تطور قوى االنتاج وعالقات االنتاج تحت ما ٌسمى بنمط االنتاج 

السابد , وفً االطار الدولً والنظام الرأسمالً المهمٌن من ناحٌه اخرى وٌمثله د. 

وك الدولة الربعٌة بسلوك التشكٌل االجتماعً سمٌر امٌن , وهو ٌوضح عالقة سل

االقتصادي ذاته, ونمط االنتاج السابد فٌه والمتعاٌش مع انماط اخرى تتحكم الدولة 

 فً فوق ولٌس من تحت كما ورد فً ادبٌات الفكر الماركسً االرثوذكسً

قراءة جدٌدة للدولة كونها تعد التطور الطبٌعً الرث ٌقدم  -تٌار انتقادي : -3

الستبداد السلطانً وحرٌة الحاكم فً التصرف استعارة بعض االنماط من الغرب ا

( شرارةالرأسمالً التً تحد من  حرٌة السلطان وٌمثله )عبد هلل العروي( و )وضاح 

 اللذان ٌمجدان فكرة الدولة وٌدعوان الى تقوٌة الدولة القطرٌة .

 -م(:1968-1881تٌار قومً وٌمثله ساطع الحصري) -4

ومٌون العرب االخرون , وتركز هذه االطروحة على ان االمة هً مصدر والق

السلطان وان مفهوم االمة ٌرتبط بمفهوم الوطن فاألمة قد تإلف دولة مستقلة واحدة 

او قد تإلف دول عدة لكل واحدة وطنٌة خاصة بها , وبذألك تمتزج مع القومٌة حد 

فوق جمٌع الوطنٌات الراهنة , كما االندماج الكامل لتتولد عنها وطنٌه جدٌدة عامه 

تركز على ان االمة العربٌة )الوطن القومً( وحدة واحدة ال تتجزأ سٌاسٌا 

 (1واقتصادٌا وثقافٌا .)
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الثالثنشأة الدولت ووظيفتها يف العامل  -ادلبحث الثاني :  

 نشؤة الدولة فً العالم الثالث  -1

هو مصطلح سٌاسً واقتصادي واجتماعً وثقافً , ٌقصد بالدالة  -مفهوم العالم الثالث:

على الدول التً ال تنتمً على العالمٌن االول والثانً , وهما الدول الصناعٌة المتقدمة. 

لالقتصادي والسكانً  ددتفً مقاالت ح 1952ألول مرة سنة استعمل تعبٌر العالم الثالث 

الفرنسً)الفرٌد سوفٌه( فً اشارة الى الدول التً ال تنتمً الى مجموعة ))الدول الغربٌة(( 

)امرٌكا الشمالٌة اوربا الغربٌة واسترالٌا والٌابان وجنوب افرٌقٌا ( وال الى مجموعة الدول 

وفٌه هذه التنمٌة فً الشٌوعٌة )االتحاد السوفٌتً والصٌن واوربا الشرقٌة( وقد استوحى س

الفبة الثالثة فً المجتمع الفرنسً اثناء النظام القدٌم وقبل الثورة الفرنسٌة . وبات فً اكثر 

 (1المفاهٌم شٌوعا واستخداما فً جمٌع حقول المعرفة االنسانٌة . )

ربً ذلك مفهوم الذي برز المعسكر الرأسمالً او المعسكر العاما العالم االول ٌقصد به ب

الحرب الباردة حٌث كان ٌستخدم لوصف الدول المتحالفة مع الوالٌات المتحدة تلك  خالل

الدول كانت دٌمقراطٌة ورأسمالٌه . بعد  سقوط االتحاد السوفٌتً ونهاٌة الحرب الباردة 

او ما مع الدول المتقدمة لم االول واصبح معناه مترادفا الى حد تغٌر معنى مصطلح العا

هً الدول التً تتمتع باقتصاد متقدم ومإشرات تنمٌة بشرٌة عالٌة جدا والدول المتقدمة 

عرفت هٌبه االمم المتحدة العالم االول على حسب مقٌاس الناتج القومً االجمالً 

 الدٌنامٌكٌات العالمٌة بٌن االول والعوالم االخرة . فتقسمت الى قسمٌن 

 لوجٌه, وعدابٌه  العالقات مع العالم الثانً كانت تنافسٌة , اٌد -االولى :

عالقاتها مع العالم الثالث كانت عادة اٌجابٌة فً الناحٌة النظرٌة فً حٌن انها  -الثانً :

 (2كانت احٌانا عدابٌة فً الممارسة العملٌة كالحروب مثال . )



,  2012-2011طالل حامد خلٌل , المشكالت السٌاسٌة لدول اسٌا , وافرٌقٌا , امرٌكا الالتٌنٌة ,  -1

 http :www.rd.uodiyala.edu.iq>pagc viewer.com,  5ص
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ن الدولة فً العالم الثالث فً ظل التعبٌة كما اوضحناه سابقا فؤن الدول ان نشوء وتكو

االستعمارٌة قد فرضت نموذجها القسري فً بناء الدولة القوٌة على اعتبار انه النموذج 

االمثل والوحٌد الذي ٌفترض االلتزام به فً اطار كل مجتمع بغٌه اكتساب االعتراف به 

هذه الدولة , اي ان الدولة فً العالم الثالث قد فرضت على دولٌا واعطاء الدلٌل على تطور 

المجتمع من اعلى بالقوة من جانب الدول االستعمارٌة وقد اشرنا سابقا ان فً مرحلة ما بعد 

االستقالل والتحرٌر الوطنً فقد تم االحتفاظ بمإسسات واشكال الدولة بل ان انتقلت فً 

الستعمار الى عهد االستقالل تقرٌبا من دون كثٌر من االحٌان مإسسات القهر فً عهد ا

تغٌر بذكر , مما ادى الى تسمٌتها احٌانا بالدول ما بعد االستعمار كما اصطدم مفهوم الدولة 

القومٌة الدٌنٌة حٌث قام اساسا على مبدأ فصل الدٌن عن الدولة لذا فشلت اغلب دول العالم 

ة الوحدة الوطنٌة فٌها . مع ذألك فان دول الثالث فً نقل نموذج الدولة القومٌة وفشلت تجرب

العالم الثالث مستمرة فً نقل النموذج الغربً للدولة القومٌة على الرغم من كونه شكال 

مصطنعا مستوردا وغٌر فعال فً بناء الوحدة الوطنٌة نظرا لخضوعها لضغط حظاري 

لثالث بقٌم الحضارة خارجً شدٌد , وتفوق الدول الصناعٌة علٌها فتؤثرت مجتمعات العالم ا

الغربٌة وذهبت الى تقلٌد نماذج الغرب واالعجاب بها حٌث أن الرأسمالٌة لم تنتقل سوى 

الجوانب المحددة من ثقافاتها المادٌة التً كانت ضرورٌة لتحقٌق استقالل اكثر وسعٌها 

اعً ر انتاجها الزرالحرفٌة وحص الدابم الفتقار بلدان االطراف من خالل تدمٌر صناعاتها

وتدهور وخلق مشاكل لدول االطراف القبل لها , واستطاعت عبرة فترة طوٌلة فً التوسع 

والسٌطرة ان تدمج بٌن الٌات التخلف والتبعٌة بحٌث ٌتكامالن وٌمارسان تؤثٌر متبادال 

 (1لتسوٌة البنٌه السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة لدول العالم الثالث . )
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 وضٌفة الدولة فً العالم الثالث 

من خالل تتبع ان مستوى لتبعٌة دول العالم الثالث للمركز الرأسمالً , ٌمكن مالحظة 
مستوى التخلف الذي تعانً منه مختلف جوانب الحٌاة السٌاسٌة , االقتصادٌة , االجتماعٌة 

ٌة ذلك واضحة بعد تحقٌق االستقالل والتحرر فً االستعمار على الثقافٌة , وفد برزت اهم
االقل فً جانب تحقٌق السٌادة لهذه السلطات حتما وان كانت قد سلبت منها بطرٌقه او 

اسٌة فٌها بؤخرى لذا كانت البد من تنمٌه شامله فً هذه الدولة بتعٌن على السلطات السٌ
ٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ولهذه االسباب تعززت ملها بعملٌة التنماالطالع بها متمثلة بمج

المحاوالت لتحدٌد شكل الوظابف التً كانت على دول العالم الثالث القٌام بها واصبح من 
الواجب دراسة هذه الوظابف ومن هذا الموضوع ٌترتب على دول العالم الثالث عدة 



ة المهنٌة االولى بالدفاع وظابف . شجعت على وظٌفة الدفاع . الذي ٌعد الجٌش هو المإسس
( 1عن الوطن والشعب ضداي تهدٌد خارجً ٌستهدف وجود الدولة او وحدة اقلٌمها .)

جاءت األوضاع االعالمٌة للعالم الثالث انعكاسا واضحا لؤلوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة 
إزابه  ها الدولة وتعتمد مصر على سٌاسة اعالمٌة ثابتهاالجتماعٌة والعلمٌة التً تعانً منو

العالم الثالث تعلن التزاماتها بتحقٌق التعاون االعالمً وبإقامة عالقات وثٌقة مع شعوب 
 (  2العالم الثالث .)
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جٌهان ٌسرى حسٌن , المعالجة االعالمٌة ال حداث قضاٌا العالم الثالث فً وسابل االعالم المصرٌة  -2

 612, ص1992 , جامعة القاهرة ,

 

اما من الناحٌة السٌاسٌة الخارجٌة ان السٌاسة الخارجٌة تسعى الى دول العالم الثالث فً 

اغلب االحٌان من خالل سٌاستها الخارجٌة الى حماٌة امنها القومً وذألك بتعزٌز القدرة 

على حماٌة نفسها من التهدٌدات الخارجٌة , عن طرٌق دخول بعضها فً تحالفات او 

على التمردات واالنقسامات بقطع وسابل الدعم الخارجً لمعارضٌها ومحاولة  القضاء

اخفاء الشرعٌة على عملها من خالل االٌحاء بوجود عدد وهمً خارجً وتوظٌف مواردها 

وامكاناتها الثقافٌة والمادٌة واالعالمٌة لهذا الهدف , لتجاوز المشاكل الداخلٌة المعقدة 

خارجٌة من خالل سٌاستها الخارجٌة . اما الى جانب ومحاولة الحصول على معونات 

الوظٌفة االقتصادٌة تتداخل العدٌد من المتغٌرات بعضها مع البعض لتعزٌز من انجذاب 

دول العالم الثالث نحو النمو االقتصادي وتوجٌهه ,االمر الذي ادى احٌانا ان تتحمل 

مارس االقتصادي الربٌسً , بل الحكومات مسإولٌة النخبة االقتصادٌة وجعل الدولة هً الم

واحٌانا الوحٌد فً معظم المجاالت االقتصادٌة ومن هذه المتغٌرات , التؤثٌرات الفكرٌة 

الغربٌة التً اعطت للدولة دورا قٌادٌا فً مواجهة ظروف التخلف والنخبة , كما انها 

دول العالم ود استفادت من المعونات التً قدمها كال المعسكرٌن الشٌوعً والغربً لكسب 

 (1الثالث )
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 الثالث : االجتاهاث و ادلراهب الفكسيت احلديثت يف بناء الدولت
تطور مفهوم الدولة فً بعض االتجاهات الحدٌثة لعلم السٌاسة والتً نظرت الٌها   -مقدمة:

كمجال لتصارع وتفاعل وتداخل القوه المختلفة فً  بل على انها كٌان سٌاسً و قانونً منظم

المجتمع حٌث ٌعتبر اصحاب هذا االتجاه ناقلً علم السٌاسة فً الجمود فً التحلٌل الى 

لٌة خاصة وان الدولة مازالت فً نظرهم اهم فعرة على الحركة وفهم المتغٌرات الالقد

بٌسً للفلسفة السٌاسٌة التً وافضل وحده للتحلٌل السٌاسً وما زالت تحظى باالهتمام الر

 .دابما لصٌاغة نظرٌة الدولة سعىت

 االتجاه الماركسي -أوال: 

اجتماعً درس االقتصاد فً بارٌس و بروكسل ثم اقام فً لندن  فكارل ماركس فٌلسو 

حتى وفاته درس التارٌخ و الفلسفة و القانون تؤثر باالشتراكٌة وخاصة افكار سان سٌمون 

( واخذ منه قوانٌن الشمولٌة لتطوٌر المجتمعات لوذلك عمد وجوده فً فرنسا تؤثر ب)هٌغ

ة الثورٌة فً المانٌا وان افكار كارل ماركس عبر حركة التارٌخ كان قابد الحركة العالمٌ

كهاٌم غٌر ان كل رً طرحها كل من كونت و دوتتتعارض بصورة كاملة مع االفكار ال

الصناعٌة .  الثورةى الى تغٌٌر التغٌرات التً كانت تطرى على المجتمع خالل عمنهما ٌس

ان تنحاز الى الطبقة القومٌة ٌقول ان الدولة او القوى السٌاسٌة هً امتداد للقوى الطبقٌة بعد 

و المسٌطرة على وسابل االنتاج هذا االنحٌاز ٌإدي الى انقسام المجتمع الى طبقتٌن 

الدولة هً نتٌجه لهذا (2)ٌعد امتدادآ للصراع الطبقً (الصراع السٌاس1ً) -متصارعتٌن:

هو الذي طً اهمٌة للمجتمع وٌراه ( ٌع3)الصراع و بالتالً فهً تزول بزوال هذا الصراع 

 طبقتٌهاشكل الدولة وٌقرر وٌحدد ٌ
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وما ٌكتب بكثرة كثٌرة  ما ٌقالالطبٌعً هذا  النضالاألمر الربٌسً فً تعالٌم ماركس هو 
 االنتهازٌةبٌد ان هذا غٌر صحٌح وعن عدم الصحة هذه تنتج الواحد بعد االخر التشوٌهات 

 النضاللماركسٌة وٌنتج تزوٌرها بحٌث تصبح مقبولة للبرجوازٌة وذلك ألن التعالٌم بشؤن ل
 ضالنالطبقً لم توضع من قبل ماركس وهً بوجه عام مقبولة للبرجوازٌة ومن الٌعرف 

البرجوازي و السٌاسة البرجوازٌة ان  التفكٌرالطبقات لٌس بماركس بعد وقد عن النطاق 
ر الماركسٌة و تشوٌهها و قصرها بتالطبقً ٌعنً  لحصر الماركسٌة فً التعالً بشؤن النظا

الطبقً على  بالنضالي ٌعم اعترافه ذه البرجوازٌة لٌس بماركسً غٌر العلى ما تقبل
وهذا ما ٌمٌز بصوره جوهرٌة الماركسً عن البرجوازي  البرولٌتارٌارٌة االعتراف بدكتاتو

للماركسٌة و  الصغٌر و )حتى الكبٌر ( العادي وعلى هذا ٌنبغً التحقٌق من الفهم الحق
 (2).االعتراف و الحق بها

 11؛ ص 1منير شفيق ؛ الدولة و الثورة ؛ ط -2 



 الماركسيت للنظريتماذا نحتاج ل - 2

بكل قوه من جانب اعداء االشتراكٌة الذي ٌحاولون اعطاء  اآلراءٌتم دعم وتشجٌع مثل هذه  

كار فاالنضباط بؤن الماركسٌة هً تعالٌم غامضة ومعقدة و مملة و انهم ٌقولون اال

االشتراكٌة مجردة وقد تبدو هذه االفكار جٌدة نظرٌآ اما على ارض الواقع فؤن الحل السلٌم 

كلٌا تكمن مشكلة هذه االطروحات فً ان اصحابها عاده ما تكون لهم تلف ٌختبرنا بشا مخ

وعندما ٌقول الناس ان لٌس لدٌهم  )نضرٌة( فعالً وان كانوا ٌرفضون االعتراف بذلك 

واضحة ان ذلك خطٌر بشكل خاص بالنسبة لمن ٌحاول تغٌٌر  آرابهمنظرٌة حقٌقة وان 

عقولنا بؤستمرار بتغٌرات لحالة  هاتحاول جمٌعو التلفزٌون  دٌوااالمجتمع فالجرابد و الر

نفسها  القضاٌاٌقولونة دون ان نفكر حول  مابالمجتمع المضطربة وهم ٌؤملون ملا ان تقبل 

لك تماهو خاطا فً على عرف تفال نستطٌع نحارب بفاعلٌة تغٌٌر المجتمع مالم ت

سنه ففً ثالثٌنٌات و اربعٌنٌات القرن 170االطروحات المختلفة ظهر ذلك ألول مرة قبل 

التاسع عشر ادى نشوء الصناعة فً مناطق مثل شمال غرب انجلترا الى دفع مبات االالف 

من الرجال والنساء واالطفال للعمل مقابل اجور بخسة وكان علٌهم تحمل ظروف معٌشٌة 

لك االوضاع مع ظهور اول تضد  النضاللى التصدٌق وبدء هإالء بابسة بشكل ٌستعصً ع

هد الثوره الصناعٌة ممنظمات عالمٌة جماهٌرٌة اول نقابات والتً كانت مثآل فٌر ببرٌطانٌا 

ٌة )اول حركة من اجل الحقوق السٌاسٌة والمال( وسرعان ماظهرت مشكلة تالحركة الشار

ل بعض الناس ان من الممكن اقناع حكام المجتمع كٌفٌة تحقٌق الحركة العالمٌة الهدافها قا

بالتغٌٌر من خالل الوسابل السلمٌة فمن شؤن )القوة المعنوٌة ( لحركة سلمٌة جماهٌرٌة ان 

تكفل اعطاء مكاسب للعمال وقد قام مبات االالف من الناس بتنظٌم انفسهم والتظاهر والعمل 

وا فً النهاٌة الهزٌمة واالحباط لك االراء لكً ٌواجهتمن اجل بناء حركة على اساس 

قدم االشتراكً االلمانً أالمٌة المهزومة موٌقرب نهاٌة المرحلة االولى من النضاالت الع

  .(1)( ماركس على طرح افكاره مكتمله فً كتابه )البٌان الشٌوعً كارل

 07-6/ص 2003/ 1كربٌن هارمان /كٌف تعمل الماركسٌة /مركز الدراسات االشتراكٌة /ط( 1)

تزامنت الماركسٌة مع اغلب فترة الفكر العربً المعاصر الممتد لقرنٌن من الزمان 

و  واقف؛ على م وإٌجابا؛ سلبآ  مذهبٌاو  منهجٌاحتى . و قد كان لها تؤثٌر هابل ؛ 

الغٌر  مواقفالمعالجات المفكرٌن العرب المعاصرٌن )ٌقتصر هذا المقال على 

ً( او عبد ناغكركاالفبالماركسٌة( و المطلع على افكار مفكر عربً ) منسلبٌة ال

نحو االشتراكٌة ؛ بل وحتى لدى  واضحا توجهاالرحمن الكواكبً لوجد فٌها 

نا ؛ وبعض مإلفات سٌد قطب الشهٌرة ؛ مثل باالخوان المسلمٌن ؛ برسابل من ال

رأسمالٌة" ؛ و "االسالم "العدالة االجتماعٌة فً االسالم" ؛ و "معركة االسالم و ال

والسالم العالمً" ؛ غٌر انها لم تكن اشتراكٌة ماركسٌة بحال ؛ غٌر ان النزاعات 



؛  لز؛ و انج  ماركس الماركسٌة الخالصة ظهرت فٌما بعد مع االلمام الكامل بؤفكار

رج ؛ و لبٌكنشت بمس؛ و روزا لوك شً تونج؛ و  تروتسكًو لٌنٌن ؛ و ستالٌن ؛ و 

ار الجدٌد او مدرسة ٌسكً ؛ و برتشتاٌن ؛ و جورج بلٌخانوف ؛ ثم ال؛ و كاوتس

؛ و ادباء مثل وٌلز ؛ و  وازٌتكٌنسوٌات ؛ مثال كالنفرانكفورت فٌما بعد ؛ و 

جوركً ؛ و برنارد شو ؛و مسٌقٌٌن مثل فاجز ؛ وغٌرهم ؛ بل و سارتر فً مرحلة 

د العقد الجدلً " لتشكٌل قنالماركسً الشهٌر فً " -الستٌنات فً المركب الوجودي 

جهات محددة ٌمكن تسمٌتها توجهات ماركسٌة خالصة او جذرٌة )أرثوذكسٌة( وت

 . (2)من المذهب حرراً وذلك بالنسبة لما تالها من محاوالت اكثر ت

 كرٌم الصٌاد / الماركسٌة فً الفكر العربً المعاصر 
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و لينين و انجلز للماركسيت ماركسنقد كل من افكار   -3 

ٌنبغً ان الٌفهم من هذا النقد ان هناك محاولة لتغٌب موضوعه على موضوعه فً  .

 معالجتهار هشاشة الفكر الماركسً فً ههذا التغلب النضري وانما المقصود هنا اض
اركس و مال تنطبق على  الهشاشةظام الرأسمالً المتقدم وهذه نبقوانٌن الثورة فً ال

ً جوهر النظرٌة فحسب وانما تنطبق فجلز و لٌنٌن حٌث وضعوا الثورة العنٌفة ان
بالقدر نفسه على الذٌن وضعوا اطروحة التحول و خلٌط من اذكٌاء العمال  اٌضآ

الذٌن ٌتحولون الى مثقفٌن ٌإسسون انفسهم فً حزب ماركسً لٌنٌنً ثم ٌتمكنون 
 ٌاحعلى االستٌالء على السلطة من خالل ثوره مسلمة او انقالب عسكري او اجت

 وندق السنً ( فٌعبعسكري من الخارج )او حتى من خالل البرلمان و الطرٌ
 ٌنانفسهم فً الدولة لٌقٌموا نظام الدولة االشتراكٌة اي الدولة البدٌل للرأسمالٌ تاسٌس

ً )المرحلة( هفً استقالل المجتمع ونهبه بما فٌه الطبقة البرولٌتارٌة كطبقة هذه 
التً خرجت من رحم النظام الرأسمالً و قد بقى حل التناقضات فً النظام 

رالً او االشتراكً الدٌمقراطً و الماركسً و االن بر فً الفكر اللٌالرأسمالً ٌدو
العولمً لذلك ان فرضٌة الطبقه العاملة التً طرحها ماركس و انجلز و لٌنٌن مجرد 
فرضٌة ال اساس لها من واقع فعلً و سابد اال فً الماضً فً زمنهم و الفً 

ٌالحظو ان هذه الطبقة  الحاضر وال بوادر لذلك فً المستقبل المنظور النهم لم
ولدت فً اطار السٌطرة الرأسمالٌة العالمٌة و شاركت فٌها هذه مسؤلة لم تحظى 
بالدرس الذي تستحقه ال من قبل الماركسٌن وال من قبل غٌرهم اعنً اشكال 

 (1جٌدا ) سالشراكة و المشاركة ومنذ البداٌة ثم تدر

,  3/3ة عنجلز و لٌنٌن حول الدولة و الطبو ا ماركس نقد افكار -مجلة الشرق االوسط  - 1 . 
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 االتجاه الليبرالي  -: ثانيا

 مذهب رأس المال ٌنادي بالحرٌة المطلقة فً السٌاسة و هي -: الليبراليت ( 7)

افعاله حتى لو كانت وً الحٌاة ٌنادي بالقبول بؤفكار الغٌر حاناالقتصاد وكل م

ك افكار المذهب وافعاله وقد اختلفت وتعددت تعرٌفات اللٌبرالٌة وذلمتعارضة مع 

 بسبب انهم لم ٌتفقوا على الٌة محددة لتطبٌقها فً الواقع فاللٌبرالٌة كلمة التٌنٌة 

( التً تعنً الحر وغٌر المقٌد بقٌود وغٌر الملتزم بؤي LIBERاشتقت من كلمة)

لمقٌدة بقٌود . جؤء فً الموسوعة المٌسرة التزام و اللٌبرالٌة الحرٌة المطلقة ؛ غٌر ا

"اللٌبرالٌة " مذهب رأس مالً ٌنادي بالحرٌة المطلقة فً المٌدانٌن السٌاسً و 

التحرر التام من كل انواع االكراه الخارجً دولة ؛  -االقتصادي . اي معناها :

؛  ةقجماعة ؛ فرداً ؛ ثم التصرف وقت ما ٌملٌه قانون النفس و رغباتها ؛ و االنطال

و االنفالت نحو الحرٌات بكل صورها مادٌة ؛ سٌاسٌة ؛ تقنٌة؛ مٌتافٌزٌاتٌة ؛ 

( LIBEAALISME)عقدٌة( كما جاءت فً موسوعة الالند الفلسفٌة تحت مادٌة)

المعنى الفلسفً الحق للحرٌة هو االنقالب المطلق ؛ ال بغٌاب النزوع ؛ بل بالترفع 

 . (1)فوق كل نزوع وكل طبٌعٌة

  6-3( رأفت صالح الدٌن / ))سقط ضم اللٌبرالٌة(( ؛ ص 1)

 

ان نشؤة اللٌبرالٌة كثرة استعمال الكلمة فً اوربا فً القرن :- نشؤه الليبراليت( 2) 

 الثامن عشر و القرن التاسع عشر و هما قرنا الصراع بٌن الكنٌسة )السلطة

العلمٌة فقد كانت الكنٌسة تطارد علماء الماده  المكتشفات( و العلوم المادٌة و الكهنوتٌة

بالخروج عن  الحد و مكتشفً خصابصها ؛ فً كل بقاع اوربا ؛ ولم تكن تسمح

هٌن المادٌة امنهاجها ؛ فحٌن اتى جالٌلو و زمٌله بنظرٌة كروٌة االرض باالدلة والبر

السالمة و ر ؛ ومنهم من اثر ف؛ قامت قٌامة الكنٌسة ؛ وطاردت الثالثة فمنهم من 

رجع عن نتابجه ؛ و كذبها ظاهرآ ؛ ومنهم من سلخته الكنٌسة ونزعت جلده حٌآ 

اقعٌة . فالحرٌة التً ارادها القوم هً الحرٌة من تسلط الكنٌسة على االفكار وحقٌقٌة و

فً افكارهم وفً ممتلكاتهم و  مضطهدٌنو المكتشفات ؛ فالعلماء وعامة الناس كانو 

دهم و بناتهم وفً تشرٌعاتهم و تقنٌتهم حتى فً ما ٌؤكلون وما فً ازواجهم و فً اوال

جذور ٌكون ٌعود أمتدادها الى اكثر من الف عام وكان هذا ٌشربون اضطهاد له 

احد االقالٌم الثالثة لالله وانه  االضطهاد مبنٌاً على انحراف عقدي من ان عسى

الى الكنٌسة فهً صاحب الصالحٌه المطلقة فً الكون فؤنه وهً تلك الصالحٌات 

ورٌثه المسٌح ولها ماكان لعٌسى و السلطات فالغرب اراد التحرر من الكنٌسة التً 

وافد الحٌاة مبدأ الفكر اللٌبرالً فً مرحلة مبكرة داعٌآ الى فسق رظلمتهم فً كل )



بالثورة  اللٌبرالٌةت التً تقٌد الحرٌات ولهذا اوصت االفكار ماكوحالتمرد ضد ال

وادت هذه  1789و الفرنسٌة عام  1775و االمرٌكٌة عام  1688م االنجلٌزٌة عا

االنسان فً الحرٌة  حقوتعتمد علَى دساتر تقدس  حكوماتالثورات الى قٌام 

الشخصٌة بؤوسع دوابرها دون التزام تجاه شًء من القوانٌن المصاغة اصآل لحماٌة 

تماعٌة التً عصفت ( ان نشؤة اللٌبرالٌة فً التغٌرات االج1الحرٌات الشخصٌة . )

شكل بً تؤٌبؤوربا منذ بداٌة القرن السادس عشر و طبٌعة التغٌٌر االجتماعً الفكري 

متدرج بطًء وهً لم تتبلور كنظرٌة فً السٌاسة واالقتصاد و االجتماع على ٌد 

مفكر واحد بل استعمل عدة مفكرٌن فً اعطابها شكلها االساسً و طابعها الممٌز 

 روسونسبة الى جان جاك  ٌةووسواكٌة نسبة الى جان لوك او الراللٌبرالٌة لٌست الل

ستورات مل وان كل واحد من هإالء اسهم اسهامآ بارزآ  جون او الملٌه نسبة الى

فً اعطابها كثٌر من مالمحها و خصابصها ان اللٌبرالً فً الفكر السٌاسً عاالً ف

لى الرغم من ان لغتً الغربً الحدٌث نشؤه و تطورت فً القرن السابع عشر وذلك ع

 (2القرن التاسع عشر .) بلقرالً و لٌبرالٌة لم تكونا متداولتٌن بلٌ

  06رأفت صالح الدٌن /مصدر سابق / ص  (1)

 /2003عبد الرحٌم صماٌل السلمً / اللٌبرالٌة نشؤتها و تطورها و مجاالتها /( 2)
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 ادت مجاالت اللٌبرالٌة بحسب النشاط االنسانً وذلك ان -مجاالث الليبراليت :  (3)

االنسان فكل نشاط بشري ٌمكن ان تكون  ارةاللٌبرالٌة مفهوم شمولً ٌتعلق بؤد

الفلسفٌة  موسوعة الالند فً ان لٌبرالٌة السٌاسة -)أ( المجال السياسي :اللٌبرالٌة داخله 

: اللٌبرالٌة مذهب سٌاسً ٌرى ان من المستحسن ان تزداد الى ابعد حد ممكن 

استقاللٌة السلطة التشرٌعٌة و السلطة القضابٌة بالنسبة الى السلطة االجرابٌة التنفٌذٌة 

ر ٌتعسف الحكم ٌقول من ةوان ٌعطً للمواطنٌن اكبر قدر من الضمانات فً مواجه

سفة سٌاسة ظهرت فً اوربا فً اوابل القرن التاسع عشر البعلبكً اللٌبرالٌة فل

الدٌنٌة .التً تحد من الحرٌة الفردٌة ؛ وتنادي بؤن و تعارض المإسسات السٌاسٌة 

الثقافة  و كافإ الفرصتاالنسان كابن }حٌز{ عقالنً ؛ وتطلب بحقه فً التعبٌر و

العطاء الفرد حقوقه  عىسالواسعة. و تعتبر الدٌمقراطٌة فً النظم اللٌبرالٌة التً ت

ق العلمً للفكر اللٌبرالً . وٌقول الدكتور حازم البٌالوي : ٌوهً نوع من التطب

"فنقطة البدء فً الفكر اللٌبرالً هً لٌس فقط انها تدعو للدٌمقراطٌة بمعنى المشاركة 

ال ٌعد وان ٌكون  فً الحكم ؛ ولكن نقطة البدء هو انه فكر فردي ٌرى ان المجتمع

 (  1) تحقٌق ذاته و اهدافه الخاصة ىن االفراد التً ٌسعى كل فرد فٌها المجموعة م



 اللٌبرالٌة االقتصادٌة مذهب اقتصادي ٌرى ان الدولة -)ب( المجال االقتصادي :

الٌنبغً لها ان تتولى وظابف صناعٌة وال وظابف تجارٌة الٌحق لها التدخل فً 

الطبقات و االمم لهذا المعنى ٌقال غالبآ  العالقات االقتصادٌة التً تقوم بٌن االفراد و

اقتصادٌة و اللٌبرالٌة االقتصادٌة وثٌقة الصلة باللٌبرالٌة السٌاسٌة وٌعتقد  لٌبرالٌة

ان الحكومة التً تحكم بالحد االدنى ٌكون حكومها هو االفضل وٌرون ان  الٌبرالٌٌون

ان تنظمٌات الحكومة  االقتصاد ٌنظم نفسه بنفسه اذا ما ترك ٌعمل بمفرده حرآ وٌرون

ظام )الرأس مالٌة ( التً نلٌست ضرورٌة وابرز النظم االقتصادٌة اللٌبرالٌة هو ال

رتب افكاره عالم االقتصاد االسكتلندي ادم سمٌث فً كتابة )ثورة االمم( وٌدخل فً 

الحرٌة التً ٌطلب بها اللٌبرالٌون حرٌة حركة المال و التجارة ؛ حرٌة العمل ؛ حرٌة 

د ؛ حرٌة ممارسة اي مهنة او نشاط اقتصادي اخذآ فً الشعار الشهٌر للثورة قاتعال

 الفرنسٌة 

 )2ٌمر(.) دعه ٌعمه دع)

 مصدر سابق , السلمًصماٌل  الرحٌم عبد(1)

http:/www.islamtoday.net>artshow.com 

 , مجاالتهاو  اللٌبرالٌة نشؤتها,  السلمً الرحٌم عبد (2)

http:/www.ar.islam way .net .com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠٠٢بنائها بعد عام  وفكسهالدولت العساقيت  -:ادلبحث السابع  
 عرف العراق منذ أالف السنٌن بؤسمة الحالً وسمً اٌضآ ببالد مابٌن -مقدمت:

النهرٌن االراضً الواقعة بٌن نهري دجلة و الفرات ضمن حدود العراق و كذلك تلك 

الواقعة بٌن النهرٌن فً سورٌا و تركٌا و ٌعتقدان تسمٌة العراق تعود الى القرن 

السادس للمٌالد و مشتقة من الكلمة السومرٌة )اوراك( واشار بعض الباحثٌن الى ان 

عراق دورآ مهمآ لحضارة االنسان ومرت على التسمٌة مشتقة من تعرٌب كلمة ال

ارضه حضارات أكد و سومر و اشور و بابل العظٌمة التً نقلت بشر عصور ما قبل 

ل خالفة الراشدٌن فً القرن ضالتارٌخ الى الحضارة المستوطنة و دخل العراق فً 

ى للهجرة و تتابع علٌه حكم االموٌٌن و العباسٌٌن حتى قض 14السابع للمٌالد سنه 

مٌالدٌة بعد وقت قصٌر من اندالع  1258المغول على الدولة العباسٌة فً بغداد عام 

بٌن السلطنة العثمانٌة و برٌطانٌا العظمى انزل  1914الحرب فً تشرٌن االول عام 

البرٌطانٌون حملة عسكرٌة فً بالد الرافدٌن على رأس الخلٌج العربً بجوار البصرة 

انت المدٌنة قد سقطت بؤٌدي البرٌطانٌٌن و كانت و بنهاٌة شهر تشرٌن الثانً ك

الحكومة البرٌطانٌة فً الهند قد خططت لهذه الحملة على انها خطوة اهتزازٌة لحماٌة 

عملٌة انتهت لمصالحها فً الخلٌج العربً اال ان االستٌالء على البصرة كان بداٌة 

 1918و فً اواخر عام رة صبؤحتالل برٌطانٌا للوالٌات الثالث بغداد ؛ الموصل ؛ الب

حتالل الارسلت هذه العملٌات أسس الدولة العراقٌة حٌث كانت الوالٌات خاضعة ل

( اعادة 1على اٌدي القوات البرٌطانٌة ) 1917البرٌطانً ولم تسقط بغداد اال فً عام 

الخارجٌة و  يوزاربرٌطانٌا النظر فً استراتٌجٌة سٌاستها فً العراق و اوعزت 

 1920تشرٌن االول عام  26تدرس تشكٌل حكومة عراقٌة وفً المستعمرات ان 

حٌث نقٌب اشراف بغداد تشكلت اول حكومة عراقٌة مإقتة برأسة عبد الرحمن النقٌب 

شملت ثمان وزارات وعدد من الشخصٌات و وزراء بال وزارة وعقدت الوزارة 

ً برسً اجتماعها االول فً دار ربٌس الوزراء بحضور المندوب السامً البرٌطان

كوكس وكان هناك خٌارات امام برٌطانٌا لشكل نظام الحكم فً العراق وقد تم القرار 

 ٌكون  على ان ٌكون الحكم بالعراق ملكٌآ فقد تم ترشٌح فٌصل بن الحسٌنفً االخٌر 

تم تنصٌبه على عرش العراق وعد ذلك الٌوم  1921اب  23على العراق و فً  ملكآ

 (2تارٌخ تشكٌل دولة العراق الحدٌثة )

  69_68؛ ص 2006؛  1؛ صفحات من تارٌخ العراق ؛ ط تٌٌبتشارلز تر( 1 (

؛  1ة ؛ بٌت الحكمة ؛ طعابضمحمود احمد عزت البٌاتً ؛ بناء دولة العراق : الفرص ال (1) 
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اعلن الزعٌم عبد الكرٌم قاسم النظام الجمهوري فً العراق بعد قضابه على النظام 

 ظاهرٌاالعسكري الدموي و تولى حكم البالد  1958تموز 14الملكً فً انقالب 

ٌادة برباسة الفرٌق نجٌب الربٌعً واصبح قابد االنقالب عبد الكرٌم قاسم سمجلس 

رٌه انقالبٌة عسكرٌة فً العراق واسس بذلك قاعدة ربٌس وزراء اول حكومة جمهو

الالشرعٌة غٌر الدٌمقراطٌة فً العراق ومن ممارساته خالل خمس سنوات من 

وجوده فً السلطة انه اغلق ابواب البرلمان واستدل الستار على المدٌنة السٌاسٌة و 

ذٌة فً قبضتة المإساتٌة وجعل السلطات الدولة الثالث التشرٌعٌة و القضابٌة و التنفٌ

قضى البعثٌون علٌه بؤنقالب عسكري دموي و أسسو جمهوٌة  1963شباط  8وفً 

السالم عارف وكان عارف اول  دالعراق االنقالبٌة العسكرٌة الثانٌة برباسة العقٌد عب

ربٌس جمهوري فً العراق الن الجمهورٌة العراقٌة االولى كان مجلس السٌادة بدلٌال 

تولى اخوه عبد الرحمن عارف رباسة الجمهورٌة الثالثة  عنه طابرتة المروحٌة و

تشكل بذلك جمهورٌة العراق ت 1968تموز  17حتى ازاحة االنقالب البعث الثانً فً 

تنازل البكر بؤرادتة لظروفه  1979الرابعة برباسة احمد حسن البكر وفً نهاٌة عام 

ن تنازلة كان بضغط الصحٌة عن رباسة الجمهورٌة لناببة صدام حسٌن واتبع اٌظآ ع

من ناببة الذي فرض علٌه االقامة الجبرٌة حتى وفاته كان هناك قٌادٌون فً حزب 

البعث العراقً و عسكرٌون عارضو لتولً صدام حسٌن لرباسة الجمهورٌة عن 

طرٌق التنازل فؤعلن صدام حسٌن بعد تسلمه السلطة مباشرة ان هناك مإامرة ضد 

ي الحزب ومن العسكرٌن اتهمهم باالشتراك فٌها و السلطة مقدم عدد كبٌر فً قٌاد

رت الجمهورٌة العراقٌة الخامسة برباسة صدام حسٌن حتى احتالل القوات ماست

ومغادرة الربٌس صدام حسٌن و  2003نٌسان  9االمرٌكٌة العراق بدخولها فً 

وحكم  2003كانون االول 13القى القبض علٌه فٌما بعد فً و رموز نظام بغداد 

 )1لٌلة عٌد االضحى المبارك .) 2006كانون االول  31م فً واعد

 .58_ 57عزت البٌاتً ؛ المصدر السابق ؛ ص  احمد محمود( 1) 

 

 

 

 

 

 



 الى وقتنا الحاضر  2113الدولة العراقٌة من عام  -ثالثا :

ثم اصدار سلسلة التشرٌعات و القرارات  2003بعد احتالل العراق عام  -مقدمت:

ق ومن اهم عرانظام السٌاسً و االقتصادي فً الٌر طبٌعة الغالى ت دفهالتً كانت ت

سنة  م(( والذي ت2004هذه التشرٌعات ))قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لعام 

بهدف وضع قواعد مإسسة للدستور العراقً الدابم . و بؤفتراض حقابق دستورٌة 

( فقد 9ب )دٌباجة( هذا قانون )ثبتت الحقآ انه الٌوجد اجماع عراقً حولها و بموج

ن العراق خالل المرحلة االنتقالٌة الى حٌن قٌام وتم تشرٌعه و اقراره والدارة شإ

عمل فً ظل دستور شرعً دابم سعٌآ لتحقٌق دٌمقراطٌة كاملة . ان تحكومة منتخبة 

االستبداد السٌاسً و ركزت على  منعقود  بعدجاءت  2003التجربة العراقٌة بعد 

و دستور  2004الحرٌات لقانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة لسنة  موضوعة

و لكنها اهملت الجانب الثانً المتعلق بالمإسسات و بعملٌة التداول السلمً  2005

للسلطة فالدٌمقراطٌة لٌست مجرد انتخابات و بناء الدٌمقراطٌة الٌعتمد على النواٌا 

ب لٌس فقط هدم قواعد بؤركان االستبداد الحسنة للقوى السٌاسٌة الحاكمة فالمطلو

شهد العراق العدٌد من  (1)(.2003د ـوانما اٌضا السعً الى بناء دولة العراق لما بع

حٌث  1921التحوالت و االحداث السٌاسٌة العنٌفة منذ نشوء الدولة العراقٌة عام 

اسٌة ترافقت مع تغٌٌر فٌشكل نظام الحكم و تعاقب قٌادات عسكرٌة و مدنٌة و سٌ

وكان االخطر فٌها تعرض العراق  هاو منهجها و توجهات لوجٌتهامختلفة فً اٌد

ونتٌجة لسٌاسة االحتالل  9/4/2003لالحتالل العسكري االمرٌكً البرٌطانً ٌوم 

التً تسببت بؤنهٌار النظام السٌاسً السابق كمإسساته السٌاسٌة و العسكرٌة كافه مما 

ٌاسً وامنً و دولة بال مإسسات وشعب بال س غافرجعل العراق بلد ٌعانً من 

سلطة اذ غٌب االحتالل السٌادة الوطنٌة وان انهٌار النظام السٌاسً فً العراق 

حصل تحول جدٌد ٌتمثل بصدور قرار مجلس االمن الدولً لتنظٌم واداره شإن 

قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة  13/7/2003الحكم و اصدر بول برٌمر فً 

 )2)   .  2005حتى صدور الدستور الدابم فً نهاٌة  ةوجبملعمل بااستمر  الذي

 ؛ 2003مهدي جابر مهدي ؛ اشكالٌه تعثر الدٌمقراطٌة فً العراق بعد ( 1)

http:/www.M.ahewar.org7s.asp.com 

و المستقبل  حالصٌد رفٌق فتاح _ رشٌد عمارة ؛ النظام السٌاسً العراقً الواقع و االموب  (2)

 39/ ص  2013_ سلٌمانٌة ؛  ند ؛ رة هه؛ مطبعه 

 

 

 



  2٠٠٢ودستور  2٠٠4التغيراث بعد عام  -ثالثآ :

( الذي 1511صدر قرار مجلس االمن ) 2003فً عام  -وضع دستور المؤقت : 

جسد سٌادة العراق لكنه ٌاكد سٌادة العراق و وحدة اراضٌة وأقره بؤن مجلس الحكم 
 القرار همنتظا تملٌا لبالد وكان معلم ٌذهب الى حد االعتراف به كسلطة شرعٌة 

فً نقل سلطة االبتالف التً تمثل قوات االحتالل الى سلطة عراقٌة مإلفة  المشروع
من مجلس وطنً و حكومة مإقتٌن فً موعد اقصاه الثالثٌن من ٌونٌو / حزٌران 

خداجآ وهذا ٌعزى  2005مهورٌة العراق لسنة جولد دستور ( لقد 1) 2004عام 
استقرارآ اال انه مع ذلك تحققت فٌه  له الى الظروف التً عصفت بالبلد فلم تترك

مكاسب فذة قلٌلة الحضور فلقد اصبح العراق دولة دٌمقراطٌة ٌتم تداول السلطة 
لحماٌتهما و الذود راد بحقوقهم و حرٌاتهم وهناك ضمانات فا عالن فسلمٌآ وٌنعم اال
على اعمال السلطة  طانهالمكٌن الذي ٌبسط سل القضاةا رقابه هعنها لعل اهم

التشرٌعٌة و السلطة التنفٌذٌة فهو ٌراقب دستورٌة القوانٌن واالنظمة و كذلك اعمال 
فً الدولة ان ٌنجو من  من عمل السلطة التنفٌذٌة و القانونٌة و المادٌة فهناك لم ٌعد

حٌث ان المادة االولى تضمنت  2005( وقد نصت مبادئ دستور 2ة . )القضا ةرقاب
جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحده مستقلة ذات سٌادة كاملة ؛ نظام الحكم فٌها 
جمهوري نٌابً )برلمانً( دٌمقراطً وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . )المادة 

ال  -أ مصدر اساس للتشرٌع :  االسالم دٌن الدولة الرسمً و هو -اوآل :الثانٌة ( 
_ الٌجوز سن قانونا  ب سن قانونآ ٌتعارض مع ثوابت واحكام االسالم ٌجوز

_ الٌجوز سن قانونا ٌتعارض مع الحقوق و  جٌتعارض مع مبادئ الدٌمقراطٌة 
_ ٌضمن هذا الدستور الحفاظ على ثانيآ الحرٌات االساسٌة الواردة فً هذا الدستور 

لغالبٌة الشعب العراقً كما ونص كامل الحقوق الدٌنٌة لجمٌع الهوٌة االسالمٌة 
الدٌنٌة ؛ كالمسٌحٌٌن ؛ االٌزٌدٌن ؛ الصاببة  ساتاالفراد فً حرٌة العقٌدة و الممار

المندابٌٌن . )المادة الثالثة ( العراق بلد متعدد القومٌات و االدٌان و المذاهب ؛ وهو 
و ملتزم لمٌثاقها ؛ وجزء من العالم  امعة الدول العربٌةجعضو مإسس و فعال فً 

 )3االسالمً . )

فٌه ؛ بٌت  المإثرةو القوى  2003خٌري عبد الرازق جاسم / نظام الحكم فً العراق بعد  (1) 

 148؛ بغداد ؛ ص  1الحكمة ؛ ط 

  19؛ ص  2012؛ بٌت الحكمه ؛ بغداد  الدولةغازي فٌصل مهدي ؛ بناء  (2) 

 http:/ www. cabinet . iq > page viewer .comالدستور العراقً الجدٌد ؛  (3)

 

 

 

 



اللغة العربٌة و اللغة الكردٌة هما اللغتان الرسمٌتان للعراق  - اوالا  -المادة الرابعت  :

؛ وٌضمن حق العراقٌٌن بتعلٌم ابنابهم بلغة االم كالتركمانٌة ؛ السرٌانٌة ؛ االرمنٌة ؛ 
فً المإسسات التعلٌمٌة الحكومٌة وفقا لضوابط التربوٌة او بؤي لغة اخرى فً 

طاق المصطلح لغه رسمٌة ؛ وكٌفٌة ٌحدد ن -ثانيآ :المإسسات التعلٌمٌة الخاصة ؛ 
 )ب( بالغتٌن_ اصدار الجرٌدة الرسمٌة  (أ(تطبٌق احكام هذه المادة بقانون ٌتمثل 

التكلم و المخاطبة و التعبٌر فً المجاالت الرسمٌة كمجلس النواب ؛ ومجلس 
( االعتراف ج)ٌن ٌغتلالوزراء ؛ و المحاكم ؛ و المإتمرات الرسمٌة ؛ بؤي من ال

فتح  )د(غتٌٌن واصدار الوثابق الرسمٌة بهما لق الرسمٌة و المراسالت بالبالوثاب
االت اخرى ٌحتاجها مبدأ ج( اي م)هـغتٌٌن وفقآ لضوابط التربوٌة لمدارس بال

تستعمل  -: ثالثا  المساراة ؛ مثل االوراق النقدٌة ؛ جوازات السفر ؛ الطوابع 
اللغة التركمانٌة و السرٌانٌة  -رابعآ :المإسسات الرسمٌة فً اقلٌم كردستان اللغتٌن 

اللغتان الرسمٌتان اخرٌات فً الوحدات االدارٌة التً ٌشكلون فٌها كثافة سكانٌة 
السٌادة للقانون ؛ الشعب مصدر السلطات و شرعٌتها ؛ ٌمارسها باالقتراع  -خامسآ :

تداول ٌتم  -( :6( المادة )1السري العام المباشر وعبر مإسساته الدستورٌة . )
السلطة سلمٌآ عبر وسابل الدٌمقراطٌة المنصوص علٌها فً هذا الدستور . )المادة 

ٌحضر كل كٌان او نهج ٌتبنى العنصرٌة او االرهاب او التكفٌر او  اوآل _( 7

التطهٌر الطابفً وال ٌجوز ان ٌكون ذلك ضمن القدرة السٌاسٌة فً العراق وٌنظم 
بمحاربة االرهاب بجمٌع اشكالة وتعمل حماٌة  : تلتزم الدولةثانيآ ذلك بقانون . 

( ٌرعى العراق 8اراضٌها من ان تكون مقرآ او ممرآ او ساحة لنشاطه . )المادة 
مبدأ حسن الجوار و ٌلتزم بعدم التدخل فً الشإن الداخلٌة للدول االخرى وٌسعى 

مشتركة الى حل كل النزاعات بالوسابل السلمٌة وٌقٌم عالقاتة على اساس المعالج ال
تتكون العالقات  )أ( اوآل :(  9والتعامل بالمثل ؛ وٌحترم التزاماته الدولٌة . ) المادة 

السلمٌة العراقٌة واالجهزة االمنٌة من مكونات الشعب العراقً بما ٌرى توازنها 
ٌحظر تكوٌن  )ب(وتماثلها دون تحٌز او اقصاه ؛ وتخضع لقٌادة السلطة المدنٌة ؛ 

_ الٌجوز للقوات المسلحة  )ج(رج اطار القوات المسلحة ملٌشٌات عسكرٌة خا

العراقٌة وافرادها ؛ بضمنهم العسكرٌون العاملون فً وزارة الدفاع او اي دوابر او 
ٌقوم  )د( _منضمات تابعة لها الترشٌح فً االنتخابات الشغال مراكز سٌاسٌة . 

هدٌدات الموجهة جهاز المخابرات الوطنً العراقً بجمع المعلومات و تقوٌم الت
تحترم الحكومة العراقٌة ؛ )هـ( لالمن الوطنً ؛ تقدٌم المشورة للحكومة العراقٌة ؛ 

تنفذ ؛ التزامات العراق الدولٌة الخاصة منح انتشار و تطوٌر و انتاج و استخدام 
االسلحة النووٌة و الكٌمٌابٌة و البالوجٌة و ٌمنع ما ٌتصل بتطوٌرها و تصنٌعها و 

تنظٌم خدمة العلم  -ثانيآ :ستخدام مواد و تكنولوجٌا و انظمة لالتصال انتاجها و ا

 بقانون
 ()الدٌباجة 2005العراق  جمهورٌةالنص الكامل للدستور العراقً دستور  (1)  
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( العتبات المقدسة و المقامات الدٌنٌة فً العراق ؛ كٌانات 10حٌث نصت المادة )
دٌنٌة و حضارٌة و تلتزم الدولة بتؤكٌد وصٌانة حرمتها ؛ وضمان ممارسة الشعابر 

( كما نصت المادة 1( بغداد عاصمة جمهورٌة العراق . )11بالحرٌة فٌها . المادة )
مٌة و المناسبات سبؤن تنظم بقانون االوسمة و العطالت الر( والتً قضت 12)

( والتً ال ٌجوز سن قانون 13الدٌنٌة و التقوٌم الهجري و المٌالدي . اما المادة )
ٌتعارض مع هذا الدستور وٌعد باطآل كما نص فً دساتٌر االقالٌم او اي نص 

ضت بؤن لكل فرد ( فً الدستور التً ق15ا المادة )مقانونً اخر ٌتعارض معه . ا
ها قٌٌدالحق فً الحٌاة واالمن والحرٌة وال ٌجوز الحرمان من هذه الحقوق او ت

االوفقآ للقانون وبناًء على قرار صادر من جهة قضابٌة مختصة . كما نصت المادة 
( ان استقالل القضاء  صفه اساسٌة له ولٌس حقاً مدنٌاً او سٌاسٌاً لالفراد حتى 19)

( 27الباب الثانً من الدستور . اما تعدٌل المادة ) منول ٌؤتً ضمن الفصل اال
والتً قضت بؤن ) لالموال العامة حرمة و حماٌتها واجب على كل مواطن الن 

صر الحماٌة على االموال العامة قاموال الدولة نوعان عامة واموال خاصة فؤن 
ن التعلٌم ( والتً قضت بؤ34ك االموال الخاصة للدولة . اما المادة )رمعناه ت

المجانً حق لكل العراقٌٌن بمختلف مراحله فؤنها بحاجه الى التعدٌل . فالدولة الٌوم 
( و الذي 49المجانً لكل العراقٌٌن . نصت المادة ) ملٌعغٌر قادرة على توفٌر الت

قضى بؤن ٌستهدف قانون االنتخابات تحقٌق نسبة تحتل النساء التقل عن الربع من 
ه الدستور فً ثناٌا ثاة الذي بوأ المساداب النه خارق لمبعدد اعضاء مجلس النو

( منه. ان المسإولٌة التإدي بل الذي ٌإدي هو العمل ؛ والعمل 20_14المادتٌن )
قد نشؤ عنه مسإولٌة جنابٌة او تؤدٌبٌة او مدنٌة . والتوجد حرٌات عامة وحرٌات 

حة للجمٌع . اما خاصة كما نصت على ذلك هذه المادة فالحرٌات كلها عامة ومبا
( من الدستور والتً قضت بؤعفاء ربٌس الجمهورٌة باالغلبٌة المطلقة 61المادة )

لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من المحكمة االتحادٌة العلٌا فً احدى االتٌة 
( الخٌانة العظمى . 3( انتهاك الدستور )2فً الٌمٌن الدستورٌة ) نت(_ الح1) -:

( من الدستور التً نصت على ان قرارات المحكمة االتحادٌة 94كما نصت المادة )
العلٌا بؤنه و ملزمة للسلطات العامة وفٌما ٌخص مجلس االتحاد المنصوص علٌه فً 

ل موضوع تشكٌلة واختصاصاته وما اٌحال الدستور فؤنه ٌجب ان  من(  65المادة)
مة حتى ٌكون المجلس ٌتعلق به الى القانون بل ان ٌتولى الدستور بنفسه هذه المه

( من الدستور و التً حددت صالحٌات 73اما المادة )بمستوى مجلس النواب . 
 ربٌس الجمهورٌة و منها اصدار العفو الخاص بتوصٌة من ربٌس مجلس الوزراء

فؤي قرار ٌصدر من ربٌس الجمهورٌة فً الشإن بحسب ان ٌكون مبنٌاً على 
ن القٌمة القانونٌة . نصت المادة منزوعاً ربٌس مجلس الوزراء و االٌعتبر م صٌةتو
 ( من الدستور ان91)

 (2)المحكمة تعمل خارج جهتً القضاء العادي و االداري و بمعزل عنها . 
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ٌمارسها  صابٌة أ ٌقتضً وجود رقابه ودالدستور العراقً وهذا المب( من 122اما المادة )
ٌبات المحلٌة واذا حدثت نزعات بٌن االثنٌن فؤن محاكم القضاء فً المادي هالمركز على ال

( 100ٌباً . نصت المادة )قو االداري هً المختصة بالفصل فٌها حسب نوعها و كفى بها ر
 مندم تحصٌن اي عمل او اقرار اداري ا على عفٌهة الدستور فؤنه ٌجب النص صراح من

( والتً اجازت بقانون انشاء مجلس دولة ٌختص 101. اما المادة ) ًابضالطعن الق
بوظابف القضاء االداري و االمتناء و الصٌاغة و تمثٌل الدولة وسابر الهٌبات العامة امام 

الدستور والتً قضت بؤن النفط والغاز هو ملك لكل  من( 111جهات القضاء . اما المادة )
( 112الشعب العراقً فً كل االقالٌم و المحافظات فؤنها بحاجة الى تعدٌل . اما المادة )

ذلك بؤضافة عبارة ) والتً ستكتشف فً المستقبل ( فؤنها الٌها وتحتاج الى اعادة صٌاغة 
التً احصت االختصاصات المشتركة بٌن ( و114وذلك سداً لذرٌعة االجتهاد . اما المادة )

 منغٌر المنتظمة فً اقلٌم  المحافظاتالسلطات االتحادٌة وسلطات االقالٌم النها حشرت 
وفق مبدأ الفدرالٌة  على تضاعٌفها مساوٌة اٌاها باالقالٌم وهذا جهل غلٌظ الن االقالٌم تعمل

الالمركزٌة واالدارٌة وكبر فرقاً  بٌنما تعمل االقالٌم الغٌر منتظمة فً اقالٌم على وفق مبدأ
ٌنص علٌه فً لم  ( والتً تنص على ان ) لكل ما115)ك الذي بٌن االثنٌن . اما المادة اذ

صالحٌة االقالٌم و المحافظات  مناالختصاصات الحصرٌة للساطات االتحادٌة ٌكون 
ٌة و االقالٌم تحادالغٌر منتظمة فً اقلٌم و الصالحٌات االخرى المشتركة بٌن الحكومة اال

تكون االولوٌة فٌها لقانون االقالٌم و المحافظات غٌر المنتظمة فً اقلٌم فً حالة الخالف 
بٌنهما ( . والن المحافظات المذكورة التمارس السلطة التشرٌعٌة مادامت تعمل وفق مبدأ 

( من الدستور و كما نصت المادة 122الالمركزٌة االدارٌة كما نصت على ذلك المادة )
( الن هذا ٌضمن السلطة االتحادٌة و ٌقوي عود االقالٌم وفً ذلك ضرر محض  121)

( ٌحتاج الى تعدٌل اٌضاً النه الٌمكن تؤسٌس مكاتب 121لوحدة البلد . اما المادة )
للمحافظات غٌر المنتظمة فً اقلٌم فً السفارات و البعثات الدبلوماسٌة النه ٌإدي الى 

نة الدولة اضافة الى ان التمثٌل الدبلوماسً فً الدول ترهل المالكات و ارهاق مواز
( والتً قضى بؤن ) تمنح 122الفدرالٌة محصور بالسلطة االتحادٌة . اما المادة )

المحافظات التً ال تنتظم فً اقلٌم الصالحٌات االدارٌة و المالٌة الواسعة بما ٌمكنها من 
وٌنظم ذلك بقانون ( . وكما نصت ادارة شإونها وعلى وفق مبدأ الالمركزٌة االدارٌة 

( والتً انتظم نصها بصٌغة ) ٌجوز تفوٌض سلطات الحكومة االتحادٌة 123المادة )
( والتً 125للمحافظات او بالعكس بموافقة الطرفٌن وٌنظم ذلك القانون( . اما المادة )

التركمان و للقومٌات المختلفة ك ةلٌمتعضمنت الحقوق االدارٌة و السٌاسٌة و الثقافٌة و ال
( والتً 138الكرد و اشورٌٌن وسابر المكونات االخرى وٌنظم ذلك بقانون . اما المادة )

و ٌجوز ألي عضو فٌه ان ٌنبت  باألجماع قراراتهقضى بؤن ٌتخذ مجلس الرباسة 
بعض االحٌان . اما فً محال  باألجماعالعضوٌن االخرٌن مكانه . الن اتخاذ القرارات 

تاء على المواد المعدلة بموافقة اغلبٌة في قضى بؤن ٌكون االست( والذ140المادة )
 (1المصوتٌن واذا لم ٌرفضه ثلثاً المصوتٌن فً ثالث محافظات او اكثر . )
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لم ٌعد صالحاً ونافعاً لهذا البلد . ألن فٌه  2005ان دستور جمهورٌة العراق لسنة 

و تناقضات من شؤنها ان تزعزع بناء الدولة وعمل مإسساتها فال  هفوات و ثغرات

نة التً تم تشكٌلها فً الدورة جٌتحقق الخٌر المرجو منه وكفى بهذا و باال . ان الل

االولى لمجلس النواب و المسإولٌة عن اجراء التعدٌالت الدستورٌة و تقدٌمها الى 

م و صدفالمٌعاد ت نلحد اال مجلس النواب فً بحر اربعة اشهر لم تنجز مهمتها

الشعب ٌنتظر و ٌتربص . ان المطلوب من اللجنة المشار الٌها ان تعمل لٌل نهار 

وي على عوده شب ادخالها على الدستور حتى ٌجمن اجل انجاز التعدٌالت الوا

فٌكون سنداً متٌناً للقوانٌن وشرعه ومنهاجاً لدولة القانون و  هوٌخضر جانب

 )1ر الجمٌع تحقٌقها وهذا لٌس ببعٌد . )المإسسات التً ٌنتظ
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 امتتــاخل

ان بناء الدولة  ٌتم عادة بصورة طبٌعٌة انطالقاً من مجتمعاتها و نخبها و 

فٌها ولكن ظاهرة بناء الدولة بمساعدة خارجٌة نشؤت بظهور  قوىمراكز ال

االستعمار الحدٌث وظاهرة االنتداب فً عصبة االمم ثم تبلورت مإخراً 

فً حاالت حدٌثة فً مجتمعات خرجت لتوها من حروب خارجٌة او 

 داخلٌة 

ومن اجل بناء دولة قوٌة و صحٌحة ٌجب اتباع اسس معٌنة بعد االطالع و 

  -ستطٌع ان نلخص هذه االسس كالتالً :الدراسة ن

تعزٌز قدرة المإسسات وشرعٌة الدولة عبر العالقات الدولة بالمجتمع  -1

ة فً مصلحة الطرفٌن كاألمن والعدل و ٌجب ان ٌكون هذا التفاعل ٌصب

 االقتصاد وخدمات عامة .

ادارة الدولة ٌجب ان تكون على اساس المصالح المشتركة بٌن الدولة  – 2

 لمجتمع و النخب السٌاسٌة .و ا

ٌجب وجود عملٌة تحدٌث على كل المستوٌات فً العالقة بٌن الدولة  – 3

 و المجتمع من اجل تحقٌق الدولة القوٌة 

ان عملٌة بناء الدولة ٌختلف عن بناء المإسسات فالدولة تحوي بعداً  – 4

 مجتمعٌاً 

مشتركة فً  ان عملٌة بناء الدولة ٌمكن للجهات الخارجٌة ان تكون -5

 بنابها ولكن ال ٌمكن التحكم بها مطلقاً 
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 الفهرست

 
 مفهوم الدولة النشأة و التطور  \المبحث االول 

 مفهوم الدولة \المطلب االول  

 للدولةمفهوم المدارس الفكرية المختلفة  \المطلب الثاني 

 نشأة الدولة ووظيفتها بالعالم الثالث  \المبحث الثاني 

 نشأة الدولة في العالم الثالث \المطلب االول 

 ووظيفه الدولة في العالم الثالث \المطلب الثاني

 االتجاهات الفكرية للدولة الحديثة  \المبحث الثالث 

 االتجاه الماركسي \المطلب االول  

 الليبرالي االتجاه \المطلب الثاني 

  3001الدولة العراقية و فكرة بنائها بعد عام  \المبحث الرابع 

التطور التاريخي لفكرة بناء الدولة العراقية الحديثة  \المطلب االول 

  3001قبل عام 

 الى و قتنا الحاضر 3001الدولة العراقية في عام  \المطلب الثاني 

 3002و دستور  3001التغيرات السياسية بعد عام  \المطلب الثالث 

 
 


