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 الشكر و التقدٌر

انطالقا من العرفان بالجمٌل فانه لٌسرنً و لٌثلج صدري ان 

اتقدم  بالشكر و االمتنان الى هللا سبحانه و تعالى الكمالً 

الى هذا العمل المتواضع فاننً اتقدم بالشكر و االمتنان 

كتورة . زٌنب عبد هللا محمد استاذتً و مشرفة البحث ) الد

القٌمة و كذلك اخص نً من خالل توجٌهاته تً ساعد( الت

و زمالئً فً قسم العلوم ً تدٌر استاذبالشكر و التق

السٌاسٌة و الى صدٌقات دربً ) دعاء , آٌة , اٌالف , 
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على نبٌنا و  و الحمد هلل رب العالمٌن و الصالة و السالم
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 المقدمة

 ٌمثل بناء الدولة عملٌه مشتركة تتدخل فٌها العدٌد من المدخالت واحداها نخب

 هذه الدولة ,وتاخذ عملٌة البناء اهمٌه خاصة فً ضل الضروف االنتقالٌة , اذ البد

للنخب من الٌة مناسبة الدارة الصراع فً ضل تعاٌش سلمً ومن خالل االتفاق 

على مجموعة من المبادئ الرئٌسٌة ,والٌوم وبالرغم من ان شكل النظام السٌاسً 

بنى مع اتاح امكانٌة توزٌع القوة بٌن  سة السلطه داخل كلعلى مؤ فً العراق قائم

السابق ,اال انه فً  واحدة فً ةقبل نخبمن النخب ,بعدما كانت )القوة (محتكرة 

صرت هذه القوة بٌن ثالث انواع من النخب )السٌاسٌة والدٌنٌة الوقت نفسه ح

لق علٌها الٌوم )النخب المركبة (مما اثر فً عملٌة طوالعشائرٌة( اذ ٌمكن ان ن

بناء الدولة حٌث انعكست ارادات النخب السٌاسٌة فً  2003بناء الدولة بعد العام 

وبدا ذلك واضحا على سبٌل المثال فً عملٌة صٌاغة الدستور ,فجاء الدستور 

سعى مفصال حسب مصالح النخب واستند الى اسس مذهبٌه ودٌنٌة واثنٌة . لذا ت

 2003هذه الدراسة الى التعرف على دور النخب فً بناء الدولة خاصة بعد العام 

 الذي انهارت فٌه الدولة .

لقد تضمن بحثنا ثالث فصول وتناولنا فً الفصل االول مفهوم النخبة وانواعها 

 ودورها , 

 2003التً ظهرت بعد العام  ةو الفصل الثانً تضمن ابرز مالمح النخب العراقٌ 

دورها فً عملٌة صٌاغة الدستور , و الفصل الثالث تضمن مخرجات النخبة و و 

 التً شكلت تحدٌات لعملٌة بناء الدولة . 

 الهٌكلٌة : نظرا الهمٌة الموضوع فقد قسمنا هذا البحث الى ثالث فصول : 

الفصل االول . مفهوم النخبة و انواعها و دورها , اذ تضمن المبحث االول مفهوم 

 .  2003ثانً تضمن دور النخب قبل العام انواعها و المبحث ال النخبة و

(1) 



 

 

و  2003الفصل الثانً . ابرز مالمح النخب العراقٌة التً ظهرت بعد العام 

دورها, اذ تضمن المبحث االول ابرز مالمح النخب العراقٌة التً ظهرت بعد العام 

ر و بناء الهوٌة و المبحث الثانً دور النخب فً عملٌة صٌاغة الدستو 2003

 الوطنٌة و االندماج المجتمعً .  ةالوطنٌة و تحقٌق المصالح

الفصل الثالث . مخرجات النخبة و التً شكلت تحدٌات لعملٌة بناء الدولة , اذ 

تضمن المبحث االول البرز مخرجات هذه النخبة و هً ) الفساد االداري و 

عدام االمن و االستقرار و المحاصصة و ازمة الحكم و المشاركة السٌاسٌة و ان

 االقتصاد الرٌعً ( .

 مناقشة تساإالت الدراسة و نتائجها . المبحث الثانً تضمن 
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 اشكالٌة البحث 

  -طرحت الدراسة مجموعة من التساإالت و هً :

و  1921ما طبٌعة العالقة بٌن النخبة و الدولة منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة فً -1

 ؟  2003سقوط النظام السٌاسً السابق فً حتى 

؟ هل هً نخب جدٌدة  2003ما النخب التً ظهرت و اصبح لها دور بعد العام  -2

 ام ان لوجودها جذور تمتد الى مراحل سابقة ؟ 

 ؟  2003هل ساهمت الخبة فً عملٌة بناء الدولة بعد العام  -3

؟ و هل شكلت  2003ما ابرز مخرجات النخبة خالل مرحلة بناء الدولة  -4

 تحدٌات لعملٌة بناء دولة مإسساتٌة حدٌثة . 

 

 اهمٌة البحث 

ان دراسة موضوع النخبة ٌشكل محورا من محاور اهتمام علم االجتماع السٌاسً 

و ذلك للدور الذي ٌقوم به النخب فً عملٌة البناء للنظام السٌاسً و االجتماعً و 

االقتصادي . فتحلٌل مفهوم النخبة ٌعنً تحلٌل بناء القوة فً المجتمع , و الن 

احد او جماعة واحدة و خصوصا فً عملٌة البناء ال ٌمكن ان تتم من جانب و

المجتمع التعددي , هنا تتدرج النخب عبر مستوٌات مختلفة بالبناء بدءا من النخب 

التً ٌمكن ان نطلق علٌها بالنخب المركزٌة مرورا بالنخب الوسٌطة و انتهاءا 

 بالنخب الفرعٌة المحلٌة . 

 اهداف الدراسة 

 ٌمكن تحدٌد اهداف الدراسة بما ٌؤتً 

 قً رف على انواع النخب فً المجتمع العراالتع -

 تحلٌل بناء القوة داخل المجتمع العراقً من حٌث عالقته بالنخب  -

 تشخٌص دور النخب فً عملٌة بناء الدولة هل هو اٌجابً ام سلبً  -

  2003التعرف على اهم مخرجات النخبة خالل عملٌة بناء الدولة بعد عام  -
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 منهجٌة الدراسة 
استعانة الدراسة بالمنهجٌن اآلتٌٌن فً محاولة لتقصً حقائق البحث 

 العلمً : 

 المنهج التارٌخً 

و هو الطرٌق الذي ٌختاره الباحث فً تجمٌع معلوماته و بٌاناته فً دراسة 

الموضوع و الذي ٌسلكه فً التحلٌل و التفسٌر و تبٌان الحقائق , و ٌهتم 

نً من خالل تسجٌل تارٌخه و حضارته هذا المنهج بدراسة المجتمع االنسا

 و ثقافته و احداثه 

 المنهج الوصفً 

المنهج الوصفً هو طرٌقة ٌعتمد علٌها الباحث فً الحصول على معلومات 

 دقٌقة تصور الواقع االجتماعً و تسهم فً تحلٌل الظواهر 
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  58, ص 1999بولً , القاهرة , فة مناهج البحث العلمً , مكتبة مدعقٌل حسٌن عقٌل , فلس (1)
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 الفصل االول

 مفهوم النخبة و انواعها و دورها

 المبحث االول : مفهوم النخبة و انواعها 

 اوال : مفهوم النخبة 

تركز االستعمال االول لكلمة النخبة * فً القرن السابع عشر على وصف سلع ذات 
تفوق معٌن و امتد استعمالها فٌما بعد الى الجانب االنسانً لٌشمل االشارة الى 

العلٌا من النبالء , و  فئات متفوقة مثل الوحدات العسكرٌة الخاصة او الطبقات
ى عدة مفاهٌم مثل النخبة مصطلح فرنسً من اصل التٌنً ٌشتمل معناه الحرفً عل

الطبقة العلٌا , و اقدم استعمال معروف  –افضل جزء فً الشًء  –االقلٌة المنتقاة 
حٌث اطلقت الكلمة على  1823فً اللغة االنكلٌزٌة لكلمة صفوة كان فً سنة 

ٌستعمل استعماال واسعا فً الكتابات لم مصطلح الة , لكن فئات اجتماعٌة معٌن
االجتماعٌة و السٌاسٌة فً اوربا حتى حقبة متؤخرة من القرن التاسع عشر بل انه 

عندما انتشر عبر نظرٌات  1930لم ٌصبح كذلك فً برٌطانٌا و امرٌكا حتى سنة 
 ( 1)النخبة و بشكل خاص عبر كتابات بارتو . 

نخبة على انها اقلٌة ذات قوة تسود جماعة اكبر حجما قد و هناك من ٌعرف ال
ٌكون االنتماء الٌها بالوراثة , او عن طرٌق المنافسة و ٌتظمن وجود هذه النخبة 
اعتراف من لدن المجتمع الذي تسود فٌه ) على االقل جانبا منه ( نظرا لتمتعها 

 (2)فً رأي الجماعة , بصفات خاصة مرغوب فٌها 

وجد مفهوم متفق علٌه من قبل الباحثٌن للنخبة , و ذلك ٌرجع الى على ذلك فال ٌ
 اختالف المجتمعات و الظروف التً مر بها منظروا النخبة . 

الذٌن ٌمتلكون جانبا من القوة اولئك اما مفهوم دراستنا للنخبة فٌوضح كل 
االقتصادٌة او السٌاسٌة او االجتماعٌة اما بصورة مكتسبة او موروثة , و 

ون ذلك فً المجتمع او الدولة استنادا الى مواقعهم و قدراتهم على صنع ٌإثر
 القرار و توجٌه فً المٌادٌن المختلفة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و االنتخاب هو االختٌار و االنتقاء فنخبة تشتق كلمة النخبة فً اللغة العربٌة من الفعل انتخب اي اختار , 
 القوم تعنً خٌارهم , اما لفظ الصفوة فهو ٌدل على معنى الخالصة فؤصطفى الشًء اي اختاره او استخلصه . 

 .  4374و ص 2468هرة ص, دار المعارف , القا 6ج 4ٌنظر : ابن منظور , لسان العرب , ج 
( توم بوتومور, الصفوة و المجتمع , ترجمة محمد الجوهري و آخرون , دار المعرفة الجامعٌة , 1)

 .  20, ص1988االسكندرٌة , 
-129, ص 1986( احمد زكً بدوي , معجم مصطلحات العلوم االجتماعٌة , مكتبة لبنان , بٌروت , 2)

130  
(5) 



 

 

 ثانٌا : انواع النخبة 

دد و تتنوع النخب بتعدد و تنوع المجاالت التً ٌشارك فٌها االفراد و قد ٌتداخل تعت
تؤثٌر هذه النخب فً مسٌرة بناء المجتمع و الدولة , الن القوة فً المجتمع 
المعاصر اصبحت اكثر انتشارا و لم تبقى محصورة ضمن نطاق نسق واحد , لهذا 

 سوف نتطرق لعدد من النخب و منها : 
 النخبة السٌاسٌة 

تعد النخبة السٌاسٌة ظاهرة مجتمعٌة مالزمة لالجتماع االنسانً و هً تمثل 
ضرورة تنظٌمٌة تفرضها البنٌوٌة و الوظٌفٌة فً المجتمع السٌاسً , فالبشر 
بطبٌعته ٌحتاج الى مانع و حاكم كما ان متطلبات المجتمع السٌاسً تقتضً 

ئه اذ ٌختص قلة منهم بمهمة رسم ضرورة تقسٌم العمل السٌاسً بٌن اعضا
السٌاسات العامة و اتخاذ القرارات السلطوٌة الملزمة , و هذه هً الصفوة 

 ( 1)الحاكمة , 
اي هً تلك المجموعة التً تضم افراد ٌمارسون السلطة السٌاسٌة داخل المجتمع 

 و تتمتع النخبة السٌاسٌة بمجموعة من الصالحٌات (2)خالل حقبة زمنٌة محددة , 
تجعلها هً المقررة االولى للمجتمع بحٌث تختار لتوجٌهاته االقتصادٌة و 
االجتماعٌة و السٌاسٌة مما ٌجعل سلطاتها و تؤثٌرها واسعا , و تضم النخبة 

المجالس البرلمانٌة ,   –و رإساء الوزراء  –السٌاسٌة ) رإساء الجمهورٌات 
 و التؤثٌر .  االحزاب السٌاسٌة ( اي انها تتضمن كل اصحاب القرار

و النخب السٌاسٌة فً ضل النظام الدٌمقراطً تستطٌع ان تحدث االصالحات و  
حقب التغٌٌر داخل المجتمع و الدولة ذلك ان استمرارٌة الدٌمقراطٌة على امتداد 

زمنٌة طوٌلة تتطلب العدٌد من التغٌٌرات و التعدٌالت تستطٌع من خاللها النخبة 
تً تستجٌب الهتمامات المختلفة و ان تقوم باستمرار التً تتبنى الدٌمقراطٌة ال

 باصالح الدٌمقراطٌة و اعادة تشكٌلها . 
اما فً المجتمعات التً تتسم باالنظمة التسلطٌة , فالنخبة السٌاسٌة تصنع شروطا 
تعجٌزٌة بااللتحاق بصفوفها كما انها ال تقر باهمٌة الممارسة الدٌمقراطٌة اال ان 

ٌة االنتخابات المزورة تسمح باعادة تجدٌد نفس الوجوه او تكون فً صالحها فآل
 (3)صعود نخب موالٌة الٌها . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 النخبة المثقفة 

ٌشار للمثقف بانه ذلك الشخص الذي ٌمتلك مقومات مكتسبة تحفزه على ممارسة 
انشطة اجتماعٌة تإهله الكتساب معرفة ذهنٌة متمٌزة فً محٌطه االجتماعً و 

  (1)تمنحه مكانة اجتماعٌة و ثقافٌة مرموقة فً حٌاته و بعدها . 

لحقوق و و ٌوضح على حرٌة مفهوم المثقف مبٌنا انه هو من تشغله قضٌة ا
عن القٌم الثقافٌة المجتمعٌة او الحرٌات او تمنحه سٌاسة الحقٌقة او ٌلتزم الدفاع 

لما او الكونٌة بفكره و كتاباته , و المثقف قد ٌكون شاعرا او فٌلسوفا او عا
نموذج المثقف و حقل اختصاصه او مجال عمله فهو من مهندسا و لكن اٌاما كان ا

من ٌنخرط فً المجال العمومً دفاعا عن قول الحقٌقة ٌهتم بتوجٌه الرأي العام او 
او مصلحة االمة او مستقبل البشرٌة , فهذه صفته و مهمته بل هذه مشروعٌته و 

 ( 2)مسإولٌته فالمثقف هو الوجه اآلخر للسٌاسة و المشروع البدٌل عنه . 

,  و هناك اتجاهان اساسٌان فً تفسٌر دور المثقفٌن فً التنمٌة و التحدٌث هما
 االتجاه االول : 

ٌذهب الى ان الصفوة المثقفة بدال من ان تقتصر على مصالحها المهنٌة الخاصة 
سوف توزع والئها بٌن الطبقات االجتماعٌة الرئٌسٌة , فتصبح بذلك طلٌعة فً 
التغٌٌر و التجدٌد , و من ثم ٌكون المثقفون جماعة قادرة على تطوٌر نظرة 

لمجتمع منظم عن بعض المصالح العامة المتصلة باموضعٌة للمجتمع و الدفاع ال
 ككل , اما االتجاه الثانً:

فهو ٌرى ان المثقفٌن سوف ٌنعزلون بحكم تكوٌنهم الفكري و طبٌعة التدرٌب و 
التعلٌم الذي تلقوه عن قطاعات المجتمعات االخرى , و قد ٌكونون جماعة مصلحة 

ن اقل رادٌكالٌة فً نقدهم تدافع عن مصالحها الخاصة و من ثم ٌصبح المثقفو
للمجتمع ككل و اكثر اهتماما باٌجاد حلول المشكالت نوعٌة قصٌرة المدى و على 

الصفوة او منشغلٌن نقاد اٌة حال سواء نظرنا الٌهم على انهم ثورٌون او قادة او 
تماما فً االنشطة التعلٌمٌة المتخصصة و االدارة و الصحافة فانهم ٌشكلون فً 

  (3)الجماعات الهامة فً المجتمعات النامٌة .  كل مكان احدى
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 النخبة العسكرٌة 

حظٌت النخبة العسكرٌة تارٌخٌا باالهتمام , نظرا للدور الهام الذي مارسه 

العسكرٌٌن فً تشكٌل تارٌخ المجتمعات خاصة فً البلدان التً حصلت على 

استقاللها حدٌثا اذ شكلت النخبة العسكرٌة محورا مهما فً توجٌه و رسم االمور 

 السٌاسٌة لتلك البلدان . 

كشف بوتومور عن الدور الذي ادته جماعة ضباط الجٌش ) الصفوة و قد 

العسكرٌة ( فً المجتمعات النامٌة و كٌف ان دور هذه الجماعة قد ٌفوق تؤثٌر 

المثقفٌن او القٌادة السٌاسٌة فً بعض االقطار , و ٌوضح بوتومور انه فً 

 سلطة السٌاسٌةمجتمعات التً ال تزال فٌها النظم السٌاسٌة فً طور التشكٌل و ال

غٌر مستقرة ,ٌكون الإالئك الذٌن ٌسٌطرون على القوة العلٌا و هً السلطة فرصة 

القٌام بدور هام فً تحدٌد مستقبل هذه االمة , و اما تدخلها بالفعل فً الشإون 

السٌاسٌة , فٌعتمد على مجموعة عوامل مثل التقالٌد التً تلقاها ضباط الجٌش  و 

طاق تؤثٌرهم فً الفرق العسكرٌة الخاضعة لسٌطرتهم , و اصولهم االجتماعٌة و ن

من ناحٌة اخرى عمق القادة العسكرٌٌن و عالقاتهم بالقادة العسكرٌٌن فً معظم 

و بذلك تحولت هذه النخبة و من خالل المإسسة العسكرٌة الى مصدر  (1)البلدان . 

ٌة لقوى منظمة رئٌسً للقوة من الكثرة العددٌة من جهة , و من الهٌاكل التنظٌم

من جهة اخرى , فؤصبحت هذه المإسسة اقدر على اختراق مإسسات السلطة و 

تعمل لمصلحتها الخاصة و توظف من مختلف الطبقات بالتالً التحول الى نخبة 

فً المجتمع و تختار االٌدولوجٌة التً تناسب مصالحها و تدٌم هٌمنتها و 

ختصر المسافة للوصول الى شدة سٌطرتها على المجتمع , فاالنقالب العسكري ٌ

الحكم , و ٌقف بوجه الصعود الطبٌعً فً السلم االجتماعً , و بذلك تولد طبقة 

تملك الدولة التً تمتلك كل شًء فً المجتمع , هذه هً طبٌعة النخبة العسكرٌة 

فالمإسسة العسكرٌة  هً واحدة من فً البلدان النامٌة , اما فً البلدان المتقدمة 

لدولة المهمة و التً تقوم على اسس ادارٌة راقٌة و متقدمة , عالٌة مإسسات ا

الكفاءة , بسبب من طبٌعة تنظٌمها و تدبٌرها و مكانتها االجتماعٌة و السٌاسٌة و 

  (2)االقتصادٌة . 
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 النخبة االقتصادٌة 

ٌإكد الماركسٌون ان تملك االمور االقتصادٌة و فً مقدمتها وسائل و طرائق 

االنتاج هً المدخل االساسً المتالك القوة , كون القوة االجتماعٌة بوجه عام و 

للقوة االقتصادٌة , و السٌطرة االقتصادٌة السٌاسٌة بوجه خاص تعد متغٌرا تابعا 

لجماعة المسٌطرة على اسالٌب و ادوات بمفردها غٌر كافٌة , فٌنبغً ان تستعمل ا

االنتاج هٌمنتها فً االستحواذ على القوة االجتماعٌة  و السٌاسٌة و ذلك بالسٌطرة 

 –على الحكومة و المإسسات المعنٌة نشر االفكار و القٌم و التعلٌم . ) الدٌانة 

 وسائل االتصال ( لتضمن ان القرارات الهامة التً تصدر فً مجتمع –القانون 

, اي ان السٌطرة االقتصادٌة فً  (1)معٌن سوف تدعم قوة الجماعة الحاكمة 

قوة فً كافة مجاالت الحٌاة االجتماعٌة اهمها قوة المجتمع , انما تترجم الى 

الدولة فؤولئك الذٌن ٌملكون و ٌسٌطرون على الموارد االقتصادٌة للمجتمع لدٌهم 

القدرة للسٌطرة على القطاعات االخرى غٌر االقتصادٌة بما فً ذلك الحكومة , 

  (2)لذلك فان الطبقة االقتصادٌة المسٌطرة هً طبقة سٌاسٌة حاكمة . 

و تستمد هذه النخبة سلطتها و قوتها مما تمتلكه من عقارات و رإوس اموال و 

هً سلطة تفرضها على الٌد العاملة التً تستعملها لتلبٌة حاجاتها كما تمكنها 

الضغط او التؤثٌر على الصفوات االخرى مثل التقلٌدٌة او ثروتها من ممارسة قوة 

لصفوات سلطة اجتماعٌة واسعة و التكنوقراطٌة مما ٌقضً على هذا النوع من ا

, و تتكون من كبار مالك االراضً و أرباب الصناعات و اصحاب رإوس االموال 

ٌكون القرارات اعضاء هذه الصفوة تؤثٌر فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة و 

  (3)االجتماعٌة مما ٌإثر بالتالً على عملٌة التغٌٌر االجتماعً سلبا او اٌجابا . 
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, دار المعرفة الجامعٌة ,  2الجتماعٌة السٌاسٌة : القوة و الدولة , جمحمد علً محمد, اصول ا (2)

 . 35,ص 35, ص 1989االسكندرٌة , 
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 النخب التقلٌدٌة و تضم : -5

 النخب الدٌنٌة -

ما فً حٌاة الناس , و ٌمثل الدٌن فً كل المجتمعات و بخاصة التقلٌدٌة محورا مه

جوانب الحٌاة الروحٌة و المادٌة , اذ ٌتجسد فً مختلف له فً ذلك بسبب تغلغ

الدٌنٌة ال ٌمكن حصرها فً نطاق ذاتٌة الفرد نسٌج الفعل االجتماعً , و التجربة 

 بل هً تمتد لتشمل المجتمع بؤسره .

دٌن منظومة من المعتقدات ٌعتنقها اعضاء المجتمع و تنطوي على رموز من فال

, و على (1)الهٌبة و االجالل فضال عن الطقوس التً ٌمارسها اعضاء المجتمع 

مٌعها تعبر عن اهمٌة الدٌن فً الرغم من اختالف طروحات المفكرٌن اال انها ج

حٌاة االنسان و التؤثٌر الذي ٌمكن ان ٌمارس قبل المإسسات الدٌنٌة و من خالل 

نخبها الدٌنٌة , المتمثلة اسالما فً العلماء و المراجع و مسٌحا فً رجال الكنٌسة 

ر , هذه النخبة تإث, اذ تضم هذه النخبة ادوارا متماٌزة و متراتبا بٌن هذه االدوار 

فً حٌاة و سلوك المإمن العادي من خالل تفسٌر االحكام و الضوابط الدٌنٌة اذ 

تحظى هذه الفئة من فئات المجتمع بتقدٌر الناس بقدر درجة تدٌنهم لذلك نجد ان 

 الشعوب تدٌن بالوالء الكبٌر لقٌاداتها و رموزها الدٌنٌة . 

حسب ما كان ٌراد مراحل التارٌخ وظف بؤشكال عدة و لكن الدٌن و فً مختلف 

االستفادة منه , فقد ٌرتبط الدٌن بالدولة و ذلك عندما تستعمله االنظمة السٌاسٌة 

فً تثبٌت شرعٌتها وهٌمنتها او تستعمله القوى المعارضة للتعرٌض و اثارة 

السخط ضد النظام القائم , او قد تستعمله الطبقات و الجماعات العاجزة المحرومة 

نه العزاء و المصالحة مع اوضاعها التً تحٌلها الى كائنات العاجزة بحٌث تستمد م

و القمع , و هذا ٌوضح اهمٌة الدٌن و الدور الذي ضعٌفة معرضة لالضطهاد 

ٌمكن ان تإدٌه النخبة الدٌنٌة فً تسخٌره بحٌث تتداخل تؤثٌرها فً مختلف جوانب 

 ( 2) حٌاة الناس االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة .
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 النخبة العشائرٌة  -

تتمتع هذه النخبة بسلطة و قوة منبثقة من ابنٌة اجتماعٌة تعود جذورها الى 

ً تالقً القبول و التؤٌٌد متمثلة هذه النخبة الماضً البعٌد تدعمها افكارها الت

بالعشائرٌة او القبٌلة . و القبٌلة من اقدم التكوٌنات االجتماعٌة فً المنطقة و 

ابقاها و اكثرها اثارة للجدل فمنذ نشؤت الكٌانات السٌاسٌة المركزٌة االبجدٌة 

ٌة , فً العصر الزراعً , وصوال الى الحقبة الصناعٌة و ظهور الدول القوم

فتفعل و تنفل بالبٌئة السٌاسٌة و ة فً تطور و تغٌر متواصل , لظلت القبٌ

العسكرٌة و االقتصادٌة , اما مقدار هذا التغٌر فقد كان عظٌما و متنوعا الى 

معقولة و قابلة للتطبٌق بالنسبة الى ما آلت الٌه حد انه ٌتحدى اٌة تعمٌمات 

قبٌلة ( كما تدل معه جملة من  صٌرورة القبٌلة و لهذا السبب ٌدل مصطلح )

على جملة متنوعة من  -دٌرة   –شٌخ  –حضر  -االصطالحات االخرى بدو

انماط التنظٌم , و انماط الزعامة و الوظائف االقتصادٌة و البنى االجتماعٌة  

و لذلك نجد ان القبٌلة هً الوحدة االساسٌة و االولٌة فً . ( 1)السٌاسٌة 

تشكٌل المجتمع العربً و على الرغم من ظهور وحدات اجتماعٌة الحقة على 

القبٌلة مثل مفهوم االمة االسالمً و مفهوم االمة بشكلها القومً اال انها لم 

ستثمار تستطع ان تلغً القبٌلة و تراوحت العالقة بٌنهما من التوظٌف الى اال

اشكال التحوالت االجتماعٌة و السٌاسٌة و الى الصراع , و على الرغم من كل 

االقتصادٌة و الحداثٌة ظلت القبٌلة عنصرا ثابتا فً معادلة الوجود االجتماعً 

, و عدم قدرة التشكٌالت الالحقة للقبٌلة مثل االمة بمفهومها االسالمً او 

ٌعود فً ذلك الى الجمود التابع من بٌلة االمة بمفهومها القومً على تذوٌب الق

البنى السٌاسٌة الدكتاتورٌة المحافظة و البنى االقتصادٌة المختلفة الرٌعٌة و 

  (2) هذا ٌإدي الى قوة القبٌلة و بقائها .
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ضل الشمولٌة االسرٌة  فالح عبد الجبار , شٌوخ و اٌدٌولوجً:  تفكك القبائل و اعادة تركٌبها فً (1)

 . 605, ص 2008, بٌروت  –اربٌل  –فً العراق , ترجمة حسٌن زٌنة , دراسات عراقٌة , بغداد 

ٌاسٌن سعد محمد , مقدمة لدراسة القبٌلة فً العراق فً ضوء علم االجتماع السٌاسً , المجلة  (2)

 .  16, ص 2010المستنصرٌة للدراسات العربٌة و الدولٌة  , العدد الثالثون , 
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 المبحث الثانً

 6114 دور النخب قبل العام
ذات نظام نجدها نخبة  2003 – 1968طبٌعة النخبة التً حكمة منذ عام 

شمولً جمعت بٌن نظام الحزب الواحد و نظام االسرة الواحدة و اظفى على 

النخبة الحاكمة تماسكا قوٌا و اكسبها قوة استثنائٌة و مع ضٌق القاعدة 

االجتماعٌة لهذه النخبة فانها عوضت عن ذلك عن طرٌق توسٌع قاعدة الحزب و 

القومٌة و االشتراكٌة و الدٌنٌة  استعمال االٌدولوجٌة الشعبوٌة و تجنٌد الشعارات

, فضال عن االسالٌب القمعٌة و  (1)عدة الوالء الى اقصى درجة ممكنة لتوسٌع قا

تجاه النخب االخرى من حٌث  القمعٌة التً انتجها النظام سوء التعسفٌة و

ارغامهم بتؤٌٌد النظام او فً حالة رفظهم للنظام بتصفٌتها او اتجاه الشعب بشكل 

 عام . 

فقد قامت بنٌة الدولة البعثٌة الشمولٌة على نظام الحزب الواحد و هو ٌشبه 

النموذج الشمولً الذي نشؤ فً المانٌا النازٌة و هو نمط ٌقوم على نظام الحزب 

الواحد ) المناقض للتعددٌة الدٌمقراطٌة ( و االقتصاد االوامري      ) النافً 

لهٌمنة االٌدٌولوجٌة الواحدٌة ) النابذة لحرٌة النشاط االقتصادي فً المجتمع ( و ا

ة ) اي الدمج القسري و التخٌل الوحدة الممثلة لالموالفكري (  –للتنوع الثقافً 

تً لوحدة مكوناتها المتنوعة ( و هٌمنة نخبة محددة على هذه الدولة الذا

) العشٌرة ( باعتماد على   او  و هو نظام حكم العائلةاالحتكارٌة باطالق , 

ر شرعٌة تقلٌدٌة و مزجه بٌن الطابع رابة االرثٌة و استنادا الى مصادات القعالق

لالجهزة الحاكمة مزجا فرٌدا و  الشخصً لنخب الحكم و الطابع الالشخصً

% من اعظام مجلس قٌادة الثورة و 2222فعلى سبٌل المثال كان ,  (2)مإسسٌا 

 (3)ارب صام حسٌن % من عظوٌة القٌادة القطرٌة من مدٌنة تكرٌت من اق1726

 , وقد تعززت قوة هذه النخبة . 
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ثناء فإاد عبد هللا , الدولة و القوى االجتماعٌة فً الوطن العربً : عالقات التفاعل و الصراع  (1)

 .  190, ص 2008,  2, مركز دراسات الوطن العربً , بٌروت , ط

االفول : مصدر فالح عبد الجبار , الدولة و المجتمع فً العراق : نظام شمولً جدٌد فً حقبة  (2)

 .  37-36سبق ذكره , ص

(3) Amatziabaran , the ruling political in bath Iraq 1968-1986the changing 

Features of Acollective profile,p.457                                         
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الدولة االمر الذي مكنها من مع سٌطرتها على الثروة النفطٌة و تزاٌد اٌرادات 
اقامة العدٌد من المإسسات االمنٌة التً كانت تستند علٌها هذه النخبة لضمان 
استمرارٌة وجودها و بذلك تقوت على حساب المجتمع الذي اصبح اكثر ضعفا , 
و لكونها هً االخرى كسابقاتها من االنضمة السٌاسٌة كانت تفتقر للشرعٌة فً 

كم و حتى ال تتكرر تجارب الحقبة الجمهورٌة االولى من وجودها على سدة الح
انقالبات عسكرٌة متوالٌة قامت هذه النخبة بتشكٌل بنٌة مركزٌة هٌمنت على 
مفاصل الدولة العراقٌة . اما عن سٌاسة هذه النخبة الحاكمة فتجدها سعت الى 
ظاهرة تٌعٌث الجٌش اي تحوٌل الجٌش الى جٌش عقائدي مرتبط بحزب البعث 

هً المإسسة  الحاكم و من هنا نشؤت عالقات تكاملٌة بٌن ثالث مإسسات كبرى
املٌة لطة و مإسسة الدولة و قد ادت هذه العالقات التكالعسكرٌة و مإسسة الس

رة المجتمع من خالل ارتفاع معدالت االنفاق الى بروز ظاهرة جدٌدة هً عسك
نة بقٌة القطاعات العسكري و التضخم العددي فً حجم العنصر البشري مقار

انات , و ضاهرة عسكرة المجتمع استنزفت امك(1)المهنٌة االخرى فً الدولة 
االقتصاد المحلً االمر الذي انعكس سلبٌا فً اضعاف معدالت النمو القطاعً 
لسائر القطاعات التنموٌة و الخدماتٌة االخرى فان فانفاق العراق العسكري عام 

مرات , كذلك و على الرغم من االصالحات  9, افاق انفاقه على التربٌة  1982
التً قامت بها الدولة فً القطاع الزراعً من سٌاسة االصالح الزراعً و التً 

الوقت نفسه حولت الدولة  ت االقطاعٌة الكبٌرة اال انها فًتمثلت فً ضرب الملكٌا
و  الى اكبر مالك تتحكم من خالل القرارات فً االنتاج و االستثمار و التوزٌع

اشة نمط من االقتصاد هش, لقد احدث هذا ال (2)التحكم فً الفائض االقتصادي 
حٌة و اعطائها من نحٌة اخرى دور كفالة المجتمع جوهرٌة فً بنٌة الدولة من نا

متمثال فً طبقته الوسطى العرٌضة حٌث تشتغل معضمها اجٌرة و الصرف علٌه 
القدرة على سحب حقوقه عن الدولة فً اجهزتها البٌروقراطٌة مما اعطاه 

السٌاسٌة و حتى المإسسٌة لقد وضفت كل امكانات الدولة من اجل غاٌة واحدة 
النظام السٌاسً القائم و الحفاض علٌه تحسبا لتصاعد التحدٌات  هً خدمة

البنوٌة الداخلٌة للدولة و الخارجٌة متمثلة بالحروب فضال عن المعارضات 
, و هنا توحدت الدولة مع السلطة و لم تعد الدولة  (3)االجتماعٌة  –السٌاسٌة 

 تتمتع بالصفة . 
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 .  205ص,’ لسلطة فً المشرق العربً المعاصر , مصدر سبق ذكره محمد سراد , النخب و ا (1)

 .  206المصدر نفسه , ص (2)

علً حسٌن , تحدٌات بناء الدولة العراقٌة : صراع الهوٌات و مؤزق المحاصصة الطائفٌة , مركز  (3)

 .  88, ص 2007دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت , 
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صبحت تمثل انعكاسا لمجموعة تسٌدت ابط القانونٌة و انما االمإسسٌة ذات الر

 المجتمع . 

و نخبها فً توفٌر مناخ سٌاسًٌ و  الدولة العراقٌة عندما فشل قادتهالت لقد فش

اقتصادي و اجتماعً مالئم للدخول فً منظومة الدولة الحدٌثة فلم تستطٌع ان 

و لم  سد االرادة العامة فغابت التنمٌة و الهوٌة الوطنٌةتجتبنً دولة مستقرة فً 

ج عناصر االندماج و التشارك ضمن بنٌة اتستوعب التنوع الثقافً و لم تإمن انت

الدولة و افتقدت للحد االدنى من توفٌر االمن والسالمة البنائها و انهكت البالد 

ر مستمدة و المجتمعٌة و حكمت بالتسلط و القه بصراعاتها الخارجٌة و ازماتها

القبلٌة ( فً وجودها و قواتها و متجاوزة لكل  )معتمدة على الجماعات التقلٌدٌة 

المشارٌع الحدٌثة لبناء الدولة المدنٌة . فكان نتٌجة لكل تلك السٌاسات دخول 

الدولة فً مرحلة جدٌدة بفعل العامل الخارجً المتمثل بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

المكونات , و انهٌار هذه الدولة بدأ صراع جدٌد ٌظهر فً العراق بٌن مختلف 

 االجتماعٌة باتجاه بناء الدولة الجدٌدة . 

ؤساوي مع هٌمنت الثقافة العنٌفة على صراع هائل و دٌنامٌكً و احٌانا م و هو

مختلف تكوٌنات المجتمع العراقً , فالصراع على بناء الدولة هو فً جوهرة 

 صراع على هوٌتها و من ٌكسب هذا الصراع هو فً النهاٌة سٌكون االقدر على

 . (1)اٌدولوجٌة الدولة و من ثم هوٌتها 
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 .  9, ص 2009صراع الدولة و الهوٌة فً العراق , مجلة فكر حر , العدد السابع ,  جابر حبٌب جابر , (1)
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 الفصل الثانً

 و دورها  2003التً ظهرت بعد العام  ابرز مالمح النخب العراقٌة

 .  2003المبحث االول : ابرز مالمح النخب العراقٌة التً ظهرت بعد العام 

 العشائرٌة (  –الدٌنٌة  –النخبة المركبة )السٌاسٌة 

دٌنٌة  النخبة المركبة الٌوم هً حصٌلة تفاعل و اندماج بٌن نخب عدة سٌاسٌة و

روف التارٌخٌة التً عاشها العراق , فلم ٌكن القضاء و عشائرٌة و هذا انتاج للظ

العام ٌسمح ان ٌكون هناك نخب مستقلة بل كانت تقترب او تبتعد حسب طبٌعة 

 االنظمة السٌاسٌة التً تعاقبت على حكم العراق . 

فقد تعرضت النخبة الدٌنٌة الى االستبعاد و فً احٌانا كثٌرة الى التصفٌة و خاصة 

قمعا لرموز هذه النخبة , لذلك سابق الذي كان اشد االنظمة فً زمن النظام ال

فلٌس من الغرٌب الٌوم ان نجد المإسسة الدٌنٌة و خاصة الشٌعٌة تصعد لتشكٌل 

جزءا مهما من النخبة المركبة و انعكاس هذا الصعود بارزا على الوضع 

 االجتماعً و السٌاسً من خالل صعود االسالم السٌاسً , و فً جزء من هذه

ى الدٌنٌة التً تحظالنخبة تجده ٌعتمد على النمط او الشخصٌة الكارٌزمٌة 

ٌد من االحزاب االسالمٌة الشٌعٌة و الموروثة كما هو الحال فً العد بالقدسٌة

السنٌة التً استغلت هذه الرموز الدٌنٌة فً التعبئة العاطفٌة للجماهٌر و تحشدهم 

 لتحقٌق مكاسب سٌاسٌة و سلطوٌة .

العشٌرة كقوة ٌعتمد علٌها خاصة فً ضل الظروف التً تمر بها  تكذلك ظهر

حتى الوقت الدولة من ضعف و تراجع قوتها و مع استمرارٌة القٌم العشائرٌة 

االلتزامات المتبادلة ( كل  –التساند االجتماعً  –الحالً من قبٌل ) دفع الدٌات 

التً ٌتزعمها شٌوخ  ذلك جعلها موجودة من خالل التكتالت و الكٌانات السٌاسٌة

عشائر معتمدٌن على نفوذهم العشائري و قدرتهم المادٌة و ابناء عشائرهم فً 

تموٌل حمالتهم االنتخابٌة و مواقفهم السٌاسٌة او حتى الدخول فً صراع مع 

 القوى السٌاسٌة االخرى او الدولة . 

السابق و اصال بقاٌا النظام السٌاسً اما فئات النخبة السٌاسٌة فالبعض منها 

عادت تحت مسمٌات و عناوٌن جدٌدة و البعض االخر كانوا ٌشكلون المعارضة 

السٌاسٌة فً الخارج , و فئة جدٌدة ظهرت فً افق المشهد السٌاسً بعد 

التغٌرات التً حدثت فً العراق , لذلك نجدها لم تستطع ان تإسس لنخبة 

فٌما بٌنها بهدف  بع الشخصً و اخذت تتصارعامإسسٌة و انما غلب علٌها الط

 االستحواذ على السلطة 
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هً المدخل للتمٌز و ففً مجتمعا تقلٌدٌا مثل المجتمع العراقً تكون السلطة 

االمن و الثروة و النفوذ و الوجاهة االجتماعٌة , فقد شهدت فئات النخبة 

السٌاسٌة تقاطعات حادة فً ظل غٌاب االمن و االستقرار و انهٌار مإسسات 

الدولة مما دفع الكثٌر منها نحو المٌل صوب مرجعٌاتها  العراقٌة و الطائفٌة و 

د منها تملك اجنحة مسلحة و منظمة و هنا كان االجتماعٌة و خاصة و ان العدٌ

 بداٌة االنزالق باتجاه العنف االهلً الذي اجتاح العراق . 

عشائرٌة  –دٌنٌة –لذلك ٌمكن ان نرسم خارطة النخبة المركبة بانها قوى سٌاسٌة 

, تمثلت بقوى االسالم  لقومً و الدٌنً المذهبً و االثنًاعتمدت على التنوع ا

ً و القوى الكردٌة حٌث اٌدت هذه االطراف العملٌة السٌاسٌة منذ السٌاسً الشٌع

ثم التحقت بعد ذلك القوى السنٌة و قد البداٌة تحت اشراف االدارة االمرٌكٌة , 

تفاعل الصراع بٌن هذه القوى باشكال سلمٌة عبر المإسسات الدستورٌة او 

ناك قوى خارجها و بشكل عنٌف عن طرٌق التعبئة الشعبٌة فضال عن ذلك ه

وسطٌة و هو اتجاه اصغر ضم حركات لٌبرالٌة وٌسارٌة و قومٌة من المعارضة 

السابقة فً الخارج و قوى الداخل ذات التوجٌهات العلمانٌة , تتطلع لبناء دولة 

مدنٌة و نظام لٌبرالً تتجاوز االسس المذهبٌة و االثنٌة و قد حاولت االنخراط فً 

م تحظ بالدعم الجماهٌري الذي ٌإهلها لتشكل المشروع السٌاسً الجدٌد لكنها ل

 .  (1)جزءا مهما من النخبة المركبة 
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ا , العارف للمطبوعات و منتصر العٌدانً و قٌادات االنتقال و التنمٌة السٌاسٌة العراق و لبنان أنموذج (1)

 .  207-99, ص 202
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 النخبة االقتصادٌة ) الطارئة (
تغٌرت بعض المالمح االقتصادٌة فً العراق فعلى الرغم من انه  2003بعد العام 

ال ٌزال ٌتسم باالقتصاد المركزي الذي ٌعتمد اساسا على الربع النفطً و انحسار 

ماده االستٌراد فً اشباع حاجته الغذائٌة اذ القطاعات االنتاجٌة و الزراعٌة و اعت

رأس مالٌة الدولة هً المهٌمنة , اال ان التغٌٌرات السٌاسٌة اخذت الدولة الى 

اجراء تغٌٌرات هٌكلٌة فً االقتصاد و التً ابتدأتها سلطة االئتالف المإقتة 

باالتجاه نحو اقتصاد السوق . لكن هذا االنتقال نحو اقتصاد السوق لم ٌشمل 

االقتصاد الكلً , و انما اقتصر على التحرر المالً الواسع و خلق سوق مالٌة 

فً التجارة الخارجٌة , فً حٌن لم تشهد عناصر االقتصاد توازي تحرر منفلت 

االنتقالً االصغر الى اي حراك ممكن ان ٌتكامل مع التحرر المالً سواء فً 

مة على الموازنة العامة خصخصة المشارٌع العامة , او حتى فرض القٌود الصار

لتعظٌم الحوافز التً تإدي الى زٌادة الكفاٌة االنتاجٌة او التحول االمثل للموارد , 

او حتى اقامة اطار قانونً و مإسسً ضامن لحقوق الملكٌة و على وفق االنتقال 

 .  (1)او التحول الشامل الى اقتصاد السوق الحر 

اب الرإٌة بشان المذهب العراق من غٌو فً مثل هذه الضروف التً ٌشهدها 

االقتصادي الذي تتبانه الدولة , و انعدام االمن و االستقرار و ضعف القانون و 

تفشً ظاهرة الفساد االداري , ظهرت العدٌد من المجامٌع التً تمارس العدٌد من 

انشطة الظل غٌر المحكوم بضوابط و تشرٌعات , فهً فئات طفٌلٌة لم ٌكن لها 

اقتصادٌة او اكادٌمٌة تراكمت لدٌها رأس مالٌة ضخمة مقابل ازدٌاد خلفٌة 

التفاوت االقتصادي و االجتماعً مع اعداد كبٌرة جدا من ابناء الشعب العراقً و 

تفاقم البطالة . و قد استطاعت هذه الفئات الجدٌدة فً االنتقال االقتصادي ان 

طاء ٌحمٌها من المسائلة تستفٌد من عالقاتها باصحاب القرار لكً توفر لها غ

ذات هوٌة واضحت المعالم القانونٌة , لذلك لم تستطٌع ان تشكل نخبة اقتصادٌة 

تستطٌع ان تإثر فً سٌاسة الدولة من خالل المساهمة فً معالجة االزمة 

 ( . 2)البنٌوٌة لالقتصاد الرٌعً
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استقطاب مالً ام اغتراب اقتصادي ,  –مظهر محمد صالح , اشكالٌة االقتصاد االنتقالً  (1)

                                    16/6/2012منشور على شبكة االقتصادٌٌن العراقٌٌن فً 

http://iraqiconomists.net 

, مجلة مدارك , السنة شهاب احمد الفضلً , االقتصاد العراقً و التحوالت السٌاسٌة  (2)

, منشور على االنترنٌت                                                                 10و 9الرابعة , العددان 

www.madarik.net 
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 النخبة المثقفة 

ان مفهوم النخبة المثقفة مفهوم واسع ٌمتد لٌشمل المجتمع باكمله , و من ٌعمل 

بالثقافة بما فٌها من رموز و فن و علم و فالسفة و كتاب و من هنا تؤتً قوة هذه 

النخبة اذا ما ارادت ان تكون جزءا مهما فً بناء الدولة , لكن النخبة المثقفة 

 لواقع المجتمعً الذي مر به العراق . العراقٌة كانت وال تزال ناتج ظروف ا

فهً غٌر قادرة على ان تإثر فً الرأي العام و تعده بالحقائق و الوعً فً 

محاسبة المسإولٌن فً المجتمع على ما ٌقومون به من اعمال تجاه مجتمعه , 

الن المثقفٌن غٌر منتظمٌن على شكل تكتل جمعً منسق بل منتشرٌن بٌن طبقات 

هذه الحالة ال ٌكون لهم تؤثٌر على سٌاسة بلدهم االقتصادٌة او و ازاء المجتمع 

 .  (1)السٌاسٌة , و لٌس لهم تؤثٌر على الرأي العام فهم ال ٌبذلون جهدا فً ذلك 

 فقد اتخذت النخبة المثقفة الٌوم احد الخٌارٌن : 

موقف االلتحاق بالسلطة من منظور خدمتها و العمل تحت اشرافها و فً  -1

هذه الحالة ٌتحول المثقف الى موظف او خبٌر فنً ٌقدم خبرته للسٌاسً 

البٌروقراطً لكن لٌس له اي دور انضاج القرار و المشاركة فٌه سواء كان ذلك 

الموقف  و هذاعلى مستوى الرأي العام ام على مستوى االحزاب او الدولة 

 ٌضمن الحد المناسب من الرفاه المادي و ربما الحماٌة الذاتٌة . 

او موقف االنكفاء على الذات و على العمل الثقافً االبداعً و البحث  -2

 .  (2)العلمً المتجرد عن اي التزام اجتماعً او سٌاسً 
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 .  104معن خلٌل عمر , علم اجتماع المثقفٌن , مصدر سبق ذكره , ص (1)

برهان غلٌون , تهمٌش المثقفٌن و مسؤلة بناء النخب القٌادٌة , مركز دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت , ط  (2)

 .  118-85, ص 1991,  1
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 النخبة العسكرٌة
اختلفت الظروف التً تشهدها النخبة العسكرٌة الٌوم فً العراق  عما كان علٌه 

,فالعراق كان اول دولة فً  1921الوضع منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة عام 

 1936الشرق االوسط ٌشهد انقالبا عسكرٌا فً مرحلة مابعد االستعمار فً عام 

فً سٌاسة الدولة وقامو رئٌسا  صاروا محوراومنذ ذلك الوقت فان ضباط الجٌش 

,وقامو بعدد من االنقالبات خالل العقد 1958بالقضاء على النظام الملكً عام 

دم الى ابعاد الجٌش عن السٌاسة واستخالتالً اال انه وبعدها سعى حزب البعث 

حة وتجمٌد قادة الجٌش من روابط العائلة والعشٌرة لكسر وحدة القوات المسل

 1988لحزب البعث وربط القٌادات العلٌا بالنخب الحاكمة وبحلول عام  الموالٌن

ملٌون  127فقد قدر حجمه بحوالً كان العراق ٌمتلك رابع اكبر جٌش فً العالم 

 شخص .

انتهى تؤثٌر الجٌش على سٌاسة الدولة بعد قرار سلطة  2003لكن بعد العام 

لبالد فً منعطف خطٌر االتالف المإقت بحل مإسسات الجٌش مما دفع بدخول ا

من اعمال العنف والتمردات ,وبعد اعادة تشكٌل الجٌش لمواجهة هذه االزمات 

دخل الجٌش ضمن فؤت النخبة المركبة واصبحت نخبة تعمل ضمن خلفٌتها 

السٌاسٌة والدٌنٌة والقبلٌة على حساب خلفٌته المهنٌة ودخل عامل التنوع الدٌنً 

فً حساباتها العسكرٌة , واستعمل الجٌش  والمذهبً والقومً والعراقً بشدة

من قبل القوى السٌاسٌة فكانت النتائج نخبة  ٌةكؤداة لغرض السلطوٌة التنافس

 (1)عسكرٌة ضعٌفة تابعة للنخبة المركبة .

 

 

 

(1)Toby Dodg,state and society in Iraq ten years after regime change:the rise of a 

new authoritarianism, journal of interntional affairs,NO2,vol.2013,p200 
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 الفصل الثالث
 مخرجات النخبة والتً شكلت تحدٌات لعملٌة بناء الدولة

المبحث االول : ابرز هذه المخرجات وهً ) الفساد االداري و المالً و 
المحاصصة و ازمة الحكم و المشاركة السٌاسٌة و انعدام االمن و االستقرار و 

 االقتصاد الرٌعً ( 
 الفساد االداري و المالً 

ٌوجد الفساد بمخلف انواعه فً كل المجتمعات , اال ان نسبته تختلف من مجتمع 
عموما فً خر و حسب الضروف التً ٌمر بها , و الفساد ظاهرة تزداد الى آ

بة الفساد فٌه أعلى واحد من هذه البلدان التً تشكل نسالبلدان النامٌة , و العراق 
المراتب , و هذا ما اشارت الٌه التقارٌر السنوٌة للمنظمة الثقافٌة العالمٌة من ان 

 2003لعالم , خاصة بعد العام العراق ٌقع ضمن الدول االكثر فسادا فً ا
 لدولة تمخضت عنها آثار اقتصادٌة وفالتغٌرات السٌاسٌة التً مرت بها ا

اجتماعٌة و امنٌة شكلت تحدٌات عصفت بمسارات بناء الدولة , وٌشٌر الفساد 
, و ابرز انواع ( 1)الى اساءة استعمال السلطة العامة لتحقٌق مكاسب خاصة  

 الفساد التً ظهرت هً : 
الفساد االداري و هو استغالل المنصب العام لالثراء الخاص او تقدٌم تسهٌالت  -

 –غٌر مشروعة مقابل معٌن و هناك صور متعددة للفساد االداري منها ) الرشوة 
 االحتٌال ( 

الفساد السٌاسً و هو السلوك القائم على االنحراف عن الواجبات الرسمٌة  -
غل هذا المنصب ٌتم باالنتخاب ام بالتعٌٌن المرتبطة بالمنصب العام سواء اكان ش

 . ( 2)فً تحقٌق مصلحة خاصة 
الفساد المالً و ٌتمثل بمخالفة الظوابط و االحكام المالٌة و التحاٌل على قوانٌن  -

 الرقابة المالٌة السائدة فً مإسسات الدولة . 
تً و لعل الفساد االداري و المالً اكثر خطورة كونه ٌمارس من قبل الجهات ال

تدٌر البلد و المسإولة عن حفظ امنه و استقراره و حماٌة مصالحه من العبث و 
 ال سٌما بعد تسرب الفساد الى المإسسات العسكرٌة و االمنٌة .

كانت بشؤن المعونات التً  2003و اولى حاالت الفساد التً ظهرت بعد عام 
 تلقاها 
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سالم محمد عبود , ظاهرة الفساد االداري و المالً مدخل استراتٌجً للمكافحة , جامعة بغداد ,  (1)
 .18, ص 2011

السٌاسً فً العراق , مجلة دراسات سٌاسٌة , بٌت حكمة ,  لمٌاء محسن , الفساد االداري و (2)
 . 30, ص 2009,  14العدد 

 . 148, ص 2013داخل حسن جرٌو , العراق فً سنواته الصعبة , دار دجلة , عمان ,  (3)
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العراق من  الكثٌر من دول العالم و التً كانت تصب فً صندوق اعادة اعمار 

, و التً ظاعت بٌن حقبة سلطة االدارة االمرٌكٌة للعراق فالصراع  (1)العراق 

على السلطة و انعدام االمن و انتشار مظاهر الفوضى و االقتتال الداخلً عزز 

الغٌاب التام الي رقابة حكومٌة على مصٌر هذه المعونات . و من االسباب التً 

الرقابٌة ذات الصالحٌات ادت الى انتشار ظاهرة الفساد فً العراق غٌاب االجهزة 

و السلطات الكافٌة التً تإهلها الستعمال القانون فً التطبٌق و المحاسبة , 

فاالجهزة الرقابٌة فً العراق و المتمثلة بهٌئة النزاهة العامة , و دٌوان الرقابة 

و دائرة المفتش العام ٌنتهً دورها بمجرد االعالن عن حاالت و نسب المالٌة 

ر فً المال العام فً مإسسات الدولة , و كذلك ضعف االجراءات الفساد و المصد

القانونٌة و العقوبات بٌن المفسدٌن بسبب تدخل االحزاب السٌاسٌة فً عمل 

اجهزة الدولة للعدٌد من هذه الحاالت , كما حدث فً وزارة التجارة و الكهرباء و 

خارج البالد او الدفاع و غٌرها حٌث انتهت هذه القضاٌا بهروب المدانٌن الى 

تبرئتهم و غلق قضاٌا الفساد , و ذلك للحفاظ على سمعت هذه االحزاب دون 

االخذ بالحسبان الخسائر التً تكبدتها الدولة بمالٌٌن الدوالرات و هذا ناتج عن 

ضعف مإسسات الدولة خاصة السلطة القضائٌة و غٌاب الشفافٌة و الخوف من 

معدالت العنف مما ٌهدد استقرار البالد , محاسبة المفسدٌن و بالتالً ارتفاع 

كذلك من اسباب الفساد ما ٌتعلق بمسؤلة اختٌار االشخاص من اصحاب الكفاءة و 

االختصاص فً المكان المناسب و التً غالبا ما تتم على وفق نظام المحاصصات 

 . (2)توافقٌات السٌاسٌة لالطائفٌة و المستوٌات و ا
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مدحت كاظم , الفساد االداري و المالً فً العراق : اسبابه و تؤثٌراته االقتصادٌة و االجتماعٌة و  (1)

 حته , بحث منشور على االنترنٌت :مكاف سبل

http://www:iraqieconomists.net 

علً احمد فارس , حل االزمات : الفساد االداري نموذجا , مركز المستقبل للدراسات و البحوث على  (2)

 االنترنٌت 

www.mcrs.net 

 

(29) 

http://www:iraqieconomists.net
http://www:iraqieconomists.net
http://www.mcrs.net/
http://www.mcrs.net/


 

 

  المحاصصة
ٌمثل تحدي المحاصصة احد التحدٌات الخطٌرة ة المإثرة على بناء الدولة اذ 

و شكلت نهجا فً توزٌع وادارة  2003برزت هذه الظاهرة فً العراق بعد عام 

المناصب العلٌا فً الدولة على اساس طائفً و قومً على الرغم من عدم وجود 

المحاصصً ,  ٌقضً بتوزٌع هذه المناصب باالسلوباي نظام نص دستوري 

و رئاسة الوزراء للشٌعة و رئاسة فمثال اصبحت رئاسة الجمهورٌة لالكراد

البرلمان للسنة . وهذه المحاصصة بنٌت على اساس االستقطاب المجتمعً 

العمودي و الخطاب السٌاسً المحدود بشرٌحة اجتماعٌة معٌنة و قائم على 

بط االولٌة و تعظٌمها على حساب الرابط الجمعً الوطنً مما اساس احٌاء الروا

ٌخلق حالة من التمزق العاطفً و ٌغٌب المستوى المعنوي من الهوٌة الوطنٌة و 

. و كان العتماد المحاصصة فً توزٌع (1)ٌجعلها ممزقة بٌن والءات متعددة 

قوى االدوار السٌاسٌة نتائج سلبٌة فقد عمقت حالة الصراع بٌن مختلف ال

السٌاسٌة من اجل االستحواذ على اكبر قدر ممكن من التوزٌعات المحاصصٌة مما 

فً مختلف مإسسات الدولة و شدة االنسجام اثر بشكل كبٌر على مستوى االداء 

الداخلً و عرقل عملٌة اتخاذ القرارات المشتركة خاصة فً المإسسة التشرٌعٌة 

كلت التحدي االكبر لكونها هً و التنفٌذٌة التً مثلت مخرجات المحاصصة و ش

التً تتولى عملٌة بناء الدولة , كما ان اصحاب المناصب العلٌا فً الوزارات و 

المإسسات و الهٌئات الحكومٌة اصبح لكل منهم مرجعٌته التً تمثل حزبه الذي 

رشحه حسب نظام المحاصصة الطائفٌة و القومٌة , لذا نجد ان الوزٌر مثال ٌكون 

 .  (2)ه اكثر من تحقٌق المصلحة العامة و مرجعٌتهحرٌص خدمة حزب
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اشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة و انعكاسها على التجربة العراقٌة , مجلة ٌاسٌن سعد محمد ,  (1)

 . 66, ص 2009, 72المستنصرٌة للدراسات العربٌة و الدولٌة , العدد 

 4270فاخر جاسم , الطائفٌة و انهٌار الدولة العراقٌة  الحدٌثة , موقع الحوار المتمدن , العدد (2)

 ,2013 . 
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 ازمة الحكم و المشاركة السٌاسٌة 

و المكون من  2003بدأت ازمات الحكم بالعراق بتؤسٌس مجلس الحكم بعد عام 

شخصٌة , و تمثلت اولى المهام التً كلف بها من سلطة االئتالف المإقت فً  25

رٌة تكون مهمتها وضع وضع قانون دستوري جدٌد من خالل انتخاب لجنة دستو

دستور ٌعرض على الشعب فً استفتاء و بعد الموافقة على الدستور ٌتم اجراء 

انتخابات تعددٌة , ومن ثم تنتقل السٌادة من سلطة االئتالف المإقتة الى الحكومة 

العراقٌة الجدٌدة , و هنا سرعان ما ظهرت المشكالت مع قٌام كل مجموعة من 

السنة االكراد ( بطرح مطالٌبها و  –الث ) الشٌعة الرئٌسٌة الثالمجموعات 

.  (1)عرض رإٌتها الخاصة عن الكٌفٌة التً ٌجب ان ٌكون علٌها مستقبل البالد 

فتشكٌلة المحاصصة لمجلس الحكم و الذي نسجت على منواله كل التشكٌالت و 

التشرٌعات السٌاسٌة و شكل الدولة و فلسفة الدستور و التمثٌل فً الحكومة و 

هٌئاتها و البرلمان و هٌئة رئاسته  و لجانه التً اعتمدت الشكل التوافقً بٌن 

 .  (2)ات متكررة مكونات سٌاسٌة مجتمعٌة , ذلك المسار خلق ازم

اول االزمات التً ظهرت هً التعارض بشؤن اآللٌة التً ٌجب ان تدار بها البالد 

مما ادى الى انقسام القوى السٌاسٌة بٌن مإٌد و معارض للعملٌة السٌاسٌة 

الجدٌدة فً العراق , و تطرف بعض القوى الرافضة للعملٌة السٌاسٌة الى 

ا و اهدافها و هذا الواقع استعمال السالح بوصفه بدٌل عن الحوار لتحقٌق مطالبه

شكل تحدي لمشروع بناء دولة مدنٌة حدٌثة . و ظهرت االزمات فً عملٌة ادارة 

و حكم البالد من خالل محورٌن مثلت تحدٌات داخلٌة و تحدٌات خارجٌة عرقلت 

عملٌة بناء دولة ذات مإسسة سٌاسٌة تتمثل باقامة مإسسات فاعلة و قادرة 

القٌمة و االستقرار و بالتالً اكتساب شرعٌة ذاتٌة  ٌعتد به منعلى اكتساب قدر 

 .(3)تمثل جوهر عملٌة بناء الدولة 
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جارٌت ستانفٌلد , العراق : الشعب و التارٌخ و السٌاسة , مركز االمارات للدراسات و البحوث  (1)
 ,  187, ص 2009االستراتٌجٌة , ابو ظبً , 

ٌاسٌن سعد محمد , اشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة و انعكاسها على التجربة العراقٌة , مصدر  (2)
 . 63سبق ذكره , ص

 . 17, ص 1985ظرٌات النظم السٌاسٌة , وكالة المطبوعات , الكوٌت , كمال المنوفً , ن (3)
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 انعدام االمن و االستقرار

ان انعدام االمن واالستقرار فً العراق شكل ظاهرة امنٌة ذات اسباب سٌاسٌة 

تمثلت بالصراع على السلطة و الثروة فً الداخل هذا من جانب , و  تنامً 

ظاهرة االرهاب عالمٌا من جانب آخر , شكل عبئا خارجٌا ٌلقً بضالله على 

 2003لذي شهد بعد عام المناطق التً تفتقر لالستقرار السٌاسً و منها العراق ا

فراغا سٌاسٌا و امنٌا تمثل بانهٌار الدولة و حل جمٌع المإسسات االمنٌة مما 

اعطى فرصة كبٌرة لالرهاب الخارجً للتوغل و الثؤثٌر بصورة كبٌرة . و فً 

ال ٌمكن الحدٌث عن اي بناء للدولة ظروف انعدام االمن و االستقرار و التخرٌب 

فً ظل ظروف تتزاٌد فٌها معدالت القتل و التهجٌر و على وفق االسس السلٌمة 

اعمال العنف و التخرٌب , و ٌمكن تفسٌر هشاشة الوضع االمنً فً العراق الى 

 :( 1)عاملٌن 

االول ٌتمثل فً ضعف القوات االمنٌة العراقٌة , فنجاح الجماعات المسلحة فً  -

دي لها او احباطها تنفٌذ عملٌاتها و عدم قدرة قوات االمن العراقٌة على التص

 ٌعنً عملٌا ضعف قوات االمن .

العامل الثانً ٌتمثل بحساسٌة الوضع االمنً لعالقات العراق مع كل او بعض دول  -

ٌتوقف بدرجة كبٌرة على مدى ضبط الجوار فٌما ٌتحقق من امن داخل العراق 

 هذه الدول لحدودها مع العراق . 
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ت و القوى المإثرة فٌه , بٌ 2003خٌري عبد الرزاق  جاسم , نظام الحكم فً العراق بعد  (1)

 . 252, ص 2012الحكمة , بغداد , 

(32) 



 

 

 االقتصاد الرٌعً * 

ٌعانً االقتصاد العراقً من اشكالٌات و تحدٌات و اختالالت واسعة االسباب داخلٌة 

على الرغم من و اخرى خارجٌة فهو ال ٌزال اقتصاد رٌعً ) احادي الجانب ( 

فعملٌة تحدٌد فلسفة  توافر الموارد العدٌدة و المتنوعة و االمكانٌات المتاحة ,

النظام االقتصادي و توجهاته و تحدٌد دور الدولة فً ادارة االقتصاد و السٌاسات 

امر فً غاٌة االهمٌة و الضرورة فً العراق , و االقتصاد الرٌعً هو الذي ٌعتمد 

على جانب واحد فً االقتصاد فقد ٌكون مادة خام او من ضرائب تفرض على 

ان الدولة الرٌعٌة تعتمد على دخل ال ٌتم الحصول علٌه  تحوٌالت من الخارج , اي

. كما ان االقتصادٌات الرٌعٌة ال تشجع على اقامة (1)عن طرٌق االنتاج و العمل 

لبناء اجهزة مإسسات دٌمقراطٌة الن الحكام من اجل حماٌة مصالحهم ٌتوجهون 

فً مراحل الوفرة الرٌعٌة ٌتجهون نحو اثارة المنازعات و امنٌة , كما انهم 

الحروب . و ما دام المواطنون ال ٌسهمون فً المالٌة العامة اي فً مختلف اشكال 

الضرائب فان الضغوط على الحكومات من دافعً الضرائب غٌر موجودة , و لهذا 

موعات تقوم السلطة الحاكمة و لٌست الطبقات و الفئات االجتماعٌة او مج

الشركات او التجار بالدور الرئٌسً فً الثؤثٌر فً الفعالٌات االقتصادٌة و 

االجتماعٌة و السٌاسٌة فً البالد , و مصدر القوة الرئٌسٌة فً العراق هو الثروة 

و ما تزال تتمسك بها و تستعملها . فقد ربط النفطٌة التً كانت السلطة الحاكمة 

هٌر بعجلته , حٌن اصبحت الدولة رب العمل االكبر االستبداد النفطً العراقً الجما

منذ خمسٌنٌات القرن الماضً و حتى الٌوم , فتشكلت فً كنف االستبداد النفطً 

ثقافة رٌعٌة حولت المجتمع العراقً من مطالب بحقوقه فً ثرواته الى مجتمع 

 . (2)ٌنتظر الصدقات و الحسنٌات من الدولة 
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  كان ال بد من التطرق للجانب االقتصادي لكون العراق بلد رٌعً احادي االقتصاد )النفط ( فؤثر

لى شكل و مركزٌة الدولة حٌث ارتبط االستبداد تصاعدٌا مع ارتفاع معدالت ذلك بشكل كبٌر ع

 . النفط 

علً عبد الهادي , نحو استراتٌجٌة فعالة للتنمٌة االقتصادٌة فً العراق , مجلة جامعة االنبار  (1)

 .  42, ص 2012,  9, العدد  4للعلوم االقتصادٌة و االدارٌة , المجلد 

االقتصاد السٌاسً المتنامً قوة النفط فً العراق : مرحلة حاسمة , صبري زاٌر السعدي ,  (2)

 . 57, ص 2010, 378مجلة المستقبل العربً , بٌروت , العدد
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 المبحث الثانً

 مناقشة التساإالت و نتائج الدراسة

 اوال : مناقشة تساإالت الدراسة 

ما طبٌعة العالقة بٌن النخبة و الدولة منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة فً  -

 .  2003و حتى سقوط النظام السٌاسً السابق فً  1921

شكلت العالقة بٌن النخبة و الدولة بعد تؤسٌسها البداٌة الحقٌقٌة الزمة الدولة 

نفسها , و ذلك الرتباط النخبة خاصة العسكرٌة و المتكونة من الظباط الشرٌفٌن 

فً تلك الحقبة بالملك الجدٌد و سعٌها للمحافظة على وجوده اكثر من سعٌها نحو 

ة فرق تسد من خالل فك االرتباط بٌن بناء دولة فعلٌة , فقد عمدت الى سٌاس

النخبة العشائرٌة و النخبة الدٌنٌة خاصة الشٌعة منها , الضعاف دورها و تؤثٌرها 

و تقوٌة بعضها على االخر اذ اتضح ذلك من خالل بعض فً الشارع العراقً 

 –االجراءات التً اتخذها الملك و نخبته لصالح تعزٌز المواقع االجتماعٌة 

و  1932موز النخبة العشائرٌة من قبٌل سن قانون اللزمة عام السٌاسٌة لر

و غٌر ذلك , فقد كانت العالقة بٌن الملك و نخبته  1938قانون التسوٌة عام 

العسكرٌة و النخبة العشائرٌة عالقة مساومة و لم تكن تمثل الدولة العراقٌة آنذاك 

هذه النخبة بعٌدة عن اكثر من وسٌلة للحفاظ على وضعهم و مكانتهم , لذلك كانت 

حقٌقة تغٌر مما كان علٌه الوضع اٌام الدولة العثمانٌة , فالوضع احداث اصالحات 

الطائفً و االثنً ظل هو السائد , و لم تظهر هوٌة وطنٌة جامعة لكل تعددٌة 

فً المجتمع العراقً , و استبعدت العدٌد من القوى االجتماعٌة من المشاركة 

ل بالعقد االجتماعً بٌن تم االقتصار على قوى بعٌنها اخ دارة مإسسات الدولة وا

الدولة و مكوناتها فكان بداٌة االنزالق نحو التوترات السٌاسٌة و االجتماعٌة , و 

 على السلطة . ٌناصبح شكل الدولة من شكل و اٌدولوجٌة القابض
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دولة و و بعد انتهاء العهد الملكً سٌطرت المإسسة العسكرٌة بظباطها على ال 

قلبت بنى الدولة و تشكٌالتها االجتماعٌة التً ٌفترض ان تكون مدنٌة الى دولة 

ذات انظمة حكم سلطوٌة ٌطغى علٌها نفوذ العسكر من خالل تولً ) العسكر ( 

باسلوب ذي صفه للعدٌد من المناصب السٌاسٌة المهمة فً الدولة و ادارتها 

كذلك لم تختلف ورا لٌس بدورها عسكرٌة عندما بدأت النخبة العسكرٌة تاخذ د

 عن المرحلة الملكٌة السابقة فً انها لم تحقق التكامل الوطنً .

فضلت العدٌد من القوى االجتماعٌة بعٌدة عن الدولة مما اضعف البناء 

لتجسٌد  1968المإسساتً , وهو ما ٌفسر ظهور سلطة الحزب الواحد عام 

السلطة المعتمدة على نظام االسرة الواحدة بعٌدا ً عن المإسسات السٌاسٌة , 

ظام كان النولكً تختصر الدولة ومإسسساتها بشخص من ٌتولى قٌادتها 

الدولة سٌاسٌاً  واقتصادٌا ً واجتماعٌا ً , فالبناء الشمولً هو من سٌطر على 

المركزي للدولة تزامن مع سٌادة االستبداد السٌاسً ووظف كل امكانات الدولة 

من اجل حفظ هذا النظام السٌاسً الذي كان قائدا ً على اساس الهٌمنة ولٌس 

لة مع السلطة ولم تعد الدولة ودالتماعً فكانت النتٌجة ان توحدت العقد االج

 تتمتع بالصفة المإسساتٌة ذات االستقاللٌة القانونٌة . 

نخب ؟ وهل هً  2003ما النخب التً ظهرت واصبح لها دور بعد عام 
 جدٌدة ام ان لوجودها جذور تمتد الى مراحل سابقة ؟ 

 بعد سنوات عدٌدة من تسٌد نظام االسرة الواحدة بشخص من تزعم السلطة

نخب كانت محظورة  2003والدولة واختزال كل انواع النخبة , ظهرت بعد عام 

من ممارسة دورها لٌشكل البعض منها نخبة مركبة من خالل تنازع القوة او 

محاولة تقاسمها اما باالندماج او بالصراع فٌما بٌنها لتظهر النخبة السٌاسٌة 

 , والدٌنٌة والعشائرٌة كونها النخبة المركبة الٌوم 
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فٌما التزال هناك نخبا ً بعٌدة عن دورها المفترض فً بناء الدولة خاصة فً هذه 

 من التغٌٌر وهً النخبة المثقفة التً كانت والتزال ذات دور محدود ,المرحلة 

فً الوقت نفسه لم تكن النخب العسكرٌة بؤفضل حال عن سابقاتها حٌث دخل فً  

حسابها عامل االختالف الطائفً واالثنً والقومً فؤصبحت قٌاداتها تعمل ضمن 

كبٌرا ً فً اجندات النخبة المركبة مما جعل منها نخبة تابعة وهذا شكل تغٌرا ً 

نخبة االقتصادٌة فلم ٌكن لها دور  , اما التارٌخها منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة 

فعلً ٌذكر خالل عملٌة بناء الدولة منذ التؤسٌس ولعل ذلك امر طبٌعً فً ظل 

ٌمكن ان نطلق  2003الدولة ذات االقتصاد المركزي , لكن الذي ظهر بعد عام 

علٌه بالخبة الطارئة التً استغلت مرحلة االنفتاح على اقتصاد السوق 

ٌن االقتصادٌة وهً االخرى بعٌدة عن مشروع بناء والخصخصة وضعف القوان

 الدولة . 
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 ؟  2003هل ساهمت النخبة فً عملٌة بناء الدولة بعد عام 

لدور النخب الٌوم فً عملٌة بناء الدولة بعد مرحلة التغٌٌر من خالل الدراسة 

العراق والتطرق البرز الٌات البناء نجد ان النخبة المركبة التً التً مر بها 

تتقاسم القوة فٌما بٌنها لم تستطع ان تساهم بشكل جدي فً عملٌة البناء وقد 

تراوحت العالقة فٌما بٌنها بٌن الشد والجذب والتحالف والصراع , وعلى الرغم 

ٌفترض ان تكون ناجحة  من انها اعتمدت الٌة التوافق فً ادارة الدولة وهً الٌة

فً الظروف االستثنائٌة التً تمر بها الدولة بعد ازمنة الحروب او التغٌٌرات 

السٌاسٌة المفاجئة والنزاعات المسلحة اال انها فشلت بسبب تقاطع مصالحها 

’ الخاصة واجنداتها التً فً كثٌر منها تمثل اجندات لدول اقلٌمٌة مجاورة ودولٌة 

ُ  وعرقٌا ً وابرز فقد انتج التوافق ا لسٌاسً للدولة العراقٌة تقسٌما ً طائفٌا ً

الذي   2005مإشرات التقاطع واالنقسام ظهرت فً صٌاغة دستور العراق لعام 

عكس حالة االنقسام والتقاطع بٌن النخب التً تولت صٌاغته , وفقد بذلك 

ة من نوعها االجماع والتؤٌٌد الكافً من كل القوى , وجاء الدستور بفٌدرالٌة فرٌد

اكثر من كونها تبنً دولة قوٌة ذات هوٌة وطنٌة واحدة , كما تعزز االنفصال  

انها احد اسباب ضعف الهوٌة الوطنٌة ٌكمن فً النخب نفسها من خالل مشارٌعها 

مرتبطة بجهات خارج جغرافٌة العراق  تكون  القومٌة او الدٌنٌة التً عادة ما

لوطنٌة , وفً ظل ظروف الخالف التً والتً تروح لها كبدٌل عن الهوٌة ا

والدولة كان البد من دور اٌجابً للنخب ٌحد من الخالف عصفت بالمجتمع 

بعٌدة عن لغة تقاسم الحصص واالنقسام ومن خالل مصالحة وطنٌة حقٌقٌة 

وتساوي المنافع كشرط الدارة وبناء الدولة , فكانت نتٌجة المصالحة الوطنٌة 

طن من جراء تداعٌات االزمات والتوترات وتطٌل ضعف الدولة وانهاك الموا

تشرٌع وتنفٌذ المشارٌع االستراتٌجٌة نتٌجة للتعارض بٌن النواٌا المعلنة لدعاة 

المصالحة الوطنٌة وبٌن رغباتهم الحقٌقٌة فلم تنتج المصالحة الوطنٌة مرجعٌة 

 وطنٌة عراقٌة فً مواجهة وحل االزمات التً تمر بها البالد . 
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 ثانٌاً  : نتائج الدراسة 

 توصلت دراستنا للنخبة الى :

ولحد االن سواء اكانت فً لم تستطع هذه النخب منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة   .1

مواقع السلطة الرسمٌة ذات القرار او التً خارج السلطة من بناء دولة ذات 

الى ما عمدت هذه النخب نواهوٌة وطنٌة جامعة لكل تعددٌة المجتمع العراقً 

انبعاث هوٌات فرعٌة ذات شكل سٌاسً دٌنً قومً فشكلت هذه الهوٌات 

الفرعٌة استقطابات عمودٌة مما اضعف ذلك من روح المواطنة وتنامى الوالء 

للطائفة والعشٌرة والمذهب على حساب الوالء للوطن والدولة وذلك الرتباط 

 ودولٌة .ٌة مصالح واٌدولوجٌات هذه النخب بمشارٌع واطراف خارجٌة اقلٌم

افرزت النخبة خالل عملٌة بناء الدولة العراقٌة الجدٌدة مخرجات سلبٌة تمثلت  .2

بالفساد االداري والمالً والمحاصصة وانعدام االمن واالستقرار وازمات 

الحكم وغٌرها ووجود مخرجات مثل هذه تعرقل بناء أي كٌان ما , فماذا ٌكون 

 ثة . الحال اذا كان ذلك بناء دولة مدنٌة حدٌ

 التوصٌات 

العشائرٌة ( اعادة النظر فً  –الدٌنٌة  –على النخبة المركبة ) السٌاسٌة  .1

طرٌقة ادارتها للدولة , من خالل اعتماد االطر المإسسٌة والقثانونٌة 

 والتخلً عن النزاعات الطائفٌة والقومٌة . 

فتح المجال امام كل النخب للمساهمة فً عملٌة بناء الدولة كالنخبة المثقفة  .2

 وعدم االقتصار على نخب محدودة . 

على النخب فً مراكز صنع القرار معالجة القضاٌا الخالفٌة فً الدستور  .3

بما ٌضمن تحقٌق المصلحة الوطنٌة وبناء الدولة وفق االسس القانونٌة 

 السلٌمة . 

االكادٌمٌة التً تسعى الى دراسة النخب العراقٌة من اجل دعم الدراسات  .4

 اثراء دراسة الظاهرة النخبوٌة . 

 

(38) 

 



 

 

 المصادر العربٌة 

عقٌل حسٌن عقٌل , فلسفة مناهج البحث العلمً , مكتبة مدبولً , القاهرة  .1
1999 . 

توم بوتوسور , الصفوة والمجتمع , ترجمة محمد الجوهري واخرون , دار  .2
 . 1988الجامعٌة , االسكندرٌة , المعرفة 

احمد زكً بدوي , مجمع مصطلحات العلوم االجتماعٌة , مكتبة لبنان ,  .3
 .  1986بٌروت , 

حسٌن عبد الحمٌد رشوان , فً القوة والسلطة والنفوذ , مركز االسكندرٌة  .4
 .  2007للكتاب , 

معن خلٌل عمر , علم اجتماع المثقفٌن , دار الشروق للنشر , عمان  .5
2009  . 

علً حرب , اوهام النخبة او فقد المثقف , المركز الثقافً العربً , الدار  .6
 .  2012,  5البٌضاء , الطبعة 

سٌكولوجٌة النخبة العلٌا والزعامة / مإسسة شباب هشام محمود االقداحً  .7
 .  2009الجامعة , االسكندرٌة , 

معهد االنماء محمد مراد , النخبة والسلطة فً المشرق العربً المعاصر ,  .8
 .  1996العربً , بٌروت , 

ناجً صادق شراب , السٌاسة دراسة سوسٌولوجٌة , دار الجلٌل للطباعة  .9
 .  1984والنشر , دمشق , 

 2محمد علً محمد , اصول االجتماع السٌاسً , القوة والدولة , ج .10
 .  1989, دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌة , 

ترجمة فاٌز الصباغ , المنطقة  انتونً غدنز , علم االجتماع , .11
  2005العربٌة للترجمة , بٌروت , 

حلٌم بركات , المجتمع العربً المعاصر , مركز دراسات الوحدة  .12
 .  2008العربٌة , بٌروت  

واعادة تركٌبها فالح عبد الجبار , شٌوخ واٌد لوجٌن , تفكك القبائل  .13
ة , دراسات فً ظل الشمولٌة االسرٌة فً العراق , ترجمة حسٌن زٌن

 .  2008 –بٌروت  –اربٌل  –عراقٌة , بغداد 
ٌاسٌن سعد محمد , مقدمة لدراسةالقبٌلة فً العراق فً ضوء علم  .14

, مجلة المستصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة , العدد االجتماع السٌاسً 
30  ,2010  . 

ثناء فإاد عبد هللا , الدولة والقوى االجتماعٌة فً الوطن العربً ,  .15
عالقات التفاعل والصراع مركز دراسات الوطن العربً , بٌروت , الطبعة 

2  ,2008  . 
(39) 

 



 

 

على حسٌن , تحدٌات بناء الدولة العراقٌة , صراع الهوٌات ومؤزق  .16
 .  2007المحاصصة الطائفٌة , مركز دراسات الوحدة العربٌة , بٌروت , 

 
, صراع الدولة والهوٌة فً العراق , مجلة فكر جابر حبٌب جابر  .17

 .  2009,  7حر , العدد 
 

ٌة , العراق منتصر العٌدانً , قٌادات االنتقال والتنمٌة السٌاس .18
 .  2012ولبنان انموذجا ً العارف للمطبوعات , لبنان 

 

بناء النخب القٌادٌة  مركز برهان غلٌون , تهمٌش المثقفٌن ومسؤلة  .19
 .  1991دراسات الوحدةالعربٌة , بٌروت , الطبعة االولى , 

 
  2010وضاح زٌتون , المعجم السٌاسً , دار اسامة , عمان ,  .20

 
الخارجٌة مولود , المحددات الداخلٌة للسٌاسة  هٌفاء احمد وسداد  .21

العراقٌة . المحددات الدستورٌة والسٌاسٌة والعملٌة السٌاسٌة , مجلة 
 .  2010, جامعة بغداد  44دراسات دولٌة , العدد 

 
عبد الحسٌن شعبان , جدل الهوٌات فً العراق الدولة والمواطنة ,  .22

 .  2010الدار العربٌة ناشرون , بٌروت , 
 
كرٌم محمد حمزة , الطٌف االثنً فً العراق بٌن تعددٌة قلقة  .23

  .  2012,  2وانقسامٌة محدقة . مجلة العلوم االجتماعٌة , بغداد , العدد 
 

 –الدولة  –حسٌن دروٌش العادلً , العراق وثالثٌة الهوٌة  .24
المصالحة , مجلة المواطنة والتعاٌش , مركز وطن للدراسات , العدد االول 

 ,2007  
 
جابر حبٌب جابر , المصالحة الوطنٌة حرث فً بحر , جرٌدة  .25

 .  23/3/2007,  10708الشرق االوسط الدولٌة , العدد 
 

والشرعٌة , منتدى المعارف ,  عبد االله بلقزٌز , الدولة والسلطة .26
 ,  2013بٌروت , الطبعة االولى , 

سالم محمد عبود , ظاهرة الفساد االداري والمالً مدخل استراتٌجً  .27
  2011للمكافحة , جامعة بغداد , 

(40) 
 



 

 

, الفساد االداري والسٌاسً فً العراق , مجلة لمٌاء محسن  .28
 .  2009,  14دراسات سٌاسٌة , بٌت حكمة , العدد 

 
داخل حسن جرٌو , العراق فً سنواته الصعبة , دار دجلة , عمان ,  .29

2013  
 

ٌاسٌن سعد محمد , اشكالٌة الدٌمقراطٌة التوافقٌة وانعكاساتهال  .30
على التجربة العراقٌة , مجلة المستنصرٌة للدراسات العربٌة والدولٌة , 

  2009,  72العدد , 
 
والسٌاسة , مركز جارٌت ستانسفٌلد , العراق , الشعب والتارٌخ  .31

 .  2009للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة , ابو ظبً , االمارات 
 

كمال المنوفً , نظرٌات النظم السٌاسٌة , وكالة المطبوعات ,  .32
 .  1985الكوٌت , 

 

.  2003خٌري عبد الرزاق جاسم , نظام الحكم فً العراق بعد  .33
 .  2010بغداد ’ والقوى المإثرة فٌه , بٌت الحكمة 

 
لً عبد الهادي , نحو استراتٌجٌة فعالة للتنمٌة االقتصادٌة فً ع .34

,  9العدد  4العراق , مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادٌة , المجلد 
2012  

 

صبري زاٌر السعدي , االقتصاد السٌاسً لتنامً قوة النفط فً  .35
,  378العراق , مرحلة حاسمة , مجلة المستقبل العربً , بٌروت , العدد 

2010  .  
 
 

 
 

 مصادر االنترنت 
, النخب السٌاسٌة وازمة االصالح فً المنطقة  ٌنًكرادرٌس ال .36

 .  1/2008/ 14,  2160العربٌة , موقع الحوار المتمدن , العدد 
http;//www.ahewar.org 

زاهر زكار , النخب وتؤثٌراتهافً المجتمع , موقع المنشاوي  .37
  16/11/2010للدراسات والبحوث , شبكة االنترنت  

http;//www.minshaw.com  
(41) 



 

 

مظهر محمد صالح , اشكالٌة االقتصاد االنتقالً فً العراق ,  .38
استقطاب مالً ام اغتراب اقتصادي , منشور على شبكة االقتصادٌٌن 

 .  16/6/2012العراقٌٌن فً  
http;//iraqieconomists.net 

شهاب احمد الفضلً , االقتصاد العراقً والتحوالت السٌاسٌة ,  .39
العددان التاسع والعاشر , منشور على مجلة مدارك , السنة الرابعة , 

 االنترنت .
www.madarik,net  

ٌوسف محسن , النخب العراقٌة وازمة سإال الهوٌة , موقع الحوار  .40
 .  8/7/2008,  2336المتمدن , العدد 

http;//www.ahewar.org 
رضوان زٌادة , اهمٌة احترام صفوف الضحاٌا عند الحدٌث عن  .41

 المصالحة الوطنٌة 
http;//webcavhe.com  

تٌسٌر عبد الجبار , المصالحة الوطنٌة فً العراق , بحث منشور  .42
 على االنترنت . 

http;//www.somerian-states.com  
 

 ظم عبود,المصالحة الوطنٌة , ضرورة ام اشكالٌة , بحثزهٌر كا .43

 http//www.alrafidan.com 7/1/2011منشور على االنترنٌت ,
مدحت كاظم ,الفساد االداري والمالً فً العراق : اسبابه وتؤثٌراته  .44

االقتصادٌة واالجتماعٌة وسبل مكافئته , بحث منشور على االنترنٌت 

http//www.iraqieconomists.net 
علً احمد فارس , حل االزمات : الفساد االداري نموذجاً , مركز  .45

 http//www.mcsr.netالمستقبل للدراسات والبحوث على االنترنٌت 
فاخر جاسم ,الطائفٌة وانهٌار الدولة العراقٌة الحدٌثة , موقع  .46

 http//www.alhewar.org 2013, 4270الحوار المتمدن , العدد 

 المصادر االجنبٌة
 

47.Amatziq beram,the ruling political elite in bafh Iraq 
1968-1986 the changing features of acollective 

profile,p.457 
 

 
(42) 

http://www.madarik,net/


 

 

48.Toby Dodge ,state and society in lrag tenyears after 
regime change:the rise of anewauthorta rianism ,journal 

international affairs, NO2,vol.2013,p.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43) 


