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 المقدمة

تهٌمن على  إنهاتستأثر المؤسسة السٌاسٌة اهتمام الباحثٌن من المختصٌن فً علم االجتماع والسٌاسة اذ 

, فهً تشرؾ على مؤسسات الدولة جمٌعها, وبحكم طبٌعة النشاط الذي تمارسه, األخرىالمؤسسات 

 . (8)وتتأثر بها فً الوقت نفسه األخرىتؤثر فً المؤسسات  إن إال, ال ٌسعها إلٌهاالتً ترمً  واألهداؾ

االنهٌار, الذي  أحداثاختٌار هذه الدراسة السٌما بعد الظروؾ التً ٌمر بها البلد خالل  أهمٌةمن هنا جاءت 

ظهور المشاكل واالنحرافات وجرابم عدة. فعند انهٌار هذه المؤسسة فً العراق نجد تأثٌرها ٌمتد  إلى أدى

وابر الحكومٌة, والوزارات جمٌعها فانهارت المؤسسات, واؼلب الد المؤسسات األخرى فً الدولة إلى

 بانهٌار المؤسسة السٌاسٌة.

 

 المبحث األول

 -مشكلة الدراسة : -أوال ً:

عن تنظٌم باقً  مسبولةفهً  األخرىتعد المؤسسة السٌاسٌة من المؤسسات التً تسٌطر على المؤسسات 

علٌها ومراجعتها من اجل خدمة المجتمع بأكمله,  واإلشراؾالقرارات بشأنها,  إصدارالمؤسسات عن طرٌق 

وعند تعرض هذا الجزء الحٌوي والمهم فً المجتمع الى اي تؽٌر او خلل او انقالب, او فً حالة اخرى فان 

ً فً المجتمع, وٌؤدي بالتالً الى تفكك فً البناء السٌاس األخرىام ٌحصل فٌها ٌنسحب على المؤسسات 

والبناء االجتماعً , وخصوصا ان قد تم انهٌار كافة المؤسسات السٌاسٌة فً الدولة العراقٌة التً بدأ بنابها 

 .6114منها المؤسسات العسكرٌة والمؤسسات االقتصادٌة بسبب االحتالل الذي بدأ عام  8268فً عام 

هذا المجال بأهمٌة هذه المؤسسة  وتستأثر المؤسسة السٌاسٌة اهتمام العلماء بصورة عامة والمتخصصٌن فً

للدراسة متخذٌن من هٌكل انهٌار المؤسسة فً ونظرا لما تحدته من تأثٌرات فً الحكم, وقد ارتأٌنا اختٌارها 

 العراق نموذجا ً للدراسة والتحلٌل.

 -أهمٌة الدراسة : -ثانٌا :

للنظام السٌاسً العراقً كذلك االنهٌار الداخلٌة والخارجٌة  أسبابتبرز أهمٌة الدراسة من حٌث توضٌح 

تلك  إلظهارتبرز أهمٌة دراستنا فً تقدٌم المعلومات والبٌانات الدقٌقة للقارئ والباحث فً العلوم السٌاسٌة 

 .األسباب



 

 -هدف الدراسة : -ثالثا ً:

 تهدؾ الدراسة الى تسلٌط الضوء على بعض الظواهر التً خلفها االنهٌار. -8

 .اإلجرابٌةتقدٌم المقترحات  -6

 

 

 

 

 

 

 -تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات : -رابعا ً:

 -االنهٌار : -7

مصدر جذره الهاء والواو والراء)هور( أصل ٌدل على تساقط شً, ومنه تهور البناء:  -االنهٌار لؽوٌا ً:

 .(8)انهدم, وتهور اللٌل: انكسر ظالمه, كأنه تهدم ومر, وتهور الشتاء: ذهب أشده

 . (6)هري"وإنها أي انهدم ,والتهور: الوقوع فً الشًء بقلٌة مباالةألجووقال 

 . (4): ٌقع فٌها من ؼٌر فكر...(األموروقال الزمخشري) ومن المجاز, فالن ٌتهور فً 

 أعمالواالنهٌار: سقوط وانهدام, وٌمكن ان ٌكون مادٌا ً او معنوٌاً او كلٌهما, وسببه قلة المباالة وعدم 

, وٌمكن ان تنهار العقول والنفس وٌمكن ان تنهار الشخصٌة, وٌمكن ان تنهار األبنٌةنهار الفكر,فٌمكن ان ت

 بصور مختلفة.اي تسقط وتنهدم  واألنظمةالمؤسسات والمجتمعات 

 -المؤسسة : -2

موحد ذو تنظٌم داخلً, ذو ذاتٌة  إنسانًعرؾ العالم الفرنسً)مارسٌل برٌلو( المؤسسة بأنها )جمع 

كلهم الذٌن تتألؾ منهم  اإلنسانًالمجتمع  أفرادخارجٌة( وذكر ان المؤسسة السٌاسٌة لها صفة الشمول ألن 

 . (3)منضمون تحتها ولكنها تعطٌهم تنظٌما ً ٌجعلهم مؤسسة ؼٌر ما هم علٌه بوصفها أفراداً 



 

المختلفة, ولها أهداؾ وقٌم خاصة بها تستمدها من وتحتوي كل مؤسسة فً داخلها مجموعة من األدوار 

البٌبة االجتماعٌة والثقافٌة المحٌطة بها, ومن أجل نجاح المؤسسة ٌجب ان ٌحصل توافق وتكٌؾ مع البٌبة 

 ومتطلباتها, وتحكم هذه األدوار والروابط التً بٌنهم مجموعة أحكام وقوانٌن رسمٌة.

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81/ دار الفكر/ د.ت/ ص2( ابن فارس/مقاٌٌس اللؽة/ تحقٌق عبد السالم هارون/ ج8)

 .152/ ص8213/ 4بٌروت/ ط -/ دار العلم للمالٌٌن6( الجوهري/ الصحاح تحقٌق احمد عبد الؽفور عطار/ ج6)

 .717/ ص8225بٌروت/  -الؼة/ دار صادر( الزمخشري/ أساس الب4)

 .815/ ص8277/ 5( د. حسن صعب/ علم السٌاسة/ دار العلم للمالٌٌن/ بٌروت/ ط3)

 -المؤسسة السٌاسٌة : -3

 . (8)وعرفها)فان دٌك( بأنها نظام مستقر من السلوك السٌاسً

محمد الحسن بأنها)مجموعة األحكام والقوانٌن التً تحدد العالقات السلوكٌة لألفراد فً  إحسانكما عرفها د. 

 . (6)المنظمات السٌاسٌة كاألحزاب السٌاسٌة والسلطات(

ان أهم جزء فً المؤسسة السٌاسٌة هو :الدستور والقوانٌن التً تنظم العالقات بٌن أفراد المجتمع هذا من 

جزء آخر هو األفراد )األعضاء الذٌن ٌنتمون إلٌها(, الن المؤسسة السٌاسٌة  جهة, من جهة أخرى ٌرتبط بها

ال تعٌش بعٌدة او منفصلة عن األفراد, وٌرتبط بها)المجتمع( كذلك الن المؤسسة السٌاسٌة ال ٌمكنها العمل 

 واالستمرار والنجاح دون تعاون المجتمع معها.

 -مناهج الدراسة: -خامسا ً:

 -: المنهج التارٌخً -7

ٌقصد به الوصول الى المبادئ والقوانٌن العامة عن طرٌق البحث فً أحداث التارٌخ الماضٌة, وتحلٌل 

 . (4)الحقابق المتعلقة بالمشكالت اإلنسانٌة والقوة االجتماعٌة التً شكلت الحاضر



 

فعند دراسة أي ظاهرة آنٌة الحدوث البد من الرجوع الى الماضً لتفسٌر أسباب وقوعها, ولقد استخدمت 

هذا المنهج لفهم الحاضر بدراسة الخلفٌة التارٌخٌة للمؤسسة, وإٌجاد العالقة بٌن أحداث الماضً ووقابع 

 لألحداث التً وقعت.الحاضر, وذلك للوصول الى تفسٌر 

 -:المنهج الوصفً  - -6

المنهج الوصفً هو أحد مناهج البحث العلمً الذي ٌدرس الواقع او الظاهرة موضوع البحث, ٌهدؾ المنهج 

الوصفً الى تحدٌد أوصاؾ دقٌقة لألنشطة واألشٌاء والعملٌات واألشخاص والمشكالت والظواهر فً 

ها, او تحدٌد الصورة التً وصفها الذي هً علٌه, وإبراز جوانب معٌنة فٌها وتحدٌد العالقات التً توجد بٌن

ٌجب ان تكون علٌها هذه الظواهر فً ظل معاٌٌر محددة مع تقدٌم توصٌات او اقتراحات من شأنها تعدٌل 

 . (6)الواقع للوصول إلى ما ٌجب أن تكون علٌه هذه الظواهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .32/ ص8221ظام السٌاسً/ ج أول/ دار النهضة العربٌة/ المطبعة العالمٌة/ القاهرة/ ( د. إبراهٌم دروٌش/ الن8)

 .11/ ص8218( د. إحسان محمد الحسن /علم االجتماع السٌاسً/ مطبعة دار الحكمة/ جامعة الموصل/ 6)

 .672/ ص8275/ مكتبة االنجلو المصرٌة/ 3( د. عبد الباسط محمد حسن/ أصول البحث االجتماعً/ ط4)

 .27/ص6/6184( د. عبد الؽنً محمد إسماعٌل العمرانً/مناهج البحث العلمً/جامعة العلوم والتكنولوجٌا/صفاء/ط3)

 المبحث الثانً

 أسباب انهٌار المؤسسة السٌاسٌة فً العراق

 

  

 األسباب الداخلٌة لالنهٌار -المطلب األول :

 األسباب الخارجٌة لالنهٌار -المطلب الثانً :

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب األول

 الداخلٌة لالنهٌار األسباب

قدمت الدولة العراقٌة )المؤسسة السٌاسٌة( للمجتمع العراقً  فً الماضً خدماتها ولزمن طوٌل,         

فحملت على عاتقها تنفٌذ مهمات صعبة من اجل خدمة العراق وأفراده, فرؼم ما تعرض له المجتمع العراقً 

ساتها بقٌت صامدة من أزمات وحروب متتالٌة وحصار دام سنوات عدة لكن المجتمع العراقً والدولة بمؤس

 ومشارٌع كان لها مردود كبٌر فً ذلك الوقت. أعمالزمنا ً, واستمرت فً تقدٌم 

 األمن ووظابؾ متنوعة منها: خدمة  ً أعماال وأفرادهفالدولة العراقٌة ومؤسساتها قدمت للمجتمع         

 . (8)جهة خارجٌة أيعدوان من  أليالداخلً والدفاع الخارجً والتصدي 

ولم تكتؾ الدولة العراقٌة بهذه الوظابؾ الربٌسة وحسب, بل كانت تقدم مجموعة كبٌرة من الوظابؾ         

 الثانوٌة المهمة للمواطنٌن من اقتصادٌة واجتماعٌة وترفٌهٌة وثقافٌة وصحٌة... الخ



 

ا, وهً وقد وفرت الدولة فرصا ً للعمل على اختالؾ أنواعها, وشجعت المواطنٌن على االلتحاق به        

التً تنتج البضابع الصناعٌة والزراعٌة وتوفرها للمواطنٌن وبأسعار معتدلة, وتنظم التجارة الداخلٌة 

 . (6)والخارجٌة, فضالً عن تشٌٌدها المصانع اإلنتاجٌة العدٌدة والكبٌرة

لعدوان من جراء ا أصابهاوقامت الدولة العراقٌة بفتح مدارس وكلٌات وجامعات عدة حتى بعد ما         

الالزمة والكادر التعلٌمً, وكانت تشجع  باألدواتوتنظٌمها وتزوٌدها  إدارتهاعلى  وأشرفت -الثالثٌنً

 .(4)المواطنٌن على اختالؾ خلفٌاتهم االجتماعٌة بالذهاب الى المدارس واالهتمام بالتعلٌم

كز االمجتمع كافة, لهذا قامت بتأسٌس, المر أبناءاالهتمام بصحة  أٌضاوكانت تضع على عاتقها         

الصحٌة والطبٌة المختلفة, وفً المناطق والمحافظات جمٌعها من مستشفٌات وعٌادات طبٌة وشعبٌة 

 وتجهٌزها باألدوات واألجهزة الطبٌة الالزمة.

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .844/ ص8214علم االجتماع السٌاسً/ مطبعة جامعة الموصل/  محمد الحسن/ إحسان( د. 8)

 .843محمد الحسن/ علم االجتماع السٌاسً/مصدر سابق/ ص إحسان( د. 6)

/ قسم الدراسات االجتماعٌة/ 2/6118( د. سطام حمد الجبوري/ تطوٌر التربٌة والتعلٌم فً العراق/ دراسات اجتماعٌة/ ع4)

 .11بؽداد/ ص -بٌت الحكمة

 أوقاتولما كانت الدولة العراقٌة تقوم بتوفٌر الدورٌات والكتب وتدفع المواطنٌن على استؽالل         

فراؼهم بطرٌقة تنمً شخصٌاتهم ومواهبهم وتطورها, وكانت الدولة العراقٌة تقوم باالهتمام)بالجٌش( 

 أرجاءر كبٌر وواسع فً وتوفر مستلزماته ومتطلباته من اجل حماٌة المجتمع وأفراده, وكان له دووتدربه 

 العربٌة. األمةالوطن العربً, وقدم خدماته لحماٌة أرض 

ورؼم ما  وإمكانٌاترؼم ما تمتلكه من قدرات  -دولة من دول العالم النامً)ومنها العراق( إن أي        

ؽرات التً بالمقابل ال تخلو من الث إال إنها -وانجازات ذات مردود اٌجابً لصالح البلد أعمالتقدمه من 

 تجعلها فرٌسة سهلة للدولة الطامعة.

 -ٌمكن القول ان المؤسسة السٌاسٌة فً العراق امتازت بصفتٌن متناقضتٌن قادتا االنهٌار هما:        

صفة ظاهرٌة تمتاز بالقوة والضبط: امتازت المؤسسة السٌاسٌة فً العراق بقوة مركزٌة  -الصفة األولى :

كبٌرة وضبط على المؤسسات السٌاسٌة فً العراق فضال ً عن األفراد, إذ كان النظام السٌاسً فً العراق 



 

ة وحتى ٌتصؾ بالمركزٌة )مركزٌة القرارات( أي شمولٌة المسؤولٌات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌ

 .اإلدارٌة

المفردات السابقة للمؤسسة السٌاسٌة صفة القوة التً اعترؾ بها األفراد كلهم هذا من  أعطتوقد         

جهة, ومن جهة أخرى صمود النظام بهذه المركزٌة والقوة التً دامت لزمن ممتد وبوجه أي معارضة, 

 تمتع بها النظام.هو القوة الظاهرٌة التً ٌومما سبق أعطى دلٌال ً واحدا ً, 

ان المضمون السٌاسً ٌقوم على الضعؾ فً البناء الحكومً: فقد نشرت المؤسسة السٌاسٌة  -الصفة الثانٌة:

فً العراق بٌن مكوناتها وبنابها الضعؾ والتناحر, إذ كان البناء ال ٌعتمد على الخبرة والكفاءة والشهادة 

ام نفسه, بما ٌخدم المصالح التً ٌرٌدها,ومن أجل ٌقررها النظ أخرىوالتخصص, بل ٌعتمد على معاٌٌر 

 بقاء السٌطرة والقوة لهذا النظام والمركز, فقد انتشرت الرشوة والمحسوبٌة وعدم الثقة والتعاون المتبادل .

ان البناء االجتماعً للمجتمع العراقً ٌتألؾ من كمؤسسات مختلفة منها: المؤسسة االقتصادٌة,         

ة والمؤسسة التربوٌة والمؤسسة السٌاسٌة والمؤسسة القرابٌة, ان النظام السٌاسً فً العراق والمؤسسة الدٌنٌ

كان ٌتصؾ بالمركزٌة الشدٌدة وسٌطرته على أؼلب هذه المؤسسات, فعندما ضعفت المؤسسة السٌاسٌة فً 

وتنهار  تسقط إن -نتٌجة هذا الترابط المركزي -العراق ولم تستطع الصمود وسقطت, كان من الطبٌعً

 بانهٌار المؤسسة السٌاسٌة. األخرىالمؤسسات 

 

المؤسسات السٌاسٌة جمٌعها انهٌارا مفاجبا ً, ولم ٌمض على الحرب ثالثة أسابٌع حتى انهارت         

واختفت مالمح ذلك النظام, ولم ٌعد للعراق أٌة دولة وال أٌة قوانٌن, وتعطلت كل األجهزة والمرافق 

 . (8)أوصال العراق بسرعة شدٌدةواالتصاالت وتفككت 

 وانطالقا ً مما ذكر ٌمكن تقسٌم أسباب االنهٌار إلى عوامل عدة هً :        

 -األسباب الداخلٌة لالنهٌار وتتضمن : -أوال ً :

 تدهور االقتصاد العراقً: -أ

حروب متتالٌة, وكان لها مردود سلبً على المجتمع العراقً وعلى  إلىتعرض المجتمع العراقً         

 اقتصاد البلد, وهذه الحروب كلفت أصحابها مبالػ طابلة.

رؼم االنتصار  -8211فعندما وقعت الحرب بٌن العراق وإٌران)حرب الخلٌج األولى( فً عام         

ملٌار دوالر على  35652وصلت الى  انه عندما حسبت كلفة الحرب إالالعسكري الذي حققه العراق, 



 

, وهذه الحسابات بنٌت على الربط بٌن الدمار الذي أصاب البنٌة التحتٌة, وإٌرادات النفط (6)الجانب العراقً

 . (4)العام التقدٌرٌة التً لم تتحقق بسبب الحرب والخسابر المقدرة فً الناتج القومً

دفع دٌونه فً نهاٌة الحرب, فان المدى  ؽوط جدٌة إلعادةالعراق لم ٌكن تحت ضوعلى الرؼم من ان         

وبصرؾ النظر عن الدٌون فان قابمة استٌرادات األؼذٌة العراقٌة , 8211الواسع لمدٌونٌته كان فً آب 

ملٌارات دوالر)ٌأتً نصفها من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ونصفها اآلخر من  4السنوٌة وصلت على األقل 

 . (3)تركٌا(

الى استمرار هبوط قٌمة  وأدتبه كثٌرا ً, أضرتلقد تعرض االقتصاد العراقً الى هزات عنٌفة         

الخلٌج  , وحرب8211العملة العراقٌة, اذ عّرضت الحروب المتتالٌة للعراق)حرب الخلٌج األولى

وملا بالدٌون  ( إلى اقتصاد متدن,6114األمرٌكٌة فً نهاٌة عام  -, والحرب األخٌرة العراقٌة8221الثانٌة

 التً ٌصعب على العراق التخلص منها بسهولة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ الموقع 266/ عدد6114شؤون العراق/  إلدارةنترنٌت/د. سٌار جمٌل/م: السٌنارٌوهات األمرٌكٌة ( شبكة اال8)
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 .452/ص611كتاتورٌة, ترجمة مالك النبراس, منشورات الجمل/ سلوؼت, بٌتر سلوؼت, من الثورة الد( مارٌون فاروق 6)

 .861-867/ص8221( كامران مفٌد/ التبعات االقتصادٌة لحرب الخلٌج/ لندن4)

 .457ت/ مصدر سابق/ ص( مارٌون سلوؼ3)

ما عدا الخسابر المادٌة والبشرٌة أثناء الحرب  -( أدخلت العراق8221ثانٌة)ان حرب الخلٌج ال        

فً حصار اقتصادي دام سنوات طوٌلة, حصار كلؾ الشعب العراقً جٌشه وحٌاة كثٌر  -والقصؾ والتدمٌر

 من أطفاله ورجاله وخسابر فادحة والى دمار شامل.

( تخلخال ً, فتعطلت المشارٌع 8222-8221وقد شهد واقع مجتمعنا خالل زمن الحصار من )        

التنموٌة,وتدهور الوضع التعلٌمً والصحً والخدمً بشكل كبٌر جدا ً, مما أثر سلبا ً على حٌاة األطفال 

( عن سنوات ما قبل 8222-8221فارتفعت نسبة وفٌات األطفال فً محافظة نٌنوى مثال ً للمدة من )

 . (8)8212الحصار عام 

سلبً فً المردود هذه الحروب المتتالٌة وما نتج عنها من حصار اقتصادي فرضه الؽرب, لها تأثٌر         

تعرض  8221االقتصادي, فً اقتصاد البلد, وفً قٌمة العملة العراقٌة, فخالل حرب الخلٌج الثانٌة عام 

ٌة من آثارها المدمرة وضاعفها المجتمع العراقً الى أكبر هزة فً تارٌخه وأعنفها, ولم تسلم عابلة عراق

 الحصار القاسً.
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لقد انهارت قٌمة الدٌنار العراقً بعد ان كان من أقوى العمالت فً الشرق األوسط, وتحول من بلد         

اإلٌرانٌة الى بلد مدٌن, تقدر دٌونه بٌن  -ملٌار دوالر عشٌة الحرب العراقٌة 35ٌملك فابضا نقدٌا ٌتجاوز 

الر, كما ان حجم الخسابر البشرٌة قد طال عشر سكان المجتمع العراقً, وحدثت ملٌار دو 821-611

أضخم موجة هجرة كانت مادتها األساسٌة األعمار األصؽر والعقول األكفأ فً المجتمع العراقً, إذ ٌقدرها 

 . (6)البعض بٌن ملٌون ونصؾ وبٌن أربعة مالٌٌن نسمة

, إذ تجاوز سعر 8225, وبلػ ذروته فً كانون األول من عام وتفاقم الوضع االقتصادي فً العراق        

دٌنار للدوالر الواحد, وبما ان معظم أسعار  4111-تقرٌبا -مقابل الدٌنار العراقً األمرٌكًالصرؾ للدوالر 

السلع فً السوق تقاس بموجب سعر الصرؾ هذا, فقد أصبح متوسط راتب الموظؾ الذي كان بحدود 

 . (4)أمرٌكٌا واحدا بقوته الشرابٌةر دٌنار ٌعادل دوال 4111

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( فراس عباس/ وفٌات األطفال/ رسالة ماجستٌر فً علم االجتماع)ؼٌر منشورة(/ جامعة الموصل كلٌة 8)

 .811/ص6114اآلداب/

-416/3المستقبل العربً/ مركز دراسات الوحدة العربٌة/ع( سعد ناجً جواد/م: الوضع االقتصادي عشٌة الحرب/ 6)

 .42/بٌروت/ص6113

/ مركز دراسات الوحدة 612-625/2( باسل جودت الحسٌنً/ السٌاسات االقتصادٌة فً العراق/ المستقبل العربً/ع4)

 .28العربٌة/ بٌروت/ ص

ترا باقتصاد متدهور وبنٌة تحتٌة ومن ثم دخل العراق فً حربه األخٌرة مع الوالٌات المتحدة وانكل        

 متدهورة, هذا الوضع عجل انهٌار المؤسسة السٌاسٌة.

 -انتشار الفساد اإلداري والرشوة والمحسوبٌة والمنسوبٌة على الصعٌد اإلداري : -ب

الذي تراجع تدرٌجٌا ً تقرٌباً فً نهاٌة  -اإلداريان نظرة سرٌع الى واقع النظام السٌاسً والى الجهاز 

, وتبادل المصالح اإلدارةتبٌن انتشار مظاهر الفساد المختلفة من شٌوع الوساطة, وسوء  -الثمانٌنات

الخاصة, وانتشار الرشوة والسرقة واالختالس, وبروز العالقات الشخصٌة على حساب سٌاقات العمل 

 . (8) األصولٌة

 أساسكانوا ٌعٌنون من المؤسسة السٌاسٌة السابقة على  اإلدارٌٌن المسبولٌنذكر ان ومن الجدٌر بال        

الخبرة او الكفاءة, واقتصرت الوظابؾ المهمة للدولة على المقربٌن  أساسالقرابة والمنطقة, ولٌس على 

ل: عها من أصؽر مؤسسة فً الدولة مثاألجهزة األمنٌة على دوابر الدولة جمٌللنظام حسب, وسلطات 

المدرسة, والى اكبر مؤسسة فً الدولة مثل: الوزارات, وكانت عالقات القرابة على هذه الدوابر والهٌبات 



 

جهة مساءلتهم او  أيجعل النظام مركزه فوق القانون, وبذلك ال تستطٌع  أخرىهذا من جهة, من جهة 

 . (6)ا ًالقوانٌن سهلة جد إصدارعملٌة  وأصبحتالقانون بٌدهم,  أصبحمحاسبتهم, إذ 

السٌاسً فً العراق ٌتمٌز ببٌروقراطٌة كثٌرة, وبكثرة التعقٌدات التً كانت  اإلداريوقد كان الجهاز         

مطالبة وبالتالً كانت تؤثر على نفسٌة المواطن  أيتثقل المواطن العادي, إذ عرقلت قٌامه بأي معاملة, او 

المواطن عن هذا الجهاز وما ٌحصل  أبعدتوي المهم إذ العادي,فضال ً عن كثرة التعقٌدات لهذا الجهاز الحٌ

 داخله وهل هو ٌعمل للصالح العام ام للمصالح الشخصٌة.

ع منها ر, وتتفاإلدارٌةفضال ً عن تمٌز الجهاز االداري والسٌاسً بوجود عدد كبٌر من المؤسسات         

 . (4)عٌن تحاول تحقٌقه مؤسسات عدة ومتشابكة, ولكن دون أي خدمة عامة أو فابدة أو هدؾ م

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( شبكة االنترنٌت/ د.عبد الجبار مندٌل/م: الفساد فً الماضً والحاضر/السنة/ الموقع: 8)
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 -التجارٌة األهرام( عمرو عبد الكرٌم سعداوي/م: النخبة السٌاسٌة فً العراق/السٌاسة الدولٌة/مطابع 6)

 .815/ص842/8222مصر/ع

بٌروت/ ( محمود عبد الفضٌل/ م:الفساد وتداعٌاته فً الوطن العربً/ المستقبل العربً/ مركز دراسات الوحدة العربٌة/ 4)

 .583/ص8222/ 634ع

الوظابؾ والمراكز المهمة فً الدولة والمعتمدة على المحسوبٌة والمنسوبٌة أدت إلى  عملٌة تعٌٌن إن        

حصول تباٌن واضح فً مدخالت موظفً الدولة بصورة عامة , لهذا نجد طبقتٌن متمٌزتٌن باختالفات 

 وفوارق واضحة جدا ً.

إذ ظهرت طبقة مرفهة تعٌش فً ظالل السلطة السٌاسٌة, وطبقة أخرى ضعٌفة أو معدومة الدخل من         

الموظفٌن, وقد اندفعت هاتان الطبقتان فً اتجاهات خاطبة منها:قبول الرشوة, التً أصبحت ظاهرة واسعة 

 االنتشار.

لقد أصبحت الرشوة إحدى السمات السلبٌة المنتشرة فً قسم من أجهزة الدولة, وبرزت هذه الظاهرة         

لهم شأن فً  أناسالرشوة معموال ً بها من  أصبحتبسبب قلة الدخل لدى البعض, فضال عن ذلك فقد 

 . (8)العراق, وقد تسببوا فً تأجٌج هذه الظاهرة واستفحالها

السٌما فً  -الى عدم ثقة المواطن العادي أدت, اإلداريسمات التً اتسم بها النظام والجهاز ان هذه ال        

للتعاون مع النظام القابم, وتفضٌله الهجرة الى الخارج, وهذا  إقدامهبالسٌاسة العامة, وعد  -السنوات األخٌرة
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وما حصل من انعدام الثقة قبٌل االنهٌار,  األخٌرة األٌامفعال ما كان واضحا ً من خالل ما حدث فً 

 فراد الجٌش وبٌن القٌادة المركزٌة.ن المتبادل بٌن القوات المسلحة وأوالتعاو

المسموعة والمربٌة للسٌاسة المحلٌة  واإلذاعةبوسابله المختلفة من الصحؾ والمجالت  اإلعالمتسخٌر  -جــ

 -للسلطة:

فً الوطن  األنباءً والمسموع جمٌعها ووكاالت المرب اإلعالمٌسود نمط الملكٌة الحكومٌة وسابل         

 اإلعالمٌةالعربً, وان الحكومات العربٌة)ومنها العراق( تحتكر الحق فً منهج التراخٌص للمؤسسات 

 كالصحؾ ومؤسسات الطباعة والنشر.

ت والواقع ان امتالك الحكومات لهذا الحق ٌمنحها سلطات كبٌرة تتمثل فً تعٌٌن مدراء للمؤسسا        

اإلعالمٌة, ورسم السٌاسات اإلعالمٌة, وتحدٌد مٌزانٌتها, مما ٌؤثر فً نوعٌة المضامٌن اإلعالمٌة, ونوعٌة 

 .( 6)القٌادة اإلعالمٌة, واالختٌارات المتاحة أمام مجالس تحرٌر الصحؾ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ الموقع 6114-61/7/ جرٌدة البعث/غاإلداري( شبكة االنترنٌت,د.عبد أبو سكة/ م:مظاهر الفساد 8)
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المنظمة  48/8222عالعربً بٌن التبعٌة واالختراق الثقافً/المجلة العربٌة للثقافٌة/ اإلعالم( د.عواطؾ عبد الرحمن/م: 6)

 .815/تونس/ صالعربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم

العراقً فً ظل الحزب والنظام السابق كان مقٌدا ً, إذ منعت كثٌر من الصحؾ  اإلعالمان وضعٌة         

, واقتصرت على صحؾ ناطقة باسم السلطة مثل: القادسٌة, اإلعالمٌةفً الدخول الى الساحة  األجنبٌة

 ..الجمهورٌة.

القٌود على اإلعالم المربً, وسخرت باتجاه اإلعالم  وهذه الصحؾ خدمت السٌاسة المحلٌة وفرضت        

 . (8)الحربً واألناشٌد الحماسٌة, التً مجدت القٌادة السٌاسٌة

وٌمارس اإلعالم دوراً متمٌزاً فً تشكٌل السٌاسة بخدمات عدة, ووظابؾ للرأي العام, وٌمارس أٌضاً         

 ومات أخرى.دوراً وسٌطاً بٌن الشعب والحكومة, وبٌن الحكومة وحك

وفً الوقت الحاضر ازدادت أهمٌة اإلعالم فً الحٌاة العامة, وفً تؽطٌة المواضٌع المحلٌة وفً         

 . (6)فضح أخطاء الحكومات, وسوء استعمال السلطة كما حدث فً كثٌر من بلدان العالم



 

شخصٌة للتعبٌر عن الرأي الشعب العراقً حول الحرٌة ال أبناءهذه القٌود التً كانت مفروضة على         

عدم قدرته على التحرك الى  وأدت, جعلته فً حالة كبت, اإلذاعةسواء عن طرٌق الصحؾ او المجالت او 

بصورة اٌجابٌة من اجل المشاركة والمساندة لمنع حدوث االنهٌار, او حتى الفوضى التً عمت البالد بعد 

فانتشرت فً البالد مجموعة كبٌرة من الصحؾ  االنهٌار, ادت الى ردة فعل طبٌعٌة فً وسط الفوضى ,

والمجالت التً عبر اؼلبٌة أفراد الشعب العراقً عن أرابهم الشخصٌة حول االنهٌار, وحول الظواهر التً 

 ظهرت بسببه.

ان ضعؾ وسابل اإلعالم فً العراق أدت الى ازدٌاد اإلشاعات بٌن أبناء الشعب العراقً, وبدأ الناس         

عن تفسٌر لما ٌحدث حولهم, ولٌس لدٌهم معرفة بأي شًء, مما جعل الناس فً حالة إحباط لما آل ٌتساءلون 

 . (4)الٌه الوضع فً العراق, والركود الذي أصاب االقتصاد العراقً

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .442/ ص6113ً/ السنة ( عثمان الراوندوزي/ اإلعالم المسخر/ دار المجتب8)

 .73/ مركز دراسات الوحدة العربٌة/ بٌروت/ص621( ادمون ؼرٌب/ االعالم االمرٌكً والعرب/ المستقبل العربً/ع6)

/ مركز دراسات الوحدة العربٌة/ بٌروت/ 625/6114باسل جودت الحسٌنً/ السٌاسات االقتصادٌة/ المستقبل العربً/ ( 4)

 .818ص

 المطلب الثانً

 الخارجٌة األسباب

بداٌة من أهم األسباب التً أدت الى انهٌار المؤسسة السٌاسٌة ولمرحلة معٌنة هً: سرعة تقدم         

العملٌات المترابطة والمشتركة وفاعلٌتها, وشبكة المعلومات الواسعة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة, واألثر 

حدة, فً المقابل عجز العراق وافتقاره المتراكم لسلسلة من انتصارات تكتٌكٌة جانبٌة حققتها الوالٌات المت

الوالٌات  أمام, فمجرد وقوؾ العراق (8)األمرٌكٌةالى هذه الوسابل المتطورة التً تمتلكها الوالٌات المتحدة 

الى انهٌار  أدتالتً  األسبابالمتحدة مع هذا االختالؾ الكبٌر بٌن الدولتٌن ٌعد سبب كاؾ وواضح من 

 .2/3/6114العراق فً 



 

كانت موجودة منذ مراحل تارٌخٌة سابقة, وبشكل  أخرىمتشابكة بٌن العراق ودول  أحداثوهناك         

نعكاس واضح فً حالة االنهٌار التً حدثت, تتمثل بالمؤثرات اوذات تأثٌر عمٌق, وقد كان لها واضح 

 بشكل فاعل فً فشل النظام السٌاسً, ومن هذه العوامل: أسرعتالدولٌة التً 

 -المفروضة على العراق: العقوبات -أ

فرض على العراق عقوبات منها)الحصار االقتصادي(, الذي  8221بعد حرب الخلٌج الثانٌة فً عام         

 كبٌرة فً اقتصاده . إضرارالعراق, والى  أوضاعالى تدهور  أدى

 أثقلته الحصار على العراق , واستمرار العقوبات علٌعلى استمرار فرض  أمرٌكا إصراران         

وضع اللوم على بعض الدول وقادتها )ومنها العراق(  إن أخرىهذا من جهة, ومن جهة  وأضعفتهاقتصاده 

)السٌما العراق( كان من العوامل المؤثرة األوسطٌمثلون تهدٌدا لمصالحها ومخططاتها فً الشرق  ألنهم

هذا االنهٌار السرٌع, والى عدم  إلى أدىالى تدهور كبٌر فً أوضاعه الداخلٌة, مما  أدتعلى العراق والتً 

 البرٌطانً ضده. األمرٌكًالهجوم  أمامصمودها لزمن ممتد 

 اإلٌفاءباقتصاد العراق وجعلته عاجزاً عن  أضرتهذه العقوبات التً فرضت على العراق ف        

هم المعٌشً ومستوا األفرادحصار اثر على  إلىهذه العقوبات  وأدتالمجتمع العراقً,  أفرادبمتطلبات 

 ادنًورفاهٌتهم, إذ كانت هنالك قٌود مشددة على استٌراد معدات وقطع ؼٌار ومؤن ضرورٌة لتحقٌق 

بشكل جذري اي محاوالت  األمرهذا  أعاقالمتطلبات فً وسط الظروؾ التً كان ٌعٌشها العراق, وبذلك 

 قصؾ المستمرة التً تلتها.,وفً عملٌات ال8228عام البنى التحتٌة التً دمرت وتضررت فً حرب  إلعادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-/المستقبل العربً/مركز دراسات الوحدة العربٌةاألمرٌكًالعسكرٌة للحرب العراقٌة  األبعاد( ماٌكل اٌزنستاد/تحلٌل 8)

 .883/ص623/6114بٌروت/ع

استٌراد مجموعة كبٌرة من المعدات الضرورٌة فً الزراعة مثل:  كما فرضت قٌود معٌنة منعت        

, وقد اضر القٌد بالنتابج (8)ومبٌدات الحشرات واألسمدةالزراعٌة والبذور  واآلالتمضخات الري 

 والمحاصٌل الزراعٌة, وكان لها مردود سلبً على زراعة العراق فً محافظات العراق جمٌعها.

ان الحرب وسنوات الحصار سببت نتابج سلبٌة ال ٌمكن تصورها للبنى التحتٌة االقتصادٌة         

تأخره فً مجال التنمٌة والتطور بشكل كبٌر, ولم ٌشمل التأخٌر المجال االقتصادي  إلى وأدتواالجتماعٌة, 

 .واإلعالمًالمجال الطبً والتعلٌمً  إلىوحسب, بل امتد 

الحصار, اذ ازدادت النفقات  أثناءالحرب وفً  أوقاتالعسكري فقد تضرر كثٌراً فً المجال  أما        

االقتصادي والصناعً الذي اثر بشكل كبٌر فً اقتصاد للجانب العسكري, وكان هذا على حساب الجانب 



 

كل العراق, وكذلك فً ازدٌاد مدٌونٌة العراق التً كان لها تأثٌر كبٌر فً المستوى المعٌشً لألفراد بش

 خاص, والمجتمع بشكل عام.

 -الحروب المتتالٌة التً وقعت بٌن العراق ودول الجوار: -ب

(, إذ 8211ؾ)حرب الخلٌج األولى  إٌرانحروب متتالٌة مع دول الجوار منها:  إلىتعرض العراق         

ادٌة الى حدوث خصومات واضطرابات سٌاسٌة بٌن البلدٌن, فضال ً عن ما تعرض له من خسابر م أدت

 الحرب. أثناءكبٌرة فً اقتصادها  وأضراروبشرٌة, 

هذه الحرب كانت البداٌة للحروب اإلقلٌمٌة المتتالٌة التً وقعت وكان لها دور فً تدهور العالقات         

وتعد تمهٌداً للحروب المتتالٌة التً تعرض لها العراق, وتعد كثرتها من األسباب التً  -العراقٌة العربٌة

 عراق)اقتصادا وشعبا( وعجلت من عملٌة االنهٌار الذي حدث مؤخراً.ال أرهقت

, وتعد مشكلة العراق مع 8221وقد تدهورت العالقات العربٌة العراقٌة مع قٌام حرب الخلٌج الثانٌة        

ٌت, مطالبة العراق بالكولها جذوراً قدٌمة, فمنذ تكوٌن الدولة العراقٌة استمرت  إن أيالكوٌت قدٌمة العهد, 

سواء فً العهد العثمانً او أنظمة الحكم التً تلته رؼم استقالل الكوٌت, ودخوله عضواً فً جامعة الدول 

 .(6)العربٌة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 652بٌروت/  -( رانٌا المصري/العراق وآثار حرب الخلٌج/المستقبل العربً/ مركز دراسات الوحدة العربٌة8)

 .881/ص6111

/السنة السابعة 811( شبكة االنترنٌت/ عبد العزٌز كامل/ حرب الخلٌج الثالثة وتداعٌاتها الخطرة/ البٌان/ ع6)

 . http://www.albyan.com/ الموقع 4/ص6116عشر/

على ذلك  إصراره إنراق باالنسحاب من الكوٌت, اال التً وجهت للع واإلنذاراتورؼم كل النداءات         

وكانت فعال ً ذرٌعة قوٌة للوالٌات المتحدة وحلفابها بمعاداة العراق,  الفادحة التً قام بها, األخطاءكان من 

اضطراب  إلىذلك  أدىولتأكٌد التخوؾ منه )كما تدعً الوالٌات المتحدة( بوصفه خطراً ٌهدد العالم, وقد 

 قاته مع الدول العربٌة األخرى.كبٌر فً عال

هذه الدول, تدرٌجٌا ً, محاولة التخفٌؾ  وبدأتوبعد هذه الحرب استمرت المقاطعة العربٌة للعراق          

 . (8)من ارتباطها مع بؽداد

http://www.albyan.com/


 

 -وقد كانت المحاوالت والجهود جمٌعها التً تبذل من اجل وضع معالجة حقٌقٌة للعالقات العربٌة        

 أخرىالعراقٌة تفشل دابما ً, وذلك بسبب التشدد الكوٌتً السعودي للعداء مع العراق هذا من جهة, ومن جهة 

موافقتها تجاه اي محاولة السٌما فً سٌاسة العراق التً لم تبد استعدادا حقٌقٌا ً للمصالحة او لتؽٌٌر سٌاستها و

 . (6)8221ومطلع عام  8227عام  أزمتً

تدهور وضعؾ كبٌر للعالقات العربٌة  إلى أدتبٌن العراق ودول الجوار  اإلقلٌمٌةهذه الحروب         

انعزال العراق بسبب كثرة الخصومات المستمرة,  إلى أدتالعراقٌة, وهذا الضعؾ والتدهور فً العالقات 

التً تعرض لها ٌعد من  األخٌرهذا الذي جعل العراق ٌقؾ وحده دون دولة مساندة حقٌقٌة فً الخرب و

 .األخٌرفً عملٌة االنهٌار الذي تعرض له  أسرعتالعوامل المساعدة التً 

 -النفسٌة على العراق: اإلعالمٌةالحرب  -جـ 

ذات طابع نفسً,  إعالمٌةٌدانٌة, وحربا على العراق كانت حربا م األخٌرةٌمكن القول ان الحرب         

للحرب  اإلعالمٌةمن الحرب المٌدانٌة, وقد اتسمت التؽطٌة  أكثر إعالمٌةنجدها حرباً  األحٌانوفً بعض 

على العراق بكثافة ؼٌر معتادة, وتدفق ؼٌر مسبوق لألخبار والتقارٌر والتعلٌقات والصور, كما ظهرت فً 

 .    (4)نها حدثا ً عصرٌا ًهذه الحرب تقنٌة متطورة جعلت م

ب على الصعٌد االجتماعً هً من اخطر الحروب, وتهدؾ هذه الحر اإلعالمٌةالحرب النفسٌة  إن        

الفوضى والبلبلة فً معسكر العدو, للتأثٌر فً الروح المعنوٌة, وعلى قرارات  أحداث إلىوالجماهٌري 

 ٌعتنقها. وأهداؾومبادئ  أفكارتخلى عن القادة, والتأثٌر كذلك فً نفسٌة الفرد, لتجعله ٌ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . //:www.geocities.comhttp ( شبكة االنترنٌت/مصدق محسن الجنابً/ الدٌمقراطٌة والعراق/ الموقع 8)

 -التجارٌة األهرام( د. محمد سعٌد أبو عامود/ العراق والنظام العربً/السٌاسة الدولٌة/ مطابع 6)

 .888/ص842/8222مصر/

 .886( المصدر نفسه/ ص4)

 األنماطمحلها, والعدول عن خططه الحٌاتٌة او الوقتٌة, فهً تستهدؾ  أخرى وأهداؾومبادئ  أفكاروزرع 

 . (8)لدى الناس واألهداؾوالعقابد 

ثبت  األمرٌكٌةللعراق فكانت القوات  األخٌرةكانت موجودة بشكل واضح فً الحرب  األهداؾهذه         

 وإنهاوالفتنة بٌن صفوؾ الشعب العراقً, وتبث الخوؾ من خالل تأكٌدها السٌطرة على الوضع,  اإلشاعة

 منه. قرٌبة من النصر ومتأكدة

http://www.geocities.com/


 

ثؽرات داخلها,  وإحداث إضعافهاوعلى الصعٌد الداخلً للجبهة الداخلٌة)للعراق(, فقد كانت تحاول         

عجز النظم االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة عن تحقٌق آمال الجماهٌر, والضؽط  إظهاروذلك عن طرٌق 

الطوابؾ على مقاومة االقتصادي على الحكومة حتى ٌنهار النظام االقتصادي, وكذلك تشجٌع بعض 

فً قدرة قواتها  أٌضا سٌاسٌة, وتشكٌك الجماهٌرتها الدالعامة, وتشكٌك الجماهٌر فً ثقتها بقٌا األهداؾ

 المسلحة على مواجهة العدو, ومحاولتها للدس والوقٌعة بٌن طوابؾ الشعب المختلفة.

ق, فً مراحل بعٌدة المدى أي قبٌل وقد كانت هذه الوسابل مستخدمة من القوات األمرٌكٌة ضد العرا        

المرجوة من هذه الوسابل, وما ذكر  األهداؾبدء الحرب, وكانت هنالك محاوالت تنهد لها الطرٌق, وتحقق 

 فً عملٌة االنهٌار المفاجا للعراق. أسرعتالخارجٌة التً  األسبابعد من 

عن مقتل القٌادة او هروب احد الوزراء او الكاذبة  األخباروكان من وسابلها التً استخدمتها فً نشر         

الكاذبة كان لها دورا ً مهما ً وصدى كبٌرا ً فً حسم المعركة,  األخباراسر فرقة او لواء عسكري, وهذه 

حققت نجاحات فً تفكٌك الروح المعنوٌة وهدمها لدى معظم الشعب  اإلعالمٌةوبهذا فان الحرب النفسٌة 

 . (6)العراقً

وملصقات فوق المدن مع  أوراقفً هذه الحرب النفسٌة وذلك برمً  آخر أسلوبدام وتم استخ        

 جمٌعها. األخرىالناس فً العاصمة والمدن العراقٌة  إفزاعاستخدام حاوٌات الصوت المرعبة بقصد 

كانت تعمد  أنهاالحرب  أداءالمكثفة التً مارست الوالٌات المتحدة فً  اإلعالمٌة اإلستراتٌجٌةوتبٌن         

 حقٌقة التصدي والصمود العراقً. إخفاء إلى
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/مركز دراسات الوحدة 6114/ 625( محمد الزٌانً/القضابٌات العربٌة وتؽطٌة الحرب على العراق/المستقبل العربً/ع8)

 .887بٌروت/ص -العربٌة

 .74/ ص8215الحرب النفسٌة/ مطبعة النور النموذجٌة/ االردن/ ط ثانٌة/ احمد نوفل/ ( د. 6)

 المبحث الثالث
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 -نتائج الدراسة : -7

وتحلٌل البٌانات, هً وجود مجموعة من ان النتابج االجتماعٌة التً ٌمكن تشخٌصها من مالحظة         

االجتماعٌة االٌجابٌة والسلبٌة المنطلقة من االنهٌار الشامل للمؤسسات العراقٌة, هذا االنهٌار الذي ادى  اآلثار

الى تفكك البناء االجتماعً الذي كان المنظم للحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة واالقتصادٌة للمجتمع 

ذا االنهٌار على الواقع االجتماعً للمجتمع العراقً تصاعد مجموعة من المشاكل العراقً, وفرض ه



 

االجتماعٌة, بالرؼم مما قدمه هذا االنهٌار من ظواهر اٌجابٌة, مثل: حرٌة التعبٌر ودخول التطورات 

 التكنولوجٌة الى العراق وبشكل تدرجً.

رحلة انتقالٌة حصل فٌها تؽٌر جذري فً كل وتعد هذه المرحلة التً ٌمر بها المجتمع العراقً م        

 بشكل عام. األخرىعناصر المؤسسة السٌاسٌة ومكوناتها بشكل خاص والمؤسسات 

االجتماعٌة االٌجابٌة والسلبٌة, ولقد توصلت نتابج الدراسة  اآلثار أهمالدراسة هو معرفة  أهداؾومن         

ور ظواهر اٌجابٌة وبعض من المشاكل االجتماعٌة الى ظه أدىالى ان االنهٌار للمؤسسة السٌاسٌة قد 

 السلبٌة.

 -)الظواهر االٌجابٌة( : اآلثارهذه  أهمومن 

 -ظاهرة ارتفاع دخول بعض فئات المجتمع: )الموظفٌن, والمنتسبٌن الى الشرطة, والجٌش( : -7

تعٌٌن اؼلب المؤسسات الحكومٌة  إعادةمن الظواهر االٌجابٌة التً افرزها االنهٌار الشامل, وبعد      

الجدٌدة, وحل اؼلب المؤسسات  واألوضاعوالدوابر الرسمٌة بطرٌقة جدٌدة تتناسب مع التؽٌرات 

 أجورالخبرة والكفاءة, ارتفعت  أصحابمن  آخرٌنوالوزارات, واالستؽناء عن بعض الموظفٌن, وتعٌٌن 

 لعٌان.اؼلب الموظفٌن فً مرحلة ما بعد االنهٌار وبشكل واضح ل

الموظفٌن ال تكفً لسد الحاجات البسٌطة, وكان لهذا تأثٌر  أجوروفً مرحلة ما قبل االنهٌار كانت      

بشكل عام, وقد حاول البعض منهم الحصول على المال  أسرهمسلبً فً تكوٌنهم بشكل خاص, وعلى 

 بطرابق شتى لضمان سد االحتٌاجات الضرورٌة وقد أثر هذا فً مستوى أدابهم.

هذا  بشكل واضح, أسرهمنتابج اٌجابٌة على حٌاة الموظفٌن, وعلى حٌاة  األفراد أجوروقد كان الزدٌاد      

االرتفاع نلتمس فٌه البدء فً ارتفاع المستوى المعٌشً لألفراد )السٌما الموظفٌن(, إذ أصبحت األسر تشعر 

ثة, والستالٌتات, رؼبة منها فً التواصل بحاجاتها الى اقتناء حاجات متعددة من استخدام التلفزٌونات الحدٌ

مع العالم الخارجً, فضال ً عن شراء السٌارات, والموباٌالت, اال ان أسواقه تزخر بالبضابع والمنتجات 

 الجدٌدة, وٌشهد الناس إقباال جٌدا ً للشراء.

, اذ األمردة لهذا ه انعكاسات اٌجابٌة ومتعدوالمستوى المعٌشً للموظفٌن بصورة ملحوظة ل األجران ارتفاع 

بصورة عامة فً النواحً االقتصادٌة  واألسرةبصورة خاصة  اإلنسانهو الذي ٌحدد مستوى حٌاة  األجران 

 أطفال, وبمرور الوقت نرى ان هذا ٌؤثر فً تربٌة األسرةوالثقافٌة والصحٌة كلها, ومن ثم ٌؤثر فً رفاهٌة 

المعٌشة  أمورادي ٌستقر بشكل جٌد, وبدل انهماكها فً تربٌة جٌدة, وبعد ان بدأ الوضع االقتص األسرةهذه 

الحٌاتٌة  بأمورها لدٌها الوقت الكافً مع هذا الدخل المناسب لها, لالهتمام أصبحلتدبٌر لقمة العٌش, 

المعلمٌن والمدرسٌن كان له انعكاسات اٌجابٌة على  أجوروتعلٌمهم بشكل جٌد, وكذلك ارتفاع  وبأطفالها



 

لٌم وبالتالً كان مردوده االٌجابً على المجتمع بشكل عام, فارتفاع دخول هذه الفبة , وعلى التعاألسرة

, وماله من آثار اٌجابٌة على حٌاتهم واستقرارهم هذا من وألسرهمٌؤدي الى تحسن الوضع االقتصادي لهم 

 اخذوا ما ألنهممن السابق,  أفضلالى قٌامهم بواجبهم بشكل  األجرٌؤدي ارتفاع  أخرىجهة, ومن جهة 

هذا بمرور الوقت الى تحسٌن مستوى التعلٌم وتطوٌره  أدىٌستحقون من مكانة ومركز وقٌمة, وبالتالً وقد 

عن بصورة مستمرة, وأدى الى وجود مرونة فً الحراك االجتماعً, وبروز طبقة الموظفٌن, فظال ً 

ت كان متفاوتا ً من موظؾ آلخر المعلمٌن والمدرسٌن)التدرٌسٌٌن(, مع العلم ان ارتفاع دخول هذه الفبا

 بدأت تنهض طبقات فً المجتمع العراقً نتٌجة الرتفاع  ً أٌضاحسب خدمته وشهادته, وبسبب االنهٌار 

فً سلك: )الشرطة والجٌش والحرس الوطنً  األفرادكبٌرة من  أعدادأفرادها, فبعد االنهٌار تم تعٌٌن  أجور

فبات من المنتسبٌن الى الشرطة والحرس الوطنً والمرور... والمرور....الخ(, فبرزت فً المجتمع هذه ال

المالً المقدم لهم, من خالل الراتب الشهري هذا من باب, ومن باب ثان ربما مثلت المؤسسة  اإلؼراءنتٌجة 

مرونة فً  أعطتالداخلٌة بالنسبة للمنتسبٌن شعورا ً بالسلطة والقوة, هذه التؽٌرات التً حصلت فً المجتمع 

الحراك االجتماعً بعد ان كان فً مرحلة ما قبل االنهٌار مستقر على وضع واحد, وال توجد مرونة عملٌة 

بٌن الطبقات المختلفة لألفراد, وقد انعكس ذلك على المجتمع, ألن األفراد فً أي مجتمع إذا كانوا مرفهٌن 

 خطط اعمار واستثمار مختلفة.التقدم والقٌام بخطط تنموٌة ناجحة و بإمكانهاقتصادٌاً, فان المجتمع ٌكون 

 -انفتاح المجتمع العراقً على العالم الخارجً: -2

المجتمع العراقً بعد االنهٌار جزءاً من العالم الخارجً بعد مرحلة انقطاع طوٌلة جدا ً, وهذا  أصبح       

جتمع فً هذا العالم, م بأياالتصال  بإمكانه أصبحاالنفتاح له آثار اٌجابٌة ونتابج مثمرة, فالمجتمع العراقً 

له  أصبحواالستفادة من خبرات المجتمعات المختلفة, وتطوٌر مٌادٌنه ومؤسساته, فالتعلٌم بعد االنفتاح 

والعمودي فً استعماالت االنترنٌت  األفقًمؤشرات تتجه الى استمرارٌة تقدمه وتطوره السٌما بعد التوسع 

 األفرادؤدي هذا الى زٌادة توثٌق عرى المجتمع سواء مع جمٌعها وٌ لألجهزةالفنٌة والتقنٌة  واإلمكانٌات

المجتمع  أبناءبالداخل او االتصال مع الموجودٌن منهم فً الخارج, وٌؤدي بمرور الوقت الى تطوٌر ثقافة 

التقنٌة المتطورة من:  األجهزةالعراقً, وٌتضمن هذا االنفتاح فً طٌاته فوابد عدٌدة للمجتمع, إذ ادخل معه 

التً جعلت عملٌة التبادل مفتوحة  األجهزةمباٌل والستالٌت وتقوٌة شبكات االنترنٌت وؼٌرها من أجهزة ال

فضال ً عن ان هذا االنفتاح وكثرة استعمال فً تنشٌط فعالٌة اقتصاد البلد,  أسهمتمع الخارج, وبالتالً 

خل من : كتب وبحوث االنترنٌت ساعد طلبة الجامعات على تسهٌل الدراسة وسد النقص الموجود فً الدا

 ومقاالت, او أي معلومات تخدمهم فً مجالهم الدراسً.

العراق وما ٌتعرض له الى بلدان العالم  الضوء علىان عملٌة االنفتاح الخارجً مكنت من تسلٌط         

مساعدته وحل مشاكله والنهوض به مرة  إمكانٌةالحقٌقٌة الجارٌة فٌه وبالتالً  األحداثكلها, ومعرفة 

عملٌة  وأوقفت,وقد جرت عملٌة االتصال السرٌعة للمجتمع العراقً والعالم الخارجً المسافة بٌنهم , أخرى



 

وفً عملٌة التعلٌم  الرجوع الى الوراء, وهذا له اثر اٌجابً ٌجعل هناك مرونة فً تقدم المجتمع العراقً,

بالكادر البشري الذي ٌقود المجتمع الى  فً العراق بمراحله كافة التً تعد أساسٌة لكل المجتمع, ألنها تزوده

التقدم, وفً المجتمع العراقً, وبفضل هذا االنفتاح عملت المدارس والجامعات على بلورت هذا االنفتاح 

على العراق, فنحن نسمع ٌومٌا ً تطورات وخططها  وآثارهوالمالبمة مع التؽٌٌرات الحاصلة بسبب انهٌار 

 أيٌعها العاملة فً العراق سواء كانت خاصة بالجانب التعلٌمً, او تحاول وضعها وتنفٌذها مؤسسات جم

 لزمن طوٌل تقلٌدٌة, وؼٌر متجمدة. وأصبحتبعد ان كانت عملٌة التعلٌم جامدة فً العراق,  آخرجانب 

فً طور التكوٌن والظهور وبعضها  أخرىوفضال ً عن هذه التطورات االٌجابٌة هنالك ظواهر اٌجابٌة 

, كحرٌة األمدكً تظهر وتكتمل صورتها النهابٌة , ألنه قد تكون ظواهر اٌجابٌة طوٌلة تحتاج الى زمن 

الستالٌت واستعمالها  أجهزةالرأي, اما عن الحرٌة الشخصٌة للمواطن نفسه, فان رفع الرقابة عن دخول 

بعد االنهٌار شراء المواطن لها بسهولة ٌمثل تتوٌجا ً عملٌاً للحرٌة الشخصٌة, فضالً عن ذلك و وإمكانٌة

ط الدٌنً, وتوجه األفراد الى والصدمة التً تعرض لها المجتمع العراقً أصبح هنالك زٌادة فً النشا

امع ودورها الكبٌر بعد الخسابر الكثٌرة التً تعرض لها المجتمع العراقً السٌما بعد وقفة الجوامع فً الجو

 المسروقات. إعادةفترة السلب والنهب فً 

 -لبٌة التً افرزها االنهٌار هً:ومن الظواهر الس

 -مشكلة فقدان األمن االجتماعً : -7

, ففً هذه األفرادعلى المجتمع عند عجزه من تنسٌق العالقات االجتماعٌة بٌن  تسٌطر المشاكل االجتماعٌة

ؼٌر جٌدة او ؼٌر منظمة وبها شًء من االرتباك, وٌؤثر هذا بالطبع على  األفرادالحالة تكون عالقات 

 . (8)فً الحٌاة وأمانٌهمووحدتهم ألجل نٌل أهدافهم  األفراددرجة تماسك 
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والمجتمع العراقً ٌتعرض الى مشاكل اجتماعٌة متعددة لسبب أساسً هو : االنهٌار, وأهماه: مشكلة فقدان 

 االجتماعً. األمن

وٌعٌش المجتمع العراقً مرحلة احتالل تجاوزت العامٌن, فً مناخ اجتماعً ٌسوده االضطراب,       

ٌذهبون ضحٌته دون ذنب,  األبرٌاءمن العراقٌٌن  اآلالؾ, فان  األمنذي سبب انعدام وبسبب هذا االختالل ال

االجتماعً والسٌاسً ٌكون سبب ضعؾ السلطة السٌاسٌة فً  األمنهذا االنهٌار وما تمخض عنه من انعدام 



 

فً  األمنان البلد وتؤدي بالتالً الى ازدٌاد المشاكل االجتماعٌة واالنحرافات والجرابم بصورة عامة وفقد

 االجتماعٌة فً المجتمع. وأدوارهم أعمالهم, وٌمنعهم من مزاولة األفرادالمجتمع العراقً ٌؤثر على 

فً المؤسسات الرسمٌة الحكومٌة او  أكانتجمٌعها سواء  واألعمالاثر على الوظابؾ  األمنان انعدام  

المؤسسات االجتماعٌة ؼٌر الحكومٌة مثل: المعامل, والمصانع ,والمكاتب, والشركات األهلٌة, وبالتالً اثر 

هذا فً الفرد والعابلة والمجتمع بأكمله, فعدم قدرة الفرد على الخروج من بٌته الى عمله بسبب انعدام االمن 

لً اثر فً مستواه المعٌشً وحتى على مكانته االجتماعٌة)بسبب استمرار أسهم فً قطع رزقه, وبالتا

امتد على جوانب  األمنالخوؾ, والتردد من الخروج الى العمل( وٌؤثر ذلك فً المجتمع , الن انعدام 

ٌأمن  اإلنسانالمجتمع العراقً, وفً مناطق العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى ؼربه, فلم ٌعد 

فً قلق دابم وعرضة لمداهمة, عصابات القتل  فأصبححتى وهو جالس فً بٌته,  أسرتهته وحٌاة على حٌا

والذبح والسلب او السرقة او عصابات الترهٌب, او اعتقال قوات االحتالل دون سبب وجٌه, سواء وهو فً 

م وانقطعوا عن محالته األفراداؼلب  أؼلقبٌته او أثناء خروجه الى الشارع او الذهاب الى العمل, وقد 

االجتماعً, فظاهرة ؼلق المحالت نجدها تتناوب بٌن حٌن واآلخر كلما  األمنمصدر رزقهم بسبب انعدام 

 أخرىفً صاحب المحل وعابلته من جهة, ومن جهة  األمرسوءا ً, فٌؤثر هذا  األمنٌة األوضاعازدادت 

 المجتمع الذي ٌعرقل تلبٌة احتٌاجاتهم. أفرادٌؤثر فً 

الصعبة للعدٌد ممن لهم نزعة عدوانٌة من ارتكاب الجرابم والسرقات  األمنٌةلقد سمحت الظروؾ            

, هذه الظاهرة لمن اجل مقاٌضتهم بالما األفرادالناس وتخوٌفهم واعتقالهم وتشرٌدهم واختطاؾ  وإرهاب

ركت ورابها وشردت أفراد عدة, وت األمنٌةالظروؾ  هذه التً انتشرت بشكل واسع فً العراق بسبب

الضحاٌا والمتضررون, ولكن هذه الظاهرة)االختطاؾ وترهٌب الناس( ما تلبث ان تنتهً بشكل تدرجً مع 

استقرار الوضع االمنً والسٌطرة على السلطة السٌاسٌة وتقوٌتها, إذ ضعفت هذه السلطة وضعفت معها 

ار والتخرٌب والتدمٌر الذي المؤسسات الرسمٌة والمؤسسات ؼٌر الرسمٌة جمٌعها, وذلك نتٌجة االنهٌ

 وظابفها ودورها بشكل صحٌح. أداءالذي جعلها عاجزة عن  األمرٌكًاصابها بعد االنهٌار بسبب االحتالل 

 

 

 -ظاهرة البطالة : -2

انتشرت فً المجتمع العراقً بعد االنهٌار ظاهرة البطالة بشكل واسع, وذلك نتٌجة لتسرٌح مبات          

كذلك حل بعض الوزارات, وتوقؾ المعامل لعراقً, وعدد كبٌر من الموظفٌن, والجٌش امن أفراد  اآلالؾ

القطاع الخاص, وقد أدى كل  أموالوالشركات الحكومٌة عن العمل, وندرة االستثمارات الجدٌدة لرؤوس 

العمل,  والمجتمع , فضال ً عن قلة فرص واألسرةهذا الى انتشار البطالة وانعكاساتها الملحوظة على الفرد 



 

عٌنة أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة, السٌما وأعمالهم ألسباب مالذٌن تركوا وظابفهم  األفرادوصعوبة حصول 

وظابفه, وذلك  أداءفً وسط الظروؾ الصعبة التً ٌمر به اقتصاد البلد, وتباطؤ النظام االقتصادي عن 

ضخمة وعجز كبٌر فً شتى مؤسساته بسبب وطأة االحتالل , فضال ً عن تقٌٌد االقتصاد العراقً بدٌون 

 االقتصادٌة عن النهوض واالستمرارٌة فً انجاز وظابفها.

بٌن البطالة وانتشارها بشكل واسع, وبٌن ازدٌاد نسب االنحراؾ والجرابم فً اي وهنالك عالقة         

راقً, إذ أدى مجتمع  وفً أي زمان ومكان, والبطالة ظاهرة اجتماعٌة كان لها انعكاسات على الفرد الع

لممارسة أعمال هامشٌة وؼٌر مناسبة  اضطرارهمبعد االنهٌار, الى  أعمالهم  األفرادفقدان الكثٌر من 

فً  أثرت إنهاالتً مورست كانت ؼٌر مثمرة وؼٌر كافٌة لسد احتٌاجاتهم, كما  األعمال, وهذه ألعمارهم

ي شًء( فأدت بالبعض منهم إلى ارتكاب نفسٌتهم بشكل كبٌر)السٌما ان كان له استعداد نفسً الرتكاب ا

بعض الجرابم واالنحرافات السلوكٌة, كتعاطً المخدرات بوصفها سبٌال ً لنسٌان الوضع المأساوي الذي 

 ٌعٌشون فٌه.

فقد كانت واضحة جدا ً, إذ لم تسلم األسرة من آثار االنهٌار, ولهذه  األسرةاما انعكاسات هذه الظاهرة على 

لوظٌفته او عمله وصعوبة حصوله على فرص عمل جدٌدة أثر  األسرةذ ان فقدان معٌل , إباألخصالظاهرة 

الى تفككها, بسبب فشل بعض  وا, األسرٌةالى مشاكل وخالفات فً البٌبة  وأدت, األسرةبشكل كبٌر فً 

ٌرة االجتماعٌة نتٌجة لتعرضها الى ضؽوطات اجتماعٌة واقتصادٌة كب وأدوارهامن القٌام بوظابفها  األسر

وظابفها أدى الى ارتباك العالقة بٌن الفرد وأسرته, وبٌن الفرد  أداءكثٌرة, وهذا الفشل فً  أعباءوحملها 

, بشكل أسرتهفً السلوك االجتماعً للفرد, وبالتالً على عالقته مع  روالمجتمع, وذلك بسبب التأثٌ واألسرة

 خاص ومع مجتمعه بشكل عام.

المجتمع ضروري من أجل مواجهة المجتمع لمشاكله وحلها والسٌطرة  أفرادان وجود التعاون بٌن         

علٌها, فعملٌة تعاون المواطنٌن على حل المشاكل االجتماعٌة ضروري جدا ً, والمجتمع هو الذي ٌقود 

واعٌن ومتعلمٌن ومتدربٌن  األفرادكان  فإذاهم جزء ضروري من الدولة,  فاألفرادالدولة ومؤسستها, 

القٌام  بإمكانه المجتمع والدولة من قدرة على مواجهة مشاكلهم ومشاكل مجتمعهم, فان كلولدٌهم ال

 .وترفٌههم األفراد إسعادبالوظابؾ, وبالتالً 

ٌعٌشون فً ضؽط مستمر نتٌجة لمشاكلهم الخاصة والعامة, وٌعٌشون فً حالة فوضى  األفراداما إذا كان  

العراقً, فان لهذا مردودا ً على تطور المجتمع وتنمٌته, الن ورعب وبطالة....كما هو الحال فً المجتمع 

ٌعٌشون فً ظروؾ  ألنهملٌس باستطاعتهم مساعدة المجتمع  واألفرادالمجتمع ملا بالمشاكل االجتماعٌة, 

سٌبة نتٌجة االنهٌار, فانعكاسات البطالة فً المجتمع العراقً لها تأثٌر سلبً على المجتمع وعلى صورته 

 أمام المجتمع الخارجً. هأفراد أمام



 

فضال ً عن ذلك, فان هنالك ظواهر او نتابج سلبٌة لهذا االنهٌار , فلقد امتألت الساحة العراقٌة بأحزاب    

سٌاسٌة عدٌدة, بصورة جعلت المواطن فً حالة من الحٌرة وعدم االتزان النفسً إلبداء  مٌوله نحو هذا 

 الحزب أو ذاك.

 -:هً ٌمكن القول ان النتٌجة النهابٌة التً خرجت بها هذه الدراسة وانطالقا مما ذكر         

)الظواهر( االٌجابٌة والسلبٌة النهٌار المؤسسة السٌاسٌة فً العراق, وبذلك ثم  اآلثاروجود مجموعة من 

جتماعٌة اال اآلثارحول االنهٌار, وهً: ان االنهٌار ٌؤدي الى مجموعة من  األساسٌةصدق الفرضٌة 

فضال ً عن المقترحات, التً  واإلستراتٌجٌةة والسلبٌة , وٌتطلب ذلك وضع الحلول العلمٌة: السٌاسة االٌجابٌ

من شأنها ان تخفؾ من حدة هذه اآلثار السلبٌة او نستخلص منها, ومعرفة االستفادة الحقٌقٌة من الظواهر 

 والتؽٌرات الجدٌدة االٌجابٌة.

 المقترحات : -2

خلق فرص عمل جدٌدة من أجل القضاء على البطالة التً طالت المالٌٌن, وذلك من خالل إعادة فتح  -أوال ً:

ووزارة الدفاع... الخ, فضال ً عن فتح شركات  اإلعالمبعد االنهٌار كوزارة  أؼلقتالوزارات الحٌوٌة التً 

 وجود فً فرص العمل القلٌلة.ودوابر ومصانع عدة تقدم الخدمات للمجتمع العراقً, وتسد النقص الم

وقت, من أجل نشر األمن فً الداخل, مع ازدٌاد نشاط  بأسرع اإلرهابٌة األعمالالقضاء على  -ثانٌا ً:

مؤسسات العدالة, ومنع المتسللٌن من العبور الى داخل العراق للقضاء على الفوضى والقتل والدمار 

 والتخرٌب والسلب والنهب.

وخدمٌة إلعادة عجلة النمو  إنتاجٌةومؤسسات  أبنٌةالعراق بعد ما دمرته الحرب من ضرورة اعمار  -ثالثا ً:

والتقدم فً المجتمع العراقً وتجهٌز هذه المؤسسات بالمستلزمات والمالكات البشرٌة والعلمٌة والمعرفٌة 

 والمادٌة.

وتوفٌر الخدمات  موأجورهضرورة رفع المستوى المعٌشً للمواطنٌن من خالل زٌادة رواتبهم  -رابعا ً:

والسلع المنتجة محلٌا ً والضرورٌة لألفراد بشكل دوري, مع وضع حلول للمشكالت االجتماعٌة والحّد منها 

 المزمنة والجرابم واالنحرافات. واألمراضالتً ٌعانً منها المجتمع العراقً مثل : الفقر 

 المصادر والمراجع 
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