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 داءــــــــــــالإى
ىل مؼلمنا وشفيؼنا خامت الأهبياء وس يد املرسلني محمد )ضىل هللا ػليو وػىل اهل       اإ

 وحصبة

 وسمل (          

اىل الطود اذلي س يضل شاخما رمغ احملن .... هبع احلضارات .... مؤل       

 الثلافات .... منارة

 اجلرحي سالما .... سالما  غراكناالؼمل والؼلٌلء       

اىل الشفاه اليت اكرثت لنا ادلػاء لكٌل هطلت والؼيون اليت رأأت فينا امال لكٌل       

 هرضت 

والللب اذلي ازداد بنا خفرا لكٌل هبظ حبيبيت اليت اخص هللا اجلنة حتت        

 اكداهما....

 ايم الغالية          

اىل من احنىن ظيره لينور طريلي وركع مطليا لجًل اطال هللا بلاءه والبسو        

 ثوب

  وادلي الغايلالطحة والؼافية ....        

اىل من احهبم حبا لو مر ػىل الارض كاحةل لتفجرت منو ينابيع احملبة        

 اضدكايئ....

  أأخويت اىل من ىن اكرب ايل من هفيس ....        

اساثذيت اىل من حطد الاشواك غن دريب لمييد يل طريق الؼمل واملؼرفة ....        

. 

 واىل زويج الؼزيز اىدي ىذا البحث        

 هندي هلم مثرة هجدان املتواضع                                
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 شكز وحقدٌز
 بعد اٌ يٍ اهلل حعاىل عهً وحىفٍقه يٍ امتاو حبثً هذا احىجه  خبانص

 تسخا  اناالم  عًا  ييٌد جاتسىشكزي وحقدٌزي اىل اال

 املشزف عهى انبحث فقد كاَج نخىجٍهاحه انسدٌدة ويخابعخه

 احلثٍثت اناضم االكرب يف امتاو حبثً عهى هذا اننحى  اعٍا اهلل

 حعاىل اٌ حياظه كًا احقدو بانشكز اجلزٌم وانخقدٌز اىل مجٍع

 انكا ر انخدرٌسً نطٍهت انسنىاث االربع فقد حعهًج انكثري

 ينهى واتسال اهلل حعاىل اٌ ٌسد  خطاهى خديت نهعهى واناضٍهت

 شكزي وحقدٌزي اوال واخزا هلل حعاىل واىل كم يٍ تساعدًَ

 يف امتاو حبثً هذا .

 انباحث
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 المقدمة 

لقد شاع مصطلح االزمة وما من احد اال له مع االزمات والكوارث ذكرٌات ربما على 

المستوى السٌاسً وقد تتجاوز النطاق الشخصً الى النطاق الوظٌفً ) ازمات بٌئة العمل 

( واذا خرجنا من هذه الدائرة فاننا نرى ازمات على المستوى القومً والعالمً نظرا الن 

متغٌرة وال شك بان بلدنا العراق وعالمنا المعاصر ٌواجه ازمات السٌاسة البٌئة غٌر 

مة تشكٌل ات ابعادا داخلٌة وخارجٌة منها ازواالجتماعٌة واالقتصادٌة وان لهذه االزم

حكومة جدٌدة وما لهذه االزمات من ابعاد نتٌجة الفساد السٌاسً والمحاصصة الطائفٌة 

 العراقً هً مٌدان بحثً  وغٌرها من ازمات اثرت على المجتمع

 فرضٌة البحث 

)) ان العامل الداخلً المتمثل باالنقسام السٌاسً فضال عن العامل الخارجً المتمثل 

...((  ارٌة االزمات السٌاسٌة فً العراقاسهم وبشكل كبٌر فً استمرفً  بالتدخل االقلٌمً

. 

 اشكالٌة البحث 

ة البحث مفادها هل ان المعادلة ٌنطلق البحث من مجموعة من تساؤالت مثلت فرضٌ

والتً شهدت تغٌرات وتطورات فً مجاالت  2003السٌاسٌة التً حكمت العراق بعد عام 

وغٌرها صحٌحة ؟ , وهل ان الدستور العراقً الذي صاغته القوى السٌاسٌة عام السٌاسة 

وعلى عجل خدم تطلعات واهداف المجتمع العراقً ؟ , وهل هذه التطورات  2005

ي بالنهاٌة الى حل مشكلة الطائفٌة والفساد االداري والمالً ؟ وهل ستنهض العملٌة ستؤد

 السٌاسٌة من جدٌد بعد هذه االزمات التً مرت بها .

 اهمٌة البحث

من اهمٌة االزمات السٌاسٌة التً ٌبحثها وبات واضحا ما لالزمات ان اهمٌة البحث تنبع 

اعالن نتائج االنتخابات البرلمانٌة واثارها على السٌاسٌة التً عصفت بالواقع السٌاسً بعد 

المجتمع العراقً من اهمٌة ذات مشكلة متعددة االوجه وهاجس مخٌف ٌنذر بمستقبل 

السٌاسٌة العراقٌة سٌاسً واجتماعً مجهول , شغل وال ٌزال ٌشغل القوى واالحزاب 
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البحث ٌسلط الضوء  بكافة اطٌافها والوانها سواء كانوا افراد او جماعات كون والمؤسسات

على مفهوم ازمة تشكٌل الحكومة والعالقة بٌن المركز واالقلٌم والمحاصصة السٌاسٌة 

والفساد االداري والمالً وما للصراع الطائفً وتداعٌاته من اثر على المجتمع العراقً 

وغٌرها من االزمات السٌاسٌة التً عصفت بالواقع السٌاسً ومحاولة حلها لكً ٌنهض 

 ع العراقً من جدٌد .المجتم

 هٌكلٌة البحث 

تاسٌسا لما تقدم فقد وجدت من الضروري ان نبحث فً هذه االزمات السٌاسٌة الهمٌة هذا 

: تناول المبحث االول ازمة الموضوع تم تقسٌم البحث الى مقدمة وثالث مباحث وخاتمة 

تشكٌل الحكومة فً المطلب االول واما المطلب الثانً تناول العالقة بٌن المركز واالقلٌم 

واما المبحث الثانً تناولت فٌه كل من المحاصصة السٌاسٌة والفساد االداري والمالً واما 

واما  الداخلٌة فً المطلب الثانً تناولت فٌه ضعف االداء السٌاسً واستمرار االزمات 

المبحث الثالث تناول فً المطلب االول الصراع الطائفً وتداعٌاته واما المطلب الثانً 

تناول مشاكل االقالٌم والتقسٌم السٌاسً ثم توصلنا الى النتائج والحقائق الحسٌة لهذه 

االزمات , ثم توصل البحث اهم التوصٌات للخروج من هذه االزمات السٌاسٌة وتؤسس 

دة وطنٌة بالتوافق , تشترك فٌها جمٌع االحزاب والكتل السٌاسٌة دون تهمٌش كل الى وح

 ذلك تضمنته الخاتمة 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة 
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تعد ازمة تشكٌل الحكومة العراقٌة هً احدى االزمات المعقدة وهً مشكلة متعددة االوجه 

ٌزال ٌشغل وهذه المشكلة تنذر بالخطر بمستقبل سٌاسً واجتماعً مجهول الذي شغل وال 

دا او جماعات فً افة واطٌافها والوانها سواء افرااالحزاب السٌاسٌة العراقٌة ومؤسساته ك

كون البحث ٌسلط الضوء على هذه االزمة فً المطلب االول وانه ٌتناول فً المطلب 

 الثانً العالقة بٌن المركز واالقلٌم .

 ازمة تشكٌل الحكومة  -اوال :

تعد ازمة تشكٌل الحكومة العراقٌة هً احدى االزمات المعقدة التً عاشها العراق عقب 

الغزو االمرٌكً للعراق فان الغزو ٌشكل خرٌطة مغاٌرة تماما عما كان علٌه قبل نٌسان فً 

سٌاسٌا فقد كان ابرز مالمحه هو االنتقال الى التعددٌة الحزبٌة فقد اصبحت  9/4/2003

مثبتة على مجموعة من القوانٌن والمواثٌق منها قانون ادارة الدولة العملٌة السٌاسٌة 

وبعدها عاش العراق مرحلة انتقالٌة التً تم علٌها  2005, دستور للمرحلة االنتقالٌة 

. لذلك عنٌت فً البداٌة الوالٌات المتحدة الجنرال جارنر ( 1)(  2004التوقٌع فً ) اذار 

سرٌعا الن العراق الٌحتاج الى جنرال بل الى رجل المتقاعد الذي اثبت فشله الذرٌع 

االئتالف المؤقتة ومكتب اعادة البناء  ةسٌاسً فقد استبدل بالسفٌر بول برٌمر فقد حل وسلط

المساعدة االنسانٌة محل جارنر فقد اعطً بول برٌمر صالحٌات فاقت التً اعطٌت 

 .  (2)لجارنر

 

 

العراقٌة و االمن االجتماعً , بحوث مؤتمر العلمً االول , حسن تركً , ازمة تشكٌل الحكومة  -1

, المطبعة المركزٌة جامعة دٌالى ,  2/11/2010( الى 1كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة للفترة من )

 . 428دٌالى , ص 

,  1والقوى المؤثرة فٌه , بٌت الحكمة , ط 2003خٌري عبد الرزاق , نظام الحكم فً العراق بعد  -2

 . 86, ص  2013د بغدا

/ كانون االول , لتشكٌل  31( فً 2004وبعده اجرٌت االنتخابات الدٌمقراطٌة فً )عام 

ومة منتخبة انتخابا كجمعٌة زطنٌة انتقالٌة تتولى جملى من المسؤولٌات منها تاسٌس ح

.  (1)وقد انتهت بفوز الدكتور ابراهٌم الجعفري  2004/ كانون االول  31دستورٌا بحلول 
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( التً اشترك فٌها كل مكونات الشعب  2005دها اجرٌت انتخابات كانون االول ) وبع

العراقً وقد شارك فٌها السنة العرب بكثافة وقد بلغت فٌها نسبة المشاركة فً هذه 

ملٌون  10 – 5% ومن ٌحق له المشاركة فً التصوٌت حوالً  70االنتخابات اكثر من 

فقد حصل كل من  2005/ كانون االول  15ات فً . فقد اعلنت نتائج االنتخاب( 2)شخص 

 53مقعدا ( والتحالف الكردستانً حصل على )  128االئتالف العراقً الموحد على  ) 

مقعدا ( واٌضا حصلت القائمة العراقٌة  44مقعدا ( وحصلت جبهة التوافق العراقٌة على )

مقاعد ( وكتلة  5) مقعدا ( واالتحاد االسالمً الكردستانً على  11الوطنٌة على ) 

مقاعد ( اما الكتل المشاركة البقٌة فقد حصل كل كتلة على  3المصالحة والتحرٌر على ) 

. وعندما اعلنت النتائج اخذت الكٌانات السٌاسٌة تبادل التهم فٌما بٌنها  (3)مقعد واحد 

تائج النه نتائج االنتخابات لكن المفوضٌة العلٌا لالنتخابات رفضت اعادة النظر للن رافضتا

. وقد عمت هذه االنتخابات  (4)التوجد مبررات كافٌة لوجود تزوٌر فً االنتخابات 

التوجهات الطائفٌة والقومٌة العراقٌة داخل المجتمع العراقً وفٌما حافظ االئتالف العراقً 

الموحد على حصته الكبٌرة فً المقاعد اال انه لم ٌنل االغلبٌة الكفٌلة بحصوله على موقف 

( مقاعد فً مجلس النواب )  5فً حٌن حصل العرب السنة على ) ح داخل المجلس مرٌ

 . (5)جبهة التوافق العراقٌة , الحوار الوطنً ( 

 .84خٌري عبد الرزاق , المصدر السابق , ص  -1

د . حسن لطٌف واالستاذ نعمة محمد العبادي واخرون , العراق والبحث عن المستقبل , المركز  -2

للبحوث والدراسات , العراق , المطبعة شركة جاردٌنٌا للطباعة والتوزٌع , لبنان , بٌروت , العراقً 

 . 226 -222ص 

 .226د. حسن لطٌف واخرون , المصدر السابق ,  -3

 .225د. حسن لطٌف واخرون , المصدر اعاله  ,  -4

 . 230 – 229د . حسن لطٌف واخرون , المصدر اعاله ,  -4

ق ازمة لم ٌتوقعها وهً ازمة تشكٌل الحكومة واشكالٌة تغٌٌر ثم اجرٌت وبعدها عاش العرا

( من  76بعدها وظهرت فً هذه االنتخابات اشكالٌة تفسٌر المادة )  2010انتخابات 

فً احقٌة اي قائمة التً تحصل على الحكم هل هً الكتلة االكبر ام القائمة االكبر  الدستور

فرصة كبٌرة لرسم مالمح  2010مثلت انتخابات  ( وقد1بعد ان قاد الجلسة االولى )
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الوضع السٌاسٌة العراقً واالبتعاد به عما كان سائد من ممارسات وثقافات خاطئة لم تسهم 

اال فً تدهور العراق وتتجلى اهمٌة االنتخابات من حٌث دورها فً تشكٌل حكومة تعمل 

رٌكً من جمٌع النواحً ) على اتخاذ القرار بشان مستقبل العراق ومستقبل الوجود االم

العسكرٌة , االمنٌة , السٌاسٌة ( وان االنتخابات اضحت فً نتائجها اربعة كبار هم من 

 حصلوا على المقاعد االكثر هً :

 .مقعدا  (91)القائمة العراقٌة حصلت على  -

 ( مقعدا .89القائمة ائتالف دولة القانون حصلت ) -

 . ( مقعدا70االئتالف الوطنً العراقً حصل ) -

 ( مقعدا .42االئتالف الكردستانً حصلت على ) -

 ( مقاعد .8حزب كوران حصل على ) -

 ( مقاعد اٌضا .6جبهة التوافق العراقٌة حصلت على ) -

 ان اهم ما تمخضت عنه هذه النتائج هً : 

الشخصنة اذ ان معظم االصوات حصدها قلة من المرشحٌن ذوي التاثٌر والنفوذ  -1

 . 2010الشخصنة ابرز نتائج انتخابات عام السٌاسً الواسع فان 

تشكٌل حكومة ائتالفٌة اي ان عدم قدرة مكون سٌاسً صعب على حصددها اغلبٌة  -2

ٌعنً استمرارٌة االعتماد على  1برلمانٌة الزمة لتشكٌل حكومة اغلبٌة مطلقة نص + 

 . (1) التحالفات السٌاسٌة

 

 

 . 135-130 -185المصدر السابق , ص د . فاٌق حسن الشجٌري وباحثون اخرون ,  -1

فقد اثرت واسهمت انتخابات فً تعقٌد المشهد السٌاسً فً العراق كونها لم تسفر عن فائز 

واضح وجعلت الساحة العراقٌة اسٌرة الصراع بٌن كتلتٌن كبٌرتٌن تصارعتا مع الكتل 

تطلب حكومة االخرى وغٌر واضحة االتجاه فان العراق ال ٌزال ٌمر بمرحلة انتقالٌة ت

توافقٌة تفهم ممثلً عن الطوائف والكتل السٌاسٌة جمٌعا ولهذا ما زالت التجربة العراقٌة 

االنتخابات  وبعد اعالن هذه. (1)تعانً من هشاشة التقالٌد الدٌمقراطٌة الحدٌثة حتى االن
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ادخل ازمة سٌاسٌة ال ٌزال ٌعٌشها حتى االن وهً ازمة تشكٌل الحكومة وبعدها تشكلت 

حكومة العراقٌة بعد ثمانٌة اشهر من الصراع المرٌر قد كان المواطن قد اصٌب بخٌبة ال

امل كبٌرة فمنذ ان اعلنت النتائج ظهرت بوادر تراجع فً العملٌة السٌاسٌة ومن هذه 

النفط ( واٌضا استحداث  –البوادر هً اضافة نائب ثالث لرئٌس الوزراء) لشؤون الطاقة 

االستراتٌجٌة العلٌا والصالحٌات ال تزال مبهمة الى االن وان المجلس االعلى للسٌاسات 

ة من نوعها هً تجربة فرٌد 2010,  2005التجربة التً عاشها العراق فً انتخابات 

وهذه التجربة تصٌب او تخطأ وهذه التجربة ولدت فوضى خالقة ال ٌمكن السٌطرة علٌها 

ثل ظروفه فما ٌسمح وٌمنح العراق وهذه هً تجربة فرٌدة من نوعها ٌعٌشها العراق فً م

الذي ٌستحقه فً المادة وجوه االقلٌمً وصوال الى استرجاع دور العراق الكامل فً 

الساحة الدولٌة واالقلٌمٌة والجمٌع لمس وعاش كم عانى العراق فً السنوات الماضٌة بعد 

حرٌته التً هً االحتالل من الدور االقلٌمً السًء كم دفع من ابنائه وسٌادته واستقالله و

فً المصلحة نتائج تجربته الدٌمقراطٌة وان االنتخابات الدٌمقراطٌة التً جرت فً العراق 

  . (2)جعلت منه دولة قادرة على تصدٌر تجربتها وخبرتها  2015الى – 2010

 

 

 . 135-130 -185د . فاٌق حسن الشجٌري وباحثون اخرون , المصدر السابق , ص  -1

 . 169 – 168سعٌد مجٌد دحدوح  أ . م . د علً العٌساوي , المصدر السابق , ص  -2

 

 

 المطلب الثانً

 ازمة العالقة بٌن حكومة المركز واالقلٌم

تعد العالقة بٌن حكومة المركز وحكومة االقلٌم هً مسالة فً غاٌة االهمٌة والخطورة التً 

ما تزال تعانً الكثٌر من المشاكل بسبب تصادم التفسٌرات وغٌاب القواعد القانونٌة التً 

ٌمكن اللجوء الٌها عند نشوب خالف وتعد عالقة الحكومة االتحادٌة بالحكومات المحلٌة فً 

غٌر المنتظمة فً اقلٌم هً المتوى الثانً على الصعٌد الواقعً وال سٌما انه لم  المحافظات
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ٌتشكل اي اقلً ماخر فً العراق عدا اقلٌم كردستان فمنذ تبنً خٌار الفدرالٌة بعد عام 

بقٌت المحافظات االخرى على السابق القدٌم االمر الذي ٌجعلها مشغولة بمسمى )  2003

فً الفصل الثانً ومنحها  2005باقلٌم ( الذي اشار الٌها دستور المحافظات غٌر المنتظمة 

صالحٌات ادارٌة ومالٌة استنادا الى مبدأ الالمركزٌة االدارٌة واعفى مجالس المحافظات 

من اي رقاببة او اشراف اي وزارة او جهة اخرى كما وحدد الدستور العالقة التعاونٌة بٌن 

ات بصورة اكثر وضوحا من العالقة مع االقالٌم عند الحكومة االتحادٌة والحكومة المحافظ

( فً التفوٌض المتبادل ٌمكن ان ٌمنح من احد الطرفٌٌن لالخر بقوله 123)اشار فً المادة 

ٌجوز تفوٌض سلطات الحكومة االتحادٌة او بالعكس بموافقة الطرفٌن وٌنظم ذلك التعاون 

( 21لٌم ( فً برلمان العراق بالرقم )وقد صدر ) قانون ادارة المحافظات غٌر المنتظمة باق

ومنح سلطات ادارٌة ومالٌة لمجالس المحافظات لكنه  19/3/2008فً جلسته المعقودة فً 

  .( 1)قٌدها باشراف مجلس النواب 

ولٌست فً العراق اقالٌم باستثناء اقالٌم كردستان االن تفعٌل نظام االصوات المطالبة 

 .(2)ها الواسعاالنبار وكربالء فدرالٌة بمعنالمزٌد من االقالٌم فً البصرة وا

 

( أ . م . د سالم سلٌمان والبحثان أ . م . د رشٌد عمارة و د . عماد المرسومً , المصدر السابق , 1)

 .  124 – 108ص 

, مركز المسجل للدرسات   p.m 9:5( باسم حسٌن الزٌدي , مشاكل االقالٌم السٌاسٌة واالقتصادٌة , 2)

 .http:mcsr.net والبحوث / المنتدى 

قد ارتفعت كثٌرا فً االونة االخٌرة فقد انقسم الشعب العراقً بٌن مؤٌد ومعارض لهذه 

مدى فائدتها بالنسبة للعراق وتطبٌقات االقالٌم  معرفة االصوات , االمر الذي تطلب

انها شكل من اشكال الحكم تكون السلطات فٌه والفدرالٌة وماهو تعرٌفها وتعرف الفدرالٌة ب

مقسمة دستورٌا بٌن حكومة مركزٌة )اوحكومة فدرالٌة او اتحادٌة ( ووحدات حكومات 

اصغر ) اقالٌم , الوالٌات ( , وٌكون كال المستوٌٌن المذكورٌن من الحكومة معتمدا 

الٌات فهً تعتبر وحدات احدهما على االخر وٌتقسمان السٌادة فً الدولة , اما االقالٌم والو

دستورٌة لكل منها نظامها االساسً الذي ٌتحدد سلطاتها التشرٌعة والتنفٌذٌة والقضائٌة 
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وٌكون وضع الحكم الذاتً لالقالٌم او الجهات او الوالٌات منصوصا علٌه فً دستور 

الدولة بحٌث ال ٌمكن تغٌٌره بقرار احادي من الحكومة المركزٌة ومعناه المعاهدة او 

) قانون ادارة الدولة للفترة االنتقالٌة ( هو الذي وضع  2004االتفاق . وقد صدر فً عام 

وفتح الباب واسعا المرٌن مهمٌن فً العراق : اولهما انه وضع حجر الزاوٌة لفدرالٌة 

العراق واالعتراف بوجود اقلٌم كردستان الذي ) ٌتم االعتراف به بصورة نهائٌة ( فً 

لٌم ٌتمتع بوجوده القانونً ضمن العراق االتحادي والثانً انه فتح ( كاق2005دستور ) 

الباب امام المزٌد من االقالٌم داخل العراق فقد تضمن هذا القانون فً المادة الرابعة منه ما 

ٌاتً ) نظام الحكم فً العراق جمهوري اتحادي  فدرالً دٌمقراطً تعددي ( وٌجري تقاسم 

افظات والبلدٌات واالدارات المحلٌة الحكومات االقلٌمٌة والمحفٌه بٌن الحكومة االنحادٌة و

وٌقوم النظام االتحادي على اساس الحقاق الجغرافٌة والتارٌخٌة والفصل بٌن السلطات 

كان  2005وبعد صدور الدستور العراقً الدائم لعام  ولٌس على اساس االصل او المذاهب

النظام الفدرالً احد المرتكزٌات  ة او المذاهب() العراق او االثنٌة او االقلٌمٌة او القومٌ

 .(1) االساسٌة التً بنى علٌها الدستور وقد نصت المادة االولى منه على ما ٌاتً 

 

 ( باسم حسٌن الزٌدي , المصدر السابق .1)

 

)جمهورٌة العراق دولة اتحادٌة واحدة مستقلة ذات سٌادة كاملة نظام الحكم فٌه جمهوري 

))برلمانً (( ودٌمقراطً وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ( , وخصص الباب نٌابً 

الثالث من الدستور لبٌان تشكٌل السلطات االتحادٌة وصالحٌتها , كما ان الدستور قد اقر 

تشكٌل اقلٌم )كردستان ( الذي كان تشكٌل فعلٌا قبل اقرار الدستور وفً زمن النظام السابق 

ما ٌاتً : ) اوال: ٌعتبر هذا الدستور االقالٌم الجدٌدة الذي  وذلك بموجب التً تضمنت

( نص 117تاسست وفقا الحكامه وثانٌا : ٌعتبر هذا الدستور عند نفاذه االقالٌم كردستان )

( من الدستور فقد نصت على 118المادة وسلطاته القائمة اقلٌما اتحادٌا . اما المادة )

قالٌم تشرٌع قانون بٌن االجراءات التنفٌذٌة لتكوٌن تكوٌن االمحافظات التً تروم  صدوره .

االقالٌم حٌث نصت على ما ٌاتً ) ٌسن مجلس النواب فً مدة  ال تتجاوز ستة اشهر من 



14 

تارٌخ اول جلسة له قانونا ٌحدد االجراءات التنفٌذٌة بتكوٌن االقالٌم باالغلبٌة البسٌطة 

فقد اصدر مجلس النواب قانون ) لالعظاء الحاضرٌن ( وتنفٌذا لهذا النص الدستوري 

الذي بٌن وبشكل تفصٌلً  2008لسنة  13االجراءات التنفٌذٌة بتكوٌن االقالٌم ( رقم 

االجراءات الالزمة للمحافظات لتشكٌل اقلٌم او االنظمام الى اقالٌم وتعرف الالمركزٌة 

سلطة , اي بانها ) درجة عدم تبقً هناك سلطات مشتركة بٌن االقالٌم والمركز تركٌز ال

تشتت السلطة وتوزٌعها بٌن االشخاص والمستوٌات االدارٌة المختلفة فً المنظمة او على 

مستوى الدولة وٌصف لٌورنادرواٌت الالمركزٌة كمفهوم شامل ) بانها نقل السلطة 

التشرٌعة كانت او اقتصادٌة او تنفٌذٌة من المستوٌات الحكومٌة العامة الى المستوٌات الدنٌا 

مزاٌا الالمركزٌة من الناحٌة السٌاسٌة فانها تزٌد من فرص المشاركة السٌاسٌة فً ( اما 

واٌضا تساهم فً تعزٌز الوحدة واٌضا فان القرارات التً  المجتمع واالستثار فً السلطة

السٌاسٌة امرا مٌسورا . اما عٌوب الالمركزٌة الوطنٌة فً الدولة  تتخذها االقالٌم لمصالحها

 .( 1)ائح المتكونة من شر

 

 . , االنترنٌت( باسم حسٌن الزٌدي , المصدر السابق1)

قومٌة او دٌنٌة متنوعة االمر الذي سٌجعل وٌؤدي الى اخفاق التنسٌق بٌن المركز واالقالٌم 

ولعل من الصعوبات  انشطة الوحدات المحلٌة  ن عٌوبها انها تشدد الراقابة علىواٌضا م

والمعوقات التً تحول الى فشل تطبٌق النظام الفدرالً فً العراق فان من اهم االسباب هو 

المعوقات  -1حداثة مفهوم الفدرالٌة فً الثقافة العراقٌة بحٌث انها تثٌر مخاوف التقسٌم : 

درالٌة اكثرمنها وسٌلة لتنظٌم شكل النظام السٌاسً وتحقٌق التوازن بٌن الحكومة الف

واالقالٌم التً لم تلق فكرة تشكٌل االقالٌم فً العراق االهتمام الكانً فً مدركات النخبة 

الفلسفة السٌاسٌة الواضحة المعالم التً ٌقوم علٌها النظام السٌاسً  -2السٌاسٌة الحاكمة . 

العراقً النظام الفدرالً المناسب للتطبٌق فً العراق تكاد تكون غامضة وغٌر واضحى 

الغلبٌة العضمى من العراقٌٌن وذلك بسبب حساسٌة الوضع السٌاسً وتعقٌدات العملٌة ل

السٌاسٌة التً ما زالت تعانً من ازمات متتالٌة واجواء عدم الثقة السائدة بٌن مكونات 

الشعب العراقً . ان غٌاب العوامل الالزمة نظام الفدالً فً العراق هو اٌضا معوق من 
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فدالً فً العراق واٌضا انها تهدد وحدة العراق سلطاتها على كل معوقات فشل النظام ال

االقالٌم المحتملة التشكٌل مع وجود النزاعات االنفصالٌة لدى بعض االطراف العراقٌة 

خصوصا الكرد مما ٌخلق صعوبة تطبٌق الفدرالٌة بصورة تضمنت تحقٌق التوازن فً 

ٌم وان تاسٌس نظام الفدرالٌة ٌتطلب الصالحٌات والسلطات بٌن الحكومة المركزٌة االقال

تاسٌس مجالس تشرٌعٌة خاصة الدفاع والخارجٌة والمالٌة واالمن مما ٌؤدي الى انهاك 

المٌزانٌة العامة للدولة فً ظل اجواء التدنً المستمر لمصدر الدخل الرئٌسً للعراق وهو 

لمركز واالقلٌم ) وقد ظهرت عدة اشكالٌات بٌن حكومة االنفط وبالتالً تهدٌد االقتصاد 

النفط واٌضا الدستور واشكالٌة العالقة النفطٌة بٌن الحكومة كردستان ( منها اشكالٌة 

االتحادٌة واقلٌم كردستان وظهرت ابعاد سٌاسٌة واقتصادٌة لهذه العالقة فقد شكلت اشكالٌة 

 . ( 1)النفط احتقانات مستمرة بٌن الحكومة االتحادٌة وحكومة اقلٌم كردستان 

 

 دي , المصدر السابق , االنترنٌت .( باسم حسٌن الز1ٌ)

وتركت بصمتها على تاخٌر اعداد المٌزانٌة واقرار الموازنة االتحادٌة سنوٌا واٌقاف 

تدفقات النفط عبر االقالٌم الى تركٌا ومن ابرز التداعٌات االقتصادٌة هً مشكلة عدم تكافئ 

( الف برمٌل 300االقالٌم )النتاجٌة لحقول عوائد النفط البرمٌل الواحد فقد قدرت الطاقة ا

ومن االبعاد االقتصادٌة  . (1)ٌومٌا بحسب تصرٌح وزٌر الثروات الطبٌعة فً كردستان 

الشكالٌة النفط انها قادت وشجعت ممارسات االقلٌم الى المطالبة المحافظات المنتجة بعوائد 

رٌة لتغطٌة التكالٌف اخرى سمٌت ))بترو دوالر(( تحت ادعاء ان هذه العوائد ضرو

االقتصادٌة واالجتماعٌة المتحققة من انتاج النفط متمثلة فً االندثار فً البنى التحتٌة 

والضق فً مساحة االراضً الى حالة متاحة لالسكان او العمران الزراعً ومشكلة 

ظات التلوث .... الخ ومن االبعاد السٌاسٌة الشكالٌة النفط داخل العراق تتجسد بمٌل المحاف

المنتجة للنفط السلوك بمسلك االقالٌم . نزعة االقلٌم تتطلب وجود حكومة مركزٌة قوٌة 

تستطٌع ان تفرض سٌادة القانون وبعكسه تتكون النتائج فً غٌر صالح وحدة العراق كدولة 

قوٌة ذات سٌادة فان مضً االقلٌم بهذا االتجاه ٌستلزم تعزٌز االقالٌم عالقته السٌاسٌة 

ً هً االخرى مستعدة ان تطور عالقتها مع االقلٌم مقابل تخلٌهما من االزمة بتركٌا الت
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الكردٌة الداخلٌة مقابل ان ٌزداد دور تركٌا فً اٌصال النفط والغاز الوربا من جانب اخر 

حصول البصرة على استقاللٌتها فً السٌاسٌة النفطٌة ٌتطلب بناء عالقة اقتصادٌة لالستفادة 

طقة الغربٌة فسوف تجسد نفسها على حالة ال تحسد علٌها وقد تجد بناء من خٌراتها اما المن

 ( .2)عالقة مع السعودٌة واالردن امر ضرورٌا 

 

 

  23:00  11/5/ 2006( صباح قدوري , اشكالٌة النفط بٌن اقلٌم كردستان والحكومة المركزٌة )) 1)

. ) 

( كمال البصراوي , الدستور واشكالٌة النفطٌة بٌن الحكومة االتحادٌة واقلٌم كردستان , المعهد 2)

  2/5/2014,  2014العراقً لالصالح االقتصادي شباط 

Htt://www.lnoor.selarticle.aspzid=233818#sthash. 

 

 المبحث الثانً 

 العراقً  لسٌاسٌة على اداء النظام السٌاسًانعكاس االزمات ا

 االول : المحاصصة السٌاسٌة والفساد االداري والمالً .

 الثانً : ضعف االداء واستمرار االزمات الداخلٌة 

انعكست كل من ازمة المحاصصة السٌاسٌة والفساد االداري والمالً على اداء النظام 

والمالً ونتٌجة السٌاسً العراقً ونتٌجة المحاصصة السٌاسٌة تزاٌد امن الفساد االداري 

واستمرت االزمات السٌاسٌة الداخلٌة وسنتناول  هذه االزمات فقد ضعف االداء السٌاسً

هذه االزمات فً مطلبٌن االول ازمة المحاصصة السٌاسٌة والفساد االداري والمالً واما 

 واستمرار االزمات الداخلٌة السٌاسً المبحث الثانً ضعف االداء 
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 الثانًالمبحث 

 المطلب األول

 المحاصصة السٌاسٌة والفساد اإلداري والمالً

تكرٌس مبدأ المحاصصة منذ اللحظة االولى التً تمت فٌها عملٌة الشروع فً بناء بدا 

واستمر الحالى على هذا  9/4/2003مؤسسات النظام السٌاسً الجدٌد فً العراق فً 

ذا المبدأ وجعله عرفا دستورٌا فمنذ الموال لغاٌة االن حتى امسٌنا نخشى من تكرٌس ه

 2004مرورا بتشكٌل حكومة انتقالٌة سنة  2003تشكٌل ما ٌسمى بمجلس الحكم سنة 

والتً  2005برئاسة اٌاد عالوي وتكرار الحال مع الجمعٌة الوطنٌة التً تم انتخابها 

نهاٌتها  2005انبثقت عنها حكومة ابراهٌم الجعفري التً تولت مهمة صٌاغة الدستور سنة 

كان تشكٌل كل هذه المؤسسات على هذا المبدا الذي اطلق علٌه ساسة العراق با ) 

الدٌمقراطٌة التوافقٌة بغٌة اشراك ممثلً ابناء الشعب جمٌعا فً السلطة من دون اقصاء او 

تهمٌش من اي طرف او جهة وهذا المبدا من الناحٌة النظرٌة ٌبدو مستساغا ومقبوال ولكن 

ان المحاصصة التً كانت بمثابة توزٌع للمناصب والوظائف فً مؤسسات الواقع اثبت 

الدولة على شكل حصص االمر االدهى من ذلك اضحت المحاصصة لها اكال مختلفة 
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فهناك محاصصة حزبٌة واخرى قومٌة واٌضا طائفٌة منها وقد تفاقمت ظاهرة المحاصصة 

( وبدا بالمناصب السٌادٌة حتى اضحى لدٌنا ما ٌمكن تسمٌته ب ) محاصصة المحاصصة 

الدولة وانتهاء بكل االجزة والدوائر الفرعٌة التً تم فٌها مؤسسات بكل هٌأة وومرورا 

 . (1)توزٌع المراكز والوظائف فٌها على اساس هذا المبدأ 

 .(2)وقد انتخذت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من مشكلة المحاصصة السٌاسٌة االساس

 

, المصدر أ . م. د طه حمٌد العنبكً و أ.م.د عبد الجبار عٌسى السعدي و أ.م.د باقر السودانً ( 1)

 . 72السابق , ص 

,  2013, العراق  1نٌسان , ط 9فً  2003( فراس البٌاتً , التحول الٌدمقراطً فً العراق بعد 2)

 .239ص 

ونتٌجة لسٌاسٌة لتحول القتال ضد المحتل الى صراع بٌن الطوائف على المحاصصة ا

المحاصصة تزاٌد الفساد االداري والمالً وخاصة ظاهرة الفساد فً العراق وٌمكن ان 

  -: تقتصر المحاصصة فً عدة مشاهد فً العراق

المحاصصة بٌن الكتل البرلمانٌة ٌتمثل فً استمرار اسلوب  -المشهد االول : -

وبهدف استمرار النظام الجدٌد عن طرٌق تقاسم المناصب السٌاسٌة والمناصب 

الوزارٌة وان االفاق المستقبلٌة لهذه المشهد تكمن فً استمراره لصبح عرفا 

دستورٌا كما حصل فً لبنان واما انتهاءه تدرٌجٌا مع تطور التجربة الدٌمقراطٌة 

 زه االمن وسٌادة القانون فً العراق وتعز

ٌتمثل فً ان ٌؤدي االزمات الى صراع ومن ثم انقسام طائفً  -المشهد الثانً : -

ودٌنً وعرقً بسبب انتشار التخلف وقلة الوعً وتعدد االنتماءات والوالءات وان 

االفاق المستقبلٌة لهذه المشهد تكمن فٌسٌطرة رجال الدٌن على المجتمع وفً ظل 

والسٌاسٌة واما الحفاظ على وحدة الدولة مع الحفاظ على مصالح  الفوضى االثنٌة

 الكتل السٌاسٌة الكبٌرة .

ٌتمثل فً الفشل فً تكوٌن حكومة مركزٌة قوٌة نتٌجة التنافس القومً  -المشهد الثالث :

والطائفً وثم تقسٌم العراق الى ثالثة مناطق مع استمرار العملٌات االرهابٌة فً ظل 

بعد الفساد . (1)المنٌة العراقٌة بعد االنسحاب االمرٌكً من العراق ضعف المؤسسات ا
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االداري والمالً من المظاهر الممٌزة والشائعة فً مؤسسة الحكم الردٌئة وهو ٌتجلى فً 

المحسوبٌات ومحاباة االقارب والرشوة وهو ٌنتهك حقوق االنسان واٌضا ) مبدأ المساوة 

(  2003ري والمالً فً كل مفاصل الدولة بعد عام  )فً المعاملة ( وانتشر الفساد االدا

وال تتوفر بٌانات على مدى الفساد فً العراق فً االعوام السابقة ولكن تقدٌرات منظمة 

  .(2)الشفافٌة الدولٌة التً تنشر مؤشرات الفساد

 

 .235فراس البٌاتً , المصدر السابق , ص ( 1)

 .253فراس البٌاتً , المصدر اعاله , ص  (2)

( فً قائمة الفساد والمكونة 129قٌاسٌة فً دول العالم تشٌر الى ان العراق ٌحتل )

( وان تصاعد ظاهرة الفساد كان نتٌجة حركة النظام السابق واٌضا نتٌجة 145من )

حتمٌة لغٌاب المسائلة الحقٌقٌة واٌضا انعدام الشعور بالمواطنة بما ٌفسح المجال 

سبب الرئٌسً لظاهرة الفساد هو عدم امتالكه الن ٌصبح الفساد ظاهرة عامة وال

لنظام كفوء ادارٌا قادر على مواجهة الضغوطات التً فرضتها متطلبات الوجود 

 .(1)والحٌاة 

تغلغل الفساد االداري والمالً خالل السنوات االخٌرة فً نواحً ومجاالت الحٌاة 

الفساد ٌختلف تبعا  االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة واالدارٌة وبهذا فان مفهوم

للتطور الحاصل فً المجاالت هذه فالبنك الدولً ٌعرف الفساد )) بانه اساءة 

استعمال الوظٌفة العامة للكسب الخاص وبتعبٌر اخر قٌام الموظف بقبول رشوة 

لتسهٌل عقد او اجراء طرح لمناقصة عامة او من خالل استعمال الوظٌفة العامة 

بتعٌٌن االقارب او سرقة اموال الدولة مباشرة (( .  دون اللجوء الى الرشوة وذلك

تتعلق االولى بدفع الرشوة والعمولة هذه ٌشٌر الى الٌتٌان رئٌسٌتان م الٌات الفساد 

لتسهٌل االمور لرجال االعمال والشركات والثانٌة بوضع الٌد على االموال العامة 

والحصول على مواقع وظٌفة لالبناء واالقارب فً اجهزة الدول وفً السٌاق نفسه 

ٌندرج مفهوم الفساد ضمن منظمة الشفافٌة الدولٌة )) بانه سوء استغالل السلطة 
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حقٌق مكاسب شخصٌة ونظرا لتزاٌد حاالت الفساد فاشكاله تنوعت وتزاٌدت ولعل لت

 من هذه االشكال ) المظاهر ( تتعلق باالتً : 

 استغالل المنصب العام : -

 .(2) ٌلجأ الكثٌر من المسؤولٌن الذٌن ٌتمتعون بمناصب فً اجهزة الدولة الى

 

ار االقتصادٌة واالجتماعٌة للفساد فً ( د . محمد عبد صالح حسن و د . عماد صالح , االث1)

 . 3العراق , ص 

 . 4( محمد عبد صالح حسن و د . عماد صالح , المصدر اعاله , ص 2)

ء ٌتحولون مع مرور الوقت استغاللها من تحقٌق مكاسب مادٌة وبطبٌعة الحال فان هؤال

 حكومٌٌن  ت او رجال اعمال الى جانب كونهم مسؤولٌنالى شركا

 المال العام : التجاوز على -

ان اكثر المشمولٌن بسلوك التجاوز على المال العام هم طبقة السٌاسٌٌن والمسؤولٌن 

الحكومٌٌن الذٌن ٌستخدمون نفوذهم من اجل تحقٌق مصالح الغٌر الذٌن تربطهم عالقات 

 مادٌة 

 التهرب الضرٌبً  -

اوالت االبتزاز عامة الى مح ٌتعرض الكثٌر من المسؤولٌن الحكومٌٌن والقائمٌن بوظٌفة

من قبل رجال االعمال فً القطاع الخاص فهوالء ٌدفعون الرشاوي بغٌة حصولهم على  

تخفٌض ضرٌبً او اعفاء ضرٌبً لفترة طوٌلة من خالل استثناءات او احتٌال على 

 القوانٌن 

  تهرٌب االموال -

حصلوا علٌها نشطت فً االونة  االخٌرة عملٌات تهرٌب االموال التابعة للمسؤولٌن التً 

بطرق غٌر مشروعة الى البنوك التابعة للدول االجنبٌة الستثمارها مقابل فوائد عالٌة او 

قٌامهم بشراء عقارات خارج بلدانهم ) كما هو الحال الى العراق ( وٌبرز هؤالء 

ا السلوك بانه من الضرورات التً تفرضها االوضاع السٌاسٌة المتقلبة المسؤولٌن هذ

بل لعوائلهم فً حال استبعادهم عن مناصبهم الوظٌفٌة وربما برزت هذه وتامٌن المستق
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 الذي كشف عن حجم االموال  2001الحالة بشكل واضح بعد انهٌار برج التجارة العالمٌة 

(1)  . 

 

 

 

 

 . 4( محمد عبد صالح حسن و د. عماد صالح , المصدر السابق , ص 1)

 

ر عدٌدة منها اثار اقتصادٌة واثار اجتماعٌة واما اثار الفساد االداري والمالً فهً اثا

وسٌاسٌة وغٌرها وان االثار االقتصادٌة لظاهرة الفساد هً المظهر االكثر بروزا لظاهرة 

الفساد السلبٌة هو كلفته االقتصادٌة والذي ٌدخل فً اطار هذه الكلفة مجموعة كبٌرة من 

االثار االقتصادٌة للفساد هو انه االثار السلبٌة التً ٌتحملها المجتمع ومؤسساته وان من 

ٌدفع باتجاه تخفٌض االستثمار واٌضا تفاقم عجز الموزانة العامة واٌضا اثره فً تفشً 

. وللحد من  (1)ظاهرة البطالة واٌضا فقدان االمن المجتمعً وغٌرها من االثار االقتصادٌة 

ظاهرة الفساد االداري والمالً البد من اجراء تعدٌالت دستورٌة تطال الكثٌر من المواد 

 المعطلة للدور الرقابً البرلمانً العراقً فضال من اتخاذ بعض التدابٌر االتٌة : 

تشرٌع قانون ٌمنع ازدواج الجنسٌة لمن ٌتسلم منصبا سٌاسٌا وامنٌا رفٌعا استنادا الى  -1

 ( رابعا من الدستور . 61ادة ) الم

تشرٌع قانون االحزاب السٌاسٌة وتحوٌل الحمالت االنتخابٌة بتنظٌم طرٌقة تاسٌسها  -2

 والٌات عملها ومصادر تموٌلها .

اصالح نظام التعٌٌن وجعله مركزٌا باعادة تاسٌس مجلس خدمة وغٌرها من االثار  -3

. وان االسباب االدارٌة للفساد هً  (2)االقتصادٌة التً تؤثر فٌها الفساد االداري والمالً 

من ابرز االسباب التً تمثل شٌوع ظاهرة الفساد هً المتعلقة بسوء صٌاغة القوانٌن 

موض النصوص القانونٌة وضعف االدارة وعدم كفائتها فضال عن واللوائح المنظمة وغ

 , (3)وجود التناقض ما بٌن الصالحٌات المفتوحة للعاملٌن 
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(الطالبة هدٌل ناصر جاسم , دراسة فً اثر عدم االستقرار السٌاسً , ظاهرة الفساد السٌاسٌى فً 1)

 . 90العراق بعد التغٌٌر السٌاسً , ص 

اٌمن احمد محمد , الفساد والمسائلة فً العراق , مؤسسة فرد ٌدرشٌن مكتب , ( اٌمن احمد محمد 2)

 . 15 – 14, ص 2013االردن العراق اٌلول 

 .  84( هدٌل ناصر جاسم , المصدر السابق , ص 3)

 

 

ومسؤولٌاتهم واهم هذه االسباب االدارٌة منها سوء االدارة وٌتمثل فً ضعف الرقابة 

المناسب فً المكان المناسب واٌضا انخفاض االجور  والمتابعة وعدم وضع الشخص

والمرتبات والتً ٌحصل علٌها الموظف وعدم كفاٌتها لتلبٌة واشباع حاجته وسد متطلبات 

ضعف الضمٌر المهنً واٌضا ضعف تطبٌق القوانٌن واالنظمة والقرارات عائلته واٌضا 

ظواهر الفساد فً العراق . ومن  (1)وسوء تطبٌق االجراءات العلمٌة فً عملٌة اختٌار 

منها تعطٌل القوانٌن والتعلٌمات وانتشار الفوضى والعشوائٌة فً اشغال الوظائف واٌضا 

شٌوع ظاهرة الرشوة واٌضا المحسوبٌة والمنسوبٌة واالء فً شغل الوظائف والمناصب 

ام بدال من الكفاءة وغٌرها من المظاهر التً ظهرت بعد االحتالل االمرٌكً للعراق بعد ع

 .  (2)( اذ اصبح الفساد مؤسسة بحد ذاتها 2003)
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(الطالبة هدٌل ناصر جاسم , دراسة فً اثر عدم االستقرار السٌاسً , ظاهرة الفساد السٌاسٌى فً 1)

 . 90العراق بعد التغٌٌر السٌاسً , ص 

 . 15 – 14, ص اٌمن احمد محمد , المصدر السابق  (2)

 .  84در السابق , ص ( هدٌل ناصر جاسم , المص3)

 

 

 

 المطلب الثانً

 ضعف االداء السٌاسً واستمرار االزمات السٌاسٌة

مرحلة ازمات متعددة بفعل عوامل داخلٌة وخارجٌة برزت  2003عاش العراق بعد عام 

مظاهرها فً تصعٌد المعضلة االمنٌة وازمات اقتصادٌة واجتماعٌة وتتسم هذه االزمات 

بكونها اكثر خظورة وحدة بما ٌهدد وحدة العراق ووجودها حٌث ادى االحتالل االمرٌكً 

ل التعددٌات واالنقسامات داخل المجتمع العراقً حٌث ان للعراق دورا كبٌرا فً استغال

انعكاساتها النفسٌة واالجتماعٌة اثار سٌاسٌة خطٌرة منها مسائلة الصراع الطائفً الذي 

بشكل  2003وهً من ابرز السلبٌات التً ظهرت بعد عام  2003عاشه العراق بعد عام 

لسنة واٌضا ساهم فً ضعف صرٌح ومعلن فً مجلس الحكم االنتقالً سواء الشٌعة وا

االداء السٌاسً المحاصصة السٌاسٌة واٌضا الفساد االداري والمالً واٌضا فان 

المحاصصة السٌاسٌة التً ظهرت اثرت وبشكل كبٌر فً ضعف االداء السٌاسً وهذه 

االمور ادت الى استمرار االزمات السٌاسٌة اي ازمات النظام السٌاسً ومن هذه االزمات 

وازمة التعلعل وازمة التكامل واالندماج واٌضا من هذه االزمات ازمة هوٌة ازمة الهً 

. وغٌرها من االزمات التً ساهمت فً ضعف االداء السٌاسً  (1)المشاركة السٌاسٌة 

بعدم االستقرار فً مختلف المجاالت وذلك  2003وتمٌٌز الوضع فً العراق بعد عام 

شلل فً وظائف الدولة ......  –لنظام ومؤسساته اكثٌر من االسباب منها الحتالل , سقوط ا

الخ  والى ظهور االضطرابات السٌاسٌة العنٌفة والقمع الوحشً وانعدام السلم االجتماعً 

(1.)  
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االزمات السٌاسٌة  – 2003(اسراء عالء الدٌن نوري , النظام السٌاسً فً العراق بعد عام 1)

واقع , االصالح والمستقبل , اعمال المؤتمر العلمً السنوي واالجتماعٌة , النظام السٌاسً العراقً ال

فً جامعة السلٌمانٌة بالتعاون مع منظمة )نقار( لتنمٌة ثقافة الدٌمقراطٌة  سكول العلوم السٌاسٌةالرابع , 

 . 293, ص  2013نٌسان  18 -16بتارٌخ 

 

وتفاقمت ظاهرة التفكك السٌاسً والتعلعل االجتماعً واصبحت اجهزة الدولة مشلولة 

وضعٌفة وكان نتٌجة الضعف فً العملٌة الساسٌة هو المحاصصة الطائفٌة المنبعثة التً 

تركت تدعٌات فً الحٌاة السٌاسٌة واالدارٌة والخدمٌة واضافة الى وجود الفساد االداري 

ؤسسات الدولة فان تعثر العملٌة السٌاسٌة واالزمات المتالحقة الى والمالً بشكل كبٌر فً م

التً شهدت  2007 – 2005مازق وطنً شامل وادى الى زٌادة المشكالت فً االعوام 

 . (1) ورب الطوائف خاصة السنٌة والشٌعٌة د الصراعات المذهبٌة او ما سمً بحتصاع

الحتجاجٌة الناقمة على عندما واجهت السلطة الحركة ا 2011واٌضا فً شباط 

المحاصصة والساخطة على فقدان االمن  ونقص الخدمات فواجهتها بالعنف واٌضا فً 

ولحد االن ٌواجه النظام السٌاسً واالمنً واالجتماعً كل هذه  2013كانون الثانً 

المشكالت ادت الى تعثر عملٌة الحوار الوطنً مما ادى الى ضعف فً االداء الحكومً 

الزمات السٌاسٌة ومن هذه االزمات هو ضعف الوعً السٌاسً حٌث ان واستمرار ا

ضعف الوعً السٌاسً ٌضع العملٌة السٌاسٌة فً العراق مهددة وٌفتت مفهومها وٌفقد 

سلوكها السلٌم وٌضٌع الفرص المناسبة على الشعب العراقً لاللتحاق فً صفوف الدول 

مام بالوعً السٌاسً النجاز مشروع سٌاسً المتقدمة دٌمقراطٌا فالبد للقوى السٌاسٌة االهت

واجتماعً فً العراق وتعزٌز مفهومه بشكل صحٌح فالبد للمجتمع ان ٌدرك اهمٌته وقٌمته 

الوعً السٌاسً وتكرٌس حالة الوعً لمفهوم العملٌة السٌاسٌة ومساندة االصوات والقوى 

 . (2)دٌمقراطٌا السٌاسٌة التً تنادي باالصالح السٌاسً وتطوٌر المجتمع العراقً 

 

 

 . 271د. اسراء عالء الدٌن نوري , المصدر السابق  , ص  (1)
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 . 294 – 293( د . اسراء عالء الدٌن نوري , المصدر اعاله , ص 2)

 

 

 

 المبحث الثالث

 انعكاس االزمات السٌاسٌة المعاصرة على النسٌج االجتماعً

االقالٌم على النسٌج االجتماعً العراقً انعكست كل من الطائفٌة وتداعٌتاتها واٌضا مشكلة 

واٌضا ازمات االقالٌم والتقسٌم  2003فقد ترشخت الطائفٌة بشكل معلن وصرٌح بعد عام 

السٌاسً العراقً كلها اثرت فً النسٌج االجتماعً العراقً وسنتناول فً المطلب االول 

 تقسٌم السٌاسً ..الصراع الطائفً وتداعٌاته وفً المطلب الثانً مشكلة االقالٌم وال

 

 

 المطلب االول 

  الصراع الطائفً وتداعٌاته

تعد الطائفٌة كٌان مضاد للتارٌخ العراقً بوصفه وعٌا ذاتٌا فهً ممارسة تتعارض كلٌا مع 

منطق العقل والعقالنٌة مما ٌجعلها شكال من اشكال البنٌة التقلٌدٌة المنغلقة واالكثر تخلفا 

. فان ) مشكلة الطائفٌة ( هً من ابرز السلبٌات  (1)ثقافة لالجتماع والسٌاسة والفكر وال

( فقد ترسخت بشكل صرٌح ومعلن فً هذا العام  2003التً ظهرت فً العراق بعد عام ) 

 .  (2)فقد ترسخت فً مجلس الحكم االنتقالً سواء الشٌعة او السنة 

 

 

 .237( فراس البٌاتً , المصدر السابق , ص 1)

, اثر الصراع الطائفً فً العراق , مجلة جامعة التنمٌة البشرٌة , كلٌة القانون  ( لقمان حكٌم رحٌم2)

 .  48, ص 2016( ,  1( , العدد )  2والعلوم السٌاسٌة / جامعة التنمٌة البشرٌة , المجلد ) 
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مثل الحدٌث عن قانون اجتثاث البعث والذي وقد ساهمت قضاٌا كثٌرة فً تقوٌة الطائفٌة 

( ارهاب 4اصبح ) قانون المسائلة والعدالة ( الحقا وموضوع المخبر السري وموضوع )

كلها اشكاالت الزالت تواجه العملٌة السٌاسٌة والتواجه الشٌعة والسنة بل تواجه المجتمع 

تى الوقت الحاضر على هذا . فقد بدأ تكرٌس مبدأ المحاصصة الطائفٌة ح( 1)العراقً برمته 

المنوال حتى امسٌنا نخشى من تكرٌس هذا المبدأ وجعله عرقا دستورٌا وقد تفاقمت ظاهرة 

المحاصصة ( فقد ظهرت المحاصصة الطائفٌة المحاصصة حتى سمٌت ب ) محاصصة 

بكل هٌأة ومؤسسات الدولة العراقٌة وانتهاءا بكل اجهزة والدوائر الفرعٌة فقد تم توزٌع 

راكز والوظائف فٌها على هذا المبدأ وقد طال هذا المبدأ بطبٌعة الحال مجلس النواب الم

. وحٌن دخل  (2)ومجلس رئاسة ومجلس الوزراء وصوال الى السلطة القضائٌة 

االمرٌكٌون الى العراق كانوا ٌتصورن ان المجتمع العراقً مجتمع مكونات ٌتكون من 

. اذ (3)% 20%  18% واقلٌة كردٌة  19نٌة % ومن اقلٌة س60اغلبٌة شٌعٌة مضطهدة 

ٌقسم العراق كبلد بالتعداد والتوعٌة الحزبٌة والمذهبً فعلى المستوى القومً ٌتوزع 

العراقٌون الى ) عرب , تركمان , واشورٌون وغٌرهم ( وعلى المستوى الدٌنً الى 

لمعروف ان مسلمٌن ومسٌحٌٌن وبعض االقلٌات الدٌنٌة مثل الصابئة واالٌزٌدٌن فمن ا

% من مجموع الشعب العراقً وٌنقسم الى طائفتٌن  90العنصر المسلم فً العراق ٌشكل 

السنٌة والشٌعٌة وتعبر الطائفة الشٌعٌة هً االكبر اذا اغفل حساب العامل القومً لكن 

هم  بوجود الخالفات السٌاسٌة التً تقسم بٌن السنة العرب واالكراد السنة صبح الشٌعة

 .  (4)اصبح هذا الخالف وشٌع الى خالف سٌاسً وشٌع فً عصرنا الحاضر االكبر وقد 

 

 . 48( لقمان حكٌم رحٌم , المصدر السابق , ص 1)

 .  72(  عبد علً كاظم المعموري , المصدر السابق , ص 2)

 . 48( لقمان حكٌم رحٌم , المصدر السابق , ص 3)

 . 46( لقمان حكٌم رحٌم , المصدر السابق , ص 4)
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وان استمرار االنقسام بٌن السنة والشٌعة فً العراق هو نتٌجة الفشل فً البدء بعملٌات 

ناجحة لبناء الدولة ولسٌاسات االقصائٌة التً مٌزت التارٌخ الحدٌث للبالد فقد ادى الى 

وجود بٌئة مثٌرة للنزاع وضعف المؤسسات الحكومٌة كل هذا ادى الى تقوٌة النزعة 

الهجمات االرهابٌة ضد المدنٌٌن الشٌعة وعملٌات قوات كما تزاٌدت الطائفٌة فً العراق 

وكان نتٌجة هذه االعمال هو ظهور الحرب االهلٌة  (.1)االمن العراقٌة فً المناطق السنٌة 

فً سامراء بتفجٌر مرقد االمامٌٌن العسكرٌٌن ) علٌهم السالم  2006التً اندلعت فً شتاء 

الطائفٌة وترافق هذا الحمالت المتبادلة من اساس الهوٌة ( اذ اصبح هناك قتل متبادل على 

التهجٌر القسري بحٌث اصبحت هناك احٌاء مغلقة ولعل الحرب االهلٌة باعتبارها مؤشرا 

على التعاٌش السلمً فتؤدي الى نتائج او تداعٌات منها مشكلة النزوح وتهجٌر لم ٌسبق لها 

 UNHCR)  السامٌة لشؤون الالجئٌن  مثٌل فً الشرق االوسط وحسب احصائٌة المفوضٌة

المرتبة الخامسة بٌن دول العالم  2005( فقد احتل العراق فً بداٌة شهر اذار من عام  

وقد كان السنة هم الذٌن . (2) 2006ومن ثم بلغ المرتبة االولى بعد احداث سامراء فً 

من المناطق تعرضوا الى التهجٌر فقد كانت مناطق السنة تعانً من ازمة هوٌة اكثر 

الشٌعٌة وهكذا فقد اتسعت الفجوة الطائفٌة بسبب االستخدام المفرط للسٌاسات الهوٌة وغٌاب 

التواصل بٌن الطوائف فان ازمة الهوٌة هً ازمة ذات ثقل سٌاسً فً جزء المرتبط فً 

 .  (3)بناء الدولة وان وجود هذه االزمة ٌصٌب العملٌة السٌاسٌة بالفشل 

 

  52( مركز كارٌنجً , االزمة الطائفٌة فً العراق ارث من االقصاء , ص 1)

http://ceip.org/1s7z2gu . 

( د. عماد مؤٌد المرسومً و د. حسن تركً االوسً , ثقافة العنف والالعنف , مجلة كلٌة القانون 2)

لً االول لكلٌة القانون كلٌة القانون , المؤتمر االدو –والعلوم السٌاسٌة والقانونٌة , جامعة كركوك 

 .. 44 – 43, ص  2012( , السنة 1خاص , المجلد ) / العدد14/2012/ 16 – 15للفترة من 

 . 44, ص  مرسومً , المصدر اعاله, ( د . عماد مؤٌد ال3)

واٌضا ظهرت مسالة توزٌع عائدات النفط والسٌاسات المتصلة بها فان توزٌع عائدات  

النفط بٌن النخب السٌاسٌة التً ٌدعً افرادها انهم ممثلون طائفٌون سٌدٌم النظام التوافقً 

فان العراق بعد كل هذه الصراعات الطائفٌة  . (1) الطائفً –القائم على التقاسم االثنً 
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مر بها ٌحتاج الى اتخاذ خطوات تتسم بالمصداقٌة لبناء الثقة واالطمئنان واالزمات التً 

الطوائف المختلفة حول مكانتها فً الدولة خالل خطة جدٌة للمصالحة واٌضا ٌتعٌن على 

 (2)الحكومة ان ترسم خطا واضحا بٌن عملٌات مكافحة االرهاب وبٌن الحسابات السٌاسٌة 

فان المسالة الطائفٌة فً العراق تعد مسالة صراع سٌاسً تقوده قوة مختلفة لكن بادوات .

مختلفة ووسائل مختلفة طائفٌا وهذا ٌستدعً ان ٌقنع جمٌع العراقٌٌن بان النظام السٌاسٌة 

القائم غٌر صالح وغٌر قابل لالستخدام متى ما وصل الجمٌع الى هذه القناعة وعند ذلك 

لٌة سٌاسٌة جدٌدة تجمع جمٌع اطراف الشعب العراقً وان المشكلة ٌتوجب اطالق عم

االساسٌة ان هذه الفكرة غٌر واردة اللحظة كما ٌجب ان ٌقنع الجمٌع ان الدستور فً فقرات 

الكثٌر منها والتً ٌجب معالجتها بشكل ٌعطً الجمٌع والمشاركة فً صنع القرار السٌاسً 

(3) .  

 

 

 

 

 

 

 . 43لمصدر السابق , ص ( مركز كارٌنجً  , ا1)

 .  53(  مركز كارٌنجً , المصدر اعاله , ص 2)

 . 57( لقمان حكٌم رحٌم , المصدر السابق , ص 3)

 

 

 

 المطالب الثانً

 مشكلة االقالٌم والتقسٌم السٌاسً
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على النظام الالمركزي االداري الفدرالً وكانت  2005اعتمد الدستور العراقً عام 

اعتماد هاذٌن النظامٌن هو منع تكرار تجربة المركز االستبدادي  الدوافع الحقٌقٌة وراء

فتحسب ان تواجد دستور دٌمقراطً ونخب دٌمقراطٌة ومؤسسات حكم دٌمقراطٌة من شانه 

ان ٌضمن عدم عودة االستبداد مرة اخرى وعالوة على ذلك فانه ال ٌمكن معالجة االستبداد 

زٌة اتجاه اطرافها داخل المحافظة واالقالٌم ٌخلق محافظات واقالٌم تمارس نمطا من المرك

ربما لهذا السبب نجد ان ازمات التنمٌة ) ازمة التوزٌع والمشاركة , التغلغل , واالندماج ( 

هً ازمات موجودة باالصل داخل حدود هذه المحافظات واالقالٌم وبالتالً لم تكن التجربة 

تبداد ولو على نطاق محدود لذلك فاننا الدٌمقراطٌة بالكامل او بعٌدة عن التمركز او االس

نعتقد بان نجاح تطبٌق الالمركزٌة االدارٌة السٌاسٌة من شانه ان ٌؤدي بشكل تدرٌجً الى 

فتطبٌق الالمركزٌة السٌاسٌة ال ٌنبغً ان ٌعنً االنفصال او نجاح الالمركزٌة السٌاسٌة 

تً االتحاد واالنفصال وان االنعزال او االستغالل بل الفدرالٌة كهدف قد تكون نتاج لرغب

فشل المحافظات فً ادائها ال ٌعنً ان ٌكون البدٌل فً هذه الحالة الذهاب الى المركزٌة 

الالمركزٌة السٌاسٌة وتشكٌل اقالٌم جدٌدة فالفشل على مستوى الالمركزٌة االدارٌة ٌنبغً 

نعدام الشروط اال ٌكون لتوسٌع الفشل وتعمٌمه عبر تشكٌل اقالٌم جدٌدة وبخاصة فً ظل ا

الموضوعٌة التً تساعد فً التوجة لهذا النمط من الالمركزٌة الساٌسٌة وحتى مع وجود 

االقالٌم او االقلٌم ٌنبغً ان ٌكون ذلك على هٌبة وحساب الدولة او استبدال هٌمنة االقالٌم 

هو استبداده ولعل النقاشات والتصرٌحات على مستوى المحافظات واالقالٌم تكشف لنا عن 

ان هنالك نوعان من انواع التوتر فً العالقة مع تباٌن حدود هذا التوتر ودوافعه المختلفة 

(1 ).  

 –( د. عبد الجبار احمد , الفدرالٌة والالمركزٌة فً العراق , مؤسسة فردٌدرٌش اٌب ٌت , االردن 1)

 . 14بغداد , ص  2013العراق  تشرٌن الثانً 

 

وقد ظهرت عدة اشكالٌات ومشاكل فً االقالٌم منها اشكالٌة ما اطلق علٌه بالنطاق  

( التً وضعت  140المتنازع علٌها حٌن تدور هذه المشكلة فً المادة الدستورٌة رقم ) 

الٌات وبرامج وجداول زمنٌة لتحدٌد مصٌر هذه المناطق لكنها لم تدخل حٌز التنفٌذ على 
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اعتراض المكون العربً والتركمانً فً كركوك على تطبٌق هذه صعٌد الواقع العملً ال 

المادة بٌنما ٌصر الجانب الكردي بان هذه المادة دستورٌة لم تنته رغم التاخٌر فً تطبٌق 

الجدول الزمنً الموجودفٌها وبقٌت مناطق كركوك والموصل ودٌالى بٌن مناطق توتر بٌن 

ا منطقة كركوك الغنٌة بالنفط التً عدها رئٌس الحكومة االتحادٌة وحكومة االقلٌم وال سٌم

الجمهورٌة قد سن كردستان االمر الذي اثار ردود فعل من بعض البرلمانٌٌن العراقٌٌن 

ومن االوساط السٌاسٌة المختلفة واٌضا من االشكالٌات التً ظهرت اشكالٌة النفط والغاز 

قالٌم والسٌما فٌها فٌما ٌتعلق هً نقطة الخالف الثانٌة بٌن الحكومة االتحادٌة وحكومة اال

بابرام عقود االستكشاف والتطوٌر واالنتاج فً مجىال السٌاسٌة النفطٌة وٌتعلق التوتر فً 

المسار السٌاسً خاصة فً قانون النفط والغاز فً كل من الحكومة االتحادٌة وحكومة 

توقعها الحكومة  االقلٌم اذا اثارت وزارة النفط العراقٌة مسالة عدم شرعٌة العقود التً

النفط فً مناطق غٌر مستثمرة فً واقلٌم كردستان العراق مع شركات اجنبٌة الستخراج 

كردستان ومن اهم الخالفات والمشكالت الموجودة فً مسودة قانون النفط القلٌم كردستان 

 مع المركز هً : 

 مشكلة توزٌع الثروة . -1

 حق منع العقود للشركات . -2

 وتصدٌره .نقل النفط  -3

 سعر النفط  -4

 . ( 1)واٌضا ظهرت اشكالٌة قوات حكومة االقالٌم ) البشمركة ( تعد قوات حكومة االقالٌم

 

 ( . 105 – 104( سالم سلٌمان , المصدر السابق , ص )1)

احد االشكاالت بٌن الحكومة المركزٌة وحكومة القالٌم من حٌث عدٌد هذه القوات وتدرٌبها 

ا ولكل من الطرفٌن حججه فً ذلك وٌبدو ان هذه االشكالٌة اخف هذه وتموٌلها وادارته

 . (1)االشكالٌات السابقة ٌمكن التوصل الى حلول حولها 

تبدو خطورة هذه الشكالٌة االكثر خطورة فً هذا السٌاق هواجسه هذه القوات وسٌطرة 

مة الفدرالٌة حسب الحزبٌن الرئٌسٌٌن فً حكومة االقالٌم علٌها وهو ماٌثٌر قلقا لٌس للحكو
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وانما اطراف وقوى سٌاسٌة حتى داخل اقلٌم كردستان العراق مثل احزاب المعارضة وال 

سٌما حركة التغٌٌر ) كوران ( و ) حزب االتحاد االسالمً الكردستانً ( اذ اشارت ان 

هذه القوات لٌست قوات حرس االقالٌم وانما هً قوات الحزبٌن ) االتحاد الوطنً والحزب 

وعلى الرغم من الصالحٌات الممنوحة لمجالس المحافظات بٌد انها كانت  (2)مقراطً ( الدٌ

اقل حرٌة فً التصرف وان سلطتها هً اقل من السلطات الممنوحة لالقالٌم وامر كهذا 

محافظات اقلٌم كردستان والمحافظات  ٌثٌر التمٌٌز بٌن المحافظات المنتظمة باقلٌم مثل

االخرى غٌر المنتظمة باقلٌم فضال عن القانون الذي تمن بعض المخاالفات الدستورٌة 

( اوال فً القانون )) 2تورٌة مثال انها اشارات المادة )والتطبٌقٌة ومن هذه المخاالفات الدس

ارٌة للمحافظة لها حق مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشرٌعٌة ورقابٌة ضمن الحدود االد

اصدار التشرٌعات المحلٌة فً حدود المحافظة لما ٌمكنها من ادارة شؤونها وفق لمبدا 

الالمركزٌة االدارٌة بما ال ٌتعارض مع الدستور والقوانٌٌن االتحادٌة (( والمادة سابعا ثالثا 

  . (3)ة والمالٌة )) اصدار التشرٌعات المحلٌة واالنظمة والتعلٌمات وتنظٌم الشؤون االدارٌ

 

 

 ( .105-104( سالم سلٌمان , المصدر السابق , ص )1)

 .   109 – 108( سالم سلٌمان , المصدر اعاله , ص 2)

 . 106سالم سلٌمان , المصدر اعاله , ص ( 3)

( التً منحت االساس 2003وكان من اهم القوانٌٌن الصادرة فً العراق بعد عام ) 

وقانون االجراءات التنفٌذٌة  2004( لسنة 71هو : االمر رقم )القانونً لتكوٌن االقالٌم 

( وفً  ظل نفاذ قانون ادارة الدولة 2008( لسنة )13الخاصة بتكوٌن االقالٌم رقم )

( لسنة )  71( صدر امر سلطة االئتالف رقم ) 2004العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لعام )

قبل المدٌر االداري لسلطة االئتالف  ( الخاص بالسلطات المحلٌة واالقلٌمٌة من 2004

( بنظر االعتبار ان نظام الحكم فً العرالاق سٌكون جمهورٌا , 71المؤقتة واخذ االمر ) 

اتحادٌا , دٌمقراطٌا وتعددٌات وان تقاسم فٌه السلطات بٌن الحكومة والحكومات االقلٌمٌة 

محافظة الحق فً تشكٌل وانه سٌكون لكل . (1)فظات والبلدٌات واالدارة المحلٌةوالمحا
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مجلس للمحافظة وتسمٌة محافظ وتشكٌل مجالس محلٌة وان الاالقالٌم والمحافظات ستنظم 

على اساس مبدأ الالمركزٌة وتفوٌض السلطات للحكومات المحلٌة والبلدٌة وقد اعترف 

( بحكومة اقلٌم كردستان بصفتها الرسمٌة لالراضً التً كانت تحت ادارة  71االمر ) 

فً المحافظات : دهوك واربٌل والسلٌمانٌة وكركوك  2003اذار  10الحكومة بتارٌخ تلك 

ودٌالى ونٌنوى وبحقها فً مزالولة اعمالها طول مدة المرحلة االنتقالٌة باستثناء تلك 

القضاٌا التً تقع ضمن اختصاصات العصرٌة للحكومة االتحادٌة وكان الغرض من االمر 

ومسؤولٌات المحافظة اصدرته هو وصفا صالحٌات  ( من وجه نظر الجهة الت71ً)

والبلدٌة والمستوٌات المحلٌة للحكومة واٌضا صدر قانون االجراءات التنفٌذٌة الخاصة 

لقد جاء هذا القانون لٌكرس اسس النظام االتحادي  2008( لسنة 13بتكوٌن االقالٌم رقم )

من محافظة او اكثر وٌتم  فً العراق وقد نص فً مادته االولى على ان االقلٌم ٌتكون

تكوٌن االقلٌم عن طرٌق االستفتا وٌقدم طلب تكوٌنه من ثلث االعضاء فً كل مجلس من 

 .(2)مجالس المحاظات التً تروم تطوٌن

 

( د . هادي حمٌدى الشكراوي , اشكالٌة نشأة االقالٌم الفدرالٌة فً العراق بٌن النص القانونً والواقع 1)

 .  12, كلٌة القانون , ص السٌاسً , جامعة بابل 

 10( هادي حمٌدى الشكراوي , المصدر اعاله , ص 2)

لمحافظات عشر الناخبٌن فً كل محافظة من ا 60/  1اقلٌم او من خالل طلب ٌقدم من 

. وان من اهم التحدٌات السٌاسٌة التً تواجه نشاة االقالٌم ( 1)التٌتروم تكوٌن االقلٌم

عند المشاكل العالقة بٌن الحكومة االتحادٌة واقلٌم كردستان والفدرالٌة هً تراكم الخبرات 

من التعاون مع اقلٌم كردستان صار الحكومة  2011 – 2003سنوات من  6فعلى مدة 

االتحادٌة تراكم خبرات سٌاسٌة حول محاور العالقة وكذلك السعً نحو اٌجاد حول 

اسٌة ولعل اهم االشكاالت للعالقة للمشاكل الناجمة عن تقاطعات تلك العالقة القانونٌة والسٌ

مكونات االقلٌم مساحته  –قرار واقعٌا بوجود االقلٌم . ثانٌا  -بٌن الطرفٌن هً : اوال ا

عدم المشاركة على دستور االقلٌم المخالفة للدستور االتحادي واٌضا  –وحدوده . ثالثا 

القالٌم فً الوقت الحاضر مزانة االقلٌم السنونٌة . واما موقف الحكومة من انشاء ا –رابعا 
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(  2011تشرٌن االول ,  28بناء على الخبرات المتراكمة فقد اكد السٌد نوري المالكً ) 

على ان مجلس الوزراء سٌرفض اقامة اقلٌمفً محافظة صالح الدٌن الن الطلب قد بنً 

تشرٌن الثانً  9على خلفٌة طائفٌة وحماٌة عناصر حزب محظور دستورٌا وصرح فً ) 

( على اختٌار الوقت مهم بالنسبة للفدرالٌات واالقالٌم وان الوقت الحالً غٌر 2011, 

فً حدة وطنٌة وحرص ولٌس على اساس طائمناسب وانما ٌتم ذلك وفق هدوء وحماٌة و

(2 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 .  10( د . هادي حمٌدى الشكراوي , المصدر السبق , ص 1)

 .21 الشكراوي , المصدر اعاله , ص ( هادي حمٌدى2)

 االستنتاجات و مةتالخا

( 2005اٌا من الكتل السٌاسٌة الفائزة فً االنتخابات البرلمانٌة التً جرت فً)  لم ٌتوصل

كومة مع الكتل كل هذه الكتل الفائزة فً هذه االنتخابات لم تتمكن من تشكٌل ح 2014الى 

وتوزٌع المناثب هو االخرى بل استمر انموذج الحكومة التوافقٌة القائمة على المحاصصة 

السائد فً الواقع العراقً وخالصة القول ان هناك مبادئ اساسٌة علمٌة ومعاٌٌر البد من 

احترامها كً تسٌر العملٌة السٌاسٌة دون فساد اداري ومالً وصوت وجود محاصصة 

ولكً تنهض العملٌة السٌاسٌة دون وجود صراع طائفً بٌن مكونات الشعب العراقً 

رعٌة السٌاسٌة المستمدة من الهب , البد من احترامها . وادناه اهم وهكذا فان الش

 االستنتاجات ال

 ي توصل الٌها البحث وعلى النحو االتً :
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ضرورة اتفاق جمٌع الكتل السٌاسٌة الفائز فً ااالنتخابات على رسم خارطة طرٌق  -1

ٌل حكومة وحدة للخروج من االزمات السٌاسٌة التً تواجه العملٌة السٌاسٌة وسرعة تشك

وطنٌة حقٌقٌٌة ٌشترك بها الجمٌع دون اقصاء او تهمٌش للمكونات االخرى او ضرورة 

 وتوضٌحها .للمواد المبهمة طرٌق اعادة قراءة الدستور اٌجاد تعدٌالت دستورٌة عن 

تعزٌز روح المواطنة واٌجاد نظم ادارٌة للمحاسبة تكفل القضاء على ظاهرة الفساد  -3

 لً .االداري والما

 توظٌف التنوع الثقافً لٌكون فً خدمة الواقع االجتماعً  -4

 التوصٌات

تشكٌل لجان حقوق تتولى اعادة قراءة الدستور واٌجاد الحلول لبعض المشاكل  -1

 الدستورٌة .

 عملٌة حل اشكالٌات التً تقع بٌن المركز واالقلٌم بطرق الحوار . اٌجاد لجنة تتولى  -2

 

 قائمة المصادر والمراجع

 

االزمات  – 2003اسراء عالء الدٌن نوري , النظام السٌاسً فً العراق بعد عام ( 1)

السٌاسٌة واالجتماعٌة , النظام السٌاسً العراقً الواقع , االصالح والمستقبل , اعمال 

بالتعاون مع فً جامعة السلٌمانٌة ع , سكول العلوم السٌاسٌة المؤتمر العلمً السنوي الراب

 .2013نٌسان  18 -16تارٌخ منظمة )نقار( لتنمٌة ثقافة الدٌمقراطٌة ب

الطالبة هدٌل ناصر جاسم , دراسة فً اثر عدم االستقرار السٌاسً , ظاهرة الفساد (2)

 .عراق بعد التغٌٌر السٌاسً السٌاسٌى فً ال

راق , مؤسسة فرد ( اٌمن احمد محمد , اٌمن احمد محمد , الفساد والمسائلة فً الع3)

 .2013دن العراق اٌلول ٌدرشٌن مكتب االر

, مركز   p.m 9:5( باسم حسٌن الزٌدي , مشاكل االقالٌم السٌاسٌة واالقتصادٌة , 4)

 .http:mcsr.net المسجل للدرسات والبحوث / المنتدى 
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حسن تركً , ازمة تشكٌل الحكومة العراقٌة و االمن االجتماعً , بحوث مؤتمر  (5)

, المطبعة  2/11/2010( الى 1علمً االول , كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة للفترة من )ال

 المركزٌة جامعة دٌالى , دٌالى.

حسن لطٌف واالستاذ نعمة محمد العبادي واخرون , العراق والبحث عن المستقبل , ( 6) 

للطباعة والتوزٌع المركز العراقً للبحوث والدراسات , العراق , المطبعة شركة جاردٌنٌا 

 , لبنان , بٌروت.

والقوى المؤثرة فٌه , بٌت  2003خٌري عبد الرزاق , نظام الحكم فً العراق بعد ( 7)

 . 2013, بغداد  1الحكمة , ط

ٌت برة فً العراق , مؤسسة فردٌدرٌش اٌ( د. عبد الجبار احمد , الفدرالٌة والالمركز8ٌ)

 . بغداد  2013تشرٌن الثانً   العراق –, االردن 

 

( د. عماد مؤٌد المرسومً و د. حسن تركً االوسً , ثقافة العنف والالعنف , مجلة 9)

كلٌة القانون , المؤتمر االدولً  –كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة والقانونٌة , جامعة كركوك 

( , السنة 1) / العدد خاص , المجلد14/2012/ 16 – 15االول لكلٌة القانون للفترة من 

2012 . 

( د . هادي حمٌدى الشكراوي , اشكالٌة نشأة االقالٌم الفدرالٌة فً العراق بٌن النص 10) 

  .سً , جامعة بابل , كلٌة القانون القانونً والواقع السٌا

( د . محمد عبد صالح حسن و د . عماد صالح , االثار االقتصادٌة واالجتماعٌة 11)

 للفساد فً العراق .

 2006اشكالٌة النفط بٌن اقلٌم كردستان والحكومة المركزٌة )) ( صباح قدوري , 12)

/11/5  23:00  . ) 

,  1نٌسان , ط 9فً  2003( فراس البٌاتً , التحول الٌدمقراطً فً العراق بعد 12)

 . 2013العراق 

( كمال البصراوي , الدستور واشكالٌة النفطٌة بٌن الحكومة االتحادٌة واقلٌم 13) 

  2/5/2014,  2014كردستان , المعهد العراقً لالصالح االقتصادي شباط 
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Htt://www.lnoor.selarticle.aspzid=233818#sthash. 

ٌة البشرٌة , ( لقمان حكٌم رحٌم , اثر الصراع الطائفً فً العراق , مجلة جامعة التنم14)

( ,  1( , العدد )  2 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة التنمٌة البشرٌة , المجلد )

2016 . 

 فً العراق ارث من االقصاء , ( مركز كارٌنجً , االزمة الطائفٌة 15)

http://ceip.org/1s7z2gu . 


