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 ممخص:ال
 أزماتكانت و  ،ال تحصىو  كثيرة ال تعد أزماتعانى العراق منذ التأسيس من 

الممك فيصل األول قد نبو في أول خطاب لو في  نلذلك نجد أ ،ىابرز أبناء الدولة 
 التنوع أزمة إلى أشارقد و  (،تأسيس الدولة العراقية)صعوبة ىذه الميمة  إلىالتنصيب 

 الدولة بل تأسست ،دولة عراقية قامةإخفاق إىذا ال يعني  ،الجامعةة المواطن أزمةو 
بعض من ، حيان كثيرةكبيرة في أ أزماتتعاني من  التزالو  لكنيا كانتو  1921عام 
 2003يير السياسي في العراق عام بعد التغ ،وحدة الدولةو  تيدد كياناألزمات تمك 
 منيةظروف األخاصة في ظل ال اعمقً  أكثر اوأخذت بعدً األزماتتعمقت و  تازداد

 ،مستمرة تداعياتيا لغاية يومنا المعاصر التزالو  في العراق دتالسياسية التي ساو 
 السياسية زمةىي األو  الركز عمى أبرزىا إن يحاول البحث ألغرض االختصار و 
 عدد من االستنتاجات إلى قد توصل البحثو  ،القيم المجتمعية أزمةو  الدستورية زمةاألو 
 رادة صادقةمكن تحتاج جميع ىذه التوصيات إلى إاألزماتالحمول المقترحة لمعالجة و 
 .خرىسمطوي من جية أ -حكوميو  قبول مجتمعي من جيةو  حقيقيةو 
 
 
 
 
 
 
 
 

القيم  أزمة –الدستورية األزمات –دارة التنوع إ –العراق المعاصر  –)بناء الدولة  : كممات مفتاحية
 (.المجتمعية
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Abstract : 
Since its establishment, Iraq has suffered from many countless 

crises, and the state-building crises were the most prominent, so we 

find that King Faisal the First had warned in his first speech in the 

inauguration of the difficulty of this task (establishing the Iraqi state), 

and he referred to the crisis of diversity And the crisis of universal 

citizenship, this does not mean the failure to establish an Iraqi state. 

Rather, the state was established in 1921, but it was and still often 

suffers from major crises, some of those crises threatening the entity 

and unity of the state, after the political change in Iraq in 2003, it 

increased The crises deepened and took on a deeper dimension, 

especially in light of the security and political conditions that helped 

in Iraq, and their repercussions are still continuing until our modern 

day. The research reached a number of conclusions and proposed 

solutions to treat crises, but all these recommendations require a 

sincere and real will and societal acceptance on the one hand, and 

governmental-authoritarian on the other hand 

..  
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من صمة وثيقة بترتيب حياة  لما لو الميمة المواضيعموضوع بناء الدولة من  ُيعد
 ابحد ذاتيا مقياسً وتُعد دولة المؤسسات  ،الثقافيةو  االجتماعيةو  قتصاديةاالو  السياسية الناس

الدولة ال ينحصر فقط بالسمطة الحاكمة  حيث ان معنى ،األمم والشعوبلرقي وتقدم 
بل ىو موضوع واسع يتضمن بناء مؤسسات رصينة ال تتغير  (،الحكومة ومؤسساتيا)

 . ابتغير أصحابيا بل ىي راسخة وثابتة وفق مبادئ راسخة وثابتة أيضً 
، ولغاية اليوم 1921ة منذ التأسيس عام كبير  أزماتالدولة في العراق واجيت  

كانت دولة مركزية التي  2003ما قبل  الرغم من االختالف في طبيعة الدولةعمى 
 في الرغم من التغييرعمى  2003ما بعد  (،في ظل سمطة دكتاتورية مستبدة)شمولية 

 (ل سمطة ديمقراطية منتخبةفي ظ)فيدرالية تعددية  صبحتطبيعة وشكل الدولة التي أ
األحداث و  غمب الشواىدبل أ ،تعاني من مشاكل ال تعد وال تحصى لالتزا لكن الدولة

بسبب عدد من المستجدات التي  ؛اتعقيدً  أكثرتبين أن تحديات بناء الدولة اصبحت 
 الميتمين بالشأن السياسي في العراق يدعونجميع  خذلذلك أ، 2003ظيرت بعد عام 

ن تكون دون أالتي ال يمكن ليا  (،دولة القانون)دولة المؤسسات ضرورة بناء  إلى
  .األزماتو  تجاوز عدد من االشكاليات

مكانية بناء الدولة تطرح تساؤل جوىري يتعمق بمدى إ شكالية البحثإن إ
برز تمك التساؤالت تدور ولعل أ ،متعددةو  كبيرة أزماتالعراقية المعاصرة في ظل وجود 

 ىل الحمول ممكنةثم  ،فضل الحمول المقترحة حولياأو ،األزماتحول طبيعة تمك 
 ،ومنيا ،طار السعي لبناء الدولةإ تساؤالت فيعدة ثم ، م صعبة التحقق ؟متاحة أو 

وما ىو سبب فشل كل  ،ماىي اسباب ضعف الدولة ؟ وما ىو السبيل لتقويتيا ؟
؟ كيف  م(،2020-2003) اماعشر ع عمى مدى سبعة لبنائياوالت التي سعت المحا

 ؟ قائمة ومتواليةاألزماتو  بناء الدولة إلىالسبيل 
 لعراقفي ا المؤسسات دولةتعثر بناء ن أ)من فرضية مفادىا  لبحثانطمق ي 

لذلك  ،في القيم المجتمعية أزمةدستورية و  سياسية أزماتالمعاصر نتيجتو عدة 
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مغرض األزماتمستقبمية لجميع ىذه و  نيةحمول ا يجادإفالحاجة ممحة لمعمل عمى 
 وفي مقدمة ىذا المشروع ىو (،بناء الدولة إلىاالنتقال بالعراق من بناء السمطة 

لقانون والدستور بعده بناء دولة مدنية تستوعب الجميع من جية وتحترم ا ضرورة
ؤالت ولغرض االجابة عمى التسا ،خرىناء الدولة الناجعة من جية أساسية لبالركيزة األ

 المحور األول مدخل نظري ة محاور :ربعأ إلى التي تطرحيا اشكالية البحث قسم
 المحور الثالثفي حين ان  ،السياسية األزمات يتناول المحور الثاني اما ،مفاىيميو 

 أزمة : فسوف يبحث في المحور الرابع أما ،الدستورية األزمات:  سيخصص لمتابعة
 .القيم المجتمعية

 طيالمنيج االستنبا البحث فقد اعتمد ،المنيجية المعتمدةمر بوقدر تعمق األ
مازال و  ىاالفرعية التي شيداألزمات إلىبشكل عام ثم االنتقال األزماتمن خالل دراسة 

فضال عن المنيج االستقرائي من خالل االنتقال من  ،نيشيدىا العراق حتى األ
 عدد من المداخل ىذه المناىج اعتمد البحث عمى إلىباإلضافة  ،العام إلىالخاص 

من الحوادث  بعة عددىما المدخل التاريخي الذي من خاللو تم متاالمقتربات من أو 
فضال عن المدخل المقارن الذي من  ،ثر في بناء الدولة العراقيةالتاريخية التي ليا أ
ن تكون عميو دولة المؤسسات ما يجب أ، و بين وضع دولة العراقخاللو تمت المقارنة 

فقد تم االعتماد عميو في تحميل عدد من  ،وقدر تعمق بالمنيج التحميمي ،المنشودة
بناء الدولة العراقية تعزيز  التي تساىم فيو  واستنباط عدد من المعالجاتاالفكار 

 .ااقتصاديً و  ااجتماعيً و  المستقرة سياسيا  

 مفاهيمي :و  المحور األول : مدخل نظري 
و " التناقض أنجدىا تعني " الضيق واالنقباض "  زمةعند الرجوع مفيوم األ

نيا " اليوية بأ أزمة، وتعرف بحسب طبيعة استعماالتيا، فمثال تعرف (1)والقصور " 
تصدع  إلىو يمر بيا فرد، مما يؤدي أة صعبة تمر بيا مجموعة اجتماعية مرحم

الدستورية عمى  زمةمفيوم األ إلىذا ما انتقمنا ، وا  (2)التوازن بين مكونات متباينة " 
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ياسي في الحاصل بين الوضع السسبيل المثال، تعني "مرحمة ناشئة عن التناقض 
ن ، لذلك نجد أ(3)و بين نصوص الدستور عند تطبيقيا " البالد ودستورىا المعمن أ

 –اقتصادية  –متعددة بحسب مكان وجودىا )سياسية  ابعادً يأخذ أ زمةمفيوم األ
 أزماتامنية، وغيرىا(، لذلك جاء عنوان البحث بصيغة الجمع ) –ثقافية  –اجتماعية 

واحدة كون المواضيع متعددة ومتنوعة،  أزمة( ألنو ال يمكن الحديث عن مةأز وليس 
 الدولة" دق دولة المؤسسات أو بمعنى أ قصدىا البحث فييمفيوم الدولة التي ي اما

 وما حقوق من ليا ما وكل مقوماتيا بكل مستمرة مؤسسةالتي ىي "  " الديمقراطية
 ويمارسون، منتخبون حكام فييا الحكم سدة عمى يتعاقب، واجبات من عمييا

 .(4)"  اسمفً  محددة لفترات دستورية اختصاصات
 إلىالتي ترجع و  النظامو  نيا فكرة السمطةالدولة عمى إ إلىما يشار  اغالبً  

ولكن ىذه استعمال كممة الدولة بمعناىا  ،مبراطورية الرومانيةاإلو  عيد المدينة اليونانية
ن الدولة ليست السمطة بمعنى أ ،القرن السادس عشر الميالدي إلىالحديث يرجع 

بل الدولة أشمل فيي " شكل  ،يتيا بعدىا ركنيا األىمىم، فحسب بالرغم من أالفعمية
لذلك  ،(5)"ر الخارجية والداخميةقطاظيم االجتماعي تكفل لنفسيا ضد األشكال التنمن أ
ن " الدولة ىي ذلك الجزء من ما يفيم أ اما يخمط بين السمطة والدولة ونادرً  ادائمً 

الكيان السياسي الذي يعنى بصورة خاصة بسيادة القانون وتقدم الحياة العامة والنظام 
، فالدولة (7)و" ليس كل مجتمع منظم دولة "  (6)العام وتصريف الشؤون العامة " 

من  ارً نواعيا دولة المؤسسات الرصينة، فالسمطة السياسية ىي عنصأرقى أشاممة و 
عناصرىا المتعددة وال يمكن التماىي بين الدولة والسمطة، مع االسف ىذا التماىي 

 ية.اإلسالمالخاطئ ىو المعتاد والمتداول عند غالبية المجتمعات واالنظمة العربية و 

يبقى اليدف ىو  ،و سوء الفيمالتداخل في المفاىيم أ وبغض النظر عن 
ولم يكن  ،المدنية برزىا الدولةمن أ، و ودةالمنش خصائصيا، و المعنى المراد من الدولة

طويال من  امر تطمب مخاضً بل األ ايسيرً  االمدنية أمرً استقرار مفيوم الدولة و  يجادإ
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من تمدن  المبتغى المنشود من تحقيق مستوى إلىالتنظير لغرض الوصول و  البحث
ن يجعل من يحاول أ كوىنا ،(8)االستقرار بكل المستويات و  الحياة المجتمعية العامة

ولكن الحقائق دلت  ،ياإلسالممن قبل الدين  صفة مرفوضة ىاصفة المدنية بعد من
القول "  إلى (السنيوري)بل يذىب  ،اإلسالملمدنية من الصفات المرغوبة في ن اعمى أ
 (9)من المدنية االوربية "  اتيذيبً  أكثرية اإلسالمالمدنية ، و مدنيةو  دين اإلسالمإن 

 ياإلسالم ن طبيعة الدينلة مدنية ال يتعارض مع الدين بل أدو  إلىن الطموح بمعنى أ
 .تقبل المدنيةو  ترفض الثيوقراطية

ت المميزة لوالدة ماحدى العالصفة الدولة الوطنية كونيا إ إلىوعندما يشار 
ول ميمة كون أ ،الدولة القانونية ر بصفةموقدر األ ،(10)دولة الحداثة في الغرب 

المجتمع و  ساس القانوناألخيرة ىي أ، و ىو المحافظة عمى العدالة رئيسة ليا
 خرى ميمة لمدولة المنشودة بعدىا الدولةلكن ىذا ال يعني إغفال صفات أ ،(11)المنظم

من  ن من واجبيا االعتراف بتعدد المجموعات االثنية، حيث إدارة التنوعإالقادرة عمى 
 .(12)جية اخرى بيئة مالئمة حاضنة لمتنوع من  يجادا  و  جية

خادمة ُتشيد من أجل رعاية مصالح ن تكون دولة أ يجب ،مما سبق الدولة ىماألو  
" وسيمة لتنظيم  بعدىا ،القانونو  قدرتيا في فرض قوة السمطة إلىباإلضافة  ،(13)فراد األ

ن الحديث عن لك (14)رادات " سمطة اإللزام العامة حتى تسود إرادة الحكومة عمى جميع اإل
ال مؤسسة تحد من حرية و  ن الدولة ىي مؤسسة قسرية تقف بوجو الفردالسمطة ال يعني أقوة 
 .(15)الحريات و  جل حماية الحقوق، بل العكس إن الدولة تعمل من أالفرد

ىا في العراق المعاصر يفترض ان يجادإن الدولة التي يراد مما سبق يتضح أ
متعددة سوف يتم تناوليا و  كثيرة أزماتولكنيا تواجو  ،تتصف الصفات التي ذكرت

 .بشي من التفصيل في المحاور القادمة من البحث
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 :لسياسيةا األزمات:  المحور الثاني

سياسية كثيرة في ظل العيود السابقة  أزماتعانى العراق منذ زمن بعيد من 
 ،الدكتاتوريةو  و االستبدادتدخل العسكر في السياسة أ اماوالتي كان سببيا في الغالب 

نظام " لكنيا في ظل ،سياسية أزماتالعراق اليوم فيو ما زال يعاني من  ماأ
من نظرتيا  أكثرسف نظرتيا وىدفيا لبناء السمطة لألو  فالطبقة الحاكمة ،"ديمقراطي

من خالل  أكثرر بين اليدفين وكذلك الفرق يتضح والفرق كبي ،وىدفيا لبناء الدولة
ن بناء السمطة لوحدة ال يحقق االستقرار فإ يما فعمى سبيل المثال ال الحصرنتائج

 منياألو  السياسي المنشود في حين ان بناء الدولة يحقق االستقرار السياسي
 .المنشود االجتماعيو  االقتصاديو 

مسمياتيا بفشل و  شخاصياة الحالية في العراق بجميع أساىمت الطبقة السياسي
ولم يكن ضمن  ،المكاسب الحزبيةعمى و  ذ الجميع يتنافس عمى السمطة؛ إبناء الدولة

الرغم من عمال عمى غائبة عن جدول األ ىمية بنائياأو  غمبيم الدولةجدول أعمال أ
فغالب الكتل  ،استعماليا في برامجيا االنتخابية بصورة شكمية دون االىتمام بمضامينيا

الرغم من كثرة عمى و  ،يعممون عمى بناء السمطة الكن واقعيً  اترفع شعار بناء الدولة انتخابيً 
 برزىا : أو  ىميالكن باإلمكان التركيز عمى أ (،م2003ما بعد ) في العراق بالذاتاألزمات

 :دارة التنوعا  و  الهوية أزمة:  وًل أ
 :الهوية أزمة - أ

في الدراسات  اواسعً  اخذت حيزً أالمفاىيم التي  أكثريعد مفيوم اليوية من  
 السياسيو  االجتماعيو  الفمسفيالتقصي عمى المستوى و  المعاصرة من البحث

ظيار ذاتيا بيوية معينة عمى إحرصت كل التجمعات البشرية منذ القدم و  ،(16)الدينيو 
 وبعد ذلك أخذت تعرف كل ثقافة أو  ،تفردىا عن غيرىا من التجمعاتو  لغرض تميزىا

اليوية )نواع من اليويات لذلك ظيرت عدة أ ،ةو مذىب بيوية معينقومية أو دين أ



 3033 يوليو –السبعون السابع و  العدد             واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 841 

وغيرىا من اليويات  (،اليوية المذىبية –اليوية الدينية  –اليوية القومية  –فية الثقا
التي  (،اليوية الوطنية)لكن تبقى اليوية الجامعة لجميع تمك اليويات ىي  ،الفرعية

 .(17) المواطنة مبدأ إلىتعتمدىا دولة المؤسسات استنادا 
الممك  أشارفقد  ،التأسيسبداية  إلىاليوية العراقية ليست انية بل تعود  أزمة
عندما قال " أقول وقمبي  زمةىذه األ إلىفي خطابو  ،م(1933-1921) ولفيصل األ

بل توجد تكتالت  ،قادي ال يوجد في العراق شعب عراقي بعدنو في اعتمالن أسى إ
ن اليوية الوطنية الجامعة غائبة مما يعني أ ،(18) طنية "و  ي فكرةبشرية خالية من أ

شكالية تأسيس إن إ لذلك يمكن القول ،بقوةو  اليويات الفرعية قائمةو  التأسيسمنذ 
عادة بنائ ،1921الدولة عام  في  نشأة ،كانت في كمتا الحالتين ،2003يا عام وا 

 ،االبريطانية سابقً  ،ثير القوات المحتمةتأو  برزىا وجودومن أ ظروف استثنائية
  .(19) امريكية الحقً األو 

 :التنوعدارة إ أزمة - ب

ال يخفى عمى المتابع لمشأن السياسي في وقتنا المعاصر من ان معظم 
ومن ضمنيا العراق الذي تواجو جممة من التحديات التي  يةاإلسالمو  البمدان العربية
يمثل التحدي االبرز في كيفية و  ،خرى ييدد وجودىا كدولةأحيانا أو  تيدد وحدتيا

التنوع الموجود فييا في ظل ظروف سياسية  ادارةو  المحافظة عمى التعايش المجتمعي
كبر التحديات تنوع االجتماعي غير المتجانس من أمما جعل ال ،معقدة لمغايةو  صعبة

  .(20) التي تواجو المجتمعات التي تمر بمرحمة التحول الديمقراطي ومنيا العراق
نتيجة  ،ن خطر االنقسام واالختالف الحاصل بين مكونات المجتمع العراقيإ

التمييز العرقي والديني والطائفي الناتجة عن سوء ادارة التنوع ىي ممفات قديمة ومتشابكة 
وقفة فكرية وجيد عممي وبرامج ميدانية حقيقية تعالج جذور المشاكل وليس  إلىوتحتاج 
 في العراق في ىذا المجال ىو االعتراف بالمشكمة 2003وكل ما حدث ما بعد  ،مظاىرىا
 .ناأل دارة التنوع حتىوناجعة لمشكمة إلبحث عن حمول جادة ولم يبدأ ا
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القومي والطائفي في و  ويمكن تمخص أىم األسباب التي جعمت التنوع الديني
 .العراق مصدر ضعف وليس مصدر قوة

جعميا حبيسة التاريخ مما  ،بالموروثات التاريخية اارتباط المجتمعات سمبيً  -1
وقائع حدثت منذ عشرات القرون في خالفاتيا  إلىبل تحتكم  ،ومرتينة لو

ِتْمَك ُأمٌَّة َقْد َخَمْت َلَها  (إلىمخالفة لقول اهلل تع ،االجتماعية والسياسية القائمة
  .(21) (َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكاُنوا َيْعَمُمون

غياب الثقافة الديمقراطية القائمة عمى أساس احترام التعددية السياسية والتنوع   -2
 وبالتالي غياب التعددية االجتماعية والثقافية في المجتمعات عامة. ،الفكري

وجود مصالح ضيقة أو أجندات سياسية عند بعض األشخاص أو الجماعات  -3
جميا دون النظر لخإخطار فتعمل أل ،المعنية بتمثل الطوائف أو المييمنة عمييا

 المترتبة عمييا.

بروز األصوات المطالبة باليويات الخاصة العرقية والدينية والمذىبية عمى  -4
 .حساب اليوية الوطنية

 :المحاصصة السياسيةو  الديمقراطية التوافقية أزمة:  اثانيً 
 .الديمقراطية التوافقية أزمة - أ

تعتمد عمى ما يسمى ساس من حيث األو  المبدأالديمقراطية من حيث  
 ن تحكمأ لجية التي تعطي الحق ،(1+ 50)وفق نسبة  فالنتائج ،باألغمبية العددية

في األنظمة  ،المحاسبةو  يقع عمى عاتق االخيرة الرقابة، و خرى تكون في المعارضةأو 
، العكس صحيحو  المعارضة إلى الجية الحاكمة ما تتحول اغالبً  الديمقراطية المستقرة

حصول عمى لسحب الثقة مقابل ال غمبية البرلمانية المطموبةعمى األ بفعل الحصول
ن إال أ ،نظمة السياسية البرلمانيةالعدد الكافي لمتصويت خاصة في األو  النصاب

حدى النماذج ىي ا التيو  التوافقية ةالعراق اعتمد منذ التغيير السياسي الديمقراطي
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ت اماذات االنقس المجتمعات المتعددةلة المشاركة السياسية في المقترحة لمعالجة مسأ
فال يمكن  ،فيي ال تعتمد نسب النتائج فقط بل تمازجيا مع التوافقية ،(22) العميقة

 .تشكيل حكومة دون توافق بين المكونات الثالثة الرئيسة في العراق

 .المحاصصة السياسية - ب

تقسيم  إلى 2003منذ  تمخض عن الديمقراطية التوافقية المعتمدة في العراق
 ،قرىا الدستورالمكونات التي أ لفظة ساسالمناصب الحكومية في العراق عمى أغمب أ
لغاية  (الجميوريةو  الوزراءو  رئاسة البرلمان)يبدا توزيع المناصب من الرئاسات العميا و 
صبح عرف سياسي ان يكون رئيس الجميورية من حيث أ ،صغر منصب بالدولة العراقيةأ
رئيس الوزراء و  (،المذىب السنيو  القومية العربية)رئيس البرلمان من و  (،القومية الكردية)

االثنيات و  خرى ميمة لمقومياتأ عطاء مناصبفضال عن إ (،القومية العربية الشيعية)من 
لكن المناصب التي تعطي  (،المسيحيينو  الصابئةو  الشبكو  التركمان)ىميا أ ،االخرى
التي ذكرت بل منصب أمين مجمس أو  ةالرئيسلمذكورة ليست ضمن المناصب لمفئات ا

 إلى أشارالكثير من المختصين قد و  ،ية وغيرىاار و وزير دون حقيبة وز ناطق رسمي أ
من  2003ما بعد  مريكيسياسة االحتالل األ إلىبداية المحاصصة في العراق يعود 

 .(23) سس المحاصصة السياسيةالحكم االنتقالي " عمى أ تأسيس " مجمسخالل 
التي تتمثل بعدد من و  يجابيات التي ترافق التجربة التوافقيةالرغم من اإلعمى  
حق الفيتو المتبادل  ،مبدا التمثيل النسبي ،واسع تحالفو  " حكومة ائتالفية ،المميزات

عمى حد تعبير  ،االدارة الذاتية لمشؤون الخاصة لكل جماعة " ،لمنع احتكار القرار
 نإ الالرغم من إيجابياتيا المتعددة ألكن ىذه التجربة عمى  ،(24) (آرنت ليبيارت)

فضال عن عدد من السمبيات التي رافقت  ،مؤقتو  تحققو نسبي ياالستقرار الذ
 برزىا :التطبيق في العراق لعل من أ

 ن يتم استيعاب الجميعفيجب أ ،ي مكونأي رأي يقدم من أال يمكن رفض  -1
 . ايةوىذا صعب التحقق لمغ ،رضاء الجميعا  و 
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المعارضة و  ،بل الجميع في الحكم ،معارضة قويةو  صعوبة وجود حكومة قوية -2
 .حساسو بالتيميشيمتجا الييا الطرف األضعف عند إ

الحكومية األخرى بشكل توافقي ليس عمى أساس و  توزيع المناصب الوزارية -3
 .المذىبيةو  القوميةو  ساس المحاصصة الدينيةالمحاصصة السياسية بل عمى أ

 االجتماعي قائمو  منياألو  ون عدم االستقرار السياسيوجود التوافقية سيكمع  -4
 .مؤقتو  االستقرار سيكون نسبيو  ساسىو األو 

الخبرة و  النزاىةو  ال من خالل اعتماد الكفاءةإ زمةال يمكن التخمص من ىذه األ
فالمحاصصة تؤدي  ،المذىبو  الدينو  ساس القوميةليس عمى أو  المواطنة وفق مبدأ

تساىم في تنصيب أشخاص ليس لدييم كفاءة و  ،تعزيز الثقة الكاذبة بين المواطنين إلى
 .أكثرو خبرة بل التنصيب لممئ مكان المكون ليس أو نزاىة أ

 :الطائفية السياسية أزمة:  اثالثً 
اضح و  فقد وظفت الطائفية السياسية بشكل ،اتعقيدً األزمات  أكثروىي تعد من 

 ،و الحصول عمى المنصبالحصول عمى األصوات أتغير السياسي لغرض منذ ال
سواء كونو فعل او ردة فعل لكن اضراره  ،مراء الطوائف استعمموا ىذا التوظيففجميع أ

في  فتوجد تجارب سياسية سبقت العراق ،واضح عمى مستقبل العممية السياسية
لتجربة قرب مثال اأو  برزأو  االعتماد عمى الطائفية السياسية ولم يكتب ليا النجاح

االن  حتىو  1989وفق اتفاق الطائف عام  ةالمبنانية التي اعتمدت الطائفية السياسي
 .تعاني من تداعياتيا السمبية

 الرغم من كون الطائفية السياسية ىي ظاىرة قديمة موجود في العراقعمى  
 كان حضور الفت 2003ن ظيورىا في العراق ما بعد المنطقة العربية إال إو 
ليس  ىنا الحديث عن الطائفيةو  ،منياألو  واضحة عمى المشيد السياسيتداعياتو و 

نى بمع ،مدارس فكرية دينيةبعدىا  ممذىبيةالطائفية المرادفة ل بالضرورة ىو حديث عن
لتحقيق توظيف الطائفية  في و الطائفة بل المشكمةاخر ان المشكمة ليست بالمذىب أ
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 إلىية خالصة لكن سرعان ما تتحول ىذا ال ينفى ان بدايتيا دينو  ،سياسية أغراض
 .اداة سياسية تستعمل في مواضع متعددة حسب طبيعة التوظيف ليا

خارجي  احيانً أفالتوظيف  ،ن عمى وتيرة واحدةتوظيف الطائفية السياسية لم يك
حتالل البريطاني ثم اال)دولي  و طابعأ(، دول جوار العراق)قميمي طابع إ يأخذ
حزبية و  يف داخمي محمي من قبل جيات سياسيةكثيرة التوظ احيانً أو  (،مريكياأل

ولذلك اثرت الطائفية السياسية في  ،االنتخابيو  لغرض الحصول عمى الدعم المعنوي
الضد النوعي لممواطنة التي ىي كونيا  ،العراق عمى بناء الدولة العراقية المعاصرة

 .ساس في بناء دولة المؤسساتاأل
سياسية المتتالية منذ الاألزمات الرغم من جميع المحاوالت التي سعت لحل عمى و 
 برزىا :أكثيرة لعل من  ألسبابو  اليوم لكن في اغمبيا كتب ليا الفشل حتىو  2003
 إلىفالقرارات السياسية في حاالت كثيرة تحتاج  ،وعدم البت فييااألزماتترحيل  -1

الترحيل لجميع و  التردد إلى أشارولكن الواقع  ،الحسمو  نوع من الشجاعة
 .السياسية عمى اختالفيااألزمات

 .الفئوية عمى حساب المصمحة العامةو  تغميب المصمحة الحزبية  -2

الحصول و  والعمل عمى اساس المراوغة ،زعزعة الثقة بين االطراف السياسية -3
 .التنسيق المشتركو  عمى المكاسب بدل من العمل

 ،المناصب الحكومية التنفيذية االستحواذ عمىو  ،الصراع عمى السمطة -4
 .المحاصصة عمى توزيع السمطةو 

وبالتالي تم تقسيم العراق  ،سياسية غراضألالمذىبية و  القوميةو  توظيف الدين -5
بدل الحديث عن الدولة في ف ،تقسيم ثالثي بدل من التقسيم الثنائي القائم إلى

من ذلك أصبح  كثرالكردية بل األو  صبح الحديث عن القومية العربيةالعراق أ
وىذا التقسيم المركب  (،شيعة –سنة  –كرد )قسام رئيسية الحديث عن ثالثة أ

 .جعل العراق يعاني من تداعياتيا الطائفيو  القومي
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 :الدستوريةاألزمات :  المحور الثالث
الرغبة  تختمف طبيعةو  تحقيق نوع من االستقرار السياسي إلىغمب الدول ترغب أ
بين من و  (االستقرار الطوعي)تحقق ذلك عن طريق دولة المؤسسات  إلىبين من يسعى 

مع العمم ىناك صعوبة في تحديد  (،االستقرار القسري)شخاص يرغب عن طريق دولة األ
ان تم تحديد بعض المالمح و  حتى ،مؤسسات الدولةمتفق عميو لتحديد قوة و  مقياس ثابت

 –صياغة وتنفيذ السياسات العامة )ق قدرتيا عمى تحقي لقوة الدولة المؤسساتية من حيث
تبقى  (،المحاسبيةو  تحقيق الشفافية –محاربة الفساد  –دارية الكفاءة اإل–سن القوانين 

ىناك اشكالية كون بعض الدول تمتمك بعض المؤسسات ذات فاعمية عالية خالف 
ولكن ىذا ال يعني رفض  ،(25) ير فاعمة في ذات الدولة الواحدةخرى غأمؤسسات 
 اتبل الجزء االىم في بناء الدولة قوة ورصانة المؤسس ،ضرورة فاعميتياو  المؤسسات

  .الدستور االطار التي يجب ان تعمل بو جميع ىذه المؤسسات ىوو 
عموية و  ،ساسية لشكل الدولةيمثل الدستور القانون األعمى الذي يحدد القواعد األ

مفادىا " أن الدستور ىو الذي يخمق  ،با عند فالسفة القانونو ور الدستور فكرة نشأت في أ
فالدولة ال وجود ليا قبل وجود الدستور بمعنى وجد الدستور ثم وجدت  ،و ينشئ الدولةأ

 .لوجود الدولة اجازمً  اصبح شرطً ىذا يعني أن الدستور أ ،(26) الدولة "
التغيير بعد  يعيشيامرحمة الحالية التي يجابيات الإالرغم من عمى  في العراق
يحدد طبيعة  2005من حيث وجود دستور قائم منذ عام  2003السياسي ما بعد 
ن إال إ ،عمى في الدولةالوثيقة األ ىو يمثلو  العالقة بين السمطاتو  النظام السياسي

م بناء دولة ماأن تكون عقبة كثيرة فيو من الثغرات التي ممكن أألسباب و  ىذا الدستور
 .الدستورية المنشودةالمؤسسات 

خرى فرعية في مضامين مشاكل أو  دستورية كبرى دستورية وتطرح اشكاليات
 األولى ،ن منيااثني إلىقدر تعمق االمر باإلشكاليات الكبرى سوف نشير و  ،ستورالد

 ،ختمف عن ما تم اقرارهت في االستفتاء الشعبي تطرح الدستور التي تتعمق في مشروع
في حين  ،(27) مادة دستورية (139)فالمسودة المعروضة عمى الشعب تتكون من 
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 شكال قانونيفيذا أ ،مادة دستورية (144)المعتمد يتكون من و  الدستور القائم اليوم
 فضال عن بحث ،معرفة المتسبب باإلضافةو  بحث تفصيمي إلىدستوري بحاجة و 
مصداقية و  الثانية تتعمق بمدى نزاىة شكاليةاإلو  ،ضافة من عدمودى قانونية ىذه اإلم

ما يخص نتائج  بالذات ،سياسية معقدةو  منيةظروف أنيا كانت في أو  االستفتاء خاصة
 ،المحافظات االخرى إلىعالنيا بالقياس إ تأخراالستفتاء في محافظة الموصل التي 

 محافظة الموصل سكان رفض حيث ان لو ،صالح الدينو  نبارفظة األبعد رفض محا
 ،يرفض الدستور بالتاليو  صبح عدد المحافظات التي رفضتو ثالثةكان أ، الدستور
كن تحقيق رؤية وطنية ن ىذه المحافظات تمثل مكون ميم دونو ال يمأو  خاصة

 .(28) ن يكون ممثال لمجميع دون استثناءالذي يفترض أ متكاممة لدستور الدولة
تفاصيل الدستور  إلىعند الدخول  اماطار العام اإلشكاليات أعاله ىي في اإل 

 برزىا : أو  ىمياممكن ذكر أ ،مضامين المواد الدستوريةو  كثيرة في فحوى ثغراتسنجد 

 :المكونات بدل عن المواطنة  :وًل أ
يتحدث الدستور عن دولة المكونات بدل عن دولة  (29)من موضوع  أكثرفي 

، ألن يفترض دولة معاصرة المؤسسات وىذا ال يساىم باي شكل من االشكال في بناء
 .ليس المكوناتو  ساسأن تكون المواطنة ىي األ

ممارسة يكتسبيا الفرد و  امفيومً  بعدىا الحديث عن المواطنة المراد تحقيقياو 
الوطن و  ،عالقة مع رقعة جغرافيةو  فالمواطنة عالقة في وطن ،(30) اليس دينيً و  اسياسيً 

المواطنة  ،(31)مقره ولد بو ام لم يولد " و  االنسانفي المغة العربية يعني " مكان اقامة 
نما تمثل رابطة تعاقد من أو  ،ال تمثل حالة شعور فحسب لذلك  ،جل التعايش السمميا 

شاركة الكاممة في دولة ليا حدود نيا " صفة يناليا الرفد من الناس ليتمتع بالمتعرف بأ
زم بيا في الوقت يمتو  يتمتع بياالواجبات و  بعدىا مجموعة من الحقوق ،(32) قميمية "إ

الدولة يقع عمى عاتقيا و  ،(33) (الدولة-الفرد)طراف ىذه العالقة ذاتو كل طرف من أ
 .(34) تنسيقياو  توزيع حقوق المواطنين
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 :التأويلو  خالفات التفسير -اثانيً 
عمى سبيل المثال ال الحصر المادة  (35) الغموض في بعض المواد الدستورية

 ،(36) التي تتسبب بفوضى بعيد كل انتخابات تجرىو  كبرالكتمة األ أزمةو  ،والأ (76)
 إلىعتقد ىذا التفسير سوف يؤدي أو  ،تأكيدوىذا يعيق بناء دولة المؤسسات بكل 

كون  ،دنىة أشير كحد أثالث إلىي حكومة بحدود ال يقل عن شيرين تشكيل أ تأخير
الحكومة بل من يتحالف بعد ذلك لو ن الذي يفوز باالنتخابات ليس من حقو تشكيل أ

بل المراد من مادة  ،كبرال يشمل فقط الكتمة األ والتأويل حول التفسير الخالفو  ،الحق
الغاز ممك كل الشعب العراقي و  النفط)التي تنص عمى و  (،111)المادة  الغازو  طالنف

 ،(112المادة )التأويل الذي طال تفسير و  ،وغيرىا الكثير (المحافظاتو  في كل االقاليم
قرار مما عطل إ(، بغداد) حكومة المركزو  نمما سبب خالف بين حكومة اقميم كردستا

 .الغاز بسبب الخالف عمى تفسير المادةو  قانون النفط

 :اسياسيً  توظيف مواد الدستور -اثالثً 

 اوال)الفقرات  (76)ىي المادة  اظفت سياسيً و  المواد الدستورية التي أكثرمن 
بتشكيل مجمس الوزراء خالل مدة  اعددً  كثرالمتضمنة تكميف الكتمة النيابية األو  منو (اثالثً و 

خمسة عشر يوماً ، عندما فسرت المحكمة االتحادية الكتمة النيابية ليست الفائزة 
بل مجموع الكتل التي سوف تتحد بعد انعقاد  ،دخمت بمثابة كتمة واحدةو  باالنتخابات

نجدىا واضحة وصريحة  (،76)من نفس المادة  االفقرة ثالثً عند متابعة و  ،مجمس النواب
في  ،تنص عمى حق رئيس الجميورية بتكميف رئيس جديد في حال فشل المكمف السابق

حيث رفضت تكميف  ،رفضت ىذا التفسير الواضح االحزاب السياسية حين نجد ان بعض
 توفيق محمد)بعد فشل  (عدنان الزرفي)المرشح  (،م صالحيىابر إ)رئيس الجميورية 

 لكن بعض الكتل قالت ،اثالثً  – 76المادة  إلى اادً استن، 17/3/2020في يوم  (عالوي
نص  إلىفي تشكيل الحكومة دون النظر  اكبر عددً ىذا التكميف يصادر حق الكتمة األ

جديدا لرئاسة مجمس  ايكمف رئيس الجميورية مرشحً )نص عمى التي تو  المادة الواضحة
المكمف في تشكيل  ءخفاق رئيس مجمس الوزراإالوزراء خالل خمسة عشر يوما عند 
  (.من ىذه المادة اي البند ثانيً الوزارة خالل المدة المنصوص عمييا ف
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 ،منو (7)في مادة  أشارن الدستور الرغم من أنو عمى أ إلىة شار ممكن اإلو  
خاصة البعث الصدامي في و  التطيير الطائفيةو  ان يتبنى العنصريةيكل كعمى حظر 

 (37) حيث صدر قانون يجرم حزب البعث ،لكن تم التركيز عمى شق من المادة ،العراق
ت بشكل واضح عمى أشار  (7المادة )و  ،المروجين لياو  يجريم الطائفيةدون صدور قانون 

الدستور و  العكس ىي مفيدةاالشكالية ىنا ليس بإصدار القوانين عمى  ،(38) تجريم الطائفية
 .االنتقائيةو  شكالية تكمن في توظيف النصوصلكن اإل ،ضرورة وجودىا إلى أشار

 :مدة الحكام النتقالية -ارابعً 
فالتحول من مرحمة  ،لم يحدد الدستور مدة زمنية واضحة لألحكام االنتقالية

ترك لفظة  ال يمكنو  الوضع الديمقراطي المستقر ميم إلىالتحول الديمقراطي و  االنتقال
نتقالية قد ارتبطت ن المدة االإحيث  ،دون تحديد لمدة معينةو  غامضة (39) االنتقالية

وضاع في المناطق التي تتعمق بتطبيع األ (140)منيا المادة جراءات بيا عدد من اإل
عدد كبير من و  (،العدالة االنتقالية)جراءات كذلك إو  ،المتنازع عمييا حسب نص المادة

 (،مؤسسة الشيداء –مؤسسة السجناء  –العدالة و  الييئة العميا لممساءلة)المؤسسات 
الية دون تحديد مدة لييا كونيا انتقإ أشارالدستور قد و  ،التي تشكمت ليذا الغرضو 

لكن القول أن  ،أكثراو  ةعشر  خمس سنوات ام عشر ام خمس االنتقالية ؟ ىل ىي
الذي  ،ما ال نياية فييا مخالفة صريحة لمدستور إلى تحديد ة دونحكام مستمر ىذه األ
 .ليست دائمةو  لفظة االنتقالية الدالة عمى مرحمة معينة إلى أشار

ن يساىم مساىمة ميمة في بناء مؤسسات فالدستور وثيقة ميمة يفترض أ
فال يمكن ان نتصور وجود دولة  ،حدى متطمبات الدولةإذا يمثل إ ،الدولة الرصينة

برىان لكن  إلىفالدستور ميم واىميتو واضحة ليست بحاجة  ،مستقرة خالية من دستور
يفترض ان تكون بنوده خالية من المالحظات التي قد تشكل عائق في بناء الدولة ال 

 .2005دستور العراق الدائم لسنة  سيما بعض المالحظات التي ذكرت عمى
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 :القيم المجتمعية أزمة:  المحور الرابع
ىي بمثابة و  ،نسانمنظومة القيم بشكل عام ىي ظاىرة أساسية في حياة كل إ

ت ىي ليسو  ،سياسيةالو  الدينيةو  المتحكم في الكثير من نشاطاتو االجتماعيةو  الموجو لو
حيانا كثيرة تختمف لدى نفس بل أ ،آلخرفيي نسبية تختمف من شخص  ،عمى وتيرة واحدة

فضال  ،(41) (نسبية القيم)وىذا ما يسمى بـ  ،(40) رغباتوو  حيث نوع حاجاتو الشخص من
لكن العبرة ليس  ،نسانغيير في منظومة القيم موجود منذ أن وجد اإلن التعن ذلك إ

ن يكون التغيير في منظومة القيم حتاج أألن المواطن ي ؛بالتغيير بل في نوعية التغيير
عن مصادر التساؤل االبرز و  ،(42) فضلالتطوير نحو األو  ييدف نحو التشذيبو  نوعي

الرغم من عمى  ،ن المصادر متعددة كما ىو حال طبيعتيااإلجابة عن ذلك أو  تمك القيم ؟
 االقتصاديةو  من مصادر القيم لكن تبقى الظروف االجتماعية ان الثقافة مصدر ميمً 

 .(43) في بمورة منظومة القيم بشكل كامل اميمً  االسياسية عنصرً و  الدينيةو 
العربية ىناك مدرستان مختمفتان في تحديد دراسة و  يةاإلسالمفي الثقافة 

ية اإلسالمالثانية المدرسة و  ،مدرسة النظر العقمي األولى ،خالقاألو  منظومة القيم
قواعد و  الثانية اعتمدت اصولو  ،استوعبت الثقافة اليونانية واعتمدوىا األولى ،الخالصة
  .(44) يةاإلسالمالشريعة 

 –دينية ) ان تأثيراتيا متعددة ايضً فإ ،مصادرىا المتعددة إلىباإلضافة 
الرغم من عمى  ،من اىم تمك التأثيرات ىي التأثيرات السياسيةو  (،سياسية –اجتماعية 

 ،شيوع النظام الديمقراطي في العالم العربي اال التعاطي معو ليس عمى مستوى واحدة
مدى توافق تمك القيم مع القيم و  بل االختالف يكمن في طبيعة قبول تمك المجتمعات

السياسية ىي مدى  التأثيراتىم لذلك فإن أ (،المنظومة الديمقراطية)السياسية العميا 
مع متطمبات البنية االجتماعية لمنظام  ،متطمباتوو  رغباتوو  التوفيق بين دوافع الفرد

إلرساء دعائم  اكبيرً  ان لمنظومة القيم االجتماعية دورً أ بمعنى ،(45) الديمقراطي
 .(46)اتزانيا و  المجتمع
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االجتماعية بل وحتى و  يعد منظومة القيم بشكل عام سواء السياسية منيا
خالقية ميمة في بناء المجتمعات والدول المستقرة لما ليا من اثر كبير في التنشئة األ

لسمبية ستكون معول القيم او  جابية ستكون مرتكز بناءيفالقيم اإل ،االجتماعيةو  السياسية
جل بناء منظومة قيمية تساىم ضرورة العمل من أ عمى عاتق الجميع وىنا يقع ،ىدم

االقتصادي و  الدولة ال يحتاج السياسي المحنك ن البناء؛ ألفي بناء دولة المؤسسات
 ،مواطن يعرف حقوقو ويعرف واجباتو ،قيم سامية ذا افحسب بل يحتاج مواطنً  الناجح

 .لو في البناء االمبادئ الصحيحة التي ستكون عونً و  مواطن يمتمك من القيم
غمب تيتم ألذلك  ،ما ترتبط منظومة القيم السياسية بالثقافة السياسية اغالبً 

 اياسيً س ن تخمق جياًل ألكي تستطيع  ،)*(خمق ثقافة سياسية لدى مواطنيوالحكومات بضرورة 
 .(47)بالتأكيد لكل شعب ثقافتو السياسية الخاصةو  ،ىدافيحمل قيم سياسية محددة األ

 الفمسفيةو  خالقيةئص القيم السياسية ىي المعرفة األخصاو  ىم سماتأ ومن
ىم صفة مشتركة لمقيم حيث إن أ ،ارتباطيا مع بعض بظاىرة الدولةو  الحضاريةو 

تبط بظاىرة السمطة السياسية بكل تر و  ليست منفصمةو  السياسية انيا عالقة مترابطة
 .(48) بعادىا ومن ضمنيا الدولةأ

 ،المجتمعيةو  ىم القيم السياسيةبالديمقراطية التي تعد من أمر قدر تعمق األ
الديمقراطية تتمحور حول الصندوق ن حوليا بالبعض يعتقد أ ىناك فيم خاطئ

لكن  ةلمديمقراطي األولىيار االنتخابي صحيح ىو المبنة ن الخفي حين أ ،االنتخابي
بل ما  نو بمد ديمقراطيبالضرورة كل من أخذ باالنتخابات يمكن أن يطمق عميو بأليس 

تداول سممي و  التعبير واحترام لحقوق االنسانو  ينبثق عن االنتخابات من حرية الراي
غمب القيم التي حيث إن أ (49) تطبيقو عمى الجميع بالتساويو  فرض القانونو  لمسمطة

تعميق المفيوم الديمقراطي بالشكل الذي  إلىال تيدف ي اإلسالمو  تسود عالمنا العربي
 افالديمقراطية ليست مجرد شكل لمحكم والية النتقال السمطة سمميً  ،يتناسب مع اىميتو

عتى الدكتاتوريات تعمل والدليل عمى ذلك أن أ (،50) فحسب بل ىي طريقة لمحياة
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في العراق  يالديمقراطشكالية في الخيار مكمن اإل نحيث إ ،انتخابات صورية
 غياب التمسك بالديمقراطية الوطنية التي ىويتيا مدنية ىو ،2003ما بعد  المعاصر

ي الخسارة فو  بمعنى الفوز ،و قوميةصبغتيا لست محسوبة لطائفة أو دين أو 
 . (51) و قوميةاالنتخابات ليست خسارة لطائفة أ

األخالقية و  المجتمعية القيمية األزماتوقد عانى العراق ومازال يعاني من عدد 
 برزىا :بناء الدولة لعل من أو  طار التعامل مع السمطةفي إ
خذ ينظر بمعنى البعض أ ،المغموب في ذىنية المواطن العراقيو  شيوع ظاىرة الغالب -1

ن نجاح في حين أ ،خرىنجاح الدولة بعده نجاح لقومية أو لطائفة عمى حساب األ إلى
 .الطائفةو  الدولة ىو نجاح لجميع المواطنين بغض النظر عن الدين والقومية

ن امة بحجج غير صحيحة البعض يعتقد أشيوع ظاىرة التعدي عمى الممتمكات الع -2
في حين ان جميع  ،ديىذه الممتمكات ىي بقايا ممتمكات النظام االستبدا

ي ال يمكن قبول أو  ،يمكن التعدي عمييا الو  الممتمكات ىي ممتمكات الدولة العراقية
 .تبرر لذلك

فالجميع ينئ بنفسو عن تحمل المسؤولية  ،شيوع ظاىرة التيرب من المسؤولية -3
ن متطمبات بناء دولة في حين أ ،ويحاول ان يرمي المسؤولية عمى االخر

 .جل بناء الدولةمواطن فاعل يتحمل المسؤولية من أ إلىالمؤسسات بحاجة 

يحافظ عمى ممتمكاتو  عندما يقوم المواطن بالمحافظة عمى الممتمكات العامة كما  -4
ذ سوف يظير وعي وطني يساىم في بناء الدولة بعدىا يصبح عند إ ،الخاصة

  .دولة الجميع

حقيقة قائمة ال يمكن  بالذات السياسية منياو  القيم المجتمعية أزمةن ، فإلذلك
مما يستدعي تفعيل القيم السياسة بما يخدم التحول الديمقراطي في البمدان  ،تغافميا
 حب الوطن)ىم تمك القيم السياسية المطموب توافرىا ومن أ ،منيا العراقو  العربية
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الحرية كقيمة  -قبول االخر المختمف  - تقديم مصالحو عمى المصالح الخاصةو 
 ،المواطنة ،الثقة بالنظام السياسي -تحمل المسؤولية المجتمعية  –سيادة القانون  ،عميا

دون تعزيزىا ال يمكن الحديث عن دولة  (وغيرىا ،يالتعايش المجتمع ،العدالة
 .ال مستقباًل و  اال حاضرً المؤسسات في العراق 

 :.المعالجاتو  الستنتاجاتو  الخاتمة
فيما  أزماتواحدة بل عدة  أزمةن العراق ال يعاني من مما سبق يتضح أ
ال يمكن تقديم اىمية و  عن االخرى أزمةوال يمكن فصل  ،يتعمق ببناء دولة المؤسسات

لف خطوة تبدا فالجميع ميم ولكن البد من القول أن أ األخرى، األزماتعمى  أزمةحل 
 .فالبد من البدء بتصحيح المسار ،بخطوة واحدة

لغاية بالذات في  محدودةما تكون  ان ثقافة المواطن غالبً من القول أوىنا البد 
فالمواطن في حاالت  ،ألسباب كثيرة ليس ىناك متسع لذكرىاالسياسية  الموضوعات

 ،لذلك البد من التثقيف عمى الفرق ،الدولةو  (الحكومة)كثيرة ال يفرق بين السمطة 
الحكومة وسمطتيا  ماأ ،شخاصاألمؤسسات الحاكمة بصرف النظر عن فالدولة ىي ال

الييئات و  مؤسسات االمنو  الجيشو  الحكومةو  فالدولة ىي البرلمان ،باألشخاصفتتمثل 
 .ال الجزء اليسير منيافالدولة ىي الكل وما السمطة إ، القضائية وغيرىا من المؤسسات
 .السمطة زائمة بتغيير شخوصياو  فالدولة يفترض ان تكون باقية

 أهمها:لعدد من الستنتاجات من  وقد توصل البحث
 التوفيق بين بين سطمتيا ىو كيف تستطيع ،دولة ةبناء اي بر مشكمة تواجوأك

 من حقوق يتطمب ماو  فرادىاوحرية أ ،ما يتطمب ذلك من بسط النفوذ من جيةو 
 .خرىحريات من جية أو 

بين  كل المحاوالت السابقة لبناء الدولة تعود لسبب عدم الثقة فشل ان سبب -1
 .غياب رجل الدولة وظيور رجل السمطة مكانوو  طراف السياسيةاأل
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 2003م بناء الدولة في العراق ما بعد ماأىناك جممة من المعوقات تقف  -2
عدم  ،ضعف البناء المؤسسي)التي تم بحثيا وىي  األزمات إلى باإلضافة

 .(عسكرة المجتمع ،الفصل بين السمطات

البد من العمل عمى خمق وعي مجتمعي يساىم في بناء الدولة من خالل   -3
 .ىميتياأمنظومة القيم المجتمعية التي تؤمن بالدولة و 

جعل بناء الدولة اليدف و ، بروح الفريق الواحد األزماتالعمل عمى حل جميع  -4
 .تحقيقو إلىسمى الذي يسعى الجميع األ

عن كل الوالءات  اايا الوطن بعيدً ن يتسامى الجميع في التعامل مع قضيجب أ -5
وجود دولة مؤسسات  بأىمية العمل من أجل جيل مجتمعي واعو  ،الفرعية

 .مستقرة تساىم في ازدىار المجتمع وتحقيق جميع تطمعاتو

 لعدد من المعالجات لعل من ابرزها :  وقد توصل البحث
 اليوية وكما يمي : أزمةبرز الحمول المقترحة لمعالجة أ إلىة شار يمكن اإل -
تكون ن االحتفاظ باليويات الفرعية بشرط أالعمل عمى بناء اليوية الوطنية مع  -1

ساس في بناء ن خالل اعتماد المواطنة بعدىا األساس ماليوية الوطنية ىي األ
 .اليوية الجامعة

تحفيز اليويات  إلىما تسعى  االتي دائمً و  الحد من نفوذ التدخالت الخارجية -2
فالدول المحتمة لمعراق  ،تسييل ميمة التدخل الفرعية لغرض استغالليا في

الفرعية عمى  عمموا عمى تنشيط اليويات (البريطانيو  االحتالل العثماني)سابقا 
فيو  ،مريكي المعاصركذلك الحال في االحتالل األ ،ساس اليوية المجزأةأ

مل مع العراق عمى أساس المكونات فيو دائما ما يتعا ،يسمك نفس المنحى
من  أكثرساس العراق الموحد مما ساىم في تشظي اليوية وليس عمى أ

 ما تستثمر وجود بعض األقميات اقميمية التي دائمً فضال عن الدول اإل ،السابق
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 .عقائدىاو  المكونات التي تتشابو مع توجياتيا

اليويات الفرعية يرفض اعتماد و  قيام نظام سياسي يؤمن باليوية الوطنية -3
 .ميم في بنائيا اسيكون مرتكزً 

 فتتمثل بما يمي : دارة التنوعإشكالية إ لمعالجة المقترحة طرقالأهم  اما -
لمتعبير عن ضرورة بناء نظام انتخابي يعطي الفرص المتساوية لمجميع   -1

 .غفال ألي صوت انتحابياختياراتيم بدقة دون إ

 االبتعاد عن المحاصصة الدينيةو  لالختيارالكفاءة كمعيار و  اعتماد الشيادة -2
القومية في تشكيل المجان داخل مجمس النواب المنتخب وكذلك عند و  الطائفيةو 

 .تشكيل الحكومة

وتعمل  ،تصحيح المفاىيمو  التسامحو  لمحوارمراكز تثقيفية متعددة تدعو  يجادإ -3
بدل  ،البناءالحوار الفكري و  عمى توعية الناس من اجل قبول ثقافة التسامح

فكار مظاىر األو  محاربة منابعو  ،رفض االخر المختمفو  القوةو  العنف
 .االنقسامية في شتى مناحي الحياة االجتماعية

وضع خطط ثقافية لنشر قيم الوحدة والعيش المشترك في األجيال الصاعدة  -4
وكذلك من خالل البرامج الثقافية ووسائل  ،التربوية والتعميمية عبر المناىج

 .فزيونين المختمفة من مسرح وسينما وتمالف
وة بحيث يتبين إن التنوع في العراق ىو عامل ضعف وليس ق ، مما سبق

لذلك البد من  ،سام وأحيانا عامل لالحتراب واالقتتالأصبح عامل مساعد عمى االنق
وضع استراتيجيات بعيدة المدى واليات تطبيقية إلدارة التنوع واالختالف لتحويل ىذا 

كما ىو حال بعض الدول كالواليات المتحدة األمريكية واليند  عامل قوة إلىوع التن
 .عمى سبيل المثال ال الحصر
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 الهوامش
 ،دار الفكر المبناني ،الطبعة األولى ،معجم المصطمحات االجتماعية ،خميل د.خميل أحمد (1)

 .33ص ،1995 ،بيروت
 ،المكتبة الشرقية ،األولىالطبعة  ،ترجمة : رندة بعث ،اليويات : تفسير تحول أزمة ،كمود دوبار (2)

 .29ص ،2008 ،بيروت

 المؤسسة العربية لمدراسات ،ولالجزء األ ،موسوعة السياسة ،اخرونو  عبد الوىاب الكيالي (3)
 .159ص، 1985 ،بيروت ،النشرو 

عمي خميفة الكواري، مفيوم الديمقراطية المعاصرة، في مجموعة باحثين، المسألة الديمقراطية في  (4)
 .54ص، 2000، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، األولىالوطن العربي، الطبعة 

مراجعة : د.ضياء الدين  ،حسيب عباس أحمدترجمة :  ،الدولة ،ردوه نيدييو دي فابجاك  (5)
 .2ص ،1958 ،القاىرة ،وزارة الثقافة المصرية ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،صالح

دراسة مقارنة  ،ياإلسالمو  مفيوم الدولة المدنية في الفكر الغربي ،بو عشرين االنصاري أحمد (6)
 ،2014 ،قطر ،دراسة السياساتو  لألبحاثالمركز العربي  ،لبعض النصوص التأسيسية

 .10ص

الطبعة  ،تقديم : د.محمد عمارة ،القانونو  المدنيةو  اسالمية الدولة ،د.عبد الرزاق السنيوري (7)
 .131ص ،2009 ،القاىرة ،التوزيعو  دار السالم لمنشر ،األولى

ي اإلسالمالمركز  ،ما بعد الحداثة إلىتاريخيا من االغريق و  الدولة : فمسفتيا ،محمد حيدر (8)
 .135ص ،2018 ،العراق ،لمدراسات االستراتيجية

 ،خاكي أحمدمراجعة :  ،حمدي محمود أحمدترجمة : د. ،األسطورةو  الدولة ،كاسيرارنست  (9)
 .136ص ،1975 ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

دار  ،األولىالطبعة  ،ترجمة : المصطفى حسوني ،التعدد الثقافيو  الدولة ،باتريك سافيدان (10)
 .15-14ص  ،ص ،2011 ،المغرب ،الدار البيضاء ،توبقال لمنشر

 ،بيروت ،منشورات دار مكتبة الحياة ،ترجمة : عبد اهلل امين ،الدولةو  الفرد ،جاك ماريتان (11)
 .30ص ،1962

 ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة العاشرة ،مفيوم الدولة ،عبد اهلل العروي (12)
 .30ص  ،2014 ،المغرب

وزارة الثقافة  ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،،الطبعة الثانية ،اعمميً و  االدولة نظريً  ،ىارولد السكي (13)
 .25ص ،2012 ،القاىرة ،المصرية

 مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات ،الطبعة الثالثة ،ترجمة : سمير حداد ،الدولة ،جورج بوردو (14)
 .17ص ، 2002 ،بيروت ،التوزيعو  النشرو 
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تقديم : و  مراجعة ،ترجمة : قاسم جبر عبرة ،الدولة في فمسفة ىيغلو  الدين ،ليون ىاردوايس (15)
 .36ص  ،2012 ،بغداد ،بيت الحكمة ،األولىالطبعة  ،د.ميثم محمد يسر

 ،2003اليوية المسيحية في الرواية العراقية : دراسة تحميمية لروايات ما بعد عام  ،عماد جاسم (16)
 .13، ص 2017 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،األولىالطبعة 

في  ،العراقية الحديثة تكوين اليوية مدخل لبناء الدولةو  تعايش الثقافات ،وليد سالم محمد (17)
 ةوقائع الندو  ،األولىالطبعة  ،الثقافة الوطنية في العراقو  سبل تعزيز التعايش ،مجموعة باحثين

 ،بغداد ،التي نظمتيا كمية العموم السياسية في جامعة بغداد بالتعاون مع وزارة الثقافة العممية
 .105-104ص، ص  ،2013

دار  ،الطبعة السابعة ،الجزء االول ،تاريخ العراق السياسي الحديث ،عبد الرزاق الحسني (18)
 .12ص ،2008 ،بيروت ،الرافدين

اطروحة دكتوراه ) ،2006-1921مشكمة بناء الدولة في العراق لممدة  ،رند حكمت محمود (19)
 .210ص ،2007 ،جامعة بغداد ،كمية العموم السياسية (،غير منشورة

 ،المؤسساتو  الشبكات ،السمم االىمي في االطر الديمقراطيةو  التنوع ،منتصر مجيد حميد (20)
 ،جامعة بغداد ،تصدر عن كمية العموم السياسية ،54العدد / ،23السنة / ،مجمة العموم السياسية

 .193ص ،2018 ،كانون االول

 .134اآلية ، سورة البقرة (21)

السنة  ،مجمة المستقبل العربي ،مستقبل الديمقراطية التوافقية في المغرب ،امحمد مالكي (22)
 .95ص ،2006 ،بيروت ،تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،334العدد  ،334/

السنة  ،مجمة العموم السياسية ،الوحدة الوطنية في العراقو  بناء الدولة ،حسين عموان حسين (23)
 ،2008 ،كانون الثاني ،جامعة بغداد ،موم السياسيةتصدر عن كمية الع ،36العدد / ،19/

 .157ص

 ،األولىالطبعة  ،ترجمة : حسني زينو ،الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ،آرنت ليبيارت (24)
 .8ص ،2006 ،بيروت ،معيد الدراسات االستراتيجية

 القرن الحاديفي  االدارةو  مشكمة الحكمو  بناء الدولة :النظام العالمي ،امافرانسيس فوكوي (25)
المممكة العربية  ،مكتبة العبيكان لمنشر ،األولىالطبعة  ،مماالترجمة : مجاب اال ،العشرينو 

 52ص ،2007 ،السعودية

 ،2013 ،بغداد ،التوزيعو  الذاكرة لمنشر ،الطبعة الثانية ،فمسفة الدولة ،د.منذر الشاوي (26)
 .452ص

دستورنا  –دستورنا بين ايدينا )دستور جيورية العراق تحت عنوان  مشروع ،لممزيد ينظر (27)
 .2005الصادرة عن الجمعية الوطنية العراقية بتاريخ شير اب سنة و  (،خيمتنا
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 ،: دراسة تحميمية نقدية 2005دستور جميورية العراق لسنة  ،خالد حيدر عمي الجميمي (28)
-41ص  ،ص ،2012 ،بغداد ،المعيد العراقي لمدراسات العميا (،رسالة ماجستير غير منشورة)

42. 

-125-49-12-9)وفي المواد الدستورية  ،وردت لفظة المكونات في الديباجة مرتان (29)
142.) 

مجمة كمية العموم  ،ي المعاصراإلسالماشكالية المواطنة في الخطاب  ،امل ىندي الخزعمي (30)
ص  ،ص ،2005 ،جامعة بغداد ،كمية العموم السياسية ،31العدد/ ،16السنة / ،السياسية

102-103. 

 .674ص ،1989 ،القاىرة ،النشرو  دار التحرير لمطباعة ،المعجم الوجيز ،ابراىيم مدكور (31)
نحو القمة  ،األولىالطبعة  ،ياإلسالمالمواطنة في المفيوم  ،عماد الدين محمد الرشيد (32)

 .17ص  ،2005 ،سوريا حمص ،النشرو  لمطباعة
 .18ص ،نفسو المصدر (33)

مراجعة : عمي  ،ترجمة : عباس عباس ،العولمةالمواطنة في عصر و  االمة ،ريتشارد مينش (34)
 .8ص ،2009 ،دمشق ،الييئة العامة السورية لمكتاب ،منشورات وزارة الثقافة السورية ،خميل

تداخل الصالحية مع حكومة المركز و  الغاز وموضوع صالحيات االقميمو  موضوع النفط (35)
 .2005دائم لسنة من الدستور العراقي ال (112-111)لممزيد ينظر المادة  ،وغيرىا

: تكميف مرشح  لرئيس جميورية العراق الصالحيات الدستورية ،طارق عبد الحافظ الزبيدي (36)
تاريخ النشر  ،شبكة األنترنت ،مركز المستقبل لمدراسات االستراتيجية ،الكتمة االكبر نموذجا

 لممزيد ينظر الرابط ادناه : ،7/1/2021تاريخ االسترجاع ، 6/1/2021
http://www.mcsr.net/news634  

العقوبات بحق من يروج و  القانون ركز بدرجة كبيرة عمى موضوع حظر حزب البعث المنحل (37)
لكن يفترض في نفس الوقت يتم تجريم  ،السابعة من الدستور وفق المادة ،لو او يتبنى افكاره

لممزيد  ،الدعوة لياو  رفضت تداولياو  الطائفية إلىت كذلك أشار  الطائفية ايضا كون المادة
 ،التكفيريةو  االرىابيةو  االنشطة العنصريةو  االحزابو  الكياناتو  قانون حظر حزب البعث ينظر :
 .2016لسنة  (،32رقم )

 ،17السنة / ،مجمة العموم السياسية، الموقف من االرىابو  الدستور ،خميل مخيف الربيعي (38)
 .218ص  ،2006تموز  ،تصدر عن كمية العموم السياسية جامعة بغداد ،33العدد/

 (.143-140-133)المواد  ،2005لممزيد ينظر : الدستور العراقي الدائم لسنة  (39)

، عالقتيا بالتوافق المينيو  القيم الشخصية في ظل التغيير االجتماعي ،بو عطيط سفيان (40)
 ،قسنطينية ،جامعة منتوري ،االجتماعيةو  نيةكمية العموم االنسا (،رسالة ماجستير غير منشورة)

http://www.mcsr.net/news634
http://www.mcsr.net/news634
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 .76ص ،2012 ،الجزائر

 الشركة الوطنية لمنشر ،المطمقيةو  نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية ،الربيع ميمون (41)
 .18ص ،1980 ،الجزائر ،التوزيعو 

المجمد  ،مجمة جامعة دمشق ،اثرىا في تغيير القيمو  الثورة التكنموجية ،أحمدعزت السيد  (42)
 .449ص  ،2013 ،جامعة دمشق ،4،3العددان / ،29/

 مجمة الدراسات ،اجتماعية–مقاربة نفسية  ،القيم االجتماعية ،أ.الجموعي مومن بكوش (43)
 .81ص ،2014 ،الجزائر، تصدر عن جامعة الوادي ،8العدد / ،البحوث االجتماعيةو 

الثقافة و  يةاإلسالمو  العربيةاالخالق بين الثقافة و  منظومة القيم ،محمد بن حمود الجيني (44)
المجمد  ،المجمة العربية لمدراسات االمنية ،بارسونزو  دراسة مقارنة لمنظوري الغزالي ،الغربية

 .252ص ،2017 ،الرياض ،المممكة العربية السعودية ،68العدد/ ،32/

 ،لخإنجازالدافعية و  عالقتو بالتنشئة االجتماعيةو  البناء القيمي ،السيد أحمدابراىيم السيد  (45)
 ،2005 ،جامعة الزقازيق ،الدراسات االسيويةو  معيد البحوث (،اطروحة دكتوراه غير منشورة)

 .26ص

 ،مصدر سبق ذكره ،اجتماعية–مقاربة نفسية  ،القيم االجتماعية ،أ.الجموعي مومن بكوش (46)
 .72ص

 .ااو ديمقراطيً  اىنا تختمف نوع الثقافة بحسب طبيعة النظام السياسي فيما اذا كان دكتاتوريً )*(  

 ،الدار الثقافية لمنشر ،األولىالطبعة  ،اإلسالمالقيم السياسية في  ،اسماعيل عبد الفتاح (47)
 .33-32ص  ،ص ،2001 ،القاىرة

 .35ص ،نفسو المصدر (48)

، 23السنة / ،مجمة العموم السياسية ،الديمقراطية واعادة بناء المواطنة ،ميدية صالح حسن (49)
 .51ص  ،2017 ،كانون الثاني ،جامعة بغداد ،م السياسيةتصدر عن كمية العمو  ،53العدد/

 .39ص ،مصدر سبق ذكره ،اإلسالمالقيم السياسية في  ،اسماعيل عبد الفتاح (50)

 ،األولىالطبعة  ،محنة الديمقراطية : دراسة سياسية راىنةو  العراق ،عبد اهلل أحمدعبد الجبار  (51)
 .15ص، 2013 ،بغداد ،التوزيعو  الطباع لمنشر
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 المراجعو  قائمة المصادر
 القران الكريم. 

 .القوانينو  اول : الدساتير
 .2005الدستور العراقي الدائم لسنة  -1

 (،دستورنا خيمتنا –دستورنا بين ايدينا )دستور جيورية العراق تحت عنوان  مشروع -2
 .2005الصادرة عن الجمعية الوطنية العراقية بتاريخ شير اب سنة و 

 .المعاجمو  الموسوعات:  اثانيً 
 .1989 ،القاىرة ،النشرو  دار التحرير لمطباعة ،المعجم الوجيز ،ابراىيم مدكور -1

 ،دار الفكر المبناني ،األولىالطبعة  ،معجم المصطمحات االجتماعية ،خميل أحمدخميل  -2
 .1995 ،بيروت

 المؤسسة العربية لمدراسات ،الجزء االول ،موسوعة السياسة ،اخرونو  عبد الوىاب الكيالي -3
 .1985 ،بيروت ،النشرو 

 .ةالمعربو  : الكتب العربية اثالثً 
دراسة  ،ياإلسالمو  مفيوم الدولة المدنية في الفكر الغربي ،بو عشرين االنصاري أحمد -1

 ،قطر ،دراسة السياساتو  المركز العربي لألبحاث ،مقارنة لبعض النصوص التأسيسية
2014. 

 ،خاكي أحمدمراجعة :  ،حمدي محمود أحمدترجمة : د. ،األسطورةو  الدولة ،ارنست كاسير -2
 .1975 ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

الطبعة  ،ترجمة : حسني زينو ،الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ،آرنت ليبيارت -3
 .2006 ،بيروت ،معيد الدراسات االستراتيجية ،األولى

 ،الدار الثقافية لمنشر ،األولىعة الطب ،اإلسالمالقيم السياسية في  ،اسماعيل عبد الفتاح -4
 .2001 ،القاىرة

الشركة الوطنية  ،المطمقيةو  نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية ،الربيع ميمون -5
 .1980 ،الجزائر ،التوزيعو  لمنشر

دار  ،األولىالطبعة  ،ترجمة : المصطفى حسوني ،التعدد الثقافيو  الدولة ،باتريك سافيدان -6
 .2011 ،المغرب ،الدار البيضاء ،توبقال لمنشر

مراجعة : د.ضياء الدين  ،حسيب عباس أحمدترجمة :  ،الدولة ،جاك دوه نيدييو دي فابر -7
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 1958 ،القاىرة ،وزارة الثقافة المصرية ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،صالح

 ،بيروت ،منشورات دار مكتبة الحياة ،ترجمة : عبد اهلل امين ،الدولةو  الفرد ،جاك ماريتان -8
1962. 

مجد المؤسسة الجامعية  ،الطبعة الثالثة ،ترجمة : سمير حداد ،الدولة ،جورج بوردو -9
 .2002 ،بيروت ،التوزيعو  النشرو  لمدراسات

مراجعة :  ،ترجمة : عباس عباس ،المواطنة في عصر العولمةو  االمة ،ريتشارد مينش-10
 .2009 ،دمشق ،الييئة العامة السورية لمكتاب ،منشورات وزارة الثقافة السورية ،عمي خميل

دار  ،الطبعة السابعة ،الجزء االول ،تاريخ العراق السياسي الحديث ،عبد الرزاق الحسني-11
 .2008 ،بيروت ،الرافدين

الطبعة  ،محنة الديمقراطية : دراسة سياسية راىنةو  العراق ،عبد اهلل أحمدعبد الجبار -12
 .2013 ،بغداد ،التوزيعو  الطباع لمنشر ،األولى

الطبعة  ،تقديم : د.محمد عمارة ،القانونو  المدنيةو  اسالمية الدولة ،عبد الرزاق السنيوري-13
 .2009 ،القاىرة ،التوزيعو  دار السالم لمنشر ،األولى

 ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة العاشرة ،مفيوم الدولة ،عبد اهلل العروي-14
 .2014 ،المغرب

عمي خميفة الكواري، مفيوم الديمقراطية المعاصرة، في مجموعة باحثين، المسألة -15
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، األولىالديمقراطية في الوطن العربي، الطبعة 

2000 

نحو القمة  ،األولىالطبعة  ،ياإلسالمالمواطنة في المفيوم  ،عماد الدين محمد الرشيد-16
 .2005 ،ا حمصسوري ،النشرو  لمطباعة

اليوية المسيحية في الرواية العراقية : دراسة تحميمية لروايات ما بعد عام  ،عماد جاسم-17
 .2017 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،األولىالطبعة  ،2003

 في القرن الحادي االدارةو  مشكمة الحكمو  بناء الدولة :النظام العالمي ،امافرانسيس فوكوي-18
المممكة العربية  ،مكتبة العبيكان لمنشر ،األولىالطبعة  ،مماالترجمة : مجاب اال ،العشرينو 

 .2007 ،السعودية

المكتبة  ،األولىالطبعة  ،ترجمة : رندة بعث ،اليويات : تفسير تحول أزمة ،كمود دوبار-19
 .2008 ،بيروت ،الشرقية
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تقديم : و  مراجعة ،ترجمة : قاسم جبر عبرة ،الدولة في فمسفة ىيغلو  الدين ،ليون ىاردوايس-20
 .2012 ،بغداد ،بيت الحكمة ،األولىالطبعة  ،د.ميثم محمد يسر

ي اإلسالمالمركز  ،ما بعد الحداثة إلىتاريخيا من االغريق و  الدولة : فمسفتيا ،محمد حيدر-21
 .2018 ،العراق ،لمدراسات االستراتيجية

 .2013 ،بغداد ،التوزيعو  الذاكرة لمنشر ،الطبعة الثانية ،فمسفة الدولة ،منذر الشاوي-22

وزارة  ،الييئة العامة لقصور الثقافة ،،الطبعة الثانية ،اعمميً و  االدولة نظريً  ،ىارولد السكي-23
 .2012 ،القاىرة ،الثقافة المصرية

 .: الدوريات ارابعً 
السنة  ،مجمة المستقبل العربي ،مستقبل الديمقراطية التوافقية في المغرب ،امحمد مالكي -1

 .2006 ،بيروت ،تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،334العدد  ،334/

مجمة كمية العموم  ،ي المعاصراإلسالماشكالية المواطنة في الخطاب  ،امل ىندي الخزعمي -2
 .2005 ،جامعة بغداد ،كمية العموم السياسية ،31العدد/ ،16السنة / ،السياسية

 مجمة الدراسات ،اجتماعية–مقاربة نفسية  ،القيم االجتماعية ،مومن بكوشالجموعي  -3
 .2014 ،الجزائر، تصدر عن جامعة الوادي ،8العدد / ،البحوث االجتماعيةو 

السنة  ،مجمة العموم السياسية ،الوحدة الوطنية في العراقو  بناء الدولة ،حسين عموان حسين -4
 .2008 ،كانون الثاني ،جامعة بغداد ،سياسيةتصدر عن كمية العموم ال ،36العدد / ،19/

 ،17السنة / ،مجمة العموم السياسية، الموقف من االرىابو  الدستور ،خميل مخيف الربيعي -5
 .2006تموز  ،تصدر عن كمية العموم السياسية جامعة بغداد ،33العدد/

المجمد  ،مجمة جامعة دمشق ،اثرىا في تغيير القيمو  الثورة التكنموجية ،أحمدعزت السيد  -6
 .2013 ،جامعة دمشق ،4،3العددان / ،29/

الثقافة و  يةاإلسالمو  االخالق بين الثقافة العربيةو  منظومة القيم ،محمد بن حمود الجيني -7
المجمد  ،المجمة العربية لمدراسات االمنية ،بارسونزو  دراسة مقارنة لمنظوري الغزالي ،الغربية

 .2017 ،الرياض ،المممكة العربية السعودية ،68العدد/ ،32/

 ،المؤسساتو  الشبكات ،السمم االىمي في االطر الديمقراطيةو  التنوع ،منتصر مجيد حميد -8
جامعة  ،تصدر عن كمية العموم السياسية ،54العدد / ،23السنة / ،مجمة العموم السياسية

 .2018 ،كانون االول ،بغداد

، 23السنة / ،مجمة العموم السياسية ،الديمقراطية واعادة بناء المواطنة ،ميدية صالح حسن -9
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 .2017 ،كانون الثاني ،جامعة بغداد ،تصدر عن كمية العموم السياسية ،53العدد/
 .غير المنشورة الطاريحو  : الرسائل اخامسً 
 ،الدافعية لخإنجازو  عالقتو بالتنشئة االجتماعيةو  البناء القيمي ،السيد أحمدابراىيم السيد  -1

 .2005 ،جامعة الزقازيق ،الدراسات االسيويةو  معيد البحوث ،(اطروحة دكتوراه)

، عالقتيا بالتوافق المينيو  القيم الشخصية في ظل التغيير االجتماعي ،بو عطيط سفيان -2
 ،الجزائر ،قسنطينية ،جامعة منتوري ،االجتماعيةو  كمية العموم االنسانية (،رسالة ماجستير)

2012. 

 ،: دراسة تحميمية نقدية 2005يورية العراق لسنة دستور جم ،خالد حيدر عمي الجميمي -3
 .2012 ،بغداد ،المعيد العراقي لمدراسات العميا (،رسالة ماجستير)

اطروحة ) ،2006-1921مشكمة بناء الدولة في العراق لممدة  ،رند حكمت محمود -4
 .2007 ،جامعة بغداد ،كمية العموم السياسية (،دكتوراه

 .المؤتمراتو  : الندوات اسادسً 
في  ،العراقية الحديثة تكوين اليوية مدخل لبناء الدولةو  تعايش الثقافات ،وليد سالم محمد -1

وقائع  ،األولىالطبعة  ،الثقافة الوطنية في العراقو  سبل تعزيز التعايش ،مجموعة باحثين
 ،التي نظمتيا كمية العموم السياسية في جامعة بغداد بالتعاون مع وزارة الثقافة العممية ةالندو 
 .2013 ،بغداد

 .: شبكة النترنت اسابعً 
: تكميف مرشح  لرئيس جميورية العراق الصالحيات الدستورية ،طارق عبد الحافظ الزبيدي -1

تاريخ النشر  ،شبكة األنترنت ،مركز المستقبل لمدراسات االستراتيجية ،الكتمة االكبر نموذجا
 لممزيد ينظر الرابط ادناه : ،7/1/2021تاريخ االسترجاع ، 6/1/2021
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