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امللخص

إىل  الدولة  إدارة  بلدانها عملية تحويل  التي مل تشهد  املناطق  تعدُّ منطقة غرب آسيا من 
شعوبها بشكل صحيح. من أهم األسباب املؤدية إىل بروز هذه الحالة ميكن اإلشارة إىل الحكومات 
الحرب  تلت  التي  والتفاهامت  العقود  بعد  وظهورها  آسيا  غرب  منطقة  بلدان  أغلب  يف  الزائفة 
الحكومات وبني طموح شعوبها؛ وعليه  تلك  بني  االنسجام  فقدان  إثر ذلك  األوىل؛ وعىل  العاملية 
فقد تشكلت الخارطة الجغرافية لتلك البلدان وطبيعة الحكومات فيها تحت إرشاف مبارش للقوى 
األجنبية فيها. ولألسباب ذاتها فقد واجه العراق مشكلة عدم التوافق القومي واملذهبي، وسلطة 
الذي أدى إىل ظهور االضطرابات وعدم االستقرار فيه. ميكن  األقلية عىل سائر املجموعات، األمر 
مناقشة هذا الواقع من خالل إثارة سؤال عام واجهه مرشوع بناء األمة يف العراق ما بعد صدام من 

تحديات وسلبيات؟.

الفرضية املوجودة هي أنَّ مثة تحديات داخلية وخارجية مختلفة، مثل وجود االنقسامات 
العرقية والدينية، وعدم تشكيل وترسيخ الهوية الوطنية إضافة إىل التدخالت الخارجية، كل ذلك قد 

حال دون تحقيق بناء دولة وأمة ناجحة يف العراق؟ 

تهدف هذه املقالة إىل دراسة إشكاليات عملية بناء الدولة واألمة يف العراق بعد عام 2003 
من أجل تقديم حل يف هذا الصدد. هذه املقالة وصفية توضيحية وقد تم جمع املعلومات والبيانات 
فيها عن طريق إجراء بحث يف املكتبات. تظهر النتائج أنه منذ سقوط صدام، مل يشهد البلد التضامن 

الوطني واالستقرار السيايس يف العراق.

املقدمة

تعد قضية بناء الدولة األمة هاجساً شغل جميع بلدان العامل، ويف هذا السياق متكنت بعض 
الدول الغربية واألوروبية من اجتياز هذه العقبة حيث ولدت دولها من رحم الشعوب وانسجمت 
معها. إاّل أنَّ عملية بناء الدولة- األمة واجهت يف الكثري من نقاط العامل تحدياٍت كبريًة، لذلك نشاهد 
غرب  منطقة  إنَّ  وعاملية.  إقليمية  أزمات  تبعتها  الداخلية  األزمات  من  مزيد  حدوث  اليوم  فيها 
آسيا هي من املناطق التي واجهت عملية بناء الدولة- األمة يف بلدانها املزيد من الضعف وعدم 
االستقرار. إنَّ تنفيذ عملية بناء الدولة- بحاجة إىل معايري وظروف افتقدت إليها بلدان غرب آسيا 

منذ تأسيسها. العراق هو من بني تلك البلدان التي تواجه هذه العقبة بشكل جدي. 
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الدول يف  العراق كام يف غالبية  الحديث يف  الدولة-األمة بشكلها  بناء  لقد تشكلت عملية 
منطقة غرب آسيا عىل إثر انهيار اإلمرباطورية العثامنية ومن خالل ما صممته الدول املستعمرة 

الكربى لهذه املنطقة، فقد تحولت إىل مركز لألزمات والتحديات .

لقد ظهر العراق عىل إثر انهيار اإلمرباطورية العثامنية الكربى كدولة مستقلة بعد الحرب 
العاملية األوىل، لذلك تم تحديد خارطته الجغرافية وطبيعة تكوين حكومته تحت إرشاف القوى 
األجنبية. لقد شهد هذا البلد تنوعاً عرقياً و مذهبياً إضافة إىل حكم طائفي قبل عام 2003 عىل 
البالد وقد رافقته حاالت من القهر والقمع وإسكات مطالب سائر املجموعات، األمر الذي أدى إىل 

مزيد من التوتر وعدم االستقرار يف هذا البلد. 

الشعب  مطالب  وقمع  البالد  تهميش  إىل  أدى  دميقراطية  ملؤسسات  العراق  فقدان  إنَّ 
البلد  هذا  يف  والقمع  اإلستبداد  لعب  فقد  وهكذا،  فيه.  املجتمعية  الفئات  مختلف  وطموحات 
دوراً مهامً يف إفشال عملية بناء الحكومة واألمة. وقد استمر هذا الفشل حتى بعد الغزو األمرييك 

للعراق، وسقوط نظام صدام حسني، وبدء عملية دمقرطة العراق.

وبالتايل فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا ال يزال العراق يواجه العديد من التحديات 
يف هذا الصدد، وذلك عىل الرغم من إرساء الدميقراطية والحضور الفاعل للفئات واملجموعات التي 
كانت مهمشة يف املايض. وبناًء عىل ذلك فإنَّ السؤال الذي يبحث عن اإلجابة هو: ما أهم التحديات 
التي تواجه عملية بناء الدولة واألمة بعد الغزو األمرييك للعراق وبعد سقوط نظام صدام حسني؟

نجاح  أعاقت  التي  هي  والخارجية  الداخلية  التحديات  من  العديد  أنَّ  إىل  اإلشارة  تجدر 
هذه العملية.كام أنَّ االنقسامات العرقية والدينية مازالت متثل عقبة يف هذا السياق، فلم يتمكن 
التنافس  العراق من تأسيس وترسيخ الهوية الوطنية املشرتكة للمواطنني. ويف الوقت نفسه، أدى 
تهدف  واألزمات.  املشكالت  من  مزيد  إىل  البلد  هذا  يف  والدولية  اإلقليمية  البلدان  مختلف  بني 
هذه الدراسة إىل تبيني أهم هذه التحديات اعتامداً عىل املنهج الوصفي وما توفره املكتبات من 

معلومات يف هذا الشأن.
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الدراسات السابقة 

العراق منوذجاً  التطرف يف غرب آسيا:  الداخلية يف نرش  العوامل  يف مقال بعنوان “تحليل 
“، خلص املؤلفون إىل أنَّ منطقة غرب آسيا والسيام يف أعقاب اإلحتالل العسكري للعراق من قبل 

الواليات املتحدة شهدت زيادة يف نشاط التيارات املتطرفة.

ضمن دراسة عوامل توسع هذه التيارات، فإنه باإلضافة إىل العوامل اإلقليمية التي تتنافس 
وتغري  اإلقليمية  والقوى  الدويل،  املستوى  عىل  األوسط،  الرشق  يف  والرئيسة  الفاعلة  الجهات  مع 
للبلدان  الداخلية  العوامل  يف  النظر  أيضاً  ينبغي  الرشق،  يف  األمريكية  الخارجية  السياسة  أجندة 

املؤثرة يف الساحة )سیمرب وهمکاران، 1394(. 

يف مقال آخر بعنوان “عملية بناء الدولة واألمة، وتشكيل الهوية الوطنية وإعادة اإلعامر يف 
العراق: تجارب تاريخية وآفاق مستقبلية” تم التطرق إىل املشاكل التاريخية للعراق يف عملية بناء 
الدولة واألمة يف ثالثة مجاالت، بناء الدولة بناء األمة وإعادة إعامر العراق )غرایاق زندی، 1389(. 

جاوداين مقدم )2009( يف مقال له بعنوان “بناء الدولة واألمة يف غرب آسيا، دراسة العراق 
منوذجاً”، يبحث يف عملية بناء الدولة واألمة يف العراق، والتحديات والعقبات الداخلية والخارجية 
إخراج  إيران يف  أهمية ودور  قيم  املشاكل، كام  ملعالجة هذه  وإجراءاتها  البلد  للحكومة يف هذا 

العراق من أزمته الحالية وانعكاسات ذلك عىل منطقة غرب آسيا. 

يف دراسة بعنوان “أزمة عملية بناء الدولة واألمة ودورها يف تشكيل األصولية الدينية يف غرب 
آسيا )العراق وسوريا منوذجاً (”، خلص املؤلفون إىل أنَّ البناء غري املتكامل للدولة واألمة يف غرب 

آسيا )العراق وسوريا( أدت إىل نشأة األصولية الدينية وتطورها.

إنَّ الهيكلية املختلفة وتنوع األعراق واملذاهب الدينية يف املجتمع العراقي والسوري وقيام 
بيكو” يف غرب آسيا من جهة، ومن جهة أخرى  اتفاقية “سايكس  أساس  األمة عىل  الدولة وبناء 
عملية بناء األمة وما أمثرته يف تراكم مطالب الشعب يف املجتمع العراقي والسوري، فرضيات بحثية 

أخذت بنظر االعتبار )مرادزاده و همکاران، 1395(.

يف مقال بعنوان “التهديد أو التحدي أمام بناء الدولة واألمة”، يعتقد الكاتب أنَّ عوامل مثل 
الخالفات وتضارب األهداف واملصالح لدى الفئات املجتمعية، عدم وجود أرضية املصالحة والتقارب 
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بني الجامعات، انعدام التقاليد املدنية والدميقراطية وتقسيم السلطة، األطامع الكثرية لدى األقلية 
السنية ومتسكها بالدول العربية لتحقيقها وعقلية النظام الحاكم يف العراق لعقود من الزمن،كلها 

أدت إىل إبطاء عملية بناء الدولة يف العراق )نیکوال، 2011(.

لذلك فمن خالل دراسة العديد من املصادر الداخلية والخارجية، يتضح أنَّ هناك مناقشاٍت 
كثريًة حول بناء الدولة واألمة يف العراق. ومعظم األبحاث التي تم إجراؤها هي مراجعة تاريخية 
لهذه العملية، أو أنها عربت عن املشاكل يف هذا املجال من زاوية معينة؛ لكنَّ ما مييز هذه الدراسة 
هو أنها حاولت دراسة فرتة ما بعد صدام من خالل تقييم املؤرشات املعتمدة يف بناء الدولة واألمة 

ضمن إطار علمي بغض النظر عن مراجعة تاريخية بحتة لهذا املوضوع. 

البحوث النظرية 

1-  ما هو مرشوع بناء الدولة واألمة وكيف يتحقق؟ 

بناء الدولة واألمة هو شكل من أشكال النظام السيايس انبثق من النظام اإلقطاعي بعد القرن 
السادس عرش وانترش يف أنحاء العامل كنموذج سيايس جديد. ويف هذا النوع من النظام، توجد عالقة 

منطقية بني الدولة باعتبارها أعىل نظام سيايس واألمة بصفتها صانعة النظام السيايس.

يف النظام الجديد الذي يظهر فيه مرشوع بناء الدولة واألمة كنامذج سياسية جديدة، فإنَّ 
الفرضية األساسية هي أنَّ األمة عبارة عن مجتمع برشي له العديد من القواسم املشرتكة التاريخية 
والثقافية ويعيش ضمن حدود سياسية محددة تسمى الدولة. هذا هو السبب يف والدة الحكومات 
القومية يف العامل اليوم من رحم األمة، والتي تُعرف باعتبارها النظام السيايس األعىل وبالتايل، ميكن 

تعريف بناء الدولة – األمة بحيث توجد دامئاً عالقة منطقية وذات اتجاهني بني الدولة واألمة.

تنشأ هذه العالقة املتبادلة عن طريق الثقافة والرموز الداللية، والقواسم التاريخية املشرتكة 
واألمة  الدولة  بناء  مصطلح  فإنَّ  لذلك  حاميتها؛  املشرتكة ورضورة  واألرض  السياسية،  واألجندات 

يتكون من مفهومني، الدولة واألمة.

تعمل الدولة واألمة دامئاً يف عالقة تنموية وتأسيسية ثنائية االتجاه، مبعنى أنَّ الدولة بحاجة 
التنمية  أجل  من  الدولة  إىل  بحاجة  واألمة  واستمراريتها،  ترسيخها  أجل  من  وتضامنها  األمة  إىل 
والتطور وتأسيس القدرة وتركيزها والحفاظ عىل الهوية املتميزة واملستقلة. يرمي بناء الحكومة إىل 
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إنشاء وتعزيز املؤسسات الالزمة لدعم التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية طويلة األجل، مبا 
يف ذلك السلطة الترشيعية والسلطة القضائية والوكالء التنفيذيون مثل التعليم والنقل )قوام وزرگر، 

.)215:1388

بناء الدولة واألمة هو عملية يسعى فيها املجتمع السيايس إىل الحفاظ عىل سيادته واستقالله 
وتعزيزهام من خالل زيادة القدرة وتطويرها عىل مستوى املؤسسات الحكومية لتحقيق استقاللها 
واالستقرار  والتكامل  والوطني  االجتامعي  التضامن  زيادة  عىل  بشدة  الهدف  هذا  يعتمد  الذايت. 

السيايس، ال سيام فيام يتعلق بتطوير املؤسسات الدميقراطية.

إن الهدف من عملية كهذه هو مواصلة تطوير الدولة )باعتبارها هيكالً مؤسسياً قوياً( واألمة 
)باعتبارها هيكالً اجتامعياً موحداً ذا هوية واحدة( ومنو االرتباط والتقارب بينهام، بحيث لو تم 
النظر إليهام من املنظار الدويل )من الخارج إىل الدول( ستبدو الدولة واألمة يف بنيان واحد منسجم 

غري قابل للتجزئة؛ أي أنَّ األمة تعدُّ املالكة للدولة )زرگر، 17:1386(.

2- نظريات بناء الدولة واألمة 

إنَّ بناء الدولة واألمة هو عملية يقوم من خاللها مواطنو املجتمع بإعادة إنتاج خصائصهم 
املشرتكة بصورة تدريجية ضمن إطار وطن واحد. يف هذه العملية، يعدُّ بناُء الدولة عمليًة يتم من 
خاللها تنظيم العالقة بني الدولة والشعب وتعريفها وإضفاء الطابع املؤسيس عليها يف إطار هياكل 

سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية وقانونية مختلفة. 

من ناحية أخرى، فإنَّ بناء األمة هو عملية اجتامعية - تاريخية ميكن من خاللها حصول عدد 
غفري من الناس الذين يعيشون يف أرض معينة عىل هوية تاريخية مشرتكة وذلك من خالل املساعي 
الرامية إىل تاليش الفروق العرقية والقبلية واللغوية وما إىل ذلك من الفروق بحيث يَعّدون الحفاظ 

عليها من أهم واجباتهم الحياتية. 

إنَّ عملية بناء الدولة-األمة تجعل من املمكن تشكيل دولة شاملة عىل مجموعة من الفئات 
الدولة-األمة، والذي تم  بناء  الطريقة األوىل هي القرس يف عملية  املجتمعية من خالل طريقتني. 
التأكيد عليه يف نظريات بناء الدولة الكالسيكية. وبهذه الطريقة، عادة ما يتم االستيالء عىل السلطة 
القوة يف أعىل املناصب ومن خالل إنشاء نظام استبدادي وديكتاتوري  بالقوة من خالل مامرسة 
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يقمع رغبات الجامعات املختلفة أو األقليات أو حتى األغلبية العرقية أو الدينية يف ذلك البلد. وقد 
البلدان التي كانت تحت الحكم االستعامري والتي تم تحديد  تم تطبيق هذه الطريقة عادة يف 
حكامها من خالل إمالءات خارجية. أّما يف الطريقة الثانية، فيطبق النهج الليربايل من خالل عملية 

الدمقرطة أو الدميقراطية التوافقية )مطلبـی و خان محمدی، 202:1396(.

1-2-النظريات الكالسيكية 

يكون بناء الدولة واألمة مفهوماً منطقياً ضمن اإلطار الكالسييك عندما ينتمي غالبية سكان 
مرتابطة؛  والدولة  اإلثنية  واملؤرشات  الخصائص  وتكون  خاصة  عرقية  مجموعة  إىل  تقريباً  الدولة 
يف مثل هذا النوع من طريقة بناء الدولة واألمة ال يحصل الحكام فيه قدرتهم من الشعب الذي 
يحكمونه. حيث كانت تتم إدارة الواليات املبنية عىل أساس هذا النظام بأشكال مختلفة؛ الحكومة 
الشخصية، الحكومة الدینية، دولة املدن، األوليغارشية )حكم األقلية( والدولة العسكرية والدولة 

القبلية واإلمرباطورية )نبوی ودری، 104:1396(.

أنها  املذكورة هو طبيعتها اإلستبدادية، وحقيقة  الحكومة  القاسم املشرتك ملختلف أشكال 
عىل  السيطرة  أنَّ  مبعنى  قرسي،  بشكل  تم  فيها  واألمة  الدولة  بناء  وأنَّ  نفسه،  الشعب  متثل  ال 
العسكرية والعنف، وقد استقرت األعراق والجامعات املختلفة داخل الحدود  بالقوة  الحكم تتم 
وأصبحت وكأنها أمة واحدة. يف البداية شهدت البلدان الغربية صعود الدول املستبدة والديكتاتورية 
الحكومات  )مطلبی وخان محمدی، 201:1396(. يف  الشعب  كبرية عن  تفصلها هوٌة  كانت  التي 
املطلقة تطبق السيادة عىل الشعب بصورة مطلقة. أثري هذا الفهم من مصطلح السيادة من قبل 
أصحاب رأي أمثال “ هوبز”، “بدن “و”مكيافيليل”. من هذا املنظور، فإنَّ السيادة هي يف جوهرها 
سلطة ترشيعية، وأبرز وأهم عالمة عىل السيادة هي قوة وضع القانون )مطلبی وخان محمدی، 

.)203:1396

2-2- النظريات الحديثة

املتطورة  الدول  ظهور  زمن  إىل  والدولة  األمة  بني  للعالقة  النظرية  الدراسة  خلفية  تعود 
وتنمية األفكار الليربالية. يف الليربالية الكالسيكية قام مفكرون مثل “جان الك” بالتأسيس ملقدمات 
“میل”  و  “اسمیت”  “بنتهام”،  قام  وبعده  االجتامعية،  االتفاقية  نظرية  َوفق  عىل  النظرية  هذه 
بتلبية  ملزمًة  الدولة  تكون  الليربالية  إطار  يف  فأكرث.  أكرث  وتحليلها  النظر  وإعادة  معمقة  بدراسة 
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مطالب الشعب وتتحمل واجب إزالة العراقيل الداخلية والخارجية التي متنع املواطنني من مامرسة 
نشاطاتهم بكامل حرياتهم، وباملقابل فإنَّ املجتمع يقوم باحرتام سياسات الحكومة التي تتامىش مع 

املطالب املجتمعية )قوام وماملیر،161:1393(.

يوجد يف العرص الحديث حكم عام مييل إىل الكرثة والتعدد. تقوم السيادة العامة عىل سيادة 
اإلرادة العامة التي تعيش يف الدولة الحديثة إذ يشار إليها باألمة. واجهت نظرية السيادة العامة 
التاسع عرش والعرشين وقد تم قبولها كأساس  القرنني  الدميقراطية خالل  أكرث خالل منو  اضطراباً 
السيادة  التي ال تحرتم حق  الحكومات  اليوم  تُعدُّ  الجديدة؛ بحيث  الدميقراطية  للحكومة  عقالين 
العامة حكومات غري رشعية ويتم استبعادها من الحكومة الوطنية الحديثة ذات الطابع الدميقراطي 

)مطالبي وخان محمدي،1396 :203(.

بشكل عام فإنَّ ألدب مرشوع بناء الدولة واألمة الحديث مراحل عدة هي ترسيخ سلطة 
الحكومة يف مناطق محددة، توحيد النشاطات الثقافية من خالل النظم التعليمية، تعزيز وتوسيع 
الوطنية من خالل سياسة توزيع خدمات  التضامن والهوية  السياسة، وتقوية  العامة يف  املشاركة 
الرعاية االجتامعية. يف هذا السياق يتكون مرشوع بناء الدولة واألمة يف إطار بُعدين، هام السلطة 
الحكومية العامة وتوسيع نطاق الحقوق املدنية للمواطنني )امینیان و کریمی قهـرودی، 72:1391(. 
التنمية  لدعم  الرضورية  املؤسسات  وتقوية  إنشاء  هو  واألمة  الدولة  بناء  فإنَّ  الصدد،  هذا  ويف 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية طويلة املدى، والتي تشمل السلطة الترشيعية والسلطة القضائية 

واإلدارات التنفيذية مثل التعليم واملواصالت والنقل )امینیان وکریمی قهـرودی، 73:1391(. 

الفرتة الكالسيكية، ومن  الدولة-األمة ال تقوم عىل اإلكراه كام يف  بناء  وبالتايل، فإنَّ عملية 
املتوقع أن تحرتم الدول والشعوب الحديثة الحقوق املدنية واملواطنة قدر اإلمكان وأن تبادر إىل 

إنشاء املؤسسات الالزمة ملشاركة املواطنني ومختلف الجامعات العرقية والدينية.

3- معايري بناء الدولة – األمة الناجحة 

والعسكرية عىل  السياسية  السيطرة  مثل  رئيسة  الدولة-األمة عوامل  بناء  يتضمن مرشوع 
أرض معينة، والدفاع عن هذه األرض أمام املطالب املستقبلية املمكنة الحدوث واملحتملة، وخلق 
الرفاه املادي والرشعية السياسية داخل هذه األرض. إذا تم تنفيذ أي من هذه األشياء بشكل جيد، 

فيمكن القول إنَّ بناء الدولة واألمة قد تم بنجاح.
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1-3 التشبع اإلقليمي 

يحتاج مرشوع بناء الدولة واألمة إىل حصول التشبع اإلقليمي مبعنى أن ال يكون هناك أيُّ 
تهديد موجه إليه من الداخل أو الخارج. وللتغلب عىل هذه التهديدات يجب الرتكيز عىل مضاعفة 
اإلقليمي. التشبع  ميزة  كثرية  أحيانا  تخدش  القومية  القضايا  فإنَّ  ذلك  من  الرغم  وعىل  القدرة. 
)Imamjomehzadeh and heshmati 2014:124( وهي ميزة تُعدُّ يف منطقة غرب آسيا من أكرب 

املوانع أمام بناء الدولة واألمة بشكل مطلوب. 

إنَّ التشبع اإلقليمي يعني االستقرار يف حدود البالد وأنَّ الحكومة متارس سيادتها وسيطرتها 
الفعالة عىل أراضيها. يف معظم دول غرب آسيا، تم تشكيل الحدود بشكل مصطنع وبتدخل القوات 
األجنبية، بغض النظر عن الهويات العرقية التي تعيش يف هذه األرايض وتاريخها )نبوي ودوري، 
1396: 104( هذه الدول عاجزة عن السيطرة عىل حدودها، ولذلك فهي تستخدم الكثري من العنف 

 .)Bogdandy and others, 2005: 581( لتحقيق االستقرار

2-3 الوحدة الوطنية والتضامن

ال تتحقق الهوية الوطنية املستحكمة إال يف إطار وجود أعىل مستوى من التناغم والتضامن 
االجتامعي. إنَّ هناك عالقة وثيقة بني الشعور بالهوية اآلمنة واملطمئنة من جهة، والشعور بحالة 
االنتامء والتوقعات الناشئة منه والتي تجعل الفرد يف حامية ودعم واسع من قبل مجموعة كبرية من 
الناس يكون هو أحد املشاركني فيها. مل تكن حالة التضامن والوحدة الوطنية يف أغلب مجتمعات 
غرب آسيا يف وضع مطلوب، وعادة تواجه الكثري من املخاطر والتهديدات. وقد بلغ مستوى تلك 
التهديدات يف بعض النامذج بحيث شكلت تحدياً جدياً يزلزل قواعد الدولة ويكاد أن يؤديها إىل 
الزوال والتفكك. لقد رسمت الفجوات الدميوغرافية والثقافية يف العديد من هذه املجتمعات عىل 
صفحات التنوع العرقي واللغوي والديني الخطري وداخل الحدود املحلية؛ لذلك فإنَّ الحفاظ عىل 
وحدة األرايض وسالمتها يشكل لهم دوماً تهديداً خطرياً. العراق هو أحد األمثلة الحقيقية عىل هذه 
األزمة التي مهدت الطريق للعنف العرقي والديني يف هذا البلد، والذي كان سبباً للعنف والرصاع يف 
البالد ألكرث من قرن katzman( 2014 (. إنَّ الضعف الواضح يف تطبيق التضامن والوحدة الوطنية 
والوصول إىل الهوية الوطنية املشرتكة هو دليل واضح عىل البطء أو التأخري يف عملية بناء الدولة-

األمة يف غرب آسيا عموماً.
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یعدُّ عامل الثبات واالستقرار السیايس واالقتصادي أحد أهم املعايري يف مرشوع بناء الدولة 
واألمة والذي تكتسبه الدولة باملستوى املطلوب من خالل بناء املؤسسات املدنية الناجحة واملراكز 
مع  وثيقاً  ارتباطاً  واألمة  الدولة  بناء  يرتبط مرشوع  وازغندي، 1390(.  )ماليي  الفاعلة  العسكرية 
موضوع التنمية، بحيث كان بعضهم ينظر إليه ضمن إطار واحد. إنَّ بناء الدولة واألمة أمر ال يخرج 
عن دائرة اهتاممات التنمية والتطور )هتنه،215:1381(. بخصوص تقييم معايري الثبات واالستقرار 
السيايس لدى بلدان منطقة غرب آسيا فإنه يتم تصنيفها مبستوى الدول الضعيفة جداً ويف أسفل 
املراتب. كونها أنظمة حاكمة غري دميقراطية أو أنَّ بعضاً منها أنظمة استبدادية أساساً. وانطالقاً من 
هذه الرؤية نجد بكل وضوح أنَّ الهوة التي تفصل بني الدولة كونها ممثلة للشعب وبني الشعب 
كونه حامياً للدولة ومصدر رشعيتها، تشري إىل مستوى تطبيق وتنمية مرشوع بناء الدولة واألمة يف 

هذه البلدان.

إنَّ تحقيق التطور والتنمية يف بعض بلدان منطقة غرب آسيا )وال سيام أغلب الدول اإلفريقية( 
رهن باملساعدات األجنبية. إنَّ مثل هذه البلدان، من دون أدىن شك، عاجزة عن تطبيق مرشوع بناء 
الدولة واألمة والتغلب عىل مختلف األزمات السياسية واالقتصادية، وهناك بلدان أخرى يف منطقة 
املطلة  )كالدول  كبرية  ومالية  اقتصادية  وإمكانات  النفط  مثل  برثوات طبيعية  تحظى  آسيا  غرب 
عىل الخليج( وبإمكانها استثامر تلك الرثوات يف طريق بناء الدولة واألمة؛ إال أنَّ التجربة يف البلدان 
النفطية يف غرب آسيا، أثبتت أنَّ الرثوات النفطية مل تساهم قطُّ يف إنجاز مرشوع بناء الدولة واألمة، 

ليس هذا فحسب بل إنها أدت إىل ارتفاع مستوى السلبيات يف البلد. 

أدت التبعية املستمرة لحكومات يف غرب آسيا إىل استخدام أموال النفط من أجل االستقالل 
باالستغناء  الحكومة  الحكومات بسبب شعور  لهذه  التوجه اإلستبدادي  استمر  املجتمع، وقد  عن 
وعدم الحاجة. كام أنَّ استمرار ثقافة السياسة الديكتاتورية وانعدام القانون واإلستبداد قد تسبب 
النخبة  التنمية السياسية واالقتصادية وعدم تناوب  يف عدم كفاءة املؤسسات الدميقراطية لصالح 
الستالم زمام إدارة البالد بطريقة سليمة )Brennher , 34:2003 (. وعليه فإنَّ مرشوع بناء الدولة 
واألمة يف بلدان منطقة غرب آسيا مل ينفذ بالشكل الصحيح واملطلوب ولذلك ميكن القول إنَّ حركة 

بناء الدولة واألمة يف منطقة غرب آسيا هي حركة بطيئة واجهت الكثري من األزمات والتحديات. 
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4- عقبات وتحديات أمام مرشوع بناء الدولة واألمة 

ميكن القول إنَّ املؤرشات املطروحة واملعايري املطلوبة لتنفيذ مرشوع بناء الدولة واألمة إْن 
مل يتمَّ تطبيقها بصورة صحيحة فهي ستتحول إىل بروز إشكاليات تولد الكثري من العقبات واملوانع 

والتحديات أمام مرشوع بناء الدولة واألمة. 

4- 1 ترشذم املجتمع والتباعد العرقي والديني وأزمة الهوية الوطنية

من مؤرشات بناء الدولة واألمة واإلتيان بظروف الدولة الحديثة، بغض النظر عام إذا كانت 
دميقراطية أو غري دميقراطية، هو انتشار الهوية الوطنية، بحيث يشكل األفراد، بدالً من االنتامءات 
العرقية والقبلية، أمة معينة تابعة لنظام حكم محدد إذ يجب أن ال يكون هناك تعارض بني االثنني 

)رسدارنیا،37:1390(.

لذلك فمن أجل إنشاء دولة قومية موحدة ومنسجمة ومتناغمة، يجب عىل جميع املجموعات 
املختلفة تحقيق التامسك واالنسجام يف إطار أمة واحدة بحيث ترى نفسها يف شكل جسد واحد 

وأمة واحدة.

إنَّ تعريف األمة مبعناها الحديث، أي متاسك األمة والشعب بعضهام مع البعض، مل يظهر إىل 
العلن يف منطقة غرب أسيا، بحيث تكون الدولة قد نشأت عن اإلرادة الوطنية بعيدة عن االنتامءات 

العرقية والدينية، والدولة هي األخرى تسعى إىل تحقيق األهداف والغايات الوطنية واملدنية . 

4- 2 أزمة األمن واالقتدار 

أحد الرشوط الرضورية إلنشاء وتطوير حكومة حديثة هو امتالك البلد لجيش قوي من أجل 
إرساء النظام واألمن يف البالد وتدريب املواطنني عىل التزام القانون. يف الواقع، فإنَّ الدولة الحديثة 
ال تتحقق عىل الصعيد الواقع من دون وجود القوة القهرية. ألنَّ املهمة الرئيسة للحكومات هي 

الحفاظ عىل النظام واألمن قبل كل يشء )رسدارنیا وحسینی،53:1393(.

3-4 األداء الثقايف 

تحاول القومية باعتبارها إيديولوجيا تظهر يف إطار تنظيمي أي الحكومات الوطنية، تحاول 
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العقود  التي حدثت يف  التطورات  لكن  الثقايف.  للحفاظ عىل وجودها  الرضورية  بالوظيفة  القيام 
األخرية يف مجال التواصل وتداعيات ما بعد الحداثة أصبحت يف تعارض صارخ مع الثقافة القامئة 

والناشطني الثقافيني يف مرشوع بناء الدولة واألمة، وميكن تلخيص أسباب ذلك عىل النحو التايل:

الثورة املعلوماتية  الدولة واألمة يف عرص  بناء  الثقافيني املهتمني مبرشوع  الناشطني  أوالً إن 
والنمو املتزايد لالتصاالت، مل يصمدوا أمام تأثري الثقافات األجنبية؛ فبام أنَّ برامج القنوات الفضائية 
واملسموعة  املرئية  اإلعالم  للعامل من خالل وسائل  متاحة  املكتوبة  والخطابات  اإلنرتنت  وشبكات 
الثقايف  االحتكار  تنهي  وبالتايل  والقومية  الوطنية  الثقافات  عىل  بظاللها  تلقي  فإنها  واملطبوعة، 
الضوء  تسليط  إىل  الساعية  املبادرات  ظهرت  الحداثة،  بعد  ما  عرص  ظهور  مع  ثانياً  للحكومات 
عىل الهوية و أصالة الطبيعة البرشية؛ ألنَّ إحدى السامت الثقافية للعرص الحايل هي الرتكيز عىل 
الرغبات البرشية، بعيداً عن ما ميليه املجتمع من أوامر أو نواٍه. فإذا اعتربنا فرتة ما بعد الحداثة 
فرتة منارصة الهوية، إذن يتم توجيه الرضبة األوىل ملرشوع بناء الدولة واألمة الذي يعتمد غالباً ما 
عىل هوية مصطنعة )امیرکواسمی، 87:1389( ؛ لذلك فإذا وجدنا اليوم توسعاً يف الحركات العرقية 
والدينية والقومية، فإنَّ من أهم أسبابه هو عدم أداء مرشوع بناء الدولة واألمة إىل خلق الوحدة 

واالنسجام.

4-4 األداء االقتصادي 

من الشعارات التي يرفعها مرشوع بناء الدولة واألمة هو االستقالل الشامل يف شتى املجاالت 
وبخاصة االقتصادية منها.

الدول  يف  الطبيعية  املوارد  تأميم  املايض،  القرن  من  والستينات  الخمسينات  شهدت  لقد 
القومية، لذلك فقد ركز املجال االقتصادي، عىل املوارد الوطنية واإلنتاج املحيل كونهام من الخصائص 
واملرتكزات األساسية لهذه الحكومات. ويف ظل هذا الوضع يف عرص العوملة، أدى توسع الرشكات 
متعددة الجنسيات إىل تضييق الخناق عىل السيادة الوطنية بشأن النشاطات االقتصادية املحلية 

يوماً بعد يوم. )امیر کواسمی،88:1389(. 

مثل هذه  الخناق عىل  أخرى ضيقت  تحديات  فإن هناك  آنفاً  املذكورة  املوارد  إىل  إضافة 
الدول وهي عوامل أسهمت يف رفع مستوى اإلحباط تجاه إدارة البلدان الوطنية. كمثال عىل ذلك 
العسكرية،  االعتداءات  العنف،  آخر،  بعد  يوماً  املتنامية  اإلرهاب  تزايد ظاهرة  إىل:  اإلشارة  ميكن 



13

بناء الدميقراطية والتحديات املوجودة أمام بناء الدولة واألمة يف العراق ما بعد 2003

الوطنية،  الحقوق  ونظام  اإلنسان  نظام حقوق  بني  الرصاع  املجتمع،  أفراد  بني  فيام  األمن  انعدام 
والذي غالباً ما يكون لصالح النظام األول، تهديد وحدة مرشوع بناء الدولة واألمة من خالل ظهور 
حركات عرقية وإثنية ودينية وثقافية وبخاصة القراءة الجديدة لحق األمم يف تقرير املصري والتي 

قامت بترسيع عملية تقسيم الدول املذكورة. 

باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ ظهور املنظامت غري الحكومية وإنشاء شبكة عاملية من قبل هذه 
املنظامت، مثل املدافعني عن حقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، واملدافعني عن البيئة، وما 
)امیر کواسمی،89:1389(.  الدول والشعوب  التقارب فيام بني  إىل ذلك، كلها تعد مظاهر لسياق 
الحقيقة هي أنه ميكن مشاهدة أغلب هذه التحديات يف بلدان منطقة غرب آسيا وال سيام العراق. 

بناء الدولة واألمة يف العراق ما بعد حكم صدام 

عىل صعيد بناء الدولة، فإنَّ العراق من الدول التي واجهت العديد من املشاكل واألزمات 
والتحديات. يف الواقع، إنَّ عملية بناء الدولة فيه أدَّت إىل انعدام حالة األمن وعدم االستقرار يف 
هذا البلد. هذه العملية لها خصائصها ومميزاتها، سواء أثناء حكم صدام أو قبله، أو بعده. فلم 
يكن هناك مرشوع ناجح لبناء الدولة واألمة يف هذا البلد؛ وإْن وجد فقد كان بناء الدولة فيه هشاً 

وضعيفاً.  

فيام يتعلق بكيفية تعزيز عملية بناء الدولة يف العراق یمکن القول إنها تم تشكيلها من قبل 
الواليات املتحدة اعتامداً عىل النموذج األمرييك وهو يرمي إىل إنشاء حكومة قوية، ثم توفري النظام 
واألمن، وبالتايل بناء األمة بناًء عىل إنشاء املؤسسات الدميقراطية واملشاركة العامة. حتى شهر مارس 
٢٠٠٣، كان العراق تحت حكم ديكتاتوري يَُعرّض كل من خالفه إىل السجن والتعذيب واإلعدام. 
)پوراحمدی و یگران،72:1396(. تم احتالل العراق عام 2003 وإزاحة صدام حسني باالعتامد عىل 
العراق  لتنفيذ مرشوع  الشامل والثاين: هو  الدمار  العراق أسلحة  امتالك  اثنني: أحدهام:  تربيرين 
كنموذج لدولة دميقراطية عربية يف منطقة غرب آسيا. قامت الواليات املتحدة األمريكية بتنفيذ 
مرحلتني من أربع مراحل لإلعامر يف العراق، بداية تحسني الوضع املضطرب يف العراق ومن ثم الحد 
النووية. خالل هذه الفرتة، كان الهدف هو إدارة الكارثة،  التداعيات املحتملة لنرش األسلحة  من 
والقدرة عىل التعامل مع الحركات واألحزاب، وتنظيم حالة املرشدين املعيشية، وعالج شحة املواد 
الغذائية. يف هذه العملية قامت دائرة اإلعامر و املساعدات اإلنسانية بلعب دور رئيس يف العراق 
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كام بادر الجرنال جي غارنر إىل إدارة األمور كحاكم فيه. مع فشل غارنر يف تحسني األوضاع يف بغداد 
وإعادة الهدوء إليها، وإزالة املنتمني إىل حزب البعث وظهور الهوية الشيعية يف العراق، تم استدعاء 

جارنر ودائرة إعامر العراق يف النصف الثاين من مايو أيار 2003. )غرایاق زندی،28:1389(.

منذ  أي   2011 عام  حتى   2003 عام  منذ  العراق  يف  الحكم  نظام  تغري  لقد  عام،  بشكل 
نظام  إىل  حسني  صدام  سيطرة  تحت  ديكتاتوري  نظام  من  العراق  يف  األمريكية  القوات  تواجد 
يعتمد األغلبية السياسية. يف هذه الفرتة وعىل إثر التصويت عىل الدستور عام 2005 شهدت البالد 
إقامة أربع عمليات اقرتاع للربملان يف عام 2005، 2010، 2014 و 2018 )حاجی یوسفی و حسین 

زاده،36:1397(. 

يف بداية تشكيل النظام السيايس الحديث يف العراق، تم تشكيل دولة اتحادية جديدة ضمن 
دستور حديث )الفيدرالية( يركز عىل التعايش السلمي بني التيارات الوطنية واملذهبية يف العراق، 
وكذلك دمج التيارات والجامعات السياسية؛ لكن هذا الوضع املثايل مل يَُدْم، فقد ازداد عدم الرضا 
والرصاع بني مختلف الجامعات العراقية من العرب و األكراد والعرب الشيعة والسنة واآلشوريني 
والكلدانيني. وبرزت نزاعات فوضوية خارجة عن سيطرة املظلة الدستورية. أعيدت هذه النزاعات 
النزاع  فرتة  إىل  أخرى  مرة  العراق  وأعادت   2012 العام  من  الثاين  النصف  يف  حلها  يتم  مل  التي 

.)Katzman, 2015(

بعد اعتامد الدستور الجديد، كان العراق يتجه نحو حكومة دميقراطية وإذا به يشهد ظهور 
خلق  الذي  األمر  املايض،  إىل  العودة  شعار  يرفعون  وهم  لداعش  التابعني  التكفرييني  اإلرهابيني 
مشاكل وأزمات مختلفة للعراق حتى بعد هزمية داعش، حيث حولت البالد إىل مجتمع غري مستقر 

ميلء بالعنف وقائم عىل النزاعات املختلفة )ابطحی وترابی،73:1394(. 

مع ظهور تنظيم داعش وسيطرته عىل محافظة املوصل وبعض املناطق السنية يف العراق، 
مازلنا نشاهد حرباً مذهبية بني داعش واملتحالفني مهعا يف الداخل بدعم إقليمي من جهة والحكومة 
العراقية وقواتها العسكرية وحلفائها يف املنطقة من جهة أخرى )پوراحمدی و دیگران، 79:1395(. 
لقد حالت الخالفات بني أربيل وبغداد دون االندماج املطلوب بني األكراد والشيعة مقابل خطر 
التطرف واإلرهاب الناجم من الجامعات السنية املتطرفة املدعومة من السعودية وكذلك من قوات 
حزب البعث البائد؛ ولكن األهم من ذلك، االختالفات بني القادة واألحزاب السنية وانتقادهم ألداء 

الحكومة.
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يف غضون ذلك، ميكن اعتبار املناطق السنية يف العراق مكاناً جيداً لوجود جامعة القاعدة 
وأنشطتهم يف الوهلة األوىل بعد 2004 ولجامعة داعش يف املركز الثاين أي بعد 2014. ويبني هذا 
النهج أنَّ تكوين األعراق والقبائل من املايض إىل الحارض، َمنَع العراق بعد حكم صدام من النجاح 
يف إقامة حكومة مستقرة وبالتايل إقامة مؤسسات دميقراطية. التحديات واالختالفات السياسية بني 
املجموعات السياسية العراقية وانعدام التامسك واالنسجام السيايس يف هذا البلد، كل ذلك يعدُّ من 
أهم العوامل التي أدت إىل تنامي التوترات الداخلية فضالً عن زيادة الرصاعات العرقية والطائفية. 
العراق خالل  عمَّ  الذي  اإلستبداد  يتمكن  فلم  زاده،37:1397(. وهكذا،  یوسفی وحسین  )حاجی 
الفرتة ما قبل اإلحتالل األمرييك للعراق وأيضاً املحاوالت نحو الدميقرطية يف الفرتة التي تلتها من 

تحقيق رضا الجامعات واألحزاب املختلفة ومل يؤديا إىل االستقرار يف العراق.

تقييم معايري بناء الدولة واألمة يف العراق

لهذا الغرض، يجب علينا فحص مؤرشات بناء الدولة-األمة، مثل التشبع اإلقليمي، والتضامن 
الوطني والوحدة، واالستقرار السيايس.

1- التشبع اإلقليمي

يف هذا املجال، تعدُّ الحكومة العراقية الحالية، التي تشكلت بعد الغزو األمرييك للعراق، 
مثاالً عىل حكومة ضعيفة للغاية مل تتمكن من الحصول عىل العنارص املطلوبة لحكومة قوية. إنَّ 
أحد أهم املكونات املطروحة للدولة الجيدة يف أي بلد هو مناقشة فعالية الحكومة وتأثريها؛ األمر 
وحرية  الفساد  ومكافحة  القانون  سيادة  فإنَّ  وبالتايل  كبري،  إىل حد  العراقية  الدولة  فقدته  الذي 
الشعب أمور أصبحت مفقودة لدى مواطني العراق. يف السنوات القليلة املاضية، مارست الحكومة 
العراقية سيادتها عىل بعض األجزاء من أراضيها، وفقدت السيطرة عىل معظم أنحاء أراضيها وهي 
من  أجزاء  عىل  داعش  سيطرت  السنوات،  هذه  حكومة.خالل  ألية  بالنسبة  األهمية  بالغة  قضية 
ًكبرياً يف املجال السيايس. يف الواقع، منذ الغزو  األرايض العراقية، مام جعل الحكومة تواجه عجزا 
والنهب  الطائفي  التمرد والعنف  الفوىض، مبا يف ذلك  البالد يف حالة من  للعراق، كانت  األمرييك 
والتمرد األجنبي واالغتياالت والعمليات اإلرهابية )Fattah 260, 2009(؛ لذلك فإنَّ الحكومة التي 

تشكلت يف العراق مل تتمكن من أداء مهامها باملعنى الحقيقي. 
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2- األوضاع الداخلية يف العراق، التضامن والوحدة الوطنية واالستقرار السيايس

وعامل  جانب  من  الوطنية  والوحدة  التضامن  عامل  بني  تربط  وثيقة  عالقة  هناك  أن  مبا 
االستقرار والثبات السيايس يف بلد ما، و من الصعب جداً من الناحية العملية، فصل هذين العاملني، 
لذلك نقوم بالبحث والدراسة يف هذه القضايا التي تعد من أبرز مؤرشات مرشوع بناء الدولة واألمة. 
الوضع  فإنَّ  العراقي،  لالقتصاد  الراهن  الوضع  تاميز حول  نيويورك  أوردته صحيفة  تقرير  بحسب 
املصارف؛  من  أموالهم  يسحبون  العراقيني  املواطنني  أنَّ  لدرجة  للغاية  العراق يسء  يف  االقتصادي 

ألنهم أدركوا أنه مل يعد هناك ما يكفي من األموال فيها.

تدهور الوضع االقتصادي يف العراق إىل درجة أن املستشفيات عادت إىل ما قبل الستينيات، 
التي  والسياسية  األمنية  واألزمات  االقتصادي  والحرمان  العقوبات  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك  ويرجع 
واجهها العراق يف العقد املايض. يعيش ما يقرب من 8 ماليني شخص يف العراق عىل رواتب وواردات 
الدخل. كام أن  الحكومي وعدم كفاية  العجز  حكومية، وقد ترضرت سبل عيشهم بشدة بسبب 
هناك مخاوف من أن األزمات االقتصادية، إىل جانب الحرب والترشد والعداوات القبلية، التي رمبا 

تؤدي إىل اضطرابات اجتامعية واسعة النطاق. )ذو الفقاری وعمرانی،42:1398(. 

يف مجال الرعاية االجتامعية، كانت الحكومة العراقية يف وضع أسوأ بكثري. أما من الناحية 
الصحية، فقد واجهت الحكومة العراقية وضعاً بائساً للغاية.

إنَّ الغزو الذي قادته الواليات املتحدة للعراق أدى إىل إغالق 17 وزارة )مبا يف ذلك وزارة 
الصحة( حيث هاجمت القوات املحتلة املستشفيات العراقية، وقامت بتدمريها، ما أدى إىل مشاكل 
صحية )غفاری هشجین ودیگران، 71-81:1389(. تسببت مشاكل العراق الداخلية يف االنقسامات 
وعدم الثبات واالستقرار يف البالد إذ وجدت العديد من الجامعات، كأهل السنة الذين حرموا من 
الفرص وشعروا بنوع من التمييز والظلم، وعليه فقد بدأوا ينظرون إىل خطط الحكومة بشكل مريب 
)غفاری هشجین و دیگران، 70:1389(. وهكذا فإنَّ التضامن والوحدة الوطنية يف هذا البلد ميران 

مبرحلة ضعيفة أديا إىل عدم االستقرار يف العراق. )سمیعی أصفهاين ونوروزی نژاد،112:1392(. 

مثة عامل آخر ساهم يف عدم استقرار العراق عىل إثر هذه املنافسة الدولية، فعىل الرغم 
من ذكر أهم مصاديقها، إال أنَّ التنافس بني إيران والواليات املتحدة كان له تأثري متزايد عىل الوضع 

الداخيل فيه.
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لقد استمر هذا التنافس منذ بداية الغزو الذي قادته الواليات املتحدة للعراق. ولكن عندما 
سحبت الواليات املتحدة قواتها من العراق عام 2011، تحول ميزان القوى مع إيران لصالح طهران. 
لقد اعتمد رئيس الوزراء نوري املاليك، بشكل متزايد عىل إيران للتعامل مع املعارضة الداخلية، التي 

استسلمت لالضطرابات التي سببتها االنتفاضة السورية والحرب األهلية التي انخرط فيها العراق.

ونتيجة ضعف قوات األمن العراقية بسبب الفساد، أعيد تنظيم الشبكة الجهادية العراقية يف 
سوريا وتحولت إىل )الدولة اإلسالمية( تحت اسم تنظيم داعش. ليعود التنظيم إىل العراق عام 2014 
وليسيطر عىل أجزاء كبرية من البالد )Fantappie and Vaez, 30 April 2019(. واجهت العالقات 
األمريكية اإليرانية نوعاً من االنهيار وقد أزيلت األرضية املشرتكة املنسقة يف مجال مكافحة داعش 
مع وصول عادل عبد املهدي إىل رئاسة الوزراء يف أكتوبر 2018 بعد االنتخابات الربملانية يف مايو، 

.)Fantappie and Vaez, 30 April 2019( خلفاً لحيدر العبادي

منذ مايو 2019 توسعت التوترات بني الواليات املتحدة وإيران بشكل ملحوظ، إىل درجة 
قامت القوات األمريكية باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراين وأحد أهم القادة 
املهندس  ايب مهدي  الشعبي  الحشد  نائب رئيس هيئة  )قاسم سليامين( مع  اإليرانيني  العسكريني 
يف غارة جوية يف بغداد يف 3 كانون الثاين / يناير 2020. وقد ردت إيران عىل تلك الجرمية بقصف 
صاروخي طال مواقع عسكرية أمريكية يف العراق. وهكذا يبدو أنَّ الواليات املتحدة وإيران أوشكتا 
القواعد  مهاجمة  إيران  من  املدعومة  الجامعات  تواصل  كام  مكثفة،  عدائية  بأعامل  القيام  عىل 

.)Katzman and others, 8 May, 2020( األمريكية يف العراق

بعد اغتيال الجرنال سليامين، اندلعت مظاهرات يف العراق وأصبحت املدن العراقية تواجه 
مزيداً من التوتر. هذه األحداث واملظاهرات تركت لها تأثرياً كبرياً عىل االنقسام السيايس العراقي 
واملنارصين  املؤيدين  بني  البالد مخاطر جدية  األمد يف  التوترات طويلة  لقد شكلت  كبري.  بشكل 
لقد  بينهم.  فيام  السياسية  النخب  إىل  بالنسبة  الحال  وكذا  العراق،  داخل  لها  واملناهضني  إليران 
بسطت وسائل التواصل االجتامعي شباكها يف هذه األجواء لتتصيد لصالحها من ظروف العالقات 

.)Haddad, 9 Jan 2020( املتوترة بني إيران والواليات املتحدة

الوطني  التضامن  باإلضافة إىل تعريض  العراق،  الدول يف  التنافس بني هذه  أنَّ  الواقع هو 
واألمن يف هذا البلد للخطر، تسبب يف عدم استقرار مستمر وواسع النطاق، وهو أمر كلف الشعب 
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العراقي أميا تكليف.

وتجدر اإلشارة إىل أنَّ إيران يف دول مثل العراق وسوريا، كان بناًء عىل طلب رسمي حكومي، 
القامئة والرشعية وتقديم استشارات عسكرية ملكافحة اإلرهاب.  الحكومة  وذلك من أجل تعزيز 
يف الوضع الحايل، تسببت التوترات الحالية بني الواليات املتحدة وإيران، إضافة إىل تراجع عائدات 
النفط، والضغوط املالية الناتجة عنها، ووباء COVID-19، والنشاطات اإلرهابية لفلول داعش، يف 
خلق العديد من املشاكل للشعب العراقي. يعتقد بعض املعارضني اإليرانيني أنَّ التنافس بني إيران 
والواليات املتحدة يف العراق أدى إىل العديد من االنقسامات والتوترات بني أنصار البلدين داخل 
العراق )Blanchard, 17 July 2020(. وهكذا يتضح عدم نجاح أي من مؤرشات بناء الدولة يف 

العراق. نتيجة لذلك، ميكن القول إنَّ النموذج األمرييك لبناء الدولة مل يصلح لدول مثل العراق.

اليوم أصبح العراق فاقداً للسيطرة الكاملة عىل أراضيه وال ميكنه أْن يحكم بشكل فعال. إنَّ 
مستوى التضامن والوحدة الوطنية يف هذا البلد ضئيل جداً. لذلك توجد أرضيات ممهدة لظهور 

النزاعات الطائفية واملذهبية والعراقية، اتجاه يزداد يف هذا البلد يوماً بعد يوم.

وظهور  والبطالة  والفساد  الفقر  من  مزيد  إىل  أدى  العراق  يف  املتوتر  الداخيل  الوضع  إن 
النطاق  واسعة  مظاهرات  خرجت  فقد  العراق.  شؤون  يف  أجنبية  دول  تدخل  عىل  االحتجاجات 

أجربت الحكومة العراقية أن تواجهها وتقمعها.

يلبي مطالب  ما  نحو  من حكومته  وحرصاً  سياسياً  استقراراً  العراق  الناظر يف  يرى  ال  كام 
الشعب. فهناك احتجاجات متواصلة تؤدي إىل حل الحكومة وهكذا دواليك لتعاين الحكومة القادمة 

من نفس املصري.

التحدي األكرب الذي يواجه العراق يف طريق مرشوع بناء الدولة واألمة يف العراق منذ عام 
 2003

لقد ورثت الحكومة الحالية مشاكل أساسية وهي تفتقد للبنية التحتية املطلوبة لتشكيل 
العراق الجديد. هذه املشاكل التي يعود جزٌء منها إىل عملية بناء الدولة-األمة يف العراق وجزٌء منها 
املنطقة  البالد، وتداعياتها يف  األمريكية يف  الدميقراطية  الدولة  لنموذج  الفاشل  التنفيذ  إىل عملية 
والتدخل يف الوضع الداخيل للعراق. خلقت تلك املشاكل أزمات وعراقيل يف طريق الحكومة. وميكن 

تقسيم أهم التحديات التي تواجه الدولة الدميقراطية يف العراق إىل تحديات داخلية وخارجية.
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1- التحديات الداخلية 

1-1-االنقسامات العرقية والدينية يف العراق 

كان لالنقسامات العرقية والدينية التأثري األكرب يف الساحة السياسية يف البالد. إنَّ تعميق هذه 
للتعبري عنها، تسبب يف رصاعات دامية  الفرصة  أتيحت فيها  التي  الفرتات  الفجوات وتفعيلها، يف 

وشكل عملياً مجتمعاً مشتتاً قامئاً عىل خطوط عرقية ودينية )پور احمـدی ودیگـران، 80:1396(.

يف  يوجد  تقريباً.  متاميزة  جغرافية  أقسام  يف  العراقية  والدينية  العرقية  املجموعات  ترتكز 
العراق 18 محافظة، منها ثالث محافظات شاملية يقطنها األكراد السنة، وثالث محافظات يف غرب 
العرب  يسكنها  وجنوبية  رشقية  محافظات  وتسع  السنة،  العرب  يسكنها  الغريب  وشامله  العراق 

الشيعة. وتسكن يف محافظة بغداد األغلبية الشيعية.

تضم محافظتا دياىل وكركوك أيضاً مزيجاً من جميع املجموعات العرقية والدينية، وال تشكل 
أيٌّ من الجامعات العرقية والدينية األغلبية املطلقة من حيث عدد السكان )مقصودی، 87:1382(. 

2-1-فقدان القوة والشعور بالحرمان لدى أهل السنة العراقيني 

عىل الرغم من جهود الحكومة املركزية العراقية لتدمري فلول حزب البعث من خالل تشكيل 
مجموعات  ومبساعدة  السنية  املناطق  يف  خاصة  البعثية  العنارص  حاولت  البعث،  اجتثاث  لجنة 
العراقي. ولذلك فقد شوهدت  الجيش  نفوذهم يف مفاصل  لبسط  القاعدة وداعش  إرهابية مثل 

اضطرابات كثرية بني الجامعات السنية.

طرد عدد كبري من أصحاب املناسب الحكومية من أهل السنة وفقدانهم القوة والنفوذ يف 
الحكومة العراقية الجديدة دفعهم لالنضامم إىل الجامعات املتطرفة والقيام بأعامل تخريبية ضد 

الحكومة املركزية )سیمرب ومرادی کالدره، 59:1394(. 

الواقع هو أنَّ السنة الذين تولوا السلطة منذ بداية تشكيل الحكومة العراقية، عىل الرغم 
من قلة عدد سكانهم مقارنة بكامل الشعب العراقي، وبخاصة الشيعة، ما عاد بإمكانهم االستيالء 

عىل النظام الدميقراطي ملامرسة سلطتهم يف الهيكل السيايس العراقي. 
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فعىل الرغم من أنَّ السنة يشكلون األقلية يف العراق باملقارنة مع الشيعة فقد أمسكوا بزمام 
الدولة منذ تشكيل الحكومة العراقية ألول مرة ولذلك فهم ال يطيقون نظام الحكم الدميقراطي 
الذي يسحب البساط من تحت أقدامهم ويوفر مشاركة جامعية لفئات الشعب؛ لذلك فهم مينعون، 
بشتى الطرق، تشكيل ومرور عملية بناء الدولة يف العراق. ويف هذا الصدد، ال بد من التنويه إىل 
السنة،  العراقيني  البعث، ومعظمهم من  واجتثاث  الجيش  لألمريكيني يف حل  الخاطئة  السياسات 
األمر الذي خلق أزمة البطالة يف البلد. أما السنة الغاضبون من الوضع الذي أصبحوا فيه فلم يجدوا 

ميالً إال إىل االنضامم إىل الجامعات املتطرفة املسلحة.

3-1- ضعف الثقافة الدميقراطية كبنية تحتية لبناء الدولة

منذ نشأة الدولة العراقية عام 2003 أصبح العراق تحت سيطرة األنظمة اإلستبدادية وكان 
النظام البعثي الذي وصل إىل السلطة يف انقالب عسكري عام 1968، يضم عنارص قوية من األنظمة 

الشمولية.

من ناحية أخرى، فإنَّ الحروب الداخلية والخارجية وعدم االستقرار السيايس يف هذا البلد، 
بتوسيع  الظروف  هذه  كل  تسمح  مل  البالد،  عىل  الحاكم  الداخيل  السيايس  اإلستبداد  إىل  إضافة 
ثقافة السياسة املدنية فيها، لذلك فإن العراق ال يتمتع بخربة يف العمل مع املؤسسات واآلليات 
القول إن أحد  الوطني واملحيل. ميكن  السلطة عىل املستوى  الدميقراطية وال تجربة له يف توزيع 
الرشوط الرضورية لإلنتقال إىل الدميقراطية هو امتالك ثقافة سياسية تقوم عىل قيم مثل التسامح 

والتعددية والتفاوض.

الخوف  ثقافة  البعثي هو  النظام  استبداد  العراق من  التي ورثها  املوروثات املشؤومة  من 
)Davis, 2015: 31( والتشاؤم والظلم وانعدام الثقة بني الجامعات العرقية والدينية

يف الواقع، فإنَّ املجتمع العراقي الذي عاىن من آثار الحكم اإلستعامري والنظام املليك ومن 
القومية العربية والثورة الفاشية، أصبح فيه مستوى الثقة السياسية والتسامح االجتامعي والدعم 
الجامهريي للحرية السياسية واملساواة بني الجنسني منخفضاً جداً. يف العراق اليوم يعمل  الذين 

لديهم نصيب يف السلطة عىل بناء شبكات دعم خاصة بهم.

بشكل عام فإنَّ العراق حاله حال معظم دول العامل الثالث التي حكمتها أنظمة استبدادية 
لسنوات وهي تعاين من سيادة ثقافة تابعة ومحدودة.
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أنه ال  إال  بها،  الحكومة والقوانني والتزامهم  العراقي بوجود  الشعب  الرغم من وعي  عىل 
يسجل حضوراً فاعالً يف الشؤون السياسية إال مشاركة رسمية محدودة. يعود هذا األمر إىل ما تركته 
تأثريات ال ميكن تغيريها بسهولة. إنَّ  السابقة وتأثرياتها عىل الشعب و هي  األنظمة اإلستبدادية 
إزالة تلك التأثريات بحاجة إىل مزيد من الوقت والتنشئة اإلجتامعية مرة أخرى عىل أساس القيم 

الدميقراطية واملدنية ومكونات أخرى.

مواقف وسلوك  الدميقراطية، عىل  السياسية غري  الثقافة  تأثري وهيمنة  أحد  يخفى عىل  ال 
النخب العراقية والقوى السياسية، بحيث تكون الخطابات السياسية والدينية املتطرفة حارضة يف 

املشهد السيايس العراقي ولها قاعدة اجتامعية جامهريية )پوراحمدی و دیگران، 86:1396(. 

إىل  تفتقد  ظروف  يف  العراق  يف  أقيمت  قد  الدميقراطية  إنَّ  القول  من  بد  ال  عام،  بشكل 
البنية التحتية والقدرات الالزمة لهذه الظاهرة الحديثة. وقد فشلت الحكومات التي وصلت إىل 
السلطة يف العراق منذ عام 2003 يف ترسيخ القيم الدميقراطية لعملية التنشئة االجتامعية من خالل 
بسبب  وذلك  وغريها،  الفكرية  واملراجع  العايل  والتعليم  واإلعالم  والتعليم  األرسة  مثل  مؤسسات 

العديد من املشاكل السياسية واألمنية واألزمات فيه.

املؤيدة  النخب  ومجموعة  شاملة،  وطنية  هوية  إىل  اإلفتقار  مثل  عوامل  فإنَّ  الواقع،  ويف 
للنظام واملناهضة للدميقراطية، واالفتقار إىل التقاليد الدميقراطية، واالفتقار إىل سيادة القانون وعدم 
امتالك املقدمات الالزمة للدميقراطية املنظمة يف العراق، أدى كل ذلك إىل حدوث توترات ورصاعات 

يف العراق )زارعان و دیگران، 120:1397(.

كام أنَّ إحجام الجامعات عن السري يف اتجاه العمليات الدميقراطية، وعدم قدرتها عىل حل 
النزاعات عىل أساس النظم القانونية، والزيادة املستمرة يف مطالب الجامعات واألحزاب وتفضيل 

مصالحها عىل مصلحة الوطن، كل ذلك شكل عوامل أغرقت العراق يف دوامة األزمات.

4-1- أنشطة الجامعات اإلرهابية يف العراق 

مع اإلحتالل األمرييك وانتشار القوات األمريكية يف العراق وانعدام األمن يف البالد، ظهرت 
فيها الجامعات اإلرهابية )القاعدة وداعش( الذين حولوا العراق إىل بؤرة لنشاطاتهم اإلجرامية.

إنَّ ظهور تنظيمي القاعدة وداعش يف العراق هو نتيجة مبارشة لالحتالل األمرييك لهذا البلد. 
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حاولت هذه املجموعات اإلرهابية إضفاء الطابع الرسمي عىل أنشطتها كجامعة رشعية بشعاراتها 
ومبادئها الكاذبة وبحجة دعم العراق حكومًة وشعباً ومكافحة اإلحتالل األمرييك )مهنام و زارع 

زحمت کش، 1063:1391(.

عىل الرغم من القضاء عىل تنظيم داعش يف العراق إال أنَّ فلوله مازالوا يواصلون جرامئهم يف 
تنفيذ العمليات اإلرهابية وانعدام األمن واألمان من املدن واملحافظات العراقية . 

5-1- األزمة األمنية يف هيكلية الدولة العراقية

مشكلة أساسية أخرى تعاين منها الحكومة العراقية هي األزمة األمنية يف سياق الهيكل األمني 
املتغري للبالد. يعود جزٌء من هذه املشكلة إىل عدم اقتدار الحكومة العراقية عىل مدى السنوات 
القليلة املاضية، مام أدى إىل تفاقم املشاكل األمنية يف العراق، أضف إىل ذلك تشكيل هياكل أمنية 
جديدة. من ناحية أخرى، فأدى تعدد األنظمة وعدم املساومة عىل الجامعات السياسية إىل محاوالت 

اإلطاحة بالحكومة من قبل بعض املجموعات الداخلية )مهنام وزارع زحمت کش،1062:1391(. 

2- التحديات الخارجية

1-2- تواصل الجامعات العرقية داخل العراق وقربها من أقرانهم يف دول الجوار 

ترتبط الجغرافيا التي يعيش فيها الشيعة العراقيون بجغرافية الشيعة األهم واألكرب يف إيران. 
وأنَّ جغرافية أكراد العراق مالصقة لجغرافية األكراد الذين يعيشون يف إيران وتركيا وسوريا. كام أنَّ 
املحافظات السنية الثالث متاخمة للمناطق السنية يف سوريا واألردن واململكة العربية السعودية. 

العراقية  االجتامعية  للفئات  والدينية  العرقية  الخطوط  طول  عىل  التطورات  فإن  وهكذا، 
عالقات  واألكراد يف  والسنة  العراقيني  الشيعة  مبارش عىل  غري  أو  مبارش  بشكل  تؤثر  البالد  خارج 
بعضهم البعض. إنَّ توزيع القبائل السكانية يف جغرافية العراق واختالف املناخات التي تعيش فيها 
كل من هذه املجموعات العرقية والدينية أدى إىل اختالف كبري يف إمكانات وقدرات الجامعات 

العرقية والدينية العراقية.

إنَّ عدم التوازن يف القدرات االقتصادية والسياسية والجيوسياسية للفئات االجتامعية العراقية 
والتفوق النسبي للشيعة يف هذا الصدد، وضع تلك الفئات يف منافسة مستمرة، مام عمق الفجوات 
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االجتامعية يف هذا البلد )زارعان و دیگران، 117:1397(.

إقليم  باستقالل  املطالبة  تجاه قضية  إيران وتركيا حساسة  القضية جعلت دوالً مثل  هذه 
كردستان العراق، أو أنَّ إثارة النعرات املذهبية بني الشيعة والسنة باستمرار، أدت إىل خالفات عىل 
املستوى اإلقليمي بني إيران والسعودية وبالتايل أدت إىل دعم كل من البلدين للجهات املنتمية إليها 
يف املذهب. ونتيجة ذلك هي تشديد التوتر الداخيل يف العراق وتعرض عملية بناء الدولة للخطر 

الجدي.

2-2- فراغ السلطة وتضارب املصالح بني الفاعلني اإلقليميني والدوليني 

أدى فراغ السلطة يف العراق إىل تحويل املشهد السيايس العراقي إىل حلبة رصاع وتنافس 
واإلستقرار يف  السالم  آفاق  أثر مدمر يف  له  كان  الذي  األمر  والدولية،  اإلقليمية  املصالح  وتضارب 

منطقة غرب آسيا. 

عموماً فإنَّ فراغ السلطة ووجود حكومات فاشلة يف غرب آسيا شّكال عوامل للفوىض وعدم 
اإلستقرار، ليس فقط عىل املستوى املحيل، بل عىل املستويني اإلقليمي والدويل. يف العراق وعىل 
الصعيد الداخيل، فإنَّ الخالفات واملشاكل والتحديات الناشئة عن الخصومات والخالفات السياسية 
بني املجموعات واألحزاب املختلفة، مبا يف ذلك الشيعة واألكراد والسنة من جهة، واالختالفات داخل 
التوتر  انتشار  أسباب  كان من  أخرى  السلطة من جهة  فراغ  أجل ملء  منها، من  مجموعات كل 

واإلضطراب يف هذا البلد.

السلطة  املؤثرة مللء فراغ  الجهات  اإلقليمي، فهناك منافسة شديدة بني  املستوى  أّما عىل 
وزيادة التسلل والنفوذ يف العراق. يف هذا الصدد، ميكن رؤية مجموعتني من هذه املنافسات ؛ أوالً، 
املنافسة بني إيران والعامل العريب، والتي وفرت احتاملية لجولة جديدة من املنافسة بني الجانبني 
وهي بشكل رئيس بني إيران من جهة وآخرين مثل اململكة العربية السعودية ومرص واألردن من 
جهة أخرى، وهي تهدف إىل توسيع النفوذ السيايس والثقايف. وال تخفى مخاوف العامل العريب من 

توسع النفوذ الشيعي يف املنطقة.

يف غضون ذلك، واستناداً إىل االسرتاتيجيات الوطنية، فإنَّ حضور الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
يف هذا البلد بدعوة رسمية من الحكومة العراقية وبنوايا خريية، ساعد عىل إرساء األمن وحامية 
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مصالح هذا البلد يف منطقة غرب آسيا.

ثانياً، هناك منافسة داخل العامل العريب، إذ تختلف فيها وجهات النظر حول كيفية التعامل 
مع القضايا الراهنة يف العراق. يف الوضع الحايل، ال تتامىش وجهات نظر السعودية ومرص مع مستوى 

نفوذ ودور سوريا يف العراق )برزگر، 15:1385(.

ويف غضون ذلك، يسعى جريان العراق العرب، وخاصة اململكة العربية السعودية، التي ترى 
الحليف  باعتبارهم  السنة،  للعرب  عامل ضعف  الشيعة  عليه  يهيمن  نظام دميقراطي  تشكيل  يف 
الرئيس لها يف العراق، ويزيد من القوة اإلقليمية الشيعية، لذلك فهي تسعى إىل دعم الجامعات 

السنية وتقوية دورها بشكل مصطنع )مهنام و زارع زحمتکش، 1063:1391(.

يف فرتة ما بعد نظام صدام، لعبت السعودية دوًرا ازدواجياً يف التطورات السياسية يف العراق 
وصول  ويراقبون  يتابعون  كانوا  فقد  العراق،  يف  الجديدة  للحكومة  الكالمي  دعمهم  جانب  فإىل 

الشيعة واألكراد إىل السلطة يف العراق بقلق بالغ )پوراحمدی و دیگران، 89:1396(.

أدى صعود الشيعة يف العراق وتهميش السنة قياساً مع ما كانوا عليه يف الفرتة السابقة، إىل 
زيادة قلق اململكة العربية السعودية تجاه التطورات السياسية يف العراق. فقد أصبح السعوديون 
يعتقدون أنَّ العملية السياسية العراقية تهدف إىل متكني الشيعة اإلسالميني وليس السنة العرب. 
عالوة عىل ذلك، فإن العرب السنة هم الخيار املفضل لدى السعودية ملا كانوا ميتلكونه من الخلفية 

االسرتاتيجية يف العراق ) أسدي، 249:1391( .

وبشكل عام، فإنَّ التطورات السياسية يف العراق والتحول يف بناء هيكلية السلطة من دولة 
لها  محاوالت  السعودية ضمن  العربية  اململكة  قيام  إىل  أدت  العام،  طابعها  يف  شيعية  إىل  سنية 
بتوازن القوى اإلقليمية بدعم الجامعات السنية املوالية لها يف البالد. لتتمكن من تقليص قوة إيران 
والشيعة املقربني منها يف هذا البلد وتحدي مرشوع الدميقراطية يف العراق. تستمر هذه السياسات 
املزدوجة يف متابعتها من قبل جهات ودول فاعلة أخرى مثل تركيا، التي يتمثل مظهرها الرئيس يف 
عملية محاربة داعش يف العراق. فقد نرشت تركيا، عىل سبيل املثال، قواتها حول مدينة املوصل 
ودعمت الجامعات العربية السنية، مام تسبب يف رصاع وعدم استقرار سيايس يف البالد، وتحدي 

عملية التحول الدميقراطي ومرشوع بناء الدولة يف البالد.

يعتقد العديد من الخرباء والسياسيني العراقيني أنه من أجل حل األزمة العراقية، يجب عىل 
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الواليات املتحدة وإيران واململكة العربية السعودية وتركيا الجلوس عىل طاولة واحدة والعمل معاً. 
من وجهة نظرهم، فال مخرج من أزمة العراق سوى اتفاق القوى الخارجية. يف الواقع، يجب أن 
تحدد هذه القوى دور وحصة كل من الفصائل العراقية الداخلية التابعة لها يف الدولة. )زارعان و 

دیگران، 127:1397(.

انتامء الجامعات واألحزاب العراقية إىل جهات سياسية أجنبية مختلفة، جعل العراق يف حلبة 
قها مام أدى إىل حالة من عدم االستقرار عىل  تنافس إقليمي أثار الخالفات العرقية والدينية بل و عمَّ
املستوى السيايس واألمني واالقتصادي، وبروز أزمات عديدة أخرى يف العراق )زارعان و دیگران، 

 .)128:1397

خلق هذا الواقع تحديات خطرية للعملية السياسية الجديدة والدولة القومية الجديدة يف 
هذا البلد. يبدو أن مشاكل العراق الداخلية والخارجية مرتبطة ببعضها البعض، وإذا نجح العراق 
يف بناء دولة قوية وتحقيق التامسك واالنسجام الداخليني، فسيتم القضاء عىل املنافسة الخارجية 
والتدخل يف هذا البلد إىل حد كبري. فكلام قلت نسبة التدخل يف الشأن العراقي ازداد معدل نجاح 

العراق يف التامسك الداخيل ودفع عملية التحول الدميقراطي لبناء الدولة واألمة.

3-2-القضية الكردية والقوى اإلقليمية

بالنظر  لكن  األجنبي،  التدخل  ملف  الكردية ضمن  القضية  إثارة  إمكانية  من  الرغم  عىل 
إىل أهمية هذه القضية، فمن األفضل معالجتها بشكل منفصل. فقد كان أحد الهواجس الرئيسة 
املنطقة يف  دول  تلعبه  الذي  الدور  بشأن  قلقني  دامئاً  كانوا  األكراد  أنَّ  العراق هو  يف  للحكومات 

املعادالت الجارية بني الحكومة املركزية وإقليم كردستان.

تركيا  مثل  املجاورة،  الدول  لبعض  الفرصة  وفَّرت  العراق  يف  السائدة  األوضاع  طبيعة  إنَّ 
والواليات املتحدة والكيان الصهيوين، إلستغالل حكومة وشعب العراق واستحصال بعض املزايا لها 

عرب التدخل يف شؤونه الداخلية. ومن أهم تلك املزايا عقد اتفاقية 1975 بني إيران و العراق. 

األهمية األخرى للنشاطات السياسية والعسكرية التي شهدتها املناطق الكردية هي أنَّ تلك 
النشاطات كانت دامئاً قادرة عىل خلق عقبات رئيسة أمام األنشطة االقتصادية واستخراج النفط 
وتصديره من هذا البلد. ألن ما يقرب من نصف إنتاج العراق من النفط، وكذلك موارد الغاز، توجد 
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حالياً يف مناطق يسكنها األكراد. وصلت هذه النسبة إىل 70٪ أو رمبا 80٪ خالل الحرب العراقية 
اإليرانية. كام مير جزء من نفط الجنوب أيضاً عرب أنابيب تقع يف مناطق يسكنها األكراد ويتم نقله 

 . ) Judah,2002:3 63-55( إىل البحر األبيض املتوسط

يُبطئ  للغاية  مهم  موضوع  هو  العراق  يف  األجنبي  التدخل  إنَّ  القول  من  بد  ال  وبالتايل 
ويُضعف عملية بناء الدولة الوطنية يف العراق. وذلك لضعف الحكومة املركزية العراقية بعد سقوط 

صدام.

االستنتاج 

يواجه مرشوع بناء األمة يف غرب آسيا عقبات وتحديات أكرث من بقية العامل؛ ألن معظم 
دول غرب آسيا تتشكل تحت إمالءات قوى أجنبية، بغض النظر عن السياقات العرقية أو اإلثنية أو 

الدينية أو اللغوية. 

كان العراق تحت سلطة أنظمة استبدادية وعسكرية منذ نشأة دولته. وبعد إعالن االستقالل، 
كانت الحكومة بيد حاكم عسكري لفرتة طويلة، وقد حال هذا الحكم دون إنشاء وترسيخ املؤسسات 

الدميقراطية ومشاركة جميع الفئات يف السلطة وإدارة الحكومة.

غري  والعرقية  الدينية  الجامعات  قمع  تم  الخصوص،  وجه  عىل  حسني  صدام  حكم  خالل 
السنية بشدة. وكان نظام صدام هو من حكم غالبية الشيعة واألكراد واألقليات األخرى. سعى صدام 
لتوحيد الدولة واألرض من خالل القوة العسكرية واستخدام الفكر القومي العريب، إىل أن أدى الغزو 
األمرييك والربيطاين للعراق عام 2003 إىل تحويل نظام الحكم يف البالد إىل نظام دميقراطي، ومتكن 

الشيعة باعتبارهم األغلبية يف البالد من استالم السلطة من األقليات األخرى. 

النموذج األمرييك، حيث يقوم عامل  العراق ما بعد صدام إىل  إستند منوذج بناء األمة يف 
تجرى  التالية  املرحلة  ويف  البالد،  يف  واإلستقرار  النظام  عىل  تحافظ  قوية  دولة  بتكوين  خارجي 

اإلنتخابات ويتم تشكيل املؤسسات.

السلطة إىل مترد بعض  العراق يف عام 2011، أدى فراغ  األمريكية من  القوات  و مع طرد 
الجامعات السنية والسلفية، حيث قام السنة الغاضبون عىل الوضع القائم ما بعد صدام، بالفوىض 
عرب انضاممهم إىل الجامعات السلفية والتكفريية مثل داعش، إذ أدخلوا العراق واملنطقة يف فرتة 
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أزمة حادة وتحدٍّ كبري. 

ال يزال العراق يعاين من مشكلة عدم التجانس السكاين وتقاسم السلطة. لكن السؤال هو: 
عىل الرغم من سري العراق نحو الدميقرطية بعد سقوط صدام، ملاذا مل تنجح عملية بناء الدولة يف 
العراق ومل يعم األمن واالستقرار يف ربوعه؟ الواقع يشري إىل ازدياد مستوى العنف يف العراق يف فرتة 

ما بعد عام 2003، مقارنة بالعهد اإلستبدادي لصدام حسني. 

ميكن العثور عىل السبب من خالل مشاهدة عالمات عىل فشل الحكومات وضعفها بحيث 
العنف والفوىض، ألنها ال متلك أدوات وقدرات وآليات للرقابة إال  ال تقوى عىل مواجهة موجات 
اليشء اليسري. مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة عىل تشكيل ما يقتضيه االستقرار والثبات السيايس 

واألمني.

وبشكل عام يف السنوات التي تلت احتالل العراق فقد واجه مرشوع بناء الدولة تحديات 
عىل صعيد القضايا والخالفات العرقية والقومية واملذهبية.

ولقد حاولت القوى املتحدية املتأثرة ببعض الجهات الفاعلة اإلقليمية والدولية التأثري عىل 
قضية الهوية الوطنية، وبالتايل توسيع التحديات الرئيسة للعراق. يف غضون ذلك وَوفقاً لالسرتاتيجيات 
الحكومة  من  رسمية  وبدعوة  البلد  هذا  يف  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  حضور  فإنَّ  الوطنية، 

العراقية وبنوايا حسنة، ساعد عىل إرساء األمن والحفاظ عىل مصالحها يف منطقة غرب آسيا. 

لطاملا لعبت القوى العظمى دوراً سلبياً يف نرش وإدارة األزمة يف العراق. بشكل عام، ميكننا 
يف  العرقي  والرصاع  األزمة  لربوز  الالزمة  واملقدمات  األسس  تخلق  أن  شأنها  من  عملية  مالحظة 
القومية  املجموعات  تحاول  العملية،  مثل هذه  كبري. يف  ومذهبي  عرقي  تنوع  فيها  بالد  مساحة 
والقوى االجتامعية، توفري املقدمات الالزمة لالقرتاب من القوى العظمى وإرشاكهم حيث ميكن ملثل 

هذه العملية أن تخلق تحديات عرقية ورصاعات أمنية يف العراق. 

يتطلب تخطيط وتنظيم عملية بناء الدولة الدميقراطية يف العراق أن يكون بإرشاك النخبة 
السياسية العراقية وتفعيل اآلليات الالزمة للتوصل إىل اتفاق مشرتك مبني عىل املرونة وقبول اآلخر 
قومية  التي تحدث عىل أسس  التناقضات  العديد من  إىل  النظر  القرار. ميكن  واملشاركة يف صنع 
وعرقية، عىل أنها انعكاس للمواجهة بني أشكال الخطاب وأسس الفكر لدى النخبة التي لديها رغبة 
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ضئيلة لقبول آليات العمل علی أساس الهوية. يجب السيطرة عىل املحاوالت الطائفية والحزبية من 
خالل إقناع النخب. فال ميكن تحقيق الدميقراطية دون الثبات واالستقرار السيايس. 

مارسه  الذي  والقمع  اإلستبداد  السيايس من خالل  اإلستقرار  يف خالل حكم صدام، تحقق 
املشاركة  السيايس من خالل  اإلستقرار  فيتحقق  الحايل  الوقت  أما يف  الصور،  بأبشع  البعث  حزب 
الدميقراطية. لذلك، من الرضوري بناء أسس للعبور من مرحلة اإلستبداد نحو املشاركة السياسية. 

تتطلب هيكلية السلطة يف الحكومة العراقية إرساء اإلستقرار السيايس والنظام العام.

لذلك، فإنَّ الحكومة العراقية بحاجة إىل استخدام اآلليات التي تدعم األسس الالزمة لتشكيل 
السلطة املقتدرة واإلستقرار السيايس والنظام العام يف عموم البالد. لتقوم بالتايل مبعالجة املشاكل 
أساساً  املكونات  اعتبار كل من هذه  األمن واألمان. ميكن  اإلرهاب وترسيخ  اإلقتصادية ومكافحة 
مشاركة  بدون  ميكن  ال  األهداف  هذه  تحقيق  أنَّ  يف  شك  وال  الدميقراطية.  الدولة  لبناء  مطلوباً 

إيجابية من قبل الدول اإلقليمية والقوى الدولية العظمى.
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مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

٢٠15م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 
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واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 
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فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
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