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 علية عبد احلسني سعيد نصر اهلل. م   

 البصرة   جامعة/  الرتبية للعلوم اإلنسانية   كلية



                                                                     

 504 (0202 حزيران/والعشرون  الثامن )العدد دراسات تاريخية مجمة

هللا                                      م. عمية عبد الحسين سعيد  نصر

The Law Of parties And Its Impact On Security Iraqi 

Nationalist Between Two Years 2003-2015 

 

 

 

Abstract 

Addressed Research The Role Of parties in Iraq since 2003 

And The Law Passed by The Iraqi government About those parties 

and Their impact on The security situation in Iraq. The research 

aims to shed light on the security situation I witnessed the Iraq 

arena after a year 2003 and even 2015 and put the action of party 

life in Iraq after years 2003. 
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  -أىم محاور البحث يتضمن : 

وحتى عام  1928المبحث األول : نبذة تاريخية عن تاريخ األحزاب منذ العيد العثماني عام  -
0223  

  -المبحث الثاني : األمن القومي العراقي وتحدياتو :  -
 مفيوم األمن القومي  أوال" : -
 ثانيا" : عناصر وتحديات األمن القومي العراقي  -
قرار قانون األحزاب العراقي بين عامي  -   0215 – 0223المبحث الثالث : واقع األحزاب وا 
 – 0223المبحث الرابع : اثر أنشطة األحزاب عمى األمن القومي العراقي بين عامي  -

0215  

  البحث  أىمية

حيث كان دورىا قبل ىذه المدة  0223إبراز الدور القيادي الذي لعبتو األحزاب بعد عام  -
 دورا" ذات طابع انتقامي ثوري في مقارعة السمطة .

من خالل إعادة ىيكمة تنظيميا واثره تمك األحزاب عمى  0223بيان دور األحزاب بعد عام  -
 التطورات السياسية في العراق وخاصة الجانب األمني 

تختمف عن سابقتيا فكانت  0223يوضح البحث ان القوانين التي سنت بعد االحتالل عام  -
سالح ذو حدين األوألنيا تتضمن عدم التدخل من قبل الدولة في تشكيل األحزاب او شروط 

 عمل األحزاب والثاني كان ليا األثر الكبير عمى الجانب األمني في البالد 
 احثين والمبدعين أينما كانوااستمرار التواصل العممي بين الب -

 البحث  أىداف

وحتى  0223تسميط الضوء عمى األوضاع األمنية التي شيدنيا الساحة العراقية بعد عام  -
0215  

 – 0223يوضح عمل الحياة الحزبية في العراق بعد سقوط حكم البعث المحظور عام  -
0215  

  0215 – 0223اقية بعد عام التركيز عمى ماىيةالبنىالتنظيمية المختمفة لألحزاب العر  -
ترصين وتدعيم استقرار المجتمع من قبل توحيد أىداف األحزاب وتقوية تماسك نسيجو  -

المتنوع لتحقيق التقارب والتعايش السممي والمجتمعي بين فئات المجتمع من خالل ترسيخ 
 منيج االعتدال والتسامح والحوار ونبذ كافة إشكال التطرف واإلرىاب التكفيري 

تعريف بدور األحزاب فيما إذا كانت قد نجحت في استقرار وبناء المجتمع او انيا كانت احد ال -
 األسباب في تردي الوضع األمني في العراق .
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 المقدمة 

 الجيوسياسي إستراتيجية, مف حيث الموقع الجغرافي يمتمؾ العراؽ مميزات وأىمية
والثروات الطبيعية , جعمت منو محط أنظار الدوؿ الطامعة منذ القدـ , التي جاءت عمى شكل 
غزوات واحتالؿ وىجرات ,األمر الذؼ انعكس عمى األمف القومي العراقي , فأصبح ميددا" 
بشكل دائـ , مما انعكس عمى وضعو الداخمي مسببا" لو الكثير مف المشكالت االقتصادية 

اسية واالجتماعية والثقافية ,بعد احتالؿ الواليات المتحدة األمريكية لمعراؽ عاـ واألمنية والسي
, وسقوط الحزب الواحد ,تسبب ذلؾ بفوضى عارمة مف أىـ مظاىرىا انتشار األسمحة 3002

بصورة واسعة وظيور العديد مف التشكيالت والتنظيمات , البعض منيا تحمل السالح كحجة 
استمرت تمؾ المظاىر مف قبل األحزاب   3000ج االحتالؿ عاـ لمقاومة المحتل وبعد خرو 

السياسية فكاف البد مف تنظيـ ذلؾ مف خالؿ إقرار قانوف ينظـ العممية السياسية المتمثمة 
باألحزاب وىنا يكمف سبب اختيار البحث ,في تقديـ دراسة حوؿ واقع التجربة الشاممة لمحكومة 

( وأثر تمؾ األحزاب عمى األمف القومي العراقي .لذلؾ يحاوؿ العراقية ) قانوف األحزاب أنموذجا"
 البحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية :

 ؟ 3002ماىية أىـ تشكيالت األحزاب  العراقية التي ظيرت بعد االحتالؿ عاـ  -
 ما ىو الدور الذؼ لعبتو األحزاب في الحياة السياسية في العراؽ ؟ -
 ؟3002ظيور األحزاب بعد عاـ  ما ىو موقف الحكومة العراقية مف -
 ماذا نقصد باألمف القومي العراقي واثر أنشطة األحزاب عميو ؟ -
  3002موقف المجتمع العراقي مف األحزاب السياسية بعد عاـ  -

لإلجابة عمى ىذه التساؤالت قسـ البحث الى مقدمة ومباحث أربعة : استعرض المبحث 
 3002في العراؽ منذ العيد العثماني حتى عاـ  األوؿ الخمفية التاريخية لألحزاب السياسية

,تناوؿ المبحث الثاني , مفيـو األمف القومي العراقي وتحدياتو , وتطرؽ المبحث الثالث ,موقف 
 3002لعاـ  23الحكومة العراقية مف األحزاب مف خالؿ إقرار قانوف األحزاب العراقي المرقـ 

عمى األمف القومي العراقي ,وأخيرا" الخاتمة التي ,إما المبحث الرابع فوضح اثر أنشطة األحزاب 
 بينت أىـ ما توصمت إلييا الدراسة بشأف قانوف األحزاب في العراؽ ونتائجو ثـ قائمة المصادر .
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المبحث األول : الخمفية التاريخية لألحزاب السياسية في العراق منذ العيد العثماني منذ 
 0223حتى عام 1928عام 

السياسي في العراؽ في الفترة العثمانية يعتمد عمى الزعامات التقميدية , ففي كاف النشاط 
 ( ونقباء األشراؼوكبار رجاؿ الديف ) فقياء وقضاة المدف عمى التجار وأقطاب الحياة الصوفية ,

ونقباء الحرؼ المنظمة في ىيئات تسمى حينيا " األصناؼ " إما في األرياؼ والبوادؼ فكاف 
( بمف فييـ قادة يف )الوجياءالعثمانية يحكموف بالتعاوف مع الزعماء المحمي حكاـ الواليات

 . (0)المدف كنوع مف التنظيـ الذاتي الجماعات المحمية المسمحة التي تحمي

مرت الحياة السياسية  في العراؽ بعدة أطوار ففي مرحمة الزعامات التقميدية في عيد 
السياسية ومرحمة األحزاب الحديثة عمى رأسيـ الحزب لألحزاب  0605الدولة العثمانية عاـ 

الوطني جعفر ابو التمف احد رواد االستقالؿ ومرحمة األحزاب البرلمانية في العيد الممكي مثل 
حزب اإلخاء والعيد مرحمة األحزاب األيديولوجية تبدأ بثالثينات مف القرف العشريف مثل حزب 

مقراطي ليبرالي والحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب والوطني الدي 0621الشيوعي العراؽ عاـ 
والحقا حزب الدعوة اإلسالمي عاـ  0623القومييف العرب مع صعود عبد الناصر في عاـ 

أدػ نشؤ ىذه األحزاب الى تغيير الموحة السياسية والنشاط السياسي في المدف ,اما في  0626
إنشاء دولة مركزية حديثة  الحضر والعشائر إلى دىإلى قياـ أفقد فترة االحتالؿ البريطاني لمعراؽ

 .(3)التي طالبت باالستقالؿ فنتج عنو نشؤ الحركات واألحزاب السياسية

جعل األحزاب  كانت الحياة السياسية في تمؾ المدة مقيدة في المشاركة السياسية مما
األيديولوجية)  (بالرغـ مف اف برامج األحزاباالنقالب العسكرؼ العنيف السرؼ)تتبنى التغيير 

إسقاط " الحكـ  إلى الشيوعي الديمقراطي , الكردستاني الوطني الديمقراطي ( يخمو مف أؼ إشارة
الذؼ تبناه  0623واف أوإلشارة وردت في ىذا الشأف جاءت عاـ بوسائل العنف الثورؼ " الممكي

تطبيق قانوف بعد ذلؾ االمتناع عف  0625إسقاط النظاـ الممكي عاـ  دىإلى ضباط األحرارأ
ثـ توالت انقالبات عسكرية وانقالبات مضادة ,فبعد انقالب  0630الجمعيات عاـ  األحزاب

ألغيت كل مظاىر الحياة الديمقراطية ومنيا الحياة الحزبية ولـ يسمح بالنشاط  0632شباط عاـ 
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 السياسي سوػ الحزب الحاكـ )حزب البعث المنحل ( واستمر الحاؿ عمى كبت الحريات طيمة
,  0635مرحمة الحكـ ألعارفي وكذلؾ بعد عودة حزب البعث ثانية الى السمطة في تموز عاـ 

 (2) 3002انتيت بانقالب عسكرؼ جديد قاد العراؽ عمى أثره حكـ البعث المحظور حتى عاـ 

نظاـ الحزب الواحد الشمولي الحياة السياسية لو و ذات إيديولوجية واحدة ومما  حصر
السبعينات مف القرف العشريف , اذ  كاف نظامو النمو االقتصادؼ في فترةساعد عمى تقوية أر 

بالتصدؼ لكل التوجيات سواء عممانية او ليبرالية او  0644عمل حزب البعث في نياية عاـ 
دينية فبدأت موجو استيداؼ لمعناصر الدينية النشطة مف المذاىب األخرػ , وكذلؾ القواعد 

( فيما سمي بالجبية الوطنية والقومية حالف مع حزب الشعبالعراقي )المتالحزب الشيوعي 
إفراد فأكثر مناوئا"  ثـ عد كل حزب او جمعية او تجمع مف أربعة0650ووصوال" الى عاـ 

لحزب البعث والنظاـ فتـ إفراغ الساحة السياسية والثقافية مف كل فكر او ممارسة مف خارج حزب 
في ظل الحروب والمغامرات العسكرية والحصار ,  ,استمر ىذا الوضع في العراؽ (1)السمطة 

األمر الذؼ قضى عمى الحريات السياسية والدينية فبقيت األحزاب السياسية تعمل بشكل سرؼ 
اإلعداـ ولـ يتغير الوضع إال بعد سقوط نظاـ البعث بالتعاوف مع التحالف الدولي  بسبب إحكاـ

 (2) 3002عاـ 

سياسية لألحزاب منذ تأسيس الدولة العراقية عاـ نستشف مما تقدـ ,اف التشريعات ال
 تشترؾ في قضيتيف أساسيتيف : 3002وحتى سقوط عاـ  0630

تقييد العمل الحزبي مف خالؿ وضع ضوابط عمى حرية تأسيس قائـ عمى أساس  -األولى :
 طائفي او قومي اذ كانت تمؾ األحزاب ذات طابع مقاومة تغير ضد السمطة .–ديني 

 (3)الداخمي  توسع دور السمطة في التدخل في حياة األحزاب -الثانية : 
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بتشريع) قانوف األحزاب السياسية( سمح فيو لكل عراقي وعراقية بتأسيس 0660صدر في عاـ 
تموز كما حظر ىذا القانوف تأسيس  04حزب سياسي واف اليتعارض مبادئو مع مبادغ ثورة 

الذؼ بقي حبرا" عمى ورؽ بسبب عدـ ايماف قيادة  إقميمية تخص طائفة او عنصر وديانة, أحزاب
عمما" اف القوانيف التي سنت بعد االحتالؿ األمريكي  (4)الحزب المذكور بالنظاـ الديمقراطي

التنطوؼ عمى اؼ تدخل مف قبل الدولة في تشكيل األحزاب وفي  تختمف عف سابقاتيا في أنيا
ل األحزاب لكونيا تنطمق مف حاجة السمطة حياتيا الداخمية , كما لـ تحدد أؼ شروط لقياـ عم

االئتالؼ المؤقت الى إقامة دولة ديمقراطية ليبرالية عمىوكانت أولى ىذه التشريعات وأىميا قانوف 
األحزاب السياسية التي اعتمدتيا  ومف ضمف أنماط (5) 3002لة لممرحمة االنتقالية عاـ إدارة الدو 

العتماد واستخداـ ميمشيات خاصة في فرض عمل العسكر , وذلؾ با في برامجيا أسموب
برامجيا بالقوة وتعزيز قدراتيا عمى التعبئة واعتبرت تمؾ الميمشيات عنصر ركيزة أساسي في حيف 

ىذه  تحولت بعض الميمشيات الى منظمات حزبية ودخمت المنافسة السياسية وقد أعطت
 (6)الميميشيات االتجاه العاـ لمحزب وتكتيكيو وشكمو

بعد ىذا العرض لمتطورات السياسية في العراؽ , يمكف القوؿ اف العراؽ لـ يتمتع  
باالستقرار السياسي خالؿ ىذه الفترة بسبب التغيرات المستمرة في سمطة الرئاسة التي آلت الى 

 ظيور حزب واحد وبقائو في السمطة لمدة تجاوزت أربعة وثالثوف عاما".

 0215 - 0223العراقي وتحدياتو بين عامي األمن القومي / المبحث الثاني  

 أوال" : مفيوم األمن واألمن القومي العراقي :

 مف الضرورات الفطرية واألساسية  في الحياة اإلنسانية , فيو اليقألىمية (00)يعد األمف
عف ضرورة الطعاـ والشراب لدػ اإلنساف , وقد ربطت اآلية الكريمة حاجتي الطعاـ مع األمف 

ومعنى األمف القوؼ الذؼ يطمئف  ( 00) في قولو " الذؼ أطعميـ مف جوع واءمنيـ مف خوؼ " 
 .(  03)الناس إليو كما في قولو تعالى " إف خير مف استأجرت القوؼ األميف " 
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اصطالحا" : عبارة عف عممية محمية مركبة تحدد قدرة الدولة عمى تنمية  يعرؼ األمف القومي 
إمكاناتيا وحماية قدراتيا عمى كافة المستويات في شتى المجاالت مف اإلخطار الداخمية 
والخارجية وذلؾ مف خالؿ كافة الوسائل المتاحة والسياسة الموضوعة بيدؼ تطوير نواحي القوة 

ياف السياسي واالجتماعي لمدولة في أطار فمسفة قومية شاممة وتطويق جوانب الضعف في الك
 (  02)تأخذ في اعتبارىا كل المتغيرات الداخمية واإلقميمية والدولية 

 : (01)يقـو مفيـو األمف القومي العراقي عمى عنصريف أساسيف ىما 

 مجتمع قومي : عبارة عف شعب واحد متجانس ومتحد بشكل البنية االجتماعية لمدولة - أ
 العراقية .

اإلطار السياسي : ىو وجود اإلطارالسياسي ليذا المجتمع وىو الدولة او النظاـ الحاكـ  - ب
 المسيطر عمى مقاليد األمور في الدولة .

  0215 – 0223ثانيا" : اىم التيديدات لألمن القومي العراقي بين عامي 

 التيديد السياسي : - أ

الءات التقميدية المحمية العشائرية , بدأ العراقيوف يجدوف أمنيـ وىويتيـ في الو 
اف السياسات الخاطئة التي مارسيا النظاـ  ( 02) المذىبيةاواالثنية الفي اليوية الوطنية الجامعة 

) إيراف, الكويت ( تسببت بحصار وعزلة سياسية الحروب التي خاضيا مع دوؿ الجوارالسابق و 
مى الدولة العراقية واألمف القومي العراقي , شبو كاممة مع العالـ الخارجي , أثرت بشكل كبير ع

كما اختزؿ النظاـ السابق مؤسسات الدولة في أعمى اليـر بفئة محددة مف المقربيف منو مما أدػ 
 . ( 03) الى انييار الدولة بمجرد انييارىـ أدػ الى تيديد مباشر لألمف القومي العراقي 

د أثرت ىي األخرػ بشكل ممحوظ عمى اما بالنسبة لظروؼ العراؽ ما بعد االحتالؿ فق
األمف القومي العراقي مف خالؿ تقسيـ الواليات المتحدة األمريكية لمنظاـ السياسي الجديد عمى 
أساس المكونات الطائفية والقومية ) شيعية , سنة , أكراد ( األمر الذؼ سبب التقسيـ التيديد 

 : (04)في
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 الوطنية العميا .عدـ وجود إجماع وطني عراقي حوؿ المصالح  -0
 ضعف اإلرادة الوطنية . -3
 ظيور األحزابالمدعومة مف الخارج وتمثيميا ألجندات غير وطنية . -2
استغالؿ الحركات المتطرفة ) داعش وغيرىا ( ليذا التقسيـ لتبرير سموكيا العدواني ضد  -1

 باقي المكونات

 : (05)لقد بررت الحكومة العراقية ىذه التيديدات متمثمة في 

 وات أجنبية عمى ارض العراؽ .وجود ق -0
 التغمغل اإلسرائيمي في العراقبإقميـ كردستاف خاصة . -3
 دور دوؿ الجوار العراقي . -2
 دور المخابرات الدولية  . -1
 عصابات الجريمة المنظمة . -2
 الصراع العربي اإلسرائيميوانعكاسو عمى العراؽ باعتباره دولة مواجية عربية . -3
العراؽ ) التزامات سالبو وضع العراؽ تحت طائمة القوانيف الدولية الضاغطة عمى  -4

 الفصل السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة (خرج العراؽ مف طائمة ىذا البند فيما بعد .

 التيديدات العسكرية واألمنية : –ب 

يمتمؾ العراؽ جيشا" ذو تاريخ قديـ قياسا" بدوؿ المنطقة وقد تراكمت لدية خبرة في 
 االاف ىناؾ عوامل وظروؼ أدت الى إنياؾ ىذا الجيش العريق منيا: , (06)التسميح والقتاؿ 

أدػ الى إنياكو واستنزافو , ومثاؿ عمى ذلؾ ما قاـ بو   خضوع الجيش لرغبة السمطة -0
سنوات مع إيراف ودفع بقواتو لقمع شعبو  في 5النظاـ السابق بزج ىذا الجيش في حرب 

 . 0660انتفاضة عاـ 
 ( اثر احتالؿ العراؽ لمكويت وكذلؾ األحتالؿالثانية خميجانييار الجيش في )حرب ال -3

وحل الجيش العراقي مف قبل الحاكـ المدني األمريكي  3002األمريكي لمعراؽ عاـ 
لمعراؽ ) بوؿ بريـ ( كل ذلؾ تسبب فيإحداث شرخ واضح في الجيش العراقي وبعد 
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س عمى حرب تنظيمو يخوض حربا" مع تنظيـ داعش وىذا العدو متمرد تمر  إعادة
العصابات التي لـ يألفيا الجيش النظامي العراقي ) تسمل الحدود , وتفجيرات السيارات 
المفخخة , واالنتحارييف , تفجيرات العبوات الناسفة وغيرىا ( مما أدػ الى إنياكو 

 بصورة آنية  .
كاف الجياز األمني في عيد النظاـ السابق يتصف بالقمع والشدة فقد كثرت السجوف  -2

واإلعدامات واالغتياالت لكل فئات الشعب منيـ المثقفيف  لسرية والمعتقالتا
وصنفت  ( 30) والمعارضيف السياسييف و التجار وقد تنوعت ميمات ىذا الجياز األمني 

الى مسميات عدة ولكنيا جميعيا كانت تصب في قمع إرادة الشعب العراقي ومراقبتو 
 وكبح حريتو في التعبير .

األمنية العراقية وبالتالي عدـ  لدػ المواطف العراقي بالتخوؼ تجاه األجيزةتولد شعور  -1
الرغبة مف التقرب مف الدوائر األمنية والتعاوف معيا وىذا بحد ذاتو يعد تيديدا" عمى 

 المستوػ األمني .
انييار الجياز األمني بعد االحتالؿ مما أدػ بالمواطف الى االعتماد عمى البدائل في  -2

. ( 30)مما سبب بروز ظاىرة انتشار األسمحة غير المرخصة بيد المواطف حفع أمنو 
 ومما لو األثر البارز في ترد ؼ األوضاع األمنية في العراؽ اذ كانت سرقة أالؼ
األطناف مف الذخيرة الحربية مف معسكرات الجيش العراقي , وسرقة مركز األبحاث 

الى شيوع ظاىرة وجود  الى فراغ قوة قاد النووية في التوثية , ىذه السرقات قادت البالد
الشركات األمنية الخاصة التي كاف يعمل بيا اآلالؼ مف العناصر األجنبية والتي 

نشر السالح غير تسميح العشائر  شكمت ميددات لألمف الوطني اذ أدخمت بعد انتشار
 ( 33) تحت مايسمى ب" مجالس الصحوة " 

 ثالثا" : أىم التحديات التي واجييا األمن القومي العراقي : 

اإلرىاب الميدد األوؿ لألمف القومي العراقي , اذ انو استيدؼ مف المصالح ووسائل  يعد
لذلؾ سعى  ( 32)عيش المواطف , التي ىي اساس التنمية ألؼ مجتمع اذ التنمية بدوف أمف 

مواقف السياسية ذات البعد المصيرؼ بيف المكونات داعش الى خمق حالة انقسامية عميقة في ال
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السياسية في العراؽ ) أحزاب , تيارات , التنظيمات السياسية األخرػ ( وىنا تأتي دور التدخالت 
أيضا" ) دوؿ , منظمات , حركات إرىابية ( في خمق حالة مف التواطؤ مع األحزاب  األجنبية

 :  (31)سياسية , وقد سعى داعش الى القياـ باألتي السياسية العراقية الفاعمة في العممية ال

 زيادة حالة االحتقاف والصراع السياسي بيف التنظيمات واألحزاب السياسية . -0
 ترويج الشعارات الطائفية وتعميقيا في ذىف السياسييف والمواطنيف . -3
 الطعف والنيل مف الرموز والشخصيات السياسية واتياميا بقضايا مخمة بالوطنية . -2
غتياؿ سياسييف مف مختمف المكونات وخصوصا" المتخاصمة سياسيا" ليتـ تبادؿ ا  -1

 االتيامات بيف األحزاب السياسية .
متناغمةأىداؼ الدوؿ المعادية لمعممية السياسية في العراؽ وتمبية طموحاتيا ببقاء العراؽ  -2

ل مما ضعيفا" وىشا" مف الناحية األمنية والسياسية كي الييدد مصالحيا في المستقب
يجعميا غير معترضة عمى عممو في العراؽ وتقوـ بتسييل عممية انتشاره وتواجده عمى 

 األراضي العراقية .
خمق مصالح تتماشى مع رغبة بعض األحزاب والتيارات السياسية في العراؽ والطامعة  -3

  .الى الحصوؿ عمى السمطة لتحقيق مكاسب او أجندات مرتبطة بالفساد اإلدارؼ والمالي
استيداؼ وتيديد حياة السياسييف الناجحيف والمشيود ليـ بالكفاءة والنزاىة لكي ال  -4

 . (32)يشاركوا في تصميـ وبناء عممية سياسية وطنية تحقق المصالح الوطنية العميا 
نفيـ مما تقدـ , ىناؾ جممة مف التحديات تواجيو العراؽ سواء عمى الصعيديف األمف 

ؤثرا" عمى استقرار وأمف العراؽ وخاصة مف الناحية السياسية في الوطني او القومي وكالىما ي
 جعمو يتسـ بالضعف او باألدؽ يصبح نظاما" ىشا"

قرار قانون األحزاب في عام / المبحث الثالث موقف الحكومة العراقية من األحزاب وا 
0215 

شيدت الساحة العراقية بعد سقوط حزب البعث المحظور عودة الحياة الحزبية , فاندفعت 
خالليا القوػ والشخصيات الى تشكيل أحزاب وتكتالت شبو حزبية حممت أسماء مختمفة لتعبر 
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وفي ظل الفوضى وضعف مؤسسات النشر  ( 33)عف رغبتيا في ممارسة العمل السياسي 
كيالت الى التعبير عف نفسيا مف خالؿ الشعارات والمسميات واالتصاؿ , اضطرت ىذه التش
 . ( 34)التي اكتظت بيا جدراف األبنية 

ظيرت األحزاب كرد فعل عمى حالة االختناؽ السياسي الذؼ خمفتو عقود مف سيطرة 
الحزب الشمولي الواحد والحرماف المطمق مف فرض العمل السياسي داخل العراؽ منذ فشل 

وطنية أواخر السبعينات , فضال" عف الفراغ السياسي ألؼ شكل مف إشكاؿ تجربة الجبية ال
والجمعية لتأسيس تكتالت  السمطة وما ترتب عمييا مف فوضى انطمقت معيا اإلرادات الفردية

.جاءت األحزاب مف منطمق الشعور بالمطالبة بحقوؽ الفئات الدينية والعرقية التي تمثميا سياسية 
ه المرحمة ىي أحزاب ما كاف ىيمنت عمى المشيد السياسي في ىذغير اف األحزاب التي 

والتي كانت  0660المعارضة الجديدة ( التي تأست خارج العراؽ بعد حرب الخميج الثانية )يسمى
حيث  3002وما عقبو مؤتمر صالح الديف في كردستاف  3003جزء مف مؤتمر لندف في 

, المجمس تمر الوطني, حركة الوفاؽ الوطنيحزب المؤ بت لجنة المؤتمر خمسة أحزاب ىي)انتخ
( اني , حزب الديمقراطي الكردستانياألعمى لمثورة اإلسالمية , حزب االتحاد الوطني الكردست

 .(35)مجمس الحكـ االنتقالي في العراؽ وشكمت ىذه األحزاب األركاف األساسية ل

ساليب األحزاب كانت نستنتج مما تقدـ , لـ تكف األحزاب تعاني ضعف في النشر وانما ا
,وىنا 3002بدائية وغير منتظمة , اذ سرعاف ما دخمت األجيزة المتطورة الى العراؽ بعد عاـ 

 :(36)باألتي  يطرح تساؤؿ حوؿ أىميةظيور األحزاب السياسية في تمؾ الفترة ,ويمكف أجماليا

لديمقراطي أصبحت األحزاب السياسية طرفا" ميما" وركنا" أساسيا" في النظاـ السياسي ا -
ويقع عمى عاتق الدولة مسؤولية جعل تشريعاتيا تحدد مكانتيا وتميد الطريق في تقرير 

 أمر مشاركتيا ألداره وظائفيا المتعددة داخل الدولة .
األحزاب السياسية عنصر أساسي وضرورؼ في النظاـ السياسي الديمقراطي مف خالؿ  -

ادرا" عمى تحمل المسؤوليات العامة مشاركة الشعب في الحياة السياسية ليكوف الشعب ق
 )شعب سياسي ( ويكوف ذلؾ تحت غطاء ومظمة القانوف السياسي .
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عمية فأف التعددية في الرأؼ واحتراـ الرأؼ األخر تـ عبر اطالؽ الحريات األساسية  -
وفي مقدمتيا حرية تأسيس األحزاب وحرية الصحافة وحرية التعبير والتظاىر السممي 

 طمبات النظاـ الديمقراطي .والتي تعد مف مت

وكانت األجواء الديمقراطية والدعوة لالنتخابات واالمتيازات البرلمانية دافع قوؼ لرغبة 
الشخصيات لمدخوؿ في المعترؾ السياسي مف خالؿ تكويف األحزاب ,وقد تميز المشيد الحزبي 

ليا عمى مقاعد بالسرعة في التطور لمشاركة األحزاب في البرلماف بعد حصو  3002بعد عاـ 
 .  (20)فيو 

, اف ظيور األحزاب بأعداد ىائمة في ظل تصاعد حجـ التناقضات يفيـ مماتقدـ 
السياسي واالجتماعية واألمنية , التي يشيدىا العراؽ تعكس لنا صورة األوضاع الفوضوية عمى 

القديمة  جميع األصعدة التي يشيدىا العراؽ مف جية وتعكس لنا صورة األحزاب المتعددة سواء
والمتشكمة حديثا" حالة الفوضى القيادية والفكرية وارتقاء المصالح السياسية فوؽ كل شي بغض 

 النظر عف الوضع السياسي واألمني الذؼ يعشيو العراؽ .

بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ تناحرت األحزاب السياسية فيما بينيا عمى صراع 
 (20)المناصب وفق صراع طائفي ونظاـ محاصصي 

كاف موقف الحكومة العراقية إماـ ىذه التطورات السياسية التي تعصف بالبمد أشارؾ 
جميع األحزاب المشاركة في السمطة , وىي الوسيمة التي حاولت الواليات المتحدة األمريكية مف 

 -3002االحتالؿ مف  خالليا ضماف تمثيل عرقي واسع داخل مؤسسات الدولة خالؿ فترة
ممثمي األحزاب الذيف تـ تعيينيـ كوزراء السمطة لملء المناصب الرفيعة مما أعطى  3000

بالمقربيف إلييـ وتوظيف الحزبيف حسب مراتبيـ في الحزب في مناصب أخرػ داخل وزارتيـ 
(23). 

بدءا" مف اإلدارة المدينة  3002اإلدارات التي حكمت الدولة العراقية بعد عاـ  أخفقت
في إدارة شؤوف البالد والسبب ىو تصارع المصالح  3002وحتى عاـ لسمطة االئتالؼ المؤقتة 

      الطائفية والحزبية والشخصية والذؼ نتج عنو عدـ االستقرار في الجانبيف السياسي واألمني
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واألزمة المالية الناتجة  3001-3002( فضال" عف خطورة األوضاع األمنية بيف عامي 22)
االقتصاد العراقي وانخفاض أسعار النفط العالمية , المصدر  في األصل عف األزمة الييكمية في

الموازنة العامة لمدوؿ العراقية وارتفاع نفقات الحرب ضد تنظيـ داعش , كل  الرئيسي إليرادات
ذلؾ انعكس سمبا" عمى الوضع السياسي الذؼ يعاني في األصل مف إشكاالت عدة وبدوره قاد 

 .(21)األمنية واالقتصادية واالجتماعية في البالد  الى نتائج وخيمة عمى مستوػ األوضاع

 -كاف إماـ الحكومة العراقية حراؾ سياسي يدور كاألتي : 

 المصمـ ظاىريا" لضماف التمثيل العرقي الطائفي 3002أوال" : خمل النظاـ السياسي بعد عاـ 

العرقية العادؿ في مؤسسات الدولة لكنو في الواقع يسمح لألحزاب السياسية ذات اليويات 
 3005 – 3002,مف الجدير بالذكر ,عاش العراؽ في الفترة مابيف  (22)الطائفية بالسيطرة عمييا

في براثف حرب أىمية طائفية وكانت جميع األحزاب الكبرػ تقريبا" ضالعة في الصراع المسمح 
الى مستوػ الذروة التي كانت  3002وعادت معدالت العنف في عاـ  (23)تمؾ األوضاع إثناء 

موجو مف اليجمات القاتمة  30ففي سنة واحدة أعمف " داعش " مسؤوليتو عف  3005عمييا عاـ 
 .(24)عمميات تحطيـ لمسجوف التي بمغت ذروتيا في اليجـو عمى سجف ابو غريب مثال"  5و

 ف ثقة الشعب بيذه األحزاب والغضب مف ادائيا الضعيف .ثانيا" : ىو تزايد ضع

حزب الدعوة , لقوػ السياسية الشيعية الكبيرة )ثالثا" : انقساـ القيادة السياسية خاصة داخل ا
 اإلسالمي , كتمة األحرار (.  المجمس األعمى

فبعد أصبحت السياسة في العراؽ تحكميا مسألتاف : الصفقات وخمق األزمات واحتكارىا 
ىي صفقات وصفيا المتحالفوف  3002انتخابات الحكومات المحمية لممحافظات في حزيراف عاـ 

بأنيا فقدت المبدئية والقيـ األخالقية واتسمت بالغدر والخيانة بمعنى انيا ماكانت مف  أنفسيـ
ر اجل برنامج ييدؼ الى خدمة المواطف وأعمار الوطف ,بل ميكافيمية اعتمدت مبدأ الغاية تبر 

 .(25)سياسي وتغمب عمى االنتماء لموطف الوسيمة والغاية ىنا مصمحة يحكميا االنتماء الكياف
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(  26,) 3002لعاـ  23بإصدار قانوف رقـ  تمثل موقف الحكومة العراقية تجاه تمؾ األوضاع
مادة تيدؼ الى تنظيـ اإلطار القانوني لعمل  30المتكوف مف   04/6/3002المؤرخ في 
اسية عمى أسس وطنية ديمقراطية تضمف التعددية السياسية وبحق المشاركة األحزاب السي

 ( 10)الواسعة في الشؤوف العامة 

كاف بنود القانوف يعتمد آليات الديمقراطية في اختيار قيادات األحزاب فقد ركز القانوف في أكثر 
" يعتمد الحزب مف مادة عمى الجوانب التنظيمية لألحزاب حيث نصت المادة السادسة منو عمى 

او التنظيـ السياسي اآلليات الديمقراطية الختيار قيادات الحزب او التنظيـ السياسي " يفيـ مف 
ىذه األمور انو يتطمب مف األحزاب اف تخمق مف نفسيا مؤسسة رصينة قادرة عمى استيعاب كل 

, وفيما يخص ( 10)التي تميزىا عف غيرىا مف األحزابىذه األمور التنظيمية التي ليا شخصيتيا 
يشترط  00-6موضوعنا حوؿ عالقة قانوف األحزاب باألمف القومي العراقي , نصت المادة 

عمى مؤسس الحزب واألعضاء عمى اف اليكوف مف أعضاء السمطة القضائية وىيئة النزاىة 
ػ ومنتسبيف الجيش وقو  والمفوضية العميا المستقمة لالنتخابات والمفوضية العميا لحقوؽ اإلنساف

األمف الداخمي وجياز المخابرات وعمى مف كاف منتميا" الى حزب اف يختار بيف االستقالة مف 
ثامنا" " وعمى األحزاب  31 –كما نصت المادة  الحزب او الوظيفة في الجيات المذكورة أنفا",

عند والتنظيمات السياسية تقديـ تعيد يتضمف التزاميا بالحفاظ عمى اليوية الوطنية وأمف الدولة 
ممارستيا ألنشطة وعالقات مع األحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية وأعالـ  دائرة 
األحزاب السياسية في حالة وجود أية نشاطات او مالحظات مف قبمو غير المخمة باألمف العاـ 

 (13)او منافية لمدستور "

ي العراؽ والذؼ كاف مف شأف قانوف األحزاب الذؼ اقره البرلماف تنظيـ عمل األحزاب ف
دارة العمل السياسي واليمكف لنظاـ حكـ ديمقراطي اف  يعد أىـ أداة تستعمل في ممارسة الحكـ وا 

 . (12)يسير بصورة جيدة دوف وجود أحزاب سياسية رصينة 

نفيـ مماتقدـ , اف تنظيـ الحياة السياسية في أؼ بمد والسيما العراؽ ضروريا" وخاصة انو 
ظل النظاـ البائد وتحت ظل الحزب األوحد وبالتالي كاف البد مف  عاش أوضاعا" قيرية في
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فكاف مف جممة ما تـ مف إجراءات ىو قانوف  3002وجود إيقونة تنظـ الحياة السياسية بعد عاـ 
 األحزاب السياسية . 

وىنا تطرح تساؤالت عدة حوؿ اآلثار والتبعات التي ينتج عف إقرار ىذا القانوف بالنسبة 
الوضع العاـ في العراؽ , وىل نجحت الحكومة العراقية بذلؾ مف خالؿ إعادة تنظيـ لألحزاب؟ و 

الحياة السياسية لمبالد ؟ وبالتالي عمى الوضع األمني في العراؽ , ىذا ماسيحاوؿ المبحث الرابع 
 اإلجابة عنو .

  0215اثر أنشطة األحزاب عمى الوضع األمني في العراق بعد عام /المبحث الرابع 

واجيت الحكومة العراقية بعد إقرارىا قانوف تنظيـ األحزاب مسائل عدة : نجحت األحزاب 
, كما (11)عمى العممية السياسية في العراؽ الشيعية السياسية وأحزاب إقميـ كردستاف بسيطرتيا 

وعدـ كفاءتيا وافتقارىا الى التعامل الصحيح مع  (12)اف ضعف قدرات األجيزة األمنية العراقية 
كما اف  (13)" عمى األوضاع األمنية في العراؽمسببات التطرؼ واإلرىاب مثل خطرا" كبيرا

الجانب األمني مف أكثر  المياديف تأثرا" بسياسات إدارة الحكـ , مما قاد الى تردؼ الوضع عبر 
 صور عدة  منيا كثرة سقوط الضحايا مف المدنييف وازدياد حاالت النزوح الداخمي واليجرة الخ

االمنية قاد الى انييارات أمنية في مناطق غرب وشماؿ 0ضعف البناء المؤسسات  اف
 .(14) الت الخطف واالغتياؿ وقتا" بعدالبالد , فضال" عف انتشار مظاىر الجريمة المنظمة وحا

ولكي نكوف منصفيف بعض الشئ, البد مف القوؿ , اف النضع المـو والتقصير عمى الحكومة   
بل البد مف توضيح ىناؾ أسباب مؤثرة سواء داخمية او خارجية لالزمة األمنية العراقية وحدىا , 
 :  (15)ؼ البالد وكاالتي 

التغيير الذؼ شيده العراؽ جاء نتيجة تدخل خارجي )الواليات المتحدة األمريكية (  -
 استعممت فيو األداة العسكرية إلسقاط النظاـ وعمل عمى حل معظـ مؤسسات الدولة

األمنية الذؼ شكل أرضية خصبة لتصاعد الفوضى عمى الصعيديف  ساتومنيا المؤس
 السياسي واألمني .
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في تشكيل مجمس الحكـ ادػ الى تقاطع مصالح القوػ  نتيجة لممحاصصو الطائفية -
في بناء الدولة مما انعكس  السياسية وضعف األداء وانعداـ بوصمة الرؤية اإلستراتيجية

 سمبا" عمى رسـ وتنفيذ السياسات العامة لمدولة ...
المالي( مغذيا" ميما" شجع كثيرا"  –اإلدارؼ –شكل تزايد مستويات الفساد ) السياسي  -

األمني المتأـز وارتبط الفساد بالمحاصصة الطائفية –عمى تصاعد الوضع السياسي 
 والحزبية طرديا".

مني وتزايد إعداد الضحايا سببت غياب المينية في تشكيل اغمب تدىور الوضع األ -
خضاعيا لممتوافقات الحزبية وانعداـ التوافق  المؤسسات األمنية لمدولة وعدـ تحييدىا وا 
بيف منظومات لمتجييز والتدريب عند التشكيل المتسرع لمعظـ القطاعات العسكرية 

يدة العسكرية واضحة المعالـ وانييار البنية وافتقارىا الى وحدة القيادة والقرار وغياب العق
 التحتية لمتصنيع العسكرؼ الوطني . 

اف التطورات السياسية في العراؽ والتي اتسمت بعدـ االستقرار السياسي خالؿ يمكف القوؿ,      
فضال" عف التدخالت الخارجية في  ىذه الفترة بسبب التغيرات المستمرة في الحكومة العراقية ,

العراقية , وكاف لمتنوع الطائفي في تشكيمة المجتمع العراقي , ولألحداث اإلقميمية أثرىا  الشؤوف 
 المباشر عمى االستقرار السياسي وخاصة بعد دخوؿ داعش اإلرىابي .  

ومحاولة الطعف فيو مثل )  3002تشكيؾ بعض القوػ السياسية بالدستور العراقي لعاـ  -
ـ المحاولة لتعديمو ساعد في أضعاؼ القناعة الشعبية ,قانوف الغاز ( وانعدا 010المادة 

بنصوصو مما أدػ الى تعطيل تشريعيا في بعض األحياف كل ذلؾ فأقـ المشكمة 
 (16)األمنية 

 موالية الدور السمبي لبعض وسائل اإلعالـ المحمي والخارجي وانسياقو وراء أجندات -
رباؾ سيئة النية عمل عمى تغذية وتفاقـ األزمات والسيما األ زمة السياسية األمنية وا 

 الرأؼ العاـ العراقي .
التدخالت الخارجية ) اإلقميمية والدولية سياسيا" وا عالميا" وامنيا" ( في شؤوف  العراؽ  -

ومحاولتيا إيجاد حمفاء في الداخل يقوموف بدور القتاؿ بالوكالة مف اجل تحقيق 
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ـ حجـ الصراع الداخمي بيف مصالحيا عمى حساب المصمحة الوطنية العراقية مما فأق
"والتخندؽ الطائفي واإلقميمي  القوػ السياسية وعقد المشيد العراقي سياسيا" وامنيا

ومغذياتو الدولية , جعل العراؽ ساحة مف ساحات الصراع لتصفية الحسابات اإلقميمية 
 والدولية .

وبقائيا عمل  وجود منظومة حكـ إقميمية بدائية تصارع مف اجل الحفاظ عمى امتيازاتيا -
 . 3002عمى تآمرىا مف اجل إسقاط تجربة البناء الديمقراطي في العراؽ بعد عاـ 

الدور اإلسرائيمي في تحطيـ أعدائيا في المنطقة ومنيـ العراؽ عمل كمحرض عمى  -
 .(20)افتعاؿ األزمات السياسية واألمنية مف اجل تفتيت دوؿ المنطقة واغراقيا 

 3001األمنية في مدف عدة غرب وشماؿ البالد منذ عاـ نتج عف ذلؾ انييار القوات 
وسيطرة داعش عمييا مما حتـ توجيو المرجعية الدينية في النجف االشرؼ بضرورة صد 
التنظيمات اإلرىابية مف خالؿ إصدار فتوػ الجياد الكفائي لتفعيل الدور الشعبي في حماية 

حزاب واضحا" عمى الساحة العراقية وذلؾ تأثير قانوف األ الوطف والمواطف , فضال" عف ,  يبدو
مف خالؿ التنظيمات الحزبية التي تـ إنشاءىا في العراؽ بعد سقوط النظاـ والذؼ أدػ الى 
زعزعة السمطة السياسية في العراؽ بسبب التنافر السياسي بيف األحزاب , كذلؾ فيـ مف خالؿ 

 ة.ما طرح عف قانوف األحزاب انو كاف يشوبو حالة مف الضبابي

يرجع الى  3002ألمنية الذؼ يشيده العراؽ حتى عاـ  نستنج مما تقدـ , اف األوضاعا
مؤثرات عدة سواء داخمية او خارجية ولكف ال يمنع ىذا مف وجود عامل مؤثر ىي الخالفات 
السياسية بيف أحزاب الحكومة , الذؼ ساعد بصورة مباشرة وغيرمباشرة عمى دخوؿ الجماعات 

ماعات المسمحة لتنفيذ مخططاتيا وأىدافيا وبالتالي انعكس بشكل كبير عمى اإلرىابية او الج
 الوضع األمني في العراؽ .

وىذا ما أكده جواد البوالني وزير الداخمية السابق بقولو " اف التراجع األمني الذؼ تشيده  
جد بعض المحافظات والعاصمة بغداد يعود بشكل رئيسي لمخالفات السياسية, األمر الذؼ او 

ثغرة " لممجاميع اإلرىابية " والجماعات المسمحة لتنفيذ عممياتيا اإلجرامية بحق الشعب " أضف 
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كما اعتبر بعض المحمميف اف لمصراع السياسي دور  (20)الى ذلؾ عدـ كفاءة القادة السياسيوف 
بقوليـ " اف الصراع السياسي انعكس  3002كبير في تدىور الوضع األمني في العراؽ منذ عاـ 

األمنية بكل صنوفيا وينسب سبب ضعف المؤسسة اآلمنة  األجيزة بشكل سمبي عمى أداء
تشكيالتيا معتبرا" اف ذلؾ مكف  العراقية الى ضعف الوالء لمحكومة وضعف المينية في كافة

 . (23)الجماعات اإلرىابية مف اختراؽ المؤسسة األمنية في الدولة العراقية " 

نخمص مما تقدـ , بالرغـ مف حجـ التحديات التي تواجو الحكومة العراقية بشكل عاـ 
روج مف والمواطف العراقي خاصة , اال انو البد مف وضع حتمية اإلصالح والحموؿ الالزمة لمخ

األزمة والدليل عمى ذلؾ استطاعت الحكومة العراقية بمساندة المرجعية دحر داعشاإلرىابي 
وتحرير أراضي العراؽ منو . اف ىذه األمواج مف االحتالؿ جعمت األمف القومي  العراقي ميددا" 
بشكل دائـ , مما انعكس عمى وضعو الداخمي مسببا" لو الكثير مف المشاكالت االقتصادية 

 والسياسية واالجتماعية والثقافية . 
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 الخاتمة
 3002ساىمت األوضاع والتطورات السياسية في العراؽ بعد سقوط النظاـ البائد عاـ 

في العراؽ عاـ  وظيور داعش 3000عمى يد القوات األمريكية وحمفائيا وخروج األخيرة عاـ 
عمى اثر احتالؿ الموصل فضال" عف وجود العديد مف المتغيرات سواء االقتصادية او  3001

االجتماعية كميا أثرت عمى الواقع العاـ في العراؽ بمافي ذلؾ الوضع األمني وبالتالي اثر ىذا 
لعبت الوضع عمى الجانب السياسي خصوصا" اف العراؽ اصبح إماـ تكتالت وأحزاب سياسية 

"كبرا" في العراؽ بينت الدراسة اف القرارات المتعمقة بقانوف األحزاب قد اتخذت بعد دراسة  دورا
 موسعة ولذلؾ خرجت بنتائج وتوصيات وأىميا :

 النتائج 

يكوف في إعادة ىيكمية األحزاب وأىمية إحداث  اف البناء التنظيمي الناجح لألحزاب -
تحوؿ في ىياكل الحزب مف ىياكل بيروقراطية تغيرات ىيكمية تتمثل في حتمية إجراء 

جامدة الى مؤسسات لمتكويف السياسي يتركز ىمومو او أىدافو حوؿ إجراء إصالحات 
 تخدـ المجتمع العراقي .

وأثاره عمى   األمنية الذؼ شيدىا العراؽ في تمؾ الفترة وبياف مخاطره مناقشة اإلشكالية -
 وأىدافو. وتمويمو المجتمعات والكشف عف منابعو ومصادر دعمو

شرائح المجتمع كاستحداث اليياكل النوعية التي  تبني إجراءات مف شأنيا إشراؾ جميع -
 أحواؿ المجتمع وتوفير الحياة الكريمة ليـ . مف شأنيا تطوير إصالح
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 التوصيات :

إيجاد حل لمتنظيمات العسكرية الحزبية التي عممت تحت أجنحة الحشد الشعبي  -
دماجيا في البنية المدنية لممجتمع وخمق منظومة أمنية وطنية تنطوؼ عمى  وخارجيا  وا 

 إنكار جيودىـ وتضحياتيـ في سبيل تحرير الوطف . وحدة القيادة والقرار ,اذ اليمكف
 منية .األجيزة العسكرية واأل توعية إفراد -
 حصر السالح بيد الدولة ومنع أؼ مظاىر مسمحة. -
احتداـ الصراع اإلقميمي والدولي , بسبب ممفات األزمة السورية وحرب اليمف ونتائج  -

االتفاؽ النووؼ بيف ايراف والغرب وغيرىا تنذر بزيادة االستقطاب السياسي إقميما" ودوليا" 
وف طويمة , مما يتطمب ترصيف البنية بصورة مستمرة , وقد تك األمنية وتفجر األزمات

السياسية واألمنية في داخل العراؽ لتحييد الساحة العراقية قدر اإلمكاف عف الوقوع في 
 حمبة الصراعات الخارجية .

 إجراء المزيد مف البحوث والدراسات حوؿ مفيـو األمف القومي في العراؽ . -
ع األمني في العراؽ واف دؿ عمى عقد المؤتمرات وتنفيذ البرنامج في بياف أىمية الوض -

شئ فأنو يدؿ عمى مدػ قوة وقدرة الحزب عمى اف يكوف مؤسسة بالمعنى الحرفي 
 لمكممة مف جية وتدعيـ الحكومة العراقية مف جية أخرػ .
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 وامش يال
األحزاب السياسية في العراؽ , مركز الرافديف لمدراسات والبحوث  أسماء فالح عبد الجبار , (0)

 . 22,ص 3002, بغداد ,  0السياسية , ط

الحزب : يعني تجمع منظـ ودائـ مف األشخاص تجمعيـ إيديولوجية معينة يسعوف مف خالؿ ىذا ( 3)
اما الحزب الحزب الى جعل إيديولوجيتيـ محل تطبيق ويحاولوف بواسطتو الوصوؿ الى السمطة ,

السياسي : ىو تنظيـ سياسي دائـ ومنظـ لقوػ اجتماعية معينة توحدىـ أيديولوجية او فكرة واحدة ىدفيـ 
: تأثير قانوف األحزاب عمى الحياة السياسية اء فيا .لمزيد مف المعمومات ينظرالوصوؿ الى السمطة والبق

 www.kerbalacss.uokerbala.iqكربالءمركز الدراسات اإلستراتيجية , جامعة  في العراؽ,

 31, ص 3002, القاىرة ,  0سعاد الشرقاوؼ , األحزاب السياسية أىميتيا نشأتيا نشاطيا , ط( 2)

 . 33, ص 3000, القاىرة ,  0ىشاـ الحديدؼ , اإلرىاب بذوره وبثوره زمانو ومكانو وشخوصو ,ط( 1)

 ,,مجمة األنوار 3002إنعاـ السمطاني , دراسة واقع األحزاب السياسية وبنيتيا التنظيمية بعد عاـ (2)
2/6/3003 www. M. ahewer.org. 

وىوا وؿ قانوف ييدؼ الى تنظيـ  0633لقد اشترط قانوف الجمعيات واألحزاب السياسية في عاـ ( 3)
سياسي ومف ضمف المواد أعطت لوزير األحزاب اشترط الحصوؿ عمى إذف الحكومة إلنشاء حزب 

وقد  0621الداخمية حق اإلشراؼ والمراقبة عمى جميع أمور وبقي ىذا القانوف سار المفعوؿ حتى عاـ 
سنة كما نص القانوف عف 05استثنى الطبقات المتعممة والموظفيف في الدولة ومف تقل أعمارىـ عف 

صدر قانوف جديد حوؿ إجازة  0625ب عمى اثر انقال 0630إسقاط الجنسية عف الشيوعييف في 
( وسمح كل راشد االشتراؾ الداخمية الى السمطات القضائية )محكمة التمييزاألحزاب ومراقبتيا مف وزارة 

بالحزب واستثنى إفراد القوات المسمحة والسمؾ الدبموماسي , لمزيد مف المعمومات ينظر : عاتكة مفمح , 
 12, ص  3003, مركز دراسات الثورة العربية , القاىرة ,  األحزاب السياسية والبناء التنظيمي

  22أسماء جميل فالح عبد الجبار , المصدر السابق , ص( 4)

 . 24, ص 3005ريتشارد ؿ. دافت , النظرية وبناء اليياكل التنظيمية , ب .ط , بيروت , ( 5)

http://www.kerbalacss.uokerbala.iq/
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 . 23المصدر نفسو , ص (6)

يقصد األمف لغويا" مف أمنو ضد الخوؼ واألمانة ضد الخيانة لمزيد مف المعمومات ينظر : ابف  (00)
,  3002, بيروت ,  1منظور أبو الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكـر ) األنصارؼ ( , لساف العرب , ط

 .  202ص

  1, االية 2سورة قريش , ج (00)

  33, اآلية  30سورة القصص , ج (03)

                    . http : // www . boatel . comبادغ األمف القومي . أسس وم( 02)

 www.aliraqi.org. 3001نيساف  33موفق الربيعي , مستشار األمف القومي العراقي ,  (01)

  030, ص 3002, دار الحكمة , لندف ,  0حسيف جاسـ الخزاعي , داعش , ط (02)

 3003, موقع مرافئ ,  3000 – 3004العراؽ أوال" , إستراتيجية األمف القومي العراقي لألعواـ  (03)
http: // www. MacAfee .org.                                                           

قبل العربي , ىانز فوف سبونيل , ما بعد الحرب وما قبل السالـ العراؽ الى أيف , مجمة المست (04)
 026, ص 3002, بيروت ,مركز دراسات الوحدة العربية ,  204العدد 

 . 026المصدر نفسو , ص   (05)

وشكمت أوؿ وحداتو بأسـ فوج األماـ الكاظـ واتخذت مف  0630تأسس الجيش العراقي عاـ   (06)
زيد مف المعمومات ينظر : لم 0624والقوة البحرية عاـ  0620بغداد مقرا" ليا وتشكمت القوة الجوية عاـ 

 . http://ar. Wikipedia . orgالقوات المسمحة العراقية 

اخطر تمؾ األجيزة ىي ) جياز األمف , األمف العاـ , االستخبارات العسكرية الميمات الخاصة (30)
وغيرىا ( لمزيد مف المعمومات ينظر : زىير كاظـ عبود , المؤسسة األمنية التي شيدىا النظاـ البائد 
http:// www. Alameda paper. Net . 

 المصدر نفسو . (30)

http://www.aliraqi/
http://ar/
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  3001, بغداد ,  0نظيـ داعش ومناخات االرتماء في العراؽ ,طفاتق حسف الشجيرؼ , ت (33)
 . 63-62ص

خطاره , ورقة بحثية قدمت ضمف  (32) مراد بف عمي زريقات , التجربة السعودية في مواجية اإلرىاب وا 
  30, ص 3002سياؽ المستوػ االستراتيجي لألمف , جامعة نايف العربية , الرياض , 

حرب المجتمعية واليات إشاعة الفوضى , دراسة منشورة في مجمة النيريف , كريـ دمحم حمزة , ال (31)
 . 3 2, ص 3001مركز النيريف لمدراسات اإلستراتيجية  , 

حايـ ممكا" وولياـ لورنس , الجيل التالي مف السمفية الجيادية , مقالة تحميمية ) مركز الدراسات  (32)
 .http:// www.csis.org                                اإلستراتيجية والدولية , واشنطف ( 

معظـ األحزاب التي أنشأت في مرحمة ما بعد السقوط النظاـ ىي أحزاب قديمة حاولت اف تعيد   (33)
ي ) الحزب الشيوعيل الجديد مف عائالت أنصارىا مثلصالتيا مع أعضاءىا القدامى وكسب تعاطف الج

( لمزيد الوطني الديمقراطي, حزب االستقالؿ, حزب االشتراكيالعراقي, حزب الدعوة اإلسالمي, حزب 
 .03مف المعمومات ينظر : انعاـ السمطاني ,المصدر السابق ,ص

 . 22المصدر نفسو , ص (34)

 . 0 3لمزيد مف التفاصيل ينظر: إنعاـ السمطاني , المصدر السابق , ص   (35)

 . 0, المصدر السابق , صتأثير األحزاب عمى الحياة السياسية في العراؽ ( 36)

سجمت المفوضية العميا لالنتخابات عدد األحزاب والتنظيمات السياسية التي تمارس العمل الحزبي  (20)
بينيما  134المجموع  3002تنظيـ سياسيا" بمغ نياية عاـ  316حزبا" و 23ما يقارب  3002في عاـ 

حزب ( لمزيد مف التفاصيل  –تجمع  –حركة  –تيار  –) جبية  تنظيـ سياسي والباقي مابيف 316
  . 3001,ينظر : عمي غالب , دراسات حوؿ مستقبل العراؽ , مجمة العواصف العربية

http:// www. Alnoor.se.                                                                   

(31)http:// Abuser newspaper . com. 

(32)http:// www. Almadapaper. Net. 
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األمني , مركز الدراسات  –عراؽ عمى مفترؽ طرؽ : ورقة سياسات اإلصالح السياسي  (22)
 .http:// www. Karbala's. Vokerbala. Ed 3003اإلستراتيجية , جامعة كربالء , 

التي كانت متوفرة في لـ تتـ االستفادة مف المعمومات األمنية واالستخبارية  3002بعد عاـ  (21)
سجالت النظاـ السابق لمتنظيمات المحظورة المتطرفة وبناء قاعدة بيانات متكاممة بل تعمد األمريكاف 
السماح بحرؽ ونيب ىذه السجالت والسبب األخر ىو عدـ وجود أجيزة دولة استطاعت اف تؤسس 

تعامل معو لمزيد مف لنظاـ معموماتي كفء لمنح صانع القرار صورة واضحة عف العدو الذؼ ي
,  مركز حمو رابي لمبحوث  3المعمومات ينظر : مجموعة مؤلفيف , داعش ايكولوجيا التمدد , ط

 .  60, ص 3003والدراسات اإلستراتيجية , 

  3003/ 6/3األزمات الدولية ,النظاـ السياسي في العراؽ بحاجة إلصالح جذرؼ ,  (22)

http:// www. Alameda paper.net.                                                        

 .مايكل نايتس , معيد واشنطف ,أحزاب العراؽ نشأتيا ودورىا في تشكيل المستقبل (23)

                                                                http://www.washington.org  

(37) lraqmp Ahmed al- alwan:Arrte in Deadly Ramada Raid bbc.23 
December 2013 .http://www.bbc.com  

 .www. Almdapaper.netإشكالية األزمة السياسية في العراؽ , (25)

وتأخر تنفيذه  3002مف الجدير بالذكر , اف قانوف األحزاب العراقي تـ إقراره عمى الورؽ منذ عاـ  (26)
 .لمزيد مف المعمومات  ينظر : إيماف فارس , قانوف األحزاب العراقي 3002حتى عاـ 

 http:// www. NewSabah.com.                                                            

 www. Baytarhikma.ia 3004/ 01/2قانوف األحزاب السياسية, بيت الحكمة ,  (10)

 04إنعاـ السمطاني , المصدر السابق ,ص (10)

 . 3002لسنة  23ايماف الياشمي , مالحظات حوؿ قانوف األحزاب السياسية رقـ  (13)

                                                                      .www. newsabah.com 

 . 04انعاـ السمطاني, المصدر السابق, ض (12)

http://www.washington.org/
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لـ تمتـز مؤسسات الدولة المعنية واألحزاب السياسية بتطبيق الدستور الذؼ نص " تتكوف القوات  (11)
المسمحة العراقية واألجيزة األمنية مف مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنيا وتماثميا دوف تمييز او 

ر ليا في تداوؿ السمطة " إقصاء وتخضع لقيادة السمطة المدنية وال تتدخل  في الشؤوف السياسية وال دو 
وبخصوص منع تشكيل الميمشيات أشار" يحظر تكويف ميمشيات عسكرية خارج إطار القوات المسمحة "  
واعتمدت في إعادة بناء القوات المسمحة وتشكيل الجيش باألساس عمى دمج مجاميع مف الميمشيات 

اؿ سكوتي , الفشل السياسي في  التابعة لألحزاب الشيعية لمزيد مف المعمومات ينظر : غازؼ فيصل
 . 3006/  3/  34العراؽ وعالقتو باختالؿ البنية الدستورية , مركز الجزيرة لمدراسات , 

Studies. Aljazeera.net.                                                                     

فرؽ عاممة أؼ  2ريكي لـ يكف يضـ سوػ اف الجيش العراقي في بداية تأسو بعد االحتالؿ األم (12)
الف جندؼ وال يممؾ رئيس الوزراء القائد العاـ لمقوات المسمحة ووزراء الدفاع أؼ سيطرة عمى  20حوالي 

القوات المسمحة الكردية ) البيشمركة ( التي تعتبر جزء مف الجيش العراقي ويتـ تمويميا مف قبل الحكومة 
ات ينظر : تقرير فشل سمطوؼ في العراؽ , والميمشيات أمضى سالحا" مف الفيدرالية , لمزيد مف المعموم

 .http:// www. Alquds.co.uk 3002/ 32/00الدولة , القدس العربي , 

 32/4/3004وليد كريـ الناصرؼ , األحزاب السياسية في العراؽ مابيف النجاح والفشل , (13)
http://www. Kitabal.com. 

األمني , مركز الدراسات  –العراؽ عمى مفترؽ طرؽ , ورقة سياسات اإلصالح السياسي  (14)
  3003اإلستراتيجية ,جامعة كربالء , 

 . 0إشكالية األزمة السياسية في العراؽ , المصدر السابق , ص(15)

 .0ص نفسو, المصدر (16)

 . 023المصدر السابق , ص  كريـ دمحم حمزة , (20)

 عالء اليوسف , صراع السياسييف سبب تدىور األمف بالعراؽ (20)

http://wwwAljazeera. Net.  

 ,إحساف ألشمرؼ , صراع السياسييف سبب تدىور األمف بالعراؽ (23)

http:// www. Aljazeera.net                                                               

 

http://www/
http://www/
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 قائمة المصادر :
 اوال: القران الكريم :

  1, االية 2سورة قريش , جػ 0

  33, اآلية  30سورة القصص , ج ػ3

 ثانيا" : الكتب :
 . 3002,بيروت ,  1ابف منظور , ابو الفضل جماؿ الديف بف مكـر األنصارؼ , لساف العرب , طػ 0

  ,الجبار , األحزاب السياسية في العراؽ , مركز الرافديف لمدراسات والبحوث السياسيةأسماء فالح عبد ػ 3
 . 3002, بغداد ,  0ط

 . 3002, دار الحكمة , لندف ,  0حسيف جاسـ الخزاعي , داعش ,طػ 2

 . 3005ريتشارد ب. ؿ. دافت, لمنظرية وبناء اليياكل التنظيمية , ب, ط ,بيروت, ػ 1

 .3002, القاىرة ,  0األحزاب السياسية أىميتيا  نشأتيا نشاطيا , ط سعاد الشرقاوؼ ,ػ 2

 . 3003عاتكة مفمح ,األحزاب السياسية والبناء التنظيمي , مركز دراسات الثورة العربية , القاىرة , ػ 3

 . 3001, بغداد , 0فاتق حسف الشجيرؼ , تنظـ داعشومناخاف االرتماء في العراؽ , طػ 4

 . 3000, القاىرة ,  0, اإلرىاب بذوره وبثورة زمانو ومكانو وشخوصو , طىشاـ الحديدؼ ػ 5

 , مركز حمو رابي لمبحوث والدراسات اإلستراتيجية, 3مجموعة مؤلفيف , داعش ايكولوجيا التمدد , طػ 6
 . 3003بغداد , 

 ثالثا" : البحوث :
  ,مركز الدراسات اإلستراتيجية األمني ,–العراؽ عمى مفترؽ طرؽ , ورقة سياسات اإلصالح السياسي ػ 0

 . 3003جامعة كربالء , 

خطاره , ورقة بحثية قدمت ضمف سياؽ  مراد بف زريقات , التجربة السعودية في مواجية اإلرىابػ 3 وا 
 . 3002المستوػ االستراتيجي لألمف , جامعة نايف العربية , الرياض , 
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كريـ دمحم حمزة , الحرب المجتمعية واليات إشاعة الفوضى , مجمة النيريف لمدراسات اإلستراتيجية , ػ 0

3001 . 

 20ىانز فوف ستونيل , مابعد الحرب وماقبل السالـ العراؽ الى ايف , مجمة المستقبل العربي , العدد ػ 3
 . 3002, بيروت , مركز الدراسات الوحدة العربية , 
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