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  ملخص البحث:

وعىل الرغم من االهمية الكب�ة للمقومات االقتصادية االدارية والسياسية لبناء الدولة، اال ان  
ضعف املقومات املذكورة، وبعد تبني البحث املنهجية  العديد من الدول و منها العراق تعا� من 

العلمية  لتحليل املوضوع من خالل وضع االطارين النظري و العميل له وصل اىل ان يطلق البحث من  
فرضيات عدة منها، للمقومات االقتصادية االدارية والسياسية دور كب� بل تحدد مستوى بناء الدولة  

راق مستواها ضعيف جدا م� جعل مستوى بناء الدولة مستوى ضعيف  وان املقومات املذكورة يف الع
وصل البحث اىل عدة استنتاجات تؤكد صحة الفرضيات منها، هناك عالقة قوية ب� املقومات   قد و  .جدا

املذكورة وبناء الدولة وذلك من خالل املؤرشات الدولية الخاصة بهذا املجال، وفي� يخص العراق تب� 
عف شديد يف مقومات الدولة بالتايل له مستوى ضعيف جدا يف بناء الدولة، اذ بلغ  انه يعا� من ض

) عامليا من  ٣م وانه ضمن الدول غ� املستقرة وبرتتيب (٢٠١٧) لسنة  ٪٨٫٩مستوى حكم الرشيد (
    .)عامليا١١حيث انعدام االستقرار وانعدام السالم كذلك ضمن الدول الفاشلة برتتيب (

  
  :پوخت�ى تو�ژین�وە

 ت��و ەد یاتنانیبن یكانیی�اریو رام ��یكارگ ی�ئابوور ەادیبون
 ) ٢٠١٧- ٢٠١٣( ەیماو  ۆب ەو �نۆ�یك�ل یس�یك راق�ع
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  ەی و �ب  شت�گ یو كرادار  یر یۆ ت ەیو �چوارچ ی دانان �یگ�ر  � ل �ك� ت�باب یكار ی ش ۆب یزانست یواز �ش
و   ��یكارگ ی�ئابوور ەادی، بون�وان �ل  تی ب ك �ی��نیگر  ند�چ �ی شتی رهاوەد �ك ەو �نیژ �و ی ت �ك

  � ل �ادانیبون و�ئ ەو  كاتەدیارید ت��و ەد یاتنانیبون  یئاست كو��ب �ی� ه انەیور � گ ۆ�یر  كانیی�اریرام
 . ت� ب وازال  رۆ ز  شی ت��و ەد یاتنانیبون  ی ئاست ەكردوو   یوا �ك  ەالوارز  ر ۆ ز  انیئاست راق�ع

،  � وان�ل كاتە د كان��نیگر  ی دروست ییاین �د  � ك ك�نجام�رئەد ند� چ�ب یشتووە �گ ە و �نیژ �تو  ئةم
  ە ر ەو � پ �یگیر �ل ش� م�ئ �ی�ه تدا��و ەد یاتنانیو بون  كانەادیبون وان�ن �ل ز �ه� ب یكیی� ندەو �یپ
  � ل  �ی�ه رۆ ز  یكی�الواز �ك وت�ركەد راق�ع �ب تەبار �، سەبوار  م�ب ت�بیتا یكانی� ت��و ەود�ن

  دا �یباش ت یان� حوكم یئاست �، كت��و ەد یاتنانیبن �الواز ل رۆ ز  یپاشان ئاست ت��و ەد یكانەادیبون
)  ٣(یند�زبیر �ب ڵسا مان�ه ۆب � كانەر یگیناج �ت�ولەد ەیو �چوارچ �ل ەو  ٢٠١٧ �یسا �ل ە) بوو ٪٨٫٩(
  س ەر �ه �ت��و ەد �ل روها�هەو  یئاشت یبوون� و ن یر یگیج یبوون �ن یروو  �ل هانیج یئاست�ل

  .هاندایج  �) ل ١١(  یند�زبیر�ب �كانەهاتوو 
 

Abstract 
The Economic, Administrative and Political Fundamentals of State-building 

Iraq as a Case Study for the period (2013-2017) 
Despite the great importance of the economic, administrative and political 

fundamentals of state-building, many countries, including Iraq, suffer from the 
weakness of the mentioned fundamentals. Hence, the research adopted the scientific 
methodology to analyze the subject by setting the conceptual and applied 
frameworks based on several hypothesis, including that the economic and 
administrative fundamentals have a significant role, even it determines the level of 
state –building and the levels of these fundamentals mentioned in Iraq are very weak, 
which made the level of state-building in Iraq very weak. 

   This research reached several conclusions confirming the validity of the 
hypothesis among them is that there is a significant relationship between the above-
mentioned fundamentals and state-building through international indicators for this 
field. The level of good governance in Iraq reached (8.9%) in 2017 and it is among 
the unstable countries and rank (3) globally in terms of instability and  lack of peace 
as well as among the failed countries ranking (11) globally. 
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  تمھيد
حيث ان بناء دولة قوية  ،اصبح للمقومات االقتصادية االدارية والسياسية دورا كب�ا يف بناء الدولة

وناجحة من الناحيت� السياسية واالقتصادية تحتاج اىل املقومات االدارية والسياسية وبدونها ال �كن  
بناء دولة ناجحة مستقرة وبذلك تحاول كل الدول املتقدمة والناشئة العمل عىل املقومات املذكورة من  

وان   ،قات (االستقرار) السياسية الداخلية والخارجيةخالل م�رسة الحكم الرشيد او الجيد وكذلك العال 
للحكم الرشيد اهمية كب�ة يف الحياة االقتصادية واالجت�عية والسياسية للدول وتهتم بها عدة 

منها الربنامج اال�ا� لالمم املتحدة والبنك الدويل من   ،مؤسسات الدولية ولها تقارير دورية سنوية
) وكذلك الحال بالنسبة لالستقرار السيايس الداخيل والخارجي والتي  WGI(خالل مؤرش الحوكمة العا� 

) اضافة اىل تقوية اداء الدولة  GPIتعتمدها معهد االقتصاد والسالم من خالل مؤرش السالم الدويل (
وان النتائج االيجابية   ،) FSIالتي تعتمدها صندوق السالم العاملي من خالل مؤرشات الدول الهشة ( 

ت واملؤرشات املذكورة لها دورا كب�ا يف تحقيق التنمية  املستد�ة ويف تحقيق االمن والسالم  للمتغ�ا
فبناء الدولة الناجحة او القوية احد اهم قضايا بالنسبة للعا� اجمع ألن بناء   ،ومن ثم يف بناء الدولة

لفقر اىل املرض  الدولة الضعيفة او الفاشلة تخلق العديد من املشاكل الدولية املتسلسلة من ا
فازداد االهت�م ببناء الدولة بعد تفكك االتحاد  ،)٣٥ ،٢٠٠٧ ،واملخدرات واىل االرهاب(فوكوياما

  . عليه تم اختيار ها املوضوع  ، م٢٠٠١سبتمرب  ١١م وبشكل اكرب بعد احداث ١٩٩٠السوفيتي سنة 
  

    : مشكلة البحث
االدارية والسياسية يف بناء الدولة الناجحة واملستقرة  رغم االهمية الكب�ة للمقومات االقتصادية 

اال ان العراق تعا� من ضعف شديد يف املقومات املذكورة م� اثرت سلبا عىل   ،ويف عمليات التنمية 
الحياة االقتصادية واالجت�عية والسياسية وتأكلت كل املجهودات واملساعي من اجل التنمية  

  .واالستقرار
  

    :اهمية البحث
واهميته   ، من اهمية البحث يف بناء الدولة القوية والتي بدونها ال ترتقى املجتمعات والشعوبتك

  . يف دور املقومات االقتصادية االدارية والسياسية يف بناء وتقوية الدولة 
  

    :فرضية البحث
  : يفرتض البحث بان

 . للمقومات االقتصادية االدارية والسياسية دورا كب�ا يف بناء الدولة  - ١
قومات االقتصادية االدارية والسياسية عالقة قوية مع مستوى الدولة من حيث التنمية  للم - ٢

 .واالستقرار
ان املقومات االقتصادية االدارية والسياسية لها مستوى ضعيف جدا يف العراق م� جعل منه    - ٣

 . ضمن قا�ة اسوأ الدول 
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    :هدف البحث
يهدف البحث اىل التعرف عىل املقومات االقتصادية االدارية والسياسية لبناء الدولة ومن ثم  

  . ورة ووفق املؤرشات الدولية معرفة مستوى بناء الدولة يف العراق وفق املقومات املذك
  

    : منهجية البحث
تم االعت�د عىل املنهج الوصفي لدراسة االطار املفاهيي والتحليل الكمي واالستقرا� لجانب  

  . العميل
  

    : نطاق البحث
  ) ٢٠١٧-٢٠١٣مكانيا العراق وزمانيا للمدة (

  
    :هيكل البحث

املبحث االول يتناول االطار املفاهيمي للبحث واملبحث الثا�   ،يتكون هذ البحث من ثالث مباحث
اما املبحث الثالث واالخ� يتناول تحليل   ، ترتيب الدول وفق املقومات االقتصادية االدارية والسياسية

  : ) وكاال�٢٠١٧-٢٠١٣املقومات االقتصادية السياسية واالدارية يف دولة العراق للمدة (
  . املفاهيمي للبحثاملبحث االول: االطار 

  . ترتيب الدول وفق املقومات االقتصادية االدارية والسياسية : املبحث الثا�
تحليل املقومات االقتصادية االدارية والسياسية لبناء الدولة يف العراق للمدة   :املبحث الثالث 

)٢٠١٧-٢٠١٣   .(  
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  المبحث االول  

  االطار المفاھيمي للبحث 
اوال تعريف املقومات االقتصادية االدارية    :املفاهيمي للبحث من ثالث فقرات وهييتكون االطار 

ثالثا   ،ية والسياسية لبناء الدولة داروالسياسية وبناء الدولة، ثانيا مكونات املقومات االقتصادية اال 
  مؤرشات املقومات االقتصادية االدارية والسياسية وكاال�:

  
  :التعاريف -اوال

عبارة عن مجموعة من   :وبناء الدولة اىل مقومات اقتصادية عدة �كن تعريفها بانهايحتاج انشاء 
الخواص واالسس االقتصادية املتعددة التي تساهم يف تقييِم مستوى اقتصاد دولة ما وتقدم الدعم  
 القتصاد الدولة عن طريق تنمية قطاعاتها االقتصادية ك� تساهم يف تحديد مرتبتها اقتصاديا ضمن دول
العا� ب� املتقدمة واملتخلفة وكذلك مستواها ب� الدول الناجحة والفاشلة وب� دولة مستقرة وغ�  

و�كن تقسيم تلك املقومات   ،مستقرة من حيث االستقرار ومن حيث مص�ها ب� البقاء والزوال
واالقتصادية الكلية  واالسس املذكورة اىل اربع مقومات اقتصادية رئيسة وهي الطبيعية والبرشية 

  . واالدارية السياسية وما يخصنا يف هذا البحث هي املقومات االدارية والسياسية
وبالنسبة للمقومات االقتصادية االدارية والسياسية تعني نوع االنظمة االقتصادية االدارية  

رشعية والعدالة  والسياسية التي تحدد نوع الحكم ومستوى الحكم الرشيد القادر عىل ادارة املجتمع بال
كذلك نوع العالقة السياسية الداخلية والخارجية (االستقرار)   وادارة املوارد االقتصادية بكفاءة و فاعلية

  . ب� دول مستقرة و أخرى غ� مستقرة ومن حيث االداء ب� ناجحة او فاشلة او ب� قوية  او ضعيفة
ؤسسات القا�ة وبناء مؤسسات جديدة  اما بناء الدولة بالنسبة للدول املستقلة يعني تقوية امل 

او تقوية القدرة املؤسساتية للدولة القادر عىل تحقيق   )١( فاعلة وقادرة عىل البقاء واالكتفاء الذا�
اي مأسسة السلطة والدولة للقيام بوظائفها االقتصادية  )٢( العدالة والتطور والتقدم وتحظى بالرشعية

اما بناء الدولة بالنسبة لالقاليم والشعوب غ�   ، ءة وفاعليةواالجت�عية والسياسية واالمنية بكفا
  . املستقلة تعني انشاء الدولة واالستقالل

  
�كن تلخيصها يف الحكم  :لبناء الدولة مكونات املقومات االقتصادية االدراية والسياسية -ثانيا

    :الرشيد والعالقات (االستقرار) السياسية الداخلية والخارجية وادء الدولة وكاال�

 . الحكم الرشيد (نوع الحكم واالدارة)  -١

 . العالقات (االستقرار)السياسية الداخلية والخارجية -٢
 

النظام العاملي ومشكلة الحكم واالدارة يف القرن الحادي والعرشين ، ترجمة :   –فرانسيس فوكوياما ، بناء الدولة  )١(
  .١١، ص ٢٠٠٧، العبيكان ، الرياض ،   ١مجاب االمام ، ط

، مركز االمارات للدرسات   ١ة العربية ، طميلود عامر حاج ، بناء الدولة وانعكاساته عىل الواقع الدولة القطري) ٢(
  .  ٢٢، ص ٢٠١٤والبحوث االسرتاتيجية ، ابو ظبي ، 
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 . اداء  الدولة (ب� النجاح والفشل)  -٣
   

 :واالدارة)الحكم الرشيد (نوع الحكم   -١
حيث ان بناء نظم سياسية قادرة عىل حفظ  ،يلعب نوع الحكم واالدارة دورا هاما يف بناء الدولة

القيم السياسية االساسية منها الحرية والعدالة واملساواة وكذلك تأسيس النظام القانو� واالداري  
ء دولة قوية من النواحي الكفوء والفعال يف االنتاج والتنمية واملستجيب ملطالب الشعب تضمن بنا

فمن خالل بناء مؤسسات قانونية تأ� �ط من الحكم اىل   ،االقتصادية والسياسية والقانونية واالدارية
الوجود تتسم بالرشعية من قبل الشعب و�كن وضع اليات للمساءلة ويستجيب ملطالب الشعب من  

م الرشيد التي تحظى باالهت�م الكب�  فكلها من مبادىء او عنارص الحك )١( خالل مبدأ سيادة القانون
  . لدى جميع املؤسسات السياسية واالنسانية واالقتصادية الدولية

ان عملية الحكم يف اي مجتمع بشكل عام عبارة عن مجموعة من الطرق والقواعد املختلفة  
وان الحكم يف هذا العرص يشمل   ، لتسي� االع�ل املشرتكة من قبل االفراد واملؤسسات العامة والخاصة

الدولة والقطاع الخاص واملجتمع املد� لكل منها دور يف االداء السيايس واالقتصادي واالداري ليشكل  
الحكم الجيد او الرشيد، فالحكم الرشيد يختلف باختالف املدارس واالفكار و�كن تعريفها بانها عبارة  

عن طريق اسلوب محدد واليات متفق عليها وذلك بوجود  عن مبادىء العامة تطبق يف الواقع العميل 
مؤرشات محددة لكل مبدأ من اجل تحقيق املصلحة العامة للمجتمع واملساهمة يف التنمية  

او نظام الحكم القائم لخدمة مصالح الشعب والتي تعترب السلطة والقيادة وظيفة يف   )٢( املستد�ة
فاءة والقدرة عىل متطلبات الشعوب وحاجاتها وسياساتها الخدمة العامة وتتخذ منها منصة الثبات الك

وان يتصف بالقدرة عىل دمج املجتمع يف السلطة والحكم واملشاركة وان يتمتع  ،بالعدل واملساواة
، وهناك عدة مؤسسات دولية تهتم بنوع  )٣( باستمرار بالرغبة الشعبية اساسها االنتخاب الشعبي النزيه

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والربنامج اال�ا� لالمم املتحدة التي  الحكم والحكم الرشيد منها 
اسلوب م�رسة السلطة يف   :فيعرفها البنك الدويل بانه ،تنرش بيانات دورية دولية حول الحكم الرشيد

التي من  او عبارة عن التقاليد واملؤسسات ) ٤( ادارة املوارد االقتصادية واالجت�عية للبالد من اجل التنمية
، ك� ان الربنامج اال�ا� لالمم  )٥( خاللها تتم م�رسة السلطة يف الدولة من اجل الصالح العام

 
) ،  ٣مجلة جامعة التنمية البرشية ، املجلد (انور محمد فرج محمود ، دور املجال العام يف ترسيخ الحكم الرشيد ، ) ١(

  .  ٧٠، ص ٢٠١٧) ، السلي�نية ، ١العدد(
)،  ١)، العدد(٣مجلة جامعة التنمية البرشية ، املجلد () حسن الساعوري ، اثر املجتمع املد� عىل الحكم الراشد ، ٢(

    .  ٣١، ص ٢٠١٧السلي�نية ، 
سامر مؤيد عبد اللطيف ومحمد جاسم محمد وصائب محمد ناظم ، املقرتب الرقمي للحكم الرشيد ، مجلة الباحث  )  ٣(

  .  ٣٠٨، ص ٢٠١٧) ، ١١)، العدد (١٩املجلد (، جامعة كربالء ،  
حس� خلف الزركوش وسناء حس� خلف الزركوش واالء احمد عبد ، دور الحوكمة الرشيدة يف تحقيق التنمية ،  )  ٤(

  .  ٣٦٧، ص ٢٠١٧) ، ٦٩) ، العدد (١٣مجلة الفتح ، جامعة دياىل ، مجلد (
(5)  (Word Bank , Governance Development in Practice , Word Bank Publication , Washington , 



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابع) العدد (لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٨٣ 
  

م�رسة السلطات السياسية واالقتصادية واالدارية لتحس�   :يعرف الحكم الرشيد بانه  )UNDPاملتحدة(
لتي يقوم املواطنون من  شؤون املجتمع عىل كافة املستويات وتشمل االليات والعمليات واملؤسسات ا

خاللها بالتعب� عن مصالحهم والسعي اليها وم�رسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم ومعالجة 
 . )١(اختالفاتهم

و�ثل اليوم جزءا من توافق  اصبح موضوع الحكم الرشيد �ثل أهمية كب�ة عىل املستوى الدويل، 
ان الحكومات لن تدخر جهدا يف تعزيز  إعالن األمم املتحدة عىلاالراء يف االمم املتحدة، وينص 

وتعميم سيادة القانون فضالً عن احرتام جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية املعرتف  الد�قراطية 
بها دولياً �ا يف ذلك الحق يف التنمية، ويرتبط نجاح أو فشل جهود أي دولة يف تعزيز التنمية البرشية 

حت�ل توجهها نحو هذا النهج ارتباطا وثيقاً بطبيعة وجود الحكم الرشيد ويشكل اقامة بيئة  أو حتى ا
ويتكون الحكم الرشيد من ثالثة اضلع او   ،)٢( سليمة للتنمية اإلقتصادية واالجت�عية والبرشية املستد�ة

ها ابعاد السياسية  املؤسسات العامة (الحكومة) والقطاع الخاص واملجتمع املد� ك� ان ل : فواعل وهي
يف ح� البعد   ،فالبعد السيايس يتمثل �دى رشعية السلطة العامة  ، واالدارية واالقتصادية واالجت�عية 

سليمة ورشيدة بعيدة عن الضغوطات   االداري يعني كيفية تنفيذ السياسات العامة وفق فنون ادارية
ما البعد االقتصادي واالجت�عي فلها عالقة  ا ، السياسية ويحتاج هذا اىل املشاركة والشفافية واملساءلة

بالسياسات العامة وتؤثر عىل نوعية الحياة املادية واملعنوية للسكان بحيث تتحق العدالة يف توزيع  
املوارد االقتصادية والخدمات العامة ب� افراد املجتمع كذلك تحس� االداء االقتصادي واملساهمة  

  .)٣(كل هذا من خالل االستخدام العقال� للموادر االقتصادية  ،الفعالة يف التنمية املستد�ة
  
 : العالقات (االستقرار) السياسية الداخلية والخارجية -٢

الداخيل والخارجي وبدون هذه   تحتاج املجتمعات الحديثة اىل عالقات سلمية وقوية يف الشأن� 
الداخيل وال عىل مستوى الخارجي و يرتتب عىل  العالقات ال يتحقق االستقرار السيايس ال عىل املستوى 

ويعد االستقرار   ، عدم االستقرار السيايس اثار سلبية عىل الحياة االقتصادية والسياسية واالمنية والثقافية
مدى �اسك  ويعني باالستقرار الداخيل  ،الداخيل رضورة ملحة إلنشاء االمة واملجتمع وبالتايل الدولة

ولة وترابطهم في� بينهم من جهة، وفي� بينهم وب� السلطة من جهة ثانية،  فئات املجتمع داخل الد
يضمن ثبات هذه الدولة ومجتمعها امام التقلبات  بشكل وب� مؤسسات السلطة من جهة ثالثة، 

 
1994, xiv . 

احمد حمدي احمد ، الحكم الرشيد واشكالية ادارة ال�وة النفطية يف العراق (دراسة تحليلية) ، مجلة الجامعة  ) ١(
  .  ٤٩٨، ص ٢٠١٧) ، بغداد ، ٢-٣٨العراقية ، الجامعة العراقية ، العدد (

اي� الحكم الرشيد ودورها يف تنمية املوارد البرشية بوزراة الداخلية الفلسطينية ،  )  مصطفى موىس ابو حس� ، مع٢(
  . ١٥، ص ٢٠١٧رسالة ماجست� (غ� منشورة) يف ادراة الدولة باكاد�ية االدارة والسياسة للدراسات العليا ، الغزة ، 

دراسة  –يف املؤرشات الساسية واالقتصادية دراسة تحليلية  –) عرباوي مصعب ، واقع الحكم الرشيد يف الدول العربية ٣(
) ، رسالة ماجست� (غ� منشورة) يف العلوم السياسية املقدمة اىل مجلس كلية الحقوق  ٢٠١٤-٢٠٠٠حالة الجزائر (

  .   ٢٨-٢٧، ص ٢٠١٥والعلوم السياسية بجامعة محمد خيرض ، بسكرة ، 



  ) ٢٠١٧-٢٠١٣العراق حالة دراسية للمدة (: املقومات االقتصادية االدراية والسياسية لبناء الدولة
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يف حالة توفر ذلك يف دولة معينة تصف هذه الدولة بانها تتمتع   ،واملتغ�ات املختلفة كوحدة مت�سكة
والوحدة الوطنية بدورها هي اساس وجود واستمرار الدولة، فالدول التي تفقد او   بوحدة وطنية 

وان بناء عالقات  ،)١( تتعرض وحدتها الوطنية لالهتزاز تزول او تهزم وتفقد مكانتها وسيادتها الداخلية
سياسية داخلية سليمة واالستقرار السيايس يف هذا العرص اليتم عن طريق القوة العسكرية رغم  

 السياسات جميع عىل االعت�د عىل الدول لذلك ،االساس ميتها بل عن طريق القوة الناعمة بالدرجةاه
 االسايس لالستقرار واملصدر  الدافع املجتمع فئات جميع  تجعل  والتي والثقافية واالجت�عية االقتصادية

وبدونه    )٢( السلطة الحاكمةبينهم وب�  ،السيايس ويحصل عن طريق الثقة املتبادلة ب� افراد املجتمع
وما ان فقدت الدولة استقراراها  ، ال�كن انشاء الدولة ويف حالة انشاءها فانها لن تكون قوية ومستقرة

وهناك تجارب كث�ة تثبت اهمية ورضورة وجود   ،الداخيل فتفقد معها سيادتها الداخلية والخارجية
و�كن اثبات هذا االمر من خالل   ،ستقرار الداخيل عالقات سياسية سليمة وقوية للشأن الداخيل  اي اال 

السلبية لرتدي االوضاع االقتصادية والسياسية واالجت�عية واالمنية يف عدد من الدول العربية   بيان االثار
م بعدما فقد العراق استقراره الداخيل  ٢٠٠٣بعد الربيع العر� وكذلك بالنسبة للعراق بعد احداث سنة 

حدة الوطنية وسوء العالقات السياسية الداخلية ب� افراد املجتمع وب� االحزاب اي بعد اهتزاز الو 
الظروف االقتصادية والسياسية واالجت�عية واالمنية   السياسية بينهم وب� السلطة م� ادى اىل تردي

  ، القتصاديةاىل التنمية ا وذلك رغم زيادة وك�ة االيرادات العامة للحكومة اال انها � تؤد  )٣( والثقافية
 . )٤(وبهذا يعد االستقرار الداخيل رضورة ملحة إلحداث عملية التنمية االقتصادية

كل املجتمعات او الدول تحتاج اىل  اذ ان ،وكذلك الحال بالنسبة للعالقات السياسية الخارجية
وتربز رضورة هذا النوع من   ،عالقات خارجية سلمية مع دول العا� وخاصة الدول املجاورة لحدوده

السياسة لدول الحبيسة اي تلك التي ليس لها مسالك بحرية مع العلم الخارجي بل محاطة بريا بدول 
املجاروة فتلك البد لها من رسم عالقات اقتصادية وسياسية وامنية ايجابية مع الدول الجوار واال تنحرص 

لذا فان وجود عالقات  ،مجمل حياة املجتمع والدولة وتنقطع عن العا� الخارجي وهذا مايؤثر سلبا عىل
خارجية سلمية رضورة لتحقيق االستقرار الخارجي وبدون هذا االستقرار ال�كن الدخول يف عالقات 

وان تحقيق االستقرار الخارجي هدف يسعى اليه جميع البلدان وذلك ملا له من اثار   ،السياسية الدولية 
  . والسياسية واالجت�عية كب�ة عىل الحياة االقتصادية

حيث ان االستقرار الداخيل يساعد تحقيق   ،احده� عىل االخر  وان االستقرارين املذكورين يؤثر  

 
، عىل املوقع االلكرتو�  ) شاهر الشاهر ، االستقرار السيايس معاي�ه ومؤرشاته  ١(

http://www.dampress.net/mobile/?page=show_det&cattegory_id=48&id=73497  
) ، ٢٠١٥-٢٠٠٣القتصادي يف العراق (سعد صالح عيىس و د. منذر صابر مصطفى ، اثر االستقرار السيايس والتنمية ا )  ٢(

  . ٢٦٤، ص ٢٠١٨) ، ٤٣)، العدد ( ٣مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ، جامعة تكريت ، املجلد (
(دراسة يف املفهوم واالسباب  ٢٠٠٣احمد شكر حمود الصبيحي ، ظاهرة عدم االستقرار السيايس يف العراق بعد سنة )  ٣(

  .٤٤-٤٣،  ٢٠١٨) ، ١٣للعلوم السياسية ، جامعة تكريت ، العدد () ، مجلة تكريت 
عيل سل�ن صايل ، الد�قراطية وعدم االستقرار السيايس يف دول عا� الجنوب ، مجلة السياسة والدولية ، جامعة  )  ٤(

  . ٣٧، ص ٢٠١٠) ، بغداد ، ١٧املستنرصية ، العدد (



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابع) العدد (لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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االستقرار الخارجي ونفس اليشء بالنسبة لالستقرار الخارجي اللذين يشكالن االستقرار السيايس للدولة  
التنمية املستدامة والرفاهية االقتصادية  التي تسعى لتحقيقها ويف نفس الوقت كاداة لتحقيق 

واالجت�عية وبدون هذا االستقرار لن يتحقق التنمية املستد�ة ك� ان التنمية املستد�ة يساعد يف  
عليه فان وجود عالقات سياسية داخلية وخارجية سلمية   ،تحقيق االستقرار السيايس وغياب العنف 

  . ومات اقتصادية سياسية النشاء وبناء الدولةوقوية اي االستقرار السيايس احدى اهم مق 
  

  :مؤرشات املقومات االقتصادية االدارية والسياسية لبناء الدولة -ثالثا 
هناك عدة مؤرشات رئيسة للمقومات االقتصادية االدارية والسياسية التي تب� حالة الدولة او  

ية ومتانة بناء الدولة اهمها مؤرشات  االقليم من حيث بنيانها االقتصادي واالداري والسيايس ومدى تقو
الحكم الرشيد ومؤرشات االمن البرشي ومؤرش السالم العاملي ومؤرش الدول الهشة ومؤرش ادراك  

  : الفساد
يتم قياس مستوى الحكم الرشيد من خالل عدة ابعاد ومؤرشات   : مؤرشات الحكم الرشيد - ١
نامج اال�ا� لالمم املتحدة وكذلك البنك  من اهمها الرب  والتي تعمل عليها عدة مؤسسات دولية فرعية 

ويعتمد الباحث   ،الدويل فهناك تشابه كب� يف اختيار وتحديد تلك املؤرشات من ب� املؤسسات املذكورة
 World Governanceبهذا الخصوص عىل املؤرشات املعتمدة من قبل البنك الدويل

indicator)WGI االستقرار السيايس وغياب   ،) التي تتكون من ستة مؤرشات وهي: املشاركة واملساءلة
  :مكافحة الفساد  ،سيادة القانون  ،جودة الترشيع ،فعالية الحكومة  ،العنف 

مدى وجود الدولة املدنية القادرة عىل   :Voice and Accountabilityاملشاركة واملساءلة  -
اختيار تحديد الحكومات من خالل ابداء الرأي وكذلك مدى وجود حرية التعب� وحرية تكوين  

 .الج�عات وحرية الصحافة

ادراك   :Political Stability and Absence of Violence  االستقرار السيايس وغياب العنف -
 . يايس او العنف ذي الدوافع السياسية من ضمنها االرهابتصورات احت�ل عدم االستقرار الس 

ادراك تصورات لجودة الخدمات السنةة   :Government Effectiveness  فعالية الحكومة -
نوعية صياغة السياسات العامة   ، وجودة الخدمة املدنية ودرجة استقالليتها من الضغوطات السياسية 

 . ساتوتنفيذها ومصداقية الحكومات يف هذه السيا

مدى القدرة عىل صياغة وتنفيذ سياسات سليمة   :Regulatory Quality جودة الترشيع -
 .وللوائح التي تسمح برتويج وترقية تنمية القطاع الخاص

عىل وجه   ،مدى للوكالء الثقة يف تقيد بقواعد املجتمع :Role of Law سيادة القانون -
كذلك احت�ل الجر�ة  ،املحاكم ، ة، الرشطة حقوق امللكية او الخاص ،الخصوص نوعية انفاذ العقود

 . والعنف

مدى م�رسة السلطة العامة لتحقيق املكاسب   :Control of Corruption  مكافحة الفساد -
الخاصة �ا يف ذلك كل اشكال الفساد البسيطة والكب�ة �ا يشمل السيطرة عىل مؤسسات الدولة من  



  ) ٢٠١٧-٢٠١٣العراق حالة دراسية للمدة (: املقومات االقتصادية االدراية والسياسية لبناء الدولة
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 . قبل نخب معينة واملصالح الخاصة
عىل ارتفاع   ب املؤرشات املذكورة بنسب مئوية فكل� ارتفعت النسبة  فانها تدلويتم احتسا

عل� ان هناك عالقة قوية مرتابطة ب� كل   ،مستوى الحكم الرشيد يف تلك الدولة والعكس بالعكس 
وان وجود مستوى عال من هذه املؤرشات تدل عىل وجود   ،بل كل منها يكمل االخر  ،املؤرشات املذكورة

بيئة سياسية واقتصادية واجت�عية خصبة قوية للقيام بالنشاطات والفعاليات االيجابية عىل املستوى  
  ، السيايس واالقتصادي  واالجت�عي والثقايف وبالتايل تدل عىل وجود دولة قوية من جوانب املذكورة

شاركة يف العملية السياسية ووجود الرشعية يف انظمة الحكم كذلك مستوى  حيث وجود ابداء الرأي وامل 
عال من االستقرار السيايس واالمني ووجود حكومة فعالة وكفوءة والترشيع النوعي ومبدأ القانون فوق  

واخ�ا ضبط الفساد دون  ،الجميع وللجميع تحمي حقوق كافة االطراف �ا فيها حقوق امللكية 
ت لتحقيق مكاسب الشخصية او لفئة معينة بل وجود الشفافية واملساءلة كلها  استخدام السلطا

تساهم بشكل فعال وكفوء يف التنمية السياسية واالجت�عية واالقتصادية بشكل تحقق التنمية  
 املستد�ة وبناء دولة قوية ومستقرة. 

ج اال�ا� لالمم  والتي تتعلق باالستقرار الداخيل وتعتمدها الربنام :مؤرشات االمن البرشي  - ٢
) وذلك بقياس الالجئون حسب دولة املنشأ والنازحون داخليا واملرشدون بسبب  UNDPاملتحدة (

الكواردث والسجناء ومعدل جرائم القتل ومعدل االنتحار ويضيف اليها عدد القتيل بسبب املعارك  
 . وحظور حفظة السالم (عدد القوات)

): هناك عدة مؤرشات يدل عىل وجود او عدم  Global Peace Indexمؤرش السالم العاملي (  - ٣
من اهم املؤسسات التي تعمل يف هذا املجال هي  ،)١(وجود االستقرار الداخيل واالستقرار الخارجي

معهد االقتصاد والسالم مقرها يف سد� من خالل مؤرش السالم العاملي التي تركز عىل االمن واالستقرار  
خالل ثالث معاي� رئيسة وهي: مستوى االمن واالمان يف املجتمع  الداخيل  والخارجي وذلك من 

ومستوى الرصاع املحيل والعاملي ودرجة التزويد بالقوى العسكرية واملعاي� املذكورة بدورها تتكون من  
بالتايل تصنيف الدول ب� خمس مستويات من حيث االستقرار والسالم (مرتفع   )٢( ) مؤرش فرعي٢٤(

 
الغتياالت السياسية داخل الدولة، عدد اإلرضابات العامة ، وجود حرب  من مؤرشات عدم االستقرار الداخيل : عدد ا) ١(

عدد الثورات التي   عدد أع�ل الشغب داخل نظام الدولة ، العصابات ، عدد عمليات التطه� التي تتم يف أجهزة الدولة ، 
بيعية ، معدل جرائم  عدد النازحون الداخليون بسبب الرصاع والعنف وكذلك بسبب الكوارث الطنشبت داخل الدولة ، 

     .عدد القتىل الذين لقوا مرصعهم يف كل صور العنف املحيل   عدد املظاهرات املعادية للحكومة ، ، القتل
عدد املظاهرات ضد السياسة الخارجية للدولة ، عدد   :أما مؤرشات الرصاع الخارجي والتي تساهم يف عدم استقراره فهي

عدد الدول التي قطعت   عدد العقوبات السلبية التي فرضت عىل الدولة ،  ولة ، االحتجاجات ضد السياسة الخارجية للد
عالقاتها الدبلوماسية معها ، عدد املرات التي تم فيها استدعاء سفراء الدولة أو طرد السفراء األجانب منها ، عدد املرات  

كري كنوع من الحل للمعضالت التي  عدد املرات التي ألتجئ فيها للعمل العس التي صدرت فيها تهديدات ضد الدولة ، 
عدد املرات التي تم فيها تحريك القوات العسكرية دون   عدد الحروب التي اشرتكت فيها الدولة ،  تقابل الدولة خارجياً ،

    .أن تصل إىل حد نشوب الحرب ، عدد االتهامات التي وجهت الدولة ، عدد القتىل يف الرصاعات الخارجية 
الحروب الداخلية والخارجية املشارك فيها ، اعداد الوفيات الناجمة عن الحروب الداخلية  ) منها مؤرش : عدد ٢(

والخارجية ، العالقات مع الدول املجاورة ، عدد املرشدين كنسبة من السكان ، مستوى احرتام حقوق االنسان ، عدد  
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- ١٥٩واملعهد املذكور تنرش تقاريرها السنوية من ب� ( ،منخفض جدا) ،منخفض ،طمتوس ،مرتفع ،جدا
 . ) دولة ذات سيادة١٦٣

 
تزايد االهت�م يف االونة االخ�ة بهذا النوع من   :مؤرش اداء الدول (ب� النجاح والفشل) - ٤

الفاشلة والتي تعتمد وتحدد وفق مستوى الرفاهية االجت�عية   التقسيم ب� الدول الناجحة و الدول
واالقتصادية وحقوق االنسان كذلك مستوى الشفافية والفساد عكس التقسي�ت او التصنيفات 

نون الدويل العام والقانون الدستوري من حيث التكوين ومن  الكالسيكية املعروفة  والتي حددها القا
، وقد يستخدم احيانا مصطلح الدول القوية والدول الضعيفة  )١(الحكم حيث السيادة ومن حيث نطام 

مقابل الدول الناجحة والدول الفاشلة واحيانا اخرى مستقرة وغ� مستقر او الهشة واستخدام اي من  
 ،عىل وجهات نظر املنظ�ت او املعاهد واملراكز التي تعمل يف هذا املجالاملصطلحات املذكورة يعتمد 

فتعرف الدولة الناجحة بانها تلك الدولة القادرة عىل انجاز مه�تها االساسية مثل الدفاع عن اراضيها  
  وسن والقوان� وتنفيذها وادارة الجيدة للموارد واالقتصاد بعكس الدولة الفاشلة او الضعيفة التي ال 

، ك� تعرف الدول الناجحة بانها قادرة عىل القيام  )٢( تقوم بإنجاز وظائفها االساسية اال عىل نطاق الضيق
بوظائفها الرئيسة (االمنية والسياسية واالقتصادية) بشكل مستقل وباداء وكفاءة عالية عكس الدولة  

ءة متدنية وال�كنه حرص  الفاشلة التي ال�كن القيام بوظائفها الرئيسة بشكل جيد بل باداء وكفا
الطاقات االجت�عية واملوارد االقتصادية يف سبيل البنى التحتية القوية وهي متأثرة باملؤثرات الخارجية 
منها العوملة وتطلب املساعدة من الدول القوية او الناجحة م� يفقد جزء كب� من سيادتها الوطنية  

) الدولة تكون هشة عندما  OECDدي والتنمية (وحسب منظمة التعاون االقتصا ،لصالح تلك الدول
بنيان الدولة تفتقر سياسيا للقدرة عىل توف� الوظائف االساسية لالزمة كحد من الفقر والقيام بالتنمية  

  )٤(وازدادت ظاهرة الدولة الفاشلة بعد الحرب الباردة) ٣(لح�ية االمن وحقوق االنسان لسكان الدولة
فالدول الفاشلة مادام   ،االمن والسالم الدولي�)  ،املرشوطية الدولية  ، وتحت مسميات الجديدة (العوملة

 
، صادرات    GDPعسكرية كنسبة من جرائم القتل ، عدد املسجون� ، عدد ضباط الرشطة واالمن ، نسبة النفقات ال

واست�ادات االسلحة التقليدية الرئيسية ، عدد االسلحة الثقيلة ، عمليات نرش التابعة وغ� التابعة لالمم املتحدة ، سهول  
  الحصول عىل االسلحة الخفيفية والصغ�ة . 

  ی كوردستان، خول  یانیمیكاد�ئ یار ۆڤ)گ��ون كەو  راق�شكستخواردوو (ع یت��و ەد یكانەئاماژ  ب،یطمحمد  وبی) ا ١(
و   یژ یسرتات ی راساتید  ۆ ب یكوردستان �یستەكوردستان و د یانیمیكاد�ئ ���یمۆ )، ك٢( ە) ژمار B( یش�ب م،�ی�س
  .١١٢ص ،٢٠١٥ ، ی�ن�سل ، یزانست ەیو �نیژ�تو 
الفرقد للطباعة والنرش والتوزيع ،  ) باتريك هـ اونيل ، مبادىء علم السياسة املقارن ، ترجمة : باسل جبييل ، دار  ٢(

  . ٤٨٨-٤٧٧، ص ٢٠١٢دمشق ، 
(3) OECD, Concepts and Dilemma State Building in Fragile Situations – FROM FRAGILTY TO 
RESILIENCE , OECD , 2008, p14. 
(4)Neil Robinson , State- Building and international politics- The emergence of a new Problem and 
agenda, (In) State-Building Theory and practice , First published , Routledge , London and New 
York , 2007 , p2-8   ، 
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التستطيع ض�ن االمن واالستقرار ملواطنيها يف حدود اقاليمها فانها تخلق تحديات عديدة بالنسبة  
مثل� يب� فرانسيس فوكوياما  ،)١( لنظام الدويل منها االنسانية واالمنية والبيئية واالقتصادية والسياسية

ملاذا نبني الدولة القوية ؟فبناء الدولة القوية احد اهم قضايا بالنسبة للعا� اجمع ألن بناء الدولة  
الضعيفة او الفاشلة تخلق العديد من املشاكل الدولية املتسلسلة من الفقر اىل املرض واملخدرات واىل  

الفاشلة وتحول نحو الدول القوية او الناجحة يحتاج قبل كل يشء   اال ان التخلص من الدولة ،)٢(االرهاب
اىل االدارة القوية والجيدة مثل� باول مارتن رئيس وزراء االسبق لكندا يفرتض "كل املساعدات 
واالعانات التي تقدم يف العا� لتغ� الدولة الضعيفة نحو القوية لها تأث�ات عابرة بدون مؤسسات عامة  

ويعتقد الكث� ان املؤسسات الدولية وادارتها  ،)٣( نون فالتنمية يعتمد عىل الحكم الرشيد"وسيادة القا
ألن الدول الفاشلة من جانب يحتاج اىل   ،)٤( عاجزة لتغ� حالة الدول الفاشلة بل يزداد الحالة نحو االسوء

عونات اىل مخرجات ومن جانب اخر يعا� من تد� ومحدودية القدرات لتحويل امل ،املعونات اال�ائية
لذا الدول الفاشلة قبل تحجيم مدى الوظائف وخصخصة الرشكات العامة يحتاج اىل  ،)٥(ايجابية ا�ائية

م "لقد تب� يل  ٢٠٠١وهذا ما اكتده ملتون فريدمان سنة  تقوية املؤسسات واال النتائج لن تكون مرجوة 
من يرجع ضعف او االصح فشل الدولة  وهناك  ،)٦( ان حجم القانون ر�ا اك� محورية من الخصخصة"

وان الدول الفاشلة ليست بنفس   ،)٧( باالساس اىل تقلص وتد� الكفاءة وكذلك تاكل وفقدان الرشعية
حيث هناك باحث� �يزون ب� ثالث انواع من الدول غ� الناجحة او ثالث مستويات لضعف   ،املستوى

الدول الضعيفة التي تعجز القيام بوظائف الرفاهية والرشعية، ثانيا الدول املتجهة للفشل  ،الدولة اوال

 
(1)  (Rosa Ehrenreich Brooks ,Failed states or The State as Failure ?, The University of Chicago, Law 
Review, vol (72)-N (4),2005 , p1162 . 

  .  ٣٧) فرانسيس فوكوياما ، مصدر سبق ذكره ، ص ٢(
 

(3)Philip Cunliffe , State building Power Without responsibility ,(In) State-Building Theory and 
practice , First published , Routledge , London and New York , 2007, p50 . 
(4)William Brain , In Praise of folly – International administration and the corruption of humanity 
, (In) , State-Building Theory and practice , First published , Routledge , London and New york , 
2007 , p173 . 

مارك ماك غيليفراي و سيمون فيني واشتون دي سيلفا ، قدرة الدولة وفعالية املعونة يف الدول الضعيفة من الرشق  )  ٥(
) مركز الدراسات الدولية واالقليمية  ١١(يف) الدول الضعيفة يف رشق االوسط الكب� ، تقرير موجز رقم (االوسط الكب� 
    . ٢٨، ص ٢٠١٦بجامعة قطر ، 

ادراك جديد ألولوية القوة عىل مدى الوظائف لتعليق ملتون فريدمان (عميد اقتصاديي السوق الحرة  هذا  -)٦(
م الحظ انه يف بداية الث�نينات كان لديه ثالث كل�ت يقولها للدول التي تقوم بعملية التحول  ٢٠٠١املتشددين ) يف عام 

لقد تب� يل   كني اخطأت واضاف وقال جملته "عن النظام االشرتا� "خصخص ، خصخص ، خصخص". يقول فريدمان ال 
  .  ٦٥فوكوياما ، مصدر سبق ذكره ، ص" . فرانسيس .... 

)  ١١مهران كامروا ، الدول الضعيفة يف رشق االوسط (يف) الدول الضعيفة يف رشق االوسط الكب� ، تقرير موجز رقم () ٧(
  . ٦، ص ٢٠١٦مركز الدراسات الدولية واالقليمية بجامعة قطر ، 
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ناك مؤرشين رئيسي�  وه ،)١( واخ�ا واسوءها الدول الفاشلة التي ال�كنها القيام بوظائف االساسية للدولة
  : لقياس اداء الدول و ه� 

تعتمدها منظمة صندوق   والتي FRAGILE STATES INDEXES مؤرشات الدول الهشة    - أ
وتعتمد عىل املؤرشات االقتصادية والسياسية واالجت�عية  The Fund For Peace السالم العاملي 

)مؤرش فرعي من اصل املؤرشات  ١٢واملتكون من ( ،والت�سكية لتصنيف الدول ب� الناجحة والفاشلة 
الرئيسة املذكورة لتصنيف الدول من حيث االستقرار (االقتصادي والسيايس واالجت�عي   األربع

  ل الهشة ) وتسمى  �ؤرشات الدو  /http://fundforpeace.org/fsi/indicatorsوالت�س� )
FRAGILE     STATES INDEXES  دولة ذات سيادة ١٧٨والتي عادة تشمل. 

والتي تعتمدها منظمة الشفافية   Corruption Perceptions Indexالفساد  مؤرش ادراك  -ب
)درجة  ١٠٠اىل  ٠العاملية فهي تعتمد عىل درجات يف تصنيف الدول من حيث النزاهة والفساد من (

  ، ني الدولة اك� نزاهة وبالعكس كل� اقرتبنا من الصفر تعني الدولة اك� فسادافكل� تزداد الدرجة تع
 . واملنظمة تقوم بدراسات دورية بشكل سنوي وذلك لتصنيف الدول وفق درجة النزاهة والفساد

  

   

 
دراسة من منظور العصور الوسطى الجديدة   -د. انور محمد فرج محمود ، الفاعلون من غ� الدول والدولة الفاشلة ) ١(

 ٢٨٠-٢٧٩، ص ٢٠١٧) ، جامعة السلي�نية ، ٥) ، املجلد (٩يف الرشق االوسط ، مجلة دراسات قانونية وسياسية ، العدد (
.  
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  المبحث الثاني

  ترتيب الدول وفق المقومات االقتصادية االدارية والسياسية 
التطرق اىل ترتيب الدول(عرش االوائل) وفقا للمؤرشات التي �ت االشارة هذا املبحث يتم  ضمن

اليها وهي مؤرش الحكم الرشيد ومؤرش السالم العاملي ومؤرش الدول الهشة واخ�ا مؤرش ادراك الفساد 
  :وكاال�
هناك دراسات عديدة تب� عالقة الحكم الرشيد بالنمو والتنمية   :وفق مؤرشات الحكم الرشيد  - ١

حيث وجود مستوى عال من الحكم الرشيد تؤثر عىل التنمية املستدامة بشكل ايجا�   ،صاديةاالقت
وتحاول كل الدول الوصول اىل التنمية املستدامة  او تحقيقها �ستويات عالية من اجل   ،وعالقة وطردية

  ، ة والدولة او م� يعني بناء دولة قوية اضافة اىل ان مستوى الحكم الرشيد تب� مستوى مأسسة السلط
نظرا لعدم امكانية الحصول عىل ترتيب الدول وفق الحكم الرشيد تم اختيار عدة دول من حيث 
مستوى الحكم الرشيد ومستوى بناء الدولة التي يربهن اهمية الحكم الرشيد لبناء الدولة وك� يف  

 :الجدول ادناه
  

  ٢٠١٧ )مستوى الحكم الرشيد يف دول مختارة لسنة١الجدول (
املشاركة    الدولة

واملساءلة  
% VA  

االستقرار  
السيايس 

% PV  

فعالية 
الحكومة 

% EG  

جودة  
الترشيع 

% RQ  

سيادة  
القانون

% RL 

مكافحة  
الفساد 

% CC  

  االج�يل% 

  ٩٦٫٤٧  ٩٩٫٠٤  ١٠٠  ٩٦٫٦٣  ٩٨٫٠٨  ٨٧٫٦  ٩٧٫٥  فنلندا 

  ٦٩٫٥٢  ٨٢٫٦٩  ٧٧٫٤٠  ٨٠٫٧٧  ٩٠٫٣٨  ٦٧٫٦٩  ١٨٫٢  االمارات العربية املتحدة 

  ٣٩٫٧٧  ٣٧٫٠٢  ٤٧٫١٢  ٤٨٫٠٨  ٣٤٫٦٢  ٣١٫٩  ٣٩٫٩  بوسنة والهرسك 

الواليات املتحدة  
  االمريكية 

٨٤٫٦١  ٨٨٫٩٤  ٩١٫٨٣  ٩٢٫٨  ٩٢٫٧٩  ٥٩٫٠٥  ٨٢٫٢٧  

  ٨٨٫٨٦  ٩٧٫٦  ٩٦٫٠٦  ٩٩٫٥  ١٠٠  ٩٨٫٦  ٤١٫٤  سنغافورة

  ١٫٦  ١  ١٫٤  ٢٫٩  ٠٫٠  ١٫٤  ٣  جنوب السودان 

  ٨٫٩  ٦٫٧٣  ٤٫٣٣  ٩٫٦٢  ٩٫٦٢  ٢٫٣٨  ٢٠٫٦٩  العراق 

    :تم اعداد الجدول اعت�دا عىل :املصدر
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 

  
الجدول وعىل مستوى العا� من  ك� يتب� من خالل الجدول اعاله ان فنلندا تأ� يف مرتبة االوىل يف 

) كنسبة اج�لية من املؤرشات الفرعية وعادة ما  ٪٩٦٫٤٧حيث مستوى الحكم الرشيد وذلك بنسبة (
اما سنغافورة فتأ� يف املرتبة الثانية وذلك   ،ونيوزلندا عىل املراتب االوىل تسيطر الدول االسكندنافية

ات لسنغافورة لها مستوى عايل باستثناء مؤرش  ) من مجمل املؤرشات فجميع املؤرش ٪�٨٨٫٨٦ستوى (
) فتعد ضعيفة مقارنة باملؤرشات  ٪٤١٫٤املشاركة وابداء الرأي يف الفعاليات السياسية والتي هي (



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابع) العدد (لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩١ 
  

) كاج�يل ويالحظ ان  ٪٨٤٫٦١اما الواليات املتحدة االمريكية فتأ� يف املرتبة الثالثة �ستوى ( ،االخرى
واالمارات العربية   ،اب العنف تعد ضعيفة مقارنة باملؤرشات االخرىمؤرش االستقرار السيايس وغي

) كاج�يل وتأ� باملرتبة الرابعة يف هذا الجدول اال انها من الدول التي  ٪ ٦٩٫٥٢املتحدة سجلت مستوى (
 )١( لها مستوى عايل للحكم الرشيد يف املنطقة العربية هذا وان مؤرش املشاركة فيها من النقاط الضعيفة 

) وفهناك فرق كب� بينها وب� املؤرشات االخرى م� اثرت سلبا  ٪١٨٫٢الحكم الرشيد حيث سجلت (يف 
الحكم الرشيد يف بوسنة والهرسك اال   عىل الرغم من تقارب كب� ب� مؤرشات ،عىل املستوى االج�يل

� يف مركز وان العراق تأ  ،) من الحكم الرشيد٪٣٩٫٧٧انها تأ� يف مرتبة الخامسة وسجلت مستوى (
) كاج�يل وجميع املؤرشات تعد ضعيفة  ٪٨٫٩حيث سجلت مستوى متد� جدا بلغ ( ،ماقبل االخ� 

) اما  ٪٢٫٣٨وادناها حتى عىل مستوى العا� هي مؤرش االستقرار السيايس وغياب العنف فبلغت (
مستوى الحكم  ) وتعد العراق من الدول التي تتميز بتد� ٪٢٠٫٦٩اعالها يف مؤرش املشاركة بنسبة ( 

) من حيث تد� املستوى وحسب السنوات ١١-٧الرشيد عىل املستوى العا� وانها ترتاوح ب� مستوى (
) وهي مخيبة لالمال ٪١٫٦واما جنوب السودان فتأ� يف املركز االخ� وذلك �توسط االج�يل ( ،املختلفة

الواقع االقتصادي واالجت�عي   فجميع املؤرشات تعد ضعيفة جدا وهذا مايفرس اداء الدولة من حيث
حيث انه افشل دولة عىل مستوى العا� وكذلك افسد دولة بعد الصومال حسب احصاءات  ،والسيايس 

  . م٢٠١٧سنة 
ومن خالل هذا العرض يتب� وجود عالقة قوية ب� مستوى الحكم الرشيد ووجود او بناء دولة  

حيث ان ضعف الدولة يرجع اىل ضعف مستوى الحكم الرشيد ك� ان وجود دولة قوية من   ،قوية
فارتفاع مستوى   ، نواحي االقتصادية والسياسية واالدارية والثقافية يعزى اىل مستوى عايل للحكم الرشيد

املؤرشات الفرعية يساهم يف خلق بيئة استث�رية خصبة م� يجذب االستث�رت بشكل سنة ك�  
اهم يف الفعاليات السياسية وفعالية الحكومة  وم� لها من اثار ايجابية عىل املتغ�ات االقتصادية يس

ويرى الباحث بان مستوى الحكم الرشيد يفرس بنيان   ، والسياسية واالدارية والثقافية يف بنيان الدولة
فمستوى التطورات   ،ة الدولة ك� انها يفرس مستوى تطور االقتصادي والسيايس والثقايف لتلك الدول

املذكورة يف العراق تحكمها مستوى الحكم الرشيد وهكذا بالنسبة لبيقة الدول والتوجد دولة عىل  
مستوى العا� لها مستوى رفيع من الحكم الرشيد وتعا� يف نفس الوقت من اختالالت اقتصادية  

ورة من نواحي املذكورة لها بل كل دول املتط ،وسياسية وادارية اي تعا� من الضعف والعكس الصحيح 
مستويات عالية من الحكم الرشيد وهناك تطابق ب� مستوى الحكم الرشيد ومستوى بناء الدولة  

  . وبهذا فان بناء الدولة  قوية والقادرة عىل البقاء تحتاج اىل مقومات الحكم الرشيد ،وتطور الدولة
ؤرش برتتيب الدول من حيث االستقرار  تقوم املؤسسة املعتمدة لهذا امل :مؤرش السالم العاملي-٢

) تتب� اهمية االستقرار والسالم الداخيل والخارجي ٢ومن خالل الجدول ( ،واالمان وبشكل دوري سنوي
حيث الدول املستقرة واملساملة تأ� يف رأس القا�ة واما الدول غ� املسقرة   ،يف بناء وتقوية الدولة 

 
االمارات العربية املتحدة ، حيث تتبع نظام املل� او الوراثة والتوجد فيها انتخابات ) وهذا بسبب انظمة الحكم يف  ١(

  السياسية اال لنصف اعضاء املجلس الترشيعي وهي باالصل لها صالحيات االستشارية . 



  ) ٢٠١٧-٢٠١٣العراق حالة دراسية للمدة (: املقومات االقتصادية االدراية والسياسية لبناء الدولة

٩٢ 
  

والجدول اال� يب� عرش   ،عية والسياسية تأ� يف اسفل الرتتيبوالهشة من نواحي االقتصادية واالجت� 
  :م٢٠١٧دول اك� استقرارا واقل استقرارا ومساملة وفق مؤرش املذكور ولسنة 

  
  م ٢٠١٧) عرش دول اك� استقرار واقل استقرارا لسنة ٢الجدول (

  اقل استقرارا  و سالما   اك� استقرارا و سالما 
  النقاط  الدولة   املرتبة    النقاط  الدولة   املرتبة  

  ٣٫٨١٤  سوريا   ١  ١٫١١١  ايسلندا   ١
  ٣٫٥٦٧  افغانستان  ٢  ١٫٢٤١  نيوزلندا   ٢
  ٣٫٥٥٦  العراق   ٣  ١٫٢٥٨  الربتغال  ٣
  ٣٫٥٢٤  جنوب السودان   ٤  ١٫٢٦٥  النمسا   ٤
  ٣٫٤١٢  اليمن   ٥  ١٫٣٣٧  الد�ارك  ٥
  ٣٫٣٨٧  الصومال  ٦  ١٫٣٦٠  التشيك  ٦
  ٣٫٣٢٨  ليبيا   ٧  ١٫٣٦٤  سلوفينيا  ٧
  ٣٫٢١٣  السودان   ٨  ١٫٣٧١  كندا   ٨
  ٣٫٢١٣  جمهورية افريقيا الوسطى   ٩  ١٫٣٧٣  سويرسا   ٩
  ٣٫١٨٤  اوكرانيا  ١٠  ١٫٤٠٨  اليابان  ١٠

  : تم اعداد الجدول اعت�دا عىل : املصدر   
 GLOBAL PEACE INDEX 2017 , INSTITUTIONS OF ECONOMIC & PEACE , 

Sydney , 2017, p11-10.                                                                             
  

يتب� من الجدول االعاله ان ايسلندا تأ� يف مقدمة الدول اك�ا استقرارا و سالما وذلك �جموع  
والدولة وبعدها نيوزلندا   لعدم االستقرار وعدم السالم املجتمعي) نقاط ٥) من اصل (١٫١١١النقاط (

)نقاط ١٫٤٠٨والربتغال يف املركز الثا� والثالث عىل التوايل وسويرسا يف املركز التاسع واليابان �جموع (
وجميع الدول املذكورة ضمن الدول املتقدمة وهذا يظهر العالقة واالرتباط القوي   ،يف املرتبة العارشة

 االستقرار والتقدم االقتصادي كذلك ب� االستقرار وبناء الدولة القوية اوالناجحة، واما بالنسبة لدول  ب�
) نقاط وافغانستان يف املرتبة  ٣٫٨١٤اقل استقرارا ومساملا فان دولة سوريا تأ� يف رأس القا�ة وذلك بـ (

وجمهورية افريقيا الوسطى واوكرانيا يف   ) ٣٫٥٥٦الثانية وبعدها العراق يف املرتبة الثالثة وذلك بنقطة (
وهذا يتب� مرة اخرى العالقة املذكورة واهمية االستقرار الداخيل   ،مرتبتي التاسع والعارش عىل التوايل 

حيث جميع الدول املذكورة اقل استقرارا يقع ضمن مستوى منخفض جدا من حيث   ،والخارجي
  . املتخلفة او النامية ويعانون منضعف بناء الدولة االستقرار وبنفس الوقت جميعهم يقع ضمن الدول 

  ١٧٨والتي تشمل  FRAGILE STATES INDEXES مؤرشات الدول الهشة واملعروفة بـ -٣
 ٢٠١٧) يب� ترتيب عرش دولة من حيث النجاح والفشل حسب احصاءات لسنة ٣والجدول ( ،دولة

 وكاال�:
  



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابع) العدد (لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩٣ 
  

  )دول من حيث  ١٠) ترتيب (٣الجدول (
  ٢٠١٧عدم االستقرار والفشل كذلك االستقرار والنجاح لسنة  

 الدول من حيث االستقرار والنجاح الدول من حيث عدم االستقرار والفشل  ت
 فنلندا  السودان جنوب  ١
 نرويج  صومال ٢
 سويرسا  اليمن  ٣
 دا�ارك سوريا  ٤
 السويد  جمهورية افريقا الوسطى  ٥
 اسرتاليا  جمهورية كونغو الد�قراطية  ٦
 ايرلندا  السودان  ٧
 ايسلندا  ضاد ٨
 كندا  افغانستان ٩
 نيوزلندا  ز�بابوي ١٠

  : تم اعداد الجدول اعت�دا عىل :املصدر
https://public.tableau.com/profile/fund.for.peace#!/vizhome/fsi-2018-
rankings/DashboardRankings820 

  
) يظهر بان جنوب السودان تأ� باملرتبة االوىل من حيث عدم االستقرار اي الفشل  ٣دول (من الج

عل� كان العراق   ،وبعده صومال واليمن يف مركزي الثا� والثالث عىل التوايل وز�بابوي يف املركز العارش
حا فتأ� فنلندا  اما بالنسبة لدول اك� استقرارا ونجا ،يف ترتيب الحادي العرش وفق تصنيف املذكور 

وبالنظر   ،باملرتبة االوىل وبعدها نرويج ثم سويرسا وكندا ونيوزلندا يف مرتبتي التاسع والعارش بالتوايل
لرتتيب الدول حسب النجاح والفشل يظهر اثر وعالقة املقومات االقتصادية االدارية والسياسية ببناء 

ولة وبالعكس جميع الدولة الفاشلة تعا� من حيث ان جميع الدول الناجحة لها بنيان قوي لد ،الدولة
 . ضعف بناء الدولة 

): حسب مؤرشات ودراسات منظمة الشفافية العاملية التي شملت  CPIمؤرش ادراك الفساد ( - ٢
) درجة وبعدها داني�رك ثم  ٨٩م كانت نيوزلندا يف املرتبة االولة بحصولها عىل  (٢٠١٧ دولة لسنة ١٨٠

) اي صومال تحتل املرتبة  ٩وبدرجة ( ١٨٠نزاهة فهو صومال برتتيب االخ� الـ فنلندا اما الدول اقل 
  ١٦٩وكان العراق يف املركز  ،االوىل من حيث عدم النزاهة والفساد وبعدها جنوب السودان ثم سوريا

وعىل مستوى الدول   ،) من حيث الفساد وعدم النزاهة ١١) وبهذا يحتل العراق مرتبة (١٨وبدرجة (
) درجة ٧١و بـ ( ٢١اما عامليا فقد نالت  مركز  ،كانت االمارات العربية املتحدة يف املركز االولالعربية 

وبلغ معدل النزاهة لجميع دول العا�   ، )٦٣بدرجة ( ٢٩ودولة قطر يف املركز الثا� وعامليا يف املركز 
والظروف   حالةو ذلك ما يعكس ال  ٥٠) درجة ويعد هذا املعدل متدنيا حيث هو اقل من ٤٣٫٠٧(

وفقا   ٢٠١٧)دول لسنة ١٠و قد كان ترتيب ( ،االقتصادية والسياسية واالمنية واالجت�عية للعا� اجمع
  :لال�



  ) ٢٠١٧-٢٠١٣العراق حالة دراسية للمدة (: املقومات االقتصادية االدراية والسياسية لبناء الدولة

٩٤ 
  

  )دول من حيث  النزاهة( اك� نزاهة واقل نزاهة)١٠) ترتيب (٤الجدول(
  عرش اقل نزاهة واك� فسادا   عرش اك� نزاهة واقل فسادا 

 الدرجة الرتتيب  الدول  الدرجة الرتتيب  الدول 
 ٩ ١٨٠ صومال ٨٩ ١ نيوزلندا 
 ١٢ ١٧٩ جنوب السودان  ٨٨ ٢ داني�رك 
 ١٤ ١٧٨ سوريا  ٨٥ ٣ فنلندا 
 ١٥ ١٧٧ افغاستان ٨٥ ٣ نرويج 
 ١٦ ١٧٥ اليمن  ٨٥ ٣ سويرسا 

 ١٦ ١٧٥ السودان  ٨٤ ٦ سنغافورة
 ١٧ ١٧١ ليبيا  ٨٤ ٦ السويد 
 ١٧ ١٧١ غينيا بيساو ٨٢ ٨ كندا 

 ١٧ ١٦٩ كوريا الش�لية  ٨٢ ٨ لوكسبورغ
 ١٨ ١٦٩ فنزويال ٨٢ ٨ هولندا 

  : تم اعداد الجدول اعت�دا عىل :املصدر
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table 

  
التي تعترب اك� نزاهة و  ) ان ترتيب الدول التي حققت املراكز املتقدمة و ٤ويتب� من الجدول (

اما ترتيب االوائل لدول اقل نزاهة  ،)دولة١٠)دول من اصل (٧مواقعها تكون يف قارة اوروبا �جوع (
)  ٤)و (٣ومن مقارنة الجدول ( ،)دولة ١٠)دول من اصل (٧واك� فسادا فتقع يف قارة افريقا �جموع (

حيث تأ� فنلندا   ،السالم والشفافية العاملية يتب� بان هناك تقارب كب� ب� تصنيف� ملنظمتي صندوق
وال�ويج وداني�رك وسويرسا والسويد يف مرتبة العرش االوائل من حيث االستقرار والنجاح وكذلك من  
حيث النزاهة ونفس اليشء بالنسبة لرتتيب الدول من حيث عدم االستقراو والفشل وكذلك عدم  

ك� ان   ،يا واليمن وافغانستان يف مرتبة العرش االوائل النزاهة فتأ� جنوب السودان وصومال وسور
الحادي العرش من حيث الفشل (عدم االستقرار) والثا� عرش من   ،العراق تأ� يف نفس الرتيب تقريبا

وهذا التقارب ب� النتائج تدل عىل   ،)درجة١٨اذ بلغت مستوى النزاهة ( ،حيث الفساد (عدم النزاهة)
ك� ان النتائج وترتيب الدول توافق   ،ؤرشات) ملنظمتي وكذلك دقة الدراساتتقارب وجهات النظر (امل 

  . مع واقع االقتصادي والسايس و االجت�عي التي تعيشها البلدان املذكورة وكذلك مع قوة وبناء الدولة
  

   



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابع) العدد (لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩٥ 
  

  المبحث الثالث

  )٢٠١٧-٢٠١٣(تحليل المقومات االقتصادية االدارية والسياسية في دولة العراق للمدة 

�كن تحليل ودراسة هذه املقومات من خالل مؤرشات الحكم الرشيد والعالقات 
مؤرش االمن البرشي ومؤرش السالم العاملي   (االستقرار)الداخلية والخارجية من خالل مؤرشين وه� 

  فضال عن مؤرش الدول الهشة ومؤرش ادراك الفساد وفقا لال�: 
اال انه وصلت اىل   ،مشكلة الحكم  منذ بداية تأسيسها عان العراق  :مستوى الحكم الرشيد  - ١

م وبعدها  ١٩٩٠اسوأ حاالتها يف نهاية الث�نينات وبداية التسعينات وذلك بعد غزوه للكويت سنة 
بالرغم من انتهاء الحصار بعد احداث سنة   ،فرض الحصار االقتصادي عليه من قبل املجتمع الدويل 

و يعترب العراق حاليا  ،ال نحو التحسن بل بقيت ك� هي يف التسعينات ولحد االنم � تتغ� االحو ٢٠٠٣
 :من اسوأ الدول من حيث  عدم تحقيق او  م�رسة الحكم الرشيد وك� يتب� من خالل الجدول اال�

  

 ) ٢٠١٧-٢٠١٣) مؤرشات الحكم الرشيد يف دولة العراق للمدة (٥الجدول (
  املتوسط   ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  املؤرش / السنوات 

  ٦٫٢٤  ٦٫٧  ٦٫٣  ٤٫٨  ٥٫٨  ٧٫٦  مكافحة الفساد
  ١١٫١٨  ٩٫٦  ٩٫١  ٩٫٦  ١٣٫٩  ١٣٫٧  فعالية الحكومة

  ٣٫٠٦  ٢٫٤  ٣٫٣  ٢٫٩  ٢٫٤  ٤٫٣  االستقرار السيايس 
  ٩٫٢٢  ٩٫٦  ١١٫١  ٧٫٢  ٨٫٧  ٩٫٥  جودة الترشيع 
  ٤٫٨٨  ٤٫٣  ٣٫٨  ٥٫٨  ٦٫٧  ٣٫٨  سيادة القانون

  ١٨٫٥٦  ٢٠٫٧  ٢٢٫٢  ١٧٫٧  ١٥٫٨  ١٦٫٤  واملساءلة املشاركة 
  ٨٫٨٥  ٨٫٨٨  ٩٫٣  ٨  ٨٫٨٨  ٩٫٢١  املتوسط 

 .World Development Indicator , Data Bank , World Bank , 2018 :املصدر
  

) اال بنسبة  ٢٠١٧-٢٠١٣خالل مدة ( يظهر من خالل الجدول ان وضع الحكم الرشيد � يتغ�
) خالل  ٪٦٫٢٤بلغ مؤرش مكافحة الفساد ( إذ ،تعد سيئة جدا يف العراق هوان جميع مؤرشات ،ضئيلة جدا

ك� وان مؤرش   ، مدة الدراسة وانه ضمن اسوأ دولة وفق هذه املؤرش ووفق املنظمة الشفافية العاملية
حيث بلغ   ،) كمتوسط املدة ونفس اليشء بالنسبة لجودة الترشيع٪١١٫١٨فعالية الحكومة بلغت (

وبالنسبة لالستقرار السيايس وغياب العنف واالرهاب فانها اسوأ مؤرش من مؤرشات الحكم   ، )٪٩٫٢٢(
حيث بلغ   ،)فقط كمتوسط املدة واالمر كذلك بالنسبة ملؤرش سيادة القانون٪٣٫٠٦الرشيد وبلغ (

ذكورة وبلغ  ) اال ان الحالة بالنسبة للمشاركة السياسية واملساءلة احسن مقارنة باملؤرشات امل٪٤٫٨٨(
) خالل مدة الدراسة وكأن هناك عالقة سلبية ب� املشاركة السياسية واملؤرشات االخرى �عنى  ٪١٨٫٥٦(

ان املشاركة السياسية بصورته املعتادة يف العراق � تؤثر بشكل ايجا� عىل مؤرشات الحكم الرشيد بل  
  . الدارية واالمنية واالجت�عيةانعكست سلبا عىل املؤرشات االخرى وعىل الحياة االقتصادية وا

الحكم الرشيد وانه ضمن اسوأ دول من حيث الحكم   عليه ان العراق يعا� من ازمة تد� مستوى
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) خالل مدة الدراسة وهذا الوضع اليسء انعكست عىل الحالة  ٪ ٨٫٩الرشيد وبلغ مستواه قرابة (
تستفاد من ك�ة خ�اته الطبيعية املتنوعة  االقتصادية واالمنية واالدارة واالجت�عية وبشكل سلبي و� 

 . وبهذا فان مستوى الحكم الرشيد يف العراق ضعيف جدا
عىل الرغم من االستقرار الخارجي  :مستوى العالقات (االستقرار) السياسية الداخلية والخارجية - ٢

جاورة يف االونة النسبي والعالقات االيجابية والدبلوماسية الخارجية مع جميع دول العا� ومنها دول امل
االخ�ة اال ان سيادتها الخارجية ينتهك من قبل قوى دولية واقليمية واك� من ذلك يعا� من ازمة عدم  

حيث هناك رصاعات داخلية تصل اىل املعركة والعنف احيانا ب�   ، االستقرار الداخيل بدرجة االساس 
عىل مستوى عدة مدن   )١(  املكونات القوميةاالحزاب السياسية واحيانا  ب� املذاهب الدينية او حتى ب�

 :او مدينة معينة وهذا ادت اىل عدم االستقرار الداخيل وك� يتب� يف الجدول اال�
  

  ) ٢٠١٧-٢٠١٣) مؤرشات عن االستقرار الداخيل يف العراق للمدة ( ٦الجدول (
  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  البند / السنوات 

  الوفاة بسبب املعركة
  االشخاص)(عدد  

١٠٢١١  ٩٦٢١  ١٠١٣٨  ١٢١٩٠  ١٨٨٢  

النازحون الداخليون الجدد بسبب  
  ١٣٧٩٠٠٠  ٦٥٩٠٠٠  ١١١٤٠٠٠  ٢١٧٧٠٠٠  ١٢٠٠  الرصاع والعنف (عدد الحاالت) 

النازحون الداخليون الجدد بسبب  
  الكوارث (عدد الحاالت)

٣٩٠٠  ..  ٢٣٠٠٠  ..  ٧٩٠٠  

مجموع النازحون الداخليون بسبب  
  والعنف(عدد االشخاص)الرصاع  

٢٦٤٨٠٠٠  ٣٠٣٥٠٠٠  ٣٢٩٠٠٠٠  ٣٢٧٦٠٠٠  ٢١٠٠٠٠٠  

  ، حضور حفظة السالم (عدد القوات
  املراقبون العسكريون) ،الرشطة

٢٤٤  ٢٤٣  ٢٤٥  ٢٧١  ..  
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م دامت  ١٩٦١) تاريخ العراق مليئ بالرصاعات والحروب االهلية ، حيث بعد قيام الحركة الكوردية وثورة ايلول عام  ١(

رصاعات ب� الحركة الكوردية والدولة العراقية وادت اىل وقوع وسقوط عدة االف ضحايا اىل ان وصلت اىل االبادة  
  لبجة  ـاوي للح ــاالف والقصف اليكمي )٨الج�عية للكورد يف نهاية الث�نينات واملتمثلة بانفال البارزاني� عددهم قرابة (

) الف اضافة اىل الكورد الفيلي� ما  ١٨٠ليات االنفال الواسعة يف نفس العام بقرابة (م وعم١٩٨٨) االف شهيد عام ٥(
م اىل االنتفاضة الج�عية يف جنوب وش�ل العراق ضد الحكومة العراقية انذاك، ١٩٩١ادت بعد حرب الكويت عام 

م   ١٩٩٢وردستان العراق يف عام وقمعت انتفاضة الجنوب اال ان انتفاضة كوردستان نجحت ادت اىل قيام حكومة اقليم ك
م وبعدها انقلب الحالة حيث بعد تشكيل  ٢٠٠٣، هذا ناهيك اىل تهميش املكون الشيعي يف العراق لحد احداث عام 

م  ٢٠١٨م للدورة الرابعة عام ٢٠٠٥الحكومة العراقية الجديدة برئاسة املكون الشيعي من الدورة االنتخابية االوىل عام 
سني بشكل اكرب يف العراق واالمر كذلك لحد االن ، اضافة اىل رصاعات حتى ب� املذهب الشيعي ،  تم تهميش املكون ال

م دارت رصاعات وصلت اىل العنف ب� الجيش املهدي(التيار الصدري) والجيش العراقي (حكومة  ٢٠٠٦حيث يف عام 
فالرصاعات منذ ذلك الح� الزلت   م٢٠٠٥م ، وحتى بعد تعديل الدستور العراقي عام ٢٠٠٨نوري املال�) لحد عام 

م ذلك بعد  ٢٠١٧مستمرة ب� حكومة اقليم كوردستان العراق والحكومة العراقية ووصلت اىل العنف يف اكتوبر عام 



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابع) العدد (لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و
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م وصلت اىل  ٢٠١٣) شخص سنة ١٨٨٢املعارك كان (ان الوفاة بسبب  يظهر من الجدول اعاله
) يف ١٣٧٩٠٠٠) اىل (١٢٠٠م  والنازحون الجدد بسبب الرصاع والعنف من (٢٠١٧)شخص سنة ١٠٢١١(

) شخص سنة ٢١٠٠٠٠٠نفس الفرتة الزمنية م� ادت اىل زيادة مجموع النازح� الداخلي� من  (
م ويرجع جزء كب� من  ٢٠١٧)شخص سنة ٢٦٤٨٠٠٠م واىل (٢٠١٥)شخص سنة ٣٢٩٠٠٠٠م اىل (٢٠١٣

هذا اىل دخول تنطيم الدولة اإلسالمية (داعش االجرامي) للعراق واحتالله لعدد من املدن العراقية  
ورصاعه وحربه مع الجيش العراقي وقوات البيشمركة م� أدى اىل تأزم االمن البرشي يف العراق بشكل  

عىل الرغم من التفاوت النسبي ب� البيانات  ، تحدة اال�ا�اكرب مثل� يؤكدها بيانات برنامج االمم امل
البنك الدويل والربنامج اال�ا� لالمم املتحدة اال ان االرقام والبيانات عن االستقرار الداخيل والبرشي تعد  

م و  ٢٠١٧) من مجموع الالجئ� يف العا� لسنة ٪٢اذ  شكل الالجىء العراقي نسبة ( ،خط�ة
م  ٢٠١٥)الف نازح عىل مستوى العا�  يف سنة ٣٩٩٤٥٫٥داخيل يف العراق مقابل ( )الف نازح٢٦٤٨(

) من مجموع النازح� عىل مستوى العا� وتعد هذه نسبة كب�ة  ٪٦٫٦ويشكل النازح العراقي قرابة (
) وهي اقل بقليل من متوسط  ٢٠١٦-٢٠٠٤) من السكان للمدة (١٠٠٠٠٠) سج� لكل (١٢٣كذلك (

) من  ١٠٠٠٠٠) لكل (٩٫٩وان معدل جرائم القتل تعد خط�ة وعالية وهي ( ،ج� )س١٤٣العاملي (
  ، ) حالة كمعدل العاملي اال ان معدل االنتحار يعد منخفضا مقارنة باملعدل العاملي٥٫٣السكان مقابل (

  . فكل هذا يدل عىل سوء االمن البرشي عىل الرغم من النفقات العسكرية العالية
  

  مؤرشات عن االمن البرشي يف دولة العراق وعىل مستوى العا�) ٧الجدول (
  العا�   العراق   املؤرش / الدولة 

  ١٩٣٠٣٫٦  ٣٦٠٫٦  ٢٠١٧الالجئون حسب دولة املنشأ (باالالف)  لسنة
  ٣٩٩٤٥٫٥  ٢٦٤٨  ٢٠١٥النازحون داخليا (باالالف) لسنة 

املعدل السنوي لكل    –املرشدون بسبب الكوارث الطبيعية 
  )٢٠١٧-٢٠٠٧مليون  من السكان للمدة (

١٩٨  ٧  

  ١٤٣  ١٢٣  )٢٠١٦-٢٠٠٤) من السكان للمدة (١٠٠٠٠٠السجناء لكل (
)من السكان للمدة  ١٠٠٠٠٠معدل جرائم القتل لكل (

)٢٠١٦- ٢٠١١(  
٥٫٣  ٩٫٩  

  )من السكان١٠٠٠٠٠معدل االنتحار لكل (
  ٢٠١٥لسنة  

  ٧٫٤  االناث  ٣٫٥  االناث

  ١٣٫٨  الذكور   ٤٫٨  الذكور 

التحديث االحصا� لسنة   ،ادلة التنمية البرشية ومؤرشاتها :تم اعداد الجدول اعت�دا عىل :املصدر
  . ٦٧- ٦٦، ص٢٠١٨ ،UNDPبرنامج االمم املتحدة اال�ا�     ،٢٠١٨
  

ولتوضــيح الصــورة عــن العالقــات السياســية الداخليــة والخارجيــة  إضــافة اىل االســتقرار الــداخيل 

 
  اجراء االستفتاء الشعبي لالستقالل .  
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 ،والخارجي �كن االستعانة ببيانات ومؤرشات السالم العــاملي التــي يعتمــدها معهــد االقتصــاد والســالم
  :بخصوص حالة العراق ك� يف الجدول اال�

  
  الداخلية والخارجية يف دولة العراق) العالقات (االستقرار) السياسية ٨الجدول (

  ) ٢١٠٧-٢٠١٣وفق مؤرش السالم العاملي  للمدة ( 
  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٣  البند / السنوات 

  ٣٫٥٥٦  ٣٫٥٧٠  ٣٫٤٤٤  ٣٫٣٧٧  ٣٫٢٤٥  النقاط 

  ١٦١  ١٦١  ١٦١  ١٥٩  ١٥٩  املرتبة 

   :تم اعداد الجدول اعت�دا عىل :املصدر
GLOBAL PEACE INDEX For years 2013- 2017 , INSTITUTIONS OF 
ECONOMIC & PEACE , Sydney, p11 .  

  
تدهور العالقات السياسية الداخلية اي من   يالحظ من الجدول ان العراق يعا� من

والتدخالت تدهوراالستقرار الداخيل وكذلك من عدم استقرار العالقات الخارجية بسبب عسكرة الدولة  
الخارجية من قبل القوى الدولية وكذلك من قبل الدول االقليمية وانتهاك سيادته الخارجية خاصة من  

االسالمية االيرانية وتركيا والواليات املتحدة االمريكية ومن فواعل غ� الدول منها   قبل الجمهورية 
كل هذا ادت اىل عدم  م ٢٠١٧م لحد نهاية سنة ٢٠١٤منظمة الداعش االجرامي من منتصف سنة 

م �رتبة  ٢٠١٣حيث وفق مؤرش السالم العاملي كان العراق يف سنة  ، االستقرار الداخيل وكذلك الخارجي
)  ٥)نقطة من اصل (٣٫٢٤٥)دولة ووصل نقاط عدم االستقرار وعدم املساملة اىل(١٦٣) من ب� (١٥٩(

م وذلك  ٢٠١٧بنفس املرتبة لحد سنة )نقطة بقى ٣٫٤٤٤م بـ (٢٠١٥) يف سنة ١٦١نقاط ونزل اىل مرتبة (
) دولة شملتها الدراسة اي انه قبل املرتبة االخ�ة �رتبت� عىل مستوى العا� وانه االسوء  ١٦٣من ب� (

كل هذا يدل عىل سوء العالقات واالستقرار السيايس   ،بعد دولة سوريا عىل مستوى الدول العربية
خرى عىل ضعف بناء الدولة وان مستواه ضعيف جدا وفق  وكذلك الحالة االمنية والسالم ويدل مرة ا

  . املؤرش املذكور
ان العراق وفق هذا املؤرش الذي يحدد مستوى الدول ب� النجاح والفشل    : مؤرش اداء الدول - ٣

)  ١٦٩م اي يف مركز (٢٠١٧) عامليا لسنة ١١سابقا كان ضمن الدول الهشة والفاشلة وبرتتيب ( وك� ذكر 
وكان بنفس الرتتيب وفق مؤرش ادراك   ،) دولة شملتها الدراسة١٨٠جاح ضمن (عامليا من حيث الن

)  ٤) عامليا من حيث الفساد و ك� مب� يف الجدول (١١الفساد ملنظمة الشفافية العاملية اي يف الرتتيب (
  ، )دولة شملتها الدراسة١٧٨) عامليا من حيث النزاهة من ب� (١٦٩م� يعني انه قد  �ركز يف املرتبة( 

  ة العراق وضعف بنائها. وهذا يدل مرة اخرى عىل هشاشة دول
لذا من املمكن القول ان العراق قد اتسم �ستوى ضعيف جدا ضمن املقومات املذكورة  

اىل   (االقتصادية االدارية والسياسية )، و هو ضمن قا�ة اسوأ دول وفق هذه املقومات و ذلك ما أدى
ت واملجهودات من اجل التغي�  الواقع االقتصادي واالجت�عي والسيايس السلبي والهش وان كل املحاوال 



  ٢٠١٩ كانون االول) الرابع) العدد (لثا�املجلد (ا        -       األمنية مجلة الدراسات السياسية و

 

٩٩ 
  

لذا من اجل التغي�   ،واالصالح تتصادم مع الضعف املذكور وتتأكل كل املساعي ودون جدوى تذكر 
واالصالحات الشاملة البد من تحس� املقومات املذكورة اي رفع مستوى الحكم الرشيد ومأسسة  

اي تأم� االمن والسالم كذلك مكافحة  السلطة والدولة اضافة اىل تحس� االستقرار الداخيل والخارجي 
  . الفساد من اجل تقوية بناء الدولة يف العراق

  

  : االستنتاجات والمقترحات
  :وصل البحث اىل عدة استنتاجات اهمها  :االستنتاجات -اوال 

حيث كل� توفر   ،هناك عالقة قوية ب� املقومات االقتصادية االدارية والسياسية وبناء الدولة - ١
مستوى عايل لكل من الحكم الرشيد واالستقرارين الداخيل والخارجي لساعد ذلك عىل تقوية بناء  

 . الدولة و العكس صحيح
منها الدول   ، ترتبع دول اوروبية عىل قا�ة بناء قوي للدولة اي الدول الناجحة واملستقرة - ٢

ايرلندا ودول اخرى خارج الفارة االوروبية منها  االسكندنافية باملقام االول ومن ثم ايسلندا وسويرسا و 
   .نيوزلندا وكندا وسنغافورة واليابان

تعد دول القارة االفريقية ضمن اسوأ الدول من حيث بناء الدولة منها جنوب السودان   - ٣
والصومان والسودان واليمن وجهورية افريقيا الوسطى وليبيا اضافة اىل دول اخرى خارج القارة 

 .ها افغانستان وسوريا والعراقاملذكورة من
 : وبالنسبة للعراق فانه يعا� من ضعف شديد يف بناء الدولة وكان النتائج ملدة البحث كاال� - ٤
 ).  ٪٨٫٩حيث بلغت ( ، يعا� من مستوى متد� جدا من م�رسة الحكم الرشيد  - أ
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  .  العاممع جميع الدول �ا يت�ىش مع السيادة الخارجية للدول وفق القانون الدويل السليمة 
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