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ABSTRACT
CONSENSUAL DEMOCRACY IN IRAQ AFTER 2003
)OPPORTUNITIES AND CHALLENGES(
Change in Iraq after 2003 came new concepts to devote to democracy and
build a state of citizenship and constitutional institutions, where the people are the
source authorities and the ballot are her final say in choosing the leaders of the
country, and this is what he came with a new constitution in 2005 which was written
by Iraqis after having lived Iraq decades is living under the mercy of the former
dictatorial regime.
However, we found that the new political system in Iraq after the change has been
built on the basis of the partnership government, which means everyone’s participation
in governance and decision-making away from the election results and away from the
Iraqi voter's opinion according to the so-called consensual democracy, which is a new
democracy that political forces invented to ensure their interests And its presence in
the authority, where this mechanism requires the participation of all in the government
and state institutions according to the size of the component, the party and the sect,
and the necessity of everyone in the government agreeing on any political, economic
or social decision related to the future of the country before its approval, Which made
us witness the birth of a weak and slow government in which each party is trying to
defend the rights of doctrine, sect and nationalism to which it belongs, away from the
national identity.
Key words: democracy, consensual, Pluralistic societies, political system, elements,
motives, obstacles, future.
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ÖZ
2003'TEN SONRA IRAK'TA UZLAŞMACI DEMOKRASI
2003'ten sonra Irak'taki değişim, demokrasiyi kurmak ve halkın güç kaynağı
olduğu bir vatandaşlık ve anayasal kurumlar ülkesi inşa etmek için yeni konseptler
getirdi ve artık oy sandıkları ülke liderlerinin seçiminde son sözü verecek, Irak'ın
onlarca yıl önceki diktatörlüğün merhametinde yaşadıktan sonra Iraklılar tarafından
yazılan yeni anayasa 2005'te geldi.
Ancak değişimden sonra Irak'taki yeni siyasi sistemin ortaklık hükümeti temelinde
kurulduğunu tespit ettik Bu da herkesin yönetişim ve karar alma sürecine katılım
sonuçlarından ve sözde uzlaşmacı demokrasiye göre seçim sonuçlarından ve Iraklı
seçmenlerin görüşlerinden uzaklaştığı anlamına geliyor, Siyasi güçlerin çıkarlarını ve
iktidardaki mevcudiyetini sağlamak için icat ettiği yeni bir demokrasidir, Bu
mekanizma, bileşen, parti ve mezhebin büyüklüğüne ve hükümetteki herkesin
onaylanmadan önce ülkenin geleceği ile ilgili herhangi bir siyasi, ekonomik veya sosyal
karar üzerinde anlaşmaya varılması gereği, herkesin devlet ve devlet kurumlarına
katılımını gerektirdiğindendır, Bu da bizi, her bir tarafın ait olduğu mezhep, ve
milliyetçilik haklarını ulusal kimliğin dışında savunmaya çalıştığı sarkık ve yavaş bir
hükümetin doğuşuna tanıklık etti.
Anahtar kelimeler: demokrasi, fikir birliği, politik sistem, sütunlar, motifler, engeller,
gelecek
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ملخص
الديمقراطية التوافقية في العراق بعد 2003
) الفرص والتحديات(
التغيير في العراق بعد عام  2003جاء بمفاهيم جديدة لتكريس الديمقراطية وبناء دولة المواطنة
والمؤسسات الدستورية ،التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات وتكون صناديق االقتراع هي صاحبة
القول الفصل في اختيار قادة البالد ،وهذا ما جاء به الدستور الجديد عام  2005الذي كتبه العراقيون بعد
ان عاش العراق عقودا طويلة وهو يرزح تحت رحمة النظام الدكتاتوري السابق.
إال اننا وجدنا أن النظام السياسي الجديد في العراق بعد التغيير قد تم بناؤه على أساس حكومة الشراكة
والذي يعني مشاركة الجميع في الحكم وفي صناعة القرار بعيدا عن نتائج االنتخابات وبعيدا عن رأي
الناخب العراقي وفق ما يسمى بالديمقراطية التوافقية ،وهي ديمقراطية جديدة ابتدعتها القوى السياسية
لضمان مصالحها ووجودها في السلطة ،حيث تفرض هذه اآللية إشراك الجميع في الحكومة ومؤسسات
الدولة حسب حجم المكون والحزب والطائفة وصرورة توافق الجميع في الحكومة على أي قرار سياسي
أو اقتصادي او اجتماعي يتعلق بمستقبل البالد قبل اقراره ،االمر الذي جعلنا نشهد والدة حكومة مترهلة
وبطيئة يحاول كل طرف فيها الدفاع عن حقوق الطائفة والمذهب والقومية التي ينتمي اليها بعيدا عن
الهوية الوطنية.
الكلمات المفتاحية  :الديمقراطية ،التوافقية ،المجتمعات التعددية ،النظام السياسي ،االركان ،الدوافع،
المعوقات ،مستقبل.
.
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المقدمة
طرحت الديمقراطية التوافقية كأحد النماذج المقترحة لمعالجة مسألة المشاركة السياسية في
المجتمعات التعددية او المتعددة او المنقسمة ،وتستند اساسا ً الى بناء التحالفات الكبيرة التي تضمن للمكونات
االجتماعية االساسية فرص التمثيل والمشاركة في صنع القرار ،وهو ما يجنبها الخضوع لسلطة االغلبية،
أذ تحتفظ األقلية بحق النقض أو االعتراض ،ما يجعل قدرتها على مواجهة االغلبية وتجنب هيمنتها على
صعيد الممارسة  ،وهو ما ال تتيحه الديمقراطية التمثيلية ،وذلك الختالف فلسفة كل منهما ففي حين
الديمقراطية التمثيلية تتعامل مع جماعات سياسية ،احزاب ،نقابات ،منظمات مجتمع مدني ،ويكون
لألغلبية السياسية المشكلة على ضوء نتائج االنتخابات الحكم ،في حين تكون األقلية السياسية المشكلة
عل ى ضوء نفس المعيار في المعارضة ،وتنتظر الجوالت االنتخابية الالحقة التي قد تتيح لها ان تصبح
اغلبية حاكمة ،بينما الديمقراطية التوافقية تتعامل مع جماعات اجتماعية ،اثنيات  ،أديان  ،طوائف لها
ثباتها النسبي في كونها اغلبيات او اقليات على ضوء معيار عدد كل جماعة ،ويرجع االنقسام في هذه
المجتمعات الى الهوية وما يرتبط فيها.
تعد الديمقراطية التوافقية إحدى نماذج األنظمة السياسية الديمقراطية التي لفتت انتباه المنظرين وعلماء
السياسة في ستينيات القرن العشرين  ،وذلك بعد ما أثبتت قدرتها على بناء اإلستقرار السياسي في
مج تمعات تتسم بطابع خاص من التعددية اإلجتماعية غير المتجانسة التي تؤثر في تالحم و وحدة المجتمع
بدالً من التفكك  ،وذلك بعد نجاحها في دول أوروبية عدة  .ويعد العراق من الدول ذات التعددية االجتماعية،
التي تشهد مكوناتها عالقات متأزمة بفعل تراكم عوامل اجتماعية وسياسية وثقافية عدة  ،وإن تطبيق
الديمقراطية التوافقية قد يكون مخرجا ً لضمان وحدته واستقراره  .من هنا تأتي أهمية البحث في إمكانية
تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق ،وذلك من خالل دراسة حالة العراق وشرح الدوافع والمعوقات
والنظر الى افاقها المستقبلية.
أهمية البحث:
لقد شهد العراق في اعقاب االحتالل األمريكي متغيرات اجتماعية وسياسية عدة ،كما ظهرت
مفاهيم لم تكن شائعة في قاموس العراقيين مثل الديمقراطية التوافقية السياسية ،حقوق االنسان ،وحقوق
المرأة .كما شهدت الساحة السياسية صراعات طائفية وقومية ،وجدل سياسي واجتماعي بشأن موضوعات
البناء االجتماعي والديمقراطي وآفاق البناء الدولة الحديثة ،والوسائل الممكنة النتشال العراق من االزمة
الطائفية والعرقية ،وإمكانية العمل على بناء دولة مدنية حديثة لشعب خارج توا ً من اتون االستبداد الطويل
الذي دام أكثر من ثالثين عاماُ.
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أهداف البحث :
يهدف البحث الى :
 - 1هناك عدة طرق لبناء التعايش السلمي فيما بين مكونات مجتمع متعدد ومنها الديمقراطية التوافقية لذا
يهدف البحث إلى اإللمام بهذا النموذج من الديمقراطية والذي أصبح في اآلونة األخيرة نموذجا يثير
مجموعة من التساؤالت واإلشكاليات .
 - ٢العرا ق بلد متعدد من الناحية القومية والمذهبية واللغوية نتيجة لذلك فهي أرضية خصبة لتصاعد
وتيرة الصراع فيما بين تلك المكونات ونتيجة لتظافر تلك العوامل مع عوامل داخلية أخرى وخارجية ،
في حين أن بإمكان تلك المكونات التعايش إذا تم تطبيق الديمقراطية التوافقية بصورة صحيحة .
 - ٣البحث عن دوافع الديمقراطية التوافقية في العراق ومعوقاتها عن طريق دراسة حالتها بشكل مفصل.
إشكالية البحث:
سوف نحاول في هذا البحث االجابة على عدة اشكاليات وهي:
 -1ماهي الديمقراطية التوافقية وما هي فكرتها واركانها؟
 -2هل الديمقراطية التوافقية هي عملية ديمقراطية او انها عبارة عن تراضي بين النخب السياسية؟
 -3هل الواقع البنيوي والوظيفي في العراق يساعد على تحقيق الديمقراطية التوافقية؟
 -4ما هي الدوافع والمعوقات للديمقراطية التوافقية في العراق؟
 -5ما هي العوامل التي تؤدي الى انجاح الديمقراطية التوافقية في العراق ،وبالمقابل ماهي اسباب فشل
الديمقراطية التوافقية؟
 -6ما مستقبل الديمقراطية التوافقية في العراق؟
فرضية البحث:
تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها (أن التجربة العراقية في الديمقراطية التوافقية تجربة حديثة عند
مقارنتها بالتجارب األخرى ،يحيط بها العديد من الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تعمل
على انجاحها او افشالها).
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منهجية البحث:
المناهج التي تم استخدامها في البحث هي (المنهج البنيوي -الوظيفي) ،وذلك من اجل فهم الدوافع التي
تدفع االخذ بالديمقراطية التوافقية في العراق ،ووظيفة كل من العوامل االجتماعية والجغرافية واالقتصادية
ودور النخب السياسية .و (المنهج الوصفي والمنهج التحليلي) لوصف حالة العراق وتحليل وتقييم للنجاح
عملية التوافقية في العراق ،وتحليل سيناريو انجاح او فشل التجربة الديمقراطية التوافقية في العراق.
صعوبات البحث:
 -1قلة البحوث والد راسات العلمية التي تناولت موضوع الديمقراطية التوافقية في العراق وذلك لحداثة
التجربة بصورة شاملة وتعقيدات البني االجتماعية واالقتصادية والجغرافية والسياسية في العراق التي
جعلت الدراسة في موقع الصدارة مقارنة بالدراسات األخرى التي تناول موضوع النظام السياسي أو بناء
الدولة في العراق من نواح محددة .
 -2عدم وجود احصائيات دقيقة وموثوقة حول نسبة السكان في العراق من المصادر الرسمية وادى هذا
الى استخدام مصادر بديلة تعود الى التسعينات من القرن العشرين.
هيكلية البحث:
انتظمت الدراسة المعنونة بـ (الديمقراطية التوافقية في العراق بعد  )2003في مقدمة واربعة فصول،
وجاء الفصل االول في الجانب النظري من الديمقراطية التوافقية ،وتوزع الفصل االول الى اربعة مباحث
 ،وهو كالتالي (ماهية الديمقراطية  ،ماهية الديمقراطية التوافقية ،فكرة الديمقراطية التوافقية واألغلبية ،
اركان الديمقراطية التوافقية واالنتقادات حول الديمقراطية التوافقية) ،وتناول الفصل الثاني النظام السياسي
في العراق من خالل أربعة مباحث ،وتناولنا في المبحث االول طبيعة وتطور النظام السياسي منذ تأسيس
الدولة العراقية  ،2003-1921والمبحث الثاني كان هيكلية النظام السياسي والحزبي بعد عام ،2003
والمبحث الثالث تناولنا األسس وأركان التوافقية في الواقع العراقي ،اما عن المبحث الرابع فكان حول
السلوك النخب السياسية واسس التوافقية في دستور العراق الدائم لعام  ،2005اما الفصل الثالث تناولنا
فيه دوافع تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق من خالل ثالثة مباحث ،المبحث االول كان حول الدوافع
االجتماعية والسياسية ،وفي المبحث الثاني الدوافع الدستورية والسياسية ،والمبحث الثالث بينا فيها الدوافع
الخارجية والدور األمريكي لتبني الديمقراطية التوافقية في العراق ،اما الفصل الرابع تناولنا فيه معوقات
الديم قراطية في العراق واالفاق المستقبلية ،من خالل ثالثة مباحث ،المبحث األول عن المعوقات
الديمقراطية التوافقية في العراق ،اما المبحث الثاني فكان حول تقييم الديمقراطية التوافقية في العراق،
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والمبحث األخير تناولنا االفاق المستقبلية للديمقراطية التوافقية في العراق .وقد اعقبت الدراسة بخاتمة
تضمنت خالصة الهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة مع التوصيات.

5

الفصل األول
اإلطار المفاهيمي
 1.1نبذة عن الديمقراطية
مصطلح الديمقراطية ) (Democracyمصطلح يوناني يتكون من كلمتين ) (Demosومعناها
الشعب ،و ) (cratesومعناها الحكم أو السلطة  .وهكذا فإن الديمقراطية من الناحية اللغوية هي (حكم
أو سلطة الشعب ) أي نظام الحكم الذي يستمد شرعيته من الشعب(.الكاظم ،1991 ،ص ، )20وبقدر ما
تكون كلمة واضحة وبسيطة الفهم واألدراك من الناحية اللغوية  ،يكون فهمها من الناحية العملية و الفكرية
والتطبيقية صعبة األدراك .والسبب يرجع في ذلك الى التناقض والتعارض واالختالف المتواجد بين
المدارس الفكرية واألساليب االجتماعية ،والرؤيا الفكرية التي حاولت ان تفسر ظاهرة السلطة ابتدا ًء من
القواعد والمبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية.
من ناحية ا خرى فإن للعالقة المتداخلة بين الديمقراطية ونظام الحكم تأثيرات كثيرة مما يجعل من صعب
ادراك مفهوم الديمقراطية ،و من الممكن ان يتفق الكل على ان الديمقراطية احد اشكال لممارسة الحكم
حيث يجعل التكلم عنها يعني من الالزم الحديث عن نظام الحكم بكل أبعاده من الجانب النظري والتطبيقي،
والتي تحدد طبيعة العالقات االجتماعية السائدة في المجتمع .إن االختالف حول موضوع الديمقراطية ال
يقتصر فقط على مضمونها بل يتعداه الى مجال التطبيق حيث تختلف األشكال التطبيقية للديمقراطية
والمؤسسات المنبثقة عنها حسب اختالف الرؤى الفكرية و االجتماعية والسياسية التي تفسرها وتضع
برامج لتطبيقها على الواقع االجتماعي والسياسي في زمان ومكان معينين وينقسم الى رؤى متعددة( .حسين
 ، 2007 ،ص)330
حيث أن الديمقراطية هي اشمل و أوسع من أن تكون نظام حكم يقوم بتنظيم فقط العالقات بين األفراد
والسلطة في نطاق ال مجتمع السياسي  ،أو يحدد الدور والصالحيات و اختصاصات و واجبات المؤسسات
القانونية التي تنشأ منها مؤسسات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتوزيع االختصاصات بينها إذ
تعد من صفات الحكم الديمقراطي ،وقبل ذلك فإنها ميل و رغبة في نفوس أفراد المجتمع حول نمط
المشاركة في العملية السياسية وأهميتها  ،الشيء الذي ادى الى ان تكون الديمقراطية لها توجهات مختلفة
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وتساؤالت أحيانا حول جدواها ،و تناسقها مع واقع مجتمع الى اّخر ،وهذه الديمومة كانت اهم اسباب
تطور الديمقراطية وتعدد اساليب التعبير عنها حتى االن(.عبدالفتاح  ،د ت  ،ص)33
تعود هذه الجهود النظرية للديمقراطية وممارستها بصورتها المباشرة الى اليونانيين القدامى حيث
استخدموا الديمقراطية عن طريق المجالس العمومية التي كانت تضم كل مواطني الدولة ـ المدينة ( city-
 )stateمن األحرار فقط اذ امضى المفكرين اليونانيون القدامى جهودا لدراسة األسلوب اليوناني في
الحكم أمثال سقراط وأفالطون وأرسطو و ..إلخ(.الكيالي واخرون ،1985 ،ص)752
إال أن هذا ال ينفي وجود اشكال و ممارسات ديمقراطية ولو بصورة جزئية قبل الحضارة اليونانية ،فيقول
الدكتور عبدالرضا الطعان بأن حضارة وادي الرافدين قد شهدت شكالً بدائيا ّ من الديمقراطية تطلق عليها
الديمقراطية البدائية ( )Primitive Democracyالتي كانت تمارسها الجماعات البشرية البدائية ،وذلك
من خالل إنتخاب المجالس الشعبية التي ساعدت الحكام في ادارة حكمهم(.الطعان ،1981 ،ص)369
وعلى الرغم من ذلك فإن الديمقراطية بصورتها المباشرة (  )Direct Democracyقد مارسها
اليونانيون من خالل مشاركة المواطنين ف اتخاذ القرارات داخل المجالس العمومية  ،كان سكان المدن
اليونانية منقسمين على ثالث فئات رئيسية وهي :احرار واألجانب والعبيد ،الفئة األولى (االحرار) الذين
كانوا يتمتعون ب الحقوق السياسية واالجتماعية و االقتصادية منها المشاركة في اجتماعات المجالس
العمومية والحق في تولي وظائف إدارية وعسكرية ،وهم المولودون من أبوين كانوا في األصل يتمتعون
بصفة المواطنة ،ويشكلون نسبة قليلة من األفراد الذين ينتمون الى هذه المدينة أو تلك ،اما الفئة الثانية
(األجانب) فلم يكونوا متمتعين بالحقوق السياسية ،في حسن الفئة الثالثة (العبيد) كانوا يشكلون القاعدة
األجتماعية لدولة المدينة  ،وهؤالء كانوا محرومين من كافة الحقوق على الرغم من أنهم كانوا يشكلون
ثقل المجتمع اليوناني ،ويعد ذلك أحد االنتقادات الموجهة الى الديمقراطية التي مارسها اليونانيون(.دانليفي،
أوليري ،2005 ،ص)16
ونتيجة لظهور مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية التي حالت دون تطبيق الديمقراطية المباشرة
ظهرت نماذج أخرى من الديمقراطية لكن من دون الخروج عن المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها الحكم
الديمقراطي ،ولعل من أهم تلك العوامل زيادة عدد السكان ،التي أدت الى استحالة جمع كافة المواطنين
لغرض المشاركة في اصدار القرارات ،وظهور أثنيات مختلفة داخل الدولة الواحدة تطالب بحقوقها
السياسية في المشاركة في الحكم .وبداية ظهور نموذج الديمقراطية شبه المباشرة ( Quasi Direct
 ،)Democracyوجوهر هذا النموذج هو عبارة عن وجود ممثلين يتم انتخابهم من الشعب بحقوق من
مراقبة أعمال هؤالء الممثلين وحقه في اتخاذ إجراءات ضدهم من خالل مجموعة من الوسائل التي تم
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ابتكارها للتعبير عن الديمقراطية شبه المباشرة من االستفتاء واالقتراح والعزل...الخ من اإلجراءات .
(الكاظم ،العاني  ، 1991 ،ص ، )31-28وتطورت الديمقراطية شبه المباشرة الى الديمقراطية التمثيلية
وتتمثل في اختيار ممثلين ينوبون عن الشعب لممارسة سلطات تشريعية ،ولمدة محدودة ويمارسون
صالحيات مخولة لهم من الناحية الدستورية ،وفي مجاالت متعددة ،فمن الناحية االقتصادية يصادقون
على الميزانية ،ويصدرون القوانين باسم الشعب ،ويمارسون الرقابة على أعمال الحكومة ،ويصادقون
على مشاريعها ومعاهداتها الدولية(.ابراهيم ، 2013 ،ص)14
ولم يكن هذا التطور من الناحية التطبيقية للديمقراطية بمعزل عن تطورها كفكرة بل جاءت نتيجة لها،
وقد ارتبطت فكرة الديمقراطية بمجموعة من القيم والمبادئ واالجراءات ،من جملتها الحرية والمساواة
وقبول التنوع والتعدد ودستورية السلطة ،والمنفعية ،والنسبية أو األغلبية في اتخاذ القرارات ،وقد
عرض روبرت دال أكثر القوائم قبوالً لما أطلق عليه "الحد األدنى من اإلجراءات التي يجب توفرها من
اجل الديمقراطية السياسية الحديثة وهي(عبده ،1997 ،ص: )33
 .1أن ينص الدستور على تخويل مسؤولين منتخبين حق مراقبة قرارات الحكومة الخاصة بالسياسات.
 .2أن يتم أختيار المسؤولين عن طريق أتخابات دورية تجري بنزاهة وال يكون للقسر فيها دور كبير.
 .3أن يكون لكل البالغين في السن الحق في التصويت ألنتخاب المسؤولين.
 .4أن يكون لكل البالغين الحق في الترشيح للمناصب التي يتم شغلها باالنتخابات في الحكومة.
 .5المواطنون لهم حق التعبير عن أنفسهم دون أن يكون هناك تهديدا بفرض عقوبات ضدهم .
 .6المواطنون لهم حق البحث عن المصادر البديلة للمعلومات  ،وان تكون موجودة وتتمتع بحماية القانون.
 .7المواطنون لهم الحق ايضا في تشكيل أتحادات أو منظمات مستقلة نسبيا  ،بما في ذلك األحزاب السياسية
ومجموعة المصالح .
وعلى الرغم من ذلك فإنه ال يمكن استخدام الديمقراطية بمعزل عن السياق األجتماعي ،واالقتصادي،
والتاريخي للمجتمعات" ،وحتى اذا ما جعلنا الديمقراطية تجمع بين كونها شكالً لنظام الحكم ،وبحثا في
طبيعة الدولة ،فإنه يجب إيجاد السياق المالئم لعدم التعارض بين الديمقراطية كمبدأ ،واألشكال اإلجرائية
لتطبي ق المبدأ ،وهي أشكال تختلف باختالف ظروف كل مجتمع ومرحلة تطوره" ( عبده،1997 ،
ص)30
هذا الواقع أفرز نتيجتين :إحداهما ،وهي تعدد األشكال التطبيقية للديمقراطية كنظام سياسي في العالم
المعاصر ومنها الديمقراطية الليبرالية ،واالجتماعية  ،والشعبية والتوافقية والتشاركية  ،واتسام كل واحدة
منها بسمات معينة تميزها عن االخرى ،أما النتيجة الثانية  ،فهي أن كافة األنظمة السياسية ،حتى وأن
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كانت من أكثر األنظمة شمولية ،وتتدعي الديمقراطية  .بغية أن يسبغ الشرعية على نفسها وخصوصا ً
عند أتباع بعض من االجراءات الديمقراطية مثل االنتخاب واالستفتاء( .بيليس ،سميث ،2004 ،ص)56
وتجدر اإلشارة الى أن الديمقراطية تقوم على اسس ثالثة إذ ترتبط هذه األسس بعضها ببعض بشكل
عضوي وان انتفاء إحداها يمثل تهديدا للنظام برمته ،وهذه األسس تمثل روح الديمقراطية وجوهرها
وهي (رشيد ،2003 ،ص ( )41عبده ،1997 ،ص: )30
األساس األول :إحترام حقوق اإلنسان وكرامته التي تشمتل على ثالثة جوانب رئيسة ،الجانب األول منها،
المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع ،والجانب الثاني ،ضمان الحقوق االجتماعية والسياسية
للمواطنين ...والجانب الثالث ،الممارسة اإليجابية لهذه الحقوق على نحو يقود الى مشاركة المواطنين
بصورة فعالة في صنع قراراتهم الجماعية.
األساس الثاني :اإلعتراف بالتعددية السياسية  ،ألن المجتمع في ظل ظروف الحياة الحالية ،محليا ً
واقليميا َ ودولياَ ،لم يعد من المتصور وجود األوحد أو األصوب المطلق من قبل طرف واحد أو تيار واحد
في المجتمع  ،بل إن سيطرة ذلك اإلتجاه ينطوي على خطورة التجميد وقتل اإلبداع ،والتوقف عن مواكبة
العصر.
األساس الثالث :التداول السلمي للسلطة بصورة شرعية عن طريق االنتخابات ،الذي يتم بتسليم السلطة
من الطرف الفائز بأغلبية عدد أصوا ت المقترعين وهذا األساس بدوره يحتوي على مسألتين هما :األقلية
تكون في الطرف المعارض وتقوم برقابة اعمال الحكومة ،ويؤكد بأنه ليس هناك ضمانات لألكثرية ،بل
قد تتحول الى أقلية اذا ما اخفقت في األستجابة لمطالب الشعب فيؤثر على شعبيته في المستقبل.
من جانب آخر فإن النظام الديمقراطي يحتاج الى وجود مؤسسات وسطية تعمل كقنوات اتصال فيما بين
النظام والمجتمع ،وقد تكون األحزاب السياسية ،أو منظمات المجتمع المدني ،أو اإلعالم الحر ،من
القنوات التي تعمل من أجل ضبط أعمال النظام السياسي ونشر قيم الديمقراطية داخل المجتمع(.ابراهيم،
 ،2013ص)17
وبناءآ على ذلك فإن األسس التي تقوم عليها الديمقراطية ،ووجود مؤسسات وسطية فاعلة ،قضايا رئيسة
ثالثة تتعامل معها الديمقراطية وهذه القضايا هي (عايش ،2001 ،ص34وص: )94
القضية األولى :مركز الفرد بالنسبة للمجتمع (الحرية الفردية)  ،أي مدى تمتع األفراد بحريتهم من جميع
النواحي السياسية ،واالجتماعية و االقتصادية والثقافية.
القضية الثانية :العالقات القائمة فيما بين األفراد وبين النظام (المساواة).
القضية الثالثة :المشاركة في العملية السياسية ،ومدى توفر آليات تلك المشاركة ومستلزماتها ،وفتح
القنوا ت أمام األفراد والجماعات دون إكراه أو إقصاء ،ألن الديمقراطية تهدف الى مشاركة المواطنين في
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اتخاذ القرارات لذا فإنها تكون أكثر من مجموعة من األنظمة والقوانين واللوائح التي من خاللها يتم الدمج
بين المطالبة بالحقوق والواجبات وااللتزامات المترتبة على المواطنين وتأسيس ٍا على تقدم فإن الديمقراطية
ال تتصف بصفة الجمود المطلق بل إنها ذات صفة مرنة ،والسيما عند ارتباط المشاركة بالرقابة على
اعمال الحكومة ومدى توفر حرية ممارسة تلك الرقابة ،فمن الناحية العملية ،ال توجد هناك دولة تستطيع
أن توفر المشاركة ،والرقابة على السلطة وتوفير الحق في المشاركة بصورة مطلقة ،بل أنها نسبية ،ففي
أعراق األنظمة الديمقراطية ،تمارس أحيانا أساليب القهر واإلخضاع وعدم الكشف عن المعلومات ،وهذه
اإلجراءات ال تنفي صفة الديمقراطية عن تلك األنظمة السياسية مثل الواليات المتحدة األمريكية ،والمملكة
المتحدة وغيرهما ،وهذا يعطي الديمقراطية صفة المرونة ،والنسبية في الحكم على األنظمة السياسية
المختلفة .وال تكون الديمقراطية حكر ٍا على مجموعة معينة من الدول التي مرت بظروف تاريخية مهدت
لها الطريق الى تطور الديمقراطية فيها دون دول أخرى لم تمر بتلك الظروف( .ابراهيم ،2013 ،ص)17
يتضح من ذلك عدم وجود عالقة تبادلية بين الديمقراطية ،والتطور التاريخي للدولة ،واشترط إستكمال
الدورة التاريخية للدول الديمقراطية الغربية والمرور بنفس ظروف تلك الدول تاريخيا من اجل ترسيخ قيم
الديمقراطية في المجتمعات غير تلك المجتمات واال لما كانت هناك دعوات للتحول الديمقراطي في الدول
المتأخرة ديمقراطياَ(.ابراهيم ،2013 ،ص)18
مع كل ذلك فقد وجهت الى الديمقراطية العديد من األنتقادات سواء من الجانب النظري أو من الجانب
التطبيقي ،والجذور التاريخية لتلك األنتقادات (بشقيها النظري والتطبيقي) ترجع الى بدايات تصنيف
األنظمة السياسية عند الفالسفة اليونانيين مثل هيروديت ( 425-485ق.م) ،وثيوسيديديس (-471
400ق.م)،

وسقراط (499-469ق.م) وأفالطون (348-427ق.م) وأرسطو (322-384ق.م)،

وكانت تدور حول مدى مالئمة النظام الديمقراطي الدراة مجتمعات دولة-المدينة ،فما كان مشتركا بين
هؤالء حول الديمقراطية و تصورهم بأنها تكون سببا لوصول أفراد من طبقات دنيا الى مراكز صنع
القرار ،لذلك نجد سقراط ينتقدها ويرى بوجوب الحكم من قبل الحكماء والعلماء والفصل في الحكم يجب
أن يكون في كفة العلم والمعرفة وليس األقتراع او التصويت ،ويضعها أفالطون في المرتبة الرابعة في
كتابه (الجمهورية) ،ويعرب عن تعجبه لتقبل دولة تقوم على الديمقراطية النها تساوي بين الجميع وان
كانوا غير متساوين في الواقع(.زكريا ،1974 ،ص)306
وان تراجع عن موقفه ازاء الديمقراطية في كتابيه األخرين (رجل الدولة) و (القوانين) ،اال انه لم يتوان
عن الدفاع عن الحكماء والعلماء وحقهم في ممارسة الحكم .كذلك الحال بالنسبة الى أرسطو ،والذي قسم
الحكومات استناداً على معيارين (العددي والكيفي) وهذا يعطي امكانية التمايز ما بين الحكومات الصالحة
والفاسدة ،وتحتل الديمقراطية مركزا مشؤما حينما تكون السلطة فيها بيد االغلبية الفقيرة في المجتمع ضد
األقلية الغنية(.زكريا ،1974،ص)96
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وقد تكون هذه التصورات وغيرها المتجذرة في الفكر اليوناني مبعثها واقعتان في الحضارة اليونانية وهما:
الواقعة االولى :الحروب التي مرت بها المدن اليونانية والمعروفة بحرب البيلوبونيزية مابين أعوام (-431
 404ق.م) التي انتهت لمصلحة دولة أسبارطة ضد اثينا فادت الى نهاية الجكم الديمقراطي األثيني ،التي
شكلت بموجبها رد فعل ازاء ذلك النظام الذي لم يستطع الوقوف بوجه األستبداد.
الواقعة لثانية :التقسيم الطبقي داخل المجتمع اليوناني وجميع المجتمعات القديمة ،ذلك التقسيم الذي كان
مرتبطا بتقسيم العمل بين تلك الطبقات حيث أدى الى عدم إمكانية التنقل من طبقة الى طبقة أخرى ،وبما
ان (الحكماء) و (العلماء) يحتلون القمة في الهرم الطبقي داخل طبقة األحرار وعملهم هو عبارة عن
الحكم ،يكون من غير الممكن أن ينافسهم في ذلك عامة الشعب والتي ال تتمتع بتلك المواهب
واإلمكانيات(.ابراهيم ،2013 ،ص)19
وقد تعرضت الديمقراطية البرجوازية لالنتقادات من الماركسية التي ترى فيها ان الدولة التي تنشأ على
الديمقراطية هي ليست دولة متوافقة طبقيا ،بل الديمقراطية تمهد السبيل لسيطرة طبقة على طبقة أخرى
وإستغال طبقة لطبقة اخرى ،وهذا يولد بدورها تناقضات داخل النظام الديمقراطي الرأسمالي ضد
الديمقراطية البرجوازية نفسها(.لينين ،2007 ،ص)112-111
اال أن ذلك ال ينفي األهمية التي تتمتع بها الديمقراطية لكونها الوسيلة األكثر نجاحا َ في بناء قاعدة الحوار
الصحيح بين مكونات المجتمع ،فيؤكد ضرورة األعتراف بوجود اإلختالف حول مصالح سياسية ،وعدم
وجود اتفاق بين اآلراء ،مع التأكيد على امكانية التعبير عن كل منهما .من جانب آخر فإن الديمقراطية
لها قوة التأقلم مع التطورات ،والتغيرات من مجتمع الى آخر ومن مدة الى أخرى ،فالتطبيقات المختلفة
للديمقراطية ووجود اساليب مختلفة لها تدل على حيويتها وقدرتها على اإلستمرار فتشكل نقطة إيجابية في
الحكم الديمقراطي.
المسألة األكثر بروزا في أهمية الديمقراطية تأتي من خالل التحوالت التي حدثت نحو الديمقراطية في
األنظمة الشمولية و العسكرية في كثير من دول العالم ،ونجاح تلك التحوالت في أغلب تلك الدول من دون
أن تهدد أمن المجتمع والنظام وسالمتها ومن تلك التحوالت ،تحول دول أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية
بعد سقوط اإلتحاد السوفيتي (السابق) في التسعينات من القرن العشرين مثل رومانيا وبلغاريا
والمكسيك...الخ ،الى الديمقراطية ،والتحول الديمقراطي في دول أفريقيا مثل إتحاد جنوب أفريقيا وسقوط
نظام األبارتايد في الثمانينات ،ال ينم سوى عن مدى نجاح النظام الديمقراطي في حكم المجتمعات والحفاظ
على وحدة المجتمع وسالمته ،بل إن أكثر الدول عداوة للديمقراطية بنموذجها الغربي وهي االتحاد
السوفيتي (سابقا)قد تحول نحو األخذ بإجراءات الديمقراطية لغرض إصالح النظام السياسي في البالد،
فبرنامج البيرستروكا لميخائيل غورباتشوف في منتصف الثمانينات من القرن العشرين ،لم يكن سوى بداية
من أجل إجراء تغييرات جذرية في أسس النظام السياسي وإعادة النظر بطبيعة العالقات بين مجتمع
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والسلطة وبين العالم الخارجي حيث تمخض عنه انهيار األنظمة الشيوعية في دول أوروبا الشرقية نتيجة
للدعوة الى إعادة النظر في األسس الفكرية القائمة آنذاك.
واألكثر من ذلك دعم المجتمع الدولي للتحول الديمقراطي من خالل تقديم المساعدات اإلنمائية وتقاسم
الخبرات في مجال تعزيز الديمقراطية ،وذلك من خالل قرار اتخذته الجمعية العامة لألمم المتحدة في
دورتها الثانية والستين سنة  ،2007وهذا يؤكد مسألة جوهرية هي أن الديمقراطية أصبحت من القيم
العالمية التي يدافع عنها المجتمع الدولي ،والسبب وراء ذلك هو أن األنظمة الديمقراطية أكثر دراية
ومساهمة في الحفاظ على حقوق األنسان وسيادة القانون وهي عبارة عن حق يملكها الشعوب في اختيار
أنظمتها االجتماعية والسياسية والثقافية كما جاء في نص القرار للجمعية العامة في .2007\12\13
(لينين ،2007،ص)113
بناءا ً على ما تقدم فإن الديمقراطية اضحت مطلبا َ داخليا ّ ودوليا ّ بسبب تمتعها من الناحية الفكرية والتطبيقية
بالعديد من اإليجابيات ،بدءاَ من مخاطبة األشخاص فرديا ً ودوليا ً للمطالبة بحقوقهم االجتماعية ،واالقتصادية
والسياسية ،وابداع أساليب مالئمة لتحقيق تلك المطالب ،بغية تحقيق مجتمع مسالم مع نفسه ،مما يؤدي الى
تحقيق السالم الدولي.
 2.1في الديمقراطية التوافقية
الديمقراطية التوافقية ،نموذج من نماذج االنظمة السياسية التي نجحت في بناء الوحدة واألجماع
دخل بعض المجتمعات المتعددة ،وقد كثر حولها الجدل والنقاش ،والسيما حول أمكانية تطبيقها في الدول
مختلفة من العالم ،بعد أن أثبتت قدرتها على حل الصراعات والتسويات بين الجماعات التي يتكون منها
المجتمع ،ومن أمثلتها (سويسرا ،والنمسا ،ولبنان ،وبلجيكا ،وهولندا....الخ) ،وألجل اإلحاطة بها
وتقديم تصور علمي كامل البد من البحث في المطالب اآلتية:
 1.2.1مفهوم الديمقراطية التوافقية
ألجل المام في مفهوم الديمقراطية التوافقية ،سنقسم هذا المطلب الى فرعين ،الجذور التاريخية للديمقراطية
التوافقية ،و تعريف الديمقراطية التوافقية.
 1.1.2.1الجذور التاريخية للديمقراطية التوافقية
إن ظاهر ة التوافقية هي ظاهرة قديمه قدم المجتمعات البشرية ،حيث إن الداللة االصطالحية لكلمة
(التوافقية) في اللغة العربية )Consociation( ،في اللغة اإلنكليزية،)P246 ،2003 ،webster( .
(عطية ه ،1968 ،ص ، )341تشير الى وجود أكثر من طرف في المعادلة السياسية  ،وبما أن اإلنسان
بطبعه اجتماعي فإن هذه الطبيعة البشرية تنعكس عند وجود العالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات،
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وهذه العالقات ال يمكن أن ترقى الى مستوى عا ًل ما لم يكن هناك اتفاق وتوافق حول قضايا مشتركة بين
أطراف العالقة ،وعليه فأن هذه الظاهرة مترسخة في تاريخ البشرية .كما إن جميع الشواهد التاريخية
تدل على أن المجتمعات القديمة عرفت التفاوض ومحاولة الوصول الى اتفاقيات بين األطراف المتفاوضة،
وهذا يتطلب وجود خلفية ثقافية ومعرفية حول أهمية التوافق بين االطراف ،فقد كان الواقع السياسي
األوروبي أرضية صالحة لتنامي هذه الظاهرة وتطبيقها في دول أوروبية عدة مثل سويسرا وهولندا وبلجيكا
والنمسا( .محى الدين ،2009 ،ص)105
هناك مجموعة من االتجاهات لنشوء الديمقراطية التوافقية وتطورها التاريخي ويمكن تقسيمها الى المراحل
التالية:
اوالً :نشوء الديمقراطية التوافقية مع نشوء الدولة التعددية
ير ى البعض أن الديمقراطية التوافقية نشأت مع بروز الدولة التعددية ،وال سيما في تلك المجتمعات التي
تتسم بانقسامات سياسية ،اذ ترتبط تلك االنقسامات ارتباطا ً وثيقا ً بخطوط التباينات االجتماعية القائمة
موضوعياً ،تبعا ً لذلك فال يمكن بناء دول قومية موحدة نتيجة لتلك االنقسامات العميقة ،ومن إيجابيات
هذا اإلتجاه بلورته لروح التفاؤل حول إمكانية نجاح الديمقراطية في دول عالم الجنوب ،وال سيما في تلك
الدول التي تعاني من عدم االنسجام االجتماعي واإلجماع السياسي ،وبالمقابل تؤخذ عليه جملة من المآخذ
منها (ابراهيم ،2013 ،ص: )22
أ -إن جميع دول العالم قديما ً وحديثا ً لم تكن قادرة على الحفاظ على نقائها من حيث العرق أو الدين أو
اللغة أو القومية بسبب عوامل عدة منها :الهجرة الشرعية ،والغزوات بين الدول ،وهذا أدى الى وجود
التعددية االجتماعية قديما ً وحديثاً.
ب -أن الظروف التي ساعدت على نجاح الديمقراطية التوافقية في بناء االستقرار السياسي داخل مجتمعات
أوروبية ،هي ليست الظروف نفسها في دول العالم األخرى ،ويترتب على ذلك أحد اهم اإلشكاليات بالنسبة
الى تطبيق الديمقراطية التوافقية في دول خارج القارة األوروبية ،وهو أن استنساخ النموذج األوروبي
وتطب يقه كما هو في دول أخرى غير الدول األوروبية ال يكفي لبناء االستقرار السياسي داخل تلك الدول ،
بل يجب أن يحتوي على مجموعة من التغييرات بما يتالءم مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية
في كل دولة على حدة.
ثانياً :الديمقراطية التوافقية في ظل نظام الدولة العثمانية
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يرى أصحاب هذا االتجاه أن التجربة التوافقية في العالم اإلسالمي ترجع الى نظام الملل العثمانية الذي
حافظ على استقالل الجماعات الدينية في مجتمع تعددي متنوع يتربع المسلمون فيه على قمته او يسعى
لذلك( ،عطية ،2000 ،ص ،)67حقيقة ان القوانين التي كانت سائدة في الدولة العثمانية قسمت على ثالث
مجموعات وهي :
أ -التشريعات اإلسالمية وهي عبارة عن مجموعة القوانين والتشريعات التي كانت تصدر من السالطين
العثمانيين التي كانت مستمدة من أصول التشريع اإلسالمي (من القرآن ،والسنة النبوية الشريفة ،وآراء
األئمة والفقهاء...الخ).
ب -التنظيمات وهي عبارة عن قوانين وأنظمة ادارية ،وهذه القوانين ايضا لم تكن تعارض الشرع
اإلسالمي بل كانت منسجمة معه.
جـ -التنظيم الملي العثماني واالمتيازات األجنبية ،إن الدولة العثمانية كانت دولة واسعة وتحتوي على
مجموعة من الرعايا من غير المسلمين فكان من الطبيعي أن تصدر مجموعة من القوانين لتنظيم الطوائف
غير اإلسالمية والجاليات األجنبية .وإن كل واحدة من تلك القوانين والتشريعات كانت تنظم وظيفة معينة،
وما يهمنا هنا وظيفة نظام الملة العثمانية .ولم يكن مفهوم المواطنة أو األقليات موجودا ً داخل الدولة
العثمانية ،فأفرادها كانوا عبارة عن رعايا من المسلمين أو غير المسلمين (أهل الذمة) للسلطنة العثمانية،
إذن توزيع األفراد كان على أساس االنتماء الديني (قبل ي شيء) ،ونتيجة لعدم المساواة بين الصنفين من
الرعايا ،ونتيجة للضغوط التي كانت تتعرض لها الدولة العثمانية من قبل الدول األوروبية ظهرت تلك
التنظيمات المعروفة بنظام الملة العثمانية( .عطية ،2000 ،ص)69
يؤخذ على هذا اإلتجاه أنه يطابق بين نظام الملة العثمانية والديمقراطية التوافقية ،في حين أن األول قد
نشأ من أجل تحقيق المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الدول العثمانية ،أي إنه عبارة عن نوع
من التسامح الديني من السلطات العثمانية أزاء الطوائف األخرى الموجودة في اإلمبراطورية ،ومن ناحية
أخرى ال توجد أركان الديمقراطية التوافقية (االئتالف الواسع ،واالستقالل القطاعي ،والنسبية في تولي
الوظائف والفيتو المتبادل) في نظام الملة العثماني هذا يؤكد مسألة االختالف بينهما ،فضالً عن ذلك إن
نظام الملة مشروع حضاري والديمقراطية التوافقية من إرث وابتكار الحضارة الغربية بكل تفاصيلها
ومعالمها .عليه من غير الممكن التطابق بين الديمقراطية التوافقية ونظام الملة العثماني لوجود اختالف
بين التجربتين من الناحية النظرية والواقعية .فضالً عن المسببات والدوافع والنتائج التي تقف وراء
النموذجين( .عمارة ،2010 ،ص)133
ثالثاً :نشوء الديمقراطية التوافقية بعد فشل ديمقراطية األكثرية
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ْ
من يؤكد على أن الديمقراطية التوافقية قد نشأت وتطورت نتيجة لألزمة التي كانت تعاني منها الديمقراطية
في بداية القرن العشرين ،وقد يتوضح ذلك في المسائل اآلتية:
اوالً :معاداة الديمقراطية ،التي كانت تزداد بصورة متواصلة نتيجة لنجاح الثورة البلشفية عام 1917
والكشف عن مخططات استعمارية من دول التحالف تجاه الشعوب المستعمرة.
ثانياً :مساهمة الديمقر اطية في وصول مجموعة من األفكار العنصرية الى الحكم كما كانت في المانيا
وايطاليا ،وهذا أدى الى زعزعة الثقة بقدرة الديمقراطية .فضالً عن ذلك فقدت شهدت الدول األوروبية
منذ مطلع القرن العشرين ولغاية العقد السادس منه صعود تيارات سياسية جديدة تعتمد صيغة االئتالف
ا لواسع من أجل ادارة الحكم ،وال سيما في دول تتصف مجتمعاتها بالتعددية منها سويسرا عام ،1959
والنمسا ( ،)1966 - 1945وهولندا ( ،)1967 - 1917وبلجيكا ( ،)1963- 1918حيث ادت الى
إعادة تصنيف األنظمة السياسية وفقا ً لمنطلقات جديدة تتالءم مع متطلبات العصر والتغييرات التي حصلت
في طبيعة عمل االنظمة السياسية وشكلها ،فيسهل أجراء المقارنة بينهم( .ابراهيم ،2013 ،ص)30
وفي هذا السياق أصبحت هناك تقسيمات لألنظمة السياسية منها:
 1ـ تصنيف األنظمة السياسية من قبل آلموند الذي قام بنصنيف األنظمة السياسية الى أربعة نماذج وهم
(: )pp398-408 ،1956 ،Almond
أـ األنظمة السياسية االنكلو -امريكية (: )The Anglo - American political systems
التي تتميز بالتجانس ووجود ثقافة سياسية علمانية ( ،)secular political culturalحيث ان القسم
األعظم للفاعلين السياسيين في هذا النوع من األنظمة السياسية متفقون على األهداف الجوهرية للنظام
السياسي مثل الحرية ،والخير المشترك (.)Mass Welfare
ب -األنظمة السياسية ما قبل الصناعية (.)pre-Industrial politica systems
ج -األنظمة السياسية الشمولية التوتاليتارية (.)Totalitarian political systems
د -األنظمة السياسية األوروبية القارية ( ،)The Continental European political Systems
التي تتميز بوجود ثقافات سياسية مختلفة مثل فرنسا والمانيا وايطاليا ،وهذا يعني وجود تعددية اجتماعية.
وقام آلموند بتصنيف األنظمة السياسية في بعض الدول األوروبية ،مثل اإلسكندنافية واألراضي المنخفضة
(هولن دا) ،كأنظمة سياسية تقع بين النموذج األول (األنكلو امريكية) والنموذج الرابع (األوروبية القارية).
)p405) ،1956 ،Almond
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 -2أما التقليد الثاني لتصنيف األنظمة السياسية فقد جاء من إدوارد شيلز الذي قسم األنظمة السياسية الى
خمسة أصناف وهي  :الديمقراطية السياسية والديمقراطية الوصائية واألوليغارشية المحدثة واألوليغارشية
التقليدية ،وأكد أن الديمقراطيات الوصائية تتمد في نجاحها على إخالص النخب من خالل تقليل سلطاتها
وتطوير مساهمة الجماهير ،ونظر إليها بوصفها نظاما ً متحوالً نحو الديمقراطية ال أكثر(.عمارة،2010 ،
ص)134
أم ا الدافع الثالث لتطوير هذا االتجاه والذي يعد الدافع األساس فقد جاء بعد الجهد الذي بذله مجموعة من
المفكرين األوروبيين ،وتعد محاولة آرنت ليبهاريت في سياق البناء النظري للديمقراطية التوافقية محاولة
رائدة في هذا المجال ،لذلك يعد التقليد التوافقي أوروبي المنش أ ،قبل اي شيء ،ورأى الوالدة والتطور
في مجموعة من الدول األوروبية مثل سويسرا والنمسا وهولندا وغيرها من الدول األوروبية التي طبقت
الديمقراطية التوافقية ،وال تزال االنظمة السياسية في بعض تلك الدول قائمة على أساس التقليد التوافقي
بين النخب السياسية التي ساه مت في بناء األستقرار السياسيي وأزدهارهم من الناحية األقتصادية
واألجتماعية والسياسية( .عمارة ،2010 ،ص)134
 -3اخيرا ً يمكن األشارة الى تصنيف الذي قام به كل من جابرييل آلموند وجي-بنجهام باويل االبن بتوزيع
الثقافات السياسية الى ثقافات سياسية توافقية وثقافات سياسية متراضية ففي األولى يميل المواطنون إلى
الموافقة على الوسائل المالئمة إلتخاذ القرارات السياسية ،أما في الثانية فينقسم المواطنون على بعضهم
بحدة وغالبا ً ماتكون تلك اإلنقسامات حول شرعية السلطة السياسية وكيفية حل المشاكل السياسية .ويمكن
من خاللها تصنيف األن ظمة السياسية التوافقية ضمن الفئة الثانية ألنها تقوم على توافق بين مكونات المجتمع
المتعدد(.آلموند ،باويل ،1998 ،ص ص)75-73
تأسيسا ً على ذلك ،وبما أن الحديثث هو عبارة عن الديمقراطية التوافقية وليس عن التوافقية ،فأن االتجاهين
األول والثاني ،قد عانا من صعوبة الفصل بين التوافقية كظاهرة ،والتوافقية كنظام سياسي ،حيث أن
ظاهرة التوافقية هي قديمة قدم المجتمعات البشرية ،في حين تعد تجربة التوافقية في أطارها السياسي
ظاهرة حديثة ،تم تجربتها في الدول أوروبية وقد تطور مع التطورات التي مرت بها الدول االوروبية
الى أن تم تنظيرها من لدن طائفة من الباحثين االوروبيين(.ابراهيم ،2013 ،ص)32
 2.1.2.1تعريف الديمقراطية التوافقية
إن عدم التجانس اإلجتماعي هو احد أهم اإلشكاليات التي تعاني منها دول العالم المعاصر ،خصوصا ً في
المجتماعات المتعددة التي تتصف بإنقسامات حادة ،وقد يكون السبب تعارضا فيما بين الوالء الفرعي
لألفراد والوالء للدولة .وقد طرحت الديمقراطية التوافقية لحل تلك اإلشكالية وال سيما قفي الدول األوروبية،
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وهذا يتطلب معرفة أبرز هذه التعريفات ،وتجدر اإلشارة الى أن تعريف الديمقراطية التوافقية ليس سهال
بسبب حداثة الديمقراطية التوا فقية مقارنة بالنماذج األخرى الموجودة للديمقرطية ،وقلة عدد المنظرين
الذين حاولوا دراسة هذا النوع من الديمقراطية .إضافة الى وجود تسميات عدة للديمقراطية التوافقية مثل
الديمقراطية الطائفية ،والديمقراطية التعاقدية ،والديمقراطية اإلتفاقية واخيرا الديمقراطية المسيسة ،مما
جعل تعريفها صعباً( .امين ،2008 ،ص)47-46
وقد استخدم جيرهارد المبورغ ( )Gerhad Lehmbruchمصطلح الديمقراطية التعاقدية لإلشارة الى
تلك الديمقراطيات التي تصدر القرارات من خالل التركيز على اإلتفاقيات المتبادلة بين النخب السياسية
بدالً من التركيز على اتخاذ القرارات بصورة أكثرية .إضافة الى ذلك هناك مصطلح آخر للديمقراطية
التوافقية وهي الديمقراطية النسبية ( )Democracy Proportionalيدعو الى "اإلهتمام ورعاية
التوازن عند توزيع المناصب داخل االئتالفات الحزبية")p22 ،2009 ،Habib(.
هناك من عرف الديمقراطية التوافق ية إستنادا الى تعريفه للدولة التوافقية و "هي التي يكون سكانها من
أقليات عرقية وإثنية ودينية ولغوية وغير متناسقة وال تشكل أي واحدة منها األغلبية ،وتحيط بها مجموعة
من القيادات والزعامات ذات التأثير والتوجه السياسي واالجتماعي على تابعيها ،وأنها ال تبنى اعمالها
في المؤسسات الحكومية كالبرلمان وفقا لمبدا االغلبية بل بالتمثيل النسبي وكل جماعة من االقليات لها حق
االعتراض(.محي الدين ،2009 ،ص()109الكاظم ،1991 ،ص ص )31-28
ويركز د.محمد كامل ليلة على الخصائص (اإلجراءات القانونية) لهذا النوع من الحكومات دون التركيز
على الجانب اإلجتماعي واالقتصادي ويحصر الخصائص العامة لها فيما يأتي:
.1تركيز السلطة في يد البرلمان وتبعية السلطة التنفيذية له (باعتبار أن البرلمان هو الممثل الحقيقي لسيادة
الشعب).
 . 2يعهد البرلمان بالسلطة التنفيذية الى عدد من أفراد (وزراء) ويختار من بينهم رئيسا .ويكون اعضاء
السلطة التنفيذية مسؤوليته سياسيا ً أمام البرلمان الذي يستطيع عزلهم اذا أساءوا التصرف ،وحاولوا
اإلنحراف بالسلطة عن أهدافها.
ويمكن تحديد مالحظات متعددة حول تعريف الديمقراطية التوافقية من خالل التعريفات السابقة وهي :
(محي الدين ،2009 ،ص)121
اوالً :الديمقراطية التوافقية بوصفها (فن إلدارة أزمة) وذلك من خالل حث األطراف على الدخول في
مساومات حول مطالبهم ،لذلك فإن الديمقراطية التوافقية تحتوي على أهم عنصر من عناصر القدرة على
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االستمرار أال وهي قدرتها على التكيف مع المستجدات الجديدة والسبب وراء ذلك هو قربها من فن إدارة
األزمات بدالً من اللجوء الى اإلكراه والحل العسكري.
ثانياً :الديمقراطية التوافقية بوصفها عالقة ( )Relationshipالنها النموذج الذي يحاول إيجاد عالقة
إيجابية بين الديمقراطية واإلنتماءات اإلثنية داخل المجتمعات المنقسمة ،والتطور التاريخي لتطبيق هذا
النوع من الديمقراطية نجده في معظم البلدان وقد جاءت بعد األزمة التي مرت بها تلك البلدان من
الصراعات الداخلية بين مكوناتها مثل سويسرا والنمسا ولبنان.
ثالثاً :الديمقراطية التوافقية بوصفها إحدى طرق الضبط االجتماعي ( )Social Controlفي المجتمعات
المنقسمة بصورة حادة بين مكونات مختلفة.
رابعاً :إنها توصف بالتسويات ( )Commendationبين النخب السياسية في المجتمع وهذا يؤدي الى
تسوية الصراعات االجتماعية عن طريق التفاوض واالتفاق.
خامساً :النظر الى الديمقراطية التوافقية من الناحية االجتماعية باعتبار أن كل عمل اجتماعي يرتكز على
حد أدنى من التوافق ويتخذ أشكاال متعددة ،وفي هذا السياق ميز دوركهايم بين نوعين من التوافق وهما
التوافق عبر اإلختالف ،ونتيجة األختالف في المعنى يتبعه األختالف في الدور الذي يؤديه التوافق في
كال المجتمعين.
ففي المجتمعات البدائية ( )primitive Societiesاألتفاق بين افرادها يؤدي الى بناء التشابه واحيانا ً
اإلمتثال الن التفرد يهدد وحدة المجتمع وتضامن افراده.
ويكون التوافق في المجتمعات الحديثة قائما ً على األعتراف بحرية األفراد فالتوفق اإلجتماعي ال يختلط
مع االلتزامات المفروضة على الفرد بأن يصبح غير مميز عن النمط االجتماعي ،بل انه يعود الى القبول
بقواعد اللعبة واحترمها ،اما على صعيد المجتمع ككل فيتجلى ذلك من خالل االتفاق على قواعد التنافس
التي تؤدي الى ابعاد العنف ،والتعاون بين األطراف من اجل بناء التكامل االجتماعي الذي يمارس فيه
التضامن االجتماعي دورا ً مهما في نموها( .دوفرجيه ،د س ،ص)230
سادسا :مهمة التوافقية هي العمل من اجل احترام وتوثيق المصالح المختلفة والمتنوعة للجماعات المختلفة،
فالجماعات المختلفة تستخدم المفاوضات في حل التعارض الحاصل بينهم نتيجة التقاطع وتصارع المصالح
والوالءات المختلفة( .فنست ،1997 ،ص)223
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وتنعكس التوافقية السياسية من خالل مشاركة االطراف في الشؤون السياسية للدولة و "المشاركة السياسية
تعني تلك األنشطة اإلرادية التي يقوم بها المواطنون بهدف التأثير في القرارات أو السياسات التي يتخذونها.
وقد تعني المشاركة السياسية العملية التي يمارس الفرد من خاللها دورا ً في الحياة السياسية لمجتمعه
وتكون لديه الفرصة الن يسهم في مناقشة األهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد افضل الوسائل ألنجازها،
وقد تتم هذه المشاركة من خالل أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة( .ربيع ،مقلد ،1993 ،ص)494
فتكون تبعا لذلك اعترافا من قبل الجماعات المختلفة بالشخصية الحقيقية لكل واحد منهم باآلخر والدخول
في حوار مع البعض من اجل تسوية الصراعات الناتجة عن االختالف في المصالح ،اذ من خاللها يمكن
ي ،فضالً عن تحقيق شعور قوي بالوحدة
التوفيق بين الجماعات المختلفة بأسلوب عادل ومقبول جماع ً
واالنتم اء المشترك بين مواطنيه ،وحل المشاكل األخرى التي تعاني منها تلك المجتمعات من (عدم الثقة
المتبادلة ،واالنقسام السياسي ،والتوزيع غير العادل للثروات... ،الخ) ،حيث تعد من األمور الرئيسية
التي تسعى الدول الى تحقيقها(.باريخ ،2007 ،ص)343
وال يمكن للدولة القيام بذلك اال من خالل وجود سلطة سياسية قادرة على تحديد الحقوق والواجبات عبر
قوانين تضعه او تقوم بسنها ،وكل أهمال لهذا الدور الحيوي للسلطة كقوة منظمة للحياة االجتماعية البد
من ان يؤدي حتما الى توريط المجتمع االنساني لمخاطر التفكك والزوال ،فالمجتمع المنظم ال يستطيع
بلوغ الغاية الجوهرية لوجوده ،اي تحقيق انسانيته اال من خالل وجود السلطة القادرة عى صيانة وحدته
ووجوده( .خضر ،2008 ،ص)146
بناءا ً على ذلك ،فان لديمقراطية التوافقية هي عبارة عن نظام سياسي يسعى نحو احالل االستقرار محل
عدم االستقرار في المجتمعات المتعددة ،وهي بذلك نقطة تحول فيما بين التوجهات التي تسعى نحو وحدة
الدولة والتوجهات المعادية من اجل تفكيك الدولة داخل المجتمعات المتعددة ،وذلك عبر التسويات
والمساومات وادارة الصراع سلميا في اطار ديمقراطي.
 3.1فكرة الديمقراطية التوافقية واالغلبية
سنتناول في هذا المب حث األسس التي تقوم عليها الديمقراطية التوافقية والديمقراطية األغلبية وهما:
 1.3.1فكرة الديمقراطية التوافقية
بما أن التجانس االجتماعي السياسي ال يوجدان في المجتمعات المتعددة وخصوصا تلك المجتمعات التي
تعاني من أزمة التعايش ،بل تحل محلها اإلنقسامات االجتماعية واالختالفات السياسية ،ونتيجة لتضافر
مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية ،منها اإلنقسامات داخل المجتمع وطبيعة تلك االنقسامات،
ويكون للمواريث التاريخية دور في تصعيد تلك المشاعر األولية ،وكذلك دور العامل الجغرافي ،والبنية
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الطبوغرافية للدول بالشكل الذي يؤ دي الى تباعد المجموعات بعضها عن البعض ،التي ينتج عنها غياب
الديمقراطية وتفكك الدولة وعدم االستقرار السياسي .وفي هذا السياق يشير هاري أكشتاين في دراسته
المسماة"االختالف االجماع في الديمقراطية ،دراسة لحالة النرويج" بان االستقرار السياسي يمكن ان يوجد
في المجتمعات الديمقراطية وفقا للمقترحت االتية( :إبراهيم ،2013،ص)41
اوالً :يوجد االستقرار السياسي اذا كانت السلطة االجتماعية لها وجود في السلطة السياسية ،وهذا يتطلب
مشاركة كافة الجماعات االجتماعية في السلطة السياسية ،وجدير بالذكر بان الحالة النرويجية تتصف
بالتع دد االجتماعي ،وهي شبيه بالعديد من المجتمعات والتي تتصف بالتعددية.
ثانياً :اذا كانت القوانين التي تخرج من السلطة السياسية هي قوانين مجيبة للتجزؤ االجتماعي ،بمعنى ان
القوانين الصادرة ال تعبر عن مصلحة ما ،او طبقة ما ،بل تكون قوانين معبرة عن الواقع االجتماعي
وتاتي نتيجة الستجابة النظام للمطالب التي ترفع من لدن المجموعات االجتماعية.
ثالثاً :يجب ان تكون السلطة المشرعة للقوانين سلطة تشمل فيها كافة قطاعات المجتمع ،ومن جانب اخر
فان القوانين الصادرة تاتي بعد موافقةة الجميع ،وهذا يعني انه ال يمكن ان تصدر قانون ما يكون محل
اعتراض جزء من الطبقة االجتماعية .ويرى هارى اكشتاين ان االستقرار السياسي يوجد حينما تكون
هناك درجة عالية من التطابق مابين تلك الصورة الموجودة في المجتمع (التجزؤ االجتماعي) والحكومات،
ليؤكد بان الحكومة يجب ان تكون حكومة واسعة قريبة بشكل واضح لتلك التعددية االجتماعية.
وفقا لتلك المقترحات تتبلور صيغة النظام السياسي التوافقي بصورة واضحة ،وهي مشاركة كافة االطراف
في تشكيل السلطة السياسية ،حيث ينتج عنها تغير وظيفة االنقسامات واالجتماعية التي كانت في السابق
سببا لالختالفات السياسية ،فبدال منه وقد تكون نتيجة إلقصاء مجموعات محدد ،كما هي الحالفي
الديمقراطية األغلبية عند تطبيقها على مجتمع منقسم وغير متجانس ،تاتي الديمقراطية التوافقية لبناء
االجماع السياسي من خالل التوافق بين الجماعات عن طريق مشاركة الجميع في السلطة السياسية .فعدم
التجانس األجتماعي يولد االختالف السياسي فيما بين المكونات المختلفة ،ويتم حلها عن طريق تدخل
النخب السياسة التي تمثل تلك المجموعات االجتماعية ،عليه يكون التوافق بين النخب توافقا ً بين الجماعات
االجتماعية لما تملك من تاثير في افراد مجموعتها "فتعاون النخب هو السمة األولى المميزة للديمقراطية
التوافقية"( .ليبهارت ،2006،ص)12
ويظهر دور النخبة في النواحي االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية ،وان طبيعة النخب السياسية
ودورها تختلف من مجتمع الى آخر وذلك حسب الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي ،اما
في االنظمة السياسية التي تأخذ بالديمقراطية التوافقية فان دور النخب السياسية يتركز على زيادة مستوى
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التعاون واحتواء الصراعات الموجودة بين المكونات المختلفة ،بسبب اختالف المصالح السياسية
واالقتصادية و االجتماعية .ويأتي ذلك من خالل التأثير الذي يمارسه النخب السياسية في مجال العالقات
الموجودة داخل ال مجتمعات ،بالتأثير عبرة عن العالقة الموجودة بين الفاعلين (أفراد ،وجماعات،
ومنظمات ،ومؤسسات..،الخ) ،اذ بموجبها يتمكن طرف ما من اقناع االخرين بالقيام بتصرف معين لم
يكن يأتي بها اال عن طريق ذلك التأثير .ان دور النخب في الديمقراطية التوافقية دور جوهري لكونه يمثل
الدفع لبناء التعاون داخل ذلك المجتمع الذي يتصف بعدم االنسجام،

فبدالً من اعتماد سياسات

األغلبية/األقلية التي تهدد بعدم االستقرار  ،تدخل النخب السياسي في ائتالف كبير تمثل فيه كل القطاعات
المهمة للمجتمع المتعدد ،والمهمة الرئيسية لها تشكيل اجماع يضمن حماية المصالح الدنيا لكل عضو في
االئتالف ،وكذا فان اشكالية المشاركة السياسية في لمجتمعات المتعددة ،يتم حلها عن طريق التعايش
واالتفاق داخل القطر الواحد وفقا ً للميثاق السياسي االجتماعي الذي يبرم بين األطراف ويتفق عليه
الجميع(.محي الدين ،2009 ،ص)162
إن دور ال عملية السياسية في لنظام التوافقي يستجيب بصورة فاعلة لألسباب الكامنة وراء عدم االستقرار
السياسي ،اذ تتضافر مجموعة من العناصر التي تكمن في بنية تلك المجتمعات من االنقسامات االجتماعية
والتباينات الواضحة بين تلك االنقسامات والتوازن الموجود بينهم ،ودور العامل الخارجي في التأثير على
تلك المكونات وممارسة التهديد على كيان الدولة ،والدور التعاوني للنخب السياسية والمواريث التاريخية
التي تجمع تلك النخب من اجل استخدام الديمقراطية التوافقية كصيغة لبناء االستقرار السياسي( .ابراهيم،
 ،2013ص)43
أن مضمون فكرة الديمقراطية ال توافقية يكتمل حين تتوافر العناصر الرئيسية لها داخل المجمتع وتدخل
كمطالب للنظام السياسي وهذه العناصر هي:
العنصر األول :االنقسامات اإلجتماعية التي تكون انقسامات دينية او ايدلوجية او لغوية او اثنية ،هذه
االنقسامات تؤدي الى بناء مجتمع متعدد يعرفه أرنت لبيهارت بأنه "عبارة عن مجتمعات مجزئة اجتماعيا
وايدلوجيا ً بالشكل الذي يؤدي الى التباعد والتنافر بدالً من األجماع والتعاون" .فأن تلك المكونات المختلفة
تجمعهم رابطة عاطفية داخل كل مكون لوحدها ،ويؤدي الى تقوقع المكونات داخليا ،والى تكوين مجموعة
من المؤسسات بناءاً عل ى تلك االنقسامات ،وتبدأ من أصغر وحدة اجتماعية اال وهي األسرة لتنتهي الى
المؤسسات األخرى من األحزاب السياسية،

وجماعات المصالح والقنوات اإلعالمية ،والجامات،

والمدارس الى ان ينتهي بها األمر الى مشاركة في العملية السياسية من خالل االنتخابات ،والتصويت
للمؤس سات التي تمثل هذا المكون او ذاك ،ويكمن دور هذا العامل الخارجي النظام السياسي بكونه مطالب
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على النظام السياسي يجب االستجابة لها ،وهي مطالب من مميزاتها السعي نحو التفكيك،Habib(.
)p23 ،2009
العنصر الثاني :سلوك النخب السياسية ،التي تتمثل في عالقات النخب السياسية فيما بينهم ،وكيفية ادارة
اتخاذ القرارات والصراع داخل المجتمعات المتعددة ،إن سلوك النخب السياسية يتمحور في مجال العمل
من اجل تسوية الصراعات من خالل عملية سلمية سلسة يؤدي الى بناء اإلدارة التوافقية التي ينتج عنها
العيش المشترك مع المكونات األخرى داخل المجتمع المتعدد (.ابراهيم ،2013 ،ص)44
أن أنتهاج السلوك التوافقي يحتاج بدوره الى اربعة عوامل رئيسية هي (ليبهارت ،2009 ،ص: )154
. 1النخب السياسية يجب ان تكون على دراية كاملة بمدى خطورة التعددية األجتماعية غير المنسجمة.
.2اإللتزام بالتوافقية السياسية من اجل الحفاظ على الوضع الراهن.
.3تتمتع قيادات النخب السياسية بنسبة كبيرة من الشعبية.
.4تتمتع النخب السياسية بالقدرة على االستجابة لمطالب الجماهير واحتواء المصالح المتناقضة عن طريق
التسويات السياسية .ان سلوك النخب السياسية يظهر في داخل النظام السياسي بشكل توافقي وبصيغة
اصدار قرارات على ضوء المطالب المقدمة مسبقاً ،ولكنها قرارات تنطوي على توجهات نحو التوحيد
على العكس من التوجهات التي يكون موقعها خارج النظام السياسي بصيغة العوامل الداخلية (داخل
المجتمع) والعوامل الخارجية (خارج الدولة).
العنصر الثالث :اإلرث التاريخي لعملية التوافق بين النخب السياسية من العوامل الرئيسة لبناء السلوك
التوافقي لدى النخب السياسية ،والسبب يرجع الى مدى تاثير التراكمات السياسية التوافقية في جعل النخب
السياسية اكثر نشاطا ً منها مقارنة مع نموذج األكثرية في الحكم ،فالنخب السياسية يجب ان تتمتع بقدرة
عالية من االمكانية تسوية القضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية عن طريق التعاون بدالً من التنافس
الذي يؤدي الى تجزئة الدولة ،وضمن هذا السياق تشكل مساحة الدولة وعدد السكان دورا ً
ً
بارز في نشأة
اإلرث التاريخي التوافقي بين النخب السياسية وتطوره.
العنصر الرابع  :دور العامل الخارجي في الديمقراطية التوافقية  ،ان المطالب التي تقع خارج النظام
السياسي انما هي مطالب مقدمة من المجتمع ،تكون خارج النظام السياسي ولكنها داخل لنظام الكلي
للدولة ،وفي المقابل هناك مقابل اخرى تأتي الى النظام السياسي من خارج النظام نفسه ،وهذه المطالب
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عبارة عن تأثيرات العامل الخارجي على بناء السلوك التوافقي لدى النخب السياسية التي قدتاخذ صيغة
تهديدات من اجل حمل األطراف على زيادة التعاون او الصراع بينهم.
بناءا ً على ماتقدم ،فإن فكرة الديمقراطية التوافقية تنمو وتظهر في مجتمعات تتصف بعدم التجانس بين
مكوناتها لوجود عوامل داخلية وخارجية ،وهذا األمر يعد حافزاً لتلك المكونات لألنفكاك والرغبة في
استقالل كل مكون عن اآلخر ،وتقابلها وظيفة النخبة السياسية في التعاون فيما بينهم للحد من تلك
الصراعات ،اال أن الديمقراطية التوافقية تحف بها مجموعة من الظروف التي تؤدي الى نجاحها او
فشلها ،منها  :اإلنقسامات األجتماعية والتوازن الموجود بين تلك المكونات ،فكلما كانت المكونات اقرب
الى التوازن توفر عامل من عوامل نجاحها ،ووجود احزاب متطابقة مع هوية األنقسامات االجتماعية،
وصغر مساحة الدولة ،وبنية اإلنقسام األجتماعي من حيث عددها ،وانواعها ،ودرجة تطابق االنقسامات
االجتماعية او تقاطعها لما لها تأثير في حجم وعدد وتوازن االنقسامات االجتماعية من جهة ،وعلى مشاعر
التي تولدها االنقسامات من جهة اخرى ،فضال عن ذلك ،فان هناك عوامل اخرى تؤثر على توفر حظوظ
نجاح الديمقراطية التوافقية منها :وجود والءات تعمل على مستوى تماسك المجتمع وانقسامه ،اي التماسك
فيما بين افراد المكون الواحد تقابلها نسبة تمايزهم عن المكونات األخرى ،وعندما تعمل هاتان القوتان
(التماسك واألنقسام) بصورة متوازنة على الواقع االجتماعي تكون تاثيراتهما متساوية فيولد رغبة في
التوافق(.ليبهارت ،2009 ،ص)119
 2.3.1الديمقراطية االغلبية
بين الديمقراطية التوافقية والديمقراطية األغلبية أوجه شبه واختالف كثيرة نرى من الضروري التعرف
على أهمها من خالل الفرعين اآلتيين:
اوالً :أوجه الشبه بين الديمقراطية التوافقية وديمقراطية األغلبية
يمكن تحديد تلك النقاط على النحو اآلتي:
أ -إن كالهما ينبعان من فكرة مفادها االعتراف بالتكوين التعددي للمجتمع مع وجود ارث تاريخي من
حيث التجربة ،والتعددية هي االعتقاد انه ينبغي أن تكو هناك ،أشياء عديدة وي تدافع عن تلك الحالة من
التعدد وتعارض االحادية في المعتقدات والمؤسسات والمجتمعات" ،وقد بدأت التعددية كفلسفة حيث ان
الحقيقة ال يمكن تفسيرها بجوهر أو مبدأ واحد ،وبالمثل ،فأن التعددية السياسية تقر بوجود التنوع في
الممارسات االجتماعية والمؤسساتية وااليدلوجية ،وانها تثمن هذا التنوع( .دانليفي و أوليري،2005 ،
ص)25
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ب -ان كال من الديمقراطية التوافقية وديمقراطية األغلبية تقومان على بدأ تمثيل المكونات او االتجاهات
السياسية في المجالس النيابية ،مع االختالف في األجراءات االدارية لتشكيل الحكومات التي تختلف من
دولة الى أخرى ،مثالً تتكون الحكومة السويسرية التي تطبق النظرية التوافقية من سبعة اشخاص يمثلون
االتجاهات السياسية ويتولى احدهم رئاسة المجلس لمدة عام ،وهؤالء يتم انتخابهم من قبل المجلس الوطني
الذي يتكون اصالً نتيجة لالنتخابات التي تم اجرأؤها سابقاً ،في حين أن الحكومة البريطانية تتكون من
اعضاء الحزب الفائز في االنتخابات ،ويسمى رئيس الوزراء اعضاء حكومته من حزبه(.ابراهيم،
 ،2013ص)47
جـ -ان احد األركان الرئيسية للديمقراطية التوافقية هو الستقالل االداري الذي قد يأخذ اشكاال متعددة من
الالمركزية األدارية او الحكم الذاتي او الفيدرالية ،والصيغة المثلى لالستقالل القطاعي هي الفيدرالية ،التي
تعد احدى نقاط التشابه بينها وبين ديمقراطية االغلبية ،وذلك على الرغم من عدم اطالقيتها على جميع
الحاالت  ،فالعديد من الدول يطبق األغلبية في الحكم الذي ال يعارض صيغة الفيدرالية للواليات التي
تتكون منها الدولة ،وأوضح مثال على ذلك الواليات المتحدة االمريكية التي تتكون من أثنان وخمسين
والية( .ابراهيم ،2013 ،ص)47
د -تتشابه كل من اليمقراطية التوافقية وديمقراطية االغلبية بوجود نظام المجلسين ،وهما المجلس األعلى
والمجلس األدنى،على الرغم من االختالف ين هذين المجلسين من حيث التسمية ،واالختصاصات،
والصالحيات ،ومدى فاعلية أحدهما على األخر اال ان البلدان التي تطبق الديمقراطية التوافقية ومعظم
البلدان التي تطبق ديمقراطية االغلبية يوجد فيها مجلسان ،مثل سويسرا التي يتكون المجلس التشريعي
فيها من مجلس الشعب ومجلس الشيوخ ،وبريطانيا التي تتكون من مجلس اللوردات ومجلس العموم...الخ
هـ -في السياق ذاته يمكن االشارة الى ان الديمقراطية التوافقية ال تقوم لها قائمة ما لم تكن تحتوي على
مبادئ الديمقراطية من الحرية والمساواة والمشاركة السياسية ،وفي هذا تتطابق اهداف ديمقراطية االغلبية
مع الديمقراطية التوافقية.
ثانياً :أوجه األختالف بين الديمقراطية التوافقية وديمقراطية األغلبية
أ -هناك من يرى أن تنظير الديمقراطية التوافقية جاء بعد تجربتها على نقيض من ديمقراطية األغلبية التي
انبرى العديد من المفكري لتنظيرها ،كما ورد ي مقدمة معهد الدراسات االستراتيجية لترجمة كتاب
(الديمقر اطية التوافقية في مجتمع متعدد) آلرنت ليبهارت .ويؤخذ على هذا الرأي ان الديمقراطية ايضا قد
جاءت بعد تجربة وليس قبلها فقد تمت ممارستها في المدن اليونانية بصورتها المباشرة ،ومن ناحية اخرى
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يتعارض هذا الرأي مع القاعدة المنطقية التي تقوم عدم التنظير لشي ماسواء اكانت اجتماعيا ً ام عمالً
ديناميكيا ً ال يدل على عدم وجوده ،فقد وجدت جاذبية األرض قبل كشفها.
ب -يمثل تكوين المعارضة السياسية أحد الفروقات الجوهرية بين الديمقراطية التوافقية وديمقراطية
األغلبية ،اذ يشارك جميع التيارات السياسية في األئتالف الواسع الذي يتم فيه اصدار القرارات بصورة
توافقية وهو يعرقل بناء معارضة نشطة خارج األئتالف ،في حين تقوم العملية السسياسية في ديمقراطية
االغلبية على اساس وجود الحكومة والمعارضة والسبب في ذلك هو ان حكم األكثرية في المجتمعات التي
تتصف بإنقسامات حادة تنتج بقاء االكثرية واقصاء األ قلية ،لذا تكون الديمقراطية التوافقية هي الصيغة
المثلى لحل هذه االشكالية ،التي تعرض وحدة النظام الى الطرد ،اذا ما تبنى النموذج األكثرية في الحكم.
(دانليفي و اوليري ،2005 ،ص)25
جـ -في ديمقراطية االغلبية مفهوم (الكم) يحسب له حساب ،لذلك نجد أن القرارات التي تصدر من
البرلمان تصدر وفقا لعدد األصوات التي يكسبها ذلك القرار وهذا يفتح مجاال رحبا إلقصاء الفئات
االجتماعية ذات التمثيل النسبي القليل مقارنة بالفئات األخرى ،في حين تتخذ اغلب القرارات في
الديمقراطية التوافقية باإلجماع عند وجود إئتالف يضم ممثلي كافة القطاات بصورة نسبية ،وهذا يؤدي
الى توزيع النفوذ داخل اإلئتالف بين الممثلين واصدار القرارات عن طريق المساومة عليها وبمشاركة
كافة الجماعات( .دانليفي و اوليري ،2005 ،ص)25
د -احد األركان التي تقوم عليها الديمقراطية التوافقية هي الفيتو المتبادل وهي عبارة عن سالح تملكه
األطراف كافة حيث يمكن استخدامه لمحاربة طغيان األكثرية ،وتمثل احدى الفروقات الجوهرية بينها
وبين ديمقراطية االغلبية  .و وفقا ً للديمقراطية األغلبية ال تملك حق االعتراض وعرقلة اصدار القرارات
بسبب خضوعها لقانون (الكم) كما مر ذكره(.ارنت ليبهارت ،2009 ،ص)120
هـ -للفرد مركز مؤثر في الديمقراطية بشكل عام ،فأحد المذاهب التي تتصف بها الديمقراطية هو المذهب
الفردي ،الذي يعطي الحرية لألفراد من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية ويضمنها ،في حين
يكون المركز المؤثر في الديمقراطية التوافقية هي النخب سواءاً كانت نخبا سياسية ام دينية ام ثقافية ام
اجتماعية ،وهذا يقلص دور األفراد وعدم قدرتهم على ايجاد مكانتهم داخل المجتمع السياسي (الدولة) اال
عن طريق األنتماء الى جماعة اجتماعية(.ابراهيم ،2013 ،ص)50
ويرى الباحث ان هناك عدة طرق للتحول الديمقراطي وأن يأخذ بما يتالءم مع الواقع االجتماعي والسياسي
واالقتصادي لكل مجتمع حسب تكوينه التاريخي.
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 4.1اركان الديمقراطية التوافقية واهم االنتقادات الموجهة اليها
تقوم الديمقراطية التوافقية على مجموعة من األركان تتفاعل مع بعضها بشكل عضوي ،وكغيرها من
نماذج لألنظمة السياسية تعرضت إلنتقادت عدة ،وللتعرف على ذلك تم تقسيم المبحث الى مطلبين اآلتيين:
المطلب األول :أركان الديمقراطية التوافقية
المطلب الثاني :االنتقادات الموجهة الى الديمقراطية التوافقية
 1.4.1أركان الديمقراطية التوافقية
حدد أرنت ليبهارت في كتابه "الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد" أربعة أركان رئيسة تقوم عليها
الديمقراطية التوافقية وهي :االئتالف الواسع ،والفيتو المتبادل ،والنسبية ،واالستقالل القطاعي ،وهنا نواجه
إشكالية بخصوص اإلطار العلمي للديمقراطية التوافقية ،وهي هل ان انتفاء أحد هذه األركان من اي نظام
سياسي يأخذ بالديمقراط ية التوافقية يؤدي الى انتفاء صفة الديمقراطية أو الديمقراطية التوافقية في ذلك
النظام أم ال؟ (ليبهارت ،2009 ،ص)47
إن أي نظام سياسي يجب أن يتصف بمجموعة من الصفات التي تميزه عن باقي األنظمة األخرى ،فعلى
سبيل المثال يتصف النظام الدكتاتوري بالسيطرة الشمولية على كافة مرافق الحياة العامة ،وعدم وجود
معارضة فعالة ،او منظمات مدنية نشطة ،مع وجود إعالم مركزي...الخ ،وفي المقابل يتصف النظام
الديمقراطي بحرية الرأي العام والصحافة ،ووجود منظمات نشطة ،ومعارضة فاعلة ،والمساواة في
الحصول على الفرص وتولي المناصب الحكومية...الخ ،وهذه الصفات هي صفات عامة ،فال يمكن أن
يتعايش نظام دكتاتوري مع وجود صحافة حرة كما ال يمكن ان تزدهر الديمقراطية مع عدم وجود المساواة
والحرية ،كذلك بالنسبة للديمقراطية التوافقية ،أي ان هذه األركان عبارة عن حلقة يكمل إحداهما األخرى،
أما قرب النظام ا لسياسي وبعده من الديمقراطية التوافقية فيأتي من خالل التشريعات والقوانين واألنظمة
واألعراف التي تتبع داخل كل مجتمع على حدى.
وسوف نتناول اركان الديمقراطية التوافقية (االئتالف الواسع ،الفيتو المتبادل ،التمثيل النسبي ،واالستقالل
القطاعي) بشكل مفصل في الفصل القادم( .انظر صحيفة )42-38
 2.4.1االنتقادات الموجهة الى الديمقراطية التوافقية
تعرضت الديمقراطية التوافقية إلنتقادات عدة ،منها ماهو موجه نحو األساس الفكري للديمقراطية التوافقية،
ومنها ما يناقش قدرة الديمقراطية التوافقية على بناء التجانس السياسي واألجماع السياسي داخل المجتمعات
المتعددة ،وهذا أدى الى اختالف المواقف حول الديمقراطية التوافقية بين مدافع عنها ورافض لها بصورة
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مطلقة وبين من يقبلها مع بعض االنتقادات عليها ويتناول هذا المطلب االنتقادات النظرية واالنتقادات
الموجهة نحو اركانها وانتقادات اجرائية ،وهذا ما نتناوله بشيء من التفصيل.
ان معظم االنتقادات في هذا المجال تدور حول العالقة مابين الديمقراطية التوافقية والديمقراطية ويأتي
من خالل بروز السؤال الجوهري حول الديمقراطية التوافقية هل هي ديمقراطية ام ال؟ ومن ثم مدى قدرة
الديمقراطية التوافقية على بناء االستقرار داخل المجتمعات المتعددة( .الصلح ،2007 ،ص)51
إذ يرى نقاد الديمقرطية التوافقية أن التسليم بدور النخبة الحاسمة وتفويضها قيادة البالد يتنافى مع المبادئ
الرئيسية في مبادئ الديمقراطية ،إنه يتنافى مع مبادئ المساواة والشفافية وتغليب الصالح العام على
مصالح الفئوية  .فال توجد ضممانات تمنع النخب السياسية من التحول من نخب منفتحة ومتعددة ومتنوعة
وهي من صفات النخب الديمقراطية الى نخب منغلقة ومتماسكة وموحدة ،وهذا يؤدي الى تحول
المشاركة الى المحاصصة والتوافقية الى التوافق على تقسيم المصالح( .الصلح ،2007،ص)51
فضالً عن ذل ك فهناك من يرى ان الديمقراطية التوافقية قريبة من الدكتاتورية وذلك لحاجتها الى سيادة
النخبة المنظمة وضرورة أنصياع الجماهير الى النخب ألنه من الصعوبة أن تدخل قيادات النخب في
عملية التفاوض لحل المسائل المتنازع عليها مالم تكن مسبقا قد ضمنت السلطة السياسية(.المنوفي،
 ،1985ص)250
إن االعتماد على دور النخب السياسية ان لم يفض الى الدكتاتورية فإنه سوف يؤدي الى سيطرة مجموعة
تتمتع بمميزات على السلطة السياسية ،وبذلك بدالً من أن يكون النظام ديمقراطيا ً يتحول الى نظام نخبوي،
وبدالً من ان يكون الشعب صاحب السيادة ،فإن (السيادة) تكون مترسخة لدى النخبة السياسية في االئتالف
الواسع والذي يعد احد اركان الديمقراطية التوافقية( .رنى ،1964 ،ص)265
تواجه الديمقراطية التوافقية نقدا اخر من حيث اهتماماتها بالمساواة بين الجماعات ،فأن من مبادئ حكم
الديمقراطية المساواة السياسية ،فالحكومة الديمقراطية ملزمة بتوفيرها لكل عضو من اعضاء المجتمع
لكي يتمكن من المساهمة في العملية السياسية ،وهذا يعني اعطاء كل فرد من افراد المجتمع صوتا ً واحداً.
في حين ان الديمقراطية التوافقية توفر المساواة السياسية للجماعات مهما كانت نسبتها تكون متساوية
للجماعات األخرى وان كانت اكثر منها نسبياً ،وهذا يؤدي الى تمتع األفراد المنتمين الى تلك الجماعات
بميزة التفوق على اقرانهم من حيث التأثير ،فضالً عن ذلك فأن الديمقراطية التوافقية ال تهتم بالمساواة
بين االفراد بقدر االهتمام بالمساواة بين الجماعات( .رني ،1964 ،ص)265
أ ما أهم االنتقادات الموجه الى اركان التي تستند عليها الديمقراطية التوافقية فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
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اوالً :االئتالف الكبير ،أول تلك االنتقادات هو عدم وجود معارضة فاعلة في الديمقراطية التوافقية كما
يمكن رؤيتها في الديمقراطية االغلبية ،فمن الناحية ال عملية تكون القطاعات ممثلة في هيئة االئتالف
الواسع ،وهذا يسد اية فكرة حول وجود معارضة ،وان وجدت فأنها معارضة بسيطة.
فالفرضية االساسية في االئتالف الواسع تقو على اساس عدم وجود طرف خاسر ،بل تقوم على مشاركة
جميع األطراف كل حسب نسبته ،على العكس من ديمقراطية األغلبية التي تكون االكثرية في موقع
الحكومة واالقلية في موقع المعارضة،

حيث يمكن أن تكون (األقلية) في جولة انتخابية أخرى صاحبة

االكثرية ،وهذا يعطي استمرارية للعملية السياسية ( .ليبهارت ،2006 ،ص)79
وإن وجود تنافس سياسي بين األغلبية واألقلية يؤدي الى وصول أفضل الناس الى السلطة السياسية ومن
ثم تحقيق مصلحة المجموع واألنسجام السياسي داخل المجتمعات  ،وعليه فالصراع السياسي هو الذي
يؤدي الى خلق التكامل اإلجتماعي وليس إحتواء الصراع  .كما هو الحال في الديمقراطية التوافقية التي
تبرر من خالل وجود انقسامات حادة بين القطاعات المختلفة يمكن حلها عن طريق أكثرية حاكمة وأقلية
محكومة( .دوفرجيه ،د ت ،ص)13-12
ثانيا  :الفيتو المتبادل ( حق االعتراض )  ،إن الحق الذي تملكه جماعات االعتراض على القرارات
الجوهرية هو أيضا محل نقد فالجماعات حينما تستعمل النقد يكون الهدف من ورائه حماية نفسها من حكم
األكثرية  ،لذا بدالً من أن نكون أمام حكم راشد تعترف به نسبة عالية من المواطنين نجد حكم األقلية  ،له
حق اإلعتراض وهذا يعني إعطاءهم سلطة الحكم ألنه في كل حالة من الحاالت نجد أنفسنا أمام عدد من
الخيارات يمكننا اختيار أحداها  ،ومن بين هذه الخيارات على الدوام خيار بقاء الحال على ما كان عليه ،
فتستطيع األقلية التي تملك حق اإلعتراض أن تختار هذا الخيار األخير " ( .رني ،1964 ،ص)270
وهكذا يكون النظام السياسي نظاما ً جامدا ً غير قادر على تلبية المطالب التي ترفع اليه  ،وهذا يؤدي إلى
بروز أزمات سياسية  ،حيث من الصعب أن تنجح العملية السياسية في أي بلد  ،من دون وجود ديمقراطية
حقيقية نشطة واستقرار سياسي وسلطة سياسية ترعى مطالب المواطنين وتنفذها  ،وتحقق الوحدة الوطنية
وتعزز مفهوم المواطنة واإلنتماء للوطن والمساواة بين المواطنين كافة  ،من دون تمييز ( .نوفل2019 ،
 ،موقع الكتروني)
ثالثا  :اإلستقالل القطاعي  ،في إطار اإلستقالل القطاعي الذي تمنحه الديمقراطية التوافقية  ،فإنه يثير
مخاوف أخرى تؤدي في النهاية إلى تقسيم البلد بدال من وحدتها  ،حيث " إن قيام قطاعات متمايزة إقليميا ً
إذا ما اقترن بما تمنحه الفيدرالية من إستقالل ذاتي جزئي ربما أتاحت اندفاعا ً إضافية للمطالبات بمزيد من
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اإلستقالل الذاتي  ،وعندما ترفض هذه المطالبات فقد يعقب ذلك اإلنفصال ثم الحرب األهلية " ( .ليبهارت،
 ،2006ص)74
إن أحد أهم الدوافع وراء قيام الدول االتحادية  ،والسيما في الدول غير المتجانسة هو وجود العديد من
القوميات واألديان والمذاهب والطوائف غير المنصهرة وغير المتجانسة  ،فمن أجل إشباع رغباتهم القومية
والدينية والمذهبية من جهة والحفاظ على وحدة الدولة من جهة أخرى يتم اإلتفاق على الصيغة االتحادية
(.امين ،2006 ،ص)50
رابعا  :التمثيل النسبي ،النسبية التي تعتمد عليها الجماعات من أجل تحديد حصة كل واحدة منها في
الشوؤن اإلدارية هي أيضا ال تتمتع بصفة الثبات  ،فتلك النسبة قابلة للتغير  ،فتستوجب ضرورة تغيير
حصة كل طرف من أطراف المشاركة في النظام السياسي وإال سوف تؤدي الى تصعيد المواقف السياسية
وثم اللجوء الى الع نف  .ومن ناحية أخرى فإن االعتماد على النسبية في تولي الوظائف الحكومية سوف
يؤدي الى عدم اإلستناد على الكفاءة في اختيار الموظفين الحكوميين  ،فكل طرف يحاول سد نسبته
باالشخاص المتوفرين لديه دون االعتماد على مدى كفاءة ذلك الشخص في وظيفته  ،فيضر ذلك بالنظام
السياسي(.المنوفي ، 1985،ص)250
من جانب آخر فإن هناك جملة من اإلنتقادات اإلجرائية األخرى الموجهة الى الديمقراطية التوافقية منها
(الصلح ،المصدر السابق ،ص:)53
إن الديمقراطية التوافقية سبب من أسباب عدم القدرة على اتخاذ القرارات بصورة سريعة  ،وهذا يضر
بعمل مؤسسات ا لدولة والسيما عندما تكون المواقف السياسية تحتاج الى اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة.
وخصوصا في أوقات األزمات التي تحتاج الى تقليص عدد المساهمين في عملية اتخاذ القرارات فيعطي
الفاعلية لصناع القرار في التعامل مع المعلومات ومناقشة اإلحتماالت والتنبؤات والنتائج  ،في حين يعني
الحكم بواسطة االئتالف الواسع أن عملية صنع القرارات ستكون بطيئة وذلك بسبب خضوع القرارات الى
التوافقية.
وأن أسلوب تعامل الديمقراطية التوافقية مع الصراعات قد يؤدي الى مزيد من الصراعات فعندما تتخلف
الديمقراطية التوافقية عن االهتمام ببعض القضايا اإلقتصادية واإلجتماعية  ،إستجابة الى دواعي التوافق
وطمأنة البعض الفئات اإلجتماعية واإلثنية  .تتراكم هذه المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية وتتحول الى
عامل إذكاء النمط اإلجتماعي للصراعات .
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والديمقراطية التوافقية تساهم بصورة فاعلة في تغليب الثقافات والوالءات الفرعية على حساب الوالء
الوطني وهذا يصعب بدورها بناء المواطنة على أسس وطنية  ،وقد تكون هذه النقطة إحدى نقاط التعارض
الموجودة داخل اإلطار الفكري للديمقراطية التوافقية .
واليوجد في الديمقراطية التوافقية أي ضمان حول عدم تحول سلوك النخب السياسية من السلوك التوافقي
الى السلوك التصارعي  ،فجوهر ما تقوم به النخب السياسية في الديمقراطية التوافقية هو المساومة التي
تحتاج بدورها إلى حوافز مادية ومعنوية الستمرارها  ،تلك الحوافز التي تكون عرضة للتغيير بصورة
مستمرة فيترك تأثيرا في سلوك النخب السياسية .
يتضح مما تقدم ،أن الديمقراطية التوافقية غير قادرة على تحقيق اإلستقرار السياسي داخل المجتمعات مالم
تكن هناك ظروف تساعد على نجاحها  ،فالديمقراطية التوافقية تكون لها نتائج سلبية منها عدم اإلستقرار
السياسي وجمود الحياة السياسية وعدم قدرتها على التأقلم مع المتغيرات الجديدة إن لم يستطع التالءم مع
الظروف اإلجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للدولة.
وتعد الديمقراطية التوافقية عبارة عن أحد نماذج الديمقراطية التي وجدت بعد األزمة التي تعرضت لها
الديمقراطية في العالم األوروبي وبعد أن فشل النظام الديمقراطي لالغلبية في حل المشاكل التي كانت
ت عاني منها المجتمعات األوروبية ذات التعددية اإلجتماعية غير المتجانسة في دول منها النمسا  ،وهولندا
 ،وبلجيكا  ،وسويسرا  ،نتيجة لإلنقسامات اإلجتماعية داخل تلك الدول ،وصعوبة الحصول على اإلجماع
السياسي.
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الفصل الثاني
النظام السياسي في العراق
نتناول في هذا الفصل دراسة النظام السياسي في العراق من خالل المباحث االتية:
 1.2طبيعة وتطور النظام السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية 2003 -1921
تم تقسيم هذا المبحث الى عدة مطالب لفهم الواقع البنيوي للدولة العراقية وذلك لغرض تقديم تصور حول
تلك الواقع:
 1.1.2الواقع الجغرافي وحجم الدولة
يقع العراق من الناحية الجغرافية في منطقة الشرق األوسط ،إن عبارة الشرق األوسط كعبارة الشرق
األدنى يستعملها الجغرافيون في معان مختلفة وتشمل كل البلدان الممتدة من البحر المتوسط في الغرب
الى إيران وأفغانستان حتى القارة الهندية شرقا ً  ،وف ي معناها الحصري  ،أي البلدان الواقعة بين البحر
المتوسط شرقا  ،وبلدان تركيا وإيران العالية شماال والجزيرة العربية جنوبا(،مفرج ،2009 ،ص)5
.وتبلغ مساحة العراق  438 449كم ،2ويحد الجمهورية العراقية من الشمال تركيا  ،ومن الشرق إيران
ومن الجنوب الخليج العربي ثم الكويت والسعودية  ،ومن الغرب سوريا واألردن والسعودية أيضا  .وهكذا
يقع العراق وسط مجموعة من الدول ويرتبط معها بمصالح ذات طبيعة مختلفة تتعدى العالقات التعاونية
فيما بينها إن وجود تلك الدول الى جوار العراق وبسبب وجود مكونات إجتماعية قريبة من المكونات
اإلجتم اعية في العراق من الناحية القومية والمذهبية من الطبيعي أن يكون له تأثيرات على الواقع السياسي
في العراق حيث يالحظ تأثير العامل المذهبي الذي يربط شيعة العراق بشيعة ايران و ارتباط السنة في
العراق مع دول الخليج واألردن وسوريا  ،والعالقات فيما بين تركمان العراق والدولة التركية  ،فضال
عن ذلك فإن تأثير وجود القومية الكردية في ثالث دول مجاورة للعراق يعد من األسباب التي أدت الى
تصعيد العالقات التصارعية بينها وبين العراق  .إن حجم الدولة العراقية ال يعد عامال مساعدا لتطبيق
الديمقراطية التوافقية  ،ولكن من الناحية الواق عية فإنه لم يكن عائقا أمام النخب السياسية العراقية التعارف
بعضهم على بعض  ،والسبب في ذلك قد تكون موافقة جميع أقطاب المعارضة العراقية حول إسقاط النظام
السابق  ،فكانت جهود النخب السياسية في العديد من المؤتمرات التي كانت تعقد خارج العراق أو داخله
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موجهة نحو تح قيق ذلك الهدف حيث شكل عامال أمام تذليل ذلك العامل ( حجم الدولة لبناء التوافقية
السياسية فيما بين النخب السياسية العراقية) .من تلك المؤتمرات التي تعد أساسا لبناء التوافقية السياسية
في العراق مؤتمر صالح الدين فقد وردت فيه مجموعة من النقاط بعد مداوالت طويلة بين النخب السياسية
العراقية وهي ال تعبر إال عن مدى قرب وجهات نظرهم حول مستقبل العراق وتخص أسلوب الحكم
وقضية الفيدرالية وتشكيل مكتب لرئاسة المؤتمر الوطني العراقي الموحد في مواده االولى والرابعة
والعشرين( .الصمانجي ،2009 ،ص)152-131
 2.1.2الواقع االقتصادي
يع د العراق من البلدان التي تملك اقتصادا قويا إذا ما تم استخدامه بصورة صحيحة ،وال تقتصر
الموارد االقتصادية في العراق على النفط فقط خالفا لما هو شائع  ،بل إنه بلد ذو إمكانيات أخرى من
الزراعة والصناعة والتجارة( .الكيالي ،1985 ،ص)68-66
ولكن االحداث التي عصفت بالعراق قبل  ٢۰۰٣من سوء استخدام الثروة والحروب المتعددة التي دخلها
النظام السابق واستخدام موارد العراق المادية والبشرية في تلك الحروب تراكمت بعد  ٢۰۰٣فأدى إلى
انهيار القدرة االقتصادية العراقية ونهب مؤسسات الدولة الصناعية  ،أي تدمير القاعدة المادية والبنى
الت حتية الصناعية  ،وإيقاف آالف المصانع عن العمل واستنزاف القدرة النفطية من خالل زيادة اإلنتاج
وتعطيل القدرة العراقية المهنية النفطية وكفاءتها ،ويعد العراق اليوم دولة ريعية تعيش على واردات النفط
 .تضاف الى ذلك االزمة التي عانى منها االقتصاد الحالي في العراق من الديون الخارجية وخدمات الديون
 ،وكل ذلك ترك آثارا ً سلبية على الواقع االقتصادي الذي تمثل بعدم استقالليته بسبب اعتماده على استيراد
المواد من الخارج بصورة كلية وشل حركة اإلنتاج الوطني في القطاعي الزراعي والصناعي( .الراوي،
موقع الكتروني)2019/10/14 ،
 3.1.2الواقع االجتماعي
يعد المجتمع العراقي مجتمعا تعدديا من حيث المتغير القومي واللغوي والمذهبي مع وجود متغير
ديني ،إال أن المتغير الديني ليس بالمستوى نفسه الذي تتربع عليه المتغيرات األخرى بسبب تكوين غالبية
الشعب العراقي من المسلمين  .وهذه المتغيرات القومية واللغة والمذهب والدين ) تضرب بجذورها في
أعماق التاريخ العراقي  ،وهذا أدى إلى ظهور تأثيراتها في الواقع اإلجتماعي العراقي الحالي .
أوال  :الدين  :كان العراق مسرحا للعديد من الديانات منها الديانة اليهودية والمسيحية والصابئة المندائية
واليزيدية واالسالم  ،وذلك مع األخذ بنظر االعتبار تغير نسبة تأثير كل واحدة من الديانات تبعا لتغير
الظروف السياسية لحملة معتقدات تلك الديانات  ،وبعيدا عن بدايات نشأة وتطور كل ديانة لوحدها ونجد
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أن المنتمين إليهم قد عاشوا سوية في ظروف يسودها التعايش والوئام الديني وهناك العديد من األمثلة
التاريخية التي تدل على سيادة روح التعاون والسالم بين تلك الديانات المختلفة في العراق( .الخيون،
 ،2008ص)44-41
وشهدت األحداث السياسية في العراق تطورات عدة منذ العهد العباسي الى بداية تأسيس الدولة العراقية
الحديثة وهذا أدى الى سيطرة األكثرية االسالمية في ال واقع االجتماعي العراقي وتم تأطير ذلك الواقع في
نصوص قانونية مع األخذ بنظر االعتبار خصوصية الديانات األخرى( .الخيون ،2008 ،ص-165
)172
ثانيا  :القومية  :كانت الواليات المكونة للعراق على إهتمام سياسات الدول االستعمارية قبل الحرب العالمية
األولى  ،وفي مقدمة تلك الدول االمبراطورية البريطانية فقد تمكنت خالل الحرب وقبل إعالن هدنة (
مودورس ) في  / ٣۰تشرين الثاني  ۱۹۱۸ /من احتالل واليتي البصرة وبغداد وهاتان الواليتان لم يوجد
فيهما تنوع قومي بسبب غلبة القومية العربية  ،وبعد الهدنة دخل الجيش البريطاني الي والية الموصل
التي كانت تسكنها أغلبية كردية وجماعات عربية وتركمانية ويزيدية  ،فأصبحت التعددية القومية إحدى
الوقائع السياسية في العراق والسيما بعد أن أصبح المتغير القومي يمارس تأثيرات في توجه األفراد بفعل
تراكمات داخلية تركها ظهور حزب االتحاد والترقي في الدولة العثمانية ووصوله الى دفة الحكم ودور
العامل الخارجي المتمثل بالقوات البريطانية وإستخدامها للمشاعر القومية لتقوية نفوذها  .وبدأت تلك
التعددية تمثل عامال في الصراع داخل الدولة العراقية والسبب في ذلك يرجعه الدكتور علي كريم سعيد
الى خلل نشأة الدولة العراقية فيقول " لو أ لقينا نظرة سريعة على مضمون الحكومات العراقية المتعاقبة ،
سنجد أنها قد جاءت مفروضة من قبل وزارة المستعمرات ( في بريطانيا العظمى ) التي أشرفت مباشرة
على إنشاء أكثر تكوينات الكيان السياسي العراقي الحديث والمعاصر أهمية وحساسية  ،بما في ذلك شكل
الدولة ودستورها وجيشها ومضمون العقيدة العسكرية لقواتها المسلحة  ،ليتعدى ذلك الى شكل الشراكة
الوطنية القائمة بين أبنائها  ،دون إستشارتهم أو إستئذانهم "( .سعيد ،2004 ،ص)26
كان من المفروض أن تنتهي معاناة الشعوب مع انتهاء الحرب العالمية األولى  ،وفقا ً لما دعا اليها
ودرو وي لسن رئيس الواليات المتحدة االمريكية في مبادئه األربعة عشر وعلى أمل إحالل سالم عالمي.
من الشعوب التي كانت خاضعة للحكم العثماني وتحاول الحصول على استقاللها هو الشعب الكردي ،إال
أنه بسبب تسويات بين دول الحلفاء وحكومة جمهورية تركيا بقيادة كمال أتاتورك ،ألغيت معاهدة سيفر
باتفاقية لوزان عام  ۱۹٢٣وبموجبها جرى تحديد الحدود العراقية  -التركية (حسب خط بروكسل )،
وأصبح المكون الكردي أحد مكونات الشعب العراقي  ،ومن جانب آخر هناك من يرى أن ضم والية
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الموصل الى العراق كان من أجل خلق نوع من التوازن بين سكان الشيعة والسنة في العراق( .ابراهيم،
 ،2013ص)125
هناك من يرى أن إحتواء والية الموصل على إحتياطات عالية من النفط والذي شكل مصدرا مهما للطاقة
كان سببا في ضمها الى دولة العراق التي كانت تدار بصورة فعلية من البريطانيين  ،وهكذا فقد االكراد
مرة أخرى أملهم بالحصول على دولة مستقلة لسبب بسيط وهو أن إستراتيجيات الدول العظمى لم تكن
تسمح بذلك ) p16 ، 2004 ،Anderson and stansfield(.
ثالثا  :المذهب ( الطائفة )  :خارطة التوزيع الديني في الواقع العراقي تشير الى توزيع سكان العراق من
المسلمين على طائفتي الشيعة والسنة  ،لقد كان للمتغير المذهبي دور بارز في نشأة النظام السياسي في
العراق بعد  ٢۰۰٣من خالل تأثيره في كتابة نصوص دستورية تحدد طبيعة النظام السياسي العراقي
المعاصر .على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول سكان العراق  ،فان اخر البيانات يشير الى
أن نسبة توزيع سكان العراق بين قوميات وأديا ن مذاهب مختلفة يمكن تحديدها حسب الجدول
الالحق(.ابراهيم ،2013،ص)126
جدول 1نسبة التوازن او الالتوازن بين مكونات المجتمع العراقي
المتغير/النسبة
الدين
القومية واللغة
المذهب(الطائفة)

المكون الثالث

المكون االول

المكون الثاني

المسلمون

أخرى

%97

%3

العرب

الكرد

التركمان واالشوريون

%75

%17

%8

الشيعة

السنة

طوائف اخرى

%54

%43

%3

نسبة التوازن او الالتوازن بين مكونات المجتمع العراقي (العجلي ،2000 ،ص)16

يشير الجدول الى عدم وجود توازن فيما بين المكونات التي يتكون منها المجتمع العراقي من حيث الدين
والقومية والمذهب  ،على الرغم من تقارب نسبة السكان من حيث المذهب إال أنه يقابل هذا الواقع سلوك
األفراد حسب تغيير المناطق فاإلنتماء في كوردستان العراق هو إنتماء قومي وليس مذهبيا وهذا يؤثر
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على التوازن بين المذهبين فعند طرح نسبة األكراد تكون نسبة السنة  %26بمقابل  %54وهذا يشكل
عامال في إنتفاء صفة التوازن بين المكونات من حيث المتغير المذهبي(.العجلي ،2000،ص)16
إن تعميم تلك النتيجة على عموم العراق يؤكد على عدم اعتدال اإلنقسامات اإلجتماعية وبذلك يمثل عامال
معوقا لتطبيق الديمقراطية التوافقية ليس بسبب وجود تعددية إجتماعية فقط بل تداخلها مع مسببات أخرى
من انعدام توازن ما بين مكونات المجتمع العراقي التي أدت الى تهميش وإقصاء جماعات مثل االكراد في
كردستان والشيعة في الجنوب والجماعات العرقية األخرى مثل التركمان والكلدو آشوريون  ،وظهور قيم
عرضوا له طيلة تأريخ العراق الحديث  .مع ذلك فقد " أضحت
عصبوية لدى تلك الجماعات نتيجة لما ّ
الديمقراطية التوافقية إحدى الضروريات األساسية في المرحلة التي يمر بها المجتمع العراقي في أقل تقدير
لحين إعادة اللحمة المفقودة بين المكونات التي اصابتها عملية التحول بالتشويش والخلل  ،أو لحين غرس
مبادئ الثقة واإلستقرار بين هذه المكونات(.ياس ،2009 ،ص)141
 4.1.2العامل الخارجي
إن تدخل العامل الخارجي بشقيه الدولي واالقليمي يتجسد في العراق من خالل التطرق الى الدور الذي
يمارسه الفاعلون االقليميون ( الدول المجاورة )  ،والفاعلون الدوليون أي القوى العظمى والمنظمات ذات
الطابع الدولي واإلقليمي  .إن سياسة الواليات المتحدة األمريكية حتى دخول القوات العراقية الى الكويت
كانت تعتمد على عدم ارسال قواتها الى المناطق البعيدة بل االكتفاء بدعم االصدقاء من أجل تنفيذ سياستها
في تلك المناطق المتنازعة إعتمادا على مبدأ نيكسون .نسبة الى ريتشارد ملهاوس نيكسون (-1913
 )1994الرئيس السابع والثالثين للواليات المتحدة (20كانون ثاني 9 -1969اب )1974وخالصتها
تقليص االلتزامات والنفقات العسكرية االمريكية في الخارج عن طريق تقوية الحلفاء الواليات المتحدة
لتسهيل عملية حصولهم على االسلحة  ،بغية الحفاظ على المصالح االمريكية بكلفة مادية بشرية اقل.
(المبيرت ،2008 ،ص)56
وبعد أن أصبحت مصالحها مهددة نتيجة إلجتياح الكويت البلد الغني بالنفط من لدن العراق وتعرض
الواليات المتحدة األمريكية لهجمات الحادي عشر من أيلول تغيرت تلك السياسة لتكون تدخال مباشرا عن
طريق التحالف الدولي إلخراج القوات العراقية ( حرب الخليج الثانية ) ومحاربة االرهاب ( إحتالل
أفغانستان والعراق والبقاء في المنطقة بعد انتهاء تلك المهمة وهذا أدى الى اثارة حفيظة الدول المجاورة
للعراق  ،إذ بدورها ساهمت في ارتفاع نسبة تدخل تلك الدول في الشؤون الداخلية للعراق  .إن نجاح مهمة
الواليات المتحدة األمريكية في العراق كان قضية جوهرية بالنسبة لالدارة األمريكية  ،لذلك أصبح العراق
ملتقى تقاطع مصالح المتخاصمين بين إيران والواليات المتحدة األمريكية وسوريا والمملكة السعودية
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وتركيا  .وسعت الواليات المت حدة األمريكية الى بناء العملية التوافقية في العراق إبتداءا من الالئحة
التنظيمية التي أصدرتها سلطة اإلئتالف رقم  1في  13تموز  ٢۰۰٣وتشكل بموجبها مجلس الحكم الذي
منح الشيعة  13مقعدا ولكل من السنة واالكراد خمسة مقاعد ولكال من التركمان والمسيحيين مقعد واحد
لكل منهما(.عمارة ،2006،ص)144
امام هذا الواقع السياسي عززَ حقائق التالية (فريق ابحاث ،2007 ،ص: )73-70
أوال :لم يكن العامل الخارجي يمثل تهديدا واقعيا ً كما هو مفروض في الديمقراطيات التوافقية ،بل جاء
نتيجة إليجاد موطئ قدم لدول الجوار والقوى الدولية في العراق من خالل التعامل مع القوى السياسية
وتعزيزهم أو إضعافهم بغية الرضوخ لمطالب القوى الخارجية .
ثانيا  :يمثل العامل الخارجي عامال مؤاتيا لتحقيق الديمقراطية التوافقية في العراق بصورة نسبية  ،فقد
تأخرت العملية السياسية في العراق نتيجة التدخالت التي كانت تقوم بها الجهات الخارجية ،وكانت عامال
سلبيا في مواقع وعامال إيجابيا في موضوعات أخرى.
ثالثا :اتجاه العامل الخارجي للتأثير على الواقع العراقي لم يكن ذو إتجاه واحد بالنسبة الى الفاعليين
الدوليين ،على سبيل المثال فقد كان إتجاه المنظمات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة والمنظمات التابعة
لها إتجاها إيجابيا ،وفي المقابل كان إتجاه الفاعلين االخرين إتجاها سلبيا.
 2.2هيكلية النظام السياسي والحزبي بعد عام 2003
في هذا المبحث سوف نقسمها الى مطلبيين أساسيين وهو كاآلتي:
 1.2.2هيكلية النظام السياسي وفق دستور2005
سوف نتحدث عن السلطات الثالثة الرئيسية في الدولة وهي كالتالي:
اوالً :السلطة التشريعية:
تتكون السلطة التشريعية في العراق من مجلسين هما مجلس النواب او المجلس االتحادي (،دستور
جمهورية العراق  ،2005 ،ص ، )32-1ويتكون مجلس النواب حسب إنتخابات  ٢۰۱۰من  ٣٢۵مقعدا ً
بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق  ،وهؤالء يمثلون الشعب العراقي ويتم إنتخابهم
بطريق االقتراع السري المباشر ،وعند تكوين المجلس يجب مراعاة تمثيل مكونات الشعب العراقي "
ويمارس مجلس النواب العديد من اإلختصاصات من  :تشريع القوانين  ،والرقابة على السلطة التنفيذية ،
وإنتخاب رئيس الجمهورية  ،والمصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية  ،وتعيين رئيس محكمة
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التمييز االتحادية وأعضائها والسفراء ورئيس أركان الجيش  ،وكبار المسؤولين األمنيين ولها حق مساءلة
رئيس الجمهورية  ،وإعالن الحرب وحالة الطوارئ بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس الوزراء  ،أما المجلس االتحادي الذي لم يشكل الى االن فيتكون من مثلي األقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في إقليم( .دستور جمهورية العراق  ،2005المادة  ،49المادة ،61المادة  70الفقرة االولى
والثانية)
ثانياً :السلطة التنفيذية
تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ،حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية
بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب  ،فإذا لم يحصل المرشح على عدد األصوات المطلوبة في المرحلة
االولى من اإلنتخاب داخل مجلس النواب يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من
األصوات ويكون الرئيس المرشح الذي يحصل على أكثر نسبة من األصوات في عملية التصويت للمرة
الثانية  ،ومعظم مهام رئيس الجمهورية عبارة عن مهام تشريفية أو تابعة لقرارات مجلس الوزراء .
(دستور جمهورية العراق  ، ،2005المادة -70الفقرة الثانية)
أما مجلس الوزراء فيتشكل من خالل تكليف رئيس الجمهورية الكتلة النيابية األكثر عددا في
مجلس النواب  ،ويضع رئيس مجلس الوزراء أسماء أعضاء حكومته ومنهجه الوزاري من أجل الحصول
على األغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس النواب وذلك لنيل ثقة المجلس  ،ويكون رئيس الوزراء
مسؤوال عن تنفيذ السياسية العامة للدولة  ،ولمجلس الوزراء صالحيات عديدة منها تخطيط السياسة العامة
للدولة وتنفيذها وإقتراح مشروعات القوانين  ،وإعداد الموازنة العامة  ،والتفاوض بشأن المعاهدات
واالتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو تحويل من ينوب عنه( .دستور جمهورية العراق  ،2005المادة
 ،76المادة ، 78المادة)80
ثالثاً :السلطة القضائية:
تتكون السلطة القضائية بموجب الدستور العراقي من مجلس القضاء األعلى الذي يدير شؤون
القضاء واالشراف على القضاء االتحادي ويرشح رئيس محكمة التمييز االتحادية وأعضائها ورئيس
االدعاء العام ورئيس هيئة االشراف القضائي وعرضهم على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم  ،ويقترح
أيضا مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية االتحادية ويعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .
أما الجهاز الثاني المرتبط بالسلطة القضائية فهي المحكمة االتحادية العليا وهي هيئة قضائية مستقلة ماليا
وإدار يا تتكون من مجموعة من القضاة والخبراء في الفقه االسالمي والقانون وتمارس صالحيات رقابة
على دستورية القوانين واألنظمة النافذة  ،وتفسير الدستور  ،والفصل في المنازعات واالتهامات الموجهة
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نحو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء  ،والمصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات
العامة لعضوية مجلس النواب .إضافة الى تلك الهيئات هناك أجهزة قضائية أخرى ترتبط بالسلطة القضائية
منها محكمة التمييز االتحادية  ،وجهاز االدعاء العام  ،وهيئة االشراف القضائي  ،والمحاكم االتحادية
األخرى التي تنظم وفقا للقانون (.دستور جمهورية العراق ،2005المواد ،90 ، 89 ،88 ، 87
)94 ،93 ،92 ،91
وفقا لما ذكر فإن هيكلية النظام السياسي في العراق بموجب دستور عام  2005ال تفتقر الى مؤسسات
لتكون متوافقة مع التوافقية السياسية ولكن عدم تفعيل تلك المؤسسات وخاصة المجلس اإلتحادي يؤثر سلبا
على العملية السياسية في العراق.
 2.2.2الحياة الحزبية في التجربة الحزبية:
إن نشأة وتطور المشاعر القومية والوطنية ادت الى ظهور أحزاب سياسية في العهد الملكي ،وذلك
خارج نظام الحكم ولكن هذه األحزاب لم تكن أحزاب معارضة بل كانت عبارة عن أحزاب تتقدم وتتبنى
مشاريع تحاول تطب يقها في الواقع السياسي  ،وهي إما كانت أحزابا قومية (مثل التيارين الناصري والبعثي
)  ،أو أحزابا قومية كردية منها حزب هيوا والحزب الديمقراطي الكردستاني  ،أو أحزابا يسارية مثل
الحزب الشيوعي العراقي  ،أو أحزابا دينية إسالمية وتصنف الى أحزاب دينية شيعية مثل حزب الدعوة
أو أحزاب دينية سنية مثل جناح حركة االخوان المسلمين في العراق(.العجلي ،2000 ،ص)59-37
ويعد التصنيف السابق أساسا لنوعية األحزاب السياسية الحالية في عام  ٢۰۱۱وال تختلف عنها كثيرا إال
في مسألتين هما (عليوي ،2001 ،ص: )103-33
أوال  :ظهور العديد من األحزاب السياسية إذ ّ
إن مكونا واحدا تمثله مجموعة كبيرة من األحزاب ،وقد
تكون تيارا سياسيا لنشأة أكثر من حزب سياسي .
ثانيا  :دخول فاعلين آخرين في العملية السياسية من خالل تشكيل أحزاب سياسية  ،حيث توجد في العراق
أحزاب سياسية ذات طابع إسالمي ( سواء كانت شيعية أم سنية ) مثل حزب الدعوة والحزب االسالمي
العراقي واالتحاد االسالمي التركماني العراقي واالتحاد االسالمي الكردستاني  ،أو أحزاب إثنية مثل
الحزب الوطني اآلشوري والحركة اليزيدية أو أحزاب قومية مثل االتحاد الوطني الكردستاني والحزب
الديمقراطي الكردستاني وحزب تركمان إ يلي  ،أو أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي العمالي العراقي
 ،والحزب الشيوعي الكوردستاني .
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فبموجب القائمة التي أعدتها المفوضية العليا المستقلة لإلنتخابات كان هناك  ٢۹۷كيانا سياسيا قدم قوائمه
في إنتخابات  ٢۰۱۰البرلمانية .اسماء الكيانات المصادق عليها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب
لعام 2010متوفرة على الموقع االلكتروني للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق ( .موقع
االلكتروني ،)2010،ومنها شكل إثنتي عشرة كتلة برلمانية نافست في اإلنتخابات النيابية للسنة نفسها
ويأتي ذلك إنعكاسا لمجموعة من الوقائع هي:
 - 1إ ن األحزاب السياسية في العراق تدل على الواقع التعددي للمجتمع العراقي حيث إن كل مكون من
مكونات المجتمع العراقي يعبر عنها أكثر من حزب أو تيار سياسي  ،وهذا يؤكد وجود تقاطع إجتماعي
على نحو حاد  ،فمعظم األفراد من الطائفة الشيعية يؤيدون االحزاب التي تقوم على مساندة الطائفة الشيعية
ودعمها وكذلك الحال بالنسبة الى المكون السني والكردي والتركماني واآلشوري  . . .الخ .
 - ٢األحزاب السياسية العراقية غير قادرة على تولي الحكم بصورة منفردة لعدم تمكنها من الحصول
على نسبة من األصوات تمكنها من تشكيل الحكومة وهذا يساعد على بناء إئتالفات انتخابية فيما بين
األحزاب السياسية.
 - ٣اإلئتالفات التي تتشكل عند اإلنتخابات تضم مجموعة من األحزاب السياسية الواقعة تحت تأثير
التوجهات القومية والمذهبية والدينية فعلى سبيل المثال قائمة التحالف الكردستاني ضمت الى جانب
األحزاب الكردية أحزابا أخرى دينية وتركمانية ويسارية  ،قائمة اإلئتالف الوطني ضمت أحزاب دينية
وقومية ومذهبية .
 - 4عدم وجود أحزاب ف ي العراق تقوم على أسس وطنية تمثل كل العراق  ،بل إنها أحزاب قومية أو
دينية أو مذهبية .
 3.2أسس وأركان التوافقية في الواقع العراقي
يتناول المبحث إمكانية توفر أركان الديمقراطية التوافقية في العراق من خالل أربعة مطالب رئيسة ،تم
تخصيص كل مطلب لدراسة أحد أركان الديمقراطية التوافقية األربعة.
 1.3.2االئتالف الواسع
يعد هذا الركن من األركان الرئيسية للديمقراطية التوافقية فأن "الزعماء السياسيين لكل قطاعات المجتمع
التعددي يتعاونون في ائتالف واسع لحكم البلد ،وائتالف الواسع تنتهك القاعدة القاضية بأن تحصل الحكومة
في األنظ مة البرلمانية ،وهي عادة تحصل على تأييد األكثرية لكنها ليست أغلبية ساحقة .وهكذاتحل أحدى
أهم المشاكل التي تعاني منها المجتمعات غير المتجانسة عن طريق اشراك الجميع في الحكومة من خالل
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ائتالف واسع ،ولكن ما الذي يجعل هذا االئتالف فاعال ونشطا في حين ان اتخاذ القرارات داخل الحكومات
يكون أكثر نجاحة كلما كان حجم المجموعة داخل الفئة الحاكمة اكثر ضيقا( .ليبهارت  ،2006 ،ص)48
لقد ساق آرنت ليبهارت في كتابه مجموعة من العوامل تبرر االئتالف الحكومي في المجتمع التعددي على
ان يكون ائتالفا ً واسعا ً يمكن تحديده في النقاط آلتية (ليبهارت ،ص)55-50
اوالً :يجري تحديد العوامل من خالل اإلعتماد على نظرية المباراة ،ففي الحياة السياسية "ينطبق مبدأ
الحجم عندما ينظر المشاركون في العملية السياسية الى السياسة اما بأعتبارها لعبة او أعتبارها حربا
شاملة .أما في األوضاع المتوسطة ،فثمة ضغط لتوسيع االئتالف وربما لتشكيل ائتالف واسع" ،وذلك من
اجل اإلبتعاد عن حكم األكثرية الذي يعرض وحدة النظام وسالمته للضغط الشديد.
ثانياً :ان بعض المجتمعات التي تتصف بالتجانس االجتماعي واالجماع السياسي استخدمت حكم االئتالف
الواسع في وقت األزمات مثل بريطانيا العظمى ،والسويد خالل الحرب العالمية الثانية ،وذلك الن وجود
قوى معارضة في وقت األزمات يكون ضاراً.
ثالثاً :فيتمثل في امكانية تحول األقلية الى االكثرية ،وذلك عند تغيير توجهات الناخبين ،أو عن طريق
وجود نظام انتخاب يتحول بموجبه كل حزب خالل عدة سنوات من داخل الحكومة الى خارجها أو بالعكس.
رابعاً :هو عبارة عن قدرة االئتالف الواسع على بناء اإلستقرار داخل المجتمعات المتصفة بالتعددية.
فضالً عن ذلك بان لالئتالف الواسع مهاما ً حيوية ،وأولى تلك المهام تتعلق بقدرة االئتالف على حل اشكالية
الحكم في المجتمعات المتعددة تكون قضية رئيسة لكافة القطاعات ،وذلك عن طريق لم شمل كل
المجموعات الرئيسة في الحكومة ،وهذا يعني اال يكون لدى اية مجموعة دافع لالنفصال أو التمرد المسلح.
وان االئتالف يعزز من االستقرار الوطني في بلد ال يمتلك هوية ثقافية قوية ،وذلك من خالل بناء شعور
لدى المواطنين بأنهم ينتمون للدولة.
إن التجربة العراقية اتبعت العرف نفسه في الديمقراطية التوافقية ابتدا ًء من تشكيل المجلس السياسي لألمن
الوطني لتكون ائتالفا واسعا يضم في عضويته أعضاء المجلس الرئاسي  ،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه
 ،ورئيس مجلس النواب ونوابه  ،ورئيس مجلس القضاء األعلى بصفة مراقب  ،ورئيس إقليم كوردستان
ورؤساء األقاليم عند تشكيلها  ،وممثل الكتل السياسية في مجلس النواب بما يتناسب ونسب تمثيلهم في
المجلس بشرط أن ال يقل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة أعضاء  ،ويملك المجلس صالحيات تشريعية
وتنفيذية  ،ففيما يخص الصالحيات التشريعية تصدر الق رارات على شكل مقترحات الى مجلس النواب ،
أما القرارات ذات الصفة التنفيذية فترسل الى مجلس الوزراء  ،وتتخذ القرارات بثلثي أعضاء المجلس
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دون ذكر النصاب القانوني لعدد األعضاء  ،هذا يعطي مرونة في تمرير القرارات( .مشروع المجلس
السياسي لألمن الوطني ،موقع الكتروني)2019/10/15 ،
إن المجلس قد تم تشكيله وفقا للمصالح الوطنية العليا  ،فمن مهامها النظر في القضايا المستجدة والمتعلقة
بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة اإلستراتيجية والتشاور حولها لإلشراف السياسي على الشؤون العامة
للبالد و تفعيل آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة بما ال يتعارض وعمل السلطات المختصة المنصوص
عليها في الدستور وما يؤخذ على الدستور حول مشروع تشكيل المجلس السياسي لألمن الوطني هو
(مشروع المجلس السياسي لألمن الوطني ،موقع الكتروني: )2019،
أوال  :عدم وجود نص دستوري يعضد بناء ذلك المجلس فال يوجد نص دستوري يشير الى تشكيله ال
ضمن السلطة التشريعية أو التنفيذية حيث يؤدي الى عدم إلزامية قراراته .
ثانيا  :عدم فاعليته في حل األزمات التي عصفت بالنظام السياسي ومنها تعديل قانون اإلنتخابات رقم 11
لعام  .... 2005الخ.
ثالثا  :من المآخذ األخرى على هذا المجلس إقرار عدم إستمرارية ذلك المجلس كما تشير اليه المادة
السادسة من مشروع تشكيل المجلس السياسي لألمن الوطني الى إنتهاء أعمال المجلس بانتهاء الدورة
اإلنتخابية في .2009
رابعا  :عندما يمارس المجلس صالحيات التشريعية والتنفيذية فإن من شأن ذلك أن يؤدي الى التداخل بين
السلطات السياسية ا لقائمة في العراق  ،وفي ذلك يتعارض مع أحد المبادئ التي يقوم عليها الدستور العراقي
أال وهو الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية  ،وخصوصا فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية
والتنفيذية .
أما الصيغة األخرى لإلئتالف الواسع في العراق فقد جاءت بعد إنتخابات آذار  ٢۰۱۰من تشكيل حكومة
وطنية ومشروع إئتالف الكتل الكردستانية التي احتوت على تسع عشرة فقرة "  ،دعا فيها الى ضرورة
تشكيل مجلس االمن الوطني في الفقرة الثالثة والمجلس االتحادي في الفقرة الرابعة  .ولكن هذه الصيغة
لإلئتالف الواسع هي صيغة غير رسمية يتكون أساس ا من قادة الكتل السياسية  ،فقد جرى بعد مبادرة
مرة
إئتالف الكتل الكردستانية وإجتماع أربيل أن اجتمع هؤالء بدعوة من رئيس الجمهورية ألكثر من ّ
للبحث في القضايا الخالفية من تشكيل المجلس االتحادي والمجلس السياسي لألمن الوطني وتنظيم نظام
داخلي لمجلس الوزراء(.ابراهيم ،2013 ،ص)139
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 2.3.2الفيتو المتبادل
الغرض من الفيتو الممنوح الى القطاعات الموجودة في المجتمعات المتعددة والمتحولة الى الديمقراطية
هو حماية المصالح الحيوية لهذه القطاعات واضافة ضمانة كاملة للحماية لسياسية ،وهذه الفكرة مرادفة
لفكرة األكثرية المتراضية ،فعند اتخاذ القرارات في االئتالف الواسع عن طريق االكثرية قد تكون هناك
مخاطر على مصالح القطاعات الصغيرة المشاركة في االئتالف الواسع ،لذا فان الديمقراطية التوافقية قد
استخدمت اسلوب الفيتو المتبادل من اجل حماية مصالح األقلية .وقد بدد آرنت ليبهارت المخاوف من
وجو د الفيتو المتبادل النه حق تستطيع كافة القطاعات ممارسته بغض النظر عن حجم اي واحد منهم إذ
يستبعد اإلفراط في استعمال الفيتو من قبل األقلية ،وأن هذا الحق من شأنه أن يمنح شعوراً باألمان ،وهذا
يؤدي الى عدم نشوء صراع ونزاع وقمع ،واخيرا ً هو اعتراف كافة القطاعات من مخاطر استعمال الفيتو
بشكل مفرط يؤدي الى سد الطرق لحل األزمات لذلك فبدالً من التركيز على مصالحهم الخاصة يتنازلون
عن مطالب خاصة بغية تأمين المصلحة العامة وسالمة الجميع( .المنوفي ،1985 ،ص( )65محي الدين،
 ،2009ص)149
بموجب الدستور العراقي لعام 2005حدد الفيتو ف ي مجلس الرئاسة من خالل االعتراض على القرارات
التي يرسلها مجلس النواب لغرض المصادقة عليها أما إن لم يصادق مجلس الرئاسة عليها فتعيد الى
مجلس النواب للنظر في االعتراضات ومن ثم إرسالها مرة أخرى بأغلبية األصوات  ،فإن تم االعتراض
عليها للمرة الثانية يعاد الى مجل س النواب ويتم إرسالها الى مجلس الرئاسة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس
النواب دون إعتراض"  ،ومع ذلك يؤخذ عليه(.دستور جمهورية العراق ،2005 ،المادة: )138
أوال :حصر حق االعتراض في مجلس الرئاسة وهو أصالً محكوم بمدة زمنية محدودة فكان من المفروض
أن تنتهي أعماله بإنتهاء الدورة النيابية  ٢۰۰۹وهذا يؤدي الى تعطيل هذا الركن من الديمقراطية التوافقية
ثانيا :أن مجلس الرئاسة تمثل فيه المكونات الرئيسية الثالثة ( الشيعة والسنة واالكراد ) فما بال المكونات
األخرى التي ال تملك ممثلين فيه األمر الذي يعني عدم منحهم حق االعتراض وهذا ما يتعارض مع
االعتراض المتبادل كما هو مطبق في الديمقراطية التوافقية .
ثالثاً :أن النص الدستوري بإقرار القوانين بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب دون االعتراض قد عطل
ركن الفيتو وهذا يؤدي إلى عدم فاعلية هذا الركن في جميع األحوال( .ابراهيم،2013 ،ص)140
 3.3.2التمثيل النسبي
وهي الوسيلة التي تشارك كافة األطراف بواستطتها في الحياة داخل المجتمعات المتعددة ،وهي الخروج
عن قاعدة األكثرية ،وتشارك األطراف كل حسب حجمها وثقلها السياسي واالجتماعي في تشكيل الحكومة
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واصدار القرارات ،فال وجود لألكثرية او االقلية في االنتخابات ،بل هناك محاصصة في الوظائف
الحكومية واالدارية بين األطرفة ،فكل واحد منهم لديه حصته ونسبته التي ال يستطيع طرف آخر الحصول
عليها( .هيلد ،2006 ،ص)159
أن مبدأ النسبية له عالقة وثيقة بمبدأ االئتالف الواسع ،فانه من جهة يسهل مهمة قيام االئتالف الواسع من
خالل التوزي ع النسبي للتعيينات االدارية والمنافع المادية بين مختلف القطاعات ،ومن جهة اخرى يفتح
المجال امام مشاركة كافة االطراف في صنع القرارات ،الن توزيع النفوذ بشكل نسبي يؤدي الى ضرورة
مساومة األطراف عند اتخاذ القرارات(.هيلد ،2006 ،ص)159
من جانب اخر يشير ليبهارت الى ان من شان مبدأ النسبية ان يثقل من مهام االئتالف الواسع ،ألنه نادراً
ما يوجد مجتمع متعدد تكون االطراف فيه تتمتع بنسبة متوازنة من حيث الثقل السياسي واالجتماعي،
فضالً عن ان التركيبة النسبية للحكومات ال تحل مشكلة التاثير النسبي لألطراف عندما تكون القرارات
مح صورة بين اختيارين ال ثالث لهما ،وهذا يصعب الحصول على األجماع ،ويؤدي الى حكم األكثرية
او استخدام الفيتو من قبل األطراف( .ليبهارت ،2006 ،ص)67
على الرغم من ذلك فان مبدأ النسبية له اهمية كبيرة في الديمقراطية التوافقية وال سيما في البلدان التي
تتحول نحو الديم قراطية ،فالنسبية تتعلق بمسألة مشاركة الجميع ،فيسد اية ثغرة تكون من شأنها اقصاء
اية مجموعة سياسية" ،الن التحول نحو لديمقراطية يتطلب اقامة السالم مع الخصم ،وال يمكن تحقيق
هذا التحول ذا أصرت احدى المجموعات على ان يكون هدف المؤسسات واألجراءات الديمقراطية هو
اقصاء لدائم للمجموعات األخرى من المعترك السياسي"(.رومبرغ واخرون ،2008 ،ص)22
من األركان التي تدل على مدى مشاركة األطراف في العملية السياسية هو ركن التمثيل النسبي ،الذي
يمكن من خالله قياس مدى موافقة الجماعات اإلجتماعية على ذلك النظام السياسي القائم على الديمقراطية
التوافقية  .من الرؤى التي تشارك فيها جميع اإلتجاهات السياسية حول مستقبل العراق قبل  ٢۰۰٣كانت
مشاركة جميع األطراف في العملية السياسية  ،وقد إنعكست على الواقع السياسي العراقي في تشكيل
الحكومات التي أعقبت إنهيار النظام السابق  ،ولعل النسبية في تولي المناصب الحكومية والمراكز اإلدارية
الركن الوحيد الذي يتوفر بصورة كبيرة مقارنة باألركان األخرى في العراق  ،ومع ذلك فإنها ال تخلو من
ثغرات ،قد يأتي في مقدمتها توزيع المناصب الرئاسية ( رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس
النواب بين المكونات الرئيسة (الشيعة والسنة واالكراد )  ،فمن الناحية العملية يأتي توزيع تلك المناصب
نتيجة لضغوطات وليس لقناعات من قبل النخب السياسية في العراق  ،وعلى سبيل المثال فإن اقتراح
رئيس الجمهورية من الناحية الفعلية كان نتيجة إلصرار قائمة التحالف الكردستاني في إجتماع رؤساء
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الكتل السياسي ة في أربيل وبغداد وخارج أروقة مجلس النواب  ،ومن جانب آخر فإن التوزيع النسبي قد
تعدى الهيئات الحكومية والمؤسسات المنبثقة عنها لتصل الى الهيئات المستقلة منها المفوضية العليا المستقلة
لإلنتخابات فإنها تعبير عن التوزيع النسبي للمناصب اإلدارية بين مكونات المجتمع العراقي في حين أنها
من المفروض أن تكون هيئة مستقلة تنظم العملية االنتخابية( .ابراهيم ،2013،ص)140
 4.3.2االستقالل القطاعي (الفيدرالية)
وهو الركن الرابع للديمقراطية التوافقية الذي يعد ايضا ً خروجا ً عن الحكم األكثرية ،ألنه يمنح األطراف
الحق في ادارة أمورهم الذاتية ،ويالحظ هنا بأن االستقالل القطاعي ال يهدف الى ازالة الطابع التعددي
للمجتمعات بل يهدف الى تعزيزه بغية تحولها الى عناصر بناءة في الديمقراطية التوافقية( .ليبهارت،
 ،2006ص)70
وهذا يعني انه إضافة الى القرارات التي تتخذ بصورة مشتركة النها تمس كافة األطراف ،فأن كل طرف
له سيطرة على ادارة أموره الذاتية ،التي تعد ركيزة اساسية في السياسة التوافقية( .المنوفي،1985 ،
ص)227
وتكون مهمة االستقالل القطاعي فضالً عن االعتراف الرسمي بالطابع التعددي للمجتمع ،زيادة الرغبة
في العيش المشترك بين ابناء األطراف المختلفة ،فالمجتمع التعددي يتكون من عدة جماعات مختلفة غير
منصهرة بعكس المجتمعات الوطنية ،وكل طرف يمتلك سلطة سسياسية تعد بمثابة تعبير عن شخصيته
وهذا يؤدي الى وجود تعددية مراكز السلطة داخل تلك المجتمعات .وهناك عدة اشكال للتعبير عن االستقالل
القطاعي منها الالمركزية االدارية والحكم الذاتي والفيدرالية( .سليمان ،1991 ،ص)22
لعل مسألة الفيدرالية في العراق من المسائل التي كانت تثير جدال واسعا بين النخب السياسية في العراق
بين مؤيد ومعارض ،وقد تعدى تأثيرات ذلك الجدل ليصل الى الشارع العراقي و أدى هذا إلى بروز
اتجاهات داخل الشعب لتأيي د الفيدرالية أو نبذها  ،والنظر اليها بداية لتنفيذ مخطط تقسيم العراق  ،وجذور
ذلك الجدال ترجع الى بداية المشاريع التي قدمت من المعارضة العراقية في المؤتمرات التي كانت تعقد
داخل العراق وخارجها إال أن رسي االمر على احترام رغبة المكون الكردي في مطالبته بصيغة الفيدرالية
ونص الدستور العراقي على أن " جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة ،نظام الحكم فيها جمهوري
نيابي ( برلماني ) ديمقراطي اتحادي"( .دستور جمهورية العراق ،2005،المادة األولى)
الى جانب ذلك فقد أقر الدستور أيضا قيام أقاليم أخرى الى جانب إقليم كوردستان بناءاً على طلب ثلثي
أعضاء مجلس المحافظة أو بناءا على طلب عشر الناخبين في المحافظة أو أكثر )  .وبناءا ً على ذلك فقد
اكتسبت دعوة قيام أقاليم أخرى في الجنوب والوسط مصدرا شرعيا لعدم تعارض من الناحية القانونية مع
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الدستور  ،ومنها دعوة رئيس مجلس النواب ( أسامة النجيفي ) الى تشكيل إقليم في الوسط لكونها الوسيلة
المفضلة لبناء اإلستقرار السياسي في المناطق الوسطى وآخرها دعوة مجلس محافظة صالح الدين فضال
عن ذلك فإن إقرار اإلستقالل القطاعي في التنظيم الدستوري العراقي يعد سمة من سمات نجاح الديمقراطية
التوافقية في العراق ( .ابراهيم ،2013 ،ص)142
 4.2سلوك النخب السياسية واسس التوافقية في الدستور العراقي الدائم لعام 2005
 1.4.2سلوك النخب
يمثل إحتالل العراق من لدن القوات البريطانية عام  ۱۹۱۸وانتفاضة عام  1920بداية لبناء شعور
مشترك لدى العراقيين  ،حيث يشير حنا بطاطو الى مشاركة عشائ ر شيعية من الفرات مع السنة في
إحتفاالت دينية في ظاهرها على الرغم من انها كانت تضمر أهدافا سياسية في الواقع  ،ويضيف قائ ً
ال
"وفي الواقع فإن المرأ لن يذهب الى أبعد من الالزم في القول إن أحداث  ، ۱۹۱۹ - ۱۹٢۰وبشكل أخص
الترابط الذي نشأ بين السنة والشيعة  -مهما كانت رقيقا قد أطلقت عملية جديدة  ،أال وهو النمو الصعب ،
الذي كان تدريجيا أحيانا و الهثا أحيانا أخرى  ،لمجتمع وطني عراقي"( .العاني ،الحربي،2005 ،
ص)52
وتعد ثورة  14تموز  1958 /بداية لتشكيل إرث توافقي بين النخب السياسية ،فقد تم اإلتفاق بين الضباط
األحرار قبل الثورة على إعطاء صالحيات رئاسة الجمهورية لمجلس السيادة ،تحقيقا لمبدأ القيادة الجماعية
ومنعا إلنفراد شخص واحد بالسلطة  ،وبناءاً على ذلك تأسس مجلس السيادة من ثالثة أشخاص هم الفريق
الركن نجيب الربيعي رئيسا (سني)  ،والسيد محمد مهدي كبة عضوا ( شيعي )  ،والسيد خالد النقشبندي
عضوا (كردي ) ( .العاني ،الحربي ،2005 ،ص)52
إن تشكيل مجلس السيادة على اثر الثورة كان من شأنه أن يعزز روح التعاون والتوافق بين الجماعات
اإلجتماعية المختلفة داخل العراق  ،إال أن مجلس السيادة من الناحية الفعلية كان عبارة عن جهاز تابع
لمجلس الوزر اء وتمارس صالحياته التشريعية والتنفيذية ( بدال من أن تكون هيئة مستقلة )( .العاني،
الحربي ،2005 ،ص)64
فضالً عن ذلك فإن المجلس تم تعيين أعضائه من قبل السلطة السياسية بدالً من أن يكونوا ممثلين
عن المكونات اإلجتماعية المختلفة في العراق وهذا أدى بدوره الى ضعف ذلك المجلس أمام المتغيرات
بعد الثورة  ،مع ذلك تعزز ذلك بمجموعة من اإلجراءات التي قامت بها السلطة السياسية منها فتح باب
الحوار مع الكيانات األخرى ( في بداية الثورة ) ونشر الحريات السياسية ،كل ذلك ساهم في تكوين نخب
سياسية على أساس قومي يساري يتمثل باالحزاب القومية واتجاه يميني  ،غير أن هذين االتجاهين لم يكونا

45

متوافقين وهذا أدى الى مركزية السلطة  ،من جانب آخر فإن السلطة السياسية أيضا كانت تعاني من عدم
االتفاق في داخلها حول توجه الثورة بإتجاه إقليمي أو بإتجاه الوحدة الوطنية( .الكيالي ،1985 ،ص)59
وهكذا لم يتسم دور النخبة السياسية في العهد الملكي والعهد الجمهوري بطابع السلوك التوافقي داخل النظام
السياسي الذي استمر لغاية .2003
أما بالنسبة الى الجذور التاريخية للسلوك التوافقي بين أقطاب المعارضة العراقية فترجع الى بدايات تنسيق
جهودها من أجل إسقاط النظام السابق  ،وقد تمهد لبلورة هذا السلوك العديد من المؤتمرات التي عقدها
قادة األحزاب السياسية في داخل العراق وخارجها وتحت رعاية دولية وإقليمية  ،وذلك بدءا بمؤتمر لندن
في  / ٢۷أيلول  ۱۹۹٢ /الذي شكل النواة األولى لمؤتمر صالح الدين في  / ٣۱ - ٢۷تشرين األول /
 ، ۱۹۹٢حيث تم التحاور أثناء اإلجتماعات حول مجمل القضايا الخالفية وقد تم اإلتفاق عن طريق التوافق
 ،وفيه أيضا ً تم اإلتفاق على تحديد أعضاء الجمعية العمومية للمؤتمر الوطني العراقي الموحد عن طريق
تحديد النسب كما تأتي  %35( :لإلسالمين  %20 ،للجبهة الكردستانية  %20 ،للقومين العرب %6 ،
للشيوعيين %3 ،لآلشوريين  %4 ،لليبراليين  %4 ،للعشائر العربية  %3،للديمقراطيين
تمخض عن مؤتمر صالح الدين انبثاق جبهة سياسية كان يفترض فيها أن تمثل كافة التوجهات السياسية
في العراق لذلك نجد بأنها تنص في المادة العاشرة من مشروع النظام األساس لها على عدم إحتكار حكم
العراق من قبل حزب واحد أو طرف سياسي أو قومي أو مذهبي واحد بل بالتوافق بين التيارات والجهات
المختلفة على أساس االقرار بالتعددية الفكرية والسياسية وفي المادة العشرين يطالب بإختيار المجلس
الرئاسي من ثالثة أعضاء من قبل الجمعية العمومية ويراعي في االختيار التنوع السياسي والقومي
والمذهبي .لذا تشكل مؤتمر صالح الدين لبنة تأسيسية لسلوك توافقي وقد إنعكس ذلك فيما بعد في مؤتمرات
المعارضة العراقية وصوال الى تشكيل مجلس الحكم العراقي بعد سقوط النظام السابق( .ابراهيم،
،2013ص)133-132
ويمكن تحديد خمس مالحظات حو ل السلوك التوافقي قبل سقوط النظام وبعده داخل النخبة السياسية المتمثلة
بالمعارضة السياسية وهي (ابراهيم ،2013 ،ص:)134-133
أوال :إن السلوك التوافقي جاء نتيجة لعملية اقصاء طالما تعرضت لها مكونات المجتمع العراقي
ثانيا :التوافق بين النخب السياسية العراقية هي عملية بطيئة بسبب عدم الثقة بين النخب ومحاولة الحصول
على أكبر نسبة في الهيئات اإلدارية.
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ثالثا :كان الغرض من تدخل العامل الخارجي االقليمي إيجاد موطئ ،قدم له في العراق عن طريق بناء
عالقات مع أطراف عراقية  ،فجاء تدخل الدول المجاورة من ذلك المنطلق وهذا أدى أحيانا الى عرقلة
التوافقية بدالً من تعزيزها .
رابعا  :السلوك التوافقي داخل النخبة السياسية العراقية نتج عنه إستقرار وزاري بصورة نسبية داخل
النظام السياسي فقد شهد العراق منذ عام  ٢۰۰٣ولغاية  ٢۰۱۰أربع حكومات األولى برئاسة السيد إياد
عالوي والثانية برئاسة الدكتو ر إبراهيم الجعفري وبرئاسة السيد نوري المالكي (حكومتين اثنتين) ،وقد
إستمرت الوزارات األربع في ممارسة مهامها لحين تشكيل الوزارة األخرى على الرغم من وجود أزمات
وزارية من حين إلى آخر نتيجة النسحاب كتل سياسية من الحكومة من ذلك  :إنسحاب جبهة التوافق
والتيار الصد ري من الحكومة األولى للسيد نوري المالكي  ،فقد بقيت الوزارة في ممارسة مهامها نتيجة
لإلتفاق بين كتلتي التحالف الكوردستاني ودولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي .
خامسا  :لم يكن موقف النخب السياسية بعد  ٢۰۰٣من التوافقية السياسية موقفا تراكميا من ناحية قبول
التوافقية السياسية  ،فبعد تجربتها رأت بعض النخب السياسية أن التوافقية ال تمثل الحل األمثل لمشاكل
العراق  .فكانت هناك إختالف بين النخب الكردية والشيعية والسنية ويظهر ذلك جليا في تصريحات بعض
القيادات السياسية حول موقفها تجاه التوافقية السياسية ومنها تصريحات السيد نوري المالكي حول ضرورة
التحول الى الديمقراطية األكثرية بدالً من الديمقراطية التوافقية.
 2.4.2اسس التوافقية في الدستور العراقي الدائم لعام 2005
عانت الدولة العراقية بعد االحتالل األمريكي عام  2003من فراغ دستوري وسياسي وإداري تم تعويضه
بإصدار قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية الذي اصبح فيما بعد أساسا لمواد دستور أريد منه أن يصدر
في وقت محدد فقد أجبرت سلطة التحالف مجلس الحكم العراقي بجدول زمني لوضع مسودة الدستور
العراقي وإلجراء انتخابات كان أقصاها /10اب 2005/بموجب قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة
االنتقالية  ،وفضالً عن ذلك فقد مارست الواليات المتحدة األمريكية ضغوطا للمشاركة جميع مكونات
المجتمع العراقي في عملية كتابة الدستور عن طريق تعيين ممثلي المكون السني في لجنة إعداد مسودة
الدستور الدائم  ،لكي يكون دستورا مقبوال من جميع األطراف إال أنها لم تحقق الهدف من ذلك والدليل
على ذلك أن نسبة السنة التي رفضت مسودة الدستور قد وصلت الى ( .%22قانون ادارة الدولة للمرحلة
االنتقالية ،2004 ،ص)116-96
ومن المنطقي أن تؤدي مشاركة السنة في كتابة مسودة الدستور الى موافقتهم وليس العكس .نتيجة لذلك
إتسم الدستور العراقي بمجموعة من التناقضات منها (ابراهيم ،2013 ،ص:)146-145
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أوالً :من الموضوعات التي تناولها الدستور العراقي الديمقراطية واالسالم فتنص المادة الثانية من الدستور
على أن " االسالم دين الدولة الرسمي ،وهو مصدر أساسي للتشريع " وتضيف "أنه ال يجوز سن قانون
يتعار ض مع ثوابت أحكام االسالم " و " ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية " (مجموعة
باحثين ،2006 ،ص ،)59وهذا يثير إشكاليتين هما:
 - 1هناك اختالف بين الطائفة السنية والشيعية حول أحكام االسالم .
 - ٢هناك تناقض بين مبادئ الديمقراطية وأحكام االسالم هذا من جهة( .دستور جمهورية العراق،2005 ،
المادة الثانية الفقرة االولى)
مرة
من جانب آخر فإن ذكر دين الدولة واألخذ بأحكامه مصدرا أساسيا للتشريع يغني الدستور عن ذكره ّ
أخرى.
ثانياً :ان أركان الديمقراطية التوافقية في التجربة العراقية خاضعة ألمرين هما  :اقترانها بمدة زمنية محددة
كما هو الحال في مجلس الرئاسة والمجلس السياسي لألمن الوطني  ،أو إنها تكون معرضة للتعطيل كما
هو الحال بالنسبة الى استخدام الفيتو  ،أو تشكيل السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس النواب والمجلس
االتحادي  ،إال أنه لم يتم تشكيل المجلس االتحادي الذي يتكون من ممثلي االقاليم والمحافظات غير المنتظمة
في اقليم .
ثالثاً :إن الدستور العراقي يأخذ بالديمقراطية األكثرية أكثر من الديمقراطية التوافقية من ذلك إعتماد األغلبية
المطلقة في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه األول والثاني  ،واعتماد األغلبية البسيطة في اتخاذ
القرارات داخل مجلس النواب  ،واعتماد األغلبية المطلقة في انتخاب رئيس محكمة التمييز االتحادي
ومساءلة رئيس الجمهورية أو إعفائه من التهم الموجهة إليه بأغلبية مطلقة داخل مجلس النواب  ،واعتماد
األغلبية المطلقة داخل مجلس النواب أيضا من أجل إلقاء القبض على عضو من أعضاء مجلس النواب
ورفع الحصانة عنه  ،وحل مجلس النواب بنا ًء على طلب ثلث أعضائه وباألغلبية المطلقة  ،وسن قانون
المجلس االتحادي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ،وانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية مطلقة في
المرحلة األولى وثم باألكثرية في المرحلة الثانية  ،ومنح الثقة ألعضاء مجلس الوزراء بأغلبية مطلقة ،
وتكوين المحكمة االتحادية بقانون يسن بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب  ،وسن قانون إنشاء
األقاليم بأغلبية بسيطة ،والمواد المتعلقة بتعديل الدستور( .دستور جمهورية العراق ،2005،المادة
-55،59الفقرة الثانية)
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كما ويحتوي الدستور بالمقابل على مجموعة من المواد تدخل ضمن مضامين التوافقية السياسية ومنها
تكوين مجلس النواب من مقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراقيين ،ومراعاة تمثيل
كافة مكونات المجتمع العراقي في مجلس النواب ،وتكوين القوات المسلحة بصورة ينعكس فيها جميع
مكونات المجتمع العراقي بصورة نسبية ،واللجنة التي تكلف بتعديل الدستور يجب أن تضم في عضويتها
جميع مكونات المجتمع العراقي( .دستور جمهورية العراق ،2005،المادة  92الفقرة االولى).
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الفصل الثالث
دوافع تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق
ان مصطلح الديمقراطية التوافقية مصطلح حديث النشأة في العالمين العربي واإلسالمي ،وان كل
من لبنان والعراق من أول الدول التي خاضت في هذه التجربة الحديثة  ،حيث طرحت فكرت الديمقراطية
التوافقية كحل لمشكلة ممارسة السلطة وطريقة إدارة الحكم  ،وخاصة في البلدان ذات التعددية المتنوعة
اجتماعيا ودينيا وقوميا وتعاني من عدم االستقرار السياسي والمجتمعي  ،وان الديمقراطية التوافقية طرحت
الفكرة الوسطية بين الدكتاتورية وبين الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة( .الخزرجي،2013 ،
ص)170
لقد شهد العراق في أعقاب االحتالل األمريكي متغيرات سياسية واجتماعية عديدة ،كما ظهرت
مفاهيم لم تكن شائعة في قاموس العراقيين مثل الديمقراطية التوافقية السياسية ،حقوق اإلنسان وحقوق
المرأة .كما شهدت الساحة السياسية صراعات طائفية وعرقية ،وجدل سياسي واجتماعي بشأن موضوعات
البناء االجتماعي والديمقراطي وآفاق البناء والتأسيس لبناء الدولة الحديثة والوسائل الممكنة النتشال العراق
من منطقة األزمة الطائفية والعرقية ،وإمكانية العمل على بناء دولة مدنية حديثة لشعب خارج توا ً من آتون
االستبداد الطويل الذي دام أكثر من أربعين عاماً .كما إن معرفة أركان وشروط الديمقراطية التوافقية غير
كاف لمعرفة مدى انسجام هذه الديمقراطية مع هذا البلد أو ذاك( .الخزرجي ،2013 ،ص)170
لذا سنتناول في هذا الفصل اهم الدوافع والمبررات تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق .وهناك الكثير
من الدوافع والمبررات التي تسوغ تطبيق الديمقراطية التوافقية في العراق ،إلى الدرجة التي يصعب
حصرها في إطار محدد ،ولكن ذلك ال يمنع من تحديد مقتربات أساسية لهذه الدوافع ،والتي يمكن إيجازها
في المباحث اآلتية .
 1.3الدوافع االجتماعية والسياسية
في هذا المبحث سوف نتحدث عن تنوع المجتمع العراقي وطبيعة توجهات النخب السياسية العراقية في
فرعين منفصلين.
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 1.1.3تنوع المجتمع العراقي
ال يخفى أن المجتمع العراقي شأنه شأن الكثير من المجتمعات يتميز بالتنوع والتعدد على المستوى القومي
والديني والعرقي وغيرها من التنوعات األخرى ،بيد إن ذلك ال يشكل المبرر األساس لألخذ بالديمقراطية
التوافقية ،وإنما طبيعة العالقات المتأزمة بين هذه المكونات ،هذا التنوع القومي والديني الكبير وعلى الرغم
مما يتسم به من مزايا منها أنه يعكس طبيعة مكونات الشعب العراقي ويتيح لها المشاركة في العمل
السياسي الذي حرمت منه سنوات طويلة( .الخزرجي ،2013،ص)171
صحيح إن المجتمع العراقي ومنذ حقب زمنية طويلة ألف التعايش السلمي واالنسجام بين مكوناته
بيد إن هذا االنسجام  ،السيما على الصعيد السياسي كان في أغلب األحيان انسجاما وهميا بحكم سياسات
تتسم بالفرض واإلكراه  ،األمر الذي عمق من الهواجس والمخاوف التي ظلت كامنة إلى إن وجدت
الفرصة المناسبة  ،أو تم تهيئة األجواء لها لتكشف حقيقة االنقسام المجتمعي وغياب الثقة بين هذه المكونات
 ،وبذلك أضحت الديمقراطية التوافقية أحد الضرورات األساسية العادة بناء وتشكيل أسس ثقة حقيقية بين
مكونات المجتمع العراقي السيما فيما يتعلق بالهوية العراقية التي عانت ومازالت من غياب األسس المتفق
عليها من كل العراقيين  ،إذ كرست السلطات في مختلف العهود السابقة قدرا من الطاقة والجهد من أجل
إنشاء هوية عربية أكثر مما كرسوا جهدهم إلنشاء هوية عراقية جامعة( .رشيد ،2000 ،ص)257
وجاءت مبررات التأسيس للديمقراطية التوافقية في العراق على أساس النوع القومي والديني والمذهبي
لمكونات الشعب العراقي وألجل السعي بارتقاء الشعب العراقي إلى اإلبداع والتميز من خالل ضمان
مشاركة الجميع في بناء الوطن ( .العزاوي ،موقع الكتروني ،تاريخ الزيارة )2019/10/16
على الرغم من ذلك فان مختلف أطياف المجتمع العراقي أعلنت باستمرار رفضها التعامل الفتوي
ونبذها قيم التعصب والعصبية  ،إال إنها في الواقع انغمست من حيث تدري أو ال تدري فيها  ،و بغض
النظر عن مواقعها داخل الحكم أو خارجه  ،وجاءت الحرب الطائفية المنكرة التي إثارة مسالة المذهبية
ونفخت في بوق الطائفية واالعتماد على المؤسسات التقليدية ( القبلية) ،ثم تفاقمت مسالة التمايزات
االجتماعية بعد أن تحولت الدولة نفسها إلى مجرد عصبية منافسة لبقية العصبيات في الوقت الذي يفترض
أن تكون وعاء حاويا المختلف المجموعات العراقية  ،والتعامل معها بحيادية  ،فعندما تنحاز الدولة إلى
جماعة م عينة تتحول عند إذن إلى غنيمة تستفرد بها تلك الجماعة سواء كانت طائفة أم عشيرة أم عائلة ،
وبما ينذر بتقنين التفكك االجتماعي وجعله شرعة األمر الواقع( .رشيد ،2000 ،ص)257
فضال عن ذلك فما زاد األمر تعقيدا تلك السيول الجارفة من التشكيالت الحزبية التي سادت المجتمع
العراقي بعد  ، ٢۰۰٣إذ كانت هذه التعددية ال تقوم على الفكرة الوطنية  ،وإنما على أفكار طائفية أو

51

عرقية والتي تحمل في طياتها مخاطر تكريس االنقسامات داخل المجتمع العراقي من جهة وتشويه العمل
السياسي العراقي من جهة أخرى( .عمارة ،2005 ،ص)159
و يعد التحول الديمقراطي الذي يمر به العراق من ضرورات تطبيق الديمقراطية التوافقية  ،فالتحول يعني
تلك الفترة الفاصلة بين نظام سياسي وأخر  ،والجهود تتوقف عموما عند اللحظة التي يتم فيها بناء نظام
جديد بغض النظر عن طبيعة هذا النظام أو نمطه  ،ويتحدد االنتقال بانحالل النظام السلطوي وإقامة نوع
من الديمقراطية  ،أو ما يعرف بنشوء الديمقراطية "( .اودنيل و شميتر ،2007 ،ص)21
االشك إن المبدأ األساس في الديمقراطية هو المواطنة وهذا يتضمن الحق في معاملة البشر بالمساواة باتخاذ
الخيارات الجماعية ،وواجب أولئك الذين يطبقون مثل هذه الخيارات أن يكونوا بالقدر نفسه عرضة
للمحاسبة ومنفتحين على جميع أعضاء الكيان السياسي ،ويفترض هذا األمر واجبات على الحكام
والمحكومين لترسيخ فاعلية مثل هذه الخيارات وحماية الكيان السياسي من التهديدات( .اودنيل و شميتر،
 ،2007ص)24
ويبدو أن العراق كان وما يزال بأمس الحاجة في عملية تحوله الديمقراطي إلى التوافقية السياسية،
إذ فشل النظام السياسي العراقي السابق في حل األزمة السياسية والسماح بشيء من االنفتاح فزادت حاالت
الياس والالمباالة لدى البعض والشعور بعدم إمكانية إصالح األمور مع استمرار النظام في السلطة
وإصراره على عدم وجود ا ي ضرورة إلجراء أي نوع من التغيير في سياسته  ،وعاش الشعب العراقي
فتره من غياب الحريات األساسية وحرمانه من متابعة التطورات الدولية وممارسة التفرقة في بعض
المجاالت  ،السيما فيما يتعلق بفشل النظام في إحياء منظمات المجتمع المدني السياسية والمهنية او تصفيتها
شان ها في ذلك شان  :مراكز وقوى المعارضة السياسية على نحو تجاوز بقية األنظمة العربية  ،حتى
التقليدية منها  .وفي جميع البالد التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية كبرى  ،مثل التي شهدها العراق ( بفعل
اإلحتالل األمريكي للعراق ) تبرز دائما تحديات كبيرة وممارسات سياسية تتعلق بالحقوق والمصالح
المستقبلية لجميع األطياف المكونة للمجتمع وغالبا ما تكون متعارضة  ،وكانت دوال كثيرة قد اعتمدتها
حين كانت تمر بنفس ظروف العراق  ،كما في أوروبا وفي أسيا وأمريكا الالتينية في القرن العشرين
بسبب فشل النظم الالديمقراطية فيها  ،ونمو اقتصاد ال سوق وما رافقه من انتعاش اقتصادي  ،وتطور
الثقافة السياسية  ،مما سبب مشاكل لها وهدد بتمزيق وتفتيت الكثير من الدول  ،فتوصل طالئعهم كحل
وقائي إلى اإلدارة الفدرالية على أساس التوافق السياسي( .اودنيل و شميتر ،2007 ،ص)25
وبهذا تم النظر إلى الديمقراطية التوافقية باعتبارها الحل األمثل للخروج من األزمة بأقل خسائر
ممكنه او للوصول إلى أكبر قدره من التوافقيات واالنسجام مع البعض لفترة من الزمن .ومن خالل ما
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تقدم فقد أضحت الديمقراطية التوافقية إحدى الضرورات األساسية في المرحلة التي يمر بها المجتمع
العراقي على أقل تقدير لح ين إعادة اللحمة المفقودة بين مكوناته التي إصابتها عملية التحول بالتشويه
والخلل ،أو لحين غرس مبادئ الثقة واالستقرار بين هذه المكونات.
 2.1.3طبيعة توجهات النخب السياسية العراقية
من المالحظ أن أغلب القوى السياسية الحالية قد تبنت التداول بالديمقراطية التوافقية عندما وارضة
وأكدت عليها في مؤتمراتها وبياناتها التي عقدت في الخارج وبعد عام  ٢۰۰٣كان مجلس الحكم العراقي
ل عام .2005السارق الفعلي لهذه الممارسة ،ثم وجد اإلطار التأسيسي لها في قانون إدارة الدولة االنتقالية
والدستور ان القوى السياسية العراقية التي شكلت أركان الحكم بعد عام  ، ٢۰۰٣سبق لها وان توافقت
إثناء معارضتها للنظام السياسي العراقي السابق  ،منذ مؤتمر لندن في  14تشرين الثاني  ، ٢۰۰٢إذ
تشكلت لجنه باسم لجنة المتابعة والتنسيق ( ضمت في عضويتها  65عضوا يمثلون اغلب أو كل القوى
السياسية الفاعلة في الساحة السياسي ة والتي طغت عليها تقسيمات طائفية أو عرقية  ،وقسمت الحصص
 %66لعرب العراق مناصفة بين التيار اإلسالمي بشقيه الشيعي والسني من جهة  ،والتيارات السياسية
األخرى من جهة أخرى  ،و %25لألكراد ،و  %6للحركات التركمانية  ،و  %3لألشوريين و غيرهم
من األقليات(.عمارة)160-159 ،2005،
المالحظ إن هذه التوافقية كانت محكومة باعتبارات األوضاع السابقة لتغيير النظام السياسي في
العراق  ،التي كانت تحملها التوافقية النظرية  ،والتي لم تختبر على الصعيد العملى  ،حتى اصطدمت هذه
التوافقية بالتطبيق الفعلي من جهة ومواقف القوى الشعبية والسياسية العراقية  ،فقاعدة التوافقية الديمقراطية
في العراق أملتها نتائج االنتخابات التشريعية في الدورتين التأسيسيتين  ،وعدم استطاعة كتلة ما الحصول
على العدد المناسب من المقاعد يؤهلها لقيادة الحكومة وفق اللعبة الديمقراطية التقليدية  ،كذلك أفرزت
مرحلة التغيير بعد أن أطيح بالنظام السياسي العراقي السابق حالة من االستقطاب للمكونات القومية والدينية
والمذهبية وتشكيل واجهات سياسية لها  ،ولم تتبلور عندها العقيدة والمؤسسات والوعي بما يكفل إدارة
التنافس على الحكم وسلطة القرار على أساس المعايير الديمقراطية القائمة على األكثرية واألقلية  ،إذ أن
حكم البالد من قبل واحدة واستبعاد فئة معينة في مرحلة االنتقال حصرا من شانه أن يضرم نار الحساسية
والشعور بالتهميش مما سيعرقل انجاز مرحلة االنتقال بهدوء وشفافية أخذا بنظر االعتبار التوفيق بين
مكونات الشعب في المرحلة االنتقالية( .عمارة ،2005،ص)160
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فضال عن تفاقم التوتر بين القوى السياسية ،فالتعددية الثقافية ال تنسجم مع التعددية السياسية وال مع رأي
األغلبية في الدولة العراقية ،ومع عدم إمكانية األخذ بالتعددية السياسية التقليدية ،دفع إلى األخذ بنوع أخر
من الديمقراطية باالتفاق وهو ما يطلق عليه الديمقراطية التوافقية( .عطوان وعلوان ،2011،ص)21
وبغض النظر عن ذلك فان جميع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية كبرى مثل العراق ،تبرز تحديات
وممارسات سياسية تتعلق بالحقوق والمصالح المستقبلية لجميع األطياف المكونة للمجتمع ،وغالبا ما تكون
متعارضة ،ويحاول كل طرف فرض إرادته على الطرف اآلخر ،األمر الذي عمق الهواجس والشكوك
التي لم يهدئها إال التوافق السياسي( .عطوان ،علوان ،المصدر نفسه)
 2.3الدوافع الدستورية والسياسية
يمكن القول إن اإلشارة إلى الديمقراطية في الدستور العراقي جاءت بعمومية مطلقة دون أن تحدد أو
ت صوغ أسس ونوعية هذه الديمقراطية ،األمر الذي ال يعطينا الحق في القول بان الديمقراطية التي اقرها
الدستور العراقي هي الديمقراطية التوافقية ،كما إننا ال نستطيع إنكارها ،وهو ما يدفعنا نحو البحث في
مضامين ومواد الدستور األخرى لتقصي حقيقة التوافقية العراقية( .الخزرجي ،2013 ،ص)174
وإذا أمعنا النظر بعيدا عن األطر العامة في الدستور العراقي نجد انه أقر ديمقراطية األغلبية وليس
الديمقراطية التوافقية ،وهذا ما أشارت إليه آليات عمل السلطات وإصدار القوانين واالعتراض عليها في
المواد األتية من الدستور ( م ، 55م 59ف ،2م -1ثانيا 61ـ أوال وسادسا  -ا  ،وثانيا أ  ،ب ،هـ م-63
ب  ،م-64اوال م  ، 65م  - ۷۰أوال و ثانيا  ،م  - 76رابعا  ،م  ، . ۹٢م، 105م ، 118م، 126
م ، 137م  ۱٣۸ثانيا  :أ  ،ج  ،د  ،خامسا  :ا  ،ب  ،ج )( .ينظر نص المواد اعاله في الدستور العراقي
)2005
وبذلك أقر الدستور الديمقراطية النيابية كنظام للحكم في العراق وليس الديمقراطية التوافقية " والفرق بين
االثنين إن األولى تأخذ بالنظام األغلبية بينما الثانية تأخذ بالرضا المتبادل ( .الخزرجي ،2013،ص)174
إما من الناحية العلمية فان القائمين على العملية السياسية قد تجاوزوا النصوص الدستورية في كثير من
المواقع واخذوا بالديمقراطية التوافقية بدال من الديمقراطية األغلبية  ،ابتداء من تشكيل الحكومة بعد
انتخابات عام  2005التي تتيح لالئتالف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني تشكيل الحكومة وفقا
للدستور لكنهم أخذوا بالتوافقية وادخلوا جبهة التوافق ( السنية ) في تشكيل الحكومة فضال عن توزيع
المناصب السيادية بين المكونات الرئيسية ( الشيعة واألكراد والسنة ) فرئيس الجمهورية من األكراد وله
نائبان من السنة والشيعة  ،ورئيس الوزراء من الشيعة وله نائبان من األكراد والسنة  ،ورئيس البرلمان
من السنة وله نائبان من الشيعة واألكراد وهكذا بالنسبة للوزارات يكون لكل وزير في الوزارات وكيلين
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من المكونات األخرى وهكذا توزعت المناصب السيادية وحتى الدرجات الخاصة والمستشارين على ضوء
التوافق بين المكونات( .جبير ،موقع الكتروني ،تاريخ الزيارة )2019/10/14
واألكثر م ن ذلك إن بعض مواد الدستور فيها مضامين للديمقراطية التوافقية السيما في (المادة
 - ۹٢أوال ) (يتكون مجلس النواب من عدد من األعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس
العراق يمثلون الشعب العراقي بكافة انتمائهم بطريقة االقتراع العام السري المباشر  ،ويراعي تمثيل سائر
مكونات الشعب العراقي ) ،كذلك ما تم التاكيد عليه في الديباجة ( عرفانا ً منا بحق ه علينا  ،وتلبية لنداء
وطننا ومواطنينا  ،واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية وإصرار مراجعنا العظام وزعمائنا
وسياسيينا  ،ووسط مؤازرة عالمية من أصدقائنا ومحبينا  ،زحفنا ألول مرة في تاريخنا الى صناديق
االقتراع بالماليين  ،رجاالً ونساء وشيبا ً وشبانا في الثالثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمسة
ميالدية  ،مستذكرين مواجع القمع الطائفي من | الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة
وسنة  ،عربا وكوردا ً وتركماناً( .)...دستور جمهورية العراق ،2005 ،الديباجة)
وهنا إشارة واضحة بأنه يراعي تمثيل الشعب العراقي بكل انتمائهم وسائر مكوناتهم فيه وليس االنتخاب
هو ال َحكم  ،من هنا جاءت ألكوته لألقليات .
كذلك المادة التاسعة أوال :تتكون القوات المسلحة العراقية واألجهزة األمنية من مكونات الشعب العراقي
بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز وإقصاء والمالحظ على هذه المادة تراعي التوافقية بين مكونات
الشعب وان كانت على صعيد الواقع العملي غير ذي جدوى ألنها لم تحدد آلية في كيفية تحقيق ذلك التوازن
ومن هي الجهة التي تحدد التواز ن وبالتالي تركت األمر للسلطة التنفيذية ورئيس الوزراء بصفته القائد
العام للقوات المسلحة( .دستور جمهورية العراق ،2005،المادة )9
األمر الذي أثار العديد من االحتجاجات من قبل السنة واألكراد وادعائهم بوجود تمييز واستئثار طرف
على حساب األطراف األخرى.
كذلك حال المادة ( ) 142الخاصة بتعديل الدستور تؤكد " يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من
اعضائه تكون ممثله للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خالل
مدة ال تتجاوز أربعة أشهر"( .دستور جمهورية العراق ،2005 ،المادة )142
واستكماال لمس تلزمات الديمقراطية التوافقية فقد تم تشكيل المجلس السياسي لألمن الوطني وهو
مجلس غير دستوري ولم تستند في تشكيله إلى أي مادة دستورية كي يحظى بالشرعية وإنما جاء تشكيله
كما جاء في نص المشروع ( من اجل النهوض بالمسؤولية الوطنية لخدمة الشعب العراقي وجدت الكتل
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الوط نية الممثلة للشعب العراقي في مجلس النواب إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تشكيل هيئه تسمى
" المجلس السياسي لألمن الوطني .وحددت صالحياته في المادة  " 4يبحث جميع القضايا المستجدة المتعلقة
بالمصلحة الوطنية ذات الطبيعة االستراتيجية الحساسة والتشاور حولها لالشراف السياسي على الشؤون
العامة للبالد وتفعيل اليات التنسيق بين مؤسسات الدولة بما ال يتعارض وعمل السلطات المختصة
المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة من االليات المنصوص عليها ،وتكون القرارات بالتصويت
بثلثي اعضاء المجلس ويتم التعامل مع القرارات بوصفها مقترحات قوانين ذات طابع تشريعي او تنفيذي
وبالتالي ليس لها قوة الزامية ،وانما مقترحات قوانيين في حال رفضها ال يشكل اية مسؤولية قانونية او
دستورية  (.ينظر نص المادة الرابعة من قرار تشكيل المجلس السياسي لألمن الوطني ،جريدة الصباح
العراقية /17 ،حزيران.)2009/
و بناء على اتفاق كل الكتل السياسية والوطنية وتتكون هذه الهيئة من( :قرار تشكيل مجلس االمن
الوطني ،2009،جريدة الصباح)
 .1مجلس رئاسة الجمهورية
 .2رئيس مجلس الوزراء ونوابه
 .3رئيس مجلس النواب ونوابه
 .4رئيس مجلس القضاء األعلى " مراقب " .
 .5رئيس إقليم كردستان ورؤساء اإلقليم عند تشكيلها
 . 6ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب بما يتناسب ونسب تمثيلهم في المجلس على إن ال يقل عدد
النواب الكتل عن عشره أعضاء.
 .7يعتبر المسؤولين المشار إليهم في الفقرات او  ٢و  ٣و  5ضمن هذه المادة ممثلين للكتل السياسية
المشار إليها في الفقرة  6من هذه المادة ويطرح من نسبة التمثيل المذكور .
صحيح إن الديمقراطية تعني حكم األغلبية وهو فهم صحيح وثابت في المجتمعات الديمقراطية الغربية إال
إن المنادين باألغلبية ال يعون بأنها في العراق تأخذ معنى آخر غير معنى األغلبية المعمول بها في الدول
الديمقراطية األخرى  ،فاألغلبية العراقية تفسر بمفهوم ديني أو قومي او مذهبي وليس مفهوما سياسيا حتى
تشكيل األحزاب السياسية في العراق لم تكن أحزابا سياسية قائمة على برنامج سياسي وإنما خليط من
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االعتبارات المذهبية والعرقية بعيده عن الوطنية بمفهومها الجمعي ولهذا جاءت التوافقية كحل مؤقت لهذه
المعضلة( .الخزرجي ،2013،ص)175
 3.3الدوافع الخارجية والدور االمريكي في التبني الديمقراطية التوافقية
منذ أن تمكنت الواليات المتحدة األمريكية من فرض سيطرتها على العراق سعت إلى تطبيق
الديمقراطية التوافقية وقسمت العراق إلى مكونات ثالثة ( الشيعة  -السنة  -األكراد ) وبغض النظر عن
النوايا األمريكية التقسيمية أم التوافقية فان جهود الواليات المتحدة أسفرت عن تطبيق نوع من التوافقية
السياسية ابتداء من تشكيل مجلس الحكم  ،بموجب الالئحة التنظيمية رقم  6في  13تموز  ٢۰۰٣الذي
أصدرها الحاكم المدني األ مريكي (بول بريمر)  ،إذ منح إلى الشيعة ثالث عشر مقعدا  ،وللعرب السنة
خمسة مقاعد  ،و لألكراد خمسة مقاعد  ،ومقعدان لكل من المسيحيين والتركمان  ،وبذلك شكل نقطة
الشروع بتأسيس الطائفية السياسية المؤسساتية.
ومن ثم انتقل األمر إلى العملية السياسية بعد انتخابات عام  2005السيما خالل عملية كتابة الدستور
عندما فرضت الواليات المتحدة خارج العملية السياسية مجموعة من (العرب السنة) في لجنة كتابة
الدستور ،إذ أضيف إلى اللجنة  ٢۷عضوا ( أصيال واستشاريا ) من القوى المقاطعة لالنتخابات ،وهذا ما
يعتبر نوع من أنواع السياسة التوافقي ة .والمالحظ ان الواليات لمتحدة االمريكية حتى في مرحلة تأسيسها
والحرب االهلية التي مرت بها لم تؤسس لعملية سياسية على اسس عرقية او دينية ،كما ان دستورها
استغرقت كتابته وإقراره نحو ثمان سنوات ليخرج بالصورة النهائية( .الكاش ،2012،موقع الكتروني ،تم
زيارته في )2019/10/14
وال يقتصر األمر على ذلك وإنما اتفقت لجنة كتابة الدستور على ان تكون صياغة المسودة عن طريق
التوافق الوطني  ،بيد إن هذا التوافق أسهم في تعقيد التوافقية ذاتها  ،السيما بعد أن اقتصرت هذه التوافقية
على بعض القوى السياسية العاملة خارج العراق والصديقة للواليات المتحدة وبريطانيا ولم تحظ القوى
السياسية و األحزاب التي نشأت بعد التغيير باالهتمام الكافي أو حتى شمولهم بالتوافقية إال باستثناءات
محدودة  ،فضال عن حرمان بعض القوى السياسية التي كانت معارضة للتواجد األمريكي في العراق من
المشاركة السياسية( .الفالحي ،2012 ،موقع الكتروني ،ص ،8تاريخ الزيارة )2019/10/15
واستمرت الواليات المتحدة بالضغط على إطراف العملية السياسية العراقية من اجل خلق نوع من التوافق
واالنسجام إلى الدرجة التي أضحت التوافقيات العراقية رهن سياسة الواليات المتحدة  ،وفي الكثير من
القضايا السياسية الحاسمة والهامة فشل البرلمان والمؤسسات الرسمية العراقية األخرى في الوصول إلى
توافقية حقيقية  ،إال بعد تدخل الواليات المتحدة األمريكية وممارسة ضغطها على هذا الطرف أو ذاك ،
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لهذا تسعى بكل السبل التأثير على الكتل البرلمانية التي ترتبط معها بعالقات وثيقة وكسب تأييدها من اجل
التصويت على التشريعات والقرارات التي تصب في مصلحتها  ،في وهو أمر غير محمود ألنه يعطي
تصورا للديمقراطية التوافقية بأنها مفروضة أكثر من كونها نابعة و منسجمة مع واقع المجتمع العراقي ،
وعلى هذا األساس لم يفاجئ األمريكيون باالنقسامات السياسية بين المكونات العراقية  ،فقد اطلعوا على
كل وجهات نظر المعارضين العراقيين في مرحلة ما قبل السقوط التي أظهرت انقسامات ال تقل خطورة
وعمقا عما يحصل في العراق االن( .فالحي ،المصدر نفسه ،ص)8
لعل ابرز االمثلة على ذلك صدور قانون االنتخابات لعام  2010بتدخل من السفير االمريكي في العراق
و ممارسة الضغوط على االطراف السياسية المختلفة داخل العراق وخارجه إلقراره فضالً عن تدخل
الرئيس االمريكي ونائبه إلقرار التوافق السياسي في تشكيل الحكومة ،للمزيد ينظر (علوان و عطوان،
 ،2011ص)9
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الفصل الرابع
معوقات الديمقراطية التوافقية في العراق واآلفاق المستقبلية
أصبح من المؤكد أن الديمقراطية التوافقية عجزت عن اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية أو في
تشريع القوانين وإدارة الدولة  ،والديمقراطية التوافقية التي تم تطبيقها على أساس المحاصصة الطائفية،
وان هذا العجز أصاب الحكومة ومؤسسات الدولة  ،وبذلك أصبح هناك سوء في الخدمات والفساد
المستشري في كل مؤسسات الدولة  ،وفشل األعمار ولم يُفعل االستثمار  ،وهناك قوانين مهمة لم تشرع
أصال مثل قانون النفط والغاز وقانون األحزاب وقانون االنتخابات و غيرها من القوانين بل حتى الوضع
األمني الذي لم يشهد استقرارا في معظم األحيان وقد شهد خروقات عديدة ( .الخزرجي،2013 ،
ص)175
 1.4معوقات الديمقراطية التوافقية في العراق
قسمنا هذا المبحث الى مطلبين ليتسنى لنا تفصيلها كالتالي:
 1.1.4المعوقات السياسية واالقتصادية
 -1غلبة االنتماءات والممارسات الفئوية :أدت العملي ة السياسية التي بنيت على الديمقراطية التوافقية إلى
ترسيخ ابعاد فئوية ( طائفية واثنيه ) اجتماعيا وسياسيا  ،بل إن الفئوية السياسية أصبحت واحدة من ادوات
العمل السياسي في العراق  ،وأصبحت تستخدم من بعض األطراف إلغراض دعائية  ،وهذا ما انعكس
في قرارات بعض السياسي ين والتي من المفروض أن تصب في مصلحة المجتمع الذي سعى ألنتخابهم ،
ال إن تساهم في تعميق حالة التوتر واالحتقان السياسي بين الكتل النيابية والتي ال تنفك في تبادل التهم
حول تصرفات تعدها موجه ضدها  ،وان هذه االنتماءات تكون عامال مؤثرا في إمكانية قبول أو رفض
التش ريعات التي تصوت عليها الكتل البرلمانية  ،فتصبح حالة الفرز واضحة ومؤثرة بالنسبة للكتل التي
تنتمي لنفس اللون الفئوي وتكون قراراتها ذات انسيابية ودون عوائق  ،على النقيض من ذلك  ،الكتل التي
تنتمي لنفس اللون في آخذ قراراتها تواجه بانتقادات تحمل في طياتها طابع الرفض  ،ولذلك فالقوانين
النهائية التي تتخذ داخل البرلمان تفتقر للكثير من المصداقية في النوايا من جانب  ،وتعمق حالة التأزم
السياسي من جاني أخر( .علوان وعطوان ،2011 ،ص)8
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 -2نقص الثقافة السياسية :من المؤكد أن الهدف من الحوار والتوافق هو جعل عملية اتخاذ القرارات
المهمة والمصيرية وتشريع القوانين ومتابعة األحداث والقضايا وإدارة الدولة أكثر شفافية ومهنية ،إال أن
الديمقراطية التوافقية التي تم تطبيقها على أساس المحاصصة الطائفية جعلت العجز والشلل يصيب الحكومة
ومؤسسات الدولة ،وأصبح مانعا ً وعائقا أمام أداء الحكومة السلي م كما حال دون تطور النظام الديمقراطي
في العراق سياسيا وإداريا ً  ،مما تركت تلك التوافقات الحزبية حالة من الجمود والركود والترهل في أداء
مؤسسات الدولة اإلدارية وتعطيل التام للعديد من المؤسسات الخدمية  ،بسبب عدم االنسجام والتوازن بين
الكتل السياسية داخل البرل مان والحكومة  ،وهو ما اوجد ثقافات فرعية بنيت على أساس االختالفات
الحزبية القائمة على منطلقات فكرية متعصبة  ،في الوقت الذي يفترض أن تنمو عملية بناء ثقافة
الديمقراطية داخل المجتمع العراقي وترفع قيم الحوار والتسامح الفكري والسياسي وتشجيع قيم االنتماء
المواطنة  ،بوصفها قيم وأدوات أساسية لبناء المجتمع السياسي يسوده اتفاق على شكل العملية السياسية
والتزام الكتل البرلمانية تحقيق أهداف عامة تتجاوز المصالح الفرعية  ،وهذا ما جعل سلوك الكتل انعكاسا
لحالة التناقض ،وهو ما عمق حالة السلبية في التعامل مع قضايا حيوية عبر عملية التأخير والمماطلة دون
االكتراث لمصلحة الشعب العراقي( .علوان ،عطوان ،2011 ،ص)11
 -3عدم االلتزام بآراء الناخبين  :هكذا بقيت لعبة بناء السلطة خارج بناء الدولة مستمرة في ظل تقاسم
الحصص والتراضي بين الفرقاء السياسيين  ،حتى تم هذا في كثير من األحيان خارج اإلرادة الشعبية ،
وفي الواقع السياسي العراقي ليس ثمة التباس بين الوطنية والتوافق حين البحث عن صفة أو تسمية
الحكومة الجديدة الحالية  ،فهي حكومة المخاوف والحذر التي تعيشها المكونات العراقية منذ االنتخابات ،
بل منذ الوجود األول للكيانات السياسية التي انفلتت من االستبداد بعد ( ) 2003 / 9 /4وعودة البعض
من الخارج  ،والتي تمثلت بنخب سياسية تحمل الكثير من األالم وذكريات اإلقصاء والتهميش  ،وكانت
كل هذه النخب وكتلها مبنية على أساس فئوي  ،تحمل خطابا ً تحققت إزاحته نحو الفئوية سنين طويلة مليئة
بالظلم واإلقصاء التي تعرض لها األفراد نتيجة النتماءاتهم الفئوية  ،فجرت تعبئة الفرد والجماعة بهذا
االتجاه مستغلة المخاوف والذاكرة المليئة باإلقصاء والتهميش  ،وجرت العملية السياسية مشدودة إلى
المصالح الفئوية وتجاذباتها وغياب الرؤية الوطنية عن مشهد الحراك السياسي  ،والذي مارس في كثير
من األحيان اإلقصاء والتهميش ضد الخطاب الوطني الذي طغى عليه العامل القبلي والطائفي  ،والتي
احتلت الفضاء االجتماعي بخطاب ال يعرف إال الواحدية في الفكر والسلوك  ،فكانت األحزاب الفئوية هي
األكبر واألوسع تأثيراً وصاحبة القدح المعلى في نتائج االنتخابات التي جرت  ،اذ استطاع زعماء محدودون
السيطرة على الحراك السياسي ومخرجاته فكانت اليد الطولى لهم مهمشين نتائج االنتخابات وما أفرزته
 ،وألن األحزاب والتكتالت الكبيرة بنيت على أسس أيديولوجية فئوية أبعد من أن تطرح برنامجا ً وطنيا ً
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فبقيت محاصرة بفئويتها  ،كما أدى في كثير من األحيان إلى تغييب فاعلية البرلمان حين تفرد زعماء
الكتل الكبيرة بالقرارات الكبرى جعلت منهم بديال من البرلمان أو اختصاره في شخوصهم  ،واالنفراد
بالقرارات السياسية من قبل نخبة معينة هم أهل الحل والعقد( .عباس)2012 ،
 -4ضعف الثقة بين الكتل السياسية :من المالحظ على السلوك السياسي للنخب السياسية العراقية ميوال
للصراع والذي انعكس على المجموعات االجتماعية  ،فالنخب السياسية إال باستثناءات محدودة وكان
اغلب القادة السياسيين مؤججين للميول التصارعيه االجتماعية إلى الدرجة التي ذهب ضحيتها االف
األبرياء والضحايا من الشعب العراقي من خالل االغتياالت والحروب الطائفية التي قدر عدد ضحاياها
بنحو مليون شخص  ،بل إن هناك ميول تعاونية اجتماعية بين مكونات الشعب العراقي بددتها الميول
التصارعيه للنخب السياسية وفتت وشائج اجتماعية عراقية عريقة وكبيره(.عباس)2012،
 -5التقاطعات في السلوك الس ياسي للنخب :فقد انتقل الخالف بين القادة السياسيين من مرحلة الخفاء إلى
وسائل األعالم  ،وأخذت الديمقراطية التوافقية نصيبها في ذلك كونها خيارا للشعب العراقي أم ال  ،فقد
أعلن رئيس وزراء نوري كامل المالكي وألكثر من مرة رفضه للديمقراطية التوافقية إذ أشار " أؤيد مبدأ
الديمقراطية الذي يمنح األكثرية االنتخابية حق تشكيل الحكومة  ،وان مصطلح الديمقراطية التوافقية غريب
على الديمقراطية ومتناقض معها  ،ويحمل في طياته مشاكل عاني منها العراق والحكومة الحالية  ،وان
النظام الرئاسي أفضل من البرلماني إذا كان األخير وفق االستحقاق االنتخابي "  ،واألكثر من ذلك انه أكد
في لقاء مع شيوخ العشائر بتاريخ  2009-5-32إن األخذ بالديمقراطية التوافقية كان " ألن النفوس كانت
مثقلة بالخوف والتهميش  ،ولم يكن أمامنا خيار سوى التوافقية وأضاف إننا في المرحلة المقبلة سننتهي
من التوافقية والمحاصصة "( .خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي)2009 ،
 -6قلة خبرة السياسيين  :امتازت العملية السياسية التوافقية في العراق خالل عمرها القصير بعجزها عن
إحالل االستقرار السياسي على الصعيدين الحكومي والبرلماني فالحكومات يصعب تشكيلها بسبب اشتراط
الحصول على موافقات الكثير من ال كتل البرلمانية وهذا األمر ال يتحقق إال بتوزيع المناصب فيما بينها
على طريقة المحاصصة وهو صعب التحقيق بسبب اختالف الوزارات في األهمية المادية والمعنوية في
نظر السياسيين العراقيين فهنالك وزارات سيادية وأخرى اقتصادية وثالثة خدمية  ،ولذلك كان إرضاء
الكتل المختل فة بتوزيع الوزارات عليها أمرا عسيرا مما جعل المفاوضات التوافقية بينها ماراثونية  ،كل
ذلك أدّى إلى تأخير إعالن أسماء رؤساء مجلس النواب والجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة إلى عدّة
أشهر( .الكعبي)2012 ،
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كذلك يتم في أكثر األحيان إهمال المؤهل العلمي والفكري في اختيار أعضاء مجلس النواب والحكومة
وتجاهل وجود العلماء واألكاديميين في إدارة شؤون الدولة(.الكعبي)2012 ،
ونتيجة لهذه المحاصصة فقد ظهرت حالة غير منطقية في عالم السياسة والحكم إذ تمسكت كل كتلة لمكون
معين بما حصلت عليه من الوزارات وطبعت عليها الطابع الفئوي المكوناتي حتى صارت لدينا وزارات
ذات طابع أو غالبية كردية من الوزير إلى موظفي االستعالمات إلى الحراسات الخارجية كما في وزارة
الخارجية ووزارات سنية تابعة إلى هذا المكون مهما تبدّلت الحكومات ويبقى منصب الوزير فيها شاغراً
لها في حالة انسحاب الكتلة صاحبة الوزارة  ،و كذلك األمر بالنسبة الى الشيعة في الوزارات التابعة لهم.
(علوان وعطوان ،2011 ،ص)9
 -7الفساد اإلداري والسياسي  :استشرى الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية حتى غدا العراق في المراتب
المتقدمة في انتشار الفساد المالي واإلداري بين مفاصل ومكونات الدولة العراقية وصنفته منظمة الشفافية
الدولية في هذه الدرجة المتقدمة من بين  ۱۹۹دولة  ،وان الفساد في العراق أثقل كاهل المواطن العراقي
الذي بات يشعر باإلحباط نتيجة لما يلمسه من واقع استشراء الفساد األخالقي والمالي واإلداري  ،لقد باتت
فضيحة الفساد اإلداري والمالي على مستوى عال اليمكن تجاهله لذا تم تأسيس مفوضية النزاهة العراقية
لمتابعة حاالت الفساد المنتشرة في األصعدة المالية واإلدارية في الدولة العراقية  ،و الهيئة وصلت إلى
تشخيص بعض حاالت الفساد وعزتها إلى التضارب بين الصالحيات في المؤسسات  ،فعلى سبيل المثال
تضارب الصالحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية وبعض الوزارات  ،وهذا يتطلب إعادة
تسمية الصالحيات وتقسيمها  ،كما أنه اليمكن محاسبة الوزير او عضو مجلس النواب وحتى المناصب
االقل وذلك بسبب تقاسم المناصب على اساس التوافق( .العوادي)2019 ،
 -8االستغالل السيئ للوظيفة العامة  :فهناك انحراف عن األخالق الفاضلة من قبل بعض من يتولى
مسؤولية في حالة اتخاذه قرارات مرتبطة باستغالل الموارد  ،ومنها صيغة الرشي  ،واالختالس  ،والغش
 ،والتهرب الضريبي  ،والتعامل مع أكثر من وظيفة حكومية باستحقاقات كل مركز منها  ،بمعنى العمل
في أكثر من دائرة في آ ن واحد  ،وتزوير الوثائق الرسمية  ،وعرقلة إجراء المعامالت  ،واالبتزاز ،
واستغالل النفوذ  ،وعدم احترام وقت العمل  ،وامتناع الموظف عن تأدية عمله  ،والوساطة  ،بيع أو تأجير
أمالك الدولة  ،لتحقيق مصالح شخصية  .ويتجسد ذلك بتدخل بعض قيادات القوى السياسية في بيع ممتلكات
الدولة أو تأجيرها أو شرائها لمصلحته أو مصلحة أقاربه ومحسوبيه ،واالستغالل السيئ للوظيفة العامة
لتحقيق المصلحة الخاصة  ،سواء أكانت هذه المصلحة مرتبطة بحزب أم عائلة  .وهذا ال يعني بالضرورة
حصول المسؤول على رشوة مادية وإنما يعني استغالل المركز بما يخالف القواعد الموضوعية  .و على
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وفق اعتبارات حزبية ضيقة أو شخصية أو عائلية  ،شيوع ظاهرة ضعف القدرات اإلدارية والعلمية لدى
القيادات اإلدارية النافذة بسبب االبتعاد عن األسس الموضوعية في االختيار والتعيين واسناد األدوار إلى
غير اهلها  ،المؤدي إلى تخريب المنظومة الحكومية والمؤسسة الحكومية  ،من خالل خلق مجموعة نفعية
تغطي العيوب وتعمل على تجميل الحالة  ،وإزاحة قوى العمل القادرة والكفوءة والنزيهة ( .عطوان
وسلمان ،2012 ،ص)9
والفساد السياسي الذي ياخذ أشكاال عدة  ،منها  :المحسوبية  ،ويتمثل بالرشي والعموالت ،والنهب
واالستحواذ على نطاق واسع عن طريق المناقصات العامة  ،ومنح االمتيازات االقتصادية الخاصة لتحقيق
أغراض سياسية ومناصرة الوالءات  ،ويتمثل بالنهب الواسع لألموال والممتلكات الحكومية عن طريق
صفقات غير موضوعية  ،وتحويل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعاوي مختلفة  ،وضياع في موارد
الموازنة الحكومية  ،ورفع قيمة الخدمات التي يفترض أن تقدمها الحكومة ألسباب سياسية  ،وارتفاع
مرتبات أعضاء القوى السياسية المسيطرين على مواقع المسؤولية  .كذلك فقد تصدر السلطة السياسية
تشريعات لخدمة شرائح معينة ،أو لخدمة أشخاص معينين  ،أو لتسهيل أمرها  ،كما قد تلغي هذه التشريعات
بعد تحقق أهدافها  ،وقد تكون مستمرة  ،وهنا تقتضي اإلشارة إلى أن الفساد السياسي ال يقصد به فساد
شخوص السياسيين لذاتهم  ،كذلك التصرف والسلوك السياسي ومثاله اعتماد الوالء السياسي أساسا لشغل
الوظائف  ،في الوقت الذي يجب افيه اعتماد الج دارة والكفاءة والنزاهة في شغل تلك الوظائف  .ويمثل
الفساد تحديا ً خطيرا ً في وجه التنمية فهو على الصعيد السياسي يقوض الديمقراطية .أما الفساد القضائي
فإنه يعرض سيادة القانون للخطر  ،والفساد في اإلدارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات أي
بمعنى أوسع ين خر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة ألنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف
مصادرها  ،فبسببه تباع المناصب الرسمية وتشترى كما ويؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومة
وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح(.البصري ،2009 ،ص)15
 2.1.4المعوقات االجتماعية والثقافية
أن األساس الذي أقامت عليه الديمقراطية التوافقية هو إشكالية التنوع ،فلكون المجتمعات متنوعة
في أعراقها وأديانها وطوائفها وإثنياتها  ،فإنها ستعاني من عقدة عدم التجانس التي تمنعها من االستقرار
السياسي  ،والحل يكمن بالنظام التوافقي الذي يقوم ع لى حكم المكونات والتي تعتبر وحدات سياسية تامة
تمازج بين األصل واألرض والسلطة  ،ولكن الديمقراطية التوافقية في العراق ال تعطي للتنوع بعده
اإلنساني الطبيعي بل تؤدلجة وتمنحه بعداً سياسيا ً  ،وهي غير صحيحة ويستلزم اإليمان بها جعل كافة
دول العالم دوال توافقية ما دامت تعيش التنوع الديني والمذهب والعرقي واالثني  .ولألسباب التالية:
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 -1قد أدت الصراعات المستمرة والعميقة بين األحزاب السياسية والتنظيمات الدينية التي تمثل مكونات
الشعب العراقي المتعددة إلى انحياز هذه المكونات الى مواقف أحزابها وتنظيماتها والى دعمها بل االستجابة
الفاعلة وشبه الكاملة لما تريده وكان نتيجة ذلك تصدّع الوحدة الوطنية وانحسار المواطنة شعورا ً وفعالً
لصالح بروز قوة المكونات وتقديم الوالء لها على الوالء للعراق فصار الوالء للقومية والدين والمذهب
مقدما ً على الوالء للدولة والشعب بشكل واضح والسعي لكسب المنافع في الجوانب االقتصادية والسياسية
والدستورية واألمنية والديموغرافية للمكون هو الهدف الحقيقي والمتحقق الفعلي لغالبية الكتل البرلمانية
واألحزاب والتيارات السياسية والدينية ويتضح ذلك من خالل الفقرات الدستورية التي تعطي لألقاليم
والمحافظات صالحيات واسعة على حساب قوة المركز أو من خالل الغايات التي شاركت من أجلها
التنظيمات المختلفة في االنتخابات البرلمانية فالشيعة والكرد اشبعوا خطاباتهم بفكرة التعويض عن مظلومية
عشرات السنين ووجوب الوصول إلى قمة الهرم الحكومي والتمسك به لكي ال تعاد الفترة المظلمة التي
كانوا فيها مظلومين ومضطهدين ومبعدين عن الحكومة وبين السياسيين ورجال الدين السنة بأن مشاركتهم
في االنتخابات ثم في الحكومة هي محاولة لعدم ترك الساحة للشيعة والكرد للسيطرة بشكل كامل على
مؤسسات الدولة ومن اجل ان توفر ألهل السنة فرصة جلب المصالح ودرء المفاسد  .وقد تعمقت الفئوية
في العراق إلى الحد الذي أهملت غالبية الكتل البرلمانية والحكومية مصالح المكونات التي تمثلها وركزت
على منافعها الخاصة عن طريق المناصب والمحاصصة الحكومية التي توفر لها فرص تعيين أعضائها
وإتباعها في دوائر الدولة واالستفادة من المقاوالت التي تحصل عليها والعقود التي تحال إليها( .الكعبي،
)2012
 -2لجوء القوى واألحزاب الكبيرة الى تهميش األحزاب األخرى وهو ما عبرت عنه مختلف القوى
واألحزاب السياسية التي تشترك بالعملية السياسية الجديدة  ،إذ شهدت حكومة رئيس الوزراء نوري
المالكي العديد من االنسحابات مثل انسحاب القائمة العراقية والتيار الصدري وجبهة التوافق لفترة ثم عادت
بدعوى شعورها بالتهميش واإلقصاء  ،فضال عن التصريحات المتكررة من حلفاء رئيس الوزراء نوري
المالكي ) قائمة التحالف الكردستاني بأنه يتخذ القرارات بصورة انفرادية ودون إشراك القوى األخرى
بالحكم  ،السيما الملف األمني ووصل األمر إلى الخالف العلني بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ،
وهذا ما انعكس سلبا على الشارع العراقي اذ توسعت االحتجاجات ضد سوء الخدمات وضد بعض القوانين
مثل ( اجتثاث البعث والمسائلة والعدالة والتي أخذت إبعادا طائفية تركت ممارساتها شروخا في جسم
المجتمع ما لبث أن تحول إلى حاضنات للعنف لونت الفعل االجتماعي بلون من السلوك الجمعي مما
انعكس سلبا على عملية التحول الديمقراطي في العراق  ،اذ أن ما تشهده بعض المحافظات العراقية مثل
االنبار والموصل صعد من االحتقان الطائفي لصالح التطرف ،األمر الذي يهدد بمزيد من العنف
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والمواجهات العسكرية بما يجعل من احتمال االنزالق الحرب طائفية حقيقة واقعة( .مناف،2005 ،
ص)25
 -3التنوع ظاهرة إنسانية طبيعية  ،فالمجتمع يشتمل مجتمعيات متنوعة في انتماءاتها وهوياتها
وخصوصياتها  ،والدولة هي حيزهم السياسي المشترك الضامن لخصوصياتهم والحافظ لهوياتهم والمحقق
لمصالحهم المشتركة على اساس من اعتبار األفراد وحدات سياسية تامة ( مواطنين بغض النظر عن
انتماءهم اإلتني والقومي وعلى أساس من اعتبار المواطنة عالقة عضوية بالدولة تضمن الحريات والحقوق
المدنية والسياسية ولما تمييز او اقصاء او حجر  ،بمعنى آخر  :أن تأخذ المجتمعيات ( وتعبير المجتمعيات
هنا للدكتور علي السعدي ) المكونة للمجتمع مداها طبيعي في التعبير والهوية ضمن الحيز اإلنساني
المجتمعي وتبقى الدولة هي تعبير عن كينونة سياسية تمثل إرادة العيش المشترك ألفراد المجتمع  ،والفضاء
السياسي القانوني لت حقيق المصالح المشتركة لكافة هذه المجتمعيات على أساس من كونهم مواطنين
متساوين في حقوقهم وواجباتهم( .الخزرجي ،2013 ،ص)180
 -4ال يمكن التنبؤ بمديات تشظي الوحدات الفدرالية الممثلة لمكون عرقي أو طائفي أو إثني إذا ما تم
اعتماد االختالف وهو األساس بتشكيل الفدرالية المجتمعية السياسية  ،فربما تقوم فدرالية جغرافية عرقية
أن مدنا ً
أن تنوع هذه الفدرالية الديني أو المذهبي قد يشظيها من الداخل  ،نرى اليوم  -عراقيا ً  .كيف ّ
إال ّ
كالدجيل وبلد تطالب بعدم اإللتحاق بفدرالية صالح الدين  ،يجب والحال هذا إجراء عمليات جراحية مكلفة
ل تنقية الوحدات الفدرالية من أي تناشز عرقي أو طائفي أو إثني وتكوين وحدات فدرالية صافية ما دمنا
نقول ّ
أن التنوع هو الموجب لتكوين الفدراليات المجتمعية السياسية  ،وعلى هذا سيكون هناك بانتشار واسع
للفدراليات على أساس من تكوين طائفي فرعي أو جغرافي مناطقي أو مجتمعي محلي داخل الفدرالية
الواحدة  ،إن تكوين وحدات سياسية مجتمعية على أساس من التنوع المجتمعي سيعطي شرعية التأسيس
لكل هوية ترى تمايزا ً بينها وبين الهويات األخرى داخل الفدرالية الواحدة  ،ال يمكن التنبؤ بمديات االندفاع
السياسي الذي يمنحه االستقالل شبه التام لمكونات الدولة  .وهذا التنامي سيقوي الرغبة بإنجاز االستقالل
التام هو شعور طبيعي يتنامى مع تضارب المصالح وصعوبة إدارة الحكم الذي تنتجه صيغة الحكم
الفدرالي( .الخزرجي ،2013،ص)180
 -5الشعور بعدم الرضا :أن المواطن العادي يشعر بعدم الرضا والسخط على الوضع العام والعتب الشديد
القاسي على السياسيين وهذا ليس في مصلحة االنتخابات والعملية الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب،
بعض السياسيين الحريصين على الوطن وعلى تطور وتقدم العملية السياسية يشاركون المواطن قلقه
وينتقدون هذا النوع من الديمقراطية ويفضلون التخلي عنها لصالح ديمقراطية حيوية تسهم في اتخاذ
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القرارات في الوقت المناسب إلنهاء األزمات العديدة في مجال االقتصاد والسياسة واألمن والحياة
االجتماعية( .العطوان وسلمان ،2012 ،ص)128
 -6غياب الهوية الوطنية الموحدة :يتمتع المجتمع العراقي على صعيد البناء الداخلي بالتلون  ،اذ صبت
في هذ ا المجتمع الكثير من األعراق  ،واألديان ليخرج منها بمزيج معقد للغاية  ،تعقدت معه شبكة الهوية
العراقية أكثر فأكثر ،وإذا نظرنا في الموروثات الموجودة لدى اغلب العراقيين لرأينا العنصرين األكبر
منهما وهما الموروثات الطائفية والعشائرية  ،وبوالء طغي حتى على الكفاءة  ،وتارة يغلب الواحد على
األخر لدى البعض من الشرائح  ،وتحديدا عند إعادة تعريف وضع العراق اإلقليمي  ،ورأينا أن أسباب
ذلك هو قلة الوعي لدى بعض القيادات القادرة على إثارة العنف  ،ورغبتها في أن يتأطر العراق القادم
بردائها  ،مهما كانت درجة عقالنيته أو عدمه  ،ورفض بصيغة أو بأخرى الحوار البناء مع اآلخرين ،
ومن ثم سيادة نزعة الصراع الصفري  ،أي أن وجودنا يتحقق عند عدم وجود األخرين ( وخالفه صحيح
أيضا ً )  ،وليس التنافس في إقرار مكتسبات األمر الواقع غير القابل للتنازل عنها (لمصلحة الطائفة العشيرة
بالطبع وليس لمصلحة العراق ككيان)( .العطوان وسلمان ،2012 ،ص)128
وبغض النظر عن هذه الصراعات وأسبابها  ،فإنها توضح بان هناك عدم اتفاق على الديمقراطية افقية بين
الكتل السياسية العراقية  ،وإذا ما علمنا أن أكثر ما تحتاج له الديمقراطية التوافقية لنجاحها هو ( انا والتوافق
)  ،وفي حالة عدم االتفاق فالشك أنها لن تحقق النجاح واالستقرار للبلد ألنها ال تعبر عن قناعة بها وإنما
مفروضة  ،إما بحكم الظروف أو الضغوط وبالتالي ستكون عرضة لالهتزاز والتردي .الغريب ان اغلب
التوافقيات السياسية التي حدثت في العراق لم تكن بجهد القادة السياسيين والنخب وإنما تمت من خالل
ضغط الواليات المتحدة على هذا الطرف أو ذاك ،وبالتالي فإنها ميول تعاونية مفروضة ليست عن قناعة
وهو ما انعكس سلبا على تحقيق االستقرار السياسي في العراق( .الخزرجي ،2013 ،ص)181
 2.4تقييم الديمقراطية التوافقية في العراق
الغرض من تقييم الديمقراطية التوافقية في العراق هو بيان مدى مالءمة النموذج التوافقي بالنسبة
الى الواقع االجتماعي والسياسي في العراق من خالل تتبع ايجابياتها وسلبياتها  ،فمما الشك فيه أن
الديمقراطية التوافقية تترك تأثيراتها من نواح عدة وبغية تقدم تصور حولها ال بد من بحث الموضوع من
خالل النقطتين هما :
اوالً :إيجابيات الديمقراطية التوافقية في العراق
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هناك مجموعة من اإليجابيات التي تتمخض عنها الديمقراطية التوافقية بالنسبة الى العراق ،وجدير
بالذكر أن هذه اإليجابيات قد تتشارك فيها جميع الدول التي تطبق الديمقراطية التوافقية دون استثناء ،ولعل
من أهم إيجابيات الديمقراطية التوافقية:
أ :االعتراف بالطابع التعددي للمجتمعات التي تتكون فيها تلك الدول  ،وبما أن الديمقراطية التوافقية تقوم
على أساس وجود مجتمعات متعددة غير متجانسة ،فإن االعتراف بتلك التعددية االجتماعية هي من أول
مهامها  ،وعمال بذلك ساهم الدستور العراقي في ديباجته الى إبراز تلك السمة من سمات المجتمع العراقي،
حينما ذكر مكونات الشعب العراقي من الشيعة والسنة واألكراد والتركمان ،ولم يكتف بهذا القدر بل إنها
أكد عليها في المادة الثالثة من الدستور وقد حدد فيها المتغيرات التي توجد في العراق من التعددية القومية
والدينية والمذهبية وقام بالتأكيد على التعددية اللغوية في مادته الرابعة وبذلك تكون المتغيرات االجتماعية
في العراق تصل إلى أربع فئات .قد جرى التأكيد عليها أمور أخرى منها تكوين القوات المسلحة والتي
يجب أن يتجسد التكوين التعددي للمجتمع العراقي كل حسب نسبته كما جاء في المادة التاسعة من الدستور
الفقرة األولى  /أ ،والعلم والنشيد الوطني من المفروض أن يجسد كافة مكونات الشعب العراق كما نص
عليه في المادة الثانية عشر الفقرة األولى من الدستور( .دستور جمهورية العراق ،2005،الديباجة)
ب :إن من إيجابيات الديم قراطية التوافقية في العراق هي تغيير طبيعة الدولة العراقية من دولة مركزية
الى دولة اتحادية ،فقد نصت المادة األولى من الدستور العراقي على أن جمهورية العراق دولة اتحادية
مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي ،وبذلك أصبح العراق
دولة اتحادية يتألف نظامها االتحادي من السلطات االتحادية والعاصمة والمحافظات التي تتوحد لتكوين
إقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقاليم والسلطات المحلية داخل المحافظات لألقليات المتميزة كالتركمان
والكلدان واآلشوريين  .وبما أن الدستور االتحادي هو عبارة عن حصيلة توافق بين تيارين في الدولة ،
أولهما اتحادي يدعو الى االتحاد وثانيهما تيار يناصر إبتعاد االقليم والجماعات عن سلطة المركز والتمتع
بأكبر قسط من االستقالل والحكم الذاتي  ،فتكون تبعا لذلك من األنظمة الدستورية والسياسية األكثر مالئمة
للمجتمعات التعددية  ،و ما يعضد هذا التوجه هو أن النظام التوافقي أيضا عبارة عن مساومات بين تيارين
أيضاهما تيار اتحادي وتيار انشطاري بذلك فإن الفيدرالية والتوافقية السياسية والديمقراطية يكمل إحداهما
األخرى  ،وال يمكن تصور بنا ،فيدرالية من دون الديمقراطية أو وجود التوافقيات السياسية من دون وجود
استقالل قطاعي ( الفيدرالية ) .وقد أحسن المشرع العراقي عندما ربط بينهم في إطار مواد دستورية
بالشكل الذي يتالءم مع الوضع العراقي  ،وقد فتح المجال أمام تكوين أقاليم أخرى في المستقبل عن طريق
اتحاد بين مجموعة من المحافظات دون ذكر العدد أو البقاء ضمن النظام االداري ( المحافظة  ،وذلك بغية
التكييف مستقبالً مع التغيرات التي من الممكن أن تطرأ على الواقع السياسي العراقي كما هو موجود في
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الوقت الحاضر من الدعوة إلى إنشاء أقاليم أخرى الى جانب إقليم كوردستان وهي دعوات قانونية من
الناحية الدستورية ألنها أصالً تم إقرار ذلك الحق في الدستور العراقي ( . 2005ابراهيم،2013،
ص)214-213
جـ :الغرض من الديمقراطية التوافقية هو مساهمة الجميع في العملية السياسية عن طريق بناء سبل كفيلة
بضمان مشاركتهم في إصدار قرارات ،وقد كان من إيجابيات الديمقراطية التوافقية في العراق تحقيق
ال مشاركة الفعلية لجميع مكونات المجتمع في العملية السياسية من مشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي
في هيكل النظام السياسي بدءا بمجلس النواب الذي يحتوي اعضا ًء لجميع المكونات  ،الى مجلس الرئاسة
الذي كان يحتوي على ممثلي المكون الشيعي والسني والكردي  ،ومجلس الوزراء وهو مجلس مصغر
يحتوي على تلون مذهبي وقومي وديني وهذا دليل على مدى مساهمة الديمقراطية التوافقية في فتح المجال
أمام مشاركة الجميع في العملية السياسية ،وقد جاء ذلك متضامنا ً مع ما أراد الدستور العراقي أن يحققه
فقد حددت المادة التاسعة واالربعون من الدستور العراقي تكوين مجلس النواب بنسبة مقعد واحد لكل مئة
ألف صوت وعلى أن يكون المجلس ممثال فيه جميع مكونات الشعب العراقي) ،أما المجلس الثاني في
السلطة التشريعية وهو مجلس اتحادي فقد نصت المادة  15من الدستور على تشكيله ليضم في عضويته
ممثلين عن األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقاليم  ،وهذا يدل على حرص المشرع العراقي حول
تحقيق توازن بين الجهات اإلدارية في معرض مقترحه حول حل إشكالية المشاركة في إصدار القرارات،
أما من الناحية الواقعية فقد جرى العرف منذ الدورة األولى للبرلمان العراقي باختيار المناصب الثالثة
الرئيسة بصورة ت وافقية وبشكل يؤدي إلى مشاركة جميع المكونات الرئيسة الثالثة ( الشيعة ،والسنة،
والكرد) في إصدار القرارات على الرغم من أنها من الناحية الدستورية مقيدة بدورة إنتخابية واحدة  ،أما
فيما يخص مجلس الوزراء فمن الناحية الدستورية ال يوجد مثل ذلك التوزيع أو نص دستوري يدل على
التوافقية فيما بين مكونات المجتمع العراقي فتنص المادة الدستورية ستة وسبعون الفقرة األولى منها على
أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية التي حصلت على األكثر عددا من المقاعد) ،إال أن العرف
المتبع من الدورة األولى للبرلمان العراقي بوجود توافقية من حيث تعيين الوزراء كل حسب نسبته العددية
 ،وأن اختيار نواب رئيس مجلس الوزراء بدوره يخضع الى التوافقية السياسية بين الشيعة والسنة واالكراد.
(كوران ،2010 ،ص)240
ثانياً :سلبيات الديمقراطية التوافقية في العراق
البد أن تعاني الديمقراطية التوافقية في العراق من مجموعة من السلبيات التي يمكن أن تتفاقم
وتنتج عنها حالة من عدم االرتياح لدى األوساط النخبوية حول جدوى التوافقية ومن تلك السلبيات:
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أ  :هناك مجموعة من االشكاليات تعد من تراكمات العهد الماضي والتي لم تستطع الديمقراطية التوافقية
حلها بصورة كلية ،وهذا أدى الى بروز إشكالية حول جدوى الديمقراطية التوافقية بالنسبة الى الحالة
العراقية منها :
 - 1االشكالية المتعلقة ببناء هوية وطنية
 -2إشكالية المشاركة في صنع السياسة العامة .
 -3عدم وجود استقرار سياسي نتيجة لإلشكاليتين السابقتين ( .ابراهيم ،2013 ،ص)14
وهذه كلها كانت أ برز إشكاليات النظام السياسي في العراق ،فهل إستطاع النظام السياسي التوافقي حل تلك
اإلشكاليات؟ والى أي مدى نجح في تحقيق تلك األهداف؟ وهذا يتطلب من البحث في تلك اإلشكاليات في
الواقع العراقي مما ينتج مجموعة من المالحظات ومن أهمها:
المالحظة األولى :بما أن الهوي ة هي عبارة عن األساس لالنتماء الذي تحدده جماعة ما نفسها ،أي عبارة
عن معيار يؤدي الى زيادة التماثل واالختالف .ومن إحدى مشاكل الديمقراطية التوافقية زيادة ذلك التماثل
واالختالف لكونها تأطر تلك المشاعر في إطار مؤسسات سياسية  ،وتزيد من حدة تالحم المكونات الفرعية
 ،وتجعل من االتصال السياسي بين تلك المكونات أكثر صعوبة لالستناد إلى قواعد محددة  ،عليه فإن
أولى المشاكل التي تولدها الديمقراطية التوافقية هي بناء المواطنة في مجتمعات متعددة تنشأ عن طريق
مؤسسات التنشئة االجتماعية ومنها األحزاب السياسية والمؤسسات التعليمية واألسرة  " ،ففي العراق
تحول المكون االجتماعي الى حزب سياسي  ،أو أحزاب سياسية لها صفة اجتماعية حصرية  ،تعوق
شيوع مفهوم المواطنة والمواطن وترسيخه وهذا أدى إلى تفاقم الصراعات وتعدد أوجهها .لذلك فإن مشكلة
الهوية الوطنية بقيت على حالها ،فالفرد الذي ينتمي الى الطائفة الشيعية أو السنية أو القومية الكردية أو
التركمانية أكثر ميوالً الى طائفته أو قوميته ماعدا االنتماءات الهجينية التي ال يمكن تحديد اتجاهها بسبب
امتالكها ألكثر من هوية واحدة .أما من الناحية الدستورية فقد قام الدستور العراقي بالربط بين الجنسية
والمواطن ة في مادته الثامنة عشرة حينما أعلن أن الجنسية حق لكل عراقي وهو أساس مواطنته ،في حين
أن التمتع بالجنسية هي غير التمتع بصفة المواطنة لكون األولى رابطة قانونية في حين تكون الثانية رابطة
عاطفية تربط األفراد بوطنهم  ،وهناك نخب سياسية في العراق تملك جنسية أخرى إضافة الى الجنسية
العراقية وهو ملتزم بها ( أي بالجنسية األجنبية) ،بل أنه يرجع الى بلد الملجأ بمجرد أن ينتهي مدة توليه
منصبا سياسيا ينم عن ضعف المواطنة في الحالة العراقية(.مجموعة باحثين ،2007 ،ص)99
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المالحظة الثانية :إن مشاركة المواطنين في صنع السياسيات العامة هي من اإلشكاليات التي يعاني منها
المجتمع العراقي بعد  ٢۰۰٣مع اإلختالف من حيث األسباب والجهات ،فقد قاطع المكون السني المشاركة
في العملية السياسية ،وقد رفض دستور  2005في محافظتي األنبار وتكريت أغلبية مطلقة وبأغلبية
بسيطة في محافظتي الموصل وديالى ،بحجة والدته في ظل االحتالل.
مر العراق بعد  ٢۰۰٣بصراع داخلي راح ضحيته عدد غير قليل من المواطنين
المالحظة الثالثةّ :
العراقيين ،والذين يقدرون بنحو مليون شخص نتيجة التفاقم الصراع النخبوي وتدخل الدول الخارجية،
ووجود القوات األجنبية  ،عليه لم تستطع التجربة العراقية من بناء االستقرار السياسي  ،فقد ولد الصراع
النخبوي وعدم االتفاق بينهم الى نقل األزمة الى الشارع العراقي ،وهذا أدى الى أن تبدد ميول تعاونية
اجتماعية بين مكونات الشعب العراقي نتيجة الميول تصارعيه بين النخب السياسية  ،والتدخالت اإلقليمية
والدولية التي نتج عنها تأخ ر العملية السياسية  ،ووجود قوات أجنبية أنتج منظمات مسلحة جعل من العنف
وسيلة لتحقيق مكاسب وترهيب المواطنين وزيادة حدة الصراعات االجتماعية( .محمد ،2009،ص-68
)69
ب :االشكاليات التي أفرزتها الديمقراطية التوافقية في العراق منها:
 - 1تأخر إصدار القرارات لكونها تخضع الى توافقية سياسية بين الكتل السياسية داخل قبة مجلس النواب،
أو ألنها كانت محل إعتراض عند نقلها الى المجلس الرئاسي للمصادقة عليها ومنها المصادقة على قانون
مجالس المحافظات ،فقد اعترض عليه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بعدما أقره مجلس النواب،
في  / ۱٣شباط  ، ٢۰۰۸ /ضمن صفقة شملت قانوني العفو العام والموازنة العامة  .لكن تم إرجاع قانون
المحافظات إلى مجلس النواب لعدم حصول إجماع في هيئة الرئاسة للمصادقة عليه  ،فيما تمت المصادقة
على القانونين اآلخرين  ،وإعتراض طارق الهاشمي على قانون اإلنتخابات ثم سحب اعتراضه بعد
التعديالت التي أجريت عليه بعد رفع عدد أعضاء مجلس النواب من  ٣۱۰الى  ، 315إن من شأن تلك
اإلجراءات أن تدخل البالد في أزمة دستورية فإن الطريقة المتبعة في الدستور هي عند وقوع االعتراض
على مجلس النواب أن تعيد النظر في مشروع القانون وإقراره أما إذا تم االعتراض عليه للمرة الثانية
فلمجلس النواب أن يقر القانون بأغلبية ثالثة أخماس عدد أعضاء نوابه ،وهذا يفتح مجاالً أمام االتفاقيات
خارج مجلس النواب لتمرير القوانين على حساب كتل سياسية أخرى وهذا يؤدي الى العدول عن التوافقية
بينهم  ،في حين أن الدستور السويسري قام ب حل تلك االشكالية عن طريق نقل االعتراضات الى الشعب
لكي يكون حكما في حلها عن طريق االستفتاء والعدول عن الجمود في الحياة القانونية نتيجة التأخر إصدار

70

القوانين بسبب لخضوعها الى االتفاق بين النخب السياسية( .عمارة ،2010 ،ص( )149ابراهيم،2013 ،
ص)218
 -2من السلبيا ت األخرى التي تعاني منها الديمقراطية التوافقية في العراق ،االستناد إلى آلية المحاصصة
بين المكونات المختلفة للمجتمع العراقي لغرض تولي المناصب الرئاسية في العراق  ،واألكثر من ذلك
فقد تعداها لتصل الى تبني المحاصصة تلك في جميع مؤسسات الدولة وعلى سبيل المثال كان إحدى
مطالب األكراد في اجتماع أربيل هو تأييد مرشح ائتالف الكتل الكردستانية السيد جالل طالباني لرئاسة
مرت بها الحياة البرلمانية في العراق بعد إحالة رئيس مجلس النواب
الجمهورية لدورة ثانية  ،والحالة التي ّ
محمود المشهداني على التقاعد بعد أن تعرض للعديد من االنتقادات من أعضاء مجلس النواب نتيجة
لطريقته في إدارة جلسات المجلس فقد طالب السنة أن يكون رئيس مجلس النواب سنيا إستنادا إلى تلك
المحاصصة فتم اختيار أياد السامرائي خلفا له  ،إن اإلعتماد على تلك اآللية " يجعل القرار السياسي معطال
في حال غياب التوافق عليه  . . .ويجعل البناء المؤسسي للدولة هشا ً معرضا لخطر الصراعات والتجاذبات
والتخندق الطائفي والقومي( .محمد ،2009 ،ص)75
 -3إن االتفاق بين النخب السياسية على شكل الدولة العراقية لكونها دولة فيدرالية ،لم يلغ عدم اتفاق تلك
النخب حول طبيعة الفيدرالية ،فبما أن طبيعة الدولة الفيدرالية يمكن حلها من خالل الدستور أو من خالل
تطابق الحدود الجغرافية للقومية أو االثنية مع حدود االقاليم (أو الوحدات) المكونة .فإن من شأن ذلك أن
يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم االتفاق بين النخب السياسية( .ابراهيم ،2013 ،ص)220
 3.4االفاق المستقبلية للديمقراطية التوافقية في العراق
مستقبل الديمقراطية التوافقية في العراق يتمحور حول إمكانية نجاحها في تحقيق االستقرار
السياسي في العراق والحفاظ على وحدة األراضي العراقية ،أو فشلها في تحقيق االستقرار السياسي ،إما
بعودة الدكتاتورية ،أو تقسيم العراق .وبما أن تجربة الديمقراطية التوافقية في العراق هي تجربة حديثة ،
فإن الحديث عن تقييمها ومستقبلها في العراق يواجه العديد من الصعوبات والسبب في ذلك فضالً عن
حداثة التجربة يرجع الى عدم وضوح رؤية النخب السياسية حول ممارسة الحكم عن طريق التوافقية
وخصوصا عند تلك التيارات التي تضررت نتيجة لسقوط النظام السابق وهذا أدى الى ممارسة العنف من
لدن تلك الجماعات  ،تضاف الى ذلك المشاكل التي ما تزال العراق يعاني منها لم تستطع الحكومات السابقة
من إيجاد سبل لحلها مثل الهوية الوطنية وسبل حل المشاركة السياسية وبناء االستقرار السياسي في العراق
 ،عليه في هذا المبحث نتناول الموضوع من خالل المطلبين األتيين:
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 1.3.4سيناريو نجاح الديمقراطية التوافقية في العراق
إذا أريد للديمقراطية التوافقية في العراق أن تنجح في تحقيق أهدافها في السلم اإلجتماعي
واإلستقرار السياسي ،فال بد أن تتوفر مجموعة من العوامل التي تساعد على ذلك  ،وتلك العوامل بعضها
موجودة في التجربة العراقية وبعضها اآلخر ال يزال في طور التكوين  ،ويمكن اإلشارة الى أبرز هذه
العوامل :
أوال  :إن من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الديمقراطية التوافقية في العراق وجود لمسات توافقية
لدى النخب السياسية حو ل ضرورة التعاون فيما بينها من أجل الخروج من حالة األزمة والصراع الداخلي
 ،وجدير بالذكر أن هذا اإلرث بدأ يترسخ شيئا فشيئا في التسعينيات من القرن العشرين ومن ثم تعزز بعد
سقوط النظام السابق  ،والدليل على ذلك أنه على الرغم من اإلختالف الفكري فيما بين األحزاب السياسية
العراقية فإنها يجمعها بعض المسائل منها اإلطاحة بالنظام السابق  ،والحفاظ على وحدة األراضي العراقية
 ،وترسيخ مبدأ الفيدرالية  ،ومشاركة جميع المكونات في العملية السياسية في العراق  ،أما بعد سقوط
النظام فقد أصبحت العملية السياسية في العراق خاضعة للتوافقات السياسية بين النخب العراقية التي وجدت
منفذا ً للتعبير عن نفسها في مجلس الحكم الى أن تشكلت الحكومة االنتقالية ،ومما يجدر اإلشارة إليه أن
قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية والدستور العراقي فيما بعد هما من إنتاج التوافقية السياسية بين
النخب العراقية  ،بيد أنه يالحظ أن هذا التقليد التوافقي بين النخب السياسية العراقية بدأ بالتراجع نتيجة
لممارسات بعض النخب السياسية الداعية الى العدول عن مبدأ التوافقية منها تصريحات رئيس الوزراء
العراقي السيد نوري المالكي الذي وصف الدستور " بألغام بدأت تنفجر و ليس حقوقا( .ابراهيم،2013 ،
ص)221
ثانيا :كما وأن نجاح الديمقراطية التوافقية في العراق يحتاج إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية لدى النخب
السياسية العراقية وذلك من أجل فتح المجال أمام نخب أخرى للدخول في العملية السياسية ويمكن تتبع
ذلك من خالل وجود عدد كبير من األحزاب السياسية ف ي العراق ووجود هامش من الحرية في التعبير
عن الرأي من خالل عدد الصحافة الموجودة في العراق وأيضا من خالل المظاهرات التي خرجت في
محافظات العراق المختلفة( .ابراهيم ،2013 ،ص)221
ثالثا  :تقوم الديمقراطية التوافقية على أركان أربعة  ،ولكي تكون العملية السياسية في العراق ناجحة عليه
أن تتوفر فيها أركان الديمقراطية التوافقية من ائتالف واسع يضم جميع مكونات الشعب العراقي ،وتفعيل
الفيتو المتبادل بشرط أن يكون قائما على أساس وطني الغرض منه حماية األقليات من تعسف األكثرية
لخدمة عملية التحول الديمقراطي في العراق ،وهذا يتطلب إعادة الثقة بين مكونات المجتمع العراقي عن
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طريق بناء جسور لعالقات ثنائية تقوم على أساس االحترام المتبادل والرغبة في العيش المشترك  ،وتشكيل
أقاليم أخرى الى جانب إقليم كوردستان ،وتدخل ضمن هذا السياق أيضا مسألة توزيع المناصب السيادية
بين مكونات المجتمع العراقي  ،فقد جرت العادة أن يتم توزيع تلك المناصب بشكل تكون رئاسة الجمهورية
للمكون الكردي ورئاسة مجلس النواب من حصة السنة ورئاسة مجلس الوزراء من نصيب الشيعة ،وقد
حصل هذا العرف على ركنه المعنوي حينما تم اختيار سني آخر ليشغل منصب رئيس مجلس النواب خلفا
لرئيسه السابق محمود المشهداني وهذا يؤدي الى بروز إشكالية أخرى وهي أن رئيس الجمهورية له حق
االقتراح لمرحلتين إنتخابيتين وهذا يعني أنه بإنتهاء هذه الدورة البرلمانية يجب تغيير رئيس الجمهورية
جالل الطالباني وهو محسوب على المكون الكردي  ،وهذا يعني تغيير مرشح األكراد للرئاسة الجمهورية
هذا إذا تم التعامل مع تلك القضية كما تم التعامل مع الوضع السني  ،أو تغيير مرشحي المكونات الرئيسة
لتلك المناصب  ،من ناحية أخرى إذا تم التعامل معها بنفس الصيغة فإنها تتعارض مع الدستور لعدم وجود
نص دستوري يجيزها( .ابراهيم ،2013 ،ص)222
رابعا :إن نجاح الديمقراطية التوافقية في العراق يتطلب من النخب السياسية إعادة النظر بالدستور العراقي
لكي يكون أكثر قربا من الديمقراطية التوافقية  ،فضالً عن ذلك على النخب السياسية أن تقوم بمجموعة
من اإلجراءات من شأنها إحياء المؤسسات الدستورية التي تم النص عليها في الدستور والسيما المجلس
االتحادي الذي لم يتشكل حتى اآلن ،إذ إن وجوده يؤدي الى أن تكون العملية السياسية في العراق أكثر
قربا من الديمقراطية التوافقية ،بسبب قدرته على تحقيق عنصر التوازن فيما بين المؤسسة التشريعية
والتنفيذية كما هو الحال في التجربة السويسرية ،من جانب آخر فإن توزيع المناصب الرئاسية الثالثة بين
المكونات الرئيسة للمجتمع العراقي هو عملية ناقصة ما لم يكن هناك توزيع متساو لسلطات الرئاسات
الثالثة  ،فبموجب الدستور العراقي يتمتع مجلس الوزراء بسلطات وصالحيات واسعة من تخطيط السياسة
العامة للدولة وتنفيذها ،واقترا ح مشروعات قوانين ،وإعداد مشروع الموازنة العامة ،والحساب الختامي،
وخطط التنمية ،وتعيين وكالء الوزارات ،وأصحاب الدرجات الخاصة ،واقتراح أسماء لتولي مناصب
رئيس جهاز المخابرات الذي يكون مرتبطا بمجلس الوزراء ،ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم
بمنصب قائد فرقة فما فوق  ،في حين أن رئيس الجمهورية ال يتمتع بصالحيات إال بما هو مشروط بموافقة
مجلس الوزراء ،أو مجلس النواب ،وما عدا ذلك فإن صالحياته ال تتعدى كونها صالحيات تشريفية  ،وأن
رئيس مجلس النواب ،يشاركه في صالحياته التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس
الو زراء من تمديد الفصل التشريعي ،الى دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنائية ،وهذا الواقع يدل على
عدم وجود توزيع متوازن للسلطات بين الرئاسات الثالثة التي تعد من السمات الرئيسة للتوافقية السياسية
في العراق  ،وهذا بخالف لبنان الذي يتمتع رئيس الجمهورية فيه بصالحيات وسلطات واسعة ،من عقد
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معاهدات واتفاقيات وإبرامها مع رئيس الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء دون التصويت وتسمية رئيس
الحكومة وقبول استقالتها ،وإصدار العفو الخاص منفردا دون الرجوع الى الحكومة ،ودعوة مجلس الوزراء
الى حل مجلس النواب إذا امتنع األخير عن االجتماع طوال عقدين استثنائيين دون أسباب قاهرة  ،أو عند
وجود تباين بين مواقف مجلس النواب ومجلس الوزراء على المقترحات حول تعديل الدستور.
(ابراهيم ،2013،ص)224-222
 2.3.4سيناريو فشل الديمقراطية التوافقية في العراق
هناك جملة من العوامل الداخلية والخارجية تؤدي الى فشل الديمقراطية التوافقية في العراق ولعل من
أبرزها:
أوال :بقاء الدستور العراقي بصيغته الحالية ،فالدستور العراقي يميل الى األخذ بديمقراطية األكثرية أكثر
من الديمقراطية التوافقية ،ولعل السبب وراء ذلك هو الخلط بين األكثرية الديمغرافية واألكثرية السياسية
في العراق ،وذلك يشكل تهديدا للديمقراطية التوافقية في العراق وربما يؤدي إلى إعادة سيطرة األكثرية
مرة أخرى أو سيطرة نخبة على نخب أخرى( .ابراهيم ،2013 ،ص)224
ّ
ثانيا :عدم توفر أركان الديمقراطية التوافقية في العراق ،فالديمقراطية التوافقية ال يمكن أن تقوم إال على
أركانها األربع ة ،وعدم تجسيد تلك األركان في هيكلية النظام السياسي العراقي يؤدي الى فشل الديمقراطية
التوافقية في العراق( .محمد ،2009 ،ص)88
ثالثا :عدم إتفاق النخب السياسية على تفعيل التوافقية السياسية ،وعلى الرغم من مرور اكثر من  16عاما ً
على العملية السياسية في العراق ما ت زال هناك دعوات الى العدول عن الديمقراطية التوافقية وهي دعوات
تنادي بها نخب سياسية في مستوى السلطة( .ابراهيم ،المصدر السابق ،ص)224
رابعا  :من األسباب الرئيسة لفشل الديمقراطية التوافقية إتباع سياسة االقصاء من العملية السياسية كالتي
تمارس في اإلنتخابات العراقية ،فالبد من أن يكون اإلقصاء موجها باالسم نحو جماعة محددة فال مانع في
اتباء سياسة التحاور والتفاهم والتوافق بناءا على أسس ديمقراطية( .ابراهيم 2013،ص)224
خامسا :إستمرار التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من دول الميرا والسيما تلك التدخالت التي تنطلق
من منطلقا ت مذهبية ،وقومية ،وبراغماتية يمكن التصدي لها عن طريق تعاون النخب السياسية.
(ابراهيم ،2013،ص)225
سادسا :فرض الديمقراطية التوافقية على النخب السياسية العراقية من الواليات المتحدة األمريكية وممارسة
التأثير عليهم لقبول التوافقية التي هي من مسببات فشلها في التجربة العراقية ،فعلى الرغم من الدور

74

اإليجابي للواليات المتحدة األمريكية إال أن هذا الجهد لم يأت بصورة متوازية مع رغبة مجموعة من
النخب السياسية( .محمد ،2009 ،ص)90
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الخاتمة
أوال :االستنتاجات
من خالل تتبع الديمقراطية التوافقية في العراق بعد  2003خرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات
هي:
 -1إن ظاهرة التوافقية السياسية هي ظاهرة قديمة ،ولكنها اكتسبت بعدا ً نظريا ً بعد أن تمت تجربتها في
العديد من الدول األوروبية نتيجة إلخفاق ديمقراطية األغلبية في الحد من الصراعات الموجودة داخل تلك
المجتمعات.
 -2الغرض من الديمقراطية التوافقية هو بناء االستقرار السياسي داخل المجتمعات غير المستقرة نتيجة
للتعددية اإلجتماعية الحادة وعدم وجود إجماع سياسي وتجانس اجتماعي فيما بين المكونات المختلفة لتلك
المجتمعات.
 -3تعد التعددية اإلجتماعية البيئة المالئمة لتطبيق الديمقراطية التوافقية وعنصرا أساسيا من مجموعة من
العناصر منها تعاون النخبة السياسية والتقليد التوافقي وتأثير العامل الخارجي وهي تدفع نحو نجاح
الديمقراطية التوافقية في تلك المجتمعات.
 -4تقوم الديمقراطية التوافقية على أربعة أركان هي االئتالف الواسع ،والفيتو المتبادل ،والنسبية في شغل
الوظائف ،واالستقالل القطاعي ،وإن عدم وجود أي ركن منها في العملية السياسية تأخذ بالديمقراطية
التوافقية تعد تهديدا لها بما يؤول الى إخفاق العملية السياسية والعودة الى التصارع فيما بين المكونات.
 -5على الرغم مما تتمتع به الديمقراطية التوافقية من قدرة على إدارة الصراع ،إال أنها تعرضت ألنتقادات
عدة منها ما يتعلق بمدى ديمقراطية العملية السياسية في ظل الديمقراطية التوافقية ألنها تستند الى الدور
التعاوني للنخبة السياسية ،وهم عادة قلة قليلة مما يقرب الحكم الى حكم نخبوي بدالً من حكم الشعب ،فضالً
عن عدم وجود معارضة فعالة تستطيع أن تقوم بمهام المراقبة على السلطة السياسية.
 -6ال يوجد شكل واحد من أشكال الديمقراطية التوافقية ،فظروف كل دولة امن الدول ومعطياتها هي التي
تحدد صيغة الديمقراطية التوافقية وشكلها ،فالديمقراطية التوافقية في سويسرا غيرها في لبنان وفي العراق.
 -7التجربة العراقية هي تجربة حديثة إال أنها تحتوي على العديد من الظروف والعوامل التي تساعد على
تطبيق الديمقراطية التوافقية ،منها التكوين التعددي للمجتمع العراقي من وجود تعددية قومية ومذهبية
ولغوية ودينية  ،ودور النخبة السياسية التي اكتسبت مهارة التسويات السياسية قبل انهيار النظام السابق
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في مؤتمرات المعارضة العراقية واجتماعاتها داخل القطرو خارجه  ،ودور العامل الخارجي وما يحتويه
من دعم للعملية السياسية في التجربة العراقية والدعوة الى إشتراك جميع مكونات المجتمع العراقي فيها .
 -8التجربة العراقية أيضا تحتو ي على ظروف غير مالئمة للديمقراطية التوافقية ،منها التوازن الهش فيما
بين مكونات المجتمع العراقي ووجود انتماءات هجينة تؤدي الى عدم الوضوح في والء المجموعات
اإلجتماعية وحدة درجة االنقسامات اإلجتماعية وعدم اتفاق النخب السياسية حول صيغة التوافقية في
بدايتها وهذا أدى دفع بها الى تطبيق ديمقراطية األكثرية التي كانت من أكثر الداعين إليها النخب السياسية
الشيعية إعتمادا على كثرتهم العددية في العراق  ،وأيضا تدخل الجهات الخارجية المتمثلة بالدول االقليمية
الجارة للعراق إلدارة العملية السياسية وفقا لمصالحها.
 -9شهد الواقع السياسي العراقي تطبيقات األركان الديمقراطية التوافقية في العراق وهذه التطبيقات من
الناحية الدستورية محكومة بدورة انتخابية واحدة منها صيغة االئتالف الواسع التي تكمن في المجلس
السياسي لألمن الوطني والفيتو المتبادل في التصديق على القرارات أو االعتراض عليه من قبل مجلس
الرئاسة  ،أما األركان األخرى منها النسبية في تولي الوظائف اإلدارية ،واالستقالل القطاعي للمكونات
اإلجتماعية فقد تم إقرار الصيغة الفيدرالية بالنسبة الى الثاني أما األولى فإنها أصبحت عرفا دستوريا منذ
الدورة األولى لمجلس النواب العراقي .
ثانيا :التوصيات
 -1إعادة النظر بالدستور العراقي بما يتالءم مع التوافقية السياسية ،وعدم حصر حق شغل المناصب
الرئاسية من قبل ثالثة مكونات رئيسة في العراق بل جعلها حقا مملوكا ً لكافة المكونات ألن من شأن ذلك
اإلجراء أن يكون أكثر مالءمة مع روح التوافقية السياسية وال سيما من الناحية القومية.
 -2تشكيل المجلس السياسي لألمن الوطني ليكون بمثابة إئتالف كبير يضم ممثلي جميع المكونات مع
مراعاة نسبة كل مكون منهم  ،لتكون بمثابة هيئة قادرة على حل المشاكل التي تحث في المستقبل ،وتقوم
بمهمة إصدار القرارات األساسية بصورة توافقية ،مع منحه صالحيات دستورية مع التركيز على تقليص
عدد أعضاء المجلس .
 -3تشكيل أقاليم أخرى الى جانب إقليم كوردستان ،ألنها تؤدي الى إكمال الصفة اإلتحادية الدولة العراقية،
وطبقا لنصوص الدستور العراقي لعام .2005
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 -4ان تشكيل األقاليم في العراق يجب أن يقوم على أسس جغرافية ،فإن تطبيق المادة  140من الدستور
العراقي ،وإعادة األوضاع االجتماعية الى سابق عهدها في المناطق المتنازع عليها سيكون دورا جوهريا
في نجاح العملية السياسية في االثنوغرافي العراق.
 -5تفعيل المواد الدستورية التي عطلت بموجب الدستور نفسه والتي تدخل ضمن أساسيات تطبيق
الديمقراطية التوافقية من االئتالف الكبير والفيتو المتبادل ،ألن من شأن تلك اإلجراءات أن تساعد
الديمقراطية التوافقية على بناء االستقرار السياسي في العراق.
 -6االسراع في تطبيع العالقات السياسية مع دول جوار العراق ،بما يؤدي الى الحفاظ على سيادة العراق
وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
 -7توحيد توجهات النخب السياسية العراقية ورؤاها حول مسألة التوافقية السياسية ،ومحاولة بناء عالقات
ثقة وتعاون فيما بين تلك النخب السياسية التي تمثل جوهر فكرة الديمقراطية التوافقية عن طريق إعطاء
مجال لظهور نخب سياسية جديدة وترسيخ مبادئ الديمقراطية لدى النخب السياسية.
 -8ضرورة اإلسراع بإصدار القوانين واألنظمة التي تنظم عمل الهيئة التشريعية ،من قانون تشكيل
المجلس االتحادي ،والنظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي يؤدي الى تحديد عمل مجلس الوزراء وسلطته
وصالحياته وغيرها من المسائل.
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