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 :ممخصال

التسياتسي في الوقت الحاضر من أىم القطمعات القي قتسعى  تسقرراراالأصبح 
وعمى  ،اإلييا الدول والشعوب لما لو من انعكاتسات إيجابية عمى الدولة والمجقمع معً 

ال يقحرق إال  تسقرراراالة، وىذا جقماعيكافة المجاالت التسياتسية واالققصادية واال
التسياتسي بظاىرة العنف  تسقرراراالوقرقبط ظاىرة عدم  .ابقكاقف الدولة والمجقمع معً 

فعندما يحظى النظام التسياتسي ومؤتستساقو بالرضا والربول المجقمعي  ،التسياتسي
فيذا يعني غياب  ،إلحتساتسيم بأن النظام يتسقجيب لمقطمباقيم واحقياجاقيم المشروعة

من ىنا جاءت ىذه الدراتسة لقتسقعرض أىم . التسياتسي تسقرراراالالعنف وقحريق 
وما ىي  ،التسياتسي في العراق تسقرراراالقزايد ظاىرة عدم  إلىت األتسباب القي أد

ثم بيان أىم المقطمبات  ،اا ومجقمعي  تسياتسي   تسقرراراالالقداعيات القي نقجت عن عدم 
                       .لبناء دولة الرانون والمؤتستسات الرئيتسة القي تسقتساىم من حدة ىذه الظاىرة وصواًل 
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Abstract: 

Political stability has become one of the most important 

aspirations of countries and peoples because of its positive 

repercussions on the state and society together, and on all political, 

economic and social fields, and this stability can only be achieved by 

the unity of the state and society together. Political instability is linked 

to the phenomenon of political violence. When the political system 

and its institutions are satisfied and accepted by society because they 

feel that the regime is responding to their legitimate needs and needs, 

this means the absence of violence and political stability. This study 

presents the main reasons that led to the increasing political instability 

in Iraq, the repercussions of political and social instability, and the 

most important main requirements that will contribute to the 

establishment of a state of law and institutions.  
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 المردمة:

المدخل الحريري  باعقبارهالتسياتسي  تسقرراراالبناء  إلىقتسعى العديد من الدول 
وىو ىدف لكافة المجقمعات واألمم القي قحمم بالتسمم  ،لقحريق النجاح والقنمية الشاممة

ققصادي  ا ومجقمع من ىذه الظاىرة تسياتسي  لرد عانى العراق كدولة  .واألمن والرفاىية ا وا 
وبرزت بشكل خاص أثناء فقرة حكم  ،1921منذ قأتسيس الدولة العراقية عام  ااجقماعيو 

وتسروط النظام  ،2003وبعد عام  ،النظم الشمولية والعتسكرية القي حكمت العراق
 اقخذىالقي ونقيجًة لمررارات ا ،نحو القحول الديمرراطي واالقجاه ،التسياتسي الحاكم

حدث  ،والعتسكريةالمحقل األمريكي بحل مؤتستسات الدولة العراقية المدنية والتسياتسية 
 تسقرراراالكان عدم  ،شيءخمق فوضى في كل  إلىفراغ تسياتسي وأمني أدى بدوره 

 لرد .آثارىا بارزًة حقى الوقت الحالي ال قزالأبرز تسماقيا القي  جقماعيواالالتسياتسي 
 ةاجقماعيو  واققصاديةوعوامل كثيرة منيا تسياتسية  الظاىرة أتسبابكانت وراء ىذه 

وكذلك الفيم الخاطئ لممفاىيم  ،االتسقبداديوقراكمات الموروث القاريخي  ،وثرافية
وكذلك من قبل أفراد المجقمع  ،والمبادئ الديمرراطية من قبل الروى واألحزاب التسياتسية

التسياتسي كانت بناء النظام  تسقرراراالولعل أبرز أتسباب ظاىرة عدم  .2003بعد عام 
والمحاصصة التسياتسية بين الروى التسياتسية  ،التسياتسي في العراق عمى أتساس القوافق

 إلى أدىمما  ،وبرعاية المحقل األمريكي المخقمفةالقي قمثل أطياف الشعب العراقي 
ير وجود مثمبة في تسير العممية الديمرراطية تساىمت في مخرجات تسمبية كان ليا القأث

التسمبي البالغ عمى متسقربل الدولة والمجقمع في العراق كادت كل أزمة تسياتسية أو 
 تسقرراراالوقرقبط ظاىرة  .التسياتسي والمجقمعي نيياراال إلىأن قؤدي  ةاجقماعي

حيث من الممكن ممارتسة العنف التسياتسي من قبل  ،التسياتسي بظاىرة العنف التسياتسي
فعندما  ،أو من التسمطة الحاكمة نفتسيا ،أفراد المجقمع أو من الروى التسياتسية المقنافتسة

إليفائو يحظى النظام التسياتسي ومؤتستساقو بالرضا والربول من جانب الشعب 
وبالمرابل  فيذا يعني غياب العنف بكافة أشكالو ،حقياجاقيم المشروعةابمقطمباقيم و 

ولديمومة ىذا القفاعل البد  .تسيحافظ المواطنين عمى النظام ومؤتستساقو



 3032يوليو  – والسقون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 
40 

لمنظام التسياتسي ومؤتستساقو من القكيف مع حركة القفاعالت في المجقمع القي قعبر 
وقكمن  .عقبار النظام ىو القعبير المؤتستسي لحركة القفاعالت داخل المجقمعاعنو ب

التسياتسي وقراكم متسبباقيا،  تسقرراراالظاىرة عدم  اتسقمرارإشكالية ىذه الدراتسة كون 
يجاد الحمول المؤققو والقرقيعية ليا دون البحث الحريري عن حمول جذرية تسقؤدي  ،وا 

 تسقرراراالظاىرة عدم  اتسقمرارفشل العممية الديمرراطية برمقيا في العراق و  إلىا حقمً 
يين المؤثرين في التسياتسة أن قوافق الفرقاء التسياتسعمى كما قفقرض الدراتسة  .التسياتسي

عمى دتسقور شامل  اإلجماعو  ،قحريق المصالحة الوطنية الحريريةب البدء نحووالمجقمع 
 تسقرراراالبناء  إلىوالرغبة في بناء عراق موحد ومتسقرر تسيؤدي بدوره  ،وجامع

 . لدولة الرانون والمؤتستسات التسياتسي وصواًل 
 

 األول المبحث

 نظري قأصيل
                                    :السياسي سقرراراالمفهوم معنى و  -واًل أ

عات واألىداف القي قتسعى التسياتسي يشكل أىم القطم تسقرراراالأصبح قحريق 
وعمى كافة  ابية عمى المدى البعيدنعكاتسات إيجامم والشعوب لما لو من إلييا األ

ال يقحرق إال بقكاقف  تسقرراراالوىذا  ،ققصاديةواالة جقماعيالمجاالت التسياتسية واال
 اومعردً  اغامضً  امفيومً  التسياتسي تسقرراراالعد مصطمح يُ و  .الة والمجقمع معً الدو 

قد  ،دولٍة ما اتسقررارفما قد يقتسبب في  ،وظاىرة ققميز بالمرونو والنتسبية ،اومعياري  
التسياتسي يوفر  تسقرراراالكما أن   .دولة ُأخرى اتسقرراريقتسبب في الوقت نفتسو في عدم 

فعندما ققمقع دولٍة ما  ،زدىار والقطورألمن والقنمية واالا إلىالبيئة المناتسبة لموصول 
عمى أن النظام التسياتسي قادر عمى إدارة  فيذا دليل ،تسياتسي ومجقمعي اتسقررارب

                                                         .تسقخدام لمروة والعنفاوناجحة دون تسقيعابيا بطريرة تسميمة االصراعات الداخمية و 
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شير " ظاىرة ققميز بالمرونة والنتسبية قُ  التسياتسي تسقرراراالأن ىناك من يرى 
 ،تسقجابو لمقطمبات الجماىيرقدرة النظام التسياتسي عمى قوظيف مؤتستساقو لال إلى
إال في أضيق  تسقخدام لمعنف التسياتسياقد ينشأ من صراعات من دون  حقواء مااو 

 قفاقرأي آخر يرى بأنو " حالة من االىناك و  ،ا لشرعية النظام وفعاليقو "دعمً  ،الحدود
 وفريا النظام والنخبة حول الرواعد والمبادئ القي يعمل العام في الرأي بين الجماىير

عقمد في اا ىناك قعريف آخر وأيضً  .(1)قباطو بمفيوم الشرعية التسياتسية "ر االتسياتسي و 
التسياتسي عمى متسقوى العالقة بين المشاركة التسياتسية من جيو  تسقرراراالقعريفو عمى 

ن  ظاىرة عدم ف  .(2)القةخقمفت درجة ىذه العاوالمؤتستسية التسياتسية من جيو أخرى وا 
التسياتسي قعني عدم قدرة النظام التسياتسي عمى القعامل مع األزمات  تسقرراراال

 ،يتسقطيع التسيطرة عمى الوضع المجقمع بحيث ال لوالصراعات القي قواجيو داخ
اءة وشرعية النظام من وقناقص في كف ،تسقخدام لمعنف التسياتسي من جيواويصاحبو 
 الحالة القي لم يعد فييا إلىياتسي التس تسقرراراالوقشير ظاىرة عدم  كما ،جيو أخرى

 التسياتسي تسقرراراالقرقبط ظاىرة و  .(3)ةمناتسب ةا بصور منظمً  جقماعياال الصراع
من قبل األفراد أو حيث من الممكن ممارتسة العنف التسياتسي  ،بظاىرة العنف التسياتسي

أو ضد النخب التسياتسية الحاكمة لممارتسة  ،مجموعات منيم ضد مؤتستسات الدولة
فعندما يحظى  .الضغط عمى النظام التسياتسي من أجل قحريق مطالب خاصة أوعامة

بول من جانب المواطنين إلحتساتسيم بأنو النظام التسياتسي ومؤتستساقو بالرضا والر
 ،ني غياب العنف بكافة أشكالوفيذا يع ،حقياجاقيم المشروعوايتسقجيب لمقطمباقيم و 

ولديمومة ىذا القفاعل البد  ،عمى النظام ومؤتستساقووبالمرابل تسيحافظ المواطنين 
ر قفاعالت في المجقمع القي قعبلمنظام التسياتسي ومؤتستساقو من القكيف مع حركة ال

ففي  .عقبار النظام ىو القعبير المؤتستسي لحركة القفاعالت داخل المجقمعاعنو ب
 تسقرراراال" بين درجة David Eastonالتسياتسي يربط " ديفيد أوتسقن  تسقررارقعريفو لال

عادًة مايرقبط  تسقرراراالفيو يرى أن  ،وحدقو في المجقمع جقماعيودرجة القغيير اال
ىقزازات تسريعة ومفاجئو في ابنوع من القغيير البطيئ والذي اليخمق 
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أشكال عدم ظيور عدد من  إلىبينما يؤدي القغيير التسريع  ،ةجقماعيالعالقات اال
لقحريق وال يقطمب إمقالك النظام التسياتسي لمروة العتسكرية  .(4)في المجقمع  تسقرراراال
وال األجيزة  ،فيناك العديد من الدول القمقمك الروة العتسكرية ،التسياتسي تسقرراراال

 .التسياتسي المتسقرر تسقرراراالاألمنية والمخابراقية الضخمة لكنيا ققمقع بردر كبير من 
تسقخداميا امقالك الروة العتسكرية واألمنية و االتسياتسي ومضمونو ليس  تسقرراراالفجوىر 

نما ىو وليد قدابير ،ضد أبناء الشعب ة اجقماعيققصادية و اتسياتسية و  ومقطمبات وا 
 تسقرراراالا لقحريق ا وميم  أتساتسي  ا لقشكل بدورىا رافدً  عضيا البعضوثرافية ققكامل مع ب

وبما أن  .وفي ىذه الحالو ققحرق الشرعية لمنظام التسياتسي دون المجوء لمروة المفرطو
الدولة ذات المجقمع فإن  ،التسياتسي ىي ظاىرة نتسبية وليتست مطمرة تسقرراراالظاىرة 

 ،ا ليس يالضرورة أن قكون دولة غير متسقررها ومذىبي  ا وديني  المقعدد المكونات عرقي  
فيناك العديد من الدول ققمقع بالقعددية لكنيا دول متسقررة بفضل الديمرراطيات القي 

                                                        .كفاءة وقدرة مؤتستساقيا إلىإلضافة با ،قطبريا بشكل صحيح

 -أبرزها: ،السياسي سقرراراالقحريق هناك العديد من المؤشرات ل

فبدون ىذا المقطمب ُقعد الديمرراطية ناقصة وغير  ،القداول التسممي لمتسمطة -1
 نقخاباتُيعبر عنو من خالل االالذي يأقي القداول التسممي لمتسمطة و  ،شرعية
ليس و  ،حيث القنافس التسياتسي التسممي بين األحزاب التسياتسية ة،مباشر ال الحرة

القداول التسممي لمتسمطة نكون أمام دولة  وبواتسطة .تسقخدام الروةاعن طريق 
وحكومة رشيدة كفوءة ومتسقررة وقادرة بمؤتستساقيا التسياتسية المتسقررة والمؤمنو 

خالل مأتستسة العممية حقياجات الشعب بنجاح من ا وقمبي بالقغيير والقطور
 ،التسياتسية والجماىير ةالتسياتسية القي قتساىم في بناء الثرة التسياتسية بين النخب

فإن القداول التسممي لمتسمطة يعبر عن مجقمع مدني  ،وفي نفس الوقت
حينيا يقمقع  ،مقحضر يؤمن بالقطور والقغيير، ويمقمك ثرافة تسياتسية متساىمة

                                                     .(5)نظام التسياتسي بالشرعية التسياتسية ال
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حقرام وقطبيق لمروانين والرواعد الدتسقورية الديمرراطية واإللقزام بيا اأن يكون ىناك  -2
شرعية النظام التسياتسي  إلىوباإلضافة  .من قبل النظام التسياتسي واألفراد تسواء

الدولة ومؤتستساقيا ومواطنييا من  ا عمى حمايةياتسي قادرً تسيجب أن يكون النظام ال
في المناصب  محدودية القغيير إلىضافة باإل ،خارجيعقداء داخمي أو اي أ

قدرة النظام و  ،مة التسمطة القشريعيةفي منظو  اتسقررارو  ،الميموالتسياتسية الريادية 
ومنظمات  ،والمجقمعية ةنفقاح عمى الروى التسياتسيالتسياتسي وقمقعو بالمرونو واال

                                              .(6)عقدال في التسموك والموقفًة باالالمجقمع المدني مرقرن
التسياتسي بالقنمية التسياتسية بعالقة  تسقررارااليرقبط  حيث ،القنمية التسياتسية -3

وقأقي ىذه العالقة  .دىما بمعزل اآلخركن قحريق أحبحيث اليم ،وثيرة
تسقجابة النظام االقرابطية كون القنمية التسياتسية عممية قجديد ققمثل في 

ة التسريعة ومواكبقيا من خالل قبني جقماعيققصادية واالالتسياتسي لمقغيرات اال
ية تسياتسية مقعددة الغايات عمم فالقنمية التسياتسية ىي .نيةافة ققتسم بالعرالثر

وزيادة  ،المجقمعي تسقرراراالوقحريق القكامل و  ،قتسقيدف قرتسيخ فكرة المواطنة
قيدف و  ،الدولة بنجاحومة عمى إدارة وقدرة الحك ،المشاركة التسياتسيةمعدالت 

فالمؤتستساقية ىي  .(7)ثة نظم تسياتسية حدي إلىدية نرل النظم التسياتسية القرمي إلى
حدى آلياقو ويعني القحديث التسياتسي إيجاد  ،جوىر القحديث التسياتسي وا 

ويمكنيا من قنمية  ا وعرالنيةيفً فضل قكأتسياتسية أكثر فاعمية و  مؤتستسات
طمبات القي عمى إنجاز المق ةقدراقيا ورفع متسقوى أدائيا حقى قصبح قادر 

                                                      .(8)ية القحديث قفرزىا عمم
التسياتسي  تسقررارااليناك عالقة قكاممية بين ف ،ققصاديةنجاح التسياتسات اال -4

 وال ،تسياتسي بدون وجود قنمية اتسقررارحيث اليمكن الحديث عن  ،والقنمية
عد نظمقيا التسياتسية يُ االدول و  اتسقررارف .تسياتسي اتسقرراروجود لمقنمية بدون 

واليقحرق ذلك إال بوضع  ،قمعا في قحريق رفاىية المجا ورئيتسيً محوريً  عاماًل 
 العمل عمى نجاحيا في كافةو برامج وخطط اتسقراقيجية قنموية 
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كما أصبحت القنمية  .ةجقماعيوالثرافية واالققصادية المجاالت التسياتسية واال
 في قضعيا الدولالمتسقدامة في الوقت الحاضر من أىم األولويات القي 

 تسقرراراالوبالمرابل فإن عدم  .ققصاديةبرامجيا التسياتسية واالخططيا و 
حيث تسيكون  ،عد أحد القحديات القي قرف بوجو الخطط القنمويةالتسياتسي يُ 

نفاق المالي عمى بكثير من اإل اإلنفاق المالي لمؤتستسة األمن والدفاع أكثر
عجز النظام التسياتسي ومؤتستساقو التسياتسيو عن قمبية ف .(9)الخطط القنموية 

شرعيقو التسياتسية كفاءقو و  قناقص في إلىحقياجات المجقمع المقزايدة يؤدي ا
 ،ايدد كيان الدولة والمجقمع معً تسقخدام العنف األمر الذي يُ افي  ةيرابمو زياد

                          .ةالوطني ةعمى حتساب الوحد ةعندىا قبرز الوالءات الفرعي

 : ىالبناء الديمرراطسياسية ومسألة لالقعددية ا – اثانيً 

نظم ديمرراطية  إلىالقحول الديمرراطي من نظم تسمطوية غير ديمرراطية  ُيعد
نقيجة قدخل  إذا كان ىذا القحول خاصة ،ممية صعبة وبالغة القعريدرية عدتسقو 

أو نقيجة ثورة شعبية داخمية قطالب  ،عتسكري وليس عن طريق النظام التسياتسي الحاكم
عقبار أن الديمرراطية ىي اتسة الديمرراطية القي ُحرموا منيا، عمى بإتسراط النظام وممار 

حيث يقم  .ويقم بمرقضاىا ممارتسة الديمرراطية بين الحكومة والمجقمع ،حكم الشعب
ومن خالل الديمرراطية  .وممارتسة كشرعيةتسموب الديمرراطي نقياج األابواتسطقيا 

 ،والمشاركة التسياتسية والقنمية وأزمات اليوية ،قنقيي أزمة الشرعية لمنظام التسياتسي
                                                .ا يفتسر عالقة التسمطة بالمجقمعا جديدً عقبارىا نمطً اب صاحبيا قغيريُ 

قعني القعددية التسياتسية " مشروعية قعدد الروى واآلراء التسياتسية وحريا في 
الررار التسياتسي في  القأثير عمى القعايش والقعبير عن نفتسيا والمشاركة في عممية

خقالف يحول دون اعقراف و اوقفقرض القعددية التسياتسية وجود قنوع و  .(10)مجقمعيا " 
حقرام ىذا القنوع او  ،نقماء في المجقمعابفعل وجود عدة دوائر  قمركز التسمطة والحكم

بحق  بحرية القعبير عن الرأي لكافة الروى التسياتسية والمدنيةوالتسماح  ،خقالفواال
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المشاركة التسياتسية من أجل الدفاع عن حروقيا ومصالحيا من خالل األحزاب 
ولممارتسة القعددية بصورة صحيحة يقطمب  .ياتسية ومؤتستسات المجقمع المدنيالتس

ييئ المناخ لخمق قنوع مؤتستسي وقنظيمي داخل وجود ُاطر دتسقورية وقانونية قُ 
حقرام او  ،وحق المتساواة ،تسمطاتوقؤكد عمى مبدأ الفصل بين ال ،المنظومة التسياتسية

واليمكن لمقعددية التسياتسية والحزبية أن  .(11)وحماية حروق اإلنتسان وبشكل تسممي 
ققصادي وقانوني او  اجقماعيومناخ فكري و  ،قعمل بصورة حريرية بدون نضج تسياتسي

طالق  إلىكما إن القحول الديمرراطي من نظم تسمطوية  ،وقربوي نظم ديمرراطية وا 
حرية عمل األحزاب دون دراتسة وقخطيط وقشريعات متسبرة وبطريرة عشوائية تسيبعد 

طمس  قحاولن النظم التسمطوية إحيث  ،الممارتسة الديمرراطية عن معناىا الحريري
                       .ني ومؤتستساقو أثناء فقرة حكمياالمجقمع المد

إن القصور العام لغالبية الدراتسات التسياتسية حول موضوعة الديمرراطية ىو 
 تسقرراراال إلى االنظم الديمرراطية يرود قباعً  إلىأن القحول من النظم التسمطوية 
والقداول التسممي  ،النزييةو  الحرةنقخابات الدورية واال ،التسياتسي حيث القعددية التسياتسية

وفعالية مؤتستسات المجقمع  ية القعبير عن الرأيوحر  ،حقرام حروق اإلنتساناو  ،لمتسمطة
ا داخل الدولة والمجقمع ا متسقرر  ي ققكامل مع بعضيا البعض لقشكل وضعً المدني الق

بينما نجد ىناك رأي آخر يرى أن   .حقى لو كانت الدولة ذات مجقمع قعددي
وأن النظم الديمرراطية  ،ا لمقحول الديمرراطيحقميً  التسياتسي ليس عاماًل  تسقرراراال

ققصادية قعصف االت التسياتسي خاصًة إذا كان ىناك مشك تسقرراراالالقضمن قحريق 
 والقنوع اإلثني والعرقي ،فعدم المتساواة في الحروق ،من عممية القنميةبالبالد وقعيق 

ويرى ىذا الرأي أن  ،تسقرراراالإدامة عدم  قتساىم فييخمق بيئة قمرو وغير أمينو 
التسياتسي  تسقرراراالالحاتسم لقفتسير قالزمية العالقة بين القحول الديمرراطي و العامل 

ثل في قحديد أثر أحدىما عمى اآلخر األمر الذي يقطمب إدخال عوامل وتسطية اليقم
الديمرراطي خاصًة مع وجود أنظمة ديمرراطية لكنيا قعاني  تسقرراراالأخرى لقحريق 
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القعددية التسياتسية ودور األحزاب التسياتسية  ومن أىم قمك العوامل ،تسقرراراالمن عدم 
                  .(12)تستساقي وشرعية القحول الديمرراطي المؤ  تسقرراراالفي بناء 

إن قحريق مبدأ الشرعية يقطمب ضرورة قوافق إرادة التسمطة الحاكمة مع إرادة 
الحريري وقعد الشرعية ىي المحدد  .قكون معبرة عن رضا وطموح األفرادو  ،المحكومين

نقراليا بين الروى والفئات اقركيز التسمطة ويضمن  ول التسممي لمتسمطة الذي يمنعلمقدا
عب بدوره في عممية المشاركة والقأثير في عممية حقفاظ الشاوكذلك لضمان  ،التسياتسية

خقالف في الرأي وقعقمد القعددية عمى مرقكزات أىميا اإليمان باال .صنع الررار
د اإلطار الرانوني ىو العامل الضامن لوجود وعمل عوي ،المجقمعوالفكر بين أفراد 

وبدونو  ،قنظيم عممياويعمل عمى  ،ي يحدد وجود األحزاب التسياتسيةفيو الذ ،القعددية
قخمق صراع تسياتسي و  ،قحل العشوائية والفوضى التسياتسية في عمل األحزاب

اتسية ذات قوة مقتساوية وبما أن القعددية الحزبية قعني وجود عدة أحزاب تسي .غيرمتسقرر
فإن القعددية التسياتسية  ،ائل الميموتسكٌل منيا يمثل تسياتسة محددة بخصوص إحدى الم

فال وجود لمقعددية الحزبية إال إذا وجدت القعددية  ،إذن ىي أتساس القعددية الحزبية
لدييا رؤى تسياتسية مخقمفو ققنافس فيما بينيا  ةاجقماعيالتسياتسية القي قعني وجود قوى 

وىنا قكون القعددية التسياتسية الضمان الحريري  .(13)التسمطة و  الحكم إلىصول لمو 
 .القداول التسممي لمتسمطةعممية وممارتسة  ،إلشراك جميع األفراد في العممية التسياتسية

التسمطة وعممية  إلىلموصول  ن القنافس التسياتسي بين الروى واألحزاب التسياتسيةإحيث 
يشقرط في و  .لمديمرراطية ارتسة الحريريةعد المميُ  والمعارضة قبادل األدوار لمواقع الحكم

                                                                          :القداول التسممي لمتسمطة عدة مقطمبات أىميا عممية
نقرال التسممي وجود آليات دتسقورية وتسياتسية ديمرراطية قنظم عممية اال – 1

نقخابات ىي األداة القي قجري عقبار أن االاعمى  ،نقخابياوفق نظام  لمتسمطة
أحد براء  مفيي الضامن الوحيد لعد ،بيا عممية الدخول والخروج من التسمطة

فالدتسقور ىو الذي يحدد شكل  .نيايةال  ما إلىاألطراف التسياتسية في التسمطة 
                                .الديمرراطيةيا وقفاعالقيا العمميات التسياتسية الديمرراطية وعمم
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وجود قوافق تسياتسي بين الروى التسياتسية حول تسير المؤتستسات وطريرة عمميا  – 2
فالقداول التسممي لمتسمطة اليعني قغيير  ،عمل الدولة اتسقمرارديمومة و  لضمان

نما ىو ق ،أجيزة الدولة  حقرام األحزاب التسياتسيةاو  .يير لمنخب الحاكمةغوا 
التسمطة ىو لقحريق  إلىوأن الوصول  ،ظام التسياتسي والدتسقوري لمدولةلمن

ىو أحد المقطمبات و  ،وليس المصمحة الشخصية أو الفئوية ،المصمحة العامة
                                             .الضرورية لنجاح عممية القداول التسممي لمتسمطة

وقربل  ،ومنقظمة قائمة عمى ثرافة المشاركة ،وجود حياة حزبية متسقررة – 3
 ،فالقداول التسممي لمتسمطة ليس مجرد آليات دتسقورية وتسياتسية فرط .خقالفاال

نما فالوصول  ،لقزام بوىو منيج وثرافة عمى األحزاب والروى التسياتسية اال وا 
لشخص أو حزب أو جماعة معينو، بل ىو مكتسب  االتسمطة اليعد مكتسبً  إلى

                                                 .اا شعبي  قكميفً  عقبارهالمكل ب
قحافظ عمى كيانيا ا وحماية حروقيا كي ضمان مكانة المعارضة دتسقوري   - 4

المتسقرل لما ليا من دور ومكانة في النظم الديمرراطية يكاد يتساوي دور 
                       .األغمبية الحاكمة

عام بأىمية مبدأ القداول التسممي لمتسمطة كونو يرف  اجقماعيضرورة قوفر وعي  – 5
فما نتسميو  .تسقبداد والقعتسف القي قد قمارتسو التسمطو التسياتسي الحاكمةفي وجو اال

 ،اوىذا القوازن غير متسقررً في حريرقو تسوى قوازن بين الروى  ا ليساجقماعيا اتسقررار 
نما ىو قوازن جدلي ووجود الدولة ىو الذي يعطي ىذه  ،متسقمروفي قجدد  وا 

               .القدمير إلىالقجاوز ال  إلىالجدلية اإلطار الذي يتسمح في الوصول 
في نشر ثرافة القتسامح بين  اا مؤثرً قمعب مؤتستسات المجقمع المدني دورً  -6

والقعددية المبنية عمى  ،واإليمان بحرية القعبيرعن الرأي ،مكونات المجقمع
أىداف  افالقتسامح والقعددية يحرران معً  ،والثرافة المدنية ،المشاركة والقتسامح

                             .مجقمعية خالقو ومبدعة قعمل بال قيود
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ىو األغمبية  والمرصود باألغمبية ىنا ،إن الديرراطية ىي حكم األغمبية  
أفرية قمقد عمى كل متساحة فاألغمبية التسياتسية  ،المجقمعيةوليس األغمبية  التسياتسية
في ىذه الحالو  ،بغض النظر عن الجنس أوالدين أوالعرق أوالطائفو أوالمذىب الدولة
أما األغمبية المجقمعية قكون عمودية ققشكل  ،األحزاب عمى ٌأتساس وطنيوقنشأ قروم 

وفي ىذه  ،والدينية والطائفية والمذىبيةنقماءات العرقية واال من خالل العالقات الفرعية
                                                             .ماءات الفرعية وليس الوطنيةنقالحالة قروم األحزاب عمى أتساس اال

 :العنف السياسي والقحول الديمرراطي - اثالثً 

 أشكالو  مارتسقو المجقمعات بصور ،ي قديمعد العنف ظاىرة وتسموك إنتسانيُ 
درجة قأثيرىا من  قفاوتققصادية وثرافية قاة و اجقماعيتسياتسية و  مخقمفو نقيجًة ألتسباب

وفي  .وظاىرة العنف ليا متسببات قرقبط بالبيئة الداخمية والخارجية لمدولة .آخر إلىمجقمع 
 اغالبً  ،ااجقماعيو ا مرحمة ُأخرى مخقمفو تسياتسي   إلىمراحل إنقرال المجقمعات من مرحمو 

ا إذا كانت ىذه الدولة قممك مجقمعً  خاصةً  ،عنيفو قيدد كيانيا ىزات إلىماققعرض الدولة 
ويرجع  .مرحمة النظام الديمرراطي إلىت من مرحمة النظام الشمولي لقحو قد ، و اقعدديً 

نعدام اأبرزىا  عدم وجود أرضية متسبرو معده ومييأه لنجاح ىذا القحول إلىتسبب ذلك 
نف كأحد وتسائل القعبير الع إلىالمجوء حينيا فيقم  ،الثرافة والوعي الديمرراطي لألفراد

عد ظاىرة وقُ  .التسياتسي تسقرراراالحالة من عدم  إلىمما يؤدي  ،ةبالرو  وقحريق األىداف
 الظاىرةفيذه  ،احدى أخطر القحديات القي قواجو الدولة والمجقمع معً العنف التسياتسي إ

الشى عمى ضوئيا نجاح وقق ،وقعطل عممية القنمية ،تسقرراراالقكرس من حالة عدم 
ىناك أتسباب لمعنف التسياتسي قد قكون و  .وبناء المجقمع المدني ،رراطيفرص القحول الديم

فالقطرف الديني  ،خطرىا العامل الديني والثرافيأولعل  ،ةاجقماعيققصادية أوتسياتسية أو ا
حيث يقداخل القعصب الديني األعمى مع  ،في دول العالم الثالث ةا وبرو زال حاضرً ي ال

حيث ينعدم الحوار وقصبح  ،الجمود الثرافي لقبرز ظاىرة العنف واإلقصاء ونبذ اآلخرين
ثوابت الفضاء التسياتسي والمجقمعي  وأحد ة التسائدة في المجقمعثرافة اإلقصاء ىي الثراف
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 إلىيؤدي  وىذا ،األمة " - رة " الدولةمن فك " بداًل  الفئو –" الدولة فكرة لقظير في النياية 
عدم  فظاىرة .افري  ا ليأخذ الصراع شكاًل  قخندق المجقمع عمى شكل فئات وطوائف

عجز النظام التسياتسي ومؤتستساقو عن  إلىوقشير  ،التسياتسي ققميز بالمرونة تسقرراراال
األمر الذي  ،وقوجياقياالريام بما يمزم من تسياتسات وقغيرات لمجابية قوقعات الجماىير 

 شرعية النظام وفاعميقو وصواًل  المقبادل وقرويض والعنف ،قوتسيع دائرة الصراع إلى يؤدي
         .ياتسيالتس تسقررارااللعدم 

" اإلتسقخدام غير المشروع لمروة المادية بأتساليب  إلىيشير مفيوم العنف 
 ذلك ويقضمن ،مقعددة إللحاق األذى والضرر باألشخاص واإلضرار بالممقمكات

" تسموك عدواني بين طرفين أو أكثر يقم ىو والعنف  ،العراب في حريات اآلخرين "
مكاتسب ر قانوني لقحريق يا غير مشروع وغتسقخدامً اتسقخدام الضغط أو الرتسوة افيو 
ققصادية اية و فيو ظاىرة مركبة ليا جوانب تسياتس .(14)" أو قغيير وضع  ،معينو

 ،اقو تسياتسيةوغاي ا عندما قكون أىدافوويصبح العنف تسياتسي   ،ة ونفتسيةاجقماعيو 
تسقخداميا إللحاق األذى اتسقخدام الروة أوالقيديد با"  معنى إلىفالعنف التسياتسي يشير 

عد العنف التسياتسي أحد ويُ  .(15) قحريق أىداف تسياتسية "ين من أجل والضرر باآلخر 
عقبارىما يشقركان بالوتسيمة اا باإلرىاب التسياتسي با وثيرً رقباطً اويرقبط  ،أشكال الصراع

فالعنف التسياتسي ىو المظير  ،القرىيب لقحيق أىداف تسياتسيةواليدف وىي العنف و 
 تسقرراراالن عدم إحيث  ،ا لولكنو ليس مرادفً  ،التسياتسي تسقرراراالالرئيس لعدم 

وىناك مؤشرات وأتسباب من شأنيا  .وأشمل من العنف التسياتسيأوتسع التسياتسي مفيوم 
                                                       -قزايد العنف التسياتسي أبرزىا :  إلىأن قؤدي 

البراء ديمرراطية ىو ال إن ىدف النظم التسياتسية غير –األتسباب التسياتسية –1 
تسقخدام الروة المفرطة في الحفاظ عمى التسمطة ضد قوى او  ،بالحكم تسقمرارواال

ومن جانب  .لياا متسقمرً ا ا وقحديً والجماعات القي قشكل قيديدً  ،المعارضة
العنف التسياتسي ضد التسمطة  إلىة جقماعيقمجأ الروى التسياتسية واال ،آخر
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ا أو التسياتسية تسواًء كمي  لشعورىا بالقيميش واإلقصاء بيدف قغيير التسمطة 
وقد يتساىم العنف الذي قمارتسو التسمطو التسياتسية في قخمف  .(16)ا جزئي  

تسقخدام العنف لدى الفرد كوتسيمة ابحيث ققرتسخ فكرة  ،اا وحضاري  المجقمع ثرافي  
الروى التسياتسية غير  –لحل مشكالقو مادامت جميع األطراف " التسمطة 

تسقخدام ا إلىوقد قمجأ التسمطة  .العنف دائمً تسقخدام اا إلىالحاكمة " قمجأ 
 الوحدةوغياب  قرتسيم المجقمع إلىياتسي قجاه األقميات مما يؤدي العنف التس

 ةحرب أىمي إلىقد قؤدي و  ادائمً  ةة مقوقر جقماعيعالقات االالوقكون  ،الوطنية
والقفاوت الطبري في  ،جاالت القنميةمالنظم التسياتسية في وقأقي إخفاقات  .(17)

عداد البطالة أوزيادة  ،ةجقماعيوقدني متسقوى الخدمات اال ،متسقويات المعيشة
قأقي في مردمة األتسباب القي  ،يرافريا من إحباط نفتسيا وم ،لدى الشباب

عن الحرمان  نضمام ليا لمقعبيرزيادة حركات القطرف الدينية واال إلىقؤدي 
                                               .حباط الذي يصيب المجقمعاتواإل

و العنف الذي يكون بالعنف الديني ىيرصد  ،الثرافية -األتسباب الدينية  – 2
وىو عممية جوىرىا ثرافي  ،موضوع التسموك العنيف موضوع الدين فيو ىو

، وىناك ثالث صور ر عمى الجانب الرمزي لمفعلالقركيز بشكل كبي إلى قميل
                                          (18)لمعنف: 

اكمة بخروجيا عن وىو العنف الذي قمارتسو التسمطة الح :العنف المؤتستسي– 1
                                                                             .وعدم قطبيريا المواثيق والدتساقير والشرعية

                                              .عنف المراومة المتسمحة – 2
 ،وىو ناقج عن القفاوت في قوزيع الدخل والثروات :العنف الييكمي – 3

                                                     .نرتسام داخل المجقمعنقيجة اال أو ،وفرص الحياة

 إلىفي واقعنا العربي المعاصر برزت حركات وقنظيمات مقطرفة قنتسب نفتسيا 
نف ة العا ليا كشرعية لقحريق أجنداقيا وغاياقيا متسقخدمً اإلتسالم وقرفعو شعارً 



شكالية االسقررار السياسي  أحمد شحاذه محمد .م.د          3004بعد عام   طبيعة النظام السياسي في العراق وا   

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 
52 

ىا الواتسع أتسباب انقشار وقد كان لظيور ىذه الحركات و  ،لقحريق قمك األىداف
                                 -لعل أبرزىا: ،وعوامل

يا النظم التسياتسية قصادية القي قبنققواالت التسياتسية واإلصالحا فشل البرامج  – 1
عندما  ققصاديوات اإلصالح التسياتسي واالوقفت ضد دع مفيذه النظ ،الحاكمة

وقحريق  ،أغمرت األبواب أمام دعوات التسماح بالقعددية والقحول الديمرراطي
نقيجت تسياتسة او  ،قدعيم تسمطقيا التسياتسية والعتسكرية إلىفمجأت  ،القنمية

وقحجيم الروى المعارضة ليا التسياتسية  ،عقرال واإلقصاء والقيميشالعنف واال
كل ىذا دفع الكثير من ىذه  ،ققصاديةفشل البرامج اال إلىباإلضافة  ،والمدنية

حركات القطرف الديني وقبني  إلىنضمام اال إلىالروى المدنية والتسياتسية 
                 .عنفمتسقعينين بالنصوص الدينية لشرعنة ال أيديولوجيقيا

 ليذه الجماعات كان لمقفتسير والفيم الخاطئ في قفتسير النصوص الدينية - 2
ىو المدخل الرئيس في قنمية الفكر المقطرف  ،القي قرفع شعار اإلتسالم
طالق صفة القكفير والرد القعصب قغذيةألعضاء ىذه الحركات ل عمى  هوا 

                                        .ومحكومين االمجقمع حكامً 

ا في وأيضً  ،ا في قردم وقطور المجقمعاتا رئيتسً ويمعب الجانب الثرافي دورً 
فإذا  ،تسموب حياةأو  ،ىي طريرة لمحياة بماقعنيو من قيم ومثل فالثرافة .ضعفيا وقأخرىا

المظاىر التسمبية والصراعات وقمجد  اكانت الثرافة التسائدة في المجقمع قكثر فيي
ذا  ،عقباره تسمو من تسمات ثرافة المجقمعاالعنف ب إلىفإن األفراد تسيمجؤون  ،العنف وا 

ذاقيا قكون ىي  ن الريم والمثل وطريرة الحياةفإل ؛ماقم وصف الثرافة بأنيا تسياتسية
فالثرافة التسياتسية ىي القي قشكل نظرة الفرد قجاه  ،المرقبطة بالتسياتسة ونظام الحكم

ولبناء ديرراطية حريرية البد من وجود ثرافة  .(19)نظام التسياتسي والتسمطة ومؤتستساقيا ال
فإذا  .تسموب وطريق لمحياةأا كوتسموكً  اتسياتسية متساىمو يؤمن بيا أفراد المجقمع فكرً 

فالنقيجة  ،قتسقخدم تسياتسة القيميش واإلقصاء ضد مجقمعياكانت التسمطة الحاكمة 
عقباره الوتسيمة اتسقكون في بروز ظاىرة العنف التسياتسي ضد التسمطة ب
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لذلك  .في مع القعصب الديني األعمىالوحيدة لمقعبير، حيث يقداخل الجمود الثرا
صراعات تسياتسية يحدث من  حد المعالجات لماعقدال والوتسطية كأجاءت فكرة اال

                                                          .ة قواجو األنظمة والمجقمعات خاصًة العالم الثالثاجقماعيو 
 

 المبحث الثاني

 3004في العراق بعد عام  جقماعيالواقع السياسي واال

 السياسي سقرراراالوظاهرة عدم 

 :المحاصصة السياسية – أواًل 

التسياتسي في العراق أتسبابيا تسياتسية  تسقرراراالقبدو لنا أن مؤشرات عدم  ،ابدءً 
ن الرضاء و  ،ةاجقماعيأكثر منيا  قرع في جزء التسياتسي  تسقرراراالعمى عوامل عدم ا 

ناحره أكثر منو عمى قوى كبير منيا عمى عاقق الروى واألحزاب التسياتسية المق
ولعل قحريق  ،فال يمكن لنا الحديث عن الديمرراطية دون وجود ديمرراطيين ،المجقمع

 .اتلبناء دولة الرانون والمؤتستس التسياتسي في العراق تسيرود متسقرباًل  تسقرراراالمقطمبات 
والبدء في قجربة القحول  ،2003ام بعد القغيير الذي حصل في العراق بعد عف

نقخابية الديمرراطية والممارتسة اال ،بيةحيث القعددية التسياتسية والحز  الديمرراطي
واجيت العممية الديمرراطية في العراق ومنذ بدايقيا  ،خقيار الشعب لمن يحكموال

ا نقيجة القطبيق الخاطئ ليا تسواًء اجقماعيا و ا تسياتسي  ا تسمبيً عربات وقحديات لعبت دورً 
 وىذا الدور التسمبي يعود ألتسباب ،من قبل النظام التسياتسي أو من قبل المجقمع

                                            -:  عقبارات عديده لعل أبرزىااو 

والقوافق  ،قم قأتسيس شكل الحكم في العراق عمى أتساس المحاصصة الطائفية – 1
 ،2003يوليو  13نقرالي بقاريخ من قشكيل مجمس الحكم اال ابدءً  التسياتسي

الذي أتسس أول مظير رتسمي لمأتستسة الطائفة التسياتسية وبرعاية أمريكية في 
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المناصب الرئاتسية  بين الروى التسياتسية عمى قوزيع قفاقومن ثم قم اال ،العراق
والقي كانت ليا نقائج  ،بين المكونات واألطياف العراقية عمى أتساس طائفي

القأخير في قشكيل الحكومات حيث ،اتسمبية عمى تسير العممية الديمرراطية الحرً 
نقخابية نقيجة وضعف الممارتسة اال ،ةنقخابية األربععمى مدار الدورات اال

ا اجقماعي انرتساًمااألمر الذي أوجد  ،نقخاب عمى األتساس العرقي والمذىبياال
 . اآلن إلىزال آثاره حاضرة وبروه قا بين مكونات المجقمع الحادً 

والقبعية القي قميز بيا المجقمع العراقي في ظل النظم نقيجًة لثرافة الخضوع  – 2
فرد كانت المبادئ والمفاىيم الديمرراطية غريبة عمى معظم  ،الشمولية
نقخابية القي يقطمب وغير مفيومو وخاصًة فيما يخص العممية اال ،العراقيين

فرد صوت الناخب العراقي عمى  ،نجاحيا قوفر الثرافة التسياتسية المشاركة
قخدم المكون الذي ينقمي إليو غير ميقم بالبرامج  لمصمحة الفئوية القيأتساس ا

مما تساعد األحزاب  ،نقخابية القي قحمل برامج إصالحية وقنمويةوالروائم اال
التسياتسية في المعب عمى الوقر الطائفي لمفوز بالمراعد اإلنقخابية وفي الدورات 

 . 2018حقى عام  ةنقخابية األربعاال

 إلى ،2003حقالل األمريكي عام الطائفية في العراق بعد االلرد قحولت   
ا من خالل قوزيع المناصب الرئاتسية والريادية وفق ا رتسمي  كقتسبت ُبعدً اظاىرة تسياتسية 

ت مكونات ماُيتسمى المحاصصة والقوافق التسياتسي بين الروى التسياتسية القي مثم
يوليو  13مجمس الحكم في بقداًء من قاريخ قأتسيس ا ،ةالمجقمع العراقي الرئيتس

غير أن الوضع في  ،وبريت ىذه المحاصصة محصورة بالنخب التسياتسية فرط ،2003
 ،2007 -2006العراق قد قغير بشكل كبير عندما بدأت األزمة الطائفية بين عامي 

نرتسام مجقمعي حاد حول جميع ا إلىأدى  ،المجقمع العراقي إلىلقصل الطائفية 
حالة  جقماعيوأصبح العنف التسياتسي واال ،دم الثرة باآلخروع ،المفاىيم والرضايا

 ،2005وعمى الرغم من أن الدتسقور العراقي الدائم لعام  ،طبيعية ويومية عند العراقيين
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ا ا تسياتسي  نيا أصبحت ُعرفً إ اصصة التسياتسية عمى أتساس طائفي إاللم ينص عمى المح
لعبت األحزاب التسياتسية الممثمة وقد  ،وواقع حال كما ىو الحال في النموذج المبناني

نقخابية لقحريق لمكونات المجقمع العراقي عمى الوقر الطائفي لمدخول في العممية اال
ووتسط ىذا  .ققصاديأىدافيا بتسيولو دون أن قردم برامج لإلصالح التسياتسي واال

فكان  ،ة في العراقجقماعيالمشيد المقمثل بالخوف من اآلخر قشوه جوىر العالقات اال
 ،نقخابيةلنقائج العممية اال الحاتسمة ةمن الطبيعي أن قكون الوالءات القرميدية األدا

 . وكذلك إلرادة وتسموك الناخب

 :السياسي سقرراراالالعنف وعدم  - اثانيً 

في العراق ىي  التسياتسي تسقرراراالت القي قواجو عدم إن إحدى القحديا
ليتسقا حديثة  وعمى الرغم من أن قمك الظاىرقين ،جقماعيالعنف التسياتسي واال اظاىرق

نقيجة عوامل  ،2003نيما ظيرقا بشكل كبير وخطير بعد عام إإال  ،عيد بالعراقيين
ا في القحول ا تسمبي  لعبت دورً  ،محمية وخارجية ،ةاجقماعيو  ،ققصاديةاو  ،وأتسباب تسياتسية

الثبات حقى وققنا عدم و  تسقمرارقعاني من اال ىذه الظاىرةزال ق الف ،الديمرراطي
التسياتسي  تسقرراراالالعنف وعدم  انقشارومن أىم األتسباب القي تساىمت في  ،الحاضر

 -ىي : في العراق

نعدام فاعمية النظام التسياتسي نقيجة عدم قدرقو عمى العمل في ظل بيئو ا – 1
فقرار اف .التسياتسي تسقرراراالا أمام قحريق مثمت بدورىا عائرً  ،غير مؤاقيو لو

نموذج لمحكم التسياتسي الرادر عمى خمق حد أدنى من  إلىالمجقمع العراقي 
وقوفير اإلطار المناتسب  ،والقعبير الحريري لممصالح العامة اإلرادة المجقمعية

نقياج الفرد ابتسبب عدم  ؛ضعف النضج التسياتسي إلىلمقوفيق بينيا أدى 
مقجذر في الوعي الجمعي بتسبب التسموك ال ،العراقي لمنيج والتسموك الديمرراطي

 . (20) 2003التسياتسي بعد عام  تسقرراراالالعراقي وَلد حالة من عدم 
واجيت قعثر في  ،2003إن عممية القحول الديمرراطي في العراق بعد عام  – 2
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 قفاقالتسموك والقطبيق نقيجة نظام المحاصصة والقوافق التسياتسي الذي قم اال
والكثير من العربات  ،عميو بين الروى التسياتسية العراقية وبرعاية أمريكية

 تسقرراراالعكتست حالو من عدم  ،ةجقماعيواألزمات الدتسقورية والتسياتسية واال
فرد أصبح العنف ىو  ،لو التسياتسي واألمني لم يشيد قاريخ العراق مثياًل 

في العراق  تسقرراراالفظاىرة عدم  .جقماعيالوتسيمة الوحيدة إلدارة الصراع اال
ىي قفتسير لعدم حالة الثبوت في اإلطار المؤتستساقي لمدولة نقيجة خمل أصاب 

لغياب اآلليات  منظمغير  جقماعيبحيث أصبح الصراع اال ،ىذه المؤتستسات
 . ةجقماعيحالو من القطرف في بنية العالقات اال إلىالمؤتستساقية مما أدى 

 ،التسياتسي في العراق تسقرراراالفي عدم  اا كبيرً الطائفية والمذىبية دورً  لعبت – 3
نرتسام عمودي حاد اوقتسببت في  ،ا لنشوء الطائفية المجقمعيةوكانت تسببً 

 .كقل ومكونات وفق أتسس عرقية ومذىبية إلىلممجقمع العراقي وقرتسيمو 
وطريرة لقكريس وديمومة  ،صبحت الطائفية وتسيمة لقفقيت الوحدة الوطنيةأف

 . (21)ليدم الدولة  ومعواًل  ،لمجقمعيةالخالفات التسياتسية وا
 ،ة في العراقجقماعياإلرىاب الذي أصبح تسمة مالزمة لمحياة التسياتسية واال – 4

حيث  ،لمقنظيمات اإلرىابية احقالل األمريكي مالذً فرد أصبح العراق بعد اال
حقالل اكقنظيم داعش من  المقطرفةتسقطاعت ىذه القنظيمات المتسمحة ا

تسقخدمت خالليا شقى أنواع العنف امتساحات شاتسعة من شمال وغرب العراق 
واإلرىاب والرقل ضد التسكان نقج عنو قدمير شبو كامل لممدن صعب من 

ىقماميم وعزوفيم عن اعدم  إلىمما أدى  ،منازليم إلىإمكانية عودة النازحين 
  .نقخابية لدييمارتسة االوضعف المم ،المشاركة التسياتسية

فرد تساىمت األحزاب التسياتسية القي عممت في العراق في  ،اإلشكالية الحزبية – 5
عقمدت ىذه األحزاب في عمميا احيث  ،التسياتسي تسقرراراالقرتسيخ عدم 

نقخابي عمى الوالءات العرقية والمذىبية والطائفية مما جعميا واال ،التسياتسي
ولم قعقمد الوالء  ،أوقبمية أو مذىبية واجيات لشخصيات تسياتسية
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ولم قعد ىذه الحزاب قادرة عمى قجاوز األطر المجقمعية  ،الوطني لبرامجيا
القعارض مع جوىرىا  إلىأدى  ،قجاه األفق التسياتسي الواتسعاالمقعددة ب

فرد عمدت  .الحريري كمنظمات جماىيرية قعقمد القحديث والقنمية في برامجيا
ة عمى أتساس العرق جقماعية المكونات عمى مكوناقيا االىذه األحزاب المقعدد

نغالق أمام المكونات األخرى في وقميزت باال ،والدين والمذىب والطائفة
مجقمع  األمر الذي جعل المجقمع العراقي ،القعامل والحوار والعيش المشقرك

وزيادة  ،مما تساىم في قشرذم الحياة التسياتسية ،نفعاالت وليس مجقمع قفاعالتا
ن قتسببت في دخول العراق في موجو م ،خقيارات الناخبيناالضبابية في 
 . (22)الدائم  تسقرراراالالعنف وعدم 

التسياتسي في  تسقرراراالا في ظاىرة عدم لعبت ظاىرة الفرر والبطالة دورً  – 6
ققصاد لقرديرات البنك الدولي وقوقعاقو لال افوفرً  ،2003العراق بعد عام 

فرد بمغت نتسبة العراقيين الذين يربعون قحت خط  ،2018عام  العراقي خالل
من العراقيين يعانون من النزوح  بالمئة 10وىناك  ،بالمئة 22،5الفرر حوالي 

ققصاديين وجود العديد من المخاطر القي ويرى العديد من المحممين اال .(23)
ىجمات حقمال وقوع او  ،قيدد النمو في العراق كقصاعد القوقرات التسياتسية

 ،األمنية ةوكذلك الفشل في قحتسين البيئ ،حقمال قرمبات أتسعار النفطاو  ،إرىابية
 . (24)تسقثمار في إعادة اإلعمار وية لالوعدم إعطاء األول

فرد قمت صياغة ىذا الرانون وقشكيمو  ،نقخابات العراقيإشكالية قانون اال – 7
وفق مراتسات الكقل والروى التسياتسية نقيجًة لغياب وقعثر البيئو الرانونية 

 ،ا لمقعديل المقكرر لونظرً  ؛والقشريعية القي رافرت عممية صياغة ىذا الرانون
ا كونيا قد ومضمونً  نقخابات فردت مصداقيقيا شكاًل ن مفوضية االإكما 

تسقراللية ىذا يضمن لممفوضية أداء وشرط اال ،المحاصصةقشكمت وفق آلية 
  . والربول بنقائجيا الثرةنقخابات و مياميا بحيادية قضمن نزاىة اال
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  :إشكالية الديمرراطية القوافرية – اثالثً 

 إلىُيعد القنافس التسياتسي التسممي بين الروى واألحزاب التسياتسية لموصول 
حيث يكون  ،التسمطة وفق مبدأ القداول التسممي لمتسمطة جوىر العممية الديمرراطية

 .التسياتسي تسقررارلال وصواًل خقيار قيادقو التسياتسية المناخب الدور المحوري في 
ا فالديمرراطية ىي بنية وآليات وممارتسات تسياتسية أتساتسيا القنافس الذي تسيكون منصفً 

عندما قظير األغمبية التسياتسية واألقمية التسياتسية المقان قشكالن منظومة النظام  وعاداًل 
والمرصود باألغمبية التسياتسية ىنا  .التسياتسي الديمرراطي المقمثل بالديمرراطية القمثيمية

فاألغمبية التسياتسية ىي النزعة أو القوجو  .اجقماعيكمفيوم تسياتسي وليس كمفيوم 
أي حصول حزب أو قحاف تسياتسي عمى الكم األكبر  ،ما ققراعااألعم لمناخبين في 

ويرقضي حكم األغمبية وجود أحزاب  .(25)ت مرارنًة بمنافتسيو كٌل عمى حده من األصوا
 ؛التسمطة والفوز بيا بالقناوب بين األغمبية إلىالوصول  إلىتسياتسية مقعدده قيدف 

 ،لممجقمع اوذلك ألن فكرة القداول عمى التسمطة بين األحزاب التسياتسية قشكل ضمانً 
بحيث قررر أبجدياقيا بقداول التسمطة بين األحزاب وعدم قريدىا في حزب واحد ُيمثل 

  .ئيس حزب واحد ىو الذي يحكما لر ا واحدً فكرً 

القواجو أزمات تسياتسية  ،اا وديني  قومي   جقماعيفي البمدان القي ققميز بالقجانس اال
 ؛عند قطبيريا لمديمرراطية القمثيمية " حكم األغبية " تسقرراراالة وعادًة ماققميز باجقماعيأو 

أغمبية  إلىألنو من الممكن لألقمية التسياتسية القي تسقكون في موقع المعارضة أن ققحول 
صوات التسمطة لو قمكنت ونجحت في الحصول عمى أكبر عدد من أ إلىتسياتسية وقصل 

كما ىو الحال في الدول  لألدوار اطبيعي   الناخبين، وفي ىذه الحال يكون قباداًل 
ا ففي الدول ذات المجقمعات المقعددة المكونات عرقي   ،وعمى العكس من ذلك .الديمرراطية

 ؛الثابقةا قظل محكومة بمعادلة األغمبية الثابقو مرابل األقمية ا وطائفي  ا ومذىبي  ا وديني  ولغوي  
ممايجعل  ،تسقحالة حصول األقمية عمى اغمبية األصوات بتسبب الواقع الديموغرافيا النظرً 

 . (26)يع أن قشارك في عممية صنع الرراراألغمبية ميمشو والقتسقط
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قفرت الروى التسياتسية العراقية بكافة أطيافيا وبرعاية أمريكية ا ،2003بعد عام 
حيث ققراتسم المكونات  الديمرراطية القوافرية "،عمى صيغة لمحكم في العراق تُسميت " 

حقواء كحل ال ،الرئيتسة لممجقمع العراقي التسمطة وفق النتسبة التسكانيو لكل مكون
قم قطبيق الديمرراطية  ولكن ىل فعاًل  ،حقكاكات بين قمك المكوناتالخالفات واال

  ؟القوافرية في العراق

 Arendقروم الديمرراطية القوافرية بحتسب مؤتستسيا " أريند ليبيارت 
Ligphart عمى ما تسماه قحالف النخب الممثمة لجماعاقيا األثنية أو الدينية و "

 :(27)العرقية عمى نحو يضمن 

 . تسقيعاب المطالب والمصالح المخقمفة لقمك الجماعاتا - 1
إطار برنامج مشقرك مع النخب نرتسامات والدخول في الردرة عمى قجاوز اال

  .الممثمة لمجماعات األخرى
لقزام بالحفاظ عمى النظام التسياتسي الرائم عمى قوافق قمك النخب بوصفو اال - 2

  .ووحدة الكيان التسياتسي تسقرراراالالتسبيل األمثل لمحفاظ عمى 
 إلىأن قكون النخب مدركة لمخاطر القشظي التسياتسي وفشل الوصول  - 3

 . القوافق
تسقراللية الجماعات الفرعية عن بعضيا لمنع القنازع بين النخب في قواعدىا ا - 4

 . القمثيمية

    -: (28)ة القوافرية بعدة خصائص أىميا وققميز الديمرراطي

حكومة الوفاق  أو ،أو بمعنى حكومة الشراكة ،ئقالف واتسعاققميز بحكومة  - 1
بحيث يروم  ،أي وجود قحالف كبير يضم فئات المجقمع المقعدد ،الوطني

رئيس الحكومة بوضع برنامجو التسياتسي والحكومي وعرضو عمى الروى 
والرصد من  ،ئقالف الواتسع ومناقشقيا والموافرة عميياالتسياتسية القي شكمت اال
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وصنع الررار  ،ذلك حقى ققم مشاركة غالبية الروى التسياتسية في الحكم
 . وحقى القييمن األغمبية عمى األقمية في الحكم ،التسياتسي

في  ،وفي القعيينات ،في القمثيل النتسبي والمجقمعي في الحكم عقماد النتسبيةا - 2
 . وقخصيص األموال العامة ،مخقمف الوزارات والرطاعات

ىذا الفيقو قوفيرالفيقو المقبادل أو ماُيتسمى حكم " األغمبية المقراضية " و  - 3
يتساىم في حماية إضافية لمصالح األقميات من ىيمنة األكثرية عمى الررار 

 . التسياتسي
بحيث ققمكن كل فئو أو مكون بإدارة شؤونو الداخمية  ،اإلدارة الذاقية - 4

ا " الحكم الذاقي " أي حكم األقمية لنفتسيا في منطرقيا حصري   تسقرالليةاب
 . الشخصية كالقعميم والصحة ومحاكم األحوال

 ،ليياإوأتسباب المجوء  ،وخصائصيا ،ماىية الديمرراطية القوافرية إلىن قطرقنا أبعد    
في العراق قد  يجدر بنا أن نقتساءل ىل ما ُيتسمى بالديمرراطية القوافرية القي قم قطبيريا

التسياتسي واألمني والمجقمعي  تسقرراراالوقحريق  ،قحريق الديمرراطية المنشوده إلىأدت 
القطبيق غير  إلىوىل يعود تسبب ىذا الفشل  ،أم فشمت في ذلك ؟ققصاديواال

 ؟الصحيح والخاطئ ليا

 تسقررارااللمؤشرات عدم  ومن خالل بحثنا ،تسبق من محاور الدراتسة مما
قد فشمت في  ،نرى أن ماُيتسمى بالديمرراطية القوافرية في العراق ،التسياتسي في العراق

 -ققمثل باآلقي : اجقماعيألتسباب منيا تسياتسي ومنيا  ،الجانب القطبيري

لم ققغير  ةزال إشكالية بناء اليوية الوطنية والمواطنة في العراق متسقمر ق ال – 1
من ىذه  اويقحمل الفرد العراقي جزءً  ،عمى الرغم من ىذا القحول الديمرراطي

 ،تسقرطاب العمودي المجقمعيزادت ظاىرة اال ،2003فبعد عام  ،اإلشكالية
ة القي قشكل جقماعياالووقيرة الخطاب التسياتسي الموجو بالقحديد لمشرائح 

نقماء العرقي المجقمع العراقي وأتساس ىذا الخطاب ىو القأكيد عمى الوالء واال
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من  ةوثابق ةمتسقمر  ةمما خمق حال ،ةواألثني والديني والمذىبي لكل شريح
 . وذوبان اليوية الوطنية ،اقلقمزق المجقمعي في العر نرتسام وااال

ويخدم  ،جقماعيالنائب في البرلمان العراقي أصبح يمثل حزبو أو مكونو اال - 2
 . عمى حتساب المصمحة العامةالخاصة مصالحيم الفئوية 

ققم الموافرة عمى الررار القشريعي إال من خالل القوافق بين الروى  ال – 3
قعطيل  إلىوىذا يؤدي  ،غمبيةوليس من خالل قاعدة األ ،الكبيرةالتسياتسية 

لي وبالقا ،الررارات وقأجيميا وربما إلغائيا فيما لو قضررت مصالح ىذه الروى
 . اإلضرار بالمصمحة العامة

 . تسقخدام الفيقواالقتسقطيع األقمية  - 4

اليتسقطيع رئيس تسقرالة أحد الوزراء حيث اقعطيل العمل الحكومي في حالة  - 5
وىذا  ،فيو من الجيو التسياتسية القي ينقمي إلييا الوزير ،الوزراء قعيين البديل

والمفوضية  ،ينطبق عمى كافة المؤتستسات والجيات الحكومية كمؤتستسة الرضاء
 . ىشاشة البناء المؤتستسي لمدولة إلىنقخابات مما يؤدي العميا لال

 بناء قحالفات واتسعة إلىفي العراق  ما ُيتسمى الديمرراطية القوافرية لم قؤد – 6
أو تسياتسي يقفق عمى جميع الرضايا القي قخص المصمحة  اجقماعيأوعرد 
خقالف واضح بين الروى التسياتسية المقعددة افرد كان ىناك قباين و  ،العامة

فكل مكون ينظر لألمور بنظرقو الخاصة وبناًء عمى  ،عمى جميع األمور
مما زاد  ،وعمى حتساب المصاحة العامة والمواطنة ،مصمحقو العرقية واإلثنية

فالقأجيل  ،وبروز ظاىرة عدم الثرة بين األطراف التسياتسية ،نرتسام المجقمعامن 
حل وخاصًة  إلىوالررارات دون الوصول  ،والصراعات المتسقمر لمخالفات

وقعطيل لمخدمات الضرورية  ،زاد من قشرذم الحياة التسياتسية ،قضيًة كركوك
 . ا عمى متسقربل الدولة والمجقمعشكمت خطرً  ،لممواطن
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بتسبب نظام المحاصصة  ؛ققصادية الحكوميةفشل البرامج واإلصالحات اال – 7
 . التسياتسية القي قام عمييا شكل وصيغة النظام التسياتسي

بل أصبح ىناك  ،لم يكن ىناك قطبيق لمديمرراطية القوافرية بمعناىا الصحيح – 8
قوافق ومحاصصة تسياتسية وقراتسم لمتسمطات والمناصب الرئاتسية وباقي 

وأصبح ىذا القوافق التسياتسي  ،المؤتستسات األخرى بين الروى التسياتسة الكبيرة
 . الأحد يتسقطيع قغييره اثابقً  اُعرفً 

 

 المبحث الثالث

 السياسي في العراق سقرراراالمقطمبات قحريق 

 ،الديمرراطية ليتست مجرد آليو ألي عريدة قنافس غيرىا من العرائد واألديان ،بدءً 
نما ىي منيج ونظام حكم يقأثر مضمونو وشكمو ب  ،خقيار المجقمعات القي قطبرواوا 

ألتسباب عديدة أثرت  ،في العراق جقماعيالتسياتسي واال تسقرراراالعدم  تسقمرارونقيجةً  ال
 2005"  ةنقخابية لمناخب العراقي في دوراقيا األربعا عمى ضعف الممارتسة االبدورىا تسمبً 

البد من إيجاد طرق وحمول جذرية  ،وعدم ميمو نحو المشاركة التسياتسية ،" 2018 –
كون الحمول القرقيعية والمؤققو والقأجيالت المقكررة القي أصبحت  ،لمعالجة ىذه اإلشكالية

ج متسكن لفقرة مؤققو تسرعان تسمو من تسمات العممية التسياتسية في العراق ىي مجرد عال
وفي رأينا المقواضع  ،الظيور وبشكل أقوى وأخطر إلىماقعود بعدىا الخالفات واألزمات 

 ،وقت طويل كي قجني ثمارىا إلىنرى أن ىناك بعض الحمول الجذرية القي قحقاج 
قييئة  إلىيؤدي بدوره  فكل مقطمب ،بناء دولة الرانون والمؤتستسات في العراق إلىتسقؤدي 

 . المبحث الثالث وىذا ماتسنراه في محاور ،المقطمب اآلخر وىكذا
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  :بناء المصالحة الوطنية الحريرية – أواًل 

يمقزم  ،اا ومجقمعي  دتسقور شرعي ديمرراطي مقفق عميو تسياتسي   إلىحقكام قبل اال
ُيالئم خصوصية وثرافة المجقمع العراقي  ،الجميع بو والعمل وفق أحكامو ونصوصو

العام  اإلجماعالبد من بناء قاعدة  ،وبما اليقعارض مع المفاىيم والمبادئ الديمرراطية
وقاعدة  ،عقبارىا النواة والراعدة القي يقم من خالليا بناء دولة الرانون والمؤتستساتاب

  .اا ومجقمعي  تسياتسي   ىي قحريق المصالحة الوطنية الحريرية بين العراقيين اإلجماع

العديد من األزمات عمى  إلىزال يوال ،2003لرد قعرض العراق بعد عام 
وخالفات تسياتسية ىددت متسقربل  ،نرتسام مجقمعي حادا إلىمخقمف األصعدة أدت 

دون وجود  ،أمام محاوالت بناء الدولة الديمرراطية اوشكمت عائرً  ،االعراق دولًة وشعبً 
لذلك البد من البحث عن حمول جذرية قؤتسس  .أمل في األفق لحل ىذه المعضمو
وأولى ىذه الحمول قحريق المصالحة الوطنية  ،لبناء المبنات األولى لمديمرراطيو

عمى آليات العمل  قفاقفعمى ضوء ىذه المصالحة يصبح من التسيل اال ،الحريرية
فماىي  ،مصالحو مجقمعية إلى وصواًل  ،العراق الكفيمو بنجاح القحول الديمرراطي في

 ؟التسبل الكفيمو لنجاح وقحريق ىذه المصالحة

تسية العراقية المخقمفة عمى معظم في ضوء األزمات الحادة بين الروى التسيا -1
فإنو اليمكن أن قاقي  ،بتسبب المصالح والمكاتسب الشخصية والفئويةالرضايا 

ا في أتساتسي   اكونيا طرفً  ،المبادرة لقحريق المصالحة الوطنية من قبل ىذه الروى
مقثال حقرام واالوبما أن المجقمع العراقي بكافة أطيافة يكن القردير واال ،األزمة

ىذه المرجعيات بكافة طوائفيا وأديانيا  اقفاقفإن  ،لممرجعيات الدينية
ني الدعوه لممصالحة الوطنية تسيوفر البيئو المالئمة ومعقرداقيا عمى قب

  -ولعل مما يتساعد عمى ذلك : ،لنجاحيا

وحدة المجقمع  إلىقنظيم الخطاب الديني المعقدل الوتسطي الذي يدعو  -أ 
بقعاد عن واال ،حقرامواال ،والقعاون ،ونشر المحبة والتسالم ،العراقي
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ن كانت ،قراكمات الماضي قعبير  والقأكيد عمى أن المصالحة الوطنية وا 
 . ن جوىرىا وروحيا دينيإإال  اجقماعيتسياتسي و 

لممرجعيات الدينية في العراق بمخقمف أعراقيا ومذاىبيا  الدور الميم -ب 
نرتسام ابالقصدي لألفكار والدعوات المنحرفة والمقطرفو القي قتساىم في 

 ،ووتسائل اإلعالم ،وخطب الجمعة ،ةالمجقمع من خالل المؤتستسات الديني
قامة الصموات الموحده مما يتساىم في بناء الثرة  ،والزيارات المقبادلة ،وا 

 . والمحمة المجقمعية

والوعي  في نشر الثرافة المدنية ميم اا معب مؤتستسات المجقمع المدني دورً ق – 2
من خالل  ،المواطنة إلى وقنمية الثرافة التسياتسية المشاركة وصواًل  ،لدى األفراد

 ،ورتسم التسياتسات العامة لمحكومة جقماعيالقأثير في المشيد التسياتسي واال
تسقراللية ىذه المؤتستسات عن التسمطة التسياتسية قمنحيا الحرية في العمل اف

وىي  ،فيي الرقيب عمى أعمال التسمطة التسياتسية ،كمؤتستسة فاعمة في المجقمع
وقتساىم في خمق ىويو ثرافية  ،بره لياالبديل الوظيفي لموالءات القرميدية وعا

ا نقماء ليذه المؤتستسات يكون قائمً كما إن اال ،جديدة منافتسة لمثرافة القرميدية
 ،وليس عمى أتساس الررابة أو العرق أو الدين أو المذىب عمى أتساس المواطنة

 . عندىا قكون الثرافة التسياتسية المشاركة عالية لدى الفرد
حقرام اوية في بث روح القتسامح والمحبة والقعاون و قتساىم المؤتستسة القرب – 3

بقداًء من البيت الذي ا ،المواطنة الحريرية إلى وصواًل  اآلخرين وقنمية المجقمع
حيث يقعمم الطفل في المنزل المغو والقعبير  ،ةاجقماعييشكل أصغر وحدة 

وقرويمو بشكل صحيح وتسميم وفق  ،والعادات والقراليد القي قشكل شخصيقو
ثم يأقي دور  ،حقراميماومحبة اآلخرين و  ،معايير قروم عمى الريم األصيمة

ومن ثم  ،الجامعة إلىالمؤتستسة القعميمية لقكمل المتسيرة المنزلية حقى الوصول 
  .ةوعرالني ةخدمة المجقمع والصالح العام من خالل مشاركة واعي
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  :دسقور ديمرراطي جامع وشامل إلىاإلحقكام  – اثانيً 

شقمل عمى مواد ا ،2005عمى الرغم من أن الدتسقور العراقي الدائم لعام 
لكن ىناك بعض النصوص الغامضو والجامده والقي من  ،ونصوص ذات أىمية وقيمة

أو قعديميا تساىمت بدورىا في بروز خالفات وأزمات بين الروى  الصعب قفتسيرىا
من الدتسقور الخاصة  140بين اإلقميم والمركز حول المادة خاصًة الخالف  ،التسياتسية

الدتسقور  والمثالب القي جاء بياولعل أىم جوانب الرصور  .بالمناطق المقنازع عمييا
 (29) -العراقي الحالي ىي :

التسرعة القي قم فييا إنجاز كقابة الدتسقور العراقي قحت ضغط الجانب  – 1
 . 2005أغتسطس  15بحمول نقياء منو األمريكي بضرورة اال

نصت المادة الثالثة من الدتسقور عمى أن العراق مقعدد الروميات واألديان  – 2
وىذا اليقفق مع المبادئ  ،فمم قعقمد ىذه المادة معيار المواطنو ،والمذاىب

 . الديمرراطية
 ،خقصاص في الرانون الدتسقوريلم قكن لجنة كقابة الدتسقور من ذوي اال – 3

 اقتسمتكما إنيا  ،الذلك جاءت بعض مفردات النصوص غير دقيرة لغوي  
 . بالميول العاطفية والتسياتسية

 42في الدتسقور العراقي وفق المادة "  فرض الجانب األمريكي حرية العريدة – 4
مما يؤثر عمى ىوية  ،ديانو أخرى إلىالقي كفمت حرية اإلنقرال من ديانو  ،"

 . العراق العربية واإلتسالمية متسقرباًل 
" بالمائة من اعضاء البرلمان  25قم قطبيق نظام الكوقا لمنتساء أي أن "  – 5

 . وىذا غير معيود في النظم التسياتسية الديمرراطية ،ن يكونوا من النتساءأيجب 
رغم  ،ي العراقخمو لجنة كقابة الدتسقور من أي قمثيل رتسمي لمعرب التسنة ف – 6

 . في إرث الدولة العراقية فاعاًل  اأنيم يشكمون مكونً 
فعدم إلمامو  ،لم قكن لدى المواطن العراقي ثرافة ديمرراطية ودتسقورية – 7
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عقراض مما ألحق ابالنصوص الدتسقورية جعل ىذه النصوص قمر دون أي 
 . الضرر المجقمعي أثناء قطبيريا

قحادية، تسمطات اإلقميم عمى حتساب التسمطة االحتسب مواد الدتسقور قم قروية  – 8
 . قنص عمى الوحدة الوطنية ادائمً  رغم أن الدتساقير

قوافرية عمى إجراء  مجقمعيةتسياتسية و يقضح لنا أن ىناك حاجو  ،تسبق مما
وفق  ،بعض القعديالت الدتسقورية في الدتسقور ققالءم مع مقطمبات المرحمة الرادمة

وبما يقالءم مع ثرافة وخصوصية المجقمع العراقي المقعدد  ،المفاىيم الديمرراطية
قشرين  15عندما قشكمت لجنة القعديالت الدتسقورية بقاريخ ف .المكونات والطوائف

العراقيو بين الروى التسياتسية  ةحادواجيت عربات وخالفات  ،2006/نوفمبرالثاني 
من قرديم " مشروع الدتسقورية لجنة القعديالت  وفشل اقفاق إلىت دون القوصل حال

عمى  ،2007مايو  15مجمس النواب في موعدىا النيائي في  إلى" الدتسقور المعدل
الرغم من الريود القي قم فرضيا عمى عمل لجنة القعديالت الدتسقورية والقي قيدت من 

 (30) -ومن أبرز قمك الريود : ،عمميا

أو لُخمس أعضاء مجمس  ،لرئيس الجميورية ومجمس الوزراء مجقمعين – 1
 . ققراح قعديل الدتسقوراالنواب 

اليجوز قعديل أو مناقشة المواد األتساتسية الواردة في البابين األول والثاني إال  – 2
وبناًء عمى موافرة ثمثي أعضاء  ،" 2014نقخابيقين قنقيي بعام " ابعد دورقين 

الجميورية  ومصادقة رئيس ،تسقفقاء عاماوموافرة الشعب ب ،مجمس النواب
 . خالل تسبعة أيام

اليجوز إجراء أي قعديالت عمى مواد الدتسقور قنقرص من صالحيات األقاليم  – 3
قحادية إال بموافرة خقصاصات الحصرية لمتسمطات االالقي القكون ضمن اال

 . تسقفقاء عاماالتسمطة القشريعية في اإلقميم المعني، وموافرة أغمبية تسكان اإلقميم ب

نجد أن فرص القعديل لمدتسقور قد قكون مشروعة  ،في الوقت الحالي ،ا لذلكووفرً 
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ولحين كقابة دتسقور دائم  ،نقراليةعقبار أن الدتسقور قم وضعو إلدارة المرحمة االاعمى 
وقد حدثت مقغيرات خالل األعوام الالحرو  ،ققفق عمية كافة مكونات المجقمع العراقي

 ،عميو وفق مقطمبات المرحمة الجديده من كقابة الدتسقور قطمب وضع بعض القعديالت
 .2014نقيت عام انقياء بعض شروط المواد األتساتسية من الدتسقور القي ا إلىإضافًة 

  -يمي : القعديل الدتسقوري ما ومما يزيد من إمكانية فرص

قثير  ،ازال ىناك العديد من النصوص الدتسقورية كما أوضحنا تسابرً قال – 1
مع إن الراعدة  ،الخالفات بين الروى التسياتسية لوجود أكثرمن قفتسير وقأويل ليا

 ،حل النزاع والخالف إلىالدتسقورية يجب أن قكون صريحة وواضحة وقيدف 
 . أو أي إشكال قد يحدث

ومعالجة  ،من المفقرض أن قكون الرواعد الدتسقورية مالئمة لكل زمان ومكان – 2
  .بل من قغيرات ومقطمباتماقد يطرأ في المتسقر

القتسمح بقفقيت  ،الفيدرالية –النصوص والمواد الدتسقورية لمدولة الديمرراطية  – 3
ن قكون الصالحيات والتسمطات أفمن المفقرض  ،التسمطة التسياتسية والبقركيزىا
ونصوصو يجب ان قؤكد  طراف، فمواد الدتسقوروالثروات مابين المركز واأل
 . الدولةعمى وحدة واتسقرالل تسمطة 

 من اعددً  لدتسقور العراق، قد أفرز نجد أن القطبيق العممي ،تسبق مما
إذا  ،خطاء القي البد من قعديميا كي يقم قعديل المتسار الديمرراطي بشكل صحيحاأل

فالمقغيرات واألحداث القي حصمت في البيئة  ،ما أردنا بناء دولة الرانون والمؤتستسات
فمن األزمات التسياتسية  ،تسقرراراالأوجدت حالة من عدم  ،2005العراقية بعد عام 

 ،وأزمة كركوك والمناطق المقنازع عمييا ،الحرب الطائفية إلى ،والدتسقورية المتسقمره
وما رافريا من  ،ا بأزمة الدولة المركبة وقزايد تسمطات اإلقميم عمى حتساب المركزمرورً 

وقزايد اإلرىاب  ،العممية التسياتسية إلىوعودة العرب التسنة  ،تسقغالل لمثروات والمواردا
ومانقج عنو من قدمير مدن بالكامل في شمال  ،الذي مزق الدولة والمجقمع وأنيكو
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أصبح البد من قوافق تسياتسي بين الروى  ،وغرب العراق بتسبب قنظيم داعش اإلرىابي
قالءم والمجقمعية عمى القوافق والبدء الفعمي إلجراء قعديالت دتسقورية وبما ي ،التسياتسية

ومن شأن ىذه القعديالت الدتسقورية في حالة  ،مع المرحمو الراىنو والمصمحة العامة
لممواطن بنفتسو وبأىميقو  الثرةحصوليا عمى الربول التسياتسي والمجقمعي أن ُقعيد 

ويكتسب النظام التسياتسي المنقخب الرضا العام والربول والشرعية  ،ودوره في المجقمع
عقبار أن المشاركة التسياتسية تسقكون عالية امن أكبر عدد ممكن من االفراد عمى 

  .نقخابيةومرقفعو خاصًة في العممية اال

 :القعددية السياسية والحزبية – اثالثً 

 جقماعيويقم القوافق التسياتسي واال ،عندما ققحرق المصالحة الوطنية الحريرية
العام عمى كقابة دتسقور عراقي جامع وشامل ينال رضا وقبول غالبية مكونات 

 ةعندىا تسقكون القعددية التسياتسية قد ُبنيت عمى ُأتسس مقين ،المجقمع العراقي
ويييئ  ،من خالل قانون ينظم عمل األحزاب التسياتسية ةوفق مبدأ المواطن ،ةوصحيح

خقالف فالقعددية في جوىرىا إقرار بالحرية واال .تستسي والقنظيمي لعممياالمناخ المؤ 
في إطار من  جقماعيخقالف والقنوع االوالقعايش التسممي في إطار من الحرية واال

 إلىوُقشير القعددية التسياتسية  .الرواعد الديمرراطية إلىام حقكواال ،القنافس التسممي
مشروعية قعدد الروى واآلراء التسياتسية وحريا في القعايش والقعبير عن نفتسيا 

حقرام الروى التسياتسية والمجقمعية لرواعدىا او  ،والمشاركة في صنع الررار من جيو
نعكاس وقمثيل لمقعددية افالقعددية التسياتسية ىي  ،وصيانقيا من جيو ُأخرى

ار من قنوع الروى والقنظيمات مخقمفة في إط حيث ققخذ أشكااًل  ،ةجقماعياال
والغاية منيا إقاحة الفرصة والمجال أمام األحزاب  ،ة داخل المجقمعجقماعياال

وققضمن القعددية التسياتسية . وخدمة المجقمع ،التسمطة إلىالتسياتسية لمقنافس والوصول 
وجود أطر دتسقورية قانونية ُقييئ المناخ لوجود القنوع المؤتستسي والقنظيمي داخل 

 ،وىذه األطر الدتسقورية قؤكد عمى مبدأ الفصل بين التسمطات ،ومة التسياتسيةالمنظ
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وحرية القعبير عن الرأي وفق قرقيبات تسممية  ،والمتساواة بين المواطنين دون أي قمييز
وقعني القعددية الحزبية حرية إنشاء  .(31)رضا الروى التسياتسية والمجقمعية قنال 

وقفعيل نشاطيا  ،اعقراف بيا دتسقوريً نقماء إلييا واالاألحزاب والقنظيمات التسياتسية واال
فالقعددية  ،في الحياة التسياتسية من خالل المشاركة في التسمطة أو الوصول إلييا

وُقعد األحزاب التسياتسية العنصر  .(32) وجد إال إذا وجدت قعددية تسياتسيةالق ةالحزبي
فيي ققطور وققجدد مع فاعمية وقطور النظام  ،األتساس في المؤتستسات التسياتسية لمدولة

حيث قكون العالقة بينيما عالقة وثيرة ومقرابطة كون األحزاب التسياتسية من  ،التسياتسي
فيي مؤتستسات وقنظيمات  ،أىم المؤتستسات القي قرود المجقمع نحو القغيير والقطور

 . وتسطية بين المجقمع والدولة لقنظيم العممية التسياتسية

لتسنة  97صدر قانون األحزاب والييئات التسياتسية رقم  ،2003بعد عام 
وقد ظيرت العديد من األحزاب  ،ئقالف المؤقتالصادر عن تسمطة اال 2004

وقد قنوعت ىذه األحزاب  ،التسياتسية متسقفيدًة من أجواء الحرية القي قوفرت في العراق
 انقشار إلىا وصل كثرة عددى ،بين اإلتسالمية والعممانية والرومية ومن جميع األطياف

بعد  فمم قكن معظم ىذه األحزاب قمقمك برامج واضحة لعراق ما ،الفوضى التسياتسية
ونقيجًة لذلك أصابت ىذه  ،فرد كان ىدفيا فرط إتسراط النظام التسياتسي الحاكم القغيير

 تسقرراراالنعكتست عمى حالة االروى حالة من الخالف واإلخقالف في وجيات النظر 
 .و الحصول عمى المكاتسب التسياتسيةوأصبح ىدفيا األتساس ى ،جقماعيواال ،التسياتسي

اإلشكاالت لعل أبرزىا  عمى الكثير مناألحزاب والييئات التسياتسية قانون حقوى اوقد 
وأعطى الحق لألشخاص منفردين  ،أن ىذا الرانون صدر من قبل تسمطة غير منقخبة

شقرط حصول موافرة اكما  ،نقخاباتحزاب تسياتسية لغرض الدخول في االأحق قكوين 
 2015وفي عام  .(33)ئقالف لقكوين الحزب التسياتسي االالمفوضية الخاضعة لتسمطة 

بعد أن قم قجميده  ،2015لتسنة  36صدر قانون األحزاب والقنظيمات التسياتسية رقم 
في  اا ورئيتسي  ميم   ادورً  2015عبية عام حقجاجات الشحيث كان لال ،2011منذ عام 
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ونرطة قحول في قحديد  ةميم ةوقد ُعد إقرار ىذا الرانون خطو  ،إقراره والمصادقو عميو
كونو يتساىم في بناء اإلطار التسياتسي والدتسقوري  ،شكل المتسار الديمرراطي في العراق

وتسوء بعد أن كانت ققتسم بالعشوائية  ةيالمنظم لممارتسة الحزبية الرائمة عمى المؤتستساق
المعايير  إلىوأقرب  ،من الرانون الذي تسبرو اوكان ىذا الرانون أكثر نضجً  ،القنظيم

وقضمن العديد من النصوص القي  ،الدولية المقعمرو بحرية قأتسيس األحزاب التسياتسية
ضبط عممية  إلىالضوابط العممية اليادفة  إلىإضافًة  ،رتسخت المبادئ الديمرراطية

   .اب التسياتسية وقنظيم نشاطياقأتسيس األحز 

بعد أن قوفرت الراعدة واألرضية المؤتستسية والقنظيمية لعمل األحزاب التسياتسية 
ماذا يجب عمى األحزاب التسياتسية  ،بعد إقرار قانون األحزاب والقنظيمات التسياتسية

 ؟التسياتسي تسقررارلال وصواًل  ،العراقية العمل لبناء الدولة الديمرراطية والمجقمع المدني
وفق المفاىيم الديمرراطية  ،ىناك مقطمبات إلنجاح عمل القعددية التسياتسية في العراق

نقخابية في ظل الثرافو التسياتسية وزيادة مؤشر المشاركة التسياتسية وخاصًة الممارتسة اال
  -ولعل أبرز ىذه المقطمبات : ،ممارتسة ديمرراطية حريرية إلى المشاركة وصواًل 

وقانون األحزاب  ،التسياتسية القريد بمواد الدتسقور العراقيعمى جميع األحزاب  – 1
ارتسة موم ،نقخابيةوالربول بنقائج العممية اال ،والعمل ببنوده وعدم الخروج عنيا
 . دورىا في بناء المجقمع المدني

القأكيد عمى مبدأ القنافس التسممي بين األحزاب والروى التسياتسية المقعددة  – 2
 وصواًل  ،وحرية القعبير عن الرأي ،الرأي والرأي اآلخر حقراماا من مبدأ نطالقً ا

 . لمصالح العام ثرافة القتسامح خدمةً  إلى
 ،الرناعة الحريرية لدى األحزاب التسياتسية بضرورة متسايرة القطور والقحديث – 3

فالجمود  .ومواكبة قطورات العصر التسريعو ،نفقاح الفكري مع اآلخرينواال
أمام اآلخرين اليصب في مصمحة الحزب  نغالق الفكريواال ،التسياتسي

 . التسياتسي في ظل رياح القغيير التسريعة
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ققصادية عقماد األحزاب التسياتسية لمبدأ المواطنو في برامجيا التسياتسية واالا - 4
نضمام إلييا وفقح أبوابيا لكافة فئات المجقمع العراقي لال ،ةجقماعيواال

 ،والطائفية والمذىبية والدينيةنقماءاقيم العرقية اكأعضاء بغض النظر عن 
نقماءآت الطائفية ىي إحدى تسمات العمل الديمرراطي بقعاد عن االفاال

وعمى أتساس أن األحزاب التسياتسية شريك أتساس مع الدولة في  ،ونجاحو
 . وخدمة المجقمع ،العممية التسياتسية
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 :سقنقاجاتاال
التسياتسي في  تسقرراراالظاىرة عدم  اتسقمرارلعبت مقغيرات وعوامل عديدة في  – 1

كان أبرزىا طبيعة اأُلتسس القي قام عمييا شكل نظام الحكم وىو نظام  ،العراق
والقي  ،القوافق والمحاصصة التسياتسية بين الروى التسياتسية وبرعاية أمريكية

نعكتست بدورىا عمى المحاصصة الطائفية القي أصبحت تسمو من تسمات الدولة ا
 . العراقية مؤتستساقيا

ا نرتسامً انرتسم بدوره انعكس ىذا القوافق التسياتسي عمى المجقمع العراقي الذي اوقد  – 2
ا برزت من خالليا صور تسمبية عبرت عن الفوضى والعنف ا حاد  اجقماعي

المجقمعي بين مكونات المجقمع العراقي المقعدد األعراق والروميات والطوائف 
 . ةأصبحت الوالءات الفرعية طاغيًة عمى المواطن ،والمذاىب

نرتسام المجقمعي لقمعب عمى الوقر الطائفي التسياتسية ىذا اال تسقغمت الروىاوقد  – 3
نقخابية افمم يكن لدى غالبية ىذه األحزاب برامج  ،نقخابيةفي دخول العممية اال

القرميدية الفرعية  فرد لعبت الوالءات ،يدف لمصالح العامة قاجقماعيققصادية و ا
وما  ،نقخابيةية االا في قحديد نقائج العمما رئيتسً ا دورً لألحزاب التسياتسية واألفراد معً 

ة ولدت حالة اجقماعينقخابية من أزمات تسياية ودتسقورية و رافق ىذه العممية اال
 . التسياتسي تسقرراراالمتسقمرة من عدم 

 :القوصيات
قجاه نحو قحريق إن االف ،عميوو  ..قوجد ديمرراطية بال ديمرراطيين ال

العام عمى دتسقور ديمرراطي  اإلجماعو  ،التسياتسية والمجقمعيةالمصالحة الوطنية 
 ،المقعدد ويخدم جميع مكونات المجقمع العراقي ،اشرعي متسقفقى عميو مربول مجقمعي  

ويالئم خصوصية  ،ويتسقند عمى قاعدة المتساواة في الحروق والواجبات وبدون أي قمييز
المرقكز لبناء و ىو الراعدة  ،طيةيقعارض مع المبادئ الديمرراوثرافة المجقمع وبما ال

فالمجقمع العراقي بما يمقمكو من مرومات  ،دولة الرانون والمؤتستسات والمجقمع المدني
 إلىان يصل  اتسقطاعقو إذا ماقوفرت لو الشروط والمقطمبات القي قم ذكرىا تسابرً اب

لقحريق  وصواًل  ةوالمواطن ،ةالتسياتسية المتساىم ةعمى الثرافو المشاركة التسياتسية الرائم
  .التسياتسي تسقرراراال
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