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 الأىداء

 اىل من اكن للؼمل منارًا....

 اىل من اكهوا للحق والؼدل شؼاراً 

 هبينا و رسولنا محمد ) صىل هللا ػليو وسمل ( واهل بيتُو الاطيار وحصبو الابرار

اىل من صربت وجاىدت الصؼاب واخفلت ادلمع و اظيرت الابتسامة اىل هبع احلنان اىل زىرة 

لتنري دريب اىل اليت مغرثين بؼطفيا وحهبا وحناهنا منذ اول حلظات  اليامسني اىل الشمؼة اليت حترتق

حيايت اىل من طرزت بأأبتسامهتا ربيع حيايت اىل الام املثالية اىل ست احلبايب حفظم هللا من لك 

 سوء .

 أأيم الغالية

 اىل من اكن هرباسًا حليايت .....

 أأيب

 اىل س ندي يف ىذه ادلهيا .....اخويت واخوايت

غيين صاحب الللب الكبري اىل رشايين الاهبر ومثيل الانرب وس ندي يف احلياة ....أأيخ اىل هور 

 مروان

 اىل ثوأأم رويح اليت اهنت مؼي احلياة اجلامؼية ......أأخيت شيد

 اىل من ػلمين احلرف الاول لبناء طريلي الؼلمي ...اساثذيت

 رًا لمكلمك فشكرًا شكاىل لك من وكف جباهيب أأىدي ىذا اجليد املتواضع 

 

 

 

 

 



 تقدير و شكر

الحمد هلل والشكر لربي خالقي الباري عز وجل الذي نور قلبي وعقلي للعلم والمعرفة و وفقني     
الطيبين  ألكماؿ دراستي وعلى النبي األمي سيد الكائنات محمد )صلى اهلل عليو وسلم ( وآلو

وصحابتو الغر الميامين وبعد امتثااًل لقولو سبحانو وتعالى﴿ َربِّ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي 
ن﴾ َأنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَل َصاِلًحا تَػْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَؾ الصَّاِلِحي

(. ال يسعني إال أف اتقدـ بخالص الشكر والتقدير الى كلية القانوف والعلـو  99االية  )سورة النمل
ي ) تالسياسية فسم العلـو السياسية و أود أف أقدـ خالص شكري وتقديري وأمتناني الى مشرف

دعمًا وسندًا لي من نصائح وتوجيهات وكذلك أتقدـ بالشكر الجزيل  تي كانت( الزينب عبداهللد.
أساتذتي في قسم العلـو السياسية ىذا القسم المعطاه ىذا القسم الذي طالما كاف صرحاً  الى كل

زاخرًا بالعلم والمحبة لطالما كاف مدعاة للحب والتقدير وكاف مثمرًا من خالؿ علميتو الكبيرة ،  
، على جهوده  (ـ.د رائد صالح علي)كل الشكر واالمتناف الى رئيس قسم العلـو السياسية : 

بذولة في سبيل تطوير الواقع العلمي للقسم والكلية ، كما اتقدـ بخالص شكري وتقديري الى الم
لجهوده المبذولة في ارشادي الى امور عدة في ىذا  (ـ.د. سامي احمد صالح )االستاذ المبدع : 

البحث كما ال انسى من الشكر و االمتناف اف اشكر اخوتي واحبائي و زمالئي في قسم العلـو 
اسية المرحلة الرابعة الذين كانوا سندًا و مرشدًا لي في صياغة ىذا البحث تلك الشموع السي

المضيئة التي كانت وال زالت نوراً يشع في قسم العلـو السياسية ... تحية احتراـ وتقدير لكم كما 
هم اني ال انسى امي واخوتي التي لطالما كانوا السند الواعظ لمسيرتي العلمية واخص بالذكر من

عاش معي الصعاب طواؿ فترت دراستي حفظك اهلل من كل سوء كما اشكر الذي (مرواف )اخي 
التوفيق واالزدىار واتمنى اني قد النسيت احد في  لكمصديقاتي ) رنده ،ورود ، حنين( واتمنى 

 ومن اهلل التوفيق. الشكر في ىذا الجهد المتواضع.

 

 

 



 أقرار المشرؼ

 

( قد تم   الديمقراطية التوافقية في النظاـ السياسي العراقيأشهد أف البحث الموسـو بػ )     
 قسم العلـو السياسية . –تحت أشرافي في كلية القانوف والعلـو السياسية 
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 األطار المفاىيمي

 المقدمة :

تعد الديمقراطية من اكثر المصطلحات التي كانت وال تزاؿ مثااًل لألخذ والتي ومنذ نشوئها     
االوؿ لم تستخدـ كمة بقدر ما استخدمت كلمة الديمقراطية ولم يهدر معنى ويشوش بقدر ما 

فاننا ال نناقش موضوعا ىينًا . اىدر وشوش معنى الديمقراطية وحين نناقش موضوع الديمقراطية 
اننا نناقش كيف ينبغي اف يعيش االنساف واف يتفاعل مع غيره من افراد المجتمع واف ىدؼ 

يمقراطيات عموما ىو الوصوؿ بالمجتمعات الى االستقرار وابرز سمات النظاـ الديمقراطي الد
ينطوي على مستوى منخفض من المستقر ىي انو يتمتع باحتماالت عالية الف يبقى ديمقراطياً وانو 

 العنف المدني الفعلي والمحتمل .

والديمقراطية التوافقية ىي استراتيجية في ادارة النزاعات من خالؿ التعاوف و الوفاؽ بين مختلف 
 الغضب بداًل من التنافس واتخاذ القرارات باألكثرية .

 مشكلة البحث واىميتو

في النظاـ السياسي من ديكتاتوري ومنو الى  6113اف التحوؿ الذي حدث اعقاب عاـ       
واجهت المجتمع العراقي بسبب عدـ تطبيق  يديمقراطي ادى الى الكثير من المشكالت الت

اسية السابقة بمثل ىذا المستوى في الوقت الحاضر واف المجتمع يالديمقراطية في األنظمة الس
العراقي ىو مجتمع غير متجانس وفيو الكثير من األقليات والمذاىب والقوميات في مجتمعنا واف 

احدثت الكثير من المشاكل التي تتطلب عالجًا لهذا وقد الديمقراطية حديثة التطبيق في العراؽ 
لسياسية التي تدير النظاـ السياسي على مسألة الديمقراطية على وفق النظاـ حيث التفت النخبة ا

 . واخفقت في تطبيقهامقايسها التي شوشت النظاـ الديمقراطي 

 

 



 :ىدؼ البحث 

 بػػػػػػ ؼيهدؼ البحث الى التعر       

 التطور التاريخي للديمقراطية بشكل عاـ  -9
 التعرؼ على معنى الديمقراطية التوافقية في العراؽ  -6
 ايجابيات وسلبيات النظاـ السياسي العراقي -3

 

 منهجية البحث:

 من اجل الوصوؿ الى ىدؼ البحث لذا تطلب من الباحث استخداـ عدة مناىج :     

( المنهج التأريخي : استعملنا ىذا المنهج للوصوؿ الى انواع من المعرفة عن طرؽ الماضي من 9
 الديمقراطية التوافقية .خالؿ استعراض المتطور التأريخي للديمقراطية و 

( المنهج الوصفي : حيث تم استخداـ المنهج الوصفي وذلك لوصف الديمقراطية بشكل عاـ 6
 والديمقراطية التوافقية بشكل خاص .

( المنهج التحليلي : تطلب من الباحث استخداـ المنهج التحليلي ذلك بعرض أزمة النظاـ 3
صلت في البحث في ضوء المعطيات التي خرج بها اطي واىم االيجابيات والسلبيات و الديمقر 

 البحث وتوصلت الى اىم األيجابيات والسلبيات الديمقراطية التوافقية .

 

 

 

 



 

 ىيكلية البحث 

 في ضوء األشكالية التي ينطلق منها البحث فضاًل عن المقدمة الى ثالث مباحث والخاتمة .    

للبحث االىداؼ واالىمية والمناىج التي اتبعتها الدراسة : اما المبحث  يتناوؿ االطار المفاىيمي
ديمقراطية والذي قسم الى مطلبين تناوؿ المطلب االوؿ ) التعريف االوؿ سيتناوؿ ماىي ال

بالديمقراطية لغة واصطالحًا( اما المطلب الثاني تناوؿ ) الديمقراطية في النظاـ السياسي ( اما 
قسم الى ثالثة مطالب المطلب االوؿ ) التطور التأريخي للديمقراطية ( المبحث الثاني فقد 

والمطلب الثاني )الديمقراطية التوافقية في العالم العربي ( المطلب الثالث ) الديمقراطية التوافقية 
في العراؽ ( اما المبحث الثالث فقد قسم الى ثالث مطالب المطلب االوؿ) تطبيق الديمقراطية 

المطلب الثاني ) اسس تطبيق الديمقراطية في العراؽ ( والمطلب الثالث ) ايجابيات في العراؽ( 
 وسلبيات النظاـ السياسي الديمقراطي ( .

و اخيرا اسأؿ اهلل سبحانو وتعالى اف اكوف قد وفقت في انجاز ىذا الجهد المتواضع و وضعو بيد 
           القيمة و وجهات نظرىم العلمية السادة المناقشين الكراـ ، ويقينًا اف مالحظاتهم وارأءىم 

 في اغناء الدراسة واخراجها بالشكل االفضل .ستساىم 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث األوؿ

 ماىي الديمقراطية

 المطلب األوؿ

 التعريف بها لغة واصطالحاً 

 الديمقراطية لغة: 

كلمة يونانية األصل تتألف من مقطعين األوؿ )ديموس( ويعني حكم الشعب و )كراتوس(       
الشعب ولهذا يشكل في نظاـ ديمقراطي حكم وتعني السيادة اي اف الديمقراطية تعني سيادة 
مفهـو التداوؿ السلمي للسلطة المرتبطة بتشكيل تلقائيًا اغلبية تحكم واقلية تعارض وذلك ضمن 

 (9)السياسية . االحزاب

 الديمقراطية اصطالحًا:

لشعب بحيث لتعني ذلك النظاـ السياسي أو نظاـ الحكم الذي يعطي السيادة أو السلطة     
بصورة فعلية بشكل مباشر أو غير مباشر يكوف الشعب ىو صاحب السلطة و مصدرىا ويمارسها 

.(6) 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

،  6118في التعامل مع االخر ، بيت الحكمة ، بغداد ،  ثقافة الالعنف/السليمانية  /عمر عادؿ ، مؤتمر (9)
 .369ص

،  6113ياسين محمود عبا بكر ، دور االنتخابات البرلمانية في عملية التحوؿ الديمقراطي في العراؽ بعد  (6)
 65، ص6193اربيل ،  –العراؽ 



 

 تعريف الديمقراطية التوافقية :

 ( يمكن تعريف الديمقراطية التوافقية استنادا الى اربعة عناصر 9) 

العنصر األوؿ و األىم ىو الحكم من خالؿ ائتالؼ واسع من الزعماء السياسين من كافة 
القطاعات العامة في المجتمع التعددي ومن الممكن اف يتضمن ذلك اشكاال متنوعة منها حكومة 

 اني .ائتالفية موسعة في النظاـ البرلم

أما العناصر الثالثة االخرى في الديمقراطية التوافقية فهي حق الفيتو المتبادؿ او حكم االغلبية 
المتراضية التي تستعمل كحماية اضافية لمصالح االقلية الحيوية والنسبية كمعيار اساسي للتمثيل 

 (9)السياسي والتعينات في مجاالت الخدمة المدنية .

( ويمكن تعريفها ايضا بانها نمط من انماط الديمقراطية يتميز بعدـ االكتفاء باالغلبية كمعيار 6)
وحيد للحكم واضافة معيار اخر ىو التوافق الذي يتضمن اشراؾ األقليات ، ومن ثم فاف 

 (6)الديمقراطية التوافقية تمثل رؤية مستحدثة نابعة من جوىر الديمقراطية التمثيلية .

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، بغداد ، اربيل ، بيروت ، ترجمة : شاكر االنباري ، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد الرنت ليبهارت  (9)
 .5، ص 6117، 

 عصاـ شيحة ، الخبير السياسي والحقوقي ، متاح على الرابط :  (6)

www.alquds center.org/../1950        مساءاً 99الساعة. 



 

 الثانيالمطلب 

 الديمقراطية في النظاـ السياسي

 (أسس النظاـ السياسي الديمقراطي )

الديمقراطية نظاـ سياسي واجتماعي حيث الشعب ىو مصدر السيادة والسلطو فهو يحكم     
نفسو عن طريق ممثلين عنو الديمقراطية تعني في االصل حكم الشعب لنفسو لكن كثيرًا ما يطلق 

الليبرالية النها النظاـ السائد للديمقراطية في دوؿ الغرب وكذلك في اللفظ على الديمقراطية 
العالم في القرف الحادي والعشرين وبهذا يكوف استخداـ لفظ الديمقراطية خلطًا شائعًا في 

 استخداـ المصطلح سواء في الغرب او في الشرؽ .

 ويمكن تلخيص خصائص الظاـ الديمقراطي بالنقاط التالية :

 ممثليو عن طريق انتخابات عامة . ينتخب الشعب 
  تمارس االغلبية المنتخبة الحكم ىذه االغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة ىي

 سياسية بالتعريف وليست عرقية او أثنية او دينية .
 . تصاف حقوؽ المعارضة 
  وحرية تصاف الحريات العامة للمجتمع منها حرية التعبير و حرية العقيدة وحرية االجتماع

 الصداقة .
 . وجود دولة القانوف التي تحتـر وتضمن حقوؽ المواطنين والمساواة بينهم 
 . الحد من سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات وآليات للدفاع عن المواطنين 
 لتشريعية والتنفيذية و القضائية .ضماف عدـ الجمع بين السلطات لثالث : ا 
 مواطنين يحترموف الدستور و يرجعوف الى ترسيخ مبدأ الدستورية اي اف السلطات و ال

 القضاء لحل الخالفات .

 



 

نقلت ىذه الخصائص في دستور ديمقراطي يعتبر بمثابة تعاقد بين المواطنين تتم مناقشتو بشكل 
علني وبحرية تامة ، ويتم اقرار من قبل جمعية تاسيسية منتضية من الشعب ويعرض نص الدستور 

 (9)عليو في استفتاء عاـ . 

 لكن ما ىي االسس التي يقـو عليها النظاـ الديمقراطي ؟

االساس الديمقراطي األوؿ ىو مبدأ السيادة للشعب . وقد يبدو ىذا المبدأ بديهيا باعتبار اف     
احد التعريفات الذائعة للديمقراطية التي تنسب الى ) إبراىاـ لينكولن ( أنها ىي حكومة الشعب 

االساس الثاني من اسس الديمقراطية اف ، الح الشعب التي يؤسسها الشعب وتعمل لص
على رضا المحكومين ، وىذا االساس ىو في الواقع لب مسألة  الحكومات ينبغي اف تتشكل بناءً 

شرعية النظم السياسية . فالنظاـ السياسي الذي يتمتع بالشرعية ، ىو بكل بساطة النظاـ الذي 
 يناؿ رضا غالبية المواطنين . 

ولو انتقلنا الى االساس الثالث من اسس الديمقراطيو وىو تطبيق حكم االغلبية وعن طريق 
ونصل بعد ذلك الى االساس الرابع من اسس الديمقراطيو وىو ضرورة احتراـ حقوؽ  ،االجماع 

 االقليات . 
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، 93/6/6199،  ملتقى ابن خلدوف للعلـو والفلسفة واالدب،/اسس النظاـ الديمقراطي /ابن خلدوف ، ( 9)
 http://ar.wikipedia.org/wiki/php?arricleمتاح على الرابط 

http://ar.wikipedia.org/wiki/php?arricle


 ميزات للنظاـ الديمقراطي  اما

ك المجتمعات االنسانية . فهي أرضية خصبة لكي يعي الناس ير حتللديمقراطية قوة ىائلة في    
 وحقوقهم و واجباتهم وتحقيق مصيرىم .مكانتهم 

 مشتركا لكافة المواطنين . تجعل من الحرية عامالً  .9
 تقوي قناعة المواطنين لتفعيلها والدفاع عنها والزاـ الحكاـ بها . .6
 ترفع الخوؼ عن قلوب الناس بسبب وعيهم بحقوقهم ومراقبتهم للحكاـ . .3
 وسلوكم االجتماعي . ترسخ كرامة الناس وتنمي استقالليتهم ونضوج تفكيرىم .4
 توجد توازناً بين الحكومة والمعارضة . .5
 تفتح مجاالً واسعا للجميع للنقاش الحر واالتجاه الى العقل واقناع االخر . .6
 تفتح افاقاً جديداً لالبداع في كثير من المجاالت اليجاد حلوؿ اكثر مالئمة . .7
 تدير الصراع السياسي واالجتماعي بشكل سلمي . .8
 واضحة لتطبيق مفهـو السلطة وممارستها في كافة مستويات العالقة االنسانية.توجد آلية  .9
 (9)تجعل من الشعب في نفس الوقت حاكم ومحكـو . .91
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 ابن خلدوف ، مصدر سبق ذكره ، متاح على الرابط : ( 9)
iclehttp://ar.wikipedia.org/wiki/php?art. 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/php?article
http://ar.wikipedia.org/wiki/php?article


في الواقع الحاضر ، و تتنوع مفاىيمو و تطبيقاتو و وأف الديمقراطية نموذج مثالي يصعب تطبيقو 
) أبراىاـ ال يكفي اف نقوؿ انو )حكم الشعب بالشعب وللشعب ( كما فعل الرئيس االمريكي 

العادلة من لينكولن ( ، او ما جاء في وثيقة االستقالؿ االمريكي من اف الحكومات تستمد قوتها 
موافقة المحكومين ، او انها النظاـ السياسي الذي تتوفر فيو فرص المشاركة الشعبية في صنع 
القرارات . اضافة الى ذلك البد من اف تشمل الديمقراطية في صلب تحديداتها حقوؽ حرية 

 التعبير والتنظيم السياسي .

نين تسنها الجماعة نفسها ، والمشاركة في والمعارضة ، واالقتراعات العادلة و النزيهو واعتماد قوا
صنع القرار و تكافؤ الفرص ، والمساواة اماـ القانوف والسعي الى تحقيق المصالح الخاصة في 

 (9)إطار المصلحة العامة ، وليس على حسابها .

العملية الديمقراطية ، اضافة الى الثقافة وكنتيجة للحقوؽ المطلوبة على نمو متأصل الغراض 
اسية ومجاؿ اوسع للحرية الشخصية المرتبطة بهذه العملية ، تميل الديمقراطية الى توفير السي

 (6)مجاؿ اوسع للحرية الشخصية فما ال يمكن الي نظاـ حكم اخر اف يعد بتوفيره .
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 .577، ص 6119، بيروت ،6د. حليم بركات ، المجتمع العربي المعاصر ، ط (9)

، 6115روبرت داؿ ، الديمقراطية ونقادىا ، الطبعة الثانية ، عماف ، دار الفارس للنشر و التوزيع ،  (6)
 .953ص

 



 المبحث الثاني

 المطلب األوؿ

 التطور التأريخي للديمقراطية

أف الصورة األولى للديمقراطية أوؿ ما ظهرت في المدف األغريقية القديمة حيث مارست       
طبقة المواطنين االحرار السلطة مباشرة . ولفظ الديمقراطية كما اشرنا سابقا بتكوف من شقين 

شعوب باللغة اليونانية القديمة واذا كانت الديمقراطية من االىداؼ والغايات والتي تسعى اليها ال
في العصر الحديث للتعبير عن سيادتها وكفالة الحقوؽ والحريات المتعلقة باألفراد إال اف جذور 
ىذه الديمقراطية انما ترجع الى الماضي البعيد حيث الحضارتين االغريقية و الرومانية . واف كنا 

الشريعة نعود بهذا التاريخ الى تاريخ بزوغ فجر الحضارة والشريعة االسالمية حيث طبقت 
االسالمية ارقى واسمى صور الديمقراطية . فلم تكن ىذه الشريعة تقصر ممارسة الديمقراطية على 
المواطنين االحرار كما كاف عليو الحاؿ في ظل الحضارتين االغريقية والرومانية بل ساوت بين  

مقراطية بمعناىا اما الدي ،سود  ـفي ممارستها ايا كانوا سواء عبيد اـ احرار بيض اكافة االفراد 
الحديث فقد ظهرت في اوربا الغربية ولهذا اطلق عليها بالديمقراطية المعاصرة الغربية أو 

  (9)التقليدية.
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ؿ أمين زين الدين ، أزمة الديمقراطية المعاصرة للدولة المؤسساتية  في منظور الشريعة االسالمية ، دار بال  (9)
 .619، ص 6196الفكر الجامعي ،



 –خاصة النساء  –اعاد التوسع في حق االنتخاب  9949حتى  9911وخالؿ نصف القرف من 
ة االمريكية وكندا . و استمرت اوروبا عددا من الديمقراطيات القديمة ، بما فيها الواليات المتحد

واالمريكيتاف في شغل خارطة اقامة الديمقراطية ولكننا رأينا الديمقراطية تتحرؾ شرقا وجنوبا ضمن 
اوربا وتتسع في مداىا ضمن اميركا الالتينية ، حتى اننا نرى ومضات من اقامة الديمقراطية في 

على شكل موجات ، قادت الموجة االولى منها حلت الديمقراطية  9851الياباف ومصر  . ومنذ 
. ثم بدأت امريكا الالتينية بعد  9949و  9911اوربا الغربية لتعود وتنظم الى الموجة الثانية بين 

 (9)ذلك موجة ثالثة ، عندما بدأت اسيا و افريقيا بالتحرؾ نحو الديمقراطية.
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 . 86-89،ص  6191تشارلز تيللي ، الديمقراطية ، الطبعة االولى ، بيروت ،  (9)

 



 : مراحل تطور الديمقراطية ثانياً 

مرت الديمقراطية من خالؿ مسيرة تطورىا الطويلة بمراحل عدة وكاف لقدماء اليوناف االثر     
 واعدىا االساسية تم انتقلت عنهم البلداف االخرى وىذه المراحل ىي : الرائد في ارساء ق

المرحلة اليونانية : بدأت في اليوناف في القرف الخامس قبل الميالد اذ اخذ االثنيوف  .9
 (9)بنظاـ الحكومة الشعبية لمدة قرنين حتى انهيارىا على يد المقدونين.

 ديمقراطية المدف :تتكوف من : .6
: اف الشرائع االسبارطية كانت مثار للجدؿ بين العلماء و المؤرخين  أواًل : إسبارطة

في التاريخ ، واف ىذه الشرائع كانت مجموعة من لغرابتها و قسوتها ألنها ابغض الشرائع 
العادات و التقاليد طبقت على شكل قوانين واعراؼ اجتماعية سميت بأسم الرجل الذي 

دينة اسبارطة رجل اسمو ) ليقورغ( و كانت جمعها و اخرجها واف الذي وضع شرائع م
الملكية االسبارطية ملكية ثنائية يحكمها ملكاف في آف واحد و سلطاتها محدودة غير 

         (6) مطلقة .
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حامد حمزة محمد ، الديمقراطية من الفكر الى التطبيق ، مجلة الدراسات السياسية ، العدد  ..د(9)

 .69، ص 6191، قسم الدراسات السياسية ، بيت الحكمة ، 95
وؿ ديورانت ، قصة الحضارة ، المجلد الثالث ، الجزء السادس ، حياة اليوناف ، ترجمة محمد ( 6)

    .947، ص6119االسرة ، القاىرة ، بدراف و زكي نجيب محمود ، مكتبة 



 -أثينػػػػػػػػػػػػا : : اً ػػػػػثاني
  

كانت الديمقراطية في المدف اليونانية تعني سيادة القوانين التي ارتضاىا الشعب       
لنفسو . و أف جميع المواطنين وعليهم واجب ممارسة الديمقراطية من خالؿ الجمعية 

كما اف للديمقراطية اثرًا فاعال في سيادة الروح العلمية و   ،التي ىي مصدر السلطات 
 (9)الفلسفية و االدبية الي مجتمع . 

الرومانية : لقد عرفت روما الديمقراطية في لجانها الشعبية وعندما اسس الروماف  ةالمرحل -3
ـ( اشترؾ في حكمها العبيد المحرروف ، وتم استبداؿ مجلس 396اوؿ جمهورية لهم عاـ )

لشيوخ واالشراؼ بمجلس ديمقراطي واحد للعامة فيو وفق االشراؼ على سياسة الدولة . ا
واقتصرت الديمقراطية الرومانية في ادارة شؤوف الحكم على بعض الطبقات واىملت بقية ابناء 
الشعب مما ادى ذلك الى اف تكوف الحكومة التي يفترض اف تمثل الشعب غير ديمقراطية الف 

 النيابي لم يكونوا منتضبين من قبل الشعب . المجلس  ممثلي الشعب في

العصر الوسيط : لم يكن العصر الوسيط بيئة صالحة لتطبيق مبادئ الديمقراطية بسبب ىيمنة  -4
وسيادة االستبداد و نظرية الحق اإللهي فبدأ الملك يستمد سلطتو من اهلل واصبح كل تمرد يقـو 

 منلى اهلل . وعلى الرغم من امتداد العصور الوسطى ألكثر بو الفرد او الجماعة انما ىو تمرد ع
د من سلطاف حعشرة قروف و ظهور اتجاىات فلسفية خاصة بهذا العصر فأنو تميز بانعداـ قانوف ي

من ابرز فالسفة العصر  (االكويني ستوما)و  (اوغسطيق)الحكومة وسيطرتها ويعد القديس 
و ال اثر للديمقراطية في افكارىم او في افكار العصر الوسيط لكنهم كانوا يؤيدوف سلطة الكنيسة 

 (6)الوسيط .
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، 9956ليالند دوايت بولديف ، الديمقراطية امل االنسانية االكبر ، ترجمة يوسف الخاؿ ، بيروت ، ( 9)
 .46ص

 .36، ص9956عطا بكري ، الديمقراطية في التكوين ، بيروت ، ( 6)



العصر الحديث  : في مجاؿ التطبيق السياسي حققت التجربة البرلمانية و السياسية في  -5
عن طريق الديمقراطية ، فقد تأثرت السلطة السياسية البريطانية و  ةالحديث انتصارات مهم العصر

الفرنسية بتلك التيارات الفكرية . كما اف الديمقراطية خطت خطوات مهمة اخرى خاصة في اوربا 
حيث انطلقت منذ العقود االولى من القرف التاسع عشر في بريطانيا حركة واسعة تطالب بتطوير 

 نظم الديمقراطية و توسيع قاعدة التمثيل الشعبي عن طريق االصالح البرلماني .ال

 أنواع الديمقراطية://  ثالثاً 

الديمقراطية المباشرة : حيث يمارس فيها الشعب بنفسو مهاـ سن التشريعات و  .9
القياـ بمهاـ السلط التنفيذية من تعيين للموظفين المكلفين بتطبيق اقرارات 
التشريعية ومن اصدار لالحكاـ ويأخذ ىذا المثاؿ اصولو التاريخية من نظاـ الدولة 

ظاـ الى حكم الذكور العقالء من المدينة عند قدماء االغريق حيث استند الن
المواطنين . و اما الذين كانوا يجتمعوف في ساحة المدينة فيناقشوف بشكل حر 
ومفتوح كل القضايا التي تهم الجسم االجتماعي و مع اف ىذا المعنى ىو اقرب 
المعاني الى مفهـو الديمقراطي و لكنو يستعصي على المجتمعات الكبيرة من ناحية  

ثنى النساء و غير المواطنين مثل العبيد و الفقراء من عملية الحكم اي كما انو است
 غالبية السكاف البالغين . 

الديمقراطية شبو المباشرة : حيث ينتخب الشعب نوابا لمناقشة القضايا و القوانين  .6
العامة و ليست التشريعات شأنها و ليعين السلطة التنفيذية و يحاسبها على اعمالها 

رط احتفاظ جسم المواطنين بحق تقرير المسائل الرئيسية فيقرىا و لكن على ش
 الشعب بنفسو عن طريق االستفتاء . 

الديمقراطية التمثيلية : حيث ينتدب الشعب النواب لممارسة السلطة بإسمو بدوف  .3
 (9)تحفظ عدا احتراـ الدستور و دورية االنتخابات .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .756د.عبد الوىاب الكيالي ، الموسوعة السياسية ، بيروت ، عماف ، دار الفارس للنشر و التوزيع، ص( 9)



 المطلب الثاني
 الديمقراطية التوافقية في العالم العربي

 تعد لبناف من ابرز دوؿ المنطقة التي تمارس الديمقراطية التوافقية في نظامها السياسي .    
في المجتمع العربي تكاد تكوف معدومة وتفتقر المجتمعات العربية الى واف مسألة الديمقراطية 

تطبيق النظاـ الديمقراطي في نظامها السياسي فهناؾ نظم ملكية غير دستورية كالمملكة العربية 
 السعودية وىناؾ ملكيات دستورية كالبحرين و الكويت و المملكة االردنية .

 تطبيق النظاـ الديمقراطي و ىي ممارسة حديثة العهد . متاحداث ثورة فبراير  وبعداما في مصر 
القائمة بذاتها . و الطوائف الكبرى ىي  ددي ذو عدد كبير من الفئات الدينلبناف مجتمع تع

بالمئة من السكاف في اواسط الخمسينيات ( المسلموف السنة حوالي 31المسيحيوف حواؿ )
و تتساوى بالمئة (  99بالمئة ( و الرـو واالثوذكس ) 98بالمئة ( المسلموف الشيعة ) 61)

ينية االيديولوجية في مجموعتنا الطوائف ويمكن تشبيو الطوائف اللبنانية بالفئات الد
الديمقراطيات التوافقية االوربية . وقد طبق الرئيس شارؿ حلو صفة العائالت الروحية في اوؿ 

، على تركيبة المجتمع اللبناني ، ظلت لبناف ديمقراطية منذ 9964خطاب رئاسي لو سنة 
ضى الميثاؽ فقد ق9975التي اندلعت سنة  ،حتى الحرب االىلية الدامية 9943استقاللها سنة 

الوطني غير الرسمي وغير المكتوب الذي عقد اياـ االستقالؿ بالحكم من خالؿ ائتالؼ واسع 
من اصحاب المناصب العليا في ما وصف بنظاـ شبو رئاسي . رئيس ماروني للجمهورية ، رئيس 

التي تتمثل فيها الطوائف ايضا  ةسني للحكومة ، رئيس شيعي لمجلس النواب ، وكانت الحكوم
تمثيال نسبيا جزء من االئتالؼ الواسع الحاكم . رئيسا للجمهورية ينتخب باكثرية نيابية وكانت 
االنتخابات النيابية تجري وفقا للتعددية و نظاـ تعدد االعضاء الدائرة االنتخابية . ويجب الحكم 

الثين سنة رضيا الكثر من ثمعلى اداء الديمقراطية التوافقية في لبناف بانو على وجو االجماؿ 
غير المرنو للمبادئ التوافقية . واف النعيينات الطائفية في  ؤسسةموطن ضعفها تمثل في الم

 9936المناصب العليا و النسبية االنتخابية اللتين ميزتا الطوائف التي كانت اكثرية في احصاء 
لح ، عجزتا عن السماح بالتكيف السلس مع فقداف المسيحين تدريجيا وضع االكثرية لصا



تعرض البلد النفجار  9975المسلمين وفي مجاالت اخرى كاف ثمة ميل الى الجمود قبل عاـ 
 الصراع االىلي عدة مرات ولكنو تمكن من البقاء بالرغم من اف ذلك ابقى الضرر محدوداً.

كانت حسب وصف بعض المراقبين حربا   9975من ذلك اف الحرب االىلية التي اندلعت سن 
ة استثنائية واذ ما قورف النظاـ التوافقي اللبناني بالفورات الثورية المتكررة التي اىلية سلمية بصور 

وب مؤسساتو التوافقي فقد سجل شهدتها بلداف اخرى في الشرؽ االوسط وعلى الرغم من عي
 (9)ا قياسا الفتا في االستقرار الديمقراطي . رقم
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 المطلب الثالث :
 الديمقراطية التوافقية في العراؽ

 اواًل: معنى التوافقية
عند الحديث عن الديمقراطية التوافقية نجد اف المرتكز االساس لها ىو مبدأ التوافق و     

التوافق يعني التكيف و وقائع الوضع السياسي و االلتقاء بالمعارضين في منتصف الطريق و تعزيز 
العاـ بالتضحية ببعض المطالب و االيثارات الشخصية و يرتبط ايضا بقيم الحكمة و  خيرال

 التسامح الليبرالية. 
فالديمقراطية التوافقية تجمع بين مقتضيات الديمقراطية من جهة و مقتضيات التوافق من جهة 

عية المختلفة اخرى ، ولكن التوافق بين من ؟.. انو يعني التوافق بين  ممثلي المكونات االجتما
تلك المكونات المتصارعة والتي تبحث عن دور سياسي لها و تصر على تأكيد ىويتها المستقلة 

يكوف مجتمع غير متجانس ثقافيا ، ومتصارع ، فالمجتمع الذي يطبق الديمقراطية التوافقية 
 احد و  رأي الكاتباجتماعيا . وتشتد عدـ الثقة بين مكوناتو ومثل ىذا المجتمع يواجو حسب 

 من ثالث حلوؿ للمشكلة السياسية :
األوؿ : اعتماد الحل التوافقي الذي يقبل باالنقسامات التعددية باعتبارىا البنات السياسية لبناء 

 نظاـ ديمقراطي مستقر .
الثاني : ازالة الطابع التعددي للمجتمع و تقليصو بصورة جوىرية عبر االستيعاب لكافة مكوناتو 

 ثقافيا وامكانية نجاح ىذا الحل ضئيلة على المدى القصير . لخلق مجتمع متجانس
الثالث : تقليص التعدد عبر تقسيم الدولة الى دولتين متجانسة او اكثر . و ىو الحل الذي 

 يرفضو كثير من المواطنين الحريصين على وحدة الدولة .
في مجتمع السلطة  ويمكن اف نلخص القوؿ باف الديمقراطية التوافقية ىي آلية سلمية لتداوؿ

متعدد يواجو خطر خطر االنقساـ بسبب تطرؼ مكوناتو االجتماعية وعدـ ثقتها بعضها بابعض 
 االخر . 

 
 



 
 أستنادا الى ما تقدـ يمكن تحديد خصائص الديمقراطية التوافقية بأنها : 

 آلية سلمية لتداوؿ السلطة. .9
 تطبق ىذه االلية في مجتمع متنوع ومتصارع . .6
 كة السياسية على مستوى المكونات و مستوى الشعب بشكل عاـ .تشجع المشار  .3
 تستند في اختيار الحكاـ الى قاعدة التمثيل العرقي او الديني او الطائفي . .4
خضوع السلطة للمراقبة والمحاسبة من قبل الناخبين على مستوى المكونات بشكل  .5

 اساس .
نخب مستعدين لتقديم اتخاذ القرارات يرتكز الى اسلوب الصفة السياسية بين قادة   .6

 التنازالت و القبوؿ بالحلوؿ الوسط . 
التوتر بين المكونات االجتماعية و اعادة  تخفيفتحقيق االستقرار السياسي من خالؿ  .7

 (9)الثقة بينها . 
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الواقع العراقي ، مجلة الفرات ، العدد  تخالد عليوي العراداوي ، الفدرالية و الديمقراطية التوافقية و مطيا ( 9)
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 نشأة الديمقراطية التوافقية  -:ثانيا

مثل بلجيكا ، ىولندا  ة ،غربيال قراطية التوافقية في بلداف اوربااوؿ مساعي بناء الديم نشات
،سويسرا ، والنمسا ولم تصدر ىذه المساعي عن اي نظرية مسبقة بل كانت وليده حاجات عملية 
في مجتمعات منقسمة اي غير متجانسة من الناحية القومية او الدينية .اف الديمقراطية التوافقية 

ست مجرد ظاىرة تستحق لم تكن سوى مرحلة عابرة في تطور ىذة البلداف االربعة، إال انها لي
وقد قدمت أمثلة االنتباة ألىميتها التاريخية فحسب.فهي تمتلك أىميتها على الصعيد العالمي 

ملموسة لقدرتها وصالحياتها .على اف تكوف نظاماً مستقراً وفعااًل للحكم في المجتمعات التعددية 
ية االنقسامات القطاعية المعروؼ أف المجتمع المتعدد ىو المجتمع المقسم وفقا لما يطلق عل

واالنقسامات القطاعية يمكن اف تكوف ذات طبيعة دينية ايدلوجية ،ثقافية،عرقية ، اؤ اثنية ويستمد 
النمط التوافقي فأف الديمقراطية اىميتة كنموذج عملي ملموس من المساىمات التي يقدمها لفهم 

الديمقراطية التوافقية منها  لالديمواطيات الغربية وىناؾ مفاىيم ذات صلة تعمق فهم و تحلي
تداخلة والمتشابكة واالنظمة الحزبية وفصل السلطات والتنمية السياسية ويجب أف العضويات الم

نفسر االستقرار السياسي من الديمقراطيات التوافقية اعتمادًا على عالقتها بعامل اضافي ىو 
القطاعية او الثقافية الفرعية على الذي يتغطى االنقسامات  (9)تعاوف زعماء الجماعات المختلفة.

مستوى الجماىير بداًل من حشر عالقتها بمتغير اخر ىو الثقافة السياسية ولهذا السبب كانت 
ة في على قدر من االىمية بالنسبة الى المجتمعات التعدديتجربة الديمقراطيات التوافقية االوربية 

، بل على الرغم من ا تعددية بصورة ملطفة ال الف مجتمعاته مستقرة العالم الثالث فهي مجتمعات
 االنقسامات القطاعية العميقة في مجتمعاتها.
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 .91-6، مصدر سبق ذكره ، ص ارنت ليبهارت (9)



الذي يتخطى االنقسامات القطاعية او الثقافية الفرعية على مستوى الجماىير بدال من حشر 
عالقتها بمتغير تفسيري اخر ىو الثقافة السياسية . ولهذا السبب كانت تجربة الديمقراطيات 
التوافقية االوربية على قدر من االىمية بالنسبة الى المجتمعات التعددية في العالم الثالث ، فهي 
مجتمعات مستقرة ال الف مجتمعاتها تعددية بصورة مطلقة ، بل على الرغم من االنقسامات 

 القطاعية العميقة في مجتمعاتها .

 أىمية الديمقراطية التوافقية 

اف السمة االساسية للديمقراطية التوافقية ىي اف الزعماء السياسين لكل قطاعات المجتمع     
التعددي يتعاونوف في ائتالؼ واسع لكم البلد . ونقدـ سويسرا و النمسا افظل مثلين على 

ففي السنوات االخيرة باتت الهيئة التنفيذية الفيدرالية الساعية ثل االئتالؼ الواسع في شكلو االم
االعضاء و المسماة بالمجلس السويسري الفيدرالي ، تتالف من اعضاء االحزاب االربعة بنسبة 
تتالئم مع قواىا االنتخابية : عضوين من الراديكاليين ، عضوين من االشتراكيين ، عضوين من 

ن حزب الفالحين ،  كما اف اعضاء المجلس السبعة يمثلوف مختلف الكاثوليك ، وعضو واحد م
. يـو صحح تمثيل 9959اللغات و االقاليم . غير اف ىذه الصيغة لم تنجز حتى عاـ 
 (9)االشتراكيين  باضافة ممثل ثاني لهذا الحزب في المجلس الفيدرالي .
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 .95مصدر سبق ذكره ، ص ، ارنت ليبهارت( 9)

 



 

 ثالثاً : الديمقراطية التوافقية في العراؽ

توافقية بسبب اف ظاىرة الديمقراطية حديثة العهد في العراؽ وتم تحويلها الى ديمقراطية     
النخب السياسية العراقية ، اال انو ال نستطيع اف ننكر مدى اىميتها للمجتمع العراقي لكونو 

على مسألة  6113، وقد التفت النخب السياسية العراقية بعد عاـ  مجتمعا غير متجانساً 
 ولتها الى ديمقراطية توافقية .حالديمقراطية ومدى تطبيقها و 

أخذ مفهـو الديمقراطية التوافقية في العراؽ بالتداوؿ بعد تغيير النظاـ السياسي الذي جرى في 
(اثر مرحلة االحتالؿ العسكري االمريكي لو واحث تغييرات عدة في 6113التاسع من نيساف 

المجتمع و الدولة اذ بدأ الحكم االمريكي المباشر بالجنراؿ المتقاعد )جي غارنر( الذي ترأس ) 
مكتب اعادة االعمار والمساعدات االنسانية (  واستمر في السلطة الى خمسة اسابيع من 

وكاف يسعى الى تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ولكنو فشل في  96/5/6113الى  9/4/6113
تم استبداؿ الحكم العسكري بحاكم مدني السفير )بوؿ بريمر(   96/5/6113مهمتو و في 

مجلس الحكم االنتقالي عن تأسيس  (بوؿ بريمر)لمؤقتة إذ اعلن الذي ترأس سلطة االئتالؼ ا
الذي مثل اوؿ مؤسسة تشريعية تنفيذية بعد تغيير النظاـ السياسي في  93/7/6113العراقي في 

 العراؽ .

( الصادر عن مجلس االمن الدولي 483 /قرار / 9 الفقرة/ )استمد مجلس الحكم شرعيتو من
شعب العراؽ " بمساعدة السلطة وبالعمل مع الممثل  و نصها " قياـ(66/5/6113 )في

الخارجي لالمم المتحدة بتكوين إدارة عراقية مؤقتة بوصفها إدارة انتقالية يسيرىا العراقيوف ، الى 
اف ينشا شعب العراؽ حكومة ممثلة لو معترفا بها دوليًا تتولى مسؤوليات السلطة و مع صدور 

للعراقيين بأف  لتثبتعليها انشاء ادارة عراقية مؤقتة بسرعة  القرار وجدت االدار االمريكية باف
سلطة االئتالؼ جادة بشأف االصالح السياسي و منحهم مسؤولية مبكرة عن حكم نفسهم ولكن 

مجلس القيادة  (بريمر)يجب اف تكوف االدراة العراقية المؤقتة ممثلة للعراقيين كافة ، وعليو ابلغ 
قد حسم  (بريمر)العراقية عن ضرورة توسيع مجلسهم ليشمل جميع العراقيين و يبدو اف السفير 



أمر العراؽ السياسي و المؤسي بالتعاوف مع ممثل االمين العاـ لألمم المتحدة باعالنو عن تشكيل 
لو " و قد وصف بريمر تشكيل مجلس الحكم بقو  (93/7/6113 )مجلس الحكم العراقي في

ننتقل فيها معًا نحو ىدفنا المشترؾ بحكومة عراقية مجلس الحكم ىو الخطوة االولى في رحلة 
 تمثيلية و المجلس سيمنح بسلطة حقيقة و االئتالؼ مستعد للمساعدة باي طريقة و معاً سننجح"

بدأ مجلس الحكم بسلسلة من االجتماعات بحث خاللها النظاـ الداخلي للمجلس و االعداد 
ستور العراقي الدائم و تحديد عدد الوزراء و االتفاؽ على نظاـ الرئاسة التداولي و بعد شهر الد

ونصف على تأسيس مجلس الحكم قاـ المجلس بتشكيل اوؿ حكومة عراقية توافقية في 
لقد جاء في النظاـ الداخلي للمجلس انو ينتخب رئيس بين االعضاء البالغ عددىم  9/9/6113
كوف رئاسة المجلس دورية شهرية وحسب االحرؼ الهجائية السماء اعضائو ، ( عضوًا واف ت65)

( اعضاء من الكرد و 5( عضوًا من السنة و )5( عضوا من الشيعة و )93تمثل المجلس من )
عضوين من االقليات ) واحد تركماني واخر آشوري ( ىذه التشكيلة لمجلس الحكم دليل على 

 افقية .التأسيس الفعلي للديمقراطية التو 

عد مجلس الحكم البداية الفعلية للعملية الديمقراطية التوافقية اذ قاـ المجلس على اساس التمثل 
النسبي لكل الطوائف و القوميات واالدياف و القوى السياسية العراقية و استمر العمل بو ابتداء 

ابراىيم الجعفري مرورا بحكومة الدكتور  9/6/6114من حكومة الدكتور أياد عالوي المؤقتة في 
ثم اعقبتها الحكومة التوافقية برئاسة السيد نوري المالكي في  68/4/6115االنتقالية في 

ثم الحكومة الوطنية التوافقية الثانية التي تشكلت بعد االنتخابات البرلمانية لعاـ  61/5/6116
6191. 

ير من الغموض بين النظرية لقد رافقت التجربة التوافقية من قبل النخب السياسية العراقية الكث
والتطبيقية كونها ممارسة جديدة في الحياة السياسية وعلى كافة الصعد سواء كانت اجتماعية او 

تشكلت الحكومة العراقية وفقا للديمقراطية التوافقية  6115ثقافية او اقتصادية فنجد انتخابات 
كم و تهميش الكتل االخرى مهما  والتي في ظلها لم يكن بمقدور اي كتلة سياسية االنفراد بالح

كاف الطرؼ المنتصر انتخابيا اال اف التوافق السياسي طغى على االستحقاؽ االنتخابي الذي يعد 



المعيار الحقيقي للديمقراطية و ىي احدى المشكالت التي واجهها العراؽ بعد التحوؿ الذي 
 .6113جرى 

في قياـ الديمقراطية التوافقية في العراؽ و من ىنا البد من االشارة الى العوامل التي ساعدت 
 ومنها :

االغلبية و االقلية في العراؽ ثابتو و غير متغيرة على اسس طائفية ومذىبية و قومية و  .9
حتى جغرافية نقوؿ جغرافية ، الف الشماؿ الشرقي للعراؽ يقطنو اغلبية كوردية ، 

 سنية .والجنوب اغلبية شيعية ، والشماؿ الغربي و الوسط اغلبية 
صناع القرار السياسي في العراؽ يروف اف من الضروري اعتماد ىذا الشكل من  .6

 الديمقراطية ، النها ىي الكفيلة لتوحيد االطراؼ المتنازع عليها داخل العراؽ .
من ثالث او أربع فئات تمثل االطراؼ الرئيسية في ىذا المشهد السياسي  اكثروجود  .3

ئات بحيث تشعر كل فئة من الفئات بصعوبة التفرد و العراقي يؤدي الى تقارب ىذه الف
 (9)االستئثار بالسلطة.

االفتقار الى النخبة السياسية التي تؤمن بمبادئ المواطنة والدولة المدنية والتي تقود  .4
 البالد في الوقت الحاضر .
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مجلة الديمقراطي في العراؽ ، دراسة في الديمقراطية التوافقية ،  التحوؿ ن تركي عمير ، اشكالياتد. حس( 9)
 .6193،  614-934، ص 58ديالى للعلـو االنسانية العدد 



 

 المبحث الثالث

 تطبيق الديمقراطية في العراؽ

 المطلب األوؿ : الديمقراطية في العراؽ 

طبقا  3/5/9961الذي ورثو العراؽ عند االنتداب البريطاني في كاف النظاـ السياسي          
لمقررات ) ساف ريمو ( و معاىدة )سيفر( ، نوعا من الحكم الديمقراطي النيابي الذي حيث شكل 
البرلماف مؤسسة التمثيل الشعبي االولى مقابل ملك وراثي اخذ صورتو عن بريطانيا التي وعدت 

فيو وشهدت العقود الثالثة االولى بعد تأسيس الدولة العراقية  الديمقراطية سالعراؽ بتدعيم اس
تطورا ملحوظا في مجاؿ التعددية الحزبية حيث ظهرت بعض االحزاب و التنظيمات السرية التي 

 لعبيت دورا في تاريخ العراؽ المعاصر . 

،مجلس االمة وبرلماف  ومجلس االعياف (لقد تأسست بموجب الدستور االوؿ ) القانوف االساسي
ليشكال السلطة التشريعية في البلد خالؿ السنوات التاليو التي كانت الحياة السياسية مغطاة 

جرت  6113بغطاء دستوري ىو القانوف االساسي الذي اعتمد مبدأ فصل السلطات . وبعد عاـ 
بالنظاـ الديمقراطي البرلماني في تحوالت ىامة في بنية النظاـ السياسي الذي اتجو نحو االخذ 

 اطار فيدرالي .

مايلي ) جمهورية العراؽ دولة  6115( من الدستور الذي صدر عاـ 9فقد جاء في المادة )
 مستقلة ذات سيادة ، نظاـ الحكم فيها جمهوري نيابي )برلماني ( ديمقراطي إتحادي (.

 ( :6وجاء في المادة )

 الرسمي و ىو مصدر اساس للتشريع .اوالً : االسالـ دين الدولة 
 ال يجوز سن قانوف يتعارض مع ثوابت احكاـ االسالـ . - أ

 ال يجوز سن قانوف يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . - ب



 ال يجوز سن قانوف يتعارض مع الحقوؽ و الحريات االساسية الواردة في الدستور  - ت

 ( : 6وجاء في المادة )

 لوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في ىذا الدستور () يتم تداوؿ السلطة سلمياً ، عبر ا

وجاء في الباب الثاني ) الحقوؽ والحريات ( و الفصل االوؿ منها و الحقوؽ. واواًل :الحقوؽ 
 ( : 94المدنية و السياسية ضمن المادة )

اللوف  " العراقيوف متساووف اماـ القانوف دوف تميز بسبب الجنس والعرؽ  او القومية او االصل او
 او الدين او المذىب او المعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي و االجتماعي (.

( : ) لكل فرد الحق في الحياة واالمن و الحرية و ال يجوز الحرماف من 95وجاء في المادة )
ىذه الحقوؽ او تقييدىا اال وفقًا للقانوف ، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية ( وقد توالت 

اد التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين و تجعل من الدولة رقيبًا على تنفيذ ذلك بمالها المو 
 من سلطة ومن تشريعات تحافظ على حقوؽ كافة االطراؼ .

كما ضمن الدستور الحقوؽ المدنية والسياسية و االساسية فأكد اف للجميع الحق في الحياة 
فراد و حق الجميع نساءًا ورجااًل في حق المشاركة واالمن و الحرية و الخصوصية الشخصية لال

 ( 9)في الشؤوف العامة وممارسة حقوقهم السياسية بما فيها حق التصويت و االنتخاب و الترشيح .
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freedom and democracy – pdf . 



 

الدستور الحق في التزاـ المواطنين بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاىبهم او كما كفل 
معتقداتهم او اختياراتهم والحق ممارسة الشعائر الدينية ، حرية العبادة و حماية اماكنها و منح كل 

 فرد حرية الفكر و الضمير والعقيدة .

ب النواب الذين يقوموف بسن القوانين في وجاء في الباب الثالث : كيفية اختيار الحكومة و انتخا
البرلماف و تحديد المؤسسات التي تتولى حماية القوانين ومعاقبة المخالفين و بين مهمة البرلماف 

 في اصدار القوانين واتخاذ القرارات المهمة و اختيار رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء .

 ل من السلطة االتحادية و االقاليم .أما الباب الرابع : فقد ناقش اختصاصات و سلطات ك

أما الباب الخامس : ناقش موضوعات تنظيمية للنظاـ االتحادي في العراؽ ، والذي يتكوف من 
 عاصمة و اقاليم و محافظات ال مركزية و ادارات محلية .

أما الباب السادس : وضع اجراءات و توقيت وكيفية تغيير الدستور لضماف عدـ تعديل المبادئ 
ساسية و قد اكد الدستور و نص على موافقة الشعب العراقي ضرورية النقاذ الدستور خالؿ اال

 (9)إجراء استفتاء شعبي .
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 تقييم النظاـ الديمقراطي ، مصدر سبق ذكره ، .( 9)



 

 المطلب الثاني

 أسس تطبيق الديمقراطية في العراؽ

ىناؾ العديد من الكتابات و الدراسات العراقية و االجنبية التي تناولت بالدراسة و التحليل .     
قضية الديمقراطية و امكانيات تطبيقها على دوؿ العالم الثالث بعامة و الشرؽ االوسط على وجو 

 الخصوص .

ر الذي شهده من عاـ واحتل العراؽ حيزا كبيرًا من ىذا االىتماـ ، وال سيما بعد التحوؿ الكبي
و ما ترتب عليو من تغيرات شاملة طالت كل البنى االجتماعية و االقتصادية و السياسية  6113

، واالىم ىو تفكيك الدولة العراقية والعمل على اعادة بنائها على اسس جديدة ، تحمل 
ىنا أضحى اباف االحتالؿ البريطاني لو . من  9969مرتكزات غير تلك التي بنيت عليها عاـ 

تطبيقها ، واالىم الحديث عن امكانية تطبيق الديمقراطية او على اقل تقديرًا اختبار امكانية 
اضحى الحديث عن الديمقراطية في العراؽ مطلبًا شعبيًا قبل اف يكوف مطلبا سياسيًا رسميًا ، وقد 

تشكلت بعد توافقت ىذه الدعوات مع السيوؿ الجارفة من االحزاب و القوى السياسية التي 
التغير ، زعزز من ذلك مسعى الواليات المتحدة االمريكية الجاد والمعلق على تطبيق انموذجاً 

 ديمقراطياً في العراؽ ، السيما بعد الفشل الذي اصابها في ايجاد اسلحة دمار شاملة فيو.

عملية  ويبقى التساؤؿ المشروع حوؿ كيفية تطبيق الديمقراطية إذا ما علمنا اف الديمقراطية
مجتمعية بنائية تغييرية شاملة ، تحاوؿ اف تحرؾ الفكر من مرحلة القبوؿ و الخضوع التي سادت 

مؤسسية  ، اساسها فهم التعددية  –العراؽ لعقود طويلة الى مرحلة جديدة قوامها بناء عقالنية 
 االجتماعية .

 و من ىنا تثار عدة تساؤالت منها :

 قي لتطبيق الديمقراطية التوافقية ؟كيف تعامل السلوؾ السياسي العرا -

 و ما مستقبل الديمقراطية التوافقية في العراؽ ؟ -



لالجابة عن ىذه التساءالت و غيرىا تتطلب الدراسة من فرضية مفادىا ) اف العراؽ يمر االف 
بمرحلة انتقالية لم تتحدد بعد فيها معطيات الديمقراطية ، واف كاف السلوؾ السياسي العراقي ركن 

اغلب ممارسات الى ديمقراطية توافقية ، و اف الممارسة الديمقراطية في العراؽ ىي اقرب الى  في
 الديمقراطية غير المؤكدة ، والتي قد تنتج سلطة واقسى من سلطة انظمة الحكم الشمولي (. 

 وسوؼ نتناوؿ ىذه التساؤالت اعاله بشكل مفصل و كما يلي :

 واقع السلوؾ السياسي العراقي التوافقي  .9
الى يومنا ىذا يتضح اف  6113من خالؿ متابعة السلوؾ السياسي العراقي منذ عاـ    

النهج السياسي العراقي غير واضح من حيث آلية و ممارسة الديمقراطية الى الدرجة التي 
 -و المبررات االتيو:يصعب وصفو بأنو نهجاً ديمقراطياً توافقياً اـ دوف ذلك للمعطيات 

 الجانب الدستوري . -9
 اركاف الديمقراطية التوافقية في السلوؾ السياسي العراقي . -6
 فكرة التوافقية في السلوؾ السياسي العراقي . -3
 (9)غياب الثقة و التهميش في السياسة التوافقية العراقية . -4
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 الجانب الدستوري : -9
اف االشارة الى الديمقراطية في الدستور العراقي جاءت بعمومية مطلقة دوف اف تصدر او     

تصوغ اس و نوعية ىذه الديمقراطية ، االمر الذي ال يعطينا الحق في القوؿ باف الديمقراطية التي 
قرىا الدستور العراقي ىي الديمقراطية التوافقية ، كما اننا ال نستطيع انكارىا ، وىو ما يدفعنا ا

 (9)ضامين و مواد دستور االخرى لتقصي التوافقية العراقية . نحو البحث في م
 أركاف الديمقراطية التوافقية في السلوؾ السياسي العراقي . -6

الركن األوؿ : االئتالؼ الواسع : ينبغي اف تشكل النخب السياسية الممثلة لكل قطاعات     
المجتمع ائتالفًا واسعًا الدارة مؤسسات الدولة في مقدمتها المؤسسة التنفيذية . وىذا االئتالؼ 

 ينبغي اف يقـو على اساس التوافق على المسائل العامة والمصيرية . 
تو المتبادؿ : ينبغي اعتماد مبدأ الفيتو المتبادؿ الذي يوفر الحماية و الضماف الركن الثاني : الفي

 اعات المجتمع .لمصالح كل قط
الركن الثالث : النسبية :تقـو النسبية على عنصرين ىما :اما العنصر االوؿ فهو التوزيع العادؿ 

 ت .للوظائف العامة والموارد المائية. والعنصر الثاني  ىو صناعة القرارا
الركن الرابع: االستقالؿ القطاعي : يتصل ىذا االمر بمنح كل قطاع او مكوف اجتماعي او ثقافي 
او ما الى ذلك ، درجة من االستقاللية الذاتية الدارة شؤونو . و ينبغي اف يكوف للقطاعات 

 (6الصغيرة او المتاثر في عمـو الدولة تمثياًل حقيقياً ضمن مؤسسات الدولة المركزية .)
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 السلوؾ السياسي العراقيفكر الديمقراطية في  -3
الموجود في التعددية  ةراعيصالميوؿ الأف فكر جوىر الديمقراطية التوافقية تؤكد على اف         

االجتماعية يقابلها ميوؿ تعاونية على مستوى زعماء المجموعات المكونة لها ، واف من شأف 
شأف السلوؾ التعاوني  السلوؾ التعاوني على مستوى زعماء المجموعات المكونة لها واف من

النخبوي كبح جماح العنف المجتمعي لتحقيق االستقرار السياسي " . والمالحظ على السلوؾ 
السياسي للنخب السياسية العراقية ميوال صراعيا اعنف و اشد وقسوة من الميوؿ الصراعية في 

القادة  المجتمعات االجتماعية . فالنخب السياسية إال باستثناءات محدودة وكاف اغلب
السياسين مؤججين للميوؿ الصراعية االجتماعية الى درجة التي ذىب ضحيتها االؼ االبرياء من 
خالؿ االغتياالت و الحروب الطائفية ، بل اف ىناؾ ميوؿ تعاونية بين مكونات الشعب العراقي 

 فتت وشائح اجتماعية عريقة .
 ة غياب الثقة والتهميش في السياسة التوافقية العراقي -4

السياسية المختلفة و بغياب الثقة بين الكتل والقوى  6113تميزت السياسة العراقية بعد     
يعود السبب الرئيس في ذلك الى طبيعة القوى واالحزاب السياسية العراقية فهي لم تكن احزاب 
ممثلة لكل الشعب العراقي وانما ممثلة لطوائف و مكونات عرقية او طائفية تعاني من حالة 

حكومات السابقة ، فضال عن اختالؼ المصالح و القداف الثقة بينها بسبب السياسات ف
االيديولوجيات و ازداد االمر سوءًا مع لجوء القوى و االحزاب الكبيرة في تهميش االحزاب 
االخرى . وىو ما عبرت عنو مختلف القوى واالحزاب السياسية التي تشترؾ بالعملية السياسية 

بات قبل انسحاب القائمة العراقية و الجديدة اذ شهدت حكومة المالكي العديد من االنسحا
 .التيار الصدري و جبهة التوافق لفترة ثم عادت نتيجة شعورىا بالتهميش و االقضاء 

 
 
 
 
 



 " مستقبل الديمقراطية التوافقية "
اف الحديث عن مستقبل الديمقراطية عمومأ والتوافقية على وجو الخصوص في العراؽ امر    

موض ويعتريو العديد من الصعوبات فالتجربو الديمقراطيو العراقية مازاؿ يكتنفو الكثير من الغ
 تجربو حديثة 

 -واف نجاح واستمرار الديمقراطية التوافقية تحتاج الى مقومات عده :
توفر اركاف الديمقراطية التوافقية السالفة الذكر وىو امر ال يمكن وجوده في التجربة  -9

 العراقية.
 االجتماعية العراقية بالديمقراطية التوافقية .قناعة النخب السياسية و  -6
 توافر مقدار عاؿ من الثقة بين المكونات االجتماعية او قادتهم الرئيسيين . -3
 االستقرار السياسي و التقدـ االقتصادي . -4
 استيعاب كل او اغلب المكونات . -5
ع  و ال يمكن تجاىلو لكنو شأف واقاالقرار و االعتراؼ  بالتعددية الدينية او الطائفية كأمر    -6

 عابر ، اي تطبيق معادلة الوحدة و التوزيع . 
اف الديمقراطية التوافقية ليست من خصائص التطور المحلي او سمة من سمات الحركة  -7

السياسية واالجتماعية العراقية ، ونما ىي وليدة االحداث و االزمات التي تمر بها المجتمعات ، 
لذا ال يمكن اف تكوف حالة دائمة للعمل السياسي الجماعي ، بل ىي مناسبة للمرحلة التي تمر 

 (9)المجتمعات المأزوقة وتزوؿ بزواؿ المرحلة االزمة وعادة ما تكوف مرحلة انتقالية. بها 
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 أزمة النظاـ السياسي .. ومستقبل الديمقراطية في العراؽ
يعيش النظاـ السياسي العراقي أزمة شاملة في كافة الميادين السياسية و االجتماعية   

افرزت سلسلة من الصراعات السياسية بين االطراؼ القوى السياسية و  واالقتصادية ،
 نغالؽاالىتزازات االجتماعية آثار سلبية جسيمة على المجتمع العراقي ، باالضافة الى حالة اال

التكهن بمستقبل العراؽ السياسي الذي يتميز بها نظامو السياسي ، فمن الصعب جدا 
ديل الديمقراطي المنسجم مع تطلعات اوسع للطبقات و الفئات واالمكانات الملموسة القامة الب

االجتماعية العراقية . تتجلى ازمة النظاـ السياسي في العراؽ في ازدياد تمركز السلطة بيد 
 مجموعة و استمرار تنامي الصراعات السياسية بين اطرافها و التناقضات داخل الحكم عموماً .

ال تأتي بجديد حينما نقوؿ ونؤكد اف الفساد المالي و االداري المستشري في البلد و استخداـ 
الماؿ و الرشوة قد جر و يجر العراؽ الى نفق مظلم باالضافة الى الديماغوجيا وخاصة على 
صعيد االعالـ ..... فالمقصود بالديماغوجيا مجموعة االساليب التي يتبعها السياسيوف لخداع 

 سلطة و خدمة مصالحهم .لعب و إغراءه ظاىرياً للوصوؿ لالش
من ىذا المنطلق تصبح الدولة كابحة للديمقراطية و حامية لالستبداد و االمر يحدو كونو محاولة 

  (9)الشعار .النتزاع الشرعية السياسية عبر ديماغوجيا 

ت الديمقراطية فحولتها واف النخب السياسية التي تقود البلد في المرحلة الحالية ىي التي شوى
 الى توافقية واصبحت كافة االحزاب ممثلة بالسلطة وال تؤمن بالمعارضة 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رمزي أوراىا ، ازمة النظاـ السياسي ....... ومستقبل الديمقراطية في العراؽ ، متاح على الرابط :  (9)

www.zowaa.org/arabic/articles /art%20211112.htm. 



أف غياب عالقة التفاعل بين النظاـ السياسي و المجتمع المدني بفعل انعداـ المشاركة السياسية 
يفقتقد النظاـ النظاـ لشرعيتو السياسة و القانونية  وينعدـ االسقرار في البلد ، وىكذا نقف اماـ 

اسع بين سياسة الحكم من جهة و شاشكالية تعكس أزمة النظاـ السياسي المتجسد في الفراغ ال
المجتمع من جهة اخرى ، مما يعني تعطيل وظائف النظاـ السياسي  وأدوار مؤسساتو و مما 

لصالحو خاصو عندما اصبح يجعل من الدولة كيانا غربيا عن المجتمع مفترقا الية فاعليو ايجابية 
ىا نحن شهود عياف على حالة النظاـ السياسي القائم مستندًا الى احتكار السلطة و الثروة و 

القطيعة بين النظاـ السياسي و المجتمع . في ضوء ما سبق ذكره يمكننا الخروج من االزمة 
 السياسية الراىنة واف صح التعبير المأزؽ السياسي ؟

في نظري ىناؾ عدة صيغ ضمن ىذا السياؽ اقف عند اىمها و ىو المشروع الديمقراطي الذي 
جب العمل على تحقيقو على مستوى العراؽ ولكن قبل الحديث عن ىذا اراه بديال مناسبا وي

 .  ةديمقراطيال ةالمشروع سأقف عند موضوع
ومن المعروؼ اف الديمقراطية ضرورة تأريخية اجتماعية و قيمة انسانية كونها ) حكم الشعب 

ذ البداية  بالشعب لصالح الشعب ( كما اف الديمقراطية مسيرة طويلة و ليست نظامًا يولد من
كامال و من الجدير باالشارة ىنا اف الديمقراطية تواجو في مجتمعنا عقبات عديدة ، ابرزىا غياب 
التقاليد الديمقراطية في المجتمع من جهة ومستوى فهم و موقف القوى السياسية من جهة 

هميش اخرى ، مع ىذا اف نظاـ الحكم المعيق العتماد و تطور الديمقراطية و الذي اسفر عن ت
اعداد متزايدة من المواطنين نتيجة انشغالهم بهمـو العيش و الحياة اليومية و بالتالي ضعف 
اىتمامهم بالديمقراطية. اال اف ذلك ليس مبررًا للقبوؿ بغياب الديمقراطية و يبقى من الضروري 

ل دور وجود حركات سياسية و اجتماعية تعتمد الديمقراطية و تعمل على صيانتها من خالؿ تفعي
المجتمع المدني ال الديمقراطية الحقيقية يقترف بوجود مؤسسات المجتمع المدني و أف تحقيق 
الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي و ضرورة القوؿ اف الديمقراطية ضرورة ال غنى 
عنها الخراج العراؽ من المأزؽ الذي يعيشو ليس فقط لكونها االطار الالـز لتمكين افراد 

 المجتمع من ممارسة المواطنة من جهة ، و تمكين الحكاـ من الشرعية التي تبرر حكمهم من 
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 طي ، مصدر سبق ذكره .تقييم النظاـ الديمقرا( 9)



 الخاتمة 

العراؽ و المتمثلة بالتعدد االثني و الطائفي و  اف العملية السياسية في العراؽ و نتيجة الوضاع
الديني و السياسي والتحديات االمنية و السياسية استوجبت واقعيا اعتماد الديمقراطية التوافقية 
ذلك اف سياسة التوافق وفقا لرأي الباحثين فيها تسمح بالحفاظ على السلم المدني بين فئات 

ماء السياسيوف يلجؤوف الى ترتيبات توافقية من شأنها متميزة بقوة عن بعضها بعضا . فاف الزع
 تأمين حق النقض لكافة الثقافات الفرعية .

في ضوء معطيات الدراسة العلمية للموضوع من خالؿ استخداـ المنهج التحليلي و الوصفي 
 يمكن الخروج ياالستنتاجات االتية : 

ياسية وىذه بدورىا انتخبت غياب انتج المحاصصو الساف اعتماد الديمقراطية التوافقية  -9
المعارضة البرلمانية فاالحزاب و الكتل كل منها لها حصة في الحكومة ىذه التوافقية و 

اساسية تقف وراء عرقلة عمل البرلماف و افرزت  ضعف المحاصصة اضحت حالة فرضية و علة 
 الرقابة البرلمانيو التي اصبحت ايضا خاضعة لعملية التوافق السياسي .

تبنت العملية السياسية مبدأ الفيتو المتبادؿ و ىو احد اركاف الديمقراطية التوافقية  لحماية  -6
 مصالح الجماعات من قرارات االغلبية التي قد تؤثر على المصالح الحيوية لها .

مع كل االشكاليات التي افرزتها الديمقراطية في نموذجها العراقي فاف الزعماء العراقيوف  -3
 يلجؤوف الى ترتيبات توافقية .سيظلوف 
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  للدولو المؤسساتية ، منظور الشريعة بالؿ امين زين الدين ، أزمة الديمقراطية المعاصرة

 .6196االسالمية ، دار الفكر الجامعي ، 
 6191، بيروت ،  9تشارلز الزتيللي ، الديمقراطية ، ط . 
  د. حسن تركي عمير ، اشكاليات التحوؿ الديمقراطي في العراؽ ، دراسة الديمقراطية

 .6193،  التوافقية في جامعة ديالى ، كلية القانوف والعلـو السياسية
 6119، بيروت ،  6د. حليم بركات ، المجتمع العربي المعاصر ، ط. 
 مركز حمورابي  9د. طو حميد العنبكي ، النظم السياسية والدستورية المعاصرة ، ط ،

 .6193للبحوث والدراسات االستراتيجية ، 
 شر و د. عبد الوىاب الكيالي ، الموسوعة السياسية ، بيروت ، عماف ، دار الفارس للن

 التوزيع .
 عماف ، دار الفارس للنشر و التوزيع ،  6روبرت داؿ ، الديمقراطية و نقادىا ، ط ،

6115. 
  ، 9956عطا بكري ، الديمقراطية في التكوين ، بيروت. 
  مؤتمر السليمانية ، ثقافة االعنف في التعامل مع االخر ، بيت الحكمة ،  عمر عادؿ ،

 . 6118بغداد ، 
  الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ،ترجمة : شاكر االنباري، الرنت ليبهارات ،

 ،6117بغداد ، اربيل ، بيروت ، 
  ليالند دوايت بولدين ، الديمقراطية امل االنسانية االكبر، ترجمة يوسف الخاؿ ، بيروت
 ،9956 . 



 ي في ياسين محمود عبا بكر ، دور االنتخابات البرلمانية في عملية التحوؿ الديمقراط
 .6193، اربيل ، العراؽ ،  6113العراؽ بعد 

 :والصحف تالمجال

 9-  ، د. حامد حمزة محمد ، الديمقراطية من الفكر الى التطبيق ، مجلة الدراسات السياسية
 .6191، قسم الدراسات السياسية ، بيت الحكمة ، 95العدد 
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