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 ادلهخص:

التعرؼ عمى مستوى فاعميو التعدديو السياسيو الموزعو عمى )البيت بيتحدد اليدؼ االساس ليذه الدراسو 
الشيعي, البيت السني, والبيت الكردي( التي وقفت حائبل دوف تحقيؽ الديمقراطيو الحقيقيو ولجأت الى 

ومو االزمات المعقده التي يعيشيا في وجود وديم ديمقراطيو السمو الواحده التي ىمشت بقيو الفئات االجتماعيو
بياف مواطف ازمو التعدديو السياسيو )التوفؽ ) -. يتفرع مف ىذا اليدؼ مجموعو مف االىداؼ:المجتمع العراقي

والتعرؼ عمى دور  مف خبلؿ التنازالت( ومدى تأثيرىا عمى تحقيؽ العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي.
يؽ ازمو التنافس السياسي التي تسد الطريؽ اماـ ظيور توجيات سياسيو جديده الكتؿ واالحزاب السياسيو بتعم

ير الواقع يتغ يمكف التعرؼ عمى آليات التي مف خبللياالتي تعد بدورىا مف معوقات تحقيؽ الديمقراطيو. و 
ولو بأنيا محاالدراسو تكمف أىميو و  (.السياسي واالجتماعي المعاش بما يضمف تحقؽ العدالو االجتماعيو

التعدديو الديمقراطيو والعدالو االجتماعيو و طبيعو أزمو اىـ العوامؿ التي اسيمت في تشكيؿ لتشخيص عمميو 
في كونيا انتجت فشؿ النموذج الديموقراطي بياف مظاىرىا فضبل عف اىميتيا في السياسيو في العراؽ 

اما نوع الدراسو وصفيو تحميميو  و.تحقيؽ العدالو االجتماعيعف العجز الذي تمثؿ في في العراؽ التوافقي 
اف االزمات بالمجتمع العراقي ما ىي اال تعبير عف صراع ظاىر وتوصمت الباحثو لجممو مف االستنتاجات: 

تمثمت اىـ مبلمح االزمو السياسيو في المجتمع العراقي بانعداـ وجود  .او مضمر لئلرادات والقوى السياسيو
اغمب العراقييف الف اغمب مف تولى القياده عمى مدى السنوات السابقو لـ  القياده الوطنيو التي يتفؽ عمييا

اف أزمو التعدد في  .يراعي مصمحو الشعب بقدر االىتماـ بمصالحو, ومصالح الفئو الحزبيو التي ينتمي الييا
أزمو  المجتمع العراقي ناتجو عف التوجيات االنفصاليو التي جعمت المجتمع يعاني مف ضعؼ التجانس.

قفت التعدديو االجتماعيو حائبل دوف فقد و التعدديو االجتماعيو تكمف بأزمو اداره النظـ السياسيو ليذه التعدديو 
ازمو العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي ليست جديده بؿ تمتد جذورىا الى اوؿ مراحؿ تحقؽ الديمقراطيو. 

تأسيس الدولو العراقيو الحديثو لعبت المحاصصو الطائفيو دورىا االىـ في افراز نتائج وخيمو االمر الذي 
ؼ مف اىداؼ تحقيؽ جعؿ مف العدالو حمـ بعيد المناؿ. اف الحاجو إلى معالجو عدـ المساواه تعد اىـ ىد

تحقيؽ الوحده والتماسؾ الداخمي مرىوف لحد بعيد عمى القدره عمى االحتراـ لمتعدديو الفكريو واف العدالو. 
 .والسياسيو الموجوده بالفضاء االجتماعي والثقافي



 ادلمذيو

االنسانيو  االزمات بصوره عامو )سياسيو واجتماعيو واقتصاديو( قديمو قدـ التاريخ وجزء مف نسيج الحياه
وسمو مف سمات الحياه المعاصره في اي مجتمع, اال اف خطوره ىذه االزمات قد ازدادت. والمجتمع العراقي 

بات يعيش كـ ىائؿ مف التحديات والمشاكؿ عمى كافو  ٖٕٓٓيعاني مف ازمات متعدده ومتنوعو, فبعد عاـ 
منيا اذ تعد مف اىـ المشكبلت التي االصعده فكؿ تنظيـ ال ينجو مف تأثير االزمات خصوصا السياسيو 

تتعدد أبعادىا االجتماعيو فيي اكثر حده واشد خطرا عمى االمف االجتماعي لؤلفراد والجماعات واالمف 
 الوطني ايضا.

حاجو الشعوب لمحقوؽ المدنيو االشاره ل .عف التغيير السياسي واالجتماعيال بد اف يتضمف كؿ حديث 
بأشكالو االستغبلؿ الغاء )الحقيقيو( التي تحقؽ ديمقراطيو حقيقيو تيدؼ الى والسياسيو والدستوريو والتعدديو 

إال بإصبلح األوضاع  ويتطورال يمكف اف يكتمؿ البناء الديمقراطي اذ  وتحقيؽ العدالو االجتماعيو. المختمفو
اف تعمؿ يقتضي االمر ىذا . االقتصاديو واالجتماعيو والثقافيوضاع و بلح االوما ينتج عنو مف اصالسياسيو 

التعدديو السياسيو وفؽ سياقيا الطبيعي )التنافس مف اجؿ الوصوؿ الى اصوات الناخبيف( عف طريؽ البرامج 
يعات السياسيو والمنجزات التي يمكف اف تحققيا الشعوب مف التشريعات ال يتـ ذلؾ اال باالبتعاد عف تشر 

السمو الواحده التي يتـ اخفائيا عف المجتمع بسبب انعداـ وجود المعارضو السياسيو لمحكومو او لمكتؿ السائده 
في البرلماف. لما ليا مف اثار سمبيو كبيره جدا في توطيف ومأسسو الفساد باعتباره اىـ معوقات تحقيؽ العدالو 

و ال تتحقؽ عمى ارض الواقع لمجرد وجود احزاب مختمفو ىذه التعدديتجدر اإلشاره إلى أف االجتماعيو. مما 
او جماعات متنوعو ما دامت القرارات تتخذ بالتوافؽ عمى تقاسـ المصالح بيف فئات الطبقو السياسيو دوف اف 

  .تعتمد عمى التجاذب واإلصراربالمجتمع العراقي فالبيئو االجتماعيو يحصؿ المجتمع منيا عمى شيء. 

إلداره المكونات  ٕٜٔٔخطأ السياسات الحاكمو منذ تشكيؿ الدولو العراقيو الحديثو  ومرد ذلؾ كمو الى
التعدديو باتجاه السمـ المدني واالعتراؼ باآلخر  هالمختمفو في المجتمع, فمـ تتجو ىذه السياسات إلدار 

مف االنتماء الوطني , االمر الذي ادى الى احتماء االفراد بالطائفو والشريحو التي ينتمي الييا بدؿ  المختمؼ
. 



لذا فالتعدديو السياسيو بالمجتمع العراقي قد واجيت جممو مف التحديات واتسمت بالتنافر والصراعات 
اال اف اىميا وأكثرىا خطوره ىو انتاجيو الطبقو  والمنظمات. االحزاب بيف لمعبلقو طابعا التي اصبحت

مسمطو. اذ لالتي يتمسؾ بيا أصحابيا كوسيمو لموصوؿ ئليديولوجيات المترابطو المصالح لالسياسيو المتنوعو 
تصطدـ ىذه التطمعات بتيارات سياسيو واقتصاديو واجتماعيو تتولد نتيجو االستبعاد السياسي لمغالبيو 
المجتمعيو العتماد النخب السياسيو عمى اذكاء الطائفيو والقوميو في الحصوؿ عمى اصوات الناخبيف والعوده 

كؿ انتخابات وليس عمى البرامج السياسيو وىذا ما افقد المواطف العراقي بجدوى  الى سده الحكـ بعد
الديموقراطيو عكستيا البيئو السياسيو العامو التي حرصت فييا النخب السياسيو الحاكمو واالحزاب المرتبطو 

تشكيؿ الو بإعاده صبح المطالبتضوء الواقع التشريعي ففي  بيا عمى توظيفيا وفقًا لرغبتيا ومصالحيا الضيقو.
المشاركو السياسيو وضماف بمبنيو السياسيو مف خبلؿ االحتجاجات المطالبو بتأميف حقوؽ المواطنيف ل

االعتراؼ الفعاؿ بالتعدديو السياسيو )الحقيقيو( مف أجؿ التخمص مف احتكار السمطو مف قبؿ جماعو معينو 
يو لتحقيؽ ديمقراطيو السمو الواحده, لتصبح ىذ تعمؿ عمى تقديـ التنازالت او المجوء الى الضغوط الخارج

المطالبو بإلحاح قاعده الزمو ثقافيو تشكؾ في جدوى الديمقراطيو لعدـ احتراـ حقوؽ االنساف وقياـ الحكـ 
 الرشيد عف طريؽ األداء السياسي  الفعاؿ كطريؽ وحيد لمخروج مف المأزؽ الراىف .

مباحث, تناوؿ الفصؿ االوؿ االطار العاـ لمدراسو  تضمنت الدراسو الحاليو سبعو فصوؿ قسمت الى
تضمف المبحث االوؿ العناصر االساسيو لمدراسو والتي تمثمت بمشكمو الدراسو وتساؤالتيا واىداؼ الدراسو 
واىميو الدراسو والمنيج المستخدـ ونوع الدراسو فيما تناوؿ اما المبحث الثالث النظاـ الحزبي في العراؽ , اما 

ابع فقد تناوؿ التعدديو والديمقراطيو فقد تناوؿ المبحث االوؿ العبلقو بيف التعدديو االجتماعيو الفصؿ الر 
والديمقراطيو والمبحث الثاني التعدديو الثقافيو والديمقراطيو اما المبحث الثالث التعدديو السياسيو والديمقراطيو 

المبحث االوؿ ازمو التعدديو الثقافيو واليويات  , وتناوؿ الفصؿ الخامس ازمو التعدديو في العراؽ , فقد تناوؿ
, والمبحث الثاني ازمو التعدديو السياسيو اما المبحث الثالث ازمو الديمقراطيو , اما الفصؿ السادس فقد تناوؿ 
ازمو العدالو االجتماعيو تضمف المبحث االوؿ الفمسفو االجتماعيو ومبادئ العدالو في المجتمع العراقي 

اني السياسو االجتماعيو وازمو العدالو اما المبحث الثالث سبؿ تحقيؽ العدالو االجتماعيو وبناء والمبحث الث
القدرات )برنامج االسكوا( , اما الفصؿ السابع فقد تناوؿ مبلمح االزمو في المجتمع العراقي , تناوؿ المبحث 



تعدديو السياسيو والمبحث الثالث مبلمح االوؿ مبلمح ازمو التعدديو االجتماعيو والمبحث الثاني مبلمح ازمو ال
ازمو العدالو االجتماعيو والمبحث الرابع االستنتاجات والمقترحات , واخيرًا احتوت الدراسو عمى قائمو 
بالمصادر تضمنت الكتب العربيو والمترجمو والرسائؿ واالطاريح الجامعيو والدوريات والمجبلت والقوانيف 

 قع االلكترونيو والمصادر االجنبيو.والدساتير واالنترنيت والموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ادلجحث االًل: االعبس اننظشي نهذساعو
 اًالً: يشكهو انذساعو
. فكؿ ازمو فيو تأخذ في الغالب طابعيا المزمف ذا بعد تاريخي  المجتمع في العراؽ الحديث مجتمع مأزـو

راسػػخ. كمػػا لػػـ تكػػف أي مػػف ىػػذه االزمػػات نتػػاج مجتمعػػي فقػػط بػػؿ كػػاف معظميػػا نتػػاج عوامػػؿ سياسػػيو. عوامػػؿ 
قمنػا اف  افتعمتيا النظـ السياسيو التي سيطرت عمى الحكـ منذ تأسيس الدولو العراقيو الحديثو. وال نغالي اذا مػا

بعػػض ىػػذه الػػنظـ اعتمػػدت سياسػػيو االزمػػو فػػي الكثيػػر مػػف االحيػػاف لبسػػط نفوذىػػا المطمػػؽ مقابػػؿ مػػا يمكػػف اف 
 هلػـ تكػف وليػد المجتمػع فػي العػراؽ بصػوره عامػو زمػاتتتوقعو مػف الغميػاف الشػعبي الػرافض ليػذه السياسػات. فأ

تشػػػكمت عمػػػى اسػػػس اجتماعيػػػو وثقافيػػػو , ٖٕٓٓقبػػػؿ أحػػػداث  وتاريخيػػػالمتػػػدادات انيػػػا تعػػػود لبل, بػػػؿ الحاضػػػر
استثمرتيا النظـ السياسيو الحاكمو كاىـ مصدر لديمومو سيطرتيا عمى السمطو وحيازتيػا لمنفػوذ خصوصػا فػي 

 وأزمػو ثقػػلتتطػور الػػى , مختمػؼ القػوى المتناقضػػوبػػيف  والقيميػالصػػراعات  ومثمػػت بطبيعػالمرحمػو الديمقراطيػو. ت
لمػواطف فرصػو بنػاء ىويػو وطنيػو جامعػو بػذات الدرجػو التػي افقػدت المجتمػع المواطف والدولػو فقػد بسػببيا ابيف 

القػػدره عمػػى تحويػػؿ التعػػدد الوجػػودي الػػى تنػػوع اجتمػػاعي وثقػػافي يكػػوف اىػػـ مصػػادر الثػػراء االجتمػػاعي. تمثمػػت 
ىػػذه الرؤيػػا بتراكمػػات الماضػػي أي مػػا عايشػػو المجتمػػع العراقػػي مػػف اضػػطياد سياسػػي وقػػومي وطػػائفي ودينػػي 

 كبيره مف الشعب بظؿ االنظمو الحاكمو والمتسمطو عمى جميع الفئات المتعدده فيو والغيو لوجودىا.  لشرائح

عممػػت ىػػذه االزمػػات )ازمػػو العدالػػو وازمػػو التعػػدد االجتمػػاعي والسياسػػي( عمػػى ترسػػيخ التوجػػو االجتمػػاعي 
وف بػػػدال مػػػف االنتمػػػاء المعتمػػػد عمػػػى انسػػػحاب الشػػػعور بػػػاألمف والحمايػػػو اال مػػػف خػػػبلؿ تكػػػريس االنتمػػػاء لممكػػػ

االجتمػػاعي والػػوطني. الػػذي فقػػد بسػػبب فقػػداف التعػػارؼ والتواصػػؿ واالنػػدماج اذ لعبػػت الحكومػػات التػػي حاولػػت 
شخصػػػنو الدولػػػو عمػػػى اختبلفيػػػا عمػػػى اوتػػػار الطائفيػػػو والقوميػػػو والمذىبيػػػو وااليديولوجيػػػو. فألغػػػت بػػػذلؾ فاعميػػػو 

االندماج مف خبلؿ التعػايش والتسػامح( معتمػده عمػى القبضػو البلصؽ االجتماعي لمموزاييؾ العراقي )التكامؿ و 
 هالحديديو لمحفاظ عمى وجده مجتمػع ىػش. فمػـ تتوجػو الحكومػات الػى اعتمػاد اسػتراتيجيات موضػوعيو فػي إدار 

التعدديػػػو واالعتػػػراؼ بػػػاآلخر و التعػػػايش السػػػممي,  بػػػؿ احتكػػػار السػػػمطو بالتػػػالي قػػػد اختفػػػت مظػػػاىر التعدديػػػو 
فيو , االمر الذي ادى الى احتماء االفراد بالطائفو والشريحو التي ينتمػي الييػا بػدؿ مػف االنتمػاء السياسيو والثقا

 الوطني .



 وانذساع وثبنًٍب: أعئه
المجتمع العراقي ب والسياسياالجتماعيو و  والتعدديازمو مف تساؤؿ رئيسي ىو )ىؿ لعبت  وتنطمؽ الدراس 
 واالقتصاديياه المستو مما خمؽ ازمو العدالو االجتماعيو بمختمؼ  وحقيقيتوافقيو  وتحقؽ ديمقراطيغياب دورىا 

 ( ؟ووالثقافيواالجتماعيو 
    -وىي: ومف االسئم ومجموع تتفرع منو

ديمقراطيو بصورتيا التوافقيو ال و مف ازمو تقؼ حائبل يجابو تحقيؽالسياسي وىؿ تعاني التعددي .ٔ
 الموضوعيو 

 يو مف ازمو تقؼ حائبل دوف تحقيؽ وحده اجتماعيو.ىؿ تعاني التعدديو االجتماعيو الثقاف .ٕ
تقؼ حائبل بينيا وبيف تحققيا عمى  ومف ازم في المجتمع العراقي واالجتماعي وعدالىؿ تعاني ال .ٖ

 ؟المدييف القريب والبعيد
مف خبلؿ القضاء عمى التنافس  والتعددي ودورىا بتعميؽ ازم وىؿ لعبت الكتؿ واالحزاب السياسي  .ٗ

 ؟د مف المعوقات لتحقيؽ الديمقراطيو الحقيقيوالسياسي الذي يع
ير الواقع االجتماعي المعاش نحو تحقيؽ يتغيمكف التي مف خبلليا السياسيو ما ىي اىـ اآلليات   .٘
 ؟واالجتماعي والعدال

 وانذساع وثبنثًب: أىًٍ
 وأزم وطبيعاىـ العوامؿ التي اسيمت في تشكيؿ لتشخيص عمميو  وبأنيا محاولالدراسو  وتكمف أىمي

في كونيا بياف مظاىرىا فضؿ عف اىميتيا في في العراؽ  والسياسي والتعدديالديمقراطيو والعدالو االجتماعيو و 
. واالجتماعي وتحقيؽ العدالعف العجز الذي تمثؿ في في العراؽ التوافقي انتجت فشؿ النموذج الديموقراطي 

بالممارسو الديموقراطيو )صندوؽ االنتخاب( لتي احتكرت السمطو السياسيو فتقار الكتؿ واالحزاب انتيجو ال
التمييز االجتماعي والديني  هانتشار ظاىر . واىميو التعرؼ عمى عوامؿ وواالقتصادي والسياسي ولبرامج العممي

 . والسياسي وفي العممي واركالمجتمع مف المشب ومختمفو يحـر فئات ديموغرافيالذي المذىبي والعرقي و 
نتيجو البعيده المناؿ مف االمنيات اصبح اكتسب اىميتو مف انو  واالجتماعي والبحث عف العدالاف 
الفساد المالي  هظاىر التمايز والمشكبلت االجتماعيو تحتؿ استفحاؿ  واالجتماعي ؽار الفو وتعمؽ لظيور 
كما تكمف  .والعام والمصمححساب عمى فيو المرتبو االولى  والمكاسب الخاصعمى لحصوؿ واواالداري 



 ووتأثيرىا عمى عمميو تحقيؽ العدال والسياسي والتعددي والدراسات التي تتناوؿ ازم وفي قم وىذه الدراس واىمي
 .وحقيقي واال عف طريؽ ديمقراطي ياقيتحقيتـ التي ال يمكف اف  واالجتماعي

 وساثؼًب: اىذاف انذساع
الموزعو عمى )بيت  والسياسي ودديالتع و: التعرؼ عمى مستوى فاعمي من ىدف رئيس ىو والدراستنطمق 
 وولجأت الى ديمقراطي والحقيقي وسني, والبيت الكردي( التي وقفت حائبل دوف تحقيؽ الديمقراطيشيعي, بيت 

في وجود وديمومو االزمات المعقده التي يعيشيا المجتمع  والفئات االجتماعي والتي ىمشت بقي هالواحد والسم
 .العراقي

   -مف االىداؼ وكما يأتي: ويتفرع مف ىذا اليدؼ مجموع
رىا عمى تحقيؽ العدالو )التوفؽ مف خبلؿ التنازالت( ومدى تأثي والسياسي والتعددي وبياف مواطف ازم  -ٔ

 .العراؽفي المجتمع ب واالجتماعي
التنافس السياسي التي تسد الطريؽ اماـ ظيور  وبتعميؽ ازم وسياسيمعرفو دور كتؿ واالحزاب  -ٕ

 .والتي تعد بدورىا مف معوقات تحقيؽ الديمقراطي هجديد وتوجيات سياسي
ير الواقع السياسي واالجتماعي المعاش بما يتغ يمكفعف طريقيا التي السياسيو ليات معرفو اآل  -ٖ

 .وجتماعياال ويضمف تحقؽ العدال

 ينيح انذساعو  ثبينًب:
 . (ٔ)المنيج العممي ىو "وسيمو يمكف عف طريقيا التوصؿ لمحقيقو او مجموعو الحقائؽ باي موقؼ 

 بجمع الحقائؽ ومعمومات عف موضوع الدراسو. اعتمده الباحثو بيذه الدراسو عمى منيج وصفي تحميمي
 

 وانذساع عبثؼًب: نٌع
وصفيو تحميمو , فالدراسو الوصفيو تيدؼ لدراسو واقع ظاىره , كما يتـ التعبير تعد دراستنا الحاليو دراسو 

عنيا بالتعبير الكمي او الكيفي. فاف البحث الوصفي ييتـ بدراسو الظواىر واالحداث, كما ييتـ بالعبلقو بيف 
 . (ٔ)الظواىر الجاريو

                                                 

 



 
 ادلجحث انثبنً: يفبىٍى انذساعو

 متيٍذ:

لمجميع, بؿ انيا تختمؼ اواًل باختبلؼ الراصديف ليا , وثانيًا المتخصصيف فييا  واقع ليست بارزهالمفردات 
و ثالثًا المتعايشيف معيا ولذا فأف المفاىيـ تختمؼ مف باحث الى اخر واف المفاىيـ ىي عباره عف الصوره 

بحث, وىي االدراكيو والذىنيو لممشكمو عف طريؽ المبلحظو بالمشاركو ألكثر مف مؤشر مف واقع ميداف ال
ايضًا , ولمتخفيؼ مف االشكاليو ىذه برزت فكره التعاريؼ االجرائيو مف خبلؿ االعتماد عمى مؤشرات المجتمع 

.قد حظيت ىذه المفاىيـ باىتماـ عمماء االجتماع والسياسو ومختمؼ التخصصات  (ٕ)المقصود بالدراسو
يتـ االتفاؽ بينيـ عمى تعريؼ محدد ألي منيا ,   األخرى, عمى الرغـ مف االىتماـ الكبير ليذه المفاىيـ فأنو لـ

وعميو فيعد المفيوـ في الواقع تحديد مختصر لمجموعو مف الحقائؽ, وكما يمكف تحديد مفاىيـ الدراسو في 
 اآلتي:
 (sociological)السوسيولوجيا  -1
  (crisis)األزمو  -2
   (sociological crisis)سوسيولوجيا االزمو -3
  (pluralism)التعدديو  -4
 (political pluralism) التعدديو السياسيو  -5
 (Impactاألثر )  -6
 (  justiceالعدالو ) -7
 (social justiceالعدالو االجتماعيو) -8

  (sociological)انغٌعٌٍنٌخٍب -1

                                                                                                                                                             

 

 



( الذي Sociologicalاحد مفاىيـ عمـ االجتماع وتشير ترجمتو لممفيوـ االنكميزي ) السسيولوجيا ىو
العربيو يكتنفيا كثيرًا مف الغموض واالختبلؼ. اال انيا تشير الى حضور األنساؽ  الزالت ترجمتو الى المغو

القيميو لمفردات العمميو االجتماعيو في ذىف الفاعؿ االجتماعي الفردي اثناء الموقؼ التفاعمي بوصفيا احد 
مكونات البناء االجتماعي  مكوناتو. بجميع جوانبو السياسيو واالقتصاديو والتربويو واالسريو والدينيو )باعتبارىا

 . (ٔ) في جميع المجتمعات(
اما دوركيايـ  فيرى اف السسيولوجيا تعني معالجو المسألو االجتماعيو. فيعرفيا في كتابو قواعد المنيج    

في عمـ االجتماع باالعتماد عمى موضوع الدراسو الخاص بيا. المتمثؿ بالفعؿ االجتماعي عمى انيا اي 
 . (ٕ) لفعؿ لتثبيتو او لتغييره عمى اف يكوف المجتمع قادر عمى ممارسو اكراه خارجي عمى الفردطريقو لمقياـ با

 .   (ٖ)في عبلقتيا بالبنيو االجتماعيو وتعني السيسيولوجيا عند فيبر بدراسو افعاؿ االفراد 
االجتماعيو بما تتضمنو مف بأنيا نسؽ الذي تقـو عميو العمميو لسيسيولوجيا ونعني في دراستنا الحاليو با

 العوامؿ المؤلفو والمؤثره عمى سير التفاعؿ االجتماعي في الحياه االجتماعيو
  (crisis) األصيو-2

: اـز عمى يأـز , ازمًا وازومًا , فيو آـز , والمفعوؿ مأزوـ عميو , اـز ضاؽ واشتد قحطو ,  االزمو لغتاً 
 . (٘). وىي تعني الشده والقحط واـز عف الشيء امسؾ عنو(ٗ)قؿ خيره , أزمو )مفرد( شده وضيؽ , مشكمو

نقطو التحوؿ. فيي تعني وقتًا يتسـ بالخطوره والصعوبو تشير الى  (crisis) االزمو في المغو االنكميزيو  
والقمؽ عمى المستقبؿ ووجوب اتخاذ قرارًا محددًا, وىي ايضًا نقطو التحوؿ المفاجئ الذي يؤدي الى اوضاعًا 

 .غير مستقره بما ييدد البنيو االساسيو والمصالح 

                                                 

 
 
 
 
 



سر التي تنتجيا جممو مف الشروط. لتمثؿ ( فمسفيا الى حالو مف االختناؽ والعcrisisيشير مفيوـ االزمو )
حالو متقدمو مف االختبلؿ المؤقت في النظاـ الذي تتولد عنو في سياؽ التحوؿ والتطور ممكنات تعيد صياغو 

 . (ٔ)نظاـ لمعبلقات ضمف زمانيو مفتوحو عمى التحوؿ المتواصؿ

الحالي تخمؽ تصدعات  األزمو ايضا عمى أنيا لحظات متأصمو ومعقده في النظاـ االجتماعيتعرؼ 
يمكف استخداميا إليجاد فرص سياسيو لمعمؿ أو تحفز الحركو عمى االنفصاؿ عف النظاـ السائد. يتضمف فيـ 

( مجموعو مف األفكار فاألزمات متعدده ومتداخمو بتعدد مجاالتيا بالقضايا االقتصاديو crisisاألزمو )
يقاعات والحيويو والمناخيو والبيئيو والسياسيو واالجتماع يو. اف االزمو واحده ومتزامنو تحدث في أوقات وا 

متعدده. موجوده في نطاقات جغرافيو متعدده ايضا وليا خصائص معقده وفوضويو مثؿ المرونو والتقمب 
عند مطالعو التعريفات التي قدمت لمفيوـ االزمو في التخصصات المختمفو التي تـ تناوليا  .(ٕ)وعدـ اليقيف

 اف كؿ منيا يركز عمى جانب معيف.  مف عده جوانب نجد

تمثؿ أي اختبلؿ في الوضع االقتصادي بصوره عامو ونموه بصوره خاصو االزمو في عمم االقتصاد 
حدوث اختبلالت في التوازف بيف المدخبلت والمخرجات التي تنعكس سمبيًا عمى القطاع االقتصادي 

 والمجتمع.

تشير الى نوع مف التوتر والحيره  لدى المسؤوليف في داخؿ المؤسسو  االزمو في ميدان االداره والتنظيم
تؤثر بشكؿ مباشر عمى الجوانب االداريو واداء العامميف وكياف المؤسسو ككؿ بتأثيرىا في عبلقو المؤسسو 

 . (ٖ) بالجميور مف خبلؿ اىدافيا فتؤثر بذلؾ عمى استمراريو المؤسسو وبقائيا

و ىي كؿ حالو غير طبيعيو او غير مستقره تيدد األىداؼ االستراتيجيو لتكوف االزمو في ىذه الحال
 . (ٗ) لممنظمو أو سمعتيا أو قابميتيا لمتطبيؽ

                                                 

 
 

 
 



تعرؼ عمى انيا مجموعو المواقؼ الضاغطو التي تضعؼ قوى الفرد المنظمو االزمو في عمم النفس 
تفوؽ سرعو القدره عمى المواجيو ودفاعاتو لتصؿ بيا الى ادنى قدٍر ممكف. تنشأ وتتطور االزمو بسرعو 

باإلمكانيات الذاتيو. لذا يحتاج الفرد فييا الى التدخؿ الفوري والسريع المنظـ لتخفيؼ حده المؤثرات السمبيو 
. تمثؿ االزمو موقؼ يمر بو (ٔ) الناتجو عنيا. بإزالو المواقؼ الضاغطو ومساعدتو لمعوده الى الحياه الطبيعيو

و وتؤدي بو الى االنحراؼ عف الوضع الطبيعي لو وغالبًا ما تعجز امكاناتو عمى الفرد يؤثر عمى قرارات
 مجابيتيا.

فتشير الى تمؾ المحظات المحدده في تطور األنساؽ القيميو وطريقو ادائيا  األنثروبولوجيااما االزمو في 
و بينو وبيف بيئتو لوظائفيا تولد فييا التناقضات داخميا. سواء داخؿ النسؽ نفسو او في طبيعو العبلق

االجتماعيو. عندما تصؿ الى نقطو يحدث عندىا توترًا غير محتمؿ يؤثر عمى النسؽ نفسو. بالتالي فاف 
لذا  .(ٕ) االزمو الناتجو عف ىذا الوضع تؤدي اما الى تدمير النسؽ او الى حدوث تغيرات بنائيو جذريو فيو

فاف االزمو انثروبولوجيا ال تصيب المجتمع ككؿ بؿ احد انساقو او بعضيا تكمف خطورتيا عمى بنيو النسؽ 
 نفسو وليس المجتمع ككؿ.

تعرؼ بانيا كؿ موقؼ مفاجئ ييدد بتحوؿ جذري  في الوضع القائـ اما بسبب االزمو في السياسو 
 . (ٖ) لصائب او تيديد المصالح الحيويوالمفاجأه او ضيؽ الوقت المتاح اماـ اتخاذ القرار ا

 ”Social System“نوع مف الخطر الذي ييدد النظاـ االجتماعي عمم االجتماع ( في crisisاالزمو )
القائـ وينتج عف ىذا التيديد خمبًل في العادات والقيـ واالعراؼ يستمـز التغيير السريع لمواجيو ىذا الخطر 

. وىي اخطر انواع االزمات ألنيا تصيب النظاـ االجتماعي ككؿ وتؤدي الى تغيير (ٗ)واعاده عمميو التوازف
 االوضاع السائده والمتعارؼ عمييا. 

   (sociological crisis)عٌعٌٍنٌخٍب االصيو-3

                                                 

 
 
 
 



التي يتعرض ليا البناء االجتماعي ككؿ او احدى مؤسساتو لتأثيراتيا  اىتـ عمـ االجتماع بدراسو االزمات 
قات االجتماعيو السائده وانعكاسيا عمى الجماعات المختمفو. تتركز مساىماتيا في تحديد نوعيو عمى العبل

السموؾ االجتماعي في ردود االفعاؿ االجتماعيو ازاء ىذه الظروؼ او المواقؼ وحاجتيا الى  الدراسو اثناء 
نو بؿ اف تاثير االزمو الواحده مواجيو االزمو التي تتمثؿ بعمـ اجتماع االزمو اذ اف االزمات ال تأتي متزام

يمتد بفعؿ التاثير المتبادؿ بيف مؤسسات البناء االجتماعي الى جوانب عده فتبدو وكأنيا مجموعو مف 
االزمات لذا تعرؼ سسيولوجيا االزمو بانيا دراسو الجوانب االجتماعيو لممشكبلت االساسيو التي يواجييا 

. مف (ٔ) السياسي التي تؤدي حتما الى فقداف الثقو في الديمقراطيوالمجتمع نتيجو االزمو المزدوجو لمتمثيؿ 
منظورات اجتماعيو عده )سياسيو واقتصاديو وتربويو ودينيو واسريو وثقافيو ايضا( باستخداـ مناىج واساليب 

السياسيو كؿ مف عمـ االجتماع البصري والحضري. فأنو يعالج االزمو المزدوجو لمتمثيؿ عمى حد سواء االزمو 
. يركز عمـ االجتماع حديثًا عمى موضوع االرتباط بيف المخاطره , (ٕ) لفقداف الثقو في الديمقراطيو التمثيميو

واألزمو. لتبلفي ما يمكف اف يحدؽ بالمجتمعات مف اخطار تمثؿ عمى سمبياتيا مبدأ محرؾ لممجتمع قد 
 . (ٖ) يحدث قطيعو مع  الطبيعو او التراث

  (pluralism)انحؼذدٌو  -4

. وتعدد صار ذا عدد وكذا ىـ يتعدوف عمى الفًا (ٗ) التعدديو في المغو العربيو مف عد يعد عدًا وتعدادًا وعده
 .(٘) أي يزيدوف

جمع يعني أكثر مف واحد.  لذا فإف "التعدديو الثقافيو" تصؼ   (pluralism)التعدديو في المغو االنكميزيو 
 .  (ٙ)قافات ؛  التعدديو الدينيو مجتمع بو عدد مف األدياف وما إلى ذلؾمجتمعًا بو مجموعو متنوعو مف الث

                                                 

 
   
 
 
 

 



تعرؼ التعدديو فمسفيًا بانيا األنساؽ السياسيو واالجتماعيو والثقافيو التي تتكوف مف اجزاء او جماعات 
الفمسفو  مستقمو ذاتيًا بعضيا عف البعض اآلخر رغـ وجود تساند او اعتماد متبادؿ فيما بينيا, والتعدديو في

 .  (ٔ)نقيض الواحديو

تعرؼ التعدديو في االنثروبولوجيا بانيا وجود مجموعو مف األنساؽ أو األنساؽ الفرعيو داخؿ أي وحده 
سياسيو أو اقتصاديو اجتماعيو. لذا يمكننا القوؿ باف ىنالؾ تعدديو لغويو وتعدديو سبلليو, واخرى ثقافيو. 

خطأ القوؿ أف تعد مثؿ ىذه التعدديو داخؿ الحدود القوميو أو اإلقميميو تمثؿ بدورىا الحالو الطبيعيو. فمف ال
ديو ىي القاعده وليست شيء شاذ أو استثنائي. ألف المصادر االثنوجرافيو والتاريخيو تشير الى اف التعد

 . (ٕ)االستثناء

ديو وصفًا لمتفاعؿ التعدديو لئلشاره الى التنوع االجتماعي او تفسيره. حيث تقدـ التعدقد يستعمؿ مفيوـ 
االجتماعي الذي ُيفيـ عمى أنو تفاعؿ بيف المواقؼ المتضاربو والمتنافسو التي ال يمكف اختزاليا إلى بعضيا 
البعض. أو ترتيبيا في ترتيبا واحدا بشكؿ دائـ, أو اختزاليا في ترتيب مؤسسي.  اما التعدديو الثقافيو فتعبر 

  .(ٖ) دات أو المعتقدات أو المصالحعف االختبلؼ االجتماعي الناشئ عف العا

تعتبر التعدديو مفيومًا ليبراليا ينظر إلى المجتمع عمى أنو متكوف مف روابط سياسيو وغير سياسيو سياسيا 
ويذىب أصحاب ىذا المفيوـ إلى أف التعدد واالختبلؼ يحوؿ دوف  ,ومتفرقو  متعدده ذات مصالح مشروعو

. اذ تشير التعدديو بمفيوميا التقميدي الى الجيو (ٗ)تمركز الحكـ ويساعد عمى تحقيؽ المشاركو وتوزيع المنافع
الجيو المسؤولو عف وضع السياسات وصناعو القرارات )الحكومو(. لكف الكثير مف المجموعات غير 

. مازاؿ (٘)ىذه الموارد في نفس الوقت مف أجؿ التأثير بيذه السياسات وطبيعو القرارات ايضاً الحكوميو ُتستغؿ 
التعريؼ الدقيؽ لمفيـو التعدديو يفيـ في سياؽ الديمقراطيو الميبراليو عمى نطاؽ واسع. عمى اعتبار أنيا مازاؿ 

                                                 

 
 

 
 
 



ـ مع تكافؤ الفرص إلى حد نظاـ يمكف أف يتعايش فيو األشخاص مف مختمؼ األدياف واألنظمو العقائديو بسبل
 .(ٔ)ما لممشاركو في الحياه السياسيو

في عمـ االجتماع بانيا مفيوـ التعدديو بالتطور االقتصادي واالجتماعي او بالمناخ الثقافي  التعدديوتعرف 
الذي يقـو بالفصؿ بيف الديف والدولو )العممانيو(. بيدؼ إداره الصراع االجتماعي. لتكوف التعدديو كمصطمح 

يف المصطمح مف شأنو أف تعبير عف أحد أشكاؿ الممارسو الديموقراطيو. اف ىذا التمييز بيف المفيوـ وب
يعطي ديناميكيو لمحياه العامو حيث يفصؿ ما بيف التنوع كأصؿ فطري وطبيعي في الحياه وال بد منو. بيف 

 .(ٕ) اآلليو أو النظاـ التي يجب أف يدير ىذا التنوع

جوف مفيوـ التعدديو ىو احد المفاىيـ المستقاه مف االدبيات والنظريات الغربيو. اذ يعد االقتصادي  
سيدنياـ فيرنفاؿ" ىو اوؿ مف صاغ مفيوـ التعدديو والمجتمع المتعدد في النصؼ االوؿ مف القرف العشريف. 
عندما وضع نظريتو عف التعدديو الثقافيو. ثـ  بعد ذلؾ تتابعت اعماؿ الباحثيف الغربييف حوؿ ىذا المفيـو 

يو , كما تعد ابحاث كرادفورد يونج مف منيا اعماؿ جوف ركس عف المجتمع المتعدد في النظريو السسيولوج
اىـ ما  تـ تقديمو في ىذا المجاؿ حيث ميز بيف خمسو مدارس فكريو لدراسو التعدديو وىي الناطقو بالتعدديو 

 . (ٖ) الثقافيو التي صاغ افكارىا االساسيو فيرنفاؿ وسميث

 : (ٗ)ىمايمكف توزيع التعريفات التي قدمت لمفيـو التعدديو بمجموعتيف اساسيتيف 

حاولت رسـ حدود بيف المفيومات المختمفو لمتعدديو وبياف معالـ كبل منيا بوجو عاـ.  تعريفات شكميو -ٔ
حاولت الربط بيف مفيومات التعدد واالختبلؼ والتنوع مف جيو والربط بيف التعدديو ومجاؿ القانوف والدولو مف 

يدؼ لتبرير مطالب جماعو معينو في احتراـ جيو اخرى. كما حاولوا التفرقو بيف الدور التحريري الذي ي
معتقداتيا اماـ مواجيو تعسؼ الجماعات األخرى. التي تستخدـ التبرير لمتمييز واالستغبلؿ ضد جماعو معينو 

 دوف االخرى. 

                                                 

 
 
 
 



حاولت اف تنفذ لصميـ المفيـو تنوعت بحسب موضوع التعدد وربطت بيف مفيوـ  تعريفات موضوعيو -ٕ
ؿ بيف كتمتيف اجتماعيتيف وسياسيتيف او اكثر. بالمقابؿ فأف التعدد السياسي ىو نتاج التعدديو وعمميو التفاع

 وانعكاس لمتعدد االجتماعي .

 (political plural) انغٍبعٍو انحؼذدٌو -5

يعني مصطمح التعدديو السياسيو بالدرجو األولى المساىمو الفعميو لمقوى السياسيو والمواطنيف في العمميو  
التي تجري في نظاـ سياسي معيف. تنطمؽ ىذه المقاربو مف الربط الجدلي بيف اىميو المشاركو السياسيو. 

ومتطمبات العمميو السياسيو التي يتبناىا ىذا النظاـ او ذاؾ. السيما أثناء عمميو صناعو واتخاذ القرار 
أليو عمميو سياسيو. السياسي خصوصا في حالو القرارات المصيريو. ألنيا تمثؿ المحور والمخرج النيائي 

سواء تعمؽ موضوعيا بقانوف تنظيمي أو بإجراءات اقتصاديو أو سياسو. اف الحكومات في أي دولو في العالـ 
تدرؾ ذلؾ فمدييا الكثير مف مسئولياتيا الكبرى عمى مستواىا الوطني. وعمييا الكثير مف األعباء وااللتزامات 

التنميو الشاممو. بالمقابؿ يبقى عمى الجماىير وأجب أف تتحمؿ نحو المجتمع. تبعا لتوسعيا في خطط وبرامج 
بعض مف تمؾ األعباء عف الحكومو. عف طريؽ تجنيد طاقاتيا وخبراتيا لمساندتيا. لذا يشير مفيوـ التعدديو 
السياسيو إلى مشروعيو تعدد القوى واآلراء السياسيو وحقيا في التعايش والتعبير عف نفسيا والمشاركو في 

ثير عمى القرارات السياسيو في مجتمعيا. اف التعدديو السياسيو بيذا المعنى ىي اإلقرار واالعتراؼ بوجود التأ
 .(ٔ) التنوع في القيـ والمؤسسات و الممارسات في الدولو والمجتمع

تشير فكره التعدديو السياسيو ايضا إلى مجموعو متنوعو مف مراكز القوه داخؿ نظاـ الحكـ عمى النقيض 
 .(ٕ) الدولو الموحده المركزهمف 

تعني  التنوع السياسي الذي يعرفو مجتمعًا مف المجتمعات وىي نتيجو لمتعدديو  ان التعدديو السياسيو
الحزبيو , بحيث يكوف مف حؽ جميع االفراد تأسيس احزابًا سياسيو جديده واالنخراط فييا. و ايضًا يقصد بيا 

ياسيو والثقافات في داخؿ المجتمع. والتعدديو السياسيو بيذا تعني التعدد االيديولوجي وتعدد المشارب الس
وجود اصواتًا واراء معارضو لتوجيات الحكاـ , بحيث تكرس وجود اغمبيو تمارس السمطو والى جانبيا اقميو 

                                                 

 
 



تمارس المعارضو, او ما يطمؽ عمييا تعبير المعارضو السياسيو التي تتولى انقاذ السمطو, وتكشؼ عف 
التي وقعت فييا وطرح البدائؿ الممكنو , وكؿ ىذه الممارسات بطبيعو الحاؿ ىي التي تسيؿ تحقيؽ  االخطاء

 . (ٔ) عمميو التناوب السياسي عمى السمطو

التعدديو مفيوـ متعدد األوجو.  فيعرؼ بوجود درجو مف الحكـ الذاتي لممقاطعات المحميو أو المجتمعات ف
يانا يشير المفيـو إلى الشعور الخاص بدرجو واسعو مف التسامح مع المحميو إلداره شؤونيـ الخاصو. واح

 .(ٕ) اآلراء والمعتقدات السياسيو المختمفو لتعيش مع بعضيا البعض

 : (ٖ)التعدديو السياسيو تكوف عمى نوعيف ىما

بحريو حقيقيو تقوـ عمى وجود احزابًا سياسيو مختمفو في االيديولوجيات والبرامج  يكوف التنافس بينيا  -1
 تامو ذلؾ مف خبلؿ االنتخابات الحره والدوريو والنزييو.

شكميو تحمؿ مظير التعدديو السياسيو كوجود االحزاب السياسيو ولكنيا في واقع االمر غير ذلؾ فأف  -ٕ
النظاـ السياسي يكوف مف الناحيو الجوىريو اقرب الى نظاـ الحزب الواحد او المييمف الذي ينطوي عمى 

 جيات الفرعيو.مجموعو مف التو 

النظاـ في التعدديو السياسيو ال يتيح ألي حزب اف يقوى لدرجو الييمنو فالتعدديو الحزبيو مصطمحًا يطمؽ 
عمى الذي يسمح بوجود عده احزاب سياسيو تمتاز بضعفيا. كما يسمح باالختبلفات العقائديو فيما بينيا. 

الوزاري. اف الجانب االيجابي في نظاـ التعدديو لتشكؿ فيما بعد حكومات ائتبلفيو تتصؼ بعدـ االستقرار 
 .(ٗ)الحزبيو ىو اتاحو قدرًا واسعًا بصوره متساويو لكؿ القوى السياسيو لمتعبير عف مواقفيا واىدافيا

 يمكف التمييز بيف التعدديو السياسيو والتعدديو الحزبيو بالنقاط االتيو:

تمثؿ قوى اجتماعيو وثقافيو وسياسيو واقتصاديو التعدديو السياسيو اوسع واشمؿ مف الحزبيو ألنيا   -ٔ
 مختمفو .

                                                 

 
 

 
 



التعدديو الحزبيو ىي جزء مكمؿ لمتعدديو السياسيو.  فبل يمكننا اعتبار كؿ تعدديو حزبيو ىي تعدديو  -ٕ
 . (ٔ) سياسيو, اذا كانت ىناؾ عمميو سيطره كاممو لحزب واحد وتيميش بقيو األحزاب االخرى

مف كؿ ومكمؿ اساسي لمتعدديو السياسيو. اف التعدديو الحزبيو فرعًا مف فالتعدديو الحزبيو ىي جزًاء 
التعدديو السياسيو. عمى ىذا االساس تكوف التعدديو السياسيو شرطا مف الشروط االساسيو لمديمقراطيو. التي 
 تتمثؿ في حريو انشاء االحزاب وتداوؿ السممي لمسمطو وتطبيؽ منظومو الحقوؽ والحريات العامو. فاذاً 
الظاىره الحزبيو مف اىـ قواعد واركاف المعبو الديمقراطيو. كما انيا مف النتائج الديمقراطيو في الوقت ذاتو. فبل 

 .(ٕ)ديمقراطيو ببل التعدديو حزبيو , وال تعدديو حزبيو بدوف الديمقراطيو

بأنيا اقرار االطراؼ السياسيو الفاعمو بأىميو التنوع واحترامو فتعرف الباحثو التعدديو السياسيو اجرائيا 
وضماف الحقوؽ والحريات السياسيو دوف تمييز. لمنع االقصاء والييمنو االحاديو وقبوؿ االقميات باندماجيا 

 وحمايتيا مف خبلؿ التشريعات القانونيو والدستوريو. 

 (Impactاألثش ) -6

وخرج في ِإْثِرِه وأَثره بعَده. واْئَتَثَره وَتَأثََّرهُ . و الشيِء, او اثاره وآثاٌر وُأثوٌر والَخَبرُ محرَّكو ىي َبِقيَّ اأَلَثُر لغو 
 . (ٖ)تبع أَثَره. وأثََّر فيو تأثيرًا اذا ما َتَرَؾ فيو أثرًا 

ركيا اف األثر اما يكوف نتيجو لفعؿ او حدث ما يبقى بعد انقضائو لفتره طويمو. او انو العبلمو  التي يت
حدوث شيء معيف. فاألثر قد يكوف ايجابا او سمبا. مقصود او غير مقصود. اما االثر في دراستنا الحاليو 

 ىو يكوف نتائج االحداث السمبيو القصد.

اآلثار االجتماعيو "ىي النتائج التي تتمخض عف الظاىره االجتماعيو التي تقع في المجتمع والتي يشعر 
 .(ٗ)او الفقر او البطالو او المرض ..." ويحس بيا االنساف كالجريمو

                                                 

 
 
 

 



فاألثر يعد مشكمو في حد ذاتو او عائقًا . فيو عمؿ تتداخؿ فيو فروع العموـ االجتماعيو جميعًا اذ يشارؾ 
فيو مختصو عمـ االقتصاد, وعمـ االجراـ وعمـ النفس وعمـ االجتماع والسياسو واالنثروبولوجيا. فاألثر ىو 

ارتباطًا سببيًا بطريقو او بأخرى بقانوف محدد او قاعده قانونيو او عقيده او مؤسسو او السموؾ الذي يرتبط 
 .(ٔ)سموؾ

 (  justiceانؼذانو )-7

فيو عادؿ. والعدؿ   العدؿ يعدؿ عدالبيقاؿ عدؿ  الحاكـ   .(ٕ) مف العدؿ ىو الضد مف الجورالعدل لغو 
والعدالو والمعدلو كمو العدؿ, والعدؿ اربع عدؿ في الحكـ وعدؿ في القوؿ وعدؿ في الفديو وعدؿ في 

 . (ٖ)االشراؾ

العدؿ في االصطبلح ىو ما يطابؽ الحؽ ويبتعد عف التحيز ذلؾ بإعطاء كؿ ذي حؽ حقو وتسويو  
يئتو وما احدثو مف ضررًا لغيره بما ارتكب حساب الصواب والخطأ بحيث يدفع المخطئ تعويضًا عف خط

 .(ٗ)فيعاقب عمى خطأه وييتدي القضاه بيذا في احكاميـ

يعد مفيوـ العدالو مف المفاىيـ االساسيو في فمسفو االخبلؽ والحقوؽ والسياسو. وىو مف اوسع مفاىيميا 
فاىيـ التي عرفتيا البشريو منذ التي طرحت في الدراسات االجتماعيو والسياسيو بكثره.  فالعدالو مف اقدـ الم

فجر التاريخ الى بدايو حضاراتو. جعمتو ىدفًا ليا وسعت لتحقيقو وارسائو. كما انيا مف اكثر موضوعاتو 
قدسيو وشيوعًا في السموؾ االجتماعي. فالعدالو وليده المجتمع وقواعده ظيرت قبؿ اف تظير فكره القانوف 

لمعدالو واكثرىا فاعميو عبر العصور ما جاء عمى لساف ارسطو )العدالو ومفيومو. مف اقدـ التعريفات المقدمو 
اف تعامؿ المتساوييف سواسيو والمتمايزيف خبلفا(. تمى نظره ارسطو في االىميو التعريؼ الوارد في شرائع 

مي جوستياف )اف العدالو ىي العـز الثابت إلعطاء كؿ امرئ ما يخصو( بتعبير اكثر شيوعًا في التراث االسبل

                                                 

 

 
 
 



في حيف يرى افبلطوف اف العدالو ليست ىي القوى المجرده. كما انيا ليست  .(ٔ))اعطاء كؿ ذي حؽ حقو(
 . (ٕ)حؽ القوي, بؿ ىي تعاوف كؿ اجزاء المجتمع تعاونًا متوازنًا فيو الخير لمكؿ

 ينظر الى العدالو مف خبلؿ ثبلث تصورات ميمو ىي :

ي تمثؿ ما اتفؽ عميو الناس قانونيا. كذلؾ الحاؿ مع ما يجري عميو الت اواًلـــ العدالو من زاويو قانونيو
االتفاؽ والعرؼ التي تعرؼ بالعدالو الطبيعيو فيي اقرب الى الفعؿ الناجـ عف االحكاـ الخمقيو التي تدفع 

لعدؿ لرفض الرذيمو والمساىمو في االعماؿ التي تدفع االعتداء والجريمو, لتساىـ بإسعاد البشر ايضًا. فميس ا
العرفي بطبيعتو عداًل بالضروره. عمى خبلؼ القانوف العادؿ ألننا نتفؽ عمى اعتبار ما ينتج عف التشريع 
عاداًل عندما يصاغ ببراعو وتعقؿ وعنايو. اما التناقضات التي تظير بيف القانوف والعدالو فتكوف عندما يفتقر 

 . (ٖ)المشترؾ بيف اشخاص متساويف احرار نسبيًا  النظاـ السياسي الى خاصيتو االساسيو وىي بالتحديد العيش

العدالو القانونيو مؤسسيو رسميو تمثؿ ببساطو جانب مف جوانب سياده القانوف التي تدعـ وتؤمف التوقعات 
المشروعو. ففشؿ القضاه في التطبيؽ العادؿ لمقانوف او في ممارسو السمطو او في االلتزاـ بالقواعد المناسبو 

في الفصؿ في الدعاوى فيو ظمـ. ألف المؤسسات ال بد اف تكوف عادلو بشكؿ معقوؿ. فمف أو تفسيراتيا 
األىميو بمكاف أف تكوف السمطات محايده ال تتأثر باالعتبارات الشخصيو أو النقديو أو غيرىا. في تعامميا مع 

ي اف كؿ ما يتفؽ مع القوانيف . ترتبط العدالو القانونيو بطبيعو القوانيف الساريو في المجتمع. ا(ٗ)حاالت معينو
 السائده في المجتمع يعتبر عداًل. فااللتزاـ بالقانوف يعتبر كافيًا لتحقيؽ العدالو االجتماعيو.

ترى انو ال يجب تعريؼ العدالو بالقانوف. بؿ يجب استخداـ المنطؽ لتحديد اذا ثانيًا ـــ العدالو المنطقيو  
انسجاـ النظاـ القائـ مع الطبيعو التي يقدر الناس عمى فيميا باستخداـ ما كاف القانوف عاداًل او ال. مدى 

. لذا فاف العدالو المنطقيو تقع عمى النقيض مف العدالو القانونيو. (٘)المنطؽ. يتوجب حينيا اصبلح النظاـ
ات فيي تصور العدالو تبعًا لما ىو منطقي. بصيغو اف العدالو يجب اف تكوف مستقمو عف البنى والييكمي

                                                 

 
 
 

 
 



القائمو. ليساعد ىذا المفيـو عمى تحديد نوع ميـ مف انواع الظمـ االجتماعي حيث ال تعطي لمجموعو ما مف 
. فالخبلؼ ىنا بيف ما ىو قانوني وما ىو (ٔ)المجتمع نفس الحريو لبلستمتاع بحقوؽ  تعطى لمجموعو اخرى

 العدالو االجتماعيو.منطقي الذي يحدد مدى عدالو القانوف بالتالي يتـ عمى اساسو تحديد 

اف مبدأ االنصاؼ يعد قضيو ىامو في توزيع الخدمات االجتماعيو بشكؿ خاص.  ثالثاًـــ العدالو االنصاف
لتكوف العدالو بيذا الصدد معالجو الحاالت المتشابيو بشكؿ مماثؿ. عندما ال توجد اي اختبلفات يمكف اف 

. فاإلنصاؼ (ٕ)التمييز بيف ىذه الحاالت يعتبر اجحافاتظير في المعالجو. فعندما ال توجد اختبلفات فأف 
يوفر طريقو لتحديد الحقوؽ والواجبات في المؤسسات االساسيو لممجتمع. كما يحدد التوزيع المناسب لفوائد 

. ترتكز العدالو عمى مبدأ المساواه (ٖ)واعباء التعاوف االجتماعي الذي يعد مف اىـ العمميات االجتماعيو
 حقوؽ المشاركو لمجميع. واف المساواه ىنا تقوـ عمى اساس االختبلؼ.واالنصاؼ وال

اما العدالو لسياسيو فأنيا ترتبط بالمصالح السياسيو وليس بالقيـ االجتماعيو او المنطقيو. فالسياسي يحمؿ 
منطقيو قيمًا سياسيو وليست اجتماعيو في الغالب. لذا فانو ال يجد ضيرًا في انتياكو لمعدالو القانونيو وال

واالنصاؼ بذات الوقت الذي يستخدميا قناعًا ليستتر خمفو فيقوـ بخداع الجميور الجاىؿ غالبًا. الجميور 
الذي ال يمكنو التمييز بيف المفيوـ السياسي والمفيوـ االجتماعي لمعدالو. ذلؾ ألنو ينصاع إلحساسو الفطري 

الجتماعيو. فيعتقد خطأ اف السياسي يؤمف بيا. لذا بعدالو القيـ العامو والمغروسو فيو عبر عمميو التنشئو ا
يستسمـ لمعواطؼ دوف تعقؿ. ليقع فريسو في مصيده السياسي الذي يشغمو عمى ابشع االستغبلؿ. يعتقد جوف 
راولز اف المفيوـ السياسي لمعدالو ال يؤمف استقرارًا لمنظاـ االجتماعي. مف دوف اف تتطابؽ مع القيـ العامو 

 . (ٗ)لممجتمع

 (social justice)انؼذانو االخحًبػٍو-8

                                                 

 
 

 
 



العدالو االجتماعيو ال تقتصر عمى االطروحات التي قدميا عمـ االجتماع بؿ تعدتو الى الفمسفو وعمـ 
السياسيو, وعمـ النفس والسياسو االجتماعيو والقانوف. فالعدالو تعد معيارًا اخبلقيًا محوريًا في الحياه 

 .  (ٔ) تمعب دورًا رئيسيًا في النظريو والفعؿ االجتماعييفاالجتماعيو. تصور عمى انيا 

تعني اف يحتؿ كؿ فرد في المجتمع المكانو التي  العدالو االجتماعيويرى افبلطوف في جميوريتو اف 
.اما العدالو االجتماعيو (ٕ)يستحقيا , وىي مكانو مرتبطو بقدرات الفرد الفطريو وال ليا عبلقو بأي مؤثر خارجي

فبلطوف فيو ال يرى المساواه بيف الجميع بؿ وفقًا لمكانو كؿ فرد فاإلفراد المتساووف في المكانو وفقًا أل
يعامموف معاممو متساويو وىكذا. اذ تعني العدالو االجتماعيو المطالبو بالتوفيؽ بيف اولويات حقوؽ االنساف 

ف بالحقوؽ والحريات في اطار وحرياتو في سياؽ منظور اجتماعي اوسع يعمؿ فيو االفراد الذيف يتمتعو 
الواجبات والمسؤوليات المرتبطو بالعيش في المجتمع بصرؼ النضر عف االرتباطات الضمنيو. ويتـ التعامؿ 
مع العدالو االجتماعيو عمى انيا مرادؼ لمعدالو التوزيعيو والتي يتـ تحديدىا بإشارات غير مشروطو الى 

عمى اساس المساوه في الحقوؽ لجميع البشر , وامكانيو االستفاده مف . و تقوـ العدالو االجتماعيو (ٖ)العدالو
 . (ٗ)التقدـ االقتصادي واالجتماعي دوف تمييز

مف الجدير بالذكر اف مفيـو العدالو مف المفاىيـ اليبلميو التي احتدـ حوليا النقاش لفترات زمنيو طويمو. 
عيو منذ فجر التاريخ الى اليوـ وضع مفيوـ محدد فقد كاف مف الصعب عمى الميتميف بقضيو العدالو االجتما

ليا. اذ تأرجح ىذا المفيوـ بيف االتفاؽ واالسس العمميو التي يقوـ عمييا. لينتيي باإلنكار التاـ ليذا المفيوـ 
واالقرار بعدـ وجوده. اذ تنكر بعض اآلراء فكره العدالو تماما. مؤكده اف ىذه الفكره ال تستحؽ التفكير عمى 

. لتصبح (٘) ؽ. فيروف اف العدالو مرتبطو بالقانوف الجنائي والعقاب وحؿ النزاعات اماـ المحاكـ فقطاالطبل
 العدالو االجتماعيو اقرب الى العدالو القانونيو.

                                                 

 
 

 
 

 



اطارًا عمميًا يمكف تطبيقو حيث تتيح اف فيـ العدالو االجتماعيو ليست غايو نيائيو بؿ ىي عمميو حيويو 
العدالو االجتماعيو بأنيا عمميو )ديناميكيو( مستمره ألزالو الظمـ االجتماعي. لذا توصف . في القضايا الحياتيو

لكنيا ال  تصؼ انشاء مجتمع يخمو مف الظمـ االجتماعي. فكؿ خطوه نخطوىا نحو القضاء عمى الظمـ 
فات االساسيو . فالعدالو االجتماعيو تعتبر مف الص(ٔ)االجتماعي ىي خطوه نحو تحقيؽ العدالو االجتماعيو

ألي نظاـ سياسي فيي نمط االراده االبديو والثابتو تقوـ عمى إعطاء كؿ فرد ما يجب اف يحصؿ عميو. 
 . (ٕ)يتضمف توزيع الحقوؽ عمى االفراد المتساويف في الظروؼ دوف تميز

يو ىي تعاوف االفراد في مجتمع متحد يحصؿ كؿ عضو فيو عمى فرصو متساويو وفعم العدالو االجتماعيو
. اذ يرى تايمر وسميث اف ىناؾ عبلقو قويو بيف (ٖ) لكي يتعمـ و ينمو ألقصى ما تتيحو لو قدراتو الذاتيو

تصور وفيـ العدالو االجتماعيو وبيف شعور الناس وحكميـ عمى ما ىو صواب وخطأ واخبلقي وغير 
بينيـ لبللتزاـ بيا. فيدعموف اخبلقي. فعندما يشعر الناس اف القرارات عادلو فيكونوف سعداء لمتعاوف فيما 

المجموعو بقبوليـ لقرارات السمطو. اما عندما يشعروف بالحيؼ والظمـ فأف استجاباتيـ تكوف سمبيو في الغالب 
 .  (ٗ) عف طريؽ التخريب او الثوره او االحتجاج

تعريؼ لمعدالو االجتماعيو عمى انيا المساواه بيف الجميع في الحقوؽ وفي الحصوؿ  ()اقترحت االسكوا
عمى الموارد والفرص والعمؿ عمى ازالو الحواجز التي تحوؿ دوف تمكيف الفئات المحرومو مف تحقيؽ طاقاتيا 

الى المساواه بيف لتشير العدالو االجتماعيو ىنا  .(٘) في المشاركو في صنع القرارات التي تؤثر عمى حياتيا
 الجميع دوف مراعاه الفوارؽ بيف االفراد حيث تنظر الى الجميع عمى انيـ متساويف. 

ومما ال بد مف ذكره في ىذا المجاؿ اف ىناؾ تصوراف لمعدالو االجتماعيو احدىما مبني عمى االستحقاؽ 
شخص يجب اف تقابؿ قدر االمكاف في واالخر عمى المساواه. اي اف المواقع االجتماعيو والمزايا الماديو لكؿ 

                                                 

 
 
 

 
 
 



ضوء معايير االستحقاؽ. كما يجب اف يشبع االفراد حاجاتيـ بطريقو متساويو دوف تمييز في الحقوؽ 
والواجبات. فكثير ما ينظر لمعدالو كمرادؼ لممساواه ولكف يجب االنتباه الى اف العدالو االجتماعيو ال تعني 

  .(ٔ) المساواه الكاممو والمطمقو

ىي االنصاؼ في اعاده  العدالو االجتماعيو :اف   ا التعريؼ االجرائي لمعدالو االجتماعيو فترى الباحثوام
توزيع الثروات والفرص عمى افراد المجتمع بما يضمف وصوليـ الى اعمى مستوى ممكف مف االستثمار 

 وغير ذلؾ. لقدراتيـ وقابمياتيـ ويتضمف ذلؾ التمكيف والرعايو الصحيو والتوظيؼ واالسكاف

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 



 وانذساعبت انغبثم :ادلجحث االًل
 التمييد:

الييا,  ايتطمب مف الباحثيف اف يقوموا بمسح جيود السابقيف ويشيرو  اف البحث جيد انساني متصؿ
الصفر  وال يمكنو البدء مف نقط الف الباحث .لمباحثيف البلحقيف مستقببل ايميدو ولعمييا  ويقوموا باإلضافل

 .ه اشاره الباحث الى نتاج غيرهويتجاىؿ التراث واالنجازات التي حققيا قبمو الباحثيف مما يعني ذلؾ ضرور 
ىي مصدرًا ميمًا مف المصادر التي يعتمدىا  وبموضوع الدراس والمتعمق والدراسات والبحوث السابقتعد ف

اختيار المنيج العممي و فرضياتو وتساؤالتو  ووتساعد الباحث في صياغ وتثري االطار النظري لمدراسلالباحث 
عمى كشؼ جوانب  وموضوعو وتساعد الدراسات السابق ووادواتو تكوف اطارًا مرجعيًا يسترشد بيا عند دراس

واالخطاء التي يتـ الوقوع فييا في بعض الدراسات ومف ثـ يحاوؿ تجنبيا والوقوع فييا , كما تساعد  القصور 
عمى ما انتيى اليو الباحثوف االخروف لكي ينطمؽ مما تـ االنتياء اليو موضحًا  الباحث عمى القاء الضوء

 .اوجو التشابو واالختبلؼ فيما بينيـ
دراسات في ما  هتـ االطبلع عمى عدوقد , وبرصد التراث الذي يتعمؽ بموضوع الدراس وقامت الباحث    

,  " واالجتماعي وواثرىا في العدال والسياسي والتعددي وسوسيولوجيا ازم" الراىف  ويخص موضوع الدراس
حيث تـ ترتيب الدراسات التي تناولتيا  ترتيبا زمنيا مف االقدـ إلى االحدث وتـ ذلؾ مف خبلؿ االطبلع عمى 

  وفي الدوريات العممي هاطاريح الدكتوراه والماجستير , كما تـ االطبلع عمى البحوث والدراسات المنشور 
 والمرتبط وفي ىذا الفصؿ الدراسات السابق والباحثوستعرض , , وبحوث المؤتمراتوواألجنبي ووالعربي والعراقي

 وأواًل : الدراسات العراقي  :بالموضوع, وتنوعت ىذه الدراسات بيف
  وثانيًا : الدراسات العربي

 وثالثًا : الدراسات األجنبي    
 واواًل: الدراسات العراقي

شعالن عبد القادر ابراىيم  ودراس)في الفكر السياسي اإلســــالمي المعـــــاصـــــر  والسياسي والتعددي-1
007)(1) 

                                                 

 



 وسيفًا ذا حديف, تترؾ تأثيراتيا االيجابيباعتبارىا  والسياسي والتعددي وىذه الدراسالباحث في  تناوؿ
واليدؼ  ووسمبي ولُو انعكاسات ايجػابي والسياسي واي أف وجود التعددي .وعػام هبصور  هعمى نمط الحيا ووالسمبي

متسعًا في المنظور اإلسبلمي ؟ وىؿ  والسياسي وىؿ لمتعددي .عف التساؤؿ وىو اإلجاب واألساسي ليذه الدراس
؟ أال يؤدي ىذا إلى إعطاء تمؾ  والسياسي ووالدخوؿ في العممي ووالحركات المشارك ويجوز لؤلحزاب اإلسبلمي

 تقر ليا ؟ التي تف والشرعي واألنظم
القرف  وأف الفكر اإلسبلمي المعاصر قد تعامػؿ في بداي)مفادىا رئيسيو  وعمى فرضي وتقوـ الدراس

, ولكف ذلؾ والميبرالي ولمديموقراطي وتعامؿ حذر بوصفيا إحدى الركائز األساسي والسياسي والمنصِرـ مع التعددي
ببروز فكرتي النظاـ  والفكر اإلسبلمي السياسيبدي التجد ةى منحى إيجابيًا مع تنامي االتجاالتعامؿ قد نح

لتنظيـ العمؿ السياسي داخؿ  وبوصفيا آلي والسياسي و, فكاف القبوؿ بالتعددي والدولي الجديد و العولم
لمتوفيؽ بيف متطمبات  و, ىي محاولووالفكري وفصميا عف أسسيا الفمسفي وبعد محاول والمجتمعات اإلسبلمي

 .(أخرى ومف جي والمقاصد اإلسبلمي وبيف ومف جي والسياس
كتابات المفكريف اإلسبلمييف  ومف خبلؿ متابع مضموف تحميؿ منيج ال عمى ةيذه الدراسبالباحث  اعتمد 

بوصفو  (المنيج التاريخي التحميمي)ستعاف ب, كما والمعاصريف وتحميميا لموصوؿ إلى مضامينيا الدقيق
ألنو يوفر األساس الصحيح لفيـ األحداث وأسبابيا ضمف سياقيا التاريخي, كما  ومنيجًا أساسيًا في الدراس

 توصؿ .والسياسي وفي الوصوؿ إلى التأصيؿ الشرعي لمتعددي والشرعي والفقيي واستفاد الباحث مف المنيجي
 نتائج كاف اىميا:  هالى عد والدراسالباحث في ىذه 

 ووالمجتمع اإلنساني, وىي واقع طبيعي في البشر ومبلزم والبشري هأمر متجذر في الحيا والتعددي -ٔ
أو  وأو لغوي وأو عرقي وأو مذىبي وديني وبصور وأشكاؿ شتى فقد تكوف تعددي ولممجتمع, وتتجسد التعددي

 -, إذ يراىا البعضوالسياسي و... الخ, ولعؿ أىـ أشكاليا في عالمنا المعاصر ىي التعدديوأو سياسي وثقافي
عنؼ المجتمع مف خبلؿ ما توفره مف  والحؿ الوحيد لمشكم -لمجميع والسياسي وفرص المشارك بما تتيحو مف

دار   والتنافس السياسي, بيف مختمؼ تكوينات المجتمع, فطالما أتت السمط هآليات لضبط التوازف االجتماعي وا 
, فمف وعف طريؽ االنتخاب الحر, وطالما أف مختمؼ التيارات ليا الحؽ في التعبير عف نفسيا والمشارك

 أماـ مف ينتيجوف ىذا األسموب في التغيير. والطبيعي أف تتراجع أفكار التغير العنفي, وتسقط المبررات كاف



التي تتمخض عف  هفاسدال ولؤلوضاع السمبي وليست خيارا, بؿ ىي  نتيج والسياسي وأف التعددي -ٕ
يع واألسس االسياسي المنبثؽ مف الشر  . ىذا النوع مف التعددالفرديو وحكومو الحزب الواحد وجود الحكومات

زال هيكوف مدعا واإلسبلمي الركود السياسي, وتوفير أسباب اإلشراؼ عمى الحاكـ أو  ولترسيخ الوفاؽ الوطني وا 
 الشعب. والنظاـ ومصمح وقارب بيف مصمح, وتوفر أسباب التوالحاكم والحزب أو الفئ

عف ىذه  والناجم ووتقميؿ اإلفرازات السمبي وتستمـز بذؿ الجيد لمعالج والسياسي والتعددي هأف ضرور    -3
, بحيث و, ويتمخص أحد أىـ تمؾ الجيود في توسيع المؤسسات واإلشراؼ عمى النشاطات الحزبيهالظاىر 

 وواألصوؿ الشرعي والفقيي وعمى أساس اآلراء االجتيادي والسياسي ولممنافس ويتسنى ليا توفير األجواء السميم
 لمعمؿ السياسي, وحفظ حقوؽ المشاركيف فيو. ووالقانوني
 .(1)(2008مازن مرسول و: المجتمع العراقي انموذجًا: )دراسوسيسيولوجيا االزم-2

شعب وأرض  ووطف وأزم وبأزم والتي يعاني منيا المجتمع العراقي متمثم وأف األزم وترى ىذه الدراس
 ووتعدد الوالءات واالنتماءات. وتحاوؿ معرف واليوي وبالتفتت والتسطح وأزم ووقيـ ومبادئ وتقاليد متمثم

قض , ولماذا أخذ المجتمع يتقمد نموذجًا يناالمجتمع العراقي إلى وضعو الراىفالظروؼ التي أدت إلى وصوؿ 
 االستقرار والثبات .  هحيا

نتكمـ ونحاوؿ رصدىا في المجتمع العراقي ؟ ىؿ  وعف أي أزم .ىيه تساؤالت عد مف وتنطمؽ الدراس
التي  وما أسباب ىذه األزمو ؟  والمجتمع العراقي الماضي هحيا والحاضر أـ أنيا تمتد إلى سمسم هىي وليد

بمجتمٍع ذي أساٍس راسخ وقيـ وتقاليد  وا فعمت ىذه األزم؟ ماذ والمجتمع العراقي اآلني هُترجمت إلى صور 
 لمتعامؿ معيا ؟  و؟ ما األساليب واالستراتيجيات الناجع وأصيم

في  وأثر ذلؾ في تبمور األزم. و في المجتمع العربي واألزم والمثاـ عف إشكالي والى أماط وتيدؼ الدراس
تقصي األسباب التي جعمت مف المجتمع العراقي مجتمعًا مأزومًا , وتحديد أبرز  وومحاول. المجتمع العراقي
لتغيير الواقع الراىف عمى وفؽ  هعمؿ جاد وعمى المجتمع العراقي , ووضع آلي وليذه األزم والنتائج السمبي

 ريخي الوصفي.أعمى المنيج الت و. واعتمد الباحث في ىذه الدراس هبناء وتعامبلت منطقي
 الى : والدراس يذهب توصؿ

                                                 

 



ُتشير إلى مجتمٍع مريض أحالتُو األزمات إلى بقايا مجتمع يحاوؿ  وحاليمجتمع عراقي  هأف صور  -ٔ
 لذلؾ .  هتحتاج إلى جيود كبير  هالنيوض  بصور 

لقد أرتبط تأـز المجتمع العراقي بتأـز المجتمع العربي )جزء مف كؿ( , مف خبلؿ تداخؿ القيـ  -ٕ
حّفز ذلؾ عمى انييار الوضع وتكالب االنتكاسات في المجتمع العراقي , فقد أظيرت والظروؼ والمواقع مما 

, فنقاط  وباألزم واإلصاب وأف ىناؾ نقاط التقاء وتقاطع بيف المجتمعيف العربي والعراقي مف ناحي والدراس
يتيف وتعثر الشخص والوالء والمواطن وفي المجتمعيف العربي والعراقي وقم وااللتقاء تمثمت بتيشـ وتمزؽ اليوي

التقاطع فاختمفت مف  , أما نقاطلسياسات الحاكمو وتسمطيا وتخبطيا, فضبًل عف ضعؼ االعربيو والعراقيو
 والقوى المتسمط و, مثبًل طبيعوشده الشيء الذي تـ االلتقاء بوِ  هأو قو  و, كاالختبلؼ في نسبمجتمٍع آلخر

, وشخصيات األفراد في طبيعو سياسو المجتمعيف ر في, وكذا األموالمستعمره تختمؼ مف مجتمِع آلخر
 كمييما واختبلؼ الظروؼ األخرى . 

آنيًا تشيد نوعًا مف عدـ الوالء لموطف وتناحرات  هغير مستقر  هأف تكاتؼ ىذِه األزمات قد خمؽ حيا  -3
؛ األمر األزمات وعدـ ثبوت المواقؼ وتغير كبير في نمط حياتيا  وفي دوام والعراقي وودخوؿ الشخصي هكثير 

, وكؿ ذلؾ بطبيعتِو وّلد المجتمع العراقيفي ثقافو الخوؼ الصمت وأنشأ  هالذي أنتج ووّلد ما يسمى بعقد
 . ولمترسبات السابق وانغبلقًا وجمودًا كاف نتيج

حنين عبد  و:) دراس هالمعاصر  والعراقي وفي فكر االحزاب السياسي واالجتماعي ووالعدال والعدال-ٖ 
 .(1)(2015االمير جالب 

 والعراقي وفي فكر االحزاب السياسي واالجتماعي ووالعدال والعدالمفاىيـ  وىذه الدراس ت الباحثو في تناول
مف تساؤؿ  ووتنطمؽ الدراس وترتبط بكياف االنساف الذي كاف وما زاؿ يتعطش لمعدال والعدال والف قضي
 والعدال وومشتقاتيا بما في ذلؾ اطروح والمبادئ والقيـ وضمنيا العدال وىؿ تسنى لمنظوم)رئيسي: 
وفعاليات , لدى االحزاب  ووبرامج وانشط و, افكارًا وانظمع بالحضور والغمبو والوزف الثقيؿاف تتمت واالجتماعي

 (؟ ووالعراقي ووالقوى السياسي
في العراؽ المعاصر بعد عاـ  والسياسي اف االحزاب) الدراسو مف فرضيو مفادىا الباحثو في ىذه تنطمؽ 

 وانشغمت بالوصوؿ الى السمط ووبرامج سياسي وداخمي و, انظم, اليات واىداؼ, افكار وتجارب ٖٕٓٓ
                                                 

 



, واف كاف اغمبيا قد اىتـ عيواالجتما ووالعدال والعدال وفييا دوف االلتفاؼ الجدي الى اطروح ووالمشارك
فقيرا  وخجوالً  احياناً  , فاف ىذا االىتماـ يأتي سريعا عابراً ا ومشتقاتياه االطروحو ومقترباتيالى ىذ هباإلشار 

ايضا المقارف و تنظيمي , عمى مدخؿ تاريخي الوصفي والمنيج حميمي تـ االعتماد  .(لمجديو في اكثر االحياف
 اىميا : هالى نتائج عد والدراسفي ىذه توصمت  .

اصبلح النسيج االجتماعي في  وفي عممي وتمثبلف عناصر اساسي واالجتماعي ووالعدال واف العدال -ٔ
 البمداف التي تعيش اوضاع النزاعات وحاالت ما بعد النزاعات ومنيا العراؽ.

  والعدال و, وعميو فأف قضيالتمأسس والتأطير القانونيما زالت تفتقر الى  واف االحزاب السياسي -ٕ
الى تعميقيا  وماس وضوع اىتماـ جدي, لذا فيي بحاجلـ تصبح بعد مو  واالجتماعي والعدال وواطروح

في العراؽ  وفي نظاـ حكـ عادؿ, واف االحزاب السياسي وسياسي ووتأصيميا وممارستيا بوصفيا منظوم
, بؿ اعتمدت عمى افكار  واالجتماعي ووالعدال والمعاصر لـ تتعامؿ بخطاب واحد لمتفكير وفيـ العدال

مف منظور ديني واخبلقي عند  واالجتماعي ووالعدال والى العدال هوالتي تمثمت باإلشار  وومقاربات مختمف
عمى  واالجتماعي ووالعدال والعدال وومف منظور يقدـ اولوي ووقومي عند االحزاب القومي واالحزاب االسبلمي

 ووالعدال والعدال عمى والديمقراطي و, ومف منظور يقدـ اولوي وكما عند االحزاب االشتراكي والديمقراطي
 .  وكما عند االحزاب الميبرالي واالجتماعي
في العراؽ ىي مؤسسات فالعراؽ يعاني قصورا مؤسسيًا يعرقؿ ويؤثر في  واف االحزاب السياسي -ٖ

, فاف لعدالو تضمف بإقامو مؤسسات عادلوا و, واف منظومسسي لمعدالو والعدالو االجتماعيومسار البناء المؤ 
اال بوجود احزاب  مر ال يستقيـ وال يكوف موضع تحقؽوىذا االمؤسسات حزبيو عادلو  ؽ بحاجو الىالعرا

منفمتو مف القانوف بسبب غياب قانوف  وفي اطار قانوني وليس في اطار جماعات سياسي ومأسس وسياسي
ا لـ تنظـ فاف عدالتيا ال تسيـ في انزاؿ الظمـ واعبلء العدؿ ألني و, وحتى لو كانت ىذه االحزاب عادلينظميا

 .انونيو الدستوريو لمدولو الوطنيوالق وبعد في اطار المرجعي

سعد عبد  و: )دراس2003فـــي العـــــراق بعــــد عام  والرفـــاىيـــــ وودولــــ واالجتماعيـــــــ والعـــــدالـ-4
 .(1)(2017 والحسين نعم

                                                 

 



لكونو ييدؼ الى إشباع حاجات اإلنساف  واالجتماعي ومفيوـ العدال وىذه الدراسالباحث في تناوؿ 
لمجميع لموصوؿ إلى  والفرص ووتستيدؼ إتاح هعمى أساس المساوا وواقتساـ الموارد المادي واألساسي

العديد مف الصور تتمظير في زوايا  واالجتماعي ورى اف لمعداليوالجماعات, و لؤلفراد  والخدمات األساسي
بوجود نظاـ سياسي عادؿ, وفي البعد  واالجتماعي والعدال, ففي الجانب السياسي تبرز ومختمف

وتتمظير في التوزيع العادؿ لمثروات, ووجود نظاـ اقتصادي يرتكز  واالجتماعي واالقتصادي تبرز العدال
لمجميع مف دوف تمييز, وفي الجانب  وعمى العدؿ في العمؿ والحقوؽ, وتوافر المستمزمات المعيشي

في وجود قوانيف تنظـ الحقوؽ والواجبات لؤلفراد والمجتمع, ووجود  واالجتماعي والقانوني تتجمى العدال
 حقوقو. وكاف واإلنساف وكرامتو, وتمتعو بممارس وواحتراـ حقيقي إلنساني
؟ ىؿ مف خبلؿ تطبيقيا يمكف واالجتماعي وماىي العدال) اآلتيو. مف التساؤالت وتنطمؽ الدراس
؟ واذا  ٖٕٓٓفي العراؽ بعد عاـ  ووالرفاىي واالجتماعي وتحققت العدال؟ وىؿ والرفاىي والوصوؿ الى دول

 والعراقي وفي : )اف الدول والدراس و. تتمثؿ فرضي(لـ تتحقؽ, فما ىي المعوقات التي حالت دوف ذلؾ؟
لمشعب العراقي, حيث وقفت بوجو  ووالرفاىي واالجتماعي و, لـ تنجح في تحقيؽ العدالٖٕٓٓبعد عاـ 
 (.ووخارجي و: داخمي ه, معوقات وكوابح كثير وىذه الغاي

 و)معوقات داخمي و, الذي يقوـ عمى اساس وجود مدخبلت معين()التحميؿ النظمياعتمد الباحث 
في  و)عدـ تمكف الدول و(, تفاعمت داخؿ النظاـ )النظاـ السياسي العراقي( وادت الى نتائج معينووخارجي

(, ومالـ تتغير المدخبلت, فمف تتغير واالجتماعي ودعائـ العدالاو اف ترسي  ورفاىي واف تتحوؿ الى دول
 نتائج كاف اىميا : هالى عد والمخرجات. توصمت الدراس

, وذلؾ ألف موضوعو ىو ه, مفيـو عاـ يشمؿ كؿ مجاالت الحياواالجتماعي وإف مفيوـ العدال  -ٔ
 والمجتمعات الى الحري , فمتى ما وصمتوواالقتصادي والسياسي والمجتمع, وىو بذلؾ يشمؿ العدال

, استطاعت اف تحقؽ االستقرار السياسي والمجتمعي بما ينصب والديمقراطي والفاعم والسياسي ووالمشارك
 عمى تقدـ المجتمع ونموه وتطوره.

                                                 

 



 ووالوصوؿ الى دول واالجتماعي وىناؾ العديد مف المعوقات تقؼ في وجو تحقيؽ العدال -ٕ
او انحرافيا عف مساراتيا, وسوء الوضع االمني,  واالنتقالي وال, ىي ضعؼ تطبيؽ اليات العدوالرفاىي

, همتوفر  وو الرفاىي ووالفساد المستشري, وضعؼ االقتصاد وغيرىا, اال اف مستمزمات الوصوؿ الى العدال
والجميور المحكوـ,  ولمنخب الحاكم والسياسي و, ونمو الثقافوالفعال وكالتحوؿ الديمقراطي, والمشارك

  باإلصبلحات وغيرىا. هوالمتعدد هالعديد والمطالبات
وال يمكف  واجتماعي ووتيرتيا او حدتيا, لف يكوف ىناؾ عدال هفي ضؿ بقاء المعوقات او زياد  -ٖ

, الف امواليا ومواردىا ستبدد وىويتيا ستتشظى, مما يخمؽ عدـ استقرار مجتمعي ورفاىي وبدول وتوصيؼ الدول
, والقضاء عمى الفساد المستشري واالنتقالي واليات العدال وفاعمي وحال. اما في ووسياسي يعصؼ بكياف الدول

المحاصصات, وتطيير ارض الببلد مف االرىاب وتحقيؽ االستقرار, سيؤدي  ونتيج وفي مؤسسات الدول
مؿ شرعيتيا عبر رضي الشعب وتحقؽ كا والسياسي واالمر الى االىتماـ بالمجتمع ورفاىيتو مما تكسب السمط

او اف ترسي  ورفاىي وفي اف تتحوؿ الى دول وعدـ تمكف الدولو  ,, مما يقوي كياف الدولوزواالنجا االنتخاب
 , ومالـ تتغير المدخبلت, فمف تتغير المخرجات.واالجتماعي ودعائـ العدال

  وثانيًا: الدراسات العربي
 (1)(2010عروس ميمود  وفي الجزائر: )دراس ول التعدديظفي  والسياسي ومعوقات الممارس -ٔ

 وفي عممي وباعتبارىا احدى الركائز الميم والسياسي وموضوع الممارس وىذه الدراسالباحث في  تناوؿ
, والتي تكرس وؿ التعدديظقراطيو المتجذره في الديمو  والتحوؿ الديمقراطي الى مرحم وتحميؿ االنتقاؿ مف مرحم

او  والمتأزم ويمكف وصفيا بالمرحم وفي الجزائر, مف خبلؿ مرحم والسياسي ومعوقات الممارس وكميًا لمعالج
 .  واالنتقالي

بعد االنفتاح  والسياسي ومعوقات الممارس وماىي): تساؤؿ مركزي مفاده االستفياـ عف مف وانطمقت الدراس
الى توضيح معوقات  وبالفشؿ, وتسعى ىذه الدراس وؿ اتساـ ىذه الممارسظفي  والسياسي في الجزائر, خاص

في  واف لـ يكف فشؿ الديمقراطي و, وتبياف اىـ المشاكؿ والسمبيات التي ادت الى صعوبوالسياسي والممارس
 و, واالحزاب السياسيووالعسكري وبنوعييا المدني والسياسي والسمطوىذه المعوقات المتمثمو في )الجزائر 

                                                 
 



, وواالقتصادي وواالجتماعي والقانوني ووالبني ووالخاص وومنظمات المجتمع المدني, وسائؿ االعبلـ العمومي
 الى عامؿ العنؼ( واضاف

منيج و التحميمي  عمى نوعيف مف المناىج, المنيج التاريخي االستقصائي وفي الدراس والباحث تاعتمد
والمواقؼ إلحداث ا و, كما اعتمدت عمى مقتربيف لمتحميؿ وىما المقترب القانوني )ركز عمى دراسوالحال ودراس
 , أي مدى االلتزاـ بالمعايير والضوابط المتعارؼ عمييا( والمقترب المؤسسيوعمى الجوانب القانوني وواالبني

قد  (.وواالجتماعي ووالثقافي واالوضاع االقتصادي وويربطيا ببقي والظواىر السياسي ولدراس و)الذي يولي اىمي
 نتائج اىميا : هالى عد والدراس الباحثو في ىذه توصمت

مف التداخؿ والتضارب واحيانًا التناقض الموجود في وجيات  ونابع واف المعوقات والمشاكؿ السياسي -ٔ
 بمختمؼ فئاتيا واشكاليا . وواالجتماعي ونظر وافكار الطبقات السياسي

 والديمقراطي والتجرب وعممت منذ بداي ووالعسكري وبمختمؼ مؤسساتيا المدني والسياسي واف السمط -ٕ
فييا وىو الذي ادى الى  ولممشارك هوعدـ فسح المجاؿ اماـ القوى الصاعد واالستئثار بالسمط وعمى محاول

ايجاد انسجاـ بيف اطراؼ المجتمع بكؿ  و, االوؿ بحجاليـر بيف طرؼ مؤيد واخر معارض عمى مستوى وازم
, تعدد رؤوس القيادهالمجاؿ اماـ , وىو الذي فتح المحافظو عمى الجميوريو واركانيا وفئاتو , والثاني بحج

 . والسياسي والممارس و, ىو المعوؽ الرئيسي الذي يعترض طريقع الذي احتدـ وال زاؿ عمى السمطوفالصرا
بمختمؼ المؤسسات االخرى كاألحزاب ومنظمات المجتمع المدني  والتي تربط بيف السمط واف العبلق -ٖ
كؿ ما ىو  وىذه المؤسسات عمى اثبات استقبلليتيا ومعارض, تعمؿ ئؿ االعبلـ ال زالت تبحث عف ىويوووسا

 ولمسمط واتي مف فوؽ حتى لو كاف يصب في الصالح العاـ أي انيا تحاوؿ احتكار العمؿ السياسي بالنسب
. لذا والعريض ولممؤسسات االخرى حتى لو كاف عمى حساب مصالح الفئات الشعبي وبالنسب والمشارك وومحاول

ومناصب  ومف امتيازات مادي ولتحقيؽ مصالح ضيق وفي الكثير مف االحياف تنتيز الفرص وفاألحزاب السياسي
 .والفاعم والسياسي وعمى حساب المشارك

 (1)(2011محمد زيتوني  وفي الجزائر: ) دراس والسياسي والتعددي وومسأل واالسالمي والحرك -2

                                                 
 



 والمشارك والتي تشدد عمى اىمي ومعنى التعدديالوصوؿ الى  وىذه الدراسالباحث في حاوؿ      
, وتركز وي تنشدىا االحزاب االسبلميتوجماعات مصالح ال ومف احزاب سياسي ووالمنظمات الوسطي والسياسي

ه بيف انتشار القو  وقدر اىتماميا بكيفي والحكومي هعمؿ االجيز  واكثر مف البناء وال تيتـ بكيفي وعمى العممي
و عمى المستويات القوميو الجزائري والتعددي هفي الحيا واالسبلمي والحرك , ورصدالجماعات المتنوعو والخاصو

في المواعيد  والسياسي و, وتقييـ التنافسيالمدني في تكريس تعدديو تشاركيو المجتمع هرصد قو و . والمحميو
 . واالنتخابي

مجتمع السمـ بوصفيا فصيبًل اسبلميًا مف خبلؿ  ومف التساؤؿ االتي: ىؿ استطاعت حرك وتنطمؽ الدراس
وقد اعتمد  ؟.لعمؿ التعددي السياسي في الجزائرالتي تنتيجيا مف اثراء ا والسياسي والمشارك واستراتيجي

و كمما زاد وعي االحزاب السياسيو )االولى لمدراس والفرضي .الدراسو عمى  منيج دراسو الحالو الباحث في ىذه
 و, وفيمت ىذه االحزاب آليات الفعؿ الديمقراطي وترسيخو زادت التعدديتعددي المركزيبضرورات العمؿ ال

 والفاعم وبيف المساىم وايجابي وىناؾ عبلق): والثاني و. اما الفرضي(نضجًا واستوعبت الجميع فييا والسياسي
بيا يستطيع  ولقاعديا ولؤلحزاب في مؤسسات الحكـ المحمي والدور االيجابي لممجتمع المدني, وبيف التعددي

مف النتائج  والى مجموع والدراس الباحث في ىذه توصؿ. (صانع القرار تسيير الحكـ عمى المستوى المحمي
 اىميا:

مطو وتعدد مراكز الس والميبرالي وتبيف مدى ارتباط ىذا المفيوـ بالديمقراطي واف عناصر التعددي  -ٔ
مف احزاب وجماعات مصالح ومنظمات المجتمع  والتنظيمات الوسطي و, وفاعميوالمشاركو السياسيو التعدديو

 المدني.
لكنو يضؿ غير ديمقراطي ألنو ال يسمح سوى  وديمقراطي هليست بالضرور  واف نظـ الحكـ التعددي -ٕ
لتيميش الجماعات  والدول هتستخدـ قو   واو الف الجماعات المييمن والسياسي ومف المواطنيف بالمشارك وألقمي

 . وواستبعادىا مف المنافس االخرى
السمـ عف  ووال تختمؼ ممارسات حرك ووالتنمي واف تبني نموذج حزب العدال وتحاوؿ ىذه الحرك -ٖ

في المضموف  والسياسي واالخرى في العمؿ السياسي المتعارؼ عميو اال مف باب االخمق واالحزاب السياسي
 .  والخطابي لمحرك



باسل احمد  والتحول الديمقراطي في فمسطين: )دراس ووتأثيرىا عمى عممي والسياسي والمشارك وازم-3
 (1)(2014ذياب

والقوى والفصائؿ  ودور االحزاب السياسي ومعرفو  والسياسي والمشارك وازم وىذه الدراسالباحث في تناوؿ 
ـ المنيج ااستخدتـ . والتي تعد مف معوقات تحقيؽ الديمقراطي والسياسي والمشارك وفي تعميؽ ازم والفمسطيني

 توصؿاستخدـ الباحث منيج دراسو الحالو. و  وبحث فرضيتيا. والدراس وعمى اسئم والوصفي التحميمي لئلجاب
 نتائج اىميا: هالى عد

ياسي جمعي ىي في اشد سياسي لغياب خطاب ستخبط و فراغ  وتبدو في حال والفمسطيني واف الحال  -ٔ
 في النظاـ الفمسطيني الجديد. وسياسي وركمشا و, مما ادى الى حدوث ازمالحاجو اليو

, و االحباط التي يعاني منيا الشعب, بسبب حالوفقداف العمؿ السياسي لقيمتوتعاني االحزاب  -ٕ
 .والسياسي هفي الحيا وبيف الحاكـ والمحكـو وعزوؼ الناس عف المشارك ووتسبب في فقداف الثق

يؤدي  , وىذاالى عزوؼ االفراد عف النظاـ يؤديوالمؤسسات  وفي المعايير المؤسسي وانعداـ الثق -ٖ
ؤدي الى , فاستمرارىا تعف مؤشرات االداء الديمقراطي, مما ادى الى ابتعادىا الى شخصنو العمؿ والقيادات

القرار وغياب االحتكاـ الى  و, وكذلؾ فأنيا تعاني مف تقيقر دور المؤسسات في صناعحالو مف التشرذـ
جاه التعدديو السياسيو في ت و, مما شكؿ ازمبالحوار السممي وروح التسامحداء وعدـ االىت وضوابط تنظيمي

فييا  وعف النظاـ وابتعاد الجميور عف المشارك وبروح الديمقراطي و, ادت الى عزوؼ القوى المشبعفمسطيف
 .و الى جمود عمميو تداوؿ السمطوالتحوؿ الديمقراطي باإلضاف ومما اعاؽ عممي

 وخديج ودراس) والعممي وبين الطرح النظري والممارس واالزم هار إلد واالليات السياسي-ٗ
  (2)(2015غبار

التعامؿ معيا, والكشؼ عف  ووكيفي واالزم هلتحميؿ وتشخيص ظاىر  وىذه الدراس ت الباحثو فيسع
. حيث جاءت ىذه واالزم والتي انتيجيا النظاـ السياسي الجزائري لمواجي واالجراءات واالليات السياسي

مف تساؤؿ رئيسي  والدراس تنطمقا .داره االزمو واثرىا عمى مواجيتياإل ولمتعرؼ عمى االليات السياسي والدراس
كمما كانت ) ولمدراس والرئيسي والفرضيو ؟ السياسيو إلداره االزمو بالجزائراالليات  ويتمثؿ في مدى فاعمي

                                                 

 

 



اكثر تأثيرًا وتطبيقًا عمى الواقع  واالزم وفاعمي, كمما كانت يو اكثر شفافيو وفعاليو وموضوعيواآلليات السياس
 .(والسماح بتحقيؽ اىداؼ داخؿ النظاـ السياسي

و الى المناىج باإلضاف وثانوي والتاريخي بصفو  واساسي وتحميمي بصفوصفي  منيج واستخدمت الباحث
ذج نضري لتحميؿ , واقتراب صنع القرار ىو اكتشاؼ نمو (االخرى )المنيج االحصائي, ومنيج دراسو الحالو

 مف خبلؿ االعتماد عمى االطار المنيجي. واالزم هادار  وعممي
 منيا : هالى نتائج عد ووتوصمت الدراس

ومف بينيا  ومف خبلؿ السياسات وادراكيا السياسي والسياسي واف الجزائر عممت عمى تحقيؽ التنمي -ٔ
 . التسمطيو في الممارسات السياسيو ووجود هفي االدار  هوالرشاد وعدـ قياـ مجتمع مدني وعدـ توقؼ العقبلني

, ورغـ السياسيو نتيجو الفراغ المؤسساتي واثر عمى التنمي وشيد النظاـ السياسي الجزائري حال -ٕ
تبايف  ونتيج واالستقرار السياسي اال انيا لـ تنجح في حؿ االزم هالستعاد هاستعماؿ النظاـ السياسي اليات عد

 . ومف االزم ووالسمط ورؤى االحزاب السياسي
مف طرؼ االحزاب  والسياسي ووضعؼ المشارك واالنتقالي ولدى المؤسسات السياسي وغياب الشرعي -ٖ
في ضيور  والسياسي و, وتمثمت انعكاسات االزممما اثر عمى التنميو االقتصاديو لممواطنيف والسياسي

 ليا . وحزبي ووسط مقاطع ولمشرعي همؤقتو فاقد ومؤسسات سياسي
 والدراسات االجنبيثالثًا: 

 2007-1991د األحزاب في روسيا ودور نظام تعد والسياسي و: التعدديوالروسي والديموقراطي -1
 (1)(2011 تو جيوتي كان)دراس

 ووتـ إجراء تحميؿ لطبيع في النظاـ السياسي الروسي, والسياسي والتعددي والدراس هىذالباحث في تناوؿ 
عمى السؤاؿ حوؿ متى يكوف  واإلجاب و, وتحاوؿ ىذه الدراسفييا ومف منظور األحزاب السياسي والديمقراطي
 .تحميميالمقارف و التاريخي و المنيج الاعتمد  .؟دور حقيقي في النظاـ السياسي الروسي والسياسي ولمتعددي
 :لىتوصبل

                                                 

 



 ويير أف تصبح دول, فإنيا  ال تفي حتى بنصؼ معاروسيا في طور التحوؿ الديمقراطي ال تزاؿ -ٔ
عمى اإلطبلؽ, وال يزاؿ النظاـ السياسي الروسي يتمتع بداخمو بقايا  وكامم وإنيا ليست ديمقراطي ,وديمقراطي
 احتياجاتيـ. والتي ال يشعر أحد بإزعاجيا طالما تـ تمبي والمتجانس ووالشيوعي والقيصري والسياسي وآثار الثقاف
بالمعنى  والتي يمكف اعتبارىا أحزابًا سياسي ه, والخبر هالخبر  ال تزاؿ العديد مف األحزاب تفتقر إلى -ٕ

 ومرت بمرحم والسياسي و, الف التعدديه وليس لدييـ أي ىيكؿ مؤسسي متسؽوغير موحد والحقيقي, وضعيف
مف التطور حيث كانت تتحوؿ مف نظاـ سياسي يييمف عميو حزب واحد )شيوعي( إلى نظاـ  ولمغاي همعقد

ف األحزاب السياسيسياسي ديمقراطي نا لـ تتمكف مف لعب أي  وفي روسيا كمؤسس وشئ متعدد األحزاب, وا 
 .وليس لدييـ أي نوع مف االنتماء إلى األحزاب المعني والمختمف ودور رئيسي, واف أعضاء األحزاب السياسي

في  ويتميز بشكؿ كبير بانعداـ الشفافي واف النظاـ الرئاسي الروسي وخبلؿ فترات الحكـ المختمف -ٖ
 .  وشرعي وديمقراطي وأي مؤسس هال تخضع لسيطر  وصنع القرار, و كانت القرارات التي تتخذ غير شفاف وعممي

شيالىو  ودراس( في كينيا والسياسي وفي االنتقال من حكم الحزب الواحد الى التعددي ودور االثني-ٕ
 (1)(2012ويستن كواتيمبا 

نيا تركز بشكؿ خاص  ,وفي تشكيؿ األحزاب السياسيالقوميو شرح بروز  والدراسالباحث في ىذه حاوؿ  وا 
في كينيا. تناوؿ  والحزبي ووحتى عدـ تنظيميا في عصر التعددي والسياس هنشر العرؽ في إدار  وعمى كيفي
 ولماذا وكيؼ كاف العرؽ بارزًا في انتقاؿ كينيا مف حكـ الحزب الواحد إلى التعددي سؤاليف ميميف: الباحث
 بيف الصراع العرقي والتحرير السياسي في كينيا؟. وما ىي العبلق  ؟والسياسي
االحزاب مف  همتعدد وشرح بروز العرؽ في انتقاؿ كينيا مف حزب واحد الى ديمقراطي ويدؼ الدراست
عمى عنصريف مترابطيف ىما النيج النظري فييا اعتمد الباحث  .منظور سياسات االحزاب االنتخابيوخبلؿ 

الخطب الرئاسيو عينو مف  اعتمد عمىكما  والمطروح وعمى االسئم ولئلجاب والمستخدملمبحث والطرؽ 
 والموقع الجغرافي.  والتنوع العرقي والمينعف  ., المقاببلت,الدستور
وتأثيرىا  ولمسياس وكينيا االنتقاؿ مف االستبداد إلى أشكاؿ أكثر ديمقراطي وفي فيـ محاول والدراس تساىم
خرجت مف حكـ الحزب  و, وىي دولالتحوؿ الديمقراطيمفيوـ  ووتناولت أىمي ,والحزبي والتعددي وعمى سياس

 نتائج كاف اىميا: هالى عد والدراستوصؿ الباحث في ىذه  العميؿ. والواحد الذي يتميز باالستبداد وسياس
                                                 

 



, ولمخصوصي وواقتصادي وسياسي هفي كينيا ىي ظاىره وفرت ميز  والعرقي وانيا اوضحت اف السياس -ٔ
 وظمت عامبًل في السياس و. وأف اإلثنيحزب الواحد الى التعدديو الحزبيووبروز العرؽ في تحوؿ كينيا مف ال

 .والحزب الواحد االستبدادي وحتى بعد التحوؿ مف دول والكيني
, وىناؾ خصيو وترتكز عمى السياسو القبميوواظيرت اف نظاـ االحزاب في كينيا ضعيؼ وتحركو الش -ٕ
 والنظاـ االنتخابي. وداخؿ االحزاب السياسي والداخمي وفتقار الى الديمقراطيبيف اال وعبلق
المدى ولـ تكف  هىي انيا كانت تحالفات قصير  ولتشكيؿ االحزاب السياسي واف احد الجوانب القوي -ٖ
 فقط لخوض االنتخابات. و, بؿ تـ تشكيميا كوسيمافيا تعزيز اجنده سياسيو متماسكواىد

 (1)(2013ديميتريس  فينيريس ودراس:)واالجتماعي ووالعدال ولالزم واالجتماعيالسياسات -3
مف اجؿ  واالجتماعي ووالسياس واالجتماعي ولمعدال والمحتمم ومساىمفي ىذه الدراسو الحث ايستكشؼ الب

مى ارتباطيا مع التركيز ع واالجتماعي ولمعدال وفي اليوناف, ويناقش االبعاد النظري والتعافي العادؿ مف االزم
يدافع ىذا البحث عف  .حو السياسو االجتماعيو اليونانيوفي سا و, ويحدد المظالـ الصارخبالسياسو االجتماعيو

واالنماط والسموؾ الفردي السائد  وتعمؿ عمى اصبلح الثقاف هعمى المساوا وقائم ولبلزم واجتماعي وسياس
  يعي مف المأزؽ اليوناني.وتقترح اليروب التوز  واالجتماعي ومف العدال همستوحا
مف  واالجتماعي ووالعدال واالجتماعي وبيف السياس ومتطرؽ إلى بعض االختبلالت الصارخل دراسويدؼ الت
 ولصدم ويسمط الضوء عمى العواقب االجتماعيلاليوناف  وربط تمؾ االختبلالت مع حالو  والنظري والناحي

, ويطمح إلى تقديـ بعض األفكار ٕٕٔٓ -ٕٓٔٓ هالتي تـ فرضيا خبلؿ الفتر  واالجتماعي وتقميص السياس
استخدـ في ىذه الدراسو المنيج  -" ولؤلزم واالجتماعي وفي بناء "نموذج السياس وحوؿ التحديات الرئيسي

 وتوصؿ الى: .الوصفي التحميمي

, بؿ تربط اواه والفقرره أو زياده عدـ المسإلى انخفاض دخؿ األس هال تُترجـ بالضرور  واألزم  -ٔ
في الوصوؿ وتوفير  هبما في ذلؾ عدـ المساوا والتقميدي وبطبيعتيا بمظالـ الرفاىيجتماعيو التكاليؼ اال

 والمالي وىو المساىـ الرئيسي في االختبلالت التي أدت إلى األزم هغير المبرر  هالفرص, وعدـ المساوا
 .  ووالسياسي

                                                 
 



, واف العجز االزماتفي اوقات  واالجتماعي وال توجو اصبلح السياس واالجتماعي واف العدال -ٕ
 واالجتماعي وواف السياس .تأصؿ يعزز التأثير غير المتكافئ عمى المجتمع اليونانيالسياسي واالقتصادي الم

 , وفيوعمى اساس العدؿ والحاج ووانيا تسعى الى تعديؿ الرفاىي ,بللتزاـ بالعدالول وروح الجماعيالتجسد 
جتماعيو عمى اال وفي فيـ التأثير السمبي لمسياس وواالمتيازات عناصر اساسي ووالمحسوبي واليوناف تعد الفردي
 . العدالو االجتماعيو

 او وألنيا لـ تيدؼ ابدًا الى تحقيؽ العدال هعدـ المساوا وفي معالج واالجتماعي وفشمت السياس -ٖ
الجتماعيو ىي التي تقدـ المساواه, تحتضف الحريو وتعزز ا و, واف العدالتحدي النتائج التي يحققيا السوؽ

والصوت  و, ألنو يتعمؽ بالحقوؽ والكرامكثر مف زياده الدخؿ وخمؽ الوظائؼىو ا و, واف تعزيز العدالالرفاىيو
تبنى عمى  واجتماعي ولمجميع وكذلؾ التمكيف االقتصادي واالجتماعي والسياسي. والذي يعتمد عمى سياس

اليوـ تتطمب اليات  و, واف ازميص اضافي لمموارد غير االقتصاديوتخص هوعاد واالجتماعي وياقتصاد الرعا
 .اعاده التوزيع

والسياق  و: توازن انعكاسي بين النظريات المثاليوالمواطن ووتربي واالجتماعي والعدال-4
 (1)(2018غابرييل غولدماير  والبرازيمي:)دراس

في  وتفسير توازف االنعكاسي كنيج لتحسيف العدال هتنشد إعادالتي  والدراسسعى الباحث في ىذه 
تدافع  والعقد االجتماعي االفتراضي, وبالتالي  فاف الدراس همبني عمى فكر  والبرازيؿ, واف النقاش حوؿ العدال

عف  ومجدي هارتباًطا وثيًقا بفكر  ومرتبط وفي الدوؿ الديمقراطي والممكن والعدال هعف الموقؼ القائؿ بأف فكر 
بأف الحقوؽ  ومع التصور الحالي لصانعي السياسات في الدوؿ الغربي وتتفؽ ىذه الدراساذ  .ومناىج المواطن

إنشاء ىذا  هإلعاد هجيد هيمكف أف تكوف أدا والمدني و, وأف التربينوغير متواز  ووالمسؤوليات المجتمعي والفردي
مف  وتنطمؽ الدراس .والواضح والبرازيمي والمؤسسي وانطبلؽ ليا األزم وكنقط والتوازف, وتأخذ ىذه الدراس

يساىـ في بناء مجتمع أف  و" ومنيج المواطنو"الممكن وتساؤؿ رئيسي: كيؼ يمكف لمحوار بيف أفكار العدال
 .أكثر عداًل في البرازيؿ
 وداللمناىج الع وواألفكار العادي وإلى تقديـ اتصاؿ متماسؾ بيف األفكار األكاديمي وتيدؼ ىذه الدراس

 و, ومبلحظات حوؿ كيفييات الميبراليو والتربيو المدنيوبيف أدب هعمى المساوا ومبني و. واف الدراسووالمواطن
                                                 

 



تتناوؿ مجاالت معرفو و  ومختمف ونظًرا ألف الفصوؿ الدراسو بالفعؿ في المدارس البرازيميو. تدريس المواطن
؛ والبعض اآلخر بعضيا معياري ونظري واسفكانت مناىج الدر  و, يتطمب كؿ منيا طريقتو الخاصمتميزه

  ووىذه التحميبلت التجريبي لناس وممارساتيـ في مجاؿ العدالوحوؿ آراء ا ووصفي ويستند إلى تحميبلت تجريبي
, بلؿ البيانات األوليو, ويتـ الحصوؿ عمييا مف خأخرى نوعيو , وأحياناً وف في بعض األحياف كميوتك
 :مف االستنتاجات كاف اىميا والى مجموع وتوصمت الدراس  .والثانويو 

وأبعاد صنع القرار بشكؿ  ووالثقافي وباألبعاد االقتصادي والمتعمق وانو لـ يتـ تطوير القوانيف البرازيمي -ٔ
, واإلجراءات افيو ليست محميو بما فيو الكفايوواف األقميات الثق ,ولمعدال ومثالي وكاٍؼ عند مقارنتيا بنظري

 أوسع وأكثر تأىيبًل لمناس. ووؽ لمشاركال تر  والديمقراطي
داًل مف حظيـ , بقط بناًء عمى اختياراتيـ وجيودىـأف تكافؤ الفرص تختمؼ في كسب الناس ف -ٕ

ىذا التوازف إحساس بتكافؤ الفرص, وفي نفس الوقت, يحفز التطور العممي  , وينتج عفالطبيعي واالجتماعي
 .  , وكبلىما خاصيتاف تعزز االستقرارواالقتصادي

يمكف أف يخمؽ صعوبات لمناس في تحديد مواقفيـ فيما  وحوؿ العدال وأف دمج المناقشات المختمف -ٖ
 يتعمؽ بكؿ واحد منيـ.

 
 

 رابعًا: مناقشو الدراسات السابقو
تحتؿ الدراسات السابقو اىميو بالغو في عمميو توثيؽ اطبلع الباحثو عمى التراكـ المعرفي في ميداف  

دراستيا قد افادت الباحثو مف الدراسات السابقو بتشكيؿ تصور عاـ عف موضوعيا, وما اعتمدتو مف المناىج 
ذلؾ الى انو ال توجد دراسو واحده  اعتبرتيا نقطو االنطبلؽ لمبدء في الدراسو الحاليو لتصؿ الباحثو في ضوء

ركزت عمى ازمو التعدديو السياسيو واثرىا في العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي فكؿ دراسو قامت 
بتناوؿ متغير واحد فقد اختمفت االىداؼ التي سعت ليا كؿ دراسو مف الدراسات السابقو عف موضوع  الدراسو 

ع الدراسات السابقو التي تـ تناوليا لـ تتفؽ بصوره كميو مع موضوع الدراسو الحالي , فتستنتج الباحثو اف جمي
 فكاف ىناؾ اوجو شبو واختبلؼ.



 الدراسات العراقيو .1
التي تـ تناوليا بنوع الدراسو بأنيا دراسات تحميميو, العراقيو تتشابو الدراسو الحاليو مع جميع الدراسات 

سو )شعبلف عبد القادر وحنيف عبد االمير وسعد عبد العزيز( فقد اختمفت الدراسو الراىنو مع كؿ مف درا
بالمنيج  المستخدـ فقد استخدـ الباحث شعبلف عبد القادر منيج تحميؿ المضموف والمنيج التاريخي التحميمي 
اما الباحثو حنيف عبد االمير قد استخدمت المنيج التاريخي الوصفي والمنيج التحميمي التنظيمي واستخدـ 

 سعد عبد العزيز منيج التحميؿ النظمي . الباحث 
اما بالنسبو لدراسو )مازف مرسوؿ ( فقد تمثمت اوجو الشبو بينيا وبيف دراستنا بنوع المنيج فقد استخدـ 

المجتمع العراقي في الباحث المنيج الوصفي ,اال اف الباحث في ىذه الدراسو قد تناوؿ االزمو بصوره عامو 
يط الضوء عمييا كما ىو الحاؿ في دراستنا الراىنو التي تناولت )ازمو التعدديو دوف تحديد ازمو معينو وتسم

 السياسيو ( .

 الدراسات العربيو .ٕ
اما بالنسبو لمدراسات العربيو فقد اختمفت دراسو كؿ مف عروس ميمود ومحمد زيتوني بنوع المنيج حيث 

ي االستقصائي التحميمي اما الباحث محمد استخدمت الباحثو عروس ميمود منيج دراسو الحالو والمنيج التاريخ
 اما دراستنا الحاليو فقد اتبعنا المنيج الوصفي التحميمي. زيتوني فقد استخدـ منيج دراسو الحالو.

مع دراستنا الراىنو بنوع المنيج فقد استخدـ االختبلؼ اما بالنسبو لدراسو باسؿ احمد فقد تمثمت اوجو  
وصمت الدراسو الى اف االزمو بتجاه التعدديو السياسيو قد تشكمت بسبب وقد تدراسو الحالو  الباحث منيج

شخصنو العمؿ والقيادات وابتعادىا عف مؤشرات االداء الديمقراطي وىنا نتفؽ مع ىذه الدراسو بأف السمطو قد 
و اسست لنظاـ حكـ قائـ عمى االشخاص ادى لغمبو المصالح الحزبيو والفئويو الضيقو مما انتج صوره مشوى

 لمديمقراطيو وانتجت ازمات متتاليو. 
اما بالنسبو لدراسو خديجو غبار فقد تناولت الباحثو االليات السياسيو التي يتـ عف طريقيا اداره االزمات 
أي تشخيص االزمو وطريقو التعامؿ معيا دوف تحديد ازمو معينو فقد تمثمت اوجو الشبو مع دراستنا الراىنو 

الباحثو المنيج الوصفي التحميمي كذلؾ ما توصمت اليو ىذه الدراسو فيي ترى  بنوع المنيج فقد استخدمت
نتيجو تبايف رؤى االحزاب والسمطو مف االزمو فأنيا لـ تنجح بحؿ االزمات وىنا نتفؽ مع ما توصمت لو 

عراقي الدراسو باف السمطو والنظاـ السياسي ىو المسؤوؿ عف االزمات المتتاليو التي يتعرض ليا المجتمع ال



يضاؼ الييا االحزاب التي سيطرت عمى العمميو السياسيو وتفردت بالسمطو. لكنيا اختمفت مع دراستنا في اف 
الجزائر عممت عمى تحقيؽ التنميو السياسيو مف خبلؿ السياسات وادراكيا لممشاكؿ التي تواجو عمميو التنميو 

ف تحقيؽ التنميو السياسيو بالدرجو االساس االمر اما بالنسبو لدراستنا الراىنو فقد عجزت النظـ السياسيو ع
 الذي انعكس عمى تعقد االزمات وجعميا مستديمو.

 الدراسات االجنبيو .3
بالمنيج التحميمي واختمؼ بالمنيج  تاما بالنسبو لمدراسات االجنبيو فقد تشابيت دراسو جيوتي كان
الروسيو تفتقر الى الخبره وضعيفو وغير التاريخي والمقارف كذلؾ فما توصمت اليو الدراسو بأف االحزاب 

موحده وليس لدييـ ىيكؿ مؤسسي متسؽ باإلضافو الى اف النظاـ الروسي يتسـ بانعداـ الشفافيو والمسائمو , 
ىنا نتفؽ ما توصمت اليو الدراسو بأف النظاـ السياسي العراقي يتسـ بالضعؼ واليشاشو ألنو منبثؽ مف 

طائفيو مف خبلؿ التوافؽ والتراضي في سمو مغمقو فقد افتقرت الى الشفافيو المحاصصو القوميو والدينيو وال
التي تعد مف اىـ مقومات صيانو الديمقراطيو. اما دراسو شيبلىو ويستف كواتيمبا  ودراسو غابريؿ غولماير 

 فقد تمثمت اوجو الشبو بينيا وبيف دراستنا بنوع الدراسو بأنيا دراسات وصفيو تحميميو.
فقد تمثمت ديميتريس فينيريس فقد تناولت السياسو االجتماعيو لبلزمو والعدالو االجتماعيو  راسواما د

وتوصمت الدراسو الى اف السياسو االجتماعيو قد فشمت في اوجو الشبو مع دراستنا الحاليو بنوع المنيج 
بأف السياسو االجتماعيو  معالجو عدـ المساواه ألنيا ال تيدؼ الى تحقيؽ العدالو, وىنا نتفؽ مع ىذه الدراسو

التي اتبعتيا النظـ الحاكمو في العراؽ اتسمت بعدـ التناسؽ وعدـ وضوح الرؤيا فيي ال تعالج مشاكؿ انعداـ 
 المساواه بؿ تقوـ بتغطيتيا  لتدعـ متطمبات بقاء نفوذ النخب السياسيو. 

 

 
 
 
 
 
 



 ادلجحث انثبنً: االعبس اننظشي نهذساعو
 متيٍذ:

يمثؿ كيفيو التعامؿ مع الظاىره موضوع الدراسو عف طريؽ استخداـ رؤى معينو, وبيذا اإلطار النظري 
اإلطار المرجعي سنقوـ بتوضيح بعضًا مف وجيات النظر المختمفو. التي يمكف مف خبلليا تفسير ازمو 

ىا اطرًا نظريو التعديو السياسيو واثرىا في العدالو االجتماعيو ,فاف وجيات النظر التي تـ تناوليا ال يمكف عد
قاطعو في تفسير الموضوع, الف الواقع الذي مرت بو النظريو في عمـ االجتماع. انعكس عمى التنظيرات التي 
تعاممت مع التعدديو والتنوع, حيث تفتقر معظـ ىذه التنظيرات الى االطار التفسيري الشامؿ لمتعدديو بكؿ 

و المستقمو. انما وجيات نظر تحاوؿ مف خبلليا تفسير مكوناتيا واشكاليا. فمـ تصؿ بعد الى مستوى النظري
 التعدديو والتنوع بصوره عامو. تمثؿ مقاربات نظريو تناولتيا الباحثو كما يمي:

 The theory of consensual democracyاًالً: نظشٌو انذميمشاعٍو انحٌافمٍو 
ا. تبعًا لطبيعو تمؾ المجتمعات مارست المجتمعات االنسانيو الديمقراطيو بمختمؼ اشكاليا وصورى     

والمراحؿ التاريخيو التي مرت بيا. اذ تعتبر الديمقراطيو مف المفاىيـ الرائجو مثؿ التنميو البشريو والعولمو 
وغيرىا. التي يتكوف منيا نسيج الحياه المعاصره. لقد لقيت الديمقراطيو التوافقيو اىتمامًا كبيرًا مف قبؿ عمماء 

 بعد نجاحيا في العديد مف الدوؿ االوربيو.  السياسو واالجتماع
( في خمسينات وستينات القرف consensual Democracyظير مفيوـ الديمقراطيو التوافقيو )     

الفائت لئلجابو عمى سؤاؿ محوري ىو: كيؼ يمكف اف نجعؿ النظاـ السياسي ديمقراطيًا ومستقرًا في 
االسس العرقيو والثقافيو والدينيو والجيويو؟. كذلؾ فانو مفيـو المجتمعات التي تتسـ بتصاعد الصراعات عمى 

جديدًا يطرح كبديؿ لمديمقراطيو التنافسيو. اف الديمقراطيو التوافقيو )او ما يمكف اف نسمييا بصوره ادؽ 
ديمقراطيو المحاصصو التوافقيو( تيدؼ الى احتواء النزاع السياسي بيف مجموعات متعدده ومنقسمو داخؿ 

. عبر بيف مختمؼ النخب والزعامات التي تمثؿ تمؾ المجاميع بقصد المحافظو عمى الديمقراطيو. الوطف
فاالنقسامات السياسيو الحاده تمثؿ اكبر العقبات اماـ تحقيؽ الديمقراطيو واستقرارىا, ألف مف الطبيعي بدوف 

لمستقر في المجتمعات المنقسمو احتواء واستيعاب االقميات, ليس ىناؾ اي امؿ في وجود النظاـ الديمقراطي ا
و التعدديو , وبيذا فالديمقراطيو التوافقيو ىي آليو سمميو لممشاركو في السمطو بمجتمع متعدد يواجو مخاطر 
االنقسامات بسبب تطرؼ مكوناتو االجتماعيو وعدـ وجود الثقو فيما بينيا, لذا فأف قاده ىذه المكونات يمجؤوف 

لسمطو بشكؿ آمف واتخاذ القرارات عمى اساس الحؿ الوسط ووفقًا لمنطؽ التسويو الى التوافؽ كسبيؿ لتقاسـ ا
 . (ٔ)السياسيو

                                                 

 



تعرؼ الديمقراطيو التوافقيو بأنيا الموافقو عمى مشاركو القوه وتقسيميا داخؿ الحكومو بيف  مختمؼ 
او االثني او القطاعات في المجتمع وقد تشترؾ بعنصر المواطنو ولكف تختمؼ مف حيث التقسيـ المغوي 

ىو اف يتـ المشاركو في عمميو صناعو القرارات مف اجؿ الحصوؿ ))الديني, فأف التوافقيو ضمف ىذا االطار  
 .(ٔ)((عمى المنفعو المشتركو مف النظاـ, واف ىذا يتطمب التوضيح الكامؿ لحقوؽ الجماعات

اف النظر لجوىر الديمقراطيو التوافقيو نبلحظ انيا تقر بتعدد مراكز القوى القوميو والطائفيو والمذىبيو 
داخؿ المجتمع الواحد, وسعييا لتحقيؽ الطمأنينو لمصالح ىذه القوى عمى حقوقيا والحرص عمى مصالحيا  

كنظاـ لمتمثيؿ السياسي مف اجؿ  ((ثنيوالمحاصصو الطائفيو واال))فيي قد تندفع الى تشريع االثنيو و الطائفيو 
منع الييمنو ألي طرؼ عمى االطراؼ االخرى, وبالتالي تعفي الدولو عف مسؤولياتيا وذلؾ بوضع قاده 

 .(ٕ)االحزاب السياسيو 
جاءت النظريو التوافقيو مثؿ النظريات االخرى عف القوميو بعد التجارب وليس قبميا. تكمف المشكمو 

الخرى في انيا تقؼ ببل تجربو حوؿ معيار نظري اسمو النظريو التوافقيو. اكتسبت ىذه  في بقيو الشعوب ا
النظريو شكميا عمى يد المفكريف البارزيف منيـ استاذ عمـ االجتماع السياسي آرنت ليبيارت وغيرىارد 

 . (ٖ)لمبروخ
تطبيؽ الديمقراطيو يذىب بعض المفكريف الى اعتبار اف التعدديو االجتماعيو ليس المبرر االساسي ل

التوافقيو. ألنيا موجوده في بعض الدوؿ التي تطبؽ ديمقراطيو االغمبيو. بؿ اف السبب الرئيسي بعمميو تطبيؽ 
الديمقراطيو التوافقيو يكمف في انعداـ القدره عمى االنسجاـ بيف ىذه التعدديات االجتماعيو بسبب الحواجز 

بعض المجتمعات. مما يستدعي ضروره تقبميا وطرحيا عمى  الطائفيو او العرقيو التي يصعب تخطييا في
المستويات السياسيو. لذا تكوف الديمقراطيو التوافقيو ىي الحؿ االمثؿ او البديؿ المناسب لتجنب لتفادي عدـ 
االستقرار السياسي واالجتماعي وتفاقـ االوضاع او نشوب الصراعات. مف اجؿ نجاح ىذا النموذج ال بد مف 

االجتماعيو. لتكوف العامؿ المساعد ليس الستقرار المجتمع التعددي  فير الظروؼ السياسيو واف يتـ تو 
 .(ٗ) فحسب بؿ ايضًا لصيانو الديمقراطيو وتعزيزىا

اف ما ينطبؽ عمى الجماعات ينطبؽ عمى االحزاب ايضًا اذ اف الديمقراطيوف التوافقيوف يعتبروف اف 
اما النظاـ الذي يقوـ عمى وجود حزبيف فانو في ظؿ غياب النظاـ  افضؿ عدد لؤلحزاب ىو ثبلثو او اربعو.

النسبي. الذي يعمؿ عمى  تقنيف المشاركو واقرارىا عمى كؿ صعيد يفضي الى نوعًا مف الديكتاتوريو الفئويو 

                                                 

 

 

 

 



ىذا ما يحصؿ اذا تكاثرت االحزاب وتفاقمت اعدادىا )حالو العراؽ(. عند ذلؾ تصعب عمميو التوصؿ الى 
ـ او الى قاسـ مشترؾ بيف ىذه االحزاب. كما ينفتح الباب اماـ احد ىذه االحزاب الستحواذه عمى الحكـ التفاى

 .(ٔ)والتفرد بو
( ابرز رواد ىذه النظريو حيث بدأ بالتنظير لمفيـو Arend Lijphartيعتبر )ارنت ليبيارت 
. يتضح ذلؾ مف وكانت لو اسيامات كبيره في التن ٜٛٙٔالديمقراطيو التوافقيو منذ عاـ  ظير ليذا المفيـو

خبلؿ المقاالت والدراسات التي قدميا عف الديمقراطيو التوافقيو في مجتمع متعدد.  يرى )ليبيارت( ضروره أف 
تكويف الحكومات االئتبلفيو في الدوؿ التعدديو ذلؾ بعد اف وجد اف الحكومو االئتبلفيو ىي الحؿ الذي كاف 

يو في حالو االزمات. كما رأى ضروره اف يتـ منح األقميات حؽ النقض ألي متبع حتى في الدوؿ الغير تعدد
قانوف يتعارض مع مصالحيا عف طريؽ ما عرؼ بفيتو األقميات او )الفيتو المتبادؿ(. اف ضروره اتباع في 
 الحيمولو دوف اقصاء تمؾ الجماعات الصغيره الحجـ, كذلؾ منحيا قدرًا مف االستقبلؿ القطاعي او الذاتي.
الذي يماثؿ الحؿ الفيدرالي الذي اتبعتو  بعض الحاالت القريبو لمتعدديو. مع الضماف الستقبلؿ جغرافي 
وشخصي. كذلؾ يرى ليبيارت ضروره اف يتـ النص عمى البعض مف ىذه االليات في الدستور , مع امكانيو 

مف النص عمييا  بدوف االلتزاـ بيا أف تكوف عرؼ سياسي اذا كاف قابؿ لبلحتراـ والتطبيؽ. واال فأنو ال فائده 
وتطبيقيا وكذلؾ االيماف بيا سمفًا. وبخبلؼ ذلؾ ال يمكف القاء الموـ عمييا بمختمؼ الدعاوي, والتي قد يصدؽ 

 . (ٕ)البعض منيا, اال انيا حبًل ممكنًا وقابؿ لمتطبيؽ, وىو المانع مف المطالبو باالنفصاؿ
 فقيو باالستناد الى اربع خصائص ىي:تعريفو لمديمقراطيو التوا وضع ليبيارت

 (Grand Coalition Conceptاواًل: مبدأ االئتالف الواسع )
  (ٖ)اف اىميو االئتبلؼ الواسع تتضح مف خبلؿ فيما يأتي

يتفؽ االئتبلؼ الواسع مع مبدأ الحجـ. ليذا المبدأ فائده عظمى ألنو ينص عمى الشروط التي في  -ٔ
يمكف اف تشكيؿ اصغر االئتبلفات رابحو. ألنو كمما ازداد عدد المشاركيف في االئتبلفات كمما  ظميا

يقؿ نصيب الفرد منو. حيث يمكف توضيح وظيفتي االئتبلؼ الواسع ىما حكـ االكثريو والحكـ 
 باإلجماع.

 يا. يمكف االئتبلؼ المجموعات الصغيره الحجـ المنضويو داخمو  مف اسماع صوتيا او اعتراض -ٕ

                                                 

 

 

 

 



يحقؽ االئتبلؼ الوحده واالستقرار في الدوؿ التي تمر بحقب انتقاليو حرجو او ازمات بتيدئتو  -ٖ
االنفعاؿ الحزبي وتقويو عامؿ االجماع بينيا. حتى في البمداف التي تكوف غير تعدديو وال توافقيو فأف 

 ميو والخارجيو .االئتبلؼ الواسع قد يتـ تشكيمو كوسيمو فاعمو ومؤقتو لمعالجو االزمو الداخ

اف االئتبلؼ يتشكؿ اما عف طريؽ التحالفات الحكوميو الكبيره كما  ىو الحاؿ في النظـ البرلمانيو او 
مف خبلؿ مجمس او لجنو تمنحو صبلحيات واسعو. الف ىذا النوع مف االئتبلؼ يشيع في الظروؼ 

, والدوؿ التي راؾ االحزاب االخرىتمجأ الى اشاالستثنائيو في الدوؿ الديمقراطيو التمثيميو. فيذه الدوؿ عاده ما 
تتبنى الديمقراطيو التوافقيو. فتكويف االئتبلؼ يعد العنصر االساسي في عمميا ألنو يمثؿ الضماف الميـ 

 . (ٔ)لؤلقميو في مشاركتيا في حكـ البمد واداره مؤسسات الدولو 
 (Mutual Vetoثانيًا: الفيتو المتبادل )

التوافقي )االئتبلؼ الواسع( تكتمؿ باألدوات الثبلث الثانويو : )الفيتو المتبادؿ, النسبيو اىـ طرؽ لمحكـ 
, واالستقبلؿ االقطاعي(. فيذه الطرؽ تتصؿ ببعضيا البعض لتمثؿ انحرافات عف حكـ االكثريو الخالصو. 

شاركو في االئتبلؼ الواسع اف الفيتو المتبادؿ الذي تـ تناولو يتمثؿ بحكـ االقميو السمبي. كما اف عمميو الم
تتيح الضماف السياسي الياـ لقطاعات االقميو, لكنيا ليست حمايو كاممو او خاليو مف العيوب. بحيث ينبغي 
اف تتخذ القرارات في االئتبلؼ الواسع. القرارات عندما تتخذ يجب اف تكوف عبر اكثريو االصوات. فأف تمثيؿ 

و لتقديـ اقتراحاتيا بأكبر ما يمكف مف القوه لشركائيا في االئتبلفات االقميات في االئتبلفات يمنحيا الفرص
لكنيا قد تيـز اماـ اصوات االكثريو الساحقو. اف اليزيمو تصبح غير مقبولو وتعرض التعاوف لمخطر بيف 

و اما . ويمكف اف يكوف الفيت(ٕ)النخب القطاعيو.  لذلؾ ال بد مف اضافو فيتو االقميات لمبدأ االئتبلؼ الواسع
 عرفيًا تفاىميًا غير مكتوب او مستند الى قواعد متفؽ عمييا ينص عمييا الدستور.

اف الخطر الذي يشكمو فيتو االقميات بشكؿ كبير ىو انو سيؤدي الى استبداد االقميات. الذي يوتر      
مثؿ في اف الفيتو  متاح التعاوف في االئتبلؼ تمامًا كتغمب االكثريو بأصواتيا عمى االقميات. اال اف منافعو تت

 .    (ٖ)كسبلح ممكف لجميع االقميات ليمنحيا شعورًا باألماف واألىميو المناطو بيا
عندما يجري تقنيف ودستره الفيتو يحرص المشرعيف عمى استخداـ االدوات القانونيو والدستوريو     

الدوات تتمثؿ اواًل بأنيا تحدد نسبو التي تؤكد عمى التأييد الواسع ومسانده مختمؼ الفئات المتنوعو. ىذه ا

                                                 

 

 

 



االكثريات المطموبو في الييئو الدستوريو المعنيو, ثانيًا اجراء استفتاءات عامو عمى مشروع القرار وخاصو في 
 . (ٔ)تعديبلت الدستور, ثالثًا اداه دستوريو تتبعيا مختمؼ الدوؿ التي تتبع نظاـ االكثريو

 ثالثًا: مبدأ التمثيل النسبي 
 :(ٕ)نسبيو تقوـ بوظيفتيف ىامتيف ىمااف ال

ىي طريقو في توزيع التعيينات في الموارد الماليو القميمو واالدارات العامو عمى شكؿ  الوظيفو االولى
 المساعدات الحكوميو في مختمؼ القطاعات.

مقيده  يمكف اف يقابميا المبدأ الرابح الذي يأخذ كؿ شيء في حكـ االغمبيو الغير اما الوظيفو الثانيو
 فقاعده التوزيع النسبي تجعؿ االئتبلفات الصغيره الرابحو اقؿ ربحيو واقؿ امكانيو.

يرى ليبيارت عندما ال يكوف ىناؾ اجماع تمقائي عمى رأي موحد سيكوف ىناؾ رابحوف وخاسروف. في  
ف مف شأنيما ىذه الحالو لف يكف باإلمكاف تفادي حكـ االغمبيو او فيتو االقميو. فرأى انو ىناؾ طريقتا

التخفيؼ منو يمكف اعتبارىما حميف جزئييف. األوؿ ىو ربط قضايا عده معًا عبر التنازالت المتبادلو 
والمصطمحات المستعممو. ىذه الطريقو ىي مقايضو االصوات )رزمو حموؿ(. اما الثانيو فيي  تفويض 

حيوي في ىذه العمميو. وىناؾ تنويعاف القرارات الصعبو والمصيريو الى كبار الزعماء في القطاعات وىي مبدأ 
لمبدأ النسبيو يستتبعاف انحرافات كبيره الشأف عف حكـ االغمبيو. تعتمد عمى المبالغو في تمثيؿ القطاعات 
الصغيره والتكافؤ بالتمثيؿ. الذي يمكف مف اعتبار التكافؤ بمثابو التوسع االقصى لممبالغو بالتمثيؿ. فاألقميو او 

 . (ٖ)ى التمثيؿ المبالغ فيو الى درجو  التساوي مع االغمبيو او الجماعو الكبرىاالقميات تحصؿ عم
 رابعًا: االستقالل النسبي او االقطاعي

اف تفويض صناعو الحكـ وتنفيذه الى القطاعات مقروف بتوزيع األمواؿ الحكوميو بصوره نسبيو عمى 
ت القطاعيو. ىناؾ شكبًل خاص مف اشكاؿ كؿ القطاعات. االمر الذي يشكؿ الحافز القوي لمختمؼ المنظما

االستقبلؿ القطاعي ىو الفيدراليو. التي يمكف تطبيقيا في المجتمعات الغير متعدده نظريا. يمكف اعتبار 
النظريو الفيدراليو نمط خاص ومحدود مف النظريو التوافقيو. الف ىنالؾ بعض اوجو التشابو بيف الفيدراليو 

صر الشبو عمى منح االستقبلؿ الذاتي لممكونات.  وىي اىـ سماتيا. بؿ تتعداه والنظريو التوافقيو. ال يقت
لممبالغو في تمثيؿ االقساـ الصغيره  في المجمس الفيدرالي. أف االستقبلؿ القطاعي يمكف اف يعد تعميـ لفكره 

ات متنوعو. ليس الفيدراليو. فالنظريو الفيدراليو اذا كانت تقوـ باألساس عمى عمميو نقؿ السمطات الى جماع

                                                 

 

 

 



مف الضروري اف تتمركز في منطقو جغرافيو معينو او ما يمكف اف يطمؽ عمييا بالفيدراليو الغير اقميميو. التي 
 . (ٔ)يكتسب الفرد فييا حقوقو بناًء عمى انتماءه لمجماعو الثقافيو ال إلقميـ بعينو
الدساتير لبناء السبلـ والتحوالت ىيمنت النظريو التوافقيو عمى المناقشات العمميو حوؿ انسب 

الديمقراطيو في مجتمعات شديده االنقساـ. اذ تشير النظريو التوافقيو الى اف مؤسسات تقاسـ السمطو ليا 
العديد مف النتائج الميمو. مثؿ تسييؿ التكيؼ والتعاوف بيف القاده مما يجعميا اكثر مبلئمو لمدوؿ التي تكافح 

لذا طرحت النظريو التوافقيو كنموذج  (ٕ)تقره وحكـ جيد في المجتمعات المنقسمومف اجؿ تحقيؽ ديمقراطيو مس
مف اجؿ التعامؿ مع المجتمع الذي يتسـ بأنو شديد االنقساـ يكوف سممو الداخمي ووحدتو عرضو لمتيديدات 

نقساـ( بسبب ىذا االنقساـ. إال أنو يعاني مف خمؿ نظري يتعمؽ بغياب المقياس الواضح مف اجؿ تعريؼ )اال
وتميزه عف )التنوع(. تناولت النظريو التوافقيو االنقساـ بوصفو نتيجو لوجود الجماعات األثنيو أو الدينيو 
المختمفو داخؿ حدود الدولو الغير متجانسو ثقافيا. تغمؼ عوامؿ أخرى لتنتج الصراع. اذ ال يرجع ىذا لوجود 

ي, واالوضاع االجتماعيو, وطبيعو االقتصاد السياسي الجماعات الثقافيو المختمفو فحسب. بؿ لمتدخؿ الخارج
ومستوى العنؼ السائد. لتكوف التوافقيو قابمو لمحياه والنجاح عندما تكوف حدود الجماعات شديده الوضوح. اف 

األمو(. بما يسمح بفض  –السموؾ السياسي يصبح محكـو بالوالء لمجماعات الفرعيو أكثر مف الوالء لػ)لدولو 
بيف تمؾ الجماعات وتنظيـ عبلقاتيا في األطر المؤسساتيو المحدوده. فضبل عف إداره شؤونيا  االشتباكات

 .(ٖ)الذاتيو باستقبلؿ كبير عف بعضيا البعض
أف ىذه الشروط يبدو انيا لـ تكف تنطبؽ عمى المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ األميركي. فاف البمد لـ 

دخمت إليو قوات المحتمو. رغـ وجود الحس المتزايد بالوالء  يكف يعش الصراع االثني أو الديني عندما
لمجماعات الفرعيو. خاصو في حاؿ الجماعات التي تعرضت لبلضطياد في زمف النظاـ السابؽ كاألكراد 
والشيعو. اال إف ىذه الوالءات كانت في تداخؿ وتنازع مع والءىا لممجتمع السياسي العراقي. ليأخذ الصراع 

بيف السرديات المختمفو حوؿ اليويو العراقيو والوطنيو العراقيو. كانت ىناؾ مقاومو مف قبؿ شكؿ المنافسو 
العرب السنو في العراؽ مف اجؿ المبالغو بمأسسو اليويات الفرعيو وتسيسيا. ىذا ما دفع صانعي الدستور 

عض االخر مف العناصر إلى اختيارىـ المنيج المركب الذي يجمع بعضًا مف العناصر التوافقيو إلى جانب الب

                                                 

 

 

 



االدماجيو. مع ترؾ عمميو التحديد لممسار المستقبمي لمنخب السياسيو؛ ذلؾ عبر مجموعو القوانيف والصيغ 
 . (ٔ)الذي كاف مف المفترض مف خبلليا استكماؿ عمميو البناء المؤسساتي لمنظاـ السياسي

ير مف المشاكؿ بحكـ طبيعتو وخصائصو اف نظاـ الديمقراطيو التوافقيو في المجتمع العراقي يعاني الكث
  (ٕ)اف اىـ ىذه المشاكؿ ىي

مشكمو تعذر استمرار اختراع التسويو عمى اصعده تقاسـ السمطو السياسو العمميو بدوف السقوط  -ٔ
 في عبلقو الغالب والمغموب .

 ينتج تفاقـ التعصب الذي يصاحب عقده الخوؼ عند البعض وعقده االستعبلء عند بعضيـ االخر -ٕ
مشكمو تعذر استمرار الديمقراطيو التوافقيو بعمميو تصحيح االختبلؿ عمى صعيد تقاسـ العمميو السياسو 

 والسمطو دوف ايياـ لموحده الوطنيو بشكؿ دائـ.
 مشكمو تعذر استمرار الديمقراطيو التوافقيو بدوف فقدانيا لخصائصيا الديموقراطيو والميبراليو. -ٖ

توافقيو في المجتمع العراقي  تكمف في انيا ابتعدت او انحرفت عف اف مشكمو تطبيؽ الديمقراطيو ال
فمسفتيا, فبداًل مف اف تكوف عامؿ في تحقيؽ التوافؽ واالنسجاـ في اداره الدولو عمى اسس التوافؽ بيف قوى 
ء سياسيو ممثمو لممكونات االجتماعيو المتعدده. اصبحت االداه المعوقو ليس إلداره الدولو فحسب بؿ في بنا

دوؿ المؤسسات. باإلضافو الى تعطيؿ االستحقاقات التي ينتظرىا المواطنوف مف الحكومو التي منحوىا 
 . (ٖ)الشرعيو.  فأثبتت التجربو في السنوات الفائتو اف التوافقيو اصبحت الصفو المثاليو لمشمؿ السياسي

ف مف كتؿ طائفيو تعمؿ عمى فالديمقراطيو التوافقيو العراقيو باتت تركس الطائفيو فاصبح البمد مكو 
تغيب مفيوـ االمو مف اجؿ مصالحيا بإعاده إنتاج االنغبلؽ االثني والطائفي ووضع الفرد في خانو مرغمًا اف 
يكوف فييا اسير النتماءاتو الفرعيو. مف ىنا وجب فيـ الديمقراطيو التوافقيو. بانيا اليدؼ مف التعامؿ عمى 

لتأسيس البيئو السياسيو الفاعمو. وليس اإلفراط في استخداـ حؽ نقض  اساس المشاركو بيف مختمؼ المكونات
الشركاء فيما بينيـ وفقًا لمعقميو المتخاصمو بيف المكونات السياسيو التي تنبثؽ عف التعدديو االجتماعيو. رغـ 

 .(ٗ)ذلؾ يبقى النظاـ الديمقراطي بنموذجو التوافقي 
 جموعو انتقادات اىميا ما يمي:تعرضت نظريو الديمقراطيو التوافقيو الى م

                                                 

 

 

 

 



اف االئتبلؼ الواسع اتفاؽ االحتكاري بيف االحزاب يمغي المنافسو كعمميو اساسيو كما في التطور  -ٔ
حيث  .االقتصادي. الف االحزاب ستحوؿ فوائد وتشارؾ وتقاسـ السمطو لصالحيا ال لصالح الفئات التي تمثميا

اطمؽ البعض عمى الديمقراطيو التوافقيو بعض الصفات السمبيو منيا المؤامره النخبويو او االليغاريشيو 
 التوافقيو. 
اف الديمقراطيو التوافقيو تشجع الفئويو وتعمؿ عمى تجذيرىا خاصو عندما تكوف طاقات وامكانيات  -ٕ

جيع ىذه النزاعات بؿ احتوائيا وتدجينيا. غير الببلد محدوده رغـ اف الديمقراطيوف التوافقيوف ال يقصدوف تش
 (ٔ)اف ىذه النتائج ليست مضمونو في الكثير مف االحياف بؿ قد تكوف معكوسو.

يسجؿ ناقدي الديمقراطيو التوافقيو حفاظيا عمى حريو االقميات والجماعات. فيما يبدي الناقديف   -ٖ
الميبرالييف تخوفيـ اف تؤدي الديموقراطيو التوافقيو الى االنتقاص مف حريو االفراد وخاصو في المجتمعات التي 

 ينو. تطغي عمييا الثقافات الذكوريو او موازيف القوى التي تحابي جماعات مع
اف االستجابو لدواعي التوافؽ وطمأنو بعض الفئات االجتماعيو واالثنيو تزيد مف اخطار   -ٗ

 الصراعات الفئويو في الديمقراطيو التوافقيو. 
عند تراكـ المشكبلت واستمرار اىماليا تتحوؿ الى عامؿ الذكاء الصراع االجتماعي الذي يتحوؿ  -٘

 .(ٕ)ار ووحده الببلد مف العوامؿ االثنيو والدينيو والمغويوبدوره الى عامؿ اكثر تأثيرًا عمى االستقر 
يعارض حؽ النقض )فيتو االقميات( مبدأ االغمبيو في الديموقراطيو بعمميو اتخاذ القرارات وخاصو  -ٙ

اذا كانت القرارات ىذه جوىريو واستراتيجيو لمدولو فالقرارات ال يمكنيا اف تمر مف دوف موافقو قاده ىذه 
 ما يجعؿ مشكمو االئتبلؼ قائمو الف كؿ طرؼ منيا يريد اف يحقؽ القبوؿ لدى بقيو.الفئات, ىذا 

اف تطبيؽ خصائص الديمقراطيو التوافقيو التي جاء بيا ارينت ليبيارت عمى المجتمع العراقي باعتباره 
الذي يدعو الى لمساواه بيف مختمؼ االعراؽ او القوميات او  ٕ٘ٓٓمجتمع تعددي وفؽ دستور عاـ  

لمذاىب والمعتقدات ومراعاه التوازف فيما بيف مكونات المجتمع. كما نص الدستور عمى اداره كؿ مكوف مف ا
 ىذه المكونات  لشؤونو الخاصو فيما يتعمؽ بأحوالو الشخصيو وكذلؾ اداره االوقاؼ والشؤوف الدينيو . 

يقـو عمى مبدأ االغمبيو. ىذا اف قراءه الدستور وتحميؿ محتواه نجد اننا اما نظاـ حكـ سياسي برلماني 
يعني اف اىـ عناصر الديمقراطيو التوافقيو واوليا الحكـ مف خبلؿ ائتبلؼ واسع ال تتحقؽ فيو االغمبيو الف 

                                                 

 

 



التجمعات واالحزاب السياسيو في المجتمع العراقي تقـو عمى االسس االثنيو والمذىبيو. حيث يبقى التشابؾ 
واالكثريو السياسيو. اما فيما يخص الفيتو المتبادؿ فأف الدستور لـ ينص عميو  قائمًا بيف االكثريو الديموغرافيو

ولـ يذكره واغفمو تماما. كما اغفؿ االشاره الى قانوف التمثيؿ النسبي في التعيينات. اف عدـ وجود احصائيو 
ا فيما ما يخص دقيقو لحجـ كؿ مكوف مف ىذه المكونات يمنعيا مف الوصوؿ الى التمثيؿ النسبي الحقيقي. ام

الخاصيو الرابعو التي تشير الى درجو مف االستقبلليو لكؿ مكوف مف ىذه المكونات في اداره الشؤوف الداخميو 
 الخاصو بو فإنيا متحققو فقط وحصرًا في اقميـ كردستاف . 

ه منيا تطبيؽ الديمقراطيو التوافقيو في المجتمع العراقي ال يعد معيارًا لنجاحيا او فشميا ألسباب عد
غياب قانوف االحزاب السياسيو. غياب التعدديو الحزبيو الحقيقيو كما في المجتمعات المتقدمو. التي تشير الى 
تعدديو في الفكر السياسي وليس لو عبلقو بالقبميو والعشائريو او االعراؽ والطائفيو او الديف او المذىب. كما 

في المجتمع العراقي ىي تحوليا الى ديمقراطيو السمو  ىو الحاؿ في المجتمع العراقي. ومف اىـ سمبياتيا
الواحده لتصبح ىذه الديموقراطيو ممثمو لممصالح الحزبيو الفئويو ألحزاب االغمبيو وما ينتج عنو مف الفساد 

 المالي واالداري في البمد واىماؿ مصالح الشعب. 
ـ االغمبيو موجوده فيو واف اف النموذج العراقي ليس توافقي بالشكؿ تاـ الف بعض مف عناصر حك

عمميات التطبيؽ في الكثير مف الحاالت قد افترؽ عف االسس الديمقراطيو التوافقيو اذ اف األمر ىذا لو عبلقو 
بجميع االشكاليات النظريو لمنظاـ وطبيعو الصراع السياسي. اف اعتماد الديموقراطيو التوافقيو في المجتمع 

التي انتجت بدورىا غياب المعارضو البرلمانيو االمر الذي ادى الى عرقمو  العراقي انتج المحاصصو السياسيو
العمؿ البرلماني وضعؼ الرقابو البرلمانيو التي خضعت ايضًا لمتوافؽ السياسي. كما اف تطبيقيا ادى الى 

 تأجيج التوترات االثنيو والمذىبيو وعزز مف االنقسامات االجتماعيو. 
  Societal pluralistic theoryحًؼٍو ثبنًٍب: نظشٌو انحؼذدٌو اجمل

 plural societyالتعدديو تعني الحقيقو التي ترتبط بتكويف المجتمع نفسو )مجتمع تعددي او متنوع 
consensual society اف التباينات في مثؿ ىذه المجتمعات ال تنحصر بالرأي العاـ فقط بؿ تتعداه الى )

تباينات لغويو او ثقافيو او طائفيو او عرقيو. ليا حدود ثقافيو معينو تتميز بالثبات النسبي. مجتمعات بدوف 
كو السياسيو. كما وضع ضوابط معينو. قد يؤدي الى نوعًا مف عدـ المساواه او الخمؿ او القصور في المشار 

اف الخطر يكمف في ادراؾ ىذه التباينات داخؿ المجتمع المتعدد. ليجري تسيسيا كعنصر مولد لمنزاع بينيا 
عندما تشعر احدى ىذه الجماعات بالحرماف النسبي اي شعورىـ  بحرمانيـ مف الحقوؽ مقارنو مع االشخاص 

 .(ٔ)األخريف في المجتمع

                                                 

 



الموزاييؾ( ذات االحجاـ الصغيره وااللواف المختمفو, كتسفير منطقي تطرح ىذه النظريو فكره )قطع 
عف  Furnivalلتكويف المجتمعات التعدديو. ترجع جذور النظريو التعدديو الى كؿ مف كتابات فيرنيفاؿ 

عف الشرؽ االوسط )صاحب فكره القافمو المتحركو ذات  Carlton Coonجنوب شرؽ اسيا وكارلتوف كوف 
. اف المجتمع التعددي انو المجتمع الذي تنتظـ فيو االحزاب (ٔ)مفو او موزاييكا متعدده االلواف(االلواف المخت

السياسيو والوسائؿ اإلعبلميو والمدارس, وجماعات المصالح, والجمعيات التطوعيو عمى اسس االنقسامات 
 :(ٕ)المميزه لو, وتتصؼ المجتمعات التعدديو بأربع مميزات

 بدرجات متفاوتو مف الثبات ال تتبدؿ كتبدؿ الرأي العاـ.تباينات تتمتع  -ٔ
 تصنيؼ اجتماعي لبعض المجاميع بسبب االختبلفات الدينيو او المغويو او العرقيو. -ٕ
تنظيـ ىذه المجموعات ضمف المؤسسات التحتيو التربويو واالجتماعيو واالعبلميو والدينيو وغيرىا  -ٖ

 المجتمع.بما يوفر اسس عده لقياس درجات التعدد في 
تتميز المجتمعات المتنوعو باالنغبلؽ. يولد االفراد ويدرسوا ويعاشروا ويعمموا ويميو ويشيخوا  -ٗ

ويدفنوا في بيئتو دوف غيرىا. اما في المجتمعات المنفتحو فأنيا تتمتع بدرجات عاليو مف التداخؿ المصمحي 
 وبدرجات عاليو مف العضويات المتداخمو.

التنوع( عمى مشاركو متساويو لؤلشخاص مف جميع المجموعات الثقافيو تنطوي التعدديو الناجحو )
والمغويو والدينيو, وتقميؿ المجوء إلى العنؼ كآليو لحؿ النزاعات. لتحقيؽ ىذه الخصائص والمزايا لمتعدديو 
يو يجب تطوير وضماف الحفاظ عمى "أجيزه" المؤسسات القانونيو والسياسيو )الممتزمو بنشر أخبلقيات التعدد

اضافو الى المنظمات الفاعمو في ىذا المجاؿ. ويمكف أف تحدث الممارسات التي تولد مثؿ ىذه النتائج في 
 .(ٖ)والمختمفمجموعو متنوعو مف المجاالت 

المجتمع العراقي لـ يستطع اف يجد حؿ لبلزمو المسماه بالتعدديو المجتمعيو وبذلؾ حدثت ازمو نستطيع 
ي ازمو تتعمؽ بالبناء االجتماعي وعدـ االنسجاـ بيف الجماعات االجتماعيو اف نسمييا ازمو ايكولوجيو ا

المكونو لمجسد االجتماعي العراقي الحالي ادى الى حدوث حالو مف الصراع القوي الذي اخد ابعادًا متعدده 
الفئوي بدء مف الصراع العشائري او القبمي الى الصراع المناطقي او الجغرافي بؿ وحتى الصراع الطبقي او 

 .(ٗ)وغير ذلؾ

                                                 

 

 

 

 



 اواًل: نموذجا المجتمع التعددي
اف المجتمعات التعدديو تختمؼ فيما بينيا اختبلفًا كبيرًا ويمكف تمييز نموذجيف اساسييف مف المجتمعات 
التعدديو ىما نموذجا الصراع والتوازف. اذ اف كبًل منيما ال يعدو اال اف يكوف تعبيرًا عف النمط المثالي عمى 

االنماط المثاليو التي قدميا )ماكس فيبر( فيي نماذج وانماط مجرده وليست وصؼ تجريبي لمعبلقو بيف غرار 
 .(ٔ) مختمؼ الجماعات, بالضروره مع المجتمعات الواقعيو التي تقترب منيا الى حد ما

 ( 1جدول رقم)
 (2)مقارنو بين نموذجي الصراع والتوازن لممجتمعات التعدديو

 منٌرج انحٌاصٌ منٌرج انصشاع ًخو ادلمبسنو

 اعبط اجملحًغ

ىيكل ىش من جماعات غير مستقره يضم 
مزيجا من الجماعات التي تعيش داخل الوحده 
السياسيو التي تتمسك بثقافتيا ولغتيا وافكارىا 

 ودينيا واالساليب الخاصو بيا.

 ىيكل قوي من جماعات مستقره ومستقمو 
 ووسيطو بين الفرد والدولو.

انغًو   
          انشئٍغٍو

التعدد الثقافي والتباين المغوي او العرقي او 
الطائفي او ما شاكل ذلك ليا حدودًا مرسومو 

 تتميز بالثبات.

 تجانس ثقافي وتباينات متحركو ترتبط بالرأي 
 العام والعمميات االنتخابيو.

منظ انؼاللبت 
 االخحًبػٍو

يقوم  نظام جامد تجريدي لمعالقو بين الجماعات
عمى المنافسو المحضو دون ضوابط ال تؤمن 
بالمشاركو او بالمساواه اي انيا تنظيمات غير 

 ديمقراطيو.

عالقات تعاون وتوازن وانسجام مستقر بين 
مختمف الجماعات نتيجو لممشاركو في 
السمطو وفي عمميو صياغو القرارات اي 

 تنظيمات ديمقراطيو لمعالقات االجتماعيو.

 عجٍؼو انغهغو
منتشره وموزعو بين الجماعات المختمفو  متمركزه في يد جماعو او فئو محدوده.

 والقوى السياسيو واالجتماعيو.

 ًضغ انذًنو
وتفرض البعض من  .المجتمع فوق  تعمو 

بين الجماعات  .العالقات االجراءات لتنظيم 
المتمايزه المكونو حتى ال تصبح عالقات عدائيو 

بين مكونات المجتمع في  ،والعالقاتالروابط 
االساس والدولو ككيان سياسي ال تعبر سوى 

 عن ىذه العالقات التكامميو.

                                                 

 

 



 بحتو .

 اعبط انحكبيم

ليس طواعيو بل انو مفروض نظرًا لغياب القيم 
المشتركو وايضًا االحساس باالنتماء المجتمعي 

 سواء بين المواطنين او النخب.

والتزاميم بالقيم االلتزام بالعمل التدريجي 
المشتركو واحساسيم باالنتماء المجتمعي بين 

 النخب واحترام الحكم القانوني.

انٍو احلفبػ ػهى 
 اننظبو

القسر واالكراه وضبط الصراعات بواسطو 
 الجماعو السائده.

تكامل وتماسك اجتماعي ينبع من الرضا 
 واالتفاق.

اعهٌة انحغري يف 
منظ انؼاللبت 

 انغبئذهاالخحًبػٍو 

التغيرات في اليياكل االجتماعيو تفترض 
التغيرات السياسيو والتي تتم دومًا باستخدام 

 العنف.

التغيير يتم باستخدام وسائل سمميو قانونيو 
 مثل االنتخابات.

 

يعرض الجدوؿ السابؽ المقارنو بيف نموذجي الصراع والتوازف ومف الواضح اف كبًل مف      
النموذجيف عمى طرفي نقيض, , اف عمميو التحوؿ مف المجتمعات ذات التعدد الثقافي والتمايزات االجتماعيو 

ورًا في جميع االوضاع الى مجتمعات تتسـ بالتجانس الثقافي والتوافؽ والرضا فانو ليس امرًا سيبًل او ميس
غير اف العمميو ىذه في نفس الوقت اف لـ تكف سيمو وميسوره فأنيا ليست مستحيمو ايضًا في كؿ االوضاع 
واالحواؿ. لما كانت المجتمعات التعدديو المتسمو بقدر كبير مف التمايز العرقي, المغوي , الديني, والمذىبي 

اع بيف الجماعات الرئيسو التي تكوف المجتمع تفرض ضروره تحولو ..الخ, والمتميزه نتيجو لذلؾ باحتداـ الصر 
مف النموذج التعددي الصراعي الى النموذج التعددي المتوازف بما تمثمو مف التكامؿ القومي والقدره عمى 

 .(ٔ)تحقيؽ متطمبات التنميو
 ثانيًا: أشكال التعدديو المجتمعيو

  Ethnic pluralism التعدديو األثنيو  - 1

( ليصؼ بيا جماعات تشترؾ Ethnicدـ  عالـ االجتماع البريطاني سميث الكممو الفرنسيو )اثنيو استخ
في اساطير معينو عف اصميا ومنحدرىا ترتبط برقعو ارض محدده. تمتاز ىذه الجماعو ببعض العناصر 

يميز االثنيو الثقافيو المشتركو, واالحساس بالتضامف بيف معظـ افرادىا. اف الوعي باالنتماء المشترؾ 
(Ethnic فالقـو جماعو ذات ثقافو واساطير مشتركو عف االصؿ , لكنيـ يفتقروا الى التضامف . ( عف القـو

                                                 

 



. ُيفيـ مصطمح المجموعو االثنيو بشكؿ (ٔ)كما يفتقروا الى النزوع المقصود لممحافظو عمى حدودىا المميزه
ذات سمات محدده حيث تشترؾ بالقيـ الثقافيو عاـ في األدبيات األنثروبولوجيو لتحديد مجموعو سكانيو 

األساسيو المحققو لوحدتيا. كما تمتاز بكونيا ذاتيو االستدامو مف الناحيو البيولوجيو الى حد كبير. باإلضافو 
الى كونيا  تشكؿ مجااًل اجتماعيا لمتواصؿ والتفاعؿ. واخيرًا تشكؿ فئو يمكف تمييزىا عف الفئات األخرى 

 . (ٕ)يا ويحددىا اآلخروف عمى أنيا  طمببعضويو تحدد نفس
إف السمو المميزه لممجتمع التعددي عف نظيره الغير تعددي ىي ممارسو السياسو بشكؿ شبو حصري 
عمى أسس اثنيو )عرقيو(. بما يوكد توقعات الصراع االثني في المجتمعات التعدديو عند فورنيفاؿ منذ عاـ 

نفصمو نحو السموؾ المتعارض اما الميزه الثانيو فيي تسيطر فييا بميزتيف ىما انيا تمثؿ مجتمعات م ٜٙٙٔ
القوه بداًل مف اإلجماع في الحفاظ عمى النظاـ. فضبل عف انعداـ اإلجماع السياسي المعياري بيف طبقات 

 .(ٖ)االثنيو المعنيو مع وجود بعض القيـ الثقافيو المشتركو
تقميديو غالبًا. فالدراسات المعاصره كشفت النقاب يعبر ىذا االتجاه عف واقع مشكبلت المجتمعات ال 

عف المفيوـ الحقيقي لمتناقض الذي يقـو عمى ثنائيو الحداثو والتقميديو. أو ما يسمى بالثقافو المدنيو النموذجيو  
التي ال تعني االنفصاؿ التاـ بيف القديـ والحديث. كما انيا تعتبر فرضيو نظريو أكثر مف اف تكوف واقع 

واجتماعي محدد. فالحداثو ال تعني تغيب األثنيو. اف الفكره الرئيسيو التي تدور حوليا التعدديو األثنيو سياسي 
ىي االنقساـ الذي يحدث داخؿ دولو تؤطره البنيو االجتماعيو والسياسيو الواحده. اف أسباب االنقسامات تعود 

عمى البنيو السياسيو التي تتجسد بالدولو والنظاـ إلى الطبيعو العرقيو أو الثقافيو او الدينيو لمجماعات تنعكس 
 .(ٗ)السياسي فييا

  (Multiculturalismالتعدديو الثقافيو) -2
اف التعدديو الثقافيو ظيرت ألوؿ مره كموقؼ نظري مف خبلؿ انشطػو حركو الوعي االسػود في ستينات 
القرف العشػريف في الواليات المتحده االمريكيو. رغـ اف نظريات التعدديو الثقافيػو مستمده مف الميبراليو اال انيا 

الى االلتزاـ بمبدأ الحريػو والتسامح والممارسػات الثقافيو تحػاوؿ تجاوزىػا. تمتد جذور التعدديو الثقافيػو الميبراليو 
وطريقو الحيػاه بغض النظر عف عػدـ موافقو اآلخريف عمييا. اذ اف بعض منظري التعدديػو الثقافيو يرفضوف 
الميبراليو ويدعػوف اف قدرتيا محدوده عمى اقػرار التنوع الثقافي. حيث تعكػس التعدديو الثقافيو بشكؿ اساسي 

                                                 

 

 

 

 



الموافقػو االيجابيو عف التنوع داخػؿ الجماعو الذي ينشأ عػاده مف االختبلفات العرقيو واالثنيػو والمغويو, فيي 
 .(ٔ)موقؼ سياسػي  متميز اكثر منيا عقيػده سياسيو

اف اىـ يميز الميبػراليو انيا نظريو تؤمف بػأف الناس جميعيـ سواسػيو لذا فيي تعارض بالضػروره 
يقػوؿ اف الشعوب ناحيػو المبدأ تجاىميا في سبػيؿ تحقيؽ االىداؼ الميبراليػو. غير اف كيمميكا االدعاء الذي 

 :(ٕ)يوافػؽ عمى االفتراضات القوميػو الخياليو. فيو يػرى
 وجوب تمتع االقميػات القوميو بالحكـ الذاتي. -ٔ
فرضيا الدولػو الميبراليو االقميات القوميػو التي تتمتع بالحكـ الذاتػي ال يجب تقييدىا بإجػراءات ت -ٕ

 لمنع االنتياكػات ضد الحريو والمسػاواه.

تمثؿ التعدديو الثقافيو كصيغو أو جممو مف الصيغ الممكنو التي يفترض أف تسمح باإلجابو عف السؤاؿ 
تي ىؿ بإمكاننا اف نعيش معًا عمى اننا مختمفوف لكف متساووف؟. التعدديو الثقافيو تنبع مف الفروؽ الثقافيو ال

يجب االعتراؼ بيا عمى انيا أمرًا صائبًا أو جميػبًل وفي أدنى الحاالت مستحبًا. تعتمد التعدديو الثقافيو في 
الحالو القصوى عمى صوره المجتمع ىي صوره لعدد مف الفئات الثقافيو المتمايزه, والتي يفترض أنيا تقبؿ 

(  values universalواحتراـ القيـ العالميػو ) العيش مع بعضيا ديمقراطيًا بالربط بيف تأكيػد خصوصياتيا 
( تحديدًا في الديموقراطيو التي تقـو esprit multiculturalistالقانوف والعقؿ تكمف روح التعدديو الثقافيو )

 .(ٖ)عمى مبدأيف يصعب المواءمو بينيما ىما االعتراؼ بالخصوصيات الثقافيػو واحتراـ القيـ العالمػيو
يو ظيرت كنظريو لمتعامؿ مع الجماعات الثقافيو الغير متجانسو تبنتيا الدوؿ والتيارات التعدديو الثقاف

السياسيو لمتعامؿ مع التنوع الثقافي. كمنظومو اكاديميو يتـ استعماليا مف قبؿ عمماء االجتماع والسياسو في 
.تشير التعدديو الثقافيو (ٗ)شوتحميؿ عبلقات الغالبيو المسيطره والدولو القوميو مع االقميات والجماعات الميم

داره التعدديػو العرقيػو الجديده التي أحدثيػا وجود  عاده إلى السياسات التي تضعيػا الدولو المركزيو لتنظيـ وا 
السكاف المياجريػف, أي االستجابو السياسيػو لمتنوع النػاشئ لدى مجتمعات تزداد تعدديػو ثقافيو )تعدديو عرقيو( 

 .  (٘)باطػراد
تنظر نظريات التعدديو الثقافيػو الى اف العدالو تتطمب وجود ترتيبػات خاصو لموفاء بما تتطمػبػو 
المعتقدات الدينيو والممارسات الثقافيػو. وحجتيـ ىي عدـ وجػود معاممو خاصو يعد في بعػض االحياف نوعًا 

                                                 

 

 

 

 

 



ف لو تأثير مختػمؼ في مختمؼ مف المعاممػو غير المتساويو. حيث يرى ىؤالء اف القانوف الواحد قػد يكو 
االشخػاص بسبب معتقداتيـ الدينيػو او ممارساتيـ الثقافيػو. ليكوف ادعاء الميبرالييػف بأف المساواه في المعاممػو 

. ويعد الكندي ويػؿ كيمميكا مف اىـ (ٔ)ناتج عند وجود منظومػو مف القوانيف المتماثمو ادعػاء غير صحيح
ي النقاش والتنظيػر حوؿ التعدديو الثقافيػو بوصفيا واحده مف المقاربػات النظريو التي المنظريػف الذيف اسيمػوا ف

تعالج المشكػبلت السياسيو واالجتماعيو التي تنػجـ عف التنوع الثقػافي. اذ يعتقد كيممكا اف الممارسات الحاليو 
المدى او مبادئيا االساسيو لمحقوؽ الجماعيو قد نشأت في فراغ نظري دونما فيـ واضح ألىدافيا البعيده 

 Ad-hocحيث تـ اعتماد حقوؽ االقميو عمميًا مف زاويو كونيا تسويات خاصو او مؤقتو )
Compromises لمشاكؿ معينو غالبًا ما يكوف ذلؾ لدواعي االستقرار ال العدالو. دوف ايبلء اىتماـ )

لحقوؽ مف قبيؿ لسياسات التقديريو باتساقيا او عدـ اتساقيا مع اسس الميبراليو. ليصبح انتياج تمؾ ا
](Discretionary Policies بداًل مف النظر الييا عمى انيا التزامات وحقوؽ اساسيو. بحسب قولو ليعمؿ )

عمى ردـ الفجوه بيف النظريو والممارسو في الدولو الميبراليو. بتطوير نظريو تساعد عمى فيـ وتقييـ ممارسات 
. اذ يرى كيمميكا اف ىنػاؾ بعض المبادئ العامػو المشتركو لمكفاح (ٕ)عالـ الواقع بناء الدولو وحقوؽ االقميو في

 :  (ٖ)مف أجػؿ دولو متعدده الثقافػات ىي
: الدولو متعدده الثقافػات ليست ممكًا لجماعػو قوميو مفرده بداًل مف ذلػؾ البد لمدولو أف تتضمف أوالً 

 جميع المواطنيف عمى حػد سواء .
الدولو متعدده الثقافػات ايو سياسو لبنػاء الدولو القوميو ال تضـ أو تستبعػد أعضاء جماعو : تنبذ ثانياً 

مف األقميات أو الجماعػات غير المسيطره. يكػوف فييا جميع األفراد قادريف عمى الوصػوؿ إلى مؤسسات 
اء أو إنكػار ىويتيـ الػدولو يعامموف كمواطنيف متسػاويف في الحياه السياسػيو. دوف أف يضطػروا إلى إخف

الثقافيو العرقيػو. الدولو تقبؿ التزاما باالعتػراؼ والتكيؼ مع تاريػخ ولغو وثقافػو الجماعات غير المسيطػره عمى 
 نحو ما تفعػؿ مع الجماعو المسيطػره . 

ف ذي وقع عمى اي جماعو ممـ الػضالدولو متعػدده الثقافت باليتـ االعتراؼ مف قبؿ : ضروره اف ثالثاً 
غير المسيطره بسبب سياسػو االستيعاب واالستبعاد عند االنظمو السابقو. لتظير استعدادىػا لتقديـ نوع  واألقػمي

مف العػبلج أو التعويض وتصػحيح األوضاع. ىذه األفكار الثػبلث المترابطو تنبذ فكػره الدولو التابعو لجماعو 
اإلقصائيو أو االستيعابيػو سياسو االعتراؼ والتكيػؼ مسيطػره ليحؿ محميا سياسػات بناء الدولو القوميػو 

                                                 

 

 

 



ىي أفكار شائعو بالنسبػو إلى جميع الكفاحات  -واإلقرار بالظمـ التػاريخي. وتقديـ تعويضات عف ىذا الظػمـ 
 العالميػو الحقيقيو )التعدديو الثقافيػو(. 

جود, مجموعتيػف أو أكثر تولد المجتمع المتعدد الثقافػات ىو مجتمع يتميز بتنوع ثقافػي, ينجـ عف و 
معتقداتػيـ وممارساتيػـ إحساسػًا مميػزا باليويو الجماعيػو, وذلؾ يكوف عاده نتيجو لميجره يرى مناصرو 
التعدديو الثقافيػو اف التنوع الثقافي يعزز قوه المجتمع وصحػتو بحيث تعكس كؿ ثقافػو مجموعو معينو مف 

قػدي التعدديو الثقافيو فيقفوف عمى النقيض مف ذلؾ حيث يصوروف أف القػدرات البشريو والخػواص. أما منت
التصػدع سمو أساسيػو في تكويف المجتمعات متعػدده الثقافػات ألنيا معرضػو ألف تمزقيا الصراعػات, مؤكديف 

 .(ٔ)أف المجتمعػات الناجحػو, يجب أف تعتمد عمى قيػـ يتقاسميا الجميع وثقافػو مشتركو
القوؿ اف التعدديو الثقافيو ىي نظريو ثقافيو سياسو تتعامؿ بشكؿ مباشر مع التنوع  ومما تقدـ يمكف

اي مجتمع عمى اساس المساواه بالثقافيو مختمؼ المجاميع بيف  اتلذي يستند الى فكره اقتساـ السمطالثقافي ا
بلؿ سياسات تميؿ يطبؽ ذلؾ عمميًا مف خبكوف تمؾ الجماعات متمايزه ثقافي. والعدالو واالعتراؼ الرسمي 

 الى مساعده تمؾ الجماعات لتعزيز تمايزىا الثقافي.
 انطوت نظريو التعدديو الثقافيو عمى مجموعو من السمبيات بالنسبو لمنتقدييا ىي:

تبايف االفكار والسياسػات تحت مظمػو التعدديو الثقافيو يعد داللو عمى عػدـ جدواىا في معظـ 
قميػات في المجتمعػات الغربيو المعاصره خصوصا, االمر الذي يبطؿ فاعميو المشكػبلت التي يواجيا افراد اال

العبلجات التي تقترحيػا المتمثمو بميميا الدائـ الى افتػراض اف الخصائص الثقافيو المميػزه ىي السمو المحدده 
 . (ٕ)لجميع الجماعػات

ي ذلؾ إلى الصراعات السياسيو التعدديو الثقافيو تحمؿ في ثناياىا بذور الصراع والشقاؽ الذي يؤد
المسمحو بيف الجماعات الثقافيو الكبيره خاصو عند نشوء الظروؼ المتداخمو التي تؤدي الى اضعاؼ السمطو 
السياسيو وفشؿ الدولو رغـ اإليجابيات التي تضمنتيا سياسات وبرامج التعدديو الثقافيو عف طريؽ االعتراؼ 

ـ ومشاركاتيا في السمطو والثروه في المجتمع. ىذا ما حصؿ في المجتمع بحقوؽ ومكانو األقميات الكبيره الحج
 .(ٖ)العراقي بتحدي السمطو الوطنيو مف قبؿ التنظيمات المتطرفو المختمفو مثؿ داعش والمميشيات

التعدديو الثقافيو عند منتقدييا تنطوي ابعاد سياسيو غير محموده, نظرا لما تخمفو مف االشكاليات 
مف مفيوميا نفسو. اذ يرى المفكر الغربي )برياف باري( الذي قدـ النموذج النقدي مف وجيو النظر  القاتمو بدءً 

الميبراليو المساواتيو بكتابو )الثقافو والمساواه نقد مساواتي لمتعدديو الثقافيو( اذ يرى أنو غير الممكف محاربو 

                                                 

 

 

 



ؿ يكمف في المساواه الميبراليو التي تضمف بدورىا التمّيز والبل مساواه بأنواع أخرى مف التمّيز المضاد الف الح
تكافؤ الفرص تحت سياده القانوف فيما تؤدي التعدديو الثقافيو إلى عدـ مساواه ألنيا تقود إلى تضييؽ الحريات 
مف اجؿ المساواه بيف الشرائح المجتمعيو. فضبل عف اسياميا في مأسسو التباينات الثقافيو عف طريؽ تحويميا 

في ممارسو مختمؼ أنماطيا الثقافيو فيتخذ الحؽ والحريةإلى العاـ. بمنح األقميات مزيدًا مف  مف الخاص
المجتمع شكؿ طائفي عندما يقوـ عمى أساس المحاصصو بتوزيع الموارد االقتصاديو والسمطو السياسيو بناء 

 . (ٔ)عمى االنتماءات الثقافيو المختمفو ألفراد المجتمع
لمشكمو األقميات عف طريؽ قبوؿ التنوع الخبلؽ في المجتمعات العربيو  اف إيجاد حموؿ عقبلنيو

بعيدًا عف الحموؿ الفيدراليو ؽ التحوؿ الديمقراطي يستوجب توسيع دوائر المشاركو في الحياه العامو, وتحقي
قوؽ التي تروج ليا بعض الدوؿ الغربيو التي تساىـ في تفتيت وحده المجتمع تحت مسمى احتراـ التعدديو وح

 .(ٕ)االنساف
يسري التنوع في المجتمعات المتقدمو ألنيا استطاعت اف تربط العبلقات بيف الجماعات المختمفو اي  

انيا جعمت الموزاييؾ متبلصؽ )متبلحـ( ال يفكؾ المجتمع وصقمتو بيويو وطنيو موحده تأخذ مشتركات 
مجموعو عبلقات ايجابيو فرغـ اف التعدد واقع  اليويات الفرعيو, فالتعدد بالمجتمع العراقي بحاجو الى تنوع اي

حاؿ اال انو بحاجو الى تفعيؿ لكي يرتبط بعضيـ بالبعض االخر لخمؽ اليويو الوطنيو الجامعو. اال اف ىذه 
الجماعات في المجتمع العراقي منفصمو بعضيا عف البعض اآلخر فمكؿ جماعو حدود ال تسمح لمجماعات 

ـ يعرؼ طوؿ الفترات التاريخيو الماضيو اطر سياسيو وقانونيو تعكس التنوع االخرى تجاوزىا فأف العراؽ ل
القائـ بصوره نزييو ودقيقو, فالتعدديو الثقافيو ال توصؼ المجتمع المتنوع ثقافيًا فحسب, بؿ تشير لنوع 

 السياسو التي تيدؼ لحمايو ىذا التنوع الثقافي.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 

 



 وانغٍبعٍ وانفصم انثبنث: امنبط انحؼذدٌ
 متيٍذ:

حاولت النظـ الشموليو )نظـ الحزب الواحد( عمى اختبلؼ تنوعيا االيديولوجي وضع التعدديو الدينيو 
والعرقيو والجيويو والطائفيو )التعدديو المجتمعيو( تحت مظمتيا االيديولوجيو الكبرى بمحاولو توظيفيا لممصالح 

 والتعدديالواحد. اف الضروره االجتماعيو انتجت. اف الدينيو او المذىبيو او القوميو في االطار االيديولوجي 
 ات المعاصره.مكونات المجتمعسبب طبيعو التنوع واالختبلؼ بيف ب والمجتمعي وعمى التعدديتبنى  والسياسي

 والسياسي وتعد التعددياذ  ال يمكف تجاوزىا مطمقًا.جميع المجتمعات ب وطبيعيال وحالالمجتمعيو ىي ال والتعدديف
 . هالمتحضر الديموقراطيو  اتصفات مجتمعأىـ مف 

 واالجتماعي عمى مختمؼ المستويات وأىمياكثر صور التعدديو السياسيو  واألحزاب السياسي تعتبر تعدديو
األركاف النظاـ السياسي الديموقراطي مف حيث كونيا السبيؿ االمثؿ تعد مف أىـ و. ألنيا والثقافي وواالقتصادي

ػو تعزز مف عممييا وظائفبالقياـ بو عند بما تضطمع  وألحزاب السياسيافقراطيو. الذي يميد لممارسو الديم
اذ تعتبر خصوصيو تجربو الحكـ التعددي الذي جاء بو  .نجاحيافي بشكؿ مباشر تسيـ ل التحوؿ الديمقراطي

ويج ليا بانيا في المجتمع العراقي مف التجارب الفريده والمتميزه بالمنطقو. التي تـ التر  ٖٕٓٓاالحتبلؿ عاـ 
البذره االولى لمتغير الديموقراطي في الشػرؽ االوسط. لتضعنا اماـ نظريو تصدير الديمقراطيػو. ىذه الممارسو 
زرعت الخوؼ بكؿ االنظمو المجاوره. ذلؾ ألنيا تحمؿ بطياتيا فعؿ التيديد لمنظاـ القائـ عمى االسس الدينيو 

جوب اعاده بناء تمؾ االنظمو وفقًا لؤلسس الجديده التي ال تعطي او القبميو او االيديولوجيو ألنيا تفترض و 
 ايو فرصو لمييمنو المنفرده مف ىذا المنطمؽ فقد قسمنا ىذه الفصؿ لثبلث مباحث 

 
 ادلجحث االًل: انحؼذدٌو انغٍبعٍو

 انحؼذٌو انغٍبعٍو: انحأصٍم انفكشي _اًالً 
الديمقراطيو التي عمؿ االنساف عمى صنعيا في مراحؿ اف نظاـ التعدديو السياسيو يعد احد اوجو االنظمو 

تطوره الحضاري, تيدؼ الى خدمتو وتقنيف صراعاتو, والحد مف تعسؼ السمطات السياسيو. كما يمثؿ مرحمو 
متطوره مف اجؿ االعتراؼ بالقيمو االنسانيو والحقوؽ السياسيو لمفرد. فيذا النظاـ قد اتخذ اشكااًل عده وفقًا 

ولمظروؼ االجتماعيو المحيطو بيـ. فترتكز التعدديو عمى الفرد بوصفو قيمو انسانيو مف جانب  لوعي االفراد
ومواطف يشارؾ االخريف في بقعو جغرافيػو محدده وقيـ اجتماعيو وظروؼ اقتصاديو متشابيو مف الجانب 

 .(ٔ)يواآلخر. لتشكيؿ نظاـ سياسي يكوف اساسو الفرد فيو الوسيمو واليدؼ مف تحقيؽ الديمقراط
                                                 

 



لقد ولدت انقسامات التوزيع الديموغرافي التعددي غير المتساوي توزيعا ثانويا لتأثير النفوذ السيػاسي, والقوه 
االقتصاديو والمكانو االجتماعيو. فالتقسيـ السياسي وفقًا لبلنقسامات االجتماعيو يعد بمثابو االعتراؼ بالروابط 

ت سواء كانت اقتصاديو او دينيو عرقيو او جنسيو او ثقافيو. غير االجتماعيو التي تنشأ عمى اساسيا الجماعا
اف ىذه االنقسامات يمكف تفسيرىا بعده طرؽ مختمفو. فبالنسبو لمبعض أنيا تقسيمات اساسيو ودائمو, في 
حيف يرى البعض اآلخر بأنيا انقسامات مؤقتو قابمو لئلزالو. بنفس الطريقو يمكف التفكير بيذه االنقسامات 

 . (ٔ)انيا مرغوبو وصحيحو, او عمى انيا دليبًل عمى الظمـ االجتماعي واالضطيادعمى 
جاءت التعدديو السياسيو مف التعدديو االجتماعيو بسبب تقاطع مصالح الجماعات المكونو ليذه التعدديو 

 الغربي. ورغبتيا في المحافظو عمييا وتنميتيا. لقد شغمت التعدديو االجتماعيو والسياسيو العقؿ السياسي
انطمؽ مف اعتقاد اف االنساف شريرًا بطبيعتو. فالناس بطبيعتيـ مشتتوف توماس ىوبز )العقد االجتماعي(  

يسعوف إلشباع رغباتيـ. لذا فالحالو الطبيعيو ىي حالو تيديد رعب دائػـ وىي حالو ال تحتمؿ. ليأتي التناقض 
المحمي ابتداء عف طريؽ بناء سمطو عميا قويو قادره  بيف الرغبو بالقوه والحياه بسبلـ بفكره تنظيـ المجتمع

. فيرى ىوبز اف حرب الكؿ عمى (ٕ)عمى فرض النظاـ. إلزالو العنؼ الطبيعي واحبلؿ السمـ االجتماعي محمو
الكؿ, امر سابؽ عمى المجتمع والدولو المكمفيف بحمايو الكؿ ومصالحيـ لتمنح كؿ انساف فرصو اف يساىـ 

ش لنفسو واالخريف ومنع استمرار المواجيات المميتو ضد بعضيـ البعض االخر. لذا بتحقيؽ االمف والعي
يصبح مف الضروري البحث عف توافؽ او عقد او اتفاقيو )تتضمف التنازؿ عف مجموعو مف الحريات وااللتزاـ 
بمجموعو مف الواجبات مقابؿ الحصوؿ عمى مجموعو مف الحقوؽ ىي الحريو والحمايو الذاتيو لمنفس 
والمصالح( فيمجأ الى التعاقد مع االخريف إلنشاء كياف تجريدي سمي الحقا المجتمع )الدولو( مف اجؿ حفظ 

 . (ٖ)ىذه الحريو والحياه والمصالح
( اوؿ مف اكد عمى وجوب قياـ الدولو عمى القبوؿ العاـ )الطوعي(. الذي يتيح فرصو جون لوك)يعتبر

المجتمع ورعايو مصالحيـ والسماح بالتعدد االثني واالجتماعي والسياسي العمؿ عمى تحقيؽ الرفاىيو ألفراد 
  . (ٗ)فاذا اىممت شيء مف ذلؾ يتوجب الثوره عمييا وتغييرىا

فيرى اف الوحده االساسيو لمدولو ككياف تجريدي ىي المواطنو. اذ اعتبر اف الكثره  جان جاك روسو(اما )
الكثره العدديو الى الوحده المعنويو )المواطنو( في اطار ىذا  الطبيعيو ىي كثره افراد وليس جماعات ليرد

                                                 

 
 
 
 



الكياف. مف ىنا نجد اف اوؿ ارىاصات المجتمع ارتبطت بالنظريات التعاقديو الحديثو )فمسفات العقد 
االجتماعي( التي قاؿ بيا كبل مف )ىوبز ولوؾ وروسو وسميث( اذ يرى ىذا االخير اف المجتمع المدني ىو 

بلقات االجتماعيو والمبادالت االقتصاديػو بيف الناس معتبرًا اياه موضػوع يتضمف الكثره والتعدد )مجموعػو الع
 .(ٔ)والتمايز بػؿ وحتى التناقض واحيانا التنػازع ايضا(

كاف شارؿ مونتسكيو شديد الرغبو في فيـ الواقع السائد. الذي يرى انو يتسـ بعدـ التجانس نظرًا لوجود 
والتقاليد والقوانيف والعادات في الجماعات االجتماعيو المؤلفو لممجتمع العاـ. الدينيو منيا  العديد مف االفكار

والقبميو والمصمحيو التي اسست ليويات متعدده. لتخمؽ مؤسسات تفتقر الى التجانس.  فوجد اف المطموب ىو 
(. فاكد عمى (انونيق)احبلؿ تنسيؽ واضح ومتجانس محؿ التعدد الغير متجانس )الدولو ككياف مؤسسي 

ضروره استخبلص النماذج المكونو مف عدد صغير ومحدد مف المبادئ )المشتركات االنسانيو(. التي 
. لذا (ٕ) استخمصت مف دراسو التعدد غير المتجانس لكي تخضع كؿ حالو خاصو لممبادئ ذاتيا فيما بعد

د مف طغياف الدولو وقدرتيا عمى نقض العقد اقترف اسـ مونتسكيو بمبدأ الفصؿ بيف السمطات الثبلثو سعيًا لمح
 .(ٖ)مف جانب واحد واخضاع المتعاقديف بالقوه لسمطاتيا التي شرعت ليا ممارسو القير االجتماعي ليـ

واراء كبًل مف )جيرمي بنثاـ  المدرسو النفعيو )البرغماتيو(تعود جذور االىتماـ بالتعدديو لما جاءت بو 
اضافو  ()ووليـ جيمس(. فضبل عف االسيامات الفكريو لمفكري مدرسو العقد االجتماعي والمدرسو السندكاليو

الى مساىمات االنسانيوف المسيحيوف بيذا الجانب خصوصا حركات االحتجاج او االصبلح البروتستانتي 
 . (ٗ)عمى رأسيـ القس جاف كالفف

عف التعدديو السياسيو وجذورىا في الغرب نجد اف الدراسات التي تناولت ىذا المفيـو عند الحديث 
التي اعتبرت التعدديو  ٖٜٜٔ( عاـ Brichوبيرش ) ٜٛٚٔ( عاـ David  Apterكدراسات )دافيد أبتر 

القوميو السياسيو ىي نظريو أمريكيو تتعمؽ بتأثير ودور جماعات المصالح بالعمميو السياسيو عمى المستويات 
ما يسمى بنظريو التعدديو لمديمقراطيو فييا. ساىـ في إرساء مبادئيا األولى مؤسسو الجميوريو ال سيما 

( في كتابيما عف التحوؿ مف الكونفدراليو إلى الفيدراليو. Hamilton(  و )ىاممتوفMadison)ماديسوف 
الح المشتركو تشكؿ واجبًا رئيسيًا لمتشريع انتقمت منيا إلى دوؿ اوربا الغربيو. فيما ينظراف الى سيطره المص

الحديث والفصؿ بيف السمطات وتقسيـ السياده افقيًا مف خبلؿ الفيدراليو. االمر الذي يضمف لدى ماديسوف 
                                                 

 
 
 
 
 



قياـ الجماعات والمناطؽ المختمفو بإداره المصالح داخؿ الدولو بحيث يؤدي تنوع الجماعات السياسيو الى 
 . (ٔ)الذي يضعؼ امكانيو الطغياف لفئو معينو في الحكـ تعدد مراحؿ صناعو القرار

حوؿ مفيوـ التعدديو السياسيو  الكتابات االمريكيو( اف Hill and Hamandالحظ كؿ مف ىيؿ وىامند )
ركزت عمى أف التعدديو السياسيو كنظريو أمريكيو عالجت موضوع الروابط االجتماعيو الموحده لمتعدديو 

مف جماعات مياجره مف كؿ قارات االرض كاف بعضيا يمثؿ تركو االستعمار المجتمعيو التي تشكمت 
 .(ٕ)االنكميزي والسكاف االصمييف باإلضافو الى جماعات العبيد

تعددت النظريات الفمسفيو العمميػو الحديثو التي ابتعدت عف االطر واالحكاـ النظريو الُمسبقػو فكانت 
الفيمسوف االلماني الدولو الميبراليو العالميػو. كما ىو الحاؿ لدى  بعضيا ترى اف العالـ يتطور تاريخيًا نحو

. او انو يتطور حتمًا نحو )المجتمع البل طبقي ( كما ىو الحاؿ لدى كارؿ ماركس. فالتعدديو بكؿ ىيجل
 .(ٖ)االحواؿ تبقى قائمو وتطؿ بروحيا في المراحؿ التاريخيو المختمفو. 

في أوائؿ القرف العشريف, مثؿ جوف  المنظرين البريطانيينالتعدديو السياسيو ظيرت وتطورت في كتابات 
جي دي وفيجيس كوؿ وىارولد السكي, كانت الفكره الرئيسيو التي قدميا ىؤالء المفكروف ىي نقد الدولو 

السياسيو  منيا كتابات "ارينت  .تبمورت اىميو نظريو التعدديو السياسيو في العديد مف الكتابات(ٗ)الفوضويو
ليبيارت" عف الديمقراطيو التوافقيو في المجتمعات التعدديو. الذي اشار فيو الى اف الديمقراطيو التوافقيو تدؿ 

 .  (٘)عمى التعدديو القطاعيو اذا ما توسعت لتشمؿ كافو االنقسامات القطاعيو في مجتمع متعدد
. التي نادت بيا التيارات السياسيو بمختمؼ سياسي المعاصرالفكر التمثؿ التعدديو احدى أساسيات 

المجتمعات. ألنيا تعد االنعكاس الطبيعي الختبلؼ المصالح واإليديولوجيات واالفكار واالنتماءات العرقيو 
والمذىبيو والتعبيرات الدينيو المتباينو فضبل عف التوجيات االجتماعيو المتضاربو لدى الجماعات المختمفو في 

مجتمع الواحد. لتكوف التعدديو ظاىره مبلزمو لممجتمعات منذ أف عرفت ىذه المجتمعات البشريو ظواىر ال
التبادؿ السمعي والممكيو الخاصو وصوال الى الدولو. مف اجؿ التعبير عف التمايز في الرؤى والمواقؼ 

حقيا في اإلعبلف عف نفسيا السياسيو واالجتماعيو المبلزمو ليا. فالتعدديو قضيو الجماعات االجتماعيو و 

                                                 

 
 
 
 
 



 : (2)ىنالك خمسو مالمح رئيسيو لألصول الفكريـو لمتعدديو السياسيو ىي. (ٔ)والتعبير عف مطالبيا المختمفػو
أف التعدديو السياسيو قد بدأت بصوره ىجوـ عمى سمطو الدولو األحاديو. سوآء تـ التعبير عنيا   .1

 عمميو في شكؿ الدولو الديمقراطيو. بصوره فمسفيو مف خبلؿ مبدأ السياده أو بصوره 
االستقبلؿ التنظيمي لمجماعات يزداد تعقيدًا بتعقد المجتمعات وتطورىا وتقدـ مستوى التحديث اف   .2

 والتنميو فييا.
 توقع حدوث الصراعات الحاده بيف الجماعات المتعدده في أي مجتمع معقد.  .3

. اف المراجعو المؤسسيو والتوازف االجتماعي آليات لمنع احاديو الدولو. تبمورت عمى يد )بنتمی وتروماف ٗ
ف كاف أنصار التعدديو قد انقسموا عمى حوؿ ماىيو التعدديو المؤسسيػو أو االجتماعيػو ىؿ  وداؿ( وا 

 (.developmentalأـ تطوريو  Protectiveباألساس ىي )حمائيو 
ار التعدديو مخاطر الدوافع الذاتيو الفرديو السياسيو في المجتمع الذي تغيب فيو الروابط .  يعي أنص٘

االجتماعيو التقميديو )مجتمع حضري متقدـ( اذ يتميز التعدديوف عف غيرىـ مف أنصار الفرديو بالفكر اليميني 
 غالبا.

 انحؼذدٌو انغٍبعٍو: انشكبئض ًاالنٍبت -ثبنٍبً 
اسيو وفاعميتيا حتى تكوف نموذجًا في طريؽ تحقيؽ الغايات واألىداؼ التي مف اجميا اف قياـ التعدديو السي

أنشأت. لتصبح تعدديو حقيقيو تنشد المصالح العامو يشترط فييا أف تمتـز بثوابت ال تتعداىا. وركائز تستند 
 :(3)تتمثل ركائز التعدديو السياسيو فيما يميعمييا 
القرارات بصوره غير مباشر الف ىذه القرارات تصنع مف قبؿ قيادات مشاركو المواطنيف بصناعو  .ٔ

 تمثمو ومنتخبو منو .
 وجود المنافسو بيف قيادات الجماعات التي تساىـ في حمايو مصالح االفراد . .ٕ
يستطيع االفراد التأثير بالسياسو العامو مف خبلؿ فرض خياراتيـ عمى النخبو الحاكمو في االنتخابات  .ٖ

 ت.او االحتجاجا

                                                 

 
 
 



مساىمو االفراد بصوره غير مباشر في عمميو التأثير عمى صناعو القرارات بواسطو تغيير انتمائيـ  .ٗ
 لجماعات المصالح المنظمو.

اف المجموعات القياديو غير مغمقو فباستطاعو الفئات الجديده الحصوؿ عمى المواقع القياديو في  .٘
 النظاـ السياسي .

 واسعو وال يمكف ألي جماعو اف تنفرد بالنفوذ السياسي.القوه موزعو بالنظاـ السياسي بصوره  .ٙ
 عدـ وجود فئو واحده ليا النفوذ الفعاؿ في جميع المجاالت.  .7

 
 ايب آنٍبت انحؼذدٌو انغٍبعٍو فححًثم مبب ٌهً:

 التعدد التنظيمي المفتوح  -1

فعبل اواًل.  وفتح متعبير عف التعدديو في أي مجتمع ىو اف يتـ االعتراؼ بوجودىا لسبؿ الأف أفضؿ 
السبيؿ اماميا لممشاركو الفعميو في العمؿ السياسي المشروع ثانيًا. اذ اف ىذا االعتراؼ يقتضي قبوؿ التعدديو 
التقميديو والحديثو. كما اف االعتراؼ بوجود القوه التي تمثميا. يجب أف يتجسد في القوى التي تعبر عف التعدد 

لسياسيو وقوى الضغط وجماعات المصالح والتعبير عف آرائيا والدفاع عف طريؽ تشكيؿ الحركات واألحزاب ا
     .(ٔ)عف مصالحيا المشروعو بالشكؿ العمني والسممي المشروع الذي يكفمو الدستور

تمتمؾ التجمعات في ظؿ التعدديو السياسيو الحريو الكاممو في الممارسو السياسيو. االمر الذي يمنحيا 
ر عف رغباتيا وتحقيؽ مصالحيا المشروعو. فيكوف ليا كؿ الحؽ بالدفاع عف طموحاتيا القدره ويتيح ليا التعبي

( او غير ذلؾ. اف ٜٕٔٓومصالحيا اما عف طريؽ االحتجاجات )كما حدث بالحركو االحتجاجيو في تشريف 
قابات التعدديو في النظـ الديمقراطيو المفتوحو تقوـ عمى اساس الحريو في تشكيؿ االحزاب السياسيو والن

 . (ٕ)والجمعيات. التي تعكس بدورىا الصوره المتعدده لمصالح المجتمعيو
 الديمقراطيه -2

تعتبر الديمقراطيو اليو اساسيو مف اليات التعدديو السياسيو. تتشكؿ ماىيتيا مف خبلؿ التقرير بحؽ 
والمساواه اماـ القانوف االكثريو السياسيو مقابؿ احتراـ وضماف حقوؽ االقميات في اقتراح اآلراء السياسيو 

وسيادتو عمى الجميع الحاكميف والمحكوميف عمى حد سواء. فالتعدديو ىي شرط اساسي مف شروط 

                                                 

 
 



الديمقراطيو كما اف غياب الديمقراطيو يعمؿ عمى تحوؿ التعدديو السياسيو الى مجرد ديكور لجماعات غير 
 ي. متبلحمو. كما يحدث في التعدديو الحزبيو في المجتمع العراق

فالديمقراطيو ىي اكثر االليات ارتباطًا بالتعدديو. فيي تطوير لمواقع وقبوؿ بالتدرجيػو واالمتثاؿ لقواعد 
ومبادئ التعدديػو والتداوليػو. التي تشكؿ اساس عمميػو التغيير السممي المدني وليس االنقػبلبي العنفي. فيي 

تمػاعي )التنوع( والتطور والتراكـ الختيػار اسموب منيج يساىـ في توفير مستمزمػات التعايش والسبلـ االج
الحكـ الذي يرتضيو الناس استنادًا الى خصوصياتيـ التاريخيو والواقعيػو ويحظى بموافقتيـ ويستبدلونػو كمما 

 . (ٔ)شعروا بالحاجػو الى ذلؾ
تقبؿ الجػدؿ. اف امور  اف الديمقراطيو مبدئيا تعني التعدديػو السياسيو. فيي مف اىـ المسممػات التي لـ تعد

المجتمع الحديث ميما تعقد تركيبو وتشابؾ. فأنو ليس مف المنطقي فرض التصور الموحد او الصواب 
المطمؽ مف قبؿ احد االطراؼ او التيارات فيو. اف سيطره رأي واحدًا او تصور اوحد اصبح ينطوي عمى 

ت والتصورات يوفر مناخًا صحيًا لتفاعبلتيا خطوره التجمد والقضاء عمى االبداع. في حيف أف تعدد الوجيا
. التعدديو تعني امكانيو تداوؿ السمطو بصوره شرعيو سمميو بحيث يصبح (ٕ)ىما اكبر ضماف لمتجدد والصواب

ال معنى ليذه لمتعدديو بدوف تسيير شؤوف المجتمع. لذا حظي ىذا االتجاه الذي يحوز عمى االغمبيو بالسمطو 
اكتسبت التأييد والموافقو العامو عمييا. فأىـ مميزات الديمقراطيو ىي توفير آليات التداوؿ لتنفيذ برامجو التي 

 . (ٖ)السممي لمسمطو بدوف انقبلبات او تصفيات
تنطوي الممارسو الديمقراطيو ضمنًا عمى التعدد والتنوع فيي نظاـ شامؿ يستند الى حؿ التناقضات 

ؽ التوافقات والتصالح بيف كبًل مف ىذه القوى االجتماعيو بما والصراعات بيف المصالح المتعارضو. بتحقي
. فاف الديمقراطيو تقوـ عمى (ٗ)يحقؽ المصالح العامو التي البد مف ايجاد تأسيس ليا في ثقافو المجتمع ككؿ.

 .(٘)اعتقاديف : "انو ليس كؿ الواقع برسـ الرفض. انو ليس كؿ بديؿ عف الواقع ممكف"
 والمشاركو السياسي - 3

تعتبر المشاركو السياسيو احدى اليات التعدديو السياسيو. اذ تحتؿ جانبًا ميمًا وكبيرًا فييا, فيي تعني 
امكانيو الشعب بجميع فئاتو )افراد وجماعات( مف المساىمو الفعميو ضمف نظاـ ديمقراطي ينبض بالحياه 

اطيو وتعمؿ عمى تدعيميا وتعزيزىا. الديمقراطيو. فالمشاركو السياسيو تعكس مدى حقيقو الممارسو الديمقر 
                                                 

 
 
 
 
 



تجاه ما يحيط بيا مف تحديات وظروؼ. اف المشاركو المنظمو والواعيو التي تقتضييا الديمقراطيو تتميز 
تعتبر جوىر العمميو السياسيو والصفو المميزه "صموئيل ىنتنجتون" باإليجابيو. اف المشاركو السياسيو عند 

نشاطات التي يقـو بيا المواطنوف العاديوف لمتأثير في عمميو صناعو ال فيي )مجموعو لمبمداف المتقدمو
القرارات الحكوميو(. سواء كػاف ىذا النشاط فردي اـ جماعي منظـ اـ عفوي, سممي اـ عنيؼ شرعي اـ غير 

نػاىا . تكمف اىميو المشاركو في اف القرارات السياسيو او السياسػو العامو التي تتب(ٔ)شرعي فعااًل اـ غير فعاؿ
الدولو تكوف محصمو االفكار والمناقشات لجميره المواطنيف الذيف سوؼ يتأثروف بيذه القرارات او السياسات. 
بداء الرأي بالقرارات والسياسات التي ستؤثر  ىذا يبنى عمى مبدأ ميـ وىو الحؽ لكؿ إنساف في المشاركو وا 

سياسيو التي تتعمؽ ببنيو النظاـ السياسي وآلياتو . لذا فأنيا شكؿ مف ممارسو ال(ٕ)عميو وعمى حياتو ومصالحو
المختمفو. يكمف موقعيا داخؿ النظاـ السياسي بشكؿ مدخبلت )التأييد او المعارضو(  تستيدؼ تغيير 

 .     (ٖ)مخرجات 
تعد تجربو المشاركو السياسيو التي تمثؿ احدى اضبلع المثمث الديمقراطي مف خبلؿ الفاعميو والتصويت 

ت االنتخابيو مقياسًا مدى الوعي الديمقراطي لممواطف. بمشاركو كؿ بنى المجتمع بالعمؿ السيػاسي في الدورا
. لذلؾ تعتبر أساسًا لمديمقراطيو فيي تؤدي الى توسع االقتراع الشامؿ وامتداده بالدرجات المختمفو. (ٗ)التعددي

تطبيؽ الشرعيو السياسيو ىو ما يجعؿ اف التواجد الحزبي أو الػتنظيمي الذي يساىـ بتشجيع المشاركو عمى 
 . (٘)اإلنساف كائف سياسي

أف المشاركو السياسيو في النظـ الديمقراطيو تتخذ أشكااًل عده. بدءًا مف التصويت لمممثميف عمى فترات 
منتظمو إلى التصويت عمى السياسات في االستفتاءات, وصوال الى تشكيؿ المجموعات السياسيو  واالنخراط 

. ويقوـ تبني السياسات التي تتضمف المشاركو السياسيو (ٙ)جاجات القانونيو أو غير القانونيوفي االحت
لممجاميع الثقافيو المختمفو. بسبب ديمقراطيو االغمبيو السائده. التي ال تعمؿ عمى توفير الضمانات البلزمو 

 انيا تفضي الى االقصاء والتيميشلممشاركو لمختمؼ االقميات والمجاميع الثقافيو, بؿ في الكثير مف االحياف 

(ٚ) . 
                                                 

 
 
 
 
 
 
 



اف المشاركو السياسيو تعني وتفترض التعدديو كشرط اساسي ال محيد عنو لتشكؿ اطارًا طبيعيًا لتكويف 
السوؽ السياسيو ولتداوؿ السمطو بحريو نسبيو بيف االطراؼ المختمفو لمنخبو االجتماعيو بأنواعيا. فبل تعني 

حتميو التغيير لمنظاـ السياسي او القيـ السائده بالدولو. انما تعني اعاده توزيع  المشاركو السياسيو بالضروره
 . (ٔ)السمطات عمى مواقع النفوذ المعنػوي والسيطره الفعميو في المجتمع

المشاركو باعتبارىا نشاط سياسي جماىيري, ضروريو الستقرار المجتمع فيي اىـ مطمب لمعدالو    
وواجب مدني جوىري يكوف اما سياسيًا او خاصا. فالدولو الديمقراطيو تتطمب درجو عاليو نسبيًا مف المشاركو 

فالمشاركو تستوجب وجود التعدديو ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف المشاركو السياسيو والتعدديو السياسيو  (ٕ)السياسيو
واحترميا وتطبيقيا. الذي يحتاج الى عمميو توفير مصادر المشاركو السياسيو في اتخاذ القرارات وحؽ 

 الجماعات في التعبير عف وجودىا.  
 التداول السممي لمسمطو –4

متبادؿ. اي اف يقتضي تداوؿ السمطو تعدديو سياسيو مؤسسو عمى قيـ الحوار والتنافس واالعتراؼ ال
السمطو السياسيو لـ تعد حكرًا لجماعو او حزب معيف عمى حساب االخريف. انما ينبغي اف يتـ تداوليا بيف 
االطراؼ السياسيو المنظمو والمتمثمو باألحزاب والحركات السياسيو وفؽ ما تحدده توجيات الناخبيف. اف 

ـ الى اسفمو. كما اف االنتقاؿ يكوف عف طريؽ انتقاؿ وتداوؿ السمطو يعني تغيير المؤسسو مف رأس الير 
التداوؿ السممي ضمف ما ينص عميو رأي النػاخبيف في النظـ الديمقراطيػو. فانتقاؿ السمطػو بشكؿ دستوري 

. وتعني الديمقراطيو تداوؿ السمطو سمميًا في (ٖ)بموجب رغبات الجميور يعني تمتع الدولو باالستقرار السياسي
وف التعدديو السياسيو ال معنى ليا دوف ىذا المبدأ. فيي تحتاج الى االليات التي تسير في احد مقارباتيا لتك

 شؤوف المجتمع حيث تمنع ىيمنو احد األحزاب او الطبقات. 
مف اولويات الممارسو الديمقراطيػو ىو التداوؿ السممي عمى السمطػو عف طريؽ القواعد الدستوريػو  

يف القوى السياسيػو المختمفو. االمر الذي يمنح االتجاىػات المعارضو فرصو الضامنو إلمكانيػو ىذا التداوؿ ب
جديده لمتعبير عف آرائيا. بأف يتيػح ليا تبادؿ مواقػع الحكـ والمعارضو مف خبلؿ التنظيـ المؤسسي لعمميػو 

لسمطػو , التعاقب عمى السمطػو في اطار النظاـ الديمقراطي وبعيدًا عف اسموب التعاقب االنقبلبي عمى ا

                                                 

 
 
 



واحتكارىا مف جانب القوى السياسيػو الفاعمػو عمى ساحو العمؿ السياسي, فاف مبدا تداوؿ عمى السمطو 
 .  (ٔ)السممي بيف االتجاىات السياسيػو المنظمو كمبدأ مركزي مف مبادئ الدستوريو الديمقراطيو

 احترام الحقوق والحريات  –5
االساسيو لمتعدديو السياسيو. اذ ال يمكف تصور قياـ التعدديو يعتبر احتراـ الحقوؽ والحريات مف الشروط 

السياسيو دوف السماح لمقوى االجتماعيو المتمايزه بتشكيؿ االحزاب والجمعيات والتعبير عف آرائيـ والدفاع 
عنيا. التي تتضمف المواضيع التي تتمايز عف توجيات السمطو ترتبط مع موضوع الحقوؽ والحريات, فاف 

عني االستقبلؿ وتغييب القسر واالكراه المادي والمعنوي. فالحريات الفرديو ال تنفصؿ عف الحريات الحريو ت
السياسيو. الف األولى ال يمكنيا اف تقـو ليا قائمو بغياب الثانيو. الحريو السياسيو تستوجب مشاركو كؿ فرد 

حقوق يناميكي الذي يفسر ويعرؼ . ينطوي المضموف الد(ٕ)عمى قدر مف المساواه في تكويف االداره العامو
بانيا مجموعو مف الحقوؽ تحدد حريو االنساف واالنفتاح الكمي لشخصيتو. بالتطمع الى مثؿ ما يغتني  االنسان

فيي شكؿ مف اشكاؿ حقوؽ االنساف التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا  الحريات العاموباستمرار دوف اف ينضب. اما 
عند البعض بالبعد الذي تكتسبو المساواه. لذا ذىبت االغمبيو اعتبار الحريات بحريتو. فالحريات العامو تتأثر 

العامو ىي شكؿ مف اشكاؿ حقوؽ االنساف اكتست وجودًا قانونيًا داخؿ الدولو التي يجب اف تعمؿ عمى 
 .(ٖ)تنظيميا وحمايتيا

ف العالمي لحقوؽ االنساف تعد عمميو حقوؽ االنساف وعدـ انتياكيا. تمؾ الحقوؽ التي تمت بمورتيا باإلعبل
عف االمـ المتحده وما تبله مف العيدييف الدولييف الصادريف في  ٜٛٗٔالذي صدر في كانوف االوؿ لسنو 

لمحقوؽ المدنيو والسياسيو واالجتماعيو وما اعقبيما مف اتفاقيات دوليو ضد كؿ ضرب مف  ٜٙٙٔسنو 
 .(ٗ)قدـ وتأخر وتحضر وتخمؼ الدوؿ والجماعاتضروب التمييز, المقياس الرئيسي الذي تقاس بو اليو ت

اشترط الدستور العراقي اف يكوف القانوف ىو اداه التنظيـ في الحريات العامو. بالتالي فتحديد حريػو مف 
الحريات الدستوريػو او تنظيػـ حؽ مف حقوؽ االفراد ال يجػوز اف يتـ اال عف طريػؽ مرسوـ بقانوف, فالمرسػـو 

ا مشوبًا بعيب في االختصاص. يشير الى انحرؼ في استعمػاؿ السمطو التشريعيو , لذلؾ بقانػوف يكوف ربم
. اذ ال وجود لرأي (٘)فاف القاعده ىي اف يكوف تنظيـ الحريات العامو والحقوؽ عف طريؽ قوانيف يقرىا البرلماف
اف يتمتع بالحقوؽ عاـ فاعؿ اذ لـ يتمتع االنساف بحقوقو وحرياتو االساسيو. لذا ينبغي عمى المواطف 

                                                 

 
 
 
 
 



. تكوف حقوؽ االنساف وحرياتو محترمو في الممارسو الديموقراطيو اذ اف (ٔ)واالمكانيات التي تخص قابمياتو
. برزت مؤخرًا بصوره اكثر الحاحًا مسألو (ٕ)ممارسو حقوؽ االنساف ىي احدى اىـ ضمانات لمديمقراطيو

نيا مسألو مصيريو ومحوريو لقياـ انظمو الشفافيو العبلقو بيف الديمقراطيو والحريات وحقوؽ االنساف. ال
 . (ٖ)الخاضعو لممسائمو

 النظام السياسي التمثيمي –6
يستمـز بناء الحياه السياسيو عمى النظاـ التمثيمي يؤمف المشاركو السياسيو باعتبارىا شرطا مف شروط 

انتخابات نزييو دوريو تحقؽ مبدأ  التعدديو السياسيو ووجودىا عبر االليات الديمقراطيو التي تتـ عف طريؽ
التداوؿ السممي لمسمطو. فالتعدديو السياسيو في احدى اشكاليا ىي حكومو الناس اي حكومو تمثيميو تشاركيو 
اذ ال توجد حكومو اكثريو ديموغرافيو في المجتمعات التعدديو. اذ يرتبط وجود الديمقراطيو بالصيغو التمثيميو. 

يار حر مف قبؿ المحكوميف يصبح خالي مف اي معنى اف لـ يكف ىؤالء المحكوميف الف اختيار الحاكميف اخت
 .(ٗ)قادريف عمى التعبير عف طمبات معينو وعف ردود فعؿ او احتجاجات محدده منشأىا المجتمع المدني

الديمقراطيو التمثيميو ىي النظاـ السياسي الذي تتخذ فيو القرارات التي تؤثر في حياه الجماعػو ليس 
. فبل ديمقراطيو (٘)بواسطو اعضاء ىذه الجماعػو جميعيـ بؿ عف فئو الناس التي تـ انتخابيا ليذا الغرض

تمثيميو مالـ تكف ىنالؾ تعدديو. فالصفو التمثيميو ترتبط بالزعماء الفاعميف اجتماعيا. ليكونوا الوكبلء 
ف السياسييف عف االستقػبلؿ الذاتي وعف السياسييف لمناخبيف وممثميف عنيـ. اذ ال يمكف فصؿ تعدديػو الفاعمي

دور العبلقػات االجتماعيو الحاسـ فالمجتمع السياسي الذي ال يعترؼ بتعدديو العبلقات والفاعميف االجتماعييف 
 .(ٙ)ال يمكف اف يكوف ديمقراطياً 

اي الممثميف.  تمعب االحزاب السياسيو دورًا مزدوجًا في التمثيؿ السياسي. فيي تؤطر )تؤىؿ( اواًل المرشحيف
ثـ تؤطر الناخبيف )المشاركيف(. لتمثؿ نوع مف الوساطو بيف الناخبيف والمنتخبيف. ىذه الوساطو ىي غالبًا 
عرضو لمنقد الذي يوجو غالبًا لؤلحزاب في الديمقراطيات الغربيو. غير انو يستحيؿ سير عمؿ التمثيؿ 

 .(ٚ)يبراليوالسياسي دوف احزاب. فيي القاعده نفسيا في المؤسسات الم
                                                 

 
 
 
 
 
 
 



 واحلضثٍ وادلجحث انثبنً: انحؼذدٌ
  واحلضثٍ واًالً: انحؼذدٌ

 والسياسيتعدديو تعبر عف الوجود الشرعي لم يانو. ألاىـ قواعد الديمقراطي وتعد االحزاب السياسي
نظرًا لما تقوـ بو مف تنظيـ  .ذات المصالح واندماجيا في النظاـ الدستوري المشروعالمختمفو لجماعات او 

او  والقديم واو بالديمقراطي والنسبي وبالديمقراطي سوآءاالمداد السياسي  والرأي العاـ وبذؿ الجيود في عممي
تضع مصالح الشعب  والسياسي هبمعنى آخر اف الصفو  .الحزب الواحد( وبالدوؿ ذات االتجاه الشمولي )انظم

 هاف الصفو باو التأكيد  هاختيار القاد وعمميفي او  والعام ولسياسفي اعتبارىا سواء بحقو في تقرير ا
 .  (ٔ)تعمؿ بموجبياالتي لمضبػط  وبالوسائؿ المنظم وممتزمػ والدكتاتوري
عمى  هفريؽ مف الرجاؿ يسعوف لمسيطر بانو األمريكي أنتوني داونز الحزب السياسي  وعالـ السياس يعرؼ

باحث اإليطالي قاـ ال اصب في انتخابات معده حسب األصوؿ.جياز الحكـ مف خبلؿ الحصوؿ عمى من
 ومجموعايو  بتعريؼ الحزب بأنوا دولي وأحد أشير الباحثيف في مجاؿ األحزاب السياسيجيوفاني سارتوري 

عف طريؽ  وقادر عمى تقديـ المرشحيف لممناصب العاميتـ تحديدىا بواسطو تسميو رسميو  وسياسي
مف الطوائؼ. اجتماع  وبؿ مجموع واف الحزب لػيس طائفػفيرى  وديفرجي موريساما  .(ٕ)االنتخابات

في . (ٖ)نسؽ بينيايـ انظببط ت..الخ( تر  وفي الببلد )شعب, لجاف, جمعيات محمي همنتشر  هممجموعات صغير ل
ييدؼ الى الوصوؿ الفراد يتمتعوف بصفات التنظيـ الرسمي ( اف الحزب ىو تجمع جيمس كولمانيرى )حيف 

ذات  واالخرى, داخؿ الدول واما بمفرده او عف طريؽ االئتبلؼ مع التنظيمات الحزبيمحكـ واالحتفاظ بو. ل
 .(ٗ)واو المحتمم والفعميػ هالسياد

او البرلمػاف  و. فاألحزاب السياسيوبالشؤوف العامالمختصو  واالجتماعي ونظر الجماع ويمثؿ الحزب وجي
التي تحدث فيػو  ألمرار وتنظيـ االزمات السياسي( جزء ال يتجػزأ مف البنياف )االجتماع واو االنتخابػات النيابي
.يذىب )جوزيؼ بالومبارا (٘)ووالسياسيػ وبيػف القوى االجتماعيػ والعنيف اتتفادي الصدام. لبيف مختمؼ المصالح

 :(ٙ)لمحزب ىي وعناصر اساسي وبالومبارا وميروف( الى اف ىناؾ اربع
 زعمائو. هنسبي اي بمعنى انو يدـو حتى بعد انتياء حيػاالالدواـ  والحزب صففيشترط ب ودائم ومنظم -ٔ

                                                 

 
 
 
 
 
 



 مف انحاء البمد. ومنبثقػ هحدو مف قمتيا في المراكػز حتى اصغر  هبمعنى انيا موجػود وكامم ومنظم -ٕ
 وعمى المستوييف المحمي والػقومي. همباشر  هبصور  والسمط وممارس وعممي نحوتوجو ي -ٖ
  تؤىمو. وجماىيري هيمتمؾ الحزب قاعػد -ٗ

 والتمثيمي وتحقيؽ الديمقراطيو تيـ احكومبالمواطنيف  ولمشارك وحيويال وسيمالو  واألحزاب السياسيتمثؿ 
 ونظماألالدوؿ التي تستخدـ  واغمبي ه. رغـ إشار التنظيـ القانوني لؤلحزاب تطور حديث نسبياً يعتبر . ايضاً 
نماذج . اال اف الودور األحزاب السياسي قوـ عمييايف التي قوانيالدساتيرىا بعمى األحزاب  والقائم وياإلدار 
بالنسبو اما . (ٔ) حتى أربعينيات القرف العشريفلـ تظير  وعمؿ األحزاب السياسيب هلمتشريعات المؤثر  وياألول
احزاب تمتاز  همصطمح سياسي يطمؽ عمى النظاـ السياسي الذي يسمح بقياـ عدبوصفو االحزاب  وتعدديالى 

يفرض نظاـ لبينيما.  وعمى سواه بالخبلفات العقائدي والييمن وال يتاح لحزب اف يقوى لدرجالنسبي اذ بضعفيا 
تتصؼ بعدـ االستقرار الوزاري. اال اف الجانب االيجابي في مثؿ ىذا  واالحزاب حكومات ائتبلفي وتعددي

اصبحت لقد  .(ٕ)في الببلد لتعبر عف مواقفيا واىدافيا والنظاـ ىو انو يتيح قدرًا واسعًا لكؿ القوى السياسي
 ووثيق وفيناؾ عبلقػ و.ضمف القانوف الػدستوري والنظـ السياسيػ وعمميػ ونظري واالحزاب السياسيػتعدد  هظاىر 

في  و, التي ُتعتبر مف المواضيع الياموالنظـ االنتخابيػانماط وحؽ التصويت و  وبيف نشوء االحزاب السياسيػ
 .       (ٖ)الدستور موضوع القانػوف الدستوري وجانب نظريػالى تشكؿ  والدول وػنظري

حوؿ و زاب ػماكس فيبر لمتطور المبكر لؤلح ومناقشيتمحور حوؿ  وػالحزبي هالظاىر  هالتفسير البرلماني لنشأ
التي ادت اف ػاألعي حزابمتمثمو بأال وػص لؤلرستقراطيااألتباع الخػاه بػو لمتحوؿ مما أسمبػوتعق وػالكتؿ البرلماني

زاب وتطور ػالتي تربط بيف نمو األح وػو النظريػكد موريس ديفرجيفيما يؤ . والشعبي وػلى ظيور الديمقراطيا
 وػأوال بتكويف أجنح تو األحزاب مر ػنممراحؿ  افترض أفعمى اخبيف ػونمو حجـ الن ,وػالبرلمانات القومي

 كبلً عمى ذلؾ بيف ىذيف العنصريف. واتفؽ  ودائمالروابط الأخيرا إنشاء  .ونتخابيالمجاف اال, ثـ تنظيـ وػبرلماني
األحزاب, لـ تكف ظيور التي سبقت  ولمنخب وػوالمنتديات السياسي وػقوؿ بأف األجنحػالبمف فيبر وديفرجيو 

 . (ٗ) اليوـ و ىذا االصطبلحػبالمعنى الذي نستخدـ ب وػأحزابا سياسي
والبريطاني عمى  والعام وارتبطت بالواقع االوربي بالصفو االحزاب السياسيػ هالتفسير البرلماني لنشأ وجاىػو 

خارج حدود ىذا الواقػع. فمف ال ينحصر  والحزبيػ هالظاىر  هتفسير نشػأ ؿاالمػر الذي جع. وجو الخصوص
                                                 

 
 
 
 



لبلطػار البرلماني  وظيرت وىي رافضػ و, ومنيا العربيػوالدوؿ الناميػ وبغالبي والمعمػوـ بأف االحزاب السياسي
 الكفػاح مف اجؿ الحصػوؿ عمى االستقبلؿايديولوجيا في سياؽ  واالستعماريػ همف صنػع االدار اعتبرتو الػذي 

 وفي عدد آخر مف الدوؿ قػد ظيرت في غيبػ واالحزاب السياسيالكثير مف فأف  والثاني و, ومف الناحيمف ناحيو
ألي حزب  وتتمثؿ إحدى الخصائص األساسياما فيما يتعمؽ بخصائص االحزاب ف .(ٔ)واي اطر البرلماني

 ومف خبلؿ وضع أعضائو في المناصب العام والسمطات الحكومي وعمى ممارس هسياسي في سعيو لمسيطر 
 . (ٕ)والتي يتـ مف خبلليا تحديد سياسات الحكوم

 :بثبلث خصائص مميزه والحديث واالحزاب السياسيتمتاز 
 وامانات وموظفيف.  ومع ىياكؿ بيروقراطي واصبحت مؤسسات اكثر تنظيمًا ومركزي انيا: اوالً 

  و.وطني ومف اجؿ مصمح هبالضرور  وال تعمؿ االحزاب الحديثثانيًا: 
   .(ٖ)واالستيبلء عمييا وبيدؼ وحيد ىو التنافس عمى المناصب السياسي والسياسي ثالثًا: يتـ تنظيـ االحزاب

 :(ٗ)يمكف التمييز في اطارىا بيف ما يمي والعربي خصائص االحزابان 
 وبالمجتمعات الغربي والحزبيػ هالظاىر  هف نشأو الالحزبيػ هالتحزب عمى حساب ظاىر  هشيوع ظػاىر  .ٔ

ارتبطت بالتعبير عف روح التكػامؿ مف خبلؿ االتفػاؽ عمى تقسيـ العمؿ السيػاسي بيف حزب يمثػؿ 
 .ووتقؼ في مربع المعارضػ واحزاب تستقػؿ بيا القوى السياسيػ وويمارس الحكػـ ومجموعػ واالغمبيػ

 . واالحزاب العربي وشخصنب, او ما يسمى وواستمراره بشخص مؤسسالحزب  نشأهارتباط  .ٕ
 .شخصيوو  ووطائفي وسباب سياسيعده أل التشرذـ واالنشقاؽ فالواقع الحزبي العربي شيد انشقاقات .ٖ
ترتب ليالسمات االخرى  وتنبع مف بقي ووحشد الجماىير فيي سم وتعبئعمى  هقدر او انعداـ الضعؼ  .ٗ

عضيا بالبعض االخر وايضًا انقساميا ببسبب ارتباطيا بشخص مكونيا وطعنيا  تياعمييا ضعؼ مصداقي
 تحريؾ الجماىير .عمى عمى نفسيا ىذا يفقدىا الجانب الكبير مف قدرتيا 

     ثبنًٍب: ًظبئف االحضاة
 اىميا: هعديد وبوظائؼ حيوي ويتقـو االحزاب السياس

                                                 

 
 
 
 



تعمؿ اي  باطار شامؿ والمتفرقالعديده  وتوجيو وتنظيـ االفكار واالمزجوىي عمميو : وتنظيمي ووظيف -ٔ
 .والى مستوى االختيارات الجماعي هنقؿ اآلراء العديدعمى 
وبيف  ومػف جي اتالقياد وا هاالتصاؿ بيف القاد ت: تقوـ االحزاب بدور قنواواالتصالي والوظيف -ٕ

توليد مف تمكف  وبطريق والتنظيمي هالقدر ما تمتمكو مف االخرى. مف خبلؿ  والحاكميف والمحكوميف مف الجي
مف االدوات والوسائؿ لتحقؽ ذلؾ,  وتستعيف االحزاب بجمماذ توجيييا وتعبئتيا. بجماىيػر مل والسياسيػ هالقو 

 في االحزاب تساىـ. حيث (ٔ)ىاوغير االجتماعيو مثػؿ وسائؿ االعبلـ, الجياز البيروقراطي, االقناع , الرموز 
. والنظاـ السياسي وػات االجتماعيػعاجمو الصمو بيف المواطنيف والػإقامب لنظاـ السياسيعمى ا وشرعيال اضفاء
 .ووعي المواطنيف والقوى االجتماعيفي النظاـ السياسي اسس ترسيخ بتساىـ األحزاب كما 
 وبدورًا فعاؿ بعمميخصوصا  والدوؿ الناميفي  وتقوـ االحزاب السياسي والسياسي والتنشئ ووظيف -ٖ
 والسياسيػ والتنشئ وعمميفي  هحد كبير مف االدوار التي تمعبيا االسر الى الدور ىذا فيقترب  والسياسي والتنشئ

ًا يعبر او تجمع وانتخابي هفيصبح الحزب اكثر مف مجرد ادا و ليـ.السياسيػ وتغيير الثقاف وااو بخمؽ ألفرادىا 
او الحفاظ عمييا وىي بذلؾ اما  وبغرس قيـ معينايضا . تقوـ االحزاب ومعين وطائفعف الموقؼ السياسي ل

. (ٕ)هؿ عمى الحفاظ عمييػا ونقميا لؤلجياؿ الجديداو تعم والقائمػ والسياسي وتعمؿ عمى التغيير او لتعديؿ الثقاف
بيف  وصمالتنشئ . عندما المواطنيف وومشارك وػالسياسي واالجتماعي والتنشئالسياسيو فاعميو  االحزاب تعززف

  .والسياسي ومف المشارك االفراد والتجمعات تمكففالمواطف والنظاـ السياسي.  
الكبرى فالتمثيؿ االنتخػابي  ولؤلحزاب السياسيػ والرئيسي ووىي الوظيفػ التمثيل االنتخابي ووظيف -4

لؤلحزاب ىي خوض االنتخابات في  واالساسي و. فالميم(ٖ)وواالقميميػ وجمعياتيا المحمي والمؤسس عمى شبكػ
فرز االصوات  وومراقب وعف طريؽ اختيار المرشحيف بالدوائر االنتخابيػ والميبرالي ومعظـ الدوؿ الديمقراطي

اختيار عف طريؽ النػاخبيف  و, كما انيا تجعؿ مف االنتخابات عمميػوايضًا وتنظيميا وتأليؼ العناويف االنتخابيػ
 .(ٗ)الى اختيار اعضاء المجالس, والمشرعيػف واحيانًا رؤساء البمديات و, باإلضافومف السياسػات العام

                                                 

 
 
 
 



 واحلضثٍ وثبنثًب: ممٍضات انحؼذدٌ
في نظاـ  هومزايا كثير  هىناؾ خصائص عد مف اىـ المتغيرات لمنظاـ السياسي وتعتبر االحزاب السياسيػ   
 :  (ٔ)لعؿ منيا والحزبي والتعددي
تحاوؿ اف التي بالعدد الكبير مف االحزاب  والمختمفػ وعف المصالح الشعبي وتعبر االحزاب السياسيػ -ٔ

 . ووالتعددي وزاب االخرى بالتنافس النزيو عبر الديمقراطيالجماىير ليا, تؤمف بحؽ االح وتكسب شعبي
لمصالح وااليديولوجيات بما يجعؿ ا وواالقتصادي السياسي واالجتماعي يعكس التعدد الحزبي التناقض -ٕ

 .بتو قادره عمى المنافسو السياسيوالتي تقودىا التنظيمات الثا
 االنتماء السياسي.بلختيار او ل هلمناخب مجاالت عدتعدديو االحزاب وفر ت -ٖ

 واألحزاب السياسيفتعدد  لمواطنيف وصناع القرار السياسي.بيف ا والرئيسي هالقنا وألحزاب السياسيتمثؿ ا
ط أساسي لمديمقراطيو النظاـ الحزبي الذي يعمؿ بشكؿ جيد ىو شر الف  ره لظيور وتوطيد الديمقراطيات.ضرو 

ال يمكف تصورىا التي  والحديث وخمقت الديمقراطيىي التي  وألحزاب السياسياف ا كما قاؿ شاتسنيدر التمثيميو
)المنتخبيف(  هالقاد وومساءل وفي السياس ولؤلحزاب لضماف الشفافي وىناؾ حاج. و إال فيما يتعمؽ باألحزاب

 .  (ٕ)تجاه مواطنييـ
 

 ادلجحث انثبنث: اننظبو احلضثً يف انؼشاق
يا داخؿ اتوتطور  واالحزاب السياسي عمؿ ديصععمى  اً كبير  تحوالً  ٖٕٓٓ/ٗ/ٜما بعد  وتعد مرحم    

يور ضو  سابؽداخؿ العراؽ بانتياء النظاـ السياسي ال الكبير سياسيالتحوؿ التمثمت بحدوث  يعراقمجتمع الال
 وديمقراطي وسياسي ونظاـ سياسي وعممي. ٖٕٓٓالعراؽ بعد عاـ صاغ  .سياسي جديد تشكؿ نظاـلبوادر ال

شرع  ولوصوؿ إلى السمطمف اجؿ اوقبوؿ التنافس السياسي  .المجتمعفي  والسياسي وبقبوؿ التعددي تتمثم
 اً تشكيؿ نظامكي العمؿ السياسي ل اتعمى الي وياالتفاق وتوقيع وثيقل حوار مع الجانب االمريكيال وبعممي
اف  الى رااشالذي , ٕ٘ٓٓكانوف األوؿ  ونيايفي الذي اقر دائـ الدستور الظؿ بيعمؿ  اعراقي اً سياسي

لقرار بامنع االحتكار والتفرد يقوـ بما مف شأنو أف  رافقو البحث عف كبلً . خيار لمعراقييف والديمقراطي
ضوء . في مبرلمافل وسياسيال وتعدديالالف تصؿ  اتالنظاـ البرلماني يتح امكانيىذا ا أف ػطالم .السياسي

                                                 

 
 



التي  هكبير ال وغمبيالاف تمتمؾ ال هف قادر كت ـل اتحكومالمف خبلليا تشكؿ التي واالئتبلفات  واالغمبي هاعدق
 .(ٔ)مقرار السياسي والسمطول اً تتيح ليا احتكار 
العراؽ مف  في المجتمع نتقؿفي الساحو العراقيو لي ومف األحزاب السياسي اً كبير  اً برز عدد 2۰۰3بعد عاـ 

 وووسيم وآلي بوصفو العراؽالشائع في المشيد السياسي بأصبحت االنتخابات ف. ومتعددياالحادي لالحزب  ودول
رغـ أف  .ٕ٘ٓٓ دستورالعمى  وبعد المصادق وصاخ .بيف مكونات الشعب العراقي سممياً  ولتداوؿ السمط

ات متطمبل وعف االستجاب هبعيد تزاؿتعددي فإنيا ال النموذج الطريؽ بناء تتحرؾ ب والعراقي والحزبي والتجرب
ذلؾ  لعدـ اقرار قانوف ينظـ عمميا لحد االف وػوالديمقراطي والكريمػ هوالحيا والشعب العراقي المتعطش لمحري

واالقصاء,  قبيؿ العنؼ والفسادمف  داخميا فيأو  وظيرت بيف األحزاب السياسيقد ات التي يبسبب اإلشكال
 . (ٕ)والسياسي وبالعممي ولمتدخبلت االجنبي واضاف

  واحلضثٍ واًالً: ػٌايم انحؼذدٌ
لتفسر لنا تعدد االحزاب  واو مجتمع همفرد هعوامؿ قد تعمؿ بصور  واربعتقوـ التعدديو الحزبيو عمى 

العوامؿ العوامؿ االيديولوجيو والدينيو, العوامؿ االجتماعيو, العوامؿ التاريخيو والقوميو, وىي  والسياسيػ
بالتعدد جتماعيو اسيمت اىـ عوامؿ ا العرقيو واالثنيو والطائفيو يعد مف ووجود التعددي. اف (ٖ)والمؤسسي

تسعى لضماف حقوقيا عف طريؽ نفوذىا السياسي الذي يتمثؿ بالوصوؿ  وفكؿ فئمجتمع العراقي. الحزبي في 
 هالفقر  والسابع هفتنص الماد .والحزبي و. فتنوع مكونات المجتمع العراقي ادى الى ضيور التعدديولمراكز السمط
لشيء .(ٗ)والعربي وجزء ال يتجزأ مف االم  شعب العربي ؽ بمد متعدد قوميات و عمى اف العرا انوفالق)ب( مف 

سياسي قد شيد نظاـ ل .(٘)((واالدياف والمذاىب  متعدد القوميات ًا العراؽ بمد)) ٕ٘ٓٓنفسو نص عميو دستور 
 : (ٙ)عوامؿ يمكف تمخيصيا باالتي هعد اميدت لي وحزبي وتعددينحو اتجاه  ٖٕٓٓالعراقي منذ عاـ 

. فأف االنضماـ لؤلحزاب والحزبي ولقد كاف لتبني النظاـ الديمقراطي دورًا واضحًا باالتجاه نحو التعددي -ٔ
 ووالتعددي وبيف الديمقراطيػ ووثيق وفأف ىنالؾ عبلق ولمنظـ الديمقراطي هوالتنافس بينيا تعد مف الخصائص البارز 

 .وتعد شرط ضروري لمديمقراطي والحزبي و, حيث اف التعدديوالحزبي

                                                 

 
 
 
 

 
 



سببًا ألسقاط ىذا ياسيو واالقتصاديو واالجتماعيو الس ة ؿ لممشاكمنظاـ الحػزب الواحد بإيجاد الحم فشؿ -ٕ
 . ووالدول ويد شخص رئيس السمطب واف وجود الحزب الواحد يعني اف ترتكز السمط. النظاـ
تتيح لكؿ و. التي الحزبي وبتبني نظاـ التعددي شكؿ النظاـ االنتخػابي عمى التمثيؿ النسبي ساىـ اعتماد -ٖ

 التمثيؿ بالبرلماف. وحزب فرص

 ثبنًٍب: جصنٍفبت االحضاة
وبعضيا قد ينشأ  وفبعضيا ينطمؽ مف االعتبارات الديني وـ عمييا االحزاب السياسيتختمؼ االسس التي تقو 

اليسار عمى االحػزاب التي ترتكز مفاىيميا  وعمى اف يتـ اطبلؽ صف هعمى االساس االثني. فقد درجت العاد
في  ووالعدال هبالمجتمع, والحرص عمى تحقيػؽ المساوا ووالسمطػ هعمى قضايا التوزيع العػادؿ لمثرو  واالساسيػ

اليميف عمى االحػزاب ذات التوجيات  واوسػاط المواطنيف دوف استثنػاء, وتطمؽ عمى الجانب االخر صف
والتطرؼ في تمييز الطػابع الوطني لمجتمػع ما مع وجود  والػحفاظ عمى القيـ التقميديػ التي تميؿ الى والمحافظػ

في النظـ  .(ٔ)ومعين وفي اقصاء جماعات اثنيػ وتتسـ بمػا يشبو االستعبلء والرغبػ وخاص واثني ونزعػ
او  الفمسفيو لبعضيا البعض مف خػبلؿ الرجوع لممذاىب و, يتحدد موقع االحزاب بالنسبػوالتعدديػ والديمقراطي

لديمقراطيو, ا و, االشتراكيكالقوميو, الميبراليو, الديمقراطيو المسيحيو ات مميزه ايديولوجياعمى االقؿ الى كممػ
, رض باألحزاب اف تمثؿ اسرًا روحيويفت . اذفي الوقت الحاضرو. او البيئيو , الفوضوياالشتراكيو الثوريو

 في المجتمع العراقي وفؽ االتي: وويمكف تصنيؼ اىـ االحزاب الفاعم .(ٕ)وارات فكريوتي
بالشارع العراقي, بحكـ  ه: تعد ىذه االحزاب مف اكثر االحزاب قو  واالحزاب ذات التوجيات الديني -1

 هدعو حزب ال ووابرز االحزاب الديني وأنيا احزابًا جماىيريسمو التديف الطاغيو عمى المجتمع العراقي ف
التيار  االسبلمي و, حزب الفضيمواالسبلمي هاالسبلمي, الحزب االسبلمي العراقي, المجمس االعمى لمثور 

إذ المتدينو  ووالسيما في المجتمعات التقميدي  والسياسي هدورًا مؤثرًا في الحيا وتؤدي االحزاب الديني .(ٖ)الصدري
بوصفيا عامبلً  يساعدىا عمى الوصوؿ إلى   وقيادات االحزاب السياسي وفي لغ وتييمف الخطابات الديني

 . والسياسي والسمط

                                                 

 
 
 



:التيار الديمقراطي ىو الذي يحػاكي الوجود القومي واالثنػي او  واالحزاب ذات التوجييات القومي -ٕ
 ووالكمداني ووالتركماني ووالكردي والعربي والمغػوي والمجتمع العراقي كما ىو معروؼ يتألؼ مف الػقوميات االتي

 .واألحزاب القومييا ممثمو بوقوميات اخرى اصغر من ووالشبكي وواآلثوري وواالشوري
الذي عمماني الدستور ال وديمقراطي وصياغالنظػاـ ال وقامػإلتدعػو التي  االحزاب ذات الطابع العمماني -ٖ
 والفرديػو  والمدنيف األوؿ واألخيػر لمحقػوؽ االضم ومػف العممانيويجعموف  ومفصػؿ بيػف الديػف والدولػليدعػو 

الوفاؽ الوطني العراقي,  وحركتتمثؿ في  وقومياتػو وأعراقػو جميعيا اإلطػار السميػـ الػذي يوحػد الطوائػؼايضًا و 
  .(ٔ)لمحوار الوطني والعراقي والجبي

 يف انؼشاق واحلضثٍ وثبنثًب: مسبت انحؼذدٌ
سمات  ٖٕٓٓفي المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ اي بعد عاـ  والحزبي ووالتعددي ولؤلحزاب السياسي     

, و كاف ليذه ٖٕٓٓقبؿ االحتبلؿ اي قبؿ عاـ االحزاب المراحؿ التي قد عاشتيا  وتميزىا عف بقي هعد
 :(ٕ)ىيالعراؽ في  والحزبي هلحياامف اىـ سمات  .والعراقي والسياسي والسمات انعكاسا كبيرًا عمى الساح

 وعدد التنظيمات واالحزاب السياسيلالتزايد المتسارع في يتضح الذي  والحزبي هلكمي لمظاىر النمو ا -ٔ
 التي تمارس العمؿ السياسي والحزبي.

بلحظ غيابًا لمفعؿ السياسي المؤثر لؤلحزاب فيما ي وؤلحزاب االسبلميطغياف الفعؿ السياسي ل -ٕ
 ( بتشكيؿ الرأي العاـ.والتاريخي -و)االيديولوجي

 .واالشكاؿ لمتنظيمات السياسي والتي قد اصابت كاف والتشظي االجتماعي وايضًا االنقسامات الحزبي  -ٖ
, الى جانب العوامؿ ٖٕٓٓبالعراؽ بعد عاـ  والسياسي وتتسـ التشريعات التي قامت بتنظيـ العممي -ٗ

وايضًا قانوف االحزاب  ودولال هالتزايد بعدد االحزاب والتي منيا قانوف ادار  هبتعزيز ظاىر  واالخرى, بالمساىم
 ىذه (, فسمحتٕٗٓٓ و( لسنٜٙ, وقانوف االنتخابات رقـ )ٕٗٓٓ( لسنو ٜٚػات السياسيو )رقـ)والكيان

 .ياسي مؤىبًل لمتنافس باالنتخاباتسالحؽ لكؿ فرد  بأف يؤسس كياف التشريعات 
 وخضوعو لبلحتبلؿ. وعام هفي ظروؼ البمد بصور  والتعددي وتأثير تجرب -٘

                                                 

 
 



أحزاب  تيايبالفغاالحتبلؿ لعراؽ ما بعد  وتمتمؾ برامج واضحال  والعراقي وـ األحزاب السياسيإف معظ
كما أف  .ديمقراطيالسياسي النظاـ الوبناء  وحديث ودول وقامإلسقاط النظاـ وليس ي إاألساس ياىدف ومعارض
تتسـ االحزاب  .(ٔ)فبرلماػال قبوتحت  والسياسي وبالممارس وكافيال هخبر ال يالدي تليس ىذه االحزاب معظـ

حراكيا  وينعكس عػمى وعييا السياسي وطبيعػبما داخميػا  وفي المجتمع العراقي بغيػاب الديمقراطي والسياسيػ
االستقرار واالنسجػاـ بيف  واف تحصػؿ حال واالخرى, فمف الصعوبػ ووتعامميا مع القوى الحزبيػ وعمى الساحػ

شتى الوسائؿ  ووتستخدـ بمعاركيػا الضاري هبالغالب ومتوتر  وبينيا متشنجػ وفتكوف العبلق واالحزاب الرئيسيػ
ىي  والعراقي واألحزاب السياسي وفغالبي. (ٕ)وتمجػأ الى التسقيط وتشويو خصوميػا ووالغير مشروع والمشروعػ

 وأسس اليويعمى ليس  .و, والمذىبيو, والطائفيوثنياأل والتقميدي االنتماءاتعمى أساس تقوـ  وتنظيمي ويبنا
 . وػالمنسجم ووغياب التعددي والتنابذي وظيور التعدديبسبب الكاف الذي , والعراقي والوطني

  وانؼشالٍ واحلضثٍ ونهحؼذدٌ وساثؼًب: احملذدات انمبنٌنٍ
 وأو الموائح الداخمي ومثؿ المواثيؽ الحزبي والقواعد الداخميطبيعو لى ا مصطمح قانوف األحزابيشر     

القواعد الداخميو التي  وإلى مجموع قانون الحزبيشير فيما األطراؼ بموجبيا. عبلقو التي تحكـ  والمستخدم
فيما يتعمؽ بما يجب عمى األحزاب  وقوانيف الدولينتيجيا الحزب في تنظيماتو المتعدده التي ال تتعارض مع 

قانوف بشكؿ عاـ يتضمف  والحزبي وىو قانوني وغير قانوني في السياسوالى ما وما ال يجب أف تفعمو 
 وىيمافيو. و  سياسي وشكؿ النشاط الذي يجوز لؤلحزاب االنخراطالحزب الؿ يشكتتعمؽ باالحزاب بكؿ ما ي

قد تؤدي الحكومات الى فائض  وفعند سف قانوف ضئيؿ لمغاي  .(ٖ)أشكاؿ التنظيـ والسموؾ الحزبي المناسب
أسس ي وال تستند أل وبالعراؽ مفرط والحزبي ولتعددي. اف االصغيره ينتج عنيا حكومو فوضويو مف االحزاب

قد كانت تعمؿ  والسابق وخضـ التجارب االنتخابيفي بؿ اف االحزاب  .و تنظـ عمميااتحكـ نشأتيا  وقانوني
 وفقد كاف ىذا القانوف يشك و.المؤقت ؿتبلحاال والذي صدر عف سمط ٕٗٓٓ( لعاـ ٜٚبموجب القانوف رقـ )

دخوؿ ؿ يسيو توضعمف  والغايحيث كانت  .مواده وعدـ قدرتو ايضًا عمى تنظيـ العمؿ الحزبي ومف قم
قانوف ينظـ عمؿ االحزاب اقرار تأخر كاف الرئيسي ليذه الحالو السمبيو ىو االحزاب لخوض االنتخابات. 

 : (ٗ)اسباب ىي هيعػود الى عد  والسياسي

                                                 

 
 
 
 



يخشوف مف وجود القانوف الذي  وقيادات االحزاب السياسيوالسيما  والسياسي واف القائميف عمى العممي .ٔ
 . ومناصب القيادييمكف اف يساىـ في خسارتيا لم

 .وارتباطاتيا الخارجيو التمويؿ لؤلحزابمصادر الكشؼ عف  والخوؼ مف مسألػ .ٕ
 .والشخصي ضوجود مثؿ ىذا القانوف سيؤدي لتجمي الفساد السياسي واستغبلؿ المناصب لؤلغرا .ٖ

 , بؿفقط مف األحزاب هظيور أعداد كبير بىـ اـ يسػل ٕٗٓٓ( لعاـ ٜٚتأسيس األحزاب رقـ )لمر األأف 
برامج ايو ليس ليا التي حزاب األخمؽ و  ,وخارجيال اتجنداألذات  وغير وطنيالحزاب األخمؽ بساىـ  ايضًا قد
 خاص بشكؿ والحزبي هعمى الحيااثرت  وسمبي انعكاساتمما ادى الى  .ضعيفوال وتنظيميالبنى الذات  وسياسي

بظؿ قانوف االحزاب العراقي لعػاـ  ولواقع االحزاب العراقيػ واما بالنسبػبشكؿ عاـ.  والسياسي هالحياعمى و 
تنظيػـ العمؿ الحزبي  ٜٖرقػـ  و, الػتي تسمى بقانوف االحزاب السياسيػٜٖػفالدستور حاوؿ بمادتو ال. ٕ٘ٔٓ
بقانػوف االحزاب الػذي شرع  ويا مكفول, واالنضمػاـ الجمعيات واالحزاب تأسيس وتضمف حريػفقد  بالعراؽ

 ه,ألنو عمؿ عمى تنظيـ الحيػا ولمديمقراطي وداعمػ هف اقراره يعد خطو أل ٕ٘ٔٓبتطبيقو في ايمػوؿ/سبتمبر عاـ 
يساىـ بتنظيـ فالتزاـ االحػزاب بالضوابط التي جاء بيػا القانوف س .عمى االحزاب و, واضفاء الشرعيػوالحزبيػ

في المجتمع الػعراقي  والحزبي وعدـ االلتزاـ بو يػؤدي الى استمرار الفوضى عمى الساحػاف النشػاط الحزبي, 
 .(ٔ)والسياسيػ وحتى بعد اقرار الػقانوف وىو ما يبلحظ اليػـو في الساح

 وقانوف االحزاب العراقي فنرى اننا اماـ مشيديف سياسييف ىما: اف ولقانوف االحزاب العراقيػ ووبالنسب     
فيما لو طبقت فقراتو بالشكؿ الصحيح. او قد يؤدي القانوف لبقاء ىذه التنظيمات  والوطني هيؤدي لتعزيز الوحد

وبقاء االوضاع عمى ما ىي عميو وفؽ  والسياسي هوالتي تسيـ بتشرذـ الحيا والمفرط وذات التعددي والسياسيػ
 والسياسي ولسػاحؤلحداث في ا. اف العديد مف المتابعيف ل(ٕ) ووالعرقيػ ووالطائفي والسياسي ومبدأ المحاصص

ىذا القانوف  وىذا االمر انعكس عمى مدى فاعمي .يروف اف ىذا القانوف تعتريو كثيرًا مف نقاط الضعؼ والعراقي
 ىي:حزاب والتعدديو الحزبيو بالعراؽ, ومف اىـ عوامؿ ضعؼ قانوف االحزاب في العراؽ بتنظيـ عمؿ اال

ذلؾ يعطي و. حيث الوطني والعراقي واليوي عمى حسابو الطائفي واستمرار الصراعات والمحاصص -1
 عميو بيف حينًا وآخر. هلرفع البل استقرار والمزايد والفسح ولمقوى السياسي

                                                 

 
 



عمى المجتمع مما اعاؽ  والفرعيػ والثقافات السياسي هادى الستمرار سيطر : وضعف الشعور بالمواطن -2
 هوالمساوا هالكفاءال عمى  والتوزيع لممناصب والمسؤوليات السياسيو  ولممشارك والسياسي والثقاف والتنمي وعممي
 .والوطني وعمى اسس اليوي واليويات الفرعي ومما يؤدي لتغذي وعمى االنتماءات الفرعيبؿ 

اف تفسر بإشكاؿ  يمكف والغموض والعمومي وتحمؿ الصفالعديد من مواد وفقرات قانون االحزاب ان  -3
 .ه ومختمفوددعمت

في تـ تطبيقو الذي نسبي اف االعتماد عمى نظاـ تمثيؿ داخل البرلمان العراقي:  وغياب المعارض -4
 ووخمو الساح وبالسمط واالطراؼ السياسي والشتراؾ غالبي ونتيجػو العراؽ ساىـ بإضعاؼ دور المعارض

 .(ٔ)االنتخابات اقد تحدثي اتتغير  وبأي والتي اضعفت الثق ولمتوافقيػ ونتيج ومف المعارض والسياسيػ

, وكذلؾ والبرلماني والمعارضػ هلوالد ومنيا االعاق هقد ادت لسمبيات عػد والغير منظمػ والحزبي وفالتعددي    
النضر لمبعض, ناىيؾ عػف وجود االحزاب التي تفتقػد لمبرامج  وبالتحوؿ الديمقراطي مف وجيػ واالعاقػ
الجماىير, وتأكيدىػا عمى  و, وكذلؾ عدـ قدرتيػا عمى تعبئػووايضًا تفتقػد حتى لييكؿ انظمتيا الداخميػ وميالحكو 
 . (ٕ)والوطنيػ وعمى حساب اليوي والطائفيػ ووالوالءات الحزبي والطائفيػ واليوي

 يف انؼشاق  واحلضثٍ وخبيغًب: يغبًئ انحؼذدٌ
نجاحيا امر  وامكانيمف الكثير مف المساوئ التي تجعؿ مف المجتمع العراقي في  والحزبي والتعدديتعاني 
 :فيو وابرزىامشكوؾ 
الف ىذه االحزاب تعػاني مف االنشقاقػات  فشػؿ اكثر االحزاب بخمؽ الوعي بالمفيـو الحزبي السػميـ .ٔ

 بصنع القرار السياسي ويػفسر اسباب ضعفيػا.  واو التصدع وىػو ما يؤثر بدوره عمى المشاركػ والداخمي
الف االستقػرار الداخمي ال تعرؼ الى النضج السيػاسي فيي  وىذه االحزاب لػـ تبمغ مرحم واف غالبي .ٕ

 . (ٖ)تعمؿ بمقتضاىا وواضح وفيي لـ تحاوؿ وضػع سياسػ
 ووالقومي وألنيا تتكوف مف تحالؼ االحزاب والجماعات الديني وركيك واالحزاب العراقيػ واف سياس .ٖ

 .يامصمح وا اواالفراد الغير منسجميف والغير متقاربيف إيديولوجي

                                                 

 
 
 



بحؽ جميع  هالتنافس السممي والحوار الػمبني عمى القاعد والتنافر والصراعات وغياب عممي هسياد .ٗ
 باالنتخابات. والقوى واالحزاب بالوصؿ لمسمط

اف تخمؽ حمقو وصؿ بينيا وبيف مػـ تستطع فبتدبير شؤوف الحكـ,  هتنقصيا الخبػر  واب العراقياف االحز  .٘
 .(ٔ)عمى نفسياشقت انف وجماىيرىا بؿ عكفت عمى مصالحيػا الشخصي

رغـ تأكيد ىذه األحزاب والقوى  والوطني هلوحداضعاؼ اؾ و يلى تفكا واألحزاب السياسي وغالبي عمدت .ٙ
عمى  د قامتقف , إال أف الواقع عكس ذلؾ تمامًا,ووبرامجيا االنتخابي وبأنظمتيا الداخمي والوطني هعمى الوحد

 . ومعين وطائفلأو  وقوميالوالء لمموطف إلى الوالء لمف  اتتحوؿ الوالءل أدى, مما وتقسيميالسس اال

يعود بعضيا التي  ولممجتمع عمى األسس الطائفي وواألطر التقسيمي والتقميدي واشتغمت عمى تكريس  الثقاففقد 
األطر تطور مما اعاؽ  .والبعض اآلخر لمتقاليد القبميػ. فيما يعود والمذىبيػ والدينيلمجذور واالختبلفات 

. لتعمؿ والمقوالت الطائفيعمى  هالمعتمدتجاوز تكوينيا وخطابيا وممارساتيا يي ذاللمعمؿ الحزبي  والسياسي
واستقرارىا السياسي  ولمدول هعمى حساب الوحد ولكيانات الطائفيا والشروط التي تدعـ التنميوفير عمى 

 .(2)وتماسكيا االجتماعي

 وتمتع بحريكثرتيا التي نتائج مرجوه منيا برغـ الحقؽ ػلـ ت ٖٕٓٓبعد عاـ في العراؽ  والحزبي وإفَّ التعددي
 وزعزعالتي ادت الى ل واألحزاب السياسيىذه تتسـ بيا التي سمات الخصائص و مالعمؿ السياسي يرجع ذاؾ ل

شخصيات وقيادات لحزاب ىي واجيات اال وغالبي الفمعدالت العنؼ السياسي.  والرتفاع والوطني هالوحد
 العراؽ ,بدـ االستقرار السياسي ػوع والتقميدي ولثقافا ويذتغلأصبحت عامؿ . فووطائفي ووقومي ووقبمي وعشائري

توالي لاالئتبلفات و  ويشاشل ونتيج همستقر حكومات  وليس بمقدورىا إقام هالموجود والحزبي وأف التعدديو 
قد استثمرت النوازع ف عدـ االستقرار  السياسي . وحاللما يؤدي  ىذاو  والنظـ البرلمانيب واألزمات الحكومي

الوالء الطائفي والقومي  ووىي ثقاف هالجديد واستثمار غير وطني, لكي تؤسس وتروج لمثقاف ووالديني والقومي
 معظـ مشاريعيا تنتيي بانتياء االنتخابات.الف فيذه االحزاب ال تقدـ الحموؿ الواقعيو 

 
 

                                                 

 
 



 انفصم انشاثغ: انؼاللو ثني انحؼذدٌو ًانذميمشاعٍو
 انحًيٍذ:

التعدديو ىي وجيو نظر تؤكد عمى الطابع المعقد والتعددي لممجتمع ومكوناتو والظواىر المتقاطعو, بما في 
ذلؾ المنظمات والتجمعات أو المجاميع االجتماعيو األخرى.  ولذلؾ فيي ترفض األحاديو االجتماعيو أو 

خضع لو األجزاء االجتماعيو أو الكميو االجتماعيو, التي تعامؿ المجتمع بشكؿ أساسي ككؿ واحد أو كمي ت
العبلقو بيف التعدديو والديمقراطيو, ليست واضحو مف الناحيو التحميميو فيذه الكيانات الفرعيو بشكؿ أساسي. 

 العبلقو معقده.
اف الحديث عف التعدديو يقترف بالحديث عف الديمقراطيو, فالتعدديو شرط ال غنى عنو في تحقيؽ الديمقراطيو  

 يمكف ممارسو الحقوؽ الفرديو والجماعيو. فالديمقراطيو والتعدديو ىما وجياف لعممو واحده, الف بدونيا ال
والنظـ الديمقراطيو التعدديو ىي النماذج المثمى التي تحقؽ التبلحـ واالنسجاـ بالمجتمع التعددي بقومياتو 

لمعتقدات والمؤسسات السياسيو, فبل وطوائفو واديانو. فتقوـ الديمقراطيو عمى اساس االقرار بالتنوع باآلراء وا
تقوـ عمى افتراض يتميز بالعديد مف منظمات  والتعدديديمقراطيو مف دوف تعدد االتجاىات السياسيو. و 

فنجد في الصياغات المختمفو التي ربطت بيف  . تعزيز مصالحيا الخاصوالمجتمع المدني التي تتنافس 
 .وتجعؿ الفرد يشترؾ في المعايير الديمقراطي والتعدديىي اف  التعدديو والديمقراطيو ىناؾ مواضيع أساسيو

 . والمشارك هتساعد عمى زياد واالجتماعي والتعدديو 
التعدديو االجتماعيو تساىـ في االستقرار الديمقراطي عمى افتراض أنيا ال تعزز االنقسامات الشاممو.  اف 

مستقره. فالتعدديو توفر انقسامات شاممو في حيث ال تكوف االنقسامات متقاطعو أي تكوف المجتمعات غير 
المجتمع الحديث وأف تمؾ االنقسامات الشاممو ضروريو لبقاء األنظمو الديمقراطيو. وكذلؾ فأف العدالو 
االجتماعيو والتنميو االقتصاديو مف الشروط االساسيو لنجاح الديمقراطيو في المجتمع العراقي, فالمجتمع 

بأعمى مستوى مف المشاركو السياسيو والشعب المنظـ, الذي يتيح لكؿ المكونات  الديمقراطي الحقيقي يتميز
 المختمفو مف المشاركو في سياسات البمد.

 وًانذميمشاعٍ واجملحًؼٍ وادلجحث االًل: انحؼذدٌ
 .  وانحؼذدٌ واًال: اخحًبػٍ

غالبا ما يرتبط مفيوـ المجتمعات المحميو بالجماعات او بالمجتمعات الثانويو داخؿ المجتمع الواحد التي 
تتميز بثقافو فرعيو نوعا ما. اال اف جميع المجتمعات المعاصره سواء كانت مجتمعات عامو )مجتمع دولو( 

مف التعقد والتشابؾ االجتماعي المميز او مجتمعات محميو مناطقيا بالتعدديو التي تمثؿ في ىذه الحالو نوعا 
ليذا المجتمع او ذاؾ االمر الذي يدفعيا الى تشكيؿ انساؽ فرعيو متفرعو مف االنساؽ العامو داخؿ النسؽ 



االجتماعي الواحد لذا فاف دراسو العبلقو بيف ىذه التعدديو عمى جميع مستوياتيا مف جانب والديموقراطيو مف 
و لدراسو اجتماعيو الديموقراطيو مره كممارسو سياسيو ومره كنظاـ اجتماعي جانب اخر تصبح اشاره ضمني

يدخؿ بصوره مباشره ضمف عمميو التنشئو االجتماعيو لئلفراد بوصفيا سموؾ اجتماعي باإلضافو الى انيا 
 نمط مف انماط السموؾ السياسي لممواطف. 

اف عػرؼ المجتمع التبادؿ والتفاعؿ اف التعدديو المجتمعيو ىي ظاىره مبلزمو لموجود البشري منذ 
االنساني. عندما بدأ بتشكيؿ مجتمع مف مجموعات متباينو وفؽ عقد اجتماعي ضمني. يحدث ىذا االرتباط 

حديثو عمى اسس قانونيو تحمييا الدولو كما المجتمعات يو او العامو مجتمعات المحبيف الجماعات التي 
. ألف التوفيؽ بيف (ٔ)ت االقتصاديو واالجتماعيو عمى حد سواءتحمي ىذه االنماط مف التفاعبلت والتبادال

التغايرات االجتماعيو والثقافيو مػف حيث الجنس واالعراؽ والقوميات واالدياف تعمؿ عمى تشكيؿ جماعات 
اجتماعيو متعدده تكاد تكوف جماعات مغمقو متنافره االتجاىات االجتماعيو في بعض االحياف وغالبا ما يكوف 

د الديني ىو العنصر االساسي في ىذا التعارض. االمر الذي ينتج عنو العديد مف الرؤى المختمفو التعد
 سياسيًا واجتماعيًا ألجؿ احداث االستقرار في الحياه االجتماعيو. 

اف عمميو تحوؿ االختبلؼ الى خبلؼ ومف ثمو الى صراعات وجوديو في المجتمع يأتي نتيجو لحاالت 
لتي تنشأ بدورىا مف التوجيات الفرديو والجمعيو عمى اساس نوعيو القيـ واالعراؼ الخبلؼ واالختبلؼ ا

والعادات االجتماعيو التي تغذي ىذه الخبلفات التي تفتقر الى التنظيـ االجتماعي الرسمي تعيشيػا الجماعات 
سس الديموغرافيو وتكتنؼ بنيتيا, فالصراع يتولد في المجتمعات التي تكوف بيا عناصر القوه موزعو عمى اال

التي تشكؿ عماد الثقافو الفرعيو العامو والمحميو المناطقيو تمثؿ في العراقي التوزيع المحافظاتي. بوصفيا اىـ 
العوامؿ التي تأسس اليويو الجماعيو التي تركز بدورىا عمى التبايف باألعرؽ واالدياف والمغات مما يعمؽ 

قائمو بسبب التنوع والتعدد واالختبلؼ في المجتمع تترسخ االختبلؼ ليحولو الى خبلؼ اف الصراعات ال
بشكؿ واضح داخؿ االنظمو السياسيو التي لـ تتبنى األساليب الديمقراطيو في العمؿ والتعامؿ االجتماعي 
كاألنظمو )القوميو والدينيو(.  التي تخترؽ اسس البنياف الديمقراطي ليذه المجتمعات عف طريؽ حصر اختيار 

لسياسيو باألطر اليوياتيو الخاصو بيا بوصفيا الجماعات االكثر قوه او تأثيرًا المتاف تكتسبيما مف المؤسسات ا
 .(ٕ)الحجـ الديموغرافي غالبا بعيدا عف الممارسو الديمقراطيو المناسبو

ليس اذا كانت التعدديو المجتمعيو ىي المقابؿ السياسي لمتنوع االجتماعي في النظـ الديموقراطيو الحقيقيو و 
في نظـ الديموقراطيات الشكميو فاف التعدديو في ىذه االخيره ستكوف واحدا مف اىـ عوامؿ نشوء الصراع 
االجتماعي وغياب التعاوف والتنافس خصوصا في البرامج السياسيو لؤلحزاب او المنظمات الممثمو ليذه 

                                                 

 

 



بشرعيو المصالح االجتماعيو الفئات االجتماعيو غير المتوازنو ديموغرافيا اصبل اذ ينحصر االعتراؼ 
لممجموعات الكبيره منيا. فجميع ىذه الجماعات سوؼ لف تتمتع بالفرص المتساويو لممشاركو  والسياسيو

بالعمميو السياسو المفتوحو يتـ فييا التوصؿ لمقرارات االجتماعيو اال مف خبلؿ المناقشات والتسويات واسعو 
طيات التوافقيو خصوصا بيف الجماعات االكثر تأثير بالقرارات النطاؽ واالنتشار او ما يعرؼ بالديموقرا

 .(ٔ)المعينو
تقؼ التعدديو المجتمعيو في مجتمعات الوطف العربي حائبل دوف تبمور الديموقراطيو كسموؾ اجتماعي 
 فردي او جمعي اذ اف مفاىيـ التنوع والتعدديو ونماذجيا دخمت الى الفكر العربي عف طريؽ التعميـ والتعمـ
مف المجتمعات الغربيو اال انيا ما زالت بعيده كؿ البعد عف الواقع االجتماعي لئلفراد والجماعات اي انيا ما 
زالت مفاىيـ نخبويو نظريو ليس ليا حض مف التطبيؽ لذا كانت النماذج الفكريو االولى لمممارسو الديمقراطيػو 

يو الكبلسيكيو. ىذا مف جيو وبالتوازنات التي قوننتيا في األقطار العربيو متأثره لحد كبير بالعقيده الميبرال
. لذا بقيت النظـ البرلمانيو والتعدديػو (ٕ)السمطات االستعماريو المباشره وغير المباشره مف جيو اخرى

االجتماعيو والسياسيػو تعاني مف ضيؽ االفؽ الفكري عند السياسي االمر الذي ادى الى غياب االرضيػو 
كريو القويػو ليا. فتحولت بسرعو لواجيات شكميو تضـ في داخميا نخب شبو ارستقراطيو االجتماعيػو والف
تتداوؿ السمطو بيف اعضائيػا وال تتح اال نادرًا فرصو لتوسيع قاعده الممارسات السياسيو  )اوليكارشيات(

ئع التي يحمييا الشعبيػو لتشمؿ االقميات بؿ انيا عممت عمى محاربو ىذه االقميات تحت الكثير مف الذرا
أثيرىـ في القانوف فساىمت بشكؿ مباشر في تقميؿ نسبيـ الديموغرافيو الى الحد الذي يغيب معيا تماما ت

االجتماعيو كما في عمميو كتابو الدستور التي يمكف اف تشكؿ ىويو سياسيو ديموقراطيو القرارات السياسيو 
طيػو بمعنى التعدديو البسيط , ساىمت بتيديد اجؿ لممواطف العراقي. ىذه ىي النسخو االولى مف الديمقرا

 البنياف السياسي العربي التقػميدي الذي تشكؿ الوجاىو المحميو قاعدتػو الرئيسيو. 
يرتبط المفيوـ المعاصر لمديمقراطيو التي ىي مصطمح يدؿ عمى المشاركو الفاعمو لمتعدديو السياسيو 

و بالحكـ, اصبحت حؽ اساسي مف حقوؽ المواطنو التي تتـ المشاركبالحضاره الغربيو. فالديمقراطيو بمعنى 
 . (ٖ)والمساواه. التي تضمف احتراـ التعدديو أيا كاف مصدرىا ممارستيا بظؿ الحريو والشفافيو والمسؤوليو

مى ىذا االساس بغرض الوصوؿ الى تحقيؽ المبدأ القائؿ بأف الشعب ىو صاحب السياده ومصدر ع
لحكومو مسؤولو اماـ ممثمي الشعب وىي رىف ارادتيـ. عف تنظيـ ىذه الحقوؽ وفؽ قوانيف الشرعيو لذا فاف ا

                                                 

 

 

 
 



عادلو ال تحكميا توجيات االغمبيو الديموغرافيو مف اجؿ اف ال تتحوؿ الديموقراطيو الى دكتاتوريو االغمبيو 
يتاريا.  يتـ ذلؾ بالتركيز كما ىو الحاؿ مع الديموقراطيو الشيوعيو التي سماىا كارؿ ماركس بدكتاتوريو البرول

عمى حقوؽ الفرد كأساس لتأميف المساواه والمشاركو في الحياه العامو مف جانب وعمى اىميو البرامج السياسيو 
التي تضع المصمحو االجتماعيو العامو فوؽ جميع االعتبارات االجتماعيو. عندما تضمف حريو الكبلـ 

 .(ٔ)ممناصب العامووالتعبير واالعتقاد وحؽ التجمع والترشيح ل
و نظاـ اجتماعي شامؿ يستند الى حؿ التناقضات ومنع الصراعات بيف مختمؼ المصالح الديمقراطيف

المتعارضو لمجماعات االجتماعيو والسياسيو. يتـ مف خبلؿ تحقيؽ التوافقات والمصالحات بيف كؿ القوى 
تماعيو االجتماعيو. االمر الذي يضمف تحوؿ التعدديو الى تنوع اجتماعي كما ىو الحاؿ مع المكونات االج

لممجتمعات التي تتمتع بممارسو حقيقيو لمديموقراطيو. الف عمميو تحقيؽ المصمحو العامو مرىوف بتحقيؽ 
المصالح االجتماعيو والسياسيو لئلفراد وىذه االخيره تتـ فقط مف خبلؿ التأسيس ليا في ثقافو المجتمع ككؿ 

اجؿ قياـ النظاـ الديمقراطي لمحد المقبوؿ القائـ والوعي الفردي السياسي. باعتبارىا اىـ الشروط االساسيو مف 
 .(ٕ)عمى القواسـ 
التنظيـ نوعا مف انواع  انيا عمىيمكف اف تفيـ مف خبلؿ نمط محدد مف الوعي السياسي  والديمقراطي

المجتمع بصور في  ومات المختمفااالنقسعمميو توزيع القوه بيف  هدار إليدؼ و. تالسياسي اتالمؤسسي لممجتمع
القائمو عمى  المجتمع السياسيبعضاء األمف  واألغمبي هإراد تحقيؽ الصالح العاـ وفؽمف اجؿ سمميو 

تحصيؿ المصالح العامو وليست الفرديو او الفئويو. لذا فالديموقراطيو منيج قبؿ كؿ شيء وىي ضروره مف 
 مف إداره االختبلؼيقوـ عمى المبادئ  اجؿ التعايش السممي بيف مختمؼ جماعات وافراد المجتمع. منيجاً 

السممي. بالتالي تمكف المجتمع مػف السيطره عمى مصادر العنؼ فيو. اف  لتبايف المصالح بالشؾباآلراء و 
النظاـ الديمقراطي ىو النظػاـ الوحيد الذي استطػاع اف يييئ ىذا النوع مف االقتساـ السممي لمسمطو بمجتمع 

يمنو فيو التوقؼ عف ممارسو التفرد والتمدد عمى حساب االخريف لتقتصر لـ يكف بوسع المجموعو المي
االمتيازات عمى افرادىا مف المواطنيف او السياسييف. بما يجعؿ ىذه المجموعو عمى االقؿ مسيطره بصوره 

 .(ٖ)وصريحواضحو و 
يعد االعتراؼ باآلخر المجتمعي أيًا كػاف شكمو وانتماؤه احد اىـ مقومات العمػؿ الديمقراطي الذي يقـو 
عمى ضروره التعايش. اال اف الػوعي االجتمػاعي ال يزاؿ ضعيفًا بإدراكو ألىميو ىذا المقػوـ اذ ما زاؿ االخر 

ال تقػرىا الشرعيو السياسيػو )التمرد , موضع رفض وال زاؿ العمػؿ عمى محاربتو جاريا باستخداـ اساليب 

                                                 

 

 

 



االرىاب, العنؼ, المقاومو( ضد سمطو االغمبيو القائمػو بما ييدد االستقرار واالمف االجتماعييف لكبل طرفي 
المعادلو. اف عدـ االعتراؼ بشرعيو وجود االخر كاف العامؿ االساسي في اذكاء الحروب الطائفيو وخمؽ 

عالمي الى داخؿ المجتمع. لذلؾ اصبح الفعػؿ االجتماعي في اطار كػؿ اتجاه او فجوه ينفذ منيا االرىاب ال
مذىب يقػوـ بذاتو وال يستمػد أيًا مف عناصره مف وحػده الكؿ المجتمعي الػذي ينتمي اليػو بؿ مف المنظومو 

. (ٔ)يو والثقافيو العامػوالثقافيػو الفرعيو التي يكونيػا ىذا التوجو او المذىب باتت عمى تضػاد مع المنظومػو الفكر 
فاف المجتمع الديمقراطي ىو مجتمع واقعي ال يػكبت بالقوه واالختبلؼ فيو واحدا مف اىـ المسائؿ المحدده 
لخصوصيتو االجتماعيو حيث ال ينكر الحؽ في التعدد. بما يجنب المجتمع االحتقاف االجتماعي والسياسي 

 لعنيفو او الدمويو المسمحو. عمى حد سواء باعتباره اىـ اسباب الصراعات ا
ومف اىـ اشكالو ىو التعدد  اف التعدد بالمجتمعات المعاصره يأخذ شكميف: ىما التعدد التقميدي الموروث

التعدد والشكؿ الثاني ىو  الديني والمذىبي, التعػدد السبللي والمغوي, وايضًا تعدد االصؿ االجتماعي والقبمي.
 . (ٕ)الفكري والطبقي والجيوي

تضمف عمميو تبني الديمقراطيو التوافقيو بالمجتمعات التعدديو حقوؽ االفراد واالقميات واالغمبيو عمى حد 
سواء كما تضمف امكانيو احداث التغيرات االجتماعيو المطموبو والعمؿ عمى السير بالحياه االجتماعيو ككؿ 

ع شيئًا بؿ انيا تعطي الغطاء لموضع المتخمؼ نحو التقدـ والتطور. الف الديمقراطيو الشكميػو ال تغير مف الواق
نفسو. اف مثؿ ىذه الديمقراطيو تفتقر الى كؿ المعاني والقيـ والمفاىيـ المحوريو ليا. اذ ال يمكف اف يكوف قياـ 
ديمقراطيو في االطار االجتماعي لمنظاـ السياسي المتخمؼ لذا تتخذ منيا بعض االنظمو الدكتاتوريو غطاء 

لروح العصر ومبررا لمتقاعس عف تممس المنيج الديمقراطي الحقيقي في ادارتيا لمحياه لتبدو مجاريو 
 .(ٖ)االجتماعيو لمجتمعاتيا. اف الديمقراطيو الحقيقيو ىي فقط تحقؽ عمميو الخروج مف المأزؽ المتخمؼ تمقائيا

خبلؿ تعريؼ الناس التسامح , مف  همف خبلؿ زياد وتعزز المعايير الديمقراطي واالجتماعي وإف التعددي
بالنيايو ىي  والديمقراطي. و (ٗ)والحؿ السممي لمنزاع ومف تكتيكات التسوي هواالستفاد وبالعمميات الديمقراطي

عمميو ضبط لمعبلقات االجتماعيػو بيف الجماعػات المؤلفو لمبناء االجتماعي في المجتمعات. وجػدت اصبًل 
المجموع العاـ لبلفراد اوال والجماعات والطبقات التي اعتمدتيا كنظػاـ ليس لصالح االفراد بقػدر ما ىي لصالح 

 .(٘)ضابط لمعبلقات الداخميػو لمجماعػػو
                                                 

 

 

 

 

 
 



  وانذميٌلشاعٍ و: اخحًبػٍثبنٍبً 
الديمقراطيو االجتماعيػو ىي شيء جديد ومختمؼ تمامًا عف الديمقراطيو السياسيو, فاف الديمقراطيو 

االخر والتراضي وليس فقط بيف االقميو واالغمبيو بؿ بيف جميع االفراد. حيث االجتماعيو ىي ديمقراطيو قبوؿ 
اف الكثير مف القضايا تحؿ بالتراضي )التوافؽ( وليس التوفيؽ )اجبار االخر باالضطرار الى القبوؿ بفرض 

و الحؽ راي احد االطراؼ او اقميو او اغمبيو. ليتـ تصنيؼ ىذا الرأي كحؽ او صواب. فكبل طرفي العبلقو ل
يي ف. (ٔ)الكامؿ إلثبات الوجود او اليويو او الرأي( الذي يجب اف يتشمؿ عمى الممكيو فيصبح شامبًل تمقائيا

بكؿ مفردات حياتيـ وليطبع جميع  وعميافراد المجتمع ويسيروف يؤمف بو الذي مميز الجتماعي النظاـ اال
مفاىيـ ونو مف وعي بالحمماالخر المجتمعي بما يانماط عبلقاتيـ الداخميو )داخؿ الجماعو( او الخارجيو مع 

  .ودوري هبصور  وسمطالسممي لمتداوؿ ال هتؤمف بضرور التي  وخبلقيالوا وثقافيالو  وسياسيال
الديمقراطيو باعتبارىا قضيػو اجتماعيػو, ىي ليست مفيوـ ساكف, كما انيا ايضًا ليست فقط التعبير عف 

وسع ديموغرافيا. بؿ ىي التعبير السياسي عف اتجاىات التطور التمثيؿ السياسي لمقوى االجتماعيو اال
التاريخي لمقوى االجتماعيو المتصاعده. لذا فيي المفيـو الحركي الذي يتناسب مع اتجاه التطور االجتمػاعي 
المتصاعد. وتعبر عف حقيقو مفيوـ الشرعيو المنبثؽ عنيا الذي يعد ىو االخر مفيومًا متحركا. فشرعيو اي 

ال بد اف تقوـ عمى مػدى انسجاـ مكونات ىذا النظاـ مع اتجػاه التطور التاريخي لممجتمع بتمثيمو لمقوى  نظاـ
االجتماعيو جميعيا وليس فقط االوسع منيا. ألنو عندما يتوقؼ النظاـ عف مواكبو التطورات عندىا يقؼ عف 

فيا عف تحقيؽ المصالح االجتماعيو التمثيؿ السياسي لمصالح الفئات او الطبقات الشعبيو االوسع ديموغرا
العامو بما فييا مصالح ىذه الفئو وىذا ما نجده اليوـ في الممارسو الديموقراطيو في المجتمع العراقي بعد عاـ 

. االمر الذي يجعؿ مف عمميو التغيير الثوري مطمبًا اجتماعيًا مف اجؿ إعاده التوازف االجتماعي ٖٕٓٓ
 . (ٕ)(()يؽ )ديمقراطيو حقيقيووايضًا لفتح الطريؽ اماـ تطب

نظاـ الديمقراطي التعددي يعتبر النموذج االمثؿ لتحقيؽ التبلحـ واالنسجاـ في المجتمعات التعدديو الاف 
بقومياتيا وطوائفيا واديانيا, والسمطو السياسيو ىي االداه والوسيمو االىـ لتحقيؽ ىذا النموذج الذي سيعمؿ 

االجتماعي الى تنوع اجتماعي. مف مرحمػو القبوؿ باألمر الواقػع الى مرحمو بشكؿ مباشر عمى تحويؿ التعدد 
التغيير ليذا الواقع تغيير جذري ثوري ابيض. وفؽ حاجات ورغبات وقدرات افراد المجتمع وجماعاتو في 

ذكره في  مما البد مف .(ٖ)مختمؼ الجوانب الحياتيو باتجاه اعاده تشكيؿ بناء البيئو االجتماعيو التقميديو فيو
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قوـ عمى ثبلثو ثقافيو تالو  وقتصاديالوا وسياسيالو  وجتماعيالاعبلقات لمنظاـ ك والديموقراطيىذا المجاؿ باف 
 :(ٔ) مستويات

 وحدد يبنى عمى االسس القانونيمالمجتمع في ال فئاتالفراد و األعبلقات بيف مف النظاـ   المستوى االول:
 والدولو  ومف جيبيف المجتمع  وعبلقلانظاـ اف يشمؿ ىذا ال عمى .التي يخضع ليا الجميع دوف استثناء

الحتكار وسائؿ العنؼ  وناظمال وييئالمف جيو اخرى عمى غرار  والسياسي وبالمؤسس وككياف تجريدي ممثم
تيـ, اتيـ وثقافاالمجتمع وممكيبمكونات السائر  هحيال وصيانمف اجؿ الالتقنيف, و. او وسائؿ المشروع
 . والمجتمع ككؿ مف التحديات الخارجي ووحماي

يذه لاالجتماعيو مكونات البيف و الخاضع لعمميو المأسسو وظيفيالعبلقات مف النظاـ  المستوى الثاني:
األىميو العمميو والموضوعيو لمقياـ بعمميو ب ومتباينالوظائؼ التحديد متطمبات اشغاؿ ضطمع بي والدول

  ., والقضاءالتنفيذ, والتشريع
القانوف  إلحكاـالجميع خضوع يضمف عمى عقد اجتماعي يقوـ ىذا النظاـ يقـو إف  المستوى الثالث:

 والدستور

 والسمطفييا ونوعيو العبلقو بيف عي اجتماالالبناء  وعمى نوعي ودول مستقبؿ الديمقراطيو في أييتوقؼ 
تحديد نمط عمى كما يتوقؼ ايضًا  .والخارجيوارتباطاتيا بيف مكوناتيا  والداخميو عبلقوالمجتمع فضبل عف ال

مف يمكف اف يؤدي اليو في المحصمو وما فيو لحمايتو مف التأثيرات الخارجيو.  السياسيوالتجربو مسار 
الديموقراطيو بأطرىا القانونيو تحدد يتـ ذلؾ عندما . واألمف والتنميو يوحقوؽ اإلنسانالو و السياسي والمشارك
اف . بينيمافيما السمطو بالمجتمع والتفاعؿ  وعبلقبشكؿ مباشر في تؤثر يف. لومبالمحك يفالحاكم وعبلق

 ي دوعي الفر في الاألخرى  وػالميماالجتماعيو واألبعاد  وػوالديني وػاءات القوميػلروابط واالنتمتجاوز تأثير ا
ار ػالكياف السياسي الواحد ىو اإلط اءبقفي التشكيبلت السياسيو ىو الضامف ل. والءاتيـو ـ ػوتوجياتي يوالجمع

 . (ٕ)حقيقيو ونضاليـ مف أجؿ ديمقراطيبالمواطنوف  وػالذي يتحرؾ في

تتطمب الديمقراطيو ىيكميًا نوع معيف محدد مف التعدديػو االجتماعيو المعززه بالمجتمع المدني وامكانيو 
تعد عمميو تحقيؽ التوافؽ في .(ٖ)تطويره تعتمد عمى االنجازات العمميو التي تتحرؾ نحو الديمقراطيو

الديمقراطيو بيف مختمؼ االىداؼ السياسيو واالجتماعيو لممجموعات والمصالح المتنافره ىي الوسيمو االمثؿ 
. فاالختبلؼ واالتفاؽ ىما عو عمى انو مسألو فرديولتحقيؽ الصالح العاـ. الف تبايف االىداؼ يتـ التعامؿ م

                                                 

 

 

 



الجانباف الميماف مف الجوانب السياسيو لؤلنظمو المكونو لمعمميو السياسيو. فالناس الذيف يعيشوف معًا غالبا ال 
 . (ٔ)يستطيعوا االتفاؽ عمى كؿ شيء. لكنيـ اذ ارادوا االستمرار بالحياه فمف يستطيعوا اال بالتوافؽ عمى اىدافيـ

نت يمينو اـ يساريو عمى التوجيات السياسيو او أف سيطره فمسفو اجتماعيو احاديو الجانب سواء كا
االجتماعيو او مقاليد الحكـ تعتبر مف اشد االخطار وطأه عمى الممارسو الديمقراطيو ألنيا ال تعمؿ اال حيث 
تتعدد مصادر الحقيقو والحريو التي تنعدـ في حالو االيديولوجيات التي تتبنى ىذه الفمسفو او تمؾ اذ ال يوجد 

ػو الحقيقيػو او المنيج الديمقراطي السميػـ, ايو ىويو ايديولوجيو, ألنيا تتسػامح مع الجميع افرادا او لمديمقراطي
جماعات او افكار او ايديولوجيات بما فييا تمؾ التي تعتبر مغمقو او متكاممػو او المطمقػو كاأليديولوجيات 

فالديمقراطيو تستيدؼ خمؽ نمط مف التوازف . (ٕ)والدينيو, شرط اف يمتـز افرادىا بقواعد المعبو الديمقراطيػ
الخبلؽ بيف الفرد والمجتمع. لتنفي امكانيػو الطغياف القائـ عمى مصمحو فرد او جماعو مف االفراد عمى 

الى مجرد تػرس بآلو الجماعو االيديولوجيو الضخمو. االمر الذي  دالمجتمع ككؿ. بقدر ما تنفي تحوؿ األفرا
ينمي فيو روح المبادره واالبداع. فالديمقراطيػو ليست قضيو مجرده فػيي تنتسػب الى المكاف والزماف كما انيا 

ف . ا(ٖ)ال يمكف اف تقوـ مف فراغ. بؿ تمارس ضمف واقع اجتماعي محدد في االطار لمرحمو تاريخيػو معينػو
اىـ خصائص ومقومػات الديموقراطيو بوصفيا ظاىره او حقيقو اجتماعيو التي يمكف استخبلصيػا مف الداللػو 

 : (ٗ)التاريخيػو لتطورىا

 اف الديمقراطيو ىي ظاىره اجتماعيو بشريو. -ٔ
 اف الحقيقو والحكمو لدييا الفرصو االكبر بالظيور حيثما توجد مناقشو حره مفتوحو. -ٕ
انعدـ ادعاء القدسيو أليو اغمبيو او اقميو. بؿ تنحصر القداسو بحقوؽ االشخاص بممارسو التوجيػو  -ٖ

 المنظـ والواعي لمحياه بما يتفؽ مع االفكار والتجارب. 

اماـ القانوف بيف الناس المساواه , و لمديمقراطيو تكمف في حاجاتيا الى حمايو الضعيؼشعوب اف حاجو ال
يعاد فييا انتقاليو حؿ امر الذي يمارسو االقوى عمى الضعيؼ فيي نظاـ يتـ تبنيو مف خبلؿ ع ػقمانياء الو 

بالفرص بيف الناس  هيراعي المساواالذي قتصادي النظاـ االاسي عمى اساس ػاعي والسيػاء االجتمػالبنتشكيؿ 
اف عدـ التبني لمخيار لذا ف.(٘)ػواالجتماعي ػوتحقيؽ العدالالخاصو كذريعو ل ومممكيل يضع حدرغـ انو ال 

                                                 

 

 

 

 

 



الديمقراطي مف اجؿ التحقيؽ لمتوازف والتماسؾ في المجتمع التعددي سيؤدي ذلؾ الى بروز ظاىره االنغػبلؽ 
االجتماعي لمجماعات المكونو لمبناء االجتماعي وكذلؾ  تؤدي لتفاقـ مشاكؿ االىتماـ بالمحميػو والخصوصيػو 

 .عمى حساب اليويو والمبادئ والقيـ الوطنيو
التعدديو. فيي تعمؿ  مجتمعاتتمثؿ الديمقراطيو التوافقيو الحؿ االمثؿ لتحقيؽ الحريات واعطاء حقوؽ ال

عمى مبدأ المساومو السياسيو النيا االداه االمثؿ المستخدمو في إداره االزمات والنزاعات السياسيو الداخميو 
يؽ االحتكاـ الى الفئات المجتمعيػو لتبقى وتنظيـ العبلقو بيف مختمؼ القوى واالحزاب السياسيو ال عف طر 

 . (ٔ)حصيمو لمتفاعؿ السياسي بيػف الكتؿ السياسيو
 ثبجملحًغ انؼشالً وثبنثًب: حتذٌبت انذميمشاعٍ

مف اجؿ  وانحس وفرصاذ ال توجد العراؽ في  وحالتواجو الديمقراطيو الكثير مف التحديات كما ىي ال
والحكومو التي يضفى عمييا لمواطف بيف اثقو ال وظؿ أزمبالنظاـ سياسي لنيوض بالنظاـ الديمقراطي بسبب ا

والمعاناه, فالتركيبو االجتماعيو  والمتتالي اتػاألزمو  بالمجتمع والظروؼ المحيطتسميو الدولو فضبل عف دور 
المصطنع المعقده لممجتمع العراقي افرزت طبقو مف السياسييف ضمت تتشدؽ في الجممو بالخطاب الوحدوي 

. لذا تفقد الديموقراطيو اي قيمو ليا بؿ تحولت افرازاتيا (ٕ)اشبو بمحاولو المستحػيؿ مثؿ تربيع الدائره
االجتماعيو نحو الجوانب السمبيو بداًل مف نتائج تطبيقاتيا االيجابيو اذ صاحبتيا عمميو الفساد واالضرار 

مقراطيو الشكميو ال يمكنيا  جمب الرخاء العاـ اف لـ بالصالح العاـ وعدـ االحتراـ لحقوؽ االنساف, فاف الدي
تكف مقرونو بالديمقراطيو الجوىريو التي تضمف لقياـ دولو القانوف والفصؿ بيف السمطات واحتراـ الحريػات 

 . (ٖ)االساسيو لؤلفراد
لدستػور تمر الديمقراطيو العراقيو بحالو ازمو, فحيف نتحدث عف ازمو الديمقراطيو فأف ىذا يعني اف ا 

والقانوف يؤدياف دورًا ميما في خمؽ واستمرار ىذه االزمو النيما يجسداف مجموعػو الػقيـ والمبػادئ التي ىي 
نتػاج ثقافي فكػري لمغالبيو الديموغرافيو في مجتمع مػا بمحظو تاريخيػو معينو, استطاعت اف تضع االسس 

مف جانب. كما حددت شكؿ العبلقو بيف الحكاـ  القانونيو لطبيعػو العبلقات والتفاعبلت داخػؿ المجتمع
. اف ىذه االزمو وثيقػو الصمو بالػواقع المجتمعي المتميػز بتنوع منظومػو (ٗ)والمحكوميف مف الجانب اآلخر

مكوناتو االجتماعيػو والسياسيو واالقتصاديػو, قد ولدت بدورىا ازمو بالعدالو االجتماعيو وامكانيو تحقيقيا الف 
ىامشػًا واسعًا لضيور تنوع آخػر في بنى واتجاىػات الفعؿ االجتمػاعي لمنظاـ السياسي واالنظمو  ىذا التنوع

                                                 

 

 

 

 

 



االجتماعيو الفاعمو في حياه االفراد والجماعات فيو حيث غابت عنػو وحده المعايير الضابطػو لسموؾ النخب, 
لتي تحدد اشكاؿ العبلقػو بيف المعايير اتغييب االمر الػذي قاد ليشاشو منظومو العمؿ المؤسسي وكػذلؾ 

 . (ٔ)االتجاىػات المتعدده والتيارات المتنوعو
اف نجاح الديمقراطيو مرىوف بنجاح العبلقو التعدديو وتحوليا الى تنوع اجتماعي حقيقي, فقد كاف الفشؿ 

الديمقراطيو. الرتباط نتاج السماح ببروز مثؿ ىذه التعدديو عمى حساب التنوع السبب الرئيسي بإخفاؽ التجربو 
ىذا الفشؿ بسوء الفيـ لمعنى التعدديو مف جانب وألىميو التنوع مف جانب اخر. لذلؾ يجد افراد كثيريف مف 
يعتمدوف في تأييدىـ او معارضتيـ عمى االحتفاء المفظي بالخطابات السياسيو واالعبلميو حتى االجتماعيو 

د الدينيو والمذىبيو واالنتماءات العرقيو المختمفو, ليقدـ تعايشيا بحقيقو الوجود لممجاميع السكانيو ذات العقائ
 .  (ٕ)بالبمد عمى انيا الدليؿ لحيويو ديمقراطيو ولتعدديو انسانيو جديره باالحتراـ

التعدديو المجتمعيو في ظؿ السمطو الطائفيو او الفئويو او العشائريو ىي صوره شكميو لعمميو التوحيد بالقوه 
ا جعميا تتسبب بالعديد مف المشاكبلت االجتماعيو والسياسيو, حيث تقود الصراعات تكوف سمتيا ال بالفعؿ مم

العنؼ واستخداـ القوه. ادت الى غمبو اليويات الفرعيو عمى اليويو الوطنيو فشعور االفراد باالنتماء لعشيره 
ط بأسموب العنؼ المتعصب. اكثر مف االنتماء الى الدولو يجعؿ عمميو احبلؿ السمطو مف فئو ألخرى مرتب

كما وجود المؤسسات الطائفيو والمذىبيو تزيد مف سمطو الفرد السياسي عمى حساب نوعيو انجازاتو وفرص 
مشاركو المجموع. اف العمؿ السياسي الديموقراطي يفترض اف تعمؿ الديمقراطيو عمى جعؿ الحوار ىو سبيبًل 

 . (ٖ)لحؿ كؿ المشاكؿ
ـ مف مشكمػو التعايش مع الديمقراطيػو عبػر ارضاء الجميع بالمشاركو في السمطو يعاني العراقييف بشكؿ عا

كاستحقاؽ وطني. شعور بعض الجيػات السياسيو بالتيميش او عدـ المشاركػو بقدر استحقاقيا بالشكؿ 
المعقوؿ في صناعػو القرار بشكؿ عاـ وقؼ حائبل دوف تحقيؽ الطموحات المعقوده عمى مستقبؿ تطور 

ليذا فمف  (ٗ)قراطيػو االمر الذي بات مسممػًا بو وامست تؤمف بػو جميع القوى السياسيػو عمى الساحو.الديم
الضروري الموازنو بيف سمطات االكثريو وحقوؽ االقميات بظؿ وجود االدعاءات لكؿ جيو معينو بأنيػا تشكؿ 

لمبادئ المرتكػزه عمى المؤسسات االكثريو, الساعيو لتحقيؽ اىداؼ الديمقراطيػو التي تتمسؾ بالقواعد وا
الديمقراطيو. فالديمقراطيو البد اف تقوـ عمى التنوع والعدالو االجتماعيو بفسح الفرص اماـ تنوزع المصالح 

                                                 

 

 

 

 



واآلراء والحموؿ الوسطى, فمف الواجب لمقوى السياسيو العراقيو التوصؿ لتوافؽ عمى قواعد المعبو السياسيو 
 . (ٔ)وقبػوؿ النخب بيا

تطبؽ الديمقراطيو بالصوره الصحيحو ينبغي حؿ التناقضات ومنع الصراعات بيف المصالح ولكي 
المتعارضو لمجماعات االجتماعيو والسياسيو, لذلؾ ينبغي تبني الديمقراطيو التوافقيو في المجتمعات التعدديو 

القبوؿ باآلخر حيث  التي تضمف حقوؽ االفراد االغمبيو منيـ واالقميات أي ديمقراطيو التراضي التي تعني
والتعدديو  تتيح لؤلقميات حؽ المعارضو. الف الديمقراطيات الشكميو تعطي الغطاء لموضع المتخمؼ فقط.

الشكميو تؤدي الى حدوث الصراعات وغياب التنافس تصؿ الى درجو التنافر بيف المكونات االجتماعيو في 
, وخارج االطر الديمقراطي وف حؿ مشكمو اجتماعيال يمكو  ,ىي شرط اساسي والديمقراطيالمجتمع الواحد,  ف

 وسار مجميع الحقوؽ بم لئلفرادال تعطي  في المجتمع العراقي فيي وتعاني مف ازم واالجتماعي ووالديمقراطي
 هوالقاعد ولغياب المقومات التي تقـو عمييا الديمقراطي وازمتعاني مف  فإنيا, ووالسياسي واالجتماعي ـفاعميتي
. ونجاح الديمقراطيو مرىوف بنجاح العبلقو التعدديو )أي االعتراؼ الرسمي بحقوؽ التي ترتكز عمييا والشعبي

االقميات داخؿ المجتمع(  وتحويميا الى تنوع اجتماعي حقيقي , لذا فمف الضروري لتحقيؽ االستقرار الموازنو 
 و والمساواه بيف المكونات.بيف االكثريو الساحقو وحقوؽ االقميات , أي تحقيؽ العدالو االجتماعي

 وًانذميمشاعٍ وانثمبفٍ و: انحؼذدٌادلجحث انثبنً
العبلقو بيف التعدديو عموما والديموقراطيو تعد مف أكثر القضايا إلحاحًا التي تواجو الديمقراطيات 

. ألنيا تنطوي عمى عمميو تسييس التنوع العرقي والثقافي. الف ثقافات األقميات ت طالب بالمزيد الميبراليو اليـو
مف االعتراؼ االجتماعي العاـ لتوكيد ىوياتيا المميزه. كما تطالب بفرص أكبر مف المشاركو والحريو 

  لبلحتفاظ بممارساتيا الثقافيو المميزه وتطويرىا.

ال زالت الديمقراطيات الميبراليو تأمؿ في أف تكوف حمايو الحقوؽ الفرديو األساسيو كافيو الستيعاب جميع 
. المتمثمو بحريو تكويف دورىاكف التقميؿ مف أىميو الحقوؽ الدستوريو لؤلقميات العرقيو والثقافيو. اذ ال يم
ؤلفراد. بدأ مف تشكيؿ المجموعات والجمعيات وانتياء لالجمعيات والديف والكبلـ والتنقؿ والتنظيـ السياسي 

الذي يسيـ وبشكؿ مباشر في تعزيز آرائيـ بالحفاظ عمييا فضبل عف تكييفيا مع الظروؼ المتغيره. االمر 
ومصالحيـ لدى عموـ السكاف. اذ أف الحقوؽ المشتركو لممواطنو ليست كافيو الستيعاب جميع أشكاؿ التنوع 
العرقي والثقافي. في الكثير مف الحاالت. فيناؾ حاجو أيضًا إلى حقوؽ جمعيو أو مجموعو متمايزه. لذا صار 

مقراطيات الميبراليو نحو االعتراؼ األكبر بمثؿ ىذه الحقوؽ المتباينو ىناؾ اتجاه واضح داخؿ الدي
 . (ٕ)الجماعيو

                                                 

 

 



. فدعاه ؿ مبدأ العدالو االجتماعيوقائـ حو  التعدديو الثقافيو والميبراليو الفرديـواف طبيعو الجداؿ بيف 
والفردي. بخبلؼ  التعدديو الثقافيػو يحاولوف توسيع نطاؽ ىذه العدالو لتشمؿ كبل مف المستوى الجمعي

الميبراليو الفرديو الذيف يفضموف بقائيػا محصوره بالنطاؽ الفردي, ولكف مف الميـ االشاره الى التركيػز عمى 
 .  (ٔ)فكره العدالو في مستواىػا الجماعي بديبًل مف العدالػو في مستواىػا الفردي

طوائؼ التعدديػو السياسيػو. بحجو اف ادت الى تفاقـ التوتر بيف سياسيو نتج عف ىذا االختبلؼ ازمو     
التعدديو الثقافيػو ال تنسجـ مع التعدديو السياسيػو. وال مع حكـ االغمبيو في الدولو االمو. يضاؼ لذلؾ سبب 
اخر ىو اف حكـ االغمبيو بالػذات تؤوؿ التعدديو السياسيػو بانو الفشؿ في الوصوؿ الى االغمبيو السياسيو في 

   .(ٕ)الثقافيػو بالدعوه لنوع اخر مف الديمقراطيو يسمييػا ليبيارت "ديمقراطيو باالتفاؽ"حيف تأخذ التعدديو 
  وانثمبفٍ واًالً: انحنٌع ًانحؼذدٌ

يرتبط التنوع االجتماعي والثقافي ارتباطا مباشرا بالتعدديو الثقافيو كارتباط الواقع باألفكار. فاألوؿ يفترض 
. في حيف يفترض الثاني الحرص عمى تحقيؽ المصالح الجمعيو. لذا فالتنوع نوع التعايش والتعاوف والتنافس

مف االرتباط يتضمف التواصؿ واالنقطاع بالوقت ذاتو. فالتعدد وليد واقع الحياه. امػا التنوع فيو فكره مقترحو 
ه الحديثو التي لـ مف اجؿ عقمنو وترشيد التعدد. فاذا كاف التعدد مصاحب لمتاريخ البشري, فالتنوع ىو الفكر 

لسياسيو في الخطابات تظير لموجود اال بعد منتصؼ القرف العشريف. رغـ الظيور االوؿ لفكره التعدديو ا
القرف العشريف, فقد كانت التعدديو ال تعني المعنى الثقافي بػالضروره )تنوع( بقدر ما تعني التعدد العامو ب

 .(ٖ)لمقوى الفاعمو سياسيا
تعني العيش المشترؾ لمثقافات الفرعيو المتعدده في مجتمع معيف تظير بالمستويات التعدديو الثقافيو 

الفرديو والفئويو والقوميو والعرقيو. يتميز كبل منيا بثقافػو متراكمو اكتسبتيا عبر تاريخيا حتى صارت جزء مف 
و الخاصو بيا. ولكف باطار حياتيػا ومنجزاتيا وتاريخيا وقيميا ورموزىا. لتكوف العمود الفقري لميويو الثقافي

التعدديو الثقافيو ال بد مف التجانس وعدـ الطغياف لثقافو عمى حساب االخرى, فالمجتمع متعدد الثقافات يميؿ 
الحتراـ جميع الثقافات المتعايشو عمى اساس التنوع )االعتراؼ باالختبلؼ(. حيث ال مفر مف االعتراؼ 

 .(ٗ)جماعيو لفئات وافراد المجتمع الواحدباآلخر والحافظ عمى الحقوؽ الفرديو وال
سيولوجيو انعداـ التجانس في الممارسات والمعتقدات وأنظمو و تعد التعدديو الثقافيو مف وجيو نظر س

فيقوـ عمى فكره قبوؿ االخر المختمؼ. بالتسامح والمساواه بيف مختمؼ المجاميع والثقافات القيـ. اما التنوع 

                                                 

 

 

 

 



فمفيوـ التعدديو الثقافيو ذات معاني عديده بحكـ تنوع مجاالتيا. فضبل عف الموجوده داخؿ المجتمع الواحد. 
 : (ٔ)تعدد زوايا النظر الييا. ويمكف توزيع التعريفات عمى ثبلثو توجيات رئيسو

: يري اف التعدديو الثقافيو ىي ايديولوجيات. فبل تقتضي العدالو االجتماعيو أف يتـ معاممو التوجو األول 
جميع األفراد عمى انيـ متساويف سياسيا. فحسب بؿ يتـ التعامؿ مع معتقداتيـ الثقافيو بانيا معتقدات صائبو 

دؼ مف التعدديو الثقافيو يتمثؿ في تشكيؿ اف يتـ مأسستيا في اطار المجاؿ العاـ. فاليو بصوره متساويو. 
ث تكوف الجزء الذي ال يمجتمع تكوف فيو كافو الجماعات العرقيػو واألثنيو والقوميو قػادره عمى االندماج فيو بح

ينقسـ عف المجتمع. دوف الحاجو لمتخمي عف خصائصيا وىويتيا الفرعيو المميزه ليا. االمر الذي يستوجب 
و والدور في صناعو القرار بنحو متساوي في المجتمع المتعدد الثقافات بدؿ مف االستئثار تقسيـ النفوذ والسمط

 بالسمطو والقرار مف قبؿ جماعو ثقافيو بعينيا.
: الذي ينظر الى التعدديو الثقافيو بأنيا القاعده االساسيو التي يفترض اف يقـو عمييا  التوجو الثاني

لمشترؾ في مجتمع اقؿ انعزاليو ال تعاني فيو االغمبيو او الجماعات التنوع االجتماعي فيي تجربو لمعيش ا
 الكبيره ديموغرافيا مف ضيقًا باألفؽ رغـ انو اقؿ تجانسا. ليكوف اكثر حيويو وتنوعا. 

و بتحقيؽ يالى التعدديو الثقافيو بانيا تعدديو سياسو عامو. فيي سياسو معن ار: يشالتوجو الثالث
جات العامو لمجماعات الثقافيو عمى مختمؼ االصعده كالتعميـ والصحو والخدمات المصالح واشباع االحتيا

االجتماعيو. عندىا تكوف التعدديو الثقافيو ىي االستجابػو السياسيػو لمتنوع الناشئ لدى المجتمعات التي تزداد 
وصفيا لئلشاره الى  تعدديو ثقافيو )تعدديػو عرقيػو( باطراد. الف مصطمح متعدد الثقافػات يستخدـ استخداما

 .(ٕ)مجتمع متعدد اليويات الفرعيو والعرقيات
لذلؾ صارت التعدديو ىي التفسير لمطبيعو المتنوعو لممجتمعات الصناعيو المتقدمو. اذ أف التعددييف 
يعتبروف ىذا التنوع إثراًء وليس تيديدًا لمنظاـ القائـ. يرى ىوبياوس بأف تشكيؿ البشر ثقافيا يتـ مف خبلؿ 

بيئو االجتماعيو التي ولدوا فييا. لذا شدد عمى مراعاه اىميو ودور ىذه البيئو االجتماعيو التي كانت في ال
المجتمعات الميبراليو الحديثو بيئو تعدديو. ليكوف األفراد اعضاء في ىذه المجتمعات بالوالده مثؿ األسره أو 

عديد مف المجموعات اختياريو الحقو. الكنيسو. في حيف غالبا ما تكوف عضويتيـ في الجمعيات وفي ال
 .(ٖ)كالحزب السياسي.  بداًل مف افتراض أف أحد أعضاء المجموعو يأتي عمى حساب عضو آخر

بيف التعدديو الثقافيو كونيا واقع, والتنوع الثقافي بوصفو منظومو مف السياسات الواعيو التي ترابط ىناؾ 
انتجتيا الممارسو الديمقراطيػو. كإطار لصيانو ىذا التعدد وترشيده. ليكوف التنوع الثقافي ردا سياسيا عمى واقع 

                                                 

 

 

 



ديمقراطي. فالديموقراطيو فرصو مواتيو التعدد الثقافي, كما أف التنوع الثقافي ال يمكف فصمو عف اإلطار ال
لمتبادؿ الثقافي والزدىار الػقدرات التي تغذي الحياه السياسيو. بيذا المعنى يكوف التنوع الثقافي وسط يجمع 
التعدديو الثقافيو كواقع والديمقراطيػو بإطار واحد. قد تبدو ىذه المعادلو بسيطو لكف ينقصيا اإلراده في الكثير 

التي تعاني مف التعدديو واالفتقار الى التنوع لكي يتـ تحقيؽ العدالو االجتماعيو كأحد اىـ  مف المجتمعات
غايات الديموقراطيو. لكنيا ليست بيذه البساطو عمى مستوى الواقع. فالتنوع يحمؿ إشكاالت نظريو وسياسيو. 

ـ حكـ فعالو. أو مف حيث مثمما تحمؿ الديمقراطيو مشكبلت عده سواء مف حيث الشروط لتحققيا الفعمي كنظ
قدره لؤلنظمو الديمقراطيو الستيعاب التعدديو الثقافيو بطريقو متساويو لتحقيؽ التوازف بيف مختمؼ المستوى 

اليويات التي يتكوف منيا البناء االجتماعي. ىذا مف ناحيو. اما مف ناحيو اخرى. ضروره خمؽ التوازف بيف 
 .(ٔ)ماعيو لمجماعات الثقافيػو أو األثنيوحقوؽ االفراد )المواطنيف( والحقوؽ الج

ينبغي انتياج مبدأ او قيمو التعدديو الف ىناؾ اختبلفات متعدده عمى جميع االصعده بالدولو فيناؾ: ىنا 
)اختبلفات دينيو , واختبلفات فكريو , واختبلفات ثقافيو , واختبلفات سياسيو ,....الخ(. وتنص قيمو التعدديو 

والمواطنيف ايضًا بوجود ىذه االختبلفات والتعامؿ معيا, االعتراؼ بوجود اختبلؼ اراء عمى اعتراؼ الدولو 
وجيات النظر واعطاء مساحو  ليذه االختبلفات بالتعبير عف نفسيا واعطاء المساحو ليا باف تعبر عف 

والحريو اختبلفيا وتخوض بطريؽ معيف يحقؽ اىدافيا ومصالحيا. فتكمف اىميو التعدديو بإعطاء المساحو 
لؤلخر بالتعبير عف اختبلفو اي التعبير عف وجيات النظر المختمفو لممجموعات, وكذلؾ يفتح الطريؽ 

 لممنافسو الحره بيف المجاميع المختمفو.
  وانذميمشاعٍ وثبنًٍب: انثمبف
نظاـ اجتماعي قائـ عمى ممارسو سياسيو يفترض وجود نسؽ ثقافي قيمي خاص بيا اذ اف كالديموقراطيو 

تحدد وتعرؼ بانيا كؿ الجيود المبذولو في سبيؿ الجمع بيف التنوع والوحده مف جانب  قافـو الديمقراطيـوث
لمتوفيؽ والدمج بيف تعدد المصالح وتنوع الثقافات. اذ ال  وبيف الحريو والتوحيد مف جانب اخر. فيي عمميو

وجود لمديمقراطيو اال باالحتراـ سمطو االكثريو لحقوؽ االقميات. سواء كانت ىذه االكثريو او االقميات سياسيو 
ف او اجتماعيو. فإف الديموقراطيو ىي النظاـ الذي تعترؼ االكثريػو فيو بحقوؽ االقميػات, اذا انيا تسمـ بأ

توجيات الناخبيف. فالذىنيو الديمقراطيػو تقوـ عمى ىذا  بتأثيراالكثريو السياسيو اليوـ قػد تتحوؿ ألقميػو غدا 
الوعي بأىميو االرتباط المتبادؿ بيف الوحده والتنوع, فاف الديمقراطيو ال تختزؿ الكائف البشري الى مجػرد 

 .(ٕ)يضًا كفػرد ينتمي لتجمعات اقتصاديو وثقافيومػواطف, فإنيا تعترؼ بو كفرد حر ولكنيا تعترؼ بيو ا

                                                 

 

 



تعمؿ الديمقراطيػو السياسيو واالجتماعيو بشكؿ افضؿ عندما تحاوؿ الطرؽ السياسيو ترجمو الفروؽ   
( ىي طريقػو الحكـ Democratic Processفالعمميو الديمقراطيػو ) . (ٔ)الطبقيػو اليوميو الى السياسيػو العامو

ور المستمر بيف عنػاصر نظاـ الحكـ وافػراد الشعب في اداره شػؤوف الدولو ورعايو التي تتصؼ بالتشػا
 .(ٕ)المواطنيف في تػأميف االزدىػار ليـ, وتوفير العدالػو والمساواه لمجميع

اف الثقافو السياسيو التي تتطمبيا الديمقراطيو ىي مجموعو مف االفكار السموكيات التي توجو مسار 
المجتمع. بما يتماشى ويتوافؽ مع اىـ مبادئ الديمقراطيو االساسيو اال وىو العدالو  النظاـ السياسي في

االجتماعيو. ينبغي اف تنبع الثقافو السياسيو الديمقراطيو مف النظاـ السياسي )السمطو( لتعمـ عمى المواطنيف. 
مقراطي فعبًل او دولو عندىا ينبغي عمى الجيتيف انتياج ىذه السموكيات الديمقراطيو. حتى يكوف نظاـ دي

ترتكز الثقافو السياسيو الديمقراطيو عمى ثبلث مبادئ او قيـ اساسيو ىي : ف ديمقراطيو قائمو بالشكؿ الفعمي.
التعدديو والتسامح )التنوع( والتوافقيو او االجماع )المشاركو(. يختمؼ مستوى الثقافو السياسيو الديمقراطيو مف 

 وعي الثقافي السياسي الديمقراطي السائد فييا. ويرجع ىذا لنسبو ال ألخرىدولو 
 :(ٖ)لذا تستند الثقافو السياسيو الديمقراطيو لؤلبعاد التاليو

اف الثقافو السياسيو لمديمقراطيو تفترض وجود قيـ وغايات تحقيؽ المساواه واتاحو فرص المشاركو  -ٔ
لعقائديػو والمغويػو والدينيػو او السبلليػو بيف بالعمميو السياسيو اماـ افراد المجتمع بػغض النظر عف االختبلفات ا

 ىؤالء االفراد.
اف الثقافو السياسيو لمديمقراطيو تستند الى مفاىيـ العقبلنيو وتنميو القيـ االبداعيو وااللتزاـ باألسموب  -ٕ

 العممي, واالبتكار والفاعميػو واحتراـ قػدرات االنساف وكرامتو وحقوقو.
لو والمعاصره  عمى افتراض المواجيو بيف االتجاىات والمعايير التقميديو تقـو فكره الجمع بيف االصا -ٖ

فضو لمتجديد والميؿ لمتواكؿ والتقوقع والبعد عف الموضوعيػو واالىتماـ اوالتي تشير لمجمود والسمبيو الر 
متطبيؽ العممي بالمظيريو والشفييػو اكثر مف العمؿ الجاد لذا تصبح الثقافو السياسيو لمديموقراطيو غير قابمو ل

 الفعمي في واقع الحياه االجتماعيو لتتحوؿ الديموقراطيو الى صوريو وىميو. 
ال يمكف لمديمقراطيػو اف تحقؽ العدالو االجتماعيو كغايو ميما كانت رغبػو االفراد والجماعات  -ٗ

ميما أجرت مف  بالمجتمع اال مف خبلؿ عمميو تحقيؽ التوازف بيف القوى السياسيو واالجتماعيو الفاعمو فيو

                                                 

 

 

 



محاوالت لمتحديث ولمتغيير الثقافي. لػمنع الجماعات مف فرض سيطرتيػا الحاسمو والنيائيو بتقديـ مصالحيا 
 عمى حساب حقوؽ االخريف.

اف ممارسو الديمقراطيو مرتبطػو بطبيعو الثقافو السائده بػأي مجتمع. يتوقؼ عمييا نجاح المجتمع او 
اعيو. فالديمقراطيو ليست أف ينتخب المواطنيف عمى اسػاس المذاىب او االعراؽ اخفاقو بتحقيؽ العدالو االجتم

أو الديانو فقط بؿ ينبغي انتخاب البرامج السياسيو واالقتصاديو القادره عمى تحقيؽ التعايش سمميا بيف 
الخر وكيفيو مكوناتو. فالديمقراطيو ىي تنشئو اجتماعيو تبدأ باألسره وتعميـ األطفاؿ كيفيو احتراـ الراي ا

عمى ضػوء القيـ األخبلقيو واالجتماعيو لكي يكوف اإلنساف بعدئذ مؤىؿ لبلختيار  أالتميز بيف الصح والخط
بيف االنساف الكفوء والبرنػامج الذي يعزز لقيـ التسامح والتعايش السممي, فيمكف أف االشكالػيو التي تواجو 

  (ٔ)ب لبلختيار االفضؿ بؿ في الثقافو السائده.المجتمع العراقي ليست بالديمقراطيو كمفيوـ واسمو 
متعدديو الثقافيو بالمجتمع. ألنو االساس التعددي لممجتمع في ليعتبر التعايش اىـ العناصر الداعمو 

الديمقراطيات الحديثو. وكذلؾ فاف الحؿ االمثؿ ليذا التنوع يكمف في االدراؾ باف ابناء اإلثنيات دورىـ ليس 
 واف قيمو التسامح ىي شرط اساسي وميـ لتحقيؽ التعدديو .والتسامحفي االقتتاؿ وانمػا باجتماع الثقافػات 

واىميو  فوجود االختبلفات بدوف التسامح ال يمكف التعايش مع البعض االخر فيي شرط ميـ لتحقيؽ التعدديو.
التسامح تعطي االفراد مساحو امنو في التعبير عف آرائيـ وبالتالي تحصيؿ حقوقيـ, وكذلؾ يسيـ في استقرار 

ر عف لونو عرقو ودينو وجنسو ظالن بغضالسمطو والمجتمع, والتسامح يقوـ عمى تقبؿ االخر اي قبوؿ االخر 
اذا تواجدت الغت الكثير مف االختبلفات والخبلفات.  عف اختبلؼ اآلراء, فالتسامح شرط ومبدأ وقيموبعيدًا 

ينص عمى اف ينبغي عمى الدولو االعتراؼ بيذا التسامح وليس مجرد انتياكو كسموؾ, اي التعامؿ  أوىذا المبد
ـ حؽ التظاىر والتعبير بعيدًا عف قمعيـ, وعمى المواطنيف ايضًا انتياجو كسموؾ بتسامح مع المواطنيف ومنحي

 بيف بعضيـ البعض واتجاه الدولو حتى يكوف ىناؾ تعايش سميـ وديمقراطي. 
 وثني عٍبعبت االػرتاف ًسىبٌ انذميمشاعٍ واذلٌٌ وثبنثًب: جؼذدٌ

ىو مصدر القوه وليس مصدر الضعؼ. لذا  تعدديو اليويو الثقافيو قائمو عمى التعدد االجتماعي. الذي
فاف معركو التأسيس في الدوؿ متعدده المرجعيات الثقافيو )قوميات او ادياف , او مذاىب ..الخ( ىي معركو 
دستوريو بامتياز. ألنيػا تعد مف المبادئ الرئيسيػو في تحديد شكؿ الدولو. الذي يعد اىـ مصادر قوتيا. االمر 

ىويو الدولو الواحده مفروضو عمى الجميع بوصفيا ىويو الجماعو المييمنو عمى  الذي ال يعني باف تكوف
اف مصطمح التعدديو الثقافيو يستخدـ  .(ٕ)السمطو. الف استقرار الدولو ال يعني اف تخضع االقميات لؤلغمبيو

                                                 

 

 



لبلقرار بوجود الثقافات المتمايزه بالمجتمع الواحد فاالفتراض الكامف وراء االيديولوجيو متعدده الثقافات ىو 
القبوؿ العاـ واالعتراؼ بثقافو االفراد لتكوف اليويو العامو ىي جماع اليويات الفرعيو. ىويو المتعدده الثقافات 

االنقسامات الثقافيو لتكوف أكثر اف تحويؿ  (ٔ)ارتباطات ووالءات تجاه ىذه الثقافات المختمفو.ىي شرط وجود 
بروزا في الفروؽ االجتماعيو واالقتصاديو. ليترتب عمييا .غالًبا تعدديو المنظمات االجتماعيو واالقتصاديو 

فات ليعيد التأكيد عمى اىميو داخؿ المجموعات الثقافيو الرئيسيو. غالبا ما يعزز االنقسامات عبر الثقا
 (ٕ)التضامف العرقي لتوكيد اليويو فيعمؿ عمى الحد مف التسامح والتعايش وبالتالي التنوع االجتماعي.

حيؿ الى شعور افراد الجماعو تاليويو الثقافيو و فالتعدديو الثقافيو تعد بمثابو االساس لمتعامؿ مع التنوع الثقافي 
اف تعدد اآلراء المختمفو ىو اىـ عنصر مف عناصر ثقافو النظػاـ الديمقراطي و  باالنتماء لثقافو مشتركو.

ومؤسساتػو. اذ ال يمكف تصور قياـ ىذا النظاـ وأدائو لميماتو بالشكؿ الصحيح مف دوف اضطبلع القوى 
تا  و. حريو تامحو الفرص السياسيو بوظائفيا. لذا فاألسموب األمثؿ بتقبؿ اآلراء المختمفو ىو عف طريؽ  وا 

يتطمب بناء ديموقراطيو حقيقيو نضاال مف اجميا لموصوؿ الى تغيير حقيقي يتضمف االعتراؼ باألخر أيًا 
معو. فالنضاؿ مف أجؿ الديمقراطيو ىو الوسيمو والغايو في آف واحد, فبمقدار ما يعني فيـ  كاف. والتعامؿ

اآلخر فالديموقراطيو تصبح الغايو باعتبار ىي الصيغو المتطوره والرحبو والتي تقدر عمى استيعاب الحاجات 
باآلخر وبمحاورتو, يخمؽ  االنسانيو الجديده. فيي افضؿ الصيغ بالنسبو لجميع االطراؼ, ألف مجرد االعتراؼ

مؤشراتو فتصبح و يجرد المجتمع مف اىـ ميزاتو  وشرطا جديدا. ىذا الشرط ىو األفضؿ واألكثر امانا ألف بغياب
 .(ٖ)كؿ األشياء بعد ذلؾ نتيجػو لمصدفو او لمقوه او لممفاجأه

ييا عمى التنوع.  فأنيا تنبذ الديمقراطيو ال يسعيا اف تتمػاىى ال بالتعدديو وال بػالتوحيد بؿ تعتمد في تماى
وبشده ىاجس اليويو الموحده المفروضو الذي يجعػؿ كؿ فرد حبيس ضمف طائفو معينو, ويختزؿ الحياه 
المجتمعيو لحيز التسامح والتساىؿ, مما يدع الساحػو المجتمعيو مشرعو بالواقع عمى كؿ االحتماالت, الفرز 

التي تتذرع بالجماعيو لكي تقضي عمى التنوع  والذىنيالشده تمؾ والتقوقع والحروب المقدسػو. كما تنبذ بنفس 
  .لتمثؿ المساواه بيف الناساساس تغدو الديمقراطيو . لذا (ٗ)لممعتقدات واالنتماءات والذاكرات الخاصو

السياسي واالجتماعي لمدولو دوره االىـ في وجود وتطور االىتماـ بػالتنوع الثقافي  يمعب الخطاب
واالعتراؼ بو مف قبؿ االفراد او الجماعات. فالخطابات الجمعيو ذات المرجعيو القوميو او الدينيو او االثنيو 

د الى عدـ االعتػراؼ او او السبلليو  او الطائفيو او المغويو وغيرىا. عممت عمى توكيد التعدديو. الذي قا
                                                 

 

 

 

 

 



لمتقميؿ مف شأف اآلخر. لكف االنكػار والتنكر وعدـ االعتراؼ بػالحقوؽ لـ يؤدي لوحده بقاء المجتمعات بؿ 
زادت اشكاليو وانقساـ وتناقض, ولعؿ تمؾ واحده مف النواقص لمدولو العراقيو التي حفرت بأساساتيا عميقػًا 

انتج اليويات الفرعيو االثنيو والدينيو  يالتشظي لميويو الوطنيو الذ فقد حدث .(ٔ)واضعفت مف وحدتيا الوطنيو
 ألنياوالطائفيو والقبميو والمناطقيو التي جسدت بدورىا مستويات ازمو العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي 

 :(ٕ)قامت عمى حساب المشترؾ االجتماعي الذي يجمع الكؿ في ظمو فيما يمي
خطاب النخب السياسيو سواء اكانت بالسمطو او بالبرلماف او خارج العمميو  فيو الخطاب السياسي: -ٔ

 السياسيو. 
الطائفيو التي   ت. فتوجد العديد مف القنواوالمرجع الديني وفيو خطاب النخب الخطاب الديني: -ٕ

 مطائفيو السياسيو.ل تتسخره لخدمي
والذي يتأثر غالبًا بتوجيات مالكي القناه وسائؿ االعبلـ خطاب ويمثؿ  الخطاب االعالمي: -ٖ

االعبلميو او الجيات الممولو ليا, مف خبلؿ انتقاء الضيوؼ والبرامج التي تعرضيا وكذلؾ الجميور 
 المستيدؼ والمتمقي لتوجيات وخطاب القناه. 

ضايا ويشير لخطاب النخب المثقفو سواء بنتاجاتيا االبداعيو او موقفيا ازاء الق خطاب الثقافي:ال -ٗ
 الوطنيو ومدى االنجرار لبلنحياز او االصطفاؼ الطائفي.

يتضح مف العرض اعبله اف التعػايش بسمميو ىو احد االمور التي ينبغي التركيػز عمييا كآليو لحؿ     
االزمو الثقافيػو, الذي خمؽ قمؽ اليويو االمر الذي ادى الى تنافرىا فالتعايش في اطار التنوع ىو الخيار 

لممجتمعات التي تنشد االمف والرقي االنساني. اذ ينبغي اف يقر كػؿ طرؼ لآلخر بحقو بالتمسؾ االنسب 
بقناعاتو ومعتقداتو وتربطيـ اواصر العدؿ والتساوي بالحقوؽ والواجبات, ىذا ما تحتاجو البػمداف ذات التنوع 

لكي تعمؿ الديمقراطيو بشكؿ حقيقي فعاؿ. فاف االمر يتطمب  . (ٖ)الثقافي واالثني والػمذىبي كالمجتمع العراقي
في معالجو التعدديو الثقافيو يقوض الديمقراطيو خصوصا  فاإلخفاؽدرجو معينو مف التماسؾ االجتماعي. 

سور التواصؿ عبر االنقسامات مف خبلؿ التعبير عف القيـ المشتركو جمثؿ ىذه البيئات. اذ يمكف بناء 
نشاء شبكات مف القاده و ؤيو شاممو لممجتمعات, لمصير مشترؾ أو ر  تعزيز االحتراـ المتبادؿ والتسامح, وا 

المؤثريف القادريف عمى التواصؿ والتفاعؿ مع اآلخريف عبر خطوط االختبلؼ االجتماعي, يمكف أف يساعد 
                                                 

 

 

 



جميع. فأف ذلؾ في إعاده تعريؼ وتجديد معنى الديمقراطيو المتجذره في مفاىيـ حقوؽ اإلنساف وكرامو ال
التوافؽ واالجماع ىو شرط ميـ مف شروط التعدديو اي موافقو جميع االطراؼ عمى االشياء االساسيو 

ما اف توافؽ اوالمركزيو, وحتى تتمكف المجموعات المختمفو في الدولو اف تتعايش مع بعض وتتقبؿ بعض لز 
حوليا تخفؼ مف حده الصراع وعدـ عمى اشياء اساسيو, الف االساسيات اذا كاف متفؽ عمييا ويوجد اجماع 

االستقرار وتحافظ عمى التعايش السممي. عمى الرغـ مف وجود التناقض بيف قيمو التعدديو وقيمو االجماع  
عمى الرغـ مف تكمف بأنو الف قيمو التعدديو تعترؼ بوجود اآلراء واختبلؼ وجيات النظر  وقيمو التعدديو 

 اسيات .االختبلفات ينبغي الموافقو عمى االس
 وًانذميمشاعٍ وانغٍبعٍ وادلجحث انثبنث: انحؼذدٌ

     وانغٍبعٍ وًانذميمشاعٍ واًالً: انحؼذدٌ
ىاـ بمسار تطور الديمقراطيو, فأسيمت بنقؿ الديمقراطيو مف بعدىا  شكمت التعدديو السياسيو دور 

ورسوخيا  الديمقراطيويعتمد كمعيار التصنيؼ لمدى تطور شكميا صبح ليالنظري الى البعد العممي, 
, لكوف مفيوـ التعدديو السياسيو يعني عبلقو الديمقراطيو بالمفاىيـ االخرى كالمشاركو والمساواه اجتماعيا

واالستجابو الحكوميو لممطالب, وايضًا المصالح والتعدد والتنوع, فيي مفاىيـ مرتبطو ببعضيا البعض االخر 
التعدديو السياسيو والديمقراطيو" ىي عبلقو تأثير متبادؿ, اي اف الغربي, فالعبلقو بيف "السياسي الفكر في 

احدىما يؤثر باآلخر سمبًا وايجابًا, واف باإلمكاف عد ىذه العبلقو وفؽ الصيغو الرياضيو بانيا عبلقو 
 .(ٔ)طرديو

كافو االشكاؿ المعروفو مف الديمقراطيو السياسيو خاصو االنتخابيو ىي الشكؿ االكثر خطوره      
فيي لذلؾ الشرعيو وحسب,  سحب منيالشعوب لكي تضد اعبيا االنظمو ممديمقراطيو, فيي لعبو عرجاء تل

التي يمعبيػا الصغار, قبؿ االنتخابػات الجميع موجوديف اماـ الشعب,  ((القطو العمياء ))اكثر ما تشبو لعبو 
ويػركض مف مكاف آلخر بػبل توقؼ عارض نفسو مروج لبضاعتو, وبعدىػا يختفي الجميع دوف اف يعػمـ احد 

 يفييتوجب اف . فيمكف النظر لمديمقراطيو السياسيو عمى انيا نظاـ الحكـ الذي (ٕ)ايف اختفوا وماذا يفعػموف
 :(ٖ)بالمتطمبات التاليو

عمى جميع  ((واألحزاب السياسي وخاص)) وبيف افراد وجماعات المنظم والواسع والحقيقي والمنافس .ٔ
 . هوبعيده عف استخداـ القو  ومنتظم و, وذلؾ بفترات دوري والحكوم وبسمط هالمنػاصب المؤثر 

                                                 

 

 

 



والسياسات, عمى األقػؿ مف خبلؿ  هباختيار القاد والشامؿ لمغاي والسياسي ومستوى المشارك .ٕ
 .  ((مف البالغيف)) ورئيس واجتماعي وجماع و, حيث ال تستبعد أيووالنزيي واالنتخابات المنتظم

تشكيؿ  و, حريوالصحاف والتعبير, حري وحري)) ووالسياسي ومستوى کافي مف الحريات المدني .ٖ
 السياسيتيف. وركوالمشا وبالمنافس ويضمف النزاى ((المنظمات واالنضماـ إلييا

اف "الديمقراطيو السياسيو" تراجعت لكي تحؿ محميا الديمقراطيو المجتمعيػو وانتصار  يرى بوردو  
مت البمداف الغربيػو محافظػو ظالشعب الفعمي, االمر الػذي ينطوي بالضروره عمى قطيعػو ثوريو, حتى لو 

سياسيػو وديمقراطيو مجتمعيػو اتخذت عمى سبيؿ بكثير مف االحياف عمى التوفيؽ المتذبػذب بيف ديمقراطيػو 
 . فالديمقراطيو السياسيو ال يمكنيا اف تترعرع مع وجود البلمساواه االجتماعيػو .(ٔ)(( )المثاؿ صيفػو )النيودؿ

اف الديمقراطيػو تتطمب مف المواطنيف مجموعػو خاصو مف  (Robert A.Dahlروبرت داىل )يرى فيما 
خاصو اف االعتقاد بشرعيو  .القيـ والتوجيات السياسيػو مثؿ "االعتداؿ والتسامح والفعاليػو والمعرفو والمشاركػو"

يو او , وليا تأثيرىا باستمراريو الديمقراطهحاسـ بتغيير العنصر العمى فيمو تعتبر بصوره دائمو  هلنظاـ والقدر ا
نيج الديمقراطي ىو مفانو قد عني بال (Joseph Schumpeterشوميتر ) وزيفلج بالنسبو انييارىا. اما

اتخاذ مجموعو التدابير المؤسساتيػو مف اجؿ الوصوؿ لمقرارات السياسيو التي مف خبلليا يكتسب االفراد سمطو 
قوـ عمى ثبلث ت راىفالديمقراطيو بالعصر اللذا فاف . (ٕ)اتخػاذ القرار عف طريؽ المنافسو عمى االصوات

 : (ٖ)اركاف
والحؽ بالشغؿ وتكافؤ  ووما يتفرع عنيا كالحؽ بالحريات الديمقراطي هوالمساوا وحقوؽ اإلنساف بالحري .ٔ

 الفرص... إلخ.
التي تعمو عمى األفراد  ووالمدني ويقوـ كيانيا عمى المؤسسات السياسي والمؤسسات, وىي دول ودول .ٕ

 .اتيـ العرقيػو والدينيو والحزبيوميمػا كانت مراتبيـ وانتماء
 ووذلؾ عمى أساس حكػـ األغمبي هالمتعدد وداخؿ ىذه المؤسسػات بيف القوى السياسيػ وتداوؿ السمط .ٖ

 . ومع حفظ حقوؽ األقميػ

                                                 

 

 

 

 



مستوى الشرعيو فبل يجوز اف تبقى  حتى عمىال مجرد نظريو اجتماعيػو سياسيػو و  تالديمقراطيو ليس     
اآلليات العمميو  اف تتزامف معوجب يتبؿ  نظريو. العمميو الديمقراطيػو مجرد اسس ومبادئ ومفػاىيـ وتصورات

يػو ال يمكف تطبيقيػا عمى ارض الواقػع مفبل قيمو لمفاىيـ عم. التي تضمنيا القواعد القانونيو المجرده والممزمو
ؿ مجرد اف ىذه السمطو ظفاألمر سي .مفاىيـ بالخطاب السياسي لمسمطو السياسيووحتى لو وجدت ىػذه ال

يكوف التداوؿ لمسمطو ل. جتماعيوىداؼ االاالعف  المشروعيو ممتبسو, ويكوف اليدؼ منيا تبرير وجودىا بعيد
أف التعدديو السياسيػو . (ٔ)حقيقي لياالتجسيد الالسياسيو ىو النمط الوحيد الذي يعبر عف الديمقراطيػو, وىو 

ي االعتراؼ بشرعيو وجود التعدد االجتماعي, وحؽ الجماعات والتكوينات, . ألنيا تعنالحامي لمديمقراطيو ىي
حؽ كبًل منيا بالدفاع عف اليويو الخاصو بو وبمصالحو المشروعو بمختمؼ الطرؽ في ممارسو السمطو و 

 تكافئو التي يمكف معيا التداوؿ السممي لمسمطو. السمميو مف خبلؿ المشاركو السياسيو العادلو والم
ىي قضيػو اراده سياسيػو تؤسس عمى التوافؽ  بؿاالنتقاؿ لمديمقراطيو ليس مجرد مسألػو فنيو اداريو 

السياسي والمصالحػات التاريخيػو بيف القوى التي تنشػد التغيير ىذا مف ناحيػو, وبينيا وبيف السمطػات الحاكمو 
خرى, كما بالضروره تتطمب المقاربات الجاده إلزالو التعارض واوجيو المحتممو بيف ما ىو مف الناحيو األ

 .  (ٕ)بػالضروره مف ثوابت المجتمعات ومػا ىو بػالضروره ايضًا مف ثوابت الديمقراطيػو
ىناؾ عبلقو وثيقو بيف الديموقراطيو والتعدديو السياسيو, فبل يمكف الحديث عف التعدديو السياسيو      

الوحيد الذي يكفؿ الحريو لتشكيؿ ىو ف النظاـ الديمقراطي بمضامينو والياتو البدوف وجود النظاـ الديمقراطي, 
النساف. التي تساند الديمقراطيػو الميبراليو الجمعيات والمنظمات واالحزاب السياسيػو ويؤمف بحقوؽ وحريات ا

قد حدد المشروع النيضوي ل. (ٖ)بتوفيرىا األسس االجتماعيو لمتنافس الحر والعمني مف اجؿ الوصوؿ لمزعامو
 .(ٗ) .الحؽ العاـ لطبقات المجتمع وفئاتو ونخبوبوصفيا التعدديو السياسيو 

فالتعدديو ىي  )البيضو والدجاجو( راطيو" ىي عبلقو جدليواف العبلقو بيف "التعدديو السياسيو والديمق     
الديمقراطيو في المجتمعات وجود ترتبط نظريو التعدديو باذ انتاج لمعمميو الديمقراطيو جزءًا ال يتجزأ منيا 

الميبراليو وكذلؾ تنظر لممجتمع السياسي عمى انو مجتمعًا مكوف بصوره اساسيو مف الجماعات الكثيره 
ذات المصالح المتنافسو والمتصارعو والتي تتفاعؿ فيما بينيا بشكؿ سمميًا. وبظؿ الديمقراطيو يمكف والمتنوعو 

 . (٘)تمييز المجتمع عف غيره مف المجتمعات ً 

                                                 

 

 

 

 

 



 االولوجب تواجد اربعو شروط يتبالشكؿ المثالي يا متعدديو السياسيو ترسيخالميمو الديمقراطيو لإلنجاح 
 يوالمؤسس ومسائمفي الالسيما . قادره عمى توفير الحمايو لؤلشخاصاللرصينو ىو بناء المؤسسات القويو وا

ىو القدره عمى  الثانيوالمنظمات العامو المستقمو التي تكوف بعيده عف سيطره االحػزاب والقوى السياسيو , 
سعي الحكومو مف اجؿ تمتػع الثالث ىو منظاـ الديمقراطي , ولعمؿ اللطبيعو وفيميـ المواطنيف ادراؾ 

الضمني االتفاؽ بالوحده التي تضمف  ىو اتساـ المجتمع الديمقراطي والرابعمواطنييا بالعدالو االجتماعيو, 
 . (ٔ)مواطنيو عمى المثؿ العميا االساسيو المشتركوالبيف 

    وًانذميمشاعٍ واحلضثٍ وانحؼذدٌثبنًٍب: 
اي احزاب سياسيو ديمقراطيو  و.تتطمب المسيره الديمقراطيو الصحيػو وجود االحزاب السياسيو الصحي 

لعنؼ واالحتكار اتقوـ عمى القيـ والمبادئ الوطنيػو وتكوف متفقػو قواًل وعمبًل عمى تحريـ في منيجيا الداخمي 
ظؿ في بوؿ باالنتقاؿ السممي لمسمطو لقالعامو, فضبل عف ا او السمطػوذاتو إطار الحزب في السياسي سواء 

بحقوؽ االنساف السياسيػو واالقتصاديػو واالجتماعيػو, ىذه االحزاب تمتـز عمى اف توفير آليو انتخابيو حػره. 
تجنب المطمػؽ لصالح االفكار والقناعات. فالتعدديػو ال تعني )قبوؿ االخر( و لقبوؿ بالتعدديو الى ااضافو 

نيو, المذىبيو, الطائفيو, القبميو", كمػا اف االقرار بالحقوؽ الثقافيػو لجميع التنوعات تركيز االنقسامات "االث
القوميو بالببلد, ال يعني القبوؿ باالنفصاؿ واالنفصاـ ليذه المجموعات عف بعضيا البعض او عف  -المغويو 

 .    (ٕ)التعصب والتجزئو محيطيا االجتماعي, الف الحالو ىذه تقود الضمحبلؿ مفيـو الدولو والوقوع ببراثف
كحامؿ  يا البارزو االحزاب السياسيو مكانفيال يمكف القوؿ بوجود النظاـ الديمقراطي, ال تحتؿ  اذل     

مرؤى المعبػره باإلضافو الى انو الحامؿ الرئيسي ل كؿ مجتمعفي جوىري لممصالح المتناقضػو والمتصارعػػو 
موقع دور و عمى مركزيو ليتحقؽ نوع مف االجماع في الفكر السياسي عنيا بتحقيؽ الخير والمصمحػو العامو. 

 واألدبيات السياسيا في االرتباط بينيما حاضر ليبقى النظاـ الديمقراطي التعددي التنافسي, في االحزاب 
األحزاب شرطًا مسبقًا لقياـ النظاـ مف ىنا تعد . عمى مستوى التنظير بػكؿ قوه ووضوح هالمعاصر  والحديث
اف وجود االحزاب في االف ذاتو. مظاىره ونتائجػو اىـ تعتبر احدى التي النظػاـ ىذا وليده فيي مقراطي الدي

مساىمتيا ببناء الديمقراطيو ال يمكف دورىا و يجعؿ مما نتيجػو منطقيو تترتب عمى تبني النظػاـ الديمقراطي 
 . (ٖ)تجاىمو
يساعد عمى دمج الجماعات  ((عمى االساس االثنيوخاصو بحاؿ عدـ قياميا ))وجود االحزاب السياسيو   

ىذه بالمجتمع ويساعدىا إليصاؿ مطالبيا لمنظاـ دوف المجوء لمعنؼ, كما انيا تساعد عمى نشػر الثقافو 
                                                 

 

 

 



الحزبي يفيد ىذا بزياده المشاركو السياسيو نتيجو لػتقبؿ النظاـ اذ السياسيو القائمو عمى التسامح وقبوؿ اآلخر, 
تأىيؿ واعداد االعضاء في تؤدي دور جوىري ألنيا اآلخػر. فاف األحزاب السياسيو ضروريو لمرأي والرأي 

المؤثر  ىاقدره االحزاب عمى تأديو دور تتوقؼ . (ٔ)تنظيـ المنافسات االنتخابيوفضبل عف لممناصب الحكوميو, 
مف و اوال فيا الداخمياتنظيمتا في عمميو التحوؿ لمديمقراطيو عمى مدى ايمانيا بالديمقراطيو, وبتطبيقيا ليفي 

بينيػا, سيكوف مف الصعب حصوؿ االنتقاؿ فيما ا عبلقاتي دوف اف تمػارس االحزاب الديمقراطيو داخميػا, وفي
 . (ٕ)بالقوى والتنظيمات الغير ديمقراطيوالحقيقي ال يمكف قياـ البناء الديمقراطي لذا السممي لمسمطو, 

بفتح بدورىا تقوـ التي واأليديولوجيو  لمديمقراطيةتطمبات األساسيػو لمتعتبر التعدديو الحزبيو مف ا     
عمى  ائفياالمجاؿ لممنافسو السمميو بيف مختمؼ األحزاب. اف المناخ الديمقراطي يسمح لؤلحػزاب بأف تقوـ بوظ

الغالب في ترؾ يذا اإلطار يذىب عدد مف المحمميػف العرب إلى أف طبيعو الحكػـ العربي ال في ىاكمؿ وجو , 
ر عف نفسيا بالشكؿ العمني يتعبفضبل عف فرصو الألي حركو سياسيو الفرصو ألف تنمو بالشكؿ الطبيعي 

نما يقوـ الحكاـ بأغبلؽ معظـ األبواب أماـ اآلخريف بل يكوف ىناؾ مجاؿ لمتعبير بصوره ف .المفتوح والشفاؼ وا 
لممجتمع عمى أنو السياسيو التعدديو ظر تنكاممو عف اآلراء والمواقؼ التي تتعػارض مع مواقؼ السمطو. 

ىذا التعدد ليحوؿ الروابط السياسيو وغير السياسيو المتعدده والمصالح المختمفو, مجموعو مف يتكوف مف 
بؿ يساعػد عمى تحقيؽ المشاركو السياسيػو في يد طرؼ عمى حساب االخريف ركز السمطو مواالختبلؼ دوف ت

 . (ٖ)حياه السياسيو سواء برسـ السياسو العامو أو بصنع القرار وتنفيذهوالتي تعنى إشػراؾ المواطنيف بال
ىي حجر الزاويو المتعدده التي  يمكف القوؿ بانو ال ديمقراطيػو بدوف وجود االحزاب السياسيوىنا مف 

خر البعض االتنافس سياسيًا مع بعظيا باللؤلحزاب  تسمحبالحياه الديمقراطيو واف احدى مرتكزات الديمقراطيو 
 الف المنافسو ىي احد مقومات الديمقراطيػو.

اما فيما يتعمؽ باألحزاب السياسيػو فعمى الرغـ مف وجود التعدديو الحزبيو ببعض الدوؿ العربيػو      
)كما ىو الحاؿ في المجتمع العراقي( اال اف البعض مف ىذه االحزاب ال تػزاؿ تجعؿ مف الديمقراطيػو الوسيمو 

مو إلصبلح الببلد والنيوض بيػا كما اف بعض النظـ السياسيػو العربيػو الحاكمو ترفض لمحكـ وليس الوسي
اعطػاء القوى الموجوده بالمجتمع حؽ التعبير عف آرائيا مف خبلؿ المشاركػو السياسيو بظؿ النظاـ السياسي 

يرىا تخوض صراعػًا مف الديمقراطي الحقيقي الذي يعترؼ بيذا التعدد, لذلؾ ال زالػت ىذه القوى الحيػو وجماى
. مف الضروري االعتراؼ بأف االحزاب تشكؿ عنصًرا (ٗ)اجؿ فرض ديمقراطػيو حقيقيػو بالواقع السياسي العربي

                                                 

 

 

 

 



 اضرورًيا وال غنى عنو ألي ديمقراطيو. يمكف لمناس ممارسو سيادتيـ مف خبلؿ ىذه األحزاب السياسيو بفضمي
الف ينالؾ عبلقو وثيقو بيف نظريو الديمقراطيو وتعدد االحزاب, ف. (ٔ) بطريقو فعالومع بعضيـ يمكنيـ التفاعؿ 

الصوره يعتبر التعدد الحزبي دليؿ عمى حيث ىذه النظريو تقوـ عمى اف ال ديمقراطيو بدوف وجود االحزاب 
قيـ   سياسي ىػواف المثػؿ االعمى  انطمقم. الحاكـ في ىذا البمد او ذاؾ منظاـ الساسيلديمقراطيو ال

راطيو الميبراليػو, حيث يصبح نموذج الديمقراطيو الميبراليو الذي يقـو عمى تعدد االحزاب ىو نتيجو الديمق
 . (ٕ)طبيعيو لعمميو التطور السياسي

االنعكاسات قدار ىو مالعربي بشكؿ عاـ والعراقي منو بشكؿ خاص اشد النتائج سمبيػو عمى الوضع      
التجارب الديمقراطيو في الدولو التي تخمصت او  اتبدايفي كؿ سيمػا وتأثيرىػا عمى قناعات الناس الالسياسيو 

التي ادت الى في المجتمع العراقي بعد سقوط النظاـ الدكتػاتوري.  الحاؿكمػا ىو  .تيػاوت انظمتيا الشموليو
والتحكـ تفرد زعاماتيػا بالقرارات التي تفتقر لمديموقراطيو في تنظيماتيا حيث تصراعػات االحزاب سيطره 

 يمكف حالو وىي جعؿ الشػارع الشعبي فاقد لمثقو بجدوى النظاـ الػديمقراطي . االمر الذي بمصائػر االمور
. حيث اف المواطنوف يصبو  جاـ غضبيـ عمى االحزاب وقيػاداتيا التي ال تريد انيػاء  فتممسيا في العراؽ اليـو

ساليب الديمقراطيو وحاولػوا تقميدىا تقميد مزيؼ مصطنع قد قامت باتبػاع االل. (ٖ)صراعاتيا البينيو عمى النفوذ
فاستعمموا التصويت العاـ ولكف بالصور الزائفو التي تمغي حقيقتو, وخطبػوا االستبلب عطؼ الجميور واكثػروا 

الحكػـ الذي تسنده اراقػو الدماء عف  الشعب االحتكار والرغبو في ابعادمف التمثيؿ والتيريج, ولكنيػـ يضمروف 
قد تحولت ل  (ٗ)ادعيػاءو  فوضىانيا حكومػو عمى الديمقراطيو نتاج مثؿ ىذه والتيويؿ والضجيج ممػا اخذ عمى 

 المكونات المجتمعيو بالعراؽ الى مكونات حزبيو متصارعو
     وانحؼذدٌ وًانذميمشاعٍ وانهٍربانٍ وثبنثًب: انذميمشاعٍ

حيث لى نظريػو السياده الشعبيو. ارتكاز السمطو ا (Liberal Democracyالميبراليو ) والديمقراطيتعني 
يكوف االختيػار فييا بيف مرشحيف عده وليست  نزييو حقيقيو يتـ اختيػار الحكاـ عف طريؽ انتخابػات حره

انتخابػات استفتائيو لصالح مرشح واحػد. اما بنيو الحكومػو فستند الى التعدديػو السياسيو وفصؿ السمطػات. 
يتمتع المحكوموف بحريػات عامو كحريو الرأي وحريػو الصحافو وحريو فيما الحكػاـ محدوده تكوف صبلحيات ل

الفكر اف الديمقراطيو في  (٘)عاموالحريػات بما يعرؼ بالاالجتمػاع وحريو انشاء الجمعيات والحريػو الدينيو. 
العاـ لصالح االجتماعي بحمايػو ا قتيتـ بنفس الو تحمي حقوؽ االفػراد االساسيو و تالميبرالي السياسي 

                                                 

 

 

 

 

 



. فػبل يمكف تجاىؿ عبلقػو الفرد بالمجتمع في اي منيـ مػو واقيو لمفقير والضعيؼظتوفير مباالضافو الى 
. واف جوىر النظـ الديمقراطيو الميبراليػو ىو االعتراؼ بالقصور المستمػر, (ٔ)مناقشػو حوؿ الديمقراطيو الميبراليو
 . (ٕ)ر والتقدـيواف ىناؾ حاجو وامكانيػو لمتغي

النموذج الميبرالي الى المجتمع عمى أنو مجموعو معقده مف لمديمقراطيو التي يؤسسيا نظر ت      
عمميو اتخاذ يدؼ فيما ت. ممكفنطاؽ اوسع السمطو عمى التي تفترض توزيع والمصالح المتنافسو, الجماعات 

السياسات المؤيده والمعارضو بتقديـ افضؿ القواعد مع توافؽ القاده الو القرار الديمقراطي في النموذج الميبرالي 
مثؿ البرلمانات والحكومات ميمو حؿ النزاعات في االساسيو السياسيو  اتالمؤسس وُيعيد إلىفي حيف 

, التي يجب اف ال تختزؿ حقوؽ االقميات المجتمع المعقد والمتنوع مف خبلؿ  تحديد تفضيبلت األغمبيو
النطاؽ. وتتمثؿ نقطو البدايو في أف معظـ الناس يفتقروف إلى الخبره البلزمو وتحويميا إلى إجماع واسع 

لئلداره الفعالو لمشؤوف العامو, وبالتالي , يتعيف عمييـ انتخاب نخب مطمعو ومختصو تمثؿ اىتماماتيـ في  
ي ادت مجموعو مف التحوالت الت ((ىارولد جي السكي))يوضح  . (ٖ)الييئات الديمقراطيو, مثؿ البرلماف

 :(ٗ)لمميبراليو , وافضت لبلنتقاؿ مف العالـ القديـ الى العػالـ الجديد بيذه الصوره
 اخذت القوانيف مكانيا بدؿ التقػاليد.في الحقوق : 
 حيث جرى تبديػؿ المذىب الواحد الى عقائػد مختمفو بحيث اف الشكػاكيف ايضًا حانت ليـ في العقيده :

 الفرصػو إلظيار رأييـ .
  الحاكميػو الوطنيو.ب: فقد استبدلت الحاكميػو االلييو والحاكميو الطبيعيو السياسوفي 
 حيث حمت االمواؿ المنقولػو مكاف االرض ومالكيتيا.في االقتصاد : 
 حيث حؿ االعتقػاد بالتعالي والتقدـ عمى اسػاس العقؿ, محؿ االعتقػاد بالعصر الذىبي في اليدف :

 اتي واالحساس بالخطيئػو.في الزمف السػابؽ, واالثـ الذ
 حيث حؿ السػموؾ الفردي محؿ السموكيػات والنشاطات االجتماعيو. في العمل : 

شكبًل ومضمونػًا مع كؿ مف تتعارض لديمقراطيو الميبراليػو  اال اف ما يجدر ذكره في ىذا المجاؿ باف ا
يف يسيؿ الخمط بينيمػا, الفكره الميبراليػو عباره عف اقتراف فكرتيف او مبدأيػف منفصم. فيي تاريوليالسمطويػو والتو 

خصائصيا االساسيػو, والحريو اىـ التسػامح مف حيث يكوف  تعني تقييد السمطػو االكراىيو ألي حكـ,التي 
                                                 

 

 

 

 



)حكـ الشعب( او عمميػًا بأيدي  وضع الحكـ بأيدي الناسبدورىا  تعنيالتي الفكره الديمقراطيو و  .قيمتيا العميػا
 . (ٔ)تحقيؽ ذلؾفي يا  لاالنتخابات الدوريػو سبيبلمف  لتتخذاالكثريو 
العتراؼ وجب اتعتمد مبػادئ وحقوؽ تألنيا لتجربو الديمقراطيػو الميبراليو في امبدأ التعدديو يتصؿ  

الحيػاه المجتمعيو العامو, مكونات المتمايزه في بالتعدديػو مف حيث الوجود وحػؽ التعبير وحؽ المشاركػو لم
كبير لوسائػؿ االتصاؿ الدور الفالميبراليػو اذا كانت تقوـ عمى حػؽ المعارضو في الوجود والعمػؿ وعمى 

مقومات كميػا تخدـ التعدديػو مف حيث االعتراؼ بالتعدد , فاف ىذه عف الراي التعبير اىـ صور بوصفيا 
 . (ٕ)شؤوف العامووبػالتعبير وحؽ المشاركػو لممتعدديف في ال

الفصؿ واضحو في  ديمقراطيات النوع التعددي تتميز, بخطوطىنا ال تجد الباحثو بدا مف االشاره الى اف 
والتوزيع والمشاركو حيث يتعمؽ األمر بالسمطو السياسيو والبنيو المؤسسيو وطرؽ الحكـ وممارسات السمطو 

حيث تكوف السمطو السياسيو الديموغرافيو  ات األغمبيوىذه االنظمو تتناقض مع ديمقراطياذ تتناقض العامو.  
لى ممارسات ذات لؤلغمبيو قد يؤدي إلى "استبداد ديمقراطي مما عاده أكثر تركيزًا أو "موحده"  )توكفيؿ( وا 

اليجيف )مالوي( , المشكوؾ الى ديمقراطيو مف النوع )أودونيؿ( أو  السمطو شكؿ شعبوي , في صيغ تفويض
 اتفئبيف المسمطو للسممي او التداوؿ االميبراليو تعني امكانيو التغيير  والديمقراطيف .(ٖ)راطيوفي صفتيا الديمق

ضروره  االولعمى جانب كبير مف االىميو بيف الحيف واالخر, وىذه الخاصيو تنطوي عمى امريف المختمفو 
 .(ٗ)اف ىذا التغيير يتـ بشكؿ سممي ووفؽ لئلراده الشعبيو والثانيالتغيير وتداوؿ السمطو, 

 :(5)الديمقراطيو الميبراليوو الديمقراطيو التعدديو بين مقارنو ال
  خبلفًا لمديمقراطيو الفرديو التي تتعامؿ مع الناس بأنيـ  عات:االتعدديو تعترف بالجمالديمقراطيو

 مجموعو افراد, فالتعدديو ىي اتفاقيو تعامؿ بيف المجاميع وليست بيف افراد مستقميف وليس لدييـ انتماء.
  كؿ لالتعدديو مف رؤيو الذات واالخر الديمقراطيو تنطمؽ التعدديو تحفظ حقوق اآلخر الديمقراطيو

لمذات بخبلؼ الديمقراطيو فيو خذ تؤ نفس الوقػت الذي حقوقا بنحو موقفًا يعطي لآلخر  واحد وانيا تدفع
 الميبراليو التي تنطمؽ مف مصالح الذات الفرديو او الجماعيو واالخر فميتدبر.
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  اداه لمغمبو الميبراليو بانيا الديمقراطيو  ينظر البعض الى: التعدديو اداه مصالحو وتعايشالديمقراطيو
التعدديو فيي اداه مصالحو وتعايش وفتح المجاؿ لآلخر الديمقراطيو ب االكثريو عمى االقميو, اما اي تغمي

 لينسجـ بفسيفساء المجتمع الواحد واضفاء لونًا وطعمًا خاصيف.
  ؼ بأف ىناؾ اكثر مف يتثقيسعى الى الفكر وموقؼ  وفيالتعدديو فكر ينبذ التعصب: الديمقراطيو

ت الجماعيو والفرديو يتـ بالموازاه مع الضماف لذات االخر والحقوؽ الجماعيو )انا صح واحد واف تحقيؽ الذا
 وانت معًا(.

  فيي ال تكرس الوضع القبمي القائـ بؿ ىي اليو تمكف االفراد التعدديو آليو تحرك: الديمقراطيو
 والجماعات مف التفاعؿ بشكؿ صحي دوف تغميب احد االطراؼ عمى اآلخر.

عدًدا كبيًرا مف ىنالؾ أف ب والسياسي االجتماعي النظاـ أشكاؿ مف كشكؿ تطبؽالتي عني التعدديو ت     
مجموعات المصالح التي تجتمع بحريو تكوف متبادلو في وضع تنافسي لكسب التأثير عمى الحياه االجتماعيو 

كما  عرقيو أو ذات طبيعو أخرى.والسياسيو. يمكف أف تكوف ىذه التجمعات سياسيو أو اقتصاديو أو دينيو أو 
صؼ الديمقراطيو التعدديو نظامًا سياسيًا يوجد فيو أكثر مف مركز واحد لمسمطو. فالديمقراطيات الحديثو ىي و ت

تعدديو ألف الديمقراطيات تسمح بحريو تكويف الجمعيات. ومع ذلؾ ,أف الديمقراطيو التعدديو تعني العديد مف 
اذ يمكنيا أف تحكـ المجتمعات وتوجييا وتقودىا وتديرىا كمبدأ أخبلقي. المجموعات, وليس الشعب ككؿ, 

يتسـ المجتمع التعددي باحتراـ جميع وجيات النظر وقبوليا واالعتراؼ بيا؛  بغض النظر عف مدى اختبلفيا 
و ونشرىا. وتستند التعدديو إلى مناقشات تُبنى نتائجيا غالبًا عمى حموؿ وسط ترضي في نياي ,أو تباينيا

 المطاؼ جميع المجموعات المعنيو, أو عمى األقؿ مقبولو ككؿ.
 
 
 

 انفصم اخلبيظ: اصيو انحؼذدٌو
 متيٍذ:

ليست مصدر لمتمزؽ وعدـ  وفرغـ اف التعددي ,وبالمجتمع العراقي عائؽ اماـ التنمي ومثمت التعددي     
حجو التعدديو ىي أنيا تزيد مف عدد المشاركيف في عمميو صنع القرار,  الف ,ومعين وداخؿ امباالستقرار 

ماعيو تزيد مف ونتيجو لذلؾ, توسع توزيع السمطو السياسيو والتأثير في جميع أنحاء المجتمع. فالتعدديو االجت



وح الجماعات تترا, فالتعدد بالمجتمع العراقي يعتبر سمبي, فاالمر بالمجتمع العراقي عكس ذلؾ اال اف. البدائؿ
 لغمبو االنتماءات الفرعيو عمى حساب المواطنو.بالمجتمع العراقي ما بيف التعايش والنزاع 

ىذا غيره,  دوف اتمكونحد الال ويا غالببكؿ منطقو ف, موزعو عمى مناطؽ جغرافيو بالمجتمع العراقي وتعدديال
التعدد قد تحوؿ الى مشكمو تسببت بصراعات وتنافسات, ذلؾ الف الثقافو ترتبط باليويو الجماعيو وشعور 

 وغالبيىذ التوزيع االثني الجغرافي انعكس عمى تشكيؿ اف و الفرد بالقطاعات االجتماعيو التي ينتمي  الييا 
واحتداـ الصراع والعوامؿ المؤديو  ور الدولكاف سبب أساسي لعدـ استقراف ألحزاب والقوى السياسيو العراقيوا

كذلؾ  الى اساءه اداره ىذه التعدديات وكيفيو التعامؿ معيا مما ادى لموقوع بأزمو التعدد بجميع اشكالو, 
خارج المجتمع العراقي  وواقتصادي وواجتماعي وغالبًا ما يكوف لبعضيا مرجعيات ثقافي وفالجماعات الفرعي

. فيذه الخبلفات تغيب الجماعات ويؤدي لمتفاوت والفروؽ ما يرسخ االنقسامات بيففيناؾ مؤثرات خارجيو م
  .والخارجيوال تخدـ المواطف وتساعد عمى التدخبلت  والمعارض

 

 

 

 

 

 

 
 ادلجحث االًل: اصيو انحؼذدٌو انثمبفٍو ًاذلٌٌبت

 وانثمبفٍ وانحؼذدٌ واصياًالً: 
فالتعدديو الثقافيو كسمو  .يتيدد التنظيـ االجتماعياذا كانت االزمو في عمـ االجتماع ىي كؿ خطر 

تحوليا الى تنوع بيف اجتماعيو معاصره لجميع المجتمعات االنسانيو تمر بأزمو تقؼ حائبل بيف ىذه التعدديو و 
القبوؿ االيجابي بالتعدديو الثقافيو مف خبلؿ مجموعو مف السياسات االجتماعيو بدوره الذي يعني  .اجتماعي
ي التعامؿ مع الجماعات االجتماعيو المختمفو ثقافيا التي تضمف المساواه والتسامح واالعتراؼ المتبعو ف



الف التعدد واالختبلؼ حقيقو واقعيو تتسـ بالعموميو في المجتمعات المعاصره. وكذلؾ الحاؿ بالنسبو  .باألخر
فيا الشرط االساسي لمتكامؿ الى االعتراؼ بيا عمى الصعيد االجتماعي العاـ في المجتمعات المتقدمو بوص

 االجتماعي.
ومسانده التنوع في الفضاء العاـ لممجتمع افتراض وجود سياسات االعتراؼ الى التنوع االجتماعي يرتكز 

التعدديو الثقافيو في المجتمعات يمكنيا اف توسع الحريو البشريو بو سـ تتيجب اف ي ذالعرقي والطائفي ال
وكذلؾ تقوي الحقوؽ االنسانيو وتقمؿ مف تاثير "الييراركيو العرقيو والعنصريو" االمر الذي يسيـ وبشكؿ مباشر 

 كالمجتمع وانتقالي وبمرحم تمر التي المجتمعات في خصوصا اجتماعيا الديمقراطيواسس الممارسو في تعميؽ 
مف قبؿ االنظمو السياسيو التنوع  إلدارهلذا يتـ االعتماد عمى مجموعو مف االستراتيجيات السياسيو  .(ٔ)العراقي

الف انعداـ االندماج  .تسيـ بشكؿ مباشر في تحويؿ ىذه التعدديو الثقافيو الى تنوع اجتماعيالحاكمو )الدولو( 
مجموعو مف السياسات التي تعتمدىا الحكومات عاـ يقـو عمى محدوديو المجاؿ الوالتكامؿ االجتماعي بسبب 

القائمو عمى مجموعو االسس االيديولوجيو كالقوميو مثبل او االسس الدينيو تؤدي بشكؿ او باخر الى انتياج 
سياسات اعاده التوزيع الثقافي في المجتمعات بفرض الثقافو العامو لممجتمع عمى حساب الثقافات الفرعيو 

  .التي تمثؿ ىذه التعدديو لمجماعات
فالتيار القومي الذي ساد في الدوؿ العربيو منذ ستينيات القرف الماضي فرض عمى كؿ المكونات 
االجتماعيو لمجتمعات ىذه الدوؿ المغو العربيو كمغو رسميو  لمببلد عمى حساب المغات المكتوبو لمجماعات 

رفضت االعتراؼ بيذا . كما انيا تمع العراقي او السوريالموجوده فييا كالمغو الكرديو في المج واالجتماعي
المكوف الثقافي لمثقافو الفرعيو لمجماعو الكرديو فييا عمى سبيؿ المثاؿ. فيما اعتمدت الدوؿ المتقدمو التي 

 تـ مف خبلليا اداره ىذا التنوع لموصؿي القائـ عمى التنوع الثقافي تتمتع بنسبو كبيره جدا مف التكامؿ االجتماع
الى اعمى اندماج ممكف بيف الجماعات االجتماعيو المكونو ليذه المجتمعات عمى اختبلؼ ثقافاتيا الفرعيو 
رغـ تبايف مستوى االلتزاـ االجتماعي بيذه المبادئ او السياسات مف دولو الى اخرى ومستويات االلتزاـ 

 .االجتماعي ثقافيا بيف مواطنييا 
 -:(ٕ)النقاط االتيوبمجموعو مف ىذه المبادئ تمثمت 

عمى مستوييف "المركزي واالقميمي",  والثقافي والتأكيد الدستوري او البرلماني او التشريعي عمى التعددي .ٔ
 ييما, وكذلؾ عمى مستوى البمديات. كماو 

 .وىج الدراسياالمنفي  والثقافي والتعدديبمكونات  التعريؼ تبني .ٕ

                                                 

 

 



او إلصدار التراخيص  وار المياـ لوسائؿ االعبلـ العامومراعاتيا باط وادراج تمثيؿ االقميات العرقي .ٖ
 ليا.

فعمى سبيؿ المثاؿ: "السماح لمسيخ بارتداء العمامات بداًل مف الخوذات  –االعفاء مف قواعد الممبس  .ٗ
وايضًا االعفاء مف القوانيف التي تمنع االتجار بأياـ اآلحاد وما  الى  –" واو القبعات المدرسي والواقي

 ذلؾ . 
 .والجنسي والسماح بازدواجي .٘
 . والثقافي ومف اجؿ التشجيع لؤلنشط وتمويؿ التنظيمات لمجماعات العرقي  .ٙ
 االـ. ووالتعميـ بالمغ وتمويؿ التعميـ ثنائي المغ .ٚ
 . والجماعات المحروم ولمصمح واتخاذ االجراءات االيجابي  .ٛ

عتراؼ بالثقافات الفرعيو التي تشكؿ اىـ اف التجاىؿ الذي وسـ السياسات االجتماعيو والثقافيو ألىميو اال
االسس الثقافيو لمجماعات الفرعيو فييا. عمؿ عمى خمؽ نوع مف الصراع القيمي الذي ادى بدوره الى سمب 
ىذه الجماعات شعورىا باالنتماء الوطني نتيجو ما اعتبرتو مف عمميات مقصوده لئلقصاء والتيميش 

د بدوره الى خمؽ نوع مف الشعور باالغتراب بيف افراد ىذه الجماعات ومحاوالت محو اليويو الثقافيو الذي قا
الستقبلؿ ىي اليدؼ الوجودي الثقافي اعف الواقع االجتماعي الذي يعيشونو وبالتالي جعؿ فكره االنفصاؿ و 

ليذه الجماعات. في حالو عيش االنساف في تنظيمات اجتماعيو يسودىا صراع قيـ متضاربو االمر الذي 
بلشي الذات االجتماعيو وسقوط اليويو الفرديو واالجتماعيو في اف واحد. اف األزمو الثقافيو والقيميو يؤدي لت

التي يعاني منيا المواطنوف العرب ترجع لسيطره االنفعاؿ عمى العقؿ والفكر وىذا ما خمؽ نوعا مف التمسؾ 
واجيو ىذه التغيرات وتمثميا في االجتماعي بالمحافظو ورفض التغيير بسبب ضعؼ القدره التنظيميو عمى م

واقع الحياه االجتماعيو االمر الذي منح سمطاف الماضي والعصبيو والتعصب لمرأي والعائمو والطائفو الدينيو 
والقبيمو وسياده الفكر االشكالي الغيبي السياده المطمقو عمى التوجيات االجتماعيو التي تغرسيا عمميات 

 مثقافات الفرعيو التي ينتموف الييا.لالمبنيو عمى االسس الثقافيو نفوس االفراد  التنشئو االجتماعيو االوليو في
واختبلؼ الطبيعو الجغرافيو والبيئيو لمجماعات  وواالثني واف تنوع مكونات المجتمع العراقي, المذىبي

االستبداد الذي  ياسبب .مف مشكبلت ثقافيو واجتماعيو اهعانادى الى الماالجتماعيو المكونو لبنائو االجتماعي 
الثقافات ليويو عدـ احتراميا وسعييا الى شخصنو الدولو في الحزب او الفرد الحاكـ, و مارستو الحكومات 

باعتبارىا ثقافو وطنيو  .الدولو عمى مختمؼ المكونات في المجتمع وايديولوجيامحاولتيا فرض ثقافو بالفرعيو, 
بشكؿ او بآخر بانكفاء الفرد باتجاه ىذا الحاؿ  قد اسيـل .عيوشاممو لميويو الوطنيو عمى حساب اليويات الفر 



تمثؿ جماع المشتركات يفترض اف التي  .(ٔ)ثقافتو العامواالنتماء لثقافتو الفرعيو عمى حساب الوالء الجماعو و 
 الثقافيو بيف الثقافات الفرعيو فيو. 

اح عمى االخر جاء كنوع مف االستجابو اف طبيعو المجتمع العراقي الذي يرفض الثقافات المتعدده واالنفت
لذا  .الدولو العراقيو الحديثو تأسيسالحكوميو لمحكومات التي حكمت العراؽ منذ  لؤليديولوجيااالجتماعيو 

 دى لمفوضى مما ا وىو وقبوؿ اآلخر ,االمر الذي سبب انعداـ التجانس .السمبيو بنتائجيااتسمت اداره التنوع 
لمنظاـ ف دخوؿ الديمقراطيو التوافقيو كما اتي تغيب او تضعؼ فييا قوه الدولو. في الكثير مف الحاالت ال

انتشار الثقافو تكثيؼ ه عمى ر ساعد بدو  ٖٕٓٓالذي حصؿ عاـ التحوؿ لمجتمع العراقي بعد السياسي با
دولو  عمؿ عمى تغييب الثقافو السياسيو التي يمكف اف تسيـ ببناءاالمر الذي الطائفيو بيف افراد المجتمع 

 . (ٕ)ديمقراطيو
تميز الفسيفساء العرقي والديني الذي يعيشو العراؽ بنشوء اتجاىات عقائديو متعدده المشارب والمآرب, ي

وبنمط مف الثقافو السياسيو المفتتو التي القت بظبلليا عمى تكويف االحزاب السياسيو وتنظيميا. فساىمت 
فضبل عف تفعيؿ الدور  .وفقداف االندماج االجتماعي ,بشكؿ مباشر في تفتيت الثقافو العامو لممجتمع

بما يعد احد اىـ األسباب  .التفكيكي لمثقافات الفرعيو االخرى المتقابمو والغير متبلقيو أو تنمييا وتغذيتيا
 ,وتمزيقيا وزج العراؽ بصراعات داخميو ومشاكؿ تزعزع كيانو الوطني ,الرئيسيو بإعاقو تحقيؽ الوحده الوطنيو

بفعؿ االندماج والتكامؿ. تـ ذلؾ تحقيؽ فضبل عف  .وتقوده لحالو شديده ومستمره مف عدـ االستقرار وتماسكو
مف خبلؿ تأجيج الروح التعصبيو التي كرست العزلو عمؿ االحزاب الدؤوب في الحفاظ عمى مناطؽ نفوذىا 

االستقبلليو عمى حساب  قدر كبير مف لتنظيماتاذه ى االمر الذي منح .والتقوقع داخؿ الجماعات المختمفو
 . (ٖ)ال الى مجتمع واحد داخؿ الدولو العراقيوعده الوحده الوطنيو ليتحوؿ العراؽ بذلؾ لمجتمعات 

اف ازمو التعدديو الثقافيو تعد مف ابرز المشكبلت االجتماعيو التي اشارت الى غياب الفاعميو الثقافو 
حالو تعدد في لمثقافو العامو في تحقيؽ التواصؿ واالندماج بيف الثقافات الفرعيو نتيجو عدـ االندماج الوطني 

القوميو نظرا  قو الوالء السياسي لمدولوتببو  بسبب عدـ انصيارىا .الجماعات العرقيو او المغويو داخؿ المجتمع
اطار النظـ السياسيو العراقيو في داره التنوع كما حصؿ اختيار استراتيجيو مبلئمو إلفشؿ النظاـ السياسي بل

د تحقؽ ازمو االندماج عمى مستوى اقميـ الدولو, فأنيا ال تستطيع تنفيذ ارادتيا عنف .ٖٕٓٓالسابقو عمى 
عدـ االستقرار مف فعدـ االنسجاـ داخؿ النظاـ السياسي مؤشر لحالو  .يو عمى جميع اجزائياالتنفيذيو والسياس

                                                 

 

 

 



المجتمع, فأنيا بالتالي تحاوؿ في مف المعاناه والتوتر لبعض الجماعات كبير التي تسبب قدر  .االجتماعي
 .(ٔ)احيانا كمما توافرت الفرصو لذلؾ انياء مصادر التوتر عف طريؽ العنؼ

بيف الفتره واالخرى مف ازمات داخميو, بسبب التدخبلت مف الخارج او العراقي ككؿ  ي المجتمععاني     
بسبب تسمط االكثريو او احد االقميات عمى المراكز القوه والجاه والثراء. فقد كاف عامؿ بزياده التداعيات 

واالقصاء القومي والديني  . فقد كانت عمميات التيميشاضرت ببناء المواطنو بالدرجو االساسالسمبيو التي 
مراء وخمفاء ا))والمذىبي الطائفي, آليو مف آليات الحكـ المستخدمو, فاف كؿ مف تولى حكـ العراؽ مف 

يستندوف بحكميـ لمبدأ التيميش واالقصاء لممعارضيف لسمطو  ((الذيف عمموا عمى شخصنو الدولو وزعماء
 .(ٕ)االستبداد
بل يمكف اف يتـ ف .سمبيو بالمطمؽ في كؿ المجتمعات ليستوجوديو لكنيا اف التعدديو الثقافيو حالو  

 .السمبيو وألسباب مختمفوجوانب العراؽ افرزت بعض مف الحالو لكف في  .تعميميا وتبقى حالو نسبيو
حكوميا التنوع المتبعو واستراتيجيات اداره المجتمع العراقي ليست بالتعدد بؿ في نمط سياسات في فالمشكمو 

مما جعؿ ىذه  تاثير العوامؿ الخارجيو.ازمة مف يخمؽ الذي طريقو اداره التنوع ىو ف .ف مكونات المجتمعبي
. باإلضافو الى اف البعض مف النخب السياسيو تريد اف تزرع مف (ٖ)المستمر الدولو عرضو لعدـ االستقرار

المجتمع. فاف النخب العراقيو  مشقاؽ والفتنو والكسب السياسي والمادي عمى حسابل اً ىذه المفاىيـ بذور 
لسياسيو معمميو ااالخرى سواء أكانت مف الشيوخ  اـ مف عمماء الديف اـ مف المثقفيف والمتعمميف ينظروف ل

 . (ٗ)عمى انيا ىي التي خمقت ىذه التعدديو االنقساميو او ازمو تعدديو سياسيو
 ىٌٌبت وثبنًٍب: اصي

االىتماـ مف قبؿ العديد مف المفكريف والسياسييف بظؿ فشؿ بعض تعد اليويو مف اىـ القضايا التي القت 
الدوؿ والنخب السياسيو بالتوليؼ بيف اليويات, وتشكيؿ ما يعرؼ بالتعايش اليوياتي وخاصو في دوؿ العالـ 

"بعدىا ما يجعؿ الشخص ىو نفسو. فاليويو بيذا   (Identity( اليويو)Voltaireيعرؼ فولتير ) .(٘)الثالث
الجماعاتيو, وما يجعمو ىو نفسو او ىو ىو, اي ما يجعمو مطابقًا الوحده ىي وحده الشخص او  المعنى
 .(ٙ)ما يميزىما ايضًا" واما يمنحو استمراريو في الزمف, فيي ما يخص الشخص او الجماعو, ب ,لذاتو

                                                 
 

 

 

 
 

 



النتماء لجماعو "المستوى الفردي"  أي شعور الشخص با اوال سيسيولوجيا  ىناؾ ثبلث مستويات لميويو ىي:
المعنى حقيقو فرديو يذا أو إلطار إنساني أكبر يشاركو بمنظومو مف القيـ والمشاعر واالتجاىات. فاليويو ب

 المستوى الجمعي او  ثانياً  .عمميو التنشئو االجتماعيوما يتمقاه الفرد في نفسيو مرتبطو بالثقافو السائده وب
"التعبير السياسي الجمعي" عف ىذه اليويو بشكؿ تنظيمات وأحزاب وىيئات شعبيو ذات الطابع التطوعي 

شكاؿ قانونيو عمى يد الحكوماتيوتجس هبمور  " ثالثاً واالختياري,  مف خبلؿ  د ىذه اليويو بمؤسسات وأبنيو وا 
المجتمع في اقعنا السوسيولوجي و وصؼ ىو األقرب لاالخير " . ىذا المستوى تشريعات قانونيو ممزمو لمكؿ

 .  (ٔ)بعد اف تجاىمت الحكومات المستوييف االخريف العراقي
انيا "مجموعو مف السمات والخصائص المشتركو سواء كانت تاريخيو وثقافيو باليويو الوطنيو يمكف تعريفيا ف

لتضحيات لمجتمع ا بأىميوالشعور يساىـ بشكؿ مباشر في خمؽ وانثربولوجيو واجتماعيو ونفسيو وسياسيو 
 .ىذا المجتمعمكونات ؿ حكومو تمثؿ كؿ او معظـ ظفي عمى اف يكوف ذلؾ غيره دوف  اً معين اً يقطف وطن

يديف المجتمع  .المتميزه ـشخصيتياىـ اطر و االجتماعي ليـ وجود الوتشكؿ جوىر االفراد يعتز بو الذي 
 .  (ٕ)بالوالء ليا"

 ,عف مجموعو مف السيرورات المتفاعمو وعف لحظتيا التاريخيو يي طريقو لمتعبيرفاما  ازمو اليويات "
الى تدمير دائـ لؤلشكاؿ  ((حديثو))السيروره االكثر عموميو ىي تمؾ التي تؤدي بالمجتمعات الموصوفو بأنيا 

القديمو لتحؿ محميا اشكااًل اجتماعيو جديده اطمقت عمييا عمى خطى ماكس فيبر  ((الجماعاتيو))االجتماعيو 
 . (ٖ)"()التطوعيو وصؼ

دمج المواطنيف جميعا بإطار موحد يجمعيـ متجاوزيف  اتفأف ازمو اليويو تبرز عند مواجيو الدولو لصعوب  
نتج عنيا ضعؼ االنتماء التي يالمغو والعرؽ والمذىب", القوميو و االنتماءات المحميو الضيقو المتعمقو "ب

واالقتصاديو  ()والمغويو ()التباينات األثنيوبيا بأسبابحصر اىـ يمكف التي . ي او انعدامو تماماً لوطنا
اجتماعيا لعجز عف التكامؿ الوطني ىـ مؤشرات ا. لذلؾ تعبر ازمو اليويو عف "التشرذـ الثقافي وا(ٗ)والطبقيو
نطوي باألساس عمى المعاني الرمزيو والروحيو والحضاريو الجمعيو التي تتعمؽ بعمميو ياطار واحد" ضمف 
 .توجو والءاتيـ اساسا نحو الدولو الوطنيوتل .كويف والشعور المشترؾ بيف افراد المجتمع الواحدخمؽ الت

                                                 

 

 

 
 

 
 

 



ىذا ما يتجسد مف خبلؿ  .لوحداتيـ االجتماعيو الفرعيو سواء اكانت عرقيو أو دينيو او طائفيوباإلضافو 
الذي دور العف طريؽ التي تنشأ االحساس بالمواطنو واالنتماء ليويو وطنيو واحده بيف أبناء الوطف الواحد. 

في تغذيو الثقافيو لمفرد لما ليا مف دور التنشئو تمارسو الدولو في ىذا المجاؿ الذي يتسع بدوره ليشمؿ عمميو 
التي تعمؿ عمى توعيو االفراد باف ىوياتيـ الشخصيو محدده جزئيو بانتمائيـ لببلدىـ المحدده العامو الثقافو 
 .(ٔ)اقميمياً 

عمى بناء قدرتيا لئلراده العامو الجامعو بيف جميع المكونات وعدـ  )الذي يفتقر المجتمع التعدديب اف الدستور
اكثر مف كونو منظمًا ليكوف  (طرحيا عمى المستوى الوطني الجوىريو واالساسيواالراده الموحده حوؿ 

لتنظيـ وتأسيس المجتمع بأسره وبناء اليويو الوطنيو ذلؾ بؿ يتعدى  .الدولو وحقوؽ االفرادات في لمسمط
بظؿ اختبلؼ وجيات نظر اما  جميع االطراؼ,مف التي تحظي بالقبوؿ  .لممؤسسات الدستوريو ببنائوالجامعو 
 تغميب االنتماءات االثنيو عمى االنتماءات الوطنيو والتوتر المتبادؿ بيف االطراؼ يجعؿ .لجماعاتغالبيو ا

 .(ٕ)تحديات كبيره يواجو اـ الدستوري الديمقراطي بالمجتمعات المتعدده تحقيؽ النظ مف
فشعور إحدى المكونات االجتماعيو بعدـ  .اشكاليو وتعقيد مف اي وقتًا مضى فمفيوـ اليويو اصبح اكثر

نيو مفيوـ المواطنو واليويو الوطًا في احتماليو قياـ قوي اً انتماءىـ الوطني ومطالبتيـ باالنفصاؿ يحدث شرخ
توجيات ف غياب الدولو المدنيو التي تحوي عمى مؤسسات فاعمو ديمقراطيًا, مع وجود أليعيؽ تكوينيما, ف
 . (ٖ)وكذلؾ المراجع األوليو المتصارعو والمختمفو  ,سياسيو نحو التفعيؿ الرمزي لمقوى ما قبؿ الدولوالطبقو لم

مصاعب عديده . فاف الدولو العراقيو منذ تأسيسيا قد جمعت واجو تحديد اليويو الوطنيو بالمجتمع العراقي أف 
عده مجموعات لكؿ واحده منيا تاريخيا وثقافتيا الخاصو. فكؿ مجموعو منيا كاف ليا نظرتيا الخاصو لمدولو 
العراقيو ولميويو الوطنيو التي تكوف مبنيو عمى نضرتيا الخاصو لذكرياتيا المشتركو ومستقبؿ الدولو 

 . (ٗ)المشترؾ
وطنيو مف ازمو ىويو  الى يومنا ىذا. ٕٜٔٔعاـ  تأسيس الدولو العراقيو الحديثو عانى المجتمع العراقي منذ

عمى لمناطؽ نفوذىا حقيقيو بسبب التركيز لغالبيو االحزاب والكيانات السياسيو العراقيو عمى الثقافو الفرعيو 
الثقافات انغبلؽ , والماركسيو واالسبلميو ( قد غذت  س السياسيو العراقيو ) القوميور حساب الثقافو االـ, والمدا

ف الفجوات أل .مجتمع موحداسس مما حاؿ دوف ترصيف  .الفرعيو بالعراؽ عمى حساب الثقافو الوطنيو الشاممو
جدوا السبيؿ لي .ذكاء الطائفيوعمى إساعدىـ بما العديده قد تـ استثمارىا مف قبؿ جماعات العنؼ السياسي 

                                                 

 

 

 

 



ه والتضحيات. اقد ادى استبعاد اآلخريف لمكثير مف المعانل. (ٔ)الخارجيولتبرير عممياتيـ المسمحو واجنداتيـ 
أف  .(ٕ)النزاع االثني او الدينيمف ديمومو صراع اليويات قد خمؽ مشكبلت قائمو بذاتيا وعزز اساسا لف وكا

أبناء اليويو الغالبو بأنيـ ميددوف حاجز التوجس بيف  الذي خمؽذلؾ بالنيايو يؤدي لصراع بيف اليويات, 
, وكذلؾ بوجود منافسو ليـ, والسمطو يـ عمى مصادر القوهتبالخساره لممكتسبات التي حققوىا مف خبلؿ ىيمن

وبالمقابؿ يشعر أصحاب اليويو المستبعده بأنيـ ميددوف بالذوباف بمنظومو ال تراعي خصوصيتيـ, وتميزىـ 
اف مبررات ازمو اليويو  .(ٖ)بدائره الفعؿ ورد الفعؿعند ذلؾ مؽ أزمو ثقو, وتدخؿ العبلقات عف غيرىـ ما يخ

يكاد يكوف المجتمع العراقي غير  اذ مترىؿ,الجتماعي االوضع في الالعراؽ انعكست وتبمورت الوطنيو في 
تسطيح االفكار  .وبدؿ المواطن والفرعي تعدد الوالءات واالنتماءات) قادرًا عمى النيوض ألسباب عده ابرزىا:

 .(ٗ) (الجمود واالنغبلؽالخوؼ. والصمت وثقاف هعقد والقيـ.
تحقيؽ االندماج السياسي واالجتماعي القدره عمى  ـاعدانبمشكمو  اوثيق اأف أزمو اليويو العراقيو ترتبط ارتباط

يتبعو إقصاء لميويات احد المكونات دوف سواىا فاف اختيار الدولو ليويو  .بيف المكونات داخؿ المجتمع
عامو, وىذا ما يدفع أتباع ىذه اليويات الالفرعيو االخرى, ويتـ استبعادىا مف مجرى الحياه السياسيو 

أو لمعصياف والتمرد, ومف ثـ ال يشعروف بأي انتماء أو والء داخؿ جماعاتيـ االصميو لبلنسحاب والتقوقع, 
فشمت بتحقيؽ االندماج الوطني بيف الجماعات "الدينيو والعرقيو واألثنيو المختمفو",  األنيلمدولو أو ىويتيا. 

فعرضت معظـ األقميات لمظاىر اإلقصاء والتمييز الديني واالجتماعي والثقافي, ىو ما دفع ىذه األقميات 
ئي أو بشكؿ كامؿ لمتحرؾ مف اجؿ المطالبو بحقوقيا السياسيو والثقافيو, أو مطالبتيـ باالنفصاؿ بشكؿ جز 

  .الحالومثؿ ىذه مف الوحيد المجوء لميويات الفرعيو ىو الميرب  الف.(٘)عف الدولو األـ
القسر واإلكراه , وكذلؾ التمييز ببيا يفمحاولو صياغو اليويو األحاديو, عف طريؽ صير اليويات الفرعيو وتذو 

 مدمره عمى االستقرارال هو كاف ليا آثار واإلذالؿ بدؿ احتراـ الخصائص والمميزات الخاصو لكؿ ىويو فرعي
عمى المستوييف المجتمعي  فبداًل مف أف تؤدي ىذه المحاولو لصياغو اليويو الواحده, قد ادت ألزمو ىويو

, الف ذلؾ ولد الشعور ألصحاب اليويات الفرعيو بالظمـ واالضطياد وكذلؾ محاوالت االستئصاؿ والوطني
اظ عمييا بكافو الطرؽ والوسائؿ حتى لو وصؿ بيـ األمر الى حد استخداـ مما دفعيـ لمتمسؾ بيوياتيـ والحف

  .(ٙ)العنؼ
                                                 

 

 

 
 

 

 

 



, ٖٕٓٓالمجتمع العراقي بعد عاـ في السمـ االىمي منظومو استمرار ازمو اليويو الوطنيو وتعمقيا بداخؿ اف 
لذي يذىب لمنظر الى لذا ينبغي القوؿ بأف الرأي اقد جاء نتيجو لمسياسات الخاطئو بالتعامؿ مع ىذه االزمو. 

الدولو العراقيو بأنيا مجموعو مف اليويات, ال ينسجـ مع بعض طروحات الباحثيف, الذيف رفضوا القبوؿ بأف 
الدولو ثراء فإف  .العراؽ صوره متشكمو عمى وفؽ مجموعو مف اإلثنيات والطوائؼ والمذاىب. لكف بمقابؿ ذلؾ

إال أف البعض مف الميتميف حاولوا رفض ىذا القوؿ ألجؿ  متعدده.تحتوي عمى ىويات يكمف في انيا  العراقيو
فرض ىويتيـ عمى الدولو بشكؿ عاـ, فقد تخوؼ آخروف مف القوؿ باليويات المتعدده لخشيو التفتت 

في اليويو  ور تمؾ اليوياتظحلتعدد اليويات ليس مف أجؿ الضماف بالقوؿ الى واالنقساـ, وىناؾ مف ذىب 
نما مف أجؿ تحقيؽ المصالح ليويتو فقط, وال ييميـ سواء وجدت ىويو رئيسيو تشمؿ ىذه وا الوطنيو الجامعو.
االمر الذي متناسيف إف القوؿ بحضػور اليويات الفرعيو, يأتي لمحاولو تشكيؿ ىويو رئيسو,  .اليويات أـ لـ ال

. فيذه اليويات تعمو (ٔ)العراؽ عمى وفؽ اليويات المتعددهفي قدـ صوره مشوىو عف األنموذج الذي عمؿ بو 
فأريد  عمى االنتماء لمدولو وادت لتغييب المواطنو , كذلؾ خمقت حواجز سميكو بينيا لدرجو يصعب تجاوزىا .

ليا بفعؿ العوامؿ الداخميو والخارجيو أف تكوف رمز لمتعارض والتناقض والتنافر لتعيؽ تأسيس اليويو السياسيو 
تسعو لمرد عمى حاجات بناء الدولو ولتسير السمطو الحديثو بمواجيو الفاعمو ألي مرجعيو سياسيو مقنعو وم

 ىذا التنافر كوسيمو لتجاوزه.
نبلحظ مما سبؽ اف اليويو الوطنيو العراقيو تعاني مف أزمو بنيويو شاممو, ىذه االزمو متعدده األبعاد. قد 

لـ تكف فأزمو اليويو الوقت الحاضر. نشوء لمدولو العراقيو الحديثو وحتى ال بدءًا مفاتخذت الطابع التراكمي 
 وانما مف االفتقار لمدوافع الوطنيو  تعدد الوالءاتال مف ناتجو مف تعدد الجماعات بداخؿ المجتمع العراقي, و 

 ألنوفيذه الجماعات ال ترتبط بجماعو وطنيو واحده. مما جعميا تنعكس بصوره سمبيو عمى المجتمع العراقي 
مت اليويات الفرعيو مع اليويو الوطنيو دفاذا تصا .جاـ بيف الجماعات الوطنيويعاني مف عدـ تحقيؽ االنس

تشوه وتضعؼ اليويو المؤسسيو ال ىنا تكمف المشكمو واالزمو فاليويات المتعدده فالغمبو لميويو الفرعيو. 
ىويو وتسبب امكانيو بناء نعكس عمى اما وىو ىذه المكونات سوى لغو الييمنو. اال عندما ال تفيـ  والمركزيو

ازمو بداخؿ المجتمع. كما اف ىذه االزمو ليست مقتصره عمى سياسات القمع والييمنو الداخميو فحسب بقدر 
لذا يمكف تحديد عناصر ازمو اليويو الوطنيو في  ما تتعمؽ بالتدخبلت الدوليو واالقميميو بالشأف العراقي.

 المجتمع العراقي بالنقاط االتيو: 
 لثقافو السياسيو الوطنيو العراقيو غياب ا .1

                                                 

 



تؤثر ثقافو االمو السياسيو في تصرفات المواطنيف والقاده مف خبلؿ النظاـ السياسي بشكؿ مباشر وفاعؿ. 
فيي تعتمد عمى توزيع مف نوع خاص لمتوجيات السياسيو وكذلؾ. مجموعو القيـ والمشاعر والمعمومات 

ؾ الحاضره والمستقبميو. لذا فمف المفيد تطوير خارطو لمبلمح الميمو والميارات وما تولده مف فيـ دوافع السمو 
. فالثقافو (ٔ)التي يجب اف تميز الثقافو السياسيو. باإلضافو لخارطو المقابمو لتركيبتو البنيويو ووظائفيا

ؿ فيو "المحيط الفكري والعقمي الذي تتشكالسياسيو باعتبارىا المجاؿ العاـ لموعي الفردي والمجتمعي تمثؿ 
, او ىي معرفو معتقدات وقيـ االفراد والمجتمعات مف خبللوالسياسو ويتـ تفسيرىا والحكـ عمييا ايضًا 

 . (ٕ)ومواقفيـ تجاه الحكومو والسياسو"
, او لمطبقو السياسيو باألعـ االغمب بحكـ طبيعو لممجتمعال يمكف تحديد ثقافو سياسيو واحده في العراؽ 

العراؽ منذ تأسيس الدولو السابقو في و المراحؿ السياسيو تفرز اي المختمؼ الذي التراكـ الثقافي المجتمع
في الحكـ  فأنظمو .ثقافو سياسيو ياأفرزت معطيات سياسيو اكثر منبؿ عديده.  روفالعراقيو بؿ وقبؿ ذلؾ بق

القوانيف ب العراؽفي الحكـ . كما لـ تمتـز انظمو (ٖ)العراؽ قد اسست عمى ركائز طبقيو حاكمو واخرى محكومو
وآرائو ايضًا ونظرياتو وافكاره  ((سيكولوجيو الحاكـ))والقوانيف والمقررات الدستوريو, او حتى بوالموازيف المحدده 

فغالبًا ما يكوف قرار الحاكـ مبني عمى امبلءات الخارج ومصالح  االرتجاليو في اغمب االحياف. ومقرراتو
 . (ٗ)لمواطف العراقي ومكونات الشعب العراقيااطع مع مصالح الغرب وكذلؾ الدوؿ الطائفيو التي تتق

قبميو وكذلؾ ثقافو العنؼ السياسي والفساد والطائفيو ال يو ىيلعراقالثقافو السياسيو اابرز خصائص اف 
ؤدي لضعؼ الوالء لموطف واالتجاه نحو فيو التي تضعؼ الثقافو السياسيو ليكوف اىـ مؤشرات . (٘)والفوضى

ليست سياسيو فحسب, بؿ انيا مشكمو اجتماعيو تنبع اليـو العراؽ في . فالمشكمو والفئويو خاصوالمصالح ال
زاميـ باليويات تالفضبل عف . وقوانينيا الدولواحتراـ انظمو بحكاما ومحكوميف مف عدـ التزاـ العراقييف 

 :(ٙ)الوعي بالثقافيو الوطنيو بما يميلذا تتمثؿ التحديات التي تعوؽ نضج الفرعيو االثنيو والدينيو والطائفيو. 
  الغمو والتطرؼ بالمطالب عمى اساس انيا حقوؽ وطنيو نتيجو لسنوات التيميش والتعصب والحرماف

خبلؿ فتره حكـ النظاـ الدكتاتوري  التي قد مر بيا المجتمع العراقي بالتجربو السياسيو/االجتماعيو
 .ٖٕٓٓلغايو  ٜٜٚٔمف العاـ  السابؽ والتي امتدت

                                                 

 

 

 

 

 

 



  برزت وتعمقت المفاىيـ االجتماعيو باألساس بالدوافع السياسيو وقد زادت مف النزعو نحو العصبيو
 .((وغيرىا –التبعيو ))والقبميو والعنصريو التي تنتيؾ وتخترؽ الثقافو الوطنيو مثؿ 

 بو  النزوع الى التطرؼ بالتعدديو مما ادى ألطروحات تدعو لتقسيـ المجتمع, والذي ممكف اف تنزلؽ
 نحو الياويو والفرقو واالنقساـ وتستأصؿ وحده المجتمع.

 .تحويؿ النزاع والصراع الفكري لصراع جسدي عنيؼ دموي 

  ووالكتل السياسي هوالصراع بين القاد والثق وازم .2
ظير الصراع بيف المكونات االجتماعيو في المجتمع العراقي الى العمف مع انييار الدولو باالحتبلؿ االمريكي 
ليا ليأخذ طابعو الديناميكي المأساوي. نظرا لييمنو الثقافو العنيفو عمى مختمؼ توجيات مكونات المجتمع 

افقد الشركاء السياسييف الثقو بنوايا كبل  االمر الذي الخاصو توايديولوجيىويو االخريف بيويو  ؼالعراقي, 
 .(ٔ)منيـ تجاه االخر

ليويو العراقيو ىي "الخطاب الدعائي" مف قبيؿ ايمكف القوؿ إف العقده الرئيسو التي تقؼ بوجو حؿ أزمو لذا 
أنيـ يؤمنوف بالوحده كبل منيـ بيدعي التيارات الدينيو االسبلمويو. اذ بعض الساسو العراقييف, وال سيما ممثمو 

الوطنيو وانيـ يعادوف الطائفيو ويريدوف الشراكو الحقيقيو, ويفضموا أف يعرفوا عف أنفسيـ عف أنيـ عراقيوف 
النزعو »عظـ مف ىؤالء السياسييف يتراجعوف عف تمؾ االالقسـ قبؿ أف يكونوا ليذه الطائفو أو تمؾ. لكف 

 .(ٕ)يواجيونيامع أبسط االختبار لممصداقيو التي « الوطنيو
عبر عنو بالسعي الى الذي ي .التاريخي اامتدادى اأزمو الخبلؼ ىي أزمو ثقو بيف اطراؼ الصراع ليلتكوف  

أزالو الحيؼ والظمـ مف احد الجوانب والحفاظ عمى االمتيازات والغنائـ والمكتسبات لمجانب األخر, فمف ثـ ىو 
ذا ي مثؿ ىطبيعو الحكومو الجديده, فلذا كانت , كاسبوتحقيؽ الم خبلؼ يدور حوؿ األحقيو لتسنـ السمطو

. عمى تراكمات ماضي االضطياد السياسي والطائفي لشريحو كبيره مف الشعب العراقي تالمشيد قد بني
كاف مف الطبيعي أف . لقد ٖٕٓٓ/ٗ/ٜفي  شكمت الحقًا إحدى أىـ الديناميكيات لمنزاع السياسي بعد التغير

 .(ٖ)المحافظو التي تسعى الى الحفاظ عمى االمتيازات السمطو والنفوذ أو أعادتياتوجيات القوى مع تصطدـ 
االجتماعي فضبل عف تشظي الالذي تمثؿ ب. ٖٕٓٓىذا السموؾ السياسي ىو الواقع بعد مف نتائج مثؿ كاف 

تسيس اليويات الخاصو, بالعمؿ عمى اإلثنيات والطوائؼ والقوميات والمجوء الى ىويو اليويو الوطنيو تشظي 

                                                 

 

 

 



بلثو كتؿ أساسيو قد اتسمت الى عناصرىا الرئيسيو. تمثمت في ثالمجتمع العراقي مكونات تحمؿ التي ادت الى 
 .(ٔ)بطابع الصراع والخبلؼ "سياسيًا فكريًا ثقافيًا وقيميًا" وتبايف الرؤى حوؿ بناء الدولو العبلقو بينيا 

و فيو تشبث السياسي وعامارسو الجمما تجراء مف اف اليويو العراقيو قد تعرضت لمتشويو  لنستنتج مما سبؽ
اليويو الوطنيو لدى الفرد العراقي ال تنبع مف االفراد ذواتيـ باليويات الفرعيو عمى حساب اليويو الوطنيو. ف

مف ادوار ال والنخب مف خبلؿ ما تمارسو الدولو اف لـ يتـ غرسيا بشكؿ واعي مخطط بالشكؿ التمقائي, 
قسري لمختمؼ الشعب العراقي عمميات صير ودمج تقوـ عمى اقصائيو او قوميو  أيديولوجيبأيو مؤطره تكوف 

الصراعات الطائفيو قد ادت لغياب في الحد مف القانوف دور ضعؼ بما يؤدي الى االثنيو والدينيو والمذىبيو. 
ثار اآل مف الء واالنتماء الى اليويو الوطنيو العراقيوضعؼ الو ذلؾ مف يترتب عمى وما  اليويو الوطنيو.

 :(ٕ)سمبيو يمكف اجماليا بما يأتيال
 .شيوع الثقافو الطائفيو والمذىبيو بكؿ االبعاد وآثارىا داخؿ مؤسسات الدولو والمجتمع 
 .ىيمنو الثقافو االقميميو عند غالبيو االفراد بالمجتمع العراقي وانحسار دائره الشعور الوطني 
 .طغياف الشعور القبمي والعشائري عمى الوجود لكياف الدولو لدى غالبيو المجتمع العراقي 
 .انييار المنظومو القيميو لدى الشباب وكذلؾ ىيمنو الشعور بالقمؽ واليأس والغربو 
 .ضعؼ الشعور الوطني باتجاه مؤسسات الدولو وانييار ثقو المواطف بيا 
 .تبلشي اليويو الوطنيو 

وحتى الوقت الحاضر انيا تكمف  ٕٜٔٔنا القوؿ بأف أزمو الدولو العراقيو منذ قياميا في العاـ وعميو, يمكن
صير لجميع المكونات المختمفو لمشعب العراقي سواء اكانت دينيو او طائفيو البعدـ الوجود لدولو قادره عمى 

 .(ٖ)ىي اليويو الوطنيو و  كو,, ممثمو لميويو العراقيو المشتر ()او لغويو في بودقو واحده )بوتقو الصير(
 

     
 

 وانغٍبعٍ وانحؼذدٌ وادلجحث انثبنً: اصي
  وانغٍبعٍ وانحؼذدٌ واصي 

                                                 

 

 

 
 



انعكست سمبيًا عمى فيمو لمتعدديو  أىميو خاصو لفكر السياسي العربيفي ا والسياسي والسمط وأزماكتسب 
نات تفاعمت خارج اإلطار العقبلني. مكو ل يجوالوطف العربي ىي نتب والسياسي والسمط وإف أزمف. السياسيو

بالجمود  تتسما تو التيسمات ىوي. حدد ثقافيوالديني الموروث المف  والمرجعي ولمكونات الفكريتأثر كثيرا با
فاف مجيئ خرى األ وجياما مف ال, مف جيومقومات التطور )التراث(. لتفقد بالتالي  مماضيلواالنشداد 

مكوف ا. فالمعياالنظمو لطبيعو تعاطي نتيجو  وؤلزملآخر  عنصراؼ اضاالفكري والقانوني  "المكوف الحداثي 
االعتماد عمى بمع ىذا المكوف لـ تتعاطى  والعربي ولحالاال اف ا .عقبلنيوال ومنيجياللتبمور  الحداثي نتاج

المزج والتوفيؽ  ومحاول تكوفكي . ل هونتاجاتو الظاىر  تويعمى شكملذا بقي  .المؤسس لو "الجوىر العقبلني"
ىذا فكاف عمميو مزج اضداد ليس اال.  العقبلنيمكوف المع  ونزعت عنو العقبلنييف التراثي الذي مكونالبيف 

بكؿ المزمنو  والسياسي والسمط وأزمالتي انتجت  السياسيو بيف الفكر والممارسو هالذي أنتج الفجو ىو التناقض 
  . (ٔ)وقانونيالو  وسياسيالو  وديمقراطيالتنميو وال أزمات"مف  ومكوناتيا النتائجي

و  او المتخمف وتعرفيا كؿ المجتمعات سواء المتقدمالتي  والميمف الحقائؽ الع اشكاليابكؿ  والتعدديتعد 
عمى الواقع العربي بشكؿ عاـ والمجتمع العراقي  وتركت اثار سمبي و, اال اف ىذه التعدديالف التعدد واقع حاؿ

و بسبب عدـ انتياج ايو سياسات او استراتيجيات يمكف اف تساىـ وبشكؿ مباشر في اف تحيؿ خاص هبصور 
 وبطبيعيتعمؽ بطبيعو التعدديو ذاتيا, ومنيا تقؼ وراء ذلؾ العديد مف العوامؿ: ىذه التعدديو الى تنوع اذ 

باألنظمو ما يتعمؽ فيي. ف,  واخرى تتعمؽ بدور وتأثيرات العامؿ الخارجومع التعددي والسياسي وتعامؿ االنظم
تتفاعؿ فيما التي مف الجماعات  همعقد وعف شبك هىي عبار  والسياسي وفمف المعروؼ اف االنظمالسياسيو 

النظاـ  وتحدد حالالتي  همضادالضغوط الضغوط و صور متعدده مف الىذا التفاعؿ يأخذ بينيا باستمرار 
  .(ٕ)السياسي في وقت معيف

ازمو التعدد التي تتبمور في نمطيو عيش الجماعات بداخمو اذ انيا يتميز المجتمع العراقي بمعاناتو مف 
التجانس واالندماج بنسيجو الداخمي في ضعؼ ولد الالذي تعيش منفصمو بعضيا عف البعض اآلخر. االمر 

و نتيجو السياسات الخاطئو عدـ استقرار بنيتو الداخميو وجعمو يعاني مف خطر دائـ ييدد بتفككمما قاد ل
األطراؼ  بأزمو التعدديو في المجتمع العراقي ىي نفسيا واألطراؼ الفاعماما  .لمحكومات التي تولت ادارتو

عف  والمسؤولو  ,ووالعدال وتحقيؽ األمف والديمقراطيكذلؾ و  ,والسياسي وعف سير العممي والمسؤولالسياسيو 
)االطراؼ  وواإلقميمي ووحتى األطراؼ الدولي العراؽ,في  والسياسي واألزمبالفساد ىي نفسيا اطراؼ  وواجيم

                                                 

 

 



في  والسياسي واألزمتعميؽ ب واطراؼ فاعمايضًا ىي  بصنع السبلـ, وميتمايضًا والتي تكوف الخارجيو( 
 .(ٔ)العراؽ

 :ما يميو بشكل عام فيالسياسي وازمات التنمي وتتمثل
بأزمو اليويو, فيي تتعمؽ بتحقيؽ االتفاؽ حوؿ شرعيو  اف ازمو الشرعيو وثيقو الصمو :والشرعي وأزم -ٔ

ير مف األنظمو كثالفي ف, بناء مؤسسات الدولوجراءات اآليات و  القابضيف عمى السمطو. التي تتحقؽ عبر
مؤسسات  وألنيا تدور حوؿ تحديد ماىي ,ودستوري ومشكم و. تعد األزمحديثو النشأهال السياسيو المعاصره

فضبل  .ياتاختصاصاطبيعو طريقو تشكيميا و ب, و السياسيومف خبلؿ بياف مكونات المؤسسو  .والمركزي والسمط
 والشعبي همدى تجسيدىا لمبدأ السياد. كذلؾ مف الناحيو الدستوريو وبينيا وبيف المؤسسات المحمي والعبلقعف 
 .(ٕ)فلمواطنياالقانوف وضماف حقوؽ وحريات  هسيادلو 

اعتباره يمكف سياسي, وبالتالي النظاـ العدـ رضا المواطنيف عف  هبظاىر يتعمؽ جانب اخر مف االزمو 
 ومنيا ما يتعمؽ بطبيع. أعبله ومقناعمسالو وصوؿ المواطنيف لبعوامؿ  هتمعب عداذ نظاـ غير شرعي. 

 .احتراـ السمطو السياسيو لمدستورمدى  لذلؾالحكومو لمسؤولياتيا تجاه الشعب, يضاؼ  مدى تحمؿبو  والسمط
, إسكات المعارضوايضًا محاوالت , و اىره غياب التداوؿ السممي لمسمطوظتتولد ف ال يحتـر الدستور حيف

وفرض  هبالقو  واالستحواذ عمى السمط. باإلضافو الى (ٖ)ووغير نزيي همزور  وتنظيـ انتخابات شكميلوالمجوء 
أوؿ عيدىا لـ تكف سوى ب وسمط الف كؿجديد لممجتمع,  تنظيـفرض ذلؾ يعني  .جديدالسياسي النظاـ ال

تحاوؿ بكؿ الطرؽ المتاحو بغض النظر عف مشروعيو ىذه الطرؽ تثبيت نفسيا عمى  واقعالمر األ وسمط
تتطابؽ قيميا مع ر نفسيا بأف تقدـ برنامج عمميا, و يعمييا تطو فلكي تثبت وتستمر المدى البعيد. في حيف انو 

السمطو عمى ثقو  متحص, فإف وثقتو بيا لمجتمعفراد اأمف قبؿ  وموافقالبذلؾ تناؿ  ,الشعب ومبادئوقيـ 
اال اف افتقارىا ليذا المبدأ  .(ٗ)سمطو القانوف أي تصبح شرعيولاألمر الواقع  وتتحوؿ مف سمطالشعب, ف

 االخير يعمؿ عمى خمؽ عنصر جديد يضاؼ الى عناصر االزمو السابقو وىو ازمو المشاركو.
ع الحراؾ بإفساح المجاؿ ودفتنتج مف دور التحديث السياسي  والمشارك وازم اف :والمشارك وأزم  -ٕ

ناء العبلقو بيف الحاكـ ب هعادىذا االمر إليؤدي  لشرائح اجتماعيو جديده. والسياسي ولمشاركااالجتماعي نحو 
لمحفاظ عمى مكانتيا ومصالحيا بالدرجو الحكـ فأنيا ستعمؿ  هسدتمسؾ بالتي  هلمصفو  واما بالنسبو . والمحكوـ

                                                 

 

 

 

 



مف اجؿ الحفاظ عمى الوضع القائـ  ووالقانوني ومف الضوابط السياسي ووضع مجموعالساس. عف طريؽ ا
اعاده  هضرور لالمصالح يدفع المحكوميف بىذا التعارض  بتحديد امكانيو الحراؾ في اضيؽ نطاؽ ممكف.

تمثيؿ عمؿ عمى كي تل ويساريدينيو او  بغالب االحياف احزاب, تكوف بشكؿ احزاب سياسيوتنظيـ انفسيـ 
أف يكوف بعندما يتـ إبعاد المواطنيف  وزمأل المشاركو تتحوؿل .(ٔ)والسياسي وممشارككغايو ل والفئات المحروم

مف  بما يحرميـ فعميا  االنتخاباتب والشكمي والمشاركواقتصار دورىـ عمى , الحياه العامو لمبمدبليـ دور 
في ايدي النخبو التي ستعمؿ في ىذه الحالو لمسمطو  اً ما داـ ىناؾ تركيز  .والسياسي هالحياب وجديال ومساىمال

 .اترأي األقميلغمبيو البرلمانيو وعدـ االىتماـ ؿ األيمف قب والتشريعي ومسمطلدور التيميش عمى 
جميع للنظاـ السياسي عمى التوغؿ والنفاذ اقابميو  وا قدرهعدـ بتمثؿ ىذه األزمو  :التغمغل وأزم  -3

فييا. كذلؾ  مع المجتمع والمواطنيف اصؿالتو  وصعوبلما يؤدي  ذاى. فرض سيطرتياوبالتالي  الدولومناطؽ 
ألنيا تمثؿ عجز اذ يعد ىذا النوع مف االزمو مف اخطر انواعيا . الحكومو ومشاريعيا عدـ استفادتيـ مف

 .(ٕ)وحياتيـ اليوميبالمواطنيف مع االحتكاؾ  واكافو مناطؽ الدولو بعف الوجود  يالنظاـ السياس
عادؿ لمموارد والثروات التوزيع عمى البقابميو النظاـ السياسي  وألزمتتعمؽ ىذه ا :التوزيع وأزم  -ٗ

و األمف, التعميـ, الثقافو, الخدمات الصحيو واالجتماعي)) "ووغير المادي ولمادي"ا والخدمات واالمتيازات
الحرماف )) وواالقتصادي ((الصراع الطبقي))اي  الطبقيواالمر الذي يؤدي حتما الى نمط مف . ((وغيرىا

, وخمؽ األزمالتي تمعب دورىا في اعاده  ((ووفقداف الشفافي والفساد واستغبلؿ السمط)) ووالسياسي ((االقتصادي
ففي اذ ال تعني مشكمو التوزيع فقط بتوزيع عوائد التنميو وانما ايضًا تتعداىا الى توزيع اعباء التنميو ذاتيا. 

تمؾ االزمو يمتقي عمـ السياسيو مع عمـ االقتصاد وتثور مشكمو المعايير التي ينبغي االعتماد عمييا بتحقيؽ 
 .(ٖ)ىذا التوزيع

مدمره إذا لـ و  هخطير لتكوف نتائجيا خرى, ألأزمو كؿ تؤدي مترابطو ترابطا حتميا اذ  اعبله ىذه األزمات
 : (ٗ)التي تكوف عمى مستوييف ىماو ستقرار السياسي مزمنو لبلتيا تباعا فأنيا ستولد ازمو عالجيتـ م

                                                 

 

 

 

 



 وإقامقدرتيا عمى مف حيث  وبناء الدول وبعممينتائج ىذه االزمو تعمؽ ت ككل: ومستوى الدولعمى  . أ
 .المواطنيف و وبيفما بين وصؿالتكوف حمقو نظاـ السياسي لحقؽ أىداؼ الأف ت تستطيع وفعال ومؤسسات قوي

مستوى حتما عمى يؤثر كاف سشكؿ اي ب وضعؼ مؤسسات الدولاف  السياسي: مستوى النظامعمى   . ب
  منظاـ السياسي .لستقرار الابالتالي داء و األ

ترتبط االزمات في كثير مف االحياف ببعضيا البعض االخر بتتابعيو تعطييا سمو السببيو. اذ تعمؿ 
االزمات مف حيث اىميتيا ومف حيث الظروؼ الخاصو بكؿ مجتمع مف المجتمعات عمى اعاده ترتيب 

الترتيب الزمني لظيورىا فضبل عف اعتماد كبل منيا في نشوئو عمى سابقو. كما يمكف ليذه االزمات اف 
تظير بوقت واحد وفي مجتمع واحد, لذلؾ فأف ظيور االحزاب السياسيو وتعددىا يكوف مرىونًا بمدى قوه 

 .(ٔ)تأثير كؿ ازمو عمى افراد المجتمع
قد تعرض لبلنقساـ ألنو عمى المستوى السياسي,  ووخاص ويعيش اوضاع صعب يالعراقمجتمع الاف 

فقد ساىمت   واالستقبلؿ, هالتفكؾ عمى مستوى السياداالمر الذي قاد الى عمى المستوى الشعبي و )التقسيـ( 
حمفاء لمصالحيـ ضد في خمؽ ازمو التعدديو السياسيو التي تحولت بيا االحزاب المتعدده الى االزمات اعبله 

 المصالح االجتماعيو العامو شكمت اىـ عوامؿ ازمو االجتماع السياسي العراقي ىي:
 هانٌاحذ وانغه واًالً: جٌافمٍ

مف المفاىيـ الجديده باالستخداـ السياسي, اذ تـ تداوؿ ىذا المفيـو مف قبؿ يعد مفيوـ السمو الواحده 
, ويتـ بموجب السمو الواحده اتخاذ حزمو ٖٕٓٓالسياسييف العراقييف بالتجربو الديمقراطيو في العراؽ بعد عاـ 

ا الذي يشكؿ اي مجموعو مف القرارات دفعو واحده وبوقت واحد مف قبؿ الكتؿ البرلمانيو المسيطره بمجموعي
في اغمب االحياف اغمبيو الثمثيف فاكثر. اذ ال يسمح ألي طرؼ مف االطراؼ بتأخير اي مف ىذه القرارات او 
معارضتيا. خوؼ مف النقص او عدـ التصويت عمى ما تـ االتفاؽ عميو مف قبؿ احد االطراؼ خاصو بعد 

ئده لكؿ فئو مف الفئات المكونو لمنظاـ السياسي ضماف حقو بقرار آخر قد اتخذ قبمو. اف القرارات ىذه فييا الفا
)الكتؿ(. اذ يتـ بموجب السمو الواحده ربط عده قضايا معًا وحميا بالتزامف, اي عبر التنازالت المتبادلو او 
المصالح المتبادلو ليذه الكتؿ دوف سائر ابناء المجتمع. الف كؿ طرؼ يضمر حالو مف عدـ الثقو باألطراؼ 

التفاؽ بيف االطراؼ بعيدا عف اراده المواطنيف ومصمحو المجتمع اي مف اجؿ تحقيؽ المصالح ليتـ ا األخرى.
 الخاصو ليـ.

                                                 

 



شكمت ىذه الحالو ازمو التوافقيو بداخؿ النظاـ السياسي العراقي فقد ادى الى تشكيؿ حكومو محاصصو, , 
ف التوافقيات في المجتمعات ذات اال اف السمو الواحده ال تعنى بتشكيؿ االئتبلفات لذا يسيـ ىذا النوع م

االنقسامات الحاده كالمجتمع العراقي. االمر الذي جعؿ مف التوافقيو اداه لقتؿ المفاىيـ السياسيو لمديمقراطيو 
"كالمعارضو السياسيو واالغمبيو السياسيو واالقميو السياسيو", فيي تحدث تداخؿ بيف السمطو والمعارضو مما 

ياسي وشؿ قدره الحكومو عمى الحركو وكذلؾ قدرتيا عمى االستجابو لمطالب يقود لعدـ االستقرار الس
المواطنيف نتيجو لظيور قنوات متعدده تعيؽ عمميو تحقيؽ التعاوف بيف مختمؼ القوى السياسيو المنضويو في 

 .(ٔ)ائتبلؼ واحد
نظاـ اشبو بالكسيح ألنو فارتكاز النظاـ السياسي العراقي عمى "التوافقيو السياسيو المكوناتيو" جعمت منو 

ارتكز عمى اسس خاطئو افضت لنظاـ عاجز ومكبؿ, فقد يتمكف النظاـ "التوافقي المكوناتي" مف اف يحكـ 
العمميو السياسيو طواؿ الفتره الماضيو اال انو لـ يتمكف مف تحقيؽ أي مف المطامح االجتماعيو لتكوف النتيجو 

ح المكوف العراقي حاضر, والمواطنو العراقيو غائبو, وكذلؾ انعدـ تجاوز االستحقاؽ الدستوري لممواطنو. ليصب
معيار تكافؤ الفرص فكاف المكوف بداًل مف الكفاءه والنزاىو. باإلضافو لتوفير الحمايو بدؿ مف المواطف 
والوطف. اذ حكمت مفرده المكوف بالمحاصصو وبالوالء الحزبي, فنتيجو لذلؾ تبمورت الطائفيو واالثنيو لتصبح 
اساس ببناء الدولو العراقيو الجديده, وولدت ىذه العمميو الفساد السياسي الذي انتج بدوره الفساد االداري 

 .(ٕ)والمالي الذي نخر جسد الدولو العراقيو
الى آليو مثيره لمجدؿ في الحياه السياسيو لصنع  ٖٕٓٓعاـ التحوؿ لجأت القوى السياسيو في العراؽ بعد 

عمى حساب الضيقو لمنافع اتبادؿ لمساومات وصفقات و  عففي الغالب  ينتجافؽ" الذي القرار أال وىي "التو 
 أدى الى ظيور آليو جديده في إقرار القوانيف ىي آليو " السمو الواحده" المثيره لمجدؿ. فقد المصمحو العامو

يره لمفترات التشريعيو حيث تمجأ القوى السياسيو عمدًا الى تأجيؿ البت في مشاريع القوانيف الى المراحؿ االخ
 لمعمؿ بيذه اآلليو بدعوى ضيؽ الوقت. فيتـ تمرير قوانيف تراعي مصالح تمؾ القوى والشرائح التي تمثميا دوف

المصالح العامو. اما السبب وراء التصويت عمى قوانيف السمو الواحده فيو ازمو الثقو بيف االحزاب والكتؿ 
مقايضات وتنازالت تضعؼ القوانيف وبنفس الوقت تفرغيا مف تتضمف  السياسيو , "فالسمو الواحده دائمًا ما

 ."محتواىا وتضمنيا مواد يكوف ضررىا اكثر مف فائدتيا
إذ أصبح شرط التوافؽ  ,وموأماـ أداء الحك لسياسيو والخبلفات عائؽ ومانعأصبحت التوافقات اوعميو ف

قد  والمحاصص وذلؾ آليل وفاأضو, والتشريعي والسياسي اتمجمس النواب معطؿ لمقرار في تطبيؽ الديمقراطيو ب
 .لسياسيو العراقيوا هجميع أنحاء الحيابتعطيؿ الدور الرقابي  نموذج التوافقي مف أىـ اسباب أصبحت حسب ال

                                                 

 

 



أف االختبلفات حوؿ بعض القضايا التي تكوف محؿ خبلؼ بيف الكتؿ السياسيو مف اجؿ الوصوؿ      
لعمؿ عمى وضع الحموؿ لتمؾ القضايا امرا عسيرا عف طريؽ تقديـ التنازالت المتبادلو. الى التوافؽ جعؿ مف ا

احيانًا يطمؽ عمييا "اسموب الحزمو الواحده" مقابؿ اصوات "السمو الواحده", فمف ابرز الموضوعات التي يتـ 
ء مقابؿ وزاراتيـ( بعد تمريرىا بسمو واحده ىو مسألو اختيار )الرئاسات الثبلث( او تكويف الحكومات )الوزرا

 . (ٔ)االتفاقات الكبيره بيف الكتؿ السياسيو لتكوينيا
اف التوافؽ السياسي بداخؿ العمميو السياسيو يشيد تعثرًا ممحوظًا انعكس بصوره سمبيو عمى الحراؾ لذا     

فالتوافؽ عمى القرارات . (ٕ)السياسي الذي شمؿ "الديمقراطيو التعدديو والتوافقيو وحكومو الوحده والمشاركو"
المصيريو يتـ ذلؾ خارج اطار الحكومو او حتى البرلماف ذاتو اذ غالبا ما تكوف الحكومو في العاده جزء مف 
الصفقو الشاممو بيف ىذه القوى. فاف االلتزاـ بمبدأ االتفاؽ الشامؿ ىو القاعده االساسيو لبناء السمطو, حيث 

ؿ مف خارج النص القانوني, طالما اف ىذه االطراؼ المعينو ترى مصالحيا انو باإلمكاف ممارسو الفيتو المتباد
الخاصو مف خبلؿ تحقؽ المصالح المشتركو لكؿ االطراؼ عبر التسويو التي ترضي الجميع. بالمقابؿ فاف 
غياب المصالح المشتركو ولو اوجدت القواعد الدستوريو والقانونيو سيدفع ىذا باتجاه تعطيؿ عمؿ النظاـ 

 .(ٖ)تجاه االطراؼ نحو االنفصاؿوبا
 وادلؤعغبت ًصشاػبت اننخت انغٍبعٍ وثبنًٍب: شخصن

ف دولو المؤسسات ليست مؤسسات إف .شخصنو المؤسساتاليوـ بعمميو في العراؽ تتبمور ازمو التعدديو 
ما ىو بيف " فاصؿال حدتقوـ بوضع الالتي  والمؤسساتي ومف التفكير والذىني اً قبؿ ذلؾ نمطانيا , بؿ فقط

االطر ما  ووتجاوزت ىيمن ولمجتمعات التي استوعبت الحداث"ايضًا تجعؿ اوىي , "مؤسساتي وما ىو شخصي
قدمو ىي مجتمعات المجتمعات المتف, مجتمع مؤسسات" والعرؽ ووالطائف هوالعشير  ومثؿ العائم وقبؿ الحديث

األساس بتقـو  وطر تنظيميألكؿ شيء مشدود بؿ ليست ىناؾ عشوائيات متحكمو, و , تحكميا المؤسسات
كؿ الحقوؿ بىنالؾ تنافس اف , حيث القدره عمى المنافسوايضًا و  هوالكفاء ووالعقبلني وعمى المصمح

يتصالح مع التطور اف انغبلقات التفكير التقميدي و تجاوز األقدر عمى النجاح الذي يمكنو اف , و والمجاالت
 .(ٗ)عمى التصور يتطور كاف عص لمبشريوتنتج التي  والخبلق ووالذىني

 هلمفشؿ واالنسدادات التي تواجو إعاد اً إضافي كعامؿنفسيا تفرض  والمفرط والشخصن فأفوفي العراؽ 
يبدو أحيانا إف مف بؿ . الطائفي والقومي والجيوي غير كافي بمدولو ومؤسساتيا, واف االستقطالبناء ال

                                                 

 

 

 

 



تبرز و السياسو ونشاطات الدولو المختمفو, معترؾ بلخوض عند ا والشخصي هاألجند ىذه العسير التجرد مف
جاه األصؿ الحقيقي تبوسع يغطي خجؿ المتصارعيف ابثوب  لصراعات الشخصيو عمى السطح متمبسوا

بصوره تفقد محتواىا التنظيمي و ه رىينو التطمع الشخصي لمديرييا أحياف كثير بتغدو المؤسسات فلصراعاتيـ, 
ه والمتحرؾ يضعؼ قدر ىذا الصراع المستداـ و , لعبو الصراع عمى الكراسيوتغدو جزء مف تدريجيو 

طرفي الصراع الخساره المباشره لمطرؼ الثاني, ويعبر .(ٔ)ستراتيجيالا فؽباألالمؤسسات عمى الرسوخ والتحرؾ 
 .    (ٕ)عنو "بالمعبو الصفريو", فقد يتخذ الصراع مديات مدمره بحاؿ تجاىؿ اىداؼ احد االطراؼ المتصارعو

منيا واف اف يتخمص ع المجتمع بتداعيات اجتماعيو عده لـ يستطاالنقساـ السياسي تسبب وعميو , ف     
" بيف العراقييف. فتغذي قوى االصؿ التاريخي لمشرخ االجتماعي" حد ذاتو غير معافى مفبكاف المجتمع 

السمطو الشرخ االجتماعي بالشكؿ الدوري عبر الحديث عف النوع الفئوي. وكذلؾ عف مجازر النظاـ السابؽ 
تحت الدوافع الفئويو. ويتـ ذلؾ كمو عبر تكريس االعبلـ والخطاب السياسي الفئوي الذي يشجع عمى 

ترسيخ لموف الفئوي المحدد عمى عده مناطؽ مف  االستقطاب المجتمعي الفئوي. يضاؼ لذلؾ ما حدث مف
العراؽ. فاف الحكومو والقوى السياسيو تخاطب مواطنييا عمى حساب الفئو بالتعيينات وبتوزيع االمتيازات 
وبتوزيع الخدمات عمى ارض الواقع بشكؿ عممي. فاف االنقسامات السياسيو ىذه ادت لصراعات بيف الفئات 

 .(ٖ)يالمختمفو بالمجتمع العراق
والصراعات ىذه تكوف مستنده عمى االسس والقواعد الطائفيو والعرقيو, بذلؾ فأف الصراعات ىذه تعطي  

, وكذلؾ ىذه الصراعات تؤدي مفيـو مشوه لمتعدديو السياسيو وتؤدي النتشار الفوضى السياسيو واالضطرابات
, ولتحقيؽ المصالح واالىداؼ المجتمع بأكممو ووليس لمصراع السممي مف اجؿ خدم هوالعداو  ولمخصوم

والتي ال تنفؾ مف تبادؿ  و,التوتر واالحتقاف السياسي بيف الكتؿ النيابي و. فقد ساىمت بتعميؽ حال(ٗ)والعام
 التي تمثميا. وضدىا وكذلؾ ضد الطائفي والتيـ حوؿ التصرفات التي تعدىا موجي

   وانغٍبعٍ واننظبو احلضثً ً غٍبة دًس ادلؼبسض وثبنثًب: ضؼف فبػهٍ
ىا ابمعن وبالمعارض, فيقصد ليا معنياف االوؿ عضوي )شكمي ( واالخر مادي )موضوعي( و"المعارض

القوى والييئات التي تراقب عمؿ الحكومو وخططيا, وقد تكوف ضمف اىدافيا الحموؿ محميا, سواء  الشكمي
او الموضوعي فتعني  بمعناىا المادي والمعارض وكمماكاف عف طريؽ الفوز في االنتخابات او غيره. اما 

الفعاليات واالنشطو المتمثمو بانتقاد الحكومو ومراقبو خططيا وانشطتيا , ويكوف ذلؾ مف قبؿ القوى والييئات 

                                                 

 

 

 

 



التي تمثؿ المعارضو )العضويو( , وقد يكوف مف قبؿ فئات وشخصيات مف داخؿ الحكومو نفسيا خاصو اذا 
يفو الحقيقيو لممعارضو  تعني "الزاـ الحكومو الحاضره مسؤوليو تقديـ التقارير . فالوظ(ٔ)كانت حكومو ائتبلفيو"

مف خبلؿ االستماع لتجارب جميور ناخبييـ, واف يكونوا مطمعيف عمى المعمومات الكافيو بواسطو الدالئؿ, 
 .(ٕ)بغرض دعـ السياسات العامو الحاليو او المخططو او مساءلتيا"

السميمو طرفاف, االوؿ يشكؿ االغمبيو السياسيو ويكوف ىو المسؤوؿ عف تشكيؿ  يتكوف بالسياقات البرلمانيو
الحكومو, والثاني يأخذ دور المعارضو لمراقبو الحكومو وأدائيا بشكؿ ايجابي, فيكوف لممعارضو رؤيو واضحو 

ال بوجود إلداره الدولو عف طريؽ افتراض الصراع االيجابي إلداره الدولو. فبل يمكف اف تستقيـ الدولو ا
 .(ٖ)معارضو قويو قادره عمى كشؼ االداء لمقوى المتحاصصو داخؿ الحكومو

ومف ضمنيا الوطف العربي تقضي عمى الحريات والحقوؽ لؤلفراد,  والحكـ بالدوؿ النامي واف معظـ انظم
االجتماع, وايضًا ال  والرأي وحري وأنيا ال تقر بحريو, كما لمرقاب والفردي ووانيا تخضع كؿ انواع االنشط

يعني ذلؾ  والفاعم والسياسي وفأف غياب المعارضبالتالي . (ٗ)وبداخؿ الدول وحقيقي وتسمح بوجود معارض
, فالقرار السياسي يأتي تحقيقًا عمى المستوى الحزب او الشعب , سواء أكانت والسياسي وغياب المشارك

صنع القرار وكذلؾ تعبير  و, فيذا انعكاس الزمو السمميؿ السمطالحاكـ ودواـ بقائو وينفي مبدأ تداو  ولمصمح
 . (٘)والسياسي والسمط وعف ازم

فالمعارضو السياسيو بالوطف العربي بصوره عامو غائبو او ضعيفو, وكذلؾ متيمو بضعؼ الوالء واالنتماء 
وايضًا ينظر الييا بالبعض مف المجتمعات العربيو عمى انيا منسمخو عف منظومات القيـ الدينيو والثقافيو 

ب خبرات انسانيو ليس بيا ثوابت وايضًا خارجو عف طاعو ولي االمر, فمـ يتـ النظر الييا عمى انيا تجار 
مقدسو, عرفت التطور بتجارب النظـ الديمقراطيو, اف وتطورىا وارد بتجارب المعارضو بالفكر السياسي. فأف 
ازمو المعارضو تكمف بكونيا نشأت بمعظـ الدوؿ العربيو كيبو مف السمطو, فيي ليست تعبير عفوي عف 

العربي, فمذا يجب اف تمارس المعارضو نشاطاتيا بالقدر المحدد تفاعؿ مجتمعي لو الثقؿ السياسي بالمجتمع 
ليا مف السمطات التي اوجدتيا, واف ذلؾ يعني اف النظـ العربيو ليست جاده باإلصبلح والقضاء عمى الفساد, 
 والتمسؾ بالنظاـ الديمقراطي القائـ عمى االنتخابات الحره وتداوؿ السمطو, وما زالت تنظر لؤلحزاب السياسيو

 . (ٙ)عمى انيا جزء مف ىيكمتيا االداريو

                                                 

 

 

 

 

 

 



ففي المجتمع العراقي بوضعنا الراىف ىناؾ "صراع ارادات وليس صراع ادارات", وىناؾ ايضًا تماىي بيف 
دور القوى المعارضو والمشاركو بالحكومو, فأف الواقع السياسي حتى يومنا الحالي يشيد التمكؤ بإداء البرلماف 

دور المعارضو. فاف اغمب المشاكؿ التي تحصؿ بيف القوى السياسيو اسبابيا ىي والحكومو بسبب الغياب ل
 .(ٔ)تقاسـ السمطات وليس لترشيد وبناء الدولو

تتسـ العمميو السياسيو في العراؽ بغياب ثقافو المعارضو فعمى مدار السنوات الفائتو لـ يشيد موقؼ يصرح 
خذه. رغـ خروج العديد مف التظاىرات واالعتصامات بو اسئمو اعتراضيو عمى السياسات والقرارات المت

واالحتجاجات بمختمؼ المدف لتحقيؽ المطالب المشروعو. فالمحسوبيو والمحاصصو وكذلؾ االنتماءات 
الحزبيو ادت لغياب المعارضو البرلمانيو نتج عنيا الفساد بالمؤسسات التشريعيو والتنفيذيو وتصاعدت 

 لديمقراطيو التوافقيو  ادى لغياب دور المعارضو البرلمانيو.مؤشراتو, كذلؾ فاالعتماد عمى ا
 وػهى ادلصبحل انٌعنٍ وساثؼًب: جفضٍم ادلصبحل احلضثٍ

ممبالغو ل, الحياه السياسيوب ولممشارك هدااألبصفتيا  وتيا األساسياتخرج عف ميم والحزبي وتعني أف األنظم
 متيـ مف اجؿ تحقيؽوالمنظمات تسخر األشخاص لخدزاب األح أفبأخرى  هار عبباو القوؿ  تقديس الحزبب

لدى  وممصالح الحزبيلمقياس البالتالي يكوف  ,نفسيا لخدمتيـاف تسخر مف  مصالحيا الحزبيو الضيقو بدؿ
سياسات أف تخفي أىدافيا بقناع مف ىذه تحاوؿ األحزاب واف , خرىالمصالح األكثير مف األحزاب فوؽ كؿ ال

تمثيؿ االراده الشعبيو لتمثيؿ اراده القوى  تحولت مففقد جماعو, تحقيؽ خير اللا مظيرىب والفمسفات الرامي
االقتصاديو والماليو. وقد بات اصحاب الشركات الكبرى اقدر عمى الممارسو لمضغوط عمى الحكومات 

 .(ٕ)واالحزاب
كمو عمى ابناء , فبالتالي انحسب اثر ذلؾ  فاف االحزاب العراقيو جعمت مصالحيا الحزبيو فوؽ كؿ شيء 

الطوائؼ التي تتسمى االحزاب بأسمائيـ, فبل السني قد حظي باالىتماـ مف قبؿ االحزاب السنيو التي انتخبيا 
برغـ سخونو مناطقيـ بتمؾ الفتره, وال الشيعي حصؿ عمى ابسط الحقوؽ التي كاف يأمؿ بيوـ مف االياـ 

 .(ٖ)لسنوات طويمو الحصوؿ عمييا بعد زواؿ حزب البعث الذي كتـ عمى انفاسو
ىكذا فقد انحسرت اىتمامات االحزاب عف المشاكؿ السياسيو وعف االمور العامو, وتقمص دور 
االيديولوجيا والعقائد وارتفع دور المصالح والمنافع الخاصو, فمف ثـ تسنح الفرصو لسيطره الصراعات 

ف ترضي السمطات التي بيدىا والتطاحف والوصوؿ لكرسي الحكـ واالحتفاظ بو, وتحاوؿ في سبيؿ ذلؾ ا

                                                 

 

 

 



.  فالنخب السياسيو تفتقر لمروح (ٔ)مقاليد االمور مما يخرجيا بصوره تامو عف الممارسو الحزبيو الصحيحو
الوطنيو, ألنيا لـ تتصرؼ بكونيا نخبًا عراقيو وانما نخب لممكوف الذي تنتمي اليو مف الناحيو الشكميو, الف 

 كونات بقدر ما حققت مف مكاسب لذاتيا.ىذه النخب لـ تحقؽ مكاسب ليذه الم
  وبسخًٍاالنحًبءات اخلؼٌلبت ادل: خبيغبً 
 أضعاؼب ومصالحيا االستراتيجيلو لممجتمع العراقي  هؤلقطار المجاور لنوايا الب المعوقات الخارجيو تتمثؿ

 واألبحاث األميركيو مراكز مظيرت العديد مف الدراسات لقد ف .والعراقي ووالعممي وواالجتماعي والسياسي والبني
راند  وعف مؤسس هصادر  ودراس"منيا عمى سبيؿ المثاؿ فبارزوف الميركيوف األ وساسالكتبيا التي مقاالت الو 
الثمانينات مف القرف بظيرت التي  وسرائيميالا وخطالتشبو  ويي خطفألميركيو , دعت الى تقسيـ العراؽ, ا

مقاطعات  لثبلثتقسيـ العراؽ الى  ىالذي ناد "عوديد بينوف"دعا الييا الصحفي االسرائيمي والتي المنصـر 
عززه االحتبلؿ االمريكي مف الجنوب. فضبل عما ب وشيعي والوسط والثالثب وسني والشماؿ والثانيب وکردي ىاألول
عمى  وتعد الضغوط األمريكيف, مباشره أو غير مباشربصوره كانت أسواء  واالجتماعي والبني مىتداعيات عال

ا تكريس عبلقاتيبتفكيؾ اواصرىا و بو  والعراقي واالجتماعي والبنيبتناقضات التوليد ب مع العراقي عامؿالمجت
 .(ٕ)توجيات المجتمع  وىيكم هإعادمف اجؿ الطائفيو واالثنيو والعشائريو 

ـ , في الحياه السياسيو والمجتمعيو في العراؽ, ٖٕٓٓباإلضافو الى الدور االيراني الذي تصاعد بعد عاـ
واصبحت ايراف اىـ العب سياسي تأتي بعد الواليات المتحده بفضؿ صبلتيا باألحزاب العراقيو الشيعيو 

ولو االيرانيو, لـ يكف وليد اليـو بؿ السيما "حزب الدعوه والمجمس االعمى", فاف ارتباط االحزاب االسبلميو بالد
انو بدء مف مرحمو النضاؿ السري والعمني, اذ انيا دعمت االحزاب االسبلميو بالعراؽ ضد نظاـ حزب البعث,  
فقد كاف االتفاؽ بيف الطرفيف ىو لبناء نظاـ اسبلمي بالعراؽ, بغض النضر اذا كاف ىذا يصب بالمصمحو 

 .(ٖ)كمو تـ بعد انياء االحتبلؿ االمريكي وافشاؿ مشروعو بالمنطقوالوطنيو العراقيو او ال, وىذا 
فقد ادت التدخبلت الخارجيو ىذه  دور محوري بتفجير الصراعات الداخميو اذ اف االداء السياسي العراقي 

حده ال يزاؿ صريع ىذه التدخبلت االقميميو, فأف جيراف العراؽ كانوا سباقيف بمباركو احتبللو مف الواليات المت
االمريكيو, وثـ جعموا العراؽ ساحو لممنازلو الفضمى مما جعميـ شركاء باألصؿ بسياسو الفوضى االمريكيو 

 .(ٗ)بالعراؽ, اذ انيـ غذوا بصوره المباشره او الغير المباشره العنؼ الطائفي واالنفبلت االمني في العراؽ

                                                 

 

 

 

 



العراقي , ىو الوجود لؤلجندات الطائفيو واف ما يعمؽ التدخؿ لمقوى االقميميو والدوليو بالشأف      
المتباينو لمقوى السياسيو العراقيو, مما يدفعيا الستغبلؿ ىذا الصراع السياسي لمغرض مف اضعاؼ القوى 
السياسيو التي لـ ترغب بييمنتيا عمى الساحو العراقيو, ومما جعؿ ىذا مف اف يواجو مستقبؿ العراؽ تيديد 

 .(ٔ)حقيقي مف الدوؿ االقميميو
باإلضافو الى االنتماءات الخارجيو لبعض قاده الكتؿ واالحزاب السياسيو بحسب مصالحيا السياسيو     

واالقتصاديو وكذلؾ الطموح بالتوسع والنفوذ. فأف االنتماء ليذه الدوؿ ادت الى ضياع مصالح العراؽ 
الداخمي فقط بؿ بفعؿ االنتماء فنجد صعوبو حكـ المجتمع العراقي ليس بسبب االنقساـ  لمصمحو ىذه الدوؿ.

 الخارجيو مما ادى لخمؽ االزمو.
ومف خبلؿ ما تقدـ فقد تبيف اف ىناؾ عده عوامؿ تدفع بالدوؿ االخرى التدخؿ في العراؽ منيا: عوامؿ 
طائفيو او امنيو او اقتصاديو او سياسيو او عوامؿ خارجيو. دعمت ىذه الحركات واالحزاب والتجمعات 

صريو داخؿ العراؽ لتصبح ادوات لمعبو السياسيو, فتحوؿ العراؽ لساحو صراع لؤلدوات الطائفيو والعن
 والمصالح االقميميو والدوليو.
 عبدعًب: انؼشف انغٍبعً

يقصد بالعرؼ بشكؿ عاـ "ىو اعتياد الناس عمى اتباع سموؾ معيف في مسألو معينو مع شعورىـ بضروره 
. فالعرؼ يقـو ع مى اساس اتباع سموؾ معيف, وىذا السموؾ يطمؽ عميو )العاده( اتباع ىذا السموؾ الممـز

نتيجو التواتر واالستمرار في اتباعو مع الشعور بإلزاميو ىذا السموؾ, ومع مرور الزمف ينشأ العرؼ. والعرؼ 
الدستوري ىو اعتياد احدى السمطات العامو في الدولو عمى اتباع سموؾ معيف في عبلقتيا مع بعضيا بعض 

 .    (ٕ)تيا دوف معارضو مف تمؾ الييئات"او عبلق
كذلؾ, فالعرؼ ىو اف تتصرؼ احد الييئات بموضوع ما عمى نحو معيف وتنشأ مف تكرار ىذه التصرفات  

عمى مر الزمف قاعده غير مكتوبو ليكوف ليا لزاـ القانوف. فالعرؼ السياسي بالمجتمع العراقي ىو اف 
دي وبيت شيعي( .فالعرؼ ىذا يجبر القوى السياسيو عمى التشارؾ الرئاسات الثبلثو ىي )بيت سني وبيت كر 

في الحكومو بحسب احجاميا, واي كتمو تستطيع تشكيؿ الحكومو بمفردىا نتيجو ليذا العرؼ الذي جرت عميو 
الحكومات السابقو. فاصبح العرؼ السياسي اقوى مف الدستور, الف القوى السياسيو تنتيؾ الدستور بتشكيؿ 

 الحكومو. 
فأف قانوف اداره الدولو المؤقت وكذلؾ الدستور الدائـ لـ ينص بصراحو عمى توزيع المناصب الرئاسيو  

بالدولو العراقيو عمى اسس المحاصصو العرقيو, اال اف الفكره ىذه قد وجدت المجاؿ  لمتطبيؽ بالحكومات 
                                                 

 

 



المناصب وتتحوؿ بشكؿ تدريجي  المتشكمو مما يبقى التساؤؿ قائـ حوؿ اف تتأثر العمميو السياسيو بتوزيع
  .(ٔ)لعرؼ دستوري ممـز

الممثميف عضاء األجنباتو عمى بيحمؿ الذي برلماف الو  ودستوريالمؤسسات العمى الرغـ مف بناء      
قرار  وتشريعي ومشعب كمؤسسل بعد و  والعراقي والدول وبدايبحكـ ال هنوا لتسير العمميو السياسيو إال أف دستورالوا 

وجو بوالبرلماف  وف المؤسسات السياسيوا , قد استثمر فييا المحاصصو,( 2۰۰3نيساف / /  ۹)ر عاـ يالتغي
 والسياسي والعمميب لئلسياـ والحقيقي والعام هاإلراد مىالتعبير ع فيزاؿ غير قادر عوال الخصوص لـ يكف 

 ووىشاش وحداثمف رغـ ال, ببموره المصمحو العاموبفشمت اف ىذه المؤسسو , إذ صحيحالجدي و الشكؿ الب
اقرار الدستور والقوانيف و  ,وتحقيقيا والعام هعف االرادتعبيرىا وعدـ و, لمؤسسليذه االبناء الفكري والتنظيمي 

يا في عمى العمـو لـ يكف االلتزاـ, توظيفيا لمصمحو الطرؼ ىذا أو ذاؾوقد جرى , ر العمميو السياسيويلتسي
الرقابي أو التشريعي  دوراللـ تمارس  وكانت ىذه المؤسسبؿ  وتسير العمميو السياسيو الصحيحو لتحقيؽ قوي
تكريس ل  هغير مباشر  هبصور  جسد ولوقد الدستور ف .(ٕ)ممقاطعات التي كانت تعرقؿ عمميالشكؿ الصحيح الب
 الحكوميو  تقسيـ طائفي عرقيممناصب ل تقسيـالالواقع عف طريؽ ب, والذي ترجـ مفاىيـ الطائفيو واالثنيوال

دستور مقفؿ ومف الصعب  انو , ىوٕ٘ٓٓدستور العراؽ ب وفأف االزم  .وبيف الكتؿ السياسي تفاقاتالا ونتيج
مف الغبار لمماضي. فاف العمميو السياسيو وبناء الدولو تـ يناؾ غياب لمفكر السياسي المتجرد ايضًا ف, و تفعيمو

 .(ٖ)ياب اليويو الوطنيوالعمؿ بيما عمى اسس المكونات وغ
االطار الدستوري بالعراؽ بحاجو ماسو لئلصبلح, فأف محتواه والطريقو التي اصيغ بيا قد ادت لضعؼ 
سياده القانوف ومسائمو الحكومو, واف كانت البعض مف نتائج ىذا الدستور سمبيو لمدولو ولممجتمع العراقي. 

االمف, ولتدىور االقتصاد والفساد, فأنو لـ يكف ىناؾ اال وعمى الرغـ مف السياسات المتكرره وايضًا ضعؼ 
شيء قميؿ مف المسائمو لمحكومو, فمـ تنجح المحاكـ وال االنتخابات الوطنيو بمحاسبو المسؤوليف بالدولو عف 

 ٖٕٓٓافعاليـ. فأف الدستور العراقي قد كتب بنحو غير مثالي فكانت نتيجو العمميو الدستوريو بعراؽ ما بعد 
نتاج الدستور البعيد عف االتجاىات المتبعو الحاليو وانو ال يتفؽ مع االحتياجات االساسيو ألكبر عدد ىي ا

 . (ٗ)مف المجاالت
وقد انعكست ىذه اآلثار بسيطره كؿ حزب عمى الوزاره التي يديرىا, فأسيـ ذلؾ بتدىور االوضاع السياسيو 

لسياسيو استثمرت مفاصؿ الدولو لمصمحتيا الخاصو . كذلؾ فأف االحزاب اواالقتصاديو واالجتماعيو لمبمد

                                                 

 

 

 

 



بتوزيع المناصب والتعيينات مما ادى لغياب العدالو والمساواه. رغـ اختيار الديمقراطيو لمف حكموا العراؽ 
العنواف لنظاميـ السياسي, اال انيـ بنفس الوقت قد غيب عنيـ الدستور, النيـ بالنتيجو يريدوف اف تتحوؿ 

كـ. ويستفحؿ الفساد مف اجؿ تحقيؽ مصالحيـ الخاصو. ففي مجتمعنا العراقي نعيش الفوضى لنظاـ حا
بسياده حكـ الفوضى. فبرغـ وجود العناويف السياسيو والمؤسسات التي ُتحدد مفيـو النظاـ السياسي, لكف 

سيو ىي التي ليست ىي الحاكمو. فبل يتـ احتكاـ السياسييف الى بنود الدستور الف الصفقات واالتفاقيات السيا
 يتـ االخذ بيا بعيد عف بنود الدستور .

كذلؾ فأف تطييؼ العمميو السياسيو يؤدي ببل شؾ الى شمؿ العمميو السياسيو واجيزه الدولو, وكذلؾ يعيؽ 
عمميو المأسسو لمسمطو, وشرعنو الوالء الطائفي يعمؿ عمى صبغ المسار السياسي بطابع الصراع والعنؼ, 

الوطنيو والمواطنو وييمش المنطؽ لمحقوؽ والحريات وااللتزاـ بالقانوف, فيو بذلؾ عامؿ وفف ثـ يغيب اليويو 
 .(ٔ)تفتيت لمدولو والمجتمع

المواطنيف والتي يعبروف  هادى الى ركف اراد ومف قبؿ زعماء الكتؿ السياسي وفأف احتكار القرارات المصيري
لتمرير الصفقات  وباالنتخابات. بالتالي فقد تحوؿ البرلماف مؤسس والسياسي وعنيا عف طريؽ المشارك

. فيذه مؤسساتيو  ورسخ االعراؼ السياسيو. ىذا ادى الى غياب الات السياسيو لمزعماء وقاده الكتؿواالتفاقي
 والتي كانت بمثاب وثبت أف المحاصصأ. فواالعراؼ تشرعف الفوضى  وتضعؼ مف دور المؤسسات السياسي

أصبحت قد األصعب مف ذلؾ بؿ واف  .عمى شكؿ حصص ومؤسسات الدولبلممناصب والوظائؼ  توزيعال
ونستنتج مما . وومذىبي ووأخرى قومي وحزبيال ومحاصصال, فيناؾ شكاؿاأللواف و الامختمؼ ليا  والمحاصص

  بدؿ مف تجاوزه. وواضح همكونات بصور التكريس الخبلؼ بيف لىي  والسياسي والمحاصصتقدم بان 
 

 وانذميمشاعٍ و: اصيبنثادلجحث انث
راطيو العراقيو التوافقيو بأزمو؟ اـ انيا ىؿ تمر الديمقالتساؤؿ االىـ الذي يفرض نفسو في ىذا المبحث, 

ثؿ ممثميا مضموف مجرد  واكتسبت الديمقراطي ازمو تمر بيا الديمقراطيو بشكؿ عاـ في االزمنو الحديثو؟.
سر  ومرور او كمم وجرى استخداميا باعتبارىا كممكما  كالحريو والسعاده. غيرىا مف المصطمحات االيجابيو

تصؼ نفسيا  والحاكم و. فالكثير مف االنظمالسمطاتمارسو تعمى اسوء انواع القمع الذي  ووستار لمتغطي
ع كميو وبنيو واضحو لخداتي وبتحفظات ذىنيو, لكنيا في حقيقو االمر غير ذلؾ. النيا تتميز بأنيا ديمقراطي

عمى نطاؽ ذلؾ يحدث  و.والوعود الزائف والذيف يحشدوف التأييد ليا عمى اسس االفتراضات الكاذب مواطنييا.
. لتتحوؿ االصمي المتمثؿ بحكـ الشعب ضمونومف م وافراغ مصطمح الديمقراطيعممت فييا عمى  وكبير لدرج

                                                 

 



ليست نظاـ سياسي فحسب بؿ انيا قيـ  والديمقراطيالف  .(ٔ)االرتياب الصريحيف الشؾ و النظره الييا بع
. تتمثؿ "بالتسامح والحوار وقبوؿ المختمؼ والتعاوف والتضامف االجتماعي (ٕ)ووسموكي وواخبلقي واجتماعي
الديمقراطيو في تتطمب  .الشعب هس حكـ وسياديتكر و. سعيا لالسياسيالحره في كؿ مفاصؿ العمميو  ووالمشارك
  .(ٖ) و.االيديولوجيو  والسياسي والتعددياالف ذاتو 
زالمساواه الساس األوتثقيفيا عمى  والشخصي وصيانو , واإلنساني وعمى االعتقاد بالكرامالديمقراطيو تقـو   ووا 

مكماؿ لتقتضي اإليماف بأف اإلنساف متجو . كما وأصيمالغير ختبلفات العمى ا والقائم واالمتيازات الخاص
 وأو فرد, وأف الحكوم وال تستأثر بيا طبقو  , يجب أف تعـ الجميع االعتقاد بأف خيرات المجتمعكذلؾ والسمو و 
تقميدىا  يفحاولم ومقراطييالد وسائؿاتبعوا الذيف  هالطغاف, والعام وتوجيو السياسبالشعب  هبآراء جمير تسترشد 

خطبوا ايضًا تمغي حقيقتو, و التي  وزائفال توبصور مثبل متصويت العاـ ل يـلااستعمب امصطنع امزيف اتقميد
 ,الدماء وإراقاستناد حكميـ الى يضمروف  يـلكن .وأكثروا مف التمثيؿ والتيريج ,بلب عطؼ الجميورجالست

ثار  وأعماؿ الجاسوسيو في ىذه  ومقراطييالد يسـمما . (ٗ)والفرقو االجتماعيواألحقاد  هوالتيويؿ والضجيج وا 
وحده المجتمع والمساواه بيف افراده عف الدفاع  هعاجز ألنيا تقؼ  والغوغاء والجيم وأنيا حكومب الحالو

  .(٘)لعمؿ السريع الحاسـبا هالمبادر فيي عاجزه عف كذلؾ ت و ممافبل تستطيع الثبات لمموجماعاتو 
 ووالديني ووالقومي وثنيالقيميو لؤلفاالختبلفات و دورىا االىـ في ازمو الديمقراطيو. انب االجتماعيو الجتمعب 
 ىذهمع  وألف التعددي حقيقي. تحوؿ ديموقراطي وعمميبتجعؿ مف الصعب الشروع جميعيا  ووالمذىبي

الضيؽ بعيد عف االنتماء الكػمػي االنتماء الفرعي نوعا مف مف ىذه المكونات  هاالنقسامات تمنح كؿ واحد
ي فحسب, ليست نظاـ سياس وألف الديموقراطي. والوطني هترسيخ الوحدامكانيو ـ اعدى انلايفضي . بما مػوطػفل

االمر الذي  يو السياسيوالعممالفرديو ب ومساىملمتؤدي التي  وسموكيالو  وجتماعياالقيـ منظومو مف الانيا بؿ 
  .(ٙ)والوطني والسياسي هالحياأىميو المشاركو بوعي الوجود يفترض 

كؿ مف في  هاألخير  السنوات فيكبير جدا باىتماـ في المجتمع العراقي  والديمقراطي وحظي تشخيص أزم
تمر العراقيو  وأف الديمقراطيالكثير مف المراقبيف السياسييف بُيزعـ اذ . ووالتعميقات الشعبي واألدبيات العممي

النقص الفادح و  ,والمواطنيف مف السياسبيف ستياء االمف  وعاليالمستويات ال .عوامؿ منيا هلعد ونتيج وبأزم
                                                 

 
 
 
 
 
 



تراجع , فضبل عف الحكومات والسياسييفبالثقو مف  ومنخفضالمستويات وال ,والسياسي ومحو األميجيود في 
انتشار انعداـ و , المساءلو االنتخابيو فيالفاعمو لمجيات  هالمتزايد هالقو , عضويو األحزاب السياسيورغبو 

قد ل .(ٔ)فشؿ التمثيؿ أو عدـ فعاليتو , وووالشفافي وتيرب مف المساءلادت الى الالتي  هالمعقد وترتيبات الحوكم
 التمثيؿاف عدـ توافؽ الديمقراطيو مع شرعيو التمثيؿ, فزعـ  وناقش روسو في كتابو العقد االجتماعي شرعي

 .(ٕ)يسبب ازمو في الممارسو الديمقراطيو
 وحرماف المواطنيف مف ممارسسبب , بوالديمقراطي والوطف العربي بغياب العمميتتسـ جميع مجتمعات 

تتصاعد المطالب بالحكـ  و, مع الحديث عف االفتقاد لمديمقراطيويوحرياتيـ االساس وحقوقيـ االنساني
عمى الوجو  والشؤوف العام ه, مف ذلؾ الحؽ بإدار والكامم والديمقراطي, باف تكوف لممواطنيف حقوؽ المواطن

 .(ٖ)انتخابًا حرًا مباشراً  والمنتخب والتأسيسي والمبيف بالدستور الذي يضعو الشعب عف طريؽ الجمعي
أعماؽ االتجاىات بال ينعكس  اً كونيا شعار بالواقع السياسي العربي ال تتعدى ب هالموجود والديمقراطياف 
مف  والساحق واألغمبي. في حيث يسود الحكـ الفردي والدكتاتوري ورجاؿ السياسللمحكاـ العرب و  والسياسي

عف طريؽ الثورات واالنقبلبات  بؿ والشعبي هاإلراد ف طريؽيتـ ع ـالحكـ ل هسدللوصوؿ اف والبمداف العربي
ال  والعربي ولسمطف اال, الفرديو والجمعيو وضعؼ المشاركبتتصؼ بغياب أو  والسياسي وإف البنيالدمويو كما 

كما سوء األوضاع  .يعبر عف قواعد العمؿ الجمعي الالذي تسمط ملتحولت انيا الناس, بؿ  وخدملتسعى 
 بما الواقع صعيد عمى وحقيقي وديمقراطي وجود نعداـالمتزايد كاف انعكاس ال والسياسياالقتصاديو واالجتماعيو و 

. رغـ ولمدوؿ العربي والغالب وىي السم والنواحي المختمفبالتخمؼ  وسممف جعؿ ليتدىور ىذه األوضاع, لقاد 
وذلؾ باالدعاء أف  يفالفردي ياماعمى حك والديمقراطي وضفاء الصفإل والحاكم ولنظـ العربيالعديد مف اسعي ال

 )كما في الحركو الناصريو( ويالشعب هراداإللـ يتـ إال بناء عمى  وتوليو لمسمطاف و الحاكـ ىو ممثؿ الشعب, 
 ووسيمل هاء االستفتاء الشعبي, إال إف نظر وأجر  ونيابيالمجالس التكويف او  , ومف خبلؿ نظاـ االنتخابات العام

ؤلولويات ليا يتوجيفي الذي تؤديو   ىادور و , وحممو النخب الحاكمالمشروع الذي ت ووطبيع والوصوؿ لمسمط
 .(ٗ)مف التحوؿ الديمقراطي والنظاـ وموقف وىوي والنيايبالتي تحدد و التي تنحاز إلييا 

تحصيؿ حاصؿ. كما ساىـ وبشكؿ  الحقيقي عربي لمحكـ الديمقراطيالنموذج ال ابيغاالمر الذي جعؿ مف 
 بيف يربط الذي المشروع أو والرؤي هبمور  عمى والقادريفمتنوريف الديمقراطييف المفكريف ال ابيغمباشر في 

                                                 

 
 
 
 



 وواإلسبلمي والعربي واالجتماعي والخصوصي مع يتبلئـ بما محميا استثمارىا وبعممي ,والديمقراطي هالفكر  وعالمي
 .(ٔ)مركز التأثير في أصحاب القراربفي مركز القرار السياسي أو 

حساسيات التتسـ بالعبلقو بيف مكوناتيا ظمت التي , وتميز بحضور التعدديالذي يي العراقالمجتمع اما في 
تأسيس باألوؿ  والراعي هالمتحد ووقعت بيا المممكقد ؤلخطاء التي لنتيجو أخرى.  همر  وعمنيال, و همر  همستتر ال

 الى واضاف. وجاذبات الطائفيالت وياسالتي تمثمت بعمميا عمى االعتماد عمى سالعصر الحديث ب والعراقي والدول
 وعمى السمط وحزبيالصراعات الو توما رسخفتره و تمؾ التالذي شيد, الواقع الثقافي والديني المتخمؼتاثير أف 

 وعمى حساب الدولاساسا لموالء , ووالطائفي ولتقسيمات القومياي لتجعؿ مف العراقفي المجتمع مف أثر 
 والسياسي واألنظمكما مارست . ووجو نمو القيـ والمثؿ الديموقراطيب واألمر الذي وقؼ عقبىذا الوطف, و 

تعايش اليا مف منعبؿ وساىمت بشكؿ او باخر بامات ىذه االنقس فعر ظالنت ضغالتي  والعراقي والشمولي
, بدؿ ولمصالح السمط وخدم والقسر وبالوسائؿ األمنيعف طريؽ لموطف  فرضت الوالء قد , فوسمميؽ البالطر 

 .(ٕ)معقد االجتماعي ل اً لممجتمع بالتجانس االجتماعي وفقالسماح 
 هوال باإلراد و, اي انيا في غير ارضيا ألنيا لـ تأتي بفعؿ التطورات التراكميوالعراؽ مستنبتب والديمقراطي

نوعا جتماعي و االتشرذـ الالفوضى و نمط مف خمؽ الى ادى االمر الذي انما جاءت بأراده المحتؿ.  والشعبي
. مما ادى إلحبلؿ وبيف مكوناتو السياسي هشديد وثق و. الف المجتمع العراقي يعاني مف ازمالقيميياع ضمف ال

اف  .والطائفي والمحاصصنتيجو القرار  وضياع مركزياالمر الذي ساىـ في طوائؼ  والمكونات وتأسيس دول
 وفي السمط وعبػر ارضاء الجميع بالمشارك والتعايش مع الديمقراطيػ وبشكؿ عاـ مف مشكمػيعانوف العراقييف 

بقدر استحقاقيا بالشكؿ  وبالتيميش او عدـ المشاركػ وكاستحقاؽ وطني. وشعور بعض الجيػات السياسي
عمى مستقبؿ تطور  هالقرار بشكؿ عاـ وقؼ حائبل دوف تحقيؽ الطموحات المعقود والمعقوؿ في صناعػ

 و. اال اف المعالجوعمى الساح ووامست تؤمف بػو جميع القوى السياسيػاالمر الذي بات مسممػًا بو  والديمقراطيػ
قد جاءت بما يبدو اثقاؿ لكاىؿ الببلد واقتصادىا, فتـ االكثار مف الوزارات بدؿ التقميص لعددىا,  والتطبيقي

اؼ البمد المبلييف فيما ىي تعاني مف عجز باألصؿ. ويض والتي ستكمؼ ميزاني هواستحداث المناصب الجديد
 .(ٖ)بيـ ولمنواب والوزراء ولمدرجات الخاص والييا االمتيازات اليائم

                                                 

 
 
 



, والى عجزىا عف الفعؿ بوصفيا زمو الدولوىف لمخمؿ الديمقراطي يرجع الابواقع االمر اف الوضع الر 
 و. فالدول(ٔ)المحور القوي والحاسـ في التوسط االجتماعي, وكذلؾ بوصفيا ضابطًا لبلقتصاد وضامنًا  لؤلماف

وال  والتي تكوف ببل رؤي ه, فأف ىذا النوع مف االدار  والعشوائي هبسبب االدار  وفي المجتمع العراقي تمر بأزم
 . (ٕ)لكؿ شيء وومحطم هومدمر  هبؿ انيا خطير  وىنا ال تكوف عادي ولبلزمات واالزم وتخطيط فأنيا باعث

اض واالمراض واالخطاء او الثغرات, االعر مف  وبالمجتمع العراقي بجمم والناشئ وقد وقعت الديمقراطي
 :(ٖ)ما يميب ااىميالى  هيمكف االشار العوامؿ االساسيو لبلزمو 

  وانذميمشاعٍ وغٍبة ثمبفاًالً: 
ىو أف خمؽ  والمجتمعات العربيبما حدث اف عامو  ولكنيا ثقاففقط مؤسسات منيجيو لليست  ولديمقراطيا 

 فكرالغرب حيث ميد بكس ما حدث يف. عالديمقراطيوالثقافو سبؽ نشر الفكر قد  والمؤسسات الديمقراطي
وأضعفت  والديمقراطي وأزممف عوامؿ عمقت ال. و ىذه والديمقراطي ونظمواألنوار لتأسيس اال وعصر النيض

المجتمعات بالتحوؿ نحو البناء الديمقراطي  و. بالتالي فإف عمميوالعربي والسياسي ودورىا عمى الساحمف 
منيوض بمستمزمات ل وواعي وسياسي وثقافلمؤشرات ينبغي تفعيميا, لكي تؤسس  وـز توافر مجموع, تستمربيوالع

 و, ترمي بالدرجومؤسساتي ودراؾ لقياـ ثقافاإلوعي و الفيـ و ال, مف بيف ىذه المؤشرات, وجود والديمقراطي
بناء لبالشكؿ الذي يقود  والسياسي هالحياب والمشارك هاألفراد والجماعات, وضرور  ومتوفيؽ بيف حرياالساس ل

 .(ٗ)لحاجات ومتطمبات الشعوب وواعي وسياسي وثقاف
, إذا يمكف أف نفيـ الوعي يفسياسيالوعي الو  وثقافاليعاني مف افتقار مجتمعو إلى  يلعراقالمجتمع ا

 وواالجتماعي وواالقتصادي وباألوضاع السياسي والشامم واالحاطالقدره عمى االدراؾ لغرض بأنو " يالسياس
ب يباتجاه تغموتجنب سمبياتيا مف ايجابياتيا  هعمى تحميميا واالفاد والذىني هالقدر . كما يشير احيانا الى والقائم

بالمعنى االبستمولوجي  والسياسي و, أما المقصود بالثقافوالضيقالفئويو والفرديو المصالح العميا عمى المصالح 
نجازاتو  هادتجارب القأىميو تمثؿ ب واالحاطالقدره عمى يي ف والدوؿ في مياديف العمؿ الديمقراطي اليادؼ وا 

 . (٘)"والتاريخي

                                                 

 
 
 
 
 



فحسب.  هليست فكر يا بأن .المواطنيفو السياسييف كبل مف رفع مستوى الوعي لدى ى لالديمقراطيو اتحتاج 
في  وبأف العضوي و. مف خبلؿ نشر الثقافااستعماليا وتطويرىا والحفاظ عميي وينبغي معرف هبؿ انيا ادا
الحقيقيو لممواطنو تكمف في  و. واف القيمتماء لموطفال تمغي الشعور باالنيجب اف  والقومياتالطوائؼ 

 يوالعراق والديمقراطياف واف ال يوجد تناقض بيف االثنيف.  ومعين والى االنتماء لطائف واالنتماء لموطف باإلضاف
كما  .القاعده الشعبيو التي ترتكز الييالؾ غياب وكذ)الثقافيو( بسبب غياب مقوماتيا  واصبحت تعاني مف ازم

التي يغمب عمييا الطابع المذىبي والعشائري  والعراقي واف نطمقيا عمى الثقافيمكف التي  واالساسي واف السم
 وأف يقيموا دول فومجتمع إسبلمي, والشيوعيوف يحاولو  ودوليريدوف إلسبلميوف ا. فواقصائي وسمبي وىي ثقاف

تعطيؿ لاألمر الذي أدى ىذا , كبير مف المحيط إلى الخميج اً عربي اً العماؿ, والقوميوف يحمموف ببناء وطن
كذلؾ , , و التنوعبأىميو و  وعدـ االعتراؼ بالتعدديادى الى كذلؾ . والعراقي والوطني هالتوجو نحو بناء الوحد

ما مارستو  فيذا السياسيالنظاـ ي أف تسود الذي ينبغ والسياسي ووبنوع الثقاف وبشكؿ الدول اكتراثياعدـ 
 وسياسي ونشوء ثقافالتي تعيؽ مف أىـ الثقافات  والسياسي وكانت الطائفيقد . لذلؾ والمتعاقب والحكومات العراقي

ليات اآلألف تبني  وأدى إلى احتكار السمطقد االعتراؼ باآلخر والتنوع ف فىا الخوؼ مدمر  ,وديموقراطي
  . (ٔ)والسمط حتمًا خارج ياالسيما االنتخابات منيا, سيجعم والديموقراطي

 وانحٌافمٍ وثبنذميمشاعٍ وانحًثٍهٍ وثبنًٍب: اعحجذال انذميمشاعٍ
 واتحيث اثبتت السن والتوافقي والتطبيؽ لمديمقراطيطبيعو العراؽ الديمقراطي ىي  هاالخرى بوالد والمشكم
مسؤوليف اماـ كتميـ  اذ اصبح الوزراء في ىذا النوعالسياسي لمشمؿ  والمثالي وباف ذلؾ كاف الوصف والماضي
تمؾ الحكومات قد باتت كما اف , والبرلماف او اماـ رئيس الحكومالشعب او مكوناتيـ, وليس اماـ و  وقادتيـ

 وصصحيث اف المحايائمو أىدرت فييا الموارد الف وواحيانًا باالتجاىات المتعاكس هتقاد باالتجاىات المتنافر 
والمنصب وال نفع منيا  و. فنبلحظ انيـ يتصارعوف عمى الوظيفه والوالءفرضت وزراء محدودي الكفاء

 .(ٕ)ولممواطنيف بؿ لتحقيؽ مصالحيـ الخاص
 وبالعممي وفعمي هبصور  والمنخرط والساحق ومسموؾ السياسي لؤلغمبياالمر الذي جعؿ مف ىذه السمو ممثمو ل

 والوطني وعف المصمح هبعيد وما زالت تمارس دورىا بطريقالتي تتجدد مع كؿ حكومو منتخبو اذ  والسياسي
النحيازىا الواضح الى انتمائيا الفرعي, ىذا ما تتـ رؤيتو في نحو المصالح الفرديو والفئويو الضيقو.  العميا

الشعب,  هإلراد ولبلستجاب , وليسولرغبات وتوجيات االطراؼ السياسي هومتأثر  وفاف قراراتيا تكوف خاضع

                                                 

 
 



, يعود والتوافقي ولمديمقراطي وفاصبح التوافؽ السياسي ىو عقد الصفقات بيف الكتؿ وتقاسـ الحصص, نتيج
 .(ٔ)والسياسي هبدورىا الحقيقي بالحيا وذلؾ لسبب السوء بالتطبيؽ مما حاؿ لعدـ قياـ المؤسسات السياسي

المجتمع  ويز ولعدـ جيو  ٖٕٓٓعاـ في المجتمع العراقي بعد التغيير  والتوافقي وفالتطبيؽ السيء لمديمقراطي
يف االحزاب والفئات الفاعمو ب و, التي تنظـ العبلقالنوع مف الديمقراطيومثؿ ىذا ل والعراقي واالحزاب السياسي

و عمى المبني وسياسيال ومحاصصنوع مف القد ادى لتحوليا الى  ووالمتنوع هالمجتمعات المتعدداجتماعيا في 
, ما والسياسي ولتحقيؽ المشارك ومعيا كمفيـو ال كوسيم ولتعامؿ االحزاب السياسياالسس الطائفيو والقوميو 

 . (ٕ)مستحيؿ شبو امر وعمى مؤسسات الدول والبرلماني وجعؿ الرقاب
 وصفالليا  وحزاب سياسياو احػزب سياسي لالعراؽ حولت المكػوف االجتماعي في  والتوافقي والديمقراطياف 

استقطاب عمودي تؤسس لمتمايز  هظاىر ب وكردي ووثالث و, وأخرى سنيوشيعي اً أحزاب أي , وحصريال وجتماعيالا
بات وفقًا القرارات بعيد عف نتائج االنتخا والجميع بصناع و, أي مشاركعمى اساس الشراكو. لقياميا وتثبيتو

.  ألنيا وووجودىا بالسمط وقيؽ مصالحيا الخاص, فقد تمسكت بيا السمطات مف اجؿ تحلمديمقراطيو التوافقيو
 هحسب حجـ المكوف وكذلؾ فأنيا تقوـ عمى ضرور   ووبمؤسسات الدول والجميع بالحكوم وتقوـ عمى مشارك

خمؽ . ىذا ادى لر "سياسي او اجتماعي او اقتصادي" خاص بمستقبؿ البمدتوافؽ جميع المكونات عمى أي قرا
 والف كؿ طرؼ بيا يحاوؿ الدفاع عف حقوؽ طائفتو بعيد عف اليوي ,حكومات ضعيفو وبطيئو ومترىمو

 . والوطني
يجري الدفاع عنيا بوصفو و  وشكؿ نيائي لمديموقراطي والتوافقي والديموقراطي دبل يفترض عفضوء ذلؾ, ب

العبور فوقيا نحو األفضؿ منيا, لكف تصبح و البد مف المرور والتي  ونتقالياال ومرحمال وبانياالحؿ الممكف . 
تحمؿ في التي  وشمميالمأزؽ أو ال, ألنيا تتضمف بكؿ تأكيد والدولبمؤسسات ال هإلدار  ومحظات أخرى أسوأ آليب

مشمؿ ل وما ينتيي بالدولىذا لصالح أحد أصحاب الفيتو الكثيريف والعديديف,  والدائم والتعطيمي هداخميا القدر 
 .(ٖ) وعمى المرون هالقدر  وعندما ال يحمؿ النظاـ صفف, يالطموحات وعمى االستجاب هقدر المالدائـ وعدـ 

يتـ تمثميا في العمميو السياسيو لذلؾ فيي لـ التي جاء بيا ارنت ليبيارت لـ  والتوافقي وأف الديمقراطي
والمجتمع  وليس ناشئوعمى ديمقراطيو راسخو تقوـ  والف التوافقي. تستطع اف تحقؽ ىدفيا بالمجتمع العراقي

 يوالعراق والمأزؽ الذي يواجو الديمقراطيلذا فاف التوافؽ الديمقراطي. تحقيؽ  والعراقي لـ يستطع التأىؿ لمرحم
التي تعمؿ عمى  والتصالحيتتميز بالقدره عمى ىو اف التنوع االجتماعي بالعراؽ ال يصاحبو وجود النخب 

                                                 

 
 
 



النخب تمعب عمى وتر ىذا التنوع ىذه بؿ عمى العكس مف ذلؾ اف  .اه بالتعايش المشترؾ وقبوؿ االخرالمناد
 .  واىدافيا الضيق ومف اجؿ خدم

انزي ميثم جتبًصًا ػهى اىى يجبدئ  وًانؼشلٍ وانغبئفٍ وثبنثًب: اػحًبد يجذأ احملبصص
 ًحمٌق االنغبٌ. وانذميمشاعٍ

, فأف وجود االحزاب ـ ديمقراطيي المجتمع العراقي نظاف والقوؿ باف نظاـ المحاصص ومف الصعوب     
تأخذ عمى  والف الديمقراطي ,ت ىذا ال يعني تحقيؽ الديمقراطيووكذلؾ اجراء االنتخابا ووالمنظمات السياسي
, اال يو واالقتصاديو والسياسيو. عف طريؽ القوانيف والعبلقات االجتماعوالمجتمع بالدول وعاتقيا تنظيـ عبلق

وليس صراع سممي بيف  ومصالحيا الخاص واتسمت بالصراعات داخؿ المجتمع العراقي لخدم واف ىذه العبلق
 .و. فأف ىذا التقسيـ قد ادى لتشظي المجتمع وغياب المواطنومختمؼ الطبقات يسمح بالتداوؿ السممي لمسمط

 ورئاسات الثبلثبالخط االوؿ مف ال والحزبي والمكوناتي والمحاصصالسياسي العراقي بلـ يكتفي النسؽ      
المؤسسات, واصبح البعض يطالب صوال الى جميع مف الوزارات و  و بدءالعراقي والدول ووانما بدأ يتجذر ببني
لتمثؿ التوافقيو في ىذه الحالو احدى اىـ صور االنتكاسو  فيياالمدراء العامميف عمى مستوى بالتوازف السياسي 

 ومؤسسات الدوللتصبح . ووالوطني ووالنزاى هوالخبر  هر الكفاءادت الى غياب معاييالتي . في المشيد السياسي
و في اتفاقات خفيو عرفت عمى االئتبلفات السياسي احكر ت ألنيا باتت اممؾ لممكونمقدمتيا الوزارات في و 

والتي نشأت  و, بالتالي قد تجذرت المحاصصسياسيوفقد ضمنتيا ممؾ متاح ومستباح لمكتؿ البالسمو الواحده. 
 .(ٔ)فساد السياسي الذي ادى لفساد مالي واداري كبيريف واصبح مف الصعب التغمب عمييماعنيا ال
تحت الوصايو االمريكيو أف نظاـ الحصص الديني والعرقي والطائفي الذي تشكؿ بو مجمس الحكـ      

تشكيؿ مجمس النواب العراقي, فاف الكثير مف النواب الممثميف قد كرسوا بعد  عمميو استمر ليتغمب عمى
جعمت مف مجمس النواب  التي( والتوافقي و( تحت مسمى )الديمقراطيووالحزبي ووالطائفي و)العرقي والمحاصص

 , ومطبالس والف االعضاء ينتموف لؤلحزاب المشارك الفتقاره الى المعارضو والمسائمو. مجمس ال روح فيو
لممجمس. فأدى لتحولو لمجمس االحزاب  والتي تمنعيـ مف العضوي ولخشيتيـ مف اف تطاليـ العقوبات الحزبي

, فقد كانت تمؾ القيادات بتقارب مصالحيا وباختبلؼ اجندتيا التي يو والحزبيوالكتؿ السياس هاو مجمس لقاد
 .(ٕ)والديمقراطي واماـ بناء الدول ووضوعيتوفير الشروط الم وتصؿ لحد التناقض احيانًا عامؿ رئيس بإعاق

يا وعالتشكيؿ بسبب خض ومعضمجاءت نتيجو معاناه مف  ٖٕٓٓبعد عاـ  وأف جميع الحكومات المتشكم
 ومحاصص والتي يدعي بيا الكؿ لقضي والسياسي و, فتحولت الشراكووالسياسي والطائفي ولنظاـ المحاصص

                                                 

 
 



ىي ما يمكف تسميتو  والمحاصص هاالكبر بتفاقـ ظاىر  و, بؿ اف المشكموال تخدـ بناء الدول وواضح
عمى االنتخابات عمى االساس العرقي والطائفي  والمحاصص و(, اي انيا ادت لييمنوالمحاصص و)محاصص

فيو لـ تنتج اال ديمقراطيو فأف الطائ .(ٔ)ليا ووالمؤسسات التابع وبكؿ مفاصؿ الدول ولترسيخ المحاصص ونتيج
التي يتـ تأسيسيا عمى  والف الدوللتوافقيو المزيفو لمنخب الحاكمو وا ولمحاصص, بسبب نظاـ اناقصو

 .وال تستطع اف تنجز مشروع بنائيا و اف تتكامؿ صورتيا المؤسساتي والمحاصص
مصالحيا  وعزيز وحمايرغبتيا بتحرص كؿ مف ىذه القوى عمى لاف غياب التوافؽ فيما بينيا يرجع 

 ودول ـبكوني ـبذاتيواف يستقموف ألكراد يطمحوف لمتمتع بالحكـ باالنفصاؿ عف العراؽ ف , فاوومكاسبيا الخاص
باعتبارىـ يشكموف ذلؾ وزنيـ العددي  والنظاـ السياسي يعكس حقيقبالى دور سياسي  والشيعيتطمع , و ومستقم
دورىـ لتيميش اليطمحوف لضماف دورىـ السياسي وعدـ فأنيـ  وداخؿ المجتمع العراقي, اما السنب واالغمبي

 (.2)ظؿ النظـ السياسيو الجديدهبسياسيًا واقتصاديًا 

بتوزيع المناصب بيف الكتؿ وغياب  والسياسي ووتطبيؽ المحاصص والبرلماني وفعدـ وجود االغمبي    
و الطائفيو مف محتواىا الحقيقي. ليذا انتجت المحاصص ويؤدي الى افراغ الديمقراطي والبرلماني والمعارض

عمى االلغاء وال عمى التعديؿ,  وغير قابم وعمى المحاصص والقائم والتوافقي و, فالديمقراطيالسياسيو اثارًا سمبيو
كتؿ  لتفشي والتوافؽ السياسي وتقسيميا عمى ال و. فقد ادت المحاصصوبوصفيا الحؿ الواقعي ليذه المشكم

 .هوالخبر  هعمى الكفاء و, وبروز الوالء الحزبي والمحسوبيالفساد السياسي
 عرقيووال والكبرى عمى االسس الطائفي ورابعًا: قيام التكتالت السياسي

واىـ  ويتطمب وجود المستمزمات الديمقراطي ولديمقراطيالى ااف االنتقاؿ بالمجتمع العراقي مف الحكـ الفردي 
 اسي باتجاه تحقيؽ االىداؼعمى تأطير العمؿ السي هالقادر  وىذه المستمزمات ىي وجود االحزاب السياسي

االمر لحد االف غير االجتماعيو العامو ببرامج سياسيو واضحو المعالـ تكوف مسؤولو عف تنفيذىا اال اف ىذا 
ال عمى اختبلؼ انواعيا وكثرتيا بالعراؽ  هالموجود و, فاألحزاب السياسييوالعراقفي العمميو السياسيو موجود 

 .(ٖ)و او عشائري واو سياسي وشخصيات طائفيل اتتعدوا اف تكوف فيو مجرد واجي
حياتيا وتنظيميا بالسيما  والعراقي واألحزاب السياسيو في الديموقراطي يوشروط الحزبالغياب نبلحظ كما 
تغمب عمييا الزعامات تفمعظـ االحزاب و ساىـ وبشكؿ مباشر في تشويو الممارسو الديمقراطيو العامو. الداخمي
 وغياب التعدديفضبل عف التوريث السياسي ليذه الزعامات التي ادت الى  وطويم وزمني فتراتل والفردي والحزبي

                                                 

 
 
 



ؤلحزاب ل ومنيجيالو  ورؤيالعدـ وضوح نبلحظ أخرى  و. ومف جيمف جيو والحزبي هتداوؿ القيادغياب كذلؾ و 
معظمو بانتشار بلمشيد الحزبي العراقي يتسـ اف. والديموقراطي وموضوعخصوصا تجاه  والعراقي والسياسي

لممارسو الحكـ فضبل  وكنظري ومعظميا مع الديمقراطيبتتقاطع . التي ووالقومي واإلسبلمي والتنظيمات السياسي
 وال تمتقي مع الديمقراطي و, اإلسبلميووالقومي ووالديني وخمفيتيا الفكريفاف ذلؾ كعف كونيا ثقافو اجتماعيو. 

كما تميزت القواعد االجتماعيو ليذه االحزاب . عمميا السياسيو  ونظريالمنطمقاتيا  عمىتعتمد التي  ووضعيال
تمثؿ مذىب واحد,  ورموزىا القياديعمى التحشيدات الطائفيو والقوميو مف خبلؿ االعتماد عمى شخصيات 

 . (ٔ)المذاىب األخرى وبقيواالنفتاح عمى  واالنتشار والسعب ليا وبمعنى أنيا لـ تسنح الفرص
 وعدـ ايمانيـ بيا ايديولوجيا كنظاـ وممارسوالعمؿ الديمقراطي بداخؿ ىذه االحزاب  وجود ادواتاف غياب 

ف اجؿ بناء المنظومو , وليس ماالدامو لسمطات االحزاب المييمنوفقد تـ تأسيسيا وبنائيا عمى نحو يضمف 
الشعب عف  هاد, ألنيا قامت عمى االتفاؽ فيما بينيا لموصوؿ الى المنتج السياسي بعيد عف ار الديمقراطيو

ىذه شكمت لذا . والوطني وعمى حساب اليوي وطريؽ التوافؽ فيما بينيا. مما ادى ذلؾ لصعود اليويات الفرعي
االكبر ألنيا مارست عمميات التحشيد الطائفي والقومي االمر الذي عمؽ مف الحواجز  ءعباالحزاب ال

بنشوء الصراعات واالزمات واستشراء الفساد, تسببت الثقافيو واالجتماعيو بيف مكونات المجتمع العراقي ف
 لمعمؿ الديمقراطي في العراؽ. والمراكم ووكذلؾ فأنيا اسيمت بتأخير محاول

 :(ٕ)معوقات نذكر منيا هبعد يوالعراق واصطداـ الديمقراطينستنتج مما سبؽ 
دى بدوره لعيود االستبداد, ىذا االمر ا والخضوع التي قد عاشيا العراقيوف نتيج ورواسب ثقاف -ٔ
مسموؾ لسبب عدـ انتياج العراقييف الذي يالنضج السياسي او انعداـ امكانيو حدوث ضعؼ الى 

اال لممواطف العراقي,  والسياسي ومع تأكيد اف ترسبات االستبداد قد شوىت الثقافالحقيقي.  الديمقراطي
الف واقع الحاؿ يقدـ التجارب لؤلمـ والشعوب التي عانت االستبداد  .دفع الى التشاؤـيال ذلؾ اف 
 .واكثر مما قد عاناه العراقيوف, مع ذلؾ استطاعوا اف يتحولوا لمديمقراطي هبصور 
االنقسامات والتخندقات بداخؿ المجتمع, فاف مف اىـ المقومات لممجتمع السياسي المدني ىو  -ٕ
والنظاـ السياسي,  ولمدول والسياسي والبنيبشكؿ مباشر في ؤثر ي هالمجتمع, واف غياب ىذه الوحد هوحد

 و"العشائري و, فاف االنقسامات ذات الطبيعهالسائد وعمى الثقاف والثقافات الفرعي هلسيطر  وذلؾ نتيج

                                                 

 
 



 و, يقؼ عائؽ اماـ تبني الديمقراطيالطابع )منقسـ( " تكوف لنا مجتمع تعددي سمبيووالعرقي ووالطائفي
 .اً وطني اً بوصفيا خيار 

, ونجاح أو فشؿ الديمقراطيببل يمكف إغفاؿ دور العامؿ االقتصادي ف ,العامؿ االقتصادي  -ٖ
يؤمف لمعراقي الذي قوي القتصاد اال, وبدوف وىموـ اقتصاديباتت اليوـ ف معظـ ىموـ الفرد العراقي أل
محؿ شكوؾ المواطف تكوف وفاعميتيا في تحقيؽ المساواه والرفاه  والديمقراطياىميو فأف , وكريم هحيا

 العراقي . 
منظاـ ل هعمداألمف أىـ التي تعتبر  ,التي تموليا الدولو وضعؼ المؤسسات السياسي -ٗ

متى ما كانت ىذه فدفع بيا الى فقداف القوه والقدره عمى الرقابو والدعوه الى التغيير الديمقراطي, 
لكف , والنظاـ أكثر ديمقراطييكوف ف, والمواط ولمؿء الفراغ ما بيف السمط هالمؤسسات تتمتع بالقو 
حدا بالمواطف العراقي لبلحتماء بالمؤسسات قد , مما بالمؤسسات ىذه ضعؼالالواقع العراقي أظير 

 . ووالطائف همثؿ العشير  وغير رسميال

لحكـ االمثؿ, وكذلؾ انجزت ليـ الحكـ الرشيد, اال االشعوب طريؽ  ومثمت عند كاف وف الديمقراطيارغـ 
مف نقيض لذلؾ, فأنيا قد اثقمت  وىو ما باتت تقدمو المنطق وموطف الغرابما زالت المجتمع العراقي انيا في 

, وتوفر مسرح لصراعات وتدخؿ منطقتنا بانسدادات دوري ولخمؼ, فالديمقراطيالى امف االحماؿ التي تشدىا 
واعضائيا  وتحقيؽ المصالح الحزبيوتختزليا ل والعام و, ولؤلوىاـ التي تماىي المصمحوالسياسي والطبق

ىي  ووالحكوم وتتفاقـ كوف الدول ووليس تطور. واف المشكم واعاق وقادتيا. االمر الذي جعميا الي وونرجسي
 .(ٔ)التي تدير مفاصؿ البمد كميا تقريبًا, بالتالي اذ اعيقت فأنيا تصيب كؿ المجتمع بالركود والشمؿ

ىناؾ ف في المجتمع العراقي )االحتبلؿ( ال ولبناء الديمقراطي وغير شرعيال وطريقالليست ب وذلؾ, فاف العمل
)الياباف, المانيا بعد الحرب العالميو  العراؽفي التي حدثت  وتمت بنفس الطريق قد وناجح وتجارب عالمي

بمد  أنوالعبلقات بيف مكوناتو ف وطبيعبطبيعتيا و بو  والبمد التعددي وفي خصوصيتكمف  ولكف المشكمالثانيو(. 
زادىا المكونات بيف  وشيد مراحؿ صراع ضاريقد عبر التاريخ. و  ووالقومي ورسخت فيو النزاعات الطائفي

العراؽ إال النزاع الطائفي ب ولـ يفشؿ أو يعرقؿ مشروع بناء الديمقراطيانو وممارساتيا, ف هالبائد والسمط وطائفي
والسبب  هدحوا ولنتيجف ا. فاو القوى السياسيوشارع أـ أثارتالبوعمقا  وتحديدا. سواء كاف ىذا النزاع يمتمؾ حقيق

                                                 

 



ال تممؾ  ولقوى السياسيف ا. فا)االفتقار الى التنوع( لشروط التعايش واالنسجاـ هالفاقد والتعدديىي واحد 
 .(ٔ)لذلؾ سمفاً  مييأشعبي ما لـ يكف ىذا الشارع الشارع العمى تحريؾ واستقطاب  همقدر ال

اف ال مف بعيد وال مف قريب, و  هبمصالح الشعب مباشر  وعبلق يس ليامف حيث الجوىر ل وأف الديمقراطي
عبر  وتوارثتيا البشريقد ( الذي الممكيو الخاصومف بدع النظاـ االستغبللي ) وسوى بدع تليسىذه  والمعب

, النيايوبده لشعب ال يختار أكثر مف جبلف امـ تعاد مراجعتو أو النظر بو حتى أآلف فافالسنيف مف أالؼ 
وال تتعدى  ولمغاي همحدود ىانجدفالقضايا التي يقررىا ويمكنو نقاشيا  ووطبيع وحقيقبالشعب فييا لو دققنا و 

 والعام واالساسيقضايا مف ال واي قضييبقى مف  بل, فوالسياسي ولو أخرجنا منيا انتخاب السمطو الشكميات, 
 .(ٕ)يمكف لمشعب أف يقرر بيا وأف يناقشيا التي 

التعامؿ والتفاعؿ كذلؾ و  وفيـ الديمقراطيعمى االفراد يصعب اليوـ مجتمع العراقي الواقع االجتماعي لماف 
واحديو الحزب الحاكـ وشخصنو السمطو  وتركت ثقافالذي ـ عمى ذاتو انقساالتناقض و فال, وحقيقي همعيا بصور 

التي  المفاىيـنظره بفعؿ  ووطريقو الفرد العراقي فضبل توجياتو السياسيو عقمي وصياغبأثرىا البالغ تركت 
مجتمع ينطوي أنو المستويات. ف وكافعمى  واألفكار والعادات والتقاليد واألمزجبفأثرت  ورسختيا تمؾ الثقاف
 ايقابمي هحياتوؽ إلى يجعمو , هقسو الظمـ و الستبداد و االفعؿ بإنشاؤه ديمقراطي اي اف , وعمى ثنائيات متقابم

فيما يعيش في تشبث بالمظاىر الدينيو ي. كما جعمتو مف الوجود وتصفيتوإلغاء اآلخر المختمؼ ب ورغبال
وال تؤمف ولمصمحتيا عمؿ عمى نسفيا ت وتتشدؽ بالديمقراطيالتي نخب اف ال. أعماقو انييار أخبلقي مروع

الجميع  واف أعماؽ نفوس العديديف,بحيف يتربع الحنيف بعمى الماضي  وخطابي ونقمكذلؾ . اآلخريف وبحري
مثؿ ىكذا مجتمع لف فعمى الوطف.  وا الجميع يقدـ الطائفموشرورىا بين وئفينبذ الطايو  والوطني هيميج بالوحد

يتكمـ كذلؾ لسياسي اليوـ ييدـ أكثر مما يبني و ف افا ىنا. والمشكمعمى صورتو, و  وسياسي وطبقاال ينتج 
لكف بنفس الوقت يعمف ديمقراطيتو حد العظـ فييا انو فعالو تناقض أقوالو وخطاباتو, و ف ايفعؿ وأ ماأضعاؼ 
 .(ٖ)بمدهبكؤود أماـ مسيرتيا  ويقؼ عقب

ىي ما يتعمؽ بالبعد االجتماعي الذي يرتبط بالنواحي في المجتمع العراقي  وأف مف اىـ معوقات الديمقراطي
, وكذلؾ ضعؼ الدولو والصراع الطائفي والديني وواستغبلليا سياسيًا ومنيا ما يتعمؽ بالناحي والعشائري
ألنيا  وبالعراؽ تعد مف اىـ االسباب التي ادت الى انتكاس الديمقراطي والى اف االحزاب السياسي وباإلضاف

                                                 

 
 
 
 



يا فيما بينيا حسب الوزف سمتتقا وعمى انيا غنيم وتضخـ سمطاتيا عمى الوعي الديمقراطي. فأنيا تنضر لمدول
  و. فالمشكمو ىذا يقود االفراد لمخطأ دائماً الى غياب الوعي لدى الشعب العراقي بالديمقراطي و. باإلضافالنيابي
لمجتمع با هالسائد والف القيـ االجتماعي واجتماعي و, بؿ انيا مشكمتتعمؽ ببنيو النظاـ السياسي فحسبال 

, واف مشكمتيا كانيا في دائره مغمقو مف االزماتال تزاؿ تتراوح بميمقراطيتنا العراقي ىي القيـ القديمو. فد
ال تمتمؾ  و. فأف ىذا السمطات السياسيه والتي ىيمنت عمى مقاليد السمطوالسائد والسياس وبالطبق واالساسي

 .واليش والبرنامج الذي يرسخ النضوج الديمقراطي بؿ انيا تعمؿ عمى تثبيت الديمقراطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انغبدط: اصيو انؼذانو
 متيٍذ:



العدالو االجتماعيو غايو فمسفيو موجوده في جميع الفمسفات االجتماعيو لممجتمعات االنسانيو عمى مر 
العصور واالزماف. اقترنت بشكؿ مباشر بالنظره االجتماعيو لممساواه بيف االفراد في جميع مفردات الحياه 

تخرج عف االطار االيديولوجي السياسي. لذا فقد اختمفت النظره الييا مف مجتمع آلخر االجتماعيو. التي 
االمر الذي دفع الفبلسفو وعمماء االجتماع الى دراسو المبادئ االساسيو التي تقـو عمييا العدالو االجتماعيو 

قياـ العدالو  اسفي المجتمعات المعاصره فوضعوا مجموعو مف المبادئ االساسيو التي يعتبرونيا اس
 االجتماعيو في اي مجتمع يسعى الى تحقيقيا.

 ثبلثونظرا لمتعدد الكبير في ىذه الدراسات واختبلؼ وجيات النظر فقد تراوح عدد ىذه المبادي بيف 
الحصول عمى والمساواه في  والحصول عمى االمتيازات االجتماعي في فرص هالمساوامبادئ تقـو اساسا عمى 

. والعمل والسكن والصحي والحصول عمى فرص الرعاي في هالمساوافضبل عف  استغالليا همصادر الثرو 
والوصول وحقوق  ووالمساىم هالمساوامبادئ ىي اربعو لتتسع ىذه المبادئ عند البعض االخر الى 

 بالتنوع واالختالفتمثؿ ىذا المبدأ بالحؽ خمسو . ثـ اضيؼ ليذه المبادئ مبدأ لتتحوؿ الى االنسان
جتماعي. اعتبروا اف تحقيقيا مجتمعو فقط ىو الذي يمكف اف يسيـ بشكؿ مباشر في خمؽ الشعور بالعدؿ اال

االجتماعي بيف مختمؼ افراد وجماعات المجتمع الواحد وىذا ىو الضامف االساسي لتمسؾ الفرد باالنتماء 
ي كردي يزيدي االجتماعي العاـ )عراقي مواطف( الذي يتقدـ كؿ االنتماءات الفرعيو )شيعي سن

لؤلفراد  ويشكؿ بالنسب واالجتماعي واالفتقار الى اي مف مبادئ العدالأف عدـ  .شبكي.........الخ(
اما االفتقار ألي مف ىذه الشعور بالعدؿ االجتماعي او التوجو االجتماعي نحو ىذا الشعور والمجتمعات 

المبحث االول : الفمسفو  عميو فقد تناوؿ الفصؿ ثبلث مباحث: ,وعدال وأزمبالعاـ المبادئ يؤدي الشعور 
 والمبحث الثاني: السياس. االجتماعيو وعالقتيا بمبادئ وركائز العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي

 وبناء القدرات )برنامج االسكوا( واالجتماعي والمبحث الثالث: سبل تحقيق العدال. والعدال ووازم واالجتماعي
 
 
 
 
 

ادلجحث االًل : انفهغفو االخحًبػٍو ًػاللحيب مبجبدئ ًسكبئض انؼذانو االخحًبػٍو يف اجملحًغ 
 انؼشالً

 اًالً: يجبدئ انؼذانو االخحًبػٍو



تحظى العدالو كفكره أساسيو باعتراؼ أنساني عاـ, لكف تأسيس العدالو ذاتيا, ومبادئيا التفصيميو      
العممي السياسي. اذ تعتبر العدالو بوصفيا اىـ فضائؿ السموؾ ىي موضع الخبلؼ والنقاش بالخطاب 

االنساني معيارا لتقييـ االفراد والمجتمعات عمى حٍد سواء. فالعدالو باعتبارىا موقؼ اخبلقي مف ناحيو يمكنيا 
دالو . فالع(ٔ)اف تكوف فضيمو مف الفضائؿ لكنيا مف ناحيو اخرى مبدأ عاـ ومقياسًا لمحكـ عمى معايير القانوف

منعطؼ نوعي بالغ األىميو في مسيره التاريخ الفكري والحضاري لئلنساف, ِلكونو أحدث اإلسياـ المنقطع 
النظير بميداف الفمسفو السياسيو ورجو عميقو ببنيو الوعي البشري ذلؾ أف العقؿ الُمعاصر لـ يعد يقنع بنمط 

عيار االخبلقي ىو أساس الم اإليديولوجي, اإلجابو التي قدمتيا النظريات الكبلسيكيو وكذلؾ سمطو الخطاب
العدالو.  فيتحدث الناس عف مبادئ العدالو , واألسس األخبلقيو ليا حيث يتـ اعتبار شيء ما عاداًل أو غير 

اف الحديث عف العدالو االجتماعيو يفترض مف الواقعي  عادؿ إذا كاف يوافؽ أو يتعارض مع ىذه المبادئ.
بمجتمع ما مع مبادئ العدالو. حيث اف العدالو االجتماعيو تستند الى مبدأيف اساسييف المطابقو لجممو التوزيع 

 :(ٕ)ىما
مجموعو االجراءات االجتماعيو يجب اف تضبط بالقوانيف التي يمكف بيانيا تمكننا مف مواجيو  االول:

 تحويؿ النظاـ االجتماعي عمدًا.
يو االوؿ يركز عمى مدلوؿ االستحقاؽ والمكافأه, يستند الى تصوريف رئيسيف لمعدالو االجتماع الثاني:

 والثاني يركز عمى مدلوؿ الحاجو والمساواه.
بمفيومو عف العدالو االجتماعيو. الذي اوضح  ((جوف رولز))تتفؽ وجيو النظر ىذه مع ما جاء بو      

الغاؤىا, وحددىا يرى اف لكؿ شخص الحقوؽ ذاتيا التي ال يمكف  االولانيا تستند الى مبدأيف اساسييف, 
 اما الثانيبترسيمو مف الحريات االساسيو المتساويو والكافيو. ىذه الترسيمو تتسؽ مع نظاـ الحريات لمجميع 

فيشير الى اف ظواىر البلمساواه االجتماعيو واالقتصاديو واجبو التحقؽ في شرطيف فقط ىما. اوليما اف البل 
ي تكوف مفتوحو لمجميع بشروط المساواه المنصفو بالفرص مساواه يجب اف تتعمؽ بالمراكز والوظائؼ الت

والثاني يقتضي باف تكوف ظواىر البلمساواه محققو ألكبر قدر ممكف مف مصمحو اعضاء المجتمع الذيف ىـ 
 .  (ٖ)االقؿ مركزًا )وىذا ىو مبدأ الفرؽ(

لتعبير عف القيـ السياسيو, لتوضيح الفرؽ بيف المبدأيف االوؿ والثاني مف حيث عبلقتيما بالدستور وا     
 :(ٗ)قسـ رولز مراحؿ التعاقد االجتماعي بيف الفرد والدولو الى

                                                 

 

 

 

 



يتواضع االطراؼ عمى مبادئ العدالو وراء حجاب كثيؼ مف الجيؿ والذي ال بد لو  المرحمو االولى: .ٔ
ربو مف اف يشفي تدريجيًا كمما تقدمت المراحؿ. ألنيا تتدرج بمدى صمتيا بمعطيات الواقع والتج

, بخبلؼ االولى والتي مف المفترض اف االطراؼ فييا محجوبوف عف كؿ ما يمكف وصفو ((الخير))
 بالخاص والتجريبي الداخؿ بمفيـو الخير, اال بالمعنى الدقيؽ.

تمؾ المرحمو التي يطبؽ فييا المبدأ االوؿ فتظير الحريات والحقوؽ  مرحمو المؤتمر الدستوري .ٕ
 الدستور وبترتيباتو السياسيو وطريقو ممارستيا.  االساسيو بموضع الصداره مف

 التي تسف بيا القوانيف وفؽ لما يجيزه الدستور وما تسمح بو مبادئ العدالو. المرحمو التشريعيو .ٖ
التي تطبؽ فييا القواعد مف قبؿ االدارييف والتي يتبعيا المواطنوف وتفسر مف قبؿ  المرحمو االخيره .ٗ

 عمى ىذه المرحمو .القضاء. المبدأ الثاني ينطبؽ 

يعد ىذاف المبدآف رئيسيف بنظريو العدالو. وسبؽ االوؿ الثاني بالنسبو لرولز, فاف المبدأ االوؿ      
يضمف لؤلشخاص الحريات االساسيو, مف اىميا الحريو بالتفكير وحريو الضمير والحريات السياسيو االخرى 

مبدأ التفاوت ))شرعف المبدأ الثاني )حؽ التصويت والمشاركو السياسيو وحؽ انشاء الجمعيات( وغيرىا.. بينما ي
التفاوتات االجتماعيو واالقتصاديو, ولكف بشرط اتاحو الفرصو لمجميع  ((Difference principleوالبلمساواه 

.عمى الرغـ مف (ٔ)بالتنافس وتبوؤ المراكز والوظائؼ, بغض النظر عف انتمائيـ العرقي او الديني او الطبقي
المساواه والتبرير الذي قدمتو نظريات "التسمؿ" لمتنميو االقتصاديو والنمو, إال أف ىذا التأييد المشروط لعدـ 

نظريو راولز تتسـ بالمساواه عمى نطاؽ واسع وقد حددت شروط النقاش في نظريات المساواه لمعدالو 
 .(ٕ)االجتماعيو عمى مدى السنوات الخمس والثبلثيف سنو الماضيو

جتماعيو ىو التوزيع العادؿ لمموارد والسمع والخدمات, وكذلؾ التضامف مع اف اىـ مبادئ العدالو اال      
اكثر الفئات حرمانًا. الف المناىج االنمائيو االقرب لمعمؿ الخيري, عمى غرار المعونو غير فعالو احيانًا بسبب 

بالشكؿ العاـ  الشعور بالمديونيو لمجيو المانحو حتى واف كانت المجتمع الدولي. وكذلؾ المعونو الخارجيو
يمكف أف تمنع مف اطبلؽ المبادرات المجتمعيو االبتكاريو, ورياده األعماؿ, وتولي المسؤوليو لممبادرات 

المساواه ))االقتصاديو وامتبلؾ زماميا, مما يحوؿ دوف التحقيؽ لمعدالو االجتماعيو التي تقوـ عمى مبادئ 
ا تكوف المجتمعات األكثر فقرا مجرد جيو متمقيو , وكذلؾ عندم((واإلنصاؼ والتمتع بالحقوؽ والمشاركو

                                                 

 

 



لممساعده اإلنمائيو باستمرار بما يؤدي الى تراجع قدراتيا وضعؼ استعدادىا لممشاركو الفاعمو بتحقيؽ الرفاه 
 .(ٔ)االجتماعي واالقتصادي ألفرادىا

دد الحقوؽ أف دور مبادئ العدالو ىو التعييف لمشروط المنصفو لمتعاوف االجتماعي. فيي تح    
والواجبات االساسيو التي تعينيا المؤسسات االجتماعيو والسياسيو الرئيسيو لؤلفراد, تقوـ بتنظيـ وتقسيـ الفوائد 
التي تنجـ عف التعاوف االجتماعي, وكذلؾ توزيع االعباء الضروريو لممحافظو عمييا. فبما اف المواطنيف 

وـ السياسي اشخاص احرار ومتساويف, فأنو يمكف النظر بالمجتمع الديمقراطي يعتبروف مف وجيو نظر المفي
 .(ٕ)لممفيـو الديمقراطي لمعدالو عمى انو تعييف الشروط المنصفو لمتعاوف بيف مواطنيف تمؾ الصفات

يرى امارتيا صف اف مبادئ العدالو التي جاء بيا جوف راولز غير مستنبطو مف ظروؼ الوضع      
فقط فيي تجربو افتراضيو يراد بيا تصور ما يجب اف تكوف عميو شروط األصمي, اال انيا وسيمو انتقاء 

الحياد واالنصاؼ التي يتوقع اف يعقد بيا االتفاؽ عمى مبادئ العدالو التي اجتيد بوضعيا خارج شروط 
يد الوضع االصمي. وفؽ المفاىيـ التأسيسيو العامو المبلئمو لممجتمع الميبرالي الذي يتبنى مواطنيو ثقافو وتقال

 .(ٖ)ديمقراطيو راسخو يمكف البناء عمييما التسويغ العقمي العاـ لممواطنيف
بكتابو فكره العدالو اف نقطو البدء بالعدالو االجتماعيو ىي تشخيص الظمـ ()اكد امارتيا صف     

اه الى وتحميمو تمييدًا لرفعو. الف ادراؾ المظالـ يمكف مف رفعيا ال يدفع لمتفكير بالعدؿ والظمـ بؿ يتعد
كي تصمح نظريو ما في العدالو كأساس لمتفكير العممي, ال ))المساواه وىي لب نظريو العدالو ايضًا, ويضيؼ 

بد ليا اف تتضمف طرقًا لتقدير كيؼ يمكف انزاؿ الظمـ واعبلء العدؿ والتوجو لوصؼ المجتمعات التي تتسـ 
 .(ٗ) ((بعدالو كاممو
الو بمفيومات الحريو والديمقراطيو ليخوض بإشكاالت مرتبطو لقد حاوؿ صف اف يربط مفيوـ العد     

بكيفيات البحث بتجاوز صور الفقر والحرماف في العالـ. حيث يكمف السؤاؿ المركزي بخصوص كيفيو 
 .(٘)مواجيو االوضاع الجائره التي تعرفيا المجتمعات المعاصره

تركزت محاوالت صف في فيـ عبلقو العدالو بعالـ تحكمو العولمو, والسعي المتبلحؽ إلقامو      
التوازنات السياسيو الجديده بعالـ معقد. اذ يرى اف ربط العدالو بالفقر وعدـ المساواه والبطالو داخؿ 

عادؿ لمثروات والحظوظ المجتمعات, ىي الظواىر التي تتفاقـ في العالـ اليوـ. الذي يعيش التوزيع غير 

                                                 

 

 

 

 

 

 



وترسيخيا التفاوتات الكبيره بامتبلؾ التكنولوجيات الجديده واستخداميا عمى المستوى العالمي. ليضعنا اماـ 
االنماط الجديده مف الخمؿ داخؿ المجتمعات البشريو , ولعمو يضعنا ايضًا اماـ ازمات جديده. حدد امارتيا 

ضمان الولوج ليذه ، ثانيًا: اواًل: اقرار الحرياتاعيو وىي صف ثبلث مبادئ لمبحث عف العدالو االجتم
ليعتبر العدالو االجتماعيو اليوـ ذات ابعادًا كثيره , ال  الحريات، وثالثًا: البحث المتواصل عن ىذه الحريات.

 .(ٔ)تقتصر عمى االقتصاد او الثقافو او السياسو بؿ ىي كؿ ىذه المكونات المجتمعيو معا
 انؼذانو االخحًبػٍو ثبنًٍب: يشجكضات

العدالو االجتماعيو تتحقؽ اذا ما توفرت الظروؼ الصحيو لمتوزيع العادؿ عمى جميع المستويات.      
ألنيا تستند الى المبادئ المعياريو لمفمسفو االخبلقيو في مختمؼ المجتمعات حيث يمكف تمييز موقع الفرد في 

القتصاديو. لنتمكف مف رؤيو مبدأ تكافؤ الفرص ضمف المجتمع عف طريقيا عبر المعايير االجتماعيو وا
التشكيمو االجتماعيو )البناء االجتماعي( كأساس لتحقيؽ العدالو االجتماعيو إضافو الى المساواه. فالعدالو 

 االجتماعيو تقوـ عمى مرتكزات اساسيو مف اىميا:
 المساواه: .ٔ

اصبًل ىامًا مف اصوؿ العبلقات االنسانيو فالناس وىو اسمى المبادئ الدستوريو في الفكر السياسي اذ يعتبر  
فيو متساووف بالحقوؽ والواجبات. رغـ اف ىذه المساواه ال تعني المساواه المطمقو والمجرده. اال انيا تعني 
وحده المعاممػو وتنظيـ لمفرص. ليذا اذا كاف ىناؾ امورًا تخرج عف معنى وحده المعاممو, فيذا ليس معناه 

اف المواطنو المتساويػو قيمو انسانيو تتساوؽ مع االنظمػو االجتماعيو العادلو  (ٕ)المساواه. اخبلاًل بمبدأ
. فالمواطنو تتضمف مجموعو مف (ٖ)والفاضمو فالعدالو والمواطنو المتساويو غايو يتصارع مف اجميا الناس

ستقبلؿ كما انيا تشجع عمى القضايا المتعمقو بالعدالو االجتماعيو وحقوؽ االنساف والتماسؾ المجتمعي واال
. يتوجب اف تكوف عبلقو المساواه بالعدالو االجتماعيو حسب الكفاءه (ٗ)تحدي الظمـ وعدـ المساواه والتمييز

واالستحقاؽ فإعطاء الجزاء والمكافأه لمجميع يعد مخالفًا لمعدالو ألنو يؤدي إلعاقو السعي والتقدـ فالمساواه 
 المطمقو منافيو لمعدالو . 

االتفاؽ عمى األىميو المتساويو لمجميع. إال أنو ليس مف السيؿ تحديد كيفيو منح كؿ شخص ما  رغـ
يستحقو. طرح مبدأ المعاممو المتساويو. الذي يعتبر أف جميع األفراد يشتركوف بخصائص معينو تؤىميـ لينالوا 

والممكيو , والحقوؽ السياسيو عمى  حقوًقا متساويو ومعاممو متساويو.  مثؿ الحقوؽ المدنيو وحؽ الحياه والحريو
                                                 

 

 

 

 



اختبلفيا مثؿ حؽ التصويت الذي يمكف الناس مف المشاركو الغير مباشره في العمميات السياسيو , وبعض 
 الحقوؽ االجتماعيو التي مف شأنيا أف  تشمؿ الحؽ في التمتع بفرص متكافئو مع أعضاء المجتمع اآلخريف.   

ف وال يوجد تمييز بينيـ بسبب الجنس أو الديانو او العرؽ يلمجتمع متساو دلو تعني أف أفراد االمساواه العا
او الموف او المكاف أو غيرىا, بالمعنى القانوني فقط الف التمايز والتفاوت يكوف احيانا ىو عيف العدالو حيف 

)األمي( , والعامؿ تراعي التمايزات بالواقع االجتماعي بيف المواطنيف, كػالتمييز بيف المتعمـ والغير متعمـ 
والعاطؿ عف العمؿ, والغني والفقير, وبيف السوي والمعاؽ, وكذلؾ الطفؿ والشاب, والصحيح والمريض, 
والشيخ والكيؿ وغيرىا مف الخصائص االجتماعيو التي يكوف التعامؿ فييا بالتماثؿ مجافي لمعدالو االجتماعيو 

 . (ٔ)ىدفًا ووسيمو
يتطمب عدـ التمييز ضد الناس عمى أساس الطبقو أو العرؽ أو الجنس.  أف مبدأ المساواه في المعاممو 

يجب الحكـ عمييـ عمى أساس عمميـ وأفعاليـ وليس عمى أساس المجموعو التي ينتموف إلييا. اف التنوع قائـ 
عمى جميع األصعده في المجتمع العراقي بشكؿ معقد االمر الذي يولد تنوع كبير بأنماط الشعور باالنتماء 
بيف العرؽ والديف والعشيره وغيرىا مف االنتماءات االخرى لتتحوؿ ىذه المكونات الى اسس اليويو نتيجو 
الفشؿ لمنظـ السياسيو المتعاقبو في العراؽ باإلداره االيجابيو لمتنوع لتجعؿ مف ىذا التنوع عامؿ ييدد وحده 

ح عامؿ سمبي خاصو بعد االحتبلؿ عاـ مجتمع بدال مف اف يكوف عامؿ ثراء وقوه بحكـ التعايش. النو اصب
نتيجو فعؿ االحزاب والقوى السياسيو التي تقوـ عمى االسس القوميو والطائفيو. فتحقيؽ العدالو  ٖٕٓٓ

االجتماعيو يتطمب اعاده النظر في البنيو الفمسفيو اجتماعيا لمفيوـ المساواه بيف مختمؼ الطوائؼ والمذاىب 
 والمشاركو بالسمطو والتوازف بيف المصالح.  اماـ القانوف وبالتوزيع العادؿ

( يتضمف العديد مف التعبيرات االسبلميو القويو التي تؤسمـ المجتمع والسياسيو اال ٕ٘ٓٓرغـ اف دستور )
اف الماده الثالثو منو تشير اف االسبلـ احد مصادر االساسيو لمتشريع الف تبني ديف رسمي لمدولو يعد تمييز 

. يبقى حاؿ حقوؽ االنساف في (ٕ)لمحريات المدنيو والحريات الديمقراطيو وحقوؽ المرأه  ضد االقميات وتيديد
جميع انحاء العراؽ ىشًا نتيجو لبلنتقاؿ البطيء مف مرحمو الصراع الفوضى الى مرحمو االستقرار لمواجيو 

صادي المزمف وانعداـ التحديات التنمويو اليائمو. اوليا الفقر المنتشر عمى نطاؽ واسع نتيجو الركود االقت
فرص العمؿ الثابت والتدىور البيئي وغياب الخدمات االساسيو كميا تشكؿ خرقا صامتا لحقوؽ االنساف 

  .(ٖ)وعوامؿ رئيسيو الزمو العدالو االجتماعيو
 

                                                 

 

 

 



 تكافؤ الفرص .2

جوانب تكافؤ الفرص ىو حالو مثاليو التي يتمتع فييا كؿ فرد بنفس الفرصو لممشاركو في أي جانب مف 
. اذ يعتبر تكافؤ الفرص مف اىـ عوامؿ تحقيؽ العدالو االجتماعيو الف العدالو االجتماعيو بأحد (ٔ)حياتو

اوجييا تعني المساواه بيف االفراد في المجتمع الواحد في الفرص واالختيار كؿ حسب استحقاقو دوف اف تميز 
الرعايو  المعاممو إلفراد المجتمع. وكذلؾ ضماف فئو عف االخرى, او تفاوت بالجنس او السبللو, لتمثؿ واحديو

 , وتوزيع الوظائؼ العامو حسب الكفاءه واالستحقاؽ.الصحيو
لقد تطورت فكره العدالو االجتماعيػو مف فكره فمسفيو مقوماتيا تكافؤ الفرص والحريو والمساواه الى مجاؿ 

والمبادئ الدستوريو في ايو دولو. ترمي الخدمات االجتماعيو والحؽ بالعمؿ إلى أف اصبحت أحد أىـ األسس 
لمحو االمتيازات الخاصو والفوارؽ المصطنعو بيف األفراد بالمجتمع, ليتيح لكؿ فرد مف أفراد المجتمع بالتمتع 
بالخيرات بالقدر الذي تؤىمو لو كفاءاتو وقدراتو الذاتيو وكذلؾ قيامو بواجباتو الدستوريو بظؿ فكره التضامف 

 . (ٕ)توريػويا الدساالجتماعي وقيمت
 :(ٖ)وتقترف المساواه بتكافؤ الفرص مف خبلؿ ثبلثو شروط ىي

 ما يعوض الفرد عف فقدانيا كإعانات البطالو.  .ٔ
التمكيف لبلفراد مف االستفاده مف ىذه الفرص بالتنافس الحر عمى قدـ المساواه. فتكافؤ الفرص شرط  .ٕ

لتحقيقيا, فيمـز اف يضاؼ لو شرط السعي المستمر لتضييؽ ضروري لمعدالو االجتماعيو اال انو غير كافي 
 الفوارؽ بتوزيع الدخوؿ والثروات, والفوارؽ بالنفوذ السياسي.

تكافؤ الفرص ليس شعارا يرفع أو ادعاء يدعى بؿ ىو إراده سياسيو واستراتيجيا وطنيو تتجو إلزالو 
ح البعض ألسباب مختمفو جممو مف االمتيازات. معوقات التعايش وعوامؿ التميز بيف المواطنيف. تمؾ التي تمن

فتكافؤ الفرص في السياؽ الوطني يعني  الغاء كؿ القرارات واإلجراءات التي قد تمنع البعض مف المواطنيف 
لمختمؼ االعتبارات )فكريو او مذىبيو او سياسيو او مناطقيو(, مف ممارسو حرياتيـ الدستوريو ومزاولو 

يو بعض الحقوؿ والمياديف. فتكافؤ الفرص يقتضي إزالو اإلجراءات التي تؤسس االعماؿ أو تحمميـ مسؤول
لمتمييز والتيميش لبعض المواطنيف العتبارات غير منسجمو مع حقائؽ المواطنو المتساويو. فاالىتماـ 

                                                 

 

 

 



ز لبعض بالمشاريع الخدميو والتنمويو باإلطار الوطني, ال بد أف يكوف بالتساوي, وبعيدًا كؿ البعد عف التميي
 المناطؽ أو الشرائح االجتماعيو .

تعاني المجتمعات العربيو ومنيا المجتمع العراقي مف تفاوت اقتصادي وتنموي. ادى الى االخفاؽ بتحقيؽ 
 التنميو القاِئمو عمى العدالو االجتماعيو. بسبب انخراطيا بتطبيؽ 

 الضمان االجتماعي )الحمايو االجتماعيو(
ف خبلؿ مجموعو البرامج العمميو تيدؼ إلى تمكيف الفقراء او الفئات اليشو تتشكؿ الحمايو االجتماعيو 

بتزويدىـ بالميارات التي يحتاجونيا بما فييا القدره عمى المطالبػو والػضغط لتحقيؽ التحرر مف الحاجو 
لحمايو االجتماعيو "بأنيا ىي والخوؼ فضبل عف تزويدىـ بما يؤكد حقوقيـ في العيش بكرامو . اذ تعرؼ ا

 مجموعو اآلليات واألنشطو المترابطو اليادفو 
سواء أكانت  االجتماعي بانو التدابير ترمي لتقديـ االعانات ,  عرفت منظمو العمؿ الدوليو الضماف 

 :(ٔ)نقديو او عينيو, مف اجؿ ضماف الحمايو مف جممو مف االمور منيا ما يأتي
مف العمؿ )او عدـ كفايتو( بسبب المرض او االمومو او العجز او اصابو  االفتقار لمدخؿ المتأتي -

 العمؿ او تقدـ السف او البطالو او وفاه احد افراد االسره.
 االفتقار لسبؿ الوصوؿ لمرعايو الصحيو او عدـ القدره عمى تحمؿ االعباء لموصوؿ الييا. -
 عاليف.عدـ كفايو الدعـ االسري, وبخاصو لؤلطفاؿ والبالغيف والم -
 الفقر العاـ او االستبعاد االجتماعي. -

  (ٕ)اف نقاط االختبلؼ بيف انظمو الحمايو االجتماعيو المراعيو لمعدالو االجتماعيو عف غيرىا بما يمي:
الحمايو االجتماعيو التي تراعي مفيوـ العدالو 

 االجتماعيو
الحمايو االجتماعيو التي ال تراعي مفيـو 

 العدالو االجتماعيو
مقاربو شاممو تتعدى التوجو فقط لمفئات االجتماعيو 
واألفراد األكثر فقر أو المعرضيف لئلقصاء االجتماعي, 

 لتشمؿ كؿ المجتمع عمى أساس مفيـو الحؽ .

مقاربو جزئيو او قطاعيو, والتي تقوـ عمى 
االستيداؼ ضمف النطاؽ الضيؽ, وعمى مفاىيـ 

فئات الحاجو المباشره واالجراءات التعويضيو لم
 المستيدفو.

اعتماد التمويؿ لبرامج الحمايو االجتماعيو عمى استدامو التمويؿ لبرامج الحمايو االجتماعيو وعدـ 
                                                 

 

 



المصادر الغير مستقره, ال سيما القروض  االعتماد عمى الدعـ الخارجي .
 والمساعدات األجنبيو.

مبلءمو محتويات سياسات الحمايو االجتماعيو 
االجتماعيو واالقتصاديو ووضع لمواقع والتحديات 

 اإلطار القانوني الواضح والمحدد .

مقاربات تفتقر لبلستقرار وتتقمب وفؽ سياسو 
 الحكومات االقتصاديو والدورات االقتصاديو .

اإلجراءات التنفيذيو واإلداريو المتخذه والتي تضمف 
الفاعميو لمبرامج والقدره لموصوؿ إلى الشرائح المجتمعيو 

 , والشفافيو والمشاركو .المختمفو

تدخبلت تفتقر آلليات واضحو لممشاركو 
 والشفافيو .

 
 التوزيع العادل لمموارد واالعباء )العدالو التوزيعيو( .3

تقوـ العدالو االجتماعيو بالضروره عمى توزيع المنافع واالعباء والموارد التي تنتج مف عمميو االنخراط 
واالنتاج بشكؿ عادؿ وتعزيز الوصوؿ لممساواه لضماف المشاركو الكاممو بالعمؿ المشترؾ التي تتصؿ بالتوزيع 

. (ٔ)ألولئؾ الذيف استبعدوا. بما يخمؽ االعتقاد اف جميع الناس لدييـ حؽ بالتوزيع العادؿ لمموارد المجتمعيو
فالعدالو االجتماعيو ال تتعمؽ فقط بتوزيع الحقوؽ والموارد والفرص بيف األجياؿ الحاضره, بؿ تتعمؽ أيضا 
بتوزيعيا بيف األجياؿ الحاضره والمقبمو اذا ما اريد استدامتيا. ىذا ما يثير قضيو العدالو البيئيو وكذلؾ قضيو 

, تقتضي العدالو االجتماعيو بأف يكوف لؤلجياؿ  توزيع األعباء االقتصاديو بيف مختمؼ األجياؿ. فعموماً 
المقبمو مف الفرص اإلمكانات ما ال يقؿ عف ما تمتع بو األجياؿ الحاضره. إذا كانت التنميو البشريو تعرؼ 
بأنيا "توسيع حريات البشر وقدراتيـ عمى أف يعيشوا الحياه التي يعتبرونيا قيمو", فإف إضافو مطمب 

ميو البشريو يقودنا مباشره لقضيو العدالو االجتماعيو بيف األجياؿ. فاف التنميو البشريو االستدامو  لمطمب التن
المستدامو ىي العمميو التي توسيع لمحريات الموضوعيو لمبشر اليوـ مع بذؿ الجيد المعقوؿ لتجنب الجور 

 . (ٕ)عمى فرص أجياؿ المستقبؿ بتوسيع حرياتيـ
معايير فاعميو السياسو الماليو في تحقيؽ احد اىـ اىدافيا, اف لـ يكف يعد معيار العدالو التوزيعيو اىـ ال

اليدؼ االىـ عمى اطبلؽ )العدالو االجتماعيو( واتاحو فرص متكافئو لكؿ افراد المجتمع, لتحقيؽ العدالو 
 .(ٖ)االجتماعيو 

                                                 

 

 

 



التي تحكـ ىذا النوع  تختص العدالو التوزيعيو بتوزيع موارد المجتمع وخدماتو معنويو أو ماديو, فالمساواه
. ينتج عنيا تحقؽ العدالو رغـ وجود ()مف العدالو ليست مساواه حسابيو ولكنيا مساواه تناسبيو أو اليندسيو

الفروؽ بيف أفراد المجتمع. ألف الغرض منيا ىو اف يناؿ كؿ فرد نصيبو المساوي لظروفو, فإذا كاف الناس 
لو تقتضي باف ال تكوف انصبتيـ متساويو, والفروؽ بيف غير متساويف بالظروؼ والحاجات, فإف العدا

 . (ٔ)المواطنيف مف حيث الحصوؿ عمى الخدمات يجب أف يكوف مبني عمى أساس االعتداؿ
اف الوضع االقتصادي بالمجتمع العراقي وما ينتج عنو مف سوء التوزيع لمثروات بيف افراد المجتمع , 

يمتمكوف السمطو والثروه ومف يعمموف والميمشوف نتيجو لعجز باإلضافو لمتمايز الطبقي الكبير بيف مف 
استيعاب البنى االقتصاديو لمقوى العاممو الداخمو سنويا لسوؽ العمؿ انتج اقميو تمتمؾ النسبو االكبر مف الدخؿ 
والثروه واغمبيو شعبيو ال تمتمؾ سوى الجزء الضئيؿ الذي ال يكفي لسد متطمبات العيش الكريـ ليا فيذه 

. ألنيا ساىمت في انتشار الفقر (ٕ)عوامؿ شكمت اىـ اسس ازمو العدالو في المجتمع العراقي وبالتالي غيابياال
, و اعمى ٜٕٔٓفي المئو عف عاـ ٕٔ% ( بارتفاع يقدر بػ1ٖٚٔلػ)  ٕٕٓٓالذي بمغت نسبتو في العراؽ لعاـ 

%( تمييا ٕ٘بمحافظو المثنى )المعدالت كانت بالمحافظات الجنوبيو والوسطى, حيث بمغت نسبو الفقر 
. ىذا نتيجو سوء توزيع االيرادات التي (ٖ)%(ٗٗ%( ومحافظو ذي قار بنسبو )ٛٗمحافظو الديوانيو بنسبو )

تقتصر عمى جماعات معينو وتيمؿ بقيو شرائح المجتمع االخرى. باإلضافو الرتفاع نسبو البطالو بيف الشباب 
الدرجات الوظيفيو . وىذا يتنافى مع المبدأ الرئيسي لمعدالو  وحصر التعيينات عمى جميور االحزاب وبيع

 االجتماعيو الذي ينص عمى المساواه القانونيو بيف جميع االفراد وتكافؤ الفرص حسب االستحقاؽ.
مما سبؽ نستنتج اف احد المضاميف المباشره لتناوؿ فكره العدالو االجتماعيو في الديموقراطيو عمى انيا 

 statusسيو واالقرار. ىي فكره عاده ما يكوف مضمونيا رمزيًا ويعني بالقضايا الثقافيو والمكانو التعدديو السيا
. تمثؿ قضيو العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي (ٗ)اكثر مما يعني بمسائؿ الطبقيو والوضع االقتصادي

ازمو بحد ذاتيا ومشكمو تعاني منيا معظـ االفراد عمى حد سواء. الف السياسات التنمويو التي انتيجتيا 
الحكومات المتعاقبو ال تراعي العدالو االجتماعيو في أغمب االحياف رغـ مناداتيا بيذا المفيـو كشعار في 

 سياساتيا وبرامجيا التنمويو التي لـ تحقؽ معظميا عمى ارض الواقع لحد االف.  صياغتيا لجميع

                                                 

 

 

 
 

 

 



 تنعكساعرؼ المجتمع العراقي في تاريخو المعاصر حاالت مف عدـ االستقرار مع تعرضو لبلزمات 
عمى الواقع االجتماعي نتيجو البلاستقرار السياسي واالمني وكذلؾ ضعؼ مؤسسات الدولو وايضًا غياب 

ؼ تطبيؽ القانوف. فيذه العوامؿ كميا تركت اثارىا عمى االبنيو االجتماعيو واالقتصاديو وانعكست سمبًا وانحرا
تحقيؽ العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي فأدت لموقوع بأزمو عدالو. فقد واجو المجتمع العراقي تحديات 

 :(ٔ)كبيره في سعيو لتحقيؽ العدالو االجتماعيو
ي بيف السياسات االقتصاديو واالجتماعيو عمى أرض الواقع وبيف الوثائؽ الدستوريو تحقيؽ ربط حقيق  .ٔ

 والقوانيف .
 إيجاد آليات تسويو بيف األطراؼ الداخميو المختمفو وفؽ صيغو ) ال غالب وال مغموب ( .  .ٕ
 تأثير األوضاع اإلقميميو والخارجيو عمى تطور األوضاع الداخميو . .ٖ
 لتنمويو بدؿ مف الريعيو .التركيز عمى السياسات ا   .ٗ
 تفكيؾ كيانات الفساد والمحسوبيو وبناء شبكات األمف المتبادلو .   .٘
 دور المجتمع المدني وضروره إشراكو بتحقيؽ العدالو االجتماعيو . .ٙ

تتميز المجتمعات ذات التعدديو المكوناتيو بصعوبو تحقيؽ العدالو بصوره تامو, فالديمقراطيو ال تنتج 
ت والخاسر ال يمكف أف يكوف ديمقراطيا وتوزيع الثروات كما ىو في العراؽ يبقى مثار جدؿ عدالو لؤلقميا

ونزاع تغذيو أحزاب تتصارع عمى المناصب التنفيذيو وتتحاصص وتتقاسـ فيما بينيا مؤسسات الدولو  وثمو 
  .(ٕ)يا لممشكبلت فيوإرث سياسي واجتماعي مف المواجيو الطائفيو في مجتمع كيذا قد تكوف الفدراليو حبل مثال
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السياسو االجتماعيو ىي مجموعو االنشطو والمبادئ الخاصو بمجتمع ما التي تحدد طريقو تداخؿ العبلقو 
االجتماعيو بيف االفراد وتنظيميـ والجماعات والمجتمعات المحميو والمؤسسات االجتماعيو. قد تأتي السياسو 

ا تنبع مف ايديولوجيو المجتمع نتيجو لمتفكير المنظـ الذي يوجو التخطيط والبرامج االجتماعيو اال انيا غالبًا م
"(ٔ)     . 

= بسياسو الدولو العامو وتشكؿ السياسو االجتماعيو في اي بمد كاف عنصر اساسي مف عناصر العدالو 
 .(ٕ)وزيع الثروات وحمايو حقوؽ االنساف"االجتماعيو واالندماج االجتماعي واعاده ت

تغير مفيوـ السياسو االجتماعيو عمى مر السنيف فانتقمت مف اىدافيا الجوىريو التي تتمثؿ بحمايو      
السكاف مف طوارئ الحياه كاإلمراض والشيخوخو واالصابات والبطالو, لقطاعات اخرى مف السياسو العامو 

امتدت لتشمؿ قطاعات مثؿ البيئو والمياه والحكـ السميـ فتغير ىدؼ السياسو كالصحو والتعميـ والعمؿ وايضًا 
. فالسياسو االجتماعيو ىي الجزء (ٖ)االجتماعيو مف التحرر مف المخاطر لحريو العيش بحياه صحيو ىادفو

. االساسي مف العقد االجتماعي تيدؼ لتحقيؽ المشاركو المتساويو بعمميو التنميو والتماسؾ االجتماعي 
 :(ٗ)ولمسياسو االجتماعيو ثبلث ابعاد ىي

  واالجتماعي والحماي .1

تشمؿ التأميف االجتماعي والمساعده االجتماعيو اضافو لعنصر اساسي ىو عنصر الرعايو والتضامف 
داخؿ االسره. فاف التأميف االجتماعي ىو االداه التي تخفؼ مف المخاطر المرتبطو بدوره الحياه. اما 

 عيو فتشكؿ االداه التي تخفؼ مف حده الفقر .المساعده االجتما
 االستثمار  في البشر  .2

السياسو االجتماعيو بمعناىا االشمؿ تتناوؿ السياسات االخرى المتعمقو بالصحو والتعميـ وسوؽ العمؿ. 
 فيو العنصر االساسي مف العناصر الميمو االقتصاديو لمسياسو المجتمعيو .

 دعم التنميو االجتماعيو  . ٖ
فييدؼ لدمج  .اي الدائره الثالثو هضمف ىذه الدائر ببأشمؿ معانييا  واالجتماعي ووتندرج السياسي     

مجاالت االىتماـ االجتماعيو بالسياسو االجتماعيو عمى اختبلؼ جوانبيا وإلزالو الحواجز ولتوفير الظروؼ 
البلزمو لممشاركو المتساويو. فيتطمب ىذا مف صانعي السياسات وضع السياسات التي تضمف تكافؤ فرص 

                                                 

 

 

 

 



اء واالرض وخدمات النقؿ واالتصاالت حصوؿ مختمؼ الفئات المجتمعيو عمى خدمات التعميـ والصحو والم
 والمعمومات والمعارؼ.

أف ب( آسيا )منظمػو االسػكوا يلغرب وواالجتماعي واالقتصادي هاألمـ المتحد ومجنلتقارير القد أظيرت 
لعديد مف البرامج ف ا, فامرؤيولوضوح الدوؿ االسكوا تتػسـ بعػدـ التناسؽ وعدـ ب والسياسات االجتماعيػ

 ومنخب السياسلتطمبات مالثانوي أو تخطط لدعـ العتباطي الشكؿ االتمؾ الدوؿ تتـ صياغتيا بب واالجتماعي
مما يؤدي عف عجز  اآلخر غالبا بمعزؿ عف بعضيا البعضيتـ تنفيذىا تمؾ السياسات اف , كمػا  والمييمن

موارد البشريو لاخمؿ ينجـ عنػو بالضروره ىدر كذلؾ مجتمعاتيا و لحاجات ال ويذه الدوؿ عف تمبيلحكومات ال
لػشروط التفكؾ  ىاوتعزيػز  ووتعػاظـ لمػشكبلت التيميش والفقػر والبطالػ والزمػات المجتمعيػاوالماليػو وتفاقـ 

بدعـ وتوضيح تقـو االسكوا فأف . ولذلؾ مفجوه بيف الحاكـ والمحكوـلتساع الاالجتماعي , فضبل عف ا
المجتمػع بقطاعػات الوالتنسيؽ بػيػف كػؿ  ومترابطػالو  ومتكاممػال وجتماعيػالسياسػات االوجػود ل وىميػاأل

إلفراد  هالحيا وف نوعيػجػاؿ العدالػو االجتماعيػو وتحسمبػؽ مػستوى أفضؿ صاديو والثقافيػو والسياسيو لتحقاالقتػ
 . (ٔ)المجتمع
وقد اعتبرت  السياسو االجتماعيو عمى امتداد فترات طويمو مف الزمف عبء عمى االقتصاد وتالفو     

لمحوافز ولممناخ ولبلستثمار, اف تعزيز حصوؿ الفئات االجتماعيو وكذلؾ المناطؽ الجغرافيو جميعيا بالشكؿ 
االتصاالت والمعمومات المنصؼ عمى الرعايو الصحيو الجديف واالرض والمياه وكذلؾ خدمات النقؿ و 

والمعارؼ ليست مسألو ضماف لحقوؽ االنساف حسب, بؿ ىو كذلؾ االستثمار  بواحد مف اكثر الموارد 
 .(ٕ)انتاجيو باي بمد مف البمداف. اال وىو االنساف

التػي تػتـ صياغتيا بمعزؿ , القطاعات المجتمعيو المختمفوب ووقد أثبتت تجارب السياسات االجتماعي     
, حقوؽ اإلنسافكذلؾ و  واالجتماعي واالعتبػار معايير العدالفي والتػي ال تأخػذ  اآلخر, بعضيا البعضعف 
فػاف وجػود  ااإلنساني لجميػع أفػراد المجتمػع. لػذشػروط األمػف ل ىاوتوفير  والرفاىيتحقيؽ ال يمكنيا  بأنيا
غيػاب األمػف لخطار اإلمف  وشرط يحمي الدول وواضحال وقانونيالتشريعات الب ومدعوم وجتماعيالا وسياسػال

التسامح الديني كذلؾ و  واالجتماعي ووالعدال هقػيػـ المساوالنػعػداـ الوالسمـ األىمػي ويحمػي المجتمػع ذاتػو مػف ا
 . (ٖ)وتقبؿ اآلخر
مؿ والكبلـ عف السياسيو االجتماعيو, بالعراؽ كبلـ ذو شجوف, فأف مع االعتراؼ بحقيقو اف الع     

االجتماعي بجوانبو العمميو والمؤسسيو قد تطور, مف حيث "االنتشار الجغرافي, والتنوع الوظيفي, واالستيعاب 

                                                 

 

 

 



البشري", اال اف فمسفو العمؿ التي تشكؿ مضموف السياسو االجتماعيو ال تزؿ تفتقر لمحد االدنى مف 
 .(ٔ)الوضوح
      

المجتمع فيصعب السيطره عمييا وايجاد الحموؿ المناسبو ليا. عندما تتوالى االزمات تنعكس سمبياتيا عمى 
قد شيد ألي مستوى لمعدالو  ٖٕٓٓبل يستطيع أيًا كاف ميما بمغت دوغمائيتو باف يدعي أف عراؽ ما بعد ف

بدء مػا  انيات واالحبلـ التي اوىـ العراقيوف بيا او اوىموا انفسيـ , والسيما بعدكاالجتماعيو, برغـ حزمو االم
 .(ٕ)سمى بالتحوؿ الديمقراطي. فمػا ىي العوامؿ التي تكمف وراء الخيبو الكبيره ىذهي

 انحيًٍش االخحًبػًاًالً: 
التيميش مفيوـ زلؽ ومتعدد الطبقات. اي يمكف تيميش مجتمعات بأكمميا عمى المستوى العالمي      

مف النظاـ االجتماعي السائد. وبالمثؿ يمكف تيميش  الواحد المجتمعفي بينما يمكف تيميش الطبقات 
أفراد داخؿ المجتمعات المحميو. يعتبر التيميش إلى حد ما ظاىره حتى مجموعات عرقيو أو عائبلت أو 

قد يتمتع األفراد أو المجموعات بمكانو اجتماعيو عاليو في وقت فمتغيره مرتبطو بالوضع االجتماعي. نسبيو و 
تغيير االجتماعي, يفقدوف ىذه المكانو ويصبحوف ميمشيف. مع تغير مراحؿ دوره الحياه لكف مع حدوث ال. ما

 . (ٖ), قد تتغير أوضاع األشخاص الميمشيف
يقصد بمفيوـ التيميش االجتماعي االقصاء لجزء مف المجتمع مف النسؽ المييمف لموصوؿ لممكانو 

األفراد وضع موانع اماـ فالتيميش ىو حالو وعمميو  .(ٗ)االجتماعيو والثقافيو واالقتصاديو او السياسيو
 . (٘)والجماعات مف المشاركو الكاممو في التي يتمتع بيا المجتمع األوسع

وفقا  اقترح بيمسوف أف التيميش قد تـ تطبيقو فعمًيا في عمـ االجتماع بثبلثو أنواع مختمفو مف الطرؽ  
 : (ٙ)لنوع اليامش الذي يعيش في اطاره

 .واالستيعاب عبر الثقافات ويشير إلى معضبلت اليوي الذيفي كيامش ثقا .ٔ
نتماء إلى صؼ التوترات التي تحدث عندما يتـ تقييد الفرد مف االالذي ييامشي الجتماعي االدور ال  .ٕ

 .مجموعو مرجعيو إيجابيو

                                                 

 

 

 

 

 

 



ىو  إلى العجز السياسي واالجتماعي واالقتصادي والحرماف. فالتيميشالتي تشير  وييكميال ويامشيال .ٖ
 أو إقميـ. ووالتكامؿ الذي تعيشو مجموع والمشاركالتمكيف مف  هاالفتقار إلى قو 

تقوـ عمى قاعده التي  تعنيو الديمقراطيوما عدـ االدراؾ ببلعتقاد لالقياس  في خطأالى التيميش يعود 
. كما يمثؿ غيرىماطائفيو و القبميو و العف انتماءاتو الفرعيو مف  اً المواطف كفرد بعيداي  المواطنو ووحدتيا,

مثبل و يغمبيو طائفاأي  الحديث عنيا ىو بمفيوميا البدائيليبقى ـ االكثريو واالقميو, يىافمخاطئ لالفيـ ال
العراؽ بعد بأوؿ انتخابات ب) کارلوس فالنزويبل ( ممثؿ األمـ المتحده نرى ىنا فمف ليس بمفيوميا السياسي, و 

أف المواطنيف ال ييتموف كثيرًا في معرفو كيفيو )) فقاؿ العراؽبنتائج االنتخابات في  فوجئ, حيف ٖٕٓٓالعاـ 
ييتموف بكيفيو حصوؿ الجماعات اإلثنيو أو الدينيو بؿ حصوؿ األحزاب والكيانات عمى المقاعد والفوز, 

صراع بيف لممصممو مف المفيد أف يدرؾ العراقيوف أف ىذه االنتخابات غير لذا  .السياسيو عمى المزيد المقاعد
 يالدي العراقييف فكره واضحو عف أن سميفالشيعو والسنو أو بيف المسمميف والمسيحييف أو العرب ضد األكراد 

 .(ٔ)((سياسي كسباؽتجري يجب اف 
الفرص المتكافئو بيف و مع مبدأ العدالو االجتماعيو  يفاالقصاء والتيميش االجتماعييتعارض مفيومي 

مينيو التعميميو و الفرص الوجود لاالجتماعي االوؿ منيما االقصاء والتيميش  جانبيف: فيقؿ االفراد عمى األ
ما يتصؿ فيلمفرص المتكافئو  اً انكار يشكبلف االقصاء والتيميش االجتماعي اما الثاني فاف  غير متكافئو.ال

يات العدالو االجتماعيو نتياؾ مقتضال ااف يؤدي بإمكانيماوالتيميش االجتماعي  فاإلقصاءالسياسيو.  باألمور
كونو يفضؿ جماعو عمى االخرى العتبارات معينو ال تتعمؽ بالكفاءه والمعرفو  .(ٕ) باعتبارىا فرص متكافئو

 فتنتفي بذلؾ مقتضيات العدالو االجتماعيو التي تقـو عمى المساواه بيف االفراد.
 االعحجؼبد االخحًبػًثبنًٍب: 

فيما حدد توني اتكينسوف ثبلث سمات  .(ٖ)اشكاؿ االنغبلؽ االجتماعيعرؼ فيبر االستبعاد بوصفو احد 
 :(ٗ)رئيسيو لبلستبعاد االجتماعي ىي

ألفراد أو الجماعات أو المجتمعات بظروؼ ا قدير االستبعاد إال بمقارنو ظروؼال يمكف تاذ  وسبينال .ٔ
 .مكاف وزماف محدديفب, غيرىـ

 . ومسببيستبعد األشخاص بفعؿ أطراؼ ف الطرف المسبب  .ٕ

                                                 

 

 

 

 



مرور الوقت في شكؿ بإال  يمكف أف تظير خصائص االستبعاد وآثاره السمبيو بلف وكيالدينامي .ٖ
 .وتراكمي واستجاب

ىذا التعريؼ يحدد و. طو األساسيو لمجتمعفي األنش وػشاركمنع مف الميعد الفرد مستبعدًا اجتماعيػا إذا مػا 
أف بدراؾ اإلمجتمع معيف ممػا يعػني بفي ىػؤالء الذيف يعيشوف االىتماـ حػصر  اوالىي. مبلمػح مجموعو 

عمى مواطني  رليس مقصو و صمو بالزماف والمكاف أنو ذو ف, باتفاؽ الجميع اً نسبي اً االستبعاد االجتماعي مفيوم
يشير  ثانيا. مف أشكاؿ االستبعاد مقيميف مف حقوؽ المواطنو يعد شكؿ ميـالف حرماف الينو مع ودول
 .(ٔ) ورئيسي والتي تعد أنشط واألنشطب وممشاركل

بما يؤىمو مسؤوليات الحقوؽ و بنفس الكؿ شخص بو تمتع ت الف المجتمع الشامؿ ىو مجتمع الجميع 
. فضبل عف االساسيو كافو ووحريات يةحقوؽ االنسانالحتراـ ارتكز عمى فالمواطنو تيضطمع بدور فاعؿ. ل

. باإلضافو الى احتراـ االجتماعيو وحاجات الفئات الضعيفو والمحرومووالعدالو . التنوع الثقافي والدينياحتراـ 
اليو مناسبو مف اجؿ توفير فرص عمى عتماد بااليمكف تحقيؽ ذلؾ اذ وحكـ القانوف. والمشاركو الديمقراطيو 

 . (ٕ)صنع القرار وعمميبالكاممو والمشاركو  يـامكانات واحققيمتكافئو لمجميع ل
يتعارض مع النو  ومتكافئ فرص باعتبارىا واالجتماعي والعدال لمقتضيات انتياؾ االستبعاد االجتماعي

. (ٖ). ويشكؿ ببعض الظروؼ انكارًا ضمنيا او صريحا ليابيف األفراد واالجتماعي والعدالي المساواه و مبدأ
اىـ المعوقات  بسبب االعتماد عمى التمييز الذي يعتبر ظممًا لمفئات المستبعده. فانتشار الظمـ والمحسوبيو 

االساسيو لمعدالو االجتماعيو بالمجتمع العراقي. لعؿ أبرز ما يؤكد عمى غياب العدالو االجتماعيو في المجتمع 
العراقي ىو ارتباط القمو بالحكومو فينعموف باالمتيازات. بينما االغمبيو الساحقو مستبعديف ال يتمتعوف بذلؾ 

المساواه بتوفير الفرص لؤلفراد بالمجتمع العراقي فأف العديد مف  ويعانوف مف البطالو والحرماف فنبلحظ عدـ
 الخريجيف مستبعديف ويعانوف مف انتشار البطالو بينيـ .

 ًانغٍبعًاالداسي انفغبد ثبنثًب: 
السمطو بالثروه وتغيب عنو بو مناخ تختمط  بظؿالجوانب مختمؼ في لفساد كؿ ال يتجزأ ترتب عناصره ا

وتنتشر الرشوه,  شيع المحسوبيو وتختفي القيـ االيجابيوتيتفشى الفساد . عندما العاـلماؿ اضوابط حمايو 
تشعر بالتناقض فيما بيف ما التي تسود السموكيات المظيريو وتبدأ حالو الغمياف لدى الفئات الشعبيو كذلؾ و 

                                                 

 

 
 



بأنو  سموؾ الموظفيف " يعرؼ صموئيؿ ىنتغتوف الفسادكما . (ٔ)لفساد المالي فاوبيف ما تراه حوليا. بو تعيش 
 .(ٕ)خاصوال يـالحكومييف الذيف ينحرفوف عف القواعد المقبولو لخدمو اىداف

ألفعاؿ المنحرفو ااداه تييء المناخ المبلئـ لمممارسات و ألنو لفساد السياسي يعد اخطر انواع الفساد ا 
خمؽ شريحو او فئو محظوظو لاطوؿ فتره ممكنو وىذا يؤدي عمى راس سده الحكـ لما يوفر مف البقاء نظرا 

فساد طبقو ف . ا(ٖ)الشعبيواالداريو و خبلليا عمى اجياض روح المبادره والرقابو بومسارات داخميو سريو يعمموف 
 أيًا كاف موقعيـ وانتماءىـ السياسي النخب الحاكمو(اي الساسو وقاده االحزاب واعضاء الحكومو )الحكاـ و 
تحقؽ كي النفوذ السياسي لتوجيو القرارات والسياسات والتشريعات, لو مواقع لمستغبلؿ واالالتواطؤ عمى يقوـ 

السمطو, استغبلؿ االثراء غير المشروع مف  واالمواليف ليا, االطراؼ حد اليذه الطبقو, او لخاصو المصالح ال
ؿ حمبلتيـ لتموي االجتماعيبالتالي غير قانونيو لزياده النفوذ المالي و المواؿ الالحصوؿ عمى اوىنا يتـ 

راضي الدولو او امتبلؾ المنح استخداـ او العمى الرشاوي وتشريعيا, مقابؿ  يـاالنتخابيو او لتسييؿ حصول
تصبح الخزينو العامو حساب بنكي خاص عندىا تجاريو, الموافقات التراخيص او المتيازات او العقود او اال

 وؿ العاماترافقيا عمميات تيريب االمو ترفيييو  المور الالصرؼ عمى ابمغااله البيذه النخبو, بما يشممو مف 
ألنيا تعمؿ ( Kleptocracyتسمى )دولو الحراميو  فييا الدولو التي يتفشى الفساد السياسيف .الخارجيولمبنوؾ 
ى يترتب عم (ٗ)والعاماالمواؿ نيب ب بأكمموالشعب المسؤوليف والطبقو الحاكمو عمى حساب  اتزياده ثرو عمى 
نحراؼ الافالحصوؿ عمى الخدمات العامو, ببمبدأ تكافؤ الفرص والمساواه بيف المواطنيف خبلؿ اال ىذا
 .(٘)السمطو يستوجب المسائمو والعقابب

مؤشر الفساد الذي تصدره منظمو الشفافيو وفؽ ( دولو ٓٛٔ( مف اصؿ )ٓٙٔمركز )العراؽ اليحتؿ 
بمداف المف اكثر بذالؾ يكوف كي الدوليو ل الشفافيمفساد لمنظمو لذيؿ مؤشر بيقع العراؽ ل .(ٙ)الدوليو سنوياً 

اتساع دائرتو كذلؾ مفساد السياسي بيذا الحجـ, و ل استشراءً  ٖٕٓٓمـ يشيد العراؽ قبؿ عاـ فالعالـ فساد ب
مسيره البناء المؤسسات السياسيو و  يؽنظاـ السياسي ويعلمستقرار االمما ييدد ا آللياتوترابط الوتشابؾ حمقاتو و 

 .  (ٚ)االقتصاديو يوو التنم

                                                 

 

 

 

 

 
 

 



تحقؽ العدالو االجتماعيو واتساع فجواتيا فالمفسدوف ال يتوقفوف عند نيب اىـ عقبات يعتبر الفساد 
بؿ يفترسوف كؿ شيء ويعوقوف إمكانيات توسيع فرص الناس وخياراتيـ  الثروات وتقويتيا لحساباتيـ الخاصو

حجـ الفساد المستشري اف ط حياه بتعبير سميـ أكثر سوء حيف يتحوؿ إلى ثقافو أي نم بحثـ إف الفساد يص
واستعصت في العراؽ ارتفعت معدالتو . مثؿ آفو بشريو قديمويبؿ يمكف الجـز أف الفساد  و.نظميرتبط األ

البعد المختمفو خاصو  بأبعادىاالفساد ىو نقيض مفيوـ العدالو  .(ٔ)آليات مكافحتو بغيو القضاء عميو
 اتماؿ المبادئ المتعمقو بتسييد قيـ المساواه والتخفيؼ مف حده التفاوتيعد اعفاالقتصادي والسياسي, 

بعدىا السياسي بلعدالو ف اعمييا. فا اىـ المعايير التي ينطوي مفيوـ العدالو االجتماعيو ىىو احد واالقتصادي
ارتباط ذلؾ و الوصوؿ لفرص العمؿ او الوصوؿ لمموارد التنمويو بالمواطنيف بيف مساواه الواالقتصادي تعني 

مقابؿ االحتكارات التي تبسط سيطرتيا عمى بىذه الموارد مجتمعيًا, ذلؾ  بإدارهموصوؿ لمحؽ ل باإلمكانيات
 .(ٕ), المياه, الموارد الطبيعيو ..الخكاألرضموارد التنميو 

ؤ الفرص, فأف الفساد ولد الغياب بتوزيع الثروات والموارد االمر الذي ادى الزمو بالعدالو لغياب مبدأ تكاف
فأف اصحاب النفوذ يستغموف مواقعيـ مما ادى لتمركز الثروه والسمطو بيد فئو قميمو عمى حساب بقيو الفئات 
االخرى مما ادى النتشار الفقر وتراجع الشعور بالعدالو لسوء المعيشو نتيجو السياسات التي ولدت الفساد. 

لعدالو االجتماعيو نتيجو لعدـ المساواه بتوزيع الموارد فاف انتشار الفساد والمحسوبيو المعوؽ االساسي لغياب ا
 وكذلؾ بالحصوؿ عمى فرص العمؿ وعدـ المساواه بتوزيع خدمات الضماف االجتماعي وغيرىا . 

  ونذًنا وساثؼًب: سٌؼٍ
الموارد الطبيعيو وعمى ما يخرج مف بيع الماليو عمى  بإيراداتياىي تمؾ الدولو التي تعتمد "الدولو الريعيو 

عمميات استثمار نتاجيو و االقتصاديو االعمميات ىامشيو البمعنى جدا االرض او تعتمد عمييا بنسبو كبيره 
االقتصاد فال تعتمد عمى الضرائب انما عمى ايرادات الريع.  . كما انياالموارد التي تغذي حياه الدولو والمجتمع

توفير الخدمات واالمف واالداره التي بمقتضاىا تكوف موجوده عمى االرض لعائداتيا وفر ايراداتيا و يالريعي 
ي يعتمد في ادامو انشطتو عمى االيرادات الناجمو عف ذالقتصاد الريعي ىو ال. كما اف اشرعيوالوتحظى ب
االقتصاد  النشاططبيعو النشطو مشوىو ال تعطي تصورًا واضحًا عف الطبيعيو الف تمؾ ابيع الثروه  عمميات
 . (ٖ)دفي الببل

 ( 2جدول رقم )

                                                 

 

 

 



 (1)التمييز بين االقتصاد الريعي والدولو الريعيو

 انذًنو انشٌؼٍو االلحصبد انشٌؼً

 .همباشر  ومدولل وتتجو الدخوؿ الريعي مدولو مباشره.لال تتجو الدخوؿ الريعيو  .1

او مطمؽ مف الدخؿ  اً نسبي يشكؿ الريع معدالً  .2
 القومي.

 الدولو الريعيو.بتكوف نسبو ىذا الريع اقؿ 

اىميا عائدات العمالو  العوائد اشكاالً تتخذ  .3
عائدات و المساعدات الخارجيو, كذلؾ الخارجيو, و 

 السياحو, وعوائد الموقع االستراتيجي.

عف طريؽ تصدير ىو  المصدر الرئيس لمدخؿ
 الموارد االوليو.

مف المواطنيف  اً كبير  اً توليد الريع عددبيشارؾ  .4
 الذيف تتوزع منافعيـ عمييـ.

فئو لكبيره منو النسبو اليؤوؿ الريع الخارجي او 
 صغيره او محدوده.

العبلقو بيف تيار العائدات بال يوجد انفصاـ  .5
الجيد االنتاجي لممجتمع  و الريعيو التي تؤوؿ لمدولو 

التي تستمـز و لطبيعو االنشطو الريعيو  ذلؾكمو, 
 و مف المواطنيف فييا.مشاركو االغمبي

العبلقو السيما اف اسعار بىناؾ انفصاـ 
السوؽ العالمي بالموارد االوليو تتحدد و صادرات ال

عف اسعار االنتاج بصوره تامو وىي منفصمو 
 المحمي.

 اتالتقمببشده وسرعو عاليو باألزمات االقتصاديو واالجتماعيو والصحيو و  وات الريعياالقتصادتتاثر      
عمى عوائد  اً رئيسي اً عتمد اعتمادالذي يالسياسي  ىااستقرار عكس عمى بما ين ألدائيا بيف النمو والركود والدائم

الدوؿ في الحاؿ ىذا يبرز . قيمو جديده عمى انتاجيقوـ عمى اقتصاد حقيقي  عتمادالبدؿ مف ا. هالريع المتغير 
رتفاع التحقيؽ طفرات, بفضؿ ابنجحت ا رغـ اني ويعائدات النفطالعمى  هلمنفط التي تعتمد بشد والمنتج

                                                 

 



ثبلث لاقتصادىا في الريع  والدوؿ عمى اساس نسبىذه . تصنؼ (ٔ)مأزؽ عند انخفاضيابقع لت النفط أسعارب
%(. يمثؿ ٓٗ%( ودوؿ )ٓ٘) اخرى %( ودوؿٜٓكثر مف )أ و: دوؿ ذات اقتصاد ريعي بنسبىيفئات 

حتاجو يتوفير مستمزمات ما بكمي  اقتصاده يعتمد عمى النفط اعتماد اف االولى. اذ والعراؽ واحد مف دوؿ الفئ
التراجع الحاد  , بظؿه الوضع ليس بالنسبو لمعراؽ فحسبخطور ل. ىذا االمر يشير والدولكبل مف المجتمع و 

التي  والمالي همف الوفر ىذه الدوؿ  ه, ولعدـ استفادومف جي وقتصاديالوا وسياسيال لؤلسبابالنفط  بأسعار
  . (ٕ)النفط بأسعارتحققت االرتفاع المفرط 

بنيو االقتصاد العراقي, باتساع الفجوه  ٖٕٓٓبعد عاـ  السياسات االقتصاديو لمحكومات المتعاقبوانتجت 
فاقـ مف التفاوت المريع االمر الذي راكده, النتاجيو النشاطات االرائجو و التجاريو الماليو و النشاطات البيف 

خاصو بيف و زياده البطالو كذلؾ رتفاع االسعار ومستوى التضخـ وتقمص الخدمات و الوه, وادى الدخؿ والثر ب
لطبقو الوسطى كبيره مف االكادحوف وشرائح قر ف. ليشتد وغياب فرص التوظيؼ المنتجالمتعمـ الشباب 

البيروقراطيوف والطفيميوف والعامموف بالمقابؿ ثراء شتد لي خوليـ وقدرتيـ عمى االدخارالنخفاض مستويات د
الستقطاب المجتمعي اتعاظـ ليخمؽ ىذا االمر نمطا مف التجاره والمضاربو وسوؽ العقار والعممو والتيريب ب

 .تفاقـ مستويات الفقراف  .(ٖ)مبلمح لمعدالو االجتماعيو وايلتعيب تمامًا  والتبايف الطبقي بيف السكاف والمناطؽ
ت خبلؿ السنوات االخيره مف يوح االحصائيو واالجتماعيو واالقتصاديو التي اجر المسعنو فت شكالذي  .الفقر

 ووالثقافييعانوف مف الفقر اف حوالي ب وزاره التخطيط العراقيوالحكوميو منيا المدنيو مؤسسات ال د مفقبؿ عد
مف  ياتوازف تأثيراتضبط او يتـ ضبطيا مثؿ اشكاليو لمعدالو مالـ ات الكبيره تالتفاوت. اف (ٗ)والقمؽ وواالجتماعي

التي تضمف معيار اساسي الئؽ لحياه  اتيمكف اف تشمؿ الضريبو وانظمو تحويؿ الممكيفخرى. القوى االقبؿ 
القوانيف و التي تعزز العمالو الكاممو, و سياسات االقتصار الكمي اي لمجميع )وتخفض التفاوت بشكؿ مباشر(, 

االنتخابات, او القوانيف التي تحدد حقوؽ باف ينفقيا المرشحوف مكف مف المالتي تحد او تقيد المبالغ التي 
منع االقؿ ثروه مف تمف اف  والحالي اتالتفاوت عتمنالتي طرؽ التجعؿ صفقات االسواؽ قانونيو وبالتي الممكيو و 
 . (٘)وبالتالي زياده مستوى التفاوت يوقتصادالالمنافسو ا

وضع ال. ىو و الى االنتاجيوالريعي اتالتركيز عمى القطاعمف تحويؿ النمط االقتصادي يعتبر السعي ل
النيب  ديصاعنمط نيب, وىو الىو نمط ىذا النمط االقتصادي ش الف الفقر والتيميتاثير مدى الذي يظير 

عكس لىو يدفع و خط واحد ييدؼ لتضخيـ التراكـ بأقصى سرعو, بالتي جرت الييا وىو يسير  لؤلشكاؿ اً وفق
                                                 

 

 

 

 
 



نمط بالتفكير بالعدالو االجتماعيو . اذ ال يمكف (ٔ)متزايدالفقار االلو االجتماعيو اي تحقيؽ العدااتجاه 
اي ظؿ استمرار النمط الريعي القائـ, بليس مف الممكف تحقيقيا انو اقتصادي قائـ عمى التيميش والنيب, ف

الدنى يفترض تغيير نمط اف تحقيؽ الحد او المتشابؾ تبعيًا بالنمط الرأسمالي بشكميو القديـ والجديد, النمط 
 مف خبلليا ىذه القطاعات ىي التي يمكفو نمط منتج زراعيًا وصناعيًا , لطابع الريعي التابع الاالقتصاد مف 

 .(ٕ)العمالو وتنتج فائضًا يسمح بتحسيف االجور ستيعابا
رافعو نخب ال يمكف النظر إلييا بوصفيا  وىي نخب والريعي والدول تطرح قضيو مسألو النخبو الحاكمو في

تتعمؽ بمدى قدره ىذا الشكؿ مف الدوؿ وىذا النوع  التي شكاليواليذا األمر يطرح افجتماعيو لمديمقراطيو. ال
شكؿ سموكيا السياسي ىو ساعد بتبناء الديمقراطيو وخاصو أف ما يحرؾ ىذه النخبو ويبمف النخب الحاكمو 

ليات إعاده إنتاج الييمنو آلدامو اإللسيطره واالستحواذ عمى الريع بما يضمف يو افي استمرار الرغبو الجامحو 
ى و القكذلؾ االستبداد والتسمط بسبب طبيعو بنيتيا و تولد والسيطره والنفوذ. بيذا المعنى فإف الدولو الريعيو 

عشيرتو اسرتو و و نفسو و الثروه بحمايمف يممؾ يقوـ  االجتماعيمييا. مثؿ ىذا النمط مف التشكيؿ عالتي تستند 
. وبيذا تنتفي العدالو االجتماعيو التي تقوـ عمى اساس المساواه بيف ( ٖ)والقاعده االجتماعيو التي يستند إلييا

 االفراد في التوزيع.

اف واحدا مف اىـ عوامؿ غياب العدالو االجتماعيو بالمجتمع العراقي ىو المديونيو التي ازدادت التي 
سيقع عبئيا عمى االجياؿ البلحقو بسبب عدـ استثمار النفط مف الحكومات الحاليو والذي يضمف الحقوؽ 

يا بسوء االداره لمعائدات وغياب لؤلجياؿ القادمو. فغياب العدالو ال يتعمؽ بذات العوائد النفطيو  بقدر تعمق
االراده الحقيقيو, وكذلؾ عدـ وجود الرؤيا االستراتيجيو والتي يتـ مف خبلليا الوصوؿ لبناء االقتصاد السميـ 

 والتوزيع العادؿ بيف االجياؿ.
 وانصشاػبت انغبئفٍخبيغًب: 

يث انو اذا كانت حواضح  ( تعارضcitizenship) تعارض مع المواطنوتالطائفيو مف حيث المبدأ 
اكيد بالحريات  اسبمد ديمقراطي, فالطائفيو تشكؿ بالمقابؿ مسبمحقوؽ السياسيو لممارسو الالمواطنو تتحدد ب

 :  (٘)( أنماط الصراع الطائفي عمى النحو اآلتيKriesberg. حدد کريسبرغ )(ٗ)الفرديو

                                                 

 

 

 

 

 



السياسيو تعمؿ عمى في النظـ  لنمط الغالبىو ا: هوالثرو  والصراعات التي ترتبط بتقسيم السمط  .ٔ
صياغو و أدوات االستقرار السياسي االنتخابات و أنظمو بعدـ المجوء الى مسمطو والثروه, الطائفي لتقسيـ ال

العكس صحيح فالصراع أكثر سمميو عمى الموارد,  ليبدو( بؿ انيا ستعتمد عمى نظاـ )سمو مغمقو توافؽ وطني
 سياسي عف غيره . كؿ نظاـلخصوصيو المع األخذ بالحسباف 

: تضـ فئات مف رجاؿ األعماؿ وواالقتصادي وبشبكات المصالح االجتماعي والصراعات المرتبط  .ٕ
عمى مع بعضيا صراع بواجو تفيي ت ,وغيرىا العسكرييف والجياز البيروقراطي والقيادات المحميوكذلؾ و 

 مصالحيا في الدولو .
ف , فااو الطائفيور نزعو اليويو الدينيو أو القبميو التي تظيو : المرتبطو بانتماءات أوليو الصراعات .ٖ

لعدـ تمثيميـ ذلؾ العراؽ مثبل يؤكد أف السنو ضد النظاـ السياسي القائـ بلصراع المذىبي السني الشيعي ا
 فيو.االكبر حصو الالشيعو مع النظاـ السياسي ألخذىـ اف بالشكؿ الصحيح, و 

الصراع  السمبيو اىميا عدد مف المظاىر السياسيو نظاميا السياسيانييار بتفكؾ الدولو العراقيو, انتج 
لكنيا بنفس  ليا الشعارات القوميو واجيوقامت برفع المجتمع العراقي السابقو في السمطات الحاكمو فالطائفي. 

عبلقو بتعدد  يس لياالطائفيو لفتتسـ بالطائفيو. التي ممارسات مجموعو مف التخفي ورائيا الوقت كانت 
دوف اف يؤدي او الدينيو بمتعدد الطوائؼ االثنيو  تمتد في مجتمعمف الممكف اف فقط. بؿ  لطوائؼ والدياناتا

تقسيـ البمد الواحد لراده الكف عندما تكوف ىناؾ و نشوء او سيطره الطائفيو عمى الحياه السياسيو. لذلؾ 
الطائفي يحؿ محؿ الوالء الوطني, ىذا ما الوالء سيتـ العمؿ عمى تفعيؿ تعميؽ جذور االختبلفات المذىبيو فبو 

 .(ٔ)لصراع طائفي ابتحويمي والطائفي اتالذي جاء مع فكره تعميؽ االختبلفو تـ احداثو مع االحتبلؿ, 
تربطيـ برابطو التي ا و  ,المجتمع العراقي ىي سياسيو بامتيازبإف المشكمو األساسيو إلنتاج الطائفيو      

فرص المنطقو وتقدـ لممواطنيف لؽ أو اعر االىب أو امذالأو  اتلديان الناس تبعاً يا بيف بوطنيو ال تمييز 
ؿ الطائفيو ئالسياسيو تغذي المسا اتمتعبير عف انفسيـ كمواطنيف, فالمجتمع أما مشاريع طائفيو لمسمطل

لعراقي ال اف تيديد وحده المجتمع اف. والموحدهجامعو الوطنيو اليويو الظؿ غياب بوتضخـ اليويات الفرعيو 
خرى, ووفؽ لذلؾ وضعوا نظريو مكونات األجيو الطريؽ مشروع طائفي مف جيو وشوفيني مف بيتـ إال 

اف . ف(ٕ)تصفيو عرب العراؽ بإلغاء ىويتو العربيوليذه النظريو تيدؼ فالعراؽ الثبلثو )الشيعو والسنو واألكراد(, 
منذ قامت  ,ٖٕٓٓالعراؽ منذ نيساف / ابريؿ بي عمى المشيد السياسالمييمنو الجماعات السياسيو الرئيسيو 

                                                 

 

 



بطبيعتيا احزاب  أنيابحتو بوصفيا مقوالت سياسيو, مف ثـ فالطائفيو المقوالت التيا االولى, عمى ألحظو نش
اسس الحزب الديمقراطي الكردستاني فطائفيو, اي ال يمكف اف تكوف اما احزاب كرديو او شيعيو او سنيو. 

حزب االتحاد الوطني عف الخبلؼ البلحؽ لـ يكف بيف المؤسسيف, والذي نتج و مى المقولو "القوميو" ع
ثقافيو, اكثر مف كونو صراع بشأف المقولو  –حكمتو العوامؿ السوسيو الذي صراع الالكردستاني, سوى 

يو ببل استثناء فتأسست تأسس حزب الدعوه االسبلمي عمى المقولو المذىبيو. اما االطراؼ السنقد القوميو, و 
 :(ٕ)اساسيوثبلثو ثبلث رؤى بشأف قضايا ىذا . يكشؼ االنقساـ اليوياتي (ٔ)عمى مقولو اليويو السنيو

يشمؿ ذلؾ , و  ٖٕٓٓعاـ بمحظو سقوطيا ل ٕٜٔٔث الدولو العراقيو الحديثو عاـ أر الموقؼ مف  .ٔ
 ش, وحزب البعث.و الموقؼ مف عقيده الدولو, والجي

 يشمؿ ذلؾ باألساس الموقؼ مف الدستور. يلعراقالسياسي لمنظاـ ا ورؤيال .ٕ
 لمستقبؿ الدولو العراقيو. ورؤيال .ٖ

اف اىـ معوقات العدالو االجتماعيو ىو غياب االستقرار السياسي بيف االطراؼ التي تتنازع عمى الحكـ. 
تثمار. فالصراعات فانعداـ االستقرار السياسي وكذلؾ االمني السبب الرئيسي ليروب االمواؿ المخصصو لبلس

حوؿ السمطو والثروه ادى لدخوؿ المجتمع العراقي في ازمات متتاليو مع انتشار الفساد وتردي الوضع االمني 
وتصاعد نسبو الفقر وتفشي البطالو. وما نبلحظو بالمجتمع العراقي ىو غياب االراده السياسيو لمعمؿ 

 ت بداًل مف ذلؾ مظاىر التفرد بالسمطالمشترؾ بيف مختمؼ المكونات بالمجتمع العراقي وتنام
 
 
 
 
 

 ًثنبء انمذسات )ثشنبيح االعكٌا( واالخحًبػٍ وانؼذانعجم حتمٍك انثبنث: ادلجحث 
 ووحماي واالجتماعي وبشكؿ خاص لتحقيؽ العدال وعدًدا كبيًرا مف المطالب الممح هالعقود األخير  تيدش

جنًبا  واالجتماعي وعمؿ أولئؾ الذيف يكافحوف مف أجؿ تعزيز العدال . اذسياسًيا وبناء القدرات حقوؽ اإلنساف
باعتبارىا انتياكات لحقوؽ اإلنساف  الحتجاج عمى المظالـ االجتماعيوحقوؽ اإلنساف. تـ ا هإلى جنب مع دعا

                                                 

 
 



بحؽ اإلنساف في مستوى معيشي  و؛  لقد تمت المطالبفرص والحمايو المتساويو لمقوانيففي تكافؤ ال واألساسي
 وبينما يفتقر الفقراء إلى وسائؿ تمبي والئؽ عمى أساس ظمـ مجتمع رغيد يتمتع فيو األغنياء بالرفاىي

 احتياجاتيـ اإلنسانيو األساسيو. 
يرى تشارلز تايمور, اف الفرد والجماعو يعتبراف نفسييما ضحيو ظمـ اف لـ يوضعا في المكاف او المرتبو 

بلئـ مع درجو تحقيقيما قيمو يعترؼ ليما المجتمع. وىكذا يعيش الشخص الظمـ االقتصادي, بصوره التي تت
   .  (ٔ)احتقار مؤىبلتو الذاتيو

, وتكافؤ ووالموارد االجتماعي هعناصر مف قبيؿ التوزيع العادؿ والمنصؼ لمثرو  واالجتماعي والعدالفتشمؿ 
شراؾ الييئات  ووالفرص, وتكريس الدول والحصوؿ عمى الحماي وإمكاني لمموارد لجميع مواطنييا وسكانيا وا 
ه والوحد واالقتصادي وأساس حيوي لتعزيز التنمي واالجتماعي وصنع القرار. وتشّكؿ العدال وفي عممي والمكون

 .االجتماعيو والشرعيو السياسيو
 
   واالخحًبػٍ وعجم حتمٍك انؼذان 

عمى الرغـ مف التنوع الكبير بمفيوـ العدالو االجتماعيو وبمبادئيا فتجمع عدد كبير مف المؤلفات 
فباإلضافو الى المساواه وتكافؤ الفرص والتوزيع العادؿ لمموارد وتوفير الضماف )الحمايو االجتماعيو( لؤلفراد, 

 ماعيو تتمثؿ فيما يمي: ىناؾ مجموعو مف العوامؿ التي ينبغي توافرىا لتحقيؽ العدالو االجت
 وانغٍبعٍ وادلشبسكاًالً: 

ر عف انتماءاتيـ( بالقرارات التي ظالمشاركو بسياؽ العدالو االجتماعيو , ىي اشراؾ المواطنيف )بغض الن
وتعزز التماسؾ  لئلقصاءتحدد مسار حياتيـ, ومشاركتيـ بالحياه السياسيو والثقافيو, فيي تضع حدًا 

تحقؽ العدالو االجتماعيو واالنصاؼ عف طريؽ تعزيز الحريات المدنيو. واعطاء االجتماعي. فالمشاركو 
فالمشاركو ىي مشاركو الناس جميعًا بالمساىمو في  بالتساوي في صناعو القرار. ؽجميع الفئات بالمجتمع الح

كف أف يتػـ إال اتخاذ القرارات االجتماعيو, واف  تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف العدالو بالمجتمعات العربيو ال يم
مف خبلؿ اإلتاحو لمفرص أماـ مختمؼ فئات الشعب وطبقاتػو لممشاركو بالحكـ فاالعتراؼ بأوجو االختبلؼ 
بالمجتمع والتعامؿ السميـ معػو, يتطمب أف يكوف لكؿ القوى االجتماعيو والسياسيو الحؽ الدستوري في 

 . (ٕ)المشاركو السياسيو

                                                 

 

 



المنشوده عمى االصعده السياسيو تقوـ عمى الحؽ بالمشاركو وضماف يؤكد الجانب السياسي اف العدالو 
لمحريات ووجود المؤسسات الديمقراطيو الفاعمو مف المؤسسات البرلمانيو والمجتمع المدني واستقبلؿ القضاء 

. فتفترض اف مختمؼ الجماعات لدييا االمكانيات لممشاركو بالسمطو مف خبلؿ االحزاب (ٔ)وحريات االعبلـ
السياسيو وكذلؾ جماعات المصالح, وتنظر لمشاركو الفرد مف زاويو النتائج, بما يتعمؽ باستقرار النظاـ, 

االىتماـ بالتنميو روره ظوزياده اندماجيـ وتفاعميـ السياسي, فتدعو ل لؤلفرادوليس مف زوايا تنميو القدرات 
لمشاركو األفراد بالحياه السياسيو, مف أجؿ تحقيؽ العدالو ولمزيد مف النمو السياسي لشخصياتيـ وتقديرىـ 
لذواتيـ وإلحساسيـ بعضويتيـ االيجابيو بالمجتمع, وتقدـ االطار التعددي لممشاركو السياسيو الذي يتمثؿ بدور 

وات وسيطػو بيف المواطنيف والسمطو بمواجيو اتساع نطاؽ األحزاب السياسيو وجماعػات المصالح, كقن
 . (ٕ)المشاركو وارتفاع معدالتيا

عتبر المشاركو احدى العناصر الرئيسيػو لمعدالو االجتماعيو. يمكف اف تعني المشاركو ووظائفيا واىميتيا ت
ياسيػو, تبعًا لدورات صنع واىدافيا اشياء مختمفو لممجتمعات المختمفو ويمكنيا اف تختمؼ باختبلؼ النظـ الس

السياسػات واساليب صناعو القرارات التي تسود نظـ معينو ومعنى المشاركو يتبدؿ وانخراط المواطنيف بالعبلقػو 
مع المصالح وااليديولوجيػا والدوافع الكامنػو وراء تمؾ المصالح ومع الوزف السيػاسي وااللحاح المذاف يمنحا 

ؽ المشاركو الممكف واسع قد يتراوح مف مجرد السعي لممعمومات والمطالبو لممسائػؿ المثاره. كذلؾ فنطا
بالشفافيو ألسقاط نظاـ معيف وتغيير ىيكؿ السمطو بالمجتمع كتمؾ المحاوالت التي شوىدت بعدد مف البمداف 

ف . فاف المشاركو ضروريو ألنيا تساىـ في تحقيؽ الوحده الوطنيو واالندماج بيػ(ٖ)ٕٔٔٓالعربيو في عاـ
ػر عف انتماءاتيـ مما يؤدي لتوسيع دائره المواطنو ظاالفراد والمساواه بتوزيع الموارد بيف السكاف بغض الن

ولكسر الحواجز المناطقيو واالجتماعيو والطائفيػو ويفضي لترسيخ الحقوؽ السياسيو عمى قدـ المسػاواه كما 
 ألنيا باإلضافولذلؾ  الضرورهوعزليـ اذا مػا دعت انيا ضروريػو لتمكيف االفراد مف اختيار الحكػاـ ومراقبتيـ 

. فالمشاركو حؽ رئيسي مف حقوؽ االنساف فيي تؤدي دور ىاـ بمعالجو (ٗ)تضفي الشرعيو عمى نظاـ الحكـ
 لو والغاء التيميش.االتمييز , فتتيح لجميع االفراد الفرصو عمى قدـ المساواه وكفالو وصوؿ فعاؿ لمعد

 
 انفغبد ويكبفحثبنًٍب: 

                                                 

 

 

 

 



يقوض مؤسسات الديمقراطيو والقيـ األخبلقيو والعدالو كما  .استقرار المجتمعاتألمف و  تيديًدايمثؿ الفساد 
إف انتشار الفساد عمى نطاؽ واسع ال سيما في المجتمعات التي  وييدد التنميو المستدامو وسياده القانوف.

زياده معدالت الحكومو ويسيـ في بمثقو لتأثير مدمر  تعاني مف الفقر ومستويات البطالو المرتفعو لمغايو
يقوض الديمقراطيو والحكـ الرشيد مف خبلؿ االستيزاء بالعمميات الرسميو فيما الجريمو واالضطراب السياسي. 

ي فالمساءلو في القضاء ييدد سياده القانوف فاعميو أو حتى تخريبيا. ويحد الفساد في الييئات التشريعيو مف 
يؤدي إلى تآكؿ ألنو . (ٔ)لخدماتلمثروه واالتوزيع غير المتكافئ الذي يؤدي حتما الى  االمراإلداره العامو 

القدره المؤسسيو لمحكومو حيث يتـ تجاىؿ اإلجراءات, واختبلس الموارد في أقصى الحدود, يمكف لمفساد 
وضى والعنؼ الجامح أف يؤدي إلى ىشاشو الدولو والصراع المدمر, ويغرؽ الدولو في حمقو متواصمو مف الف

 المؤسسي.
يقصد بمكافحو الفساد )جميع االجراءات التي تستخدميا الجيات المختصو بالكشؼ عف الجرائـ وضبطيا 
وجمع االدلو عنيا والتحقيؽ فييا واجراء المحاكمو وتنفيذ العقوبات بحؽ مرتكبييا(, ومكافحو الفساد تتخذ 

 : (ٕ)الخطوات التاليو
 دعف جرائـ الفسا الكشؼ. 
  جنائي بجريمو الفساد.التحقيؽ 
 اماـ المحكمػو.المتيميف جنائيو عمى لدعوى  رفع 
 لمجرميفتنفيذ االحكاـ الصادره بحؽ ا. 

اىميا شيوع ثقافو الفساد الذي انييار مبادئ العدالو االجتماعيو بيف الناس جميعًا لو نتائج سمبيو, 
اال انو لف يتوقؼ عند حدودىا  الجماعيوو  الفرديوصبح المدخؿ السريع مف اجؿ الحصوؿ عمى الحقوؽ سي
يحصؿ مف ال يستحؽ عمى ما يشاء, بينما صاحب الحؽ يعجز عف الحصوؿ عمى حقوقو مف المنافع ل

الوظيفيو فتختفي وتنيار المعايير الموضوعيو, وتحؿ االعتبارات الشخصيػو والمصالح الماديػو المرتبطو 
. لتحقيؽ (ٖ)سباب مشروعو دوف وجود ما يؤدي لمردع والمعاقبوبالفساد الوظيفي, يحدث ىنا االثراء ببل ا

عف طريؽ العدالو االجتماعيو ينبغي مكافحو الفساد ذلؾ عف طريؽ تكثيؼ الجيود سواء كانت حكوميو 
او غير حكوميو لمحد مف الظاىره والخروج بالنتائج االيجابيو التي تسيـ بتقدـ  المحاسبو والمسائمو والرقابو

  سريع عمميو التنميو بجوانبيا المختمفو.المجتمع وت

                                                 

 

 

 



السمع والخدمات او بعمميو اتخاذ تـ بالسيطره عمى سواء ىو الخطوه االولى لكؿ انماط الفساد  االحتكار     
حريو او ىامش القرار. اخيرًا كممػا استطاع المجتمع اف يوفر البيئو المؤسسيو النسبو لالقرارات, وكذلؾ الحاؿ ب

مسائمو وبمراقبو المجتمع إلداء الدولػو تراجعت فرص الفساد. واإلعبلميو يكوف اكثر قدره عمى التي تتصؼ بال
وأف مف أىـ صوره المساءلو ىو  محاربو الفساد بالمجتمع الذي تستولي فيو السمطو التنفيذيػو عمى البقيو,

تكمميا بعد ذلؾ المساءلو الوازع الديني, ومػا يغرسو باإلنساف مف الرقابو والمساءلو الذاتيو , والتي 
 .(ٔ)الخارجيو

 احلٌاس  وثمبف واشبػثبنثًب: 
. ثقافو الحوار ) التسامح ( وىي (ٕ)اف الحوار وسيمػو ىامو لمفيـ. بو تتكرس قيـ التواصؿ والتفػاىـ      

تعني الحديث عف االخر المختمؼ الذي يمثؿ طرؼ يمكف أف يشكؿ قطب بالجدؿ الفكري, فالحوار ىو تفاعؿ 
تكاممي تجد بو الذات طريقيا لمستويات عده فيو يزيؿ الحواجز النفسيو بيف كافو األطراؼ المتضاده, فالحوار 

لحؽ اذ انو يكشؼ نقط االختبلؼ والتوافؽ ويوفر ألرضيو التسامح نقاط ا ألقربىو اسمـ الطرؽ لموصوؿ 
لبناء الجسور حوؿ مختمؼ القضايا المتفؽ عمييػا ويشذب المغػالطات الفكريو التي تحيط باألطراؼ 

. فالتسامح يعني قبوؿ التعدديػو واحتراـ التنوع الثقػافي وليذا فأنو يفترض المعرفػو واالنفتػاح , (ٖ)المتنازعو
. فيذا يعني قبوؿ التعدديػو والتنوع. وقبوؿ االختبلفات واالقرار بيا بيف البشر وىو الضامف والتصاؿ بػوا

لمعدؿ فالتسامح عمى مستوى الدولو يعني الضماف لمعدؿ وعدـ التمييز بالتشريع وبأنفاذ القانوف واالجراءات 
 . (ٗ)تيميشالقضائيو واالداريػو, واتاحو الفرصو لمجميع مف دوف استصغار او 

اصبح مف اىـ تكوينات  الدوؿ الحديثو  ىو التسامح بؿ واحد مف المفاىيـ المؤسسو ليا فالتسامح 
السياسي شرط ضروري لئلصبلح السياسي والتسامح يدفع لمتعايش السممي, فعندما يكوف ىناؾ تسامح يكوف 

عدده موجود, وايضًا بيف الممثميف لتمؾ االستقرار السياسي والمجتمعي والميادنو بيف المكونات المجتمعيو المت
المكونات ولنخبتو, فبل يمكف بظؿ ثقافو التسامح والحوار بث أيو سياسو او ىتاؼ لبلحترابات والتيكـ والتيجـ 
عمى الغير. لذا فيعد التسامح مف القيـ االصيمو بالثقافو الديمقراطيو, اذ أف الحريو بالتفكير والتعبير والتدبير 

 . (٘)عمى التسامح والحوار مع اآلخريف المختمفيفتنطوي كميا 
فاالختبلؼ الفكري والسياسي بجميع صوره وأشكالو, ليس سبب لسمب الحقوؽ أو نقصانيا. فتبقى الحقوؽ 

أف اإلنساف لو الحؽ باالختبلؼ عف أخيو اإلنساف  اإلنسانيو مصانو وفؽ مقتضيات العدالو االجتماعيو. فكما
                                                 

 

 

 

 

 



اآلخر, ففي الوقت نفسو لو حؽ بممارسو كافو حقوقو بعيدًا عف السمب أو التمييز. فاف العبلقو بالدائره 
الوطنيو بيف المكونات المختمفو والتعبيرات, ىي عبلقو لبلختبلؼ والمساواه في نفس الوقت. فميس مف الممكف 

وع الموجوده بالفضاء االجتماعي والسياسي, كما ال يمكف صياغو الواقع عمى أساس التيميش الغاء حالو التن
 واإلقصاء , بدعوى التعدد والتنوع والتبايف باألفكار او المرجعيات او القناعات السياسيو . 

تحوؿ مف ىنا يأتي الحوار لكي يعطي لبلختبلؼ بعد انساني يضعو بشكمو الطبيعي, وال يسمح لو ال     
لطاقو تدميريو, بؿ يخفض الحوار مف مستوى سمبيات االختبلؼ, ويرفع االيجابيات ليكوف االختبلؼ بيذا 
االطار دافع لئلصبلح. فيحتؿ الحوار المكانو اليامو بتنظيـ العبلقات عف طريؽ اعتباره احد الركائز 

 االساسيػو لمتطوير واقرار السمـ االجتماعي. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انغبثغ :ياليح اصيو انحؼذدٌو يف اجملحًغ انؼشالً انفصم
 ادلجحث االًل: ياليح اصيو انحؼذدٌو االخحًبػٍو )اصيو اداسه اننظى انغٍبعٍو(



اف ما يحدث اليـو بالمجتمع العراقي مف ازمات معقده ما ىي اال تعبير عف صراع ظاىر او مضمر 
ا البعض اآلخر بصوره كميو او جزئيو. مف اجؿ لئلرادات والقوى السياسيو. التي تيدؼ لئلطاحو ببعضي

السيطره والوصوؿ لمسده الحكـ مما انعكس بصوره سمبيو كبيره عمى االوضاع والعبلقات االجتماعيو بشكؿ 
 عاـ وعمى النسيج االجتماعي لممجتمع العراقي بشكؿ خاص.

المجتمع العراقي اليـو يواجو العديد مف التحديات بسبب ىذه االزمات فيما يخص العبلقو بيف الثقافات 
الفرعيو المنضويو ضمف اطار الثقافو العامو. فقد ظؿ يتسـ بمجموعو مف التوترات نتيجو التطرؼ والتعصب 

ازمو التكامؿ واالندماج االجتماعي.  اتجاه اآلخر المختمؼ. مما ادى الى استمرار االزمات االنسانيو. بالتالي
ليذه االزمات انعكاسات عمى المسارات لمدولو. فقد تمثؿ ىذا الصراع في مجموعو مف سياسات اف 

واستراتيجيات االقصاء االجتماعي. التي مورست ضد مجموعات اجتماعيو ثقافيو وسياسيو تعرضت 
بيف المكونات وبمحاوالت تبلفي الصراعات التي تقؼ لمتيميش. مما ابقى المجتمع العراقي متأثر بالتفاعبلت 

حائبل دوف احداث التنوع فيو. تمؾ المحاوالت التي البد منيا ألدره الشؤوف العامو وتطوير النظاـ السياسي 
وفؽ نموذج ديمقراطي وتعدديو )حقيقيو(. باتباع السياسات التي تقوـ عمى مشاركو الجميع دوف محاصصو 

 ر التعدديو االجتماعيو عمميو اقصاء االغمبيو لؤلقميات.واالبتعاد عف اعتبا
تمثمت اىـ مبلمح االزمو السياسيو في المجتمع العراقي بانعداـ وجود القياده الوطنيو التي يتفؽ عمييا 
اغمب العراقييف. الف اغمب مف تولى القياده عمى مدى السنوات السابقو لـ يراعي مصمحو الشعب بقدر 

, ومصالح الفئو الحزبيو التي ينتمي الييا. لذا انحصر التفكير بدائره التنافس السياسي االىتماـ بمصالحو
داخؿ المكونات الطائفيو والقوميو. كما لعب غياب الزعامات الوطنيو دوره االىـ في ظيور الرؤى المتقاطعو 

عمى القوميو التي مع المصمحو الوطنيو. فالقومي ينظر ليا مف زاويو مصمحتو بترسيخ زعامتو السياسيو 
ينتمي الييا, الطائفي ينظر الييا مف باب مصمحتو الطائفيو او المكوف الذي ينتمي اليو عمى اعتبارىا جزء. 
اف جميع مف وصؿ لممناصب العميا  بالدولو لـ يكف قائدًا لمشروع وطني انما وظيفتو االساسيو اداره نظاـ 

القاده السياسييف ورفض صراع بيف نصب. االمر الذي افرز الحكـ لمصمحو الذيف يديف ليـ بوصولو ليذا الم
التخمي عف المناصب, فيـ يريدوف فرض زعامتيـ النيـ يعتبروف السمطو حؽ مكتسب. حتى واف جرى ذلؾ 

 بالطرؽ الغير شرعيو كاستخداـ الماؿ السياسي والتحشيد الطائفي والقومي االنفصالي.

المجتمع العراقي بصوره مباشره عمى فقداف االستقرار منظاـ السياسي في لانعكست ىذه االوضاع 
االجتماعي لمجموعو مف العوامؿ والتوترات العرقيو. فقد سيطر عمى طابع االئتبلفات الضعيفو المنقسمو 
والغير قادره عمى تنفيذ االصبلحات التي يحتاجيا الشعب. ما ادى الى تحوؿ القوى الطائفيو والعنصريو 

قي لتصبح ىي أدوات المعبو السياسيو, بذلؾ تحولت الساحو العراقيو لحمبو لمصراع بيف بداخؿ المجتمع العرا



اإلرادات والمصالح اإلقميميو والدوليو, ليصبح العراقيوف الماده األساسيو ليذا الصراع فيـ الخاسروف الوحيدوف 
 بيذه المعادلو. 

لممحاصصو الطائفيو والقوميو.  ـ السابؽ اسساأف الخمؿ االجتماعي الذي نتج بسبب سياسات النظ
االمر الذي ادى الى تصاعد االحتقاف الطائفي وشيوع االنفبلت االمني والركود االقتصادي وغيرىا مف االثار 
المدمره لمواقع العراقي. مما ادى لبلنزالؽ نحو ازمو اجتماعيو مركبو ومعقده في االف ذاتو. تجمت مظاىرىا 

صاليو القائمو عمى توتر العبلقو في المجتمع. مما ادى بدوره الى ضعؼ بالعنؼ الطائفي والمساعي االنف
القرار المركزي لقياده المجتمع, وفقداف الثقو بيف المكونات االجتماعيو والمنظومو السياسيو بسبب االنغبلؽ 

القانوف  لكؿ مكوف. اذ اف النظاـ السياسي في العراؽ لـ ينتج مؤسسات ديمقراطيو حقيقيو تقوـ بتكريس سياده
والنظاـ. بقدر انتاجيا لنمو وتعزيز سمطو الطبقو السياسيو وكذلؾ سمطات االحزاب باختبلؼ مسمياتيا 
االجتماعيو العامو. فالمسؤوؿ االوؿ عف االزمات المتتاليو التي يتعرض ليا المجتمع العراقي ىـ مف تولى 

قائـ عمى االشخاص, أدى الى غمبو  الحكـ, يضاؼ الييـ االحزاب وتفردت بالسمطو قد اسست لنظاـ حكـ
المصالح الحزبيو والفئويو الضيقو وعزز االنقساـ المجتمعي الف النظـ السياسيو انتجت صوره مشوىو لدولو 
تفتقد كؿ المقومات الديمقراطيو. خصوصا االحزاب السياسيو التي جاءت بعد االحتبلؿ, فبدؿ مف اف تنقؿ 

ع متنوع منسجـ اال انيا احدثت العكس . فقد ادت الى انشطارات المجتمع المتعدد الغير منسجـ لمجتم
 مجتمعيو .

وثقافو الشعب ألف اختبلؼ الثقافتيف يؤدي لتيديد استقرار النظاـ السياسي بداخؿ المجتمع. االمر الذي 
ع العراقي انتج نمطا مف الخبلؼ السياسي بيف الثقافو العامو وثقافو النخب الحاكمو فالثقافو السياسيو بالمجتم

منشطره ومتضاده. ادت الى تراجع الدور االجتماعي لمنظاـ السياسي الضعيؼ منذ التأسيس لمدولو العراقيو 
وحتى الوقت الحاضر. ألنيا تعكس واقع االنظمو السياسيو التي عاشيا الببلد. فيي بذلؾ تعاني مف ازمو 

با يكوف غائبا او مفقودا. باإلضافو الى اف النظـ موجوده بعمقيا وفاعميتيا الف دور ىذه االنظمو السياسيو غال
السياسيو في الغالب غير مستقره فبل يمكف البناء عمييا. اف اىـ اسباب ضعؼ الثقافو السياسيو ىو غياب 

 نموذج واقعي وغياب دزر المثقفيف الميتميف بالشؤوف السياسيو إضافو الصراع المحموـ عمى السمطو.

عف االختبلؼ الثقافي بخصومات ومعارؾ سياسيو تشتد حدتيا في الخصومو اقترنت الصراعات الناتجو 
مع اآلخر الثقافي االمر الذي يعمؿ كيانات سياسيو تقـو عمى االنقساـ , لتمعب  المؤثرات الخارجيو دورىا 

دديو بوصفيا المحرؾ الرئيس لمصراعات, فيي تستغؿ االنقساـ المرتبط بأزمو االخفاقات المتكرره بإداره التع



الثقافيو. فيو مصدر االزمو التي تندلع بتسيس ىذا االنقساـ. ليحدث ىذا النوع مف االزمات عندما تعجز 
 مؤسسات الدولو والمجتمع عف تمبيو الحاجات االساسيو لممواطنيف فأنو يقع بأزمو عميقو. 
لمجتمع يعاني مف اف أزمو التعدد في المجتمع العراقي ناتجو مف التوجيات االنفصاليو التي جعمت ا

ضعؼ التجانس واالندماج بنسيجو الداخمي لتخمؽ خطر ييدد استقراره. بؿ ادى الى تفككو نتيجو السياسات 
جعمت مف مفيوـ اليويو اداره فيو وافتقارىا الى االستراتيجيات العمميو في ىذه االداره. لذا اصبحت اليوه كبيره 

سي واجتماعي. اذا تـ تسيسييا بوصفيا خندؽ لبلنغبلؽ الوطنيو يعاني في خطر وقمؽ وجودي وتأـز سيا
فأزمو اليويو تظير نتيجو ازدواج المعايير, وبحث الجماعات عف والتمترس خمفيا ضد اآلخر المختمؼ. 

فالوالءات المزدوجو ىي عامؿ  ارضيو امنو لتطابؽ النوع والعرؽ الذي يجمع بينيـ برابطو وقواسـ مشتركو,
االمر الذي خمؽ الرغبو في اقصاء اآلخر فادى ذلؾ الى تراجع التمسؾ باليويو رئيس بتيديد التجانس 

سياسات االقصاء والتيميش التي الوطنيو واالحتماء بالوالءات الفرعيو. بالتالي تفتيت الوحده الوطنيو. اف 
ؿ وسمت ثقافو الجماعات داخؿ المجتمع ادت الى شعور االخر باالغتراب. مما جعؿ مف فكره االنفصا

واالستقبلؿ ىي اليدؼ االساسي لو. سببتيا ممارسات الحكومات وسعييا لشخصنو الدولو في القوميو والحزب 
واالشخاص, وعدـ احتراميا لميويات الفرعيو بفرض اجنداتيا عمى ثقافو الدولو وأيديولوجيتيا. فاألحزاب 

سياسي ىو الذي دي عؿ. اف نظاـ السياسي والماالسياسيو ىي مف يريد زرع بذور الشقاؽ والفتنو والكسب 
الف االنقساـ المجتمعي  والتناحر بيف  خمؽ التعدديو االنقساميو التي نتجت عنيا ازمو التعدديو بصوره عامو.

اليويات المتعدده يؤدي لئلطاحو بكؿ الموارد االخرى المكونو لممجتمع. بؿ ييدد استقرار الدولو وامنيا القومي 
 ونظامو السياسي . ياتلداخميو تؤدي الزمو تعدد وىو وسيادتيا. فاالنقسامات ا

اف ضعؼ اليويو الوطنيو احد ابرز المشكبلت التي ساىمت بخمؽ االزمو, فقد عانت اليويو الوطنيو 
العراقيو مف مد وجز لطبيعو تعاطي االنظمو التي سيطرت عمى مع المواطنيف. حيث ساىـ بتفكيؾ ىويتو. 

مما ادى لتيشـ موزائيؾ عراقيو اليويو, والمجوء الى االحتماء باألفراد والعشيره التي غيبتيا النخب السياسيو. 
والطائفو والمذىب الذي ينتمي اليو. مما زاد مف سمطو الفرد السياسي عمى حساب انجازاتو. ىذا االمر ال يقع 

بث برامج لمتعارؼ  عمى عاتؽ النخب الحاكمو فحسب. بؿ اف التنشئو االجتماعيو والتربيو لـ يبرز دورىا عمى
والوعي باليويو الوطنيو الموحده, وليس اليويات الفرعيو وقبوؿ االخر المختمؼ أيًا كاف. بدال مف رفض 
مشاركتو التي كانت اىـ عوائؽ التنوع. فالجيؿ يؤدي الى غالبا ليويو ىشو مقسمو الى وحدات متصارعو 

التي سيطرت عمى العمميو السياسيو لـ تعطي  ابرزت ازمو انييار اليويو الوطنيو وتمزقيا. فالحكومات
المواطف حقو بؿ عممت عمى تقنيف حقوقيا مما ادى الى احالو العراؽ الى ساحو لصراع  الفئات السياسيو مف 

 اجؿ السيطره والنفوذ.



خصوصا فشمت تحقيؽ ىويو وطنيو واحده  ٖٕٓٓاف النظـ السياسيو التي حكمت العراؽ عموما وبعد 
تمعب دورىا في توفير البلصؽ بيف مكونات الموزاييؾ العراقي فمـ تستخدـ مف اجؿ ذلؾ ايو اي انيا لـ 

استراتيجيو موضوعيو تسيـ بشكؿ فاعؿ في تحويؿ التعدد الى تنوع بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد عممت ىذه 
خب النخب السياسيو عمى تأجيج صراع مكونات عف طريؽ اثارتيا لمعواطؼ في الخطاب السياسي لمن

الحاكمو او الخطاب الديني لمنخب والمرجعيات الدينيو. الغالب باإلضافو لوسائؿ االعبلـ المتعدده الممولو 
التي تنتمي لجيو معينو وتساعد عمى تأجيج الصراعات وادى الى خمؽ جزر منفصمو بينيا حواجز عميقو 

  يصعب تجاوزىا .
السياسي ليذه التعدديو فاألنظمو السياسيو القائمو  ـاأزمو التعدديو االجتماعيو تكمف بأزمو اداره النظ

النظاـ السياسي العراقي يتسـ بالضعؼ ف تفتقر الستراتيجيات اداره التنوع ليتسبب بفقداف اليويو الموحده.
واليشاشو ألنو منبثؽ مف المحاصصو العرقيو والطائفيو نتيجو سيطره االحزاب الدينيو السياسيو عمى المشيد 

بقيت ىذه االحزاب وتمسكيا بالسيطره عمى سده الحكـ تتنافس عمى اساس المحاصصو المذىبيو السياسي ما 
والقوميو مف خبلؿ التوافؽ والتراضي في سمو مغمقو ال تحتوي اال عمى مصالح فئويو فقط. فقد افتقرت الى 

ىي ايضًا محرؾ رئيس كذلؾ فأف المؤثرات الخارجيو الشفافيو التي تعد مف اىـ مقومات صيانو الديمقراطيو. 
بأزمو التعدديو فبرغـ التركيز عمى العوامؿ الداخميو بيذه االزمو اي فشميا بعمميو بناء الدولو الوطنيو واحتكار 
السمطو مف قبؿ فئات معينو اال اف تعدد العوامؿ الخارجيو الداعمو كاف لو تأثير كبير في االنقساـ الناتج عف 

فيو احد اىـ مصادر االزمو التي تندلع عند تسييس ىذه االنقسامات واقامو االخفاؽ بإداره التعدديو. لذا 
زمو التعدديو في المجتمع مف خبلؿ ما تقدـ تبيف اف ا االحزاب والجماعات والحركات السياسيو عمى اساسو.

العيب ليس العراقي تعبر عف نفسيا بمختمؼ االشكاؿ اىميا انعداـ االستقرار السياسي واالجتماعي. ف
 التعدديو االجتماعيو وانما بما اعتمدتو النخب الحاكمو مف استراتيجيات لمتعامؿ مع ىذه التعدديو.ب

 ازمو الحزبيو )فقدان المعنى الحقيقي لمتعدد(
لنظاـ بضروره قبوؿ التعدديو السياسيو لمنع االحتكار والتفرد   ٖٕٓٓرغـ اف العراؽ خضع بعد عاـ 

الحد المكونات في السمطو بالقرار السياسي )دكتاتوريو االغمبيو( اال اف التعدديو السياسيو بالمجتمع العراقي 
ود  تعدديو حزبيو حقيقو بالمجتمع تحولت لمجرد ديكور لمجماعات حزبيو غير متبلحمو فبل يمكف القوؿ بوج

العراقي لعدـ وجود تشكيؿ لممعارضو بيف ىذه االحزاب وخمو برامجيا مف في التحشيد الجماىيري لناخبييا. 
لتصبح التعدديو الحزبيو ال معنى ليا لضمور دورىا في تسيير شؤوف المجتمع . فكؿ ىذا الكـ مف االحزاب 

الشعب المتعطش لمحريو والديمقراطيو , لعدـ وجود قانوف ينظـ عمميا,  ال زالت بعيده عف االستجابو لمطالب
 لتتحوؿ العبلقو بينيا الى صراعات مصالح اذ اف كبًل منيا يحاوؿ السيطره واقصاء اآلخر. 



اف التنوع الكبير في المكونات االجتماعيو لممجتمع العراقي ادى لظيور التعدديو الحزبيو المفرطو. ادت 
روز اعداد كبيره مف الساحو العراقيو ليصبح اشبو بالحالو االنفجاريو لتتحوؿ دولو الحزب الواحد بدورىا الى ب

فغياب الضابط القانوني لتأسيس االحزاب ىو العامؿ الرئيس الى االحزاب المتعدده. االمر الذي ادى لفقداف. 
يد عمى السعي لمحصوؿ عمى فرصو في بظيور تمؾ االعداد الكبيره وتزايدىا يوما بعد اخر. اذ اعتمد ىذا التزا

المشاركو بمغانـ السمطو, الف اغمبيو ىذه االحزاب كاف ادائيا االجتماعي معدوـ تماما فمطالب االصبلح ال 
تظير اال عند قياـ الصراع عمى السمطو داخؿ الكتؿ لتختفي متى ما حققوا نوعا مف التوافؽ المصمحي بيف 

االحزاب عمى تغذيو الصراعات الوطنيو جعمت مف المواطنيف وقود ليا مكونات ىذه الكتؿ. لذا عممت ىذه 
 كما اسيمت بشكؿ مباشر بشيوع الفوضى وعدـ االستقرار داخؿ المجتمع . 

السياسيو في المشروعات والبرامج الحزبيو جعؿ مف ىذه االحزاب تعمؿ وفؽ غياب منيج المعارضو اف 
لتشكيمو العراقيو بصوره عامو المتكونو مف اكراد وشيعو وسنو فامبدأ توازف وتبادؿ المصالح فيما بينيا. 

إضافو الى مصمحتيـ واحده ىو انيـ ضد الشعب. الذي لعب ىنا دور المعارضو لجميع ىذه االحزاب. 
ظاىره شيوع التنصؿ مف المسؤوليو وغياب المساءلو مف قبؿ االدعاء العاـ. الذي فقد دوره بالمره داخؿ 

يصبح التنصؿ مف المسؤوليو والقاء المـو عمى االخر ثقافو رجاؿ السمطو. فالمساءلو تغيب المجتمع العراقي. ل
 ألف السمطو ىي المنتج االوؿ لؤلزمات والفساد التي يصعب مكافحتيا.

معظـ االحزاب السياسيو العراقيو ال تمتمؾ برامج سياسيو او تنمويو واضحو المعالـ بؿ تعمؿ ضمف اطر 
ا تعاني مف االنشقاقات الداخميو والتوريث السياسي, باإلضافو الى انيا لـ تبمغ مرحمو شعارات رنانو. ألني

النضج السياسي. مما ادى الى غياب الفعؿ المؤثر بتشكيؿ الرأي العاـ. فقد فشمت النخب السياسيو في الدولو 
السياسيو. فغياب عمميو  ببموره الوعي االجتماعي الوطني لتركز عمى مبدأ تقسيـ الغنائـ بيف مختمؼ االطراؼ

التنافس السممي بداخميا وتناقص الخبره ادت لتوالي االزمات بداخؿ المجتمع مما يعبر عف حالو اجتماعيو 
 غير طبيعيو  تعبر عف االنفصاؿ والتجزؤ .

. سواء في داخميا او في  غياب التقاليد الديمقراطيو يعتبر ىو السمو المميزه لؤلحزاب العراقيو اليـو
ييا مع المجتمع. فأغمبيو االحزاب تدور بحمقات مفرغو مبتعده عف الواقع االجتماعي لتسيـ بشكؿ مباشر تعاط

بشيوع الفساد في الجياز التنفيذي وداخؿ االحزاب ايضا. ليصبح الفساد ظاىره تقودىا االحزاب عف طريؽ 
والتطور ويبدد الثروات ىو الذي  اقتصادياتيا الموجيو لمنيب المنظـ لمثروات. أف الفساد يشؿ حركو التنميو

ادى الى شيوع فقداف الثقو بالديمقراطيو لدى العراقييف ليولد قناعو بأف الديمقراطيو ال تمثؿ المخرج لممأزؽ 
 السياسي الذي يعيشو البمد. 



المشاريع الوىميو وتيريب العممو وغيرىا مف صور الفساد االخرى المتمثمو تبمورت اىـ صور الفساد في 
تعيينات بمراكز الدولو فيي ليست مرىونو بالخبرات االداريو والوظيفيو وال باالختصاص بقدر ما ترتبط الب

باالنتماء لؤلحزاب وخدمو مصالحيا الخاصو وتنفيذ اوامرىا وتمبيو رغباتيا مف خبلؿ ىذه المناصب. ىذا 
سوء اداره البمد في جميع مفاصؿ  االمر حاؿ دوف تعييف الكفاءات واستثمارىا بإعمار الببلد. مما انعكس عمى

الدولو. الناتج عف قمو الخبره. لقد عمقت االحزاب السياسيو جذورىا بمؤسسات الدولو بذلؾ جمدت الحياه 
 السياسيو حوؿ شخصيات, ليسيـ ذلؾ بانييار مؤسسات الدولو .

السياسيو التي سيطرت عمى لقد تـ اعاده تأسيس المجتمع العراقي وفؽ رؤى ايديولوجيو انتجتيا االحزاب 
حصصيا مف العمميو السياسيو فأنتجت ىويات سياسيو مؤدلجو. ىويات غير وطنيو تحاوؿ الحفاظ عمى 
تماسؾ مجتمع ىش. لقد ظؿ المجتمع العراقي يفتقر الى اليويو جماعو ليا حدود ال تسمح لميويات االخرى 

مو في المجتمع العراقي ىي ازمو فكر سياسي وفمسفو بتجاوزىا فالجماعات بداخؿ المجتمع مغمقو . لتكوف االز 
 دستوريو غير تمؾ التي زىدت بأىـ مكونات

أف الطريقو التي رسخت االحزاب السياسيو بيا جذورىا بمؤسسات الدولو ادت الى تجميد الحياه السياسيو 
قو السياسيو. بالتالي بشخصيات مألوفو ذات بطانات حزبيو ليؤدي ذلؾ لتقييد الجيود التي ترمي لتجديد الطب

الى شمؿ مؤسسات الدولو. فالبناء الفكري لمقوى السياسيو يعاني مف غياب واضح لمفيـو الدولو فيي تحتضف 
السمطو بدؿ عنيا. لذا عجزت النظـ السياسيو عف تحقيؽ التنميو السياسيو بالدرجو االساس االمر الذي 

يذه ت الحؿ الديمقراطيو والدستوريو تدور بحمقات مغمقو فانعكس عمى تعقد االزمات وجعميا مستديمو الف آليا
 االحزاب رىينو لممؤثرات الخارجيو واالختبلالت البنيويو بداخميا.

 ادلجحث انثبنً: اصيو انحؼذدٌو انغٍبعٍو )جؼذدٌو انغهو انٌاحذه(
ؿ االستبعاد تنتج األزمات السياسيو ضبابيو العقد االجتماعي فعدـ االعتراؼ بأحد المجموعات مف خبل

السياسي, وعدـ جديو المشاركيف مف ىذه الجماعات ىو احد اىـ اسباب االزمو الناتجو مف انعداـ المنيج 
المعرفي الذي يحقؽ التوازف. ليؤدي الزمو ىويو نتيجو لفقدانيـ العدالو والمساواه وإلحساسيـ المستمر بانتياؾ 

اتخاذ القرارات وفؽ مصالح انيو في الكثير مف االحياف. حقوقيـ. لمؤسسات الدولو وانفراد السمطات العميا ب
حيث ساىـ انخفاض مستوى الوعي السياسي لدى الغالبيو مف افراد المجتمع نتيجو القحط الثقافي. بخمؽ نمط 
مف العجز عف تطوير قواه البنيويو لتتدىور العبلقات االجتماعيو بفعؿ ذلؾ, وفعؿ اىماؿ حكوماتو المتعاقبو 

 االنتاجيو خمؽ أزمو اخرى في المجتمع العراقي ىي ازمو العجز عف تطوير قواه البنيويو.لممؤسسات 
فاذا كانت أزمو التعدديو السياسيو ناتجو عف التيميش فالتعايش المشترؾ وقبوؿ اآلخر, وفؽ اطر قانونيو 

ليس قانونا يجرم من اين لك ىذا( فعميو وليس شعاراتيو كما ىو الحاؿ في مجاؿ محاربو الفساد فشعار )



( فقد كانت افعال الفساد بقدر ما ىو شعار غايتو االساسيو التسقيط السياسي لممناىضين والمعارضين(
اذ تمخضت لمدخبلت األزمو السياسيو عف بروز الكتؿ سياسيو حزبيو طائفيو تولت إداره انعكاساتو سمبيو 

كومي والوزاري كفاعؿ محمي, فقد كاف ليا دور السمطو بالعراؽ وفؽ لمنطؽ التحاصص والتوافؽ بالتشكيؿ الح
  بارز بتحقيؽ ازمو التعدديو السياسيو في العراؽ.

عمى ىذا األساس جاء تشكيؿ كؿ الحكومات المتعاقبو وفؽ مبدأ التحاصص وىذا ما الحؽ أذى كبير 
جب اف يأخذ منيا بنظـ الدولو العراقيو الحديثو. فجعؿ كؿ حزب وكتمو سياسيو يشعر انو أماـ غنيمو كبرى ي

المحاصصو حولت وزارات الدولو الى مساحات معزولو يتـ ادارتيا وفؽ ما اكثر يستطيع عبر ممثميو.. اف 
اجندات متباينو ومتصارعو احيانًا اخرى , مما يجعميا عاجزه بأف تندرج ضمف استراتيجيو موحده لضغوط 

بعيد عف الرؤيو المنيجيو لموحده الوطنيو التي فقدت مرجعياتيا السياسيو. كما ادى االستئثار بالمناصب العميا 
محتواىا تماما بالصراع عمى اقتساـ كؿ شيء حتى الوطف. اف تمسؾ النخب السياسيو بنظاـ المحاصصو 
القائـ وعدـ مباالتيا بالمأزؽ السياسي. فضبل عف تعارض المصالح السياسيو والحزبيو ىو المسؤوؿ االوؿ 

االخر المختمؼ التي تشكمت عمى اساس مف التمييز الطائفي والعنصري فأصبح عف اشاعو الكراىيو تجاه 
 افراد المجتمع خاضعيف ليا ومرتبطيف بيا بؿ واسرى إلكراىاتيا.

إف تأسيس النظاـ السياسي في الدولو عمى قاعده. لذا غاب الدور الرقابي لمبرلماف ليتحوؿ في بعض 
واخطاء السمطو التنفيذيو. ليؤدي بدوره لتفشي الفساد واالساليب األحياف لواجيو تمرير وتبرير كؿ اخفاقات 

السيئو في إداره الدولو القائـ عمى القاسـ الحزبي, والتسويو السياسيو بيف مختمؼ المكونات, ليعمؿ عمى خمؽ 
وترسيخ الحواجز داخؿ المجتمع يصعب تجاوزىا. كما ادى الى ضعؼ تاثير القيـ السياسيو الديمقراطيو 

 ب المعارضو واألغمبيو السياسيو. لتختفي خمفيا مطالب االصبلح. وغيا
طريقو اقتساـ السمطو بيف المكونات االجتماعيو وفؽ اسس المحاصصو الطائفيو ادت لتضخـ الوالءات 
الفرعيو عمى حساب الوالء الوطني. ادى لترسيخ التعصب لميويو الفرعيو عمى حساب اليويو الوطنيو فقد 

يو في العراؽ بسبب عدـ القدره عمى تحقيؽ االندماج السياسي واالجتماعي بيف ممثمي برزت ازمو اليو 
المحاصصو الطائفيو والعرقيو. اف االخذ بالتوافؽ كحؿ مؤقت ال مكوناتو بالدرجو االساس. ىذا االمر رسخ 

الى  يضع حد لمصراعات القائمو بيف مختمؼ المكونات ومشاركتيا في صنع القرار فحسب. بؿ يتعداىا
التيميش المتعمد ألي مكوف داخؿ المجتمع. لكف ما حدث كاف عمى العكس تمامًا لقد مضت القوى السياسيو 
بالمحاصصو الطائفيو الى اقصى مدياتيا وتوسعت لتشمؿ محاصصات جيويو وحزبيو. كذلؾ فثمو تحاصص 

حاصصو كخيار لمسياسييف اذ بداخؿ الحزب الواحد لترضيو مختمؼ االطراؼ. لذا ال يمكف عد التوافقيو والم



وجدت ىذه المحاصصو مبرراتيا بشارع منقسـ عمى نفسو ال يريد االنسجاـ او االنصيار ببوتقو واحده مف 
 اجؿ البمد الواحد بؿ انيـ يرغبوف في اف يعمؿ السياسيوف مف اجؿ الجيو التي ينتمي الييا .

ف الشكميو منيا ادت لفتح المجاؿ لممساومو التعدديو السياسيو ىي آليو مف آليات الديمقراطيو. اال ا
واالنتيازيو لتصبح نقمو عمى الوطف والمواطف. فكمما فتح باب لبلنتخابات برزت نفس االحزاب ونفس البرامج 
التي تريد السيطره عمى العمميو السياسيو. فالسياسييف يتقاسموف المصالح بينيـ وتبدأ التحالفات اليجينو بيف 

حد فييـ الحصوؿ عمى مصالحو الخاصو فادى ذلؾ لتراجع معدؿ النمو االقتصادي االحزاب ىـ كؿ وا
 وارتفاع عدد العاطميف وغيرىا. فثقافو التعدديو السياسيو غير راسخو بالمجتمع العراقي 

اف األزمو الراىنو تعقدت لدرجو انيا تجاوزت الطائفيو ليصبح ىـ العراقييف اف يناضموا مف اجؿ نيؿ 
نيف. الف االحزاب السياسيو الممثمو لمختمؼ المكونات المجتمعيو قد اتفقوا عمى تقاسـ الكعكو حقوقيـ كمواط

فيما بينيـ وفؽ نظاـ المحاصصو السياسيو, واالتفاؽ حوؿ المسائؿ بما ييـ مصالحيـ الخاصو بعيد عف 
يو في المجتمع العراقي مصمحو المواطنيف وحقوقيـ االساسيو. التي ينبغي اف يحصموا عمييا, فالتعدديو السياس

تحولت لتعدديو السمو الواحده التي تضـ مصالح افراد ورؤساء كتؿ بعيدًا عف المصالح االجتماعيو. مما 
 انعكس ىذا عمى ابناء الطوائؼ نفسيـ فمـ يحصموا عمى ما كانوا يطمحوف اليو .

لسياسييف المسيطريف األزمو السياسيو في المجتمع العراقي وصمت الى طريؽ مسدود. بسبب تكرار ا
صرار ىذه النخب عمى اتباع نفس النيج الذي  ٖٕٓٓعمى العمميو السياسيو منذ عاـ  مف كؿ المكونات, وا 

اتبعوه طواؿ الفتره الماضيو. وىو سرقو الماؿ العاـ بتسميو مرشحييـ رغـ رفض الشارع العراقي ألي مف 
بلؿ. التي حصمت مناصب وزاريو أو تنتمي الى احد الوجوه التي شاركت بالعمميو السياسيو منذ بدايو االحت

احزاب السمطو. لتمجأ الى العنؼ المفرط في مواجيو المتظاىريف السممييف مف دوف اعتبار لحقوقيـ الدستوريو 
نتج أزمو التعدد نمطا مف االستقطاب االجتماعي لممواطنيف. بينما عجزت عف بالتظاىر وحقوؽ اإلنساف. لت

ينظر الييا عمى انيا ازمو اقتصاديو ناتجو مف الصراع عمى الموارد والفرص. جعؿ لسياسي. أنتاج االستقرار ا
مف عمؿ النخب المسيطره ينحصر بتأطير اليويات بيدؼ التحشيد السياسي واستبلب العقوؿ الغراض 

 انتخابيو عبر توظيفيا لمشعارات الشعبويو واثاره الصراعات الطائفيو.
العراقيو باالفتقار الى القدره عمى االجماع عمى حكـ محدد وحاكـ معيف ميما تميز بناء الشخصيو      

كانت انجازاتو. نتيجو تنشئتيا وفؽ اطر االنشطارات المذىبيو واالثنيو, وازدواجيو الوالء ما بيف لمدولو والمرجع 
لمكوناتيا االجتماعيو. القبمي او الديني ىذا ما ادى الى اضعاؼ الوحده الوطنيو وكذلؾ جعمت القيادات اسيره 

اف ازمو التعايش والتعدد ال يمكف تغطيتيا بالشعارات السياسيو وال بالمشاركو الشكميو بالسمطو فمـ تنجح كؿ 
صفقات المحاصصو بمعالجو ازمو الثقو والشراكو السياسيو. بسبب وجود ازمو اليويو والتضارب بيف مصالح 



ياسيو التي سيطرت عمى العمميو السياسيو. لذا عجزت عف تحقيؽ المكونات والمصالح التي خمفتيا النخب الس
اداره رشيده لمتنوع الثقافي. بؿ انيا ايضًا عممت عمى العكس مف ذلؾ فقد ميدت لعوامؿ الصراع بيف 
المكونات بداخؿ المجتمع. اذ يتولد الصراع بالمجتمع التعددي اذا كانت القوه موزعو عمى االساس 

تمع الذي يتوزع بدوره محافظاتيا فعمميات التيجير القسري لآلخر المختمؼ خمؽ الديموغرافي في المج
مجتمعات محميو مغمقو عمى مكوف معيف او تكاد تكوف كذلؾ. لذا فقد وقفت التعدديو االجتماعيو حائبل دوف 

فالتعدديو  تحقؽ الديمقراطيو. ألنيا تعاني مف ضيؽ األفؽ الفكري لدى النخب التي تتولى العمميو السياسيو.
الشكميو ابرزت االنغبلؽ االجتماعي بداخؿ الجماعات المكونو لممجتمع. مما ادى لتفاقـ المشاكؿ المحميو 

 عمى حساب االىتماـ باليويو الوطنيو. 
( عف وضع الحموؿ ٕ٘ٓٓاف عزؿ تراكـ عوامؿ الفشؿ في إداء النظاـ السياسي )نظاـ ودستور 

اـ امر غير ممكف يؿ غير وارد بالمره اذ انيا ىي التي جرت معيا المجتمع لبلزمات الحاليو التي يعيشيا النظ
في العراؽ لخيارات احبلىا مر, واف اىـ ما سجؿ عمى ىذا النظاـ السياسي ىو انو نظاـ خصص لينتج 
االزمات بقدره فائقو. ليعمؿ عمى تدويرىا باإلضافو الى اعتماده المستمر عمى العامؿ الخارجي بحؿ 

التي تواجيو. اتجو الدستور العراقي لبناء دولو المكونات عمى حساب دولو المواطنو. لذا فاف ىو  المعضبلت
اوؿ المعضبلت التي تحتاج االصبلح  ىي محتواه. اذ اف الطريقو التي صيغ بيا قد ادت لضعؼ سياده 

وصا االتحاديو منيا او القانوف وانعداـ القدره عمى مسائمو اي مف افراد السمطو التشريعيو او القضائيو خص
حتى اي مف افراد الحكومو رغـ السياسات الخاطئو المتكرره وضعؼ االمف وتدىور االقتصاد والفساد وغير 
مف المشكبلت التي باتت تمثؿ معضبلت اجتماعيو. فمـ تنجح المحاكـ وال االنتخابات الوطنيو بمحاسبو 

 المسؤوليف في الدولو عف افعاليـ.
يصر عمى االحتفاء الضمني  بييمنو ىويو دينيو واحده او قوميو لمدولو,  ىو عامؿ اف الدستور الذي 

اساسي في اضعاؼ ىذه الدولو عبر تبديده لمتماسؾ االجتماعي. باإلضافو الى التعامؿ مع المكونات مف 
ؿ النظـ المنظور التمييزي والتقسيمي الذي يعادي المواطف ىو ايضًا احد عوامؿ التي تيدد التماسؾ, واىما

السياسيو لمبعد الثقافي والحضاري التعددي بتشكيؿ ىويتو الوطنيو. يتضح مما سبؽ, اف االزمات اعبله سببيا 
جوىري ىو عدـ االقرار بالحقوؽ وكذلؾ عدـ تمبيتيا او المماطمو بتمبيتيا فالحكومو اذا عممت عمى االقرار 

ي تظير بيف الحيف واآلخر. اف جوىر االزمات بيذه الحقوؽ وتمبيتيا فأنيا تتخمص مف ىذه االزمات الت
السياسيو ىي مدى تمبيو الحقوؽ لمشعب او فئات منو, فكمما استطاعت الحكومات تثبيت حقوؽ لممواطنيف او 
تمبيتيا استطاعت اف تمنع نشوء االزمو جديده, والعكس صحيح. اي كمما فشمت الحكومات بتوفير حقوؽ 

 عرض الزمات متكرره تفرض عمييا استحقاقات اكبرالمواطنيف او تمبيتيا فأنيا ستت



التوافقيو العراقيو جعمت مف ىذا النظاـ شاذ ألنيا تقوـ عمى التقاسـ التوافقي لمسمطو في الحكومو تنجح 
اذا كاف ىناؾ استقرار بالبمد اي عندما يكوف ىنا توافؽ حقيقي. فقد اثبتت التجربو التوافقيو فشميا بداخؿ 

فيي كانت سبب بتحويؿ العراؽ الى كانتونات طائفيو ومذىبيو وقوميو. الف النظاـ السياسي المجتمع العراقي 
ساىـ بتدمير الدولو عبر تغاضي ىذا النظاـ عف المحاسبو, وفتحت بوابو التوافؽ  ٖٕٓٓبالعراؽ منذ عاـ 

و. اف الديمقراطيو طريقا لفقداف السيطره وتيديد السمـ المجتمعي كما ادت الى تفكيؾ المجتمع وضياع الدول
التوافقيو بالطريقو العراقيو غير قادره عمى بناء نظاـ حكـ وطني مستقر وعاجزه عف تجاوز الطائفيو وحؿ 
المشاكبلت. لذا برزت الحاجو الى بناء نموذج ديمقراطي حقيقي عف طريؽ ارساء ثقافو التسامح الوطنيو مف 

 حات الطائفيو والعرقيو كوسيمو لمتمييز بيف االفراد .اجؿ تعزيز الوحده الوطنيو وتجريـ استخداـ المصطم
واجو المجتمع العراقي ضغوط مف الداخؿ بسبب التوليفو االجتماعيو الناجمو عف التعدد والتنوع 
المجتمعي ولتبلفي المشاكؿ والصراعات. لذا يجب وضع اداره التنوع والتعدد في قمو اعماليا, فبل يمكف 

ال يمكف أف يحدث بدوف ديمقراطيو تعمؿ بكامؿ طاقتيا دوف تنوع الذي  تحقيؽ ديمقراطيو ناجحو مف
 ديمقراطيو تحتـر أساليب حياه المجتمع المحمي وتقاليده. بإضفاء الطابع المؤسسي عمييا بطريقو أو بأخرى.

لمجتمع يمكف لممارسو الديمقراطيو أف تحفز الناس عمى التفكير في العدالو. فقد واجو فيـ الديمقراطيو باكما 
قد ظمت التوترات ناتجو عف طغياف االنتماء الفرعي غالبًا لدى لالعراقي اشكاؿ مف جانب النخبو السياسيو. 

الفئات االجتماعيو الكامف تحت السطح الذي تنكره النظـ السياسيو الحاكمو. مف غير اف تنتبو لخطره فيي 
مقراطيو ال تعني االنتخاب عمى اساس تحاوؿ المحافظو عمى استقرار سياسي مصطنع وليس حقيقي. الدي

المذىب والعرؽ او الديانو بؿ ينبغي اف يقـو االختيار عمى اساس اعمى مستوى ممكف مف المصالح الوطنيو 
اوال والمنافع الشعبيو ثانيا. التي يمكف اف تحققيا البرامج السياسيو واالقتصاديو لؤلحزاب او االفراد لتكوف 

ف تستثمر لتحقيؽ التعايش بيف المكونات المختمفو بداخؿ المجتمع فأف الديمقراطيو الديموقراطيو لعبو يمكف ا
 بالمجتمع العراقي تواجو مشكمو نتيجو لمثقافو السائده. فاألميو الثقافيو السائده لدى العامو شكمت عائؽ جديد .

عمى اف العضويو  الديمقراطيو ليست فكره فحسب بؿ ىي مناىج يجب التعامؿ معيا واستخداميا والتأكيد
لطائفو معينو ال تمغي االنتماء لموطف كما اف االنتماء الوطني ال يتطمب انكار االنتماء الطائفي او القومي بؿ 
اف القيمو تكمف باالثنيف معًا مع عدـ وجود تناقض بينيما. لذا فاف االفتقار لثقافو الديمقراطيو جاء نتيجو 

ف تقـو عمييا الديمقراطيو. مما جعميا تعاني مف ازمو كذلؾ تمثمت غياب المقومات االساسيو التي ينبغي ا
بغياب الوعي الذي يعد مشكمو اجتماعيو الديمقراطيو العراقيو التي جعمت منيا تدور بحمقات مغمقو مف 
االزمات. بسبب النظاـ السياسي السائد الذي يفتقد لمبرامج التي ترسخ نضوجو الديمقراطي مما ادى تثبيت 

طيو ىشو. لتتحوؿ التوافقيو الى وصفو لمشمؿ فالقاده السياسييف اصبحوا مسؤوليف اماـ الكتمو والمكوف ديمقرا



الذي يمثمونو وليس اماـ الشعب. مما ادى النحيازىـ لممصمحو الخاصو بعيد عف المصمحو الوطنيو فأصبحت 
لت لمحاصصو سياسيو التوافقيو ىي عباره عف عقد صفقات وتقاسـ الحصص نتيجو لسوء تطبيقيا فتحو 

لمتعامؿ معيا كمفيوـ وليس كوسيمو  يتـ عف طريقيا تحقيؽ الشراكو السياسيو الحقيقو بذلؾ تحولت المكونات 
ألحزاب سياسيو مما ادى لخمؽ حكومو ضعيفو الف كؿ طرؼ يريد الدفاع عف طائفتو فقد لعبت ىذه النخب 

ى لنشوب الصراعات لخدمو المصالح الخاصو . عمى وتر التنوع مف اجؿ خدمو اىدافيا الضيقو. مما اد
فالتحاصص والتوافؽ ادى إلشاعو الفساد فيي ال تخدـ بناء الدولو ألنيا ادت لخمؽ ديمقراطيو ناقصو مما 

 ادى إلفراغيا مف محتواىا الحقيقي .
 ادلجحث انثبنث: ياليح اصيو انؼذانو

لتحقيقيا فبل يمكف اعتبار المجتمع عادؿ اال ترتكز العدالو االجتماعيو عمى مبادئ اساسيو تعتبر اساس 
اذا كاف يتوافؽ او يتعارض مع ىذه المبادئ المتمثمو بػ)المساواه وتكافؤ الفرص باالمتيازات االجتماعيو 
والحصوؿ عمى الثروات وفرص الرعايو الصحيو "الضماف االجتماعي" والمساىمو والوصوؿ وحقوؽ االنساف 

فاالفتقار الحد ىذه المبادئ يؤدي الزمو عدالو يعاني منيا غالبيو االفراد نتيجو والحؽ بالتنوع واالختبلؼ(. 
فالسياسات التنمويو لـ تراعي عنصر العدالو رغـ تشبثيا بيذا المفيـو .  ٖٕٓٓالسياسات الحكوميو بعد عاـ 

دالو فقد عرؼ المجتمع حاالت مف عدـ االستقرار السياسي التي انعكست عمى مدى تحقيؽ مبادئ الع
أف اىـ المعوقات االساسيو التي تقؼ بوجو تحقيؽ العدالو االجتماعيو في العراؽ ىي انتشار االجتماعيو. 

الفساد والمحسوبيو والظمـ باإلضافو الى غياب الحريات وغياب اعتماد استراتيجيات اداره التنوع الموضوعيو 
فرص كذلؾ انعداـ المساواه بتوزيع الخدمات وكذلؾ غياب المساواه بتوزيع الموارد والمساواه في توزيع ال

 والضماف االجتماعي .
اف عبلقو مختمؼ المكونات بالدائره الوطنيو ينبغي اف تكوف عبلقو تكامميو قائمو عمى قبوؿ االختبلؼ 
ومساواه بآف واحد. فبل يمكف الغاء حالو التعدد باعتبارىا سمو وجوديو. اال انو يمكف استثمارىا اذ ما تـ 

مصادر ثراء الفضاء االجتماعي تحويميا الى تنوع مف خبلؿ اداره رشيده ليذا التعدد الذي يعتبر اىـ 
والسياسي باإلضافو الى أنو ال يمكف صياغو الواقع العاـ عمى أساس التيميش واإلقصاء بدعوى التعدد 
والتبايف باألفكار والمرجعيات والقناعات السياسيو بؿ االعتراؼ بيذا التنوع الموجود في المجتمع, يقود لبناء 

ظاـ يعترؼ بحؽ االختبلؼ ليؤكد عمى المساواه والمواطنو المتساويو نظاـ سياسي واجتماعي وثقافي عادؿ ن
بالمقابؿ يعمؿ عمى تعزيز قوى التنوع التي تبرز الخيار الوحدوي. أف تحقيؽ الوحده والتماسؾ  بكؿ شيء

 الداخمي مرىوف لحد بعيد عمى القدره عمى االحتراـ لمتعدديو الفكريو والسياسيو الموجوده بالفضاء االجتماعي



 تحقيؽ . رغـ االحتفاء المفظي بالتعدد اال انو لـ يترجـ الى تنوع حقيقي. االمر الذي انعكس سمبًا عمىوالثقافي
 العدالو االجتماعيو.

تعد العدالو الثقافيو ىي احد اوجو العدالو االجتماعيو ألف ىيمنو ىويو احاديو بمجتمع ما لـ يعد امر 
يو او مكونات اساسيو وثانويو او ثقافو مركزيو وىامشيو. كؿ ىذا ينافي مقبوال, او تصنيؼ السكاف ألقميو واغمب

فاحد اساسيات العدالو  مبدأ العدالو االساسي القائـ عمى المساواه بيف مختمؼ المكونات بداخؿ المجتمع .
سياسيو ال االجتماعيو ىي المساواه بيف االفراد اماـ القانوف وتكافؤ الفرص في الوظائؼ والمشاركو بالعمميو ال

فشمت النظـ السياسيو بتحقيؽ المرحمو االولى يتعرض فيو اي كائف لئلقصاء والتيميش وفقًا ليذه المبادئ. 
وىي المساواه, وحقوؽ المواطنو كما فشمت في رتؽ النسيج االجتماعي لمطائفيو "سنيو شيعيو". لينتج عنو 

تقر موحد. ألنيا غير مدركو بأف االستقرار بتصدير صوره مجتمع مساالحزاب صراعات دائمو, مغطاه برغبو 
كما ال يتحقؽ اال بإداره التعدد وتحويمو الى تنوع. فعدـ التجانس داخؿ المجتمع  يؤدي لمظمـ وغياب العدالو. 

وضع الحدود بيف المكونات االجتماعيو إلثاره التنافس المحموـ والشؾ والطمع ليكوف قاعده الثاره يؤدي 
النييار البنيو االجتماعيو اف غياب العدالو االجتماعيو والمساواه يبرز التفرقو ليؤدي الصراعات. التي ادت 
 ذلؾ إلثاره المخاوؼ. 

تقميؿ الحمايو االجتماعيو يزيد مف عدـ المساواه داخؿ النظاـ ويعزز مصالح األشخاص األكثر امتياًزا 
دؿ. اف الحاجو إلى معالجو عدـ المساواه فيعرقؿ سعي السياسات االجتماعيو لتوزيع الرفاىيو عمى أساس الع

الحاكمو في االحزاب السياسات االجتماعيو التي اتبعتيا اتسمت تعد اىـ ىدؼ مف اىداؼ تحقيؽ العدالو. لقد 
العراؽ بعدـ التناسؽ وعدـ وضوح الرؤيا. فيي ال تعالج المشاكبلت بؿ تقوـ بتغطيتيا فقط.  لتدعـ متطمبات 

يو. مما انعكس عمى نظاـ الضماف االجتماعي المجزأ لمغايو الذي ال يطبؽ ايو بقاء نفوذ النخب السياس
معايير منطقيو تضمف المزيد مف الرفاىيو لمف ىـ اكثر حاجو.  انعداـ المساواه غير المبرر ىو العنصر 

 الرئيسي في االختبلالت التي أدى إلى األزمو العدالو الثقافيو واالجتماعيو.
اعي احد االسس الميمو لقياـ العدالو االجتماعيو. فعمى الدولو تقع مسؤوليو تقميؿ يعتبر الضماف االجتم

الفجوه بيف االغنياء والفقراء عف طريؽ تقديـ المساعدات االجتماعيو والماليو لمسكاف االكثر احتياجا. كما اف 
سبلـ والحريات الفرديو الطريؽ نحو العدالو االجتماعيو يبقى معدوـ بغياب االمف المجتمعي واالستقرار وال

وعدـ االعتراؼ بحقوؽ االنساف. عندما يستيمؾ الفساد وسوء االداره الجزء االكبر مف الثروات والموارد 
باإلضافو الى انعداـ االمف . فأف فساد المؤسسو السياسيو واالحزاب في المجتمع العراقي باستغبلؿ لمواقعيـ 

والفئويو وزياده ثروات المسؤوليف عمى حساب قوت الشعب عف ونفوذىـ السياسي لتحقيؽ مصالحيـ الفرديو 
 طريؽ سرقو االمواؿ العامو يعد عامؿ رئيس بأزمو العدالو بالمجتمع العراقي.



العدالو السياسيو احد اوجو العدالو االجتماعي فيي تقتضي بأف تكوف عبلقو النظـ القائمو عمى تمثؿ 
مساواه, أي تكوف بعيده عف الياف تجريدي قائمو عمى اساس مف اداره الحياه السياسيو الممثمو لمدولو كك

االنحياز ألحدى الفئات عمى حساب أخرى, أو الحد المناطؽ عمى حساب المناطؽ األخرى. لتكوف العدالو 
السياسيو ىي العبلقو العادلو والمتساويو بيف مكونات ومؤسسات الدولو بجميع ىياكميا مف جيو مع مواطنييا 

ى بصرؼ النظر عف األصوؿ العرقيو أو المنابت اإليديولوجيو والمذىبيو ليـ. اذ ينبغي اف تكوف مف جيو اخر 
كؿ امكانات الدولو مف حؽ الجميع, وأف يكوف السموؾ السياسي واإلداري واالقتصادي ليا منسجـ مع ىذه 

جتماعي والوطني. فبل الحقيقو. فالعبلقو عميقو بيف مفيوـ العدالو السياسيو وتكافؤ الفرص في الفضاء اال
يمكف بأيو حاؿ مف األحواؿ اف ينجز مفيوـ العدالو االجتماعيو مف دوف إرساء معالـ وحقائؽ تكافؤ الفرص 
السياسيو في الواقع االجتماعي فبؿ تكافؤ الفرص االقتصاديو في اإلطار الوطني فيي أحد البوابات الرئيسو 

 لتحقيؽ مفيـو العدالو والمساواه .
دأ تكافؤ الفرص في المجتمع العراقي مف التغييب المتعمد واالىماؿ  بدء مف الفرص يعاني مب

االقتصاديو التي تتوفر لؤلفراد ليس عمى اساس الكفاءه بؿ عمى معايير االنتماء السياسي لمفرد بجوانبو 
يو واىماؿ الطاقات المتعدده )الديني, الطائفي, الجغرافي او حتى العشائري(. ليساىـ تعطيؿ الموارد  االقتصاد

البشريو وغياب دولو المؤسسات في حدوث ازمو تنسب الى ريعيو االقتصاد التي ال يمكف تحقيؽ العدالو 
االجتماعيو معيا نظرا لمحاجو لمموارد الضخمو التي ال تتوفر اال مع االقتصاديات المتنوعو الفاعمو والثريو. 

عمى تصدير النفط  يجعؿ مف المجتمع يعيش عمى دخؿ  فاالقتصاد الريعي وحيد الجانب الذي يعتمد كمياً 
غير مكتسب عف طريؽ العمؿ انما مف الموارد الطبيعيو التي تتذبذب ايراداتيا وفقا لتقمبات السوؽ العالميو 
واالزمات االقتصاديو ليسيـ بشكؿ مباشر في ضياع تكافؤ الفرص وغياب االداره الكفؤه والحقيقيو لدى 

 ومو وكذلؾ غياب الرؤيا االستراتيجيو ليـ. المسؤوليف في الحك
العدالو االجتماعيو ىي اقوى اسس بناء الديمقراطيو فبل يمكف قياـ الديمقراطيو بمجتمع ال يتمتع بمستوى 
معيشي الئؽ او تشيع فيو البطالو باإلضافو مشكبلت االميو االبجديو والثقافيو التي ينتجيا الركود االقتصادي 

و, تعمؿ عمى تعزيز ببناء دولو المؤسسات العدالو بحاجو الى عمميات تنمويو سياسيو واجتماعيو واقتصادي
 التي تشرع بعمميات التنميو االقتصاديو حقيقيو. 

عممت التوافقيو في المجتمع العراقي عمى تقسيـ المجتمع بشكؿ عمودي عمى اساس ديني طائفي وقومي 
بالدرجو االساس لؤلغمبيو الساحقو فيو. ليعمؿ ىذا التقسيـ بظؿ غياب العدالو االجتماعيو والحريات وبانتشار 

ف اجؿ تحقيؽ مصالحيا الخاصو الفساد والصراع بيف النخب السياسيو الحاكمو التي تتصارع فيما بينيا م
وليس مف اجؿ مصالح مف تدعي بتمثيميـ عمى احداث نوع اخر مف التقسيـ االفقي وىو التوزيع التوافقي 



لممسؤوليو بعمؿ مؤسسات الدولو االمر الذي عزز مف تعميؽ ىوه التمايز الذي بات يخدـ مصمحو النخب 
ف وافراغيا مف محتواىا ليضيؼ عقبو جديده الى السياسيو واضعاؼ دور الدولو بضعؼ فاعميو القواني
المجتمع التعددي بظؿ وجود االحزاب التي تتصارع مجموعو العقبات في طريؽ العدالو االجتماعيو في 

 وتتحاصص تقسيـ مؤسسات الدولو فيما بينيـ.
تأسيس ازمو العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي ليست جديده بؿ تمتد جذورىا الى اوؿ مراحؿ 

 ٖٕٓٓعاـ اال بعد العمف في الدولو العراقيو الحديثو اال اف المطالبات الشعبيو والجماىيريو بيا لـ تظير 
لتثير التساؤالت عف امكانيو تحقؽ العدالو بظؿ التوافقيو العراقيو التي انتجت وتشكيؿ النظاـ السياسي الجديد 

فراد وفئات ورؤساء الكتؿ بعيد عف المصالح سوء التخطيط الحكومي واالعتماد عمى مراعاه مصالح ا
ر غياب ىذه العدالو في انعداـ االستقرار السياسي نتيجو التنازع عمى الحكـ الذي صار بدوره و االجتماعيو. ود

فرصو لمسيطره عمى المغانـ والثروات الريعيو البعيده عف السيطره والرقابو االجتماعيو كما لعبت المحاصصو 
الىـ في افراز نتائج وخيمو كاف اكثرىا وطأه الفساد المستشري واالقصاء لمكثيريف االمر الذي الطائفيو دورىا ا

العدالو حمـ بعيد المناؿ فقد كانت ىذه العوامؿ اىـ صور مصادره الفرص واستحالو التكافؤ  تحقيؽ جعؿ مف
 في الفرص. 

دالو االجتماعيو ألنيا استأثرت السمطو السياسيو الحاكمو في المجتمع العراقي تعتبر اصؿ مشكمو الع
انتشار الفقر والبطالو وزياده عدد العاطميف عف العمؿ الذي لعب فيو سوء  ىبثروات البمد االمر الذي ادى ال

التخطيط واستيبلء االحزاب عمى الثروه الوطنيو وعدـ توزيعيا بطريقو عادلو الى تغيب الفرص في الحصوؿ 
مبدأ لمعدالو وىو تكافؤ الفرص بيف االفراد والمكونات  بأىـد تـ االخبلؿ عمى الخدمات الصحيو والوظيفيو فق

سادت المحسوبيو الحد االطراؼ عمى حساب االخر  فقد بداخؿ المجتمع باإلضافو غياب القانوف وضعفو 
يو مما ادى ألضعاؼ ثقو المواطف بقوه الدولو وفاعميتيا في الحمايو االجتماعيو ليفقدىا مفيوـ اليويو الوطن

التي تحتـر الجميع وتنشر اسس العدالو فالقوى السياسيو المسيطره عمى اداره الحياه االجتماعيو في المجتمع 
العراقي مازالت وبعد اكثر مف ثمانيو عشر عاما عمى ممارستيا لمسمطو والحكـ في العراؽ تتصارع عمى 

لو ضعيفو ال يمكنيا تحقيؽ العدالو النفوذ ليذا كانت ىذه الحكومات شبو مشمولو مما ادى الى انتاج دو 
 االجتماعيو. 

كذلؾ فشيوع نظره التعالي لدى االغمبيو الديموغرافيو عامؿ اساس بأزمو العدالو فتنظر االغمبيو الى المساواه 
بأنيا ال تعني مطابقو االقميات لؤلغمبيو المييمنو , وتكوف مطالبيـ االساسيو باسـ ىوياتيـ الثقافيو فينضروف 

قيو الثقافات االخرى بأنيا ادنى مف ثقافتيا, وثقافتيـ ىي المييمنو عمى المشيد واالقميات االخرى الى ب
انفصاليو. فنبلحظ اف االغمبيو ميما اختمفوا بأيديولوجياتيـ وحاولوا القبوؿ بالديمقراطيو والتعدديو فيـ ما يزالوف 



ماعيو االساسي الذي ينص عمى المساواه بيف يفكروف بتحقيؽ اىدافيـ مف دوف مراعاه لمبدأ العدالو االجت
جميع االفراد بغض النظر عف انتماءاتيـ. فالعادات االجتماعيو تغذي ىذه االختبلفات واالنقسامات فقد 
حولت االختبلؼ الى خبلؼ وصراع وغاب التعاوف والتنافس واصبح االعتراؼ ينحصر بشرعيو المصالح 

تماعيو االكبر حجمًا فقد عممت عمى محاربو االقميات تحت الكثير مف االجتماعيو والسياسيو لممجموعات االج
 الذرائع التي يقـو القانوف بحمايتيا .

فما زاؿ اآلخر المختمؼ موضع رفض لدى االغمبيو الديموغرافيو وكذلؾ ال يزاؿ العمؿ عمى اقصائو بشتى 
افر بيف المكونات االجتماعيو فقد االساليب مما ادى لحدوث الصراعات وغياب التنافس الذي وصؿ لحد التن

تفاقمت مشاكؿ االىتماـ بالمحميو والخصوصيو عمى حساب القيـ الوطنيو االمر الذي ادى الى اذكاء الطائفيو 
واالستبعاد التي ولدت ازمو بالعدالو االجتماعيو وامكانيو تحقيقيا حيث غيبت وحده المعايير الضابطو لمسموؾ 

المشتركو التي تحدد العبلقو بيف االتجاىات المتعدده والمتنوعو الف التعدديو االجتماعي وغيبت المعايير 
المجتمعيو بظؿ الطائفيو والفئويو والعشائريو ىي صوره لمتوحيد بالقوه ال بالفعؿ. فعدـ االعتراؼ باآلخر 

افر بيف اليويات وبحقوقو واالنكار والتنكر واحده مف مشاكؿ الدولو العراقيو الذي خمؽ قمؽ اليويو وادى لمتن
 المختمفو االثنيو والدينيو والقبميو والمناطقيو والذي جسد ازمو العدالو بالمجتمع العراقي.

 ادلجحث انشاثغ: االعحنحبخبت ًادلمرتحبت
 اًالً: االعحنحبخبت

اف االزمات بالمجتمع العراقي ما ىي اال تعبير عف صراع ظاىر او مضمر لئلرادات والقوى   .ٔ
السياسيو. التي تيدؼ لئلطاحو ببعضيا البعض اآلخر بصوره كميو او جزئيو. مف اجؿ السيطره 
والوصوؿ لسده الحكـ مما انعكس بصوره سمبيو كبيره عمى االوضاع والعبلقات االجتماعيو بشكؿ 

 مى النسيج االجتماعي لممجتمع العراقي بشكؿ خاص.عاـ وع
تمثمت اىـ مبلمح االزمو السياسيو في المجتمع العراقي بانعداـ وجود القياده الوطنيو التي يتفؽ  .ٕ

عمييا اغمب العراقييف. الف اغمب مف تولى القياده عمى مدى السنوات السابقو لـ يراعي مصمحو 
ح الفئو الحزبيو التي ينتمي الييا. لذا انحصر التفكير بدائره الشعب بقدر االىتماـ بمصالحو, ومصال

 التنافس السياسي داخؿ المكونات الطائفيو والقوميو. 
سيطر عمى العمميو السياسيو طابع االئتبلفات الضعيفو المنقسمو والغير قادره عمى تنفيذ  .ٖ

حزاب والتجمعات االصبلحات التي يحتاجيا الشعب. بما ادى الى تحوؿ القوى والحركات واأل
الطائفيو والعنصريو بداخؿ المجتمع العراقي لتصبح ىي أدوات المعبو السياسيو, بذلؾ تحولت 



الساحو العراقيو حمبو لمصراع بيف اإلرادات والمصالح اإلقميميو والدوليو, ليصبح العراقيوف الماده 
 األساسيو ليذا الصراع فيـ الخاسروف الوحيدوف بيذه المعادلو.

نظاـ السياسي في العراؽ لـ ينتج مؤسسات ديمقراطيو حقيقيو تقوـ بتكريس سياده القانوف اف ال .ٗ
والنظاـ. بقدر انتاجيا لنمو وتعزيز سمطو الطبقو السياسيو وكذلؾ سمطات االحزاب باختبلؼ 
مسمياتيا عمى حساب المصمحو الوطنيو االجتماعيو العامو. فالمسؤوؿ االوؿ عف االزمات المتتاليو 

ي يتعرض ليا المجتمع العراقي ىـ مف تولى الحكـ, يضاؼ الييـ االحزاب والكتؿ السياسيو التي الت
سيطرت عمى العمميو السياسيو وتفردت بالسمطو قد اسست لنظاـ حكـ قائـ عمى االشخاص, أدى 
الى غمبو المصالح الحزبيو والفئويو الضيقو عمى المصمحو الوطنيو وعزز االنقساـ المجتمعي الف 

 النظـ السياسيو انتجت صوره مشوىو لدولو تفتقد كؿ المقومات الديمقراطيو. 
الثقافو السياسيو بالمجتمع العراقي منشطره ومتضاده. ادت الى تراجع الدور االجتماعي لمنظاـ   .٘

السياسي الضعيؼ منذ التأسيس لمدولو العراقيو وحتى الوقت الحاضر. ألنيا تعكس واقع االنظمو 
ي عاشيا الببلد. فيي بذلؾ تعاني مف ازمو موجوده بعمقيا وفاعميتيا, واف اىـ اسباب السياسيو الت

ضعؼ الثقافو السياسيو ىو غياب نموذج واقعي وغياب دور المثقفيف الميتميف بالشؤوف السياسيو 
 إضافو لمصراع المحتوـ عمى السمطو.

الناتجو عف االختبلؼ الثقافي  تمعب  المؤثرات الخارجيو دورىا بوصفيا المحرؾ الرئيس لمصراعات .ٙ
, فيي تستغؿ االنقساـ المرتبط بأزمو التعدديو الثقافيو الناتجو مف االخفاقات المتكرره بإداره التعدديو 

فأف المؤثرات الخارجيو ىي محرؾ الثقافيو. فيو مصدر االزمو التي تندلع بتسيس ىذا االنقساـ 
 االنقساـ الناتج عف االخفاؽ بإداره التعدديو.  رئيس بأزمو التعدديو فكاف ليا تأثير كبير في

اف أزمو التعدد في المجتمع العراقي ناتجو عف التوجيات االنفصاليو التي جعمت المجتمع يعاني  .ٚ
مف ضعؼ التجانس واالندماج بنسيجو الداخمي لتخمؽ خطر ييدد استقراره. بؿ ادى الى تفككو 

قافيو فيو وافتقارىا الى االستراتيجيات العمميو في ىذه نتيجو سياسات اداره الحياه االجتماعيو والث
 االداره.

أزمو اليويو تظير نتيجو ازدواج المعايير, وبحث الجماعات عف ارضيو امنو لتطابؽ النوع والعرؽ   .ٛ
فالوالءات المزدوجو ىي عامؿ رئيس بتيديد التجانس  الذي يجمع بينيـ بروابط وقواسـ مشتركو,



و في اقصاء اآلخر فادى ذلؾ الى تراجع التمسؾ باليويو الوطنيو واالحتماء االمر الذي خمؽ الرغب
سببتيا ممارسات الحكومات وسعييا لشخصنو بالوالءات الفرعيو. بالتالي تفتيت الوحده الوطنيو. 

الدولو في القوميو والحزب واالشخاص, وعدـ احتراميا لميويات الفرعيو بفرض اجنداتيا عمى ثقافو 
فقد برزت ازمو اليويو في العراؽ بسبب عدـ القدره عمى تحقيؽ االندماج . يولوجيتياالدولو وأيد

 السياسي واالجتماعي بيف ممثمي مكوناتو بالدرجو االساس.
اف ضعؼ اليويو الوطنيو احد ابرز المشكبلت التي ساىمت بخمؽ ازمو التعدديو, فقد عانت اليويو  .ٜ

االنظمو التي سيطرت عمى العمميو السياسيو مع  الوطنيو العراقيو مف مد وجز لطبيعو تعاطي
المواطنيف. مما ادى لتيشـ موزائيؾ عراقيو اليويو, ىذا االمر ال يقع عمى عاتؽ النخب الحاكمو 
فحسب. بؿ اف التنشئو االجتماعيو والتربيو لـ يبرز دورىا عمى بث برامج لمتعارؼ والوعي باليويو 

ليويو ىشو مقسمو لوحدات متصارعو ابرزت ازمو انييار  الوطنيو الموحده, فالجيؿ يؤدي غالبا
 اليويو الوطنيو وتمزقيا. 

يواجو المجتمع العراقي العديد مف التحديات بسبب ىذه االزمات فيما يخص العبلقو بيف الثقافات  .ٓٔ
الفرعيو المنضويو ضمف اطار الثقافو العامو. فقد ظؿ يتسـ بمجموعو مف التوترات نتيجو التطرؼ 

التكامؿ والتعصب اتجاه اآلخر المختمؼ. مما ادى الى استمرار االزمات االنسانيو. بالتالي ازمو 
واالندماج االجتماعي. وليذه االزمات انعكاسات عمى المسارات االجتماعيو والسياسيو لمدولو. فقد 
تمثؿ ىذا الصراع في مجموعو مف سياسات واستراتيجيات االقصاء االجتماعي. التي مورست ضد 

 مجموعات اجتماعيو ثقافيو وسياسيو تعرضت لمتيميش. 
خصوصا واحده اي انيا لـ تمعب  ٖٕٓٓفشمت النظـ السياسيو التي حكمت العراؽ عموما وبعد  .ٔٔ

دورىا في توفير البلصؽ بيف مكونات الموزاييؾ العراقي فمـ تستخدـ مف اجؿ ذلؾ ايو استراتيجيو 
موضوعيو تسيـ بشكؿ فاعؿ في تحويؿ التعدد الى تنوع بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد عممت ىذه 

السياسيو عمى تأجيج صراع المكونات عف طريؽ اثارتيا لمعواطؼ في الخطاب السياسي النخب 
لمنخب الحاكمو او الخطاب الديني لمنخب والمرجعيات الدينيو. التي تسخر لخدمو الخطاب الطائفي 
في الغالب باإلضافو لوسائؿ االعبلـ المتعدده والممولو مف جيات معينو وتساعد عمى تأجيج 

 ا ادى الى خمؽ جزر منفصمو بينيا حواجز عميقو .الصراعات م



أزمو التعدديو االجتماعيو تكمف بأزمو اداره النظـ السياسيو ليذه التعدديو فاألنظمو السياسيو القائمو  .ٕٔ
النظاـ السياسي العراقي يتسـ ف تفتقر الستراتيجيات اداره التنوع ليتسبب بفقداف اليويو الموحده.

بثؽ مف المحاصصو القوميو والدينيو والطائفيو مف خبلؿ التوافؽ بالضعؼ واليشاشو ألنو من
والتراضي في سمو مغمقو ال تحتوي اال عمى مصالح فئويو فقط. فقد افتقرت الى الشفافيو التي تعد 

 مف اىـ مقومات صيانو الديمقراطيو. 
داـ االستقرار زمو التعدديو في المجتمع العراقي تعبر عف نفسيا بمختمؼ االشكاؿ اىميا انعاف ا .ٖٔ

العيب ليس بالتعدديو االجتماعيو وانما بما اعتمدتو النخب الحاكمو مف السياسي واالجتماعي. ف
 استراتيجيات لمتعامؿ مع ىذه التعدديو.

اف التعدديو السياسيو بالمجتمع العراقي تحولت لمجرد ديكور لمجماعات الحزبيو الغير متبلحمو فبل  .ٗٔ
يو حقيقو بالمجتمع العراقي لعدـ وجود تشكيؿ لممعارضو بيف ىذه يمكف القوؿ بوجود تعدديو حزب

السياسيو في المشروعات والبرامج الحزبيو جعؿ مف ىذه غياب منيج المعارضو فاف  االحزاب
وخمو برامجيا مف ايديولوجيات سياسيو  االحزاب تعمؿ وفؽ مبدأ توازف وتبادؿ المصالح فيما بينيا. 

 دينيو الطائفيو في التحشيد الجماىيري لناخبييا . واعتمادىا االيديولوجيو ال
اف التنوع الكبير في المكونات االجتماعيو لممجتمع العراقي ادى لظيور التعدديو الحزبيو المفرطو.  .٘ٔ

ادت بدورىا الى بروز اعداد كبيره مف االحزاب السياسيو االمر الذي ادى لفقداف المعنى الحقيقي 
ني لتأسيس االحزاب ىو العامؿ الرئيس بظيور تمؾ االعداد الكبيره فغياب الضابط القانو لمتعدد. 

وتزايدىا يوما بعد اخر. اذ اعتمد ىذا التزايد عمى السعي لمحصوؿ عمى فرصو في المشاركو بمغانـ 
السمطو, الف اغمبيو ىذه االحزاب كاف ادائيا االجتماعي معدوـ تماما فمطالب االصبلح ال تظير 

عمى السمطو داخؿ الكتؿ لتختفي متى ما حققوا نوعا مف التوافؽ المصمحي  اال عند قياـ الصراع
 بيف مكونات ىذه الكتؿ. 

أف الطريقو التي رسخت االحزاب السياسيو بيا جذورىا بمؤسسات الدولو ادت الى تجميد الحياه  .ٙٔ
الطبقو  السياسيو بشخصيات مألوفو ذات بطانات حزبيو ليؤدي ذلؾ لتقييد الجيود التي ترمي لتجديد

السياسيو. بالتالي الى شمؿ مؤسسات الدولو. لذا عجزت النظـ السياسيو عف تحقيؽ التنميو السياسيو 
بالدرجو االساس االمر الذي انعكس عمى تعقد االزمات وجعميا مستديمو الف آليات الحؿ 



واالختبلالت يذه االحزاب رىينو لممؤثرات الخارجيو الديمقراطيو والدستوريو تدور بحمقات مغمقو ف
 البنيويو بداخميا.

تـ اعاده تأسيس المجتمع العراقي وفؽ رؤى ايديولوجيو انتجتيا االحزاب السياسيو التي سيطرت  .ٚٔ
عمى حصصيا مف العمميو السياسيو فأنتجت ىويات سياسيو مؤدلجو. ىويات غير وطنيو تحاوؿ 

اليويو االجتماعيو والثقافيو الحفاظ عمى تماسؾ مجتمع ىش. لقد ظؿ المجتمع العراقي يفتقر الى 
التعدديو المندمجو فكؿ جماعو ليا حدود ال تسمح لميويات االخرى بتجاوزىا فالجماعات بداخؿ 
المجتمع مغمقو . لتكوف االزمو في المجتمع العراقي ىي ازمو فكر سياسي وفمسفو دستوريو غير 

 لثقافي.تمؾ التي زىدت بأىـ مكونات رأس الماؿ االجتماعي وىو التنوع ا
تمخضت العمميات التشغيميو لمدخبلت األزمو السياسيو عف بروز كتؿ سياسيو حزبيو طائفيو تولت  .ٛٔ

إداره السمطو بالعراؽ وفقا لمنطؽ التحاصص والتوافؽ بالتشكيؿ الحكومي والوزاري كفاعؿ محمي, 
تشكيؿ الحكومات المتعاقبو وفؽ ف فقد كاف ليا دور بارز بتحقيؽ ازمو التعدديو السياسيو في العراؽ.

مبدأ التحاصص الحؽ أذى كبير بنظـ الدولو العراقيو الحديثو. فجعؿ كؿ حزب وكتمو سياسيو يشعر 
انو أماـ غنيمو كبرى يجب اف يأخذ منيا اكثر ما يستطيع عبر ممثميو. ىذا األمر انعكس عمى 

ب سياسي محدد, وادى ذلؾ لشيوع اإلداء العاـ لممؤسسات السياسيو فكؿ وزاره اصبحت تابعو لحز 
 ثقافو الفساد بشكؿ كبير النعداـ إمكانيو المحاسبو والرقابو البرلمانيو. 

المحاصصو حولت وزارات الدولو الى مساحات معزولو يتـ ادارتيا وفؽ اجندات متباينو اف  .ٜٔ
 ومتصارعو احيانًا اخرى , مما يجعميا عاجزه بأف تندرج ضمف استراتيجيو موحده لضغوط

تأسيس النظاـ السياسي عمى قاعده المحاصصو )القوميو والدينيو مرجعياتيا السياسيو. فقد 
والطائفيو( بحجو التمثيؿ النسبي لمقوميات والطوائؼ العراقيو خمؽ انحرفا خطيرا في النظاـ السياسي 

لمبرلماف وابعده عف بناء المشروع الوطني القائـ عمى العدؿ والمساواه. لذا غاب الدور الرقابي 
كذلؾ فقد ليتحوؿ في بعض األحياف لواجيو تمرير وتبرير كؿ اخفاقات واخطاء السمطو التنفيذيو. 

وجدت ىذه المحاصصو مبرراتيا بشارع منقسـ عمى نفسو ال يريد االنسجاـ او االنصيار ببوتقو 
لتي ينتمي واحده مف اجؿ البمد الواحد بؿ انيـ يرغبوف في اف يعمؿ السياسيوف مف اجؿ الجيو ا

 الييا .



اف التعدديو الشكميو ادت لفتح المجاؿ لممساومو واالنتيازيو فكمما فتح باب لبلنتخابات برزت نفس  .ٕٓ
االحزاب ونفس البرامج التي تريد السيطره عمى العمميو السياسيو. فالسياسييف يتقاسموف المصالح 

الحصوؿ عمى مصالحو الخاصو بينيـ وتبدأ التحالفات اليجينو بيف االحزاب ىـ كؿ واحد فييـ 
فادى ذلؾ لتراجع معدؿ النمو االقتصادي وارتفاع عدد العاطميف وغيرىا. فثقافو التعدديو السياسيو 

  غير موجوده بالمجتمع العراقي
اف األزمو الراىنو تعقدت لدرجو انيا تجاوزت الطائفيو ليصبح ىـ العراقييف اف يناضموا مف اجؿ نيؿ  .ٕٔ

ف االحزاب السياسيو قد اتفقوا عمى تقاسـ الكعكو فيما بينيـ وفؽ نظاـ حقوقيـ كمواطنيف. ال
المحاصصو السياسيو, واالتفاؽ حوؿ المسائؿ بما ييـ مصالحيـ الخاصو بعيد عف مصمحو 
المواطنيف وحقوقيـ االساسيو. فالتعدديو السياسيو في المجتمع العراقي تحولت لتعدديو السمو الواحده 

 د ورؤساء كتؿ بعيدًا عف المصالح االجتماعيو. التي تضـ مصالح افرا
األزمو السياسيو في المجتمع العراقي وصمت الى طريؽ مسدود. بسبب تكرار نفس الوجوه السياسيو  .ٕٕ

صرار ىذه النخب عمى اتباع  ٖٕٓٓالمسيطره عمى العمميو السياسيو منذ عاـ  مف كؿ المكونات, وا 
 يو. نفس النيج الذي اتبعوه طواؿ الفتره الماض

اف ازمو التعايش والتعدد ال يمكف تغطيتيا بالشعارات السياسيو وال بالمشاركو الشكميو بالسمطو فمـ  .ٖٕ
تنجح كؿ صفقات المحاصصو بمعالجو ازمو الثقو والشراكو السياسيو. بسبب وجود ازمو اليويو 

عمى العمميو والتضارب بيف مصالح المكونات والمصالح التي خمفتيا النخب السياسيو التي سيطرت 
 السياسيو. لذا عجزت عف تحقيؽ اداره رشيده لمتنوع الثقافي.

( ىو انو نظاـ خصص لينتج االزمات ٕ٘ٓٓاف اىـ ما سجؿ عمى النظاـ السياسي)نظاـ ودستور  .ٕٗ
بقدره فائقو. ليعمؿ عمى تدويرىا باإلضافو الى اعتماده المستمر عمى العامؿ الخارجي بحؿ 

جو الدستور العراقي لبناء دولو المكونات عمى حساب دولو المواطنو. المعضبلت التي تواجيو. ات
لذا فاف ىو اوؿ المعضبلت التي تحتاج االصبلح  ىي محتواه. اذ اف الطريقو التي صيغ بيا قد 
ادت لضعؼ سياده القانوف وانعداـ القدره عمى مسائمو اي فرد مف افراد السمطو التشريعيو او 

و منيا او حتى اي مف افراد الحكومو رغـ السياسات الخاطئو المتكرره القضائيو خصوصا االتحادي



وضعؼ االمف وتدىور االقتصاد والفساد وغيره مف المشكبلت التي باتت تمثؿ معضبلت 
 اجتماعيو. 

التوافقيو العراقيو جعمت مف ىذا النظاـ شاذ ألنيا تقوـ عمى التقاسـ التوافقي لمسمطو في الحكومو.  .ٕ٘
جربو التوافقيو فشميا بداخؿ المجتمع العراقي فيي كانت سبب بتحويؿ العراؽ الى فقد اثبتت الت

ساىـ بتدمير الدولو  ٖٕٓٓكانتونات طائفيو ومذىبيو وقوميو. الف النظاـ السياسي بالعراؽ منذ عاـ 
عبر تغاضي ىذا النظاـ عف المحاسبو, وفتحت بوابو التوافؽ طريقا لفقداف السيطره وتيديد السمـ 

 جتمعي كما ادت الى تفكيؾ المجتمع وضياع الدولو .الم
وقفت التعدديو االجتماعيو حائبل دوف تحقؽ الديمقراطيو. ألنيا تعاني مف ضيؽ األفؽ الفكري لدى  .ٕٙ

النخب التي تتولى العمميو السياسيو. فالتعدديو الشكميو ابرزت االنغبلؽ االجتماعي بداخؿ 
فاقـ المشاكؿ المحميو عمى حساب االىتماـ باليويو الجماعات المكونو لممجتمع. مما ادى لت

 الوطنيو. 
اف االفتقار لثقافو الديمقراطيو جاء نتيجو غياب المقومات االساسيو التي ينبغي اف تقوـ عمييا  .ٕٚ

الديمقراطيو. مما جعميا تعاني مف ازمو تمثمت بغياب الوعي الذي يعد مشكمو اجتماعيو الديمقراطيو 
منيا تدور بحمقات مغمقو مف االزمات. بسبب النظاـ السياسي السائد الذي العراقيو التي جعمت 

يفتقد لمبرامج التي ترسخ نضوجو الديمقراطي مما ادى تثبيت ديمقراطيو ىشو. لتتحوؿ التوافقيو الى 
وصفو لمشمؿ فالقاده السياسييف اصبحوا مسؤوليف اماـ الكتمو والمكوف الذي يمثمونو وليس اماـ 

حت التوافقيو ىي عباره عف عقد صفقات وتقاسـ الحصص نتيجو لسوء تطبيقيا الشعب. فأصب
فتحولت لمحاصصو سياسيو لمتعامؿ معيا كمفيوـ وليس كوسيمو  يتـ عف طريقيا تحقيؽ الشراكو 

 السياسيو الحقيقو. 
س ازمو العدالو االجتماعيو في المجتمع العراقي ليست جديده بؿ تمتد جذورىا الى اوؿ مراحؿ تأسي .ٕٛ

الدولو العراقيو الحديثو اال اف المطالبات الشعبيو والجماىيريو بيا لـ تظير الى العمف اال مف 
 ٖٕٓٓالديموقراطيو التي جاءت مف اعاده تأسيس الدولو العراقيو الجديده باالحتبلؿ االمريكي عاـ 

سوء التخطيط لتثير التساؤالت عف امكانيو تحقؽ العدالو بظؿ التوافقيو العراقيو التي انتجت 
الحكومي واالعتماد عمى مراعاه مصالح افراد وفئات ورؤساء الكتؿ بعيد عف المصالح االجتماعيو. 



لعبت المحاصصو الطائفيو دورىا االىـ في افراز نتائج وخيمو كاف اكثرىا وطأه الفساد المستشري 
ىذه العوامؿ اىـ صور  واالقصاء لمكثيريف االمر الذي جعؿ مف العدالو حمـ بعيد المناؿ فقد كانت

 مصادره الفرص. 
السياسات التنمويو لـ تراعي عنصر العدالو رغـ تشبثيا بيذا المفيوـ فقد عرؼ المجتمع حاالت مف  .ٜٕ

أف اىـ عدـ االستقرار السياسي التي انعكست عمى مدى تحقيؽ مبادئ العدالو االجتماعيو. 
االجتماعيو في العراؽ ىي انتشار الفساد المعوقات االساسيو التي تقؼ بوجو تحقيؽ العدالو 

السياسي والمحسوبيو والظمـ باإلضافو الى تغييب الحريات وغياب اعتماد استراتيجيات اداره التنوع 
الموضوعيو وكذلؾ غياب المساواه بتوزيع الموارد والفرص كذلؾ انعداـ المساواه بتقديـ الخدمات 

 والضماف االجتماعي .
بالتعدد اال انو لـ يترجـ الى تنوع حقيقي. االمر الذي انعكس سمبًا عمى  رغـ االحتفاء المفظي .ٖٓ

العدالو االجتماعيو. أف ىيمنو ىويو احاديو او تصنيؼ السكاف ألقميو واغمبيو او مكونات اساسيو 
وثانويو او ثقافو مركزيو وىامشيو. كؿ ىذا ينافي مبدأ العدالو االساسي القائـ عمى المساواه بيف 

  لمكونات بداخؿ المجتمع .مختمؼ ا
اتسمت السياسات االجتماعيو التي اتبعتيا النظـ الحاكمو في العراؽ بعدـ التناسؽ وعدـ وضوح  .ٖٔ

الرؤيا. فيي ال تعالج المشاكبلت بؿ تقوـ بتغطيتيا فقط.  لتدعـ متطمبات بقاء نفوذ النخب 
و معايير منطقيو تضمف السياسيو. مما انعكس عمى نظاـ الضماف االجتماعي الذي ال يطبؽ اي

المزيد مف الرفاىيو لمف ىـ اكثر حاجو.  فانعداـ المساواه غير المبرر ىو العنصر الرئيسي في 
 االختبلالت التي أدت إلى ازمو العدالو الثقافيو واالجتماعيو.

اف الطريؽ نحو العدالو االجتماعيو يبقى معدوـ بغياب االمف المجتمعي واالستقرار والسبلـ  .ٕٖ
يات الفرديو وعدـ االعتراؼ بحقوؽ االنساف. فأف فساد المؤسسو السياسيو واالحزاب في والحر 

المجتمع العراقي باستغبلليـ لمواقعيـ ونفوذىـ السياسي لتحقيؽ مصالحيـ الفرديو والفئويو وزياده 
ثروات المسؤوليف عمى حساب قوت الشعب عف طريؽ سرقو االمواؿ العامو يعد عامؿ رئيس بأزمو 

دالو بالمجتمع العراقي. والسمطو السياسيو الحاكمو في المجتمع العراقي تعتبر اصؿ مشكمو الع
العدالو فالقوى السياسيو مازالت وبعد اكثر مف ثمانيو عشر عاما عمى ممارستيا لمسمطو والحكـ في 



عيفو العراؽ تتصارع عمى النفوذ ليذا كانت ىذه الحكومات شبو مشمولو مما ادى الى انتاج دولو ض
 ال يمكنيا تحقيؽ العدالو االجتماعيو. 

يعاني مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع العراقي مف التغييب المتعمد واالىماؿ  بدء مف الفرص  .ٖٖ
االقتصاديو التي تتوفر لؤلفراد ليس عمى اساس الكفاءه بؿ عمى معايير االنتماء السياسي لمفرد 

ي او حتى العشائري(. ليساىـ تعطيؿ الموارد  بجوانبو المتعدده )الديني, الطائفي, الجغراف
االقتصاديو واىماؿ الطاقات البشريو وغياب دولو المؤسسات في حدوث ازمو تنسب الى ريعيو 
االقتصاد التي ال يمكف تحقيؽ العدالو االجتماعيو معيا نظرا لمحاجو لمموارد الضخمو التي ال تتوفر 

ثريو. فاالقتصاد الريعي يسيـ بشكؿ مباشر في ضياع اال مع االقتصاديات المتنوعو الفاعمو وال
 تكافؤ الفرص وغياب االداره الكفؤه والحقيقيو لدى المسؤوليف في الحكومو .

عممت التوافقيو في المجتمع العراقي عمى تقسيـ المجتمع بشكؿ عمودي عمى اساس ديني طائفي  .ٖٗ
قسيـ بظؿ غياب العدالو االجتماعيو وقومي بالدرجو االساس لؤلغمبيو الساحقو فيو. ليعمؿ ىذا الت

والحريات وبانتشار الفساد والصراع بيف النخب السياسيو الحاكمو عمى احداث نوع اخر مف التقسيـ 
االفقي وىو التوزيع التوافقي لممسؤوليو بعمؿ مؤسسات الدولو االمر الذي عزز مف تعميؽ ىوه 

دور الدولو بضعؼ فاعميو القوانيف  التمايز الذي بات يخدـ مصمحو النخب السياسيو واضعاؼ
وافراغيا مف محتواىا ليضيؼ عقبو جديده الى مجموعو العقبات في طريؽ العدالو االجتماعيو في 

 المجتمع التعددي .
شيوع نظره التعالي لدى االغمبيو الديموغرافيو عامؿ اساس بأزمو العدالو فتنضر االغمبيو الى  .ٖ٘

قميات لؤلغمبيو المييمنو , وتكوف مطالبيـ االساسيو باسـ ىوياتيـ المساواه بأنيا ال تعني مطابقو اال
الثقافيو فينضروف الى بقيو الثقافات االخرى بأنيا ادنى مف ثقافتيا, وثقافتيـ ىي المييمنو عمى 

 المشيد واالقميات االخرى انفصاليو. 
العدالو. اف عبلقو مختمؼ اف الحاجو إلى معالجو عدـ المساواه تعد اىـ ىدؼ مف اىداؼ تحقيؽ  .ٖٙ

المكونات بالدائره الوطنيو ينبغي اف تكوف عبلقو تكامميو قائمو عمى قبوؿ االختبلؼ ومساواه بآف 
واحد. فبل يمكف الغاء حالو التعدد باعتبارىا سمو وجوديو. اال انو يمكف استثمارىا اذ ما تـ تحويميا 

عتبر اىـ مصادر ثراء الفضاء االجتماعي الى تنوع مف خبلؿ اداره رشيده ليذا التعدد الذي ي



والسياسي فاالعتراؼ بالتنوع الموجود في المجتمع, يقود لبناء نظاـ سياسي واجتماعي وثقافي عادؿ 
بالمقابؿ يعمؿ  نظاـ يعترؼ بحؽ االختبلؼ ليؤكد عمى المساواه والمواطنو المتساويو بكؿ شيء

 ي. عمى تعزيز قوى التنوع التي تبرز الخيار الوحدو 
أف تحقيؽ الوحده والتماسؾ الداخمي مرىوف لحد بعيد عمى القدره عمى االحتراـ لمتعدديو الفكريو  .ٖٚ

فبل يمكف اف ينجز مفيوـ العدالو االجتماعيو مف  والسياسيو الموجوده بالفضاء االجتماعي والثقافي.
الفرص االقتصاديو دوف إرساء معالـ وحقائؽ تكافؤ الفرص السياسيو في الواقع االجتماعي فتكافؤ 

 في اإلطار الوطني أحد البوابات الرئيسو لتحقيؽ مفيـو العدالو والمساواه .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثبنًٍب: ادلمرتحبت

اعتماد استراتيجيات موضوعيو وفعالو في اداره التنوع مف خبلؿ  اعاده بناء ىنالؾ حاجو ماسو الى   .ٔ
مفردات الموزاييؾ العراقي واالعتراؼ بحؽ االختبلؼ مع الموزاييؾ اي اعاده التفكير في البلصؽ بيف 

 االخر مف خبلؿ االيماف بالتعدديو وحؽ االنتماء المشترؾ لتحقيؽ التماسؾ.



حتراـ المعتقدات الدينيو والممارسات االجتماعيو لكؿ الجماعات البدء بحمبلت اعبلميو وتثقيفيو ال .ٕ
( مف ٜٖاالخر الشريؾ في الوطف وفؽ الماده ) وخاصو االقميو منيا, واتباع سياسو االنفتاح عمى

 الدستور العراقي .
وضع برامج توعيو تيدؼ لنشر ثقافو التعدديو وخاصو السياسيو منيا والتي ىنالؾ حاجو ماسو ل  .ٖ

 تدعو الى المشاركو السياسيو الفعالو  لكؿ المكونات المختمفو داخؿ المجتمع الواحد.
بكؿ اشكاليا وخاصو السياسيو منيا والعمؿ عمى الحوار  المحاصصوالبدء بالعمؿ عمى الغاء   .ٗ

 والمصالحو الوطنيو بيف كؿ المكونات بما يخدـ المواطف العراقي بغض النظر عف انتمائو.
ضوابط موضوعيو تنظـ عمؿ االحزاب السياسيو في العراؽ, والعمؿ عمى قوانيف و وضع الحاجو الى  .٘

سيو لتجاوز عيوب التعدديو الحزبيو, وتبني وقبوؿ تعديؿ قانوف االحزاب وفؽ اسس ومعايير سيا
االحزاب السياسيو إلصبلحات ديمقراطيو واسعو بما فييا سياسو االحزاب نفسيا بحيث تكوف قادره 

 عمى خدمو المواطف العراقي بعيدا عف التمايزات الدينيو والمذىبيو والقوميو.
و وتكافؤ الفرص والتوزيع العادؿ لمموارد تفعيؿ قوانيف تحقيؽ العدالو االجتماعيالحاجو الماسو ل .ٙ

والثروات دوف تميز بيف المكونات المختمفو, والعمؿ عمى تجفيؼ منابع الفساد بكؿ اشكالو كونو يمثؿ 
 المعرقؿ االوؿ لتحقيؽ التنميو الشاممو وتحقيؽ العدالو االجتماعيو .

 
 
 
 


