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 النظرية والتطبيق والنتائج:التجربة التوافقية في العراق
Is Iraq a Consociational State? Power - Sharing
and its Shortcomings in Post - 2003 Political Process

،2003 تتنــاول هذه الدراســة تجربة اعتمــاد نظام الديمقراطية التوافقية فــي العراق بعد عام
،وهــي تنطلــق مــن محاولــة فهــم النظــام التوافقــي واألســس النظريــة التــي قــام عليهــا
ثــم مقارنة ذلــك بالنظام
ّ  ومن،والخصائــص التــي تم ّيــزه من األنظمــة الديمقراطيــة األخرى
 وتشــير الدراســة إلى.تم اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية
ّ الذي
 وكذلك فــي نموذجه الــذي اعتمد في،بعــض اإلشــكاليات النظريــة فــي النظام التوافقــي
عددا كثي ًرا من العناصر التي تدعو إليهــا النظرية التوافقية؛ كالنظام
ً  والذي اســتعار،العــراق
لكن
. وبعض الصيــغ العرفية لتمثيــل المكونات،االنتخابــي القائــم علــى التمثيل النســبي
ّ
وأن بعــض عناصر نظام
بــأن النموذج العراقي ليــس توافق ً ّيا على
ٍّ نحــو
ّ ،تام
ّ الدراســة تجــادل
ٍ
ُ
وأن التطبيق افترق في حاالت كثيرة عن أســس الديمقراطية
ّ ،الحكــم األغلبــوي موجودة فيه
ً
 وطبيعة،عالقــة بكل إشــكالية من اإلشــكاليات النظريــة لهذا النظــام
وأن لألمــر
ّ ،التوافقيــة
.الصراع السياسي في العراق
، توزيع الســلطة، المحاصصــة، االنقســام اإلثنــي والطائفــي، التوافقية:كلمــات مفتاحية
.نظام حكم األغلبية
Consociationalism is a system of government recommended for ‘divided societies’.
Starting with a discussion of its theoretical components and criticisms it has
received, this article addresses how consociationalism has been implemented in
in post - 2003 Iraq. The article asks whether the Iraqi constitution and institutions
formed by it represented a successful case of consociationalism. Key consociational
mechanisms such as an electoral system based on proportional representation,
governments based on big multi - party coalitions and a federal and decentralized
governance were adopted. However, this model was not entirely consociational as
some practices that are common in the majoritarian government have also been
used. In fact, divisions between majoritarian and consociational perspectives
have polarized, and sometimes paralyzed, the political process. In light of this,
the article discusses the sustainability of the current model and its likely future
trajectories.
Keywords: consociationalism, power - sharing, ethnic division, majoritarian
government.
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مقدمة
يف تقويم تجربة ما يُعرف بالدميقراطية التوافقية Consociational
 Democracyيف العراق ،نتصدى يف هذه الدراسة ألسئلة أساسية مثل:
ما هي الخلفية التاريخية والسياسية والفكرية التي م ّهدت لظهور هذا
أي ح ّد ميكن وصف النظام
املفهوم يف التداول السيايس العراقي؟ وإىل ّ
السيايس ما بعد عام  2003بأنه نظام توافقي؟ وأي نو ٍع من التوافقية
سادت خالل العقد األخري منذ إقرار الدستور العراقي النافذ عام 2005؟
وإذا كان هناك ٌ
اتفاق عا ّم عىل أ ّن تلك التجربة قد أَثبتت فشلها  -كام
يرى املتشامئون  -أو عىل األقل مل تحقق ما كانت تصبو إليه من ِسلمٍ
أهيل ،واستقرا ٍر سيايس ،وتراكمٍ دميقراطي  -كام يرى األقل تشاؤ ًما  -فإ ّن
الفشل نتيج ًة لتطبيق
ُ
طرح أسئلة من قبيل :هل كان هذا
ذلك يَفرتض َ
التوافقية كام يجادل بعضهم؟ أم نتيج ًة للخروج عن قواعد التوافقية
ألسباب ال عالقة لها بطبيعة النظام السيايس،
كام يرى آخرون؟ أم
ٍ
والشكل الذي أخذتْه تركيبتُه املؤسساتية؟
نناقش هذه األسئلة يف ثالثة محاور :يتناول أولها مفهوم الدميقراطية
التوافقية والسياق الذي تطور فيه كإطار منوذجي؛ بحسب املؤيدين
له يف إدارة العملية السياسية يف البلدان غري املتجانسة ،ويناقش الثاين
دخول التوافقية يف التداول السيايس العراقي ،والعنارص التوافقية
يف الدستور واملؤسسات العراقية ،يف حني ينرصف الثالث إىل دراسة
التطبيق العميل للتوافقية يف العراق ،واإلشكاليات التي ظهرت من جهة
العالقة بهذا التطبيق .ويف االستنتاجات ،نُق ّدم تقوميًا للتجربة التوافقية،
وتصو ًرا لالتجاهات املستقبلية املحتَملة يف ضوء التحوالت األخرية التي
شهدها العراق.

ً
أوال :في الديمقراطية التوافقية
يقرتن مفهوم الدميقراطية التوافقية بعالِم السياسية األمرييك (من
أصلٍ هولندي) أريند ليبهارت الذي بدأ محاولتَه مناقشة النظرية
كتاب نرشه بعنوان سياسات االستيعاب(((.
الدميقراطية وتطبيقاتها يف ٍ
ويف هذا الكتاب ،راجع ليبهارت الكالسيكيات الغربية املتمثلة بكتابات
مهم
أرسطو ،وميل ،وروسو ،وتوكفيل ،وماديسون .لكنه خصص حي ًزا ًّ
ملناقشة التقسيم الذي ق ّدمه عالِم السياسية األمرييك غابرييل أملوند
للنظم الدميقراطية ،من أجل محاولة تطوير نظرية للدميقراطية يف
سمه "سياسات االستيعاب".
املجتمعات "املنقسمة" ،تقوم عىل ما ّ
1 Arend Lijphart, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy
in the Netherlands (Berkeley: University of California Press, 1975).
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لكن املــرة األوىل التي استخدم فيها ليبهارت مفهوم التوافقية
 ،Consociationalismكانت يف مقالة جادل فيها بأ ّن هناك نو ًعا
من النظم الدميقراطية التي أغفلها غابرييل أملوند؛ هي الدميقراطية
املستقرة يف املجتمع الشديد التنوع((( .وبالنسبة إىل ليبهارت ،مثَّلت
هولندا النموذج األول إلمكانية ظهور دميقراطية ناجحة ،عىل الرغم
ٍ
انقسامات اجتامعية وثقافية عميقة .ث ّم ُوسع هذا النموذج
من وجود
ليشمل بلجيكا ،وسويرسا ،والنمسا ،مجادلً بأنه يف اإلمكان تكييف
الدميقراطية الحتياجات هذا النوع من املجتمعات عرب تج ّنب مناذج
الدميقراطية القامئة عىل ُحكم األغلبية  .Majoritarian Systemsوأق ّر
ليبهارت بأنه من الصعب إقامة ُحكم دميقراطي ،والحفاظ عليه يف
قياسا عىل املجتمعات املتجانسة؛ ولذلك فإ ّن األمر
مجتمعات منقسمة ً
ٍ
ترتيبات خاص ًة تقوم عىل "تقاسم السلطة" Power-Sharing
يتطلب
(((
و"الدميقراطية القامئة عىل اإلجامع" . Consensus Democracy

سمه "تحالف
وتقوم الدميقراطية التوافقية ،بحسب ليبهارت ،عىل ما ّ
النخب"  ،Elite Cartelاملمثّلة لجامعاتها اإلثنية أو الدينية أو العرقية
(سنسميها "الجامعات الفرعية") ،عىل نح ٍو يضمن ما ييل:
•استيعاب املطالب واملصالح املختلفة لتلك الجامعات.

•القدرة عىل تجاوز االنقسامات ،والدخول يف إطار برنامج مشرتك مع
النخب املمثلة للجامعات األخرى.
•االلتزام بالحفاظ عىل النظام السيايس القائم عىل توافق تلك النخب،
بوصفه السبيل املثىل للحفاظ عىل االستقرار ووحدة الكيان السيايس.
•أن تكون تلك النخب مدرك ًة ملخاطر التشظي السيايس وفشلِ
الوصول إىل توافق.

2 Arend Lijphart, “Consociational Democracy,” World Politics journal,
vol. 21, no. 2 (January 1969), pp. 207-225.
3 Arend Lijphart, “Constitutional Design for Divided Societies,” Journal of
Democracy, vol. 15, no. 2 (2004), pp. 96 - 109.
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ويرى ليبهارت ،أيضً ا ،أ ّن استقاللية الجامعات الفرعية عن بعضها
 Group Independencyيُ َع ّد أم ًرا رضوريًا لنجاح النظام التوافقي؛
ألنه مينع التنازع بني النخب يف قواعدها التمثيلية ،ويُس ّهل عليها
ادعاء متثيل جامعاتها .فالحدود الواضحة بني الجامعات تعزز ،يف
نظره ،التامسك الداخيل لها؛ ومن ث ّم من احتامل انتظام األحزاب
وجامعات املصالح وفق هذه الخطوط ،وهو ما يسمح لتحالف
رسا.
النخب إدارة تلك املصالح بطريقة أكرث ي ً
يشري ليبهارت إىل أ ّن تب ّنيه للتوافقية يف نهاية الستينيات من
القرن العرشين جاء يف إطار التعامل مع التحديات التي ظهرت يف
تلك املرحلة الزمنية ،مع ظهور عد ٍد كبريٍ من الدول الجديدة يف
آسيا وأفريقيا بعد نهاية االستعامر ،واتضاح وجود مشكلة تتعلق
ٍ
تحديات للنمط
بالتجانس الثقايف يف تلك الــدول ،ومع ظهور
الدميقراطي الكالسييك القائم عىل حكم األغلبية يف الدول الغربية
نفسها؛ وقد متثلت حينذاك بحركات الشباب واالحتجاجات واملطالب
بالحقوق املدنية(((.
وقد تبِعه يف االتجاه ذاته باحثون آخرون تأثروا باالنطباع املتنامي،
يف ذلك الوقت ،بفشل تجربة التحديث الكالسيكية يف مجتمعات
العامل  -الثالثية ،وهو ما أ ّدى يف نظر هؤالء الباحثني إىل تعميق
االنقسامات الداخلية؛ بسبب سعي الجامعة املهيمنة لفرض سلطتها،
واستتباع الجامعات األصغر ،أو تقويضها ،ما خلق توت ًرا أحيَا مجد ًدا
املشاعر ال ُهوياتية التقليدية .وقد حاول هؤالء الباحثون االستجابة
لتلك التحديات؛ باقرتاح ُسبلٍ مؤسساتية لتنظيم العالقات يف
املجتمعات املتنوعة ثقافيًا ،ومن بني هؤالء جريارد ملربورخ Gerhard
 Lehmbruchالذي كتب مقالتني عن "الدميقراطية الوفاقية"
 ،Concordant Democracyووليام بلوم  William T. Bluhmالذي
نش عام  1968مقال ًة عن "الدميقراطية التعاقدية"Contratarian
َ
 ، Democracyيف حني اقرتح رونالد رغوسيك Ronald Rogwski
ولويس ورسسربنغ  Lois Wasserspringمفهوم "النظام اإلجامعي
املهيكل" .(((Corporate Consensualism
ومبراجعة رسيعة لهذه األطروحات التي يظل عمل ليبهارت األكرث
رياد ًة وشهر ًة من بينها ،ميكن القول إ ّن األساس الذي حكمها؛ هو
محاولة صوغ نظرية محافظة إلدامة الوحدات السياسية القامئة
وفق سياقٍ
أيديولوجي ُيركز فكرة الدميقراطية النخبوية ،ولذلك
ٍ
4 “Arend Lijphart on Sharing Power in Africa and the Future of
Democracy,” Theory Talks, 26/5/2008, accessed on 11/12/2016, at: http://
www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-8.html
5 Ian S. Lustick, “Lijphart, Lakatos, and Consociationalism,” World
Politics, vol. 50, no. 1 (1997), pp. 88 - 117.
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ميكن القول إ ّن النظرية التوافقية مل تكن منعزل ًة عن سياق الرصاع
األيديولوجي يف الحرب الباردة ،وأنها مثّلت  -ولو عىل نح ٍو غري
انعكاسا لأليديولوجية السائدة داخل املعسكر الغريب ،وقد
مبارش -
ً
خصوصا يف نظرتها إىل العامل الثالث  -إىل إعطاء أولوية
كانت متيل -
ً
للعوامل الثقافية عىل حساب العوامل االجتامعية  -االقتصادية،
ولالنقسامات اإلثنية عىل حساب الطبقية.
يف الوقت نفسه ،ال ميكن إغفال أ ّن التوافقية كانت أيضً ا استجاب ًة لآلثار
الخطرة لنزعتني سياسيتني :األوىل ،هي النزعة اإلدماجية التي سادت
ٍ
انقسامات عمودي ًة عىل
تحدي ًدا يف الدول الحديثة العهد التي تعيش
ٍ
انقسامات أفقية عىل أسس اجتامعية  -طبقية ،إذ
أُسس ثقافية ،ال
تتحول هذه النزعة إىل محاولة ِ
فرض هوية أحادية مهيمنة تلغي
فمثل ،قاد استرشاء هذه النزعة يف ٍ
بلد كالعراق
التعددية االجتامعيةً .
خصوصا يف مرحلة حكم صدام حسني  -إىل املبحث عن ُسبلٍ بديلة
ً
إلدارة العالقات السياسية ،وقضية التعددية الثقافية يف البلد بعد
سقوط النظام.

أ ّما النزعة الثانية ،فهي تلك التي شهدتها بعض ال ُّنظم الدميقراطية
القامئة عىل حكم األغلبية ،والتي اعتقد التوافقيون أنها مل ت ُعد تنسجم
مع حاجة األقليات للتعبري عن نفسها وعن خصوصياتها ،يف إطار من ّو
املفاهيم وصيغ ما بعد الحداثة واملقاوِمة لفكرة املجانَسة .وعىل
ٍ
كنقيض لل ُّنظم األغلبوية؛
الرغم من أ ّن التوافقية مل تطرح نفسها
بل كإطار ملنع استبداد األغلبية يف املجتمعات الشديدة التنوع؛
خصوصا إذا كان هذا االستبداد يقود إىل رصاعات عنيفة ،فإنها مع
ً
ذلك جاءت يف سياقٍ
فكري يدعم فكر َة االعرتاف باالختالف ،وإظهار
ٍ
الخصوصيات ،وقَبول ال ُهويات املركّبة.
بوج ٍه عا ٍّم ،ط ّورت النظرية التوافقية ٍ
آليات وأُط ًرا مؤسساتي ًة لضامن
متثيل الجامعات املختلفة يف املؤسسات الحكومية ،وإعطاء األقليات
القدر َة عىل كَبح جامح األغلبية ونزعتها إىل الهيمنة .ومتيل األطر
التوافقية إىل تفضيل النظام الربملاين عىل النظم الرئاسية وشبه
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الرئاسية؛ ألنه يسمح بتشكل تحالفات عريضة تقوم عليها الحكومة،
ويقلل من ح ّدة املنافسة بني السلطة الترشيعية والتنفيذية .وع ّدت
التوافقية النظام االنتخايب القائ َم عىل التمثيل النسبي ،أيضً ا ،أح َد
األمثل لتجسيد التنوع الداخيل وفق
أه ّم مقوماتها؛ ألنه ميثل النظام َ
األوزان الحقيقية للجامعات ،ويقلّل ه ْدر األصوات الذي يحدث
يف األنظمة االنتخابية األخرى .كام دعم ليبهارت وبقية التوافقيني
فكر َة الفدرالية (أو الالمركزية الشديدة)؛ ألنها تسمح بقد ٍر عا ٍل
من االستقالل الذايت للجامعات الفرعية بإدارة شؤونها ،وتُقلّل متركز
السلطة لدى الحكومة والسلطات املركزية .غري أ ّن هذه العنارص
مبفردها  -وجميعها اعتُ ِمدت يف العراق كام سرنى ذلك  -ال ت ُنشئ
ٌ
اتفاق بني النخب املمثّلة
بالرضورة نظا ًما توافق ًيا ما مل يسندها
للجامعات الفرعية عىل تقاسم السلطة يف الجهاز التنفيذي ،وعىل
ٍ
ضامنات لحامية تقاسم السلطة(((.
إيجاد
واجهت النظرية التوافقية كث ًريا من النقد إىل ح ّد أخذت معه تَفْق ُد
خصوصا
جاذبيتها يف األوساط األكادميية منذ منتصف الثامنينيات،
ً
مع صعود املناهج البنائية  Constructivist Approachesيف
تحليل الهويات ،وتطور نظريات الهيمنة ،Hegemonic Theories
النامذج التي
والخيار العقالين(((  .Rational Choiceوطال النق ُد
َ
بنى عليها ليبهارت مرشو َعه ،واألط َر املفهومي َة التي حكمته ،والصي َغ
املؤسساتي َة التي اقرتحها .فَربيان باري  Brian Barryتحدى األدلة
التجريبية عىل أ ّن الدميقراطية التوافقية هي األساس الذي ميكن
مبوجبه تفسري االستقرار الدميقراطي يف الدول التي اعتمدها ليبهارت
منوذ ًجا؛ وتحدي ًدا هولندا ،وبلجيكا ،وسويرسا ،والنمسا ،رافضً ا أيضً ا
مناذج مثالي ًة للمجتمعات املنقسمة ،ومشككًا يف
ع ّد هذه البلدان
َ
(((
أصل توصيف بعضها كنظمٍ توافقية .
رأى بعضهم أ ّن التوافقية أخفقت يف تقديم تفسريٍ واض ٍح ملفاهيم
مثل "املجتمعات املنقسمة" و"املجتمعات الشديدة التنوع" .فهل
التنوع يف ح ّد ذاته مشكلة تتطلب عال ًجا؟ أم أ ّن املشكلة تتعلق
بتسييس التنوع وتح ّوله إىل رصاع؟ وإذا كان األمر كذلك ،فهل من
ضامنات حتى ال تؤدي التوافقية إىل النتيجة نفسها التي تدعي أنها
تحاول تجاوزها؛ أي إىل تسييس التنوع وتحويله إىل رصاع .وهكذا
كان أكرث االنتقادات توات ًرا هو ذلك الذي يرى أ ّن التوافقية نظام
يعيد إنتاج االنقسامات ،بدلً من أن يتجاوزها ،وحتى لو ُس ِمح بإرضاء
6 Lijphart, “Consociational Democracy;” Lijphart, “Constitutional
”Design.
7 Lustick.
”8 Brian Barry, “Political Accommodation and Consociational Democracy,
British Journal of Political Science, vol. 5, no. 4 (October 1975), pp. 477 - 505.
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النخب امل ُمثلة للجامعات املختلفة ،فإنه ناد ًرا ما يتحقق النجاح يف
ضامن إطار ف ّعال للحوكمة واملحاسبة .و ُو ّجه النق ُد كذلك إىل تركيز
التوافقية يف التنوع الثقايف (اإلثني والديني تحدي ًدا)؛ وكأ ّن املجتمعات
ال ميكن أن تنقسم إال عىل هذه األسس ،ونُظر إىل التوافقية بهذا
املعنى عىل أنّها تتب ّنى تعريفًا مختزلً ملا يشكّل "االجتامع البرشي"،
خصوصا من حيث إغفالها للعنارص االجتامعية واالقتصادية(((.
ً
وانتقد البنائيون ،عىل نح ٍو خاص ،فكر َة ليبهارت عن ال ُهويات
الفرعية؛ بوصفها ُه ٍ
ويات ثابت ًة ونهائيةً ،وهي املقدمة التي استند
إليها يف الدعوة إىل أن تكون مه ّمة النظام التوافقي الرئيسة إدارة
العالقات والرصاعات سلميًا بني الجامعات التي متثلها تلك الهويات.
وهذا التفسري الذي يُضفي ماهوية ثابتة  Essentialismعىل
الهويات الجمعية ،يغاير ما توصلت إليه النظريات الحديثة يف
علم االجتامع واألنرثوبولوجيا؛ من جهة أ ّن الهويات متغرية ومتبدلة
وعالقاتية ،وأنّها تَ ُربز أو تَخفُت يف عمليات متوضعٍ متحركة ضمن
شبكة معقدة من العالقات السياسية واالجتامعية(((1؛ لذلك رأى
كثري من الدارسني أ ّن التوافقية تسعى ملأسسة االنقسامات الثقافية
ٍ
كيانات
وإدامتها ،بدلً من تجاوزها ،إىل ح ّد تصبح فيه تلك ال ُهويات
سياسي ًة حقيقي ًة يف عيون أتباعها ،ت َستبدل فكر َة األ ّمة أو املجتمع
السيايس املو ّحد .ففي ٍ
بلد متعد ِد الجامعات يقوم نظامه عىل تأكيد
االختالف بني جامعاته (ال نفيها) ،ال يعود من مع ًنى ألصل وجود
املجتمع السيايس الوطني(.((1
انتقد بعضهم تأكيد ليبهارت لدور النخبة يف إنجاح النظام التوافقي،
ٍ
سيايس معتد ٍل ،وإىل
سلوك
وتصوره أ ّن النخب ستميل إىل تب ّني
ٍ
تفضيل التسويات مع النخب املمثلة للجامعات األخرى؛ حني تدرك
أ ّن تكلفة دميومة النظام هي أقل من تكلفة التخيل عنه .ويشكك
فعل بالطريقة التي يفرتضها ليبهارت؛
بعضهم يف أ ّن النخب ستترصف ً
بأنها عىل العكس قد متيل إىل رفع سقف مطالبها يف إطار تنافسها
الداخيل عىل متثيل الجامعة الفرعية ،ما يقلّل فُرص الوصول إىل
دليل يُثبت أ ّن
أي حا ٍل ،يجادل بعضهم ،فإنه ال يوجد ٌ
تسويات .وعىل ّ
النخب ستفضل سياسات االستيعاب عىل التنافس الراديكايل .وذهب
9 Zachary Elkins & John Sides, “Can Institutions Build Unity in
Multiethnic States,” American Political Science Review, vol. 101, no. 4 (2007),
pp. 693-708; Ravi Kanbur, Prem Kumar Rajaram & Ashutosh Varshney,
“Ethnic Diversity and Ethnic Strife: An Interdisciplinary Perspective,” World
Development, vol. 39, no. 2 (February 2012), pp. 147 - 158.
10 Fredrik Barth, “Introduction,” in Fredrik Barth (ed.), Ethnic Groups
and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference (Boston: Little
Brown, 1969), pp. 9 - 37.
11 Elkins & Sides.
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بعضهم إىل نقد الفهم الذي تطرحه التوافقية للدميقراطية ،إذ إنها
خصوصا بسبب
تتب ّنى تعريفًا محدو ًدا  Minimalistللدميقراطية،
ً
املركزية التي تعطيها لسياسات النخب ومواقفها ،بغري عناية مبسألة
فعل عن مصالح القطاعات االجتامعية التي
مدى تعبري تلك النخب ً
ت ّدعي متثيلها ،أو ضامن أ ّن هناك ٍ
آليات دميقراطي ًة تحكم العالقات
داخل الجامعة الفرعية نفسها(.((1
حاول ليبهارت وآخرون الرد عىل هذه االنتقادات ،وتطوير النظرية
مناذج جديدة لتقاسم السلطة وبناء اإلجامع ،وانتقل من
بتقديم
َ
الرتويج إىل مناذج أوروبية للتوافقية ،إىل تقديم بلدان (كالهند
وماليزيا) بوصفها أمثل ًة عىل نجاح التطبيقات التوافقية( .((1ونُظر
إىل التوافقيني عىل أنّهم ال يسعون إىل مأسسة االنقسامات ،بل إىل
إيجاد نظام تشاريك تتمثل فيه ال ُهويات املتعددة ،وفق ما صار يُعرف
بنموذج "الوطنية املركّبة" التي ال تسعى لصناعة مجتمع بهوية
واحدة وقمع الخصوصيات وإلغائها .ويعتقد التوافقيون أ ّن منوذجهم
قابل للتك ّيف بحسب وضع البلد ومستوى االنقسام فيه ،لك ّنه يجب
ٌ
أن يعمل عىل عدم متركز السلطة كهدف رئيس .ورأى ليبهارت كذلك
أ ّن االتجاه الذي تنامى منذ الثامنينيات نحو تفضيل نظام التمثيل
دليل عىل أ ّن بعض اقرتاحاته املبكرة
النسبي يف االنتخابات ،يشكّل ً
أخذت تلقى روا ًجا ومقبولي ًة عامليةً ،عىل الرغم من أ ّن باحثني كبا ًرا
آخرين (مثل دونالد هورويتز  ،)Donald Horowitzرفضوا موقف
سبيل لتخفيف الرصاعات
ليبهارت الذي يرى نظام التمثيل النسبي ً
يف البلدان املنقسمة .وحاول آخرون( ،((1يف دراسة نرشت عام ،2012
تح ّدي تفضيل التوافقية لنظام التمثيل النسبي والنظام الربملاين
بدراسة أكرث من مئة وإحدى عرشة حالةً ،مستنتجني أ ّن هذين
بدل
فاقم العنف السيايس يف البلدان الشديدة االنقسامً ،
النظامني َ
من أن يؤديَا إىل تخفيفه.
ال ميكن الزعم أ ّن النظرية التوافقية أصبحت خارج العمل ،عىل
الرغم من ق ّوة التحدي الذي واجهته أكادمييًا .فهي ما زالت عرض ًة
متواصل .من هنا ،تبدو
ً
للتطوير والنقاش ،والجدل حولها ما زال
دراسة التجربة التوافقية يف العراق وفهمها  -كتجربة حديثة -
خصوصا بعد موجة "الربيع العريب"،
مه ّم ًة يف إنضاج هذا الجدل،
ً
و"الحروب األهلية" يف سورية ،وليبيا ،واليمن ،وظهور أصوات تتب ّنى
أطاريح توافقي ًة كمخارج من هذه الرصاعات.
12 Lustick.
”13 “Arend Lijphart on Sharing Power in Africa.
?14 Joel Selway & Khris Templeman, “The Myth of Consociationalism
Conflict Reduction in Divided Societies,” Comparative Political Studies, vol.
45, no. 12 (2012), pp. 1542 - 1571.

ثان ًيا :التوافقية عراق ًيا
11تراث الدولة اإلدماجية
مل تكن "التوافقية" كلم ًة سائد ًة يف خطابات املعارضة العراقية قُبيل
إطاحة نظام صدام حسني .فدخولها إىل القاموس السيايس العراقي هو
دخول حديث نسبيًا .وقد ظل املفهوم اإلدماجي لبناء األ ّمة مهيم ًنا يف
العراق منذ بواكري دولته الحديثةَ ،وهو أم ٌر مفهوم يف ذلك السياق
التاريخي؛ ذلك أ ّن تلك الدولة ولدت من رحم معاهدة االنتداب التي
خ ّولت القو َة املستعمر َة اإلرش َاف عىل تح ّول اململكة العراقية إىل أ ّمة
أي إنها افرتضت أ ّن هناك صريور ًة تحكُم هذا التحول تجري
حديثةْ ،
كمحاكاة لعملية ظهور الدولة  -األ ّمة يف أوروبا .كانت تلك حقبة صعود
شعب من الشعوب له حق امتالك كيانه
لفكرة "تقرير املصري" ،وأ ّن كل ٍ
السيايس الخاص به .لك ّن هذه الفكرة اصطدمت أيضً ا بعقبات سياسية
ومفهومية .فمصالح الدول املستعمرة أ ّدت دو ًرا كب ًريا يف َصوغ الخريطة
السياسية ووضع حدود الكيانات الجديدة ،يف حني مل تتبلور تفسريات
قانونية ثابتة ومتفق عليها ملعنى كلامت (مثل "شعوب" و"أمم")،
خصوصا حني ن ْقلِها إىل أط ٍر لُغوية وثقافية غريِ غربية ،وهو ما ص ّعب
ً
مه ّمة إدارة "حق تقرير املصري" بتوازن ومعايري موحدة.
أي حا ٍل ،فإ ّن النخبة ما بعد  -االستعامرية العراقية رأت أ ّن من
عىل ّ
مسؤوليتها َصوغ عملي ِة بناء األ ّمة وفق أيديولوجية التحديث السائدة
حينها ،عرب تأكيد سلطة الدولة عىل حساب مراكز السلطة التقليدية
(وهي عملية بدأت منذ أواخر القرن التاسع عرش مع اإلصالحات
العثامنية) ،وتوسيع الفضاء الرسمي  -القانوين عىل حساب الفضاءات
َخل هذه العملية البتّة من محاولة تكريس
غري الرسمية وال ُعرفية .ومل ت ُ
الهيمنة السياسية واالجتامعية للنخبة الجديدة؛ عرب توظيف بناء الدولة
لتوطيد سلطاتها الخاصة .وقد قامت تجربة التحديث وبناء األ ّمة عىل
سياسات املركزة  ،Centralizationوالعلمنة ( Secularizationمبعنى
(((1
محاولة إخضاع الفضاء الديني لسيطرة الدولة) ،واملجانسة الثقافية
 ،Homogenizationإال أ ّن الدرجة التي َجرى بها اعتام ُد تلك
السياسات اختلفت من مرحلة إىل أخرى .فحني كانت الدولة ضعيف ًة
ويف بداياتها ،حاول امللك فيصل األول اتبا َع عملية تدرجية تقوم عىل
نوع من "سياسات االستيعاب" ،كام متثّل ذلك برسالته املعروفة إىل
أعضاء حكومته عام  .((1(1933غري أ ّن النم ّو املتزايد لسلطة الدولة،
 15ملزيد من التفصيل حول سياسات العلمنة واملجانسة الثقافية يف املنطقة ،انظر:
Jocelyne Cesari, The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity,
and the State (Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 2014).
 16عبد الكريم األزري ،مشكلة الحكم يف العراق (لندن :د .ن.)1991 ،
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وصعود "األدلوجة" القومية العربية ،أ ّديا إىل تقوية االتجاه الساعي
لبناء الدولة عىل أساس هويّة أحاديّة مهيمنة .ث ّم إ ّن التجسيد
الراديكايل لهذا االتجاه مل يحصل إال يف ظل حكم حزب البعث العريب
خصوصا بعد أن توافرت لدى النخب الحاكمة إمكانات
االشرتايك،
ً
مالية كبرية ،بسبب صعود أسعار النفط ،ساعدتها عىل توسيع
آليات السيطرة االجتامعية والتنشئة السياسية ،وكذلك تطوير البنى
القمعية ،وقنوات التثقيف الرسمي ،وبناء هياكل لدولة شمولية
ال تعرتف بالتنوع الداخيل.
خصوصا بتزامنها مع
أفرزت هذه العملية أمناطًا عنفي ًة غري مسبوقة،
ً
حروب خارجية (كحرب السنوات الثامين مع إيران) ،وأخرى داخلية
(التمرد يف كردستان) ،أ ّدت إىل عمليات قمعٍ شاملٍ ،وإبادة جامعية؛
كام حصل يف عمليات األنفال ،ويف الهجوم باألسلحة الكياموية عىل
مدينة حلبجة .وترافقت مساعي النظام للدمج الثقايف القرسي ،وصناعة
مجتمع متجانس بهوية أحادية ،مع بناء طابع إقصايئ للسلطة يقوم ،إىل
ح ّد كبري ،عىل الوالءات القرابية (العشائرية واملناطقية) ،معززًا بذلك
مظه َر السلطة كسلطة عربية ُ -سن ّية ،عىل الرغم من أ ّن النظام مل يكن
يتب ّنى خطابًا طائف ًيا رصي ًحا؛ ذلك أنّه قاوم يف معظم سنوات ُحكمه
َ
دخول الدين كمع ّر ٍف أسايس للهويات.
وجاء صعود التشيع السيايس كعقيدة سياسية مضادة للمفهوم البعثي
السن ّية؛ يف سياق تنامي حركات اإلسالم
للقومية العربية ذي املركزية ُ
السيايس يف عموم املنطقة ،وطرحها مفاهي َم بديل ًة للهويّة يف مواجهة
املفهوم "ال َعلامين" لألمة .لك ّن ذلك أكّد ،يف الحالة العراقية ،التامي َز
خصوصا خالل انتفاضة 1991
السني  -الشيعي وش َح َنه أيديولوج ًيا،
ً
ُ
وبعدها يف املدن ذات األغلبية الشيعية .ومنذ ذلك الوقت ،ومع تخلخل
سلطة النظام وقدرته عىل السيطرة االجتامعية ،بدأت تتطور املفاهيم
البديلة للهوية ،وأخذ النظام يفقد هيمنتَه الثقافية ،أو يحاول أن يُكيفَها
مع املتغريات الجديدة ،وغ َدا من الواضح أ ّن املفهوم اإلدماجي التقليدي
بشكله الذي طُبق يف السبعينيات والثامنينيات مل يعد قاد ًرا عىل البقاء.
بدأت تتطور مقارباتٌ لدى جامعات املعارضة العراقية حول بناء نظام
دميقراطي بديلٍ يعرتف بالتنوعات اإلثنية ،والدينية ،واملذهبية ،وال
يسعى لفرض صيغة أحادية للهوية ،وأخذت مفاهيم مثل الفدرالية
ٍ
بضغط من القوى الكردية.
خصوصا
تُتداول يف مؤمترات املعارضة،
ً
تلك أيضً ا كانت املرحلة التي تلت نهاية الحرب الباردة ،وانهيار بعض
خصوصا
دول املعسكر الشيوعي عىل نح ٍو أفىض يف بعض الحاالت -
ً
حروب أهلية ،وعمليات تطهريٍ إثني ،وهو ما دعا إىل
يوغسالفيا  -إىل
ٍ
تداول صيَغٍ جديدة للحكم؛ تقوم عىل االعرتاف بالخصوصيات ،ومن
بينها الصيغة التي أق ّرتها اتفاقية "دايتون" إلدارة جمهورية البوسنة
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والهرسك؛ وفق نظام توافقي يقوم عىل تقاسم السلطة بني النخب
املسلمة ،والكرواتية ،والرصبية.
انتعشت يف التفكري األمرييك تحدي ًدا فكرة النموذج التعددي للدولة
"ما بعد  -السوفياتية" كتسوية ت ُحافظ ،عىل قدر اإلمكان ،عىل
الحدود السياسية القامئة ،ولكنها ت ُوقف محاولة مجموعة إثنية ،أو
دينية واحدة ،الهيمن َة عىل الجامعات األخرى .وأخذ هذا التفكري
يلتقي مع التصور املتزايد عن العراق بوصفه دول ًة مصطنع ًة قامت
عىل اضطهاد جامعة واحدة للجامعات األخرى ،وهو تصو ٌر غ ّذت ْه
أيضً ا طبيعة املعارضة العراقية يف املنفى التي مل متتلك مظل ًة عابر ًة
ميل كرديًّا وشيع ًّيا إىل رفض
لل ُهويات الفرعية ،وعكست إىل ح ّد كبريٍ ً
الدولة املركزية القوية ،مساهم ًة بذلك يف َصوغ اإلطار السيايس
لعراق ما بعد .2003

22األسس التوافقية لعراق ما بعد البعث
عىل الرغم من أنّه مل يكن هنالك إجامع عىل التوافقية يف أوساط
املعارضة العراقية ،فإ ّن بعض مامرساتِها املبكرة كانت تتجه نحو تأكيد
متثيل الجامعات الفرعية ،وهو ما ط َبع ،عىل نح ٍو خاصَ ،
سلوك القوى
الكردية التي وضعت مسألة ضامن االستقالل الذايت لكردستان وفق
إطار فدرايل يف ُسلّم أولوياتها ،وسلوك القوى اإلسالمية الشيعية التي
كان هاجسها تأكيد متثيلها لألغلبية الشيعية يف العراق .وقد تجسدت
أولويات األطراف الكردية والشيعية يف "مؤمتر لندن لفصائل املعارضة
العراقية" الذي ُع ِقد برعاية أمريكية عام  ،2002والذي صدر عنه بيا ٌن
يؤكد أ ّن العراق "دولة دميقراطية برملانية تعددية فدرالية" ،ورضورة
وضْ ع دستو ٍر ٍ
جديد "تُرا َعى فيه تركيبة الشعب العراقي" .وقد خصص
كامل للمسألة الطائفية واضطهاد الشيعة ،داع ًيا إىل "رعاية
سم ً
البيان ِق ً
وقسمي آخرين لالضطهاد
جميع الحقوق املرشوعة املنتَهكة للشيعة"،
ْ
الذي تعرض له الكرد ،عا ًّدا الفدرالية صيغ ًة مناسب ًة للحكم يف العراق،
ولضامن استمرار االتحاد االختياري لـ "مكوناته"(.((1
دخل مفهوم "املكونات" إىل الخطاب السيايس العراقي كـ "تيمة"
أساسية لتعريف النسيج العراقي .ويبدو أن املفهوم فرض نفسه
كتسوية لُغوية تحقق هدفني ،هام:
تجنب استخدام التعبري األكرث مبارشةً ،وهو "الجامعات"؛ بسبب ما فيه
ٍ
دالالت تقسيمية ،ومن ث ّم إرضاء الفصائل ال َعلامنية والفصائل ذات
من
النزعة الوطنية التي ستتشكك من التأكيد الشديد لل ُهويات الفرعية.
 17نص البيان الختامي ملؤمتر املعارضة العراقية يف لندن ،الجزيرة نت،2002/12/17 ،
شوهد يف  ،2016/12/11يف:
http://bit.ly/2ge0M8w
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تجنب استخدام معيا ٍر ٍ
واحد يف تصنيف الجامعات الفرعية .فاملعيار
القومي يُحيل عىل ثنائية "عريب  -كردي" ،واملعيار الديني املذهبي
"سني  -شيعي".
يُحيل ،بدرجة أساسية ،عىل ثنائية ُ
لك ّن االنطباع العا ّم هو أ ّن التطبيقات التوافقية بدأت تتحقق عمل ًيا
مع تشكيل مجلس الحكم العراقي من طرف سلطة االئتالف املؤقتة
التي أُنيطت بها مسؤولية إدارة العراق من جهة الحكومة األمريكية،
وبعد إصدار قرار مجلس األمن  ،1433وهو قرار َمنح الوجود األمرييك
صف َة االحتالل .وقد تَك ّون هذا املجلس الذي أُري َد له أن يضطلع
بوظيفة استشارية من خمسة وعرشين عض ًوا ،ويبدو أ ّن اختيارهم
جرى ،إىل ح ّد كبريٍ ،عىل أساس الخلفية اإلثنية ،أو الدينية  -املذهبية
لكل منهم ،يف حني أ ّدت االعتبارات األيديولوجية ،واملناطقية،
والخلفية الطبقية أدوا ًرا ثانوي ًة(.((1

كان هناك ٌ
جدل داخل ُسلطة االئتالف املؤقتة حول صيغة مجلس
الحكم االنتقايل ومعايري االختيار .ووفقًا ألحد األشخاص الذين عملوا
ٌ
متشكك عىل هذه املعايري(،((1
فريق
السلطة حينذاك ،اعرتض ٌ
يف تلك ُ
املجلس املكون يف أغلبيته من
ويبدو أنه كان هناك اتفاق عىل أ ّن
َ
فعل
أعضاء املعارضة العراقية التي كانت تعيش يف املنفى ،ال يعكس ً
الرتكيب َة السكانية العراقية ،والطابع امل ُركّب لل ُهويات يف هذا البلد؛
 18حصل ممثلو الشيعة عىل  13مقعدًا ،وممثلو العرب السنة عىل خمسة مقاعد،
ممثل واح ٌد لكل من الرتكامن واملسيحيني.
وممثلو الكرد عىل خمسة مقاعد ،وكان هناك ٌ
 19حوار خاص ،ورفض املتحدث نرش اسمه ألنه ما زال يشغل منصبًا حكوميًا.
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ٍ
صالحيات كاملة
لهذا السبب مل تكن سلطة االئتالف مقتنع ًة بإعطاء
للمجلس ،وكانت تسعى ألن تستبدل منه إطا ًرا "أكرثَ متثيليةً"؛ من
أجل اإلعداد للعملية الدستورية يف البالد ،بحسب ما ذكر باول
برميري رئيس سلطة االئتالف املؤقتة ،يف إجابته عىل أسئلة ُو ّجهت
إليه( .((2يقول برميري :كان هناك انطبا ٌع لدى املعارضة العراقية
ُنسق
بأننا سنسلّمهم السلطة مبارش ًة بعد سقوط النظام وقد ك ّنا ن ّ
مع مجموعة مؤلفة من سبعة عراقيني لك ّن تلك املجموعة مل
النسيج العراقي؛ وكانت مؤلف ًة من سياسيّي املنفى
تكن تُ ثل
َ
غياب للرتكامن
السنة العرب ،يف ٍ
(ماعدا الكرد) ،وعدد قليل من ُ
واملسيحيني واأليزديني(.((2
التصنيف اإلثني،
يتضح من اللغة التي استخدمها برميري أ ّن
َ
والديني ،واملذهبي ،كان هو املهيمن يف طريقة النظر إىل املجتمع
العراقي لدى املسؤولني األمريكيني ،وأ ّن االعرتاض األسايس بخصوص
املعارضة العراقية مل يكن متعلقًا بالتصنيف؛ بل مبدى متثيليتها لكل
"الجامعات" .ويشري برميري إىل أنّه اتفق مع ممثل األمني العا ّم لألمم
املتحدة سريجيو دي ميلّو ،عىل تأسيس حكومة عراقية مؤقتة أكرث
متثيليةً ،عرب إرسال موظفني يتحدثون العربية إىل مختلف مناطق
العراق ،بحثًا عن مرشحني مناسبني ،وقد ت ّم بالفعل تشخيص 85
مرش ًحا .إال أ ّن القادة الشيعة ُ -متبعني إرشادات املرجع األعىل
أي عملية لن
للطائفة الشيعية السيد عيل السيستاين  -احتجوا عىل ّ
تفرز أغلبي ًة شيعيةً .ويف النهاية "أدى اإلرصار الشيعي عىل األغلبية
إىل تحديد تركيبة مجلس الحكم( ."((2ويؤكد برميري أنه "مل تكن
 20ت ّم إرسال األسئلة واإلجابة عنها عرب الربيد اإللكرتوين خالل الفرتة .2015/7/21–20
 21نص ما ذكره برميري باإلنكليزية:
“American representatives had been discussing the Interim Government with
a small group of seven Iraqis. But as I found (and have written) that Iraqi
exile group had the impression that we would hand over power to them
immediately. This was an unrepresentative group…), all exiles (except for
the Kurds), all men, few Sunnis (other than the Kurds), no Turcoman,
Christians, Yazidis, etc. This group refused my suggestion that they find a
way to broaden themselves”.
 22نص ما ذكره برميري يف هذا الشأن باإلنكليزية:
“So working with de Mello, the CPA and the UN mission sent Arabic
speaking officers to all regions of Iraq to seek out possible candidates for an
Interim Government which would be more representative than the seven.
Over the next two months we were able to come up with a list of some
85 candidates [...] At this point in the process, the Shia leaders, following
guidance from Grand Ayatollah al-Sistani, were cooperating with the
Coalition, but made clear that since the Shia were a majority of the Iraqi
population, they had to have a majority in the still-to-be-named Interim
Government. This set off a round of protest from the other major groups-with the Kurds asserting that they represented 40% of the population, the
Sunnis protested that in fact they were in the majority”.
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أي نظرية سياسية ،أو خطة م ّهدت لهذه النتيجة ،عدا اإلرصار
هناك ّ
(((2
عىل أ ّن الحكومة املؤقتة يجب أن تكون ُممثل ًة للشعب العراقي ".
عىل األرجح ،كان نظام "الكاوكاس"  Caucusالقائم عىل االجتامعات
املحلية ،والذي أرادت سلطة االئتالف اتباعه يف اختيار "ممثيل
الشعب العراقي" ،مدا َر ّ
شك من القوى الشيعية النافذة .فكلمة
"الكاوكاس" ليس لها ترجمة واضحة يف اللغة العربية ،ومل تكن طريقة
عملِها وأهدافها واضح ًة( ،((2كام أ ّن تلك القوى كانت تخىش من خلْق
ٍ
زعامات محلّية بديلة منها يف الوسط الشيعي ،ومن سعي األمريكيني
الستغالل تلك العملية إلنتاج نخبة سياسية موالية لهم.
سعت القوى الشيعية لتقديم نفسها كممثلة لـ "أغلبية السكان"،
أي
وهو ما تطلّب تأكيد أ ّن "الشيعة" مك ّون أكرب ،وأ ّن مقاومة ّ
ٍ
تصنيفات بديلة من شأنها أن تج ّرد تلك القوى من القاعدة السياسية
الرئيسة لها .واستفادت تلك القوى من املشاعر العميقة باملظلومية
التي سادت يف الوسط الشيعي ،ومن عودة التعبريات عن الهوية
لتحتل الفضاء العا ّم .وانسجم ذلك مع رغبة السياسيني
الشيعية بقوة ّ
أي عودة إىل السياسات
الكرد يف تأكيد الهوية الفرعية ومقاومة ّ
اإلدماجية وفكرة األغلبية القومية املهيمنة ،ل ُيدفع بالعملية السياسية
يف اتجاه مسا ٍر ُيركز فكر َة "املكونات" .ووسط االستعجال األمرييك
بتسليم السلطة والضغط الشيعي من أجل ذلك ،ت ّم إصدار "قانون
إدارة الدولة االنتقايل" ،وتسليم السلطة إىل حكومة مؤقتة بقيادة
إياد عــاوي ،وهو الشيعي ال َعلامين الذي أرشفت حكومته عىل
ٍ
انتخابات عا ّمة الختيار الجمعية االنتقالية املكلّفة
اإلعداد أل ّول
بصوغ الدستور.
َ
وقد ح ّدد قانون إدارة الدولة االنتقايل بعض الصيغ التوافقية
التي ستؤث ّر يف طريقة َصوغ الدستور .ومن بني تلك الصيغ إقامة
ٍ
مجلس رئايس ثاليث خالل الفرتة االنتقالية التي استمرت من بدء
أعامل الجمعية الوطنية االنتقالية ،حتى انتخاب أ ّول برملانٍ دائمٍ
بحق استخدام النقض ضد
يف البالد ،ومتتع أعضاء املجلس الثالثة ّ
ٍ
ترشيعات تصدر عن الجمعية الوطنية (كوسيلة لحامية التوافق
أي
ّ
وصدور الترشيعات وفق إجامع ال ُكتَل الرئيسة) .كام َع َّد القانو ُن
العر َاق دول ًة اتحادي ًة (فدرالية) ،مؤك ًدا ،يف املادة  ،52رضورة "تصميم
 23نص ما ذكره برميري باإلنكليزية:
“There was no political theory or plan behind this outcome, other than
our insistence that the interim government should be 'representative of all
.”'Iraqi people
24 Faisal Al-Istrabadi, “Sectarian Visions of the Iraqi State: Irreconcilable
Differences,” in Social Differences and Constitutionalism in Pan-Asia, Susan
H. Williams (ed.), (New York: Cambridge University Press, 2014), pp.
195 - 229.
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النظام االتحادي يف العراق بشكل مينع تركيز السلطة يف الحكومة
االتحادية ،ذلك الرتكيز الذي جعل من املمكن استمرار عقود
االستبداد واالضطهاد يف ظل النظام السابق"(.((2
واشرتط القانون ،يف املادة  ،60رضورة عرض الدستور عىل االستفتاء
العا ّم ،ويف حالة حصوله عىل األكرثية ومل يرفضه ثلثا الناخبني يف ثالث
محافظات أو أكرث يُع ّد تصديقه قد ت ّم .وقد أُري َد بهذه الفقرة ضامن
والسنة .ويف االستفتاء الذي
عدم إقرار الدستور من دون موافقة الكرد ُ
جرى يف ترشين األول /أكتوبر  ،2004حصل الدستور عىل دعمٍ كبريٍ
يف املحافظات ذات األغلبية الشيعية والكردية ،لكنه ُرفض يف ثالث
محافظات ذات أغلبية عربية ُسن ّية (صالح الدين واألنبار واملوصل).
وعىل الرغم من ذلكُ ،ع ّد أنّه ت ّم تصديقه أل ّن نسبة الرفض يف املوصل
كانت  56%ومل تتجاوز الثلثني .وكانت تلك النتيجة أ ّول تح ٍّد ٍ
رئيس
للنهج التوافقي؛ ألنها َسمحت بنفاذ الدستور عىل الرغم من الرفض
الرصيح له من إحدى "املكونات" الفرعية الرئيسة .ويرى بعضهم أنه
كان ينبغي عدم االستعجال بكتابة الدستور ،من دون االطمئنان إىل
محل
السني له؛ أل ّن متريره بهذه الطريقة سيضع رشعيته يف ّ
الدعم ُ
(((2
الشك ،ويجعل النظام التوافقي عرض ًة لتحديات مستقبلية .

33العناصر التوافقية للدستور
جرت عملية كتابة الدستور يف أجوا ٍء من العنف املتصاعد ،ويف غياب
رؤية مو ّحدة متثّل العرب السنة .فمن جهة ،مل يكن هناك اتفاقٌ ُس ّني
عىل دعم الخيار السيايس ،يف ٍ
وقت كانت الجامعات األكرث راديكالي ًة
السنة .ومن جهة أخرى،
تفرض سيطرتها يف مناطق واسعة يقطنها العرب ُ
كانت هناك مقاومة ُسن ّية لتصنيف "العرب السنة" كهوية سياسية
ومصد ٍر رشعي للتمثيل .فخالفًا للشيعة والكرد ،مل تكن هناك ق ًوى سياسية
السني ميكنها أن تدعي متثيل هذا الوسط
منظمة ومؤث ّرة يف الوسط ُ
والحديث باسمه ،ومل تكن هناك مؤسسات دينية هرمية ،عىل غرار
املرجعية الشيعية ،ميكنها أن تؤث ّر يف والءات السكان املحليني .وطوال
السن ّية من سيطرتها عىل
عمر الدولة الحديثة ،استفادت النخب العربية ُ
السلطة لتب ّني شبكات الزبائنية ،والوالءات املحلية يف هياكل السلطة ،ومل
تكن هناك حاجة إىل بناء مثل هذه الشبكات باالستقالل عن السلطة.
وقد أفىض سقوط النظام البعثي إىل خلق فرا ٍغ سيايس كبري يف املجتمعات
السنيّة.
العربية ُ
السن ّية عىل الدولة كانت ت َُش َعن و"تُخفَى" عرب
كام أ ّن هيمنة النخب ُ
أي رشعية سياسية.
أيديولوجية قومية عربية ال تق ّر للعامل املذهبي ّ
" 25قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية" ،ميديا ،2004/3/9 ،شوهد يف
 ،2016/12/11يف:
http://bit.ly/2gs1og8
26 Al-Istrabadi.
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"سنيتها"،
وبذلك مل متارس تلك النخب هيمنتَها عرب التأكيد العلني لـ ُ
بل عرب إزاحة هذا "التصنيف" عن الفضاء العا ّم .لكن مع سقوط النظام
وتب ّني القوى الشيعية إسرتاتيجي ًة معاكسةً ،من خالل تأكيد التصنيف
السنيّة
املذهبي ك ُمع ّر ٍف للتمثيل السيايس ،كان عىل املجتمعات العربية ُ
أن تدخل يف رص ٍ
اعات – ال تزال متواصل ًة  -حول إنتاج هويتها السياسية.
يف ذلك السياق ،كانت هناك معارضة من القوى ال َعلامنية والقوى
ذات النزوع القومي ،وحتى من بعض القوى اإلسالمية الشيعية
ذات النزوع اإلدماجي (مثل التيار الصدري وحزب الدعوة) ،لفكرة
التعامل مع العراق وكأنه يفتقر متا ًما إىل الهوية الوطنية وليس
أكرث من مجموع مكوناته القومية والدينية واملذهبية .وكانت هذه
املعارضة قوي ًة عىل نح ٍو ٍ
كاف لتدفع املجلس األعىل اإلسالمي (آنذاك
التخل
ّ
كان يسمى املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق) إىل
شيعي عىل غرار اإلقليم الكردي .ويف
عن الدعوة إىل إقامة إقليمٍ
ٍ
يعب عن نزعتني متعارضتني يف الوسط
الحقيقة ،كان هذا االختالف ّ
الشيعي :نزعة تريد تأكيد عراقية الشيعة وقدرتهم  -كأغلبية  -عىل
قيادة العراق ٍ
كبلد مو ّحد ،ونزعة انعزالية تريد تأكيد "شيعيتهم"
"السنة"؛ ملنع اخرتاق الوسط الشيعي من جديد
وترصني الحدود مع ُ
من ِقبل تيارات أيديولوجية ت ُضعف هيمنة املؤسسات واألحزاب
الدينية ذات الرتاث املحافظ؛ (مثل املجلس األعىل).
بسبب تلك التباينات ،انتهت عملية َصوغ الدستور إىل نو ٍع من
التسوية بني التيار التوافقي الذي يؤكد الفصل بني املكونات ،ومثّل
الكرد املتب ِّني الرئيس له ،ومثّل التيار اإلدماجي خليطًا متنو ًعا من قوى
َعلامنية وإسالمية أق ّرت بالوضع الخاص للكرد ،لكنها فضّ لت عدم
السني  -الشيعي .من أجل ذلك ،اعتمد الدستور
مأسسة االنقسام ُ
(((2
سمه ماكغاري وأولريي "التوافق الليربايل" ؛ إذ يرى
الجديد عىل ما ّ
الكاتبان أ ّن الدستور تب ّنى تسوي ًة تتجنب التوافقية الحادة من دون
أن تدعم النهجني اإلدماجي واألغلبوي ،ومتثّل هذه التسوية أفضل
صيغة للتعامل مع خصوصية الوضع العراقي؛ ألنها تسمح للجامعات
حق إنشاء األقاليم
الفرعية بقد ٍر من االستقالل الذايت االختياري عرب ّ
الفدرالية من جهة ،لكنها ال تفرض صيغ ًة محدد ًة لتلك األقاليم من
أي إقليمٍ
جهة أخرى ،بل تعطي املحافظات ّ
حق عدم االنضواء إىل ّ
فدرايل ،واإلبقاء عىل ارتباطها بالحكومة املركزية .وبهذا املعنى ،مل
يفرض الدستور ،باستثناء اعرتافه بكردستان كإقليم فدرايلِ ،صيغًا
مح ّدد ًة سلفًا لشكل الرتتيب السيايس  -اإلداري الذي يُعتمد يف الجزء
ظل يُفضّ له دعاة التوافقية
العريب من العراق ،وهي صيغة مغايرة ملا ّ
27 John McGarry & Brendan O'Leary, “Iraq’s Constitution of 2005:
Liberal Consociation as Political Prescription,” International Journal of
Constitutional Law, vol. 19, no. 2 (2015), pp. 670 - 698.
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املهيكلة  Corporate Consociationalismالذين يدعمون فكرة
توافقي
مأسسة الفصل بني كيانٍ شيعي وآخر ُسني ،وإقامة نظام
ٍ
يشبه النموذج البوسني.
تكمن ميزة هذا الرتتيب ،وفق ماكغاري وأولريي ،يف أنه ال يفرض
شكل صار ًما من التصنيف الهويايت عىل السكان؛ ومن ث ّم يسمح
ً
باستيعاب التحوالت يف َم ْيلهم وكذلك التغريات الدميوغرافية التي
قد تحصل الحقًا( .((2فإ ْن كان معظم الشيعة ال مييلون إىل االنتظام يف
تغي
إقليم شيعي خاص بهم ،فإ ّن الدستور مينحهم هذا الخيار .وإ ْن ّ
مستقبل ،فإ ّن الدستور َح ّدد ،يف املادة  ،119طرائق إقامة
ً
هذا املوقف
إقليمٍ فدرا ٍيل عرب اتحاد محافظتني أو أكرث .وهذه الصيغة تسمح أيضً ا
بإمكانية تحويل العراق إىل اتحا ٍد فدرايل عريب  -كردي؛ يف الحال
التي تق ّرر فيها املحافظات العربية أن تنتظم يف إقليمٍ واحد ،كام أنه
وسني ،وشيعي).
يُسمح باالتجاه إىل منوذج األقاليم الثالثة (كرديُ ،

يف الوقت نفسه ،اعتمد الدستور النظام الفدرايل وح ّدد الصالحيات
الحرصية للسلطة االتحادية يف املادة  ،110والصالحيات املختلطة
نص عليه يف
مع سلطات األقاليم يف املادة  ،114وترك كل ما مل يَ ّ
الصالحيات الحرصية للسلطة االتحادية؛ ليكون من صالحيات
األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ،وم َنح األولوية لقوانني
األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف اإلقليم عىل القوانني االتحادية
يف ما يتعلق بالصالحيات املختلطة (املادة  .)115وقد مثّل ذلك
تحول جذريًا من تراث الدولة املركزية الذي هيمن عىل العراق خالل
ً
ِ
رئيسا لتهميش األقليات والجامعات
الحقَب السابقة ،و ُع ّد سب ًبا ً
الفرعية ،ومنع الهويات املحلية من التعبري عن خصوصياتها.
عاكسا
إىل جانب الفدراليةّ ،
نص الدستور عىل اعتامد النظام الربملاينً ،
ميل آخ َر لدى املدرسة التوافقية؛ أل ّن هذا النظام يقلّل من
بذلك ً
 28وهي صيغة أكرث مرون ًة يف رأي الكاتبني من تلك التي سادت يف لبنان ،والتي مل
تستوعب التحوالت الدميوغرافية التي جعلت من املسيحيني أقليةً ،ما أنتج توتر ٍ
ات سياسيةً،
وعنفًا ،وحربًا أهلي ًة أفضت إىل اتفاق الطائف ،وهي ما زالت أيضً ا منوذ ًجا للتوافقية غري املرنة
التي مل تستوعب مبا يكفي التحوالت يف األوزان الدميوغرافية.
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ٍ
تحالفات
فرص إقامة ُحكم أغلبوي ،ويدفع النخب إىل تشكيل
عريضة ال تخضع لهيمنة جامعة فرعية مع ّينة ،ويسمح بعدم متركز
قوي .ومن أجل ضامن إفضاء هذا
الصالحيات التنفيذية بيد رئيس ّ
النظام إىل صيغة توافقية يف توزيع السلطة ،ف َرض الدستور ،يف املادة
 ،138قيا َم الربملان بانتخاب هيئة رئاسة بأغلبية الثلثني تتوىل تكليف
رئيس الوزراء يف أ ّول دورة انتخابية تيل إقرار الدستور .وتتكون الهيئة
حق الفيتو تجاه مشاريع
من ثالثة أعضاء؛ كل واحد منهم ميتلك ّ
رئيس للجمهورية بعد نهاية
القوانني ،عىل أ ْن يُستبدل من الهيئة ٌ
تلك الدورة( .((2وقد أُريد بهذا الرتتيب تقاسم املناصب الثالثة بني
لكل من هذه
والسنة ،عىل نح ٍو يصبح فيه ٍّ
ُممثلني للشيعة والكرد ُ
حق ضامن التأكد من أ ّن املرحلة التأسيسية ستأخذ يف
الجامعات ّ
الحسبان مصالحها ومطالبها.
كام جرى اعتامد نظام انتخايب وفق مبدأ التمثيل النسبي .وهذه
الصيغة االنتخابية هي املفضلة بالنسبة إىل املدرسة التوافقية؛ ألنها
تعكس األوزان الدميوغرافية للجامعات املختلفة ،وتسمح بتمثيل
األقليات .ومنذ ذلك الحني ،شهد النظام االنتخايب ع ّدة تعديالت.
فبعد أن جرت انتخابات الجمعية االنتقالية عىل أساس ج ْعل العراق
منطق ًة انتخابي ًة واحد ًة (وهو منوذج انتخايب يُعزز َميل الناخبني
إىل التصويت عىل أساس إثني وديني ومذهبي) ،ت ّم اعتامد نظام
الدوائر املتعددة يف االنتخابات الالحقة؛ بج ْعل كل محافظة عراقية
دائر ًة انتخابي ًة واحدةً .ويف حني اعتَمدت االنتخابات األوىل نظام
القامئة املغلقة الذي يؤدي ،عادةً ،إىل تأكيد دور زعامء األحزاب يف
اختيار تسلسل املرشحني ،ويُضعف قدرة الناخبني عىل املفاضلة بني
املرشحني ،فإ ّن االنتخابات الالحقة قد اعتمدت نظام القامئة املفتوحة
الذي مينح هامشً ا أوسع للناخبني يف اختيار مرشحيهم ،من دون أن
ميثّل تخليًا عن منوذج القامئة الحزبية(.((3
غري أ ّن العنارص التوافقية التي اعتمدها الدستور ال تعني أنه كان
ميثّل ترجم ًة كامل ًة للنظرية التوافقية عىل النحو الذي عرضه ليبهارت.
وكام يرى بعضهم ،فإ ّن هناك عنارص تنتمي إىل نظام ُحكم األغلبية ت ّم
تضمينها يف الوثيقة ،كام أ ّن هناك ضامنات تقرتحها النظرية التوافقية
مثل ،يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية
مل يت ّم اعتام ُدها .فالدستورً ،
باألغلبية البسيطة يف حالة تعذّر حصول أحد املرشحني عىل أغلبية
الثلثني ،وهو ما يسمح للمك ّون الذي ميثّل األغلبية بفرض خياراته،
ٍ
تنازالت ،ومشاركة السلطة مع الجامعات
ويقلل الحوافز لتقديم
 29دستور جمهورية العراق.
30 Nussaibah Younis, “Set up to Fail: Consociational Political Structures
in Post-war Iraq, 2003–2010,” Contemporary Arab Affairs, vol. 4, no. 1
(2011), pp. 1 - 18.

العدد 23
تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

األخرى .ومل يح ّدد الدستور صيغًا واضح ًة لتقاسم السلطة داخل
خصوصا
الجهاز التنفيذي ،وهي الفكرة التي دعمها ليبهارت بقوة
ً
يف كتاباته املتأخرة ،تاركًا بذلك هذه الرتتيبات مرتهن ًة باألوضاع التي
قد تجري عىل نح ٍو ال يتفق مع النزعة التوافقية .لهذا السبب ،ذهب
ماكغاري وأولريي إىل ح ّد املجادلة بأ ّن مشكلة الدستور العراقي
تكمن يف أنه ليس توافقيًا عىل نح ٍو ٍ
نصوصا تهدد
كاف ،وأنه يحتوي
ً
استمراري َة بعض ترتيباته التوافقية(.((3
ميس ًة للنظام التوافقي ،وترك
يف النهاية ،يبدو أ ّن الدستور أق ّر صيغ ًة ّ
تطوير هذه الصيغة ،أو تغيريها ،ملجموعة القوانني املتعلقة بتشكيل
مجلس االتحاد؛ ليكون جز ًءا من السلطة الترشيعية عرب متثيل األقاليم
واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ،وقانون املحكمة االتحادية
فض النزاعات بني السلطة االتحادية واألقاليم ،أو يف ما
املسؤولة عن ّ
بني األقاليم ،وقوانني عديدة أخرى مل ت َر النور حتى اليوم.

ً
ثالثا :التوافقية في التطبيق
ُدعمت الصيغ التوافقية التي أقرها الدستور بقوانني ومامرسات
عرفية ذات طابع توافقي ،مثل ضامن متثيل أعضاء مجلس الرئاسة
والسن ّية الرئيسة ،وتشكيل هيئة رئاسة
َ
الكتل الكردية والشيعية ُ
نواب لرئيس الوزراء مع
ثالثية للربملان وفق الصيغة نفسها ،وتعيني ٍ
مراعاة متثيل الجامعات الفرعية الرئيسة .وت ّم ضامن متثيل األقليات
ٍ
حصص مح ّددة سلفًا يف القانون االنتخايب ،واعتُ ِمد نظام
الصغرية عرب
النقاط لتوزيع الوزارات يف السلطة االتحادية عىل الكتل الرئيسة
يف إطار حكومة "الرشاكة الوطنية" ،وقد تكررت هذه العملية يف
الدورات االنتخابية الثالث التي تلَت نفاذ الدستور.
لك ْن بالحكم عىل النتائج التي أفىض إليها تطبيق الصيَغ التوافقية،
الدستورية منها والعرفية ،ومبقارنتها بالفرضيات التي استندت إليها
النظرية التوافقية ،ميكن القول إ ّن النظام السيايس العراقي مل ينجح
حتى اآلن يف تحقيق االستقرار السيايس ،ويف ضامن رضا الجامعات
الفرعية وم ْنع الرصاع بينها من أن يأخذ أشكالً عنيفةً .ويرى بعضهم
أ ّن التطبيقات التوافقية ساهمت يف تأجيج التوتر اإلثني واملذهبي،
ويف تعزيز االنقسام االجتامعي ،وك ّرست عىل نح ٍو ٍ
السني
خاص التباي َن ُ
– الشيعي ،وأ ّدت إىل إضعاف الكُتل العابرة للطوائف ،وال َعلامنية
التي تب ّنت منظو ًرا وطن ًيا لل ُهوية( .((3ويعتقد تويب دودج أ ّن النظام
إدماجي نظ ًرا إىل
السيايس العراقي كان يجب أن يستند إىل منظو ٍر
ٍ
31 McGarry & O'Leary.
32 Younis.
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وجود رغبة من أغلبية العراقيني  -وعىل نح ٍو خاص العرب – يف
الحفاظ عىل الهوية العراقية وإعطائها األولوية ،ويف اإلبقاء عىل
وجود دولة مركزية فاعلة(.((3
إ ّن إحدى الطرائق التي ميكن من خاللها تقدير مدى التأثري الذي
تركته التطبيقات التوافقية يف العالقات بني الجامعات الفرعية ،هي،
النظر إىل طبيعة التحالفات االنتخابية والقواعد التي تتجه إليها.
ففي حني شهدت االنتخابات الربملانية األوىل ،يف كانون الثاين /يناير
 ،2005تشكُّل ثالث كتلٍ رئيسة (التحالف الكردستاين ،واالئتالف
العراقي املوحد الذي ض ّم األحزاب الشيعية الرئيسة ،وجبهة التوافق
السن ّية الرئيسة) ،شهدت انتخابات  2010ظهور
التي مثّلت القوى ُ
كُتلٍ كبرية تق ّدم قوائ َم مختلط ًة للمرشحني ،وعىل نح ٍو خاص القامئة
العراقية التي فازت باملركز األول يف االنتخابات وطرحت نفسها
ٍ
أقل ائتالف دولة القانون الذي حل
كائتالف عاب ٍر للطوائف ،وبقدر ّ
السنة إىل جانب
يف املركز الثاين ،وضم أيضً ا عد ًدا ً
قليل من أعضاء ُ
أغلبية شيعية واضحة .غري أ ّن االنتخابات الربملانية األخرية ،يف نيسان
السن ّية
ً
 ،2014شهدت مجد ًدا
انفصال واض ًحا بني القواعد االنتخابية ُ
والشيعية ،وتراج ًعا كب ًريا يف أوزان القوى ذات القوائم املختلطة.
ويرى بعضهم أ ّن النظام االنتخايب القائم عىل التمثيل النسبي ساهم
يف تأكيد الفرز الطائفي بني القواعد االنتخابية .وتذهب نصيبة يونس
إىل تب ّني فكرة هورويتز القائلة إ ّن هذا النظام يثري االنقسامات ويُع ّزز
َميل النخب إىل تب ّني خطابات راديكالية ،ويُضعف إمكانية ظهور اتجاه
َوسطي عىل مستوى البلد .وقد اقرتح هورويتز اعتام َد النظام القائم
عىل الصوت البديل  ،Alternative Voteوهو نظام يسمح بالتنافس يف
اعتدال لكسب الناخبني
ً
دوائر صغرية ،ويدفع املرشحني إىل مواقف أكرث
(((3
املحتَملني من خارج قواعدهم االنتخابية التقليدية .
ميكن القول إ ّن هناك عوامل أخرى ال تتعلق بالطبيعة التوافقية للنظام
السيايس ،رمبا كانت أكرث أهمي ًة من جهة التأثري يف طبيعة التحالفات
تحسن الوضع األمني وتراجع
االنتخابية .فانتخابات  2010جرت بعد ّ
السنيّة فرص ًة أكرب
العنف الداخيل ،وهو أم ٌر منح املجتمعات العربية ُ
التباع الخيار السيايس ،ومحاولة تغيري النظام من الداخل ،يف حني نجح
املاليك كزعيمٍ شيعي من خارج العوائل الدينية التقليدية يف بناء ٍ
ائتالف
مستقلٍ ،بربنامج ُيركز مفاهي َم بناء الدولة وحكم القانون واإلعامر.
ميل فرضته طبيعة القاعدة
وعىل الرغم من أ ّن كِ َل االئتالفني كان لهام ٌ
لكل منهام ،فإ ّن طبيعة التنافس بينهام يف تلك املرحلة
االنتخابية الرئيسة ٍّ
33 Toby Dodge, State Collapse and the Rise of Identity Politics in Iraq:
Preventing a New Generation of Conflict, Markus E. Bouillon & David M.
Malone & Ben Rowswell (eds.), (Boulder: Lynne Rienner, 2007).
34 Younis.

49
َسمحت بظهور قواعد انتخابية ال تعطي األولوية للخلفية املذهبية يف
تغي يف االنتخابات األخرية؛ بسبب التحول يف
عملية االختيار .لك ّن األمر ّ
التكتيكات االنتخابية التي تأثرت كث ًريا بال ُحكم الذي أصدرته املحكمة
يحق لها تشكيل
االتحادية ،بعد النزاع يف مفهوم الكتلة األكرب التي ّ
الحكومة بعد انتخابات  ،2010حني فرست املحكمة النص الدستوري
عىل أساس أ ّن تلك الكتلة ميكن أن تكون القامئ َة االنتخابي َة الفائزة،
ٍ
ائتالف برملاين يضمن األغلبية من عدد مقاعد الربملان .وقد
أي
أو ّ
أدركت األحزاب أنه ليس من مصلحتها الدخول يف ائتالفات كبرية قبل
ألي منها الحصول عىل
االنتخابات ،مادام الفوز باملركز األول ال يضمن ٍّ
حق تشكيل الحكومة .فق ّررت النزول يف قوائ َم منفصلة ،وخلق ذلك
ّ
خريط ًة كثرية التشظّي ،وكبح محاوالت تشكيل ائتالفات كبرية تبحث
عن قواعد انتخابية مختلطة.
وإ ْذ تبدو الفرضية التي مفادها أ ّن نظام التمثيل النسبي كان سببًا
السني  -الشيعي قابل ًة للجدل ،فإنّه
رئيسا يف تعميق االنقسام ُ
ً
يل أ ّن هذا النظام مل يخدم كث ًريا يف تخفيف ح ّدة االنقسام
من الج ّ
الطائفي .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن مؤيدي النظرية التوافقية ال ي َر ْون
يف هذا االنقسام مشكل ًة يف ح ّد ذاتها (لو ت ّم الحؤول دون تحويله
إىل رصا ٍع عنيف) .وكام سبق القول ،فإ ّن للنموذج التوافقي ،بحسب
فرصا أكرب بالنجاح إذا كانت الحدود بني الجامعات
رؤية ليبهارتً ،
تداخل بينها.
ٌ
الفرعية واضحةً ،وال يوجد
ويف وقت يبدو فيه انفصال القاعدة االنتخابية الكردية عن العربية
طبيعيًا ،نظ ًرا إىل االستقالل السيايس واللغوي والثقايف الواسع الذي
يحظى به إقليم كردستان ،وانفصاله العميل عن إدارة السلطة
املركزية منذ عام  ،1991فإ ّن وجود تداخلٍ لُغوي وعرقي ،وأحيانًا
السن ّية والشيعية ،سمح بظهور
أيديولوجي وعقائدي بني القواعد ُ
محاوالت لتجاوز هذا التاميز وتقديم برامج وخطابات عىل ٍ
أسس
تفرتق نسب ًّيا عن املطالب املحدودة واملمركزة للجامعة الفرعية،
ٍ
قطاعات من الجامعة الفرعية األخرى
وتتعداها إىل محاولة د ْمج
ضمن دائرة النفوذ .وقد جرى التنافس بني َ
ائتالف "العراقية" ،و"دولة
دليل عىل أ ّن
القانون" عام  2010ضمن هذا السياق ،إال أنّه ال يوجد ٌ
هذا التنافس كان أش ّد من التنافس بني الكيانات التي متثّل الجامعات
الفرعية ،وال تحاول تخطّيها ،بل إ ّن بعض مظاهر التنافس أوحت بأنه
خصوصا حينام ت ّم تفسري نجاحات القامئة العراقية
كان أكرث ح ّدةً،
ً
بكسب نسبة مه ّمة من األصوات الشيعية ،بوصفه تهدي ًدا للقاعدة
التقليدية للقوى اإلسالمية الشيعية ،ما دفعها إىل االتحاد مجد ًدا
وتأكيد التصنيف الهويايت الفرعي .ومن هنا ،جرى الرتكيز من جانب
السني،
القوى الشيعية يف أ ّن تلك القامئة يجب أن متثّل املكون العريب ُ
متثيل أوس َع ال ينطبق مع "الشيفرة" التوافقية
وأ ّن ادعاءها أ ّن لديها ً
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التي يعمل بها النظام .ونتيج ًة للضغط الذي ُمورس عىل هذه القامئة
سواء كان ذلك بالتهديد؛ بعدم إدخالها ضمن الحكومة ،أو بإغراء
فعل إىل كتلة ُسنيّة كبرية،
أعضائها مبناصب حكومية .فقد تشظّت ً
وأخرى ذات طابع شيعي ،ومل ي ُعد لزعيمها إياد عالوي سوى عددٍ
قليلٍ من النواب املوالني(.((3
لهذا السبب يق ّدم أنصار املدرسة التوافقية محا ّجتهم عىل أساس
أ ّن الفشل الذي أصاب العملية السياسية يف العراق مل يحصل
بسبب النظام التوافقي ،بل أل ّن هذا النظام مل يُطبّق بطريقة
صحيحة ،واحتوى عنارص سمحت بتصاعد النزعة األغلبوية ،بخاصة
لدى الطرف الشيعي الرئيس "ائتالف دولة القانون" الذي تب ّنى
برنام ًجا لتشكيل حكومة أغلبية يف االنتخابات األخرية .وقد أخذت
شكل الدعوة إىل االنتقال
األطروحات التوافقية يف السنوات األخرية َ
إىل "توافقية مهيكلة"  ،Corporate Consociationalismوغري
كل من جوزيف بايدن ،وقد
مرنة ،وهو النموذج الذي كان طرحه ّ
كان عض ًوا يف الكونغرس قبل أن يصبح نائبًا للرئيس ،وليزيل غيلب
الرئيس الرشيف ملجلس الشؤون الخارجية ،يف مقالة نرشاها بعنوان
"الوحدة من خالل االستقالل"( .((3ودعت املقالة إىل محاكاة النموذج
البوسني يف العراق عرب إعطاء كل الجامعات اإلثنو  -دينية استقاللي ًة
ذاتي ًة إلدارة شؤونها ،مع الحفاظ عىل حكومة مركزية إلدارة املصالح
املشرتكة ،وتحدي ًدا أ ْمن الحدود والسياسة الخارجية وعوائد النفط.
وسنيّة ،وشيعية) مع إبقاء
وتقرتح املقالة تأسيس ثالثة أقاليم (كرديةُ ،
بغداد منطق ًة فدراليةً.
لقي هذا الطرح ر ًدا غاض ًبا من السياسيني العراقيني الذين رأوا أنّه
َ
محاولة لتقسيم العراق ،يف حني انفرد السياسيون الكر ُد بالرتحيب به.
بعض حيويته
وقد استعاد ما صار يُعرف عراقيًا بـ "مرشوع بايدن" َ
بعد استيالء تنظيم "داعش" عىل املوصل ومناطق ُسنيّة أخرى،
إذ بدأت اإلدارة األمريكية بإلقاء اللوم عىل السياسات "السلطوية
والطائفية" لرئيس الوزراء نوري املاليك ،واقرتاح إطار جديد للرشاكة
يف السلطة( .((3وكان أحد أه ّم العنارص يف الرؤية األمريكية هو
تشكيل ق ّوة ٍ
حرس وطني ُسن ّية تتوىل مواجهة "داعش" يف املناطق
35 Harith Hasan Al-Qarawee, “Iraq’s Sectarian Crisis: A Legacy of
Exclusion,” Carnegie Middle East Center, 23/4/2014, accessed on 11/12/2016,
at: http://ceip.org/2gol8MN
”36 Joseph Biden Jr. & Leslie H. Gelb, “Unity Though Autonomy in Iraq,
The New York Times, 1/5/2006, accessed on 11/12/2016, at: http://nyti.
ms/2hj6xUc
37 Akbar Shahid Ahmed, “Obama Officials Pin Blame for ISIS on Iraqi
Government,” The Huffington Post, 31/10/2014, accessed on 11/12/2016, at:
http://huff.to/1wOKzLC

العدد 23
تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

بدل من
السن ّية ،وت ُسيطر عىل األرض بعد طر ِد داعشً ،
ذات األغلبية ُ
السامح لقوة ذات أغلبية شيعية بعمل ذلك؛ ألنّه من شأنه أن يقود
إىل ٍ
مزيد من االحتقان الطائفي( .((3لك ّن هذه الرؤية ما زالت تلقى
مقاوم ًة من جانب الحكومة العراقية ومعظم األطراف الشيعية التي
ال تثق بقوة عسكرية ُسن ّية منظّمة.
ويرى ناقدو اتجاه االنتقال نحو فدرالية مهيكلة أنه سيؤدي عمل ًيا
إىل إقامة ثالثة كيانات سياسية متنازعة يف الحدود واملوارد ،من دون
ٍ
ضامنات لتب ّنيها سياسات استيعاب معتدلة .وأحد أسباب ّ
الشك هو
السني املفرتض ال ميتلك ثروات نفطي ًة مستغلةً،
اعتقاد أ ّن اإلقليم ُ
وأنه إن فقدت الحكومة التي تهيمن عليها القوى الشيعية يف بغداد
سبب يدعو إىل
السياد َة الفعلي َة عىل تلك املناطق ،فإنه ال يوجد ٌ
االعتقاد أنّها ستكون مستعد ًة لتقاسم عوائد النفط مع هذا اإلقليم،
خصوصا أ ّن معظم تلك العوائد تأيت عن طريق تصدير النفط من
ً
البرصة .وبالنظر إىل الرصاع املستمر حول إدارة حقول النفط بني
إقليم كردستان وبغداد ،ال يوجد احتامل كبري إلمكانية الوصول إىل
صيغة ملشاركة تلك العوائد يف ظل ترتيب من هذا النوع.
ويرى بعضهم أنه عىل الرغم من الفرز اإلثني والطائفي الذي حصل
يف العراق خالل العقد األخري ،فإنه ال تزال هناك العديد من املناطق
صعب التحقيق،
املختلطة التي تجعل سيناريو األقاليم الثالثة
َ
ومدخل لرص ٍ
اعات جديدة .وبالنسبة إىل أولئك الذين ي َر ْون أ ّن أصل
ً
الرصاع يف العراق ليس إثن ًيا أو طائف ًيا ،وأنّه رصا ٌع بني النخب ت ُستخد ُم
فيه التعبئة اإلثنية والطائفية من أجل السلطة واملوارد ،فإ ّن هذا
السيناريو لن مينع ظهور رص ٍ
اعات جديدة حول الهيمنة عىل السلطة
واملوارد يف داخل تلك األقاليم ،قد تفيض إىل ٍ
مزيد من االنقسامات
وظهور لوردات حرب ،وإىل تعقّد الوضع السيايس ،وهو ما يسمح
ٍ
مبزيد من التدخالت الخارجية(.((3
وخالفًا للفريق الذي يرى الحل يف التوافقية املهيكلة ،فإ ّن هناك فريقًا
آخ َر يعتقد أ ّن املشكلة تكمن يف النظام التوافقي؛ ألنه نظام يك ّرس
ترشذ َم الدولة ،ومينع ظهور حكومة فاعلة ،ويُع ّمق الرشوخات اإلثنية
واملذهبية .ويتب ّنى املؤيدون لالتجاه اإلدماجي هذا املوقف ،ويرون
ٍ
تطبيقات مل تُ ثّل يف الحقيقة رشاك ًة يف السلطة،
أ ّن ما حصل من
38 Brett McGurk, “Statement for the Record: Deputy Assistant Secretary
Brett McGurk,” Senate Foreign Relations Committee Hearing: Iraq at
a Crossroads: Options for U. S. Policy, 24/7/2014, pp. 10-11, accessed on
11/12/2016, at: http://bit.ly/2hjcyjK
39 Anthony H. Cordesman, “Dividing Iraq: Think Long and Hard
First,” Center for Strategic and International Studies, 1/5/2006, accessed on
11/12/2016, at: http://bit.ly/2hsjJJL
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بل محاصص ًة بني األحزاب النافذة .ويعتقد اإلدماجيون أ ّن تعدد
مراكز السلطة يُضعف الدولة ويُشتّت جهدها ومواردها ،وأ ّن مركزة
السلطة بقد ٍر أكرب هو رضورة لبناء الدولة .وقد بدأ تب ّني رئيس
الوزراء السابق ،نوري املاليك ،لشكلٍ من أشكال الخطاب اإلدماجي
بعد إعالنه عن تشكيل ائتالف دولة القانون ،وشعوره بثقة أكرب يف
إثر تراجع العنف الداخيل وعودة بعض مظاهر سيطرة الدولة.
ترافق هذا الخطاب مع محاوالت املاليك توسيع نفوذه الشخيص،
والتحرر من القيود التي فرضتها اتفاقيات الرشاكة .واستخدم املاليك
مفهوم "املحاصصة" بوصفه التعبري السلبي عن عملية توزيع املناصب
التنفيذية بني األحزاب ،عا ًّدا أنها تَحرمه ،بوصفه رئيس حكومة ،من
املقصين منهم .وقد حفلت دورتاه
السيطرة عىل أداء وزرائه ،ومحاسبة ّ
االنتخابيتان ( 2010-2006و )2014-2010بالعديد من االنسحابات
أو التهديدات باالنسحاب من القوى التي شعرت أ ّن املاليك أخذ يركّز
السلط َة يف يده ،ويف مكتبه الشخيص ،ويف املؤسسات املوازية التي أخذ يف
إنشائها .وخالل دورته الثانية ،اندفع املاليك نحو تأكيد سلطته الشخصية،
وص ّعد نقده للمحاصصة ،وبنى حملته االنتخابية األخرية عىل الدعوة
َ
رئيسا للوزراء،
بوصفه
رأيه،
بحسب
ستسمح،
التي
األغلبية
لحكومة
ً
ٍ
متجانس ،ومحاسبتهم عند الرضورة.
باختيار وزرائه ،والعمل كفريقٍ
دعم يف الكثري من األوساط الشعبية؛ وتحدي ًدا
لقي خطاب املاليك ً
الشيعية ،بسبب الشعور العام بأ ّن تقاسم السلطة بني األحزاب
فعل إىل تحويل املؤسسات الحكومية إىل جها ٍز لتوزيع املغانم
أدى ً
بني هذه األحزاب ،وهو ما يُغذي شبكات األتباع الخاصة بها .وقد
أ ّدى الطابع الريعي لالقتصاد العراقي دو ًرا كب ًريا يف تكريس الثقافة
الزبائنية  ،Patronage Cultureوتحويل الرصاع الحزيب عىل املواقع
التنفيذية إىل رصا ٍع عىل انتزاع املوارد والريوع لتمويل تلك األحزاب
وشبكات األتباع املرتبطة بها .وال يبدو أ ّن النظرية التوافقية قد
أَولت طبيعة االقتصاد ومصادر الدخل الحكومي اهتام ًما كب ًريا ،بقدر
عنايتها باألطر املؤسساتية للتوافق .لك ّن التجربة العراقية تُشري إىل
أهمية االقتصاد السيايس ومصادر الدخل يف تشكيل العالقات بني
النخب ،وبينها وبني وكالئها االجتامعيني .ومبا أ ّن االقتصاد الريعي
يقوم عىل مراكمة العوائد النفطية يف الجهاز التنفيذي ،فإ ّن ق ّوة هذا
الجهاز واملسيطرين عليه تتضخم عىل نح ٍو يخلق حال ًة من الالتوازن
بني التوزيع النظري للسلطة عرب مؤسسات الرشاكة ،والرتاكم الفعيل
لتلك السلطة .ومثل هذه الحالة تزيد الفجوة بني الهياكل الرسمية
يل
والعالقات غري الرسمية ،إذ تتحول األوىل إىل بنا ٍء
فوقي وشك ٍّ
ٍّ
ال يُحدد نظام توزيع القوة الفعيل.
وقد بلغت هذه الحالة ذروتها يف ظل حكومة حيدر العبادي الحالية.
ففي حني تأخذ الحكومة شكل حكومة الرشاكة الوطنية عرب منوذج
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تحالف النخب الذي تحدث عنه ليبهارت ،تكون القوة الفعلية
عىل األرض  -عىل نح ٍو متزايد  -يف قبضة مؤسسات غري رسمية،
أو شبه رسمية ،خارجة عن محددات تلك الرشاكة .فقوات الحشد
الشعبي التي تأسست ملواجهة تنظيم داعش أصبحت مظل ًة لعد ٍد
من امليليشيات ،وبعضها ميليشيات لقوى سياسية موجودة فعل ًيا يف
الربملان والحكومة .وما زال من غري الواضح االتجاه الذي سيأخذه
شكل العالقة بني املؤسسة الرسمية والحشد الشعبي يف املستقبل،
وإن كانت األخرية قابل ًة للتصنيف كميليشيا رسمية ،أو هي ميلشيا
تشكّل تحديًا للدولة.
كام أ ّن إعادة توزيع املناصب عىل أساس التوافق اإلثني والطائفي،
ومن ث ّم عىل أساس الحصص الحزبية ،أعاد خلق حكومة مرتهلة غري
بعض مساوئها مع األزمة االقتصادية التي دخل فيها
فعالة ،تكشّ فت ُ
العراق ،منذ أيلول /سبتمرب  ،2014بفعل تراجع أسعار النفط .وميكن
النظر إىل موجة االحتجاجات الشعبية التي شهدتها بغداد واملدن
ذات األغلبية الشيعية يف العراق ،يف متوز /يوليو وآب /أغسطس
 ،2015التي دفعت العبادي إىل إعالن خطة إصالحية ابتدأت بإلغاء
مناصب "توافقية" (مثل منصبَي نائب رئيس الجمهورية ونائب
رئيس الوزراء) ،بوصفها تنطوي عىل تح ٍّد لبنية املحاصصة يف النظام
التوافقي ،وعىل نح ٍو خاص للطابع النخبوي الذي بدأ يطبع سلوك
الطبقة السياسية ،ومراكمة بعض أعضائها ٍ
ثروات هائل ًة عرب االمتيازات
املالية الكبرية التي ُصفت لهم ،ومن خالل العالقات الزبائنية التي
أتاحتها عملية توزيع املؤسسات الحكومية بني األحزاب ،وما عناه
ذلك من إنهاء لفكرة املحاسبة؛ سواء كان ذلك من ِقبل الربملان أو
املؤسسات الرقابية.
ٍ
إصالحات ،من دون اإلخالل
وليس واض ًحا املدى الذي ميكن فيه إجراء
بنظام التوافق القائم عىل صفقة نخبوية بني القادة الشيعة والكرد
ٍ
لضغط من
والسنة .فاإلصالحات متت ّد إىل الحكومة االتحادية استجاب ًة
أي تغيري ٍ
رصح بعض النواب واملسؤولني
الشارع الشيعي ،لك ّن ّ
ات ،كام ّ
متس بنظام التوافق بني "املكونات" .ويضع هذا
الكرد ،يجب ألّ ّ
ٍ
إصالحات ت ُريض شار َعه
األمر قي ًدا كب ًريا عىل قدرة العبادي يف إجراء
سقف حركته عىل نح ٍو ال يهدد التسويات بني ممثيل
الشيعي ،ويُح ّدد َ
فأي اصطدام مبارش بالنظام التوافقي يف هذه األوضاع
املكوناتّ .
قد يهدد وحدة البلد ،مع افتقار بغداد لقدرة ف ْرض سيطرتها أو
السن ّية.
قوانينها عىل إقليم كردستان ومعظم املناطق ذات األغلبية ُ
وهنا تكمن املفارقة الكبرية من جهة أ ّن نظام التوافق ،عىل الرغم من
الدور الكبري الذي أ ّداه يف إعادة إنتاج االنقسام السيايس واملجتمعي،
يبدو الوسيل َة الوحيد َة للحفاظ عىل العراق ككيانٍ سيايس مو ّحد.
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االستنتاجات
بعد هذا االستعراض ،بوسعنا اإلشارة إىل ثالثة استنتاجات رئيسة ،هي:
•ط ِ
ُرحت النظرية التوافقية كنموذ ٍج للتعامل مع املجتمعات
التي تتسم بأنّها شديدة االنقسام ،والتي يكون ِسلْمها الداخيل
ووحدتها عرض ًة للتهديد بسبب هذا االنقسام ،إال أنّها عانت من
ٍ
مقياس واض ٍح لتعريف "االنقسام"،
خللٍ نظري يتعلق بغياب
ومتييزه من "التنوع" ،كام أنها تناولت االنقسام بوصفه نتيج ًة
لوجود جامعات إثنية أو دينية مختلفة داخل حدود دولة غريِ
متجانسة ثقافيًاُ ،مغ ِفل ًة عوامل أخرى ُمن ِتجة للرصاع ،ال ترجع
ٍ
جامعات ثقافية مختلفة فحسب ،ومن بينها التدخل
إىل وجود
الخارجي ،وطبيعة االقتصاد السيايس ،والوضع االجتامعي،
ومستوى العنف السائد .وعىل األرجح ،فإ ّن التوافقية قابلة
للحياة والنجاح عندما تكون الحدود بني الجامعات شديدة
الوضوح ،ويصبح السلوك السيايس محكو ًما بالوالء للجامعة
بفض
الفرعية أكرث من الوالء للدولة  -األ ّمة ،عىل نح ٍو يسمح ّ
االشتباك بني تلك الجامعات والسامح لها بتنظيم عالقاتها يف
أُط ٍر مؤسساتية محدودة ،وإدارة شؤونها الذاتية باستقاللية
كبرية عن بعضها.
ويبدو أ ّن هذه الرشوط مل تكن تنطبق عىل العراق بعد االحتالل
األمرييك .فالبلد مل يكن يعيش رصا ًعا إثنيًا أو دينيًا عندما دخلت
حس متز ٍ
ايد بالوالء
إليه القوات األمريكية .وعىل الرغم من وجود ٍّ
خصوصا يف حالة الجامعات التي اضطُهدت
للجامعة الفرعية،
ً
يف زمن النظام السابق كالكرد والشيعة ،فإ ّن هذا الوالء كان
يف تداخلٍ وتنازع مع الوالء للمجتمع السيايس العراقي ،وأخذ
ٍ
رسديات
شكل التنافس بني
يف حالته الرصاعية ،إىل ح ّد كبريٍَ ،
مختلفة حول ال ُهوية العراقية ،والوطنية العراقية .وقد كانت
هناك مقاومة داخل الجزء العريب من العراق للمبالغة مبأسسة
ال ُهويات الفرعية وتسييسها ،وهو ما دفع صانعي الدستور إىل
اختيار منهج مركّب يجمع بعض العنارص التوافقية إىل جانب
بعض العنارص اإلدماجية ،مع ترك تحديد املسار املستقبيل
للنخب السياسية؛ عرب مجموعة من القوانني والصيغ التي كان
يُفرتض من خاللها استكامل البناء املؤسسايت للنظام السيايس.
غري أ ّن ذلك فتح الباب الستمرار النزاع بني التوافقيني واإلدماجيني
الذي وصل ذروته يف الفرتة الثانية لرئيس الوزراء نوري املاليك،
وبعد أن متّت خلخلة املؤسسات التي كان يُفرتض أن تحقق
عادل وتوافق ًيا للسلطة.
توزي ًعا ً
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•إذا كانت أوضاع الرصاع الحايل وإخفاقات نظام الحكم يف الحفاظ
عىل السلم األهيل تشري إىل فشل للبنى املؤسساتية القامئة ،فمن
الخطأ تحميل تلك املؤسسات وطريقة َصوغها مسؤولية الفشل
خصوصا مع غياب الدليل عىل أ ّن النتائج ستكون أفضل
كلّه،
ً
ٍ
ترتيبات مؤسساتية أخرى .وتتعلق كثري
يف حال االعتامد عىل
ٍ
بإشكاليات مستقلة عن
من التوترات والرصاعات يف العراق
الطريقة التي انتظمت بها هياكل النظام السيايس ،ومن بينها
ِ
شكل
املحتدم الذي اتخذ يف السنوات األخرية ً
الرصاع اإلقليمي
طائف ًيا ،وأخذ يهدد استقرار دو ٍل تعتمد نظ ًُم سياسي ًة مغاير ًة
ٍ
لعالقات
للعراق ،واالقتصاد الريعي الذي عاد ًة ما يشتغل حاف ًزا
ٍ
ووالءات غريِ مؤسساتية ،وهو ما يُضعف املؤسسات الدستورية
أيًّا كان النظام الذي تعتمده تلك املؤسسات .من أجل ذلك،
يجب ّأل ننتقل من االستنتاج الصحيح املتمثّل بالقول إ ّن
"التطبيقات التوافقية يف العراق مل تُحقق النتائج التي افرتضت
النظرية التوافقية أنها ستحققها" إىل االستنتاج الخاطئ القائل
إ ّن "التطبيقات التوافقية هي السبب الوحيد يف ما آلت إليه
األمور يف العراق".
•إ ّن الوضع الراهن يف العراق الذي يشهد استمرار الرصاع العسكري
بني الحكومة العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة الكردية
من جانب ،وتنظيم داعش الذي يسيطر عىل عدة محافظات
جانب آخر ،يحمل سامت الحرب األهلية
ومناطق من البلد من ٍ
وكل
فعلّ .
حسم الرصاع بها ،إن ت ّم حس ُمه ً
والطريقة التي س ُي َ
ذلك سيؤ ّدي دو ًرا كب ًريا يف تحديد املسار املستقبيل للعراق .فإ ْن
متكّن تحالف الحكومة والحشد الشعبي من استعادة السيطرة
عىل املناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ،فإ ّن ذلك رمبا
سيفتح املجال أمام إعادة النظر يف التصنيف املذهبي ،ويعطي
فرص ًة لتوطيد ُسلطة ذات مركزية شيعية يف الجزء العريب من
العراق ،ويُقوي املنظور اإلدماجي عىل حساب التوافقي ،ويفتح
ٍ
ترتيبات بديلة مع إقليم كردستان قد تقوم عىل
املجال أمام
االنفصال أو االتحاد الكونفدرايل.
أ ّما يف حال استمرار هيمنة داعش عىل تلك املنطقة ،أو يف
الحال التي يتعذّر فيها عىل تحالف الحكومة العراقية والحشد
ٍ
ترتيبات دولية
الشعبي حسم الرصاع ،وهو ما يفتح املجال أمام
وإقليمية أوسع ،فإ ّن النهج التوافقي املهيكل وفق النموذج
البوسني قد يُط َرح كمخر ٍج إلدارة العالقات بني الجامعات
الفرعية التي ترصنت الحدود بينها وتعمقت متايزاتها ،بسبب
الرصاع الذي استمر منذ عام 2003؛ لذلك فإ ّن االستنتاج القائل
متعجل .ويف
ً
إنّنا بلغنا نهاية التوافقية يف العراق قد يكون
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خصوصا
،غري أ ّن هناك صعوبات كبري ًة تكتنف هذه العملية
ً
 ومع وجود نزعة،عىل صعيد توزيع املوارد وتقرير الحدود
وطنية مقاومة لفكرة تغيري الجغرافيا السياسية (مع اإلقرار
 َما يجعل االنتقال نحو،)برتاجع هذه النزعة يف السنوات األخرية
هذا النموذج عملي ًة معقد ًة إىل ح ّد قد يجعل بعضهم مييل إىل
ٍ هش ُمح َّملٍ برص
.اعات مقبلة
ٍّ تفضيل االنفصال عىل اتحا ٍد
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