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تقديم
خالل تاريخ العراق الحديث والمعاصر ،لم يسبق لهذا المجتمع ان شهد أزمة سياسية داخلية تتمثل في
تعرضه لعدم االستقرار السياسي كما هو الحال في مرحلة ما بعد الغزو االميركي في عام  ،3002صحيح أن
الع رراق الحررديث ومشررذ تشرركله فرري عررام  1291قررد شررهد فت رراق متالحقررة مررن عرردم االسررتقرار السياسرري تمثررل فرري
االشقالبراق العسركرية التري لررم تكتطري فقرر بتغييررر شركل الشيرام السياسري مررن ملكري الر جمهررور برل بلغرق حررد
التكرار في االشقالباق ضمن سياق الشيام الجمهور شطسه وهو ما كان يعبرر عرن صرراق حقيقري علر السرلرة
بين فئاق اجتماعية وسياسية مختلطة ،اال أن المرحلة الراهشة في بشاء العراق المعاصر والتي تمثلرق بالرعايرة
األميركية للمشروق السياسي في العراق القائم عل بشراء دولرة ديمقراريرة مدشيرة ذاق تعدديرة سياسرية يكرون فيهرا
الحكررم قائم راى عل ر أسرراب االشتخابرراق الح ررن العلشيررة لتشيرريم اليررة التررداول السررلمي للسررلرة بعيررداى عررن االحتكررار
الطرررد أو الطئررو ق قررد صرراحبتها الكثيررر مررن االزمرراق الترري عكسررق أشررد حرراالق عرردم االسررتقرار السياسرري فرري
التاريخ العراقي كوشها تمثلق باستخدام العشف كوسيلة الدارن الصراق االجتماعي بعيداى عن المؤسساق السياسية
والدستورية التي يطترض أن تكون هي الوسيلة إلدارن الصراق.
إن ميرراهر عرردم اإلسررتقرار السياسرري فرري الع رراق سررابقة لقرردوم اإلحررتالل عل ر الررر م مررن أشهررا لررم تتخررذ
ميهر اىر جليراى فري السررشواق األخيررن مرن عمرر الشيررام السرابق ،إال أن هرذا ال يشطري وجررود متغيرراق وفواعرل سرراكشة
كاشق تهدد بإشاعة عدم اإلستقرار السياسي وحت اإلجتماعي.
ومشررذ تشرركل أول حكومررة اشتقالي رة بعررد الغررزو األميركرري يهررر جلي راى ان ثمررة معيررار جديررد برراق يعتمررد فرري إدارن
السررلرة السياسررية فرري الرربالد وان لررم يررشو عليرره الدسررتور ال ص رراحة وال ضررمشاى أال وهررو مبرردأ توزيررع السررلراق
برريقة رضائية ،ويهدف هذا البحث ال تشاول هذا المعيار بالتطسير والتحليرل مرن أجرل تحديرد اشعكاسراته علر
واقع االستقرار السياسي واالجتماعي في العراق.
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أوالً :التوزيع االسترضائي للسلطات  ...المفهوم والمعنى.
من المعلوم إن أ دولة تشتهج شهجا ديمقراريا يراد من خالله االعتماد عل ما تطرزه صشاديق االقتراق
الحر والمباشر كآلية الدارن الصراق السلمي وادارن السلرة ،يكون فيه الدستور أو الشيام الدستور هو الحكم
في حل الشزاعاق وهو األساب في تشكيل سلراق الدولة الرئيسة وما يتطرق مشها من مشيوماق سياسية وأمشية
وعسكرية واجتماعية .
وعل

هذا االساب يكون مبدأ االستحقاق االشتخابي هو الضماشة في بشاء الدولة مؤسساتياى وتروير

العملية السياسية ،إال أن المراقب لتروراق الواقع السياسي في العراق مشذ عام  9002يستريع أن يالحي أشه
عل الر م من أن الدستور شو في المادن 1ق من الباب األول عل أن جمهورية العراق دولة أتحادية ...
شيام الحكم فيها جمهور شيابي برلماشيق ديمتقراري ق مما يوحي بما ال يدق مجاال للشك أن الحكم في
العراق باق  ،كما يطترض أن يكون  ،يقوم عل قاعدن حكم األ لبية السياسية التي تحوز عل أكبر عدد من
المقاعد في البرلمان سواء أكاشق حزباى أو ائتالف يضم مجموعة من األحزاب وهي التي تشكل الحكومة
وتشتخب رئيب الجمهورية ،إال أن القاعدن التي باق معموالى بها هو أعتماد مبدأ المحاصصة الرائطية
والسياسية ق في توزيع المشاصب واألدوار.
والمحاصصة الرائطية والسياسية يقصد بها اإلجراءات التي تتخذ بالتوافق بين مختلف التيارات
المذهبية والقومية من اجل ضمان تمثيل نسبي لجميع الطوائف والقوميات في الحكومة بما ينسجم مع
كثافتهم السكانية وذلك بإسناد مناصب ومراكز تختلف في أهميتها ووزنها السياسي لممثلي هذه الطوائف
والقومياتق ،وعل الر م من أن الدستور لم يشر إل هذه اإلجراءاق ولم يشو عليها قاشوشاى إال أشها باتق
عرفاى ملزماى في تشكيل الحكوماق التي أعقبق عام .9002
ولو ارلعشا عل

دستور العراق لعام  9002سشالحي أن المواد التي تتحدث عن مشاصب رئيب

البرلمان ورئيب الجمهورية ورئيب الوزراء وهي المواد 25ق و 00ق و 07ق 1ال تتضمن لوشاى رائطياى أو
قومياى لمرشحي هذه المشاصب ،ولكن العرف السياسي استقر عل

أن يكون رئيب الجمهورية من القومية

الكردية ورئيب الوزراء من القومية العربية شيعياىق ورئيب مجلب الشواب من القومية العربية سشياىق فضالى

 - 1دستور جمهورية العراق لعام  ، 0222في  :صباح االنباري ،مجموعة قوانين االقاليم والمحافظات ،الطبعة األولى ،المكتبة
القانونية ،بغداد ،0222 ،ص  01و  01و .02
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عل أن الو ازراق والمشاصب األخرى باق توزيعها مرتهن بمعادلة التمثيل السياسي – الرائطي.
فعل سبيل المثال كان التوزيع الرائطي – القومي لو ازرن ابراهيم الجعطر وفق الجدول رقم 1ق المبين
أدشاه:
الرائطة – القومية

عدد الوزراء

الشسبة المئوية

الشيعة العرب

17

% 20

األكراد

8

% 92

السشة العرب

7

0ر% 18

المسيحيون

1

1ر% 2

التركمان

1

1ر% 2

المجموق

29

% 100

جدول رقم ( )0التوزيع الطائفي والقومي لوزارة إبراهيم الجعفري

0

ويبدو أن العرف المتمثل بتوزيع المشاصب والمراكز وفقاى للكثافة السكاشية التي تمثلها كل رائطة
وقومية قد اتضحق مالمحه مع تشكيل مجلب الحكم االشتقالي برئاسة الحاكم المدشي األميركي بول بريميرق،
اذ كان المجلب المذكور الذ تشكل في شهر ايار من عام  9002قد ضم 92ق عضواى من ممثلي الكياشاق
السياسية المختلطة ،وقد راع المجلب في تشكيلته الحجم السكاشي لكل رائطة وقومية ،اذ ضم 12ق عضواى
من الشيعة العرب و 2ق أعضاء من السشة العرب و 2ق أعضاء من القومية الكردية فضالى عن عضوين
اخرين لكل من المسيحيين والتركمان بالتساو .
وعل الر م من أن هيكلة و ازرن شور المالكيق التي تشكلق في ايار من عام  9007قد اعتمدق في
التوزيع الوزار الشسبة التي حققتها كل كتلة سياسية في االشتخاباق إال أشها من شاحية أخرى اخذق بعين
االعتبار المعادلة الرائطية – القومية ،اذ تكوشق الو ازرن المذكورن وفق الشكل المبين في الجدول أدشاه رقم 9ق.
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د .حسن لطيف الزبيدي و د .عاطف الفي السعدون ،العراق والبحث عن المستقبل ،المركز العراقي للبحوث والدراسات،

شركة جاردنيا للطباعة ،بيروت ،0222 ،ص .001
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ق

الكيان السياسي

عدد المقاعد البرلماشية

عدد الو ازراق

1

اإلئتالف العراقي الموحد

198

17

3

التحالف الكردستاشي

22

7

2

جبهة التوافق العراقية

55

0

4

القائمة العراقية الورشية

92

5

5

جبهة الحوار الورشي

11

-

6

اإلتحاد اإلسالمي الكردستاشي

2

-

7

كتلة المصالحة والتحرير

2

-

8

رساليون

9

-

9

قائمة مثال اآللوسي

1

-

10

قائمة اليزيديين

1

-

11

الجبهة التركماشية

1

-

13

قائمة الرافدين

1

-

902

22

المجموق

جدول رقم ( )0توزيع المقاعد البرلمانية والو ازرات على الكتل السياسية

وثمة الكثير من التطسير الذ
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يقف وراء اعتماد هذا المبدأ الجديد في أدارن السلرة في العراق وجزء

كبير مشها هو في حقيقته شتيجة لتراكماق المراحل السياسية السابقة ،اذ من المعلوم ان العراق الحديث الذ
تشكل مشذ عام  1291كا قد عرف في يل العهد الملكي برلماشاى وتمثيل شعبي وشياماى حزبياى متعدد
 - 3تم إعداد الجدول من قبل الباحث إعتماداً على المصدر التالي:
د .حسن لطيف الزبيدي موسوعة االحزاب العراقية ،مؤسسة العارف للمطبوعات ،بيروت ،0221 ،ص .021
مالحظة :عدد الو ازرات في األصل في حكومة (نوري المالكي) ( )32وزارة ،ولكن لم توزع وزارتي الداخلية والدفاع بين الكتل
السياسية ألنه تم اإلتفاق على استقالليتهما التامة.
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االتجاهاق مما يعشي أن مقوماق التعددية السياسية وما يرتبر بها من الياق معتمدن الدارن الصراق السلمي
كاشق متوفرن وان كان بدرجة ضيقة وعل

الر م من الثمالب والمالحياق العديدن التي يمكن ان يسجلها

المراقب السياسي حول تلك المرحلة التاريخية ،اال ان هذه البداية السياسية التي كاشق تعتبر خرواق مهمة
شحو تأسيب ديمقرارية شاضجة تعرضق الشتكاسة كبيرن ومن ثم ال

ياب تام مع تعاقب اشيمة الحكم

العسكر المباشر مشذ عام  1228وما تالها من صراق سياسي اتخذ اكثر األوجه تررفاى ما بين األحزاب
السياسية.
اذ من المعلوم ان دول العالم الثالث تميزها مجموعرة مرن السرماق الرئيسرة مثرل المركزيرة ،اإلسرتقالل
الشسرربي ،تضررخم أجهرزن الدولررة ،التسررلرية فرري الحكررمق وسررماق أخرررى تختلررف حسررب ربيعررة كررل مجتمررع ،إال أن
السررمة الترري تبرردو البررة فرري جميررع دول العررالم الشررامي هرري التشرروق اإلثشرري والررديشي لسرركاشها ،ولكررن يشبغرري أن ال
يغيب عن األشيار حقيقة أن جميع دول العالم تعيش واقع التشوق الثقافي دون أن يتحول ال مشكلة سياسية أو
أن يكون مصد اىر لعدم اإلسرتقرار السياسري ،والسربب ألن دول العرالم المتقردم تجراوزق إجتماعيراى إشركالية الطروارق
اإلثشية برين أبشائهرا عشردما إعتمردق مبردأ المشراركة السياسرية للجميرع واحتررام الحقروق والحريراق ،أمرا دول العرالم
الشامي فلم تزل مجتمعاق تقليدية يكون فيها لهذه الطروقاق أثر في تحديد مكاشة الطررد إزاء الجماعرة فضرالى عرن
الحكم الطئو الذ يعمد ال تغييب باقي التكويشاق اإلجتماعية وهو ما جعرل مرن التشروق الثقرافي مشركلة حقيقرة
تشعكب سلباى علر بشراء الردول والوحردن الورشيرة ،واألكثرر مرن ذلرك ،أن أ لرب دول العرالم الشرامي بعرد اإلسرتقالل
إعتمدق إشموذج الدولة المركزية Unitary Stateق بدالى من اإلشموذج اإلتحاد

Federal Stateق كإسلوب

إلدارن السررلرة والرربالد مررن خررالل تركيزهررا فرري يررد فئررة محررددن وهررو مررا ضرراعف مررن مشرركلة الحرمرران السياسرريق
لرردى التكويشرراق اإلجتماعيررة البعيرردن عررن مركررز المشرراركة فرري صررشع الق ررار ،وكرران السرربب الكررامن وراء إعتمرراد
إشمرروذج الدولررة المركزيررة هررو الخشررية مررن الترلعرراق اإلجتماعيررة لبرراقي الطئرراق الترري تريررد أن يكررون لهررا مشرراركة
حقيقية في المجتمع.
وعليرره ،لررم يسررترع الشيررام السياسرري فرري مجتمعرراق العررالم الثالررث مررن إدمرراج جميررع األف رراد فرري شررراق
المشرراركة السياسررية ،ولهررذا فررأن أحرردى الخصررائو المميرزن لهررذا الشيررام تشحصررر فرري شقررو المشرراركة السياسررية
لألف رراد وضررعف مسررتوى الثقافررة السياسررية لررديهم ،وفرري كررل األح روال تتهيررأ اليررروف للصررطون الحاكمررة لط رررض
السيررن السياسية عل المجتمع في ياب الطاعلية الجماهيرية في ممارسة السياسة.
وعليه ،مثل عدم االستقرار في العراق حالة تبدو مستدامة كوشها متصلة بأرث تاريخي من الحكم
الطئو األمر الذ

جعل من مسألة القبول باآلخر تبدو معضلة أو أزمة ،وقد تجذرق هذه الثقافة ثقافة
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االقصاء من الحكمق لطتراق رويلة والسيما خالل الشيام السابق األمر الذ
السلرة تبدو

ير مقبولة ومرفوضة البتة وأعر

جعل من مسألة التشارك في

إلشرباق أيضاى بحقيقة أن شيام الحكم ذو رابع

إوليجارشيق.
ولعل هذه الحقائق توضح بما ال يدعم مجاالى للشك أشه في يل شيام حزب البعثق عاشي كالى من
الشيعة واألكراد من التهميش بسبب من اإلقصاء السياسي ،فلم يكن لكال االلمجموعتين أ

تمثيل يذكر في

المؤسساق السياسية وبما يشسجم مع حجمهم الديمو رافي ،وعل العموم خضعق آلياق ومساحاق المشاركة
السياسية واالق تصادية واإلجتماعية لشيام دولة شمولية ،بحيث أن إدعاءاق الوحدن الورشية سرعان ما تحرمق
في العام  1221إثر اإلشتطاضاق التي حصلق في الشمال والجشوب ،5ومن المؤكد أن التغيير السياسي الذ
حدث وفق أجشدن أميركية وليب داخلية قد أحدث اشقالباى في الكثير من الموازين التي كاشق قائمة عليها
السياسة الداخلية او الشيام السياسي العراقي ولعقود رويلة ،فهو لم يحرم االحتكار السياسي للسلرة من قبل
شخبة معيشة بقدر ما عمل عل إدخال العبين جدد إل داخل العملية السياسية.
ولكررن يبرردو إن الررذ جعررل التعدديررة اإلثشيررة والسياسررية فرري العرراق تتحررول إلر أزمررة بشيويررة فرري هيكليررة
الشيررام السياسرري هررو شمررر التعرراري معهررا ،فبرردالى مررن أن تسررتشد إلر إرررار تشررا مي وقواعررد مقبولررة للعبررة ،قامررق
عل مباران صطريةق تلغي اآلخر وال تقبرل برأ مشررق تروافقي ،بحيرث تحولرق هرذه التعدديرة اإلثشيرة إلر محطرز
لص رراق شررامل ال سرريما عشرردما إرتبرررق بالشررعور بر ر الميلومية التأريخيررةق مررن بعررض األر رراف فيمررا إرتبرررق
بشرركاوى اقتصررادية وشررعور بررالتهميش مررن قبررل أررراف أخرررى ،وهررو مررا يعشرري إن للتعدديررة االجتماعيررة والثقافيررة
المرتبرة بالهوية تأثي اىر أعمق في العادن من حيث القدرن عل التعبئة االجتماعية ،السريما فري المجتمعراق التري
لم تستكمل بعد مشروق بشاء األمة أو الدولة القومية بمطهومها الحداثي ،وبالتالي فان اشعكاساتها السياسية تكون
أوضح واشمل رالما إشها تتحطز من خالل ما يعرف باالشتماءاق األولية.
ولعررل المرحلررة االشتقاليررة الترري تهرريء المجتمعرراق لالشتقررال ال ر الديمقراريررة الشاضررجة هرري مررا اصرررلح
عل ر تسررميتها بالديمقراريررة التوافقيررة وقررد تكررون هررذه االخي ررن مجرررد محرررة لالشتقررال ال ر ديمقراريررة االسررتحقاق
االشتخابي وقد تستمر كالية الدارن السلرة بين الطئاق االجتماعية المختلطة.
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والديمقراريرة التوافقيرة مرن شاحيررة المطهروم يمكرن تعريطهررا مرن خرالل التعررض الر أربعرة عشاصرر تشركل
مضررموشها المطرراهيمي والتربيقرري وهررذه العشاصررر هرري :الحكررم مررن خررالل ائررتالف واسررع مررن الزعمرراء السياسرريين
يمثلررون كافررة الطئرراق والقوميرراق فرري المجتمررع التقليررد ومررن الممكررن ان يتخررذ هررذا العشصررر ميرراهر عرردن مثررل
حكومة ائتالفيرة موسرعة فري الشيرام البرلمراشي ،مجلرب موسرع او لجشرة موسرعة ذاق ويرائف استشرارية هامرة او
ائتالف واسع للرئيب وسواه من كبار اصحاب المشاصب العليا في الشيام الرئاسي.
أما العشاصر الثالثة األخرى في الديمقرارية التوافقية فهي الطيتو المتبادل أو حكم األ لبية المت ارضرية،
وهذا الطيتو يستعمل كحماية اضافية لمصالح االقلياق الحيوية والعشصر الثالث هو اعتماد الشسبية كمعيرار فري
تحقيق التمثيل السياسي والتعييشاق في مجال الخدمة المدشية وتخصيو األموال العامة ،والعشصر االخيرر هرو
درجة عالية من االستقالل لكل قراق في ادارن شؤوشه الذاتية .2
وقد شير الكثير من العلماء والمختصين ال الديمقراريرة التوافقيرة باعتبارهرا الحرل لبلردان العرالم الثالرث
التي تمر في مرحلة اشتقالية من شيام دكتاتور ال شيام تعدد خصوصراى المجتمعراق التري تشرهد تشوعراى اثشيراى
وديشياى ولغوياى ،بل األكثر من ذلرك ان بلردان اوروبيرة ذاق تعدديرة اجتماعيرة اعتمردق هرذه الديمقراريرة فري ادارن
السلرة مثل بلجيكيا وسويس ار وهولشدا.
فمن المتطق عليه ،أشه رالما كان هشاك تعدد داخل مجتمع يحتو عل

قدر من التشوق اإلثشي

والثقافي ،تكون هشاك إمكاشية للصراق ،وتواجه الدولة أزمة إشدماج ،وروال التاريخ شهدشا عدن اشواق من
المخارج في التعامل مع هذه األزمة : 7
المخرج األول ،يتمثل في هيمشة مجموعة أثشية أو ديشية أو قومية أو أيديولوجية عل بقية المجموعاق
بالقون واإلر ام وهو ما يخلق صراعاق مكبوتة ويهمش العديد من الطئاق ويسمح عشد تراخي سيررن المجموعة
المهيمشة عل

أدواق القمع باشدالق الصراق الشامل بين المجموعاق المختلطة من اجل إعادن توزيع القون

والسلرة حالة الحرب األهلية في لبشان ويو سالفيا ورواشدا وشيجيريا وأيضاى العراقق.

 - 5شاكر االنباري  ،الديمقراطية التوافقية :مفهومها ونماذجها ،معهد الدراسات االستراتيجية ،الطبعة األولى ،بغداد،2002 ،
ص .5
 - 6راجع في هذا الصدد:
آرنت ليبهارت ،الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ،ترجمة :حسني زينة ،معهد الدراسات اإلستراتيجية ،بغداد – بيروت،
.0221
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أما المخرج الثاني ،فقد تمثل تاريخيا باللجوء إل التوزيع اإلسترضائي للسلراق واالمتيازاق بما يحول
دون هيمشة مجموعة بعيشها وتهميش مجموعة أو مجموعاق أخرى ،وهذه العملية تحصل عادن بشكل تدريجي
وبما يساعد عل ترسيخ حالة من التعايش من شأشها أن تكرب الوحدن الداخلية وتعمق الشعور بالمشاركة،
بالربع ،شجحق المجتمعاق التي سلكق مبك ار الرريق الثاشي في كسب زمن رويل من السالم والبشاء وبالتالي
في ترسيخ حالة التعايش ،ومثل هذا الشجاح ال يمكن ضماشه بدون إتباق اآللياق الديمقرارية في إدارن المجتمع
والتعاري مع التعددية حاالق سويس ار وكشدا وماليزيا وبلجيكاق.
والمخرج الثالث ،هو اعتماد الشيام االتحاد بما يعشيه من توزيع السلراق والصالحياق بين المركز
واالقاليم كأحد الحلول للحيلولة دون استئثار ف ئة معيشة بموارد وامتيازاق الدولة ،اذ يتم توزيع هذه الموارد عل
اساب مكاشي.

ثانياً :االستقرار السياسي  ...إشكالية الفهم والتحليل.
من المعلوم ان ا لب دول العالم الثالث التي تمكشق من تحقيق االستقالل السياسي ،ياهرياى ،لم
تتمكن ضمن السياق ذاته من الوصول ال

درجة مقبولة من االستقرار السياسي الذ

يعد الدعامة الرئيسة

لتحقيق التشمية التي يلق ولعقود رويلة الشغل الشا ل ال لب اشيمة الحكم في العالم الثالث او ما باق
يعرف بالعالم الشامي ومن ثم بعالم الجشوب ،واألكثر من ذلك بدا أن هذه الدول ولجق فعالى ال مرحلة جديدن
بعد المرحلة الكولشيالية في العقد الخامب من القرن العشرين ،مرحلة استشرق فيها مالمح ومياهر االشقسام
االجتماعي الذ

تحول فيما بعد ال

اشقسام سياسي أو بالعكب ،أ

ان االشقسام السياسي عمد ال

تغذية

وتعميق فجواق االشقسام االجتماعي بحيث عجزق من خالله هذه الدول عن تعميق مطهوم الوحدن الورشية
التي يبدو أشها تراجعق واشحسرق لصالح شزعاق قبلية أو اثشية او اجتماعية ال سيما وأن ا لب دول العالم
الثالث تزخر بتشوق اجتماعي تحول في كثير من األوقاق ال قشابل موقوتة يمكن ان تشطجر في أ لحية.
وتعد ياهرن عدم اإلستقرار السياسي من اليواهر الحديثة في دراسة العلوم السياسية عل إعتبار أشها
لم تأخذ حيزها من اإلهتمام بشكل أكاديمي إال بعد الشصف الثاشي من القرن العشرين حيث يهرق الدول
الحديثة اإلستقالل في العالم الشامي ويهرق معها في الوقق ذاته إشكاالق وأزماق عدم اإلستقرار السياسي
بسبب من جملة م ن العوامل التي ترد إل ربيعة التكوين الثقافي واإلجتماعي لهذه الدول ،أضف إل ذلك أن
9

بعض الدول التي تتميز بدرجة أقل من التشوق السوسيو -ثقافيق أخذق تعاشي أيضاى من مياهر عدم
اإلستقرار السياسي وهي في رور اإلشتقال من المجتمع التقليد إل المجتمع الحديث و المعصرنق.
ومما الشك فيه أن عدم االستقرارق في اليواهر االجتماعية بشكل عام ومجرد يعبر عن ياب
الثباق في خصائو وصطاق هذه الياهرن ،بحيث أن الياهرن تكتسب صطاق جديدن وتطقد بعضها وهو ما
يعري االشرباق بإستم اررية التحول والتغيير من حالة ال اخرى خالل فتراق زمشية قد ترول أو تقصر تبعاى
للعوامل المسببة لياهرن عدم االستقرار ،وعدم االستقرار كياهرن مجتمعية يمكن ان يقسم ال عدن أشواق :مثل
عدم االستقرار السياسي ،عدم االستقرار االقتصاد ... ،الخ ،وعل الر م من أن لكل حالة مسبباتها وعواملها
الطاعلة اال ان أكثر من عامل يمكن ان يوجد في أكثر من شوق ،كذلك من الشادر في بعض األحيان أن يوجد
شوق واحد من عدم اإلستقرار ألشه الباى ما يؤد

وجود أحدهما ال التأثير في إشدالق األخر فعدم االستقرار

االقتصا يولد عدم استقرار اجتماعي وهكذا.
وبقدر تعلق االمر بياهرن عدم االستقرار السياسي فهي تعبير عن التبدل المستمر او ياب الثباق
في االرار المؤسساتي للدولة أو الشيام السياسي و/أو ياب الثباق في مشيومة السلم االجتماعي ،اال ان
التبدل المستمر قد يكون حالة مرضية وايجابية لكثير من اليواهر االجتماعية وبالتالي اليمكن ان شطهم عدم
االستقرار بشكل تجريد عل اشه وبشكل دائم اشعكاب للتغيير المستمر أو التحوالق بقدر ما يعبر عن تغيراق
ير مشتيمة في ربيعة الشيام السياسي وبما يؤد ال استبدال مؤسساق سياسية بأخرى تحل محلها و البا
ما تكون هذه التغييراق تجر بصورن عشيطة وتحدث شتيجة وجود رفض عام او جزئي لربيعة المؤسساق
القائ مة والشسق الذ

تعمل وفقه هذه المؤسساق مع توافر الر بة الستبداله بشسق اخر ،ويتم التعبير عن هذا

الرفض باساليب عشيطة وليسق ضمن االلياق المتطق عليها الدارن الصراق االجتماعي.
ومثلما ذكرشا ان عدم االستقرار عل

أشواق ،وعشدما شتحدث عن حدوث عدم استقرار سياسي فأششا

شعشي أن ثمة خلل أصاب عمل الشيام السياسي وبدأ يعرضه لصدماق أو تغييراق ربما تكون متوقعة أو ير
متوقعة وبما يعري شتائج سلبية عل أفراد هذا الشيام المرتبرين به بويائف عدن ،وبعبارن أخرى ،فإن عدم
االستقرار هو تعبير عن الخلل في سير عمل الشيام بشكل متسق ومقبول من قبل أ لب أفراد المجتمع،
ويمكن القول ان أشواق عدم االستقرار تتحدد حسب اشواق االشيمة الموجودن في المجتمع البشر  ،فهشاك شيام
سياسي ،شيام اقتصاد  ،شيام اجتماعي وحت شيام قيمي – فكر  ،فعل سبيل المثال عشدما شأخذ بشير
اإلعتبار الشيام االقتصاد

شجد أن هذا الشيام مكون من مجموعة مترابرة من الوحداق التي تؤد

عمالى

اقتصادياى كأن يكون في صورن صشاعة سلعة أو تقديم خدمة أو اشتاج سلع ذائية ويحكم العالقة بين هذه
10

الوحداق مجموعة من القواشين التي تشيمها سياسة تسع ال تحقيق مشافع المرتبرين بهذا الشيام االقتصاد
سواء كاشوا مش تجين أو مستهلكين ،وبالتالي فان عدم االستقرار االقتصاد هو حدوث خلل في سير عمل هذا
الشيام بشكل متسق ومقبول وبما يؤد ال تقلباق مستمرن في حجم االشتاج ومقدار الدخل ومستوى االسعار،
بحيث أن أروار الدورن االقتصادية من ركود ،كساد ،إشتعاش ومن ثم تضخمق تعبر عن اختالل في الحيان

االقتصادية يششأ عشها مصاعب وشتائج سلبية تشعكب عل المرتبرين بهذا الشيام االقتصاد .0
وفي معرض تكوين ارار مطاهيمي لما يعشيه عدم االستقرار السياسي ،تقتضي الضرورن التعرض
للتعريطاق المختلطة التي حاولق أن تقدم رؤية شيرية وعملية لهذه الياهرن وان اختلطق المعالجاق حسب
المشرلقاق الطكرية ،إذ يعرف ميرسون Merrison -ق عدم االستقرار السياسي باشه " الحالة التي لم يعد فيها
الصراق االجتماعي مشيماى بصورن مشاسبة بواسرة الياق مؤسساتية متكاملة للشيام االجتماعي مما يؤد ال
8

اشحسار سريع ومتررف في بشية العالقاق االجتماعية " .
فيما يرى داف Duff -ق ان عدم االستقرار السياسي يشير ال " الربيعة المتغيرن للشيام الدستور
وكثرن التحدياق التي يواجهها حيشما يطتقد الشيام السياسي للشرعية والطاعلية واالشتيام عل التعاقب مما يعكب
عدم امتالكه ال القون وال القدرن لمواجهة المترلباق والحاجاق للمجتمع فضال عن المروشة في التكيف لليروف
9

المتغيرن " .
أما جوشسون Johnson -ق فيرى " أن عدم االستقرار السياسي يحصل عشدما تكون المؤسساق
السياسية في مجتمع معين ير فاعلة في تلبية مراليب الجماهير او االستجابة المالهم مما يطضي ال حالة
من الشطور السياسي بدرجاق مختلطة من الشدن " ،وتبعا لذلك يعرف Johnsonق عدم االستقرار السياسي باشه
" حالة من الشزاق بين الحكوماق والجماعاق التي تمثل قوى اجتماعية مشافسة لها ،و الباى ما يكون التعبير عن
هذا الشزاق من خالل اعمال العشف العلشية كداللة عل التررف السياسي من اجل زعزعة الوضع القائم ".
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وضمن السياق ذاته يعرف كيرCurr -ق ان عدم االستقرار السياسي هو " وضع مرادف للعشف
السياسي ،والشيام السياسي ير المستقر هو ذلك الشيام الذ

يطتقد السلم وراعة القاشون والذ

تحدث فيه

التغييراق السياسية واالجتماعية وتتم عملية اتخاذ ا
القرراق ليب وفقاى الجراءاق مؤسسية دستورية بل تبعاى
إلعمال العشف الجماعي" ،ويصف Currق عدم االستقرار السياسي بأشه عشف موجه من قبل األفراد بإتجاه
الشيام السياسي.

11

وأيضاى ،يعرف إكرام عبد القادر بدر الدينق عدم االستقرار السياسي بأشه " حالة من التغيير السريع
ير المشضبر أو المحكوم تتسم بتزايد العشف السياسي وتشاقو الشرعية واالشخطاض في قدراق الشيام"

19

،

ولعله من خالل استعراض هذه التعريطاق يمكن القول أن أ لبها يشحو باتجاه تكوين فكرن أن العشف او عدم
االستقرار السياسي كياهرن اجتماعية يمكن ان يشخو شيرياى عل اشه ياب القدرن للشيام عل االستجابة او
التكيف مع التغييراق السياسية ،واجراءياى هو اللجوء ال االستخدام المتزايد للعشف السياسي وعدم لجوء بعض
القوى والجماعاق ال

االساليب الدستورية في حل الصراق االجتماعي القائم وعجز الشيام السياسي عن

االستجابة للمرالب الوافدن اليه والشابعة من داخل البيئة الداخلية للشيام أو من البيئة الخارجية له.
ولكن هل يمكن القول فعالى أن عدم االستقرار السياسي مصدره تشاقو الشرعية التي يطترض أن
يحض بها الشيام ،أم أشه مثلما تشير بعض التعريطاق التي تشزق باتجاه رد العشف – باعتباره مؤشر لعدم
االستقرار السياسي  -ال

فشل الشيام السياسي في االستجابة ال

الترلعاق الباز ة مما يدفع االفراد ال

التعبير عن هذا الحرمان بالعشف السياسي ؟ ،الشيء المتطق عليه أن أ لب مياهر عدم االستقرار السياسي
في العالم الشامي كاشق تتوالد بسبب أحد هذين المصدرين أو كليهما ،دون أن ششس

أن أدبياق التشمية

السياسية التي اعتمدق المشهج المقارن في دراسة العالم الثالث ركزق عل مجموعة أزماق اعتبرتها عوائق
ومعضالق تتسبب في شيوق ياهرن عدم االستقرار السياسي ،ومن هذه األزماق أزمة المشاركةق و أزمة
االشدماجق و أزمة التوزيعق فضالى عن أزمة الهوية ،وعليه عشدما يعمد الدارسين والمطكرين ال اعتبار مصادر
عدم االستقرار السياسي بأشها تعكب أزمة الشرعيةق و أزمة فاعليةق فأن الكثير من األزماق السابقة الذكر
ترتبر برريقة أو أخرى بهذين المصدرين ،فر أزمة الهوية واإلشدماجق هي امتداداق فرعية ألزمة الشرعيةق

- Ibid, p 312.
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و أزمة التوزيع والتداخلق أيضاى امتداد ألزمة الطاعليةق ،لذا استقر أر

ا لب الباحثين عل

أن الشرعية

والطاعليةق هي التي تحدد بشكل عام واقع وحالة الشيام السياسي ،ويمكن تشخيو األفكار الرئيسة التي دارق
حولها هذه التعريطاق باالتي:
 .1أن المؤشر الرئيب لعدم االستقرار السياسي هو وجود العشف كالية الدارن الصراق االجتماعي ،ويكون
وجوده مصاحباى للتغيراق التي تر أر عل بشية الشيام السياسي ،والشسق االتجاهي الغالب لهذا العشف
يكون موجهاى من األفراد باتجاه الشيام السياسي.
 .9أن فقدان الشيام السياسي للشرعية يكون مصد اىر لعدم االستقرار السياسي.
 .2فقدان الشيام السياسي للقدرن عل

تلبية ترلعاق الشعب يعد أيضاى مصد اىر رئيساى لعدم االستقرار

السياسي.
وعل

هذا األساب ،يمكن القول أن الدراساق تشحو باتجاه رد أسباب عدم االستقرار السياسي ال

عاملين رئيسين فقدان الشرعية وفقدان الطاعليةق ،ويتطرق من هذين العاملين مجموعة من العوامل التي تتبع
من حيث المحتوى السوسيو -فكر ق ال أحدهما ،فمثالى ضعف التماسك االجتماعي Social Cohesionق
شتيجة اختالل معادلة التوزيع السياسي للسلرة والشطوذ قد يكون أحد المسبباق لعدم االستقرار السياسي ،وهذا
العامل من حيث األصل يرد ال

العامل الرئيب فقدان الشرعيةق للشيام السياسي وأيضاى يرد ال

فقدان

الطاعليةق.
والمالحي عل هذه التعريطاق أشها تطترق عن بعض في مطاصل جزئية ،فليب بالضرورن أن كل عدم
استقرار سياسي يشترر أن يصاحبه عشف داخل المجتمع أو الشيام ،فالكثير من دول العالم الشامي وحت
ال متقدم تشهد درجاق مختلطة من عدم االستقرار السياسي قائم عل أساب تغييراق سريعة في شيام الو ازرن أو
عدم حصول اتطاق ما بين وجهاق شير الكتل البرلماشية دون أن يطضي هذا األمر ال توليد العشف كأمتداد
لعدم االستقرار ،فمثالى عاشق ايراليا فتراق من عدم االستقرار السياسي بسبب من اختالفاق سياسية بين
األحزاب الممثلة في البرلمان وهو ما سبب حالة من الشلل السياسي في مشيومة الحكم دون أن يكون
مصحوباى بالعشف أو أن يشعكب سلباى عل البشية االجتماعية للدولة ،وتجدر االشارن هشا أن بعض الكتاباق
تؤكد عل وجود عالقة ما بين الشيام االشتخابي القائم عل التمثيل الشسبي وما بين ضعف االستقرار السياسي
في البرلمان عل اعتبار أن هذا الشيام التمثيلي يؤد ال وجود عدد من الكتل السياسية المتشافرن عن بعض
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يزيد من احتماالق االختالف السياسي

األمر الذ

الحقيقة تحيلشا ال

12

مما يشجم عشه عدم استقرار وزار مستمر ،ولعل هذه

فكرن رئيسة هي أن عدم االستقرار السياسي كياهرن ليسق عل

شمر واحد ،بل تختلف

حسب ربيعة العوامل واليروف المسببة لها.
أن الطكرن الكامشة وراء هذا الواقع أشه ليب من المطترض أن تكون ياهرن عدم االستقرار السياسي
تتوافر عل

جميع العشاصر سابقة الذكر ،فمثالى Duffق تحدث عن فقدان الشيام السياسي للقدرن عل

االشتيام في التعاقب مما يؤد

ال تغييراق سريعة في قمة هرم الحكم بسبب من فقداشه للشرعية والطاعلية

عل تلبية المرالب ،و Johnsonق تحدث عن االستقرار باعتباره صراق عشيف بين السلرة ومشاوئيها شتيجة
فقدان الشيام السياسي للطاعلية ،أما Merrisonق فاعتبر العشف مؤشر لعدم االستقرار السياسي وأن هذا
العشف له اشعكاساق سلبية عل

البشية االجتماعية ،وهكذا شجد أمامشا مجموعة من الشماذج المختلطة لعدم

االستقرار السياسي ،وشود أن ششير هشا ال فكرن مهمة متعلقة بربيعة الشسق االتجاهي للعشف ،إذ اعتبر أ لب
الكتاب أن هذا الشسق موجه من الطرد ال الدولة كتعبير عن صراق بين السلرة والمجموعاق المشافسة لها
ولكن من الممكن أن يكون الشسق االتجاهي للعشف بين المجموعاق االجتماعية المختلطة أيضاى وهو ما يعبر
عشه بصراق الطرد مع الطرد وأوضح صور هذا الصراق هو ما يتجل في الحرب األهلية – Civil Warق،
وعل هذا األساب ال يبين لشا الشكل سابق الذكر وجود أشمار مختلطة من عدم االستقرار بل أيضاى يطصح بأن
عوامل عدن مسببة لعدم االستقرار السياسي من الممكن أن توجد في أحد األشمار دون االخر ،كذلك أن
المؤشراق Parametersق الدالة عل وجود عدم استقرار مثل العشفق بأشساقه االتجاهية المختلطة أو الشلل
الحكوميق أو الثورنق أو التمرد – Rebelق يمكن أن توجد في أحد األشمار دون االخر.
أن الطكرن التي يشبغي أن ال تغيب عن األذهان أن هشاك عوامل يمكن أن توجد في كل مجتمع ودولة
وهذه العوامل يمكن أن يأخذ ترورها التدريجي شسقين مختلطين ،فهي إما تترور سلباى أو إيجاباى إعتماداى عل
مقدرن الشيام السياسي وربيعة الموارد المتاحة ،وسوف شأتي عل ذكر هذه العوامل في معرض الحديث عن
فواعل عدم االستقرار السياسي ،وفي حال ترورق هذه العوامل الطواعل –Driversق ايجاباى فأشها تطضي وال
شك ال

ترسيخ حالة االستقرار السياسي ،أما أن ترورق سلباى فأن األمر يشعكب بذاق الصورن عل

حالة

الشيام السياسي من حيث شيوق ياهرن عدم االستقرار فيه ،وهو ما يعشي أن األمر يتوقف بشكل كبير عل
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قدرن الشيام السياسي في توييف الموارد المتاحة من أجل تجشب اشتشار مياهر الغضب أو عدم الرضا
االجتماعي من المؤسساق السياسية القائمة والشسق الذ

تعمل فيه ،دون أن ششس

تأثير البيئة الخارجية

للشيام التي الباى ما يكون لها دور فاعل في التأثير سلباى أو إيجاباى في حالة الشيام السياسي .وبعبارن أخرى،
يوجد في كل شيام سياسي متغيراق تثير االستقرار مثل مستوى الكطاءن االقتصادية ،مستوى التماسك والتالحم
االجتماعي ،شوعية التشييم السياسي وما يرتبر به من أشمار توزيع السلرة والموارد ضمن المجموعاق المكوشة
للمجتمع  ،وعليه فأن إشحرار هذه المتغيراق سيحولها ال

الحالة السلبية أ

متغيراق مسببة لحالة عدم

االستقرار السياسي ،بحيث أن وضع الشيام السياسي يكون محصلة للصراق بين الحالة االيجابية والحالة
السلبية لهذه المتغيراق وأيهما يتغلب عل االخر وشتيجة الصراق هي التي تحدد حالة الشيام السياسي بشكل
عام.
ولكن ثمة فكرن يشبغي أن تذكر هشا ،صحيح أن عدم االستقرار السياسي في حال وجوده الباى ما
يعكب حالة من عدم الرضا عن الشيام بسبب من فقداشه للشرعية أو الطاعلية أو كليهما معاى ،إال أشه من
الممكن أن تتواجد حالة عدم الرضا هذه في مجتمع ما بسبب من الترور السلبي للعوامل المؤثرن في حالة
الشيام السياسي ولكن دون أن يصاحبها عدم استقرار سياسي ،أو بكلمة أخرى أن استقرار الشيام السياسي في
مجتمع – السيما في تجارب العالم الثالث  -ال يعبر بالضرورن عن وجود خاصيتي الشرعية والطاعلية حت
وأن كان مستم اىر ،أل ن قدرن األشيمة عل االستمرار ترتبر في أحيان كثيرن بعدد اخر من العوامل الداخلية مثل
قون األدان القمعية للدولة ،ياب البديل السياسي ،شقو القدرن عل الطعل السياسي من جاشب مختلف القوى
السياسية والمجتمعية و ياب الثقافة السياسية الداعمة لطكرن التغيير السياسي أو ضعطهاق دون أن ششس وجود
عوامل خارجية قد تعري هذا الشيام القدرن عل االستمرار ،إال أشه في كل األحوال الباى ما تكون حالة عدم
الرضا االجتماعي بمثابة تهديد كامن لقدرن الشيام عل االستمرار في المستقبل بمجرد توفر اليروف الداخلية
أو الخارجية المواتية للتغيير السياسي ،ولشا في األشموذج العراقي خير مثال.

ثالثاً :انعكاسات مبدأ التوزيع االسترضائي للسلطات على االستقرار السياسي في العراق.
من المؤكد أن الديمقرارية التوافقية أو التوزيع االسترضائي للسلراق له آثار أو اشعكاساق مباشرن
و ير مباشره عل االستقرار السياسي في ا

بلد يعتمدها كأشموذج للحكم وفي العراق الذ
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اعتمدها كالية

جديدن من اجل تحقيق التحول شحو الديمقرارية كان لهذه االلية اشعكاساق شت ألسباب متعددن مشها ما هو
متعلق بالعراق كبلد متعدد القومياق والمذاهب ومشها ما هو متعلق بالطهم السياسي للقادن لهذا المطهوم وكيطية
تربيقه ،ومما ال شك فيه إن أ

شيام حكم أو شيام معتمد لتوزيع السلراق وادارن البالد ال يسلم من بعض

الثغراق والهطواق إال اشه من الممكن تجاوزها بمرور الزمن ومن خالل الممارسة التربيقية.
وأيضآ إن خصوصية الحالة العراقية فرضق التجاوز عل الدستور تحق مبرر الديمقرارية التوافقية،
إذ باق يشير للدستور فيما يتعلق بشصوصه الدالة عل الية الحكم عل أشها ال تكطي لتحقيق االستقرار بل قد
تؤد

إل

عكب ذلك وان العرف السياسي المتعلق بتوزيع المشاصب والمسؤولياق والصالحياق هو األكثر

ضماشاى في توفير االستقرار السياسي وحت

األمشي ،وهذه هي اإلشكالية التي فرضتها التجربة العراقية في

التحول شحو الممارسة السياسية الديمقرارية.
بيد أن التمسك بمبدأ التوزيع االسترضائي للسلراق كمخرج للحيلولة دون الوقوق في األزماق المتعددن
من خالل إش ارك الجميع في السلرة شتيجة عدم شضج التجربة الديمقرارية التي يطترض أن تقوم عل مبدأ
االستحقاق االشتخابي أدى بدوره إل يهور العديد من األزماق التي أثرق عل االستقرار السياسي وامتداداته
االجتماعية.
ومن هذه األزماق التي هي اشعكاساق لمبدأ التوزيع االسترضائي للسلراق يمكن أن شذكر:

 .1محدودية فى قدرة النظام السياسي على الفعل .
ولعل هذه الحقيقة تعد ذاق اثر سلبي عل الشيام السياسي ،إذ أن الديمقرارية التوافقية عل الر م من
أن الهدف الكامن ورائها هو حل إشكالية السرة اال أشها أدق بدورها إل زيادن الخالفاق بين الكتل السياسية
وهو ما أسهم في تعزيز حالة الال إستقرارق السياسي في العراق،وهو ما تأثر بدوره بواقع التدهور األمشي،اذ
عمال كال المتغيرين عل تغذية بعضهما لألخر في صورن من الترابر الجدلي ،وتبدو هذه شتيجة مشرقية إذ
علمشا أن عدم االستقرار السياسي في أحد أوجهه هو اشعدام فاعلية الشيام.
وعليه حت

وان حافي الشيام شكلياى عل حالة عدم التغيير الحكوميق اال ان عدم قدرن الشيام عل

العمل في يل بيئة مواتية له يمثل عامالى محط اىز لشيوق حالة عدم االستقرار السياسي ،ويبدو أن هذا الشلل قد
رافق تشكيل الشيام السياسي الجديد مشذ البداية ،فمشذ شقل السيادن في  98حزيران  ،9005أخذق األرراف
السياسية المختلطة تتشافب فيما بيشها من أجل إعادن توزيع الموارد اإلقتصادية – اإلجتماعية وعل
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أدواق

السلرة السياسية ،ويبدو بما ال يدق مجاالى للشك أن الصراق السياسي الحكومي عكب وجود مساعي متشاقضة
متعاكسة في اإلتجاه :مساعي إلزالة الحيف واستعادن إمتيازاق وحقوق كاشق معدومة وبالمقابل هشاك مساعي
إلستعادن السلرة والشطوذ.15
ولعل الطكرن التي ال يمكن استبعادها تحق أ

مبرر ،ان تشكيل هذه الو ازرن أخذ رابع المحاصصة

الرائطية بين القوى التي إرتضق بذلك ،وهو ما جعل من مشكلة الرائطيةق تصبح واضحة في عمل و ازراق
ومؤسساق الدولة العراقية ،اذ كثير من الو ازراق إصربغق بصبغة الرائطة التي تولتها حت أن التغييراق في
المشاصب العليا جرق وفق هذا السياق ،وان قيام حكومة عل أساب التوازن الرائطي جعلها تعاشي من مشاكل
ترال كطائتها وتهددها بالجمود والتراخي ،ولعل أوضح دليل عل
الكياشاق المشتركة عل

ذلك ،أشه مشذ تشكيل الحكومة إعتادق

التهديد باالشسحاب أو تعليق المشاركة في االجتماعاق الو ازرية ،فطي  92حزيران

 9000علقق جبهة التوافق عضويتها في الحكومة إحتجاجاى عل عدم تعليق اإلجراءاق القاشوشية بحق وزير
الثقافة أسعد الهاشميق ،وفي  92تموز  9000هددق الجبهة بسحب وز ارئها خالل فترن إسبوق إذا لم تيهر
الحكومة مؤشراق ايجابية عل تشطيذ المرالب المتطق عليها بين الكتل السياسية ،وكاشق قبل ذلك قد قارعق
اجتماعاق مجلب الشواب إثر األزمة التي أثيرق حول رئاسة محمود المشهداشي لمجلب الشواب ورفض كتلة
االئتالف لرئاسته ،وفي اب اعلشق الجبهة اشسحابها من الحكومة ،وفي  10اب اعلشق القائمة العراقية التي
يرأسها اياد عالو ق تعليق مشاركة وزرائها في اجتماعاق الحكومة عل أن يبق كل وزير مستم اىر في إدارن
و ازرته ،وقد رفضوا بعض الوزراء القرار واستمروا في حضور اجتماعاق الحكومة ،وخالل ذلك ششبق خالفاق
دا خل كتلة االئتالف العراقي شطسه اشتهق باشسحاب التيار الصدر وحزب الطضيلة االسالمي من الكتلة ،كما
أن وزراء التيار الصدر قدموا استقالتهم احتجاجاى عل االعتقاالق التي رالق بعض عشاصر التيار.12
ومما ال شك فيه أن هذه الخالفاق قد أدق ال عرقلة عمل الحكومة ،بل اشها أصابتها بالشلل بحيث ان
الكثير من التشريعاق البرلماشية لم يتم إشجازها في الوقق المحدد ،ولعل الشتيجة األكبر التي فرضتها الصيغة
التوافقية في شل قدرن الشيام السياسي عل الطعل اشه مشذ اشتهاء االشتخاباق البرلماشية التي جرق في  0اذار
من عام  9010لم تتمكن القوى السياسية المختلطة من االتطاق عل مرشح معين لرئاسة الوزراء والجمهورية
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اال بعد مرور أكثر من  8شهور وهو ان دل عل شيء فاشما يدل ان هذه الصيغة الرضائية اشما تطضي
بالشيام ال تعريل أعماله وشل قدراته في أكثر من جاشب.

 .0األزمات االقتصادية وأثارها على التنمية.
ال يمكررن إهمررال دور العامررل اإلقتصرراد سررلبياى فرري إشرراعة ميرراهر العشررف وعرردم اإلسررتقرار السياسرري،
فغالبراى مررا يررؤد عرردم اإلسررتقرار اإلقتصرراد الر شرريوق حالررة مررن التررذمر والررفض لربيعررة الحكومررة القائمررة ممررا
يولررد عرردم إسررتقرار سياسرري ،وفرري شطررب الوقررق يعمررل هررذا األخيررر عل ر تغذيررة عرردم اإلسررتقرار اإلقتصرراد مررن
خالل تراجع عملية الشمو والتشمية ،وقد كشف هبز – Hibbsق عن وجود إرتبار وثيق ما بين إرتطاق معدالق
الشاتج الورشي اإلجمالي والت ارجرع فري وتيررن العشرف السياسري ،وكرذلك إشتهر كرل مرن فالشيغران – Flaniganق
و فو يلم رران –Fogelmanق إلر ر شت ررئج مش ررابهة ف رري د ارس رراتهم ع ررن التشمي ررة واإلس ررتقرار اإلقتص رراد  ،17ويمي ررل
الكثي ررر م ررن المختص ررين بالتشمي ررة سر رواء ف رري جاشبه ررا السياس رري أو اإلقتص رراد وعالقته ررا بي رراهرن العش ررف وع رردم
اإلستقرار السياسي إل التأكيد عل فكرن أن أ شيام سياسي يواجره موجرة مرن الترلعراق والمرالرب شابعرة مرن
المجتمع ،وعليه يسع ال الحطاي عل بقائه من خالل بلوغ شقرة التوازن المقبولة ما بين قدراته وقابلياته وما
بين هذه الترلعراق ،بحيرث أن إخطاقره فري الوصرول إلر شقررة التروازن هرذه يؤشرر إحتمرال إشردالق ميراهر لعردم
اإلستقرار السياسي ،فعل سبيل المثال ،شجد أن clarckق يررى إن مطهروم عردم االسرتق ارر السياسري يشرير الر
أشه وضع يشجم عن متغيرين اساسيين :األول ،مستوى الضغور السرايكولوجية التري ترشجم عرن عمليراق التررور
السياسي والمتغير الثاشي ،يشرمل االليراق المسرتخدمة مرن قبرل صراشعي القررار إليجراد الحلرول لهرذه الضرغور،10
والمقصود بالضغور السايكولوجية هي الترلعاق والمرالب التي يسع المجتمع ال أن تستجيب الحكومرة لهرا
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 -عثمان سراج الدين فتح الرحمن ،نحو ضمان المشاركة الشعبية في التنمية ،المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة

العربية ،بيروت ،العدد ( )313السنة الثالثون ،أيلول  ،0221ص  .11وأيضاً أنظر:
منير الحمش ،مقاربة الواقع العربي في ضوء العالقة بين التنمية واإلستقرار ،المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،العدد ( ،)323تموز  ،0222ص ص .02 – 03

- Robert Clarck, Development and instability: political change in non-western world, Pryden

17

press Inc, U.S.A, 1979. P 15.

18

بحيث أن فشل الحكومة في الرد عل هذه المرالب من خالل عدم تشسيق اآلليراق الضررورية يرؤد حتمراى الر
تأشير مياهر الخلل في الشيام األمر الذ يتسبب بحالة عدم أستقرار سياسي.
وقد تزامشق المشكلة اإلقتصادية في العراق بعد التغيير ،بمعش

ياب التخرير الواضح لحل مشكلة

البرالة وتوفير فرو عمل واحداث تشمية حقيقية من خالل توييف عائداق الشطر بسبب الخالفاق السياسية،
تزامشق مع تطاقم مشكلة األمن مما أضعف قدرن الحكومة في إمتصاو الترلعاق الباز ة وارساء اإلستقرار،
وهو ما حدا بالعديد من الطئاق اإلجتماعية إل التورر في مياهر العشف واإلرهاب.
وقد كان لربيعة السماق الخاصة التي يتميز بها اإلقتصاد العراقي وعدم بذل الجهود الكافية إلعادن
هيكلة اإلقتصاد وفق خرر مشرقية دو اىر في مضاعطة السلبياق الشاجمة عن المشكلة اإلقتصادية ،فطضالى عن
هيمشة القر اق الشطري في توليد الشاتج القومي والتضخم الحاد في الجهاز الحكومي وعدم وجود قراعاق
مشتجة إقتصادياى ،ترتطع شسبة البرالة بين الشباب لتصل إل
تسهم في تعميق العشف كوشها مرتبرة باألمن اإلقتصاد

%20ق ،18وتعد مشكلة البرالة ياهرن سلبية
للطرد الذ

يقوم عل ركيزتين أسايتين هما :أمن

العمل وأمن الدخل ،بما يعكسه ذلك من سالمة الطرد من التهديداق المطاجئة وهو الهدف األساب الذ يسع
إل تحقيقه األمن البشر بإعتباره موجهاى لحماية الطرد والحطاي عل إستق ارره اإلجتماعي من جهة واإلستقرار
السياسي للبلد من جهة أخرى ،12ويوضح الجدول رقم

ق أعداد العارلين عن العمل في العراق لسشواق

مختارن مع مقارشتهم بمجموق القوى العاملة لكل سشة.90

02
02

ق

السشة

أعداد العارلين بالماليينق

مجموق القوى العاملة بالماليينق

شسبة البرالة

1

1280

1.8

5.1

%52

9

1220

9.9

2.8

%20

2

1222

9.2

7.9

%57

 دراسة منشورة لوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي العراقية ،بغداد ،0222 ،ص .2 -برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية لعام  ،0221مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،0221 ،

ص .03
02

 -عبد الجبار ع بود الحلفي ،البطالة في العراق مع إشارة خاصة الى بطالة الشباب ،مجلة بحوث إقتصادية عربية ،مركز

دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،العددان ( )11 – 31صيف – خريف  ،0222ص .022
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5

9000

2.1

7.8

%52

2

9005

2.2

0.0

%22

7

9007

5.0

8.1

%52

جدول رقم ( )3أعداد العاطلين ومجموع القوى العاملة لسنوات مختارة

ومن خالل الجدول السابق يمكن أن شتبين أن شسبة العارلين عن العمل من مجموق القوى العاملة
تعرضق ال تغييراق عدن ،فخالل عقد التسعيشياق وتحديداى خالل فترن العقوباق اإلقتصادية بلغق هذه الشسبة
عدداى يتراوح ما بين 58 – 52ق بالمائة في يل وجود ما يزيد عن 2ق مليون عارل عن العمل من مجموق
أكثر من 7ق ماليين شخو يمثلون مجموق القوى العاملة ،وعل الر م من أن التغيير السياسي في 9002
حمل تباشير إشقالب إقتصاد إال أششا شجد أشه وخالل عام  9005بلغق شسبة العارلين عن العمل ما مقداره
22ق بالمائة ،ومن دون شك أن وجود هذه الشريحة الضخمة من العارلين عن العمل يطضي بأعداد كبيرن
مشهم ال

البحث عن مجاالق عمل ير مشروعة لسد إحتياجاتهم مثل مجاالق الجريمة العادية ،الجريمة

المشيمة واألخرر التورر في أعمال العشف واإلرهاب.
وفضالى عن البرالة ،شجد أن وقوق أعداد هائلة من السكان تحق خر الطقر يعد مؤشر خرير عل
سالمة األمن البشر ومن ضمشه األمن اإلقتصاد لهؤالء واشعكاساته الحتمية عل األمن السياسي للمجتمع،
إذ يوجد ما يقدر بر 15 – 19ق مليون شخو ال يتجاوز دخلهم الشهر

50ق دوالر ،وتتراوح معدالق الطقر

ما بين 20 – 50ق بالمائة من السكان ،بل أن 20ق بالمائة مشهم هم تحق خر الطقر حسب تصريح رئيب
اللجشة اإلقتصادية في مجلب الشواب ،91ومن المؤكد أن البرالة هي الحاضشة الربيعية للجريمة بحيث شالحي
أشه مشذ عام  9002إزدادق الجريمة في العراق بما تشمله من عملياق خرف وقتل واشتماء لتشييماق مسلحة
أو مجاميع إرهابية في سبيل الحصول عل المال ،ومن المؤكد ان معيم المشتمين إل هذه التشييماق هم من
الشباب في سن العمل.

 - 31صحيفة المنارة العراقية ،تصدر في البصرة 13 ،أيلول  ،3007ص .11
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ومما فاقم من أزمة البرالة ،الطساد اإلدار والمالي ،إذ إحتل العراق المرتبة الثالثة في الطساد عل مستوى
العالم في عام  9000بعد الصومال ومايشمار حسب تقرير مشيمة الشطافية الدولية

International

Transparencyق ،ويؤثر الطساد في تعميق فجون البرالة من خالل التالي:99
 .0يكون التعيين ليب عل أساب الكطاءن والشهادن بل عل أساب المحسوبية واإلشتماءاق الرائطية أو
الحزبية.
 .0تعريل البرامج اإلستثمارية بسبب من فساد بعض القائمين عليها وفساد المقاولين ،وتشغيل األحداث
بدالى ممن هم في سن العمل شي اىر لإلجور المتدشية لألحداث.
 .3ياب المتابعة للمشروعاق المقررن في المحافياق من قبل الحكومة المركزية ،إذ وصلق شسبة تشطيذ
المشروعاق إل أقل من %10ق تقريباى من مجموق المشروعاق في العام  9007حسب تصريحاق
وزير المالية ،مما يتسبب ذلك في إشعدام تشغيل العارلين عن العمل.
وقد حاولق الحكومة في عام  9000معالجة مشكلة البرالة من خالل برشامج الحماية اإلجتماعية
Social Securityق من خالل رصد 220ق مليون دوالر لهذا الغرض من الموازشة العامة للعام المذكور،92
إال أن الحماية اإلجتماعية ال يمكن أن تقدم خرواق كبيرن في حل المشكلة ألن البرشامج المذكور يعاشي أصالى
من مياهر فساد مالي وادار كبير ،ومما أسهم في تعقيد مشكلة البرالة إرتطاق معدل شمو عرض العمل من
القوى العاملة 19.7ق الذ

باق أعل

من معدل الشمو السكاشي 2.9ق بحيث أن سوق العمل في العراق

أخذق سشوياى تستقبل ما يقدر بر 900ق ألف شخو وفقاى لتصريح وزير التخرير والتعاون اإلشمائي.95

 .3انتشار الفساد االداري والمالي.
عل ا لر م من أششا إعتبرشا الطساد اإلدار والمالي أحد األسباب الرئيسة في تطاقم حدن عدم اإلستقرار
السياسي كوشه يؤد

إل تعريل التشمية وحرمان فئاق إجتماعية عدن من العمل ،إال أشه في ذاق الوقق يعد

 - 33عبد الجبار عبود الحلفي ،البطالة في العراق  ،...مصدر سبق ذكره ،ص .102
 - 32الموازنة الحكومية للعام  ،3007بغداد.
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 -مقابلة خاصة مع الدكتور مهدي الحافظ – وزير التخطيط والتعاون اإلنمائي السابق في صحيفة المنارة 02 :آب

 ،0221ص .00
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أحد مخرجاق عدم اإلستقرار السياسي الذ ترتد آثاره لتشعكب عل المدخالق مرن أخرى ليعمل عل تششير
دورن الطساد ،بمعش آخر ،أن تأثير الطساد في عدم اإلستقرار السياسي هو تأثير متبادل ،والطساد اإلدار في
أبسر معاشييه هو " إستغالل المشصب العام لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية " ،وتتضمن قائمة الطساد:
الرشون ،اإلبتزاز ،إستغالل الشطوذ ،المحسوبية واإلحتيال ،92وعل الر م من أن ياهرن الطساد في العراق تعود
إل

حقبة الشيام السابق إال أشها تطشق بشكل كبير بعد عام  9002ال سيما وأن سلرة اإلئتالف المؤقتة

CPAق التي حكمق العراق لمدن تزيد عن العام توررق في ششاراق الطساد عل حد أر

ستيوارق بوينق

المطتش الخاو بعملية إعادن إعمار العراق والذ سبق وأن أشار إل أن هذه السلرة قامق بتبديد ما مقداره
 8.8ق مليار دوالر من أموال الشطر العراقية والتي إشطقق عل شكل رواتب وشطقاق تشغيلية ورأسمالية ومشاريع
إعادن تعمير خالل المدن ما بين تشرين األول  9002وحزيران  ،979005وقد استطحلق شبكاق الطساد مع
ضعف المركزية اإلدارية للسلرة وتداخل أجهزن األحزاب المختلطة مع أجهزن الدولة وضعف الرقابة المالية
والسياسية األمر الذ أدى إل ششوء ما يشبه المافياق السياسيةق ،فعل سبيل المثال ،أهدرق إحدى الو ازراق
األمشية مبلغاى يقدر بر 9.2ق مليار دوالر عل عقود تسليح وتجهيز معداق عسكرية ،ويقدر مجموق ما تم إهداره
شتيجة للطساد اإلدار في العراق للطترن من حزيران  9005ولغاية كاشون الثاشي  9000حسب تقديراق مطوضية
الشزاهة العامة بحدود 8ق مليار دوالر.90
إن الطساد اإلدار والمالي بهذا الشكل لم يؤد إل عرقلة عملية التشمية اإلقتصادية فحسب بل ساعد
أيضاى عل

تمويل العملياق اإلرهابية ،إذ أن الكثير من األششرة والعملياق التي قادتها الجماعاق المسلحة

كاشق تعتمد عل التمويل المتأتي من مصادر الطساد المالي حسب ما جاء في تقرير للسطارن األميركية في
بغداد صدر في شهاية أيلول من عام  ،989000وضمن السياق شطسه أكد ستيوارق بوينق في عام  9007أن
الطساد الذ

يكلف العراق سشوياى بما يقدر 5ق مليار دوالر والذ

يمثل %10ق من حجم الشاتج القومي

اإلجمالي يعمل عل تمويل العملياق المسلحة وباألخو من خالل الطساد في القراق الشطري ،إذ أن تهريب
25

Sheryle W . Gray and Daniel Kaufmanns , Corruption and Development , Finance and
Development , March 1998, p 9.
-
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 -كوثر عباس الربيعي ،أموال العراق وسوء اإلدارة األميركية ،أوراق دولية ،مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،العدد

( ،)010آذار ،0222 ،ص .0
- http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=369825.
02
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 -تقرير السفارة األميركية في بغداد عن فساد الحكومة العراقية ،المستقبل العربي ،السنة ( ،)32العدد ( ،)312تشرين

الثاني ،0221 ،ص .20

22

الشطر الذ

يتورر فيه بعض المسؤولين العراقيين يوفر دعما للمليشياق المسلحة بشحو مائة مليون دوالر

سشويا.92
وعل هذا األساب أصبح العراق يحتل مراكز متقدمة في ترتيب الدول األكثر فساداى في العالم ،ويمكن
اإلرالق عل الجدول رقم 2ق الذ يبين ترتيب العراق في سلم الطساد العالمي للطترن .209000 – 9002
السشة

الترتيب

مجموق الدول

المركز

2003
2004

115
116

133
133

18
17

2005
2006
2007

130
141
178

146
155
180

16
14
3

جدول رقم ( )1ترتيب العراق في سلم الفساد العالمي للفترة 9000 – 9002ق

وبشكل عام يمكن القول ان الصيغة التوافقية في ادارن الدولة افضق ال والدن جملة من المشاكل التي
كان لها بالغ االثر عل االستقرار السياسي واالقتصاد في العراق بسبب من:
 .1محاولة االرضاء لجميع االرراف.
 .9التأخر في حل المشاكل الجوهرية نالقضايا التي تخو االمن االقتصاد .
 .2جمود سياسي تأثرق به الهيئاق الرقابية.
 .5خلل وترهل في المشيومة التشريعية.
 .2ابتداق هيئاق ليسق دستورية وفاقدن لالرار القاشوشي كاشعكاب لتحقيق حالة التراضي.
 .7التأخر في بشاء شيام مؤسساتي حقيقي قائم عل اساب التداول السلمي للسلرة.
 .0ياب واضح لمطهوم حكومة اليل في البرلمان او المعارضة اذ ال توجد هشاك الثشائية
السياسية الواضحة ا

حكومة في السلرة ومعارضة في البرلمان تراقب وتقوم وتخضع

الحكومة للمساءلة.
- http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=104970
32

29

 -الجدول من إعداد الباحث إعتماداً على المصادر التالية:

التقرير اإلستراتيجي العراقي ،الفساد ودوره في تحجيم االداء االقتصادي العراقي بعد اإلحتالل ،مركز حمورات للبحوث
والدراسات اإلستراتيجية ،بغداد ،0222 ،ص .301
- Trancparency International Organization, annual report 2007, Germany, June 2008, p 27.
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الخاتمة.
مما ال شك فيه أن الصيغة التوافقية في الحكم وادارن السلرة تحق مبرر مشاركة الجميع وعدم
التهميش أل

فئة سياسية كاشق له اشعكاساق وآثار متعددن رالق ياهرن االستقرار السياسي شطسه ،إذ أن

الغياب الواضح لحكومة االستحقاق الالشتخابي بمعش الطائز بأكبر عدد من األصواق عل الصعيد الورشي
وأكبر عدد من المقاعد في البرلمان وحلول حكومة الشراكة الورشية أو التوافقية في الحكم من أجل تجشب
التهميش واإلقصاء والحيلولة دون يهور أزماق الشرعية والمشاركة أفض
متعددن مثل أزمة الشيام السياس

عل

بالعراق إل

أن يعيش أزماق

الطعل ،إذ أصبحق هشاك توازشاق دقيقة ما بين الكتل فيما يتعلق

بالمشاصب والصالحياق وبالتالي ال يتمتع الشيام السياسي بحرية الحركة بل عليه الحطاي عل هذه التوازشاق
والحطاي عل حالة التراضي بين االرراف المتعددن ،وضعف القدرن الواضحة للشيام السياسي عل الطعل أدى
بدوره إل

اشتشار مشاكل متعددن متل تعثر قضية التشمية بسبب من عدم وجود اتطاق واضح عل

تشريع

القواشين الالزمة لها أو تعريل القواشين الضرورية الشرالق عملية التشمية مثل قاشون االستثمار وهذا بدوره أدى
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ال اشتشار مشاكل البرالة التي أثرق بدورها عل عدم االستقرار.
وكان لياهرن الطساد اإلدار والمالي حضور واضح ضمن مشيومة الصيغة التوافقية في الحكم إذ أن
تعريل المؤسساق الرقابية وضعف دورها بل وحت استخدامها من قبل أرراف سياسية بالضد من ررف آخر
أدى إل تسييسها وابتعادها عن الهدف األساب لهذه المؤسساق وهو محاربة الطساد األمر الذ جعل الطساد
مشتشر في كثير من مطاصل الدولة بسبب من الحصاشة السياسية التي باق يتمتع بها العديد من المسولين
تحق راء التوافقية في الحكم .
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