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  ملخص البحث:

املستوى الداخيل و تعد ظاهرة النزاعات اإلثنية إحدى القضايا الهامة التّي برزت بك�ة ليس عىل 
حسب، و إ�ا يف الّساحة الدولية أيضاً خالل العقود األخ�ة، وذلك بسبب زيادة اإلثنيات وتنازعها حول 

خاصة يف الدول التي … العديد من القضايا واملطالب االقتصادية،السياسية، االجت�عية، الثقافية
هنا فإن طرح الفدرالية يبدو لوهلة األوىل  إختارت الفدرالية كشكل للتعايش املشرتك ب� مكوناتها من

بأنه �وذج أو أحد الحلول املنطقية ملشكلة اإلثنيات يف املجتمعات املتعددة وقد ساهم يف إدراج قضية 
اإلثنيات كقضية عاملية عىل سلم أولويات قضايا املجتمع الدويل نظراً لألثار التي تحدثها ليس عىل 

�ا عىل املستوى العاملي أيضاً. وعىل الرغم من أن تطبيق النظام الصعيد الداخيل للدول فقط، وإ 
الفيدرايل يف العراق قد أصبح ممكنا من الناحية الدستورية والقانونية مروراً بقانون إدارة الدولة 

، لكن من الجانب السيايس ٢٠٠٥العراقية للمرحلة اإلنتقالية و إنتهاءاً بدستور جمهورية العراق لعام 
تواجه محاوالت تشكيل األقاليم يف العراق الكث� من املخاوف والعقبات أدت إىل فشل أك�  والواقعي

من محاولة قانونية ودستورية تقوم به محافظة من املحافظات العراقية، و عدم معالجة مشكلة 
ة و تبني النظام اإلتحادي يفرض علينا بالرضور  ٢٠٠٥اإلثنيات يف العراق حتى بعد نفاذ دستور عام 

البحث عن حلول أخرى بديلة ملشكلة اإلثنيات يف العراق أهمها طرح أطروحة إمكانية تشكيل أقاليم 
إتحادية يف العراق عىل أسس إثنية بحتة هذه الدراسة تحاول البحث يف اإلبعاد اإلثنية لتشكيل هذه 

  .األقاليم يف العراق
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و  كانەاواز یج �تی�سنیئ ەیژمار  یادبونیز ۆیه�ب ش�م�ئ دا،ییتاۆ ك ەی�ید ند�چ م�ل شیت�بیتا
 �..)بیكولتور  - یتی���مۆ ك - یاسیس- ی(ئابور  ش�وان�ل رۆ ز  یك�ل�شتگ ەیربار ەد انیكان�النملم

 �ل ش�هاوب یانیژ ەو �ك�پ ۆب كەی�و �ش كەو  ەبژاردوو ��ه انیتی�درالیف �ك �یتان� و  و�ل شیت�بیتا
 �ك�ی��ون تی�الڕ د یف �ك ت�و �كەردەوا د تاەر �س كەو  ەو �شەر �. لدا�اوازانیج �كهات�پ و�ئ وان�ن
 ەیو �چوارچ �ل ەدانراو  كانەاواز یج �تی�سنیئ �یش�ك ۆب �ك �ی�انیكیژۆل ەر �سەچار  و�ل ك�كی� اخودی
 یهانیج یك�ی�ش�ك كەو  كانەاواز یج �كهات�پ �یش�ك �كرد ك یوا مش�ئ ر�. هكانداەیی�فر  �گ��مۆ ك
 و�ئ ر�ب�ل ش�م�ئ ،یت��و ەود�ن �یگ��مۆ ك یكان�ش�ك �ینیش�پ�ل یك�ی�ش�ك �ت�و ببت ت�بكر ژمار�ئ
. یكەر ەو د ۆییناوخ یئاست ردوو�ه ر�س�ل ت�ن�ق�انخو ەید �ی�ش�ك م�ئ �ك �یشتانیرهاوەد
 �یپ �جا ب ت�نرەداد یالڕ د یف یك�ت��و ەد �ب راق�ع یت��و ەد ەو ی�ریۆ ت یوو ڕ  �ل ەیو �ئ یاەڕ ر �س
 راق�ع یستور ەد �یپ �ب اخودی ەو �گواستن یناغۆ ق ۆب ت�ب راق�ع یت��و ەد یبردنەو �ر �ب یاسای
 �یم���وچ نگ�و ت ست�رب�ب نیند�چ �م�ستیس و�ئ ەو ی�عیواق یوو ڕ  �ل م�� دا، ب ٢٠٠٥ �یسا�ل
 یدروستكردن �ل نن�شكست به زگا�پار  نیند�چ ستا�تا ئ �ك ەكردوو  یوا ش�م�ئ ر�ه ،�ش�پ�ل

پاش  ت�نان�ت راق�ع یكانەاواز یج �كهات�پ �یش�ك یكردن�ن ر�سەچار  ە. و راقدا�ع �ل یدرالیف یم�ر �ه
 ۆب ن�ڕ�یبگ دایڤرنات�لت�ئ یر �سەچار  یدوا�ب كاتەد�وامان ل ش،ی)٢٠٥( �یسا یستور ەد یركاركردن�ب
 ش�انیڤرنات�لت�ئ و�ئ نیگرنگرت �. لدایدرالیف یم�ستیس ەیو �چوارچ�ل كانەاواز یج �كهات�پ �یش�ك
  .كراویارید یك�تی�سنیئ �ینیبنچ ر�س�ل �یدرایف یم�ر �ه یدروستكردن ۆب �دان�و �ه

 
Abstract: 

The Ethnic Dimension in the Formations of Federal Regions: 
an analytical study of the Iraqi model  

The phenomenon of ethnic conflict is one of the important issues that have 
emerged not only at the internal level but also in the international arena in recent 
decades, due to the increase of ethnicities and conflicts over many economic, 
political, social and cultural issues and demands.. especially in countries that chose 
federalism as a form of co-existence. Hence, the introduction of federalism seems at 
first sight to be a model or logical solution to the problem of ethnicity in multiple 
societies. And has contributed to the inclusion of the issue of ethnicity as a global 
issue on the top priorities of the issues of the international community because of the 
effects not only at the internal level of States, but also at the global level. Although 
the application of the federal system in Iraq has become possible from a 
constitutional and legal point of law The Iraqi State Administration for the 
transitional phase and the end of the Constitution of the Republic of Iraq for the 
year 2005, but from the political side and realistic attempts to form the provinces in 
Iraq, many of the fears and obstacles led to the failure of more than a legal and 
constitutional attempt by the province of And the failure to address the problem of 
ethnicities in Iraq even after the entry into force of the 2005 Constitution and the 
adoption of the federal system, necessarily requires us to search for alternative 
solutions to the problem of ethnicities in Iraq, the most important of which is the 
thesis on the possibility of forming a federal province in Iraq on purely ethnic 
grounds. This study attempts to study the ethnic exclusion of the formation of these 
territories in Iraq.  
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  تمھيد
، التعددية الد�قراطيةإن الفدرالية يف مفهومها النظري توفرها نظام دستوري مت�، تستند عليه 

خل مزدوجة (مواطنة دا مواطنةعرب توف�  الد�قراطية النيابيةومن خالله تساهم الفدرالية بتعزيز 
من خالل الحد من الة، العداألقليم و مواطنة داخل الدولة اإلتحادية)، وأنها تساهم يف تجسيد مبدأ 

األع�ل التعسفية للدولة. وكذلك الحد من قدرة الدولة عىل إنتهاك الحقوق من جانب واملساعدة عىل 
من جانب آخر ففي الوحدات السياسية األصغر داخل الدولة اإلتحادية بإمكان األفراد  الديقراطيةتأم� 

اإلشرتاك بشكل مبارش يف حكومة عمودية وحدوية. وبشكل غ� مبارش يف حكومة أفقية إقليمية و 
لسائدة يف إحدى دويالت زيادة عىل ذلك، فإن لدى االفراد واملجموعات الساخط� من الظروف ا

(أقاليم) اإلتحاد، خيار اإلنتقال إىل دويلة اىل أخرى، مع ض�ن بقائهم داخل دولة األم (وهذا طبعاً 
بإفرتاض أن الدستور يكفل حرية اإلنتقال ب� دويالت اإلتحاد الفدرايل) وهذا يعني أن النظام الفدرايل 

ان أساس هذا التعدد والتنوع، وهذا بحد ذاته يقوم عىل أساس تكريس التعددية والتنوع، مه� ك
مصدر إثراء للدولة عىل مستويات عدة (إقتصادية وسياسية واجت�عية وادارية.. الخ) ويف املقابل ويف 
ظل املجتمعات املقسمة إثنياً، فإن نقل السلطة تكون عادة من خالل وحدات دون الوطنية ك� هو 

ة املتعددة، ويبدو أن هذه الطريقة هي اسرتاتيجية شائعة للوقاية الحال يف أغلب �اذج األنظمة العرقي
من خطر إخرتاق الدولة ككل وحلها. ولهذا السبب نفسه قد يكون خطر االنفصال يف املجتمعات 
املتعددة إثنياً أعىل نسبياً. ألن الج�عات اإلثنية لديها بالتأكيد حالة كامنة خاصة بها والتي �نحهم 

الفرصة يف نهاية املطاف للنضال من أجل االنفصال. بشكل كامل تختلف إختالفاً كلياً السبب الكايف و 
 عن الدولة األصلية.

/ ٤/  ٩وعند التمعن يف املشهدين السيايس والقانو� يف العراق، خاصة بعد الغزوت� (األوىل يف 
لة ما بعد إجراء عملية إستفتاء )، و وصوالً اىل مرح٢٠١٤/  ٦/  ١٠) و مروراً بـــ(الغزوة الثانية يف ٢٠٠٣

) ومن خالل دراسة والتحوالت الدراماتيكية التي ٢٥/٩/٢٠١٧إنفصال إقليم كوردستان عن العراق يف (
حدثت خالل تلك الفرتة، والتفاعالت القانونية والسياسية التي واكبت هذه التحوالت والنقاشات التي 

أن مسألة شكل الدولة العراقية و كيفية التعامل مع  دارت حولها منذ تلك اللحظة اىل اآلن يبدو جلياً 
اإلثنية يف العراق ملرحلة مابعد الغزوة الثانية، وما تبعها من ترسبات و تداعيات  - الهويات الفرعية 

ستعود اىل الواجهة بقوة وأن البحث عن ض�ن الهويات الوطنية والفرعية، والتجانس املجتمعي يف ظل 
عية املعقدة، واإلنسجام السيايس املستند اىل البنية املجتمعية، سيشكل معضلة هذه الرتكيبة اإلجت�

قانونية جديدة ذات جذور سياسية عميقة، تواجه النخب السياسية من جانب و بنية املجتمع العراقي 
ككتلة إجت�عية موحدة نظرياً من جانب آخر، بحيث أنها ستصبح بال شك أحد التحديات الجدية التي 

  العملية السياسية يف العراق، ليس يف االن فحسب، وإ�ا اىل أمد بعيد أيضاً.  تواجه
 

 أهمية الدراسة: 
بالرغم من أن موضوع اإلثنية والتعدد اإلثني يشكل مادة غنية ألية دراسة علمية و أكاد�ية، كونه 

العلوم اإلجت�عية عموماً والدراسات القانونية  حقل يف األكاد�ية نطاق اإلهت�مات يدخل ضمن
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 املشكلة اإلثنية الج�عات مختلف الداخلية ب� الرصاعات تنامي ظل يف السي� والسياسية خصوصاً،
فإن دمج هذا املوضوع �وضوع شكل الدولة يف العراق، �نح حيوية للدراسة،  .والصعوبات للدولة،

م العراق منذ تأسيس الدولة يف العهد الحديث (منذ العهد خاصة بعد معرفة حقيقة عدم نجاح حكا
املل� اىل ح� الجمهورية الثامنة) يف أن يكونوا آباءاً مؤسس� لتحديد شكل مستقر للدولة متفق 
والبنية املجتمعية يف العراق، وبناء نظام سيايس مستقر و آمن ومستمر يف هذا البلد. قادر عىل ح�ية 

بشكل متساوي، م� ساهم يف جعل أغلب األطروحات التي قدمت بشأن  حقوق وحريات مكوناته
 إمكانية ض�ن التعايش السلمي ب� مكونات الشعب الواحدأن تعيش يف حالة التعارض والآل إستقرار. 

) بدت يف بداياتها وكأنها أحد ٩/٤/٢٠٠٣لقد كان طرح فكرة الفدرالية يف العراق ملرحلة ما بعد ( 
ة لبناء الدولة وفق أسس جديدة وعىل هذا األساس فقد تضمنت أطروحة الفدرالية (يف الن�ذج املعقول

العراق) يف بداياتها فرضية تحويل معضلة كب�ة إسمها (معضلة اإلثنيات) يف العراق من مشكلة قومية / 
مذهبية / دينية/ تأريخية / سياسية اىل مشكلة دستورية بحتة. ومن ثم البحث عن حل عقال� و 

اقعي لها، مثبتة يف نصوص دستورية، قابلة للتطبيق يف أقرب وقت ممكن، اإل أن هذه األطروحة � و 
  تكتب لها النجاح.

  
  مشكلة الدراسة 

ال توجد لحد اآلن دراسة منهجية حول تفس� كيفية تأث� التباين يف العالقة ب� املجموعة اإلثنية 
اإلنفصالية (باألخص بالنسبة ملوضوع العراق). عليه �كن والحدود اإلدارية عىل حدوث خطر النزعات 

طرح مشكلة الدراسة من خالل األسئلة التالية والتي نحاول اإلجابة عليها يف سياق البحث، هل أن 
املشكلة التي كانت وال تزال تقف يف وجه (فدرالية) العراق غ� املتجانس إثنياً هي مشكلة أو قضية 

ي قضية سياسية ولكنها مختلطة مع أوراق أخرى متعلقة بادارة البالد، و كيف قومية أو جغرافية، أم ه
وهل أن حقيقة الفدرالية يف العراق تقوم يف األساس  ساهمت الج�عات اإلثنية يف تاجيج النزاع اإلثني؟

عىل مدى تفهم و إدراك األحزاب السياسية و الحركات إالجت�عية لرضورة هذه القيمة الدستورية أم 
ن األمر يستند اىل مدى تفهم و إدراك الج�عات اإلثنية نفسها يف تعاملها مع اإلثنيات األخرى؟ وهل ا

أن الفدرالية تعد إضافة جدية لبناء النظام الد�قراطي والتعايش السلمي املشرتك وأطروحة لحل 
الد؟ وإذا كانت أطروحة املشاكل أم أنها تشكل عائقاً أمام التعايش و �ثل تكريساً للحكم اإلثني يف الب

الفصل  –التأريخية  –الفدرالية ملرحلة مابعد الغزوة األوىل، تأسست وفق أسس (الحقائق الجغرافية 
أسس السلطة املركزية) لض�ن العيش  –ب� السلطات) (و التي �كن تسميتها باألسس الوطنية 

الغزوة الثانية فدرالية وفق أسس املشرتك ب� اإلثنيات املختلفة هل �كن أن نشهد ملرحلة مابعد 
(محلية)،أي أسس إثنية بحتة وفقاً للهويات الفرعية؟ وأخ�اً هل �كن أن ننظر اىل الفدرالية ملرحلة ما 

  بعد الغزوة الثانية عىل أنها تتشكل وفق أسس (األصل أو العرق أو االثنية أو القومية أو املذهب) ؟
 

  فرضية الدراسة:
رح فرضية مفادها أنه ال �كن حل املشاكل اإلثنية اإل عىل أساس األسس هذه الدراسة تحاول ط
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ذات هوية  –اإلثنية نفسها، و�ا أن السلطة اإلتحادية الحاكمة يف العراق هي يف األصل سلطة إثنية 
فرعية،لذا فهي ال �كنها معالجة أو إدارة التنوع اإلثني اإل من خالل اإلقرار بتشكيل األقاليم وفق أسس 
إثنية أيضاً. وهذا ما يفرتض تجزئة املجزأ يف العراق و تحويل موطن مجموعات الهويات الفرعية اىل 

دستورية ومن ثم ستغدو لجميع اإلثنيات الفرعية املتشكلة يف أقاليم،  - أقاليم وفق أسس جغرافية 
أن تصبح وطنية  هويات وطنية، ولكن ضمن إطار إقليمها الخاص. أما العاصمة (الوطنية)، فهي ال �كن

  اإل إذا كانت بال هوية إثنية.
 

  منهجية الدراسة:
بالدرجة األساس عىل أسلوب املنهج التحلييل، وخاصة التحليل النوعي. ك�  تستند هذه الدراسة

  نستع� يف بعض الحاالت باألسلوب املقارن.
  

  خطة الدراسة:
ل يف املحور األول تسليط الضوء يف ضوء ما تقدم ذكره، نقسم البحث اىل محورين رئيس�، نحاو 

عىل فرضية اإلنسجام والتجانس اإلجت�عي يف ظل املجتمع املتعدد،أما املحور الثا� من هذه الدراسة، 
  فيخصص لدراسة ديناميكية النزاع اإلثني و تشكيل األقاليم اإلتحادية يف العراق.

  
    



  دراسة تحليلية يف النموذج العراقي م اإلتحادية:األبعاد اإلثنية يف تشكيل األقالي

٦٨ 
  

  متعدد. فرضية اإلنسجام و التجانس اإلجتماعي في ظل المجتمع ال١

  )١(بنية املجتمع املتعدد واملجموعات اإلثنية :١٫١
إن اإلثنية كظاهرة إنسانية ال �كن التغافل عنها يف حقل الدراسات السياسية والقانونية  

)" فهي من مكونات املجتمعات البرشية، Raceذلك ألنها ظاهرة االنت�ء إىل أصل "عرقي (  واإلجت�عية،
)، ولعلنا ال نجد دولة ذات نقاء عرقي Nation -Stateمه� إتسمت بالقومية (وال تخلو منها أية دولة، 

)Ethnic Purity ًك� أن الصورة املثىل لدولة تتسم بالتجانس العرقي، � تتحقق عىل أرض )٢() إال نادرا .
بعض الواقع يف عاملنا املعارص، ما عدا إستثناءات ال ترقى إىل مستوى الدراسة املقارنة. وقد كشفت 

- ١٩٧٠) دولة مستقلة خضعت للدراسات املقارنة خالل األعوام(١٥٠الدراسات الحديثة أنه من ب�(
. من الواضح أن ظهور الدراسات )٣(اإلثني -) دولة تتمتع بالتجانس السكا�١٥)أنه ال توجد سوى (٢٠٠٠

                                                           
)، وتعني الوثني أو EøVIKOSبالنسبة ملفهوم اإلثنية : فيبدو أنها اشتّقت من الناحية اللغوية من اللفظ اليونا� ( )١(

الرببري غ� املتمدن، وكان هذا املصطلح يستخدم يف الحضارة اإلغريقية للداللة عىل الشعوب التّي � تتبنى نظام دولة 
ة االصطالحية فإّن لفظ اإلثنية كحالة يعترب من األلفاظ املستحدثة نسبيا، ) أّما من الناحيCITY OF STATEاملدينة (

إذّ � يستخدم هذا املصطلح إال بعد الخمسينيات من هذا القرن عىل يد األن�وبولوجي� وعل�ء االجت�ع، بحيث يتعلق 
دولة يف ظّل التعدد والنزاع هذا املفهوم بظواهر اجت�عية وسياسية معارصة لدراسة املشاكل التّي تعا� منها ال

اإلثنوهويا�، وقد تتخطى حدود الدولة لتصبح مسائل يهتم بها املجتمع الدويل، كاملشكلة الكوردية واألرمينية، 
مجموعة من األفراد الّذين يقيمون يف حيز “، ويش� العديد من املفكرين عىل أّن مفهوم اإلثنية يقصد به …والكشم�ية

،.. راجع بهذا الخصوص د. ….”كون يف خصائص عدة من مثل: اللّغة العادات الدين والعرقجغرايف مع� و يشرت 
. برزت ٤٣، ص٢٠١٨سعدالدين إبراهيم، امللل والنحل واألعراق، الجزء األول، املجلد الثا�، مركز إبن خلدون، القاهرة،

رتة التسعينات إثّر تفكك االتحاد السوفيا� بسبب اإلثنية يف الكث� من دول العا� نتيجة تصاعد املّد اإلثني القومي يف ف
) راجع بهذا الخصوص : حارش عادل، العيفاوي ج�ل، النزاع اإلثني يف ظل Separatists Warsالحروب االنفصالية (

 وجود أزمة التعددية، دراسة متاحة عىل موقع املركز الد�قراطي العر�، عىل الرابط اآل� :  
http://democraticac.de/?p=2346  

من املؤكد أن الدول القومية ذات نقاء عرقي (حتى وإن وجدت يف الوقت الحايل)، فإنها تعيش يف حالة من الآل ) ٢(
) من أوائل John Dunnإستقرار نتيجة للمتغ�ات التي حدثت عىل مستوى املجتمع الدويل ككل و يبدو أن الفقيه (

 - الفقهاء السياسي� الذين تداركوا أهم معضالت الدول القومية الحديثة إذ أشار يف كتابه (أزمة الدولة القومية املعارصة 
Contemporary Crisis of the Nation State اىل أن ما تشعر به الدول القومية الحديثة من أزمات، ناتج عن (

وح النظريات التي تضمن رشعية هذه الدول القومية يف كث� من أماكن العا�، متغ�ين رئيس�، اوله� هو عدم وض
وخاصة يف املناطق التي تشهد رصاعات مسلحة، وثانيه� : هو إرتفاع مستوى وعي الناس تجاه املشاكل السياسية 

  والثقافية واإلقتصادية... للتفصيل راجع
John M. Dunn (editor), Contemporary Crisis of the Nation State, Published for the Political 
Studies, Association by Blackwell Publishers (Oxford, Cambridge, MA), 1995, p53. 

)، ثم انتقل إىل الالتينية Wild peopleلقد "أطلق قدماء اليونان مصطلح اإلثنية عىل الغرباء املتوحشون () ٣(
)Ethnicumاليونانية، حيث وصف به الكفار ( ) ليقرتب من الداللةLes Infidèles .والغرباء من غ� املسيحي� واليهود (

) يف كتابه "االختيارات االجت�عية" Georges Vacher De La Pougeاقرتح جورج فاش� دوال بوج ( ١٨٩٦يف سنة 
)Sélections Socialesعنرصية، التي ال تتغ� رغم وجود ) استع�ل كلمة إثنية لإلشارة إىل السكان ذووا الخلفية ال

 Ethnikamاختالفات لغوية أو انشقاقات د�وغرافية وقد تُرجم مصطلح اإلثنية يف بداية القرن العرشين إىل "األملانية (
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: تحرير ج�عات وىلاألالغالب متأتياً ضمن صورت� متكاملت�، "املتعلقة �سألة اإلثنيات، كان يف 
املواطن� الواقع� يف الدولة التي ينضمون إليها تحت سيطرة حكومة �ت أعضائها بسبب إىل قومية 

: جمع الشعوب التابعة لثانيةأخرى، وإعطاء األقليات القومية بذلك إمكانية تشكيل دولة مستقلة. و ا
سواء كانت دوال مستقلة أو كانت  لقوميات بذاتها، والتي كانت من قبل خاضعة لسيادات مختلفة،

أقليات قومية يف دولة واحدة. ولهذا فقد شغلت موضوعات الهويات الفرعية والشعوب واإلثنيات وال 
 .)٤(تزال تشغل، صدارة املشهد يف كل مكان يف العا�

ك� أن ظهور الحركات اإلثنية يف القرن التاسع عرش،� يكن اإل �هيدا لظهور حركات وحدوية يف أوروبا،  
 ١٨٤٨.. ويف عام ١٨٣١، بولونيا الروسية عام ١٨٣٠وباألخص يف كل من إيطاليا وأملانيا وبلجيكا يف عام 

اإليطالية والرومانية. من هنا فقد  إحتلت املحاوالت التوحيدية، املكان األول يف الدويالت األملانية و
إثنية تتوخى تأسيس أوطان لها، وذلك بعد أن تؤسس ملفهوم الج�عة  - أصبحنا أمام حركات إجت�عية 

العرقية أو اإلثنية أي تأسيس تجمع برشي يرتبط أفراده في� بينهم من خالل روابط فيزيقية أو 
مع سيايس أرحب، مشكالً إلطار ثقايف حضاري بيولوجية أو ثقافية، ويعيش هذا التجمع يف ظل مجت

مغاير لإلطار الثقايف والحضاري لباقي املجتمع، ويكّون أفرادها هذا التجمع مدرك� لت�يز مقومات 
هويتهم وذاتيتهم، و ينشطون دوما من أجل الحفاظ عىل هذه املقومات يف مواجهة عوامل الضعف 

ت اإلثنية تتكاثر يف كل مكان، وبطريقة معربة. فترتنح و�رور الوقت باتت هذه الحركا )٥(والتحليل
األسس القومية للدولة، وتتفكك الدول الكب�ة وتخيم مخاطر اإلنفجار عىل عدد ال بأس به من الدول. 

جغرافية للعا� والتوزيع السكا� للسكان بشكل كب�. وقد  –وكان من شأن ذلك أن يبدل الصورة اإلثنو 
خ�ةعدد الدول بوضوح يف زمن تأريخي قص� نسبياً. والحالة هذه، أصبح صعود إزدادت يف العقود األ 

 –التعاونية  –السيادية  –اإلنفصالية  - الداعية للحكم الذا� –القوى املعربة عن املركز ((اإلقليمية 
اإلندماجية)) يتأجج منذ فرتة يف مواجهة ضعف الت�سك القومي وعدم  –التقسيمية  - اإللحامية

إثنية –رار الدول وتدفق الهجرات لقد إنبعثت هذه الحركات �عظمها من خالل نزعات قومية إستق
  . )٦(قومية –تواقة اىل املايض، وهي معززة بذاكرات تأريخية ثقافية 

                                                                                                                                               
das) وإىل اإلنجليزية ،(Ethnic) وإىل الفرنسية ،(Ethnie أما يف اللغة العربية فقد نقلت الكلمة برتجمت�: حرفيا إىل (
) إىل عرقية بدال من إثنية..أما يف الوقت ethnicityنية" ودالليا إىل "عرقية".... فأغلب القواميس العربية ترتجم ("إث

، وهو يحتل اآلن حيزا هاما يف الدراسات ١٩٧٠الحايل، فقد "أصبح مصطلح "اإلثنية" مستعمال بشكل شائع منذ 
والسياسية".. نقالً عن بوحنينه قوي، جيدور حاج بش�، إدارة االجت�عية واالجت�عية السياسية والخطابات األمنية 

)، الجزائر متاح عىل الرابط AJPSاللغوي يف بلجيكا، قراءة يف التجربة، املجلة اإلفريقية للعلوم السياسية ( - التنوع اإلثني
  ) :١/٦/٢٠١٧اإللكرتو� اآل� (تأريخ الزيارة 

http://www.maspolitiques.com/ar/index.php/ar/articles/73-x  
، املركز الثقايف العر�، املغرب، ١جوزيف ياكوب، مابعد األقليات، بديل عن تكاثر الدول، ترجمة حس� عمر، ط )٤(

 .١٤، ص٢٠٠٤
اللغوي يف بلجيكا، قراءة يف التجربة، املصدر نفسه والصفحة  -التنوع اإلثنيبوحنينه قوي، جيدور حاج بش�، إدارة ) ٥(

 نفسها.
  .١٥جوزيف ياكوب، املصدر السابق، ص  )٦(
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) من أوائل املساهم� يف بلورة Frederic Barth ، يعد (فريديريك بارثالنظريةمن الناحية 
فاإلثنية بنظره ال تعرب عن مجموعات جامدة وثابتة، بل هي تجمعات برشية مفهوم دينامي� لإلثنية، 

غ� ثابتة، أعضاؤها يتغ�ون (عىل املدى الزمني البعيد)، وذلك ألن عضويتها وحدودها مرتبطة 
) أن الهوية اإلثنية تولد وتؤكد وتنتقل Barthوقد أكد ( .بالتغ�ات التي تطرأ عىل األوضاع االجت�عية

ويستخدم السوسيولوجي الربيطا� (انتو� د.  .التفاعل والتعامل ب� صناع القرار والفرد يف نطاق
) ليصف ج�عات تشرتك يف أساط� معينة عن أصلها ومنحدرها، Ethno سميث) الكلمة الفرنسية(اثنيه

إحساس  ك� إنها ترتبط برقعة أرض معينة، و�تاز يف األقل ببعض العنارص الثقافية املشرتكة وبوجود
بالتضامن ب� معظم أفرادها. والوعي باالنت�ء املشرتك هو ما �يز اإلثنية عن القوم، فالقوم ج�عة 
ذات ثقافة مشرتكة وأساط� مشرتكة عن األصل، لكنها تفتقر إىل التضامن، ك� تفتقر إىل النزوع املقصود 

) يعد أول من أكد وشدد بقوة Furnival -ك� أن الباحث (ف�نفال  )٧(للحفاظ عىل حدودها املميزة
أكرب من أي كاتب آخر عىل أن "املجتمعات التعددية" ذات األصول العرقية املختلفة ال تتالقى في� 
بينها إال يف السوق (أي لتبادل الحاجيات والسلع) حيث يتوجب عىل أعضاء كل مجموعة إثنية التخلص 

يجة لذلك ال تتطور "إرادة اجت�عية" مشرتكة أو من سلعهم وخدماتهم ألعضاء الج�عات األخرى. ونت
"طلب اجت�عي"، وإ�ا تنمو الطلبات الفئوية إن "الطلب االجت�عي" بحسب تعب� ف�نفال هو حقيقة 
أساسية يف (الغرب الرأس�يل الليربايل) وعىل هذا األساس فإن النقطة األساسية حول "التعددية" يف 

كمن فقط يف حقيقة واحدة، وهي أنها ال تؤدي سوى حدوث عالقات املجتمع وفًقا لهذه النظرية ت
  .)٨(إقتصادية أو سوقية يف الخام

تعد اإلثنية ظاهرة تاريخية، تعرب عن هوية إجت�عية تستند إىل م�رسات ثقافية معينة  
يف  ومعتقدات متفردة واالعتقاد بأصل وتاريخ مشرتك وشعور باالنت�ء إىل ج�عة تؤكد هوية أفرادها

                                                           
راجع بهذا الخصوص دراسة (دون ذكر الكاتب) بعنوان التعددية والتنوع اإلثني والعرقي، متاح عىل موقع درر  )٧(

  )٢٠/٥/٢٠١٧العراق، عىل الرابط اإللكرتو� اآل� (تأريخ الزيارة 
https://www.dorar-aliraq.net/threads/166066  

يف املجتمعات التعددية ال يلتقي الناس من أصول عرقية مختلفة إال يف مكان السوق حيث يجب عىل مختلف  )٨(
املجموعات التجارة وتبادل السلع والخدمات مع بعضها البعض. وبالتايل ال تتطور "إرادة اجت�عية" مشرتكة لتقييد 

أجل الحيلولة دون وجود أركان السوق البد من استغالل أعضاء مجموعة واحدة من قبل أعضاء مجموعة أخرى. من 
وضع بعض اإلطار االجت�عي لتنظيم املعامالت ب� املجموعات ؛ يف حالة إندونيسيا تضمنت املحاوالت الرئيسية لحل 
 معضلة التعددية فرض نظام الطبقات وحكم القانون العام والد�قراطية القومية والفيدرالية. الرواية الجيدة الرتفاع و

). قام W. W. Wertheim's Transition (1956(جزئية) زوال التعددية يف ذلك املجتمع هي الجمعية اإلندونيسية 
يف جزر الهند الغربية الربيطانية  MG Smith The Plural Societyكتّاب يف وقت الحق (�ا يف ذلك عىل سبيل املثال 

عد االستع�ر واألعراق يف منطقة البحر الكاريبي وجنوب ليشمل مجتمعات ما ب Furnivall) بتوسيع استخدام ١٩٦٥
والتي كان ينظر إليها عىل أنها تعددية اجت�عيًا وثقافيًا (إذا � يكن ذلك بدقة من حيث تقسيم العمل).  -أفريقيا 

  للتفصيل حول هذا املوضوع، راجع : 
 John Rex, The Plural Society in Sociological Theory, Wiley on behalf of The London School of 
Economics and Political Science, (Jun., 1959),p115 
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تفاعلهم مع بعضهم ومع اآلخرين. وقد ظهر هذا املفهوم يف األساس للتحايل عىل الدالالت اللغوية 
املبارشة ملفهوم األقلية التي تش� إىل القلة العددية، وكذلك عىل م�اثه التاريخي الذي يش� ولو بطريقة 

لتمييز ضد من ال �ثله ال شعورية إىل مفهوم التعصب العنرصي، شأن من �ثل األصل القومي وا
إن عاملنا الحايل عبارة عن مزيج من إثنيات ال تحىص وفق أسس  .والتشكيك من ثم يف صدق انت�ئه

مختلفة، من قوميات و ثقافات إثنية و دينية و قومية و مذهبية و بدوية وحرضية ومدنية و قبلية.. 
  .)٩(الخ

أكاد�ي ب� األوساط العلمية، فإنه صار أحد أك� ومنذ إستخدام مفهوم الج�عة اإلثنية كمصطلح 
املفاهيم خالفية ب� الباحث� يف هذا املجال حيث تردد مضمونه ب� التعب� عن ج�عة فرعية أو أقلية، 
والتعب� عن ج�عة أساسية أو أمة أو الجمع ب� املعني�، بإعتبار أن من الشعوب من �لك كل 

� تكن له دولته املستقلة اإل ان املتفق عليه يف هذا السياق هو أنه خصائص األمة ومقوماتها وإن 
عندما تجتمع إثنيات مختلفة وفق أسس محددة يف حدود دولة واحدة، يظهر ما �كن تسميته 

: تباينات أوالً املجتمعات املتعددة إثنياً �ميزات ثالث وهي  عليه �كن وصف بـــ(املجتمع املتعدد).
: تصنيف إجت�عي ثانياً اوتة من الثبات ب� املكونات ال تتبدل كتبدل الرأي العام، تتمتع بدرجة متف

: تنظيم هذه املجموعات ضمن ثالثاً لبعض املجموعات بسبب االختالف الديني أو اللغوي أو العرقي، و
   .)١٠(مؤسسات (تربوية واجت�عية وسياسية ودينية. الخ)

مع املتعدد إثنياً هي تباينات ثابتة من جانب ومتحركة من يستنتج من ذلك بأن التباينات يف املجت 
جانب آخر. فهي غ� ثابتة الن العملية االنتخابية وتحوالت الرأي العام قد تؤمن إمكانية تحول أو تغ� 
إثنية معينة من األقلية إىل األك�ية وبالعكس، والتناوب يف السلطة أو تحالف األقلية مع األك�ية اإلثنية 

                                                           
األقليات هي مجموعات برشية ذات س�ت وخصائص تختلف عن مثيالتها يف مجتمع األك�ية، ولكل أقلية منها  )٩(

نوعاً وهوية وانت�ء، ك� تأخذ تسميات س�ت قومية أو إثنية أو دينية مشرتكة ب� أفرادها. تختلف األقليات في� بينها 
مختلفة مثل: جالية أو فئة أو طائفة أو ملة أو فرقة أو مجموعة وغ�ها من تسميات تدل يف الغالب عىل جذور األقلية 
وأصولها، وهويتها االجت�عية والبرشية. وتنضوي تحت مفهوم األقليات أ�اط وأنواع مختلفة منها: األقلية العرقية 

ية الدينية واألقلية اللغوية واألقلية املذهبية واألقلية القبلية ـ العشائرية واألقلية اإلقليمية واألقلية الثقافية واألقلية واألقل
السياسية واألقلية االقتصادية ـ االجت�عية واألقلية القومية املتعددة الجذور. وما عداها مشتق منها ومتفرع عنها أو 

مثل القول بأقلية إثنية أو عنرصية وغ� ذلك. ومع ذلك فإن األقليات العرقية واإلثنية  جامع لها بصيغة أو بأخرى،
العنرصية، هي واألقليات الدينية ـ املذهبية، أك� أ�اط األقليات ظهوراً يف العا�، وتكمن وراء أغلب الرصاعات التي 

كر أن مفهوم األقلية يذوب أحياناً يف مفهوم القومية، تنشب من ح� إىل ح� ب� األقلية واألك�ية يف بلد ما. ويجدر بالذ 
ويث� هذا جدالً حول مجموعة برشية ما. فاألقلية القومية، هي يف الواقع أقلية ذات هوية متعددة االنت�ء تجتمع فيها 

وغ�ها من  عنارص العرق واألصل واللغة والعادات والتقاليد والرتاث الحضاري والتاريخي، وأحياناً الدين والعقيدة
مكونات تختلف فيها عن األك�ية. وتعيش األقليات القومية يف ظل حكم أك�ية قومية، تخضعها لقوانينها وأنظمتها 
وتهيمن عليها. للتفصيل راجع د. رحال بوبريك، األقليات اإلثنية يف زمن اإلنتقال الد�قراطي،مركز الجزيرة للدراسات، 

   -) :٢٠١٨/  �١/٢ اآل� (تأريخ الزيارة دراسة متاحة عىل الرابط اإللكرتو 
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/2013124122841440101.html  

 يف الحقيقة تتوفر عدة اسس لقياس درجات التعدد يف املجتمع والمجال هنا لدراستها. )١٠(
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خابياً لتويل زمام الحكم والسلطة إئتالفياً. وهذا يفرتض تاليف بعض التباينات ب� اإلثنيات واملجتمع إنت –
املتعدد بهذا املعنى، هو املجتمع املنقسم إنتخابياً أك� من كونه مجتمعاً منقس�ً إثنياً. وهي ثابتة من 

نات أصيلة ذات جذور عميقة جانب آخر، ألنها ليست مجرد تباينات يف الرأي العام، بل هي تباي
تباينات تستند اىل إختالف الثقافة أو اللغة أو العرق أو الطائفة، هذه التباينات تتميز بعدم التحرك 

بهذا  املتعدد املجتمع والثبات، وأن لها حدود مرسومة، وهي ال تتحرك دون تشكيل نزاع أو رصاع. و
املجزأ بفعل االنقسامات الدينية أو األيديولوجية أو اللغوية أو الجهوية أو  املجتمع املعنى الثابت، هو

الذي تنتظم بداخله األحزاب السياسية، ومجموعات املصالح،  املجتمع الثقافية أو العرقية، ك� أنه
. وأخ�اً يش� )١١(ات التطوعية، عىل أساس االنقسامات املميزة لهواملدارس، والجمعي ووسائل اإلعالم

إىل أن �وذج املجتمع املتعدد إثنياً �كن التعرف علية وفقاً للتمييز ب� املجال الخاص  )١٢(البعض
  واملجال العام ويف هذا الصدد تظهر أربعة احت�الت وهي: 

االختالف يف املجال الخاص واألمور  قد يكون مجتمعاً موحداً يف املجال العام ويشجع عىل .١
 املجتمعية.

قد يكون مجتمعاً يسمح بالحق يف االختالف والتنوع يف املجال العام ويشجع عىل التنوع يف  .٢
 امل�رسات الثقافية من قبل الج�عات املختلفة.

ً أو مشجعاً عىل االتحاد يف امل�رسات ا .٣ لخاصة أو قد يكون مجتمعاً موحداً يف املجال العام ومجربا
 املجتمعية

قد يكون مجتمعاً لديه حقوق مختلفة ومتنوعة يف املجال العام حتى وإن كان هناك وحدة  .٤
 .)١٣(ملحوظة يف امل�رسات الثقافية ب� الج�عات

  
  : املقاربات النظرية املفرسة للنزاع اإلثني٢٫١

إن النزاع اإلثني يعني أو يفرتض عدم قدرة الج�عات اإلثنية يف إستمرار العيش مع بعضها  

                                                           
راجع بهذا الخصوص دراسة وفاء لطفي، التعددية املجتمعية، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  )١١(

  متاحة عىل الرابط اآل� : ١٠ص
www.asharqalarabi.org.uk/markaz/t-02052012.doc  

، ٢٠٠٣نقالً عن محمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبقها يف العراق، مؤسسة موكريا� للطباعة والنرش، أربيل، )١٢(
 .٣٧٠ص 

مة إىل مجموعات ومجتمعات لغوية أو �وجب قاموس أوكسفورد فإن املجتمع املتعدد عبارة عن مجتمعات مقس )١٣(
عرقية أو دينية أو عرقية مختلفة. هذا الوصف �كن أن ينطبق عىل أي مجتمع تقريبًا م� يؤدي إىل التعامل مع هذا 

) عىل أنه مرادف لـ "مجتمع متعدد الثقافات" ومع ذلك يبدو أن هذا املفهوم غ� مكتمل. plural societiesاملصطلح (
املتعدد ال يش� فقط املتغ� الثقايف بل يش� أيًضا تنوع رسمي يف النظم املؤسسية للقرابة والدين والتعليم ألن املجتمع 

  والرتفيه واالقتصاد (وأحيانًا وليس دا�ًا الحكومة أيضاً). للتفصيل راجع :
Oxford Index, plural societies, plural societies in A Dictionary of Sociology, Available on this Link 
(Date of Visit June20,2018) 
 http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100332462  
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البعض، نتيجة تفاعل مجموعة من األسباب، بالرغم من عيشها مع بعضها البعض يف الوقت الحارض. 
ا فإن من هن .ولكن كل ذلك ال ينفي وجود قدرة إلدارة هذا النزاع أو التوصل إىل حلول لهذه الظاهرة

املقاربات النظرية املفرسة للنزاع اإلثني تبدو أنها مؤهلة لدراسة ظاهرة النزاع اإلثني و طرح الحلول 
فقد حاول العديد من الباحث� مناقشة أسباب النزاع العملية إلدارة النزاعات اإلثنية. عىل هذا األساس، 

ة النشوئية و الو سائلية والبنائية، اإلثني من خالل مجموعة من املقاربات النظرية، أهمها املقارب
ومن ب� أهم هذه املقاربات  ١٤، حتّى يتسنّى لهم فهم هذه الظاهرة…واإلثنوواقعية والليربالية

النظرية، هي مقاربة اإلستناد اىل تغي� شكل الدولة كحل براغ�� للنزاعات اإلثنية. أي قدرة الدولة يف 
أطروحة الفدرالية. إذ يعد �وذج الدولة االتحادية أحد أهّم إدارة النزاع والتنوع اإلثني من خالل 

هويا�؛ فهو يفعل -الن�ذج املعقولة التّي أثبتت قدرتها و نجاعتها يف إدارة مشكلة التعدد والنزاع اإلثنو
، ويجعلها قادرة عىل تنظيم صفها و تقبل فكرة االختالف )١٥(دور الواليات املحلية و اإلدارات اإلقليمية

أسس� رئيس�، ه� اإلستقالل الذا� و املشاركة، فاملجموعات اإلثنية التي تعيش يف والية فدرالية،  وفق
تستقل يف إدارة شؤونها الخاصة ضمن حدود إقليمها أو لواليتها، وهذا تجسيد ملبدأ اإلستقالل الذا�، 

ة يف إدارة الدولة اإلتحادية وهي يف الوقت نفسه تشاطر اإلثنيات األخرى املوجودة يف الدولة اإلتحادي
وهذا ما يجسد مبدأ املشاركة يف الحكم اإلتحادي، وقد أثبتت تجارب بعض الدول قدرة �وذج الدولة 

هويا�، حتى وإن كانت هذه الدولة تصنف ضمن الدول  -االتحادية يف التخفيف من حدة النزاع اإلثنو
  .)١٦(املتخلفة سياسياً و إقتصادياً 

الفدرالية) -من الناحية النظرية وعند تقييم الفيدراليات القا�ة عىل أساس اإلثنية يبدو أن (اإلثنو
أو الفدرالية اإلثنية تتمتع بسجل مشرتك مختلط و مح� اىل حد ما في� يتعلق بكيفية تنظيم التقاليد 

و كندا) �وذج� رائع� يف ضمن التعددية العرقية للمجتمعات. من ناحية فمثالً �ثل كل من (بلجيكا أ 
اإلثنية و إنتقال السلطة عىل أساس العرق أو اإلثنية �كن أن يوفر السالم ب�  –بيان كيف أن اإلقليمية 

األعراق ؛ ولكن عىل الجانب اآلخر فإن �وذجي كل من االتحاد السوفييتي السابق ويوغوسالفيا السابقة 
الدولة العرقي املستقر عىل أنه مستقر. م� أدى يف نهاية  �ثالن �وذج� فاشل� حيث � يثبت هيكل
  .)١٧(املطاف إىل االنفصال واالنهيار الكامل للدولة 

                                                           
لك إىل نزاع اثني.فحسب العديد من الباحث� أمثال غريتس و شيلز هناك اختالف هويا� ب� الج�عات كلّ� أّدى ذ )١٤(

) فإّن سبب النزاع اإلثني يعود إىل االختالف يف الهوية و Greetz, Shills, Isaccs. walker, Connerو والكر وكونور (
ر السلوك العنفوا� عدم تقبل اآلخر مقابل األنا، مّ� يؤدي إىل تعميق اإلحساس بوجود حدودية الج�عات و منه تطو 

 بينهم،... نقالً عن حارش عادل و العيفوي ج�ل، النزاع اإلثني يف ظل وجود أزمة التعددية، املصدر السابق.
(15) Kristin M. Bakke and Erik Wibbels, DIVERSITY, DISPARITY, AND CIVIL CONFLICT IN 
FEDERAL STATES, Cambridge University Press, (Oct., 2006),p4. 

راجع بهذا الخصوص محمد عزالدين، الفدرالية يف أفريقيا، حل ملشكالتها أم أنها بداية التفكك، مركز الدراسات  )١٦(
  -) : ٢٢/١/٢٠١٨اإلفريقية، دراسة متاحة عىل الرابط اإللكرتو� اآل� (تأريخ الزيارة 

http://africansc.iq/index.php?news_view&req=250fc1e92ae58ad9  
(17  ) Christa Deiwiks,ETH Zurich, The curse of ethno-federalism? Ethnic group regions, 
subnational boundaries and secessionist conflict, Paper presented for presentation at the Annual 
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سياّيس ولض�ن  الفدراليّة، كحلٍّ  نزاعاً إثنياُ، اجتازت التي البلدان يف األقلية –اإلثنيات  عندما تقرتح 
 أنّ  غالباً ما يفرتضون األك�يّة، -اإلثنيات فإن أعضاء  بقاء اإلثنية ضمن حدود الدولة الجغرافية،

يف أغلب الدول  الفدراليّة وقد أتثبت التجارب .البالد تجزئة نحو الطّريق �هيد سوى تفعل ال الفدرالية
 االنفصال، عىل يشّجع ال الفدرايلّ  فالحّل  .أساٍس غ� ثابت عىل قائم هذا التخوف أنّ  اإلتحادية الناجحة

طبيعة النظام  أنّ  إىل نش� واملصطلحات، املعا� بأوضح ذلك عن وتعب�اً  .التعايش يحتوي عىل ما بقدر
أو غ�  الّد�قراطيّة القائم يف الدولة اإلتحادية وطبيعة القوان� النافذة وأساليب تطبيقها، وامل�رسات

نفصال أم البقاء الد�قراطية، وكيفية إدارة العاصمة اإلتحادية هي التي قد تدفع نحو التفك� يف اإل 
 التي تلك سيّ� ال- اليوم حتّى الفدراليّة تجربة بعض الّدول أثبتت وقد .ضمن حدود الدولة اإلتحادية

 من وغ�ها الّشعبيّة االستفتاءات من بالرّغم قّط، � تحدث االنفصاالت عريقاً،أنّ  د�قراطيّاً  تقليداً  �لك
 الكفاية فيه �ا مرنة أنّها أثبتت الّد�قراطيّة -الفدراليّةإن  .االنفصال عن العامة املدافعة أشكال

  .)١٨(االنفصال �ثّله الذي والتّحدي لتتعامل
 "القوميّة" أو اإلثنية والثقافية، موطناً للعديد من املجموعاٍت  الكب�ة الّدول من العديد تشكّل 

 يف الحالة هي تلك. مستّقلة جغرافية مناطق ضمن املجموعات هذه ترتكز بعض الحاالت، ويف .املتنّوعة
جغرافياً يف أماكنمحددة،  ال ترتكز املجموعات األخرى، الحاالت يف بعض و .ماليزيا أو أو بلجيكا إسبانيا

 مشتّتاً  املسلم، رسيالنكا شعب وإ�ا تعيش ككتل برشية متبع�ة مع أو ب� إثنيات أخرى، فمثالً يعيش
 إال التّاريخّي، موطنهم واحدة هي منطقةً  أنّ  يعتربون املسلم� من العديد أنّ  ومع .البلد أنحاء سائر يف

 من رسيالنكا، ك� ال �لك األقليّة أخرى أنحاء يف معظمهم ويعيش فيها؛ أك�يّةً  يشّكلون ال أنّهم
 الّرومانيّة والّشعوب املجر، يف واألقليّة السلوفاكية سلوفاكيا، يف املجريّة واألقليّة فنلندا، يف السويديّة

 بعض �لك نفسه، املنوال عىل ونسجاً  .إقليمية أو حدود جغرافية محددة مرآكز أوروبا، عرب املوزّعة
 الذي اآلخر البعض بعكس ،"أرضيّة بــــ"قاعدةٍ  يسّمى ما وأسرتاليا األم�كيت� يف األصليّ� البالد سّكان
 تكون ما نادراً  أنّه رغم عظي�ً، تفاوتاً  الّسكا� التّوازن يشهد لذا فقد.عامةً  الّسكان ب� متوزّعاً  يعيش

 ثالثة االنكليزية باللغة النّاطقون يشكّل كندا، ففي .الّسكان ضمن متساوية �اماً  املختلفة املجموعات
 النّاطق� ضعف بالفلمنكية النّاطق� عدد فيبلغ بلجيكا، يف أّما .تقريباً  باللغة الفرنسية النّاطق� أضعاف

 التي األساسية املجموعات ب� التّوازن من درجة تتوفّر وغ�ها، امل�ثلة هذه الحاالت يف .بالفرنسية
 يف بعض لكنّ . التّوازن هذا تعكس التي السياسيّة املؤّسسات إنشاء إىل يؤّدي مّ�  بنية املجتمع، تشكّل

 يف .بكث� عدداً  أصغر قوميّة أو إثنية أقليّاٍت  عىل فضالً  واحدة، سّكانية أك�يّةً  الحاالت اآلخرى، يشمل
الثّقافية  وحقوقها لغتها، عىل التّأكيد يف صعوبةً  أحياناً  الّصغ�ة الّشعوب تواجه الظّروف، ظّل هذه

                                                                                                                                               
Meeting of the Swiss Political Science Association,Geneva, Jan 7-8, 2010.p2,  

يبدو أن ما يدفع منظمي الدسات� والساسة يف تبني النظام الفدرايل يف املجتمعات املتعددة هو بسبب ما �تلكه  )١٨(
يف إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه النظام الفدرايل من ميزات و خصائص سياسية و دستورية و إدارية تساعد 

املجتمعات التعددية. ك� أن تنظيم الدولة عىل اساس فدرالية، هو نتيجة لوجود مجتمع تعددي يستوجب دستوراً 
فدرالياً خاصاً و ليس العكس... نقالً عن د. يوسف كوران، التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية يف الدولة 

 .٥٩، ص٢٠١٠ان للدراسات اإلسرتاتيجية، السلي�نية، الد�قراطية، مركز كردست
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 يف اسكندنافيا، الّسامي كشعوب مؤّخرة، فرتةٍ  حتّى األصليّ� الّسكان حالة هذه كانت وقد .والسياسيّة
ً  �وذجاً  الهند و �ثّل .يف كندا األصلي� والّسكان  جّداً  مجموعاٍت كب�ة وجود مع التّنّوع، عن معّقدا
 إىل باإلضافة )،.إلخ والتّاميلية والبنغالية، بالهندوسيّة، اللّغة واإلثنية(كالنّاطق� حيث من متنّوعة

 اللّغات من للعديد الّص�، فهي تشكل موطناً  أحياناً بــــ(القبائل)، آما تعرف صغ�ة كث�ة، مجموعاٍت 
 العنارص هذه ب� للتّوفيق اإلجراءات من نوعاً  العمالقت� الّدولت� كلتا وتؤّمن .اإلثنية واألقليّات
  .)١٩(جّداً  مختلفة إّ�ا بطرائق املتنّوعة،

إن هذا املعيار ملقاربات النزاع اإلثني يفرتض بأن الفدرالية ينبغي أن تكون أساساً مصطلحاً  
معيارياً وليس وصفياً ألن النظام الفدرايل يش� اىل التشجيع عىل نظام حكومي متعدد املستويات 

لقيمة بحيث يضم عنارص من الحكم املشرتك والحكم الذا� يف األقاليم، ك� ويقوم عىل أساس ا
واملصداقية املفرتضة يف الجمع ماب� الوحدة و التعددية وعىل إستيعاب الهويات املميزة والحفاظ عليها 

ك� أن الدسات� الفدرالية تفرد جملة من اآلليات  )٢٠(و تعزيزها ضمن إتحاد سيايس أكرب حج�ً 
ت الدستورية يف فرض نوع من واملباديء لتنظيم حقوق اإلثنيات والهويات الفرعية، و تتمثل هذه االليا

التوازن والتوافق يف التمثيل ب� الج�عات اإلثنية يف إدارة الدولة سواء يف الربملان أو الحكومة أو 
املحاكم الدستوريةعىل حد سواء. و بصورة عامة إن الطبيعة التعددية للمجتمع و رضورة إيجاد 

طية يف العديد من الدول الفدرالية اىل إعت�د توازنات دا�ة ب� الج�عات قادتا العملية الد�قرا
 Parliamentary) بدالً من السيادة الربملانية (Constitution Sovereignty–(السيادة الدستورية 

Sovereignty٢١() التي عادة ما تكون املنظم للحياة السياسية يف الدول الد�قراطية(.  
فية يف أي دولة، بالرغم من أنها ظاهرة طبيعية، فهي فالتعددية اإلثنية والعرقية واملذهبية والطائ 

تتطلب إيجاد نظام سيايس مالئم يحقق العدل واملساواة، ويحد من الرصاعات، والدولة التي ستتمكن 
(عىل األقل نظرياً) من تحقيق مطالب الجميع وتؤمن لهم حقوقهم عن طريق الدستور واملشاركة 

انت أم سياسية أو قومية، ينبغي أن تكون دولة فدرالية. وما السياسية لكل أطياف املجتمع دينية ك
نراه اليوم يف كث� من دول العا� املتعددة األعراق والطوائف واملذاهب واإلثنيات من تطبيق للنظام 
الفيدرايل والد�قراطية التوافقية، يعد بطبيعة الحال من أنسب األنظمة للمجتمعات املتعددة لتحقيق 

. و أخ�اً، فإن الفدرالية كمصطلح معياري يرسخ الوحدة )٢٢(يايس وتجنب الحروب الداخليةاالستقرار الس

                                                           
نقالً عن طاقم عمل منتدى االتّحادات الفدراليّة يف أوتاوا، كندا الخيارات الفدرالية وغ�ها من الوسائل للتوفيق ب�  )١٩(

أريخ الزيارة ، دراسة متاحة عىل الرابط اإللكرتو� اآل� (ت٤املجموعات املتنوعة منتدى اإلتحادات الفدرالية، ص
١/٦/٢٠١٧: (  

http://www.forumfed.org/pubs/FederalOptionsandOtherMeansofAccommodatingDiversity-Arabic-
Arabe.pdf  
(20) Kristin M. Bakke and Erik Wibbels, DIVERSITY, DISPARITY, AND CIVIL CONFLICT IN 
FEDERAL STATES, op.cit.p10. 

  .٦١وران، املصدر السابق، صگ د. يوسف )٢١(
، ٢٠١٣)، ٣٩٦٠الرصاع الكردي يف العراق �وذجاً، الحوار املتمدن، العدد ( -ريناس بنايف، ظاهرة الرصاعات اإلثنية )٢٢(
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و الالمركزية و املحافظة عليها يف آن واحد إذ توجد فيها حكومة مركزية ومجموعات حكومات إقليمية، 
 حيث كل من هذين املستوي� من الحكم املستقل يف مجاله عادة وفق دستور مكتوب يحميه ويورد
الدستور اإلتحادي إختصاصات مستويى الحكم ويضع عادة ترتيبات لتخصيص الصالحيات املتبقية 
وتنسيق تداخل اإلختصاصات، فضالً عن منح املسؤولية القضائية اىل محكمة دستورية أو مؤسسات 

ثانياً  أخرى إلتخاذ قرارات ملزمة. إن املجلس الترشيعي الوطني يف الدولة اإلتحادية يضم عادة مجلساً 
وك� يقول (دى توكفيل) إن  )٢٣(�ثل فيه وعىل نحو مبارش غالباً األقاليم املكونة فيها الدولة اإلتحادية

النظام الفدرايل خلق من أجل الجمع ب� حسنات كرب و صغر األوطان، وعىل حد قوله(اإلتحاد هو حر 
  .)٢٤(سعيد كوطن صغ� وهو قوي و ُمَمجد كوطن كب�)

 

  النزاعات اإلثنية و تشكيل األقاليم اإلتحادية في العراق. ديناميكية ٢
  بنية املجتمع العراقي :١٫٢

تتشكل بنية املجتمع العراقي من ثقافات متنوعة، تتغلغل يف داخلها وهي مخصبة وفاعلة تعمل  
عىل األرض وهي متعايشة برغم إنعدام تجانساتها.. إن األنساق الثقافية العراقية غ� متجانسة أبداً، 

سقأي نسق، ال �كنه أن ولكنها مرتابطة مع بعضها البعض ترابطاً عضوياً، وال �كنها أن تنفصم أبداً، فالن
يحيى لوحده من دون ترابطه بالنسق اآلخر. �عنى آخر توجد �ة إفرتاقات واسعة داخل بنية املجتمع 
العراقي، هذه اإلفرتاقات شكلت سبباً يف إنتاج تناقضاته التي ال تنضب أبداً، وهي بحاجة إىل سياسات 

  الخ...اطف قبيل أو بيئي أو مذهبي أو جهويمّجردة من كل ميول أو إتجاهات، من كل ما يتعلّق بتع
إن بنية املجتمع العراقي معقدة للغاية، فهي غ� متجانسة ومتنوعة وفق أسس متعددة، فمثالً  

ك� ينبغي أن  يجب اإلعرتاف بأنه ليس هناك أية إنسجامات ثقافية ب� ثقافات املدن والريف والبادية
عرب الش�ل عن عرب الجنوب وكورد زاخو عن كورد  نعرتف بأن ليس هناك إنسجامات ب� ثقافة

خانق�. وهنالك العديد من الخالفات الثقافية ب� كورد السلي�نية و كورد دهوك، وب� ثقافة أبناء 
الجزيرة الفراتية عن أبناء الفرات األعىل وعن أبناء الفرات األوسط وعن أبناء الجنوب هذا التعقيد يف 

ث اإلثنية، تدفعنا اىل القول بإن الثقافة العراقية عند التمعن فيها من حيث البنية املجتمعية من حي
ولكن  ألوانها ومصادرها وطبيعة تكويناتها، تبدو وكأنها متنوعة ومتبع�ة يف جل نسيج املجتمع العراقي

� متالزمة جداً، وذلك بسبب وجود املصالح املشرتكة بيف الوقت نفسه، ويف بعض الحاالت، تبدو أنها 
وقفت كل  ٩/٤/٢٠٠٣، فعندما إندلعت الحرب املذهبية ب� السنة والشيعة بعد )٢٥(أعضاء إثنياتها

، ٢٥/٩/٢٠١٧الشيعة بالضد من السنة. وعندما أجرى إقليم كوردستان عملية إستفتاء اإلنفصال يف 

                                                                                                                                               
  ) :٢٠١٨-٢-٢٠تاحة عىل الرابط اإللكرتو� اآل� (تأريخ الزيارة دراسة م

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=339336  
 ٥٥ص  ٢٠٠٤، ١القايض نبيل عبدالرحمن حياوي الالمركزية و الفدرالية املكتبة القانونية بغداد ط )٢٣(
 .٣٤ص  ١٩٩١ ١-نقالً عن د. عصام سلي�ن الفدرالية واملجتمعات التعددية ولبنان دار العلم للمالي� ب�وت ط )٢٤(
  . ٢١١يوسف كوران، املصدر السابق، ص )٢٥(
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� السنة وقف كل العرب يف العراق بالضد من اإلنفصال، بالرغم من اإلختالف املذهبي التأريخي ب
والشيعة. ولكن مع ذلك فإن هذا التالزم الوقتي ب� أعضاء بعض اإلثنيات بسبب وجود مصالح مشرتكة 
أكرب، من املؤكد أنها تالزمات وقتية، ترافقه تخلخل يف االنسجامات الثقافية ب� إثنية وأخرى. هذا 

مناطق أخرى يف العراق لفرتات  التخلخل سيؤدي بالتأكيد اىل إنعدام االنسجام �اماً يف وقت الحق يف
  .خاصة عندما تتقاطع املصالح املشرتكة،نتيجة تضاربها )٢٦(ليست بقليلة

إن املشكلة الحقيقية يف هذا السياق ترجع اىل بنية املجمتع اإلثني الهش يف العراق منذ تكوينه  
رضية إنصهار الثقافات يف العرص الحديث.. ومنذ قيام الدولة العراقية، إعتمدت الطبقة الحاكمة عىل ف

الفرعية عىل الثقافات الوطنية، وذلك من خالل اإلعت�د عىل نوع من توافقات نظام البنى اإلجت�عية 
اإل أن هذه الفرضية � تتحقق بالرغم من ظهور بعض  )٢٧(والج�عات الفاعلة واألنساق اإليديولوجية

أنها متالزمة مع بعضها البعض، فمثالً ح� مالمحها يف بعض مراحل حياة املجتمع العراقي، وبدت عىل 
، � يكن الشيعة يؤلفون كياناً وثيق الت�سك رغم أنهم ١٩٢١نشأت الدولة الحديثة يف العراق يف عام 

كانوا �تازون بعدد من الخصائص املشرتكة فقد كانوا منقسم�، شأن غ�هم من سكان العراق. اىل 
طار حاالت عديدة � يكن يعتربون أنفسهم كشيعة أوالً، فالوالء ج�عات مت�يزة، قا�ة بذاتها. ويف إ

األول واألقوى كان للقبيلة والعش�ة ويصح هذا بشكل خاص عىل الحال يف القرى والسلف (حزمة من 
املساكن الريفية). وحتى لو أخذنا الوضع يف النجف، املركز الرئيس للمدارس الدينية الشيعية لوجدنا أن 

القبيلة أو اإلنت�ء اىل املحلة (حي املدينة) كان من الناحية السياسة أقوى من رابطة املشاعر اإلنت�ء اىل 
من هنا فإن اإلنقسامات اإلجت�عية كانت تتبلور وتزدهر،حتى داخل مدينة واحدة وضمن الشيعية 

نة النجف ج�عة إجت�عية متجانسة، واحدة، وخ� دليل عىل ذلك، دسات� املحالت التي ظهرت يف مدي
ضد االتراك وطردوهم من املدينةفبالرغم من أن  ١٩١٥األرشف، بعدما إنتفض سكان النجف يف ابريل 

جل مدينة النجف األرشف هم من (العرب و مسلمون و شيعة).اإل أنه أصبح لكل من أحياء النجف 
. ١٩١٧نجليز يف آب (األربعة وقتذاك) مستقالً بذاتها. و إستمرت يف التمتع بهذا الوضع حتى مجيء اإل 

(إننا متحدون مع كاظم  (مثالً) يف النجف األرشف، بالتأكيد عىل : الرباقملحلة  ١٩١٥إذ يختتم دستور 
  .)٢٨(سواء كان يف املدينة أو خارجها، وعىل هذا نوقع..وليكن الله شاهداً)

                                                           
أ.د. سيّار الَجميل، بنية املجتمع العراقي.. الثقافة االجت�عية: خصوصيات الطيف، دراسة متاحة عىل الرابط  )٢٦(

  ) ١٥/٥/٢٠١٧اإللكرتو� اآل� (تأريخ الزيارة (
http://www.sayyaraljamil.com/printarticle.php?id=1651  

فايز عبدالله العساف، األقليات وأثرها يف إستقرار الدولة القومية جامعة الرشق األوسط للدراسات العليا األردن،  )٢٧(
 .١٣، ص٢٠١٠

، وقف الحي الرشقي يف مدينة و� يكن امليل اىل هذا اإلنقسام خاصاً بالنجف فقط، فخالل الحرب العاملية األوىل )٢٨(
الس�وة الفراتية الصغ�ة اىل جانب الربيطاني�، بين� حافظ الحي الغر� عىل حياد مكشوف، وكان الحيان، ولكل منه� 
شيخه املستقل، يشنان حروباً مستمرة أحده� ضد اآلخر عىل مدى العديد من السنوات. للتفصيل حول هذا املوضوع 

  ٣٩، ص٢٠٠٥لعراق ترجمة، عفيف بزاز، املكتبة الوطنية اإليرانية، الكتاب األول، راجع : حنا بطاطو ا
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  والحركات اإلثنية داخل املحافظات واألقاليم )٢٩(الهويات الفرعية :٢٫٢
التنوع يف بنية املجتمع العراقي ظهر و بقوة وبرز اىل الوجود بعد الغزوة األوىل يف إن هذا 

 العنف زيادة إىل ونتيجة لذلك أدى اإلثنية وإنبعاثها، إذ شهد العراق بروزاً كب�اً للحركات )٩/٤/٢٠٠٣(
بعد أن  خاصة كب�ة وعىل نطاق واسع يف أغلب مناطق العراق، اإلثنية بدرجة –والحروب األهلية 

تنظيمي  إطار اآلخر يف ج�عات إثنية منظمة يف قبول حركات عدم أو التمردتبلورت وتجسدت حركات 
ً  أفرادها، فأصبح بذلك من معقول عدد حوله والتف سيايس –  Social)إجت�عية  حركة يف مجسدا

movement))الفرعية بدأت تظهر من خالل حركات إثنية  - من هنا فإن الهويات اإلثنية  )٣٠– 
 ما مسيطرة، غالباً  غ� إثنية ج�عة إطار تنشأ يف منظمة إجت�عية سياسية إجت�عية بإعتبارها حركات

 من إليه ماتصبو عىل عمل تنطوي برنامج الحركات ألغلب هذه وكانت أقلية، تكون هذه اإلثنية،
 حيث من سواء التي كانت تختلف األهداف هذه بلوغ بغية ،)٣١(وسائل من تستخدمه ماو  أهداف
عىل أساس اإلقليم أو حتى عىل أساس  لج�عتها الذا� الحكم من نوع تحقيق أو باملساواة املطالبة

 كانت أو تقطنه (كمطالب بعض القوى السنية بتشكيل أقاليم سنية يف العراق) القضاء أو الناحية التي
 ويف سبيل (كمطالبة الكورد باإلنفصال من العراق). األم، الدولة عن اإلنفصال درجة إىل أهدافها ترتقي

العنف.عىل  عىل تإرتكز  ما ومنها السلمية، منها، وسائل عدة مطالبها إستخدمت هذه الحركات تحقيق
 له إجت�عي، سيايس كيان اإلثنية نفسها باعتبارها الج�عة هي الحركات اإلثنية باتت هذا األساس،

                                                           
تعد مسالة الهوية من أهّم القضايا التّي القت اهت�م العديد من املفكرين والسياسي� يف ظل فشل بعض الدول  )٢٩(

يف دول العا� الثالث األمر الذي  والنخب السياسية يف التوليف ب� الهويات و تشكيل مايعرف بالتعايش الهويا� خاصة
جعل هذا املفهوم محل نقاش ب� املفكرين حول أهّم ما يتضمنه وعالقته �فهوم اإلثنية... يقابل مفهوم الهوية لفظ 

)Identité)باللغة الفرنسية، و (Identity باللغة اإلنجليزية، وكاله� من أصل التيني بحيث تعني لّغة أصل اليشء (
وماهيته. �كن تعريف الهوية عىل أنّها مجموعة من األوصاف والسلوكيات التّي �يز الشخص عن غ�ه، أو هي 

ة تعني الكيفية عليه �كن أن نستنتج بأّن الهوي”. الخصوصيات والصفات التي �يز الشخص عن اآلخر وتجعله معروفا“
التي يعرف بها الناس أنفسهم واآلخرين و هي مفهوم يستخدم للداللة عىل أهم الصفات التي �يز الج�عات 

أما عن عالقة الهوية باإلثنية، فكث�ا ما تثار يف الدراسات األكاد�ية قضية العالقة …. كالعرقيات، اإلثنيات، القيم، اللّغة
م الهوية يتداخل بشكل كب� مع مفهوم اإلثنية حتّى أّن الكث� من الباحث� يعترب أن مفهوم ب� الهوية و اإلثنية، فمفهو 

الهوية هو اإلثنية، إالّ أّن هناك اختالف بينه� يكمن في� ييل : من حيث طبيعة املفهوم: الهوية مصطلح يطلق للتعب� 
فراد الذين يشرتكون يف عدة خصائص كاللغة و الدين عن ماهية اليشء وأصله أّما اإلثنية فهي عبارة عن مجموعة من األ 

،. ومن حيث املدة الزمنية مصطلح الهوية أقدم من مصطلح اإلثنية، وأخ�اً نستطيع القول أنّه ال …و العادات و التقاليد
�عات األخرى. نقالً �كن فصل الهوية عىل اإلثنية، ألنّها تعرب عن الس�ت التّي تتميز بها الج�عة اإلثنية و�يزها عن الج

، ”االختالف األكاد�ي ب� املفكرين“العيفاوي ج�ل، النزاع اإلثني يف ظل وجود أزمة التعددية  –عن : جارش عادل 
  ) : ١/٢/٢٠١٨املركز الد�قراطي العر�، دراسة متاحة عىل الرابط اإللكرتو� اآل� (تأريخ الزيارة 

http://democraticac.de/?p=2346  
، ١٩٩٤سعد الدين إبراهيم، امللل والنحل واألعراق،هموم األقليات يف الوطن العر�، مركز إبن خلدون، القاهرة،  )٣٠(

 .٣٨ص
 وما بعدها. ٩، ص٢٠١٠فالح عبدالجبار، الع�مة واألفندي، ترجمة أمجد حس�، منشورات الجمل، ب�وت،  )٣١(
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  .)٣٢(الخاصة ومطالبه خصوصياته
، بدت يف بداياتها وكأنها أحد األوىلطرح فكرة الفدرالية يف العراق ملرحلة مابعد الغزوة  إن

الن�ذج املعقولة لبناء الدولة وفق أسس جديدة وعىل هذا األساس، فقد تضمنت أطروحة الفدرالية 
تحويل معضلة كب�ة إسمها (معضلة اإلثنيات) يف العراق من مشكلة (يف العراق) يف بداياتها فرضية 

قومية / مذهبية / دينية/ تأريخية / سياسية اىل مشكلة دستورية بحتة. ومن ثم البحث عن حل عقال� 
و واقعي لها، مثبتة يف نصوص دستورية، قابلة للتطبيق يف أقرب وقت ممكن، ولكن واجه هذا النموذج 

ت يف كيفية تعامل الفدرالية العراقية مع الهويات الفرعية، إذ � تكن املعاملة أخرى �ثل معضلة
، هذه املعضلة شكلت ما �كن تسميتها )٣٣(متطابقة مع األسس النموذجية لحل النزاعات اإلثنية

وذلك نظراً لعدم وجود نظرة فدرالية متساوية للهويات الفرعية وفقاً لألسس  الالتناسق)، حالةبــــ(
املكّونة  الوحدات تعد الفدراليّة، األنظمة من العديد ستورية. فباإلستناد اىل املعاي� النظرية يفالد

 أو قد يحدث بأنّ  .التّرشيعيّة نفسها بالّسلطات مع بعضها البعض وتتمتّع للدولة اإلتحادية متساويةً 
 تعكس االختالفات آي متناسقة، غ� بطريقة الّسلطات تقسم الفدراليّة االتّحادات بعض تكون دسات�

 .دينية أو أو ثقافية، لغويّة، أو د�غرافية، أو إقليمية، االختالفات هذه تكون وقد .املكّونة وحداتها ب�
 الحكومة نفوذ زيادة عىل األوىل املقاربة تنّص  .تبدو أنها نوعان املتناسقة غ� من هنا فإن الفدرالية

 أو تقّدماً  أقّل  التّرشيعيّة سلطتها م�رسة عىل املكّونة الوحدة قدرة تكون حيث يف املناطق الفدرالية
 تصبح حتّى األمور، زمام الفدرالية الحكومة تتوّىل  قد الحاالت، هذه مثل يف .مؤقّت مقّوضة بشكلٍ 

ساعدت  حيث الهند يف الحال كانت تلك .الخاّصة سلطتها م�رسة يخّولها مركز يف الوحدة املكّونة
 أن أصبحت إىل تطّوراً  األقل الواليات بعض االتّحاد، من األوىل السّت  الّسنوات طيلة الفدراليّة، الحكومة

 غ� الفدرالية شيوعاً، نحو واألك� الثّانية، املقاربة أّما .الخاّصة التّرشيعيّة سلطتها م�رسة عىل قادرة
 النّظام� ولعّل  .من غ�ها أك� يّةاستقالل تحّمل عىل أك� أو مكّونة وحدة قدرة فتتضّمن املتناسقة،

) من قانون إدارة ٤املقاربة. وبالعودة اىل نص املادة ( هذه عىل األمثلة أبرز من ه� واإلسبا� املاليزي
الدولة العراقية للمرحلة اإلنتقالية فإن حالة الآلتناسق تبدو واضحة بنوعيها إذ تؤكد املادة املذكورة 
(والتي تشكل البداية الحقيقية لظهور النظام اإلتحادي يف العراق) عىل أنه يجري تقاسم السلطات فيه 

. فاملؤكد املحليةواالدارات  البلدياتو واملحافظات والحكومات االقليميةتحادية ب� الحكومة اال 
باإلستناد اىل هذه املادة أن الحكومات اإلقليمية ستكون قادرة عىل تحمل إستقاللية أك� من 
املحافظات والبلديات واإلدارات املحلية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحكومة الفدرالية 

ها النفوذ األقوى داخل الهيئات الصغ�ة التي هي بطبيعة الحال ال ترتقي اىل مستوى ستكون ل

                                                           
 .٤٩، ص ٢٠١٦، الجزائر، ١نبيلة سالك، اآلليات املؤسساتية إلدارة التعدد اإلثني، اطروحة دكتوراه، جامعة باتنة  )٣٢(
تكمن املشكلة األساسية يف هذا السياق يف أن الدولة الجديدة ملرحلة ما بعد الغزوة األوىل قد تشكلت وفق نظرية  )٣٣(

ب، الكرد، األقليات األخرى)، وتم تقسيم الشعب العراقي وفق الطائفة املكونات العراقية (الشيعة العرب، السنة العر 
والعرق بنظام محاصصة غ� مسبوق يف تاريخ الحكم يف العراق. من هنا فإن الفرضية هذه كانت تفرتض تشكيل اقاليم 

عات الداخلية، املعهد وفق نظرية املكونات ايضاً، و هذا ما � نشهده للتفصيل راجع : أسعد سلي�ن العراق، جذور الرصا
 .١٢، ص ٢٠١٧املرصي للدراسات السياسية و اإلسرتاتيجية ملفات إقليمية، مايو 
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الحكومات اإلقليمية. فالحكومة اإلتحادية هي املسيطرة كلياً عىل جميع األوضاع داخل املحافظات 
  .)٣٤(والبلديات واإلدارات املحلية دون أية نجاعة ملمثيل الهيئات الآلمركزية يف تلك الهيئات

شكلة الفدرالية يف العراق هي أنها فدرالية ليست إقليمية ولكنها يف الوقت نفسه ليست م 
 من معّقد مزيجٌ  البلجي� فدرالية عىل غرار النموذج البلجي� والتي هي فدرالية غ� إقليمية فالنّموذج

 بطريقةٍ  اللغوية الج�عة مبدأ بلجيكا حال طبّقت ففي .للج�عة) اإلقليمية وغ� اإلقليمية(العنارص 
 من جزءاً  سيشّكلون الولّون، يف الفلمنكية الفالندر،واألقلية يف الفرنكوفونية األقلية أفراد فإنّ  متجانسة،
 الج�عة حكومة فتملك .السائدة بالحالة تلك ليست لكنّ  .منهم بكّل  الخاّصة اللغويّة ج�عاتهم

 يف املتواجدين أولئك ال فقط، و الولّون يف بروكسل بالفرنسيّة النّاطق� تجاه مسؤوليّة الفرنكوفونيّة
 حكومات مدى من تحدّ  التي "القيود" هذه أّما أسباب .الفلمنكيّ� عىل نفسه املبدأ وينطبق .الفالندر

 يبقى "الج�عة" لحكومة بلجيكا مفهوم فإنّ  رغم ذلك، .ومعّقدة محليّة فسياسيةٌ  اللّغوية، الج�عات
ً  �وذجاً   أخرى دوٌل  تستخدم .جغرافياً  املرآّزة غ� الثّقافية ب� املجموعات التّوفيق إىل عىيس ملن مفيدا

 بهدف إقليمياً، الفدرالية املبنية عىل إعت�دها جانب إىل دستورياً، محّددة لغويّة التّداب�كحقوق هذه
 يف أقليّة لكنّهم منطقة، األك�يّة يف من جزءاً  يشّكلون قد الذين الثّقافية املجموعات أفراد حقوق ض�ن

  .)٣٥(أخرى  منطقةٍ 
 

  من يحكم العاصمة يف الدولة الفدرالية؟ :٣٫٢
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ملاذا تصبح النزعات اإلنفصالية محبباً يف بعض الفيدراليات  

الرسمية مع النزعات االنفصالية؟ إن موقف  -اإلثنية دون غ�ها؟ و كيف تتورط املؤسسات اإلثنية  –
م املؤسسات الرسمية الفاعل� الرئيسي� يف بيئة مث�ة للنزاع ومواقفهم تجاه بعضهم البعض و إستخدا

يف إدارة هذا الرصاع، هي التي تجعل الرصاع أك� إعجاباً لدى الفاعل� السياسي� اإلثني�..من املؤكد أن 
 - اإلجابة عىل هذه التساؤالت تقودنا اىل طرح السؤال اآل� : من سيحكم العاصمة يف ظل الدولة اإلثنو

  الفدرالية ؟
 مصطلح (املشاركة اإلتحادية يف السلطة) للداللة عىل وصفلإلجابة عىل التساؤل سوف نستخدم 

 أجل السياسيّة للدولة لحكم و إدارة العاصمة اإلتحادية وذلك من البنيةٌ  عليها ستعتمد التي الّرتتيبات
 جميع أعضاء لدمج الالزمة الّرشطية البنود الوصول اىل وصف من سيحكم العاصمة و كيف يتم وضع

  اإلتحادية و مؤسساتها. –املركزيّة  حكم و إدارة الحكومة املختلفة يف القوميّة أو اإلثنية املجموعات
مع بدء وضع أسس الدولة الجديدة ملرحلة ما بعد الغزوة األوىل يف العراق، ظهرت بوادر التقسيم 
الطائفي واإلثني، وقد جاء الرتتيب اإلثني لشكل نظام الحكم يف العراق منذ تأسيس مجلس الحكم عام 

وة األوىل شخصية عراقية) تعرب عن رؤية مرحلة ما بعد الغز  ٢٥، إذ جاء تشكيل املجلس من (٢٠٠٣
 ٥شخصيات عربية سنية.  ٥شخصية عربية شيعية.  ١٢للطيف العراقي املتنوع فكان التقسيم كاآل�: (

                                                           
 .١١٧، ص٢٠٠٩آريان محمد عيل، الدستور الفدرايل، مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية، السلي�نية،  )٣٤(
منتدى االتّحادات الفدراليّة الخيارات الفدرالية وغ�ها من الوسائل للتوفيق ب� املجموعات املتنوعة، املصدر  )٣٥(

 .١٣السابق،ص 
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شخصيات �ثل األقليات األخرى)ومع تصاعد االحداث يف العراق واملنطقة عموماً،  ٣شخصيات كردية. 
: حكومة توافقية مشكلة فقد أعيد ترتيب الوضع العراقي الجديد وعىل هذا أصبح الوضع ااآلن كاآل�

من األحزاب العراقية، وبرئاسة وسيطرة األحزاب الشيعية. وضعف �ثيل املكونات األخرى بنسب 
  .)٣٦(متفاوتة

الفدرالية، سيتفاوضون  -املجموعات اإلثنية، ويف ظل الدول اإلثنو من الناحية النظرية، إن قادة
وما  الّرتبويّة، والفرص والوظائف، الّسلطة اإلتحادية، من نصيباً  ألنفسهم يضمنوا ل� الّرتتيبات تلك عىل

ومن املؤكد أيضاً أن قوة املجموعات اإلثنية من الناحية الشعبية و مقاعدها الربملانية ستؤثر  .ذلك شابه
بشكل أو بآخر عىل نصيب تلك املجموعة يف املشاركة يف الحكومة اإلتحادية وعدم �ك� هذه 

 )٣٧(ثيل نفسها يف إدارة العاصمة اإلتحادية، سيعزز لديها النزعات ا|إلنفصاليةاملجموعات اإلثنية من �
ولكن يجب األ يفهم من ذلك بأن معيار املقاعد اإلنتخابية هو املعيار الوحيد لض�ن مشاركة 
املجموعات اإلثنية يف إدارة مؤسسات العاصمة اإلتحادية إذ ينبغي أن توجد معاي� أو اليات آخرى 

ق املجموعات من جانب و ض�ن بقاء العاصمة (حيادية) من جانب آخر. وينبغي أن ض�ن حقو 
وال تعتمد عىل عملية اإلنتخابات  الرّسمية تكون هذه املعاي� وفق أسس دستورية ثابتة و تتسم بطابع

 بحكم مضمونًة، الّدول االتّحادية من العديد إذا كانت مناصب الحكومة يف املثال، سبيل عىل .فقط
 األخرى،يجب أن يكون هنالك تّرتيبات الحاالت يف فإن .املختلفة اإلثنيّة أو القوميّة العادة، للج�عات

أو دستوريّة أخرى لض�ن حقوق املجوعات اإلثنية التي � تضمن مشاركتها يف الحكومة  قانونيّة
 .)٣٨(الربملانيف  دستوريّاً  مضمونة �قاعد" ماوري" مجموعة أعضاء يتمتّع نيوزيلندا مثالً  اإلتحادية، ففي

 وذلك كتعب� عن ض�ن مشاركة املجموعات اإلثنية يف إدارة الدولة اإلتحادية.
كل هذا يؤدي بنا اىل إفرتاض أن أحد العوامل الناجعة ملنع لحدوث نزاع عنيف هو أنه يتم  

التغلب عىل مشكالت العمل الج�عي. ألن ما ينقص اإلثنيات يف إدارة العاصمة اإلتحادية، هو اإلتفاق 
جي� هو عىل عمل مشرتك وفق نسب، متفاوتة، إذ يفرتض أن العمل الج�عي من قبل املنافس� الخار 

  - من خالل اإلتفاق عىل : ؛)٣٩(وظيفة من خصائص املجموعة املتنافسة نفسها
  .مدى وجود املصالح املشرتكة ب� الفاعل� السياسي� .١
متانة العالقة واملصالح و كيفية تنظيمها (خلق الهوية املشرتكة وتوحيد الهياكل في� ب�  .٢

  .أعضائها)
  تحت السيطرة الج�عية). تعبئتها (أي اإلتفاق عىل مقدار املوارد .٣

عليه فإن السبب الرئيس وراء اختيار شكل الحكم الفدرايل هو إلستيعاب املصالح املحلية املتباينة 

                                                           
  .٣٢أسعد سلي�ن العراق، جذور الرصاعات الداخلية، املصدر السابق، ص )٣٦(

(37  )  Kristin M. Bakke and Erik Wibbels, DIVERSITY, DISPARITY, AND CIVIL CONFLICT IN 
FEDERAL STATES, op.cit,p11 

  .٥طاقم عمل منتدى االتّحادات الفدراليّة يف أوتاوا، كندا املصدر نفسه ص )٣٨(
(39) Christa Deiwiks,ETH Zurich, The curse of ethno-federalism? Ethnic group regions, 
subnational boundaries and secessionist conflict, op.cit, p5. 
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يف العاصمة،وليس يف األقاليم وحدها. العاصمة التي من املفرتض األ تتحمل أي حكم مركزي أو حكومة 
املشرتك و للتوفيق ب� –وذجاً للعمل الج�عي قمعية ولهذا السبب وحده كان النظام الفيدرايل �ثل �

الوحدة والتنوع ك� أن التجارب السلبية يف هذا السياق كان أغلبها بسبب تجاهل هذه البلدان 
  .)٤٠(اإلتحادية لقيمة التنوع والتعدد يف املركز

أما يف العراق، و عند دراسة مشهد العاصمة (بغداد) يبدو أن هيمنة بعض املجموعات الطائفية 
الشيعية عىل عملية صناعة السياسة والقانون واإلقتصاد بل حتى املظاهرات، واضحاً للعيان وذلك 

سياىس ضمن بالرغم من أن الرصاع عىل إدارة العاصمة يعد من أحد األمور املحورية يف عملية الرصاع ال
الدولة اإلتحادية وحسم الرصاع عىل إدارة العاصمة اإلتحادية لصالح مجموعة إثنية معينة، سيشكل 
إنتكاسة كب�ة للعملية السياسية و مص� الدولة اإلتحادية. ألن العاصمة ستصبح عاصمة إلثنية معينة 

الربملان اإلتحادي، فإنه  منحازة ملجموعة عىل حساب األخرى. ويف ظل عدم وجود مجلس لإلقاليم يف
�كن أن يستنتج بأن أية تسوية سياسية ب� املجموعات اإلثنية للمشاركة ىف سلطة العاصمة (سواء 
كانت مشاركة حقيقية أم رمزية)، التتمكن من وضع حلول مستدامة لض�ن العيش واملشاركة 

عد اإلنتخابات إنها تسوية رصاع ب� املتساوية يف العاصمة ألنها ببساطة تسوية لرصاع ناتج ملرحلة ما ب
األغلبية و االقلية اإلنتخابية وليست تسوية لرصاع البعد اإلجت�عى واإلثني للمسالة العرقية ك� أن 

الشيعية) ال �ثل اإل مشاركة  –مشاركة اغلب اإلثنيات يف الحكومة اإلتحادية (ما عدا اإلثنيات العربية 
حتى وإن كانت حقيقية ال �ثل تسوية ملشكلة إثنية، وإ�ا تسوية  شكلية و رمزية ألن هذه املشاركة

ب� األحزاب الفائزة إلدارة األوضاع يف العاصمة ملرحلة ما بعد اإلنتخابات. إن التسوية ب� اإلثنيات ال 
تعتمد عىل توزيع املناصب الحكومية فقط، و ينبغي اال تكون كذلك، بل ينبغي أن تعتمد عىل سياسة 

لعاصمة اإلتحادية من موقف الحكومة تجاه اإلثنيات عليه فإن عدم تحييد العاصمة عن الهوية تحييد ا
اإلثنية و عدم مخاطبة جذور املشكلة، قد يؤدى إىل إندالع النزاع مجدداً وذلك نظراً للمكانة التي 

  تتمتع بها العاصمة يف ظل الدولة اإلتحادية. 
ّسلطة يف العاصمة اإلتحادية هو فض النزاعات الداخلية إّن املسّوغ الرئيس لرتتيبات مشاركة ال

الناشئة عن التوزيع غ� العادل للسلطة واملوارد ب� املجموعات السّكانية أو املناطق، وهيمنة مجموعة 
سكانية معينة أو أك� عىل املجموعات األخرى، واستثناء بعض املجموعات، أو إنكار لغة األقليّات أو 

ها. معظم هذه العوامل متداخلة بشّدة يف بُنى الدولة ويف املنفذ اىل هذه البنى. وتُصّور ثقافتها أو ديانت
ترتيبات مشاركة السلطة عىل أنّها تَوّجه لتشكيل الدولة له أفضلية عىل د�قراطية األك�ية أو االستبداد 

ىل خضوع األقليّات األبدّي اإلثني. ويجري االّدعاء بأن حكم األك�ية يف مجتمع متعّدد اإلثنيّات يؤّدي إ
إلرادة األك�ية. ويؤّدي ذلك إىل إنكار تاريخهم وتقاليدهم وهويّتهم. وهنالك نزعة إلقصائهم عن موارد 
الدولة أو إتاحة منفذ غ� متساٍو لهذه املوارد. إّن االستياء الناجم عن ذلك ينفجر، عادًة، عىل شكل 

                                                           
(40) BEKALU ATNAFU TAYE, Ethnic federalism and conflict in Ethiopia, African Centre for the 
Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), 7 DEC 2017. Available on this Link (Date of 
Visit June15,2018) 
http://www.accord.org.za/ajcr-issues/ethnic-federalism-conflict-ethiopia/  
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  ى.أع�ل عنف، ويؤّدي إىل نزاعات طويلة املد
وقد رّحبت العديد من األقليّات اإلثنية يف العديد من الدول بتوّجه االتحادية التوافقية 

)consociational إذ أنّه يضمن لهم دورًا يف وضع القوان� وتطبيقها ويف بلورة السياسات، ك� ،(
  . ٤١يضمن، أحيانًا، درجًة من الحكم الذا� 

الفدرالية �ثل جزءاً من الحل ملشكلة مستعصية يف ويف العراق كان يفرتض أن يكون طرح فكرة 
دولة تتزايد فيها املشاكل والصعوبات اإلثنية من جانب، و وتضع حداً للنزاعات الناشئة عن التوزيع غ� 
العادل للسلطة وال�وات، ولكن � يستتبع هذا الطرح خطوات عملية ناجعة، إذ أن أغلب اإلثنيات 

قرار يف العاصمة، وباتت العاصمة عاصمة إلثنية دون غ�ها، وبعد بقت مهمشة يف عملية صنع ال
، ال ٢٠٠٥اإلنتهاء من الغزوة الثانية بدا املشهد واضحاً فإن الفدرالية املطروحة وفق أسس دستور عام 

�ثل جزءاً من الحل، وهي بهذه الصيغة ال تشكل النموذج األمثل لحل مشاكل الدولة اإلثنية وعيب 
يعود اىل مفهوم الفدرالية نفسه، و إ�ا اىل األسس التي أعتمدها املرشع الدستوري لبناء  هذا الوضع ال

اإلتحادية يف العراق، وهذا يعني أن الفدرالية �فهومها النظري قد تكون مال�ة لدول عندما تكون 
نجاح هنالك مؤرشات أخرى إيجابية تضمن نجاعتها و نجاحها، فمثالَ قد تكون للفدرالية مؤرشات 

لد�قراطيات بها عدد كب� من السكان أو األقاليم أو تعددية كب�ة من السكان تتمركز إقليمياً أو أنها 
قد تبدو مال�ة لدول و مجتمعات هي ليست كذلك ك� تتطلب الفدرالية �رور الوقت أن يكون لدى 

 ض�ن وجود مجتمعات نسبة كب�ة من السكان شعور بالهوية املشرتكة مع البلد ككل باالضافة اىل
  . )٤٢(محلية تتسم بالحيوية و املشاركة السياسية الفاعلة

يعا� العديد من ترتيبات مشاركة السلطة املعارصة يف العاصمة الفدرالية الكث� من التعقيدات يف 
أحيانًا، قوان� التمثيل يف الهيئت� الترشيعية والتنفيذية، ويف صنع القرار. وتكون اإلدارات الرئاسية، 

�ثابة هيئات ج�عية قادمة من املجتمعات الكب�ة، وُ�نح حّق النقض لكل عضو، ويكون هناك العديد 
من أشكال االقرتاع يف الهيئة الترشيعية، األمر الذي يفسح املجال أمام إحدى املجموعات تأخ� أو رفض 

لصالحيات أو الحكم الذا� الذي إقرتاح ما. قد تكون هناك العديد من طبقات السلطة كجزء من نقل ا
يقّسم الصالحيات عىل بعض الفئات، وهو ما يجعل من فهم النظام أو تطوير سياسات مرتابطة وشاملة 
�ثابة مهّمة صعبة. ك� يجعل هذا األمر إدارة األع�ل الحكومية معّقدة للغاية. وال تبدو االتحادية، يف 

  .)٤٣(من حّدة املشاكل اإلثنية، بل تحّولها إىل أشكال أخرى هذه الحاالت ويف حاالت أخرى، أنها تخّفف
إن اإلختالف يف التطبيق ضمن اإلتحاد الفدرايل يف العراق ب� الوصف الدستوري و الواقع العميل  

لتوزيع السلطات، نشأت عندما أدت التطبيقات الخاطئة للدستور (ليس من قبل السلطة املركزية 
املحلية أيضاً) يف معظم الحاالت اىل تحول يف طريقة تجسيد الدستور وحدها، بل من قبل السلطات 

                                                           
يف إرسائيل، متاح عىل  ياش غاي، النزاعات اإلثنية و مشاركة السلطة، العدالة، املركز القانو� لحقوق األقلية العربية )٤١(

  ):٢٥/٦/٢٠١٨الرابط اإللكرتو� اآل� (تأريخ الزيارة 
https://www.adalah.org/ar/content/view/1134  

 .١٠ص  ٢٠٠٧، ١ندا ط جورج أندرسون مقدمة عن الفدرالية ترجمة مها تكال منتدى اإلتحادات الفدرالية ك )٤٢(
 ياش غاي، املصدر السابق، والصفحة نفسها. )٤٣(
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ذات  –للحل املزمع طرحه حول الفدرالية، ولعل العامل األسايس يف ذلك هو تأث� السلطة الحاكمة 
النزعة اإلثنية أو الحزب السيايس الطائفي أو املذهبي أو القومي أو تأث� نشاطات مجموعات املصالح 

أثرت بشكل أو بآخر عىل التسويات و املساومات السياسية فصحيح من الناحية النظرية  الخاصة التي
أنه يتم تخصيص حصة دستورية من السلطات املحددة لكل حكومة محلية ضمن كل إتحاد فدرايل، إال 

األقاليم  أن الثابت يف العراق هو أنه ال �كن تفادي التشابك و إالتكال املتبادل ب� املركز و الواليات أو
و كنتيجة لذلك يتطلب هذا عادة سلسلة متنوعة من العمليات املؤسساتية لتس� التعاون ب� الحكومة 
إالتحادية و الحكومات املحلية و تنشيط دور املحكمة الدستورية لتفس� النصوص و تسوية الخالفات 

مص� الفدرالية يف بلد  الدستورية، وهذا ما� يحدث يف العراق، عليه �كن أن يتصور كيف سيكون
. وعند مشاهدة العاصمة )٤٤(غارق يف املشاكل حتى قبل أن تطرح فيها فكرة الفدرالية كأطروحة للحل

(التي يفرتض أن تكون محايدة) يظهر جلياً بأن الفدرالية تبدو و كأنها معضلة أك� من كونها جزءأ من 
ة حقوق الج�عات و أن اللجوء اليها هو الحل، ألن فكرة الفدرالية ال تنفصل يف األساس عن فكر 

بالدرجة األساس لبيان أو لتوكيد �تع الجميع بالحقوق بالتساوي، مع ض�ن الحقوق و خصوصيات 
الج�عات الفئوية داخل املجتمعات املتعددة وكذلك مع ض�ن وحدة البالد ككل. وأن إستبعاد فكرة 

اصمة، كانت وال تزال إحدى أطروحات فشل ض�ن حقوق الج�عات اإلثنية األخرى يف حكم الع
  الفدرالية يف العراق.

أن الهوية العراقية (كهوية وطنية شاملة) �  إن ازمة املكونات يف املجتمع العراقي ناتجة من
تتبلور بشكل واضح بعد , ك� أن االندماج االجت�عي مازال مطلباً شعبياً أك� م� هو واقع ,اذ تتنازع 

ية للدولة , فعالقة الدين بالدولة � تحسم �اماً , والتعددية السياسية التي شهدتها الوالءات الفرع
الساحة السياسية ال تقوم عىل برامج سياسية أو إقتصادية أو إجت�عية، بل تقوم عىل أساس تعددية 

ل القدرة طائفية اثنية , فاالحزاب العراقية إعتمدت تسيس الرموز الفرعية يف مناورة تهدف اىل استغال
الفرعية للسياسات بشأن الفروقات االساسية يف املجتمع , ال لكونها ملعالجة هذه الفروق واحتوائها، بل 
التنافس السيايس بينها بالتالعب بواسطة الحيلة عىل جدلية العام والخاص , واملالحظ يف الخطاب 

واضح يحدد خصوصيات املجتمع العراقي الرسمي، أنه قد عمق من ازمة الهوية و� يستقر عىل مفهوم 
العراقي وانت�ءاته، فهناك من يروج للهوية االسالمية (كاالحزاب االسالمية سواء شيعية أو سنية) واخر 

السنية) و أن عملية بناء مؤسسات الدولة  –للهوية القومية (كبعض األحزاب الكوردية والعربية 
دوار يتم عىل أساس حصة الحزب املنتمي اىل الرئيسة أعتمدت أغلبها عىل أسس طائفية، وتوزيع اال 

الطائفة، وليس حصة الطائفة املنتمي اليها الحزب. و اقصاء االحزاب والحركات التي � تستطع أن 
تحصل عىل اصوات تؤهلها لتمثيل نفسها � تصبح مؤثرة يف التصويت بصنع القرار السيايس حتى وإن 

  . يقة يف العراقكانت هذه األحزاب �ثل مجموعات إثنية عر

                                                           
للتفصيل راجع  رونالد ل. واتس األنظمة الفدرالية ترجمة غايل برهومة مها بسطامي مها تكال منتدى اإلتحادات  )٤٤(

راجع : جورج و للتفصيل أك� حول تعريف وماهية الفدرالية و رشوطها و مبادئها  ٩ص  ٢٠٠٦ ١الفدرالية كندا ط
 ومابعدها ٦أندرسون املصدر السابق ص
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، من شأنها أن تؤدي اىل تفكك )٤٥(ر بظهور كارثة كربىإن استمرار دولة املكونات بهذه الصيغة تنذ
العراق عىل األقل اىل اجزاء ثالثة و وحدات مستقلة بذاتها تحت رعاية دولة ال تتمتع بحرية الحركة، 

االرض ,فوضع الجنوب سيكون  ويجب ان تكون هذه الوحدات محكومة من خالل البنى املوجودة عىل
تحت حكم القيادات الدينية وحكم االحزاب االسالمية والجانب الغربيي من العراق سيكون تحت تاث� 

  . أو معها. )٤٦(السنية، والكورد سيظل يف مواجهة مع تركيا –و سيطرة القوى الخارجية 
ب أن تبدأ بتحديد مص� من هنا فإّن أية عملية تسوية سياسية قادمة ملرحلة مابعد داعش يج

إثنية ثانياً. تسوية ال تتطلب من " اآلخر " تغي�  –العاصمة أوالً وأن يتبعها عملية مصالحة إجت�عية 
إثنياً  –نظرته و هويته الفرعية، وإ�ا هيكلة مؤسسات الدولة، ويف مقدمتها العاصمة، إجت�عياً 

املوجودة ىف داخل املجتمع العراقي. من هنا  وجهوياً، بحيث تعكس هذه الهيكلة جميع ألوان الطيف
فان عملية إعادة هيكلة العاصمة والتمثيل العادل الذى يعكس هذا التنوع، ر�ا يكون له تأث� فّعال 

أصبحت اآلن جزءاً من الفساد التي ألية عملية للتسوية السياسية مستقبالً إن العاصمة املنحازة 
مؤسسات و األ تغدو مؤسساتها اآل تبقى عاصمة إثنية محددة بذاتها السيايس الواقع يف العراق، ينبغي 

 –"طائفية أو مذهبية أو قومية " ألن إدارة العاصمة تشكل جزءاً كب�اً من مسببات الغ� اإلجت�عى 
كل ما حدث ىف عمليات التسوية السياسية وقد أثبتت التجربة بأن  .اإلثني القائم اآلن يف العراق

ولحد اآلن، كانت تقوم فقط عىل إفرتاض تحويل حالة العنف اىل عملية تسوية  ٢٠٠٣السابقة منذ 
سياسية وإتاحة قدر من املشاركة السياسية إىل جانب عدد من الوعود (الزائفة) يف إطار تسوية لحكم 

 والعاصمة، والتي � تتحقق. والتى باتت في� بعداىل مادة خامة بيد إثنية معينة اإلحتواء اآلخرين 
لعلنا ال نبالغ إذا قلنا بأن جميع الحوارات السياسية التي حدثت بعد عملية الغزوة اآلوىل للتسوية ب� 

" من شأنها أن تجعل من املمكن تجديد إطار التعايش  " �Credibility تكن ذات " مصداقية اإلثنيات 
يف مخاطبة جذور املشكلة، عدم قدرتها وذلك بسبب ب� اإلثنيات والحد من الرصاع السياىس املستمر 

وهي تحديد كيف يتم حكم العاصمة بشكل منصف للجميع لذلك رأينا بأن جل التسويات السابقة � 
والتي تعرب عن قضايا الرصاع  "  Social contract" اقش عملية بناء عقد إجت�عى جديدتكن تن

  املسكوت عنها، أو بالتعب� عنها رصاحًة. 

   

                                                           
) � يكن اإل نتيجة للوضع القائم يف ٢٥/٩/٢٠١٧إن إجراء عملية إستفتاء إنفصال إقليم كوردستان عن العراق يف ( )٤٥(

العاصمة بغداد، و ينذر بكارثة اكرب ستظهر ما� تتحرك الدولة اإلتحادية لتغي� نوعية التسويات السياسة، و أوىل 
ا يتناسب مع الشكل اإلتحادي من جانب، و ض�ن حقوق الخطوات الرضورية، تعديل دستور جمهورية العراق �

 املجموعات اإلثنية من جانب آخر. مع ض�ن بقاء العاصمة محايداً ب� رصاع اإلثنيات و األقاليم.
، الواقع واملستقبل، املركز الد�قراطي العر� للدراسات ٢٠٠٣عام  لقاء ياس� حسن، دولة املكونات يف العراق بعد )٤٦(

  -) :١/٧/٢٠١٧اإلسرتاتيجية والسياسية واإلقتصادية، مرص، دراسة متاحة عىل الرابط اإللكرتو� اآل� : (تأريخ الزيارة 
http://democraticac.de/?p=36858  
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  الخاتمة
  توصلنا اىل جملة من اإلستنتاجات �كن تلخيصها �ا ييل :بعد اإلنتهاء من هذه الدراسة 

بالرغم من ان العراق قد جرب معظم أشكال األنظمة السياسية يف الحكم خالل الفرتات املتعاقبة  -
لتاريخه السيايس وبعد رصاع طويل ومرير مع األنظمة املستبدة والشمولية التي توالت عىل 

، وجربت معظم نظرياتها الدينية والقومية (الوحدوية) واأليديولوجية، تحول نظام الحكم الحكم
اىل قالب اخر من قوالب الحكم، وبعد أن عا� الشعب العراقي جميع املىيس والويالت بسبب 
الحكومات املتعاقبة ولكنها � تستقر بعد عىل نظام يضمن العيش املشرتك ب� مكوناتها بعيداً عن 

اعات والنزاعات اإلثنية وعدم تهميش أو إقصاء املجموعات اإلثنية، ولكن مع ذلك يبقى �وذج الرص 
) �ثل �وذجاً يستحق التوقف عنده،الذي � يكن يغذي ١٩٥٨-١٩٢٥الحكم املل� يف العراق (

 الروح اإلثنية خالل فرتات معينة. 

ها تستوجب وجود اتّفاٍق مشرتك عىل اتّخاذ إن الفدراليّة ال تنطلق من مجرّد "مفهوم أحادّي"، بل إنّ  -
إجراءاٍت معيّنة �عزٍل عن الطّرف اآلخر، وإجراءاٍت أخرى معه. زِد عىل أنّها ال تُعد مجرّد تنازٍل عن 
السلطة، ألّن املبدأ املنطقّي يفيد بأّن تنعم حكومات الواليات أو املقاطعات بالّسيادة يف دائرة 

تتمتّع بها الحكومة القوميّة أو الفدراليّة ضمن دائرتها الخاصة. ففي نفوذها، بقدر السيادة التي 
ظل الدولة اإلتحادية ينبغي اال يكون الحديث ب� الحكومات "األرفع مقاماً" مع الحكومات "األد� 
مقاماً"، وال عن الحكومات "األعىل سلطة" أو "األد� سلطة"، بل ينبغي أن يكون الحديث ب� عّدة 

(وهو الدستور اإلتحادي) وعليه  ..ؤّدي كل منها مهاّم مختلفة ضمن إطار عمل مشرتكحكوماٍت ت
فإن الحكومة اإلتحادية هي ليست تلك الحكومة التي تكون أرفع مقاماً من مقام الحكومات 
اإلقليمية، بل هي الحكومة التي �ارس دورها وفق الدستور اإلتحادي، أما الحديث عن سعة 

إلتحادية مقابل صالحيات حكومات االقاليم فهو حديث آخر، يجب اال يخلط صالحيات الحكومة ا
 مع مسألة هيمنة الحكومة اإلتحادية عىل حكومات األقاليم

�كن للنظام الفدرايل يف العراق أن يكون بديال للنظام املركزي ولكن وفق رشوط معينة �عنى أنه  -
و�كن أن يكون طريقا للوحدة كل ذلك  �كن أن يكون النظام الفدرايل بداية طريق للتجزئة

وعىل الهدف منها. إذ أن الفيدرالية �كن أن تكون  الفدراليةيتوقف عىل الكيفية التي توظف بها 
القانون. وكذلك تجسيداً للتعددية: أو أن تجسيداً لألسس الد�قراطية يف الحكم و اإلدارة لدولة 

يكون تجسيداً للتفكك و اإلنهيار و الرصاع اإلثني إن الفيدرالية �كن أن تكون أفضل وسيلة يف 
إدارة الدولة التي توجد فيها أك� من قومية أو طوائف و مذاهب وأطياف متعددة خاصة إذا 

الفيدرالية إحرتام (للتعددية القومية) و  كانت الحريات والحقوق معطلة كلياً يف الدولة. ففي
(للتعددية الدينية) و (للتعددية املذهبية) و إحرتام (للتعددية السياسية). ويف تطبيق الفيدرالية 
�كن تصور تعطيل كيل لدور الحاكم املتفرد (أي الحاكم املتفرد بالحكم) و حكم املؤسسات 

ء و أخطاء الحاكم املتفرد وال تسمح لظهور الطغاة الدستورية يف دولة القانون تجنب الدولة أهوا
 .الذين يجلبون عىل شعوبهم املايس و الحروب و الدمار من خالل عسكرة الدولة واملجتمع
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فقد عانت أغلب اإلثنيات من التهميش وطالبت بعضها  ٢٠٠٣رغم التغي�ات التي طرأت بعد عام  -
اصة يف العاصمة خصوصاً أن الساحة بدات تنفرد بنسبة �ثيل أكرب يف املؤسسات الحديثة للدولة خ

لالحزاب الطائفية واملتسلحة ووجود مليشيات (ذات طابع قانو� رسمي) باملقابل نجد أن أغلب 
االقليات اإلثنية تفتقر لهذه القوة اضافة اىل الطبيعة املساملة لهذه املجموعات، إن أغلب هذه 

ظروف املفاجئة التي حدثت بعد التغي� السيايس الذي املجموعات اإلثنية � تتمكن من مقاومة ال
حصل يف البلد، ورغم ان البعض منها قد حصل عىل �ثيل يف مجلس النواب، اال أنهم أخذوا 
يواجهون معضلة خطرة، و�ثلت بتعرض هذه املجموعات لعمليات قتل وتهج� وخطف عىل يد 

اطئة تجاه هذه االقليات خاصة بعد الغزوة الج�عات املسلحة بسبب التعصب الديني واالفكار الخ
الثانية، م� أجرب الكث� من أبناء هذه املجموعات عىل النزوح عن أماكن تواجدها التاريخي والفرار 

 إما اىل مناطق أك� أمنا يف العراق أو الخروج من العراق واللجوء اىل الدول األخرى. 

وع بناء الدولة العراقية يذهب باتجاه دولة بعد الغزوة األوىل، كان الجميع يتوقع ظهور مرش  -
املكونات , فمن املعروف ان الشعب العراقي يتكون من تعددية قومية ودينية ومذهبية وما قامت 
به قوات االحتالل عند دخولها بإعادة تشكيل الدولة , بعد ان قامت بحل مؤسسات الدولة 

الستقطاب الطائفي يف عملية بناء الدولة املؤسساتية واالمنية والعسكرية العراقية وعمليات ا
العراقية التي �ثل اللبنة الثانية بعد الدستور وتشكيل معظم القوى واالحزاب السياسية العراقية 
التي تأسست عىل اساس والئها للمكون، و قد عانت هذه القوى من غياب رؤية واضحة ملفهوم 

لطة وانشغلت بالتشبث بالسلطة وكذلك عملية الدولة وعملية بنائها لكونها حديثة امل�رسة للس
م الذي شجع املكونات ونظام املحاصصة الطائفية ٢٠٠٥صياغة الدستور العراقي الدائم لسنة 

واملكونات عىل غرار ما قام به الحاكم املد� بول بر�ر بتأسيس مجلس الحكم عىل أساس 
ستهدف من هذه العملية هي مكونات املحاصصة الطائفية والذي إعتمد يف العملية السياسية وامل

الشعب العراقي الذي عا� من ظاهرة عدم االستقرار السيايس وتفكيك البناء الثقايف واالقتصادي 
واملجتمعي والتدخل الخارجي ومستقبل النظام السيايس العراقي يف ظل االزمات واالوضاع التي 

د عليها ومستقبل املكونات يف حال عا� منها هل �كن إقامة دولة مواطنة واالسس التي تستن
تحقيقها ودولة املكونات العراقية ومستقبلها التي تخلق التصدع وأزمة الرشعية وانعدام الثقة 
والعنف السيايس واستع�ل القوة املرشوعة والتي تؤدي إما اىل التقسيم أو استمرار العنف املسلح 

 .عيفوسيطرة الج�عات املسلحة التي ستخلق عراق مفكك وض

ان الخلط أو الربط ب� املجموعات اإلثنية الفائزة يف اإلنتخابات مع فرض حكم هذه اإلثنية عىل  -
العاصمة أصبح معادلة يعتمدها من يحكم العاصمة، وضحية هذه املعادلة هو املواطن العراقي 

وظائف  غ� املنحاز إلثنية معينة فسياسة التصفية والقتل عىل أساس إثني أو اإلقصاء من تويل
إدارية أو حكومية أو رسمية � تأ� اإل تطبيقاً لسياسة إنحياز العاصمة لإلثنية الفائزة يف اإلنتخابات 
أو كردة فعل عىل إنحياز العاصمة إلثنية دون غ�ها ك� ان الفدرالية ال �كن أن �ثل العصا 

 ةالسحرية ملعالجة املشاكل اإلثنية يف العراق ما� تغ� وصف الفدرالي
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�كن للنظام الفدرايل أن يعمل بشكل جيّد حتى يصبح األساس اإلثني للحكم الذا� أو الفدرالية  -
ُمهيمنًا. عىل غرار النموذج الهندي الذي يوفر مثاالً جيًدا عىل ذلك إذ �كن إستخدم األداة الفدرالية 

دول اإلثنو الفدرالية بغية التوفيق ب� مكونات املجتمعات املتعّددة واملتنّوعة. من هنا فإن ال
ستصبح قادرة عىل قبول التنّوع اإلثني (العرقي أو الديني أو الطائفي أو القومي أو.....) كقاعدة 
للفدرالية ولكن مع األخذ بنظر اإلعتبار بأن الفدرالية قد تغدو إشكالية مع تعاظم الفروق اإلثنية. 

 يف حالة غياب ثقافة وطنية شاملة.

أنه من الرضوري إجراء تعديل دقيق للقوان� واملؤّسسات اإلتحادية ألن العالقة  و أخ�اً �كن القول -
ب� الهويات الفرعية والهوية العامة (والتوازن ب� الهويّات املتعّددة التي يحملها كل واحد منا يف 

توافق داخله) ستصبح أك� تعقيداً، إذا � يتم تنظيمها وفق أسس دستورية يتم اإلتفاق عليها ول� ت
الفرعية مع الهوية العامة للدولة ويساهم  –العديد من مظاهر االنت�ءات الدينية أو الثقافية 

توجه النظام االتحادي �جموعة من األدوات لتالئم الحاالت املختلفة. ويف حال نزوع إحدى 
 األدوات نحو الكث� من التجزئة، أو حرمان اآلخرين من الحقوق، �كن وقف ذلك عن طريق

 املعاي� الليربالية داخل الدولة اإلتحادية نفسها، و ليس وفق مشاريع إنفصالية.
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