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مدتخمص البحث

االزمة الستجحرة في العخاق ما ىي االّ نتاج لمتأسيذ الجستػرؼ الحؼ صاغو

االحتالل االمخيكي لمعخاق  ،إذ ’ ٌبشى نطام الحكع اساساً عمى قاعجة السحاصرة
الصائفية  ،القػمية بجءاً مغ مجمذ الحكع االنتقالي الحؼ تذكل في ٖٕٖٔٓٓ/ٚ/
حتى الػقت الحاضخ  .اذ اليدال العخاق يعاني مغ ازمة وششية شاممة تتسثل

مالمحيا الخئيدة في عجم فاعمية العسمية الدياسية القائسة عمى اساس التقاسع

الػضيفي االثشػ – شائفي و استسخار العشف وىسا عامالن يعيقان عسمية اعادة

بشاء الجولة و السجتسع ,ثع جاء نيج األحداب والحخكات الدياسية بعج ٖٕٓٓ

ليعسق و يكخس تمظ الحالة في ضل غياب مذخوع وششي جامع  ،وان ما واجيو

العخاق مغ سيصخة داعر بعج ٕٗٔٓ  ،اثخ في عسل الشطام الدياسي وفاعميتو
وبشفذ الػقت انعكاسو عمى السجتسع ومكػناتو وابخز الجيػية والصائفية التي قج

تقػؼ ندعة التقديع والتفكيظ ,فالعخاق يحتاج الى وجػد قػػ سياسية تؤمغ
باإلصالح الحقيقي ،وتجعع فكخة السػاششة العخاقية واقامة دولة السػاششة وتذجيع

السذاركة الذعبية ،واقامة السؤسدات والييئات االجتساعية عمى اساس الكفاءة

والخبخة وليذ الجيغ أو القػمية.

الكمسات السفتاحية :الشطام الدياسي ،التعجدية الثقافية ،السحاصرة ،الصائفية.
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Abstract
The deepen crisis in Iraq is ranging from constitution
that was formulated by the American occupation of Iraq. The
system depends on sectarian quotas, starting from the
transitional Governing Council which was formed on
13/7/2003, until now. Iraq is still suffering from a
comprehensive national crisis which characterized by:
inefficiency of political process that based on ethnosectarian division, persistence of violence, this two pillars are
hindering the process of state and society reconstruction. In
addition, the behaviors of political parties and movements
after 2003 making crisis more deepened in the shadow of
absence of a comprehensive national vision. The political
system became infective during ISIS control on territories in
Iraq after 2014, at the same time, it impacted society and its
components which lead to regions and ethnicity loyalties on
the one hand, and may strengthen division and dismantling
on the other hand. Iraq needs political factions believe in real
reforms, supporting "Iraqi citizenship", formulating a state of
citizenship,
encourage
people's
participation,
and
establishment of institutions and social society on the basis of
competence and experience, not on religion or ethnicity.
Keywords: political system, multiculturalism, quotas,
sectarianism.
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السقدمة

جسيع األنطسة الدياسية سػاء كانت ديسقخاشية ام غيخ ديسقخاشية تدعى

الى إيجاد مبجأ الفاعمية في مؤسدات الشطام الدياسي بيجف استس اخريتيا وديسػمة
بقاءىا ،ويعتسج مبجأ الفاعمية الدياسية عمى درجة التفاعل بيغ السجتسع

ومؤسدات الشطام الدياسي مغ خالل تمبية احتياجات ومصاليب السجتسع بحيث
ال يذعخ السػاشغ بحالة االغتخاب الدياسي.

ومسا ال شظ فيو ،أن التعجد بسعشى "التشػع واالختالف" ضاىخة في حج

ذاتيا ال تسثل مذكمة ،ولكغ تطيخ السذكمة حيشسا يؤدؼ ذلظ التشػع واالختالف
إلى آثار سمبية تيجد أمغ السجتسع واستق اخره .لقج عخفت العجيج مغ مشاشق العالع

ضاىخة التشػع واالختالف في صػر متعجدة "إثشية ،عخقية ،ديشية ،ثقافية،
اقترادية" مشح القجم .إال أنيا اتخحت أبعاداً ججيجة في ضل التصػرات الجاخمية
واإلقميسية والجولية ،وتحجيجاً مشح مصمع التدعيشيات ،اذ أصبحت حالة الػحجة مغ
خالل التشػع ىػ الخصاب الدياسي الدائج بعج أن كان خصاب " الػحجة" مغ

خالل الريخ ىػ الدائج في كثيخ مغ دول العالع الشامي ،سيسا في الجول حجيثة
االستقالل.

ال يسكغ ان تقػم دولة ونطام سياسي ما في السجتسعات الستعجدة اذا فذل

السجتسع في انتاج وحجتو وتساسكو ،ولغ تشتج وحجة مجتسعية ويدتقيع تساسظ

انداني دونسا تعاير مذتخك ،ولغ يدتجيع تعاير مذتخك دونسا روابط عزػية
سياسية عادلة ،وتاميغ مذتخك لمسرالح ،وسيتع تقػيس فخص البقاء السجتسعي

فيسا لػ اعتسجت رؤػ التسييد ومشاىج االقراء وقيع الكخاىية ،أؼ تحقيق التػافق
بيغ التعبئة االجتساعية الستعجدة والتعبئة الدياسية.

يعج العخاق مغ الجول الستعجدة ثقافيا ،وأن ىحا التشػع ىػ دليل عمى ان

العخاقييغ مشح القجم ،لع يكػنػا شارديغ لالخخ بل حاضشيغ لو ولػال ىحا االنريار
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بيغ السكػنات العخاقية لسا كان ىحا التشػع قج استسخ مشح االف الدشيغ رغع ما
أصاب ىحا التشػع الكثيخ مغ التفكظ واالنقدام بفعل عػامل داخمية وخارجية ،لكغ

تأسيذ الشطام الدياسي بعج عام ٖٕٓٓ عمى البعج الصائفي أو السشاشقي أو
القػمي ومسارسة العسل الدياسي اسيع في تجحيخ الرخاع والعشف .

وبالشتيجة فأن الجولة والسجتسع العخاقي في حالة معقجة نتيجة لتخاكع

السذكالت الحادة التي يعػد بعزيا في حزػر نتائجو الى سياق تذكل الشطام
الدياسي الدابق ،والبعس اآلخخ نتيجة لمجور الحؼ مارسو االحتالل االمخيكي

وفي شكل سمبي غيخ انداني.

كل ما سبق اسيع في حجوث خمل جػىخؼ في جػىخ بشية الجولة العخاقية،

اعاقيا عغ القيام بػضائفيا وانجاز مياميا في تحقيق األمغ ،وإنجاز التشسية

أؼ قيام دولة القانػن والسؤسدات،
االقترادية ،و دخػل الحجاثة الدياسيةً ،
وتذكيل السجتسع الحجيث الحؼ تدتسج مشو شخعيتيا بػصفيا تسثل اإلرادة

السجتسعية العامة.

إشكالية البحث  :في السجتسعات الستعجدة ثقافيا ىشاك نػعيغ مغ السخجعية

الثقافية الستجاخمة ،وىي الثقافة الكبخػ التي تسثل رابصة األرض السذتخكة وروابط
وثقافة فخعية (عخقي واثشي وشائفي) ،بقجر تعمق االمخ بالعخاق ،فأنو متعجد

الثقافات والصػائف واألعخاف مشح القجم ،وما جخػ بعج العام ٖٕٓٓ ليذ تغيي اخ
لمثقافات والسخجعيات الثقافية ،بل ان الشطام الدياسي وتخكيبتو السحاصرية

والعخقية ألقت بطالليا عمى االنتساء الثقافي ليا ،فرػرتيا في صخاع ثقافات
اليجف مشو’ الحفاظ عمى السكاسب الدياسية الستحققة.
الفخضية  :يشصمق البحث مغ الفخضيتيغ االتيتيغ:

ٔ .االستقخار الدياسي السجتسعي = التسكيغ الدياسي  +التسكيغ االقترادؼ+

التسكيغ االجتساعي .
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 .8في السجتسعات الستشػعة عشجما يتع نقل التذجد في التشػع واالختالف مغ

السدتػػ الخاص (السجتسع) الى السدتػػ العام (الجولة والشطام الدياسي) سيؤدؼ
بالشتيجة الى عجم االستقخار الدياسي والسجتسعي .

مشيجية البحث:

ٔ .أعتسج البحث عمى السشيج االستقخائي التحميمي في قخاءة الػاقع واألحجاث

ومحاولة تحميميا وصػال إلى نتائج واضحة.

ٕ .كسا استخجمشا مشيج التحميل الشطسي لسعخفة مجػ استيعاب الشطام الدياسي
العخاقي لستصمبات السجتسع وما ىػ الجور الحؼ يسكغ أن تؤديو السكػنات العخاقية

في عجم االستقخار.

خصة البحث :تزسشت الجراسة ثالث مباحث فزال عغ السقجمة والخاتسة

تشاول السبحث األول االشار الشطخؼ لمتعجدية الثقافية ،بيشسا عالج السبحث الثاني

الشطام الدياسي بيغ إشكاليات التيسير وفخص التسكيغ ،وحاول الثالث سبخ غػر

التعجدية الثقافية وتأثيخىا في فاعمية الشطام الدياسي
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السبحث االول

االطار الشغري لمتعددية الثقافية

عج" وتعشي حدب وأحرى و"ع ًادهُ"
أوال -التعددية  :يعػد أصل التعجدية لغة إلى َ
و"ع َّ
جد" الذيء وأحراه
َ
معادا وعجاداً :فاخخه في العجد وناىزة في الحخبَ ،

و"عَّجدت" الذيء جعمتو ذا عجد" تَ َعاد" القػمَّ :
عجدت" صار
عج بعزيع بعزاً" .تَ ّ
َ
العجيجة" :الحرة والشريب .ويتزح مغ السعاني الدابقة أن الكمسة
ذا عجد .و ّ
تعشي عجم التفخد ،كسا تحسل مزاميغ نفيدة مسثمة في التفاخخ والسعادة ،وكحلظ

تتزسغ معشى القجم واالستس اخرية حتى يعتج بيا (ٔ).

وال يختم ففف األم ففخ ف ففي المغ ففة اإلنجميدي ففة حي ففث تعش ففي كمس ففة  Pluralismأن

ىشاك تعجداً وعجم أحادية في األصعجة السختمفة (ٕ).

وقج تشػعت تعاريف التعجد ،فسغ الشاحية الدياسية تدتعسل لمتعبيخ عغ

جساعات ليا فػارق أو خرػصيات ممحػضة تعير في مشاشق جغخافية محجدة
وتذكل ىحه الخرػصيات قاعجة لقػتيا الدياسية ،فيي اذا تعشي تػزيع القػة

الدياسية ،أو تػزيع أتخاذ القخار بيغ جساعات أو مؤسدات متشػعة(ٖ) ،اما مغ
الشاحية االجتساعية تعشي التعجدية وجػد مؤسدات وجساعات غيخ متجاندة في

السجتسع ،يكػن ليا اىتسامات ديشية واقترادية واثشية وثقافية متشػعة.

أن التعجدية تختمف فيسا لػ كانت مفيػما ،عشيا لػ كانت مرصمحا .ويخػ

البعس في التعجدية كسفيػم أنيا تخادف التشػع واالختالف .أما كسرصمح فيعتقج
بعس آخخ بأنيا تسثل الشطام الدياسي الحؼ لو خمفية فمدفية تختبط بإدراك دور

الجولة وشبيعة السػاششة بل وشبيعة اإلندان ،وليا مالمح مؤسدية ثابتة مدتقخ

عمييا ،وتقتخن بتصػر اقترادؼ واجتساعي محجد ومشاخ ثقافي يقػم عمى الفرل
بيغ الجيغ والجولة ،وتيجف إلى إدارة الرخاع االجتساعي .بسعشى أن التعجدية

كسرصمح تعبخ عغ أحج أشكال السسارسة الجيسػقخاشية .وىحا التسييد بيغ السفيػم
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وبيغ السرصمح مغ شأنو أن يعصي ديشاميكية لمحياة العامة بحيث يفرل ما بيغ

التشػع كأصل شبيعي وفصخؼ في الحياة والبج مشو ،وبيغ الشطام أو اآللية التي
يجب أن تجيخ ىحا التشػع.

وأكج الجيغ اإلسالمي عمى التعجدية الثقافية حيث يشطخ الى ضاىخة التعجد

الثقافي ويعجىا مغ الدشغ اإلليية في الكػن ،اذ إن تشػع الثقافات واختالف
المغات وتبايغ اصػليع وامسيع وشعػبيع امخ اقخه الذخع فال تفاضل بيغ الشاس
ضو ِ
ِ
ف أَْل ِد َشِت ُك ْع
اال في التقػػ ،قال تعالى" َو ِم ْغ َآي ِات ِو َخْم ُق َّ
الد َس َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ْ
اخت َال ُ
ِ
ٍ ِ ِِ
ِ َٰ ِ
يغ)(ٗ) ،وىحه الخؤية العقائجية ىي مغ صشع رب
َوأَْل َػان ُك ْع ِإ َّن في َذل َظ َآل َيات لْم َعالس َ

العالسيغ الحؼ خمق االندان ويعمع حقيقتو وحاجتو الى االلتقاء والحػار والتجانذ
ُّيا َّ
ػبا َوَق َب ِائ َل
اك ْع ِم ْغ َذ َك ٍخ َوأ ُْنثَ َٰى َو َج َعْم َش ُ
اس ِإَّنا َخَمْق َش ُ
اك ْع ُش ُع ً
 ،قال تعالى َ
الش ُ
(يا أَي َ
لِتعارُفػا ۚ ِإ َّن أَ ْكخمكع ِعشج َّ ِ
اكع ۚ ِإ َّن َّ ِ
يع َخِب ٌيخ)(٘) .
َ َ ُ ْ َْ
ََ َ
َّللاَ َعم ٌ
َّللا أ َْتَق ُ ْ

التعددية الثقافية  :شيجنا في األربعيغ سشة األخيخة ثػرة حقيقية في جسيع انحاء
العالع في العالقات بيغ الجول واألقميات العخقية ،فمقج بجأت تختفي الشساذج

القجيسة لمجول القػمية ذات الشديج الستساثل والسشدجع ،وراحت تحل محميا نساذج
مغ التعجدية الثقافية لمجولة والسػاششة (.)ٙ

فارتبط مفيػم التعجدية الثقافية في العرػر الحجيثة بطاىخة التشػع التي

يعكديا واقع السجتسع الحؼ تتعجد فيو األصػل الثقافية والسحىبية والعخقية ،ليذكل
بعج ذلظ داللة عمى مداواة تزسغ لجسيع السػاششيغ أن يحتفطػا بيػياتيع ،وأن

يفخخوا بأصػليع ويذعخوا بحذ االنتساء لميػية الػششية الجامعة في الػقت
ذاتو( .)ٚلحلظ فسرصمح التعجدية الثقافية يختكد معشاه عمى وجػب االعتخاف

بالثقافات واليػيات الجيشية والقػمية السختمفة ،واالحتفاء بيا بػصفيا وسيمة ناجعة

لتعديد تساسظ السجتسع ،وىػ مفيػم درج في االستعسال حجيثا ،إذ بخز في

الدتيشات بأمخيكا الذسالية واعتسجتو كشجا رسسيا مشحٔ ٜٔٚلسعالجة مصالب األقمية
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الكيبيكية ومجسػعات األقمية األخخػ االصمية أو السشحجرة مغ حخكة اليجخة،
وشبق في استخاليا وكشجا والػاليات الستحجة االمخيكية بعج فذل تصبيق سياسة

االستيعاب الحؼ كان سائجا في بجاية القخن العذخيغ وذلظ في سبيل تحقيق ىجف

مخكدؼ ىػ ان يغجو السخكد واشخافو كالً متجانداً ومػحجاً ثقافياً وسياسياً (.)ٛ
وحطي باىتسام كبيخ في فخندا في أواسط التدعيشات .وقج بجأ التػجو في العرخ
الحجيث نحػ سياسة التعجدية الثقافية بذكل كبيخ في معطع دول العالع(.)ٜ

فالتعجدية الثقافية أو االجتساعية مفيػم شجيج العسػمية يعشي وجػد انداق أو

انداق فخعية متعجدة داخل وحجة اقترادية أو سياسية ،مغ ىشا يسكغ القػل إن
ىشاك تعجدية لغػية ،وتعجدية ساللية ،وتعجدية ثقافية.

ومعشى ذلظ أن لمتشػع الثقافي شكميغ رئيديغ ىسا :التشػع القػمي والتشػع

االثشي ،يذسل األول السجتسعات السكػنة مغ عجة قػميات متعايذة داخل الجولة،
ويتسثل الثاني في السجتسعات الشاشئة بفعل اليجخة الجولية ،حيث تفزي األخيخة

الى نذػء جساعات إثشية عجة تعير عمى شكل تجسعات سكانية مشعدلة (ٓٔ).

فالتعجدية تعتخف بالسجسػعات التي تتعامل مع الشاس عمى انيع مجسػعة

أفخاد ،فتعصي التعجدية شخعية لمسجسػعات (الدياسية والثقافية والعخقية والقبمية
والصائفية) وحقيا في البقاء ومسارسة دورىا كسجسػعة في الشطام الدياسي لمجولة،

أؼ انيا اتفاقية لمتعامل بيغ مجسػعات وليدت بيغ افخاد مدتقميغ (فالتعجدية

تحفع حقػق االخخ ،وىي أداة معايذة وترالح ،وىي تشبح فكخة التعرب ،والية
لمتحخيظ)

(ٔٔ)

.

وىشاك مغ يدتبجل مرصمح "التعجدية الثقافية" ويفزمػن عميو مرصمح

أخخ "حقػق األقميات"" ،سياسات التشػع"" ،التجاخل الثقافي"  "،الحقػق الثقافية "أو
" السػاششة الستسيدة "(ٕٔ).

وىشاك مجسػعة مغ السبادغ السذتخكة التي تقػم عمييا الجول متعجدة الثقافات:
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ٔ-تتزسغ الجولة متعجدة الثقافات نبح الفكخة التي تقػل أن الجولة ممظ لجساعة

قػمية واحجة مشفخدة وبجال مغ ذلظ البج لمجولة ان تخػ عمى انيا تشتسي الى جسيع

السػاششيغ عمى حج سػاء.

ٕ-تسشح الجولة الفخصة لجسيع االفخاد في قجرة الػصػل الى مؤسداتيا وان
يعاممػا كسػاششيغ متداويغ بالكامل في الحياة الدياسية.

ٖ -تعتخف الجولة متعجدة الثقافات بالطمع التاريخي الحؼ وقع عمى جساعة
األقميات غيخ السديصخة بدبب سياسة االقراء والتيسير (ٖٔ).

ٗ -التشػع الثقافي يديج الخيارات وتػسيع حخية االختيار ،وىحه الدسة يسكغ عجىا

نقصة ميسة بل ىي مفيجة لمغاية،النيا تثسغ الثقافات األخخػ بػصفيا خيارات
مصمقة ،والتشػع الثقافي شخط لحخية االندان ،الن في التشػع يخخج االندان مغ

سجغ ثقافتو ليتػاصل مع االخخيغ وفي تػاصمو تتحقق حخيتو (ٗٔ).

٘ -يداعج التحػل الى الجستػر متعجد الثقافات عمى تحديغ السذاركة
الجيسقخاشية بيغ الجساعات التي استبعجت سابقا ويقمل الخصخ مغ العػدة الى

الحكع الدمصػؼ (٘ٔ).

مغ جية أخخػ لمتعجدية الثقافية مداوغ

التعجدية ثسارىا ومشيا

يشبغي الححر مشيا حتى تؤتي

ٔ-التعجدية الثقافية يسكغ أن تؤدؼ الى تفكيظ السجتسع ،والقزاء عمى وحجتو
والشديج االجتساعي بجاخمو ف فيربح السجتسع كالفديفداء ألن لكل ثقافة عاداتيا

وتقاليجىا ونسط معيذتيا.

ٕ-التعجدية الثقافية يسكغ ان تؤدؼ الى عجم استقخار اجتساعي وفػضى
اجتساعية ،قج ترل الى حخب أىمية ،بحجة عجم وجػد قػانيغ مػحجة لكل

الثقافات بدبب االختالف في القيع والعادات ،فالتػجج ثقافة صحيحة أو ثقافة

سائجة ،وقياده واحجة.
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ٖ-التعجدية الثقافية تداعج في انغالق كل ثقافة عمى نفديا وتكػيغ اشار خاص
بعيجاً عغ االشار السذتخك " الجولة أو السجتسع السػحج فيشتج عجة دويالت في

دولة واحجة (.)ٔٙ

وبالشطخ إلى التاريخ الدياسي لمجول الحجيثة ،نخػ أن الجول اعتسجت

أساليب مختمفة لتحقيق اإلنجماج الػششي ،وبشاء اليػية الػششية ،وفي األغمب
استصاعت أغمبية معيشة مغ الدكان (االثشي أو العخقي أو الصائفي أو الجيشي أو

السحىبي) الديصخة عمى التكػيشات األخخػ وإخزاعيا ،ولكغ شبيعة تعامل ىحه
الجول مع األقميات السػجػدة فييا اختمفت ،وىشاك ثالث استخاتيجيات ،في تعامل

الجولة مع التكػيشات الستشػعة والستعجدة في داخميا ،وىي:

ٔ) استخاتيجية التحويب أو اإلقراء أو اإلفشاء (اإلبادة).
ٕ) استخاتيجية الديصخة واإلخزاع.

ٖ) استخاتيجية االعتخاف ،واإلشخاك في الحكع والدمصة.

ومغ خالل ما تقجم يسكغ التسييد بيغ نسػذجيغ مغ السجتسعات التعجدية

ىسا نسػذج الرخاع ونسػذج التػازن أؼ أنيا نساذج أو أنساط مجخدة وليدت

وصفاً تجخيبياً لمعالقات بيغ الجساعات(.)ٔٚ

والذكل رقع (ٔ) يػضح مقارنة بيغ نسػذج الر اخع ونسػذج التػازن في

السجتسعات التعجدية (:)ٔٛ

دمحم صالح شظيب

الشغام الدياسي والتعددية الثقافية

[]742

السقارنة

نسؾذج الرراع

نسؾذج التؾازن

أساااااااااااااااس

ىيكااال ىاااش ماااؽ الجسالاااات يااار السداااتقرة يزاااؼ

ىيكاااال قاااااؾي ماااااؽ الجسالاااااات السداااااتقرة

السجتسع

مزيجاااان ماااؽ الجسالاااات التاااي تعااايش دا ااال و ااادة

والسدتقمة والؾسيظة ليؽ الفرد والدولة.

سياسااية وا اادة تتساسااػ كاال مشيااا لثقافتيااا ول تيااا

وديشيا وأفكارىا.
الدااااااااااااااسة

تعدد ثقافي وتبايشات ل ؾية أو لرقية أو طائفياة أو

تجااااااانس ثقااااااافي لماااااا صااااااعيد القاااااايؼ

الرئيدية

ليا دود مرسؾمة تتسيز بالثبات.

والسعتقاادات الدياسااية العميااااي وتبايشااات

نسااااااااااااااااااااا

العالقااااااااات

نغام تادريجي جاماد لمعالقاات لايؽ الجسالاات يقاؾم

لماااا التشااااافس السحااااض دون نااااؾاب وال ياااا مؽ

لالقااات تعاااون واندااجام وت اؾازن مدااتقر

االجتسالية

بالسذااااااااااركة أو بالسدااااااااااواةا أي تشغااااااااايؼ يااااااااار

الداامظة وفااي صاايا ة الق ا اررات أي تشغاايؼ

طبيعاااااااااااااااة

مركزة في أيدي جسالة أو فئة محدودة.

مشتذاارة ومؾزلااة لاايؽ الجسالااات والقااؾي

متحركاااة مرتبظاااة باااالرأي العاااام والعسمياااة
االنتخالية.

الدمظة

ديسقراطي.

لاااايؽ الجسالااااات نتيجااااة السذاااااركة فااااي

ديسقراطي لمعالقات االجتسالية.
الدياسية واالجتسالية.

وناااااااااااااااااع

تعماااؾ فااااؾم السجتسااااع وتفاااار

الدولة

لتشغاايؼ العالقااات لاايؽ الجسالااات السكؾنااة ت ا ال

بعااااض اإلجاااا ار ات

تربح لالقات لدائية بحتو.

الااارواب والعالقاااات لااايؽ الجسالاااات فاااي
األسااااس والدولاااة ككياااان سياساااي ليدااا

سؾي تعبير لؽ ىذه العالقات التكاممية.

السردر :جالر سعيد لاؾ ا مفياؾم التعددياة فاي األدلياات السعاصارة::مراجعة نقدياةا بحاث
مقاادم لشاادوة التعدديااة الحزليااة والظائفيااة والعرقيااة فااي العااالؼ العرلاايا (الكؾي ا ا وزارة

األوقاف والذئؾن اإلسالميةا. )0993
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يعج مفيػم الثقافة الدياسية مغ السفاىيع الحجيثفة ندفبيا ففي عمفع الدياسفة،
إذ يخج ففع ضي ففػره إل ففى ع ففام  ٜٔ٘ٙعش ففجما أس ففتخجمو األس ففتاذ األمخيك ففي غابخيي ففل
السػنففج كبعففج تحميمففي مففغ أبعففاد تحميففل الشطففام الدياسففي فكففل نطففام سياسففي عشففج
السػنففج ( يتخسففخ حففػل أنسففاط محففجدة مففغ التػجيففات التففي تزففبط التفففاعالت التففي
يتزسشيا الشطفام االجتسفاعي ،وبالسثفل تكفػن الثقاففة الدياسفية بسثابفة التشطفيع غيفخ
السقشغ لمتفاعالت الدياسية ،بقػل آخخ ،فإن الثقافة الدياسية ىي جدء مفغ الثقاففة
العامففة لمسجتسففع وان كانففت تتدففع بذففيء مففغ االسففتقاللية داخميففا .وكسففا إن القففيع
االجتساعيففة تشتقففل مففغ خففالل عسميففة التشذففئة االجتساعيففة ،فففإن القففيع التففي تحػييففا
الثقافة الدياسية لمسجتسفع تشتقفل عبفخ عسميفة التشذفئة الدياسفية ،وىفي العسميفة التفي
يتع بػاسصتيا إدخال القيع الثقافية الدياسية لشدق القيع لجػ أفخاد السجتسع ) (.)ٜٔ
فيف ف ففحىب ديامػنف ف ففج إلف ف ففى أن الثقافف ف ففة الدياسف ف ففية ىف ف ففي( معتقف ف ففجات الشف ف ففاس
واتجاىاتيع وأفكارىع ومذاعخىع وتقييساتيع الدابقة إزاء الشطام الدياسفي وترفػرىع
ل ففجور الف ففخد داخم ففو وى ففي تختم ففف م ففغ بم ففج إل ففى أخ ففخ ب ففل داخ ففل نف ففذ البم ففج ،تبع ففا
الخ ففتالف تج ففارب الحي ففاة ) (ٕٓ) .والثقاف ففة الدياس ففية أيز ففا تذ ففيخ إل ففى ( مجسػع ففة
األفكففار واالتجاىففات إزاء الدففمصة ،وقػاعففج ضففبط الدففمػك والسدففؤوليات الحكػميففة،
وما يعجه الشاس حقػقا) (ٕٔ).
كسففا يعخفيففا كسففال السشففػفي ( بأنيففا تمففظ القففيع الدففائجة فففي السجتسففع والتففي
تترل بعالقة أفخاده بالشطام الدياسي برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة ) (ٕٕ) .وىشاك
مغ يخػ ( أن الثقافة الدياسفية ىفي مجسفل القفيع واألفكفار الدفائجة ففي مجتسفع مفا،
والت ف ففي تح ف ففجد تر ف ففػرات ى ف ففحا السجتس ف ففع لصبيع ف ففة الشط ف ففام الدياس ف ففي وأدوار الجول ف ففة
ومدففؤولياتيا ،وىففي بالسقابففل مدففؤولة عففغ ضففعف أو فعاليففة السذففاركة الدياسففية،
بيحا الخرػص فأن الثقافة الدياسية تتدع بالتخاكع بسعشفى أن تأثيخىفا يستفج لفتفخات
ل ففيذ بالقر ففيخة ) (ٖٕ).فالثقاف ففة الدياس ففية أذا ى ففي مجسػع ففة االتجاى ففات والسذ ففاعخ
والقيع الدائجة بيغ أفخاد شعب معيغ تجاه الشطام الدياسي.
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السبحث الثاني

الشغام الدياسي ليؽ إشكاليات التيسيش وفرص التسكيؽ
بجأ الشطام الدياسي العخاقي بعج ٕٖٓٓ/ٗ/ٜمغ الشاحية الشطخية بتػجياتو

نحػ بشاء دولة مجنية عرخية حجيثة تعتسج الجستػر والقانػن كسخجع ليا ،وأختار

ان يكػن دولة اتحادية ،نطام الحكع فييا جسيػرؼ نيابي وان ىحا الشطام يسارس
نذاشو وفعالياتو السختمفة عبخ مؤسدات دستػرية تتػافق مع ىحا االختيار

وتشدجع معو (ٕٗ).

قاد االنتقال الجيسقخاشي الدخيع الى بشاء دستػرؼ قانػني ،دون ان يأخح

الػقت الكافي في الجراسة والتعسق بدبب إرادة االحتالل األمخيكي أنجاك والتي
أدت وبدبب قػانيشيا الالحقة الى اخفاق الشخب الدياسية والكتل الدياسية العخاقية
في التػصل الى اتفاقات وششية تتشاسب مع السذخوع الجيسقخاشي ،والعخاق كسا

ىػ معمػم يتكػن مغ فديفداء تعجدية لجيانات ،ومعتقجات ،وقػميات ،وثقافات
فخعية ،ىػ انسػذج حي لمسجتسع الستعجد الثقافات فاضصخ بحكع تكػيشو ىحا الى

التخمي عغ أحج أىع السبادغ في الشطام البخلساني وىػ األغمبية الدياسية واألقمية
السعارضة وتع عسميا التحػل الى الشطام التعجدؼ التػافقي القائع عمى أساس
السكػنات االجتساعية القػمية والجيشية والسحىبية والجغخافية ،مسا كان لو األثخ

الػاضح في تعسيق عجم االستقخار الدياسي السؤدؼ الى عجم االستقخار

السجتسعي.

فعمى الخغع مغ ان مػاد الجستػر العخاقي لعام ٕ٘ٓٓ (ٕ٘) ،أكجت عمى ىحا

التشػع ،فبشى الشطام الدياسي العخاقي عمى أساس مبادغ التعجدية ،حيث نرت

السادة(ٗٔ) " ان العخاقييغ متداوون امام القانػن دون تسييد بدبب الجشذ أو
العخق أو القػمية أو األصل أو المػن أو الجيغ أو السحىب أو السعتقج أو الخاؼ أو
الػضع االقترادؼ او االجتساعي.
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يالحع عمى الجستػر العخاقي عمى الخغع مغ اعتساد الشرػص عمى
العسػمية في اإلشارة الى أبشاء الفػشغ مثفل استيالل ديباجة الجستػر بعبارة “نحغ

أبشاء وادؼ الخافجيغ” وعبارة “نحفغ شعب العخاق الشاىس” وفي نفذ الػقت اشتخط

الجستػر مخاعاة التسثيل والتػازن بيغ مكػنات الذعب العخاقي في تأسيذ الجير

العخاقي ،التي تخاعي تػازنيا وتساثميا دون تسييد او إقراء…ال تكػن اداة في

()ٕٙ
قسع الذعب العخاقي وال تتجخل في الذؤون الدياسية”  ،وىحا يعج ايجابياً

لمتأكيج بان العخاق لكل السػاششيغ العخاقييغ ,اال أن مػاده نرت في اكثخ مغ مخة

عمى مفخدة " مكػنات" حيث نرت السادة( )ٜاوالً (ان القػات واالجيدة االمشية
تتكػن مغ مكػنات الذعب العخاقي بسا يخاعي تػازنيا وتساثميا دون تسييد

واقراء) ووفقا لمسادة( ,)ٜسيكػن لكل مشصقة جيذيا فالسادة اشارت الى ذلظ

صخاحة ،وذكخت في السخة الثانية ىحه السفخدة في السادة (ٕٔ) اوال" :يشطع بقانػن
عمع العخاق وشعاره ونذيجه الػششي بسا يخمد الى مكػنات الذعب العخاقي" ،والسخة

الثالثة مكػنة الحقػق الدياسية لمقػميات اؼ تكخس السحاصرة في الحقػق

الدياسية بجالً مغ مػاششية الحقػق الدياسية لألفخاد ضسغ التشػعات بسختمف
اشكاليا وتزسشتيا السادة (ٕ٘ٔ)" :يزسغ ىحا الجستػر الحقػق االدارية

(والدياسية) او الثقافية والتعميسية لمقػميات السختمفة مثل التخكسان الكمجان…..
وسائخ السكػنات االخخػ ويشطع ذلظ بقانػن".

ولمسخة الخابعة يكخس التعجيل الجستػرؼ مفخدة السكػنة اؼ (السحاصرة)

في السادة (ٕٗٔ) اوال" :يذكل مجمذ الشػاب بجاية عسمو لجشة مغ اعزائو تكػن
مسثمة لمسكػنات الخئيدة في السجتسع العخاقي ،ميستيا تقجيع تقخيخ الى مجمذ

الشػاب… وتحل المجشة بعج البت في مقتخحاتيا.

فالجستػر العخاقي اتجو الى بشاء دولة السكػن عمى حداب دولة السػاششة

وذلظ مغ خالل ما كتب في قانػن ادارة الجولة وق اخرات الحاكع السجني بػل بخيسخ
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التي سبق ذكخىا باعتساده مبجأ السحاصرة الصائفية والعخقية في بشاء الشطام

الدياسي الججيج بأعالء شأن السػاشغ والعذيخة والسحىب والسكػن خالل السادة

(ان العخاق بمج متعجد القػميات واالديان والسحاىب ) (.)27

وتع االعتساد عمى الجيسقخاشية التػافقية وىي صيغة غيخ مكتػبة تع االتفاق

عمييا بيغ الفخقاء الدياسييغ (األحداب الدياسية) ،اذ عجت اول تجخبة

لمجيسقخاشية التػافقية في مجمذ الحكع ،اذ قام السجمذ عمى أساس التسثيل

الشدبي لكل الصػائف واألديان والقػميات والقػػ الدياسية العخاقية واستسخ العسل
بيا ابتجاءا مغ حكػمة اياد عالوؼ (ٔ ٕٓٓٗ/ٙ/حتىٖ ،)28( )ٕٓٓ٘/٘/وحكػمة

إبخاىيع الجعفخؼ (ٖ ٕٓٓ٘/٘/حتى ٕٓ ،)ٕٓٓٙ/٘/وحكػمة نػرؼ السالكي
األولى والثانية (ٕٓ ٕٓٓٙ/٘/حتى  ،)ٕٓٔٗ/ٜ/ٛوالحكػمة الػششية العخاقية
الثالثة التي تذكمت بعج االنتخابات البخلسانية لعام  ٕٓٔٗ/ٜ/ٕٜحتى االن.

لكغ السالحع أن ىحه الريغة التػافقية رافقتيا الكثيخ مغ اإلشكاليات

وخرػصا في بشاء اليػية الػششية ،حيث اخحت اليػية الػششية والسػاششة
بالزعف لجػ افخاد السجتسع العخاقي وذلظ الن الجيسقخاشية التػافقية ىي بشاء
واستقصاب مجتسعي عسػدؼ ،حيث تعسل عمى احياء الخوابط األولية عمى حداب

الخابط الجسعي لمػشغ .

وأيزا تع اعتساد التخويكا في العخاق( ،)ٕٜفخئيذ الجسيػرية مغ الكػرد،

ورئيذ الػزراء مغ الذيعة ،ورئيذ مجمذ الشػاب مغ الدشة ،كل مسثل عغ مكػن
معتقجيغ ان ىحا األسمػب مغ شأنو ان يسشع االستبجاد والجكتاتػرية ويحقق

التػازن ،ولػ رجعشا الى الجستػر في السادة(٘٘) بخرػص اختيار رئيذ مجمذ

الشػاب ،والسادة( )ٙٛالتي تشز عمى اشتخاشات السخشح لخئاسة الجسيػرية،

والسادة( )ٚٚحػل تذكيل رئيذ الػزراء ،لع تحجد ىحه السػاد ماجخػ االتفاق عميو
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بيغ الكتل واصبح عخفا سياسيا ،أستشج عميو الدياسيػن في الحفاظ عمى السرالح
التي اكتدبػىا ليع وألحدابيع.

كسا نرت السادة التاسعة مغ الجستػر( تتكػن القػات السدمحة العخاقية

واألجيدة األمشية مغ مكػنات الذعب العخاقي ،بسا يخاعي تػازنيا وتساثميا دون
تسييد أو اقراء)....ان ىحا الشز جعل تذكيل القػات السدمحة واألجيدة األمشية

تخزع لشطام السحاصرة ،في حيغ كان يجب ان تكػن القػات السدمحة فػق

أؼ تػجو حدبي او فئػؼ او قػمي ،معتسجة عمى السعاييخ الػششية (ٖٓ) ،وذلظ الن
تذكيل الجير وفق ىحه االلية سػف لغ ي ِّ
سكغ القػات السدمحة مغ حفع االمغ
ُ
الن األسمحة سػف تتػزع وفق تػزيعيا الحدبي والقػمي.
وعمى الخغع مغ التحديشات الذكمية التي أجخيت عمى شكل الحكع (

تعجدية ،بخلسان ،أجخاء انتخابات) لع يحجث تغييخ في جػىخ الدمصة (ٖٔ).

فالسؤسدات التسثيمية -كالبخلسان– ليدت بالسدتػػ القادر عمى اتاحة االمكانية
لمقػػ السجتسعية لمسداىسة في العسمية الدياسية ألسباب تتعمق بيذاشة البشاء

الفكخؼ والتشطيسي ليحه السؤسدات ،وفذل ىحه السؤسدات في القيام بػضيفة بمػرة
السرالح العامة وتجسيعيا مسا حػليا مغ جياز خجمة الى جياز حكع ،وأن

القػػ الحاكسة رغع ادعائيا الذكمي بأنيا تستمظ السؤسدات والجستػر والقػانيغ
لتدييخ العسمية الدياسية اال أنيا في الػاقع ال تمتدم بأية ضػابط أو قػاعج تحج

مغ مسارستيا في الفداد والتدمط (ٕٖ) ،فالسذكمة في الشػاب وما يحسمػنو مغ
أفكار ترشع الصائفية العخقية واالثشية في مقجمة تػجياتيع.

لكغ الحؼ يشطخ الى الػاقع الحالي لمعخاق في تعاممو لمتعجدية ،ال يخػ في

االمخ اكثخ مغ مدألة االقخار بػجػد التعجدية عالنية وعمى لدان السدؤوليغ
الحكػمييغ في اكثخ مغ مشاسبة ولكغ العسل الفعمي لع يرل الى ما تذيخ اليو

مبادغ اليػندكػ بخرػص ضسان التعجدية (ٖٖ).

دمحم صالح شظيب
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وبدبب ىحا التػضيف الدمبي لمتشػع ،لع يدتصع الشطام الدياسي تحقيق
االستقخار الدياسي واالجتساعي في العخاق والحؼ يتحقق مغ خالل التسكيغ

الدياسي (ٖٗ) ،واالقترادؼ ،واالجتساعي ليحه التكػيشات السجتسعية كسا مبيغ
بالذكل رقع (ٕ)

الذكل مغ ترسيع الباحث
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أن شبيعة الشطام الدياسي القائع في العخاق بعج عام ٖٕٓٓ ،أدت دو اًر

سمبياً في تفكيظ التعاير واالنجماج بيغ أفخاد السجتسع ،عبخ قيامو عمى أسذ
السحاصرة والصائفية والقػمية ،فزالً عغ ان بعس الشخب الدياسية التي
كانت تفتقخ الى الخوح الػششية فيي لع تترخف بكػنيا نخب العخاق وانسا نخب
لسكػناتيا مغ الشاحية الذكمية فقط ،النيا لع تحقق أؼ مكدب ليا بقجر ماحققتو
مغ مكاسب لحاتيا ،مسا أفقج الشطام إمكانية بشاء مؤسدات الجولة القػية ،والحفاظ
عمى أىع مقػمات التدامح والدمع األىمي .كسا ان رؤيتيا الدياسية لع تكغ

محكػمة بفكخة الجولة ،االمخ الحؼ جعل مغ فكخة الجولة والدمصة إشكالية صعبة
ججا في ارادتيا وفكخىا بحيث تحػلت الجولة الى كيان ضعيف وتحػل كل

جيػدىع الى الرخاع والخالف حػل تذكيل الحكػمة فقط.

وكان لمشخب الدياسية العخاقية ميػل صخاعية اعشف واشج قدػة مغ السيػل

الرخاع ية في السجسػعات االجتساعية وذلظ بدبب عجم الثقة الدائجة فيسا بيشيا
بل ىي كانت مؤججة لمسيػل الرخاعية االجتساعية  ،حتى انيا نقمت الرخاع مغ

البخلسان ،الى مدتػػ الذارع في الكثيخ مغ األحيان.

وكان لتصبيق السحاصرة الصائفية اذ أدػ الى عجم إعصاء األولػية

لمكفاءات العمسية والسيشية في تػلي السشاصب العامة ، .فيتع تػزيع السشاصب

الدياسية والسػاقع االدارية في الجولة بيغ ىحه القػػ الدياسية ،فسغ الشاحية
الػاقعية فأن السؤسدات الدياسية في الشطام الدياسي العخاقي سػاء تذخيعية ام

تشفيحية ام قزائية مغ حيث السؤسدة تسثل تقاسع لمدمصات وليذ لػضائف

الدمصات ،وىشا تبخز شخرية األحداب والقػػ الدياسية عمى إدارة السؤسدات
والعامميغ فييا وىحا ما يدسى بذخرشة الدمصة لرالح األحداب والقػػ الدياسية

الحاكسة ،حيث يعسل كل حدب والقػػ الدياسية عمى تعييغ الذخريات السػالية

الشغام الدياسي والتعددية الثقافية
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ليا في إدارة مفاصل السؤسدة ،فزال عغ وضع بخنامج لمسؤسدة مغ خالل

رؤية الحدب او القػػ لمػضع .

أما في الجانب االقترادؼ نالحع أن األغمبية الحاكسة جعمت األغمبية

السحكػمة أكثخ فقخا ،فسجن األغمبية السصمقة الدساوة والشاصخية ىي اكثخ مجن

العخاق فق اخ بيشسا السجن التي تعير فييا بعس األقميات األخخػ ىي اغشى السجن،
وتذيخ أحرائيات و ازرة التخصيط العخاقية الى ارتفاع ندبة الفقخ في العخاق الى

ٖٓ %في عام  ،ٕٓٔٙبعج ان كانت في عام ٕٗٔٓ (ٕٕ.)ٖ٘( )%

فزالً عغ أعباء الحخب مع تشطيع داعر وآثار أسعار الشفط السشخفزة

التي شال أمجىا مشح مشترف ٕٗٔٓ .وحافطت قػة إنتاج الشفط عمى معجل

الشسػ ،لكغ االقتراد غيخ الشفصي شيج انكساش( ،)ٖٙايزا ىشاك تفاوت في

مدتػػ السعيذة لمعامميغ في القصاع العام والخاص  ،والتفاوت في تػزيع الجخػل
بيغ افخاد السجتسع ،وضعف انذاء السذاريع وضعف االستثسار كل ىحه أدت الى

انتذار البصالة داخل السجتسع ،فزالً عغ تخكد الثخوة والدمصة بيج فئة معيشة

عمى حداب فئات مجتسعية تسثل األغمبية ،كل ىحا أدػ الى زيادة معجالت الفقخ

وتجني السدتػػ السعيذي وتخاجع الذعػر بالعجالة االجتساعية ،وانعجام تكافئ
االجتساعي واالقترادؼ كل ىحه األمػر دفعت البعس الى البحث عغ مرادر

مالية غيخ مذخوعة لدج الشقز السالي الحاصل جخاء ىحا العامل أو نتيجة

لمعػامل األخخػ ما أدػ الى انتذار الفداد.

عمى الخغع مغ كػن العخاق دولة تتدع بالتشػع والتعجد الدياسي واالجتساعي

والثقافي والجغخافي ،أال أنيا لع تعتسج أسمػب بشاء اليػية الػششية عغ شخيق تبشي
التعجدية الثقافية التي لع تجج قبػال لجػ الشخب الدياسية التي قادت عسمية أنذاء

العخاق الحجيث (.)ٖٚ
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السبحث الثالث

التعددية الثقافية وتأثيرىا في فالمية الشغام الدياسي
يعج السجتسع العخاقي واحجا مغ السجتسعات الستشػعة ،تعايذت فيو مشح
القجم مكػناتو السختمفة ،وشكمت فديفداء جسيمة حيث يزع العخاق عمى ارضو

األديان الدساوية الثالثة (الييػدية والسديحية واإلسالم) فالييػد كانػا مػجػديغ

في خسديشات القخن الساضي ،أما الػجػد السديحي فيػ قجيع  ،ويشقدسػن الى
كمجان وكاثػليظ وارمغ واثػرييغ نداشخه  ،وسخيان ويعاقبة ،مع جساعات

بخوتدتانتية قميمة(.)ٖٛ

أما السدمسػن فيشقدسػن الى شيعة وسشة (،الذيعة) فخق كثيخة واألكثخ

انتذا ار في العخاق ىع الذيعة االثشي عذخ ،أما الدشة فيع اربع محاىب( االحشاف

والحشابمة والذػافع والسالكية) ،كسا تتػاجج في العخاق اديان وشػائف أخخػ

كالرابئة واليديجية والذبظ والكاكئية.

أما عمى صعيج القػمي فيزع القػمية العخبية والكخدية والتخكسانية ،

والقػمية العخبية فييا الذيعة والدشة ،والقػمية التخكسانية فييا الذيعة والدشة،

والكخد عمى الخغع مغ ان قػميتيع واحجة  ،اال ان فييع اختالفات كثيخة عمى

مدتػػ اعتشاق الصخق الرػفية التي تشتذخ بكثخة في كخدستان ،وعمى مدتػػ
المغة السدتعسمة بل حتى عمى مدتػػ السحاىب ،اذ يعتشق الكخد الفيمية السحىب

الجعفخؼ في حيغ الغالبية يعتشقػن السحىب الذافعي والحشفي (.)ٖٜ

مع تشامي األحداب الدياسية التي مججت في تخسيخ االنقدامات

السجتسعية و الصائفية إذ كان ليا مرمحة جػىخية مغ خالل ربط الصائفية
الدياسية بالدمصة و الثخوة والشفػذ ،إذ أصبح بالشتيجة القبيمة والجيغ قاعجة

لمتحدب الزيق .
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وتعػد جحور ىحه االشكاليات الى ما قبل ٖٕٓٓ فقج كانت التشذئة
الدياسية لمدمصة السشيارة خاشئة اذ بشيت بالقػة و االكخاه و الذعارات الفارغة ،و
لحا السػاششة كانت مشجدة ولكغ العالقة بيغ الحاكع والسحكػم كان فييا خمل ،أما

بعج ٖٕٓٓ أصبحت الصائفية في العخاق مرجر عمة و ليذ مرجر ثخاء

لمسجتسع والشطام ،فكانت شػائف بعربيات خاصة مغمقة عمى نفديا التي

اصبحت بسثابة نطام سياسي في العخاق ،و باتت الصبقة الدياسية تترخف اوالً و

قبل كل شيء بشاءاً عمى مرالحيا الزيقة حتى لػ كانت عمى حداب السرالح
العميا لمذعب و الػشغ ،ومغ ىحا السشصمق عسمت الشخب الحاكسة عمى التػضيف

الدياسي لمصائفة ولمجيغ عبخ شعارات وشقػس ومسارسات ،تغحييا وتجعسيا مادياً
ومعشػياً لكدب السعخكة مع اآلخخ .ولحا فان العقج السشرخم لع يفخز لشا قػػ
فاعمة عابخة لالثشيات والصػائف ،بل حسل معيا التفكظ االجتساعي مغ خالل

االنقدام االجتساعي ،الحؼ اتخح شكالً سياسياً عبخ حخكات وتشطيسات وكيانات

مختمفة .

كل ذلظ جعل العسمية الدياسية تتسيد بتعجد مخاكد القػػ دون اتفاق عمى

قػاعج الدارة ذلظ التعجد او لسشعو مغ االنحجار الى الشداع  .فالدمصة مجدأة لمغاية

و يحتسل ان تربح اكثخ انقداماً في السجػ القريخ ( فالرخاعات ليدت فقط
بيغ السكػنات الدياسية او بيغ القػػ بل باتت داخل السكػن الػاحج).

أن تصػر وضيػر االنتساءات الفخعية والصائفية ومذاركتيا في العسمية

الدياسية ،حتى وان كانت لسرمحة الشطام/الجولة فيي تسثل تيجيجاً حقيقياً لمشطام
واليػية الػششية (ٓٗ) ،وضمت التحالفات والتػازنات الفخعية القائسة عمى اساس
االنتساء الفخعي مغ السكػنات األساسية في الدياسة العخاقية.

وفي السجتسعات الستعجدة تتزسغ مجخالت الشطام الدياسي وخرػصا في

الفتخة االنتقالية  ،العجيج مغ السصاليب لمجساعات السكػنة لمسجتسع ،حيث في ىحه

[ ]858مركز الدراسات اإلقميسية

دراسات إقميسية )37( 08

المحطات تدػد مذاعخ الخػف بيغ ىحه السكػنات السختمفة خذية ان يؤدؼ
التغييخ الى ىيسشة جساعة بعيشيا عمى مقج ارت البالد ،ولحا تحاول كل جساعة

الػصػل إلى ضسان اكبخ قجر مغ التسثيل داخل الشطام مغ خالل الزغط في

سبيل إقخار الشطام بخمػز الجساعة واالعتخاف بيا او مشحيا وضعا خاصا في

البالد (ٔٗ) ،اذ في فتخة االنتخابات التذخيعية نالحع التدام الشاخبيغ بالترػيت

لسخشحييع الحيغ يشتسػن الى شػائفيع برخف الشطخ عغ بخنامج السخشح
الدياسي ،اذ وصمت الحالة الى تشاقس في البخامج واألىجاف التي يدعى ىحا

الصخف أو ذاك لتحقيقيا .ففي الػقت الحؼ يجسع بعس مسثمي السكػنات العخاقية

مثال عمى أىسية استقخار البمج ،إال أنيع يبعثػن بخسائل مذػشة ومتشاقزة إلى
بقية السكػنات األخخػ ،إن ىحا االضصخاب أدػ إلى أن أصبحت الق اخرات ترجر
ال عغ رؤية إستخاتيجية ذات مشطػر شػيل األمج متدع الشصاق ،بل عغ ترػرات

مخحمية تتػخى اعتبارات وقتية ومحجودة إلى درجة كبيخة (ٕٗ).

أدػ كل ىحا الى غياب التػافق األيجيػلػجي بيغ مكػنات الذعب خالل

بشاء الجولة والشطام الدياسي فػقفت األحداب الدياسية الذيعية والدشية والكخدية

عمى شخف نقيس بذأن السدالة االتحادية وال يسكغ تجاوز خالفاتيا ،كل ىحه

األمػر أسيست في ضعف الدمصة مغ خالل شخح قدع مشيا لمسذخوع اإلسالمي

وىشاك مغ يخوج لسذخوع االمة العخاقية وقدع لسذخوع اليػية العخبية وقدع الى

اليػية الكخدية ،وبعج نقاش بيغ التيارات والقػػ الدياسية ،وضغػط مغ البيئة
الخارجية ،واستقخ الخاؼ عمى ان العخاق ال يرمح لو اال الجيسقخاشية التػافقية (ٖٗ)،

كػن حجة االختالفات االيجيػلػجية بيغ التيارات الدياسية والسجتسعية يكاد يكػن
غيخ قابل لمتػفيق بيشيا،
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أوال ىشاك مغ بيغ القػمييغ مغ كل االشخاف االثشية الكبخػ التي تخػ ان
العخاق ،او السشاشق التي تعير عمييا تمظ االثشيات ،ىػ جدء مغ أجداء اكبخ
وىحا ما نججه لجػ القػمييغ العخب والقػمييغ الكخد.

ثانيا وىشاك مغ بيغ االسالمييغ ،الحيغ عمى تقديساتيع كل مشيع يسثل دعػة

لمذسػلية احادية الشطخة قائسة عمى الغاء االخخ.

ثالثا وىشاك مغ بيغ العمسانييغ الحيغ يحمسػن بعخاق ليبخالي ،وىشا نقػل ان

الجولة في االساس ىي مذخوع عمساني وليذ ديشي.

رابعا وىشاك القبميػن ومغ ليذ ليع حمع سػػ الحمع بالعير بعيجا عغ كل ما

تقجم مغ شخوحات ،وىؤالء يسثمػن اغمبية صامتة ،لكشيا اغمبية ال تستمظ سالحا
او ماال او تشطيسا تدتصيع العسل تحت ضمو او ان تفخض راييا تحت تاثيخ ما

ادخمتو الػاليات الستحجة ودول الجػار مغ مال سياسي وسالح (ٗٗ).

يزاف الى تمظ التحجيات ىػ محاولة " أحداب اليػية" تدػيق دعػاتيا

استشادا الى نػع مغ "الجيغ الدياسي" الحؼ يخفع شعاراتو كشػع مغ "الالىػت
الدياسي األلدامي" الحؼ يفخضو الستسكشيغ مغ الدمصة ،ويفدخونو حدب

مرالحيع ،ويػضفػنو كغصاء إلضفاء "السذخوعية" عمى مسارساتيع الدمصػية .ان
ىحا الػضع الدمصػؼ السغصى بذعارات شائفية ،يزع الفخد في حيخة وتداؤل عغ
مػقفو تجاه الذعارات الرادرة عغ احداب اليػية-أحداب الدمصة والتي تجعػه

لمػالء لمقادة الدياسييغ (٘ٗ) ،كحلظ عسمت ىحه األحداب عمى تكخيذ أشخ تقديسية
لمسجتسع قائسة عمى أسذ شائفية يعػد بعزيا الى جحور االختالفات السحىبية

والبعس اآلخخ الى تقاليج قبمية ،عمى حداب وحجة الجولة والتساسظ االجتساعي .
وىشاك مجسػعة مغ السصالب

الخاصة التي تدعى الييا

الجساعات

الستعجدة ،اذ تتبايغ بجرجة كبيخة تغصي كافة جػانب الحياة الدياسية فيي قج
تقترخ عمى السصالبة بشريب في مػارد البالد وثخواتيا – أيا كان الشريب -وقج
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تصالب باالستقالل التام عغ الجولة القائسة وتذكيل دولة خاصة ،وبيغ ىحا وذلظ
تتعجد مصالب الجساعات مغ حيث شبيعتيا ودرجة قػتيا (.)ٗٙ

وىشاك مصالب باالستقاللية اإلدارية الستسثمة بالحرػل عمى قجر مغ

السخررات السالية مغ مػازنة الجولة ،وىشاك مصالب متعمقة بأجيدة صشع
الدياسة العامة (التسثيل في السؤسدات والسشاصب العامة وتعج ىحه مذكمة يعاني
مشيا الشطام الدياسي في العخاق حيث تدعى الشخب الدياسية التي تسثل

الجساعات لمديصخة عمى جياز الخجمة السجني والػضائف الخئيدة ،انصالقا مغ ان
الحكػمة ىي صاحبة العسل الخئيذ في الجولة ،فزال عسا يختبط بالييسشة عمى
األجيدة الحكػمية مغ مكاسب مادية ورمدية لمشخب الدياسية والجساعات التي

يشتسػن الييا( ،)ٗٚفيي تعسل وفق سياسة اقتدام الدمصة وليذ إيجاد وعي ججيج

في كيفية بشاء الجولة.

وبجت العربية الكبخػ مسثمة في أن السدؤوليغ يتجشبػن بحث مصالب

الشاس وحاجاتيع وشؤون مشاشقيع ،بل يدعػن دائسا ويعسجون الى تحػيل الرخاع
االجتساعي االقترادؼ الى صخاع شائفي ،إدراكا لجػ الجسيع ان كل شائفة
اكتدبت صفة السجتسع ،وىحا السجتسع الخاص انتج شعػ ار شائفيا ووالءا شائفيا

شغى عمى كل والء(.)ٗٛ

وشيج العخاق عام  ٕٓٓٛ – ٕٓٓٙأحجاثاً راح ضحيتيا عذخات االالف

مغ العخاقييغ عمى اثخ ما تعخض لو ضخيح االمامييغ العدكخييغ في مجيشة
سامخاء الحؼ مغ خالل عسمية تفجيخ مشطسة حجثت في  ٕٓٓٙتدببت باشتعال
الفتشة بيغ مكػنات الذعب العخاقي ،وأجبخت دوامة الجم الصائفية ىحه آالف

العائالت عمى الشدوح واليجخة إلى مشاشق تػاجج شائفتيع(.)ٜٗ

وفي ضل ىحه السػجات مغ العشف والتصخف الدياسي والجيشي واالرىاب

السحمي واإلقميسي ،فذمت القيادات الدياسية في إدارة الجولة بعج نيدان ٖٕٓٓ،
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وكانت عاجدة عغ تحقيق االنجماج الدياسي واالجتساعي وبشاء دولة السؤسدات
القادرة عمى تحػيل نقل األفخاد مغ الػالء لمصائفة والقػمية إلى الجولة ،ومغ ثع
بجأت تتزائل الخغبة في العير السذتخك عشج افخاد مكػنات السجتسع العخاقي،

ولعل ىحا االمخ بجا واضحا لجػ األحداب الدياسية الكخدية التي اعخبت عغ

رغبتيا في االستقالل مشح عام ٕ٘ٓٓ ،أما األحداب الدياسية الذيعية فكانػا

يعانػن مغ عجم وضػح في الخؤية تجاه السدتقبل ،وعمى الخغع مغ كػنيع
اصحاب مذخوع الفجرالية لكشيع لع يحققػا ذلظ عمى ارض الػاقع! ولع يدتصيعػا

أن يقجمػا نسػذجاً لمشيزة والعسخان في محافطات الػسط والجشػب مغ العخاق.
وفذمػا في االستفادة مغ البيئة االمشية السدتقخة لجحب الذخكات االستثسارية

القادرة عمى تحقيق ذلظ ،وال االستفادة مغ الثخوات الشفصية اليائمة في الجشػب.

أما األحداب الدياسية الدشية ،فيبجو ان ىشالظ مصالب بجأت تتراعج

بزخورة إقامة إقميع يزع السحافطات ذات االغمبية الدشية ،إذ تصالب بذخاكة في
الثخوة وتقاسع الدمصة مع الحكػمة االتحادية ،وتذكيل قػات عدكخية مغ ابشاء

مشاشقيع ،ومغ ثع اضعاف الدمصات االتحادية وتحػيميا إلى مؤسدة لتقاسع

الشفػذ الدياسي وتػزيع السشاصب الديادية ،في مقابل محاربة القػػ الستصخفة
والستذجديغ الدشة.

لحلظ أتدست عسمية بشاء الجولة العخاقية بكػنيا مديدة بالسداومات

الصائفية والعخقية ومشصمق لمسحاصرة التي تعخقل اعادة بشاء الجولة في العخاق،

فالحكػمة الستعاقبة قامت عمى اساس التػازن الصائفي وتعاني الكثيخ مشو ،إذ
يتختب عمى ذلظ نتائج بالغة الخصػرة تريب الحكػمة في كفاءتيا وتيجدىا

بالجسػد والتكمذ وتعخقل عسمية صشاعة القخار ،ونتيجة لحلظ جاءت الحكػمة

ىذة ،فزالً عغ ضعف كفاءتيا وقمة تجخبتيع ،وذلظ بدبب التقاسع الػضيفي
السحىبي واالثشي والػالء والسغانع الدياسية عمى حداب الخبخة والكفاءة

(ٓ٘(

.
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الخاتسة:

يعير الشطام الدياسي بعج عام ٖٕٓٓ ازمة معقجة عمى كافة السدتػيات

الدياسية واالقترادية واالجتساعية والثقافية ،مسا أدػ الى ضيػر االضصخابات
الدياسية وانعجام الدمع االجتساعي والسجني ،وتعجد الػالءات والقيع والسخجعيات

الػششية ،وكثخة الرخاعات والتشاقزات ،إذ اختفت لغة الحػار والتدامح وحمت
محميا لغة التعرب والتصخف ،وتفاقست ضاىخة التفكظ الدياسي ،واصبحت اجيدة

الجولة نػعاً ما ضعيفة ،ما أدػ الى مسارسة العشف او الحخب االىمية ،فزالً
عغ اختالل تشفيح سياسات الجولة الخاصة بالتشسية واالعسار لمشيػض بالػاقع

العخاقي ،االمخ الحؼ عسق ازمات الشطام الدياسي.

لعبت العالقات الصائفية في العخاق دو ار أساسيا في اختدال الحياة

الدياسية والغاء مشصق السذاركة  .وال يكػن لمفخد فخصة في السذاركة الدياسية،
والقيام بجوره الفعال كسػاشغ في ادارة الذأن العام اال مغ خالل انتساءه الصائفي

حرخا ،أؼ تكػن الصائفة ىي الػسيط الػحيج بيغ الفخد والجولة  ،مسا يجمخ شكل
العالقة القانػنية السجخدة بيغ الفخد والجولة .ان نسط العالقة ىحه يعسل عمى

تخسيخ البشى الصائفية ،وفي الػقت نفدة ،يفكظ بشية الجولة ىحا مغ جية ،ومغ

جية أخخػ أن الشطام الدياسي الحؼ وجج في تخسيخ االنقدامات السجتسعية
والصائفية مرمحة جػىخية لو ومغ خالل عالقة الصائفية الدياسية بالدمصة

والثخوة والشفػذ ،حخكت السحخوميغ مغ شػائف مختمفة ضج بعزيع وصشعت

ضخباً مغ وحجة حال غيخ عقالنية بيغ نخبة الصائفة وعسػم السشتدبيغ ليا ،حيث

أصبحت القبيمة والجيغ قاعجة لمتحدب الزيق .

فالشطام الدياسي في العخاق عجد عغ ادارة االختالف وتجبخ أمخ الرخاع

القائع بيغ الجساعات السختمفة ،االمخ الحؼ وقف عائقا امام مجتسع سياسي

أوسع مغ التسثيل الصائفي .
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الخاتسة :تتزسؽ الخاتسة السعالجات اآلتية:
ٔ -اعجاد مختكدات عسل لمسرالحة الػششية عبخ الحػار الػششي الذامل لتحقيق
التعاير الدمسي السذتخك .فالعسمية ال تتحقق عفػياً بل يتصمب ذلظ البجء
برفحة مرالحة مبشية عمى وعي حقيقي بسا يشفع العخاق وشعبو .وان ال

تكػن السرالحة مجخد آلية فػقية بل تكػن فزالً عغ ذلظ عسػدية مغ
االعمى الى االسفل وتكػن سياسية وشعبية وديشية وثقافية ،وأن تبجأ

السرالحة بيغ الدياسييغ أوال قبل السكػن.

ٕ-ضخورة أن يرسع صشاع القخار خصط مشيجية لسعالجة األوضاع في البالد
وتصبيق الدياسات الجيسقخاشية مغ اجل التغمب عمى السذكالت التي تػاجييا.

ٖ-استيعاب السصاليب الجساىيخية السذخوعة ،ميسا كان انتسائيا الحدبي او
الصائفي أو القػمي.

ٗ -القيام بإيجاد عقج اجتساعي ججيج يعيج ثقة السجتسع بسؤسدات الشطام
الدياسي ،مغ خالل فرل العسل الحدبي عغ العسل السؤسداتي.

٘-العسل عمى إيجاد ثقافة سياسية إيجابية تؤدؼ االسخة ومؤسدات الشطام

الدياسي دو ار في بمػرتيا ،بجال مغ القػػ األحداب الدياسية والسؤسدات

الجيشية.

 -ٙيجب ان يكػن ىشالظ اصالح حقيقي لألحداب والكتل الدياسية مغ خالل
البخامج وتشفيحىا والية اختيار السخشحيغ واألشخاص.

وتحتاج كل ىحه السقتخحات الى "تػافق أساسي" تديع في بشائو مفاىيع

ججيجة  ،ال مغ خالل تػافقات مترمبة أو كمية بل شبقاً لتفاىسات متساسكة.
ولكغ الى أؼ حج سيتحقق ىحا التفاىع ويدتسفخ؟ أنو يتػقف عمى الػضع

التاريخي والعػامل الفاعمة والستغيخات التي يحجدىا سياق التػافق الػششي ومشصق

السذاركة الدياسية.
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 - 08السردر نفدوا ص .87

 - 09لمي الديؽ ىالل ود .نيفيؽ مدعدا الشغؼ الدياسية العرلية -قزايا االستسرار
والت ييرا الظبعة الثالثةا ( ليروت :مركز دراسات الؾ دة العرليةا .)8115ا ص.088

20-Larry

Diamond , Introduction : Political Culture and
– Democracy ,in: Larrymond ,(Ed) P: Political Culture and
Democracy in Developing Countries, ( London , Lynne
Rienner Publishers, 1993 ) ,p,1.
21-David Robertson , The Penguin Dictionary Polities , ( London
, Penguin books,1993),p362.
 - 88كسااال السشااؾفيا الدياسااية لمفال اايؽ السراارييؽ وتحمياال نغااري ودراسااة ميدانيااة فااي
قرية مرريةا الظبعة األول ا (ليروت  :دار الؽ مدونا  ) 0981ا ص.80

 - 83أماني قشديلا م سدات السجتسع السدني –قياس الفالمية ودراسة االتا (القاىرة:
مركز الدراسات الدياسية واالستراتيجي باألىراما .)8115ا ص.95

 - 84دمحم لبد الحسزة ا ؾانا "الشغام الدياسي ومتظمبات لشا الدولة السدنية"ا (القادسية:
مجمة القادسية لمقانؾن والعمؾم الدياسيةا السجمد 8ا العدد8107ا) 0ا ص.847
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 - 85لمسزيد انغر الدستؾر العراقي لعام .8115

 - 86لقا ياسيؽ دؽا دولة السكؾنات في العرام بعد لام  8113الؾاقع والسدتقبلا-6
8106-00االسركز الديسقراطي لمدراساتا متاح لم الراب اآلتي:
http://democraticac.de/?p=36858
 - 87لقا ياسيؽ ا السردر تفدو.

 - 88دؽ تركي لسيرا إشكالية التحؾل الديسقراطي في العرام:دراسة في الديسقراطية
التؾافقيةا (ديال  :مجمة ديال ا العدد  58ا)8103ا ص.048

 - 89الترويكا لرلة روسية فيفة تجرىا ثالثة جياد .وقد استخدم مرظمح الترويكا الذي
يعشي في الروسية السجسؾلة الثالثية لم الخظة (لام 0961م) التي اقتر يا االتحاد
الدؾفييتي الدالقا وىي أن يتؾل

رئاسة األمؼ الستحدة ثالثة أشخاص في مشرب

الدكرتير العام لدالن مؽ وا دا ومشذ ذلػ الزمؽ بات وجؾد  3مد وليؽ لؽ القرار في
أي ىيئة أو شركة تدس ترويكاا ثؼ تظؾر السفيؾم ولات أي نغام سياسي ال تكؾن فيو
الكمسة لذخص وا د تدس ترويكاا فبدأنا ندسع ترويكا األ زاب أي أن األ زاب الثالثة

تكؾن مذكمة ليذا التحالف مؽ دون سمظة مظمقة أل د.

 - 31كاعؼ لمي ميديا"التشسية الدياسية وازمات الشغام الدياسي في العرام بعد لام
"8113ا (ب داد :مجمة دراسات دوليةا العدد 8103ا) 56اص.033

 - 30لسار لمي

دؽا"التكاف األقترادي والديسقراطية"ا (كراسات استراتيجيةا الدشة

04ا العدد035ا )8114ا ص. 08

 - 38ؾل سسات العسمية الدياسية في البالد العرلية أنغر :د .ثشا ف اد لبدهللا :الدولة
والقؾي األجتسالية في الؾطؽ العرليالالقات التفالل والرراعا(ليروت :مركز دراسات
الؾ دة العرليةا)8110اص.083-088

 - 33لمسزيد انغر :السبادئ التي ألمشتيا اليؾندكؾ في  06تذريؽ األول 0995ا متاح

لم الراب اآلتي :
http://www.unesco.org/new/ar/social-and- human - 34وال يقرد بالتسكيؽ الدياسي ىشا السذاركة في أنغسة الحكؼ القائسة لم ما ىي

لميوا لل اللد مؽ العسل الدؤوب والسدتسر مؽ أجل تحديثيا واستبدال بعض نغسيا
لشغؼ أ ري تدسح بسذاركة ال البية مؽ الذعب في الذأن العاما والسذاركة في إدارة
البالد وفي كل م سدات صشع القرارا بعكس ىيسشة األقمية التي تدتحؾذ لم كل ذلػ

الشغام الدياسي والتعددية الثقافية

وا تكار العسمية الدياسيةا وتحاول إقرا

دمحم صالح شظيب

[]762

واستبعاد الفئات األقل قؾة في

السجتسعاأنغر... :االتسكيؽ والتسكيؽ الدياسيا السفاىيؼا متاح لم الراب اآلتي:
http://www.alwasatnews.com/news
 - 35لمسزيد  :انغر وزارة التخظي العراقيةا متاح لم الراب اآلتي:
http://www.mop.gov.iq
-36التبا ار مؽ 88شباط ا ددت مرفؾفة تتبع الشزوح  8,307 , 698مؽ االفراد
الشاز يؽ دا ميا ا  386 ,884لائمة الذيؽ نز ؾا بعد شير كانؾن الثاني لام 8104

مؾزليؽ لبر 97قزا و  3 , 681مؾقعا في العرامالمسزيد انغر وكالة األمؼ الستحدة

لميجرة  :متاح لم الراب اآلتي:

http://www.uniraq.com

- 37لبير سيام ىادي السار سيد ياسيؽا إشكالية اليؾية الؾطشيةارؤية في التحديات

ومدتقبل لشا اليؾية لراقية بعد لام 8113ا( ب داد :السجمة الدياسية والدوليةا

العدد89-88ا  )8105ص.410

 -38سميؼ مظرا جدل اليؾياتا الظبعة األول (ليروت :الس سدة العرلية لمدراسات
والشذرا)8113ا ص.36

 -39مارتؽ قان لرويشدؽا اال ا والذيخ والدولة(البش

االجتسالية والدياسية

لكردستان)اترجسة امجد ديؽا الظبعة األول ا(ب داد :دراسات لراقية ا)8118ا ص
ص .448-455

 - 41رييام ا سد فاجيا اليؾية الستخيمة لمدولة العرلية وتحديات االنتسا ات الفرليةا
(ليروت  :مجمة السدتقبل العرلي ا العدد 466ا كانؾن األولا )8107ا ص.55

 - 40دمحم مياادي لاشااؾراالتعددية االثشياااة إدارة الرااراع وأساااتراتيجيات التدااؾيةا( لساااان:
السركز العمسي لمدراسات الدياسيةا )8118ا ص79

-48لدنان ياسيؽ مرظف االسرجعيات الثقافية وأثرىا في العسل البرلساني في العرام:
جدلية التدا ل و التكاملا 8119-3-ا متاح لم الراب اآلتي:
http://demo.e-joussour.net/en/node
 - 43اس ار لال الديؽ نؾري اوا رونا معزمة لشا الدولة في العاراما السركاز الاديقراطي
العرليا 8107-4-05ا متاح لم الراب اآلتي:
http://www.democraticac.de
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 - 44الفرم ليؽ الديسقراطية والديسقراطية التؾافقية ا تقؾم فكرة الديسقراطية لم السبادئ

التي ددىا جؾن لؾك ومؾنتدكيؾ :الحكؼ بالرن (لبر االنتخابات)او كؼ األكثرية او
األ مبية( الفائز بأكبر لدد مؽ األصؾات)اوتقديؼ الدمظاتا وولدت ديسقراطية األ مبية
وترسخ

في البمدان الستجاندة قؾمياا ولغيؾر البمدان الستعددة ثقافيا ولسشع استبداد

األكثريةا وجدت الديسقراطية التؾافقية التي تقؾم لم أرلعة لشاصر -0:كؾمة ائتالف
او تحالف واسعة ا -8مبدأ التسثيل الشدبي (في الؾزارةا في اإلدارةا والس سداتا

واالنتخابات أساسا)ا  -3ق الفيتؾ الستبادل(لألكثريات واألقميات لسشع ا تكار القرار)

ا -4اإلدارة الذاتية لمذ ون الخاصة لكل جسالة .لمسزيد أنغر :ارن

ليبيارت

االديسقراطية التؾافقية في مجتسع متعددا ترجسة دشي زيشةا الظبعة األول ا( ب داد-

ليروت :الفرات لمشذر والتؾزيعا.)8116

 - 45سالمةا دان :قؾة الدولة ونعفيا ابحث في الثقافة الدياسية العرليةا في :األمة
والدولة واالندماجا ( ليروت :مركز دراسات الؾ دة العرليةا  )0989اص. 888

 - 46دمحم لاشؾر ميديا التعددية االثشيةا أدارة الررالات واستراتيجيات التدؾيةا (لسان:
السركز العالسي لمدراسات الدياسيةا)8118ا ص.78

 - 47السردر نفدو اص.98

 - 48محدؽ دلؾلا لبشان ال ايؽ؟ معزمة الظائفية والتحديات العرلية والدوليةا ( ليروت:
ريا الرلس لمكتب والشذرا)8117ا ص.830
 - 49بذاااري السغفااارا ااارب االىمياااة" السحتسماااة تااا رم لاااائالت لراقياااة اااارج التراااشيف
الظائفيا  .8103متاح لم الراب اآلتي:
http://www.al-monitor.com/pulse/ar/originals/ - 51اس ا ار لااال الااديؽ نااؾري اوا اارونا السراادر الدااالق :السركااز الااديسقراطي العرلاايا
8107-4-05ا متاح لم الراب اآلتي:

http://www.democraticac.de

