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املعادالت السياسية اجلديدة لتوازانت السلطة

أدَّى اهنيار النظام الشمويل إىل اهنيار الدولة العراقية األوىل 1921 - 2003 وكان إيذاانً 
رمسياً بفشل مشروع الدولة، وفشل النخب السياسية والنخب الثقافية معاً يف التوصُّل هلوية وطنية 
ست الدولة  تعبِّ عن صيغة عادلة ومرضية؛ لتقاسم السلطة والثروة بي مكوانت الشعب، بعد أن ُأسِّ
على أسس التمييز الطائفي والقومي الذي وصل إىل حد اإلابدة اجلماعية يف االنتفاضة الشعبانية 

واألنفال.

ُبِنَ النظام السياسي للدولة العراقية الثانية -كردِّ فعٍل على هذا الفشل- كما رمسه دستور 
2005 على الدميقراطية التوافقية؛ النعدام الثقة بي املكوانت خشية استئثار إحدامها ابلسلطة، 

واحتكارها مبا يعيد مأساة التجربة السابقة املرة.

وقد ضمنت الدميقراطية التوافقية تقسيم السلطة والدولة بي املكوانت مبا ال يسمح بعودة 
العسكراترية، أو الشمولية، أو الدكتاتورية، أو األوتوقراطية مرًة أخرى، ووفَّرت بذلك التوازن الضروري 

يف السلطة الذي مينع من احتكارها، أو االستئثار با من قبل أي طرٍف كان.

إال أنَّ الدميقراطية التوافقية هي عنوان آخر للفشل يف بناء اهلوية الوطنية؛ قاَد -كما هو 
املتوقَّع- إىل الفشل مرًة أخرى يف بناء الدولة، إذ متنع نشوء دولة قوية منسجمة وتعّزِز االنقسامات 
املوجودة فعاًل فقط للحيلولة دون االهنيار الذي وقع ابلفعل مرتي يف 2006 و2014، ومع ذلك 

استمر النظام مبعجزة اترخيية تثري الدهشة.

بيد أنَّ متغريات الواقع السياسي اليت حكمت معادالت أتسيس النظام قِد اختلفت كثرياً 
مبا أنتج ختلخاًل يف التوازانت اليت أبقت على منظومة توزيع السلطة طوال العقدين املاضيي، فقد 
تفتَّتِت القوى السياسية املسيطرة على متثيل املكوانت الطائفية والقومية، وانكسر احتكارها لتمثيل 
وبدأت  للمكوانت  األساسية  ابهلوايت  ومتاجرهتا  احلزبية،  اللعبة  على  استيقظت  اليت  مكوانهتا 
القوى احلزبية تصطف خلف حماور سياسية أخرى دون أن يعن ذلك ابلطبع جتاوز الواقع الطائفي 
الثقة، وإْن خفَّ منسوبه إىل حدٍّ كبري؛ إذ ال ميكن بسهولة أن  والقومي، أو جتاوز واقع انعدام 

المعادالت السياسية الجديدة لتوازنات السلطة
فراس طارق مكية *

* * ابحث سياسي.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

تذوب احلساسيات بي املكوانت ابلكامل يف بلٍد قلٍق مثل العراق مهما علت الشعارات الوطنية.

أربَك تبدُّل معادالت تداول السلطة التوازانت يف توزيع السلطة بشدَّة، وهذا يقود ابلضرورة 
إىل حتمية تبديل هذه املعادالت مبا يضمن احلفاظ على التوازانت، ومينع احتكار السلطة من قبل 
طرٍف ما أبساليب مشرعنة دميقراطياً، ما مل يُعاجْل هذا التناقض احلاصل بي التوازانت التوافقية اليت 
رمسها دستور 2005، وبي الواقع املتغريَّ يف 2021، فإنَّ الصراع على السلطة قد ال يستمر ضمن 

معادالت التداول السلمي هلا كما تلوح بوادره بي الفينة واألخرى.

ات اللعبة السياسية اليت بدأت ابلتحوُّل  جيب أن تتوازى أسس التوازانت اجلديدة مع متغريِّ
إىل صراع حزيب، وهذا تطوُّر سليم للعملية السياسية فيما لو كانت األحزاب السياسية أحزاابً براجميًة 
حقيقيًة، وليس جمرد تكتالت انتخابية تتمحور حول زعامات شخصية. وختتلف التوازانت القائمة 
على األسس احلزبية ابلطبع عن تلك القائمة بي املكوانت، وهذا ما يفرض االنتقال من الدميقراطية 
التوافقية إىل دميقراطية األغلبية، وما االنسداد احلايل إال إرهاصات هلذا االنتقال الذي ينبغي أن 

تستوعبه القوى السياسية.

هذه  ُتضبط  مل  وما  األغلبية-املعارضة،  بتوازانت  حمكومة  األغلبية  دميقراطية  معادالت  إنَّ 
توازي  ببشاعة  با  واالستئثار  السلطة،  الحتكار  واجهًة  االنتخاابت  فستغدو  اجلديدة  التوازانت 

بشاعة األنظمة الشمولية، إذ ستحتكر الشرعية الدميقراطية بداًل عن احتكار الشرعية الثورية.

القائم على   2005 يف دستور  متاماً  األغلبية-املعارضة مفقودة  توازانت  أنَّ  الواضح  ومن 
أساس توازانت الدميقراطية التوافقية، وال يلوح يف األفق القريب أي احتمال ممكن لتعديل الدستور 
املتفاقم منذ 2019  كعقد تتوافق عليه املكوانت و/أو املواطنون يف ظل االستقطاب السياسي 
رؤية  على  توافقها  لضرورة  التفاهتا  وعدم  املهيمنة،  السياسية  القوى  أفق  ضيق  ظل  ويف  بضراوة، 
مشرتكة هلوية النظام وآليات توزيع السلطة والثروة فيه، فالقوى اليت تفشل يف التوافق على كابينة 
وزارية كيف ستتفق على تعديالت دستورية؟ والقوى اليت أجَّجت شارعها وتلّوِح بذلك كل مدَّة 
التعديالت  فإنَّ  الغالب  املشرتك؟ ويف  والتعايش  الوسط  احللول  بتعديالت  كيف ستقنع شارعها 
اجلذرية املفروضة ابإلكراه ستنتج ردود أفعال »جذرية« قد تعصف مبجمل الدستور، فال بدَّ من 
وتوزيع  السياسية،  املعارضة  متكي  عب  ابلتدريج  اجلديدة  للتوازانت  س  تؤسِّ »انعمة«  تعديالت 
السلطة واقعاً بي األغلبية واملعارضة، وهذا ما يبدو تناقضاً يف الوهلة األوىل ولكنَّه يف احلقيقة مسار 

تقليدي للدميقراطيات الناشئة.
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املعادالت السياسية اجلديدة لتوازانت السلطة

ميكن لتمكي املعارضة السياسية أن يتم ببضعة قواني حتدِّد آليات إعادة توزيع السلطة بي 
األغلبية اليت ستحتكر السلطة التنفيذية، وبي املعارضة اليت ستحتكر السلطة التشريعية، وهذا ما 
يبدو من زاوية توزيعاً جديداً للسلطة ورائساهتا ميكن أن ينظر له من زاوية أخرى على أنَّ الضامن 
للوضع الدستوري للمعارضة بتمكينها من الرقابة احلقيقية على السلطة التنفيذية اليت هي يف واقع 
الوطن العريب والشرق األوسط كل السلطة. وكما يعن احتكار السلطة التنفيذية استيالء األغلبية 
على رائسة اجلمهورية، ورائسة الوزراء، والوزارات بكل مفاصلها الرئيسة من الوزراء إىل الدرجات 
اللجان  ورائسة  البملان،  رائسة  على  املعارضة  استيالء  التشريعية  السلطة  احتكار  يعن  اخلاصة، 
واهليمنة على عضوية  اللجان،  أعمال  البملان، وجدول  أعمال  البملانية كافة، فضاًل عن جدول 
اللجان الرئيسة أو على األقل الرقابية وصواًل إىل تشكيل حكومة الظل من أجل متتي املعارضة؛ 
لكي تكون معارضة قادرة على الوصول للسلطة، وليس جمرد قوى فاشلة يف الوصول إىل السلطة، 
وهو ما قد جند له بعض األمثلة املقاربة ولو بدرجة معينة يف الدميقراطيات العريقة كمجلس العموم 

البيطاين والبملان األورويب، وكثري من برملاانت الدول األوروبية.

متثِّل هذه اآلليات خطوًة انتقالية لتأسيس نظام دستوري قائم على أساس دميقراطية األغلبية، 
وتتفادى التعديالت الدستورية املستحيلة إبعادة تعريف األغلبية واملعارضة بصورة حمددة َوْفق معيار 
املشاركة يف السلطة التنفيذية، فاملعارضة هي كلُّ َمن ال يشرتك يف السلطة التنفيذية أبي درجة من 
درجاهتا، واألغلبية ال حقَّ هلا ابلرقابة على نفسها، وستكون مناصب السلطة التشريعية إغراًء كافياً 
للمعارضة للتعويض عن احلرمان من السلطة التنفيذية، وتكون ابملقابل مناصب السلطة التنفيذية 
للسلطة،  عاداًل  توزيعاً  يوفِّر  أن  التشريعية، وهذا ما ميكن  السلطة  للتنازل عن  مثناً  إغراءاهتا  بكل 
واستعادًة للتوازن بي القوى السياسية مبا مينع من احتكار السلطة، وانتقااًل تدرجيياً حنو دميقراطية 

األغلبية، واخلالص من الدميقراطية التوافقية.


