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 المقدمة 
م عمى  2003ُأسس النظام السياسي في العراق بعد االحتالل األمريكي عام       

بدءًا من )مجمس الحكم االنتقالي(، فأصبحت العممية السياسية طائفية؛  أساس الطائفية،
تمثل طائفة أو  ألن األحزاب والحركات السياسية طائفية؛ إذ إن كل حزب أو حركة

مذىبًا معينًا فضاًل عن كون الحكومة طائفية بالنتيجة أيضًا؛ إذ ال يشعر المواطنون 
نما تمثل طائفة أو مذىبًا معينًا، وىذا ما أفقد  العراقيون أن الحكومة تمثميم كميم، وا 

 شرعية النظام السياسي.
ية واقتصادية عدة، األمر الذي تسبب في إثارة مشكالت سياسية وأمنية واجتماع     

في مقدمتيا الفشل في بناء دولة المواطنة، وفشل التعايش السممي بين مكونات المجتمع 
العراقي، فكل متطمبات التعايش السممي، والتي أىميا المتطمبات )السياسية، األمنية، 

بطريقة االقتصادية، االجتماعية(، تؤثر الطائفية السياسية تأثيرًا كبيرًا فييا يمنع تحققيا 
 ناجعة، مما يؤدي بالنتيجة إلى اإلخالل بالتعايش السممي وفشمو. 

تكمن أىمية البحث من أن أىم ما تحتاجو الدول الخارجة من نزاع أو  أهمية البحث:
نياء أسباب النزاع واحتوائيا،  حرب كالعراق ىو التعايش السممي؛ إلحالل السالم وا 

 إعاقة رئيسة لمتعايش السممي. ومعرفة كيفية أن الطائفية السياسية تعد
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ام ىما: ماىية الطائفية في النظيحاول البحث اإلجابة عن تساؤلين  إشكالية البحث:
 طائفية في إعاقة التعايش السممي؟وكيف تؤثر ىذه ال؟م2003السياسي العراقي بعدعام 

سي تنطمق فرضية البحث من فكرة مفادىا: إن الطائفية في النظام السيافرضية البحث: 
العراقي تشكل إعاقة رئيسة أمام تحقيق التعايش السممي؛ ألن الطائفية تمنع تحقيق 

 متطمبات التعايش السممي، مما يؤدي إلى فشمو منطقيًا.
تم االعتماد عمى المنيج التحميمي في بحث الطائفية في النظام السياسي  منهج البحث:

 العراقي ودورىا في إعاقة التعايش السممي.
تناول األول:  اتنظم البحث في مبحثين فضاًل عن مقدمة وخاتمة،لبحث:هيكمية ا

م، أما الثاني فناقش: دور  2003الطائفية في النظام السياسي العراقي بعد عام 
 الطائفية السياسية في إعاقة التعايش السممي في العراق.

 األول المبحث
 م 3002بعد عام  يالعراق النظام السياسي في الطائفية

 

الطائفية السياسية ىي أن تمارس السمطة عمى أساس طائفي وتتمحور حوليا بما       
يخدم المجموعة التي تنتمي إلييا ىذه الطائفة المرتبطة بالسمطة، واعتماد التمييز 

ما يتم التعبير عن الطائفية  لباً الطائفي ضد حقوق وحريات الطوائف األخرى، وغا
ضفاء نوع من الشرعية عمى سموكيا السياسي، وفي السياسية بصيغ دينية في محاولة إل

 .(1)ىذه الطائفية تتمحور كل طائفة دينية أو مذىبية عمى نفسيا وتتعصب لذاتيا 
فإشكالية الطائفية السياسية بما تنتجو من مشكالت تمس كيان الدولة العراقية      

ياسي أي نشوء وتيدد وحدة نسيجيا االجتماعي، ترجع إلى سبب أساسي ىو الجانب الس
، فأصبحت ىذه الطائفية مشكمة العراق األساسية (2)السمطة، وتوظيف الطائفية سياسيًا 

عمى الرغم من أنيا غير معمنة رسميًا، إذ أن الحكومة تعمن المساواة بين المواطنين 

                                                           
(1) 

ؼُّك فاضً ؼٍٓ، اِىاٌُح اٌطائفُح اٌٍُاٌُح فٍ اٌؼهاق تُٓ االٌرّهانَح واالٔىفائُح، ِعٍح اٌؼٍىَ  

 .184، ْ 2006، 32اِؼح تغكاق، اٌؼكق اٌٍُاٌُح، وٍُح اٌؼٍىَ اٌٍُاٌُح، ظ
(2) 

أٌؼك واظُ ِثُة، ٔمك اٌطائفُح فٍ اٌفىه اٌؼهالٍ، ِعٍح ِهوى قناٌاخ اٌىىفح، ِهوى قناٌاخ  

 .173، ْ 2015، 38اٌىىفح، ظاِؼح اٌىىفح، اٌؼكق 
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، والحرية والديمقراطية والتعايش السممي، لكن (1)وتؤكد عمى دولة المواطنة والقانون
السياسي طائفي، والمواطنة مجرد شعار حكومي؛ ألن السموك السياسي الواقع 
، ومن أبرز مظاىر الطائفية السياسية في النظام السياسي العراقي، ىي: (2)طائفي

 المحاصصة الطائفية والديمقراطية التوافقية.
إذ ُأسس النظام السياسي العراقي بعد االحتالل األمريكي عمى أساس الطائفية،      

ءًا من )مجمس الحكم االنتقالي( الذي أنشأتو سمطة االئتالف المؤقتة التي قامت بد
بتأسيس مؤسسات الحكم وتوزيع السمطات فييا عمى أساس طائفي وعرقي، إذ ضم 

( عضوًا يمثمون المكون 13( عضوًا كان تقسيميم عمى النحو اآلتي: )25المجمس )
( أعضاء يمثمون المكون الكردي، و 5( أعضاء يمثمون المكون السني، و)5الشيعي، و)

، وال يوجد أي معيار أو (3) ( يمثل المكون المسيحي1( يمثل المكون التركماني و)1)
إحصائيات اعتمدت عمييا سمطة االئتالف المؤقتة برئاسة السفير األمريكي )بول 

 .(4)بريمر( ليذا التوزيع العددي 
د احتالليا لمعراق بحل مؤسسات النظام إذ شرعت الواليات المتحدة األمريكية بع     

السياسي السابق وتسريح القوات األمنية بضمنيا الجيش العراقي، وتشكيل مؤسسات 
النظام السياسي الجديد، ويمكن عد )مجمس الحكم اإلنتقالي(، األداة التنفيذية التي 

، فأعضاء (5)قية ُفرضت بيا الطائفية السياسية بوصفيا أساسًا لمحكم وتفكيكًا لمدولة العرا
ىذا المجمس ُأختيروا وفقًا ليويتيم الطائفية، وسموكيم السياسي فيما بعد كان منطمقًا من 

                                                           
(1) 

طاٌة ؼٍُٓ ؼافع، اٌؼٕف اٌٍُاٌٍ فٍ اٌؼهاق، ِعٍح قناٌاخ قوٌُح، ِهوى اٌكناٌاخ 

 .100، ْ 2009، 41عُح واٌكوٌُح، ظاِؼح تغكاق، اٌؼكق االٌرهاذُ
(2)

، 1ػاِه اٌّّاؾ، فىهج اٌّىاطٕح تُٓ إٌظهَح واٌرطثُك، إٌؽىج ٌٍّٕه واٌرىوَغ، اٌماههج، ط  

2011 ْ ،37 . 
(3) 

أؼّك ػكٔاْ واظُ، ذؤشُه ٔهاع االناقاخ اٌٍُاٌُح فٍ اٌرعهتح اٌكَّمهاطُح اٌؼهالُح تؼك ػاَ 

، 53اٌاخ قوٌُح، ِهوى اٌكناٌاخ االٌرهاذُعُح واٌكوٌُح، ظاِؼح تغكاق، اٌؼكق ، ِعٍح قن2003

2012 ْ ،70 
(4) 

 -2003ِٕطفً ػٍٍ اٌؼثُكٌ، ٔفؽاخ اؼرالي اٌؼهاق ِّاهكاخ ٔؽفٍ ِٓ ؼهب اٌؼهاق 

 .138، ْ 2008، 1، اٌكان اٌؼهتُح ٌٍؼٍىَ ٔاِهوْ، تُهوخ، ط 2007
(5) 

ً اٌؼهالٍ تُٓ اٌؼٍُّح اٌٍُاٌُح وـُان اٌّماوِح، ِعٍح ِؽّك اٌٍؼُك اقنًَ، ذؽكَاخ اٌٍّرمث

 .36، ْ 2006، 326اٌٍّرمثً اٌؼهتٍ، ِهوى قناٌاخ اٌىؼكج اٌؼهتُح، تُهوخ، اٌؼكق 
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، وىكذا نمت الطائفية في النظام السياسي (1)ىذه اليوية بداًل من اليوية الوطنية 
 العراقي.
مكونات فالرؤية السياسية األمريكية لمعراق تنظر إليو بوصفو دولة مقسمة عمى      

وأقميات اجتماعية متنازعة ليس بينيا تعايش سممي، وأبرز ىذه المكونات )الشيعة 
والسنة والكرد(، وقد أكدت السياسات والمشاريع األمريكية في التعامل مع العراق بعد 
االحتالل ىذه الرؤية، وىكذا فقد ساىمت الواليات المتحدة األمريكية في تركيز الطائفية 

 .(2)عراق وتأسيس نظام سياسي طائفي يتوافق مع رؤيتيم الفكرية لو السياسية في ال
وبيذا فقد نشأت الحكومة العراقية عمى أساس طائفي متمثل بالمحاصصة      

الطائفية، والمراد بذلك توزيع الوزارات والييئات والمناصب الحكومية العميا وفقًا لمعايير 
استنادًا لحجميا السكاني، والمفروض أن االنتماء لطائفة معينة، فمكل طائفة مناصب 

توزع المناصب والوظائف العميا عمى أساس الكفاءة والخبرة والمينية، كما أن المؤسسة 
األمنية )جيش، شرطة( قامت عمى أساس طائفي أيضًا فيويتيا طائفية وليست وطنية، 

 .(3)فة إذ يتم توظيفيا لمحفاظ عمى البنية الطائفية لمحكومة ومؤسساتيا المختم
وىكذا يعد نظام المحاصصة الطائفية عمى المستويين السياسي واإلداري أحد     

ن استمراره ييدد أية محاوالت بناء لمدولة  2003خصائص الدولة العراقية بعد عام  م، وا 
عمى أسس وطنية ومينية، وأية دولة تقوم عمى الطائفية فإنو ينتشر فييا الفساد بأشكالو 

فكك الدولة وتنيار؛ ألن االقتصادي واإلداري( ومن ثم تتكافة )السياسي و 
 .(4)السياسية تضعف التماسك المجتمعي الطائفية

                                                           
(1) 

ظانَس ٌرأٍفٍُك، االٔرماي اًٌ اٌكَّمهاطُح: اإلنز اٌرانَفٍ واٌهىَاخ إٌاػكج واٌُّىي اٌهظؼُح، فٍ: 

ؼهالٍ ؼفهَاخ ٌىٌُىٌىظُح فٍ االشُٕاخ واٌطىائف واٌطثماخ، ذؽهَه: اٌؽاق ٔماَ وآـهوْ، اٌّعرّغ اٌ

 .379، ْ 2006، 1ؼٍُٓ ؼّىج، اٌفهاخ ٌٍّٕه واٌرىوَغ، تغكاق، ط 
(2) 

، 2012، 1ُِصُ اٌعٕاتٍ، فٍٍفح اٌهىَح اٌىطُٕح اٌؼهالُح، قان أفىان ٌٍكناٌاخ وإٌّه، قِّك، ط 

 ْ65. 
(3) 

ائفُح فٍ اٌؼهاق نإَح ٌىٌُىٌىظُح، ِعٍح النن ٌٍفٍٍفح ُِاقج أؼّك ػثك اٌهؼّٓ، ِظاهه اٌط

 .287، 284 ، 2015ْ، 17اٌؼكق  واٌٍٍأُاخ واٌؼٍىَ االظرّاػُح، وٍُح اِقاب، ظاِؼح واٌظ،
(4) 

اٌّكُٔح فٍ اٌؼهاق تؼك ػاَ أؼّك ِىه ؼّىق، اإلِىاٌُاخ االظرّاػُح وااللرٕاقَح وتٕاء اٌكوٌح  

، 25،2014َ اٌٍُاٌُح،اٌعاِؼح اٌٍّرٕٕهَح،اٌؼكق ح، وٍُح اٌؼٍىاٌّعٍح اٌٍُاٌُح واٌكوٌُ،2003

ْ6 
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فمحاوالت تشكيل الدولة العراقية واجيتيا تحديات عدة، أىميا أن الصراع يتمثل      
بما ىي الطائفة التي سيكون ليا النصيب األكبر من السمطة بحيث تييمن عمى 

ى، في ظل غياب لميوية الوطنية، إذ أثبتت الممارسات السياسية اليوية الطوائف األخر 
فتم تقسيم الوزارات والييئات والمناصب الحكومية بين المكونات الثالثة،  الطائفية؛

وُخصص منصب رئيس الجميورية لممكون الكردي، ومنصب رئيس الوزراء لممكون 
 .(1)الشيعي، ومنصب رئيس مجمس النواب لممكون السني 

وتم تطبيق األنموذج السياسي المبناني فيما يخص توزيع المناصب بين مكونات      
م، إذ أصبح عرفًا سياسيًا  2003المجتمع، عمى النظام السياسي العراقي بعد عام 

ودستوريًا يتكرر بعد كل انتخابات عند تشكيل الحكومة، عمى الرغم من عدم نص 
مى توزيع السمطة عمى أساس طائفي، لكن م ع2005دستور جميورية العراق لعام 

األحزاب السياسية العراقية آنذاك أرادت ىذا التوزيع وبإشراف مباشر من الواليات 
وحدة العراق السياسية المتحدة األمريكية؛ لترسيخ الطائفية السياسية وتيديد 

 .(2)والمجتمعية
ورسخت الطائفية، كما  وىكذا فقد أعاقت المحاصصة الطائفية عممية بناء الدولة      

أن الحكومة العراقية لم تقم بأية محوالت لمتغمب عمى الطائفية السياسية وبناء ىوية 
وطنية جامعة بل العكس؛ ألن سياسات حكومية عدة لم تؤِد إال إلى مزيد من 

التنافس عمى السمطة والموارد  –االنقسامات الطائفية، فييمنت فكرة التمثيل الطائفي 
بداًل من تمثيل المواطنين، فنشأت صراعات حول مكانة الطائفة  -لمطائفة والمكانة 

وحجميا وقوتيا، وىكذا أصبحت الطائفية وسيمة توظفيا األحزاب والحركات السياسية 
التي تسعى إلى تكوين جميور ناخبين وكسب الدعم الشعبي السيما فترة االنتخابات 

 .(3)عندما يتبنى المرشحون خطابًا طائفيًا 

                                                           
(1) 

ؼانز ؼٍٓ، األوِح اٌطائفُح فٍ اٌؼهاق: انز ِٓ اإللٕاء، ِهوى وانُٔغٍ ٌٍّهق األوٌظ، 

 .12، ْ 2014تُهوخ، 
(2) 

 .140ِٕطفً ػٍٍ اٌؼثُكٌ، إٌّكن اٌٍاتك، ْ 
(3)
 .10ِٕطفً ػٍٍ اٌؼثُكٌ، إٌّكن اٌٍاتك، ، ْ  
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إن العممية السياسية أدت ومازالت، دورًا كبيرًا في إفراز الطائفية في المجتمع،       
السيما إذا وجدت إمكانيات كبيرة تستطيع توظيفيا إلنتاج الطائفية السياسية، فأضحت 
العممية السياسية طائفية مما جعل ممارسة الديمقراطية خاطئة لتنتج محاصصة حالت 

، فالعالقة عكسية بين الطائفية (1)اقية عمى أساس المواطنة دون بناء الدولة العر 
السياسية والمواطنة؛ ألنو عندما يكون النظام السياسي طائفيًا تغيب المواطنة، وعندما 
يكون النظام السياسي قائمًا عمى المواطنة تغيب الطائفية، وىكذا تعد المواطنة نقيضًا 

المواطنة يتساوى األفراد جميعيم في الحقوق لمطائفية، والسبب راجع إلى إنو في دولة 
والحريات دون تمييز بسبب المعتقد أو المذىب أو الطائفة أو القومية، وبيذه السياسة 

 .(2) تنحصر الطائفية وتفقد كل مسوغاتيا
كما أن الديمقراطية التوافقية ىي مظير آخر لمطائفية السياسية، وتشكل معوقًا أمام      

نظام السياسي، وخمقت تحديات عدة داخل بنية المجتمع تمثمت تحقيق فاعمية ال
، والديمقراطية التوافقية ليست (3)باالندماج، وفي بنية النظام السياسي تمثمت بالمواطنة 

 -تختمف من دولة ألخرى -نظرية ناجعة لتحقيق االستقرار؛ ألنيا تتضمن مساوئًا 
ضعيفة أو غائبة أصاًل، كما أنيا ليس  تتمثل بأنيا ليست ديمقراطية حقيقية؛ فالمعارضة

لدييا القدرة عمى تشكيل حكومة مستقرة وفاعمة فيي حكومة ائتالف، مما يؤدي إلى 
 .(4)عدم االستقرار سياسي، ليذا تُنتقد الديمقراطية التوافقية 

ففي الديمقراطية التوافقية يتم منح المكونات والطوائف تمثياًل سياسيًا، مما يؤدي       
ى ضعف اليوية الوطنية وتقوية اليويات الفرعية؛ وىذا يعد عامل تفكيك لممجتمع إل

ل المكون االجتماعي إلى حزب سياسي، وىذا ما حدث في العراق  والدولة؛ ألنو ُيحوِّ
                                                           

(1) 
ٌٕاء واظُ واطغ، اٌطائفُح وذكاػُاذها ػًٍ تٕاء اٌكوٌح اٌؼهالُح اٌّؼأهج، ِعٍح اٌؼٍىَ اٌٍُاٌُح، 

 .134-133، ْ ْ 2008، 36وٍُح اٌؼٍىَ اٌٍُاٌُح، ظاِؼح تغكاق، اٌؼكق 
(2)

فهض فىقج ن اٌرانَفُح واٌرطىناخ اٌّؼأهج فٍ:َىٔاْ ٌثُة، اٌٍّؤٌح اٌطائفُح فٍ ِٕه اٌعمو 

أَٓ؟ قان إٌّهٌ اٌعكَك  ثُة وـًٍُ ػثك اٌىهَُ، اٌطائفُح اًٌوَىٔاْ ٌ

 59ْ،1987ٌٍّٕه،اٌعُىج،
(3) 

ِعّىػح ٍِرمثً اٌؼهاق، ٔؽى ػهاق قَّمهاطٍ ٍِاٌُ ِىؼك غُه طائفٍ، ِعٍح اٌٍّرمثً اٌؼهتٍ، 

 .112، ْ 2010، 373ِهوى قناٌاخ اٌىؼكج اٌؼهتُح، تُهوخ، اٌؼكق 
(4) 

اٌكَّمهاطُح اٌرىافمُح ِفهىِها ؤّالظها ِنٔد ٌُثهانخ، ِؼهك  ِاوه األٔثانٌ، ذٍفُٓ وراب

 .25-23، ْ ْ 2007، 1اٌكناٌاخ االٌرهاذُعُح، تغكاق، ط 
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فعاًل، وأسس لمتمايز وثبتو وأعاق ترسيخ مفيوم المواطنة، فالمفروض أن ال يتحول 
؛ ألن ىذه العممية تؤدي بالنتيجة إلى تركيز (1)المكون االجتماعي إلى مكون سياسي 

 الطائفية السياسية وتفكيك المجتمع والدولة.
وىكذا، زالت الحدود بين االنتماء االجتماعي واالنتماء السياسي وأصبحوا مترادفين      

ومتداخمين أحدىما يعبر عن اآلخر، فاألحزاب السياسية يكون ليا صفة اجتماعية 
ممكون الشيعي وأحزاب لممكون السني وأحزاب لممكون الكردي، وأحزاب أحادية )أحزاب ل

لممكون التركماني، وأحزاب لممكون المسيحي، وىكذا لبقية المكونات االجتماعية 
األخرى(، وفي الديمقراطية التوافقية يكون النائب والمسؤول ممثاًل لمكونو العرقي 

 .(2)الطائفي أو القومي 
وافقية ُتغيِّب حكومة األغمبية السياسية، ومن ثم صعوبة التمييز بين والديمقراطية الت     

الحكومة والمعارضة مما يؤدي إلى عدم االستقرار الحكومي والسياسي، كما أنيا في 
 الوقت نفسو ال تنتج ثقافة ديمقراطية سميمة وىكذا ال يكون السموك الديمقراطي سميماً 

ن كانت حاًل انتقاليًا واعترافًا بالواقع، إال أيضًا، ألجل ذلك فإن الديمقراطية التو  افقية وا 
 .(3) أن استمرارىا يعد كابحًا لمديمقراطية؛ ألنيا تركز العرقية والطائفية السياسية

إذ تم تكريس مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية في النظام السياسي العراقي تحت      
مبًا في العممية السياسية برمتيا وفي مسمى الديمقراطية التوافقية، األمر الذي أثر س

، إذ أدت ىذه الديمقراطية إلى تعطيل عمل المؤسسات السياسية (4)التحول الديمقراطي 

                                                           
(1) 

ػثك اٌؼظُُ ظثه ؼافع وَآٌُ اٌثىهٌ، فٍ اٌصمافح اٌكَّمهاطُح، ِئٌٍح ِٕه ِهذضً ٌٍىراب 

 .103، ْ 2011اٌؼهالٍ، تغكاق، 
(2) 

ذعهتح اٌكَّمهاطُح اٌرىافمُح فٍ اٌؼهاق: ضهونج اٌرطثُك وِّىالذه، ؼاوَ ػثك اٌؽُّك إٌؼٍُّ، 

 .53-52، ْ ْ 2017، 34قناٌاخ ٌُاٌُح واٌرهاذُعُح، تُد اٌؽىّح، تغكاق، اٌؼكق 
(3) 

ػثك اٌؼظُُ ظثه ؼافع، اٌرؽىي اٌكَّمهاطٍ فٍ اٌؼهاق، ِئٌٍح ِٕه ِهذضً ٌٍىراب اٌؼهالٍ، 

 .354-353، ْ ْ 2011تغكاق، 
(4)

ُّك ؼٍٓ اٌؼٕثىٍ، ٔؽى تٕاء ٔظاَ ٌُاٌٍ ٔاٌػ فٍ اٌؼهاق، ِعٍح ِهوى اٌٍّرٕٕهَح طه ؼ 

ٌٍكناٌاخ اٌؼهتُح واٌكوٌُح، ِهوى اٌٍّرٕٕهَح ٌٍكناٌاخ اٌؼهتُح واٌكوٌُح، اٌعاِؼح اٌٍّرٕٕهَح، 

 .112، ْ 2009، 28اٌؼكق 
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)التشريعية والتنفيذية( والقانونية )القضائية( في العراق، فضاًل عن ىيمنة الثقافات 
 .(1)الفرعية )الطائفية والقومية(، واحتمالية الحرب األىمية 

والمراد بذلك، إن النظام السياسي العراقي بعد االحتالل األمريكي ىو نظام سياسي      
ذات طابع طائفي قائم عمى المحاصصة الطائفية والعرقية وعمى الديمقراطية التوافقية 
التي تتضمن الطائفية السياسية بطريقة أو بأخرى، وليذا ال يمكن فصل العممية 

ممية السياسية تمارس من األحزاب والحركات السياسية السياسية عن الطائفية؛ ألن الع
العراقية عمى أسس طائفية، وىذا مما تسبب في فشل الديمقراطية؛ فال يمكن نجاح 
التجربة الديمقراطية في العراق دون القضاء عمى الطائفية السياسية والديمقراطية 

 .(2)التوافقية 
لعراق ىو سياسي وليس اجتماعي، وىكذا يتضح جميًا، إن أساس الطائفية في ا    

وليس لمطائفية السياسية أساس اجتماعي أصاًل؛ ألن المجتمع العراقي مندمج اجتماعيًا 
ونابذ لمطائفية، فال يوجد لمطائفية جذور حقيقية في ىذا المجتمع؛ ألن الصراع الطائفي 

ودولية في العراق، في حقيقتو ىو صراع مصالح )سياسية واقتصادية( لقوى إقميمية 
، أي أن الطائفية تفرض (3)لكنو يأخذ تبريرات طائفية ومذىبية لتحقيق تمك المصالح 

من الخارج وتتمقاىا جيات عراقية داخمية لكنيا مدعومة خارجيًا أيضًا، ليذا تفشل 
 الطائفية في المجتمع العراقي.

 أنو - رافيةالجغ بمختمف مدنو ومناطقو -إذ يؤكد تاريخ العراق قديمًا وحديثًا      
ومذاىبيا لمتعايش السممي بين المكونات المجتمعية عمى اختالف دياناتيا  أنموذج

، وقومياتيا، فقبول اآلخر والتعاون المتبادل بين المكونات سمة بارزة لممجتمع العراقي

                                                           
(1) 

اٌرىافمُح قناٌح ػٓ ِؼرى اٌّاػًُ إٌثُؽٍ، ٕٔغ اٌمهان اٌٍُاٌٍ فٍ اٌؼهاق واٌكَّمهاطُاخ 

اٌكَّمهاطُاخ اٌرىافمُح فٍ )ٌىٍَها، تٍعُىُا، اَهٌٕكا اٌّّاٌُح، ٌثٕاْ(، قان اٌىرة اٌؼٍُّح، تغكاق، 

2015 ْ ،298. 
(2)

ػالء اٌالٍِ، اٌٍهطاْ اٌّمكي اٌظاههج اٌطائفُح فٍ اٌؼهاق ِٓ اٌّرىوً اٌؼثاٌٍ اًٌ تىَ  

-179ْ ،2000، 1ٔرّان اٌؼهتٍ، تُهوخ، ط األِهَىٍ اٌعمون، اٌىالغ، واِفاق، ِئٌٍح اإل

180. 
(3) 

ِؽّك نُِك ٔثان، اٌطائفُح وأشهها فٍ ٍِرمثً اٌهىَح اٌىطُٕح اٌؼهالُح، ِعٍح قناٌاخ قوٌُح، 

 .231، ْ 2016، 67ِهوى اٌكناٌاخ االٌرهاذُعُح واٌكوٌُح، ظاِؼح تغكاق، اٌؼكق 
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والدليل البالغ عمى ذلك ىو وجود التعددية بأنواعيا المختمفة الدينية والمذىبية والقومية 
يشيدىا المجتمع العراقي؛ ألنيا تبرىن عمى إن العراقيين منذ القدم متعايشين سمميًا  التي

ومتعاونين اجتماعيًا ولدييم قبول باآلخر، ولم يمارسوا اإلقصاء أو التيميش تجاه أي 
، كما أنو ال يوجد في العراق وحدة إدارية )محافظة، قضاء، (1) تعددية في مجتمعيم

نشأت عمى أسس طائفية  -قديمًا وحديثًا  -أو منطقة أو حي  ناحية( فضاًل عن مدينة
 .(2)أو مذىبية، أو معترف بيا رسميًا أنيا لطائفة أو لمذىب معين 

إذ ليس أصل الطائفية السياسية اجتماعي أي وجود مجتمع متعدد دينيًا ومذىبيًا       
ائفة تنتج عصبية وأن ىذه التعددية ىي السبب األساسي في نشوء الطائفية؛ ألن كل ط

تتمسك بيا لحماية نفسيا من عصبيات الطوائف األخرى، ففي ىذا التحميل ال يمكن 
حل المشكمة الطائفية أبدًا؛ ألنيا مرتبطة بالتعددية الدينية والمذىبية المصيقة بالمجتمع، 
بينما في الحقيقة فإن أصل الطائفية سياسي أي بسبب غياب دولة المواطنة التي ُتساوي 

ن مواطنييا جميعيم وتعامميم بوصفيم مواطنين، ال ُتميِّيز بينيم بسبب الدين أو بي
المذىب أو العرق، فيم تجمعيم اليوية الوطنية التي تؤكدىا المشاركة الفاعمة في الحياة 
العامة عبر االنتخابات واالستفتاءات، فيذه ىي دولة األمة التي ال تمغي الروابط الدينية 

نما تنشئ مجااًل جديدًا لمتفاعل والتعاون وتبادل المصالح، يجعل والمذىبية والعر  قية، وا 
 . (3)المجتمع موحدًا برابطة المواطنة 

فالمشكمة الطائفية في جذورىا ومسبباتيا ليست نتيجة التعددية؛ ألن التعددية      
نما جذورىا ومسبباتي ا تكمن الدينية والمذىبية ىي حقيقة ثابتة في الوجود اإلنساني، وا 

في السياسات وااليديولوجيات غير الوطنية التي تضطيد الطوائف وتحرميا من حقوقيا 
وحرياتيا األساسية مما يدفع الطوائف والمذاىب لمدفاع عن وجودىا وكيانيا، األمر 

                                                           
(1) 

ح فٍ اٌؼهاق، قان وِىرثح اٌثٕائه، تُهوخ، ط اشُه اقنًَ ػثك اٌىههج، ٍِرمثً اٌرعهتح اٌكٌرىنَ

1 ،2011 ْ ،131. 
(2) 

نَكان فٍُُه، اٌهىَح اٌطائفُح وإٌهاع اإللٍٍُّ فٍ اٌؼهاق: وظهح ٔظه ذانَفُح، فٍ: أرىٍٔ 

وىنقٌّاْ وآـهوْ، اٌؼهاق ذؽد االؼرالي ذكُِه اٌكوٌح وذىهًَ اٌفىضً، ِهوى قناٌاخ 

 .186، ْ 2008، 1اٌىؼكج اٌؼهتُح، تُهوخ، ط 
(3) 

تههاْ غٍُىْ، اٌٍّؤٌح اٌطائفُح وِّىٍح اٌؽىُ، اٌّهوى اٌؼهتٍ ٌألتؽاز وقناٌح اٌٍُاٌاخ،  

 .9-7، ْ ْ 2012، 3اٌكوؼح، ط 
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الذي يؤدي إلى أزمات ومشكالت بين الطوائف والمذاىب وفي طبيعة عالقتيا ببعضيا 
ال فان التعددية الدينية والمذىبية ىي خصيصة المجتمعات  ،(1)أبرزىا مشكمة الثقة  وا 

الحديثة مع اختالف الدرجة، لكن ينبغي أن يكون مقياس النظام السياسي المواطنة 
 .  (2)والمساوة لمتعامل مع ىذه التعددية واالعتراف بيا الجتناب الطائفية السياسية 

اضعاف الدولة الوطنية؛ ألنيا حالة  فالتعددية الدينية والمذىبية ليست السبب في     
نما غياب الطابع الوطني ليذه الدولة ىو السبب في تمركز االختالفات  طبيعية، وا 
ال فال عالقة  الطائفية وجعميا أداة لمصراع السياسي أي توظيف الطائفية سياسيًا، وا 

ون المجتمع لمطائفية السياسية بتعدد الطوائف والمذاىب؛ ألنو من الممكن سياسيًا أن يك
متعدد دينيًا ومذىبيًا دون أن يؤدي ذلك إلى نشوء دولة طائفية أو ممارسة السمطة عمى 
أسس طائفية، وبالنتيجة تقديم الوالء لمدولة عمى الوالء لمطائفة، فشرط تكوين أية حركة 
أو حزب سياسي ىو قدرتيا عمى عبور المصالح الجزئية، ومنيا الطائفية السياسية كي 

 .(3)ييا الوطنية وتساىم في بناء دولة المواطنة تتحقق ف
والمراد بذلك، إن التعددية المجتمعية )الدينية والمذىبية( ليست بالضرورة تعددية      

انقسامية ومصدر لمتفكك المجتمعي واالنقسام السياسي، وسبب لمتوتر والصراع، 
ى التجزئة مستقباًل، بوصف التعددية تعطي الحقوق والواجبات لكل طائفة مما يؤدي إل

ما تعددية بال وحدة؛  بحيث يكون المجتمع والدولة أمام خيارين: إما وحدة بال تعددية وا 
بداعًا، إذا أحسن النظام  ألن التعددية المجتمعية يمكن أن تعطي لممجتمع قوة وأصالة وا 

طنة السياسي التعامل معيا واستطاع إدارة ىذه التعددية عبر نظام سياسي يؤمن بالموا
، فضاًل (4)التي تحدد الحقوق والواجبات لممواطنين كافة، بعيدًا عن الطائفية السياسية 

                                                           
(1) 

ِؽّك ِؽفىظ، ضك اٌىهاهُح ِٓ أظً ذفىُه ـطاب اٌىهاهُح فٍ اٌؼاٌُ اٌؼهتٍ، اٌّهوى اإلٌالٍِ  

 .78-77، ْ ْ 2012، 1اٌصمافٍ، ٌثٕاْ، ط 
(2) 

ػثك اٌٍالَ تغكاقٌ، اٌٍالَ اٌىطٍٕ اٌّكٍٔ قناٌح اظرّاػُح ٌُاٌُح فٍ لضاَا إٌّاٌؽح واٌرٍاِػ  

 .67، ْ 2011، 1وإٌفػ واٌىئاَ واٌرآون اٌىطٍٕ، تُد اٌؽىّح، تغكاق، ط 
(3) 

 .15، 10-9تههاْ غٍُىْ، اٌٍّؤٌح اٌطائفُح وِّىٍح اٌؽىُ، ِٕكن ٌاتك، ْ ْ  
(4) 

ُرٍ، تؼك اٌرعهتح... اٌصمافح اٌىطُٕح ٌرؼىَى اٌىؼكج اٌىطُٕح، فٍ: اٌرؼكقَح نتاغ ِعُك ِؽّك اٌه 

واٌىؼكج اٌىطُٕح... اٌىالغ واٌطّىغ، اِهاف: ِّهاْ اٌؼعٍٍ، اػكاق: ػكوَح ػصّاْ، تُد اٌؽىّح، 

 .144، ْ 2009تغكاق، 
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عن إشاعة ثقافة المساىمة التي تشكل البيئة الثقافية لمتسامح والتعايش السممي وتجعل 
التعددية المجتمعية متجانسة وليست متنافرة، فثقافة المساىمة تنشئ مجتمع تفاعالت 

 .(1)فعاالت وليس مجتمع ان
ففمسفة النظام السياسي تؤثر في التعددية المجتمعية )الدينية والمذىبية( وتوظفيا      

بطريقة إيجابية أو سمبية، فإذا أراد توظيفيا في مصمحة المجتمع والدولة يتحتم عمى 
النظام السياسي إدارة ىذه التعددية بطريقة تحقق المواطنة ويضمن الحقوق لمطوائف 

ون ىيمنة ثقافة أو مذىب معين، وىذا ما يوجد في النظم السياسية جميعيا د
الديمقراطية، بخالف إدارة التعددية في النظم السياسية الشمولية إذ يتم توظيفيا لفرض 

 .(2) ثقافة أو مذىب معين
ومما تقدم، فإن سمطة االئتالف المؤقتة قد أسست النظام السياسي العراقي بعد      
الطائفية بدءًا من مجمس الحكم االنتقالي ومرورًا بالعممية السياسية  م عمى 2003عام 

وتشكيل الحكومات، والطائفية السياسية في حقيقتيا نزعة سياسية توظف التعددية 
الدينية والمذىبية لتحقيق مصالح سياسية؛ ألن التعددية الدينية والمذىبية سمة 

 المجتمعات الحديثة.  
 الثاني المبحث

  ئفية السياسية في إعاقة التعايش السممي في العراقدور الطا
تتمخص سياسة التعايش السممي في معالجة أسباب النزاعات والصراعات المسمحة     

واحتوائيا لضمان عدم تكرارىا، فضاًل عن تحقيق المتطمبات األساسية لنجاح التعايش 
ي جاد بيئة من التعاون والثقة السممي بين مكونات المجتمع وطوائفو الدينية والمذىبية، وا 

 بين المواطنين.

                                                           
(1) 

، 1ػّاْ، ط ػاِه ؼٍٓ فُاٖ، اٌكَّمهاطُح وِماء اٌكَّمهاطُح إٌّّىقج، قان أٌاِح ٌٍّٕه، 

2009 ْ ْ ،139- 141. 
(2) 

ػثك اٌؼظُُ ظثه ؼافع، اِىاٌُاخ ٌُاٌُح وقٌرىنَح فٍ ػهاق ِا تؼك اٌرغُُه اٌٍُاٌٍ، ِطثؼح  

 .215، ْ 2016اإلتكاع، تغكاق، 
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ىي عممية  -بعد حرب أو صراع  –وعممية بناء السالم وتحقيق التعايش السممي      
، فانتياء الحرب أو الصراع (1)صعبة ومعقدة، وقد تفشل لتعود الحرب أو الصراع ثانية 

فممسالم متطمبات عدة، ، (2)ال يعني تحقيقًا لمسالم إذا لم يتم توفير متطمبات السالم 
أىميا المتطمبات السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية، وتواجييا عقبات عدة، 
أىميا الطائفية السياسية؛ ألنيا تساىم في فشل عممية بناء السالم أو عدم تحقيق 
أىدافيا في التعايش السممي واألمن المجتمعي، فالمتطمبات ىي مدخالت وتحقيق 

ذا لم تكن المدخالت سميمة فإن المخرجات ال تكون التعايش ال سممي ىو مخرجات، وا 
 سميمة أيضًا.

إن الطائفية السياسية في العراق وما تولده من عنف وعنف مضاد بين الطوائف      
الدينية والمذىبية تؤدي دورًا أساسيًا في عدم االستقرار السياسي واالجتماعي، ومن ثم 

ياب قيم المواطنة واالنتماء المجتمعي وفشل سياسة التعايش اثارة الصراع الطائفي وغ
، وبالنتيجة فإن الطائفية السياسية تشكل عائقًا بارزًا من (3)السممي بين المواطنين 

؛ ألن التوظيف السياسي لمطائفية ضمن (4)معوقات التعايش السممي في العراق 
زعزعة التعايش السممي بين المصالح الضيقة وتغييب فكرة المواطنة، يؤثر سمبًا في 

مكونات المجتمع العراقي وطوائفو، فال يمكن تحقيق ىذا التعايش في ظل الطائفية 
 . (5)السياسية 

والطائفية السياسية تؤدي إلى مختمف أنواع الحروب والصراعات، فضاًل عن      
طنية االنقسامات والتفكك الوطني والمجتمعي؛ ألن الطائفية تعجز عن صناعة ىوية و 

                                                           
(1) 

ُٔىىالي ٌاِثاٌرً وظىٔا ِىٌههفه، هً اٌرمٍُُ ؼً ٌٍؽهب األهٍُح؟، ِهوى اإلِاناخ ٌٍكناٌاخ 

 .7، ْ 2010، 1ُح، أتى ظثٍ، ط واٌثؽىز االٌرهاذُع
(2) 

اَّأىئًُ وأظ، ِّهوع ٌٍٍالَ اٌكائُ، ذهظّح ػصّاْ أُِٓ، قان اٌّكي ٌٍصمافح وإٌّه، قِّك، 

2007 ْ ،25. 
(3) 

ٌٕاء واظُ واطغ، قون إٌّهط اٌؼمٍٍ فٍ ذؼىَى اٌرؼاَُ اٌٍٍٍّ، ِعٍح اٌماقٌُح ٌٍمأىْ واٌؼٍىَ 

 .42-41، ْ ْ 2017، 1ٌماقٌُح، اٌؼكق اٌٍُاٌُح، وٍُح اٌمأىْ، ظاِؼح ا
(4) 

ًِٕ ؼّكٌ ؼىّد، ِفهىَ اٌرؼاَُ اٌٍٍٍّ وِؼىلاذه فٍ اٌؼهاق، ِعٍح اٌؼٍىَ اٌٍُاٌُح، وٍُح 

 .344، ْ 2016، 52اٌؼٍىَ اٌٍُاٌُح، ظاِؼح تغكاق، اٌؼكق 
(5) 

رّغ اٌّكٍٔ: ٌاِه ِئَك ػثك اٌٍطُف وـاٌك ػٍُىٌ ظُاق اٌؼهقاوٌ، اٌطائفُح وأشهها فٍ تُٕح اٌّع 

، 20ِمانتح ٌرهٌُؿ ؼاٌح اٌرؼاَُ اٌٍٍٍّ فٍ اٌؼهاق، ِعٍح أهً اٌثُد، ظاِؼح أهً اٌثُد، اٌؼكق 

2016 ْ ،275. 
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جامعة، وىي تنفي التعددية الثقافية والمجتمعية وبالنتيجة فشل اليوية الوطنية وبروز 
، لما تقدم تعد الطائفية (1)اليويات الفرعية وتنامييا، ومنع ألي مشروع لمتعايش السممي 

السياسية مشكمة أخالقية وسياسية بالغة؛ ألنيا ال تنسجم مع روح األديان السماوية 
انة اإلسالمية وىي تتناقض مع الفطرة اإلنسانية فضاًل عن كونيا تعيق السيما الدي

، ألجل ذلك تتسبب في عدم تحقيق متطمبات التعايش (2) التعايش السممي بين المجتمع
 السممي.
فالمتطمبات السياسية لمتعايش السممي ىي )الحكم الرشيد والديمقراطية، دولة       

ة، ضمان الحقوق والحريات، التعامل مع المكونات المواطنة، التداول السممي لمسمط
والطوائف بالعدل والمساواة(، لكن الطائفية السياسية تشكل عقبة أمام تحقيق ىذه 
المتطمبات؛ ألنيا تحول دون توفرىا، فسموك الناخبين العراقيين وخياراتيم السياسية في 

نما عن مضمون يت جسد بالطائفية االنتخابات ال تعبر عن مضمون المواطنة، وا 
السياسية دون ادراك بالمسؤولية االنتخابية وخطورة نتائجيا، وعميو فإن االنتخابات 

، في ظل غياب لممواطنة عمى الرغم من أنيا تعد المبدأ (3)ونتائجيا محكومة بالطائفية 
 ، السيما لمعممية االنتخابية.(4)األساس لمديمقراطية 

ناجعة بيد األحزاب والحركات السياسية، فإثارة حقوق فال تزال الطائفية الوسيمة ال     
الطوائف ومظموميتيا، ومشاعرىا الدينية والمذىبية ىو الطريق األسيل لمفوز 

، إذ لم تتمكن األحزاب والحركات السياسية من بناء مؤسسات ديمقراطية (5)باالنتخابات 
السبب في ذلك ديمقراطية تكون قاعدة لمتداول السممي لمسمطة وفق القيم الديمقراطية؛ و 

                                                           
(1) 

 .93، 89ُِصُ اٌعٕاتٍ، ِٕكن ٌاتك، ْ ْ 
(2) 

ِهذضً ِّٕىي ٌاهٍ، آٌُاخ أرماي اٌٍٍطح فٍ اٌفىه اٌٍُاٌٍ اإلٌالٍِ اٌّؼأه )اِىاٌُح 

، 37،2018واٌرهاذُعُح، تُد اٌؽىّح، تغكاق،اٌؼكق ِعٍح قناٌاخ ٌُاٌُح فح واإلِاِح(اٌفال

ْ159. 
(3) 

، اٌّعٍح اٌٍُاٌُح 2010-2005ؼافع ػٍىاْ ؼّاقٌ، ِعًٍ إٌىاب ِمانٔح تُٓ اٌىالغ واٌّطٍىب 

 .38، ْ 2014، 25واٌكوٌُح، وٍُح اٌؼٍىَ اٌٍُاٌُح، اٌعاِؼح اٌٍّرٕٕهَح، اٌؼكق 
(4) 

ٍُة ِّرُه، االٔرماالخ ِٓ اٌؽىُ اٌٍٍطىٌ اٌرٕراظاخ أوٌُح ؼىي غٍُُهِى أوقؤًُ وفُ

 .24، ْ 2007، 1اٌكَّمهاطُاخ غُه اٌّئوكج، ِؼهك اٌكناٌاخ االٌرهاذُعُح، تغكاق، ط 
(5) 

 .6، 2،2011ْ،ِكانن، تُهوخ، ط2003ح اٌؼهاق ظكي ِا تؼك ٍُٔاْ ضك اٌطائفُنُِك اٌفُىْ،

ْ6. 
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راجع إلى أن ىذه األحزاب وقيادتيا غير ديمقراطية أصاًل وتعتمد عمى الطائفية وتوظفيا 
لضمان الفوز في االنتخابات، وقد انعكس ذلك في سموكيم وتعامميم مع العممية 

 .(1)السياسية، مما يعرض النسيج المجتمعي لمخطر 
ود مؤسسة أمنية وطنية )جيش، أما المتطمبات األمنية لمتعايش السممي فوج     

شرطة(، لكن الطائفية السياسية تشكل إعاقة أمام تحقيق ىذه المتطمبات؛ ألنيا تساىم 
في جعل المؤسسة األمنية طائفية يكون والؤىا لمطائفة والمذىب وليس لموطن، 

 .(2)والمفروض استقالل ىذه المؤسسة عن أي والء سياسي أو طائفي استقالاًل تامًا 
أما المتطمبات االقتصادية لمتعايش السممي فيي )التوزيع العادل لمدخل الوطني،      

محاربة الفساد، التوظيف الحكومي عمى أساس الكفاءة والخبرة(، لكن الطائفية السياسية 
تساىم في عدم تحقيق ىذه المتطمبات؛ ألنيا توزع الدخل بطريقة غير عادلة اعتمادًا 

التوظيف الحكومي وفقًا لمعايير الطائفة والمذىب، وىذا عمى الطائفة فضاًل عن جعل 
مما يفقد الدولة إمكانيات وخبرات بشرية ُتستبعد بسبب انتمائيا الطائفي، فضاًل عن 

 إحساس الطوائف بالظمم والتيميش.
والذي يتسبب في ديمومة الطائفية السياسية ىو شعور كل الطوائف أن حقيم      

اآلخر، وىكذا تشعر كل طائفة بالظمم واالضطياد،  المغتصب موجود لدى الطرف
وتعبر عبر وسائميا المتعددة إلبراز مظموميتيا، مما يسبب سجاالت أو صراعات 

 .(3)طائفية )مذىبية( تمس االستقرار السياسي واالجتماعي لمدولة 
ف، أما المتطمبات االجتماعية لمتعايش السممي فيي )االحترام والتفاىم بين الطوائ     

الحوار والتعارف، احترام الخصوصيات الدينية والمذىبية، القبول باالختالف والعيش 

                                                           
(1) 

ق، أشه اٌّّانٌاخ اٌٍُاٌُح ٌألؼىاب اٌؼهالُح فٍ ٍِان واظُ ِهكٌ واظُ وتٍمًُ ِؽّك ظىا 

، ِعٍح اٌىٍُح اإلٌالُِح اٌعاِؼح، اٌىٍُح اإلٌالُِح اٌعاِؼح، اٌؼكق 2003اٌؼٍُّح اٌٍُاٌُح تؼك ػاَ 

44 ،2017 ْ ،124. 
(2) 

ؼاذُ ِهكٌ اٌكفاػٍ، اٌؼهاق وٍِرمثٍه )اٌرؽكَاخ واٌفُاناخ(، فٍ: اٌرؼكقَح واٌىؼكج اٌىطُٕح...  

ْ ،2009اػكاق: ػكوَح ػصّاْ، تُد اٌؽىّح، تغكاق،اِهاف: ِّهاْ اٌؼعٍٍ اٌىالغ واٌطّىغ، 

169. 
(3)

ـطاب اٌىهاهُح فٍ اٌؼاٌُ اٌؼهتٍ،ِٕكن ضك اٌىهاهُح ِٓ أظً ذفىُه ِؽّك ِؽفىظ،

 .55ٌاتك،ْ
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المشترك بين الطوائف، اعطاء الحقوق والحريات لجميع المكونات(، لكن الطائفية 
السياسية تشكل عائقًا أمام تحقيق ىذه المتطمبات؛ ألنيا تمنع الحوار والتعايش بين 

د من توفرىما لتحقيق التعايش السممي في المجتمعات الطوائف، فيناك شرطان ال ب
التي فييا تعددية دينية ومذىبية، ضمان الحقوق والمصالح لألطراف المختمفة حتى ال 
يكون ىناك صراع بسبب انتياك الحقوق، واالحترام المتبادل السيما فيما يتعمق 

 .(1)بالخصوصيات الدينية والمذىبية 
من تعددية دينية ومذىبية فإن المواطنين أماميم ثالثة  فعندما يتكون المجتمع     

خيارات لمتعامل مع ىذه التعددية: أواًل: محاولة الفرض وااللزام بأن تفرض كل طائفة 
فكرىا عمى اآلخرين وىذا يفشل؛ ألن اإلنسان يتمسك بدينو ومذىبو السيما إذا كان 

ل المجتمع في صراع وحرب ومواجية، ثانيًا: العداء والصراع وىذا يدخ تحد  ىناك 
أىمية، ثالثًا: التعايش بأن يعترف كل طرف بحقوق الطرف اآلخر والتعاون بينيم 

 . (2)لتحقيق المصمحة العامة وبناء دولة المواطنة، وىكذا فال خيار إال التعايش السممي 
فالحل األمثل ىو التركيز عمى اليوية الوطنية والتنافس عمى أسس البرامج      
تخابية ومغادرة حزب الطائفة وقوائميا االنتخابية إلى حزب الوطن الذي يؤسس االن

تاحة الفرص لمجميع لممساىمة في إدارة الحكومة، فالوطن لممكونات  لدولة المواطنة وا 
، وينبغي أن تكون قاعدة المواطنة ىي األساس في بناء الدولة (3)االجتماعية جميعيا 

المجتمع، وتبني الخطاب السياسي الوطني الجامع ونبذ  لترسيخ اليوية وبناء الثقة بين
الخطاب الطائفي المفرق، ألن الطائفية السياسية تستيدف تأسيس مجتمع طائفي ذات 

 .(4)سمطة سياسية مبنية عمى الطائفة والمذىب 

                                                           
(1) 

 ؼٍٓ إٌفان، اٌرٕىع واٌرؼاَُ تؽس فٍ ذؤًُٔ اٌىؼكج االظرّاػُح واٌىطُٕح، قان اٌٍالٍ، 

 .58-57، ْ ْ 1999، 1تُهوخ، ط 
(2) 

 .94-92إٌّكن ٔفٍه، ْ ْ  
(3) 

 .12نُِك اٌفُىْ، ِٕكن ٌاتك، ْ 
(4) 

هُفاء أؼّك ِؽّك، اِىاٌُح اٌهىَح اٌىطُٕح اٌؼهالُح، ِعٍح قناٌاخ قوٌُح، ِهوى اٌكناٌاخ 

 .16، ْ 2012، 53االٌرهاذُعُح واٌكوٌُح، ظاِؼح تغكاق، اٌؼكق 
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وىكذا، تعد الطائفية في النظام السياسي العراقي، من أبرز معوقات تحقيق      
بناء السالم بين المكونات االجتماعية؛ وأصبحت التعددية الثقافية التعايش السممي و 

والدينية عامل ضعف لمدولة العراقية وتيديد لموحدة الوطنية بفعل ىذه الطائفية وتوظيفيا 
السياسي لمتعددية، بداًل من أن تصبح عامل قوة لمدولة وتعزيز لموحدة الوطنية كما ىو 

حدة األمريكية واالتحاد السويسري وجنوب أفريقيا؛ ألن الحال التعددية في الواليات المت
 .(1)النظام السياسي فييا لم يؤسس عمى الطائفية 

فبناء الدولة عمى أساس المواطنة ىو الشرط األساسي التعايش السممي، والمقصود      
، ألن (2)ببناء الدولة ىو بناء مؤسسات حكومية جديدة وتقوية المؤسسات الموجودة 

ة كفيمة بتنظيم التنوع والتعدد في المجتمع والمحافظة عمى وحدتو السياسية المأسس
واالجتماعية والقضاء عمى تطييف العممية السياسية وبالنتيجة بناء السالم وتحقيق السمم 
المجتمعي، فيذه المؤسسات قادرة عمى ضمان وجود إطار واحد لتنوع منسجم قائم عمى 

في بناء الدولة وحكميا بعيدًا عن الطائفية السياسية،  أساس القبول بحق مشاركة الجميع
، وفي ظل (3)وبدون ذلك فإن المجتمع سيعيش في حالة غياب لممدنية ولمديمقراطية 
 صراع مجتمعي وطائفي ستفشل محاوالت تحقيق التعايش السممي كميا. 

عمل عمى فالوعي بخطورة الطائفية السياسية ونقدىا وبيان عيوبيا شرط ضروري لم     
لغائيا، والتخمص من آثارىا، وتأسيس المواطنة التي تضمن لإلنسان الحقوق  محاربتيا وا 
والحريات، وتحقق التعايش السممي بين المكونات االجتماعية والطوائف الدينية، 
فالطائفية السياسية تعد إعاقة رئيسة لمتعايش السممي؛ ألنيا تغمب اليويات الفرعية عمى 

 .(4)وتمنع الوحدة المجتمعية  اليوية الوطنية

                                                           
(1) 

، 2003، إٌّاٌؽح اٌىطُٕح فٍ اٌؼهاق قناٌح ٌُاٌُح ؼىي اٌىضغ اٌؼهالٍ تؼك فهًُ ظثان ظٍثٍ

 .19، ْ 2014ِطثؼح ـأٍ، قهىن، 
(2) 

هُصُ غاٌة إٌاهٍ، ذفرُد اٌؼهاق أهُان اٌٍٍُ اٌّكٍٔ واٌكوٌح اٌؼهالُح، ِهوى قناٌاخ اٌىؼكج 

 .242، ْ 2013، 1اٌؼهتُح، تُهوخ، ط 
(3) 

كٍٔ وقَّمهاطُح اٌرُّٕح )أّىلض إٌّطمح اٌؼهتُح(، قان اٌّئوْ ػاِه ؼٍٓ فُاٖ، اٌّعرّغ اٌّ

 .83، ْ 2009اٌصمافُح اٌؼاِح، ووانج اٌصمافح اٌؼهالُح، تغكاق، 
(4) 

ٔأُف ٕٔان، ٔؽى ِعرّغ ظكَك: ِمكِاخ أٌاٌُح فٍ ٔمك اٌّعرّغ اٌطائفٍ، ِهوى قناٌاخ اٌىؼكج 

 .190، 113، ْ ْ 2016، 6اٌؼهتُح، تُهوخ، ط 
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إن تطييف العممية السياسية في العراق، أدى إلى نتائج سمبية عدة منيا، فشل      
عاقة عممية مأسسة السمطة، وشرعنة  العممية السياسية برمتيا، وضعف أجيزة الدولة، وا 
ضفاء طابع الصراع والعنف عمى العممية  لموالء الطائفي عمى حساب الوطن، وا 

اسية، ومن ثم تغييب اليوية الوطنية ومبدأ المواطنة، وتضيع الحقوق والحريات، السي
، (1)ألجل ذلك تمثل الطائفية السياسية عاماًل من عوامل التفتيت لممجتمع والدولة 

 فضاًل عن كونيا كابحًا لمتعايش السممي في العراق. 
الطائفية السياسية، إذ ال يمكن تحقيق تعايش سممي في العراق دون القضاء عمى     

وال يمكن القضاء عمى الطائفية إال بنشوء سمطة وطنية معبرة عن المجتمع كمو ال عن 
جزء منو، فيذه السمطة ستؤدي إلى قيام ثقافة وطنية شاممة تسيل من عممية التفاعل 
الثقافي بطريقة تدريجية، وبيذا تتحقق الوحدة الوطنية ويسود السالم المجتمعي وينجح 

، إذ يتم التعامل مع العراقي ال بوصفو العرقي أو القومي أو (2)يش السممي التعا
نما بوصفو مواطنًا عراقيًا لو حقوق وعميو واجبات، وىذا األمر ال يتم إال في  الطائفي وا 
ظل الدولة المدنية القائمة عمى المواطنة التي تؤمن بالتعددية الثقافية من جية، 

 .(3)نات المجتمع العراقي من جية أخرى وبالعدالة والمساواة بين مكو 
وىكذا يتضح جميًا، إن مبدأ المواطنة ال يمكن تحقيقو إال عبر الدولة المدنية، التي      

عبرىا تتم محاربة الطائفية السياسية؛ ألن الدولة المدنية ىي دولة اإلنسان التي تمارس 
المعتقدات والقناعات فتمارس العدالة والمساواة تجاه مواطنييا، وال تميز بينيم بسبب 

االقصاء والتيميش تجاه مواطنين بسبب معتقداتيم أو قوميتيم أو انتمائيم المذىبي أو 
الديني، والمراد بذلك أن تكون الدولة مؤسسة جامعة لممواطنين كميم وتمثل النتيجة 

                                                           
(1) 

األِح )قناٌح ؼاٌح اٌؼهاق(، األواقَُّىْ ٌٍّٕه  -ُك ٌاٌُ ِؽّك، ِؤٌٍح اٌٍٍطح وتٕاء اٌكوٌحوٌ

 .352، ْ 2014، 1واٌرىوَغ، ػّاْ، ط 
(2) 

ػثك اٌعثان أؼّك ػثك هللا، اٌؼاٌُ اٌصاٌس تُٓ اٌىؼكج اٌىطُٕح واٌكَّمهاطُح، قان اٌّئوْ اٌصمافُح 

 .122، ْ 2010، 1ط اٌؼاِح، ووانج اٌصمافح اٌؼهالُح، تغكاق، 
(3) 

ظؼفه ٔعُ ٕٔه وػثاي ِؽّك نضا طاهه وأرٕان ؼٍٓ َآٌُ، اٌماوهج اٌٍّرٕثرح ٔؽى تٕاء 

لاوهج وطُٕح ٌأللٍُاخ واإلشُٕاخ اٌؼهالُح، فٍ: والغ ِّىالخ اإلشُٕاخ واأللٍُاخ فٍ اٌؼهاق، 

، 2012، 1اق، ط اِهاف ػاَ: ِّهاْ اٌؼعٍٍ، اِهاف: واًِ ظاٌُ اٌّهاَاذٍ، تُد اٌؽىّح، تغك

 ْ91. 
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ساوية لكل ، فدولة المواطنة ىي دولة الحقوق والحريات المت(1)النيائية لمجموع اراداتيم 
الطوائف وىذا يتضح من المعاممة السياسية والقانونية، وبقدر ما تترسخ أسس ىذه 

 .(2) الدولة تضمحل أسس الطائفية السياسية وتنتفي مسوغاتيا، والعكس صحيح
فقيام دولة المواطنة ىو الشرط األساسي لمقضاء عمى الطائفية السياسية، حتى      

ي وتتحقق أىدافو بطريقة ناجعة، عبر توفر بيئة مؤاتية تتوفر متطمبات التعايش السمم
لمتعايش السممي تخمو من الطائفية السياسية وتأثيراتيا السمبية التي في مقدمتيا إعاقة 
تحقيق التعايش السممي؛ ألن ىذه الدولة تؤسس لثقافة سياسية مشاركة عن طريق نشر 

عايش ضد ثقافة االنقسام وثقافة السمم ثقافة وطنية، وليس طائفية، كما أنيا تبث ثقافة الت
 .(3)ضد ثقافة العنف، خالفًا لمطائفية السياسية 

والمواطنة التي تساوي في الحقوق والواجبات بين الطوائف والمكونات االجتماعية،      
ال تُبنى عمى إلغاء الخصوصية الثقافية والفكرية لتمك المكونات، بل عمى أساس 

ة وحمايتيا وتشجيعيا فكريًا وثقافيًا لممشاركة الفاعمة في االعتراف بيذه الخصوصي
العممية السياسية والقضايا االجتماعية، فيذا المنيج في التعامل مع التنوع الثقافي 
لممجتمع سيبعد الطوائف والمكونات االجتماعية عن االنعزال والتعصب واالحتراب، 

 . (4)لنتيجة بناء المواطنة والقضاء عمى الطائفية السياسية وتحقيق التعايش السممي وا
فاليوية الوطنية وتحقيق التعايش السممي ال يتعارضان مع االنتماءات واليويات      

الفرعية لممكونات االجتماعية من الدين والمذىب والقومية، فالحل ليس الغاء ىذه 
ربتيا بقوة السمطة لتحقيق التعايش واالندماج المجتمعي االنتماءات وتحجيميا ومحا

نما في المساواة بين المكونات في الحقوق والواجبات  وفرض اليوية الوطنية، وا 

                                                           
(1) 

ٔىاي اتهاهُُ، اِىاٌُح ِفهىَ اٌّىاطٕح وتٕائها فٍ ِئٌٍاخ اٌرهتُح واٌرؼٍُُ، فٍ: أػّاي اٌّئذّه 

اٌّهوىٌ ٌثُد اٌؽىّح )تٕاء اإلٍٔاْ.. تٕاء اٌؼهاق(، اِهاف: ِّهاْ اٌؼعٍٍ، اػكاق: هكًَ ٌكٌ 

 .184-183، ْ ْ 2009ِىًٌ، تُد اٌؽىّح، تغكاق، 
(2) 

ىقج، اٌفرٕح اٌطائفُح، فٍ: فهض فىقج وَىٔاْ ٌثُة وـًٍُ ػثك اٌىهَُ، اٌطائفُح اًٌ أَٓ؟، قان فهض ف

 .17، ْ 1987إٌّهٌ اٌعكَك ٌٍّٕه، اٌعُىج، 
(3) 

 .302ِؼرى اٌّاػًُ إٌثُؽٍ، ِٕكن ٌاتك، ْ 
(4) 

، 1ِؽّك ِؽفىظ، اِـه وؼمىق اٌّىاطٕح، ِهوى اٌهاَح ٌٍرُّٕح اٌفىهَح، قِّك، ط 

2005/2006 ْ ،36. 
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واالعتراف باالنتماءات واليويات الفرعية بما ال يتعارض مع اليوية الوطنية الجامعة؛ 
وتحقيق التعايش السممي  من أجل محاربة الطائفية السياسية وضمان الوحدة الوطنية

(1)  . 
وىكذا فإن المواطنة تزداد ضرورتيا في المجتمعات المتعددة عرقيًا ودينيًا ومذىبيًا      

كالمجتمع العراقي؛ من أجل محاربة الطائفية السياسية واحتواء أسباب الصراع، 
يمكن وبالنتيجة تحقيق التعايش السممي بين مكونات المجتمع العراقي كافة، إذ ال 

، فالطائفية السياسية (2)تحقيق تعايش سممي مجتمعي في ظل نظام سياسي طائفي؛ 
تمزق المجتمع وتجعمو رىين النزاعات والصراعات يفتقر لمتعايش واالندماج، وتنحسر 

 .(3)فيو روح التضامن والمواطنة 
ائفي م، تقوي الوالء الط 2003فالطائفية في النظام السياسي العراقي بعد عام      

وتضعف الوالء الوطني، وتقوض المواطنة فضاًل عن اليوية الوطنية؛ ألنيا تبرز اليوية 
الطائفية والعرقية، وىذا كمو يضعف الدولة ويجعميا عرضة لمتدخالت الخارجية، فضاًل 
عن تيديد الوحدة الوطنية لمكونات المجتمع وتفكيك التماسك االجتماعي، وفي ىذه 

 . (4)يمكن تحقيق التعايش السممي؛ ألن المواطنة العراقية ضعيفة الوضعية السياسية ال 
فإذا ما تحققت المواطنة فسيترتب عمى ذلك تضامن اجتماعي بين المواطنين عمى      

تعدد مكوناتيم العرقية والمذىبية؛ ألن المواطنة تنتج مساواة قانونية في الحقوق 
حقيق المصمحة العامة لمدولة والواجبات، وبيذا سيسعى المواطنين كميم نحو ت

والمجتمع؛ ألنيم سيشعرون أن الحكومة تمثميم كميم وتعمل لخدمتيم، وىذه البيئة 
السياسية تقصي الطائفية السياسية وتعمل عمى نشر قيم التسامح والتعايش السممي في 

                                                           
(1) 

، 1ػثك اٌفاٌك ؼٍُٓ، اٌطائفُح اٌٍُاٌُح وِّىٍح اٌؽىُ فٍ اٌؼهاق، قان ُِىوتىذاُِا، تغكاق، ط 

2011 ْ ،207. 
(2) 

 .16، 12ْ ، 2005، 1ػّاق اٌكَٓ اٌهُِك، اٌّىاطٕح، ٔؽى اٌمّح ٌٍطثاػح وإٌّه، قِّك، ط
(3) 

ووٍ وآـهوْ، ِؤوق اٌكٌرىن ٔمك  واًِ ُِاع، اٌكٌرىن، اٌؽهَاخ وػىقج اٌّصمف، فٍ: تكون

 .190، ْ 2006، 1وذؽًٍُ، اٌفهاخ ٌٍّٕه واٌرىوَغ، تغكاق، ط 
(4)

ٔاقَح فاضً ػُاي، اٌّىاطٕح واٌهىَح اٌّّرهوح وقونها فٍ تٕاء اٌكوٌح اٌؼهالُح، فٍ: اٌرهاذُعُح  

ؽهَه: تٕاء قوٌح اٌؼهاق تؼك االٍٔؽاب األِهَىٍ، اِهاف: ِّهاْ اٌؼعٍٍ ؤظٍح اٌعثىنٌ، ذ

 .702، ْ 2011، 1ػالء ػىاب ـٍف، تُد اٌؽىّح، تغكاق، ط 
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ي المجتمع، لذلك فإن المواطنة ىي الطريق الُمثمى لمحاربة الطائفية في النظام السياس
 .(1)العراقي وتحقيق التعايش السممي بين المكونات 

ومما تقدم يتضح، إن التعايش السممي لو متطمبات سياسية وأمنية واقتصادية      
واجتماعية، والطائفية السياسية تمثل إعاقة رئيسة لمتعايش السممي؛ ألنيا تساىم في منع 

 السممي. تحقيق متطمبات التعايش السممي وبالنتيجة فشل التعايش

                                                           
(1) 

ػثُه ٌهاَ ِهكٌ، ِفهىَ اٌّىاطٕح وقونها فٍ تٕاء اٌكوٌح اٌؼهالُح، فٍ: اٌرهاذُعُح تٕاء قوٌح 

اٌؼهاق تؼك االٍٔؽاب األِهَىٍ، اِهاف: ِّهاْ اٌؼعٍٍ ؤظٍح اٌعثىنٌ، ذؽهَه: ػالء ػىاب 

 .600 -599، ْ ْ 2011، 1ط ـٍف، تُد اٌؽىّح، تغكاق، 
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 الخاتمة
م عمى  2003ُأسس النظام السياسي في العراق بعد االحتالل األمريكي عام      

أساس الطائفية، بدءًا من )مجمس الحكم االنتقالي( الذي أنشأتو سمطة االئتالف 
المؤقتة، ومن أبرز مظاىر الطائفية السياسية في العراق: المحاصصة الطائفية 

، إذ أعاقت المحاصصة الطائفية عممية بناء الدولة ورسخت والديمقراطية التوافقية
إذ  كما أن الديمقراطية التوافقية تمثل إعاقة أمام تحقيق فاعمية النظام السياسي الطائفية،

يتم منح المكونات والطوائف تمثياًل سياسيًا، وبيذا يتحول المكون االجتماعي إلى حزب 
 ة وتقوية اليويات الفرعية.سياسي، مما يؤدي إلى ضعف اليوية الوطني

ن تحقيق التعايش السممي لممجتمعات الخارجة من حرب أو صراع       كما ىو  –وا 
ىو عممية صعبة وطويمة؛ ألنيا تحتاج إلى متطمبات ال بد من  –حال المجتمع العراقي 

توفرىا، فالمتطمبات السياسية لمعايش السممي )الحكم الرشيد والديمقراطية، ترسيخ قيم 
لمواطنة، التداول السممي لمسمطة، ضمان الحقوق والحريات، التعامل مع المكونات ا

والطوائف بالعدل والمساواة(، المتطمبات األمنية )وجود مؤسسة أمنية وطنية من جيش 
)التوزيع العادل لمدخل الوطني، محاربة الفساد،  وشرطة(، المتطمبات االقتصادية

ة والخبرة(، المتطمبات االجتماعية )التعايش التوظيف الحكومي عمى أساس الكفاء
واالحترام بين الطوائف، الحوار والتعارف، احترام الخصوصيات الدينية والمذىبية، 

 القبول باالختالف والعيش المشترك(.
وكل ىذه المتطمبات تؤثر الطائفية السياسية تأثيرًا بميغًا فييا يمنع تحققيا بطريقة      

ًا إلى اإلخالل بالتعايش السممي وفشمو، ألن فشل تحقيق ناجعة، مما يؤدي حتم
متطمبات التعايش السممي ُيراد بو منطقيًا فشل التعايش السممي برمتو أو عدم تحقيق 
نتائجو عمى النحو المرجو منو، فالمتطمبات ىي مدخالت وتحقيق التعايش السممي ىو 

ذا لم تكن المدخالت سميمة فإن المخرجات ال   تكون سميمة أيضًا.مخرجات، وا 
فمن أبرز نتائج تطييف النظام السياسي في العراق ىو دوره في إعاقة تحقيق      

التعايش السممي بين مكونات المجتمع العراقي، إذ ألقت الطائفية السياسية بتأثيراتيا في 
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ن نواحي الحياة السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية كافة، وتعد سببًا مركزيًا م
أسباب العنف والنزاع المسمح في العراق، بينما التعايش السممي ال يتم إال في ظل بيئة 
مؤاتية خالية من الطائفية، وال يمكن القضاء عمى الطائفية إال عبر دولة المواطنة، ففي 
ىذه الدولة تتحقق متطمبات التعايش السممي وبالنتيجة يتحقق التعايش السممي، وبيذا 

 ث عمى صحة فرضيتو.فقد برىن البح
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 الممخص:
م تشكل  2003يبين البحث أن الطائفية في النظام السياسي العراقي بعد عام      

إعاقة رئيسة أمام تحقيق التعايش السممي، لذلك ييدف البحث إلى ايضاح الطائفية في 
السياسي العراقي بعد االحتالل األمريكي، وكيفية تأثير ىذه الطائفية في إعاقة  النظام

بناء التعايش السممي؛ ألن الطائفية تمنع تحقيق متطمبات التعايش السممي مما يؤدي 
إلى فشمو منطقيًا، وقد تضمن البحث مبحثين: تناول األول: الطائفية في النظام 

أما الثاني فناقش: دور الطائفية السياسية في  م، 2003السياسي العراقي بعد عام 
 إعاقة التعايش السممي في العراق.

 الكممات المفتاحية: الطائفية، السممي، العراق، التعايش، النظام
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ABSTRACT: 

       This research shows that sectarianism in Iraqi political system 

after 2003 constitutes a major impediment to the achievement of 

peaceful coexistence, Therefore, the study aims to reveal 

sectarianism in the Iraqi political system after the American 

occupation, and how these sectarianism affect the building of 

peaceful coexistence; because sectarianism prevents the 

achievement of the requirements of peaceful coexistence which 

logically mean its failure, and the research included two divisions, 

the first takes into consideration sectarianism in Iraqi political 

system after 2003, while the second discussed  the role of political 

sectarianism in impeding peaceful. 

Key words: sectarianism, peacefulness, Iraq, coexistence, order .    
 

 


