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 قليم كوردستان العراقأالتحول الديمقراطي في 

 

  

 

 

  :ستخلصم

هاما  في علم و أساسيا   موضوعا  ، ”الدمقرطة”قد شّكلت قضّية التحول الّديمقراطي أو ما يعرف بل
أسباب التحول الديمقراطي وان  .الّسياسة منذ الّنصف الّثاني من سبعينيات القرن العشرين

، كما قد تحول نابعة من داخل المجتمع ذاتهتلف من حالة إلى أخرى، فقد تكون أسباب التخ
هناك  أن عقب الحرب العالمية الثانية، روضة على المجتمع من خارجهتكون الديمقراطية مف

هذه العوامل ال تدفع في  .مجموعة من العوامل هي التي تخلق البيئة المالئمة لظهور الديمقراطية
 .لتحول الديمقراطي بصورة منفردة، بل هناك تداخل وترابط فيما بينها لحدوث الديمقراطيةاتجاه ا

مستمر من اجل تكوين ذاته البعد نضاله  الّديمقراطيالتحول  موقد مرت أقليم كوردستان بمفهو 
وكيانه، لذلك حاولت هذه الدراسة االجابة على ان هل اقليم كوردستان مأخذ مسارها الصحيح 

 تحول الديمقراطي .نحو ال
 إقليم كوردستان. –التحول الديمقراطى : كلمات مفتاحية 

 :مقدمـــة
فالتحول الديمقراطي والمراحل االنتقالية في إقليم كوردستان العراق جاء من سلوك التعاون     

هي  1991واالعتماد المتبادل حكومة وشعبا . وأهم انجاز تحقق للكورد بعد انتفاضة عام 
السياسية الفعلية إذ تمكن الكورد من التعبير العلني والتأثير في أتخاذ القرارات سواء  المشاركة

ممثلين. والمشاركة السياسية إحدى أهم العناصر الديمقراطية, ففي البشكل مباشر ام عن طريق 
ظل النظام الديمقراطي يقوم الشعب باختيار حكومته ويقر الدستور باعتباره الوثيقة األساسية 

تي بمضمونها يتم الحكم. بمعنى آخر لوال النظام الديمقراطي لما تحقق حكم الشعب لنفسه ولكن ال
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بعد ، تشكيل حكومة إقليم كوردستان داخل كوردستان المحررة 1991لم تستطع إنتخابات آيار 
دخل أقليم كوردستان مرحلة جديدة من  1002انهاء النظام السياسي السابق في العراق بعد عام 

 حول الديمقراطي وذلك بأرساء أسس الديمقراطية بشكل أوسع وافضل . الت
   -أهمية البحث:

خالل تسليط الضوء على التحول الديمقراطي من حيث مفهومه تأتي أهمية البحث من 
في االقليم كوردستان  الديمقراطي  واقع التحول، فضال  عن أهميته في إلقاء الضوء على ومراحله

تؤدي الى عرقلة العملية السياسية الديمقراطية في اقليم كردستان، مع بيان واهم معوقات التي 
 قليم.االالديمقراطي في  عوامل التحول

 -إشكالية البحث:
بدأ تسلك الديمقراطي في اقليم كوردستان العراق  التحول تكمن اشكالية الدراسة في ان

 ت االتية :  ، من هنا فان هذه الدراسة تحاول االجابة على التساؤالمساره
ما هي اهم  ,الديمقراطي في االقليم؟ التحولماهي واقع  ,؟التحول الديمقراطي ومقوماتهما هي 
الديمقراطي في اقليم  وما هي عوامل التحول ،الديمقراطي في اقليم كردستان؟ التحول معوقات

 كردستان؟
 -أهداف البحث:

ضع كوردستان في إطار هدف البحث االساسي تتمثل في تقديم صورة واقعية عن و 
التي تحاول الدراسة تقديم مالمحها وكيفية تطويرها, وبيان معوقات  التجربة الديمقراطية

الديمقراطي في اقليم عوامل التي تؤدي الى التحول ما هي و ، ونقدها الديمقراطية في االقليم
 .؟كردستان
 

 -فرضية البحث :
قليم كردستان مأخذة أفي  النظام السياسيتنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها: )ان     

 ازالة المعوقاتبناء النظام الديمقراطي تتطلب وان مؤشرات الديمقراطي،  التحول مسارها نحو
ى الداخلي والخارجي الى ان تصل على مستو  ية واستجابة لعوامل التحول الديمقراطيمقراطيالد

 (.الى مرحلة النضج الديمقراطي
 -البحث: يةمنهج

 ووصف حالة التحول لدراسة وصفيعتمد البحث على منهجين لدراسة الموضوع, المنهج الا    
المنهج التحليلي النظمي الذي ال غنى عنه في  ومسارات في اقليم كردستان، واعتماد الديمقراطي

 الديمقراطية وعالقته بالنظام السياسي. دراسة أي موضوع سياسي السيما
 

 -خطة البحث:
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ينجزالبحث من ن تتكو تم  األول جزءال , ففيفقراتإلى ثالث  جزءتم تقسيم كل و ، ئ
مفهوم  تم بيان ىاالول فقرةال, وذلك في طار النظري لمفهوم التحول الديمقراطيالتطرق الى اال

 فقرةال، أما في آليات التحول الديمقراطي فتم بيان ةالثاني فقرةال, أما في التحول الديمقراطي
واقع  فتطرق الباحث الى الثاني جزءال، أما مقومات التحول الديمقراطيفقد تبين فيه  ةالثالث

 فقرةال ايضا , ففي فقراتومعوقاته, وذلك في ثالث  التحول الديمقراطي في اقليم كوردستان العراق
تم  ةالثاني فقرةال، وفي واقع التحول الديمقراطي في اقليم كوردستان العراقتم التطرق الى  ىاألول

 فقد تطرقنا الى ةالثالث فقرةال، أما في ات التحول الديمقراطي في اقليم كوردستان العراقمعوقبيان 
 . عوامل التحول الديمقراطي في اقليم كوردستان العراق

 
 اطار الظرر  لمفووم التوو  الدممقرااط : ال أولا 
 مقاييس حديدت وصعوبة المفاهيم دقة عدم ومنها المشاكل من العديد العلمي البحث تواجه     

 مالمفاهي بين من والتحول الديمقراطي ة الديمقراطيحيث السياسية،  الظواهر لقياس متطورة
 بظاهرة المرتبطة لمفاهيمل نظرية دراسة الفصل هذا يعتبر لذا ،دالجمو  تعرف ال التي المصطلحاتو 

 -ثالث مباحث منها: الى لذلك تم تقسيم هذا الفصل البحث، موضوع
 ول الديمقراطي مفهوم التح -1
 آليات التحول الديمقراطي  -1
 مقومات التحول الديمقراطي -2
 
 مفهوم التحول الديمقراطي -1

لقد شهدت مناطق عديدة من العالم موجة من التطورت السياسية، عرفت باالنتقال او      
لمجتمع يعتبر مفهوم التحول الديمقراطي من المفاهيم التي شغلت طموح االتحول الديمقراطي، 

، ان اول ماتثيره عملية البحث في التحول الديمقراطي هو االهتمام الشديد به كمنهج السياسي
 يفرض حضوره النظري والسياسي على ميدان الفكر والممارسة السياسية الراهنة.

 المطلب االول: تعريف التحول الديمقراطي
 منذ الباحثينو  السياسيين نالمفكري شغلت التي القضايا أكثر من التحول ظاهرة تعتبر   

 بحيث األمم من العديد فيه ساهمت متراكمو  مستمر تاريخي تطور نتيجة هي والديمقراطية ,القدم
لقد ، السياسية للممارسة أسلوبا   أصبحت بل الحكم، نظام مفهوم في تنحصر الديمقراطية تعد لم

من  خيرينأللمعاصر في العقدين اميدان الفكر السياسي االى نتقال الديمقراطي أل شكالية اأدخلت 
مل أيوازيه سوى غيابها التام عن مجال الت القرن الماضي بقدر هائل من القوة والكثافة ال

 .(1)ن السياسي قبل ربع قر
من موضع الى  التغيير، فيقال حّول الشيء أو غيره أو نقله بأنه ويا  التحول لغقصد بوي    



 

 

 

  شيالن واحد سعيدد.                                                                                                         ات ـدراس

631 

 

كما أن عملية التحول والتغير تحدث . (3)تغير أو النقليدل لفظ التحول على ال.  (2)موضع آخر
في العلوم األخرى ومنها علم السياسة إذ نجد أن النظام السياسي يخضع لعمليات تغيير مستمرة 

بالعنف والثورة مما يؤدي إلى قلب  في إطار النظام القائم أو تغييرا   سواء كان التغيير سلميا  
التحوالت بمفهوم التغيير السياسي الذي يشير إلى ))التحول في  وقد ارتبطت هذه, النظام وتغييره

يؤثر على توزيع وممارسة القوة السياسية بمشتمالت السلطة  األبنية أو العمليات السياسية بما
 . (4)واإلجبار والنفوذ السياسي

 عن "عملية يقصد بها انتقال المجتمعات تدريجيا   بأنه )بلقيس أحمد منصور(عرفه وي     
طريق تعديل مؤسساتها السياسية واتجاهاتها من خالل عمليات وإجراءات شتى ترتبط بطبيعة 

ونمط الثقافة السياسية السائدة وأستقاللية السلطة القضائية األحزاب وبنية السلطة التشريعية 
عتبر دراسة عملية التحول الديمقراطي ومستقبلها في دولة هي ت. (5)وشرعية السلطة السياسية" 

، ولذلك تتسم عملية بهادورها ومستقبل النظام السياسي و في واقع األمر دراسة لطبيعة الدولـة 
 (6) -ا:التحول الديمقراطي بعدد من السمات أهمه

ا عملية معقدة للغاية وتشير إلى تحوالت في األبنية واألهداف والعمليات التي تؤثر على نهأ-1
صلة لعمليات معقدة تتفاعل فيها مختلـف الجوانـب توزيع ممارسـة السلطة السياسية، وهي مح

 .االقتصـادية، االجتماعية والثقافية السياسـية،
ا عملية تتسم بعدم التأكد، وتتضمن مخاطر االرتداد مرة أخرى إلى النظام السـلطوي حيـث نهأ -1

   .إلى جنب مع مؤسسات النظام الديمقراطي الجديد توجـد مؤسسات النظام السلطوي جنبا  
يظل التحول الديمقراطي عملية نسبية تؤدي إلى تغير النظم السياسية من السلطوية نحـو      

   .الديمقراطيـة، إال أن احتمال تعرض عملية التحول النتكاسات تظل واردة
 بالتالي فان تلك العملية تشير إلى تضمين أو إعادة تضمين ممارسات التعددية الحزبية     

 ويبرز ذلك مـن خـالل إدخـال تعديالت دستورية ؤسسية في الحياة السياسيةوالتنافسية الم
وقانونية وتنظيمية وكذا قيمية وفكرية، وإعادة توزيع السلطة والنفوذ وتوسيع دائـرة المشاركة 
فيها حيث يتعرض الجسد السياسي واالجتماعي نتيجة ذلك إلى جملة من التغيرات، حيث تحل 

وتحل  ،والتنافس محل قيم الطاعة التي تسود نظام الحزب أو النظم السلطويةقـيم التغير والتنوع 
السلطة أكثر تعقيدا وذات أبعاد متعددة تتضمن بناء تحالفات والوصول إلى  أنماط جديدة من

عملية التحول نحو النظام الديمقراطي فترة انتقالية تمتد بين مرحلة  دوتع. (7)الحلول الوسط
 .(8)ياسي سابق وتأسيس نظام سياسي الحقتقويض دعائم نظام س

تحول الديمقراطي إنما تعود لنظرة كل لل ما سبق يتضح أن تعدد التعاريف المقدمة لال من خ      
، اال ان كل تعريف من هذه ية التحول الديمقراطيلتعبير عن عملى متغير معين للمفكر وتركيزه ع

النظام السياسي من النظام السلطوي الى النظام التعاريف يركز على ان التحول الديمقراطي تغير 
 الديمقراطي . 
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 مراحل التحول الديمقراطي -1
يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى  ثم لديمقراطي( بزوال النظم السلطويةايبدأ )التحول    

تضائل نصيب الدولة يالقوى بحيث لمصادر عادة توزيع أالى ترسيخ نظمها وتعكس هذه العملية 
يضمن نوع من التوازن بين كل من الدولة والمجتمع أي و ها لحساب منظمات المجتمع المدني من

بين القوى الرسمية والقوى الالرسمية مما يستوجب بلورة وتنمية مراكز عدة للقوى الى جانب 
ليها مرحلة رسوخ تنتقال الديمقراطي أل تي مرحلة اأخر ثم تآلي اأحترام الر أتقبل الجدل السياسي و 

زالة العقبات التي تحول دون نجاح التحول أو فشل الديمقراطية ويتطلب في هذه المرحلة أ
جراءات المتخذة مع مشاركة ألتفاق النخب السياسية حول مختلف اأالديمقراطي ويتطلب ذلك 

 .(9)نتخاباتأل شعبية واسعة في ا
اعتالل  -هي: ةثالث مراحلبصموئيل هنتغتون(، تمر )بحسب  إن عملية التحول الديمقراطي     

تتضمن مرحلة االعتالل تفكك وربما انحالل  ،التحول الديمقراطي، ثم االستقرار الديمقراطي ،النظام
القديم، في حين يتضمن التحول استبدال البنى واألساليب القديمة بأخرى جديدة، السياسي النظام 

جديدة مستقرة متماسكة منسجمة أما مرحلة االستقرار فتحل عندما تصبح هذه البنى واألساليب ال
مع الوعي الجمعي العام للمجتمع)أي تنتقل من مجرد َاليات إلى ثقافة تقاس عليها التنظيمات 
والنشاطات االجتماعية االخرى( وهذه المراحل متمايزة منطقيا ، ولكنها غير متمايزة على الدوام 

ويبدو ذلك جليا   ،الدافعة لها مختلفة زمنيا ، وتتسم بالتداخل فيما بينها حتى عندما تكون القوى 
 .(10)في مرحلتي االعتالل والتحول

  -عليه يمكن تقسيم مراحل التحول الديمقراطي إلى أربعة مراحل هي:   
 هتبدأ بزوال النظم السمطوية، يتبع ول الديمقراطيحمرحلة القضاء على النظام السلطوي: الت -أ

ة إعادة توزيع القوة بحيث ليه العمهذ وتعكس ور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظميا  هظ
من التوازن  ا لصالح مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن نوعا  هيتضاءل نصيب الدولة من

 .(11).عديدة وقبول الجدل السياسيقوى ورة مراكز لب بين كل من الدولة والمجتمع بما يعني
التحول عندما يستجيب النظام مرحلة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي: يتم اتخاذ قرار   -ب

والحفاظ على ذاته، التحول يعني  لضغوطات البيئـتين الداخلية والخارجية بغرض التكيف
 كيهيلالبعد ال البعد الثقافي، :ثة في النظامال ساسية الثالبعاد االتغيرات عميقة في ا

، مما يؤدي إلى ثةال بعاد الثالذه اهذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هوالسياسات و 
 .وب القديملسالطار واالفي ظل ا هاى التعامل معلالقائم ع عجز النظام

نتقال بالمجتمع من وضع إلى أخر يشترط أن يكون ال مرحلة تدعيم النظام الديمقراطي: ا -جـ
التعبير  فيبية ألغلل حق اال طة السياسية من خلى السلأحسن من سابق، يتميز بمبدأ التداول ع

في المستوى ه حرياتو نسان ال ي الحر والتنافس الغربي التعددي في إطار احترام حقوق االديمقراط
 ألمة أخذا  لجتماعية والثقافية والسياسية ألول، ويفترض أن يتجسد التحول داخل المنظومة األ ا
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 .(12)في المستوى الثاني وعطاء  
نه نظام للحكم يتلخص في النظام السياسي الديموقراطي بأيتجسد مرحلة النضج الديمقراطي:  -د

أمرين: أولهما: تركيز السيادة الفعلية بين المواطنين، وثانيهما: تقدير ضمان حريات األفراد 
الذي ُيتيح فرصا   النظام السياسي بأنه النظام: "سيمور مارتن ليبست"وحقوقهم. وعّرف  

سمح بأن يكون للسواد دستورية منتظمة لتغيير الفئة الحاكمة، كما ُيهيء تنظيمات إجتماعية ت
 .(13)األعظم من السكان تأثير في القرارات المهمة، عن طريق اإلختيار بين المتنافسين

وأصبح النظام السياسي الديموقراطي يكتسب صبغته من جّراء إلتزامه بمباديء تنبثق عنها     
الحد األدنى مؤسسات ذات فاعلية تحول دون حكم الفرد المطلق أو حكم القّلة، وتتضمن تحقيق 

، ففي حكم الكثرة رمن شروط حكم الشعب وهو حكم  الكثرة الذي يعني نظام الحكم التعددي الح
 .(14)تتخذ القرارات من لدن الكثرة من أفراد الشعب

بثالث مراحل هي: ضعف تمر عملية التحول الديمقراطي في أي نظام  نتيجة ذلك يتبين بإن  
تقالية التي تكون أكثر أمانا  عندما تتم بوسائل ديمقراطية، ثم النظام أو تفككه، ثم المرحلة االن

المرحلة األخيرة وهي االستقرار الديمقراطي وتتم عندما تصبح البنى الديمقراطية مستقرة 
  .ومتماسكة منسجمة مع الوعي الجمعي العام للمجتمع

 الديمقراطيالتحول مقومات  -2
مات البد من وجودها وبناؤها في حالة التحول لنظام الديمقراطي مرتكزات ومقو ان ل     

 , لذا نتطرق الى كل هذه المقومات على حدة.االديمقراطي واالنتقال اليه
 االنسان حقوق  المواطنة واحترام -1

مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية لكل من يحمل جنسية الدولة, دون تمييز بسبب العرق أو      
, (15)ي تمييز آخر, يشكل حجر الزاوية في بناء الديمقراطيةالدين أو المذهب أو الجنس أو أ

يتميز النظام السياسي الديمقراطي بخاصيتين األولى إتساع حق المواطنة وشموله الجماعات 
كافة، واكتساب ذلك الحق من نسبة عالية من المواطنين المقيمين بشكل دائم في المجتمع، 

ل أعلى مسؤول تنفيذي في الحكومة عن منصبه والثانية : هي أن يتضمن حق المواطن في عز
 .(16)من خالل التصويت ضده في اإلنتخابات

 وجود الدستور وسموه -1
 العالقات يحدد وهو الدولة، في القانوني والنظام المؤسساتية البنية نواة هو الدستور ان      

د به القواعد االساسية , ويقص(17)الدولي القانوني والنظام الدولة وبين والدولة، المواطنين بين
العليا التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وطريقة تكوين السلطات الحاكمة واختصاصاتها, كما 
توضح هذه القواعد أسناد السلطة وكيفية ممارستها, أضافة الى حقوق االفراد وحرياتهم, وقد 

 .(18)تكون هذه القواعد مكتوبة او عرفية
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وجود دستور ثم احترام قواعده، والدستور ينشأ بعدة طرق منها  ان سيادة الدستور تفترض     
بالطرق غير الديمقراطية كالمنحة والتعاقد، وتوصف الطرق االخرى بالطرق الديمقراطية كطريقة 
الجمعية التأسيسية وطريقة االستفتاء الدستوري، أن وجود الدستور الذي يعد عنصرا  من عناصر 

د هنا الدستور الذي ينشأ طبقا  للطرق الديمقراطية، اما احترام الشرعية الدستورية، والمقصو 
قواعد الدستور فأنه لن يتحقق مالم يتوفر له السمو على غيرها وهذا لن يتحقق اال عن طريق 

 .(19)القضاء الدستوري اي رقابة القضائية على دستورية القوانين
 مبدأ الفصل بين السطات -4

يميز به الحكومات الديمقراطية عبر ثالثة وظائف أساسية، وهي  ان مبدأ فصل السلطات ما     
التشريع والتنفيذ والقضاء، إذ توزع هذه الوظائف على هيئات مختلفة للقيام بالمسؤولية التامة 
في إدارة الدولة وفي إطار مؤسساتي متخصص ضمن طريقة المباشرة في تنفيذ الصالحيات 

ن فصل السلطات هو عدم تركز مهام السلطة في هيئة المخولة دستوريا ، ان هدف الرئيس م
واحدة بل توزيعها الى هيئات متعددة لتحقيق فوائد ومزايا منها: احترام القوانين وتطبيقها بشكل 
انسيابي ودون المساس في أركان الدستور الذي تقوم عليه الدولة، حماية الحقوق والحريات 

ولة بحسب التخصصات كل هيئة في الهيئات ومنع االستبداد، تسيير وظائف وانشطة الد
 .(20)الدستورية

يعد الفصل بين السلطات أداة مهمة لتحقيق الديمقراطية والنظام الديمقراطي واالحتكام الى     
القانون من خالل مؤسسات السلطة، فبمقدار ما تكون هذه المؤسسات المستقلة عن بعضها 

ار ما يتجه النظام نحو الديمقراطية وحكم البعض ضمن إطار من التعاون والتكامل بمقد
 .(21)القانون 

عليه يعتبر هذا المبدأ من المبادئ االساسية في أي نظام ديمقراطي كونه يساعد على عدم     
أساءة استعمال السلطة من قبل شخص معين أو هيئة معينة عمال  بالقاعدة "ان السلطة توقف 

وحسن تطبيق وممارسة الديمقراطية يجب تخويل هيئات السلطة", لذا وتأمينا  لحقوق المواطنين 
 منفصلة ومختلفة بكل وظيفة من وظائف الذي أشرنا اليه سابقَا.

 التعددية السياسية  -5
التعددية السياسية تعني تعدد القوى داخل الدولة، وحقها في التعبير عن نفسها والمشاركة      

العتـراف بوجود تنوع واختالف وتباين، نتيجة في عملية صنع القرار السياسي، وهي تتضـمن ا
لوجود عدة دوائر وانتماءات في المجتمـع ضمن هويته الواحدة، واحترام هذا التنوع وقبول ما 
يترتب عليه من اختالف أو تباين في اآلراء والمعتقدات والمصالح، وتقنين هذا التنوع واالختالف 

رية، وفي إطار مناسب يحول دون تقصـير من خالل إيجاد صيغة مالئمة للتعبير عنه بح
لتداول السلطة  ديد الوحدة الوطنية وسالمة المجتمع وتوفير آلية فعالةهالمشاكل والصراعات وت

. وجود التعددية السياسية يؤدي الى فتح المجال امام جميع (22)باألدوات السلمية والقانونية
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 السياسية . القوى السياسية في الدول للتعبير عن مكانته واراءه
 سيادة القانون مبدأ  -7

ان مبدأ سيادة القانون بحسب جانب من الفقه بمعنى التزام السلطة التنفيذية في كل     
ماتتخذه من أعمال وما تتبعه من إجراءات للقانون الصادر عن السلطة التشريعية، بحيث 

نون أو بمقتضى القانون، ال تقدم السلطة التنفيذية على تصرف من التصرفات إال تنفيذا  للقا
بينما يبين جانب آخر من الفقه مبدأ سيادة القانون بأنه حكم القانون وإعالن سيادة 

لذا يعد هذا المبدأ  .(23)القانون ونبذ التحكم ورفض مبدأ تحلل السلطة من حكم القانون 
 حجر أساس أي نظام ديمقراطي قادر على حماية أفراد المجتمع بالقانون وسيادته على

وعدم وجود هذا المبدأ يؤدي الى انهيار اسس بناء الديمقراطية، الن سيادة  الجميع.
 القانون يعتبر من المقومات االساسية في ارسئ بنيان الديمقراطية . 

نتيجة ذلك يتبين بأن التحول الديمقراطي يحتاج الى مقومات االساسية لبناء اسسسه          
راطية اليقوم قائمة اال اذا توافرت مقوماتها االساسية التي تقوم واطاره العام، لذلك فأن الديمق

عليها، وان كل مقوم من هذه المقومات مترابطة مع بعضها ووجود اي مقوم من هذه المقومات 
 يؤدي الى ايجاد مقومات اخرى . 

 
 الديمقراطيالتحول آليات  -2

ليات يضمن تطبيقها آدعائم او ان الديمقراطية ال يتم تطبيقها من دون ان يكون هناك     
ليات يشمل جميع جوانب سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية او آبصورة عملية وهذه 

ديمقراطي تحول الآليات لل يليات للديمقراطية من خالل بيان ماهاآلثقافية، سنحاول بيان هذه 
 .سلمية لتكريس الديمقراطية لياتوهناك آ

 -:اتكرس التحول الديمقراطي منههناك عدة آليات سلمية 
 المشاركة السياسية  -1

تعد المشاركة السياسية معيارا  لنمو النظام السياسي فهو مؤشرا  على ديمقراطيته، وهي       
بتشجيعها على تعزيز دور المواطنين في اطار النظام السياسي بضمان مساهمتهم في عملية 

ة، وان المشاركة السياسية تتجه نحو تحقيق صنع السياسات العامة والقرارات السياسي
 .(24)الديمقراطية باشتراك الجماهير في العمل السياسي ودعم وتحريك النظام السياسي القائم

إنَّ غياب فرص المشاركة السياسية أو إنعدامها من شأنه أن يقود القوى اإلجتماعية للعمل     
نظام الديمقراطي هو الذي يسمح بأوسع على الوصول إلى السلطة عن طريق االنقالبات. فال

مشاركة من جانب المواطنين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  للتأثير في عملية صنع 
القرارات السياسية وإختيار القادة السياسيين، ألن المشاركة السياسية تعكس جوهر العملية 
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ة تعكس جوهر الديمقراطية وعلى ذلك يمكننا القول بأن المشاركة السياسي. (25)الديمقراطية
 وممارستها.

 الديمقراطيةبناء المؤسسات  -1
المؤسسات، هي جملة اإلشكال او البنى األساسية في التنظيم االجتماعي على نحو ما      

النظام  فيحديثة لؤسسات اميعد وجود ال. (26)تقررها القوانين او العادات في جماعة انسانية
جتمع معيار لما في ؤسسية مقراطّي، ذلك أنّ مستوى اليمل الدمؤشرات التحو ينالسياسي من ب

قراطية حقيقية، ومن هنا يمؤسسات يعوق الوصول لدمقراطية، كما أن غياب اليمأساسي للد
ان نظم التي يشهد كل منها قراطي، ميدؤسسات ترتبط عضوي ا بالتطور المكن القول إن المي

 .(27)ستقرارالستمرار واالكون أكثر قدرة على اتلفة، فيحتمل أن تخمؤسسات سياسية عديدة وم
 مبدأ التداول السلمي للسلطة -2

ة من أبرز لطة من قبل القوى والتيارات السياسية الفاعلى السلمي علأن مبدأ التداول الس    
 ناكهيمكن الحديث عن بناء دولة ديمقراطية ما لم يكن  اللذلك  آليات الممارسة الديمقراطية،

داخل  حزاب السياسية أن تتبادل مواقع الحكم والمعارضةالجميع التيارات وااعتراف بحق 
 .(28)الدولة
إذ مبدأ تداول السلطة يعّبر عن عمق مباديء الديمقراطية ورسوخها وقواعدها ومؤسساتها      

وآلياتها في المجتمع ، كما يعّبر عن استقالل النظام السياسي وحياده أزاء مطالب القوى 
السياسية، فأن الطابع الديمقراطي لهذا المبدأ ال يتجسد بفتح مجاالت المشاركة للمشاركة 

السياسية للقوى السياسية جميعها فحسب، إنما اإلقرار بإمكانية اّي من هذه القوى الوصول الى 
موقع السلطة، وخاصة  قوى المعارضة، عبر إنتخابات حّرة، وحصولها على ما يؤهلها من أصوات 

 .(29)الناخبين
ألن عدم تداول السلطة سلميا  لن يؤثر فقط على استقرار النظام السياسي وكيفية أداء     

نشاطاته السياسية فحسب، وإنما يؤثر ايضا  على اداء المؤسسات الدستورية والسياسية التي 
 .(30)يستمد منها النظام السياسي شرعيته

 بناء الثقافة السياسية المساهمة -4
سياسي الديمقراطي يتطلب وجود عدد كبير من السياسيين ذوي الكفاية والدراية إن النظام ال     

والثقافة السياسية، وال يمكن أن يتوافر ذلك إاّل في البلدان التي تتمتع بمستوى عاٍل من التعليم 
والثقافة، أما في البلدان الفقيرة، فال تفتقر إلى ذلك فحسب، بل إلى المؤسسات الثقافية 

، وال يمكن الوصول إلى درجة متقدمة من المشاركة السياسية بأسلوب ديمقراطي، إاّل والتعليمية
برفع مستوى األفراد عن طريق التربية والثقافة والتعليم، ويقتضي ذلك توفير مستوى اقتصادي 

 .(31)متقدم يهيء مؤسسات التربية والتعليم والجامعات والمراكز الثقافية ودور النشر
اال ان ثقافة المساهمة لها دور اساسي  ةن وجود انواع من الثقافة السياسيوعلى الرغم م    
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في التحول الديمقراطي. التي يكون فيها المواطن على مستوى عال من الوعي باألمور السياسية 
ويقوم بدور فعال فيها، ومن ثم يؤثر في النظام السياسي بطرق مختلفة كالمساهمة في 

أو تقديم االحتجاجات، فضال عن ممارسة النشاط السياسي من خالل  االنتخابات أو المظاهرات،
لذا فالثقافة السياسية شرط أساسي يسبق . (32)عضويته في حزب سياسي أو جماعة ضغط

الدعوة للديمقراطية حيث تعزز االنفتاح الفكري وتكرس الثقة االجتماعية والحس التعاوني 
 .(33)جتمعوااللتزامات الرئيسية بالنظام واالمة والم

 شيوع الرخاء االقتصادي  -5 
ان مستوى الدخل الفردي يؤثر على قواعد الديمقراطية في اغلب االحيان، فمتى كانت البالد     

غنية فأن اغلب الفئات الحاكمة ال تصر على التمسك بمقاعد الحكم، الن انتقال السلطة الى 
وهم خارج الحكم، اما في بلدان العالم حكام اخرين لن يفقدهم مستويات الحياة التي يعيشونها 

الثالث فان تبوء مراكز الحكم يؤدي الى التمتع بمستويات عالية من الحياة، وفقدان الحكام 
للسلطة يعني فقدانهم لهذه االمتيازات لذلك فانهم يتمسكون بكل الوسائل الممكنة بمراكزهم في 

 .(34)السلطة
وسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع، ومدعاة ان الرخاء االقتصادي يشكل منطلقا  لت   

الحداث تحوالت إيجابية في حاالت المعيشة ومستوياتها، ورفع المستوى الثقافي للمواطنين، بما 
 .(35)يشكل مناخا  مناسبا  النتعاش اإلطروحات الديمقراطية

العمل  لذا على النظام السياسي أن يسعى الى تطوير الجانب االقتصادي وتوفير فرص   
للمواطنين وعدم تعطيلهم، ألن هذا ينعكس سلبا  على النظام السياسي ثم على ممارسة 
الديمقراطية الن الفرد العاطل اليهتم بالمسائل السياسية ويصبح المباالة أمام القضايا السياسية 

 وانما يبحث عن رغيف الخبز وقوته وعيشه اليوم.
 
 انتخابات حرة ونزيهة -6

بالتحول  نىها مرتبطة بعناصر أخرى ُتعننتخابية مهمة، وذلك لكو ال ملية اتعد الع      
نتخابات ال حكم على نزاهة الا الهال كن من خمجموعة من العناصر يمجد أن هناك نمقراطّي، و يالد

 (36)التي :من عدمها، وهي كآ
 رادةال االكامل عن  يرمدى السماح بالتعب ىنتخابات حرة بالنظر إلال نتخابات: تعد اال حرية ا -أ

بد أنّ  تتوفر النتخابات حرة ال حكم، ولكي تكون التشكل أساس ا تيالسياسّية للشعب ال
 ،علوماتمم وحرية تداول الالعالوا يرحرية الرأي وحرية التعب) حريات منها لموعة من اجم

 . الخ(.وحرية التجمع السلمي..
قراطّية، ولكي تكون مينتخابية الدال نتخابات: وتعد من أهم شروط العملية اال مة االس  -ب

، ساوي تملقتراع العام االا)جموعة من الشروط منها مبد من توفر النتخابات سليمة ال ا
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 ،شراف القضائيالعب كاالر الضمانات لعدم التزوير والتيواحد لكل شخص، وتوف وصوت
ج ر اخلن بايمقيملن الفئات كحرمان النساء وايواستخدام الصناديق الزجاجية، وعدم التمييز ب

 ت(.م من التصوييرهوغ
ترتبة على لمثار اال جراءات، ونزاهة االنتخابات: ويقصد بالنزاهة هنا نزاهة اال نزاهة ا  -ت

 .ختيار الفعلي للناخبالنتخابات، ونزاهة اال ا
ان االنتخابات يعتبر من آليات التطبيقية للديمقراطية من خالل اجراء انتخابات عادلة     

نتخابات تستخدم في النظم الديمقراطية والتسلطية والشمولية لتحقيق ونظرا  ألن آلية اال نزيهة،
االنتخابات الديمقراطية التنافسية إن تحقيق هذا اال ان المقصود هنا مقاصد ووظائف متباينة، 

، لذلك ان آليات التحول الديمقراطية وتثبيت الهدف يمثل معيارا  أساسيا  من معايير التمييز
 المراحل المهمة لنضح الديمقراطية وتثبيت خطوتها في اي الدولة .  الديمقراطي يعتبر من 

 
 واقع التوو  الدممقرااط  ومعوقاته ف  اقليم كوردستان العراق اا:ثاني

ومعوقاته في اقليم كردستان العراق  الديمقراطيالتحول تجربة واقع هذا الفصل يتناول   
، الديمقراطي في االقليم حولواقع الت :ولالمبحث اال  كاآلتي: من خالل ثالث مباحث وهي وذلك

 حولل الت: عوامالمبحث الثالث، الديمقراطي في االقليم حولمعوقات الت: المبحث الثاني
 الديمقراطي في االقليم.

  كوردستان  الديمقراطي في اقليم حولواقع الت -1
السياسي دخل المرحلة الجديدة من تأريخه  1991ردستان بعد االنتفاضة و ان اقليم ك

، فتلك االنتفاضة كانت حادثة تغيرية كبيرة في نتيجة ذلك بدأت تجربة الحكم في اقليم كردستان
المعادلة العراقية والقضية الكوردية في العراق  خاصة، حيث شهد العالم تغيرات جوهرية في تلك 

 .  (1)اسيةالفترة، فلم يعد هناك نظام الثنائية القطبية وتغيرت الكثير من المعطيات السي
ردستان الجنوبية وقد جرت و تم اجراء انتخابات برلمانية في ك 1991/ايار/19في       

انتخابات بمساعدة دول الحلفاء واألمم المتحدة ومراقبين الدوليين، شارك فيها جميع القوى 
 السياسية الكردية وعلى ضوء نتائج االنتخابات او باالحرى استنادا الى اتفاق بين الحزبين

الكرديين الكبيرتين الحائزين على اكثرية االصوات بالمناصفة، تم تأسيس اول مجلس وطني 
حقيقي )برلمان( ومن ثم تشكيل اول حكومة لالقليم بشكل ائتالفي بين الحزبين الكبيرين، وبذلك 

 .(38)اصبح "المالذ االمن" الى "دي فاكتو" كيان سياسي شبه مستقل
 وتمّ  ، 1002 عام في العراقيّ  النظام وأسقط ق، العرا وحلفاؤها حدةالمتّ  الواليات احتّلت      

 بدأ .فيها طية ار ديمق سياسّية ممارسة وتأسيس جديد، من العراقية الّدولة بناء إعادة في الّشروع
 االنتقالّية، للمرحلة الّدولة إدارة قانون  واعداد ،1002 تّموز/يوليو في مجلس الحكم بإنشاء ذلك

 الجعفري، اهيمر إب برئاسة المؤّقتة الحكومة تليها عالوي  إياد برئاسة االنتقالّية كومةالح وتشكيل
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 . وقد1005عام النواب مجلس فانتخاب عليه، او الستفتاء ق،راللع الّدائم الّدستور وكتابة
ا الرئيسة الكردية بزااألح شاركت اإلسالمي  واالّتحاد  "يةكيتي "و "بارتي" منها وخصوص 

 .(39)التحّوالت هذه كلّ  في يالكردستان
قائمة كردية على  15وتنافست  15/7/1009في اإلقليم ورئاسة البرلمان انتخابات جرت     

مقعدا  11على واآلشوريين والكلدان الّتركمان من قوائم تسع وتنافست البرلمان، في مقعد100
بقوائم مستقلة الول  شاركت جميع االحزاب الكردية 11/9/1012في  .(40)الكردية للمكونات غير
حيث  20/4/1014وجرت آخر عملية انتخابية في االقليم في ، بصورة ناجحة مرة في االقليم

. وحدد رئيس اقليم كوردستان )مسعود  انتخابات مجلس محافظات االقليم ومجلس النواب العراقي
نية وكذلك انتخابات ( من تشرين الثاني المقبل موعد اجراء االنتخابات البرلما6البارازني( يوم )

 رئاسة أقليم كوردستان . 
ان التوافق حول المناصب السيادية لقادة الكورد على مستوى االتحاد واالقليم أدى الى 

درالية كرئاسة الجمهورية ونائب يفوز الكرد بأعلى المواقع والمناصب المهمة في الحكومة الف
اركان الجيش والوزارات السيادية, هذه  مجلس الوزراء ونائب رئاسة البرلمان العراقي ورئاسة

المناصب قومت البناء السياسي وعززت موقع الشعب الكوردي في قيادة دولة العراق الفدرالية, 
اضافة الى مساهمة القيادات الكردية في اعادة صياغة الدستور الفيدرالي وباالخص مايتعلق 

. اي ان المشاركة السياسية الكردية (41)اتبهوية العراق السياسية كدولة متعددة القوميات واالقلي
في رسم السياسة العراقية من خالل الحقائب السياسية التي يمثلها الكورد من خالل مشاركتهم 
في العملية الديمقراطية، وان هذه المشاركة يعد تحوال  نوعيا  في المسألة الكوردية، من حيث تمتع 

 .(42)الكورد بحقوقهم السياسية واالقتصادية
من خالل كل ذلك يتبين بأن اقليم كوردستان مرت بالتجارب عدة لحد الوصول الى ما هو     

كل ذلك تعتبر من مؤشرات التجربة الديمقراطية عليه االن من النضال لبناء مؤسساته القانونية، و 
في االقليم رغم وجود عقبات تحول دون وجود نظام ديمقراطي قائم على المؤسساتية وسيادة 

 نون واحترام حقوق االنسان وحرية التعبير والمشاركة السياسية....الخ.القا
 كردستان العراق الديمقراطي في اقليمحول معوقات الت -1

التحول الديمقراطي في أقليم كردستان العراق عملية تعوقاها جملة من المعوقات التي تحول     
 -ذكر هنا بعض منها وهي كاالتي:دون تحقيق الديمقراطية في مسارها الحقيقي والصحيح, ون

 
 عدم وجود الدستور -1

ان عدم وجود وثيقة دستورية في االقليم يحدد بشكل واضح عالقة بين المواطن بالسلطة      
وعالقة الحزب بالحكومة وينظم العالقة بين السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، تعد 
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القليم. وادى ذلك الى عدم مأسسة تجربة الحكم في االقليم احدى اهم المشكالت السياسية في ا
  .(43)وعدم وضوح حدود صالحيات السلطات الثالث

بحيث في حاالت النزاع او  ودستوريا   قانونيا   اغا  فعدم وجود دستور في االقليم ُخلق فر      
طراف السياسية, الصراع على السلطة اليوجد دستور للرجوع اليه لحل هذا الصراع بين القوى واال

رغم وجود  1012/حزيران/20وكما حدث أثناء تمديد والية رئيس االقليم )مسعود البارزاني( في 
مسودة الدستور وتنص صراحة على أن مدة والية رئيس االقليم هو اربع سنوات ويجوز اعادة 

 االقليم. ويعتبر هذا أهم معوق أمام التحول الى الديمقراطية في انتخابه للوالية الثانية.
 انتشار الفساد -1

ان الفساد يظهر نتيجة اسباب عديدة وهي اسباب اقتصادية تتمثل بالفقر والعوز كحافز    
لتقاضي الرشوات مع تفاقم االزمات االقتصادية وارتفاع معدالت البطالة، واالسباب السياسية 

الة في المركزية االدارية اتتمثل بغياب القدرة السياسية وتفشي البيروقراطية الحكومية والمغ
وضعف اداء السلطات الثالث اضافة الى االسباب الثقافية التي تتمثل في الوالءات االسرية 
والوالءات االثنية والقبلية وميول عرقية وعنصرية، كل هذه االسباب اضافة الى اسباب اخرى ادى 

 .(44)الى انتشار الفساد في اقليم كردستان
ويجب على االنظمة السياسية الديمقراطية  في الحمالت االنتخابية ايضا  وكما يظهر الفساد     

ان تجد طريقة لتمويل حمالتها السياسية بدون تشجيع عمليات بيع السياسين للمتبرعين، واقبال 
السياسين على اخذ تبرعات غير قانونية لحمالتهم االنتخابية واستخدام التبرعات لرشوة ناخبيهم 

على الرغم من وجود نوع من . (45)ا يجعل من الديمقراطية وجودها شكليعلى اسس فردية مم
التقدم في مؤسسات االقليم, إال إن موضوع الفساد في مجمل المؤسسات  قد اليضيف انجازا  الى 

فبدون أدنى شك الفساد  .(46)انجازات اقليم كوردستان, بل يعد عائقا  امام التقدم والديمقراطية
 السياسي في األقليم بجميع أنواعه سواء أكان سياسي أو أداري أو ماليسمة من سمات النظام 

 .ويجعل هذا من المستحيل النجاح والتقدم في عملية التحول نحو الديمقراطية
 الصراع على السلطة -2     
الصراع هو احد أنماط التفاعل االجتماعي الذي ينشأ عن تعارض المصالح، وهو موقف     

كل من المتنافسين أنه ال سبيل إلى التوفيق بين مصالحه ومصالح الطرف تنافسي يدرك فيه 
 .(47)اآلخر، فتنقلب المنافسة إلى صراع يعمل فيه كل طرف على تحطيم مصالح غريمه

الوقت  وحتى القدم منذ البشرية المجتمعات اقليم ويواجه واجه الذي األساسي المشكل إن     
 والتيارات في القوى  مختلف هدف هو إلى الحكم لوصولفا السلطة، على الصراع هو الراهن،

 إلى الصراع السلمي، من تتدرج مختلفة، أشكاال الصراع ذلك أخذ وقد البشرية، المجتمعات
 كان سواء الحكم، يصل إلى الذي األقوى هو فإن وبذلك المسلح، الصراع أو المدني، العصيان

 نظام أنه يدعي أن لبثيما  اسييس نظام نيتكو  هو والناتج قبيلة، أو طائفة أو حزبا   أو فردا  
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 ليوالدل األكبر، الخاسر هو فيه الشعب يكون  الذي الوقت في الشعب، أجل من يضحي ديمقراطي
. ففي أقليم (48)األشكال بمختلف الحكام والمحكومين بين الصراع استمرار هو ذلك على دياألك

والقوى والتيارات السياسية على  ع بين االحزابكردستان بدال  من تداول السلطة سلميا  نجد الصرا
 وادت هذا الى شلل في العملية السياسية في االقليم. السلطة.

قانونية قوية، مستقلة عن سلطة وطنية و  ال يوجد لحدِّ اآلن في كردستان العراق مؤسسات      
بل األحزاب، لهذا فإن األحزاب السياسية، لحماية الشرعية باإلقليم، فكردستان العراق ُيدار من قِّ 

األحزاب دخلت في حكومة مؤتلفة، ولكن كانت  الصراعات الحزبية تؤثِّّر على الوضع، مع أن هذه
بإقالة رئيس  إذ إن إصدار البارزاني قرارا   هناك خالفات فيما بينها ولم تنجح في إدارة اإلقليم.

دخول أربيل عاصمة اإلقليم وطرد  المنتمي لتيار التغيير ومنعه من "يوسف محمد"برلمان اإلقليم، 
وزراء حركة التغيير من الحكومة، وإلغاء االتفاقات السياسية مع الحركة من جانب واحد ُيعتبر 

 .(49). قانونيا   خرقا  
، فإن إقالة أو تغيير رئيس البرلمان وطرد وزراء من فبحسب النظام الداخلي للبرلمان     

يات قانونية، منها تصويت البرلمان على إقالة رئيسه الحكومة المحلية يجب أن يتم عبر آل
باإلضافة إلى استقالة الحكومة وبعدها يختار البرلمان رئيسا  جديدا ، كما ُتكلَّف الكتلة الكبرى 

إال أن أيًّا من هذه الخطوات لم يتم اتخاذها من قِّبل  باختيار مرشح لتشكيل حكومة جديدة،
 البارزاني. وهذا يوضح جلّيا  مدى غياب المؤسسات القانونية الفاعلة على الساحة الكوردستانية

 
 التجاوزات االنتخابية -4 

ان عنصر رئيسي اخر في ممارسة الديمقراطية يتمثل في اجراء االنتخابات حرة ونزيهة على      
ت منتظمة، اال ان اجراء انتخابات ليست معناها تطبيق الديمقراطية، لكي يكون االنتخابات فترا

حقيقية يجب ان يبنى على أسس ديمقراطية، اي على اساس المساواة في االمكانيات والوسائل. 
هناك الكثير من الخروقات والمشكالت في مجال االنتخابات في االقليم، فمثال  لم تجري اي من 

ذلك حصلت  اتخابات العامة والمحلية حسب القوانين االنتخابات في اقليم كردستان، عداالن
خروقات عديدة في االنتخابات التي جرت في األقليم ال سيما انتخابات برلمان كردستان التي 

. شابت عملية الدعاية االنتخابية ويوم االقتراع الكثير من المخالفات 15/7/1009جرت 
وال يخفى على  .(50)فصل او النقل القسري للمواطنين واقالة آخرين من مناصبهموالتزوير مثل ال

من التزويرات  11/9/1012أحد, ما حصل ايضا  أثناء االنتخابات البرلمانية التي جرت في 
, وكذلك ماجرى في انتخابات مجلس والخروقات والتجاوزات من قبل الحزبين الكبيرين الحاكمين

وعلى ذلك نقول, بأنه ال يجري االنتخابات . 20/4/1014لس النواب فيمحافظات االقليم ومج
في االقليم بطريقة نزيهة وسليمة وكما الحظنا أثناء اجراء االنتخابات البرلمانية الذي أشرنا اليه 

 سابقا .
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 عدم سيادة القانون  -5
بدأت  ,مة مستقّلة" المشاركة في انتخابات برلمان اإلقليم بقائرمنذ أن قررت "حركة الّتغيي    

السلطة الّسياسية بحملة ممنهجة للّضغط على كوادرها عن طريق قطع رواتبهم ونقلهم القسرّي 
حّتى وصل عدد من قطعت رواتبهم من الموظفين الحكومّيين إلى  ,من وظائفهم وأماكن سكناهم

ضارهم . فعدم سيادة القانون واضح من عدم محاكمة المسؤولين وأح(51)أكثر من ألفْي شخص
أمام المحاكم أثناء قيامهم بسلب ونهب االموال العامة )والذي يسمى بالفساد( واستخدامه 

وما يليها في  17/1/1011لمصلحتهم الشخصية, وكما وجدنا ايضا اثناء مظاهرات يوم 
محافظة السليمانية واالقضية والنواحي التابعة لها، فرغم وجود قتلى وجرحى وشهداء اال انه لم 

 حاكمة أحد على ذلك.يتم م
 االزدواجية االدارية -6 

نشب اقتتال داخلي بين االحزاب الكردستانية  1997-1994في الفترة الواقعة بين اعوام     
السباب داخلية معينة وتدخالت اقليمية متعددة، في مقدمتها ازدواجية السلطة للحزبين الحاكمين 

د وبمسيرة اعمار تلك المنطقة المحررة من كوردستان، الكبيرين. وقد ألحق ذلك ضررا  كبيرا  بالكور 
وتجزأت المنطقة على اثر ذلك الى قسمين لكل منهما ادارة ذاتية وتحت قيادة احد الحزبين 

 . (52)الكبيرين، نتيجة ذلك تجمد البرلمان وشل نشاطه، وتعطلت عملية الديمقراطية
نتيجة اّتفاقية واشنطن  ,توحيد اإلقليم عملية إعادة1001غير أنه قد بدأت منذ أواخر عام      

بارزاني، بحضور وزيرة الخارجية الطالباني ومسعود البين جالل  1991للسالم التي وقعت عام 
األميركية آنذاك "مادلين أولباريت". وتمّثلت الخطوة األولى في توحيد المجلس الوطنّي الكردستانّي 

 .(53)4/10/1001ريخ الذي عقد أول اجتماٍع موّحد له من جديد بتا
االقتتال الداخلي بين الحزبين الكبيرين في االقليم هو االزدواجية االدارية  االسبابكانت من     

المقسمة بين الحزبين، ورغم مرور فترة كبيرة على ذلك اال ان آثار هذه االزدواجية موجودة في 
  االقليم ويعتبر هذا من عقبات التحول الديمقراطي.

تبين بأن عملية التحول الديمقراطي في االقليم كوردستان تعرقل مسارها نتيجه ذلك ي
جملة من المعوقات، هذه المعوقات بدورها تؤدي الى عدم تطبيق الديمقراطية في االقليم، وبدون 
بناء مقومات الديمقراطية وازالة تلك المعوقات تصبح التحول نحو الديمقراطية في االقليم امرا  

  صعبة التحقيق .
 الديمقراطي في اقليم كردستانحول الت عوامل -2

تحول النظم السلطوية نحو الديمقراطية باهتمام الباحثين  ان هناك عدة عوامل لها دور في     
أن المبادرة من أجل ) والمهتمين السياسيين حيث يرى "جابرييل ألموندو" و "باول بينغهام" 

ادر، من النظام السياسي نفسه أي من النخبة التغيير السياسي يمكن أن تنبع من ثالث مص
الحاكمة ومن الجماعات االجتماعية في البيئة الداخليـة. ومن النظم السياسية في البيئة الدولية 
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ا يالحظ أن موجات التحول م (54)( . ، وعادة ما تتفاعل هذه العناصر الثالث مع بعضها البعض
التي يمكن تقسيمها إلى  لجموعة من العوامالديمقراطي تمت في إطار تداخل وتشابك بين م

 -من خالل مطلبين وهما :  عوامل داخلية و أخرى خارجية
 : عوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في األقليم أوال  

أربعة عناصر  في االقليم تندرج ضمن العوامل الداخلية التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي     
 :يه

 في األقليم خب السياسيةدور القيادة والنأوال : 
تبادر القيادة السياسية باتخاذ قرار التحول الديمقراطي في العديد مـن الحاالت عندما تتعرض     

لضغوطات داخلية وخارجية فتلجأ إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية وتوزيع الموارد 
والتفاوض مع الجماعات االقتصادية وتعتبر القيادة مسئولة عن حماية األفراد من تعسف السلطة 

 .(55)ع وهذا لتحقيق عملية التماسك الديمقراطيلمجتمفي ا للوصول إلى صيغ أكثر قبوال  
تتمكن عملية التحول الديمقراطي الى امام و م العوامل التي تدفع هتعد القيادة السياسية من أ    

لقرار وتوزيع ية صنع الة المعارضين المتشددين، وتوسيع نطاق المشاركة في عمهمن مواج
ية التماسك الديمقراطي وعن حماية الفرد لعن عم ةقتصادية، كما تعتبر القيادة مسؤولالالموارد ا

ذه القيادة بان استمرار في الحكم يؤدي إلى هضافة إلى تنامي إدراك إلذا باهمن التعسف الدولة، 
 .(56)إضعاف البنية الديمقراطية

توجه المجتمع نحو الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان  البد من العمل على إيجاد آلية تكفل   
من قبل العامة قبل الخاصة الن العامة هم الذين يصلح بهم الواقع السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي كون هذا الواقع يعبر عن مآسيهم وطموحاتهم، وهذا االجراء يحتاج إلى جهود عملية 

  .(57)كثرة ما يقال وقلة ما يفعل عن الشعارات الن الواقع قد سئم من بعيدا  
عدم المؤسسية ما زال يمثل الطابع الرئيسي للعملية السياسية الجارية في االقليم، وعلى      

الرغم من إن بناء المؤسسات السياسية بمثابة الحل الوحيد لتحقيق عملية سياسية ديمقراطية، 
ت يستغرق كثيرا  من الجهد والتخطيط اال ان هذه العملية تصطدم بعقبتين وهي إن بناء المؤسسا

والوقت حتى تكتسب المؤسسات الشرعية السياسية، وتترسخ في إطار البناء السياسي 
واالجتماعي وتتضح وظائفها وادوارها بالمؤسسات االخرى، وعدم رغبة القيادة السياسية في بناء 

تها على المناورة واالنفراد المؤسسات ألنها ترى في هذه المؤسسات قيدا  على حرية حركتها وقدر 
 .(58)بصنع القرارات السياسية

واالحزاب الكوردية في الوقت الراهن تشكل العصب الرئيسي في توجيه الفرد الكوردي واعالمه   
بالمعطيات السياسية التي تحدث في المحيط السياسي لكوردستان، وعليه يجب ان تسعى هذه 

تسعى . (59)ية شاملة دون التركيز على المسائل الحزبيةاالحزاب الى تثقيف االفراد ثقافة سياس
 (60):ستراتيجياتالستراتيجيات، ومن أهم تلك االتبين العديد من ا يالقيادات السياسّية إل
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ؤسسات لمأن تقوم القيادة السياسّية بإنشاء عدد من ا نيؤسسية: وتعمستراتيجية الالا -أ
ياة العامة على لحا يأن يشاركوا ف تمعمجا أفراد الاللهيستطيع من خ تيالسياسّية ال

 مقراطي.يدنحو 
تتخذها القيادة السياسّية  تيحات الالصالجراءات واالجتماعية: وهي االستراتيجية االا-ب

 .فراد بطريقة عادلةالا ينوارد بمجل إعادة توزيع الأل
ة تتخذها القيادة السياسيّ  تيجراءات الالستراتيجية الفعل السياسي: وهي الوسائل واالإ-ت

 .مقراطييمرحلية، مثل إنشاء مؤسسات مدنية لتواكب النهج الدلتطلبات امواجهة المل
اذا  البد على القيادة السياسية الكوردية اتباع استراتيجات المذكورة ألخذ عملية التحول     

الديمقراطي مساره الصحيح وترسيخ الديمقراطية، ألن القادة السياسية لها دور مؤثر في التحول 
 ديمقراطي ويعتبر الفاعل االساسي في تدعيم الديمقراطية.ال

 ثانيا : أنهيار شرعية النظم التسلطية
عود أسباب اهتزاز شرعية النظم السلطوية وتآكلها إلى غياب آليات للتجديد الذاتي حيث ت     

ا. تتصرف تهتزداد هذه المشكلة خاصة في النظم الدكتاتورية التي يصعب عليها أن تجدد ذا
 (61):شكالية الشرعية بإحدى الطرق التاليةإ األنظمة السلطوية لمواجه

 .ا في السلطةهترفض النظم السلطوية االعتراف بضعفها المتزايد على أمل استعادة قوت -أ
 .محاولة النظم السلطوية البقاء في السلطة بزيادة القمع وكبت حريات األفراد  -ب
عة نز محاولة الستعادة الشرعية باالستناد إلى ال قيام الحاكم السلطوي بإثارة نزاع خارجي في  -ت

 .الوطنية
 .محاولة إقامة صورة باهتة من الشرعية الديمقراطية للنظام السلطوي   -ث
 .المبادرة بوضع حد للحكم السلطوي وإقامة نظام ديمقراطي  -ج

يريد  ان شعب كردستان ال يريد فيدرالية للقومية الكوردية في العراق حيثما وجد الكورد، بل    
 بكوردستان العراق، اذا   فيدرالية لالقليم وهذا مفهوم جغرافي يشمل المنطقة المعروفة تاريخيا  ال

فيدرالية االقليم هي ناجحة للقضية الكردية المزمنة في العراق مثلما هي تطبيق للديمقراطية التي 
ة التامة لهذه تتنافى مع المركزية الشديدة، في ظل دولة ديمقراطية حقيقية تضمن المساوا

 .(62)الشعوب والقوميات وحقوقها القومية
بسبب التغير في القيم المجتمعية، إذ يصبح المجتمع اقل تسامحا مع  هيفقد النظام شرعيت     

ياره، بل هوأن مشاكل الشرعية بالنسبة لنظام ما قد تقود بطريقة آلية إلى ان ،طوي لالنظام الس
ت الشرعية حسب الف مشكتلمن التحديات المؤسسية، وتخة النظام العديد ها تنذر بمواجهأن

ى لتعتمد ع هو أن شرعيتهإن القاسم المشترك بالنسبة لحكومات الديمقراطية  الطبيعة النظام، إ
م هى أساس ما يتوقع منلم وليس عهى أساس أداءلالداء الناجح، حيث يقيم الحكام شرعيتيم ع

ناك فرق بين شرعية الحكام والنظام، ولذلك كان هطوي ليس لم، بينما في النظام السهمنتخبو 
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 (63). ذه النظمهور أزمة الشرعية لهظالنظم الدكتاتورية أثره في لقتصادي لالقصور في الداء الل
ْقليم ي 1006بدأ منذ سنة  ياسّي ومدني وشعبي فِّْي اإلِّ يُمْقراطّية،  رميحراك سِّ إَِّلى ترسيخ الدِّ

ْقليم، وإعادة تشكيل القوى ومحاربة الفساد، ومأسسة الحياة السِّ  ياسّية واالقتصادّية فِّْي اإلِّ
المسلحة واألجهزة األمنّية واالْستِّْخباراتّية بصورة مهنّية وعدم اْستخدامها من جانب األحزاب 

ياسّية الداخلّية.  ياسّية فِّْي الصراعات السِّ  لمنعجابه من قبل السلطة يواضح أن هذا الحراك و السِّ
-ي لما له من عواقب كبيرة َعَلى مصالح هذه الجهات الشخصّية والفئوية، أدىتغيير الواقع الحال

يمكن مالحظة مسلك آخر فِّْي  هفِّْي الوقت نفسو إَِّلى قمع المظاهرات الجماهيرية.  -بالتالي
 (64).السلطة لتخفيف حدة السخط الجماهيري عن طريق عرض مشاريع إصالحية

لحقيقية لممارسة المعارضة نشاطها السياسي الفاعل تعد البداية ا 1009ان انتخابات عام    
 (65)-في االقليم، ومن اهم االسباب لنشوء المعارضة داخل االقليم هو:

فقداف العدالة االجتماعية، فالمواطن الكردي يكاد اليستطيع توفير لقمة العيش ومستلزمات  :اوال  
 بين الحاكمين .حياة عائلتة العادية، مقابل ثراء فاحش لكوادر واعضاء الحز 

 141ساهمت بعض القضايا التي لم تحسم بين حكومة بغداد وحكومة االقليم ومنها المادة  :ثانيا  
 في بروز المعارضة، والضغط باتجاه حل المشاكل العالقة .

ان فراغ الساحة السياسية في االقليم من وجود تيار معارض يحمل مشروعا  بديال  طوال  -ثالثا
 .، كان له ايضا دور في نشوء حركة التغير وبروزها كقيادة للمعارضة في االقليم المرحلة السابقة

 ثالثا : تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني
ان الضمان الحقيقي لبناء مؤسسات المجتمع المدني، يكمن في تفعيل الثقافة والعمل 

ة النقدية والحوار التربوي في جميع  بنى المجتمع من خالل تبني الفكر المتحرر والعقالني
الحضاري وترسيخ المفاهيم الديمقراطية من قبل جميع التيارات الفكرية والسياسية واالجتماعية، 
والعمل على تحشيد الطاقات وتوظيفها لصالح المجتمع المدني، وتقوية مؤسساته وتأمين 

ستان, ولكن , نالحظ وجود حشد كبير من مؤسسات المجتمع المدني في اقليم كرد(66)استقالليته
هل من الناحية العملية قامت بعملها في مجال اختصاصها؟ أم أنها تنعكس واقع االحزاب 
السياسية؟ بمعنى ان مؤسسات المجتمع المدني تابعة لالحزاب السياسية اكثر من كونها تابعة 

اطي للجماهير والفئات الشعبية, وهذا في حقيقة الحال ينعكس سلبا  على عملية التحول الديمقر 
في االقليم. لذا فمن االرجح ان تدع مؤسسات المجتمع المدني تمارس دورها الفعال في مجال 
اختصاصها بعيدا  عن تدخل الحزب. وهذا يعنى أن ارضية فعالية ودور مؤسسات المجتمع المدني 

 في االقليم موجودة ومتوفرة ولكنها يحتاج الى االرادة من أجل تفعيل هذا الدور.
 ود معارضة قوية على الّساحة السياسّية في اإلقليمجرابعا : و 

ان وجود معارضة فعالة وقوية لها دور في عملية التحول الديمقراطي في األقليم، 
فضغط المعارضة على الّسلطة لمكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية في الميزانية والقضايا المالية 
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األساسّية للمواطنين؛ سوف يؤّدي إلى تقوية ثقة  واالقتصادية والتجارّية األخرى، وتوفير الخدمات
ياسّية َعَلى شكل حركة  الحاليبدأت منذ بدايات القرن  (67)الناخب بالمعارضة. حركة معارضة سِّ

كتابة نقدية، وتأسيس اإلعالم الحر وتشكيل الحركات المدنّية وبروز االحتجاجات الشعبية. ويمكن 
َأْمثال قاالت مجموعة من المثقفين واألكاديميين من اإلشارة بهذا الخصوص إَِّلى كتابات وم

الذين أسسوا بنيان خطاب نقدي ، ند( أي )مركز الُبعد( وغيرهمه هه ندي ر ه مجموعة )نَيو 
النقد  حتى أضحىقّرائه َوالسيََّما من جيل الشباب  فيومعارض. وأّثر هذا الخطاب بصورة واضحة 

ياسّي وثق ْقليمللحكومة والسلطة بمثابة نمط سِّ  (68). افي فِّْي اإلِّ
 – 1009ولكن نالحظ ان دور المعارضة السياسية في االقليم تنحصر فقط في الفترة )

 11وحصل على  15/7/1009(, عندما شاركت حركة التغيير في االنتخابات البرلمانية 1012
ال في كرسي برلماني, عندها لم تشارك في الحكومة بل شاركت كحركة معارضة ولعبت دورها الفع

كشف كثير من قضايا الفساد ومكافحته, وتقديم المشاريع الخدمية الى رئاسة البرلمان وذلك 
 لمصلحة عامة الشعب.

 خامسا : العامل االقتصادي وعالقته بالتحول الديمقراطي
يعد العامل االقتصادي من أهم العوامل التي تؤثر في عمليـة التحـول السياسي سلبا  أو   

إن العالقة بين التنمية االقتصادية  شديد األثر علي الديمقراطية والحرية السياسـية،إيجابا ، وهو 
، ومن ى أخر  ىهي عالقة معقدة، وقد تتفاوت من فترة إل ى من ناحية والديمقراطيـة مـن ناحيـة أخر 

أساسا   لآخ، وإن كانت هناك مؤشرات علي أن النمو المعتمد علي آليات السوق يشك ىمكـان إلـ
ان السلطات في االقليم لم تعمل باتجاه استخدام الموازنة لتحقيق دورها  (69).ريا  للديمقراطيةجوه

االجتماعي المطلوب في إعادة توزيع الدخول والثروات وتقليل حدة التفاوت بين فئات المجتمع 
 وصوال  الى العدالة االجتماعية، وان تراجع مستوى النمو االقتصادي يؤدي الى صعوبة عملية

 (70)التحول الديمقراطي.

لذا على المسؤولين توظيف العامل االقتصادي لخدمة الشعب من أجل انجاح عملية التحول 
عالقة طردية بين العامل االقتصادي والديمقراطية, فكلما كان االقتصاد  الديمقراطي, الن هناك

 قوي كلما كانت الديمقراطية ناجحة وتسلك مسارها نحو التحقيق.
 
ا لثثا  للتوو  الدممقرااط  ف  األقليم العوامل الخارجية / ا
دول تشكل العوامل الخارجية أهمية قصوى في دفع عملية التحول الديمقراطي خاصـة في ال     

، ويمكن إجمال تلك العوامل "الضغوطات" في النقاط الشرق االوسط وبأالخص اقليم كوردستان
  -: التالية
 ع الديمقراطيةدور القوى الخارجية في دفأوال : 
، فقد تغير المشهد الجيوبوليتيكي بالنسبة 1991بعد تأسيس إِّْقليم ُكْردستان العَِّراق سنة     
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َراقّية إَِّلى حد ما. ومن جهة اْزَداَد تأثير هذه األحزاب  للعالقة بين إِّيَران واألحزاب الكردّية العِّ
َراق بصورة خاصة، وفي العَِّراق  َواَلسيََّما البارتي واالتِّّحاد َعَلى مجرى األحداث فِّيْ  ُكْردستان العِّ

وبعض دول المنطقة عموما ، واْزَداَد حجم عالقاتهما مع الدول األخرى َواَلسيََّما الواليات المتحدة 
ْقليم مركزا  لنشاطات القوى والتيارات القومّية الكردّية  والدول األوروبية. ومن جهة أخرى أصبح اإلِّ

لكردستان العراق مثلها مثل خارطة الكثير من الدول في بيئة الشرق  الخارطة السياسية (71).
األوسط لها أبعادها اإلقليمية والدولية، فعند تناول الخالفات بين أربيل والسليمانية والتي تتعلق 
بانفصال السليمانية عن إقليم كردستان سرعان ما تتجه األنظار إلى إيران من خالل دعمها لحزب 

ي الكردستاني بزعامة جالل طالباني وحزب حركة التغيير في مواجهة البارزاني االتحاد الوطن
وحزبه، فإيران تجمعها عالقات تاريخية بمنطقة السليمانية ألسباب جغرافية وتاريخية وثقافية. 
وذلك خالف ا ألربيل التي لها عالقات قوية مع تركيا. وعلى المستوى السياسي ثمة أسباب سياسية 

عالقة إيران بالسليمانية أفضل من عالقتها بأربيل، ولعل من أبرز هذه األسباب توجه  كثيرة تجعل
البارزاني إلقامة شراكة سياسية واقتصادية وأمنية مع تركيا الدولة اإلقليمية المنافسة إليران، 
والسيما بعد إقامة خط أنابيب لتصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا بشكل مباشر ومن 

موافقة بغداد، وعالقات البارازاني الوثيقة مع الدول الغربية ودول الخليج العربي وسماحه دون 
 (72).بفتح ثالث قواعد عسكرية للواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا

 اهرة العدوى واالنتشار أو المحاكاة ثانيا : ظ
ا يشجع على إحداث يقصد بأثر العدوى والمحاكاة أن نجاح التحول الديمقراطي في دولة م   

بكرات الثلج بحيث أن وجود  تحول ديمقراطي في دولة أخرى، وعبر عنها "صموئيل هانتنغتون"
في طريـق وتتم  نماذج ناجحة في أوائل موجة التحول شجعت الدول األخرى على المضي قـدما  

ها كلما عملية التحول بالمحاكـاة الديمقراطية فيما يشبه كرات الثلج التي تتزايد في حجم
الديمقراطية علي درجة كبيرة من القوة تعد مثاال   ىألن الدولة التي تحولت إل. (73)تدحرجت

عن كيفية بداية هذه ا به، بيد أن أثر "العدوي" كما يقول "وايتهاد" ال يخبرن ىسياسيا  وثقافيا  يحتذ
 (74).السلسلة ونهايتها، والترتيب المحتمل لتطوره

فِّْي ُكّل من تونس ومصر واليمن  1011التي حدثت فِّْي بداّية سنة الثورات الشعبّية       
ْقليم أيضا   ياسّية فِّْي اإلِّ لمطالبة بإصالحات على اوسوريا وليبيا شجع المواطنين والمعارضة السِّ

ْقليم،  ْقليم حاولوا إرسال رسالة تحذيرّية من أجل السيَّ و جذرّية فِّْي اإلِّ ما أن المواطنين فِّْي اإلِّ
ْقليم عن طريق التصويت الكثيف  اإلصالح ْزبّين الحاكمين فِّْي انتخابات برلمان اإلِّ والتغيير للحِّ

ياسّية التي تعاني منها منذ سنوات عدة، وان هدف  لقائمة التغيير. إخراج ُكْردستان من االزمة السِّ
يُمْقراطّي شاملة  (75).فِّْي وقت تجتاح فيه منطقة "الشرق االوسط" برمتها، موجة تغيير دِّ

لذلك نرى بأن التحول الديمقراطي في االقليم تأثرت بعدة العوامل منها الداخلية ومنها    
الخارجية، وتلك العوامل كانت لها اثر في اخذ الديمقراطية مسارها كما هو عليه االن من حيث 
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 سير بأتجاه اسس النظام الديمقراطي وبناء مقومات التحول الديمقراطي الى ان وصل الى مرحلة
تدعيم الديمقراطية، اي ان ديمقراطية االقليم مايزال في مرحلة ما قبل النضج الديمقراطي 
ولوصول الى تلك المرحلة يحتاج الى ازالة معوقات الديمقراطية وبناء الديمقراطية بصورة صحيحة 

 وسليمة. 
 الستظتاجات

 -توصل الدراسة الى االستنتاجات اآلتية:
طي عملية تدريجية تصل اليها النظام السياسي الذي يمتلك الديمقراإن عملية التحول   -1

ذلك بأحترام حقوق ويمر بعدة مراحل الى ان يتم تثبيت النظام الديمقراطي االرادة على ذلك, و 
االنسان وحرية التعبير والرأي وسيادة القانون وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني ثم قيام 

 دولة القانون والمؤسساتية...الخ.
نظام ديمقراطي مقومات وأركان, والتوجد ديمقراطية مالم تتوافر تلك المقومات  لكل -1

الشعب مصدر السلطات, الفصل بين السلطات, سيادة القانون,  -واالركان والتي تتمثل في:
مبدأ المواطنة المتساوية الكاملة, حكم االغلبية وضمان حقوق االقلية, امتالك وسائل 

صادية واالجتماعية الفعالة, وجود الدستور, وأخيرَا التعددية المشاركة السياسية واالقت
السياسية. ومع ذلك هناك آليات الديمقراطية تتجسد في المشاركة السياسية وبناء المؤسسات 
القانونية والسياسية والثقافة السياسية وشيوع الرخاء االقتصادي وتوفير فرص العمل 

 للعاطلين...الخ.

ية في كوردستان هي تجربة حديثة نسبيا ، بسبب حداثة البناء ان التجربة  الديمقراط -2
 . الديمقراطي في العراق، مع وجود عوامل عديدة داخلية وخارجية تحاول تقويضها وإفشالها

وعند دراستنا للتجربة الديمقراطية في االقليم وجدنا بأن هناك مظاهر للديمقراطية أبان  -4
حتى أجراء أخر االنتخابات  19/5/1991لبرلمانية في فترة حكمه منذ أجراء اول االنتخابات ا

، وذلك بقيام المؤسسات السياسية والقانوية ألدارة شؤون البالد. اال ان مع 20/4/1014في 
عدم وجود  -ذلك هناك عقبات تحول دون قيام دولة ديمقراطية وتتجسد تلك العقبات في:

فاعلية المؤسسات السياسية والدستورية الدستور, انتشار ظاهرة الفساد بجميع أنواعه, وعدم 
ومؤسسات المجتمع المدني, والصراع على السلطة, والخروقات اثناء االنتخابات, وعدم سيادة 

 القانون, وأخيرا  االزدواحية االدارية أو تقسيم المناطق بين الحزبين الحاكمين.
د االرادة لدى النخبة ومن أجل أنجاح مسار العملية الديمقراطية في االقليم البد من وجو  -5

وأدوات ممارسة الديمقراطية موجودة فعال  في الواقع, ولكن كيفية  آلياتالحاكمة, ألن 
ممارستها أدى الى تعطيلها وعدم ممارستها على أرض الواقع, وكذا يجب أيجاد معارضة 

ساد سياسية قوية وقادرة على أيجاد النقد الَبناء من أجل الضغط على السلطة لمكافحة الف
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انهاء الصراع السياسي بين القوى والتيارات واالحزاب السياسية في , و الموجود في االقليم
االقليم من أجل مصالحهم الخاصة, والعمل على تحقيق المصلحة القومية والوطنية وعامة 

 .عبالش

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 هوامش الدراسة

 
، االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي )العوائق والممكنات(، في المسألة الديمقراطية في )واخرون(عبد االله بلقزيز( 1) 

 .131، ص0222، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 1لعربي ، طالوطن ا
، دار 3،طالرابا  علارنادي  مرعلالي،المدلد  -ابي الفضل ابن منظور، لساان العر،،ععاداد ونيانييو فوساا خيااط (2)

 . 15، ص1792احياء التراث العربي ومؤسسة التأريخ العربي، بيروت،
، 2175القاااا،رة، م بعاااة ميااار، الوساااي  . الدااازء ا)ول ، )باااا، ال ااااء( ،  ، المعدااا  (وآخااارون )ابااارا ي  ميااا ف   (3)

 .015ص
 .695موسوعة العلوم السياسية، الدزء ا)ول، م اب  دار الوطن، الكويت، بال سنة ال ب ، ص (4)
، 1، ط-دراسااة ن بيقيااة علاا  الاايمن وبااالد مخاار   -بلقاايأ محمااد منيااور، ا)حاازا، السياسااية والت ااول الااديمقراطي  (5)

 .    02 ، ص0226مكتبة مدبولي، القا،رة، 
 .نفأ الميدر واليف ة (6)
جامعاة  ,(، مركاز الب اوث والدراساات السياساية1779-1223علي ،الل الدفن، ن ور النظاام السياساي فاي ميار ) (7)

 .021، ص1779القا،رة، القا،رة، 
 .07بلقيأ محمد منيور، ميدر سبق ذكره، ص (8)
، المكتااا الداامعي ال اادفس، االسااكندرية ، 1الانظ  الدسااتورية السياساية، دراسااة ن بيقياة ، ط م ماد نياار م،ناا، فااي (9)

 .661، ص0221
غاراي  جيال، دفنامياات السايرورة الديمقراطياة والمدتما  المادني، نرجماةو فاوكت فوساا، منلاورات و ارة  -نقاًلعن و (10)

 . 11، ص 0221 الثقافة، دملق،
، 0226 مركاااز الدراساااات السياساااية، القاااا،رة،, 1طراطي فاااي دول الم ااار، العرباااي، احماااد حساااين، الت اااول الاااديمق (11)

 .071ص
 ، ص0225نلار والتو يا  وال باعاة، القاا،رة، لعبرا ي  خضر ل يفة، الديمقراطية بين ال قيقة والو، ، عاال  الكتاا ل (12)

96. 
  والمسااتقبل، مؤسسااة مياار مرنضاا  للكتااا، الواراا -عبااااد العظياااا  جباااار حافاااال، الت ااول الااديمورراطي فااي العاارا  (13)

 .02، ص0227العراري، ب داد، 
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 . 01، صنفأ الميدر (14)
 علي خليفة الكواري, مف،وم المواطنة في الدولة الديمقراطية, مدلة المستقبل العربي, مركز دراسات الوحدة العربياة, (15)

 .110 -111(, ص 0221, )فباط/ 056, العدد 03السنة  بيروت،
ي خليفة الكواري، مف،وم الديمورراطية المعاصرة، رراءات مولية في خيائص الديمقراطية، في و مدموعة باحثين لع (16)

 .15، ص 0222، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، ميار/1و المسألة الديمورراطية في الوطن العربي، ط
, ، دون مكاان ال با ساة الدولياة للديمقراطياة واالنتاابااتالمؤس الت ول ن و الديمقراطية, ,)وآخرون( بيندا فرانلسكا  (17)

 .6, ص0221
 . )كتابة الميدر كاملًة النه ل  فت  الت ر  اليه سابقًا(111د.،اني علي ال ،راوي, ميدر سبق ذكره, ص   (18)
، 0211ن ، ، دار ال كماة، لناد1ار جارجيأ اللاواني، اللار ية الدساتورية فاي العارا  باين النظرياة والت بياق،طكر   (19)

 .  121-122ص ص
  ًاا ا المبااادم وبيااياغة دعيقااة ومعاااال  واساا ة ،اااو الفيلسااو  الفرنسااي مونتيساااكيو فااي الفيااال  اول ماان ذكاار صاااراحة،

 .1962السادس من كتابه الل،ير "روح القوانين" وال ي صدر عام 
، ص 0210والتو يا ، عماان،  ، دار ال اماد للنلار1د. عبد اليمد سعدون اللمري، النظرية السياساية ال دفثاة، ط (20)

 .  026-023ص
 .  162، ص0222، المؤسسة ال دفثة للكتا، ، طرابلأ، 0خضر، مفا ي  مساسية في عل  السياسة، ط د. خضر (21)
، مركاز الب اوث والدراساات "" مف،اوم التعددياة فاي ا)دبياات العربياة المعاصارو مراجعاة نقدياة، جابر سعيد عوض  (22)

 ٣٩- ٣١ص ،  ٣٩٩١قا،رة ،جامعة ال السياسية ،
 .  22-29، ص صر طار جرجيأ اللواني، ميدر سبق ذكره (23)
دراسااة معاصاارة فااي اسااترانيدية عدارة  –ثااامر كاماال م مااد الار جااي، الاانظ  السياسااية ال دفثااة والسياسااات العامااة  (24)

 .123، ص0226، دار مددالوي، عمان ، 1السل ة، ط

مركااز يمقراطيااة ومفااكالية التعارااا علاا  الساال ة، فاايو المسااألة الديمقراطيااة، حسااين علااوان البااير )واخاارون(، الد( 25)
 . 115، ص0222، بيروت، 1، ط دراسات الوحدة العربية

موريأ ديفرجيه، مدخل ال  عل  السياسية، نرجمةو جمال االناسي وسامي الدروبي، دار دملق لل باعة، دملق ،  (26)
 .126، ص1756

 0223، ، المنياااورةصااادراء لل باعاااة والنلااارالقراطي، دار امر السياساااي والت اااول الاااديعباااد ال فاااار رفااااد، الت اااو  (27)
 .101،ص

، بياااروت ةياااعلااا  السااال ة، مركاااز دراساااات الوحااادة العربي ة والتاااداول السااالميساااياالسددياااة وم، التعيثاااسااالف  فرحاااان ج (28)
 .16، ص0222،
 .09، ص، ميدر سبق ذكرهعبااد العظياا  جباار حافاال (29)
  . 119جرجيأ اللواني، ميدر سبق ذكره، ص ر طار(30)
مسساه وابعااده، و ارة التعلاي  العاالي والب اس العلماي، جامعاة ب اداد، كلياة  -عل  االجتماع السياساي صاد  ا)سود، (31)

 .062، ص1772العلوم السياسية، 
 ة ساييلة جاادًا, فالثقافاة القديمااة و القديمااة نكاون نوج،ااات الماواطنين ا اء المواساي  السياساايففاي لال الثقافااة التقليدياة م

ليست اال وصفًا لثقافات سياسية م لية رائماة علا  مسااس القرياة واالسارة والدماعاة الم لياة, وال ن فال ،ا ه المدتمعاات 
بثقافاة سياساية وطنياة بساابا عادم ن اور عناصار الااتالح  واالنادماع ) د.رفايد عماارة, الثقافااة السياساية, مدلاة نويبااوون, 

, ص 0222(, 3  الثقاااافي لمركاااز االول ل اااز، االن اااد الاااوطني الكردساااتاني فاااي الساااليمانية, العااادد )نياادر عااان القسااا
مما في لال ثقافاة الاضاوع يكاون الماواطن وا ياًا علا  ن او راوي بالنظاام السياساي وماا ييادر عناه مان معماال, (, 397

فاااي مثااال ،ااا ه الثقافاااة ساااييلة ولكااان لااايأ لاااه اال فاااعور ساااييل باااالت ور فاااي المؤسساااات فايااايًا, ونكاااون المؤسساااات 
 االسااتدابة ل اجااات المااواطنين, ممااا ثقافااة المسااا،مة فت اادثنا عنااه فااي مضاامون الب ااس. ثااامر كاماال م مااد الازرجااي,

 .121ص ميدر سبق ذكره, 
, 0227عامر حسن فياض، العرا  وفقاء الديمقراطية المنلودة، عمان, دار اسامة للنلر والتو ي , ال بعة االول ,  (32)

 .110ص
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مساماعيل اللاا ي, الكوياات وندربااة االنتقااال الاا  الديمقراطيااة, فااي مسااماعيل اللاا ي وآخاارون, مااداخل االنتقااال الاا   (33)

 .139, ص 0223مركز دراسات الوحدة العربية, ال بعة االول ,  –الديمقراطية في البلدان العربية, بيروت 
 .063صاد  ا)سود، ميدر سبق ذكره ، ص (34)
 .20اا  جباار حافاال، ميدر سبق ذكره، صعبااد العظي (35)
، مع،د الب رين للتنمية 0د. ايمان حسن، المدتم  المدني والدولة والت ول الديمقراطي )عطار نظري ومفا يمي(، ط (36)

 .11، ص0219السياسية، الب رين، 
 عال  لة، ويدمع،  دفن واحد،يكردستان التي يعيش في،ا االكراد، و،  جماعة رومية واحدة، في عطار ررعة ج رافية مت

من الميااالا الرليميااة والادولاياااة انت،اات علااا  نااو يع،  بااين خمااأ دول، ،ااايو نركيااا، والاعااارا ، بدرجااة و فاااران، وساورياااة، 
نتيدة مساارات السياساة ونوا نان،اا، وعداز ،ا ه الادول عان عيدااد آلياة سياساية  متسااوية لمواطني،اا، واراتاياادفااة وثقافياة 

، كماا ،او ال اال ا اخا ت نعانياه ،ا ه الادولا، ا)كااراد داخال دولاة وطنية  فت ولت ، ه الملكلة عل  صراع مسالالستيع
نوع  من ال ك  ال اني، كما حيل فاي العارا ، ووصاوال باه علا  مساتو  ععاالن المنااطق و في نركيا و فران، عل  اعترا  

 يفااي امدااد حساان، اثاار عولمااة حقااو   -وساايا اكثاار فنظاار ودد . لتعرليميااة مميةاازة بااسرلي  سياسااي م اا الكرديااة مناااطق
د،اام م مد الاعازاوي، االحتالل   - 152-117، ص0221دراسة ن ليلية، بال م بعة، اربيل، -االنسان عل  مبدم سيادة

 .٣١ص  ، ٩٠٠٩، دار العربية للعلوم ، بيروت  ا)مريكي للعرا  ومبعاد الفيدرالية الكردية ،
  الكردستاني )يةكيت ( وال ز، الديمقراطي الكردستاني )بارني(. االن اد الوطني 
 ،0213د. ا اد عثماااان، العملياااة السياساااية ومسااايرة الفيدرالياااة فاااي العااارا ، دار موكريااااني لل بااا  والنلااار، اربيااال،  (38)

 .21ص
النةلاأة والمساتقبل، -يوسا م مد صاد ، المعارساة السياسايةة فاي عرلاي  كردساتان العارا   و  د. رفيد عمارة الزيدي (39)

 .11ص، 0210ر ر،  –سياسية، دوحة  اتالمركز العربي لالب اث ودراس
 .29د. ا اد عثمان، ميدر سبق ذكره،ص (40)

( م مااد صااالا امياادي، الفساااد فااي ارلااي  كوردسااتان وآليااات المعالدااة دراسااة رانونيااة واداريااة ن ليليااة لظااا،رة الفساااد 41)
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