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Abstract
One of the best ways to achieve political stability in multicultural 
societies is by consensus democracy known as the “division of 
power.” In this type of democracy, by using the four principles of 
the parliamentary coalition, autonomy, veto right, and proportional 
representation, it is tried to create political stability in the country 
and facilitate the circulation of elites in decision-making by 
sharing different strata and groups in power. Iraq and Lebanon 
are multicultural societies with ethnic, linguistic, religious, and 
cultural diversity. The Lebanese population consists of three 
major groups: Shiites, Sunnis, and Maronite Christians, and Iraq 
includes three major groups: Shiites, Sunnis, and Kurds. For more 
than half a century now, in Lebanon, and for nearly two decades, in 
Iraq, an agreed-upon consensus democracy has been implemented 
within the framework of their constitution. The mosaic texture 
of both and the creation of a relatively heterogeneous and 
heterogeneous society have led to the manifestation of political 
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power based on this democracy and in the form of the pillars of 
the political system divided between them. Now, considering 
the shortcomings of the government process - nation-building 
and non-institutionalization of civil and participatory political 
culture and the lack or weakness of the party system and NGOs 
of the two countries, the question of the article focuses on the 
application of this democracy based on cultural-social diversity 
and compare their opportunities and challenges. In response, the 
hypothesis is formulated that consensus democracy is an option 
that is institutionally-politically capable of achieving relative 
security and stability by preparing the necessary platform for the 
participation of multiple ethnic, religious, and linguistic groups. 
The tribal context and the traditional sectarian tendencies of these 
countries and the continuation of social divisions are among the 
effective challenges in the fragility of this democracy. In this 
article, using both the institutional approach and the comparative 
method in examining the subject, this result was obtained.

Given the multiculturalism of the two countries and the diversity 
of social divisions in them, consensus democracy is a good option 
for the political participation of various groups in the decisions of 
the two countries and has been able to focus on Parliament created 
relative but fragile stability. The traditional and tribal culture of the 
two countries, the problem of national identity, cultural barriers 
to civil society and non-governmental organizations, and the 
shortcomings of the nation-state-building process have made it 
difficult to realize the theme of this kind of democracy in practice.

It is in the form of a modern dish but with traditional and 
undemocratic content. In other words, the shape and form of 
the political system derived from democracy are an agreement 
commensurate with the multiplicity and cultural diversity in these 
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two countries. However, its content and theme are challenged 
and conflicted due to the low level of awareness and intellectual 
maturity of the society and the lack of political pluralism, and it 
does not have sufficient strength and consistency to create national 
security and social solidarity. 

And that is why both the smooth and peaceful transfer of power 
and the sustainable development and human security in these two 
countries face serious obstacles and problems, and from time to 
time we see violent behavior and turmoil or severe political crisis 
in which national sovereignty and endangers their independence 
and territorial integrity.

The way out of this vulnerable and insecure situation is to train 
awareness and responsible citizens who have the ability to work 
together and work in groups and are tolerance and tolerant of opposing 
ideas, as well as political activism in a peaceful atmosphere away 
from monotony and self-centeredness. Clarification of economic 
and political relations, the institutionalization of governing 
norms and regulations, and the realization of civil institutions 
and non-governmental organizations are other requirements that 
can strengthen the foundations of consensus democracy in these 
countries by eliminating the roots of corruption and discrimination 
and facilitating citizens’ political participation. Non-intervention 
of foreign powers is another important factor that can provide 
political independence and national sovereignty, the field of self-
confidence of social forces and their interaction in these two 
countries, and their further role in the dynamics of political and 
social changes.
Keywords: Consensus democracy, Political system, Multicultural 
societies, Tribalism, Institutionalism, Lebanon, and Iraq
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تأملی جامعه شناختی در مقایسۀ نظام   های سیاسی لبنان و عراق از 
منظر دموکراسی توافقی

تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سیاسی،  علوم  گروه  استادیار  مرتضوی1،  سیدخدایار 
جنوب، تهران، ایران

دانشگاه  انسانی،  دانشکده علوم  دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی،  سعید شمس الدینی، 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

دریافت: 1400/07/11                                                           پذیرش: 1401/03/28
صص: 93-119

چکیده
دموکراســی توافقــی بیــش از نیــم قــرن در لبنــان و نزدیــک بــه دو دهــه در عــراق اجرایــی شــده 

اســت. بــا توجــه بــه نارســایی های مربــوط بــه فراینــد دولت ملت ســازی، ایــن پرســش مطــرح 

اســت کــه رونــد تاریخی اجتماعــی شــکل گیری نظام   هــای سیاســی لبنــان و عــراق بــر مبنــای 

الگــوی دموکراســی توافقــی چگونــه اســت و در ایــن رونــد، ایــن دو نظــام چــه شــباهت ها و 

ــی  ــی توافق ــه دموکراس ــود ک ــرح می ش ــه مط ــن فرضی ــخ ای ــته اند؟ در پاس ــی داش تفاوت های

ــرای مشــارکت گروه هــای  ــا ایجــاد بســتر مناســب ب ــه ای اســت از نظــر نهادی سیاســی ب گزین

ــت  ــا باف ــبی را دارد، ام ــات نس ــت و ثب ــق امنی ــت تحق ــی قابلی ــی و زبان ــی، دین ــر قوم متکث

ــی  ــکاف های اجتماع ــداوم ش ــورها و ت ــن کش ــۀ ای ــنتی فرقه گرایان ــای س ــه ای و گرایش ه قبیل

از جملــه چالش هــای مؤثــر در شــکنندگی ایــن دموکراســی اســت. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده 

ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه  از رهیافــت نهادگرایــی و روش مقایســه ای در بررســی موضــوع، ب

ــا،  ــی در آن ه ــکاف های اجتماع ــوع ش ــور و تن ــن دو کش ــودن ای ــه چندفرهنگی ب ــه ب ــا توج ب

1. Kh-mortazavi@azad.ac.ir
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ــون  ــای گوناگ ــی گروه ه ــارکت سیاس ــرای مش ــبی ب ــبت مناس ــۀ به نس ــی گزین ــی توافق دموکراس

در تصمیم گیری هــای دو کشــور اســت و توانســته در ایــن ســال ها به ویــژه در لبنــان بــه 

شــیوۀ شــبه پارلمانــی و در عــراق بــا تمرکزبخشــیدن بــه پارلمــان، ثباتــی نســبی، امــا شــکننده 

به وجــود آورد. فرهنــگ ســنتی و عشــیره ای حاکــم بــر ایــن دو کشــور، مشــکل هویــت ملــی، 

ــی،  ــتی   های درون ــاد و کاس ــردم نه ــازمان های م ــی و س ــۀ مدن ــاد جامع ــی ایج ــع فرهنگ موان

ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت و به شــکل ظرفــی مــدرن،  ــوع دموکراســی را در عمــل ب ایــن ن

امــا بــا مظروفــی ســنتی و غیردموکراتیــک درآمــده اســت.

کلیدواژه ها: جوامع چندفرهنگی، دموکراسی توافقی، طایفه گری، عراق، لبنان، نظام سیاسی، نهادگرایی.

1. مقدمه 
از مناســب ترین شــیوه   های دســت یابی بــه ثبــات سیاســی در جوامــع چندفرهنگــی ماننــد لبنــان و 

عــراق نظریــۀ دموکراســی توافقــی اســت کــه بــه آن »شــیوۀ تقســیم یــا تســهیم قــدرت« می گویند. 

ــاری،  ــی، خودمخت ــۀ ائتــالف پارلمان ــری از اصــول چهارگان ــا بهره گی ــوع دموکراســی ب ــن ن در ای

حــق وتــو و نمایندگــی تناســبی تــالش می شــود بــا ســهیم کردن اقشــار و گروه   هــای گوناگــون در 

قــدرت، ثبــات سیاســی در کشــور ایجــاد و گــردش نخبــگان در تصمیم گیری  هــا تســهیل شــود. 

دو کشــور عــراق و لبنــان در منطقــۀ خاورمیانــه و در مرکــز جهــان اســالم ویژگی   هــای خــاص و 

متمایــز و نیــز از اشــتراک های فراوانــی دارنــد کــه آن هــا را از دیگــر کشــورهای منطقــه متفــاوت 

می ســازد. تنوعــات قومــی، زبانــی، مذهبــی و فرهنگــی همــراه بــا جمعیــت قابــل توجه مســلمان 

ــی  ــه از دموکراس ــی برگرفت ــام سیاس ــاص نظ ــوع خ ــکل گیری ن ــن ش ــنن( و همچنی ــیع و تس )تش

توافقــی در ایــن کشــورها بــا مداخلــۀ نیــروی خارجــی از عواملــی هســتند کــه ایــن دو کشــور را 

از  دیگــر جوامــع متمایــز کــرده اســت و موجــب بــروز اشــتراک هایی میــان آن هــا شــده اســت. 

لبنــان از ســه گــروه بــزرگ جمعیتــی شــیعیان، اهــل تســنن و مســیحیان مارونــی تشــکیل شــده 

اســت. عــراق هــم شــامل ســه گــروه عمــدۀ جمعیتــی شــیعیان، اهــل تســنن و اکــراد اســت. بافت 

موزاییکــی هــر دو جامعــه ســبب شــکل گیری جامعــه ای به نســبت نامتجانــس و ناهمگــون شــده 

اســت کــه زیرمجموعــۀ قانــون اساســی و در قالــب ارکان نظــام سیاســی تقســیم شــده بیــن آن هــا 

 .)Shafahi,2013:167( تجلــی و قــوام یافتــه اســت

موزاییکی بــودن ســاختار اجتماعــی هــر دو جامعــه و وجــود اشــکاالتی در حاکمیــت سیاســی آن 

دو ســبب شــده اســت تــا در دوره هایــی از تاریــخ، حاکمیــت در اختیــار یــک قــوم یــا گــروه اجتماعــی 
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ــا   ــود ی ــق ش ــی معل ــی و قوم ــی و مذهب ــای اجتماع ــر گروه   ه ــات دیگ ــرد و مطالب ــرار بگی ــاص ق خ

به طــور کامــل تحقــق نیابــد )Moradzade and Others:2015:133(. قــرارداد ســایکس – پیکــو 

کــه منطقــۀ خاورمیانــه را بــه دو منطقــۀ نفــوذ و تحت قیمومیت انگلیس و فرانســه تقســیم کــرد )دولت 

عــراق زیــر نفــوذ انگلســتان، ســوریه و لبنــان تحــت قیمومیــت فرانســه( هــم نتوانســت حــس هم دلی 

الزم را میــان اعــراب ســاکن ایــن مناطــق ایجــاد کنــد. همچنیــن الگــوی دموکراســی لیبرالــی مبتنی بر 

حقــوق فــردی اروپایــی کــه تــالش شــد در رویــۀ دولت ملت ســازی ایــن منطقــه در نظــر گرفتــه شــود 

بــه دالیــل گوناگــون از جملــه ناســازگاری با بســترهای ســنتی فرهنگــی و فرهنــگ قبیله ای کشــورهای 

منطقــه بجایــی نرســید. بنابرایــن دولت هایــی کــه در عــراق و لبنــان پــس از فروپاشــی عثمانــی روی 

کار آمدنــد، دولت   هــای غیراصیــل و ناکاملــی بودنــد کــه رونــد گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه و فراینــد 

ــن  ــرز بی ــان م ــرای اروپایی ــه ب ــی ک ــد. در حال ــی کرده ان ــق ط ــکلی ناموف ــازی را به ش دولت ملت س

ــا مفهــوم ملــت محقــق می شــد، بــرای اعــراب مفاهیمــی چــون مذهــب،  »خــود« و »دیگــری« ب

 .)Heine Bush, 2019: 271( قومیــت و قبیلــه همچنــان مهــم بــوده و هســت

 به طــور کلــی، نبــود دولت   هــای برآمــده از ارادۀ ســاکنان ســرزمین های عربــی خاورمیانــه و 

رونــد نادرســت و نارســای دولت ملت ســازی در کشــورهای منطقــه چــه در قالــب قرارداد   هــای 

اســتعماری و چــه بــر اســاس تقلیــد نابهنــگام و ناســجنیده از فراینــد دولت ملت ســازی در غــرب 

ــی در  ــی و سیاس ــای حزب ــزاب و ائتالف ه ــا اح ــراق ی ــث در ع ــزب بع ــط ح ــود آن توس ــه نم ک

ــزل  ــی و تزل ــرن، بی ثبات ــم ق ــتر از نی ــه بیش ــود آورد ک ــرایطی را به وج ــت، ش ــهود اس ــان مش لبن

نظام   هــای سیاســی ایــن کشــورها را به دنبــال داشــته اســت. بــا ایــن مقدمــه، ضــرورت نگاهــی 

علمــی بــه تحــوالت سیاســی هــر دو جامعــه و مقایســۀ نهادهای سیاســی آن  هــا از بعــد اجتماعی 

ــور  ــیم  به ط ــه می کوش ــن مقال ــن رو، در ای ــت. از ای ــه اس ــل مالحظ ــی قاب ــی موضوع و فرهنگ

ــد تاریخی اجتماعــی شــکل گیری نظام   هــای  ــم کــه رون ــن پرســش پاســخ دهی ــه ای مشــخص ب

سیاســی لبنــان و عــراق بــر مبنــای الگــوی دموکراســی توافقــی چگونــه اســت و در ایــن رونــد، 

ــر  ــی ه ــون اساس ــه قان ــن مقال ــته اند؟ در ای ــی داش ــباهت ها و تفاوت های ــه ش ــام چ ــن دو نظ ای

دو کشــور و درون مایه   هــای حقوقــی و به ویــژه نهادهــای حکومتــی آن هــا و تنوعــات فرهنگــی و 

اجتماعــی موجــود در بســتر تاریخــی آن دو مبنــای تحلیــل خواهــد بــود. 

2. پیشینۀ پژوهش 
الزبیــدی و همــکاران )1395( در کتــاب »عــراق در جســت وجوی آینــده« در توصیــف چهــار 
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کیــد می کننــد کــه از عوامــل مهــم  دهــه تحــوالت عــراق و پیش بینــی آینــده بــر ایــن موضــوع تأ

ــازی  ــرح دولت ملت س ــت ط ــی و شکس ــراق ناکام ــی در ع ــکنندگی دموکراس ــی و ش بی ثبات

و جامعه ســازی اســت و از دموکراســی کنونــی عــراق به عنــوان دموکراســی نامتحــد یــاد  

ــوع در  ــن موض ــه ای ــت. ب ــه اس ــب خاورمیان ــراق در قل ــۀ ع ــاخته و پرداخت ــه س ــد ک می کنن

ــازی  ــد دولت ملت س ــوان »فراین ــا عن ــکاران )1399( ب ــی و هم ــد بخش ــترک احم ــۀ مش مقال

ــل  ــد عام ــا می گوین ــت. آن ه ــده اس ــاره ش ــز اش ــان« نی ــران لبن ــکل گیری بح ــش آن در ش و نق

ــت و ناکارآمــدی دموکراســی توافقــی  ــی دول ــان ناتوان ــش و تشــدید بحــران لبن مهــم در پیدای

ــد ناقــص  ــان در موضوع هــای فراین ــه عــراق و لبن اســت. اشــتراک نظــر نویســندگان مربــوط ب

ــودن  ــی و وارداتی ب ــکاف   های مذهب ــه ای و ش ــی و طایف ــت قوم ــود باف ــازی، وج دولت ملت س

دموکراســی توافقــی اســت. بــا ایــن حــال، کمتــر نویســنده ای نظــام سیاســی عــراق و لبنــان و 

ــه  ــور مقایس ــن دو کش ــای آن را در ای ــکالت و چالش   ه ــی و مش ــی توافق ــت دموکراس کاربس

کــرده اســت و ایــن خــأ ســبب نــگارش ایــن مقالــه شــده اســت. 

3. چارچوب نظری
بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع ایــن مقالــه، هم زمــان از رهیافــت نهادگرایــی و روش مقایســه ای 

بــه روایــت مــارش و اســتوکر بــرای مطالعــۀ نهادهــای نظام   هــای سیاســی عــراق و لبنــان اســتفاده  

ــم. »رهیافــت نهــادی یکــی از ســتون های اساســی رشــتۀ سیاســت  اســت« و »مطالعــۀ  می کنی

ــی  ــوم سیاس ــی دارد« و »عل ــوم سیاس ــتۀ عل ــت رش ــی در هوی ــی اصل ــی نقش ــای سیاس نهاده

به عنــوان رشــته ای مطالعاتــی مجــزا و مســتقل« از  دیگــر رشــته  ها »نوعــی تمایــل بــرای تأکیــد 

 Marsh, David Stoker, 2014:( »بــر مطالعــۀ ترتیبــات رســمی و قانونی ایجــاد کــرده اســت

85(. روش مقایســه ای نیــز از روش هــای دیرینــه در علــوم سیاســی اســت کــه ارســطو از آن بــرای 
مقایســۀ دولت شــهرهای گوناگــون یونــان و هــرودوت بــرای مقایســۀ جهــان یونانــی و غیریونانــی 

ــر  ــه ه ــد. ب ــتفاده می کنن ــه اس ــکا و فرانس ــی در آمری ــۀ دموکراس ــرای مقایس ــل ب ــا توکوی و بعده

ــتفاده   ــی اس ــی های سیاس ــط مش ــا و خ ــع، نظام  ه ــۀ جوام ــه ای، در مطالع ــال از روش مقایس ح

ــف،  ــورهای مختل ــی از کش ــش آگاه ــژه ای دارد: افزای ــت وی ــت اهمی ــه جه ــود و از س می ش

 .)Harsij, 2002: 9( ــران ــای دیگ ــوزی از تجربه ه ــا و عبرت آم ــای بیج ــتن از تعمیم ه بازداش

در اینجــا بــا ترکیبــی از هــر دو راهبــرد موجــود در روش مقایســه ای اســتفاده  می کنیــم: از راهبــرد 

»بســیار مشــابه« بــرای بررســی شــباهت   های ایــن دو کشــور و از رهبــرد »بســیار متفــاوت« بــرای 
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  .)Marsh & Stoker, 2014: 292( ــا ــای آن ه ــۀ تفاوت ه مالحظ

ــا  ــه مـ ــی تحلیلــی اســت (Steinmo, 2008: 6) کــه توجـ ــن رهیافت ــی همچنی نهادگرای

ــد.  ــب  می کن ــی جل ــای سیاس ــادی در پدیده ه ــای نه ــش متغیره ــمند نق ــل روش ــه تحلیـ را بـ

در تعریـــفی ســاده و کلــی، نهــاد قاعــده ای اســت کــه در زمینــه و رونــدی تاریخــی نهادینــه 

شــده باشــد. نهادینه    شــدن فراینــدی اســـت کـــه از مجــرای آن، قواعــد و هنجارهــای خــاص 

به گونــه ای رواج می یابنـــد کـــه کـــنش مطـــابق آن هــا مـــورد پذیــرش و تخطی از آن هــا موجب 

ــد  ــروعیت می یابن ــدن مش ــد نهادینـه شـ ــد در فراین ــا و قواع ــن رویه ه ــود. ای ــت می ش محرومی

ــت  ــرد (Lane, &Ersson, 2000: 3). »رهیاف ــورت می گی ــاع ص ــا اجم ــر آن ه ــر س و ب

ــت  ــمی حکوم ــازمان های رس ــا و س ــد، رویه  ه ــه قواع ــت ک ــه ای اس ــوع مطالع ــادی موض نه

ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــم ب ــرد« )Marsh & Stoker, 2014: 91(.  می خواهی ــر  می گی را درب

ــا  ــم ت ــی کنی ــان را بررس ــراق و لبن ــی ع ــام سیاس ــای دو نظ ــه ای نهاده ــت و روش مقایس رهیاف

ضمــن تحلیلــی آسیب شناســانه از اجــرای دموکراســی توافقــی در ایــن دو کشــور، شــباهت  ها 

ــه  ــا توج ــور و ب ــی دو کش ــتر تاریخ ــی در بس ــن بررس ــود. ای ــان ش ــا نمای ــای آن ه و تفاوت ه

ــون اساســی آن هــا انجــام   ــه تحــوالت اجتماعــی و وضعیــت فرهنگــی آن هــا و براســاس قان ب

ــه  ــتند ک ــی هس ــری مرجان ــد جزای ــی مانن ــای سیاس ــه نهاده ــا ک ــی، از آنج ــه بیان ــود. ب می ش

ــی  ــت تاریخ ــد، رهیاف ــد  می کنن ــر رش ــا یکدیگ ــده اند و ب ــاخته ش ــه س گاهان ــی آ ــدون طرح ب

ــگام  ــوان او را پیش ــاید بت ــه ش ــر ک ــن فاین ــت )sait, 1938, 49(. هرم ــروری اس ــری ض ام

رهیافــت نهــادی نامیــد، قانــون اساســی را به عنــوان »ظــام نهادهــای سیاســی بنیادیــن تعریــف  

کیــد  ــار از نهادگرایــی کالســیک و تأ ــه در اینجــا در کن می کنــد« )Finer, 1932: 181(. البت

ــی و  ــر جامعه محــوری و زمینه گرای ــا تمرکــز ب ــد ب ــی جدی ــدگاه دولت محــور از نهادگرای ــر دی ب

  .)Marsh & Stoker, 2014: 99( ــود ــتفاده  می ش ــی اس ــۀ سیاس ــخ و نظری تاری

4-1. دموکراسی توافقی1

در دنیــای کنونــی نوعــی اتفــاق نظــر در مــورد دموکراســی و کارکردهــای مثبــت آن وجــود دارد 

و همــه اعتقــاد دارنــد کــه در صــورت تحقــق دموکراســی در جامعــه از خودکامگــی و اســتبداد 

ــه  ــهروندان از جمل ــۀ ش ــن هم ــای بنیادی ــی و آزادی   ه ــوق اساس ــود و حق ــری می ش رأی جلوگی

ــن  ــق تعیی ــه ح ــن ب ــود. همچنی ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــی ب ــی و اجتماع ــای فرهنگ اقلیت   ه

1. Consensus Democracy
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ــوان  ــن می ت ــود )Dahl, 2005: 58-76(. بنابرای ــه   می ش ــی توج ــری سیاس ــت و براب سرنوش

ــردی،  ــای ف ــن آزادی   ه ــرض تأمی ــا ف ــژه ای داد و ب ــت وی ــت و اهمی ــی اولوی ــواع دموکراس ــه ان ب

ــی را  ــک، دموکراس ــای دموکراتی ــت نظام   ه ــی از حاکمی ــی ناش ــری سیاس ــی و براب ــت مدن فضیل

بــه انواعــی چــون لیبــرال دموکراســی، سوســیال دموکراســی )دموکراســی اجتماعی( و دموکراســی 

مشــارکتی تقســیم کــرد )Bashirieh, 2003: 417(. همچنیــن بــر حســب اینکــه آیــا اســاس 

دموکراســی حکومــت اکثریــت یــا حکومــت قانــون اســت، نــوع دموکراســی تغییــر  می کنــد. نــوع 

ــت  ــردم در سیاس ــش م ــارکت و نق ــه مش ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــیم بندی دموکراس ــری از تقس دیگ

)مســتقیم یــا غیرمســتقیم( توجــه دارد کــه شــامل دموکراســی مســتقیم و دموکراســی غیرمســتقیم 

ــه ای دیگــر از دموکراســی وجــود دارد کــه  ــان گون ــن می ــر نمایندگــی(  می شــود. در ای ــی ب )مبتن

ــی  ــی صنعت ــی و دموکراس ــی صنف ــه دموکراس ــه ب ــد ک ــی 1 می گوین ــی اجتماع ــه آن دموکراس ب

تقســیم  می شــود کــه بــر حســب اینکــه آیــا اســاس دموکراســی، نمایندگــی مــردم از حوزه   هــای 

ــا از گروه بندی هــای قومــی و مذهبــی باشــد انــواع آن نیــز متفــاوت خواهــد بــود.  جغرافیایــی ی

رابــرت دال پیش شــرط کاربســت دموکراســی در جامعــه و رقابت   هــای انتخاباتــی را 

»امنیــت دوجانبــه«  می دانــد کــه در آن بازنــدۀ انتخابــات حــق ادامــۀ حیــات سیاســی خــود را 

بــرای مرحلــۀ بعــدی انتخابــات حفــظ  می کنــد و برنــدۀ انتخابــات هــم خــود را مالــک دولــت 

ــدی  ــات بع ــان انتخاب ــا زم ــس را ت ــا مجل ــت ی ــت داری دول ــه امان ــد، بلک ــس نمی دان و مجل

عهــده دار  می شــود. در نتیجــه، بحــث دموکراســی اکثریتــی یــا حاکمیــت اکثریــت در جامعــه 

مطــرح نیســت، بلکــه تــالش می شــود بــا ایجــاد مهندســی سیاســی و نظریــۀ تقســیم قــدرت 

ــود.  ــن ش ــر و تأمی ــگان تدبی ــت هم ــژه حاکمی ــه ای وی ــی به گون ــی توافق ــب دموکراس در قال

ــه روی  ــه ای طراحــی  می شــود کــه میان ــازی سیاســی به گون مهندســی سیاســی یعنــی قوانیــن ب

را در مقــوالت تفرقه انگیــز قومــی نهادینــه ســازد، تمایــالت ویرانگــر را محــدود و بــر نیــروی 

ــن  ــود )Di Sisk, 2000: 79(. ای ــلط ش ــی مس ــت   های قوم ــده از سیاس ــز برآم ــز از مرک گری

کیــد بــر دربرگیــری  دموکراســی، بــا تکیــه بــر اصــل توافــق و تفاهــم به جــای مخالفــت و بــا تأ

ــز   ــی  ها متمای ــواع دموکراس ــر ان ــوری از  دیگ ــا اکثریت مح ــوری ی ــای اقلیت مح ــگان به ج هم

می شــود. بــه بیــان دیگــر، ایــن نــوع دموکراســی می خواهــد پایه   هــای حکومــت را در 

ــهیم  ــت س ــاختار حکوم ــن را در س ــت ممک ــا اکثری ــد ت ــعه ده ــن توس ــطح ممک ــن س باالتری

 Liphart, 1958:( کنــد. از ســوی دیگــر از اکتفــا بــه اکثریــت محــض نیــز جلوگیــری کنــد

1. Social Democracy
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15-8(. شــیوۀ ایــن حکمرانــی هــم بــرای سراســر کشــور و هــم بــرای بخــش یــا بخش هایــی 
از کشــور کــه مناقشــات مرکــز- پیرامونــی در آن  هــا وجــود دارد، اجرایــی اســت. از میــان انــواع 

ــن  ــت همی ــم اس ــان حاک ــراق و لبن ــت و در ع ــه اس ــن مقال ــر ای ــورد نظ ــه م ــی، آنچ دموکراس

ــم. ــی  می کنی ــه بررس ــه در ادام ــت ک ــی اس ــی توافق دموکراس

دموکراســی توافقــی کــه بــه آن »دموکراســی اجماعــی« یــا »دموکراســی چندقومــی« نیــز گفتــه 

می شــود، نظامــی سیاســی اســت کــه در آن چنــد گــروه قومــی، مذهبــی و زبانــی توافــق  می کننــد 

ــارکت  ــی مش ــای سیاس ــهیم و در تصمیم گیری   ه ــی س ــدرت سیاس ــژه در ق ــه ای وی ــک به گون هری

داشــته باشــند. ایــن نظریــه به عنــوان چالشــی نظــری در برابــر تمایــل روزافــزون پژوهشــگران علــوم 

ــه نظریــۀ نوســازی و تقســیم بندی نظام   هــای سیاســی جهــان  سیاســی غــرب )به ویــژه آمریــکا( ب

و حرکــت اجتناب ناپذیــر توســعه از جامعــۀ ســنتی بــه صنعتــی مطــرح شــد. لیپهــارت بــا نقــد دو 

مــدل انگلیســی –آمریکایــی )دوحزبــی( و اروپایــی )چندحزبــی( طــرح دموکراســی دیگــری را در 

جوامــع فرقــه ای و قومــی امکان پذیــر  می دانســت کــه چهــار ویژگــی اصلــی داشــت: 1. مشــارکت 

نماینــدگان گروه هــای قومــی عمــده در فراینــد تصمیم گیــری؛  به طــوری کــه رهبــران همــۀ اقــوام و 

گروه   هــای اجتماعــی ضمــن مشــارکت در انتخابــات به دنبــال تکمیــل پیوندهــای سیاســی در مرکــز 

هســتند و بــا انعطاف پذیــری هویــت قومــی از طــرد و نفــی دیگــری پرهیــز و از انتقــاد بــه اکثریــت 

ــن  ــاری داخلــی؛ بدی ــی از خودمخت ــد؛ 2. برخــورداری گروه هــا از میزان محــض اجتنــاب  می کنن

ــر  ــز از ه ــزی و پرهی ــت مرک ــر دول ــتقرار در زیرچت ــا اس ــان ب ــوام هم زم ــا و اق ــه گروه  ه ــورت ک ص

نــوع تجزیه طلبــی، در حــوزۀ ســرزمینی میــزان قابــل توجهــی از آزادی و خودگردانــی و خودکفایــی 

ــت گروه هــا و برخــالف سیســتم های  ــه تناســب اهمی ــدرت ب ــع ق ــد؛ 3. توزی را به دســت  می آورن

ــردی  ــوری ف ــع دیکتات ــود آورده و مان ــوام به وج ــا و اق ــن گروه  ه ــت را بی ــی عدال ــرا نوع اکثریت گ

ــم  ــا تصمی ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــای اقلی ــرای گروه ه ــو ب ــدرت وت ــود؛ 4. ق ــت  می ش ــتبداد اکثری و اس

 Di( اکثریــت مخالفــت و مانــع تجمــع و تســلط اکثریــت در پارلمــان و نظــام تصمیم گیــری شــوند

Sisk, 2000: 114(. ایــن شــاخص   های در کنــار هــم دموکراســی توافقــی را شــکل  می دهنــد کــه 
عنصــر اصلــی آن مشــارکت نماینــدگان گروه هــای قومــی در ادارۀ حکومــت و به ویــژه تصمیم گیــری 

اجرایــی اســت کــه اشــکال ســازمانی مختلفــی دارد. یکــی از اشــکال رایج تشــکیل دولــت، ائتالف 

بــزرگ پارلمانــی اســت کــه براســاس آن نماینــدگان گروه هــای مختلــف قومــی و مذهبــی عمــده 

ــای  ــان گروه ه ــم می ــت های مه ــه پس ــوند ک ــاب می ش ــه ای انتخ ــت به گون ــت دول ــان و هیئ پارلم

قومی مذهبــی مختلــف توزیــع شــود. البتــه ایــن شــیوۀ توزیــع قــدرت میــان گروه هــای قومــی در 
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نظام   هــای پارلمانــی آســان تر اســت تــا در نظام هــای ریاســتی کــه چرایــی و چگونگــی آن در ادامــه 

مباحــث مقالــه روشــن خواهــد شــد.

ــزی حاکــم  ــادا، ســوئیس و مال ــی اســت دموکراســی توافقــی هــم در کشــورهای کان گفتن

ــان و  ــات آن هــا را فراهــم آورده اســت و هــم در کشــورهای لبن ــۀ توســعه و ثب اســت کــه زمین

ــا چالش هــای جــدی و فســاد  ــا وجــود داشــتن مزایــا و محاســن قابــل توجهــی ب عــراق کــه ب

ــی  ــق برخ ــم تحق ــدی می بینی ــه در بع ــان ک ــت. همچن ــه اس ــز مواج ــی نی ــی سیاس و بی ثبات

ــان به دلیــل نبــود تحمــل و انعطاف ناپذیــری  شــاخص های دموکراســی توافقــی در عــراق و لبن

ــگ  ــدن فرهن ــهروندان و نهادینه نش ــی ش گاه ــزان آ ــف می ــر و ضع ــه یکدیگ ــبت ب ــا نس گروه ه

مدنــی و هویــت ملــی بــا مشــکالتی روبه روســت. بــه همیــن ســبب، تــداوم ثبــات و امنیــت 

نســبی ایــن دو کشــور پایــداری و اســتحکام الزم را نــدارد. 

5. تنوع فرهنگی اجتماعی عراق و بازتاب آن در نظام سیاسی 
ــوع و  ــش متن ــبب چین ــه س ــت ک ــدی اس ــه ح ــراق ب ــه ای در ع ــای قومی فرق ــدد گروه   ه تع

گوناگونــی از اقــوام و مذاهــب در ایــن کشــور شــده اســت. در ایــن میــان، نقــش دولت   هــای 

ــر  ــی بی تأثی ــران هویت ــدید بح ــد و تش ــی جدی ــاد هویت ــا و ایج ــر آن ه ــرق و تکث ــی در تف غرب

نبــوده اســت. بــاری بــوزان اعتقــاد دارد عــراق را بایــد کشــوری چندملیتــی متشــکل از 

گروه   هــای قومــی و فرقــه ای بدانیــم کــه قبــل از تأســیس دولــت، در آن ملتــی منســجم 

و یکپارچــه شــکل نگرفتــه اســت )Buzan, 2008: 643(. جمعیــت عــراق در زمــان 

ــرد و 57 درصــد شــیعه و 8 درصــد 
ُ
اســتقالل )1932( شــامل 21 درصــد ســنی، 14 درصــد ک

ــوام  ــک از اق ــچ ی ــه هی ــود،  به طــوری ک ــیحیان آشــوری ب ــان و مس ــامل یهودی غیرمســلمان ش

ــه طوایــف و  ــژه کردهــا و شــیعیان ب عراقــی موقعیتــی فراقومــی نداشــتند و همــۀ گروه  هــا به وی

ــه مــرور  ــا ب ــه ای متعــددی تقســیم  می شــدند )Asadi,2013:11(. ام کنفدراســیون های قبیل

ــث )2003(  ــزب بع ــقوط ح ــا س ــراق )1958( ت ــوری در ع ــام جمه ــکیل نظ ــا تش ــان و ب زم

الگــوی پان عربیســم و تســلط ســنی   های عــرب بــر حاکمیــت سیاســی در عــراق ســبب تشــدید 

ــه 35درصــد(  ــه دو گــروه شــیعه و ســنی )60 ب ــی ب ــان اعــراب عراق ــه ای می شــکاف   های فرق

و عــرب و کــرد )75درصــد بــه 25 درصــد( شــده اســت کــه هرکــدام در جغرافیــای خاصــی 

ــوب عــراق  ــت جن ــادی از جمعی ــد. به طــوری کــه بخــش زی از کشــور عــراق اســتقرار یافته ان

ــنی  ــای س ــراق را عرب   ه ــرب ع ــز و غ ــت مرک ــد، جمعی ــکیل می دهن ــیعیان تش ــز را ش ــا مرک ت
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ــی  ــب جمعیت ــد. ترکی ــکیل می دهن ــنی تش ــای س ــرق را کرده ــمال ش ــمال و ش ــت ش و جمعی

ــش و  ــوع تن ــال وق ــوه احتم ــور بالق ــراق،  به ط ــف ع ــق مختل ــی آن در مناط ــوع و پراکندگ متن

ناامنــی به ویــژه در ایــام انتخابــات را دوچنــدان می کنــد. بــا ایــن حــال، نظــام سیاســی عــراق را 

هرگــز نمی تــوان جــدای از بافــت فرهنگــی و اجتماعــی آن در نظــر گرفــت. ایــن نکتــه گرچــه 

در دیگــر جوامــع نیــز مصــداق می یابــد، در جامعــۀ عــراق موضوعیــت و حساســیت بیشــتری 

دارد؛ زیــرا درهم تنیدگــی و تأثیرگــذاری ســاخت اجتماعــی بــر نظــام سیاســی و برعکــس، چــه 

در دوران حاکمــان عثمانــی و چــه دوران رژیــم پادشــاهی و چــه بعدهــا بــا تأســیس جمهــوری 

ــود.  ــده می ش ــکارا دی ــد آش ــراق جدی ــث درع ــزب بع ــدار ح و اقت

نیروهــای اجتماعــی مجموعــۀ طبقــات و گروه هایــی هســتند کــه بــر روی نظــام سیاســی و 

ــه شــیوه ای مســتقیم  ــد و ممکــن اســت ب ــر می گذارن ــای کلــی آن تأثی ــه معن زندگــی سیاســی ب

 Bashirieh,( قــدرت سیاســی را در دســت بگیرنــد یا بــه شــیوه   های مختلف اعمــال نفــوذ کننــد

107 :2003(.  از ایــن منظــر، بهتــر می تــوان نقــش نیروهــا و گروه   هــای اجتماعــی را در نظــام 
سیاســی عــراق بررســی کــرد. تنــوع اقــوام، مذاهــب و گروه  هــا در عــراق بــا مداخلــۀ دولت   هــای 

خارجــی از ابتــدای تأســیس موجــب تحــوالت مختلفــی در نظــام سیاســی ایــن کشــور شــده 

اســت کــه اوج آن دوران حاکمیــت حــزب بعــث و ســپس ســقوط ایــن حــزب و شــکل گیری عراق 

جدیــد بــوده اســت. سیاســت حــزب بعــث در دوران ســلطه بــر عــراق به ویــژه بعــد از کودتــای 

ــوام و جــذب و اســتحالۀ آن هــا در درون فرهنــگ و قومیــت  ــر محــور همانندســازی اق 1968 ب

اعــراب ســنی بــا ســرکوب، نسل کشــی، جداســازی و اخــراج انجــام می شــد. مفــروض اساســی 

ایــن سیاســت توجه نداشــتن بــه تفاوت  هــا و تنوع هــای گروه   هــای اجتماعــی در راســتای ایجــاد 

هویــت ملــی منســجم وحاکمیــت اقلیــت ســنی بــود )Abdul Zahra, 2016: 41(. بــر ایــن 

اســاس، در قانــون اساســی دولــت بعــث تأکیــد شــده بــود عــراق »جمهــوری دموکراتیــک خلق« 

 .)Asadi,2013:12( اســت کــه در آن تمایزهــای فرهنگــی و قومــی و نــژادی جایگاهــی نــدارد

امــا در عمــل سیاســت   های قومــی و فرقه گرایانــه بعثــی به گونــه ای اجــرا شــد کــه فقــط بخشــی 

از اعــراب ســنی )تکریتــی هــا( از امتیازهــای خــاص برخــوردار شــدند.

 نتیجــۀ ایــن سیاســت ها، نارضایتــی گســتردۀ شــیعیان و درخواســت خودمختــاری فرهنگــی و 

سیاســی اقــوام به ویــژه کردهــا را در پــی داشــت؛ زیــرا اصلی تریــن ویژگــی جامعه شــناختی عــراق، 

بافــت متکثــر و وجــود گروه   هــای مختلــف اجتماعــی بــا گرایش   هــای فرهنگــی، قومــی و مذهبــی 

ــکارتر و  ــکلی آش ــد به ش ــراق جدی ــث و در دوران ع ــزب بع ــقوط ح ــس از س ــه پ ــود ک ــاوت ب متف
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بارزتــر نمایــان شــد. در چنیــن بســتری، برخــی از افــراد متنفــذ در گروه   هــای قومی فرقــه ای بیــش از 

آنکــه دورۀ جدیــد را فرصتــی بــرای ایجــاد فرهنــگ دموکراتیــک بداننــد، آن را فرصتــی بــرای کســب 

ــدرت  ــع ق ــی در توزی ــاد و بی عدالت ــه فس ــن زدن ب ــی و دام ــخصی و گروه ــت ش ــروت و موقعی ث

ــا افزایــش قــدرت و نفــوذ خــود در نظــام سیاســی جدیــد  در میــان جوامــع و گروه   هــای عراقــی ب

می داننــد و دنبال کــردن منافــع و اولویت   هــای کالن عراقــی ماننــد ایجــاد ثبــات و همــکاری میــان 

 .)Kasai,2017:92( ــرد ــرار می گی ــا ق ــدی آن  ه ــای بع ــا در اولویت   ه گروه  ه

ــتی  ــن سیاس ــا چنی ــنی ب ــای س ــین و عرب   ه ــت پیش ــدگان حکوم ــه بازمان ــی ک در حال

ــدن  ــل آزادش ــیعیان به دلی ــا و ش ــژه کرده ــر به وی ــای دیگ ــوام و گروه   ه ــد، اق ــت می کنن مخالف

ــار  ــتین ب ــرای نخس ــرا ب ــد، زی ــتقبال می کنن ــز از آن اس ــز از مرک ــای گری ــش نیروه ــش از پی بی

فرصــت حضــور در ســاختار جدیــد را پیــدا کردنــد )Abdul Zahra, 2016: 94(. نزدیکــی 

اکــراد و شــیعیان بــه حاکمیــت و مشــارکت آن هــا ســبب پایه ریــزی شــورای حکومتــی انتقالــی 

ــون اساســی  ــود کــه کار تدویــن قان متشــکل از 25 نفــر از شــخصیت   های مختلــف عراقــی ب

ــه کشــوری  ــد کــه در آن عــراق ب ــه عهــده گرفتن ــم )2005( ر ا ب ــون اساســی دائ موقــت و قان

پارلمانــی، تکثرگــرا و فــدرال تبدیــل شــد و پســت های محــوری سیاســی میــان کردهــا 

)ریاســت جمهوری(، شــیعیان )نخســت وزیر یــا ریاســت دولــت( و ســنی ها )ریاســت 

ــراق  ــه ع ــه ای جامع ــی و فرق ــۀ قوم ــای چندگان ــاب واقعیت   ه ــه بازت ــد ک ــیم ش ــان( تقس پارلم

 .)Abullah, Albadry, 2014: 1-2( بــوده اســت

ــن  ــد مهم تری ــراق جدی ــی در ع ــوام عراق ــا و اق ــاوت گروه  ه ــات متف ــت ها و مطالب درخواس

عامــل بنیان گــذاری شــالودۀ دموکراســی توافقــی در ایــن کشــور به عنــوان کشــوری نامتجانــس 

ــا  ــیدند ب ــراق کوش ــی ع ــران سیاس ــگان و رهب ــی، نخب ــن دموکراس ــود. در ای ــی ب و چندفرهنگ

ــا  ــی ب ــن راه حل ــرای یافت ــارت ب ــی لیپه ــی توافق ــۀ دموکراس ــاخص   های چهارگان ــام از ش اله

میان بــردن سیاســت   های  از  و  تفرقه ســاز  فرهنگــی  بــا عوامــل  مقابلــه  به  وســیلۀ  ثبــات 

ــران  ــی از رهب ــاد ائتالف ــت، ایج ــت و اقلی ــای اکثری ــر مبن ــات ب ــه انتخاب ــز از جمل رقابت آمی

ــای  ــبی به ج ــی تناس ــل نمایندگ ــت اص ــا کاربس ــرانجام ب ــف و س ــای مختل ــا و فرقه   ه گروه  ه

ــوع  ــظ تن ــا حف ــی ب ــتگی اجتماع ــه همبس ــتیابی ب ــور دس ــت به منظ ــت اکثری ــل حکوم اص

فرهنگــی گام بردارنــد. در ایــن زمینــه، آن هــا شــاخص  ها و عناصــر اصلــی دموکراســی توافقــی 

ــی  ــق نمایندگ ــده، ح ــای عم ــۀ گروه ه ــرای هم ــل ب ــوی متقاب ــق وت ــزرگ، ح ــالف ب ــد ائت مانن

 .)Asadi, 2013:201( ــد ــه کار گرفتن ــش را ب ــر بخ ــاری ه ــبی و خودمخت تناس



14
01

هار 
م، ب

ده
 یاز

ارۀ
شم

م، 
هار

ل چ
 سا

الم،
 اس

ان
جه

ی 
برد

کار
ن و 

یادی
ت بن

العا
مط

مۀ 
صلنا

 ف

103

6. تجربۀ عملی دموکراسی توافقی در عراق 
نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه دموکراســی توافقــی در عــراق در حــال اجراســت و اگرچــه در 

ــن  ــود آورد، ای ــبی به وج ــی نس ــاع سیاس ــات و اجم ــدی ثب ــا ح ــت ت ــته اس ــدت توانس ــن م ای

ــه همــراه داشــته اســت: مشــکالت را ب

الــف( حضــور معارضــان و نــه مخالفــان در حاکمیــت: از آنجــا کــه در دموکراســی توافقــی 

ــرای  ــدارد و الزم اســت ب ــق توســط یــک گــروه وجــود ن امــکان به دســت آوردن اکثریــت مطل

ــور  ــال حض ــن احتم ــند، بنابرای ــق برس ــه تواف ــی ب ــزاب اصل ــر، اح ــت مؤث ــه اکثری ــیدن ب رس

ــی متصــور اســت؛ موضوعــی کــه در ســال   های  معارضــان در رده   هــای قانون گــذاری و اجرای

ــی از  ــت و برخ ــده اس ــده ش ــور دی ــن کش ــی ای ــت سیاس ــراق و حاکمی ــان ع ــر در پارلم اخی

ــای  ــخصیت ها و جریان ه ــده اند. از ش ــل ش ــی تبدی ــان سیاس ــه مخالف ــا ب ــا و گروه  ه جریان  ه

سیاســی معــارض در دولت   هــای اخیــر  طــارق الهاشــمی،1 ایــاد عــالوی،2 نجــم الحربــی3 و 

ائتــالف العراقیــه4 هســتند.

ب( مخالفــت بــا نظــام پارلمانــی: برخــی از احــزاب و گروه  هــا در عــراق نظــام پارلمانــی را بــرای 

عــراق مناســب نمی داننــد و تــالش  می کننــد نظــام حکمرانــی بــه ریاســت جمهوری تغییر یابــد. برای 

نمونــه، قیــس الخزعلــی5 دبیــر کل جنبــش عصائب اهل حــق در ســال 2018 ایــن خواســته را مطرح 

کــرد و عبداالمیرالدبــی6 رهبــر فراکســیون صادقــون وابســته بــه عصائــب اهــل حــق در پارلمــان ایــن 

موضــوع را در ســال 2019 مطــرح و به دنبــال جمــع آوری امضــا بــود. آن هــا هــدف خــود را مخالفــت 

   .)Poorasmaili, 2919: 30( بــا نظــام پارلمانــی و ســهمیه بندی حزبــی بیــان کردنــد

ــت  ــی: کاربس ــام اجرای ــدی در نظ ــع آن کن ــت  ها و به تب ــن سیاس ــد تدوی ــدی در فراین ج( کن

نفــوذ احــزاب و گروه  هــا و رهبــران مذهبی قومــی و همچنیــن رقابــت بیــن جریان  هــا و 

ــداف  ــبرد اه ــیر پیش ــا در مس ــهم خواهی آن ه ــی و س ــت سیاس ــف در حاکمی ــای مختل جناح   ه

عــراق پیامدهــای سیاســی، افتصــادی و امنیتــی داشــته اســت. آن هــا مشــکالت حزبــی پارلمــان 

در جریــان تشــکیل کابینــه را بــه ضعــف دولــت نســبت داده و تأخیــر در معرفــی اعضــای دولت را 

1. Taregalhashemi
2. Ayadalavi
3. Najmolharbi
4. Etelaf Alargia
5. Gays Alkhaz Ali
6. Abdol Amir Aldabi
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ناشــی از ماهیــت دولــت  می داننــد. بــه قــول یاســر کووتــی1 پژوهشــگر عراقــی مشــکالت اجماع 

ــکار   ــی آش ــر و طوالن ــدی وقت گی ــروع فراین ــات و ش ــج انتخاب ــالم نتای ــض اع ــه مح ــق ب و تواف

ــرای  ــد »جســت وجوی روح«2ب ــک فراین ــرا مســتلزم مشــارکت همــۀ احــزاب در ی می شــود، زی

ــای  ــتن اعض ــن اجماع نداش ــد. همچنی ــرآورده کن ــارات را ب ــد انتظ ــه  می توان ــردی ک ــایی ف شناس

پارلمــان در معرفــی نخســت وزیر و تغییــرات متعــدد نخســت وزیران و حتــی برگــزاری انتخابــات 

زودرس از ایــن زاویــه قابــل بررســی اســت. انتخــاب مصطفــی الکاظمــی در 7 مــه 2020 یــک 

 Iraqi thouth, 2020:( مــورد اســت؛ نخســت وزیر اجماعــی کــه اساســأ حاصــل ســازش بــود

ــه  ــود ک ــده می ش ــم دی ــال 2021ه ــگام س ــات زودهن ــد از انتخاب ــی بع ــۀ طوالن ــن چرخ 4(. ای
ــد نشــده اســت.  ــه انتخــاب رئیس جمهــور و نخســت وزیر جدی ــون منجــر ب تاکن

7. تنوع فرهنگی اجتماعی لبنان و بازتاب آن در نظام سیاسی 
تنــوع و تکثــر اجتماعــی در جامعــۀ لبنــان از گذشــته وجــود داشــته اســت و ســاخت سیاســی آن 

از گذشــته   های دور بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت. ایــن کشــور کــه از اوایــل قرن شــانزدهم 

تــا جنــگ جهانــی اول جــزو قلمــروی امپراتــوری عثمانــی محســوب می شــد، بــا حضــور راهبان 

مســیحی مارونــی زمینــۀ ترویــج و تکثیــر دیگــر مذاهــب مســیحی فراهــم آمــد و پــس از آنکــه در 

ســال 1923 تحــت قیمومیــت فرانســه قــرار گرفــت بــه مــرور زمــان و به ویــژه از ســال 1932از 

ــۀ شــیعی، ســنی و  ــان ســه طایف ــدرت می ــی ق ــا یــک سرشــماری تقلب ــون طایفه گــری، ب راه قان

ــمیت یافتن  ــال رس ــون به دنب ــن قان ــد )Fawzi & Hashemi, 328(. ای ــیم ش ــیحی تقس مس

ــدگان گروه هــا و  ــی آن توســط نماین ــاق مل ــان در ســال 1943و امضــای میث کشــور مســتقل لبن

ــال حمایــت  ــه مارونی  هــا به دنب ــد داشــت کــه ن ــون تأکی ــن قان مذاهــب وضــع شــده اســت. ای

ــی.  ــی عرب ــه ملی گرای ــتن ب ــتار پیوس ــلمانان خواس ــه مس ــند و ن ــوی  ها باش ــا و فرانس غربی  ه

ــی  ــی و طایفه گرای ــاس فرقه گرای ــی و براس ــی و سیاس ــتم های مال ــان سیس ــرور زم ــه م ــه ب گرچ

گســترش و قــوام یافــت و ایــن نظــام لغــو نشــد، به گونــه ای حــذف یــا ضعــف تدریجــی برخــی 

اقــوام را بــه همــراه داشــت)Stoude,2019:64(. بنابــر اســناد معتبــر، در حــال حاضــر لبنــان 

بــا 18 طایفــه رســمی روبه روســت کــه ویژگــی مشــخص هــر کــدام مذهــب اســت. بــا وجــود 

1. Yaser kovoti 
2. Soul Searching

در اینجا ، کشور به مثابۀ جسم یا بدن و حاکمیت یا شخص حاکم به مثابۀ روح آن تلقی شده است و از جست وجوی فردی 
برای نخست وزیری به عنوان جست وجوی روح یاد شده است.
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اینکــه در ظاهــر قانــون اساســی لبنــان بنابــر قواعــد دموکراتیــک و به تقلید از فرانســه نوشــته شــده 

 همــۀ مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و ســاختار سیاســی و تقســیم قــدرت بــر پایــۀ 
ً
اســت، تقریبــا

  .)Shafahi, 2013:167( ــت ــده اس ــاده ش ــان نه ــی بنی ــی و قبیله گرای طایفه گرای

نکتــۀ بســیار بــا اهمیــت پیامدهــای منفــی و فســادآمیز نظــام طایفه گــری بــرای وضعیــت 

و ســاختار سیاســی لبنــان اســت. طوایــف و فرقه هــای متعــدد لبنانــی هرکــدام در پــی 

ــه  ــی ب ــزام چندان ــول الت ــور معم ــتند و به ط ــود هس ــی خ ــای درون ــائل و دغدغه   ه ــع، مس مناف

ــه  ــر آنک ــد، مگ ــان ندارن ــۀ لبن ــی جامع ــد یعن ــوی از کل واح ــوان عض ــود به عن ــدات خ تعه

منافــع حیاتی شــان در معــرض خطــر قــرار گیــرد و ایــن حاکــی از نقــص و کاســتی در تکویــن 

ــت  ــی و هوی ــتگی اجتماع ــر همبس ــان عنص ــه، لبن ــت. در نتیج ــازی اس ــد دولت ملت س فراین

ــتمر در  ــی مس ــی و سیاس ــی اجتماع ــی بی ثبات ــل اصل ــد عام ــی را بای ــدارد و فرقه گرای ــی ن مل

ایــن کشــور دانســت ) Saeedi, 2014: 184(.  از ایــن رو، تحلیــل شــهروند لبنانــی بــدون 

ــی  ــی و طایفه گرای ــت. فرقه گرای ــخت اس ــیار س ــی بس ــه ای و مذهب ــالت فرق ــن تمای درنظرگرفت

ــاس  ــر اس ــان ب ــت لبن ــه، پایتخ ــرای نمون ــت. ب ــکار اس ــز آش ــان نی ــهری لبن ــیم های ش در تقس

طایفه گرایــی شــکل گرفتــه اســت، چنانکــه بیــروت شــرقی و شــمالی، مسیحی نشــین، 

ــهر  ــیمای ش ــن س ــت. بنابرای ــین اس ــی شیعه نش ــروت جنوب ــین و بی ــی سنی نش ــروت غرب بی

ــل گوناگــون در مکان هــای مختلــف شــهر از نظــر  ــن طوایــف و قبای ــل قرارگرفت ــروت به دلی بی

ــاوت اســت. ــگ عمومــی متف معمــاری، تبلیغــات شــهری، ســبک زندگــی و فرهن

ــد  ــر می رس ــان به نظ ــۀ لبن ــود در جامع ــه ای موج ــی و فرق ــام طایفه گرای ــه نظ ــه ب ــا توج  ب

دولــت برخاســته از چنیــن جامعــه ای ضعیــف و ناپایــدار باشــد. دولــت ضعیــف، دولتی اســت 

ــی  ــر مبنای ــای آن هــا ب ــرد بق ــه اســت و راهب ــدرت شــکل گرفت ــوک ق ــد بل ــه در درون آن چن ک

ــدرت را  ــای ق ــد بلوک ه ــف نمی  توان ــت ضعی ــر، دول ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــتوار باش ــی اس غیرمدن

بــه خــود جــذب و وابســته کنــد. در چنیــن جامعــه ای، دولــت را بلوک   هــای قــدرت انتخــاب 

ــوی  ــار به س ــه اجب ــردارد و ب ــا گام ب ــع آن ه ــته  ها و مناف ــر خواس ــد مغای ــد و نمی توان می کنن

ــت  ــای دول ــی رود )Saeedi, 2014: 185(. ویژگی ه ــش م ــا پی ــته   های آن ه ــن خواس تأمی

ــی در  ــای سیاس ــس گروه ه ــب نامتجان ــت دارد. ترکی ــان مطابق ــت لبن ــرایط دول ــا ش ــف ب ضعی

جامعــۀ چندقومیتــی لبنــان ســبب نبــود امــکان شــکل گیری دولتــی مقتــدر و فراگیــر بــر مبنــای 

ــع یــک دولــت  ــه موق ــع شــکل گیری ب ــرا گروه هــای سیاســی مان دموکراســی شــده اســت، زی

ــد.  ــم  می کن ــی را فراه ــکاری مال ــاد و تبه ــۀ فس ــن روش زمین ــوند. همی ــدر می ش ــوی و مقت ق
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ایــن وضعیت ســبب شــده اســت کــه منافــع ملــی مفهــوم و مصــداق مختلف و نامشــخص 

پیــدا کنــد. همچنیــن رقابــت بــرای کســب ســهم بیشــتر از قــدرت موجــب ناامنــی و تنــش و 

ــت  ــرا حکوم ــود )Haghshenas,2011:28-34(. زی ــی ش ــگ داخل ــی جن ــی و حت بی ثبات

مرکــزی بــا دادن امتیــاز بــه یــک گــروه یــا فرقــه و ســلب امتیــاز از گــروه یــا فرقــۀ دیگــر ســبب 

ــن در کارزار  ــی و تعصــب  می شــود )Saeedi, 2014: 176(. بنابرای ایجــاد حــس انتقام جوی

ــرای بقــای سیاســی و  ــان و ضعــف قــدرت مرکــزی، هریــک از طوایــف ب نظــام طایفــه ای لبن

تحقــق اهــداف و منافــع خــود در پــی جلــب حمایــت یــک دولــت خارجــی هســتند و هیــچ 

یــک از آن هــا تحــت انقیــاد و حاکمیــت کامــل دولــت ملــی نیســتند و هرکــدام روابــط خارجــی 

ــا کشــور خارجــی طبیعــی به نظــر   ــاط مســتقیم ب ــن ارتب ــد و ای ــال  می کنن مســتقل خــود را دنب

ــم. ــدول 1 می بینی ــان  را در ج ــف لبن ــی از طوای ــای خارج ــت دولت ه ــد. حمای می رس

جدول1: طوایف لبنان و حامیان خارجی آن ها

دولت های حامی طوایف و فرقه های مذهبی

فرانسه-آمریکا مسیحیان

عربستان سعودی، مصر، رژیم صهیونیستی و آمریکا اهل تسنن

جمهوری اسالمی ایران
سوریه

شیعیان

 Source: Saeedi, 2014: 85

8. نظام طایفه گرایی لبنان و ائتالف های حزبی 
نظــام طایفه گرایــی در لبنان ســبب شــده اســت تعــدد و تکثــر احــزاب در جامعــۀ لبنان شــکل گیرد. 

ــده می شــود کــه ایــن طیف هــا  ــادی از احــزاب و گروه هــای سیاســی دی ــگاه کلــی طیــف زی در ن

بــا تــرور نخســت وزیر لبنــان در ســال 2005 تشــدید و ســپس بــه اوج خــود رســید، به گونــه ای کــه 

هــم اکنــون در لبنــان حــدود بیســت حــزب فعالیــت  می کننــد. احــزاب سیاســی لبنــان از قدیــم از 

نظــر مذهبــی بــه ســه گــروه شــیعی، ســنی و مســیحی تقســیم  می شــدند کــه بــا وجــود منازعــات 

ــود )1990-1989(  ــف ب ــان طای ــد و اوج آن پیم ــت  می یافتن ــی دس ــه توافق های ــمکش  ها ب و کش

کــه بــا میانجیگــری عربســتان و دولت هــای غربــی همــۀ آن هــا متعهــد شــدند از جنــگ داخلــی 

ــری  ــق حری ــان، رفی ــرور نخســت وزیر لبن ــال ت ــد )Ahmadi, 2016: 147-148(. به دنب بپرهیزن
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هریــک از گروه  هــا و احــزاب بــر اســاس ســهم بندی ناشــی از قانــون اساســی، فعالیــت سیاســی 

خــود را شــدت بخشــیدند کــه در نــوع خــود بی ســابقه بــود و بعدهــا ترکیــب جدیــدی از احــزاب 
شــکل گرفــت کــه تــا حــدی متفــاوت از ائتالف   هــای پیشــین بــود. در مجمــوع، مهم تریــن احــزاب 

سیاســی لبنــان از ابتــدا تاکنــون در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت. 

جدول 2: طوایف و احزاب سیاسی لبنان

رهبر احزاب شیعی

سید حسن نصراله
نبیه بری

حزب الله
جنبش امل

رهبر احزاب سنی1

سعد حریری
ابراهیم مصری
عبدالرحیم مراد

بالل شعبان
حسام قراقیره
تمام سالم

شیخ عبدالناصر جبری

جریان المستقبل
جماعت اسالمی لبنان

حزب اتحاد
جبش توحید اسالمی

جمعیت خیریۀ اسالمی
جمعیت اهداف خیریه

جنبش امت

رهبر احزاب مسیحی

میشل عون
امین جمیل
سمیرجعجع

سلیمان فرنجیه

جریان آزاد ملی
حزب کتائب
قوات لبنان

جریان المرده

مارونی ها

ولید جنبالط
طالل ارسالن

وئام وهاب
فیصل داود

ولید جنبالط
طالل ارسالن

وئام وهاب
فیصل داود

دروزی ها

Source: Author

1. برخی از این احزاب در واقع نتیجۀ جریانی محلی، محفلی و دوره ای هستندو برخی نیز قائم به شخص بوده یا با هدف خاصی 
مانند امور خیریه ایجاد شدند و گفتن عنوان حزب به همۀ این ها محل تردید است که در اینجا با اغماض و تسامح صورت گرفت. 
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 بعدهــا، احــزاب لبنانــی در دو ائتــالف آرایــش جدیــدی بــه خــود گرفتنــد کــه اولــی معــروف 

بــه ائتــالف 8 مــارس بــه رهبــری حزب اللــه و بــا مشــارکت جنبــش امــل )شــیعی(، جریــان آزاد 

)مســیحی( و حــزب المــرده )مســیحی( و دومــی موســوم بــه ائتــالف 14 مــارس شــامل حــزب 

المســقبل )ســنی( و حــزب کتائــب )مســیحی( و قــوات البنانیه )مســیحی(  می شــود.

جدول 3: ائتالف های جدید حزبی در لبنان

8مارس14مارس

جریان المستقبل )سنی( به رهبری سعد حریری
ــن  ــید حس ــری س ــه رهب ــیعه( ب ــه )ش ــزب الل ح

ــه نصرالل

ــن  ــری امی ــه رهب ــیحی( ب ــه )مس ــب البنانی ــزب کتائ ح
ــل جمای

جنبش امل )شیعه( به رهبری نبیه بری

ــمیر  ــری س ــه رهب ــیحی( ب ــه )مس ــوات البنانی ــزب ق ح
ــع جعج

جریان آزاد )مسیحی( به رهبری میشل عون

حــزب بلــوک ملــی لبنــان )مســیحی( بــه رهبــری 
اده کارلــوس 

ــلیمان  ــری س ــه رهب ــیحی( ب ــرده )مس ــزب الم ح
ــه فرنجی

Source: Author

ــان  ــالمی لبن ــت اس ــالح مقاوم ــع س ــا خل ــان ب ــارس همچن ــالف 8 م ــان ائت ــن می در ای

ــد. ــد  می کن کی ــرئیل تأ ــا اس ــه ب ــوریه و مقابل ــت از س ــر حمای ــف و ب مخال

9. تجربۀ عملی دموکراسی توافقی در لبنان
ــی  ــه دموکراس ــت. آزادی ب ــی نیس ــت و دموکراس ــا عقالنی ــت، ام ــوع و آزادی هس ــان تن در لبن

مربــوط اســت، امــا بــا آن یکــی نیســت. ممکــن اســت برخــی دولت  هــا و جوامــع آزاد باشــند، 

ــه علــت ســاختار نظــام  ــان هــم ب ــر لبن ولــی دموکراتیــک نباشــند. »در جامعــۀ متنــوع و متکث

ــود  ــی وج ــبه دموکراس ــی ش ــای دموکراس ــا به ج ــود دارد، ام ــی، آزادی وج ــه ای و مذهب طایف

ــا همــان دموکراســی توافقــی اســت کــه  ــن شــبه دموکراســی ی دارد« )alkawthar tv.ir(. ای

محتــوای دموکراتیــک آن به شــدت تضعیــف شــده اســت و بیشــتر شــکل و قالــب آن به جــای 

ــه فســاد و بی ثباتــی بلندمــدت  ــز ب ــه دولت هایــی ضعیــف و ناکارآمــد و نی ــده و همــواره ب مان

منجــر شــده اســت. برخــی اعتقــاد دارنــد اگــر جامعــۀ متنــوع و متکثــر لبنــان، اصــول عقالنیت 

ــۀ  ــر پای ــود را ب ــت خ ــالش کند هوی ــود و ت ــا از آن دور ش ــرد ی ــی را نپذی ــی حقیق و دموکراس

http://www.alkawthar
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نــژاد یــا طایفــه یــا مذهــب تعریــف کنــد راه تعــارض و نــزاع خشــونت بار را بــاز کــرده اســت. 

لبنــان، مصیبــت چنیــن تعــارض و نزاع هایــی را بــه ترتیــب در دورۀ جنگ   هــای داخلــی 

 Ahmadi,( ــت ــده اس ــم دی ــه چش ــت ویکم ب ــرن بیس ــت ق ــۀ نخس )1975- 1990( و ده

137-136 :2016(. اکنــون نیــز در نبــود دولــت و خــأ قــدرت، شــرایط بــرای تکــرار نزاع  هــا 
ــت. ــاده اس ــی آم ــه ای و مذهب ــونت   های گروهی، طایف و خش

ــق  ــون ح ــی همچ ــهروندان حقوق ــان  ها و ش ــه انس ــی ب ــت و دموکراس ــه عقالنی ــا ک از آنج

ــن  ــق بنیادی ــی و ح ــت خصوص ــق مالکی ــون، ح ــت قان ــردی، حاکمی ــتقالل ف ــاب و اس انتخ

ــان، آزادی  ــم و بی ــق آزادی قل ــد ح ــوق مانن ــر حق ــد و از دیگ ــت  می ده ــأن و منزل ــظ ش حف

اجتماعــات و تظاهــرات مســالمت آمیز، آزادی عقیــده، حــق رأی، حــق شــرکت در حکومــت و 

ــاز  ــر آن، حــق برابــری در مقابــل قانــون و حــق تنوع حفاظــت  می کنــد، بنابرایــن نی نظــارت ب

مبــرم جامعــۀ امــروز لبنــان اســت و  می توانــد موجــب تشــکیل دولــت و افزایــش اقتــدار آن و 

رشــد اقتصــادی و توســعۀ فرهنگــی شــود. الزمــۀ دســتیابی بــه ایــن مــوارد، تغییــر جهان بینــی 

گاهــی مــردم و نیــز  و آمــوزش و ترویــج فرهنــگ سیاســی مدنــی و افزایــش ســطح و کیفیــت آ

اصــالح ســاختار قانــون اساســی و بازنگــری اساســی در نظــام طایفــه ای ایــن کشــور اســت.

10. مقایسۀ دموکراسی توافقی در عراق و لبنان
اولیــن اصــل در دموکراســی توافقــی، تفاهــم یــا توافــق در مــورد ســاختار سیاســی و تشــکیل 

دولــت اســت. بدیــن معنــا کــه رهبــران و نخبــگان سیاســی و اجتماعــی دربــارۀ تشــکیل دولــت 

ــت  ــورت اس ــن ص ــراق بدی ــوع در ع ــن موض ــند. ای ــاع  می رس ــی اجم ــی به نوع ــام سیاس و نظ

ــی سیاســی ریاســت جمهوری،  ــام اصل ــون نانوشــته و فقــط توافقــی ســه مق ــاس قان ــه براس ک

ــنی  ها  ــیعیان و س ــراد، ش ــروه اک ــه گ ــن س ــب بی ــه ترتی ــس ب ــس مجل ــت وزیری و رئی نخس

ــق  ــاق نانوشــته ملــی )1943( تواف ــر اســاس نوعــی میث ــز ب ــان نی تقســیم شــده اســت. در لبن

شــده اســت کــه ایــن ســه پســت بیــن ســه گــروه مســیحیان مارونــی و اهــل ســنت و شــیعیان 

تقســیم شــود. ایــن شــاخص در هــر دو کشــور مشــترک و بســیار بــه هــم شــباهت دارنــد. بــا 

ــن  ــرا ای ــدارد، زی ــی ن ــاق چندان ــون اساســی هــر دو کشــور انطب ــا قان ــن، توافق هــا ب وجــود ای

ــعار  ــرف و ش ــد ح ــتر در ح ــت و بیش ــده اس ــور نیام ــردو کش ــی ه ــون اساس ــا در قان توافق ه

ــال نداشــته اســت  ــت شــهروندان را به دنب ــی نشــان داده اســت کــه رضای ــۀ عمل ــوده و تجرب ب

ــه  ــدام ب ــی اق ــی و سیاس ــای تاریخ ــب ضرورت ه ــر حس ــع ب ــن جوام ــد  ای ــر  می رس و به نظ
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ــک  ــوری دموکراتی ــا جمه ــوری ی ــد جمه ــی مانن ــد و درج اصطالحات ــت کرده ان ــکیل دول تش

ــود  ــای موج ــع و واقعیت ه ــن جوام ــی ای ــت چندفرهنگ ــا ذات و هوی ــی ب ــون اساس در قان

ــدارد.  ــی ن هم خوان

در بنــد ج مقدمــۀ قانــون اساســی لبنــان، ایــن کشــور را جمهــوری دموکراتیــک و پارلمانــی 

ــیعیان و  ــک، ش ــس، کاتولی ــی، ارتدک ــیحیان مارون ــۀ مس ــن جامع ــا در ای ــد، ام ــی می کن معرف

ــد کــرده و در ســال های  کی ــر قومیــت و مذهــب خــود تأ ــۀ خــود ب اهــل ســنت هرکــدام به نوب

اخیــر حتــی بعــد از پیمــان طایــف )1990( نیــز بــا وجــود تعدیــل در قانــون اساســی و نظــام 

ــن، گرچــه  ــد. همچنی ــد دارن کی ــش تأ ــه ای خوی ــر خواســته   های گروهــی و فرق ســهمیه بندی ب

ــق شــکل گرفته  ــر تواف ســهم شــیعیان ریاســت پارلمــان و ســنی  ها نخســت وزیری اســت، بناب

ــت عــددی مســیحیان ارتدکــس در درون طوایــف مســیحی بیشــتر اســت، پــس  چــون اکثری

متصدیــان پســت   های معاونــت پارلمــان و معاونــت نخســت وزیری از ایــن طایفــه )مســیحیان 

ــدرن و  ــب م ــر قال ــه ای اجتناب ناپذی ــه به گون ــت ک ــوند و اینجاس ــاب  می ش ــس( انتخ ارتدک

ــر  می شــود. ــی ســنتی و غیردموکراتیــک پ ــا محتوای دموکراتیــک ب

جدول 4: توزیع قدرت سیاسی در عراق و لبنان

یررئیس جمهورنوع دموکراسیکشور  تعداد نمایندگانرئیس مجلسنخست وز

329سنیشیعهکردتوافقی- آمریکاییعراق

128شیعهسنیمارونی)مسیحی(توافقی- فرانسویلبنان

Source: Author

ــی  ــت. در حال ــده اس ــی ش ــات قوم ــأ مناقش ــر منش ــکلی دیگ ــراق به ش ــوع در ع ــن موض ای

ــود،  ــی می ش ــراق معرف ــوری ع ــوان جمه ــور به عن ــن کش ــی ای ــون اساس ــادۀ قان ــن م ــه در اولی ک

گنجانــدن ایــن عنــوان ســبب گفت وگوهــای متعــددی شــده اســت. در اینجــا، شــیعیان بــر اصــل 

ملی گرایــی عراقــی تأکیــد دارنــد و کردهــا بــر فدراتیوبــودن کشــور و ســنی   های عــرب نیــز بــر 

ــاخص   های  ــۀ ش ــن، مقایس ــود ای ــا وج ــد. ب ــرار دارن ــی اص ــی عرب ــراق و ملی گرای ــودن ع عربی ب

چهارگانــۀ الگــوی دموکراســی توافقــی در دو کشــور لبنــان و عــراق بــه ایــن شــرح اســت: 

شــاخص اول دموکراســی توافقــی، ائتــالف پارلمانــی اســت کــه نقــش مهمــی در انتخــاب 

ــون  ــاخص در قان ــن ش ــی دارد. ای ــن پارلمان ــب قوانی ــت وزیر و تصوی ــور، نخس رئیس جمه
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اساســی عــراق شــامل ائتــالف پیــروز در انتخابــات نمی شــود، بلکــه منظــور ائتالفــی اســت 

کــه بعــد از تشــکیل پارلمــان شــکل می گیــرد و هیــچ حــزب یــا گروهــی حتــی اگــر اکثریــت 

ــت  ــرد و الزم اس ــش بب ــود را پی ــت های خ ــد سیاس ــیعیان( نمی توان ــل ش ــد )مث ــته باش را داش

ــی در  ــالف پارلمان ــش ائت ــد. نق ــکیل دهن ــالف تش ــو ائت ــد و هم س ــای متح ــر گروه ه ــا  دیگ ب

ــان  ــف پارلم ــی از وظای ــت. یک ــراق اس ــاوت از ع ــدی متف ــا ح ــان ت ــی لبن ــی توافق دموکراس

ــاب  ــازوکار انتخ ــا س ــت، ام ــه نخست وزیراس ــاد ب ــور و رأی اعتم ــاب رئیس جمه ــان انتخ لبن

مقامــات سیاســی و تصویــب قوانیــن بــر مبنــای توافق هــای اولیــه یعنــی دادن نقــش برجســته 

ــد  ــت. رون ــان اس ــس پارلم ــت وزیر و رئی ــه نخس ــدی ب ــل بع ــور و در مراح ــه رئیس جمه ب

ــر حاکــی  ــژه در ســال   های اخی ــر به وی ــرن اخی ــم ق تکاملــی پارلمان   هــای هــر دو کشــور در نی

از افزایــش تعــداد نماینــدگان و تــا حــدی تأثیرگــذاری پارلمــان در معــادالت سیاســی هــر دوی 

آن هاســت. به طــوری کــه تعــداد اعضــای پارلمــان عــراق از 235 نفــر در ســال بــه 329نفــر 

ــان در ســال   های  ــه اســت. در حالــی کــه اعضــای پارلمــان لبن در ســال 20018 افزایــش یافت

اخیــر )1990( به ویــژه بعــد از پیمــان طائــف بنابــر جــدول 5 افزایــش قابــل مالحظــه ای یافتــه 

 .)Ahmadi, 193: 149( ــت اس

جدول 5: روند افزایش تعداد نمایندگان پارلمان لبنان در سال های 1990 تا 1996

افزایش اعضای پارلمان و تصمیم های مهم سال

از 99 به 108 نفر 1990

108به 128 نفر 1992

افزایش مدت زمان ریاست جمهوری به 6سال 1995

اصالح قانون انتخابات 1996

Source: Author

ــالۀ  ــار س ــی چه ــان دوران نمایندگ ــراق و لبن ــان ع ــر دو پارلم ــباهت   های ه ــر ش از دیگ

ــی  ــارکت سیاس ــگان و مش ــردش نخب ــی از گ ــی حاک ــان دورۀ نمایندگ ــدت زم ــت. م آن هاس

ــی  ــی توافق ــاخص دموکراس ــن ش ــت. دومی ــود اس ــی خ ــت سیاس ــن سرنوش ــردم در تعیی م

ــر و گســترده تر اســت.  ــان بارزت ــا لبن ــاری اســت. ایــن اصــل در عــراق در مقایســه ب خودمخت

در قانــون اساســی عــراق موضــوع خودمختــاری و فدرالیســم بــه رســمیت شــناخته شــده اســت 
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ــتان  ــر اس ــون، ه ــن قان ــر ای ــود. بناب ــراق می ش ــق ع ــر مناط ــتان و دیگ ــم کردس ــامل اقلی و ش

ایــن اختیــار را دارد کــه یــک واحــد فــدرال تشــکیل دهــد و به تبــع آن مجلــس مقننــۀ داخلــی 

ــن،  داشــته باشــند کــه اعضــای آن  به طــور مســتقیم از ســوی مــردم انتخــاب شــوند. همچنی

ــرطی  ــه ش ــند، ب ــته باش ــی داش ــس اجرای ــه و رئی ــوۀ مجری ــد از ق ــار می توانن ــق خودمخت مناط

کــه اختیــارات آن بــا مقــررات کشــور در تعــارض نباشــد. امــا ایــن شــاخص در لبنــان بــه ایــن 

شــکل درآمــده اســت کــه نظــام سیاســی لبنــان در امــور داخلــی فرقــه ای و روابــط اجتماعــی 

گروه  هــا مداخلــه نمی کنــد و ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا نوعــی خودمختــاری محــدود را 

ــه رســمیت بشناســد. بــرای اقــوام و مذاهــب ب

ســومین شــاخص دموکراســی توافقــی حــق وتــوی اقلیــت یــا متقابــل اســت کــه در عــراق 

ــل  ــده و قب ــی آم ــون اساس ــول 112 و 116 و 118 قان ــوده و در اص ــذاران ب ــه قانون گ ــورد توج م

ــن  ــرای ای ــیوۀ اج ــت. ش ــده اس ــد ش ــراق تأیی ــی ع ــون اساس ــب قان ــی تصوی از آن در همه پرس

ــری  ــی بازنگ ــورد همه پرس ــۀ آن در م ــک نمون ــود: ی ــده می ش ــف دی ــکال مختل ــه اش ــل ب اص

قانــون اساســی اســت کــه اگــر ایــن قانــون بــا مخالفــت دوســوم شــرکت کنندگان ســه اســتان 

از 18 اســتان عــراق مواجــه شــود، اجرایــی نخواهــد بــود. البتــه در ایــن دو دهــه هرگــز در عمــل 

ــن  ــت. همچنی ــز اس ــی تأمل برانگی ــل قانون ــک اص ــوان ی ــی به عن ــت، ول ــده اس ــه نش این گون

ــم در  ــوب فدرالیس ــی و چارچ ــول فدرال ــا اص ــزی ب ــت مرک ــات دول ــی مصوب ــه برخ چنانچ

Shams ol-( تعــارض باشــد امــکان جــرح و تعدیــل بــه نفــع حکومــت فدرالــی وجــود دارد

Dini & Mortazavi, 2021: 154(.  موضــوع وتــوی متقابــل در لبنــان تــا حــدی از اواخــر 
دهــۀ 1960 مطــرح شــد. ایــن مســئله به ویــژه در رابطــه بــا نبــود نظــارت مطلــق نظــام سیاســی 

ــا خــرده فرهنگ هــای ویــژۀ خــود در  از ســوی یــک گــروه و نیــز وجــود فرقه   هــای گوناگــون ب

جامعــۀ لبنــان قابــل توجــه بــوده اســت. همچنیــن »مشــروعیت نظــام« و مؤثربــودن نخبــگان 

 .)Ahmadi, 1376: 137( به عنــوان یکــی از شــرایط دموکراســی توافقــی موفــق بــوده اســت

نمونــه ای از توجــه بــه حــق وتــوی اقلیــت، دســتیابی گروه   هــای اقلیــت 8 مــارس بعــد از توافــق 

ــور  ــوان رئیس جمه ــلیمان به عن ــل س ــاب میش ــبب انتخ ــه س ــت ک ــال 2008 اس ــه در س دوح

بعــد از 18 مــاه بالتکلیفــی در لبنــان بــود کــه توجــه بــه رأی اقلیــت را آشــکار می ســازد.

چهارمیــن شــاخص دموکراســی توافقــی، رأی گیــری تناســبی اســت. در عــراق رأی گیــری 

ــدگان  ــداد نماین ــه تع ــود. در نتیج ــخص می ش ــتان مش ــوم و اس ــر ق ــت ه ــبت جمعی ــه نس ب

گروه  هــا و اســتان  ها انتخــاب می شــوند.  به طــوری کــه بــرای 250 کرســی نمایندگــی، 
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ــری  ــی  ها رأی گی ــۀ کرس ــرای بقی ــتان( و ب ــر اس ــهم ه ــود )س ــزار می ش ــتانی برگ ــات اس انتخاب

ــی  ــی نمایندگ ــه کرس ــتانی ب ــچ اس ــه در هی ــت هایی ک ــا فهرس ــود ت ــام  می ش ــری انج سراس

 .)Esfahani & kiani, 2013( دســت نیافته انــد بتواننــد در مجلــس نماینــده داشــته باشــند

امــا ایــن شــاخص در لبنــان بدیــن صــورت اســت کــه در پارلمــان بــه نســبت جمعیــت از همــۀ 

اقــوام و گروه هــا نماینــده یــا نمایندگانــی حضــور دارنــد و بــا اجــرای قانــون تعدیل شــده ناشــی 

از پیمــان طائــف در ســال 1990 و تقســیم تعــداد نماینــدگان پارلمــان بــه نســبت مســاوی بیــن 

ــت وزیر و  ــور و نخس ــاب رئیس جمه ــبت در انتخ ــن نس ــدی ای ــا ح ــلمانان ت ــیحیان و مس مس

تصویــب قوانیــن مجلــس رعایــت شــده اســت. 

جدول 6: وضعیت شاخص های دموکراسی توافقی در دو کشور عراق و لبنان

نمایندگی تناسبی حق وتو
خودمختاری 
)فدرالیسم(

ائتالف پارلمانی کشور

رسمی قانونی رسمی قانونی رسمی قانونی خیلی تأثیرگذار عراق

تا حدودی رسمی غیررسمی غیررسمی
تا حدودی 

تأثیرگذار
لبنان

Source: Author

11. نتیجه 
ــی در دو  ــی توافق ــاخص   های دموکراس ــۀ ش ــا مقایس ــده و ب ــث مطرح ش ــه مباح ــه ب ــا توج ب

ــور  ــن دو کش ــی در ای ــن دموکراس ــای ای ــه پایه   ه ــت ک ــوان گف ــان  می ت ــراق و لبن ــور ع کش

ــا  ــالل ی ــی و اخت ــاهد بی ثبات ــی ش ــر از گاه ــبب ه ــن س ــه همی ــت. ب ــکننده اس ــرزان و ش ل

حتــی نابســامانی در ســطح حاکمیــت ملــی آن هــا هســتیم. ولــی بــا وجــود ایــن، در ایــن نــوع 

ــالب  ــورش، انق ــای ش ــالمت آمیز به ج ــات مس ــام اصالح ــرای انج ــیر هایی ب ــی مس دموکراس

ــت  ــی از هیئ ــی بخش های ــا جابه جای ــر ی ــکان تغیی ــه ام ــود دارد ک ــکال وج ــوالت رادی ــا تح ی

ــای  ــد از اعتراض ه ــه بع ــور ک ــد. همان ط ــن می کن ــتری ممک ــهولت بیش ــا س ــه را ب حاکم

مردمــی و تظاهــرات خیابانــی گســترده در عــراق در ســال 2020 دولــت تکنوکــرات مصطفــی 

الکاظمــی متشــکل از 14 وزارتخانــه بــا انتصــاب نماینــدگان احــزاب سیاســی در پســت های 
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ــتی  ــور را از بن بس ــرا و کش ــی را اج ــی توافق ــری از دموکراس ــدودی عناص ــا ح ــی، ت ــم دولت مه

ــی  ــی در پ ــز مردم ــای اعتراض آمی ــس از تجمع ه ــان پ ــا در لبن ــرد ی ــارج ک ــه خ ــج ماه پن

ــت  ــد و توانس ــت وزیری ش ــمت نخس ــده دار س ــاب عه ــن دی ــری، حس ــعد حری ــتعفای س اس

ــت آورد. ــش را به دس ــه و متحدان ــزب الل ــت ح حمای

به ســبب  هــم  و  آن  انعطاف پذیــری  ظرفیــت  به دلیــل  هــم  توافقــی  دموکراســی 

ــرای  ــی ب ــاد فرصت های ــکان ایج ــان ام ــراق و لبن ــی ع ــاختار اجتماع ــودن س چندفرهنگی ب

ــادی  ــت اقتص ــی و عاملی ــرا در کارزار سیاس ــاالن غیرفرقه گ ــی فع ــگری سیاس ــش کنش افزای

به نفــع بخــش خصوصــی را فراهــم کــرده اســت. همچنیــن در ایــن دموکراســی زمینــۀ گــردش 

نخبــگان و تغییــرات نســلی بــا کناررفتــن شــهروندان مســن و از نظــر سیاســی ســنتی تر و ورود 

نســل های جدیــد بــا ارزش هــای سیاســی جدیــد فراهــم اســت. امــا بافــت ســنتی پررنــگ و 

غلبــۀ فرهنــگ قبیلــه ای و طایفه گــری در ایــن دو کشــور و نبــود جامعــۀ مدنــی در آن هــا و نیــز 

کنتــرل به نســبت شــدید دولــت در ســازمان های مــردم نهــاد ســبب باالرفتــن هزینــۀ فعالیــت 

ــور  ــن دو کش ــی در ای ــای اعتراض ــروز جنبش ه ــود. ب ــد می ش ــل   های جدی ــرای نس ــی ب سیاس

کــه از ســوی نســلی از جوانــان خواهــان تغییــرات رادیــکال در نظــام سیاســی صــورت گرفــت 

نشــانگر شــکاف روزافــزون میــان نخبــگان سیاســی و مــردم اســت. بــا وجــود ایــن، بــا ارتقــای 

گاهــی و دانــش عمومــی مــردم، تقویــت تشــکل   های مردم نهــاد و ســامان یافتن  ســطح آ

جامعــۀ مدنــی می تــوان پیش بینــی کــرد کــه در آینــده ایــن کشــورها دموکراســی توافقــی کمتــر 

ــردن  ــه فراموش ک ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــود. البت ــر ش ــی و فراگی ــتر مردم ــه و بیش نخبه گرایان

چنان کــه  باشــد.  طوالنی مــدت  و  زمان بــر  می توانــد  پیشــین  رژیم هــای  ارزش هــای 

نوســتالوژی صــدام حســین در میــان برخــی معترضــان امــروزی در عــراق تأمل برانگیــز اســت 

یــا در لبنــان معترضــان زیــادی نســبت بــه نظــام کنونــی ابــراز ناامیــدی می کننــد و همچنــان 

ــتند.  ــود هس ــی خ ــم اجتماعی دین ــط زعی ــش توس ــی خوی ــا بازنمای ــی ی ــان بازیاب خواه

ــور  ــن دو کش ــراروی ای ــه ف ــت ک ــده ای اس ــیر پیچی ــانگر مس ــل نش ــن عوام ــوع ای مجم

بــرای رســیدن بــه دموکراســی و ثبــات سیاســی پایــدار قــرار دارد. از ســویی، عواملــی هســتند 

کــه می تواننــد تضعیــف و کم رنگ شــدن هویــت ملــی و تشــدید فرقه گرایــی و تعمیــق 

ــه  ــهروندان ب ــی ش ــا دسترس ــن ب ــند. همچنی ــته باش ــی داش ــی را در پ ــکاف های اجتماع ش

ــدوار  ــوان امی ــئولیت پذیر می ت ــد و مس ــهروندانی توانمن ــت ش ــت و تربی ــا کیفی ــای ب آموزش ه

بــه شــکل گیری ســاختار جامعــۀ مدنــی و دربرگیــری آن بــه هویت  هــا و واقعیت   هــای 
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ــوام  ــۀ ظرفــی اســت کــه ق ــی، دموکراســی توافقــی به مثاب ــه بیان ــود. ب قومی مذهبــی متفــاوت ب

ــر  ــۀ آن دارد. اگ ــروف و درونمای ــه مظ ــتگی ب ــی آن بس ــدی و کارآی ــز کارآم ــتحکام و نی و اس

ــعه یافتگی  ــداری و توس ــبب پای ــد س ــه باش ــی و ملی گرایان ــی مدن ــگ سیاس ــروف آن فرهن مظ

ــری  ــه ای و طایفه گ ــگ قبیل ــه ای فرهن ــر گون ــی ب ــوای آن مبتن ــر محت ــس، اگ ــود. برعک می ش

باشــد، مســتعد فســاد و بی ثباتــی سیاســی و بــروز خشــونت و درگیــری خواهــد بــود، 

چنانکــه در ایــن ســال ها در عــراق و لبنــان مشــهود اســت. نتیجــه اینکــه دموکراســی توافقــی 

ــرآورده ســازد کــه بســتر نهــادی و شــرایط  ــل انتظــار را ب ــج مثبــت و قاب ــد نتای ــی می توان زمان

ــا آن در درون جامعــه مهیــا باشــد، زمانــی کــه به نظــر می رســد  فرهنگی اجتماعــی متناســب ب

ــرا نرســیده اســت. ــان ف ــرای عــراق و لبن ــوز ب هن
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