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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

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 selfconfidence 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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چکیده
دموکراســی توافقــی بیــش از نیــم قــرن در لبنــان و نزدیــک بــه دو دهــه در عـراق اجرایــی شــده
اســت .بــا توجــه بــه نارســاییهای مربــوط بــه فراینــد دولتملتســازی ،ایــن پرســش مطــرح
اســت کــه رونــد تاریخیاجتماعــی شــکلگیری نظامهــای سیاســی لبنــان و ع ـراق بــر مبنــای
الگــوی دموکراســی توافقــی چگونــه اســت و در ایــن رونــد ،ایــن دو نظــام چــه شــباهتها و
تفاوتهایــی داشــتهاند؟ در پاســخ ایــن فرضیــه مطــرح میشــود کــه دموکراســی توافقــی
گزین ـهای اســت از نظــر نهادیسیاســی بــا ایجــاد بســتر مناســب ب ـرای مشــارکت گروههــای
متکثــر قومــی ،دینــی و زبانــی قابلیــت تحقــق امنیــت و ثبــات نســبی را دارد ،امــا بافــت
قبیلــهای و گرایشهــای ســنتی فرقهگرایانــۀ ایــن کشــورها و تــداوم شــکافهای اجتماعــی
از جملــه چالشهــای مؤثــر در شــکنندگی ایــن دموکراســی اســت .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده
از رهیافــت نهادگرایــی و روش مقایس ـهای در بررســی موضــوع ،بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه
بــا توجــه بــه چندفرهنگیبــودن ایــن دو کشــور و تنــوع شــکافهای اجتماعــی در آنهــا،
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دموکراســی توافقــی گزینــۀ بهنســبت مناســبی ب ـرای مشــارکت سیاســی گروههــای گوناگــون
در تصمیمگیریهــای دو کشــور اســت و توانســته در ایــن ســالها بهویــژه در لبنــان بــه
شــیوۀ شــبه پارلمانــی و در عـراق بــا تمرکزبخشــیدن بــه پارلمــان ،ثباتــی نســبی ،امــا شــکننده
بهوجــود آورد .فرهنــگ ســنتی و عشــیرهای حاکــم بــر ایــن دو کشــور ،مشــکل هویــت ملــی،
موانــع فرهنگــی ایجــاد جامعــۀ مدنــی و ســازمانهای مــردم نهــاد و کاســتیهای درونــی،
ایــن نــوع دموکراســی را در عمــل بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت و بهشــکل ظرفــی مــدرن،
امــا بــا مظروفــی ســنتی و غیردموکراتیــک درآمــده اســت.
کلیدواژهها:جوامعچندفرهنگی،دموکراسیتوافقی،طایف هگری،عراق،لبنان،نظامسیاسی،نهادگرایی.
 .1مقدمه
از مناسـبترین شــیوههای دسـتیابی بــه ثبــات سیاســی در جوامــع چندفرهنگــی ماننــد لبنــان و
عـراق نظریــۀ دموکراســی توافقــی اســت کــه بــه آن «شــیوۀ تقســیم یــا تســهیم قــدرت» میگویند.
در ایــن نــوع دموکراســی بــا بهرهگیــری از اصــول چهارگانــۀ ائتــاف پارلمانــی ،خودمختــاری،
حــق وتــو و نمایندگــی تناســبی تــاش میشــود بــا ســهیمکردن اقشــار و گروههــای گوناگــون در
قــدرت ،ثبــات سیاســی در کشــور ایجــاد و گــردش نخبــگان در تصمیمگیریهــا تســهیل شــود.
دو کشــور ع ـراق و لبنــان در منطقــۀ خاورمیانــه و در مرکــز جهــان اســام ویژگیهــای خــاص و
متمایــز و نیــز از اشــتراکهای فراوانــی دارنــد کــه آنهــا را از دیگــر کشــورهای منطقــه متفــاوت
میســازد .تنوعــات قومــی ،زبانــی ،مذهبــی و فرهنگــی همـراه بــا جمعیــت قابــل توجه مســلمان
(تشــیع و تســنن) و همچنیــن شــکلگیری نــوع خــاص نظــام سیاســی برگرفتــه از دموکراســی
توافقــی در ایــن کشــورها بــا مداخلــۀ نیــروی خارجــی از عواملــی هســتند کــه ایــن دو کشــور را
ا ز دیگــر جوامــع متمایــز کــرده اســت و موجــب بــروز اشــتراکهایی میــان آنهــا شــده اســت.
لبنــان از ســه گــروه بــزرگ جمعیتــی شــیعیان ،اهــل تســنن و مســیحیان مارونــی تشــکیل شــده
اســت .عـراق هــم شــامل ســه گــروه عمــدۀ جمعیتــی شــیعیان ،اهــل تســنن و اکـراد اســت .بافت
موزاییکــی هــر دو جامعــه ســبب شــکلگیری جامعـهای بهنســبت نامتجانــس و ناهمگــون شــده
اســت کــه زیرمجموعــۀ قانــون اساســی و در قالــب ارکان نظــام سیاســی تقســیم شــده بیــن آنهــا
تجلــی و قــوام یافتــه اســت (.)Shafahi,2013:167
موزاییکیبــودن ســاختار اجتماعــی هــر دو جامعــه و وجــود اشــکاالتی در حاکمیــت سیاســی آن
دو ســبب شــده اســت تــا در دورههایــی از تاریــخ ،حاکمیــت در اختیــار یــک قــوم یــا گــروه اجتماعــی
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خــاص ق ـرار بگیــرد و مطالبــات دیگــر گروههــای اجتماعــی و مذهبــی و قومــی معلــق شــود یــا
بهطــور کامــل تحقــق نیابــد ( .)Moradzade and Others:2015:133قـرارداد ســایکس – پیکــو
کــه منطقــۀ خاورمیانــه را بــه دو منطقــۀ نفــوذ و تحت قیمومیت انگلیس و فرانســه تقســیم کــرد (دولت
عـراق زیــر نفــوذ انگلســتان ،ســوریه و لبنــان تحــت قیمومیــت فرانســه) هــم نتوانســت حــس همدلی
الزم را میــان اعـراب ســاکن ایــن مناطــق ایجــاد کنــد .همچنیــن الگــوی دموکراســی لیبرالــی مبتنی بر
حقــوق فــردی اروپایــی کــه تــاش شــد در رویــۀ دولتملتســازی ایــن منطقــه در نظــر گرفتــه شــود
بــه دالیــل گوناگــون از جملــه ناســازگاری با بســترهای ســنتی فرهنگــی و فرهنــگ قبیلهای کشــورهای
منطقــه بجایــی نرســید .بنابرایــن دولتهایــی کــه در عـراق و لبنــان پــس از فروپاشــی عثمانــی روی
کار آمدنــد ،دولتهــای غیراصیــل و ناکاملــی بودنــد کــه رونــد گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه و فراینــد
دولتملتســازی را بهشــکلی ناموفــق طــی کردهانــد .در حالــی کــه بــرای اروپاییــان مــرز بیــن
«خــود» و «دیگــری» بــا مفهــوم ملــت محقــق میشــد ،ب ـرای اع ـراب مفاهیمــی چــون مذهــب،
قومیــت و قبیلــه همچنــان مهــم بــوده و هســت (.)Heine Bush, 2019: 271
بهطــور کلــی ،نبــود دولتهــای برآمــده از ارادۀ ســاکنان ســرزمی نهای عربــی خاورمیانــه و
رونــد نادرســت و نارســای دولتملتســازی در کشــورهای منطقــه چــه در قالــب قراردادهــای
اســتعماری و چــه بــر اســاس تقلیــد نابهنــگام و ناســجنیده از فراینــد دولتملتســازی در غــرب
کــه نمــود آن توســط حــزب بعــث در عــراق یــا احــزاب و ائتالفهــای حزبــی و سیاســی در
لبنــان مشــهود اســت ،شــرایطی را بهوجــود آورد کــه بیشــتر از نیــم قــرن ،بیثباتــی و تزلــزل
نظامهــای سیاســی ایــن کشــورها را بهدنبــال داشــته اســت .بــا ایــن مقدمــه ،ضــرورت نگاهــی
علمــی بــه تحــوالت سیاســی هــر دو جامعــه و مقایســۀ نهادهای سیاســی آنهــا از بعــد اجتماعی
و فرهنگــی موضوعــی قابــل مالحظــه اســت .از ایــنرو ،در ایــن مقالــه میکوشــیم بهطــور
مشــخص بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه رونــد تاریخیاجتماعــی شــکلگیری نظامهــای
سیاســی لبنــان و ع ـراق بــر مبنــای الگــوی دموکراســی توافقــی چگونــه اســت و در ایــن رونــد،
ایــن دو نظــام چــه شــباهتها و تفاوتهایــی داشــت هاند؟ در ایــن مقالــه قانــون اساســی هــر
دو کشــور و درونمایههــای حقوقــی و بهویــژه نهادهــای حکومتــی آنهــا و تنوعــات فرهنگــی و
اجتماعــی موجــود در بســتر تاریخــی آن دو مبنــای تحلیــل خواهــد بــود.
 .2پیشینۀ پژوهش
الزبیــدی و همــکاران ( )1395در کتــاب «عـراق در جسـتوجوی آینــده» در توصیــف چهــار
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دهــه تحــوالت عـراق و پیشبینــی آینــده بــر ایــن موضــوع تأکیــد میکننــد کــه از عوامــل مهــم
بیثباتــی و شــکنندگی دموکراســی در عــراق ناکامــی و شکســت طــرح دولتملتســازی
و جامعهســازی اســت و از دموکراســی کنونــی عــراق بهعنــوان دموکراســی نامتحــد یــاد
میکننــد کــه ســاخته و پرداختــۀ عــراق در قلــب خاورمیانــه اســت .بــه ایــن موضــوع در
مقالــۀ مشــترک احمــد بخشــی و همــکاران ( )1399بــا عنــوان «فراینــد دولتملتســازی
و نقــش آن در شــکلگیری بح ـران لبنــان» نیــز اشــاره شــده اســت .آنهــا میگوینــد عامــل
مهــم در پیدایــش و تشــدید بح ـران لبنــان ناتوانــی دولــت و ناکارآمــدی دموکراســی توافقــی
اســت .اشــتراک نظــر نویســندگان مربــوط بــه ع ـراق و لبنــان در موضوعهــای فراینــد ناقــص
دولتملتســازی ،وجــود بافــت قومــی و طایفــهای و شــکافهای مذهبــی و وارداتیبــودن
دموکراســی توافقــی اســت .بــا ایــن حــال ،کمتــر نویســندهای نظــام سیاســی ع ـراق و لبنــان و
کاربســت دموکراســی توافقــی و مشــکالت و چالشهــای آن را در ایــن دو کشــور مقایســه
کــرده اســت و ایــن خــأ ســبب نــگارش ایــن مقالــه شــده اســت.
 .3چارچوب نظری
بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع ایــن مقالــه ،همزمــان از رهیافــت نهادگرایــی و روش مقایس ـهای
بــه روایــت مــارش و اســتوکر بـرای مطالعــۀ نهادهــای نظامهــای سیاســی عـراق و لبنــان اســتفاده
ت اســت» و «مطالعــۀ
میکنیــم« .رهیافــت نهــادی یکــی از ســتونهای اساســی رشــتۀ سیاس ـ 
نهادهــای سیاســی نقشــی اصلــی در هویــت رشــتۀ علــوم سیاســی دارد» و «علــوم سیاســی
بهعنــوان رشــتهای مطالعاتــی مج ـزا و مســتقل» ا ز دیگــر رشــتهها «نوعــی تمایــل ب ـرای تأکیــد
بــر مطالعــۀ ترتیبــات رســمی و قانونی ایجــاد کــرده اســت» (Marsh, David Stoker, 2014:
 .)85روش مقایسـهای نیــز از روشهــای دیرینــه در علــوم سیاســی اســت کــه ارســطو از آن بـرای
مقایســۀ دولتشــهرهای گوناگــون یونــان و هــرودوت بـرای مقایســۀ جهــان یونانــی و غیریونانــی
و بعدهــا توکویــل ب ـرای مقایســۀ دموکراســی در آمریــکا و فرانســه اســتفاده میکننــد .بــه هــر
حــال از روش مقایســهای ،در مطالعــۀ جوامــع ،نظامهــا و خــط مشــیهای سیاســی اســتفاده
میشــود و از ســه جهــت اهمیــت ویــژهای دارد :افزایــش آگاهــی از کشــورهای مختلــف،
بازداشــتن از تعمیمهــای بیجــا و عبرتآمــوزی از تجربههــای دیگــران (.)Harsij, 2002: 9
در اینجــا بــا ترکیبــی از هــر دو راهبــرد موجــود در روش مقایسـهای اســتفاده میکنیــم :از راهبــرد
«بســیار مشــابه» بـرای بررســی شــباهتهای ایــن دو کشــور و از رهبــرد «بســیار متفــاوت» بـرای
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مالحظــۀ تفاوتهــای آنهــا (.)Marsh & Stoker, 2014: 292
نهادگرایــی همچنیــن رهیافتــی تحلیلــی اســت ) (Steinmo, 2008: 6کــه توجـــه مـــا
را بـــه تحلیـــل روشــمند نقــش متغیرهــای نهــادی در پدیدههــای سیاســی جلــب میکنــد.
در تعریـــفی ســاده و كلــی ،نهــاد قاعــدهای اســت كــه در زمینـ�ه و رونــدی تاریخــی نهادینــه
شــده باشــد .نهادینهشــدن فراینــدی اســـت كـــه از مج ـرای آن ،قواعــد و هنجارهــای خــاص
بهگونـهای رواج مییابنـــد كـــه كـــنش مطـــابق آنهــا مـــورد پذیــرش و تخطی از آنهــا موجب
محرومیـ�ت میشـ�ود .اینــ رویههاــ و قواع��د در فراین�ـد نهادینـهشـ��دن مش��روعیت مییابنــد
و بــر ســر آنهــا اجمــاع صــورت میگیــرد )« .(Lane, &Ersson, 2000: 3رهیافــت
نهــادی موضــوع مطالعــهای اســت کــه قواعــد ،رویههــا و ســازمانهای رســمی حکومــت
را دربــر میگیــرد» ( .)Marsh & Stoker, 2014: 91میخواهیــم بــا اســتفاده از ایــن
رهیافــت و روش مقایس ـهای نهادهــای دو نظــام سیاســی ع ـراق و لبنــان را بررســی کنیــم تــا
ضمــن تحلیلــی آسیبشناســانه از اج ـرای دموکراســی توافقــی در ایــن دو کشــور ،شــباهتها
و تفاوتهــای آنهــا نمایــان شــود .ایــن بررســی در بســتر تاریخــی دو کشــور و بــا توجــه
بــه تحــوالت اجتماعــی و وضعیــت فرهنگــی آنهــا و براســاس قانــون اساســی آنهــا انجــام
میشــود .بــه بیانــی ،از آنجــا کــه نهادهــای سیاســی ماننــد جزایــری مرجانــی هســتند کــه
بــدون طرحــی آگاهانــه ســاخته شــدهاند و بــا یکدیگــر رشــد میکننــد ،رهیافــت تاریخــی
امــری ضــروری اســت ( .)sait, 1938, 49هرمــن فاینــر کــه شــاید بتــوان او را پیشــگام
رهیافــت نهــادی نامیــد ،قانــون اساســی را بهعنــوان «ظــام نهادهــای سیاســی بنیادیــن تعریـف
میکنــد» ( .)Finer, 1932: 181البتــه در اینجــا در کنــار از نهادگرایــی کالســیک و تأکیــد
بــر دیــدگاه دولتمحــور از نهادگرایــی جدیــد بــا تمرکــز بــر جامعهمحــوری و زمینهگرایــی و
تاریــخ و نظریــۀ سیاســی اســتفاده میشــود (.)Marsh & Stoker, 2014: 99

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
رأی جلوگیــری میشــود و حقــوق اساســی و آزادیهــای بنیادیــن همــۀ شــهروندان از جملــه
اقلیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی بــه رســمیت شــناخته میشــود .همچنیــن بــه حــق تعییــن
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سرنوشــت و برابــری سیاســی توجــه میشــود ( .)Dahl, 2005: 58-76بنابرایــن میتــوان
بــه انــواع دموکراســی اولویــت و اهمیــت ویــژهای داد و بــا فــرض تأمیــن آزادیهــای فــردی،
فضیلــت مدنــی و برابــری سیاســی ناشــی از حاکمیــت نظامهــای دموکراتیــک ،دموکراســی را
بــه انواعــی چــون لیبـرال دموکراســی ،سوســیال دموکراســی (دموکراســی اجتماعی) و دموکراســی
مشــارکتی تقســیم کــرد ( .)Bashirieh, 2003: 417همچنیــن بــر حســب اینکــه آیــا اســاس
دموکراســی حکومــت اکثریــت یــا حکومــت قانــون اســت ،نــوع دموکراســی تغییـ ر میکنــد .نــوع
دیگــری از تقســیمبندی دموکراســی وجــود دارد کــه بــه مشــارکت و نقــش مــردم در سیاســت
(مســتقیم یــا غیرمســتقیم) توجــه دارد کــه شــامل دموکراســی مســتقیم و دموکراســی غیرمســتقیم
(مبتنــی بــر نمایندگــی ) میشــود .در ایــن میــان گون ـهای دیگــر از دموکراســی وجــود دارد کــه
ی 1میگوینــد کــه بــه دموکراســی صنفــی و دموکراســی صنعتــی
بــه آن دموکراســی اجتماعــ 
تقســی م میشــود کــه بــر حســب اینکــه آیــا اســاس دموکراســی ،نمایندگــی مــردم از حوزههــای
جغرافیایــی یــا از گروهبندیهــای قومــی و مذهبــی باشــد انــواع آن نیــز متفــاوت خواهــد بــود.
رابــرت دال پیششــرط کاربســت دموکراســی در جامعــه و رقابتهــای انتخاباتــی را
«امنیــت دوجانبــه» میدانــد کــه در آن بازنــدۀ انتخابــات حــق ادامــۀ حیــات سیاســی خــود را
بـرای مرحلــۀ بعــدی انتخابــات حفـظ میکنــد و برنــدۀ انتخابــات هــم خــود را مالــک دولــت
و مجلــس نمیدانــد ،بلکــه امانــتداری دولــت یــا مجلــس را تــا زمــان انتخابــات بعــدی
عهــدهدار میشــود .در نتیجــه ،بحــث دموکراســی اکثریتــی یــا حاکمیــت اکثریــت در جامعــه
مطــرح نیســت ،بلکــه تــاش میشــود بــا ایجــاد مهندســی سیاســی و نظریــۀ تقســیم قــدرت
در قالــب دموکراســی توافقــی بهگونــهای ویــژه حاکمیــت همــگان تدبیــر و تأمیــن شــود.
مهندســی سیاســی یعنــی قوانیــن بــازی سیاســی بهگون ـهای طراح ـی میشــود کــه میان ـهروی
را در مقــوالت تفرقهانگیــز قومــی نهادینــه ســازد ،تمایــات ویرانگــر را محــدود و بــر نیــروی
گریــز از مرکــز برآمــده از سیاســتهای قومــی مســلط شــود ( .)Di Sisk, 2000: 79ایــن
دموکراســی ،بــا تکیــه بــر اصــل توافــق و تفاهــم بهجــای مخالفــت و بــا تأکیــد بــر دربرگیــری
همــگان بهجــای اقلیتمحــوری یــا اکثریتمحــوری از دیگــر انــواع دموکراســیها متمایــز
میشــود .بــه بیــان دیگــر ،ایــن نــوع دموکراســی میخواهــد پایههــای حکومــت را در
باالتریــن ســطح ممکــن توســعه دهــد تــا اکثریــت ممکــن را در ســاختار حکومــت ســهیم
کنــد .از ســوی دیگــر از اکتفــا بــه اکثریــت محــض نیــز جلوگیــری کنــد (Liphart, 1958:
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 .)8-15شــیوۀ ایــن حکمرانــی هــم ب ـرای سراســر کشــور و هــم ب ـرای بخــش یــا بخشهایــی
از کشــور کــه مناقشــات مرکــز -پیرامونــی در آنهــا وجــود دارد ،اجرایــی اســت .از میــان انــواع
دموکراســی ،آنچــه مــورد نظــر ایــن مقالــه اســت و در عــراق و لبنــان حاکــم اســت همیــن
دموکراســی توافقــی اســت کــه در ادامــه بررس ـی میکنیــم.
دموکراســی توافقــی کــه بــه آن «دموکراســی اجماعــی» یــا «دموکراســی چندقومــی» نیــز گفتــه
میشــود ،نظامــی سیاســی اســت کــه در آن چنــد گــروه قومــی ،مذهبــی و زبانــی توافـ ق میکننــد
هریــک بهگونــهای ویــژه در قــدرت سیاســی ســهیم و در تصمیمگیریهــای سیاســی مشــارکت
داشــته باشــند .ایــن نظریــه بهعنــوان چالشــی نظــری در برابــر تمایــل روزافــزون پژوهشــگران علــوم
سیاســی غــرب (بهویــژه آمریــکا) بــه نظریــۀ نوســازی و تقســیمبندی نظامهــای سیاســی جهــان
و حرکــت اجتنابناپذیــر 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 فرقـهای و قومــی امکانپذیـ ر میدانســت کــه چهــار ویژگــی اصلــی داشــت .1 :مشــارکت
نماینــدگان گروههــای قومــی عمــده در فراینــد تصمیمگیــری؛ بهطــوری کــه رهبـران همــۀ اقــوام و
گروههــای اجتماعــی ضمــن مشــارکت در انتخابــات بهدنبــال تکمیــل پیوندهــای سیاســی در مرکــز
هســتند و بــا انعطافپذیــری هویــت قومــی از طــرد و نفــی دیگــری پرهیــز و از انتقــاد بــه اکثریــت
ب میکننــد؛  .2برخــورداری گروههــا از میزانــی از خودمختــاری داخلــی؛ بدیــن
محــض اجتنــا 
صــورت کــه گروههــا و اقــوام همزمــان بــا اســتقرار در زیرچتــر دولــت مرکــزی و پرهیــز از هــر
نــوع تجزیهطلبــی ،در حــوزۀ ســرزمینی میـزان قابــل توجهــی از آزادی و خودگردانــی و خودکفایــی
ت میآورنــد؛  .3توزیــع قــدرت بــه تناســب اهمیــت گروههــا و برخــاف سیســتمهای
را بهدس ـ 
اکثریتگــرا نوعــی عدالــت را بیــن گروههــا و اقــوام بهوجــود آورده و مانــع دیکتاتــوری فــردی
ت میشــود؛  .4قــدرت وتــو بــرای گروههــای اقلیــت تــا بتواننــد بــا تصمیــم
و اســتبداد اکثریــ 
اکثریــت مخالفــت و مانــع تجمــع و تســلط اکثریــت در پارلمــان و نظــام تصمیمگیــری شــوند (Di
 .)Sisk, 2000: 114ایــن شــاخصهای در کنــار هــم دموکراســی توافقــی را شــک ل میدهنــد کــه
عنصــر اصلــی آن مشــارکت نماینــدگان گروههــای قومــی در ادارۀ حکومــت و بهویــژه تصمیمگیــری
اجرایــی اســت کــه اشــکال ســازمانی مختلفــی دارد .یکــی از اشــکال رایج تشــکیل دولــت ،ائتالف
بــزرگ پارلمانــی اســت کــه براســاس آن نماینــدگان گروههــای مختلــف قومــی و مذهبــی عمــده
پارلمــان و هیئــت دولــت بهگونــهای انتخــاب میشــوند کــه پســتهای مهــم میــان گروههــای
قومیمذهبــی مختلــف توزیــع شــود .البتــه ایــن شــیوۀ توزیــع قــدرت میــان گروههــای قومــی در
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نظامهــای پارلمانــی آســانتر اســت تــا در نظامهــای ریاســتی کــه چرایــی و چگونگــی آن در ادامــه
مباحــث مقالــه روشــن خواهــد شــد.
گفتنــی اســت دموکراســی توافقــی هــم در کشــورهای کانــادا ،ســوئیس و مالــزی حاکــم
اســت کــه زمینــۀ توســعه و ثبــات آنهــا را فراهــم آورده اســت و هــم در کشــورهای لبنــان و
ع ـراق کــه بــا وجــود داشــتن مزایــا و محاســن قابــل توجهــی بــا چالشهــای جــدی و فســاد
و بیثباتــی سیاســی نیــز مواجــه اســت .همچنــان کــه در بعــدی میبینیــم تحقــق برخــی
شــاخصهای دموکراســی توافقــی در ع ـراق و لبنــان بهدلیــل نبــود تحمــل و انعطافناپذیــری
گروههــا نســبت بــه یکدیگــر و ضعــف میــزان آگاهــی شــهروندان و نهادینهنشــدن فرهنــگ
مدنــی و هویــت ملــی بــا مشــکالتی روبهروســت .بــه همیــن ســبب ،تــداوم ثبــات و امنیــت
نســبی ایــن دو کشــور پایــداری و اســتحکام الزم را نــدارد.
 .5تنوع فرهنگیاجتماعی عراق و بازتاب آن در نظام سیاسی
تعــدد گروههــای قومیفرقــهای در عــراق بــه حــدی اســت کــه ســبب چینــش متنــوع و
گوناگونــی از اقــوام و مذاهــب در ایــن کشــور شــده اســت .در ایــن میــان ،نقــش دولتهــای
غربــی در تفــرق و تکثــر آنهــا و ایجــاد هویتــی جدیــد و تشــدید بحــران هویتــی بیتأثیــر
نبــوده اســت .بــاری بــوزان اعتقــاد دارد عــراق را بایــد کشــوری چندملیتــی متشــکل از
گروههــای قومــی و فرقــهای بدانیــم کــه قبــل از تأســیس دولــت ،در آن ملتــی منســجم
و یکپارچــه شــکل نگرفتــه اســت ( .)Buzan, 2008: 643جمعیــت عــراق در زمــان
ُ
اســتقالل ( )1932شــامل  21درصــد ســنی 14 ،درصــد کــرد و  57درصــد شــیعه و  8درصــد
غیرمســلمان شــامل یهودیــان و مســیحیان آشــوری بــود ،بهطــوری کــه هیــچ یــک از اقــوام
عراقــی موقعیتــی فراقومــی نداشــتند و همــۀ گروههــا بهویــژه کردهــا و شــیعیان بــه طوایــف و
کنفدراســیونهای قبیل ـهای متعــددی تقســیم میشــدند ( .)Asadi,2013:11امــا بــه مــرور
زمــان و بــا تشــکیل نظــام جمهــوری در عــراق ( )1958تــا ســقوط حــزب بعــث ()2003
الگــوی پانعربیســم و تســلط ســنیهای عــرب بــر حاکمیــت سیاســی در عـراق ســبب تشــدید
شــکافهای فرق ـهای میــان اع ـراب عراقــی بــه دو گــروه شــیعه و ســنی ( 60بــه 35درصــد)
و عــرب و کــرد (75درصــد بــه  25درصــد) شــده اســت کــه هرکــدام در جغرافیــای خاصــی
از کشــور ع ـراق اســتقرار یافتهانــد .بهطــوری کــه بخــش زیــادی از جمعیــت جنــوب ع ـراق
تــا مرکــز را شــیعیان تشــکیل میدهنــد ،جمعیــت مرکــز و غــرب ع ـراق را عربهــای ســنی
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و جمعیــت شــمال و شــمال شــرق را کردهــای ســنی تشــکیل میدهنــد .ترکیــب جمعیتــی
متنــوع و پراکندگــی آن در مناطــق مختلــف عــراق ،بهطــور بالقــوه احتمــال وقــوع تنــش و
ناامنــی بهویــژه در ایــام انتخابــات را دوچنــدان میکنــد .بــا ایــن حــال ،نظــام سیاســی عـراق را
هرگــز نمیتــوان جــدای از بافــت فرهنگــی و اجتماعــی آن در نظــر گرفــت .ایــن نکتــه گرچــه
در دیگــر جوامــع نیــز مصــداق مییابــد ،در جامعــۀ عـراق موضوعیــت و حساســیت بیشــتری
دارد؛ زیـرا درهمتنیدگــی 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
و اقتــدار حــزب بعــث درع ـراق جدیــد آشــکارا دیــده میشــود.
نیروهــای اجتماعــی مجموعــۀ طبقــات و گروههایــی هســتند کــه بــر روی نظــام سیاســی و
زندگــی سیاســی بــه معنــای کلــی آن تأثیــر میگذارنــد و ممکــن اســت بــه شــیوهای مســتقیم
قــدرت سیاســی را در دســت بگیرنــد یا بــه شــیوههای مختلف اعمــال نفــوذ کننــد (Bashirieh,
 .)2003: 107از ایــن منظــر ،بهتــر میتــوان نقــش نیروهــا و گروههــای اجتماعــی را در نظــام
سیاســی عـراق بررســی کــرد .تنــوع اقــوام ،مذاهــب و گروههــا در عـراق بــا مداخلــۀ دولتهــای
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 شــکلگیری عراق
جدیــد بــوده اســت .سیاســت حــزب بعــث در دوران ســلطه بــر ع ـراق بهویــژه بعــد از کودتــای
 1968بــر محــور همانندســازی اقــوام و جــذب و اســتحالۀ آنهــا در درون فرهنــگ و قومیــت
اعـراب ســنی بــا ســرکوب ،نسلکشــی ،جداســازی و اخـراج انجــام میشــد .مفــروض اساســی
ایــن سیاســت توجهنداشــتن بــه تفاوتهــا و تنوعهــای گروههــای اجتماعــی در راســتای ایجــاد
هویــت ملــی منســجم وحاکمیــت اقلیــت ســنی بــود ( .)Abdul Zahra, 2016: 41بــر ایــن
اســاس ،در قانــون اساســی دولــت بعــث تأکیــد شــده بــود عـراق «جمهــوری دموکراتیــک خلق»
اســت کــه در آن تمایزهــای فرهنگــی و قومــی و نـژادی جایگاهــی نــدارد (.)Asadi,2013:12
امــا در عمــل سیاســتهای قومــی و فرقهگرایانــه بعثــی بهگون ـهای اج ـرا شــد کــه فقــط بخشــی
از اعـراب ســنی (تکریتــی هــا) از امتیازهــای خــاص برخــوردار شــدند.
نتیجــۀ ایــن سیاسـتها ،نارضایتــی گســتردۀ شــیعیان و درخواســت خودمختــاری فرهنگــی و
سیاســی اقــوام بهویــژه کردهــا را در پــی داشــت؛ زیـرا اصلیتریــن ویژگــی جامعهشــناختی عـراق،
بافــت متکثــر و وجــود گروههــای مختلــف اجتماعــی بــا گرایشهــای فرهنگــی ،قومــی و مذهبــی
متفــاوت بــود کــه پــس از ســقوط حــزب بعــث و در دوران ع ـراق جدیــد بهشــکلی آشــکارتر و
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بارزتــر نمایــان شــد .در چنیــن بســتری ،برخــی از افـراد متنفــذ در گروههــای قومیفرقـهای بیــش از
آنکــه دورۀ جدیــد را فرصتــی بـرای ایجــاد فرهنــگ دموکراتیــک بداننــد ،آن را فرصتــی بـرای کســب
ثــروت و موقعیــت شــخصی و گروهــی و دامــنزدن بــه فســاد و بیعدالتــی در توزیــع قــدرت
در میــان جوامــع و گروههــای عراقــی بــا افزایــش قــدرت و نفــوذ خــود در نظــام سیاســی جدیــد
میداننــد و دنبالکــردن منافــع و اولویتهــای کالن عراقــی ماننــد ایجــاد ثبــات و همــکاری میــان
گروههــا در اولویتهــای بعــدی آنهــا قــرار میگیــرد (.)Kasai,2017:92
در حالــی کــه بازمانــدگان حکومــت پیشــین و عربهــای ســنی بــا چنیــن سیاســتی
مخالفــت میکننــد ،اقــوام و گروههــای دیگــر بهویــژه کردهــا و شــیعیان بهدلیــل آزادشــدن
بیــش از پیــش نیروهــای گریــز از مرکــز از آن اســتقبال میکننــد ،زیــرا بــرای نخســتین بــار
فرصــت حضــور در ســاختار جدیــد را پیــدا کردنــد ( .)Abdul Zahra, 2016: 94نزدیکــی
اکـراد و شــیعیان بــه حاکمیــت و مشــارکت آنهــا ســبب پایهریــزی شــورای حکومتــی انتقالــی
متشــکل از  25نفــر از شــخصیتهای مختلــف عراقــی بــود کــه کار تدویــن قانــون اساســی
موقــت و قانــون اساســی دائــم ( )2005ر ا بــه عهــده گرفتنــد کــه در آن ع ـراق بــه کشــوری
پارلمانــی ،تکثرگــرا و فــدرال تبدیــل شــد و پســتهای محــوری سیاســی میــان کردهــا
(ریاســتجمهوری) ،شــیعیان (نخســتوزیر یــا ریاســت دولــت) و ســنیها (ریاســت
پارلمــان) تقســیم شــد کــه بازتــاب واقعیتهــای چندگانــۀ قومــی و فرقــهای جامعــه عــراق
بــوده اســت (.)Abullah, Albadry, 2014: 1-2
درخواس ـتها و مطالبــات متفــاوت گروههــا و اقــوام عراقــی در ع ـراق جدیــد مهمتریــن
عامــل بنیانگــذاری شــالودۀ دموکراســی توافقــی در ایــن کشــور بهعنــوان کشــوری نامتجانــس
و چندفرهنگــی بــود .در ایــن دموکراســی ،نخبــگان و رهبــران سیاســی عــراق کوشــیدند بــا
الهــام از شــاخصهای چهارگانــۀ دموکراســی توافقــی لیپهــارت بــرای یافتــن راه حلــی بــا
ثبــات بهوســیلۀ مقابلــه بــا عوامــل فرهنگــی تفرقهســاز و از میانبــردن سیاســتهای
رقابتآمیــز از جملــه انتخابــات بــر مبنــای اکثریــت و اقلیــت ،ایجــاد ائتالفــی از رهبــران
گروههــا و فرقههــای مختلــف و ســرانجام بــا کاربســت اصــل نمایندگــی تناســبی بهجــای
اصــل حکومــت اکثریــت بهمنظــور دســتیابی بــه همبســتگی اجتماعــی بــا حفــظ تنــوع
فرهنگــی گام بردارنــد .در ایــن زمینــه ،آنهــا شــاخصها و عناصــر اصلــی دموکراســی توافقــی
ماننــد ائتــاف بــزرگ ،حــق وتــوی متقابــل ب ـرای همــۀ گروههــای عمــده ،حــق نمایندگــی
تناســبی و خودمختــاری هــر بخــش را بــهکار گرفتنــد (.)Asadi, 2013:201
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نزدیــک بــه دو دهــه اســت کــه دموکراســی توافقــی در ع ـراق در حــال اجراســت و اگرچــه در
ایــن مــدت توانســته اســت تــا حــدی ثبــات و اجمــاع سیاســی نســبی بهوجــود آورد ،ایــن
مشــکالت را بــه هم ـراه داشــته اســت:
الــف) حضــور معارضــان و نــه مخالفــان در حاکمیــت :از آنجــا کــه در دموکراســی توافقــی
امــکان بهدس ـتآوردن اکثریــت مطلــق توســط یــک گــروه وجــود نــدارد و الزم اســت ب ـرای
رســیدن بــه اکثریــت مؤثــر ،احــزاب اصلــی بــه توافــق برســند ،بنابرایــن احتمــال حضــور
معارضــان در ردههــای قانونگــذاری و اجرایــی متصــور اســت؛ موضوعــی کــه در ســالهای
اخیــر در پارلمــان عــراق و حاکمیــت سیاســی ایــن کشــور دیــده شــده اســت و برخــی از
جریانهــا و گروههــا بــه مخالفــان سیاســی تبدیــل شــدهاند .از شــخصیتها و جریانهــای
سیاســی معــارض در دولتهــای اخی ـر طــارق الهاشــمی 1،ایــاد عــاوی 2،نجــم الحربــی 3و
ائتــاف العراقیــه 4هســتند.
ب) مخالفــت بــا نظــام پارلمانــی :برخــی از احـزاب و گروههــا در عـراق نظــام پارلمانــی را بـرای
ش میکننــد نظــام حکمرانــی بــه ریاسـتجمهوری تغییر یابــد .برای
عـراق مناســب نمیداننــد و تــا 
نمونــه ،قیــس الخزعلــی 5دبیــر کل جنبــش عصائب اهل حــق در ســال  2018ایــن خواســته را مطرح
کــرد و عبداالمیرالدبــی 6رهبــر فراکســیون صادقــون وابســته بــه عصائــب اهــل حــق در پارلمــان ایــن
موضــوع را در ســال  2019مطــرح و بهدنبــال جمـعآوری امضــا بــود .آنهــا هــدف خــود را مخالفــت
بــا نظــام پارلمانــی و ســهمیهبندی حزبــی بیــان کردنــد (.)Poorasmaili, 2919: 30
ج) کنــدی در فراینــد تدویــن سیاس ـتها و بهتبــع آن کنــدی در نظــام اجرایــی :کاربســت
نفــوذ احــزاب و گروههــا و رهبــران مذهبیقومــی و همچنیــن رقابــت بیــن جریانهــا و
جناحهــای مختلــف در حاکمیــت سیاســی و ســهمخواهی آنهــا در مســیر پیشــبرد اهــداف
عـراق پیامدهــای سیاســی ،افتصــادی و امنیتــی داشــته اســت .آنهــا 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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ت میداننــد .بــه قــول یاســر کووتــی 1پژوهشــگر عراقــی مشــکالت اجماع
ناشــی از ماهیــت دولـ 
و توافــق بــه محــض اعــام نتایــج انتخابــات و شــروع فراینــدی وقتگیــر و طوالنــی آشــکار
میشــود ،زی ـرا مســتلزم مشــارکت همــۀ اح ـزاب در یــک فراینــد «جس ـتوجوی روح»2ب ـرای
شناســایی فــردی ک ـ ه میتوانــد انتظــارات را بــرآورده کنــد .همچنیــن اجماعنداشــتن اعضــای
پارلمــان در معرفــی نخسـتوزیر و تغییـرات متعــدد نخسـتوزیران و حتــی برگـزاری انتخابــات
زودرس از ایــن زاویــه قابــل بررســی اســت .انتخــاب مصطفــی الکاظمــی در  7مـه 2020یــک
مــورد اســت؛ نخسـتوزیر اجماعــی کــه اساســأ حاصــل ســازش بــود (Iraqi thouth, 2020:
 .)4ایــن چرخــۀ طوالنــی بعــد از انتخابــات زودهنــگام ســال 2021هــم دیــده میشــود کــه
تاکنــون منجــر بــه انتخــاب رئیسجمهــور و نخس ـتوزیر جدیــد نشــده اســت.
 .7تنوع فرهنگیاجتماعی لبنان و بازتاب آن در نظام سیاسی
تنــوع و تکثــر اجتماعــی در جامعــۀ لبنــان از گذشــته وجــود داشــته اســت و ســاخت سیاســی آن
از گذشــتههای دور بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت .ایــن کشــور کــه از اوایــل قرن شــانزدهم
تــا جنــگ جهانــی اول جــزو قلمــروی امپراتــوری عثمانــی محســوب میشــد ،بــا حضــور راهبان
مســیحی مارونــی زمینــۀ ترویــج و تکثیــر دیگــر مذاهــب مســیحی فراهــم آمــد و پــس از آنکــه در
ســال  1923تحــت قیمومیــت فرانســه ق ـرار گرفــت بــه مــرور زمــان و بهویــژه از ســال 1932از
راه قانــون طایفهگــری ،بــا یــک سرشــماری تقلبــی قــدرت میــان ســه طایفــۀ شــیعی ،ســنی و
مســیحی تقســیم شــد ( .)Fawzi & Hashemi, 328ایــن قانــون بهدنبــال رســمیتیافتن
کشــور مســتقل لبنــان در ســال 1943و امضــای میثــاق ملــی آن توســط نماینــدگان گروههــا و
مذاهــب وضــع شــده اســت .ایــن قانــون تأکیــد داشــت کــه نــه مارونیهــا بهدنبــال حمایــت
غربیهــا و فرانســویها باشــند و نــه مســلمانان خواســتار پیوســتن بــه ملیگرایــی عربــی.
گرچــه بــه مــرور زمــان سیســتمهای مالــی و سیاســی و براســاس فرقهگرایــی و طایفهگرایــی
گســترش و قــوام یافــت و ایــن نظــام لغــو نشــد ،بهگونـهای حــذف یــا ضعــف تدریجــی برخــی
اقــوام را بــه هم ـراه داشــت( .)Stoude,2019:64بنابــر اســناد معتبــر ،در حــال حاضــر لبنــان
بــا  18طایفــه رســمی روبهروســت کــه ویژگــی مشــخص هــر کــدام مذهــب اســت .بــا وجــود
1. Yaser kovoti
2. Soul Searching

در اینجا  ،کشور بهمثابۀ جسم یا بدن و حاکمیت یا شخص حاکم بهمثابۀ روح آن تلقی شده است و از جستوجوی فردی
برای نخستوزیری بهعنوان جستوجوی روح یاد شده است.
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اینکــه در ظاهــر قانــون اساســی لبنــان بنابــر قواعــد دموکراتیــک و به تقلید از فرانســه نوشــته شــده
ً
اســت ،تقریبــا همــۀ مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی و ســاختار سیاســی و تقســیم قــدرت بــر پایــۀ
طایفهگرایــی و قبیلهگرایــی بنیــان نهــاده شــده اســت (.)Shafahi, 2013:167
نکتــۀ بســیار بــا اهمیــت پیامدهــای منفــی و فســادآمیز نظــام طایفهگــری ب ـرای وضعیــت
و ســاختار سیاســی لبنــان اســت .طوایــف و فرقههــای متعــدد لبنانــی هرکــدام در پــی
منافــع ،مســائل و دغدغههــای درونــی خــود هســتند و بهطــور معمــول التــزام چندانــی بــه
تعهــدات خــود بهعنــوان عضــوی از کل واحــد یعنــی جامعــۀ لبنــان ندارنــد ،مگــر آنکــه
منافــع حیاتیشــان در معــرض خطــر قـرار گیــرد و ایــن حاکــی از نقــص و کاســتی در تکویــن
فراینــد دولتملتســازی اســت .در نتیجــه ،لبنــان عنصــر همبســتگی اجتماعــی و هویــت
ملــی نــدارد و فرقهگرایــی را بایــد عامــل اصلــی بیثباتــی اجتماعــی و سیاســی مســتمر در
ایــن کشــور دانســت (  .)Saeedi, 2014: 184از ای ـنرو ،تحلیــل شــهروند لبنانــی بــدون
درنظرگرفتــن تمایــات فرقــهای و مذهبــی بســیار ســخت اســت .فرقهگرایــی و طایفهگرایــی
در تقســیمهای شــهری لبنــان نیــز آشــکار اســت .ب ـرای نمونــه ،پایتخــت لبنــان بــر اســاس
طایفهگرایــی شــکل گرفتــه اســت ،چنانکــه بیــروت شــرقی و شــمالی ،مسیحینشــین،
بیــروت غربــی سنینشــین و بیــروت جنوبــی شیعهنشــین اســت .بنابرایــن ســیمای شــهر
بیــروت بهدلیــل قرارگرفتــن طوایــف و قبایــل گوناگــون در مکانهــای مختلــف شــهر از نظــر
معمــاری ،تبلیغــات شــهری ،ســبک زندگــی و فرهنــگ عمومــی متفــاوت اســت.
بــا توجــه بــه نظــام طایفهگرایــی و فرقــهای موجــود در جامعــۀ لبنــان بهنظــر میرســد
دولــت برخاســته از چنیــن جامعـهای ضعیــف و ناپایــدار باشــد .دولــت ضعیــف ،دولتی اســت
کــه در درون آن چنــد بلــوک قــدرت شــکل گرفتــه اســت و راهبــرد بقــای آنهــا بــر مبنایــی
غیرمدنــی اســتوار باشــد .بــه بیــان دیگــر ،دولــت ضعیــف نمیتوانــد بلوکهــای قــدرت را
بــه خــود جــذب و وابســته کنــد .در چنیــن جامع ـهای ،دولــت را بلوکهــای قــدرت انتخــاب
میکننــد و نمیتوانــد مغایــر خواســتهها و منافــع آنهــا گام بــردارد و بــه اجبــار بهســوی
تأمیــن خواســتههای آنهــا پیــش مــیرود ( .)Saeedi, 2014: 185ویژگیهــای دولــت
ضعیــف بــا ش ـرایط دولــت لبنــان مطابقــت دارد .ترکیــب نامتجانــس گروههــای سیاســی در
جامعــۀ چندقومیتــی لبنــان ســبب نبــود امــکان شــکلگیری دولتــی مقتــدر و فراگیــر بــر مبنــای
دموکراســی شــده اســت ،زی ـرا گروههــای سیاســی مانــع شــکلگیری بــه موقــع یــک دولــت
قــوی و مقتــدر میشــوند .همیــن روش زمینــۀ فســاد و تبهــکاری مالــی را فراه ـم میکنــد.
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ایــن وضعیت ســبب شــده اســت کــه منافــع ملــی مفهــوم و مصــداق مختلف و نامشــخص
پیــدا کنــد .همچنیــن رقابــت ب ـرای کســب ســهم بیشــتر از قــدرت موجــب ناامنــی و تنــش و
بیثباتــی و حتــی جنــگ داخلــی شــود ( .)Haghshenas,2011:28-34زیــرا حکومــت
مرکــزی بــا دادن امتیــاز بــه یــک گــروه یــا فرقــه و ســلب امتیــاز از گــروه یــا فرقــۀ دیگــر ســبب
ایجــاد حــس انتقامجویــی و تعص ـب میشــود ( .)Saeedi, 2014: 176بنابرایــن در کارزار
نظــام طایف ـهای لبنــان و ضعــف قــدرت مرکــزی ،هریــک از طوایــف ب ـرای بقــای سیاســی و
تحقــق اهــداف و منافــع خــود در پــی جلــب حمایــت یــک دولــت خارجــی هســتند و هیــچ
یــک از آنهــا تحــت انقیــاد و حاکمیــت کامــل دولــت ملــی نیســتند و هرکــدام روابــط خارجــی
مســتقل خــود را دنبــال میکننــد و ایــن ارتبــاط مســتقیم بــا کشــور خارجــی طبیعــی بهنظ ـر
میرســد .حمایــت دولتهــای خارجــی از طوایــف لبنــان را در جــدول  1میبینیــم.
جدول :1طوایف لبنان و حامیان خارجی آنها
طوایف و فرقههای مذهبی

دولتهای حامی

مسیحیان

فرانسه-آمریکا

اهل تسنن

عربستان سعودی ،مصر ،رژیم صهیونیستی و آمریکا

شیعیان

جمهوری اسالمی ایران
سوریه

Source: Saeedi, 2014: 85

 .8نظام طایفهگرایی لبنان و ائتالفهای حزبی
نظــام طایفهگرایــی در لبنان ســبب شــده اســت تعــدد و تکثــر احـزاب در جامعــۀ لبنان شــکل گیرد.
در نــگاه کلــی طیــف زیــادی از اح ـزاب و گروههــای سیاســی دیــده میشــود کــه ایــن طیفهــا
بــا تــرور نخسـتوزیر لبنــان در ســال  2005تشــدید و ســپس بــه اوج خــود رســید ،بهگونـهای کــه
ت میکننــد .احـزاب سیاســی لبنــان از قدیــم از
هــم اکنــون در لبنــان حــدود بیســت حــزب فعالیـ 
نظــر مذهبــی بــه ســه گــروه شــیعی ،ســنی و مســیحی تقســی م میشــدند کــه بــا وجــود منازعــات
ت مییافتنــد و اوج آن پیمــان طایــف بــود ()1990-1989
و کشــمکشها بــه توافقهایــی دســ 
کــه بــا میانجیگــری عربســتان و دولتهــای غربــی همــۀ آنهــا متعهــد شــدند از جنــگ داخلــی
بپرهیزنــد ( .)Ahmadi, 2016: 147-148بهدنبــال تــرور نخس ـتوزیر لبنــان ،رفیــق حریــری
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هریــک از گروههــا و اح ـزاب بــر اســاس ســهمبندی ناشــی از قانــون اساســی ،فعالیــت سیاســی
خــود را شــدت بخشــیدند کــه در نــوع خــود بیســابقه بــود و بعدهــا ترکیــب جدیــدی از احـزاب
شــکل گرفــت کــه تــا حــدی متفــاوت از ائتالفهــای پیشــین بــود .در مجمــوع ،مهمتریــن احـزاب
سیاســی لبنــان از ابتــدا تاکنــون در جــدول  2نشــان داده شــده اســت.
جدول  :2طوایف و احزاب سیاسی لبنان

حزب الله
جنبش امل

سید حسن نصراله
نبیه بری

احزاب سنی

1

رهبر

جریان المستقبل
جماعت اسالمی لبنان
حزب اتحاد
جبش توحید اسالمی
جمعیت خیریۀ اسالمی
جمعیت اهداف خیریه
جنبش امت

سعد حریری
ابراهیم مصری
عبدالرحیم مراد
بالل شعبان
حسام قراقیره
تمام سالم
شیخ عبدالناصر جبری

احزاب مسیحی

رهبر

مارونیها

جریان آزاد ملی
حزب کتائب
قوات لبنان
جریان المرده

میشل عون
امین جمیل
سمیرجعجع
سلیمان فرنجیه

دروزیها

ولید جنبالط
طالل ارسالن
وئام وهاب
فیصل داود

ولید جنبالط
طالل ارسالن
وئام وهاب
فیصل داود
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احزاب شیعی

رهبر

Source: Author
 .1برخی از این احزاب در واقع نتیجۀ جریانی محلی ،محفلی و دورهای هستندو برخی نیز قائم به شخص بوده یا با هدف خاصی
مانند امور خیریه ایجاد شدند و گفتن عنوان حزب به همۀ اینها محل تردید است که در اینجا با اغماض و تسامح صورت گرفت.
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بعدهــا ،احـزاب لبنانــی در دو ائتــاف آرایــش جدیــدی بــه خــود گرفتنــد کــه اولــی معــروف
بــه ائتــاف  8مــارس بــه رهبــری حزباللــه و بــا مشــارکت جنبــش امــل (شــیعی) ،جریــان آزاد
(مســیحی) و حــزب المــرده (مســیحی) و دومــی موســوم بــه ائتــاف  14مــارس شــامل حــزب
المســقبل (ســنی) و حــزب کتائــب (مســیحی) و قــوات البنانیه (مســیحی ) میشــود.
جدول  :3ائتالفهای جدید حزبی در لبنان
8مارس

14مارس
جریان المستقبل (سنی) به رهبری سعد حریری

حــزب اللــه (شــیعه) بــه رهبــری ســید حســن
نصراللــه

حــزب کتائــب البنانیــه (مســیحی) بــه رهبــری امیــن
جمایــل

جنبش امل (شیعه) به رهبری نبیه بری

حــزب قــوات البنانیــه (مســیحی) بــه رهبــری ســمیر
جعجــع

جریان آزاد (مسیحی) به رهبری میشل عون

حــزب بلــوک ملــی لبنــان (مســیحی) بــه رهبــری حــزب المــرده (مســیحی) بــه رهبــری ســلیمان
فرنجیــه
کارلــوس اده
Source: Author

در ایــن میــان ائتــاف  8مــارس همچنــان بــا خلــع ســاح مقاومــت اســامی لبنــان
مخالــف و بــر حمایــت از ســوریه و مقابلــه بــا اســرئیل تأکیــدمیکنــد.
 .9تجربۀ عملی دموکراسی توافقی در لبنان
در لبنــان تنــوع و آزادی هســت ،امــا عقالنیــت و دموکراســی نیســت .آزادی بــه دموکراســی
مربــوط اســت ،امــا بــا آن یکــی نیســت .ممکــن اســت برخــی دولتهــا و جوامــع آزاد باشــند،
ولــی دموکراتیــک نباشــند« .در جامعــۀ متنــوع و متکثــر لبنــان هــم بــه علــت ســاختار نظــام
طایفــهای و مذهبــی ،آزادی وجــود دارد ،امــا بهجــای دموکراســی شــبه دموکراســی وجــود
دارد» ( .)alkawthar tv.irایــن شــبه دموکراســی یــا همــان دموکراســی توافقــی اســت کــه
محتــوای دموکراتیــک آن بهشــدت تضعیــف شــده اســت و بیشــتر شــکل و قالــب آن بهجــای
مانــده و همــواره بــه دولتهایــی ضعیــف و ناکارآمــد و نیــز بــه فســاد و بیثباتــی بلندمــدت
منج��ر شـ�ده اس��ت .برخیــ اعتقاــد دارن��د اگــر جامعــۀ متنــوع و متکثــر لبنــان ،اصــول عقالنیت
و دموکراســی حقیقــی را نپذیــرد یــا از آن دور شــود و تــاش کند هویــت خــود را بــر پایــۀ
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 .10مقایسۀ 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 رهبـران و نخبــگان سیاســی و اجتماعــی دربــارۀ تشــکیل دولــت
و نظــام سیاســی بهنوعــی اجمــاع میرســند .ایــن موضــوع در عــراق بدیــن صــورت اســت
کــه براســاس قانــون نانوشــته و فقــط توافقــی ســه مقــام اصلــی سیاســی ریاس ـتجمهوری،
نخســتوزیری و رئیــس مجلــس بــه ترتیــب بیــن ســه گــروه اکــراد ،شــیعیان و ســنیها
تقســیم شــده اســت .در لبنــان نیــز بــر اســاس نوعــی میثــاق نانوشــته ملــی ( )1943توافــق
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
وجــود ایــن ،توافقهــا بــا قانــون اساســی هــر دو کشــور انطبــاق چندانــی نــدارد ،زی ـرا ایــن
توافقهــا در قانــون اساســی هــردو کشــور نیامــده اســت و بیشــتر در حــد حــرف و شــعار
بــوده و تجربــۀ عملــی نشــان داده اســت کــه رضایــت شــهروندان را بهدنبــال نداشــته اســت
و بهنظــر میرســد ایــن جوامــع بــر حســب ضرورتهــای تاریخــی و سیاســی اقــدام بــه
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نـژاد یــا طایفــه یــا مذهــب تعریــف کنــد راه تعــارض و نـزاع خشــونتبار را بــاز کــرده اســت.
لبنــان ،مصیبــت چنیــن تعــارض و نزاعهایــی را بــه ترتیــب در دورۀ جنگهــای داخلــی
( )۱۹90 -۱۹75و دهــۀ نخســت قــرن بیســتویکم بــه چشــم دیــده اســت (Ahmadi,
 .)2016: 136-137اکنــون نیــز در نبــود دولــت و خــأ قــدرت ،شـرایط بـرای تکـرار نزاعهــا
و خشــونتهای گروهی ،طایفــهای و مذهبــی آمــاده اســت.
از آنجـ�ا کــه عقالنیــت و دموکراســی بــه انســانها و شــهروندان حقوقــی همچــون حــق
انتخــاب و اســتقالل فــردی ،حاکمیــت قانــون ،حــق مالکیــت خصوصــی و حــق بنیادیــن
حفــظ شــأن و منزلــت میدهــد و از دیگــر حقــوق ماننــد حــق آزادی قلــم و بیــان ،آزادی
اجتماعــات و تظاهـرات مســالمتآمیز ،آزادی عقیــده ،حــق رأی ،حــق شــرکت در حکومــت و
نظــارت بــر آن ،حــق برابــری در مقابــل قانــون و حــق تنوع حفاظ ـت میکنــد ،بنابرایــن نیــاز
مبــرم جامعــۀ امــروز لبنــان اســت و میتوانــد موجــب تشــکیل دولــت و افزایــش اقتــدار آن و
رشــد اقتصــادی و توســعۀ فرهنگــی شــود .الزمــۀ دســتیابی بــه ایــن مــوارد ،تغییــر جهانبینــی
و آمــوزش و ترویــج فرهنــگ سیاســی مدنــی و افزایــش ســطح و کیفیــت آگاهــی مــردم و نیــز
اصــاح ســاختار قانــون اساســی و بازنگــری اساســی در نظــام طایف ـهای ایــن کشــور اســت.
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تشــکیل دولــت کردهانــد و درج اصطالحاتــی ماننــد جمهــوری یــا جمهــوری دموکراتیــک
در قانــون اساســی بــا ذات و هویــت چندفرهنگــی ایــن جوامــع و واقعیتهــای موجــود
همخوانــی نــدارد.
در بنــد ج مقدمــۀ قانــون اساســی لبنــان ،ایــن کشــور را جمهــوری دموکراتیــک و پارلمانــی
معرفــی میکنــد ،امــا در ایــن جامعــۀ مســیحیان مارونــی ،ارتدکــس ،کاتولیــک ،شــیعیان و
اهــل ســنت هرکــدام بهنوبــۀ خــود بــر قومیــت و مذهــب خــود تأکیــد کــرده و در ســالهای
اخیــر حتــی بعــد از پیمــان طایــف ( )1990نیــز بــا وجــود تعدیــل در قانــون اساســی و نظــام
ســهمیهبندی بــر خواســتههای گروهــی و فرق ـهای خویــش تأکیــد دارنــد .همچنیــن ،گرچــه
ســهم شــیعیان ریاســت پارلمــان و ســنیها نخس ـتوزیری اســت ،بنابــر توافــق شــکلگرفته
چــون اکثریــت عــددی مســیحیان ارتدکــس در درون طوایــف مســیحی بیشــتر اســت ،پــس
متصدیــان پســتهای معاونــت پارلمــان و معاونــت نخسـتوزیری از ایــن طایفــه (مســیحیان
ارتدکــس) انتخــاب میشــوند و اینجاســت کــه بهگونــهای اجتنابناپذیــر قالــب مــدرن و
دموکراتیــک بــا محتوایــی ســنتی و غیردموکراتیــک پ ـر میشــود.
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ایــن موضــوع در عــراق بهشــکلی دیگــر منشــأ مناقشــات قومــی شــده اســت .در حالــی
کــه در اولیــن مــادۀ قانــون اساســی ایــن کشــور بهعنــوان جمهــوری ع ـراق معرفــی میشــود،
گنجانــدن ایــن عنــوان ســبب گفتوگوهــای متعــددی شــده اســت .در اینجــا ،شــیعیان بــر اصــل
ملیگرایــی عراقــی تأکیــد دارنــد و کردهــا بــر فدراتیوبــودن کشــور و ســنیهای عــرب نیــز بــر
عربیبــودن ع ـراق و ملیگرایــی عربــی اص ـرار دارنــد .بــا وجــود ایــن ،مقایســۀ شــاخصهای
چهارگانــۀ الگــوی دموکراســی توافقــی در دو کشــور لبنــان و ع ـراق بــه ایــن شــرح اســت:
شــاخص اول دموکراســی توافقــی ،ائتــاف پارلمانــی اســت کــه نقــش مهمــی در انتخــاب
رئیسجمهــور ،نخســتوزیر و تصویــب قوانیــن پارلمانــی دارد .ایــن شــاخص در قانــون
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اساســی ع ـراق شــامل ائتــاف پیــروز در انتخابــات نمیشــود ،بلکــه منظــور ائتالفــی اســت
کــه بعــد از تشــکیل پارلمــان شــکل میگیــرد و هیــچ حــزب یــا گروهــی حتــی اگــر اکثریــت
را داشــته باشــد (مثــل شــیعیان) نمیتوانــد سیاســتهای خــود را پیــش ببــرد و الزم اســت
بــا دیگــر گروههــای متحــد و همســو ائتــاف تشــکیل دهنــد .نقــش ائتــاف پارلمانــی در
دموکراســی توافقــی لبنــان تــا حــدی متفــاوت از عــراق اســت .یکــی از وظایــف پارلمــان
لبنــان انتخــاب رئیسجمهــور و رأی اعتمــاد بــه نخستوزیراســت ،امــا ســازوکار انتخــاب
مقامــات سیاســی و تصویــب قوانیــن بــر مبنــای توافقهــای اولیــه یعنــی دادن نقــش برجســته
بــه رئیسجمهــور و در مراحــل بعــدی بــه نخســتوزیر و رئیــس پارلمــان اســت .رونــد
تکاملــی پارلمانهــای هــر دو کشــور در نیــم قــرن اخیــر بهویــژه در ســالهای اخیــر حاکــی
از افزایــش تعــداد نماینــدگان و تــا حــدی تأثیرگــذاری پارلمــان در معــادالت سیاســی هــر دوی
آنهاســت .بهطــوری کــه تعــداد اعضــای پارلمــان ع ـراق از  235نفــر در ســال بــه 329نفــر
در ســال  20018افزایــش یافتــه اســت .در حالــی کــه اعضــای پارلمــان لبنــان در ســالهای
اخیــر ( )1990بهویــژه بعــد از پیمــان طائــف بنابــر جــدول  5افزایــش قابــل مالحظـهای یافتــه
اســت (.)Ahmadi, 193: 149

از دیگــر شــباهتهای هــر دو پارلمــان عــراق و لبنــان دوران نمایندگــی چهــار ســالۀ
آنهاســت .مــدت زمــان دورۀ نمایندگــی حاکــی از گــردش نخبــگان و مشــارکت سیاســی
مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی خــود اســت .دومیــن شــاخص دموکراســی توافقــی
خودمختــاری اســت .ایــن اصــل در ع ـراق در مقایســه بــا لبنــان بارزتــر و گســتردهتر اســت.
در قانــون اساســی عـراق موضــوع خودمختــاری و فدرالیســم بــه رســمیت شــناخته شــده اســت
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و شــامل اقلیــم کردســتان و دیگــر مناطــق عــراق میشــود .بنابــر ایــن قانــون ،هــر اســتان
ایــن اختیــار را دارد کــه یــک واحــد فــدرال تشــکیل دهــد و بهتبــع آن مجلــس مقننــۀ داخلــی
داشــته باشــند کــه اعضــای آن بهطــور مســتقیم از ســوی مــردم انتخــاب شــوند .همچنیــن،
مناطــق خودمختــار میتواننــد از قــوۀ مجریــه و رئیــس اجرایــی داشــته باشــند ،بــه شــرطی
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 فرقـهای و روابــط اجتماعــی
گروههــا مداخلــه نمیکنــد و ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا نوعــی خودمختــاری محــدود را
ب ـرای اقــوام و مذاهــب بــه رســمیت بشناســد.
ســومین شــاخص دموکراســی توافقــی حــق وتــوی اقلیــت یــا متقابــل اســت کــه در عـراق
مــورد توجــه قانونگــذاران بــوده و در اصــول  112و  116و  118قانــون اساســی آمــده و قبــل
از آن در همهپرســی تصویــب قانــون اساســی ع ـراق تأییــد شــده اســت .شــیوۀ اج ـرای ایــن
اصــل بــه اشــکال مختلــف دیــده میشــود :یــک نمونــۀ آن در مــورد همهپرســی بازنگــری
قانــون اساســی اســت کــه اگــر ایــن قانــون بــا مخالفــت دوســوم شــرکتکنندگان ســه اســتان
از  18اســتان عـراق مواجــه شــود ،اجرایــی نخواهــد بــود .البتــه در ایــن دو دهــه هرگــز در عمــل
اینگونــه نشــده اســت ،ولــی بهعنــوان یــک اصــل قانونــی تأملبرانگیــز اســت .همچنیــن
چنانچــه برخــی مصوبــات دولــت مرکــزی بــا اصــول فدرالــی و چارچــوب فدرالیســم در
تعــارض باشــد امــکان جــرح و تعدیــل بــه نفــع حکومــت فدرالــی وجــود دارد (Shams ol-
 .)Dini & Mortazavi, 2021: 154موضــوع وتــوی متقابــل در لبنــان تــا حــدی از اواخــر
دهــۀ  1960مطــرح شــد .ایــن مســئله بهویــژه در رابطــه بــا نبــود نظــارت مطلــق نظــام سیاســی
از ســوی یــک گــروه و نیــز وجــود فرقههــای گوناگــون بــا خــرده فرهنگهــای ویــژۀ خــود در
جامعــۀ لبنــان قابــل توجــه بــوده اســت .همچنیــن «مشــروعیت نظــام» و مؤثربــودن نخبــگان
بهعنــوان یکــی از شـرایط دموکراســی توافقــی موفــق بــوده اســت (.)Ahmadi, 1376: 137
نمونـهای از توجــه بــه حــق وتــوی اقلیــت ،دســتیابی گروههــای اقلیــت  8مــارس بعــد از توافــق
دوحــه در ســال  2008اســت کــه ســبب انتخــاب میشــل ســلیمان بهعنــوان رئیسجمهــور
بعــد از  18مــاه بالتکلیفــی در لبنــان بــود کــه توجــه بــه رأی اقلیــت را آشــکار میســازد.
چهارمیــن شــاخص دموکراســی توافقــی ،رأیگیــری تناســبی اســت .در ع ـراق رأیگیــری
بــه نســبت جمعیــت هــر قــوم و اســتان مشــخص میشــود .در نتیجــه تعــداد نماینــدگان
گروههــا و اســتانها انتخــاب میشــوند .بهطــوری کــه بــرای  250کرســی نمایندگــی،
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 .11نتیجه
بــا توجــه بــه مباحــث مطرحشــده و بــا مقایســۀ شــاخصهای دموکراســی توافقــی در دو
کشــور عــراق و لبنــان میتــوان گفــت کــه پایههــای ایــن دموکراســی در ایــن دو کشــور
لــرزان و شــکننده اســت .بــه همیــن ســبب هــر از گاهــی شــاهد بیثباتــی و اختــال یــا
حتــی نابســامانی در ســطح حاکمیــت ملــی آنهــا هســتیم .ولــی بــا وجــود ایــن ،در ایــن نــوع
دموکراســی مســیرهایی بــرای انجــام اصالحــات مســالمتآمیز بهجــای شــورش ،انقــاب
یــا تحــوالت رادیــکال وجــود دارد کــه امــکان تغییــر یــا جابهجایــی بخشهایــی از هیئــت
حاکمــه را بــا ســهولت بیشــتری ممکــن میکنــد .همانطــور کــه بعــد از اعتراضهــای
مردمــی و تظاهـرات خیابانــی گســترده در عـراق در ســال  2020دولــت تکنوکـرات مصطفــی
الکاظمــی متشــکل از  14وزارتخانــه بــا انتصــاب نماینــدگان اح ـزاب سیاســی در پس ـتهای
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انتخابــات اســتانی برگــزار میشــود (ســهم هــر اســتان) و بــرای بقیــۀ کرســیها رأیگیــری
سراســری انجــام میشــود تــا فهرســتهایی کــه در هیــچ اســتانی بــه کرســی نمایندگــی
دســت نیافتهانــد بتواننــد در مجلــس نماینــده داشــته باشــند (.)Esfahani & kiani, 2013
امــا ایــن شــاخص در لبنــان بدیــن صــورت اســت کــه در پارلمــان بــه نســبت جمعیــت از همــۀ
اقــوام و گروههــا نماینــده یــا نمایندگانــی حضــور دارنــد و بــا اجـرای قانــون تعدیلشــده ناشــی
از پیمــان طائــف در ســال  1990و تقســیم تعــداد نماینــدگان پارلمــان بــه نســبت مســاوی بیــن
مســیحیان و مســلمانان تــا حــدی ایــن نســبت در انتخــاب رئیسجمهــور و نخســتوزیر و
تصویــب قوانیــن مجلــس رعایــت شــده اســت.
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مهــم دولتــی ،تــا حــدودی عناصــری از دموکراســی توافقــی را اج ـرا و کشــور را از بنبســتی
پنــج ماهــه خــارج کــرد یــا در لبنــان پــس از تجمعهــای اعتراضآمیــز مردمــی در پــی
اســتعفای ســعد حریــری ،حســن دیــاب عهــدهدار ســمت نخســتوزیری شــد و توانســت
حمایــت حــزب اللــه و متحدانــش را بهدســت آورد.
دموکراســی توافقــی هــم بهدلیــل ظرفیــت انعطافپذیــری آن و هــم بهســبب
چندفرهنگیبــودن ســاختار اجتماعــی عــراق و لبنــان امــکان ایجــاد فرصتهایــی بــرای
افزایــش کنشــگری سیاســی فعــاالن غیرفرقهگــرا در کارزار سیاســی و عاملیــت اقتصــادی
بهنفــع بخــش خصوصــی را فراهــم کــرده اســت .همچنیــن در ایــن دموکراســی زمینــۀ گــردش
نخبــگان و تغییـرات نســلی بــا کناررفتــن شــهروندان مســن و از نظــر سیاســی ســنتیتر و ورود
نس ـلهای جدیــد بــا ارزشهــای سیاســی جدیــد فراهــم اســت .امــا بافــت ســنتی پررنــگ و
غلبــۀ فرهنــگ قبیلـهای و طایفهگــری در ایــن دو کشــور و نبــود جامعــۀ مدنــی در آنهــا و نیــز
کنتــرل بهنســبت شــدید دولــت در ســازمانهای مــردم نهــاد ســبب باالرفتــن هزینــۀ فعالیــت
سیاســی بــرای نســلهای جدیــد میشــود .بــروز جنبشهــای اعتراضــی در ایــن دو کشــور
کــه از ســوی نســلی از جوانــان خواهــان تغییـرات رادیــکال در نظــام سیاســی صــورت گرفــت
نشــانگر شــکاف روزافــزون میــان نخبــگان سیاســی و مــردم اســت .بــا وجــود ایــن ،بــا ارتقــای
ســطح آگاهــی و دانــش عمومــی مــردم ،تقویــت تشــکلهای مردمنهــاد و ســامانیافتن
جامعــۀ مدنــی میتــوان پیشبینــی کــرد کــه در آینــده ایــن کشــورها دموکراســی توافقــی کمتــر
نخبهگرایانــه و بیشــتر مردمــی و فراگیــر شــود .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه فراموشکــردن
ارزشهــای رژیمهــای پیشــین میتوانــد زمانبــر و طوالنیمــدت باشــد .چنانکــه
نوســتالوژی صــدام حســین در میــان برخــی معترضــان امــروزی در عـراق تأملبرانگیــز اســت
یــا در لبنــان معترضــان زیــادی نســبت بــه نظــام کنونــی اب ـراز ناامیــدی میکننــد و همچنــان
خواهــان بازیابــی یــا بازنمایــی خویــش توســط زعیــم اجتماعیدینــی خــود هســتند.
مجمــوع ایــن عوامــل نشــانگر مســیر پیچیــدهای اســت کــه فــراروی ایــن دو کشــور
بـرای رســیدن بــه دموکراســی و ثبــات سیاســی پایــدار قـرار دارد .از ســویی ،عواملــی هســتند
کــه میتواننــد تضعیــف و کمرنگشــدن هویــت ملــی و تشــدید فرقهگرایــی و تعمیــق
شــکافهای اجتماعــی را در پــی داشــته باشــند .همچنیــن بــا دسترســی شــهروندان بــه
آموزشهــای بــا کیفیــت و تربیــت شــهروندانی توانمنــد و مســئولیتپذیر میتــوان امیــدوار
بــه شــکلگیری ســاختار جامعــۀ مدنــی و دربرگیــری آن بــه هویتهــا و واقعیتهــای
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قومیمذهبــی متفــاوت بــود .بــه بیانــی ،دموکراســی توافقــی بهمثابــۀ ظرفــی اســت کــه قــوام
و اســتحکام و نیــز کارآمــدی و کارآیــی آن بســتگی بــه مظــروف و درونمایــۀ آن دارد .اگــر
مظــروف آن فرهنــگ سیاســی مدنــی و ملیگرایانــه باشــد ســبب پایــداری و توســعهیافتگی
میشــود .برعکــس ،اگــر محتــوای آن مبتنــی بــر گونــهای فرهنــگ قبیلــهای و طایفهگــری
باشــد ،مســتعد فســاد و بیثباتــی سیاســی و بــروز خشــونت و درگیــری خواهــد بــود،
چنانکــه در ایــن ســالها در ع ـراق و لبنــان مشــهود اســت .نتیجــه اینکــه دموکراســی توافقــی
زمانــی میتوانــد نتایــج مثبــت و قابــل انتظــار را بــرآورده ســازد کــه بســتر نهــادی و ش ـرایط
فرهنگیاجتماعــی متناســب بــا آن در درون جامعــه مهیــا باشــد ،زمانــی کــه بهنظــر میرســد
هنــوز ب ـرای ع ـراق و لبنــان ف ـرا نرســیده اســت.

115

Refrences
1. Abdolhosseinzadehe, Sharareh (2017), In the Security Tower, Tehran, Noor Thinkers Institute.[In Persian]
2. Abdul Zahra, Yaser (2016), An Analysis of Iraqi National Security
Policy, Tehran, University of Tehran Press. [In Persian]
3. Ahmadi, Abbas; Jasem Nejad, Masoudi (2015), From Najaf to Qom
- Tehran, Islamic Revolutionary Documentation Center. [In Persian]
4. Ahmadi, Hamid (1997), Political Stability, Democracy and Civil
Society in Heterogeneous Societies (Theory of Democracy Based
on Lebanese Consensus and Experience), Quarterly Journal of
Middle East Studies No. 12. [In Persian]
5. Alkeli, shala ( (2020), The difficult ordeal of forming anew Iraqi
government. Middel Eeast institut.
6. Al-Zubaidi, Hassan Latif, Al-Abadi, Nima Mohammad Walafi AlSaadoun, Atef, translated by Ali Shams (2016), "Iraq in search of
the future"; Tehran, Andisheh Sazan Noor Institute. [In Persian]
7. Azizi Basati, (1391), US Public Diplomacy in the Middle East, Tehran, Imam Sadegh University. [In Persian]
8. Bakhshi, Ahmad, Mazdkhah, Ehsan Viousfi, Hoda (2021), "The
process of nation-building and its role in the formation of the Lebanese crisis" Quarterly Journal of Fundamental and Applied Studies
of the Islamic World, Salsom No. 7. [In Persian]
9. Bashirieh, Hossein (2003), Political Education - Tehran, Negah
Publishing, Contemporary. [In Persian]
10. Bashirieh, Hossein (2005), Political Sociology, Tehran, Ney Publishing. [In Persian]
11. Betelsmann (2020), Iraq county Report
12. Buzan, Bari (2008). People, government and fear. Tehran: Research

116

Institute for Strategic Studies. [In Persian].
13. Dahl, Robert (2005), About Democracy, translated by Hassan Fesharaki, Tehran, Shirazeh Publications. [In Persian]
14. Di Sisk, Timothy (2000), International Power Sharing and Mediation in Ethnic Conflicts, translated by Mojtaba1 Attarzadeh, Re-

1401  بهار، شمارۀ یازدهم، سال چهارم،فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم

search Institute for Strategic Studies Publications. [In Persian]
15. Ezzeddine.Nancy,Noun(2020),

Beatrice.Iraq

and

Lebanon,s

tortuous paths to reform.Netherlands institute of international
Relations.
16. Fawzi, Yahya, Hashemi, Abbas, (2014), General Islamic Diplomacy of Iran: Tehran, Abrar Contemporary International Cultural
Studies and Research Institute. [In Persian]
17. Finer. H. (1932) The Theory and Practice of Modern Government 2
vols (London: Methuen).
18. Harsij, Hossein (2002), Comparative method: what, why and how
to use it in political science, Journal of the Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, No. 1, 13th
year, spring and summer. [In Persian]
19. Hatami, Mohammad Reza, Samari, Mohammad Reza (2010), Middle East Issues, Tehran, Payame Noor University Press. [In Persian]
20. Heine Bush, Raymond Vanoshirvan Ehteshami. (2011), Foreign
policy of Middle Eastern countries. Translated by Rahman Ghahramanpour and Morteza Masah. Tehran, Imam Sadegh University.
[In Persian]
21. Lane, J., &Ersson, S. (2000), The New Institutional Politics,
London: Routledge. James Mahoney. Path Dependence in Historical
Sociology. Theory and Society, Vol. 29, No.
22. Liphart, Arend (1958), ”Power-sharing in south Africa (Berkeley:

117

California University press, 101-103.
23. Marsh, David Stoker, Jerry (2014), Methods and Theory in Political
Science, translated by Amir Mohammad Haji Yousefi, Tehran,
Institute for Strategic Studies .[In Persian].
24. Mousavi, Seyyed Saleh, Ayouzi, Mohammad Rahim and Ashrafi,
Seyyed Mohammad (2021), A Comparative Study of the Popular
Resistance Groups of Iraq and Hamas in Palestine. [In Persian]
25. Nasri, Qadir (2014), Vital areas of the Middle East, Tehran, Imam
Sadegh University Press. [In Persian]
26. Oral, Amanullah (2014), Political Cohesion in Multicultural Communities, Qom, Al-Mustafa International Center for Translation
and Publication [In Persian].
27. Parvin, Khairullah (1387), Legal Review of the Presidential Election of Lebanon, Law Quarterly, Faculty of Law and Political Science, Volume 38, Number 10, pp. 89-71[ In Persian]
28. Peters, Guy (2007), Institutionalist Theory in Political Science,
Translated by Farshad Momeni and Fariba Momeni, Tehran, Institute of Humanities, Culture and Social Studies, University Jihad.
[In Persian]
29. Poor Ahmadi, Hossein, Ghaffari Nejad, Kazemi, Hamed (2015),
Democracy by Force and the Challenges Facing It in Iraq, Quarterly Approach. [In Persian]
30. Poorasmaili, Najmeh. (2019), Challenges and dangers of Iran in
the sphere of domestic and foreign policy of Iraq-Tehran. Cultural
Institute of Contemporary International Studies and Research.[ In
Persian]
31. Rare Haghshenas, Seyed Ali (2009), Lebanon's socio-political
structure and its impact on the emergence of the Amal movement,

118

Tehran: Senate Publishing. [In Persian]
32. Saeedi, Ruholamin (1393), Public Diplomacy of the Islamic Republic of Iran: Tehran, Cultural Institute of Contemporary International Studies and Research. [In Persian]
33. Shams ol-Dini, Saeed Mortazavi, Seyyed Khodayar (1400), The

1401  بهار، شمارۀ یازدهم، سال چهارم،فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم

Relationship between Pluralism and Federalism with Emphasis on

119

Association Democracy (Case Study, New Iraq) Tehran, Journal of
Political Science, Imam Sadegh (AS) University, Volume 7, Number 33. [In Persian]
34. Steinmo, Sven (2008), “Historical institutionalism”, in: Donatella della Porta and Michael Keating Approaches and Methodologies in the
Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press
35. Turki, Hadi and Sotoudeh Arani, Mohammad (2019), Hezbollah as
a Socio-Political Movement, Quarterly Journal of Sociology of the
Islamic World, Volume 7, Number 2. [In Persian]
36. www.alkawthar tv.ir
37. https://mdeast.news

