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 1 مقاربة مع احلالة السويسرية.... احملاصصة العراقية  
 
صاحل الطائي 

 
احملاصصة أو التوافق على ادلناصب وادلسئوليات أمر طاريء أبتلينا بو مع رلموعة الطواريء الغريبة اليت غزت رلتمعنا بعد 

احلالة السويسرية اليت يعود بسبب التهديدات اليت شعرت هبا بعض الفئات دبا يتقارب حدوثو مع  2003التغيَت يف 
إىل ثالثينات القرف ادلاضي، عندما دفعت التهديدات الفاشية والنازية والتوترات الدولية آنذاؾ  موضوع احملاصصة فيها

، دبا يدؿ على أف التزاحم على ادلكاسب رغم وجوده بشكل أو آبخر يف القوى يف البالد إىل التقارب وتوحيد جهودىا
ىر للعياف بشكل جالب للنظر إال مع وجود خالفات عميقة وحادة وانعداـ الثقة بُت ادلكوانت أو أغلب النظم ال يظ

.  هتديد مباشر للبالد، وىذه اخلالفات أو ادلخاوؼ ىي اليت تلجيء األطراؼ لالحتكاـ للمحاصصة
من : يخ عبد هللا البستاين واحملاصصة يف اللغة كما يف ترتيب القاموس احمليط لطاىر أمحد الزاوي ومعجم البستاف للش

. أعطاه نصيبو من الطعاـ أو الشراب:وأحص فالان. اقتسموا حصصا: احلصة ابلكسر وىي النصيب ورباصوا وحاصوا
اقتسموا حصصا ذلم : ورباص الشركاء. قامسو: وحاصو الشيء . قامسو فأخذ كل منهما حصتو: وحاصو زلاصا وحصاصا

. كل واحد منهم حصة
مبدأ تلجأ إليو النظم السياسية إلدارة شئوف البالد وفق منهجية عمل تؤكد على تطعيم ادلراكز السيادية : وىي يف السياسة 

. العليا بنماذج من ادلكوانت اجملتمعية تراضيا وفق نسب متفق عليها 
السياسية على أو الطائفية أو الدينية أو توزيع ادلناصب بُت مكوانت اجملتمع القومية  أساسنظاـ سياسي يقـو على و 

. رلموع السكاف إىلنسبة ادلكوف االجتماعي العددية  أساس
 توزيع ادلناصب الوظيفية وفقاً دلعيار االنتماء لطائفة معينة  أساستقـو على وىي اليت  :الطائفية أنواع منها واحملاصصة

اليت : والسياسية. ع السكافرلمو إىلنسبة الطائفة العددية  ابلرجوع إىل ضمن سياؽ يعتمد على مباديء الرايضيات
اليت تعتمد نسبة عدد أفراد العرؽ إىل : والعرقية. تعتمد مبدأ تقاسم السلطة بُت األحزاب دوف النظر إىل النسبة السكانية

                                   

( (Swiss infoادلعلومات عن احلالة السويسرية مستقاة من النشرة اإلخبارية األسبوعية   1
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اليت تعتمد نسبة ادلكوانت : والدينية. للعنصر النسوي( كوتو)اليت تعتمد على زبصيص : واجلنسية. ابقي األعراؽ رلتمعة
. الدينية

مل تعٌت األمم دبوضوع احملاصصة من قبل ابلشكل الذي ىو عليو آلف العامل كاف واضح ادلعامل،  ابيض أو اسود ومل يكن 
للوف الرمادي من وجود، وكاف ىذا فاشيا حينما كانت اجملتمعات مغلقة على نفسها والشعوب منطوية ومتقوقعة يف 

ىل أنو منافسا أو عدوا زلتمال وحىت عدوا حقيقيا جيب احلذر منو ولذا كاف كل مكوف ينظر لغَته ع. زليطها اجلغرايف
والتوجس من أعمالو وسلوكو، بل إف ادلكوانت ادلتطرفة منها كانت ترى أهنا شعب هللا ادلختار أو أف عرقها أرفع من 

. األعراؽ األخرى وىي سبلك زبويال إذليا ابلسلطة واحلكم
د يف زليط سلطتها بعُت الريبة وكانت تعد مطالبتو أبي حق من حقوقو احلكومات نفسها كانت تنظر لآلخر ادلوجو

الدولة )يف كتابو ( جاؾ ابغنار)منافسة غَت مشروعة لسلطتها جيب التعامل معها بشدة وقسوة ألف الدولة كما قاؿ 
 تقبل أيضا ادلنافسة كما بل أف اجملاميع الصغَتة وحىت الفرؽ الرايضية ال( ال ديكنها أف تقبل ادلنافسة لسلطتها(: )مغامرة

( من حنن)يقوؿ صموئيل ىنتنغنت يف كتابو 
لكن بعد االنفتاح والتطور وثورة ادلعلومات والتواصل وتوسع التجارة البينية ودخوؿ قوانُت احلرايت الشخصية وحقوؽ  

 غالبيتو إىل اللوف من خربات التحاصص، مل يعد العامل كما كاف بل ربوؿ يف ةاإلنساف على اخلط، والتجارب ادلستقا
فالشعوب انفتحت على بعضها واألمم اختلطت مكوانهتا وقد استساغ العامل ىذه الرمادية وطوع نفسو . الرمادي ادلتدرج 

فلم يعد ينظر للوف أو العرؽ بقدر ما . على قبوذلا يـو وجدىا منفذا لتحقيق االستقرار واألمن، ومدعاة للتطور والنمو
العامل وجد أف ال حاجة للنظر للوف البشرة . ألعماؿ أصبحت ادليزاف ادلعياري للقبوؿ أو الرفضينظر إىل األعماؿ، فا

وادلعتقد بل للعمل الذي أييت بو اإلنساف، دلقدار حبو لوطنو واستعداده للدفاع عنو وتطويره وبنائو، دلدى مقدرتو على 
اآلخر وضرورة سبتعو حبقوقو وأصبحت تنظر للمعادلة  الشعوب نفسها أدركت أمهية قبوؿ. ترمجة إنسانيتو إىل عمل مثمر 

اجملتمعية اليت تساويها مع اآلخر يف احلقوؽ والواجبات دوف  سبايز أو مفاضلة على أهنا ادلعادلة اليت جيب أف ربكم 
ان كلنا ال ديكن لؤلمة أف تتماىى بعرؽ زلدد ألف:)قولو ( إيرنست ريناف) عن ( ابغنار)وقد نقل . العالقات اإلنسانية

ىجناء ومولدوف وسيكفي إلقناع أنفسنا الكشف عن بعض الذرايت وأألنساؿ عندىا سنكتشف تبخر ىذا ادلعيار 
( الساخر الذي من ادلستحيل أف يعيد انتماء البشر ألرومة صافية

أهنا أحد أىم سبل الغربيوف ادلعاصروف  أوؿ من أدرؾ ىذه ادلعادلة وأمهية مشاركة ادلكوانت يف إدارة شؤوف البالد على  
أنو جيب على سويسرا أف ) (:التيتشينو )السويسري  اخلبَت االقتصادياحلفاظ على جنسية البلد واستقراره، حيث يقوؿ  
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اليت تقطن اجلنوب ( إيطالية/فرنسية)يف إشارة إىل أحقية األصوؿ الالتينية ( تػعيد اعتبار سويسرا ادلتحدثة ابإليطالية
. بقيادة البالد السويسري يف لعب دورىا

اترخييا كاف االنتماء أبنواعو من أىم دواعي ادلطالبة ابحملاصصة فلطادلا مت توظيف االنتماء لًتسيخ احملاصصة وتوظيف 
وعقالنيا ليس من العيب على ادلرء أف يعتز ابنتمائو القومي والطائفي واالجتماعي والسياسي . احملاصصة خلدمة االنتماء
نظاـ  إىل ، أو يتحوؿدور اآلخريلغي  أعمىتعصب  إىليتحوؿ االنتماء  ا ولكن من العيب أفما داـ ذلك حقا مشروع

فاحملاصصة مىت ما . حرفيا دوف اإللتفات إىل اجلانب الوطٍت أو العلمي وادلهٍت احملاصصةجامد على مفهـو سياسي  
اوزىا أماـ العملية السياسية برمتها ربولت إىل حق دستوري واجب التطبيق حبرفية ال مرونة فيها تضع حواجز يصعب تج

كما أهنا عادة . وتعيق تفعيل الربامج البنائية اليت ربتاج إىل مواصفات زبصصية قد ال تتوفر دبن أتيت هبم ليتحملوا ادلسئولية
اف جيب إنسشروع لكل املؽ احل ذلكلكن دبا أننا ال ديكن أف نغفل مشروعية االنتماء، . تعرقل فاعلية مبدأ تكافؤ الفرص

ومع .أف ال نغفل أيضا مشروعية مطالبة ادلنتمي حبقوقو، ألف رلرد إدياننا دبشروعية االنتماء يلزمنا اإلدياف دبشروعية احلقوؽ
ذلك تبقى احملاصصة  مقبولة يف حدود التعقل، وتبقى مثمرة إذا مت توظيفها بشكل سليم، فلم حين الوقت بعد       

أستاذ  (جورج لوتز)كل من  ولذا يرى. احلاجة إليها قائمة يف ىذا اجلزء أو ذاؾ من العامللنبذىا من التداوؿ، وال زالت 
 من احلزب االشًتاكي (ماريو فيهر) و(  ديُت متشدد)من حزب الشعب  (لوتسي شتاـ)والعلـو السياسية يف جامعة لوزاف 

كذلك فليس من العيب أف تطالب الكتل وما داـ األمر ( أف صيغة تقاسػم السلطة مل يعُف عليها الزمن) السويسري
إف احلالة السويسرية اليت ولدت نتيجة . ابحملاصصة وإمنا يف اجلمود عليها بعيدا عن ادلصلحة الوطنية األكثر منها أمهية

يد التهديد النازي بقيت فاعلة على مدى  احلقبة ادلاضية ومع فاعليتها يرى اخلرباء أهنا ربتاج اليـو إىل اإلدامة والتجد
أف الوقت قد حاف لوضع أسس نظاـ توافق جديد أو أمنوذج جديد دلمارسة احلكم يضم  (أصيل زيورخ)يرى النائب حيث 

األحزاب اليت تتوفر لديها رؤية سياسية مشًتكة وال يقتصر على إجراء عملية تقسيم حسايب أو توزيع نسيب للمقاعد يف 
. احلكومة الفدرالية

ربكم للمحاصصة  حالة أصابت اجلميع، وتعامل معها اجلميع، وطالب بتطبيق مبادئها أقوؿ ىذا ألين وجدت أف اؿ 
ومع أهنا ابدية وظاىرة على مالمح اجلميع إال أهنم حياولوف جاىدين التملص .  اجلميع، ورفضها اجلميع، وأنتقدىا اجلميع

وىنا يكمن جزء مهما من مشكلتنا الكربى  .من تبعات ذلك واهتاـ األطراؼ ادلناوئة األخرى أبهنا الوحيدة ادلصابة هبا
وىو أف نطالب ابالستحقاقات ابسم احملاصصة ونتقاتل على ادلواقع السيادية وادلميزة مث نتنكر ذلا أو نعيب على اآلخر 

. مطالبتو ابستحقاقاتو ابمسها
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الكتلة األكرب حجما يف اجملتمع ويرى البعض أف احملاصصة زبلق أمنوذج حكم  حيـر الكتل الكبَتة من التسيد الكلي كوهنا 
يف  ىذه السيادةأمنوذجا دلمارسة احلكم يقـو على برانمج مشًتؾ ديكن أف يؤدي إىل استبعاد  وىذا جدا صحيح ألف

 لكن حىت لو كاف ىذا صحيحا فإف ادلصلحة العامة للبالد تستوجبو على األقل يف الوقت الراىن ألنو. تركيبة احلكومة 
  .ونفوذ احلكومة نفسهاسيسمح بتعزيز وزف 

احملاصصة العراقية القائمة اليـو رغم عشوائية وعدـ نظامية تطبيقها سارت وفق مبدأين  رئيسيُت احدمها سياسي  ديٍت  
مع وجود تداخل بُت ادلبدأين يف ( أقليات أخرى/ كردي/عريب)قومي  واآلخر سياسي( غَت مسلم/ مسلم / سٍت /شيعي)

تركماين / شيعي كردي/سٍت كردي)بعض ادلفاصل بسبب تداخل اجلانب الديٍت مع اجلانب العرقي يف ادلكوف الواحد 
صر الرجايل يف أي نسبة العنصر النسوي للعن( اجلندر)وىناؾ مبدأ اثلث أقل أمهية منهما ىو مبدأ (( تركماين شيعي/ سٍت

على  وحبسب ىذا النظاـ يتم تقاسم ادلناصب احلكومية ورائسة اجلمهورية ورائسة الربدلاف حسب نسب معينة. التمثيل 
وقد نقل عن النائب ىادي  .واألكراد بُت العرب على أساس قومي و والسنية ،  بُت الطائفتُت الشيعيةأساس مذىيب 

انو ومن اجل ربقيق التوازف قد مت االتفاؽ على )عيُت السفراء يف رللس النواب ألعامري قولو يف جلسة التصويت على ت
( الشيعة من الًتكماف آخر اختيار سفَت من الًتكماف السنة وسفَت

وقد آف للذين يتطَتوف من احملاصصة ظاىرا ويعبدوهنا يف السر، وللذين حياولوف التنصل من عالقتهم هبا، ودلن يعًتضوف 
تبار أهنا تكرس التقسيم التكويٍت للمجتمع أف يدركوا أف احملاصصة نسبة إىل الظرؼ احلايل الذي يعيشو عليها فعال ابع

وقد تكوف السبب يف جناح أداء احلكومة والربدلاف القادمُت إذا عرؼ . العراؽ أفضل اخليارات ادلتاحة لو مت تقنُت نظامها
أسباب سبتُت األواصر بُت ادلكوانت ألهنا تشعر األطراؼ ابلرضا   اجلميع ضوابطها  وأهنا إذا أحسن تطبيقها قد تكوف من

أعود وأقوؿ إهنا ربتاج فقط للتقنُت العلمي ألرضائي الذي توافق عليو . ومىت ما حصل الرضا حصل الًتاضي كما يقاؿ
قبة وربليل وحل وال أبس يف تشكيل مجعيات انىضة تراقب تطبيق قانوهنا وتكوف مرجعا دلرا. ادلكوانت قبل األخذ بو 

 يف عاـ" الضمَت السويسري"مجعية اخلالفات اليت قد ربدث كما ىو يف احلالة السويسرية حيث شكل السويسريوف  
وىي عبارة عن رلموعة تفكَت خاصة ابدلناطق ادلتحدثة ابإليطالية من سويسرا، تسعى إىل دديومة احلس ادلدين  1948
. البالدالسكاف ابلتحدايت اليت تواجهها  وإشعار

مت انتخاب أعضاء   2003و 1959بُت عامي كما ال أبس أف توضع معادلة لشغل ادلناصب  فعلى طوؿ الفًتة 
واثناف من الليرباليُت الراديكاليُت  االشًتاكياثناف من احلزب : (ادلعادلة السحرية)احلكومة السويسرية طبقا دلا يعرؼ بػ 

وال زالت ىذه ادلعادلة سارية واحملاصصة  حد من حزب الشعب السويسريواثناف من الدديقراطيُت ادلسيحيُت وعضو وا
ومع ذلك ينظر ذلا السياسيوف السويسريوف على أهنا ليست ابلقدسية اليت توجب . معموؿ هبا دوف حدوث مشاكل تذكر
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 أو أكثر لتعويضو عندما يستقيل وزير خالؿ الفًتة التشريعية، يقًتح حزبو مرشحا عليهم اجلمود عندىا، ولذلك جند أنو
خيتار الربدلاف الفدرايل مرشحا رمسيا للمنصب لكن إبمكانو أف يقدـ على  وبشكل عاـ. كما ىو يف احلالة العراقية سباما

عندما فضلتو أغلبية النواب على ادلرشحُت الرمسيُت  2000يف عاـ  (سامويل مشيد)ػىذا ما حصل مثال ؿو .اختيار آخر
لكن ! يعًتض احلزب ومل حيتكم للمعادلة السحرية ألف مصلحة البالد استوجبت ذلك ومل .حلزب الشعب السويسري

من رائسة الربدلاف أصرت اجلبهة على أف يكوف البديل من بُت ( قائمة جبهة التوافق)عندما استقاؿ زلمود ادلشهداين 
كانت على استعداد لًتشيح و. صفوفها ربديدا ومل تكن مستعدة للتفاوض أو ادلساومة على أي بديل آخر وألي سبب

ابدلقابل جند . آخر وآخر إىل أف يقبل رللس النواب أبحد ادلرشحُت ومل تكن مستعدة للتنازؿ عن استحقاقها مهما حدث
من حزب ) (كريستوؼ بلوخر)، رفض الربدلاف إعادة منح الثقة لوزير العدؿ والشرطة 2007يف عاـ يف سويسرا أنو 

  .الدديقراطي الربجوازيد األحزاب الصغَتة األكثر اعتداال وىو احلزب مما أدى إىل صعود أح( الشعب
أندرايس )يقوؿ  قد يكوف ذلذه احلالة مساويء لكوهنا تعتمد اجملاملة على حساب ادلبدئية كما يف احلالة السويسرية حيث

ج إىل مستوى استعراض يوجد لدينا انطباع أبف انتخاب الوزير الفدرايل اجلديد يتدحر): swissinfo.chلػ  (غروس
انتقائي حياوؿ فيو ادلرشحوف إرضاء اجلميع ويتجنبوف ازباذ مواقف زلددة حوؿ قضااي سياسية خشية فقداف الدعم حلظة 

ولكن حسنتها أهنا تقلل من غلواء ادلرشحُت ادلدفوعُت بشدة لدعم توجهات فئتهم على حساب وطنيتهم ألهنا ( التصويت
. ية مشاركة اآلخرين يف مشاعرىمتلُت مواقفهم وتشعرىم أبىم

أيضا ال أبس أف يتم اعتماد مبدأ االمتحاف أالختباري للمتقدمُت سواء كانوا من أتباع احلزب صاحب االستحقاؽ أو 
 االشًتاكيرللس النواب عن احلزب  يف عضو وىو األجراء الذي ترـو سويسرا إتباعو حيث قاؿ الذين يرشحهم الربدلاف

يفًتض أف يعرض ادلرشحوف الكيفية اليت يعتزموف انتهاجها  ):زبصص يف شؤوف ادلؤسسات الدستوريةواخلبَت السياسي امل
أف تفتح نقاشا حوؿ السياسة اليت تعتـز  -بدورىا  -وعلى األحزاب . للتعاطي مع ادلشاكل الكربى اليت نواجهها اليـو

 (تطبيقها عرب ممثليها يف احلكومة
يوضح طريقة معاجلتو للمشكلة وبرانرلو ادلقًتح ويًتؾ للربدلاف دراسة مشروعو واحلكم أي أف يطلب من وزير الكتلة أف 

ويف زلاولة إلطالؽ ىذا . على ادلرشح من خاللو، وأف تقـو الكتل واألحزاب بفتح نقاشات لتوضيح سياستها التطبيقية
عرض فيو  (ليست استعراضا انتخابيا: ةانتخاابت احلكومة الفدرايل)عنواف بمن زيورخ كتااب  سويسري النقاش، نشر انئب

عشروف انئبا ومراقبا سياسيا رؤاىم وتصوراهتم خبصوص انتخاب عضو جديد يف احلكومة وضرورة أتقلم النظاـ السياسي 
. اليت طرأت على الساحة يف السنوات ادلاضية ادلتغَتاتالسويسري مع 

http://www.adhwaa.org/
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إىل رلرد مسألة تتعلق ابألغلبية واألقلية، دبعٌت أف اجملموعة  ما جيب أف تدركو ادلكوانت أنو ال ديكن أف تتحوؿ احملاصصة
حياوؿ كل طرؼ إقامة الدليل على أحقيتو بعضوية احلكومة ؼ.األكثر عددا ربصػل على العدد األكرب من ادلمثلُت

 ، فهذاافصل عليها أو على عدد مقاعده يف الربمليحعلى عدد األصوات اليت  ابالعتمادإىل الرايضيات أي  ابالستناد
. سبرد ورفض  ممن يعتربوف أنفسهم مغبونُت أو مظلومُت إىل نطػق يػمكن أف يؤديامل

إف حل ادلشاكل العالقة بيننا وخصوصا مشكلة الفئوية ليس ابألمر اليسَت وحنن لسنا وحدان يف ىذه اخلصوصية فالعامل 
، ال ىا احلديثعاما على ميالد 160كثر من رغم انقضاء أكلو يعاين بسبب تعقيدات ادلشاكل الفئوية، سويسرا مثال 

 من سكافمن طرؼ األغلبية  واالعًتاؼاجلنوبية ادلتحدثة ابإليطالية، ذبػد مشّقػة يف احلصوؿ على التفهػم  ىازالت مناطق
اؽ إف اعتماد الطريقة احلسابية قد يفشل ألف الوالءات الشعبية نفسها قد تتغَت وحنن يف العر .مشاؿ سلسلة جباؿ األلب

نعيش اليـو حلة خلط يف أوراؽ اللعبة قد تعيد ترتيب الوالءات بشكل بعيد عما ىو عليو اآلف حيث بدا التقارب الشعيب 
بُت ادلكوانت وتشكيل كتل ال تنتمي حلزب أو فئة بعينها وىذا ابلتايل سيجعل الرقم احلسايب الذي يعوؿ السياسيوف عليو 

القوى بُت الكتل ذاهتا حبيث تصبح ىناؾ ثالث أو أربع كتل كبَتة متقاربة يف النتائج قابال للتغَت دبا يهدد بتغيَت ميزاف 
هبذه :) دلساويء الطريقة احلسابية بقولو( غروس) وقد نوه (السنة/األكراد/ الشيعة)وبعيدة عن التدرج ادلتتايل احلايل 

  (الفدراليةلعضوية احلكومة  االنتخابالطريقة، يتم ابتذاؿ السياسة الوطنية وعملية 
وسواء أيدان احملاصصة أـ اعًتضنا عليها ورفضناىا جيب أف نعرؼ أف توفر الثقة بُت الفرقاء ادلشاركُت يف العملية السياسية 

ال :وأف األطراؼ كلها جيب أف ربسن نواايىا ذباه اآلخر وليقل كل منهم لآلخر. ىو ما ينجح أو يسقط اخليارات ادلتاحة
ت خلفك أف أغتالك فقد أجلأتٍت الظروؼ ألف أسَت خلفك لكي أمسك بك  كي ال تقع ،أما زبف مٍت اي أخي إذا سر

واقعا فأان ال أرضى أف تسَت خلفي أو تسَت أمامي ألين أريدؾ أف تسَت جبانيب لنصل سوية فذلك خياران و خَت لكلينا 
. فنحن ما دمنا نسَت سوية سنصل إىل ىدفنا سوية

راقية على صيغة عمل متطورة ترضي اجلميع، وهتتم دبصلحة العراؽ قبل مصلحة الكياف والفئة، ادلهم أف تتوافق األطراؼ الع
. وأف تستفيد من ذبارب الشعوب ادلتقدمة لنقتبس منها ما خيدـ مصلحة بالدان وشعبنا ويتناسب مع اترخينا وموروثنا

 حل مشاكل العراؽ خالؿ السنُت الست أما الذين يرفضوف احملاصصة أو يعًتضوف عليها متذرعُت بفشلها الذريع يف 
. وليس على اللعبة، ألهنم مل جييدوا اللعب وال يعرفوف قوانُت اللعبة . ادلنصرمة فاللـو يقع على تفكَتىم الضيق
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