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املقدمة
متثل األحزاب السياسية قلب وروح الدميقراطية اليت تُعدُّ من أفضل األنظمة السياسية من 
حيث حل الصراعات ابلطرائق السلمية واحرتام حقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
ومبا أنَّ نظام احلكم يف العراق وفق املادة األوىل من الدستور هو نظام مجهوري نيايب دميقراطي1، فإنَّ 
األحزاب السياسية ال غىن عنها إذا ما أردان بناء جتربة دميقراطية ميكن أن حتقق تطلعات الشعب 

العراقي بعد حقب طويلة من االستبداد.  
ويُعدُّ العراق من الدول الرائدة يف تشكيل األحزاب السياسية، إذ ُأْصِدَر قانون اجلمعيات يف 
عام 1922 الذي نظَّم عمل الكياانت واألحزاب السياسية آنذاك يف عهد النظام امللكي، إالَّ أنَّ 
هذه التجربة مل يسعفها الوقت للتطور، السيَّما بعد االنقالابت املتتالية يف اتريخ العراق السياسي، 
اليت أدَّت إىل موت اجملتمع املدين مبا فيها األحزاب السياسية، ولعل مقولة »استعمال العنف من 
أجل حتقيق أهداف سياسية« ميكن أن ختتصر أبرز التحوالت الكربى يف اتريخ العراق احلديث 
واملعاصر منذ أتسيس الدولة العراقية عام 1921، بعيداً عن العمل الدميقراطي واحلزيب من أجل 

حتقيق التغيري السياسي املنشود. 
الطبيعي أن يكون سقوط نظام صدَّام حسني عام 2003 والتحول من نظام  وهلذا من 
احلزب الواحد إىل الُتعدُّدية احلزبية، ومن الدكتاتورية إىل الدميقراطية، عملية ال ختلو من املشاكل، 
وهذا هو حال معظم الدميقراطيات الناشئة، وميكن القول أنَّ أبرز املشاكل اليت يعاين منها النظام 
السياسي عدم تطور احلياة احلزبية بسبب افتقارها إىل »الدميقراطية الداخلية«، حىت تكوَّنت عندان 
معادلة شاذة وهي نظام سياسي دميقراطي تشارك فيه أحزاب سياسية تفتقر للممارسة الدميقراطية 

يف صنع قراراهتا احلزبية واختيار قياداهتا السياسية.

1. دستور العراق الصادر عام 2005 ، املادة األوىل. 
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وملعاجلة هذه اإلشكالية تفرتض هذه الورقة أبنَّ تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب 
السياسية يف العراق هو الطريق إىل األمثل إىل مأسستها؛ ألنَّ املمارسات الدميقراطية تعمل على 
تغذية التنافس احلزيب للمواطنني، وختلق ممثلني أكثر مقدرة، وهذا يضمن أنَّ احلزب سيكون قادراً 
على خلق سياسات وبرامج سياسية متميزة، فضاًل عن إدراك الكوادر احلزبية أمهية وفاعلية الوسائل 

الدميقراطية يف حتقيق األهداف السياسية بعيداً عن استعمال الوسائل العنيفة.
احملور األول: واقع املمارسة الدميقراطية داخل األحزاب العراقية. 

ا امتالك احلزب أنظمة وتعليمات متنع السيطرة التعسفية  مُيكن تعريف الدميقراطية الداخلية أبهنَّ
على االنتخاابت الداخلية اخلاصة به، فضاًل عن جتنب سيطرة قائد أو جمموعة من األفراد على 
عمل احلزب وتوجهاته، وهبذا فإنَّ مكوِّانت احلزب مجيعها وموظفيها يتبعون االجراءات القانونية 

وخيضعون للمساءلة أمام القواعد الرمسية واألجهزة القانونية املنصوص عليها يف النظام الداخلي2.
ومن دون احلاجة إىل التوسع يف املفاهيم النظرية لدميقراطية الداخلية، فإنَّ األدبيات األكادميية 

قد وضعت معايري عديدة للدميقراطية داخل األحزاب السياسية، ومنها اآليت3.
الشفافية: وتعين الوصول املفتوح للمعلومات ونشر السجالت اخلاصة ابحلزب مجيعها.. 1
والتسامح . 2 واحملاسبة  الُتعدُّدية  مثل  للدميقراطية  األساسية  القيم  يتضمن  صريح  اساسي  نظام 

واملساوة بني اجلنسني.
التطابق بني القيم الدميقراطية املذكورة للحزب واملمارسات احلزبية.. 3
وجود آليات دميقراطية من أجل حل الصراعات أو الصراعات احملتملة داخل احلزب، للحد من . 4

مشكلة االنشقاقات احلزبية.
تنظيم دقيق ومتكرر لالنتخاابت الداخلية من أجل اشغال املناصب القيادية.. 5
ترسيخ عملية التقدم يف املناصب واملراتب احلزبية على أساس قواعد اجلدارة بداًل عن احملسوبية . 6

واملنسوبية.
2. A framework for democratic party building, institute for multiparty democracy, 
Netherlands, 2004,p11
3. I bid,p12
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عدد من املؤمترات احلزبية مع مستوى معني من حجم املشاركة يف االنتخاابت احلزبية.. 7
درجة كربى من الال مركزية يف احلزب.. 8
التناوب يف املناصب القيادية ابألوقات احملددة.. 9

أنَّ  املالحظ  من  فإنَّه  العراقية،  األحزاب  داخل  الدميقراطية  املمارسة  واقع  عن  وابحلديث 
معظم هذه األحزاب افتقرت للممارسات الدميقراطية الداخلية نتيجة أسباب خمتلفة، بعضها نتيجة 
الذي ترك  التنظيمي، فهذا األمر  الداخلي  نتيجة هيكلها  خلفيتها األيديولوجية، وبعضها اآلخر 
ارتباطاً  العراق مرتبط  السياسي يف  فإنَّ اإلصالح  السياسي، وهلذا  النظام  سلبية كربى على  آاثراً 
كبرياً إبصالح القطاع احلزيب؛ ألنَّ األحزاب تلعب دوراً رئيساً يف تنشيط عمليات اإلصالح يف 
النظام الدميقراطي، فهي تشكل جزًءا مهماً من احلل لتوفري نظام سياسي أكثر استقراراً ويستجيب 

لالحتياجات الشعبية. 
العراقي بعد عام 2003، هناك نوعان من األحزاب اليت  النظام السياسي  فبعد تشكيل 
شاركت يف العملية السياسية، األوىل: هي أحزاب مؤمنة ابلدميقراطية وهذه األحزاب جتد يف نظامها 
فلسفًة  ابلدميقراطية  يؤمن  ال  اآلخر:  والنوع  الدميقراطية،  املمارسة  من  حمدوداً«  »قدراً  الداخلي 
اجتماعيًة، وجاءت مشاركته يف العملية الدميقراطية وسيلًة من أجل الوصول إىل السلطة، أي: يؤمن 
فقط يف جانب واحد من الدميقراطية، وهو االنتخاب طاملا يضمن له الوصول إىل السلطة، وهذا 
النوع من األحزاب من الطبيعي أالَّ تلي اهتماماً كبرياً بتعزيز الدميقراطية الداخلية يف احلزب طاملا 

ا غري مؤمنه هبا فلسفًة اجتماعيًة للحكم.  أهنَّ
وإنَّ طبيعة نشأة األحزاب العراقية املشاركة يف العملية السياسية بعد عام 2003، كان هلا 
دوراً يف تعثر الدميقراطية الداخلية، فاألحزاب عموماً تنقسم إىل أحزاب ذات » نشأة خارجية« أو 
أحزاب ذات » نشأة داخلية أو برملانية »، ومبا أنَّ األنظمة الدكتاتورية املتعاقبة يف العراق عملت 
على قمع األحزاب السياسية وإلغاء احلياة الربملانية، وهذا األمر الذي جعل معظم األحزاب اليت 
ست تكون ذات طبيعة خارجية كأن تكون نتاج حراك سياسي عند النخبة الدينية وهذا هو  ُأسِّ
احلال مع األحزاب اإلسالمية، أو نتاج الكفاح القومي املسلح وهذا هو حال األحزاب الكردية يف 

مشال العراق، أو حركات سرية تؤمن ابستعمال العنف من أجل التخلُّص من الدكتاتورية. 
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فإنَّ طبيعة العمل يف هذه الكياانت االجتماعية اليت أفرزت هذه األحزاب مل حتتل اإلدارة 
الدميقراطية دوراً كبرياً يف إدارة شؤوهنا الداخلية، األمر الذي أثَّر على طبيعة األحزاب اليت شكلتها؛ 
لتعربِّ عن أهدافها وبراجمها السياسية،  والسيَّما ما خيص العامل األساس الذي تستمد منه القيادة 
لــ »موريس دفرجية« يكون كل جمتمع فكرة ما عن بناء وانتقال  احلزبية شرعيتها السياسية، فوفقاً 
السلطة داخل الكتل االجتماعية، وحيدد هذا االعتقاد املسيطر شرعية القائد، فكل مجاعة تصنع 

لنفسها عقيدهتا عن الشرعية، وغالباً ما تكون عقيدهتا خمتلفة عن مذاهب اآلخرين4.
وعلى الرغم من أنَّ الدستور العراقي وقانون األحزاب يشري إىل الدميقراطية مرجعيًة لشرعية 
القيادة، انهيك عن أنَّ األحزاب السياسية اليت تعمل يف األنظمة الدميقراطية، غالباً ما تلي عناية 
كربى ملسألة اختاذها لنفسها إدارة ذات مظهر دميقراطي، إالَّ أنَّنا جند أنَّ هنالك مرجعيات عديدة 
أخذت تتعكَّز عليها قيادات األحزاب العراقية منها الشرعية الدينية، أو شرعية احملاربني القدامى، 
الشرعية  عن  بداًل  األجنيب،  الوجود  مقاومة  شرعية  أو  القومي،  النضال  من  مستمدة  شرعية  أو 
الدميقراطية، وهذا األمر الذي أدَّى إىل تزايد سلطة القيادة احلزبية واالجتاه حنو أشكال من السلطة 
الشخصية، »فنمو السلطة وتشخصن السلطة«، ظاهراتن ملحوظتان اليوم عند الكثري من األحزاب 
السياسية يف العراق، وهذا األمر الذي يتعارض مع منو الدميقراطية وفقاً لرأي »كأمي« الذي رأى يف 

ضعف السلطة وسريها املتصاعد حنو املؤسسة من اخلصائص األساسية لنمو الدميقراطية.
إنَّ املعوقات اليت تواجه الدميقراطية داخل األحزاب يف العراق متنوعة، منها أنَّ عدداً كبرياً 
من األحزاب املشاركة يف العملية السياسية كان يف األصل مجاعات مسلحة سواًء اجلماعات اليت 
محلت السالح ضد النظام السابق أم اليت محلت السالح ضد الوجود األجنيب يف العراق ومن َثَّ 
حتولت إىل أحزاب سياسية، فغالباً ما يكون النظام الداخلي ألي مجاعة مسلحة يتصف خباصيتني 
»الشمولية، واملركزية«، فاألخرية جتعل للقيادة احلزبية دوراً كبرياً ومهيمناً يف السيطرة على األنظمة 
الرمسية والديناميكيات غري الرمسية يف صناعة القرار احلزيب، فالقيادة احلزبية عادًة ما يكون دورها 
يف األحزاب اليت تتسم ابملمارسات الدميقراطية قائماً على »تنسيق والتواصل« بني أجهزة احلزب 
املختلفة، يف حني يكون دور القيادة يف األحزاب »املركزية« اليت ال تتمتع ابلدميقراطية الداخلية 
امتالك ومركزية صناعة القرار احلزيب، أمَّا ِمن حيث الشمولية اليت تتسم هبا أحزاب كانت يف األصل 
مجاعات مسلحة نتيجة اعتبارات أمنية وعسكرية، فهي تشري إىل مدى اتساع دائرة املشاركة يف صنع 

4  موريس ديفرجيه، األحزاب السياسية، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2011، ص145
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القرار احلزيب، فاألحزاب الشمولية غالباً ما تكون عملية صنع القرار فيها مسيطر عليها بوساطة 
قيادة قوية حتيطها حلقة ضيقة، يف حني األحزاب غري الشمولية فإنَّ لألعضاء واملناصرين دوراً يف 

القرارات اجتاه بعض القضااي املهمة مثل اختيار املرشحني أو اختيار القيادة احلزبية 5. 
إنَّ اقرتاب األحزاب السياسية يف العراق من الدولة هو اآلخر أدَّى إىل اندالع أزمة على 
مستوى التجربة الدميقراطية، فنتيجة الثراء االقتصادي املتزايد، وما نتج عنه من أمناط متغرية على 
مستوى املشاركة السياسية، أدَّى إىل فقدان العديد من األحزاب جذورها اجملتمعية، وأصبحت أكثر 
ا  اعتماداً على الدولة، وهبذا فإنَّ األحزاب مل جتعل من ممارسة الدميقراطية الداخلية أولوية، طاملا أهنَّ
تعتمد على أجهزة الدولة بداًل عن اجملتمع، فالوصول إىل األجهزة احلكومية هو من يؤمِّن الوصول 

إىل املوارد املالية اليت بدورها اْستـُْثِمرْت من أجل احلصول على مزيد من األصوات االنتخابية.
إنَّ العالقة الطردية بني وجود احلزب يف أجهزة الدولة واحلصول على املوارد أدَّى إىل هجرة 
األحزاب حنو الدولة األمر الذي خلق »أزمة تواصل« بني اجلماهري واألحزاب السياسية، هذا بدوره 
أدَّى إىل صعود »اخلطاب الشعبوي« يف العراق، إذ وصل األمر إىل مطالبة بعضهم إبلغاء األحزاب 
املشاركة يف العملية السياسية مجيعها، ولعل قيام احملتجني يف العراق أابن احتجاجات شهر تشرين 
من عام 2019 »املطالبة إبصالح النظام السياسي« إىل حرق بعض مقرات األحزاب السياسية، 
الوضع  إصالح  طريقها  عن  ميكن  وسيلة  ابعتبارها  السياسية  ابألحزاب  الثقة  فقدان  لنا  ر  يفسِّ

السياسي واالقتصادي يف العراق.
ففي استطالع للرأي أجراه مركز البيان للدراسات والتخطيط أظهر أنَّ 8 %  فقط من 
الناخبني يف االنتخاابت يفضلون التصويت على أساس حزيب، يف حني 68 % منهم يفضلون 

التصويت ملرشح مستقل، وفضَّل 13,4 % التصويت لصاحل االئتالفات والتكتالت السياسية6

5.Gyda Marås Sindre, internal democracy in militant movement turned political 
parties: a comparison of partia aceh and fretilin, department of comparative 
politics, university of berrgen,   P5-6

6  استطالع للرأي: توجهات الناخبني ابالستحقاقات االنتخابية القادمة يف العراق )املشاركة، التفضيالت، األولوايت(، 
مركز البيان للدراسات والتخطيط، بغداد، 2017، ص34
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شكل رقم ) 1 ( تفضيالت الناخبني أزاء املرشحني

37 
 

37 
 

السياسية  حزاباأل  لغاءإب  هم بعض مطالبة    إىل العملية  العراق  مجيعها  املشاركة يف  احملتجني يف  قيام  احتجاجات شهر    أابن ، ولعل 
السياسي"    صالح"املطالبة إب  2019تشرين من عام   يفس     حزاباألحرق بعض مقرات    إىل النظام  الثقة  السياسية،  لنا فقدان  ر 

 الوضع السياسي واالقتصادي يف العراق. إصالحها عن طريقالسياسية ابعتبارها وسيلة ميكن  حزابألاب

لل    استطالع  والتخطي  جراهأ  أير ففي  للدراسات  البيان  يف  8  ن  أظهر  أط  مركز  الناخبني  من  فقط  يفضلون   االنتخاابت%  
على   حني  أالتصويت  يف  حزيب،  منهم68ساس  مستقل،  %  ملرشح  التصويت  لصاحل 13,4ل  فض  و   يفضلون  التصويت   %

 28الئتالفات والتكتالت السياسية ا

 زاء املرشحني أتفضيالت الناخبني (  1م ) شكل رق

 
استطالع     املواطأجرته مؤسسة  أ  آخر ويف  ثقة  العراقية،  فكار عراقية حول مدى  الدولة  بني  أظهر  أنني يف مؤسسات  الثقة  زمة 
واجملتمع،    حزاباأل بني  إالسياسية  االستبيان  ذ  اب10  ن  أ   يثقون  من  هم  فقط  جاءت   حزابأل%   وهبذا  العراق،  يف  السياسية 
األ  حزاباأل الدولة  مؤسسات  مع  قياساً  االخرية،  املرتبة  ثمن ح  خرىيف  هبا، علىيث  املواطنني  من  قة  هي    حزاباأل  ن  أ  الرغم 

ول  أجهزة املفرتض  جمتمعية  من  تكون  أيست حكومية، وابليت  للمجتمع واألأن  األقرب  من  ثقته،  نيل  احلكومية    جهزةقدر على 
 .29خرىاأل

 

 

 

 

 
لمشاركة، التفضيالت، األولويات(، مركز البيان للدراسات  استطالع للرأي: توجهات الناخبين باالستحقاقات االنتخابية القادمة في العراق )ا 28

 34، ص2017والتخطيط، بغداد، 
 2، ص2018فكار عراقية ،أ لنيابية في العراق ، مؤسسة استطالع للرأي حول االنتخابات ا 29

8

13

68

10

حزب 

تكتل او ائتالف 

افراد مستقلون

لم اقرر بعد

املواطنني يف مؤسسات  ثقة  عراقية حول مدى  أفكار  أجرته مؤسسة  آخر  استطالع  ويف 
إذ بنيَّ االستبيان أنَّ 10 %   السياسية واجملتمع،  الثقة بني األحزاب  أزمة  العراقية، أظهر  الدولة 
فقط هم من يثقون ابألحزاب السياسية يف العراق، وهبذا جاءت األحزاب يف املرتبة االخرية، قياساً 
مع مؤسسات الدولة األخرى من حيث ثقة املواطنني هبا، على الرغم من أنَّ األحزاب هي أجهزة 
جمتمعية وليست حكومية، وابليت من املفرتض أن تكون أقرب للمجتمع واألقدر على نيل ثقته، من 

األجهزة احلكومية األخرى7.
شكل رقم )2( مستوى الثقة يف مؤسسات الدولة العراقية

7. استطالع للرأي حول االنتخاابت النيابية يف العراق ، مؤسسة أفكار عراقية ،2018، ص2
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إنَّ فقدان الثقة ابلتجربة احلزبية يف العراق أدَّى يف النهاية إىل فقدان الثقة ابلنظام السياسي 
وابلوسائل الدميقراطية يف التغيري، وهلذا جند أنَّ هنالك تراجعاً كبرياً يف نسب املشاركة يف االنتخاابت 
الربملانية، فقد سجَّلت االنتخاابت النيابية األوىل بعد سقوط نظام صدَّام حسني يف عام 2005 
2010 مبعدل  انتخاابت عام  قلياًل يف  النسبة  79 %،  يف حني تراجعت هذه  نسبة مشاركة 
مشاركة 62,4 % ، واستمر هذا الرتاجع التدرجيي يف انتخاابت عام 2014 حينما وصلت نسبة 
املشاركة إىل 60 % ، وصواًل إىل الرتاجع احلاد يف املشاركة يف انتخاابت عام 2018 حينما بلغت 

نسبة املشاركة 44,52 % 8.
لقد استثمرت القوى غري القانعة ابلتجربة الدميقراطية يف العراق اقرتاب األحزاب السياسية 
من الدولة بداًل عن اجملتمع، وقفزت إىل الفراغ اجملتمعي الذي خلفته األحزاب التقليدية املشاركة يف 
العملية السياسية، وهلذا فإنَّ عملية الفصل بني الدولة واألحزاب السياسية يُعدُّ أمراً جوهرايً للتنمية 
حكومية  شبه  أجهزة  وليست  جمتمعية،  مؤسسات  األحزاب  من  جيعل  الفصل  ألنَّ  الدميقراطية؛ 

بريوقراطية9.  
إنَّ افتقار األحزاب السياسية يف العراق للممارسات الدميقراطية له دالئل وأسباب عديدة، و 
أحد األسباب اليت ميكن مالحظتها هبذا الشأن هو األنظمة الداخلية هلذه األحزاب اليت افرتضت 
أدَّى إىل  الذي  األمر  للحفاظ على وحدة احلزب  األمثل  الطريق  القيادة هي  أبنَّ مركزية ومشولية 
تشظي احلياة احلزبية نتيجة االنشقاقات اليت حصلت بسبب غياب اإلدارة الدميقراطية داخل احلزب 

وفشلها يف إدارة الصراعات احلزبية.
إذ إنَّ معظم األنظمة الداخلية لألحزاب يف العراق مثقله ابلواجبات املفروضة على العضو 
احلزيب، من دون اإلشارة إىل احلقوق املرتتبة على العضوية، فضاًل عن بعض املواد داخل األنظمة 
الداخلية جتدها ذات عبارات مرنة، وميكن أن تنتج تعسفاً حبق العضو احلزيب الذي خيتلف مع قيادته 

احلزبية يف الرأي، السيَّما تلك املتعلقة ابحلفاظ على أسرار احلزب وعدم االفصاح عنها.  

8. العراق: االنتخاابت التشريعية تسجل أدىن نسبة مشاركة منذ سقوط نظام صدام حسني العام 2003، وكالة فرانس 24، 
https://www.france24.com :2018، على الرابط

9.P. )Pepijn( Corduwener, Democracy and the Entanglement of Political Parties 
and the State: Party–State Relations in 20th-Century France, Italy, and Germany, 
Comparative Political Studies, sage journals, 2019, P41
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االنتخاابت احلزبية هي بدورها أيضاً تواجه عدداً من اإلشكاليات، أبرزها وجود قائد حزيب 
منتخب حوله حلقة داخلية غري منتخبة تسيطر على القرار احلزيب، وغالباً ما تكون هذه احلقلة إمَّا 
حلقة عائلية؛ أو مجاعة جتمعهم مصاحل وروابط خمتلفة، وابلتايل تفقد أجهزة احلزب املختلفة دورها 
يف صناعة القرار احلزيب، على الرغم من أنَّ قانون األحزاب العراقي يف املادة السادسة منه ينص على 
اليت تضعها  القيادات احلزبية10، فالشروط  الدميقراطية؛ الختيار  السياسي اآلليات  اعتماد احلزب 
بعض األحزاب على اختيار املندوبني للمؤمتر العام الذي من املفرتض أن يقوم ابنتخاب القيادة 
املؤمتر غري  املندوبني يف  ما يكون  فغالباً  االنتخاابت مسألة شكلية،  للحزب جتعل من  السياسية 
منتخبني من قبل القواعد احلزبية، وابلتايل فإنَّ املناخ احمليط ابالنتخاابت يفتقر للدميقراطية احلقيقية.  
األحزاب هو  داخل  الدميقراطية  املمارسات  تعثر  إىل  أدَّت  اليت  اجلوهرية  اإلشكاليات  من 
مسألة التمويل املايل، فعادًة ما يكون األشخاص أو املنظمات اليت تتحكم يف ختصيص األموال 
للحزب تتمتع بوضع قوي يف حتديد األولوايت واألهداف احلزبية، يف حني كلَّما زاد الدور املؤسسي 
ألجهزة احلزب الوطنية يف رفد خزينة احلزب ابألموال، فضاًل عن ازدايد عدد املناطق واألفراد الذين 
يشاركون يف هذه العملية على املستوى الوطين، انعكس ذلك أجياابً على إضفاء الطابع الدميقراطي 

على السلطة السياسية الداخلية للحزب11. 
ففي العراق نتيجة عدم وجود ثقافة دفع اشرتاك للعضوية يف احلزب، فضاًل عن غياب ثقافة 
التربع من قبل مجاعات الضغط، وعدم دفع إعاانت مالية من قبل احلكومة لألحزاب على الرغم 
الِفقرة )ب( واليت أشارت  من تظمينها يف قانون األحزاب لعام 2015 يف املادة رقم 17 اثنياً 
لقيام املفوضية بتقدمي مقرتح إىل وزارة املالية ابلتقدير السنوي للمبلغ الكلي لإلعانة املالية لألحزاب 
السياسية، فإنَّ احلزب ارتكز على متويله إمَّا على األموال اليت حيصل عليها من املسؤولني التابعني له 
والعاملني يف إحدى أجهزة الدولة، أو عن طريق التمويل اخلارجي، ويف احلالتني فإنَّ األموال تكون 
بيد الطبقة العليا من القيادة احلزبية، ونتيجة غياب دور القواعد يف رفد مالية احلزب فمن طبيعي أن 
يقل أتثريها يف صناعة القرار احلزيب؛ لصاحل تضخم سلطات القيادة العليا للحزب واحللقة الضيقة 

احمليطة هبا. 

10. قانون األحزاب العراقي لعام 2015، املادة 6. 
11.A framework for democratic party building, institute for multiparty democracy, 
Netherlands, 2004,p12



11

تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف العراق

احملور الثاين: آليات تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف العراق   
تساهم عملية تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية يف التطوير املؤسسي 
لألحزاب، أي: تصبح األحزاب منظمة بصورة أفضل األمر الذي جيعلها أكثر فعالية وأكثر جناحاً 
يف تنفيذ براجمها السياسية، سواًء أكانت يف احلكم أم املعارضة، وابلتايل فإنَّ األحزاب ذات الطابع 
املؤسسايت تكون أكثر قدرة على االستجابة ملطالب الناس ومصاحل أعضاء احلزب والناخبني12، وأنَّ 
املمارسات الدميقراطية ميكن أن تؤدِّي إىل طول عمر احلزب؛ ألنَّ وجود ممارسة دميقراطية يعين أنَّ 
هنالك وسائل مفهومة وشفافة حلل الصراعات احلزبية الداخلية، وهذا األمر الذي ميكن أن يعاجل 
ظاهرة التشظي يف احلياة احلزبية العراقية نتيجة االنشقاقات املتكررة داخل األحزاب، ولكن يف ذات 
الوقت تُعدُّ عملية تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب بصورة تلقائية من قبل األحزاب 
نفسها عملية صعبة طاملا مل يثبت أنَّ هنالك عالقة إجيابية ملموسة بني اعتماد الدميقراطية الداخلية، 

وبني احلصول على أعداد أكرب من الناخبني.
وهلذا فإنَّ اإلصالح املؤسسي لألحزاب السياسية جيب أن أييت من خارج األحزاب، وعادًة 
ما يكون عرب مسارين، املسار األول: هو إصالح املنظومة القانونية اليت تنظم احلياة احلزبية، واملسار 
اآلخر: يتمثَّل يف محالت املناصرة من قبل مؤسسات اجملتمع املدين اليت هتدف إىل تطوير وإصالح 

مؤسسات النظام السياسي الدميوقراطي يف العراق. 
ويـُرَكَُّز يف هذه الورقة على املسار األول؛ ألمهيته وقدرته على حتقيق إصالح حقيقي للقطاع 
احلزيب يف العراق، إذ يُعدُّ تعديل قانون األحزاب العراقي لعام 2015 مسألة جوهرية إذا ما أردان 

مأسسة األحزاب عن طريق تعزيز املمارسات الدميقراطية، وذلك بتضمينه املقرتحات اآلتية:
عملية  تسهيل  أجل   من  احلزبية،  احلياة  تشظِّي  من  األحزاب  قانون  حَيدَّ  أن  أواًل: جيب 
تنظيمها، فوجود عدد حمدَّد من األحزاب ميكن أن جيعل من عملية اإلعاانت املالية اليت تدفعها 
الدولة لألحزاب جمزية من أجل حتفيزها على فك االرتباط ابألجهزة احلكومية، وإنَّ تقليص عدد 
التمويل غري املشروع، فازدايد عدد األحزاب املسجلة ال  األحزاب ميكن أن يسهِّل من مالحقة 
سيِّما يف أوقات االنتخاابت والبالغ عددها  230 حزابً مسجاًل حىت اآلن جعل من مهمة متابعة 
املفوضية هلذه األحزاب أمراً صعباً، وهلذا يرى الرئيس السابق لدائرة األحزاب السياسية السيد سعد 

12.  I bid , ,p8
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العبديل أبنَّ هنالك حاجة إىل تفعيل اجلهد الرقايب لدائرة األحزاب السياسية، قائاًل: بعض األحزاب 
ا ما زالت مسجَّلة يف املفوضية، وأضاف: إنَّ قانون  غري موجودة على األرض على الرغم من أهنَّ
األحزاب مل يتطرَّق إىل املوقف من األحزاب اليت تتوقف نشاطاهتا على األرض وعدم مشاركتها يف 
احلياة السياسية واالنتخابية، مشرياً إىل أنَّ تفعيل اجلهد الرقايب لدائرة األحزاب السياسية، فضاًل 
عن قانون االنتخاابت العراقي لعام 2020 الذي قلَّل من دور احلزب يف العملية االنتخابية بسبب 
ارتكازه على الدوائر الصغرية والرتشيح الفردي، ميكن أن يؤدِّي إىل تقليص عدد األحزاب يف العراق 

على املدى املتوسط 13.
اثنياً: فرض مبدأ التناوب يف القيادة احلزبية، إذ من املمكن وفقاً لقانون األحزاب حتديد مدة 
القيادة العليا للحزب لدورتني متتالتني فقط، إذ ميكن أن تؤدِّي عملية حتديد مدَّة القيادة احلزبية 
إىل معاجلة مشاكل احللقات الضيقة، فضاًل عن احلد من حتويل األحزاب إىل مؤسسات عائلية، 
فمبدأ التناوب سيسهم يف أجياد أجيال متنوعة من القيادات احلزبية وهو ما يعزز التنافس الدميقراطي 

داخل احلزب.   
يف  مركزية«  »الال  مبدأ  تضمني  وجوب  على  األحزاب  قانون  ينص  أن  املهم  من  اثلثاً: 
ع على تعزيز  النظام الداخلي لألحزاب املشاركة يف العملية السياسية؛ ألنَّ الال مركزية سوف تشجِّ
املمارسات الدميقراطية وحتد من الشمولية أي سيطرة القيادة العليا على كل مفاصل احلزب وقراراته، 
وجتعل دور القيادة مبين على التنسيق بني أجهزة احلزب املختلفة بداًل عن السيطرة عليها، فأثناء 
املقابلة مع رئيس دائرة األحزاب السياسية يف املفوضية املستقلة لالنتخاابت السيد سعد العبديل 
أشار إىل أنَّه عن طريق متابعته للحياة احلزبية يف العراق فإنَّ معظم السلطات داخل احلزب ترتكز يف 
يد القيادة احلزبية املركزية، وغالباً ما تكون صالحيات قادة الفروع احلزبية يف احملافظات صالحيات 

هامشية. 
رابعاً: التأكيد على أمهية هيئات التحكيم داخل األحزاب، اليت تُعدُّ وظيفتها األساسية فض 
النزاعات داخل األحزاب وفق القوانني والتعليمات احلزبية، وجيب أن تكون هذه اهليئات منتخبة 
من قبل املؤمتر العام بداًل عن تعيينها من قبل القيادة العليا للحزب، مع التأكيد على ضرورة حضور 
املفوضية لإلشراف على جلسات هيئات التحكيم احلزيب، واملصادقة عليها؛ لضمان الشفافية، ومنع 

13. مقابلة افرتاضية مع املدير العام السابق لدائرة األحزاب السياسية يف املفوضية املستقلة لالنتخابات والخبير في الشؤون 
احلزبية واالنتخابية السيد سعد العبديل ، 3/12/2020.
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جواز التعسف وطرد أي عضو من دون موافقة هيئات التحكيم املنتخبة.
أبرز  ألنَّه  السياسية؛  لألحزاب  املشروع  غري  التمويل  مكافحة  على  الرتكيز  أمهية  خامساً: 
األسباب اليت تؤدِّي إىل افتقار املمارسات الدميقراطية، وهنا لسنا حباجة إىل تعديل قانون األحزاب 
بقدر احلاجة إىل تفعيل املواد الواردة فيه السيَّما الدور الرقايب للمفوضية املستقلة لالنتخاابت وديوان 

الرقابة املالية14. 
سادساً: على الرغم من أنَّ قانون األحزاب أكَّد على اختيار قيادة األحزاب جيب أن يكون 
ابلوسائل الدميقراطية، إالَّ أنَّه من الضروري التأكيد على مراعاة الوسائل الدميقراطية يف رسم وصناعة 
القرارات احلزبية، فضاًل عن التأكيد على أمهية املؤسسات احلزبية املنتخبة لكوهنا أجهزة ال غىن عنها 

يف رسم سياسات احلزب وتوجهاته السياسية.
سابعاً: التأكيد على أمهية اإلعاانت املالية من أجل مكافحة التمويل غري املشروع وتعزيز 
القيم والتنمية الدميقراطية، وذلك بقيام املفوضية إبصدار تقرير سنوي عن املمارسات الدميقراطية 
داخل األحزاب السياسية يف العراق، وتقدمي »حمفزات مالية« عن طريق منح نسبة من اإلعاانت 
املالية ختصص لألحزاب اليت تعمل على تعزيز املمارسات الدميقراطية يف إدارة شؤوهنا الداخلية، وفقا 
14. تضمن قانون األحزاب العراقي عدداً كبرياً من املواد بشأن مكافحة التمويل غري املشروع ومن هذه املواد هي اآليت:  تنص 
املادة -11-  اثنيًا- د-  على تقدمي احلزب  تعهداً خطياً بفتح حساب مصريف للحزب خالل )30( ثالثني يوماً من اعتبار احلزب 
السياسي جمازاً ، وهذا األمر الذي ميكن املفوضية الُعلى مراقبة الشؤون املالية للحزب، كما تنص املادة 32 فقرة )3( على ايقاف 
نشاط احلزب السياسي  لستة )6( أشهر بناًء على طلب مسبب من دائرة األحزاب يف حالة ثبوت تلقيه أموااًل من جهات أجنبية 
خالفاً إلحكام هذا القانون وحيل احلزب السياسي يف حال تكرار هذه املخالفة، وقد حدَّد قانون األحزاب مصادر متويل احلزب يف 
املادة– -33ابشرتكات أعضائه، والتربعات واملنح الداخلية، وعوائد استثمار أمواله وفقاً هلذا القانون، و اإلعاانت املالية من املوازنة 
العامة للدولة مبوجب املعايري الواردة يف هذا القانون، وقد تطرَّقت املادة– 37 –  إىل تنظيم التربعات من خالل أتكيدها على  
أواًل: ال جيوز للحزب السياسي أن يتسلم التربعات من املؤسسات والشركات العامة املمولة ذاتياً، من الشركات التجارية واملصرفية 
اليت يكون جزء من رأمساهلا من الدولة. اثنياً: متنع كل التربعات املرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية، اثلثاً: مينع التربع 
للحزب ابلسلع املادية أو املبالغ النقدية املعدة أصال لكسب منفعة غري مشروعة للحزب أو للمتربع.، كما ان املادة– 38 –  عملت 
على مكافحة الربح الغري مشروع لألحزاب، حيث نصت على عدم جواز ان يقوم احلزب السياسي مزاولة أعمال جتارية بقصد 
الربح، ماعدا )نشر وإعداد وتوزيع املطبوعات واملنشورات أو غري ذلك من مواد الدعاية والنشرات السياسية والثقافية، والنشاطات 
االجتماعية والثقافية، الفوائد املصرفية، وبيع واجيار املمتلكات اململوكة له(، يف حني عززت  املادة  39- –  د من رقابة الدولة على 
النشاطات املالية للحزب من خالل تضمينها عدم نقاط مهمة وهي )أواًل: يودع احلزب أمواله يف املصارف العراقية، اثنياً: ميسك 
احلزب سجالت منتظمة للحساابت تتضمن إيراداته ونفقاته، اثلثاً: يقدم احلزب تقريراً سنواي حبساابته يعده مكتب حماسب قانوين 
مرخص ويرفع تقريره إىل ديوان الرقابة املالية، رابعاً: يرفع ديوان الرقابة املالية تقريراً ختامياً عن األوضاع املالية لألحزاب إىل جملسي 

النواب والوزراء ودائرة األحزاب.
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ملعايري تضعها املفوضية العليا، فضاًل عن توجيه عقوابت لألحزاب اليت تضع املمارسات الدميقراطية 
جانباً، وميكن أن يتحقق ذلك بتعديل املادة  32 اثنياً من قانون األحزاب واليت تنص على حجب 
اإلعانة من احلزب السياسي لستة أشهر بطلب مسبب من دائرة األحزاب وبناًء على قرار قضائي 

يف حالة ارتكابه إحدى احلاالت اآلتية:
األخرى  واألحزاب  الدولة  مؤسسات  وحرايت  حقوق  على  االعتداء  شأنه  من  بعمل  قيامه  أ.  

والنقاابت واالحتادات واملنظمات غري احلكومية.
ب. التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى مبا يضر ابملصاحل العليا للعراق.

إذ ميكن إضافة الفقرة ج عدم مراعاة معايري املمارسات الدميقراطية داخل احلزب.
وميكن أيضاً تعديل املادة  -44 –   من قانون األحزاب واليت تنص على توزيع اإلعاانت 
املالية على األحزاب السياسية بنسبة: 20 % ابلتساوي على األحزاب السياسية املسجلة وفق 
أحكام هذا القانون، 80 % على األحزاب املمثلة يف جملس النواب، وفقاً لعدد املقاعد اليت  حاز 
عليها مرشحوها يف االنتخاابت النيابية، إذ من املهم ختصيص نسبة إضافية لألحزاب اليت تراعي 
بشأن  املفوضية  الذي تصدره  السنوي  للتقرير  وفقاً  الداخلية  تنظيماهتا  الدميقراطية يف  املمارسات 

املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية املسجلة يف العراق.
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املقدمة  املالية  اإلعانة  بشأن   44 املادة  االحتادية طعنت يف  احملكمة  أنَّ  اإلشكالية  ولكن 
لألحزاب بناًء على الطلب الذي تقدَّمت به بعض منظمات اجملتمع املدين، والقانون الذي يُْطَعُن به 
جيب أن يعود من جديد إىل جملس النواب من أجل تشريع قانون بديل حبسب ما تفضَّل به الرئيس 
السابق لدائرة األحزاب السياسية السيد سعد العبديل الذي أكَّد على أنَّ هنالك مقرتحاً جديداً؛ 
لتوزيع اإلعانة املالية قائم على الربط بني عدد األصوات اليت حيصل عليها احلزب يف االنتخاابت، 
املقرتح  الدميقراطية« يف  »املمارسات  مبدأ  للحزب، وهبذا ميكن تضمني  املقدمة  املالية  واحلصص 
املالية واليت من املفرتض أن يقوم جملس  املادة 44 اخلاصة آبليات توزيع اإلعانة  لتعديل  اجلديد 

النواب إبعادة التصويت عليها15. 

15. تعد عملية اإلعاانت املالية خياراً جوهراًي؛ ملكافحة التمويل غري املشروع وتعزيز القيم واملمارسات الدميقراطية، وقد وضعت 
دائرة األحزاب برائسة السيد سعد العبديل يف عام 2017  عدد من املعايري مت تقدميها اىل جملس املفوضني، البد من أخذها بعني 

االعتبار، وهي اآليت:
 إنَّ هدف التمويل احلكومي يف كل التجارب الدولية هو ختصيص أموال من امليزانية العامة؛ لغرض متكني األحزاب من القيام . 1

بنشاطاهتا املعتادة والعمل على تعزيز التنمية السياسية واحلزبية والدميقراطية حىت ال تضطر تلك األحزاب للجوء إىل مصادر 
مشبوهة للتمويل أو للتغول على املال العام

 أن يكون مبلغ اإلعانة املالية احلكومية كافياً؛ لتحقيق اهلدف املبني يف الفقرة )1( أعاله ، وكما يقال فإنَّ )الدميقراطية سعرها . 2
غايل(، أمَّا إذا كانت املبالغ املخصصة لإلعانة هي مبالغ قليلة، فإنَّ اهلدف من املنحة احلكومية سوف يتالشى ولن يتحقق .

أالَّ يكون مبلغ اإلعانة املالية احلكومية كبرياً جداً أو مبالغاً به، لألسباب اآلتية :. 3
ا ستستقطع  أ- إنَّ ختصيص مبالغ كبرية سيؤدِّي إىل إاثرة النقمة الشعبية بلحاظ أنَّ هذه املبالغ هي من أموال دافعي الضرائب، وأهنَّ

من األموال املخصصة للخدمات والصحة والتعليم واألمن .
ب- إنَّ ختصيص مبالغ كبرية سيشجع على نشوء العديد من األحزاب الومهية أو ما يسمى بـ )الدكاكني احلزبية(، على أمل احلصول 

على أموال اإلعانة املالية احلكومية . 
إن ُأِخَذ بنظر االعتبار عدد األحزاب اجملازة ، فإنَّ الوضع بوجود )80( حزب جماز )حلد اآلن( ، سيختلف حينما يكون عدد . 4

األحزاب اجملازة ) 270( حزب سياسي )استناداً إىل عدد الطلبات املقدمة إىل الدائرة (.
ضرورة مراعاة الوضع االقتصادي واملايل للبلد يف سنوات منح اإلعانة املالية احلكومية .. 5
ا سوف تقدِّم ليس فقط يف سنة االنتخاابت )واليت تزداد فيها . 6 األخذ بنظر االعتبار أنَّ هذه اإلعانة هي إعانة سنوية، مبعىن أهنَّ

ا ستقدم للحزب السياسي يف السنوات اليت تلي سنة االنتخاابت، مع مالحظة اخنفاض اإلنفاق احلزيب  النفقات احلزبية(، إمنَّ
يف السنوات الثالث اليت تقع بني انتخاابت وأخرى .
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احملور الثالث: تعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب العراقية التحدايت والفرص
أواًل: التحدايت احملتملة:

إن تعديل قانون األحزاب عملية ليست سهلة؛ من الصعب موافقة قيادات الكتل السياسية . 1
املتنفذة يف الربملان على مقرتحات قانونية من شأهنا تقليص سلطتها على األحزاب اليت تديرها 

وتتحكم يف قراراهتا ورسم سياساهتا. 
يُعدُّ ضعف مؤسسات الدولة عائقاً أمام تنفيذ القوانني حىت يف حال تشريعها، وهلذا جند أنَّ . 2

قانون األحزاب تضمن مواد رصينة يف ما خيص مكافحة التمويل املايل غري املشروع، ولكن ال 
يوجد عمل جاد يف تفعيل هذه املواد على أرض الواقع سواًء من قبل املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاابت أو من جانب ديوان الرقابة املالية، وإنَّ التدخالت السياسية يف عمل املفوضية 

أضعف من قدرهتا على تنظيم احلياة احلزبية يف العراق.
عدم تطور النظام املصريف واملايل يف العراق، ميكن أن يضعف اجلهود اليت من شأهنا مالحقة . 3

التمويل غري املشروع لألحزاب السياسية، ففي املقابلة مع الرئيس السابق لدائرة األحزاب السيد 
سعد العبديل أشار إىل أنَّه على الرغم من أنَّ املفوضية الزمت األحزاب مجيعها بفتح حساب 
مصريف يكون خاضع لديوان الرقابة املالية، إالَّ أنَّ الواقع يقول إبنَّ معظم نشاطات األحزاب 
ال متر عرب احلساابت املصرفية بسبب عدم تطور النظام املايل واملصريف يف العراق، إذ إنَّ معظم 
التعامالت املالية يف العراق هي عن طريق الدفع العادي من دون استعمال البنوك واملصارف 

وابلتايل هي خارج إطار رقابة املفوضية وديوان الرقابة املايل. 
اثنياً: الفرص احملتملة:

 ميكن أن يشكل مزاج الرأي العام ومنظمات اجملتمع املدين يف العراق عاماًل مساعداً وضاغطاً . 1
ابجتاه تعديل قانون األحزاب مبا يتوافق وتعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية، 
وتُعدُّ جتربة الضغط الشعيب يف تغيري قانون االنتخاابت مثااًل ميكن تكرراه مع قانون األحزاب، 
شرط قيام منظمات اجملتمع املدين حبمالت مناصرة لتعريف الرأي العام أبمهية قانون األحزاب 

وأتثريه على اإلصالح السياسي. 
مؤيداً . 2 نواب صواتً  املستقلني يف جملس  واألعضاء  الصغرية  لألحزاب  يكون  أن  احملتمل  من   
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لتعزيز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب السياسية، ال سيِّما يف ملفات مكافحة التمويل 
الذي ميكن أن حيد من هيمنة  القيادة احلزبية  التناوب يف  غري املشروع، والتأكيد على مبدأ 

شخصيات حمددة على املشهد السياسي العراقي.
ميكن أن جيذب مبدأ »الال مركزية« يف التنظيمات احلزبية بعض نواب األحزاب الكبرية املمثلني . 3

للمحافظات يف جملس النواب، إذ يشتكي بعض النواب من سيطرة املكاتب احلزبية يف بغداد 
على بعض القرارات االسرتاتيجية بصورة عامة، وعلى القرارات اليت ختص مدهنم خاصة، وقد 
بعض  بشأن  بينهم  ما  يـَُنسَُّق يف  أحزاب خمتلفة  إىل  املنتمني  احملافظات  نواب  بعض  شاهدان 
امللفات اليت ختص مدهنم، وهو احلال التنسيق بني نواب حمافظة البصرة؛ لزايدة نسبتها يف املوازنة 

االحتادية، أو التنسيق بني نواب احملافظات املتضررة من اإلرهاب.   
ميكن أن تؤدِّي محالت املناصرة حول تعريف اجملتمع والقواعد احلزبية أبمهية تعزيز املمارسات . 4

فهنالك  نفسها،  األحزاب  داخل  عام  رأي  توليد  إىل  السياسية  األحزاب  داخل  الدميقراطية 
عدد كبري من الشباب الذي انتمى لألحزاب السياسية بعد عام 2003، وهؤالء الشباب ال 
الدينية، ومل يعايشوا حكم الكفاح ضد الدكتاتورية، وابلتايل  ينحدرون ابلضرورة من النخب 
ستكون الشرعية الدميقراطية عاماًل حامساً من أجل وصوهلم إىل املواقع املتقدمة يف األحزاب 

اليت ينتمون إليها.
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اخلامتة
يواجه النظام السياسي يف العراق حتدايت كربى على خمتلف املستوايت، ولذلك فإنَّ عدم 
إجراء إصالحات سياسية يعين: إنَّ  الدميقراطية ستواجه حتدايً وجودايً يف بلد عاش عهوداً طويلًة من 
االستبداد، فالنظام السياسي يعيش حالة من انعدام ثقة اجملتمع مبؤسساته املختلفة، وهذا األمر أدَّى 
إىل انعدام االستقرار السياسي، وهلذا ميكن أن تستثمر القوى غري القانعة ابلنظام سواًء يف »داخل 

أم خارج العراق« أزمة انعدام االستقرار لإلطاحة ابلدميقراطية، وجر البلد إىل الفوضى.
فالعراقيُّون مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى إبجراء إصالحات عاجلة على خمتلف 
املستوايت؛ من أجل تعزيز ثقة اجملتمع مبؤسسات الدولة ومن ضمنها األحزاب السياسية، وميكن 
أن يكون تعزيز املمارسات الدميقراطية مدخاًل إلصالح القطاع احلزيب ابلصورة اليت تتحوَّل األحزاب 
إىل مؤسسات قادرة على انتاج برامج من شأهنا تعزيز التنمية االقتصادية، وإعادة بناء جسور الثقة 

بني اجملتمع ومؤسسات النظام السياسي الدميقراطي. 
وعلى الرغم من أنَّ قانون األحزاب العراقي لعام 2015 شكَّل حتواًل ذا أمهية كربى يف تنظيم 
احلياة احلزبية، ولكنَّه حباجة إىل تعديالت من شأهنا أن جتعل األحزاب السياسية أكثر مؤسساتية عن 
طريق مقرتحات ميكن أن تعّزِز املمارسات الدميقراطية داخل األحزاب،  ولكنَّ هذه املقرتحات من 
املتوقع أن تُواَجه مبقاومة كربى من قبل األحزاب املستفيدة من بقاء الوضع الراهن،  إالَّ أنَّ ضغط 
الرأي العام ومؤسسات اجملتمع املدين واألحزاب الصغرية قد يدفع السلطة التشريعية إىل املوافقة على 
ا  بعض مقرتحات هذه الورقة اليت سيكون هلا أتثرياً كبرياً ليس على مسار التجربة احلزبية فقط، وإمنَّ

على مسار النظام السياسي الدميقراطي يف العراق. 
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