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مقدمة
ال ميكن احلديث عن وجود نظام دميقراطي يتم تداول السلطة فيه سلمياً عرب آلية االنتخاابت 
التمثيلية  النظام احلزيب والدميقراطية  ليبدو أن  السياسية، حىت  ابالقرتاع احلر دون وجود األحزاب 

املعاصرة مرتادفان، أو متالزمان ال ينفكان عن بعضهما.
ويف العراق، كانت األحزاب السياسية موجودة منذ والدة الدولة العراقية احلديثة، بل ميكن 

القول إهنا سبقت والدهتا، وإهنا أسهمت يف أتسيسها، عرب رجاالت الدولة العراقية األوائل.
يف هذه الورقة، نقدم حملة اترخيية سريعة للحياة احلزبية يف العراق، مث نركز على احلياة احلزبية 
والنظام النظام احلزيب بعد العام 2003، والتحدايت اليت تواجهه، ومدى ضرورة وجود االحزاب 

للحفاظ على عملية بناء الدميقراطية والتداول السلمي للحكم.
مدخل أترخيي

ميكن القول إن التفكري ابلتنظيم السياسي سبق قيام الدولة العراقية احلديثة عام 1921، 
ولن نكون خمطئي ابلذهاب إىل أن جذور التفكري ابلتنظيمات ميتد إىل نشاط حركة املشروطة يف 
النجف، اليت ترتب عليها أتسيس مجعيات، هي أقرب مبفهومها للحزب السياسي، وإن مل يكن 
املستوى  على  متعددة  أدواراً  ستؤدي  اليت  الدينية  املدينة  النجف،  لكن  للعراق،  موجه  نشاطها 

السياسي فيما بعد مل تكن غريبة على هذه التنظيمات.
الفرع  اليت أتسس  الرتكية  والرتقي  االحتاد  نشاط مجعية  إغفال  آخر، ال ميكن  من جانب 

العراقي هلا يف صيف سنة )1908(، مث انتشرت يف املدن العراقية تباعاً.
ومن بي أبرز اجلمعيات املذكورة آنفاً كانت )اجلمعية اإلصالحية( اليت أسست يف البصرة 
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علي المعموري*

*  ابحث يف الشأن السياسي.
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عام )1913( كفرع حلزب )احلرية واالئتالف( املناهض جلمعية االحتاد والرتقي، وصارت الحقاً 
حزابً قائماً بذاته، وكذلك مجعية )حرس االستقالل( السرية اليت أتسست بعدها يف بغداد، و هلا 
فروع يف بقية املدن العراقية، ويف كربالء اجلمعية االسالمية عام )1918(، اليت طالبت ابستقالل 
العراق وانهضت الوجود الربيطاين، وبي عامي )1918-1917( أتسست يف النجف )مجعية 
النهضة اإلسالمية( وأعلن رجاهلا دعمهم للدولة العثمانية ضد االحتالل الربيطاين، وقابلتها مجعيات 
أخرى للهدف نفسه يف عدد من املدن العراقية األخرى مثل املوصل عام )1912(، فضاًل عن 

الفرع العراقي الذي انشق عن مجعية العهد وأسس كياانً مستقاًل يف بغداد عام )1919(.
إن هذه اجلمعيات تبي ابجململ أهنا كانت يف طبيعتها متثل األشكال األولية للحياة احلزبية 
يف العراق، وأن النخبة العراقية ـمع التساهل يف استخدام مصطلح النخبةـ كانت تدرك أمهية التنظيم 
يف العمل السياسي، و حىت يف عهد ما قبل االستقالل فإن من بي أوائل األحزاب العراقية أتسيسا 

كان وليد مجعية تشابه هذه اجلمعيات القدمية.
ابجململ، فإن الظروف املضطربة بداية أتسيس الدولة العراقية أخرت ظهور االحزاب حىت 

أتسس احلزب الوطين العراقي يف )آب 1922( بزعامة حممد جعفر أبو التمن.
أما مجاعة األهايل اليت تشكلت بعد حتلق جمموعة من الشباب اجلامعي حول جريدة األهايل 
لصاحبها حسي مجيل عام )1932( متخذة من االشرتاكية الغربية أساسا فكراي هلا، وترتب على 
وجودها أتسيس عدد من اجلمعيات وصوال إىل ذروة تطورها يف العمل السياسي بتأسيس احلزب 
الوطين الدميقراطي عام )1946(، الذي سيغدو العباً سياسياً مهماً، ومعارضاً مزمناً خالل العهد 

امللكي بزعامة كامل اجلادرجي.
الشيوعي  اليوم فهو احلزب  السياسية حىت  الساحة  العراقية واملوجود على  أقدم األحزاب  أما 
العراقي، فلم يكن أتسيسه إال وليد تطورات عديدة خالل ثالثينيات القرن املنصرم، ومنت خالايه يف 
بغداد وقصبات العراق األخرى، وقادت إىل أن تتشكل اللجنة املركزية األوىل للحزب الشيوعي العراقي.

وخالل األربعينيات ظهر أول األحزاب الكردية كـ)أمل( و)شورش(، أما احلزب الدميقراطي 
العام  من  األول  النصف  فقد أتسس يف  القومية  الكردية  احلركة  لولب  الذي سيغدو  الكردستاين 
)1946( يف مهاابد يف إيران، بدعوة من املال مصطفى البارزاين مث عقد مؤمتره التأسيسي يف )16 

آب 1946(.
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ويف اخلمسينيات، بدأ ظهور أوىل بوادر التنظيمات القومية ممثلة حبزب البعث يف العراق، 
وجتدر اإلشارة إىل أن تنظيم احلياة احلزبية بقانون مل يتم إال إبصدار )قانون اجلمعيات( برقم )63 
لسنة 1955(، مث حدثت النقلة األكرب يف كانون الثاين )1960( إبصدار )قانون اجلمعيات( 
)برقم 1 لسنة 1960( الذي ورد يف حيثياته أنه جاء لتاليف القيود اليت تضمنها قانون اجلمعيات 

السابق، وسهل من إجراءات عمل األحزاب وشروط أتسيسها.
سهل القانون أن يقوم التنظيم احلزيب يف العراق على اسس قانونية واضحة، وتقدمت عقب 
اقراره أربعة أحزاب أخرى بطلبات التأسيس إىل وزارة الداخلية، والواقع أن إجازة األحزاب مل أتخذ 
املسار القانوين الطبيعي املفرتض، وظهرت مشكالت اخلالفات احلزبية الداخلية، فضاًل عن تدخل 
الوزارة بذاهتا لرفض أتسيس بعض األحزاب على أساس ايديولوجي، إذ تقدمت مجاعتان شيوعيتان 
لطلب أتسيس حزب ابسم واحد، ورفضت وزارة الداخلية طلب احلزب اإلسالمي وحزب التحرير، 
وإمنا  اجلمهورية  عليها  تسري  اليت  الدميقراطية  واألفكار  “ابملبادئ  تؤمنان  ال  احلزبي  مناهج  ألن 

أفكارمها ومبادئهما رجعية وال تسري مع خط الثورة” على وفق ما جاء يف حيثيات الرفض.
الفارقة تلك لنمط جديد لدور ما سيصطلح على تسميته الحقاً  الرفض  ستؤسس حلظة 
أبحزاب االسالم السياسي، املعارضة، فاحلزب االسالمي استأنف طلبه لدى حمكمة التمييز العراقية، 
ويقال أنه اعتمد على دعم السيد حمسن احلكيم -املرجع الشيعي األعلى وقتها- فقبلت احملكمة 
الطعن وأجازت احلزب احلزب، حىت أمر احلاكم العسكري العام حبل احلزب يف )16/آذار 1961( 
وبعد وصول حزب البعث للسلطة عام )1968( غادر عدد كبري من قيادات احلزب العراق فأوقف 

األخوان تنظيمهم بشكل رمسي يف نيسان )1971(.
العاصف  التغيري العسكري  الدينية ابلتزامن مع  التنظيمات  ينبغي اإلشارة له هو بروز  وما 
يف متوز )1958(. ومع التغريات االجتماعية اليت جاء با االنقالب العسكري، وتزايد النشاط 
الشيوعي، وهجوم احلزب الشيوعي العراقي على الطبقة الدينية، والدين ابلتايل، مع كل هذا ونتيجة 
له ولدت األحزاب الدينية بنحو صريح، مثل احلزب اإلسالمي الذي سلفت اإلشارة إليه، مث حزب 

الدعوة اإلسالمية بعد ذلك.
قومية  أفكار  معه من  وما جلبه   ،)1958( انقالب  رافق  الذي  األيديولوجي  الصراع  إن 
وماركسية قاد القوى الدينية ألن تبدأ حماولتها التأصيل لذات إسالمية، وأليديولوجيا اسالمية، وبينما 
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كان احلزب اإلسالمي وليد تنظريات األخوان املسلمي، فإن حزب الدعوة بدا وكأنه انعكاس شيعي 
لإلخوان، وتشري بعض الدراسات إىل أن واضع االسس النظرية األوىل له السيد حممد ابقر الصدر 
يف بيان محل اسم )األسس( صدر عام )1960(، وارتبط بشكل كبري ابلتغيريات االجتماعية اليت 

والسياسية اليت ترتبت على التغيري العسكري.
إيذاان ابنتهاء  البعث إىل السلطة مرة أخرى بعد انقالب )1968(، فقد كان  أما جميء 
احلياة احلزبية يف العراق، وانتقلت األحزاب السياسية ابجململ إىل ممارسة نشاط سري تضائل إىل 

أبعد درجة داخل البلد.
من جانب آخر، أعادت األحزاب املعارضة تنظيم نفسها خارج العراق، فتم إحياء احلزب 
اإلسالمي العراقي، وشهدت أحزاابً أخرى انشقاقات كربى مثل حزب الدعوة، وإن البعض من 

القوميي واملنشقي أسسوا حركة الوفاق الوطين فضاًل عن أتسيس املؤمتر الوطين العراقي.
ومل تتضح خارطة األحزاب السياسية العراقية املعارضة حىت مؤمتر فيينا )19-16 حزيران 
1992(، بعد اتفاق أكثر من )200( شخصية سياسية عراقية على مجلة من األهداف تتعلق 
بتنظيم العمل املعارض، وأهداف املؤمتر الوطين، ورؤيته السياسية، ومت انتخاب هيئة عامة ضمت 
واملذهبية واالجتماعية  والدينية  والقومية  السياسية  العراقي  اجملتمع  تركيبة  “تعرب عن  )87( عضواً 
والثقافية، كما انتخبت اهليئة العامة بدورها هيئة تنفيذية من )17( عضوًا” وهو نص ما جاء يف 
العام  بعد  الذي ترسخ  اإلثنية  العمل احلزيب وفق اجملموعات  املؤمتر، واحلقيقة أن تقسيم  حيثيات 

2003 وجد جذوره يف ذلك املؤمتر.
العراق التفاقية  توقيع  التمرد عقب  اهنيار  فبعد  الكردي،  على صعيد آخر متعلق ابلشأن 
اجلزائر مع إيران عام )1975( رفضت بعض القيادات يف احلزب الدميقراطي الكردستاين القبول 
ابستسالم احلركة الكردية املسلحة، واعلنت يف دمشق )22/5/1975( أتسيس حزب )االحتاد 
الوطين الكردستاين( بزعامة جالل الطالباين، الرئيس العراقي األسبق؛ ليصبح احلزب الشريك الثاين 

على زعامة األكراد لوقت طويل)1(.
احلياة احلزبية بعد العام 2003

1.للمزيد حول اتريخ احلياة احلزبية يف العراق، ينظر: د. عماد الشيخ صالح الشيخ داود، علي عبد اهلادي املعموري، االحزاب 
السياسية العراقية )عمان، دار العلوم، 2020(، ص15 وما يليها.
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سيطرت  ما  وبقدر  معقداً،  فوضواي  وضعا  العراق  يف   )2003( بعد  ما  حقبة  شهدت 
االحزاب املعارضة لنظام صدام حسي على املشهد السياسي، فإن أحزاابً وكياانت سياسية قد ال 
ينطبق عليها مفهوم احلزب قد أتسست بعد التغيري العاصف، كانعكاس بديهي حلرمان دام لوقت 

طويل من احلياة احلزبية يف العراق.
بعد  العراقي  السياسي  الشأن  إلدارة  املتحدة  الوالايت  أنشأته  إداري  تنظيم  أول  ومنذ 
وإن ضم  الرئيس،  املعارضة جسمه  احلزبية  القوى  الذي شكلت  احلكم،  جملس  وهو   )2003(
بعض الشخصيات املعارضة اليت مل تنتظم حبزب، بدا أن جملس احلكم مل يكن إال صدى ملا ورد يف 
حيثيات إنشاء املؤمتر الوطين العراقي فجاء اختيار أعضاء جملس احلكم قومياً ودينياً ومذهبياً، بطريقة 
للصراعات الطائفية  أوضحت ما سيكون عليه شكل التنافس احلزيب الحقاً، الذي غدا خاضعاً 

والقومية مهما اختذ من اآلليات الدميقراطية وسيلة له.
ومنذ أول انتخاابت عراقية متت يف )30 كانون الثاين2005( اختذ توزيع القوى السياسية 

الرئيسة تقسيما شبه اثبت على قوى حمددة هي:
أواًل: التمثيل السياسي الشيعي. 

اثنياً: التمثيل السياسي السين.
اثلثاً: القوى العلمانية.
رابعاً: القوى الكردية.

خامساً: كوات األقليات.
سادساً: بعض القوى املستقلة بامش ضئيل جداً.

وعلى الرغم من أن بعض القوى السياسية امتلك تنظيماً ال ميكن أن يوصف أبنه حزب، 
على الرغم من فاعليته وقوته وامتالكه قواعد شعبية واسعة، لكنه مل يطور كيانه السياسي إىل حزب 
ابملفهوم العلمي للحزب، وأبرز من ميثل هذا التنظيم هو التيار الصدري، الذي وابلرغم من تشكيله 
هليئة سياسية، لكن هذه اهليئة بدا أن عملها يقتصر على تنظيم الشأن االنتخايب، وضمان وصول 

ممثلي أتباع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إىل الربملان عرب تكتلهم النيايب.
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الذي  والتخبط   ،2003 العام  اعقبت  اليت  املضطربة  السنوات  خالل  حال،  أي  على 
رافق جتربة بناء نظام سياسي دميقراطي، وحتول التنافس السياسي عرب االحزاب إىل صراع مغامن، 
الرغم  فعلى  السياسية،  االحزاب  وظيفة  وعلى  العراق  احلزيب يف  النظام  على  سلبية  بظالل  ألقى 
من أن التنافس احلزيب يعد عنصر صميم يف الدميقراطية، وعرب األحزاب السياسية يتم أداء عدد 
من الوظائف املهمة، مثل التنشئة السياسية، وجتميع املصاحل العامة املتناقضة وتقليصها يف نطاق 
معي وحمدد قابل للتحول إىل برامج وسياسات عامة تنفذها احلكومة، فضاًل عن إجياد التسوايت 
االجتماعية ضمن النظام السياسي الواحد،  وكذا تدريب املالكات السياسية وأتهيلها للعمل يف 
احلكومة وأداء الوظائف العامة، إال أن ذلك مل يكن مسة التجربة العراقية احلزبية بعد العام 2003.

تبي الوقائع أن العكس هو ما حصل يف العراق، ألسباب كثرية، منها: حداثة جتربة األحزاب 
املعارضة يف احلكم، بنحو خاص األحزاب اإلسالمية، والشيعية منها بنحو أخص، فأغلب قيادييها 
مل يسبق هلم اخلدمة يف الوظيفة العامة داخل العراق، وخالل حياهتم احلزبية رابطوا يف عملية معارضة 
طويلة أفقدهتم املرونة السياسية يف العمل، فضاًل عن نقص خربهتم ابلتغريات االجتماعية يف العراق؛ 

بسبب سنوات النفي الطويلة.
هذه املشكالت تضافرت مع جمموعة عوامل أخرى سببت املزيد من املعرقالت اليت فاقمت 
الفشل احلكومي، وهولت من صورته حىت صار أكرب من حجمه احلقيقي فعاًل، وحتملت األحزاب، 

بصفتها أحزاابً املسؤولية، دون التفريق بي احلزبية، واألحزاب.
يف طليعة تلك العوامل:

متمردة، وقوى  معقدة، وحمافظات  أمنية  السياسي مشكالت  النظام  واجه  اإلرهاب،   .1
ووجود  نفسه،  الوقت  يف  ضده  السالح  وحتمل  فيه،  مشرتكة  وأخرى  للحكم  معارضة  سياسية 
تنظيم داعش، وغريها من  إىل  القاعدة، وصواًل  من  بدءاً  املسلحة مبختلف صنوفها،  التنظيمات 

القوى املسلحة.
يف  االختالف  بسبب  قوية؛  هزات  إىل  تعرضت  إذ  لألحزاب،  الداخلية  املشكالت   .2
تنامت مستوايته يف  الذي  ابلفساد  االحزاب  قياديي  من  تورط عدد  فضاًل عن  النظر،  وجهات 
الدولة، عرب تقاسم املناصب وفق حماصصة حزبية طائفية، فضاًل عن وجود قوى سياسية مشرتكة يف 

احلكم، معارضة له، معرقلة لعمله، مستفيدة من وجوده ومن اخطائه.
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3. الدعاية السلبية للتنظيمات املدنية، يف طريقها ملعارضة هيمنة األحزاب اإلسالمية على 
النظام السياسي، عملت القوى املدنية، ويف مقدمتها احلزب الشيوعي العراقي واملنظمات املرتبطة 
به، على بناء موقف سليب ليس من األحزاب السياسية االسالمية فحسب، ولكن من جممل النظام 

احلزيب يف العراق، وهي مشكلة يف غاية اخلطورة.
كانت املنظمات املدنية هتاجم األحزاب السياسية، وتسوق صراع املغامن احلزبية الذي تنامى 
بعد العام 2003 وكأنه، بطريقة ما، ليس مرتبطاً ابالحزاب قدر ارتباطه ابحلزبية ابجململ؛ رمبا ألن 
الشيوعية، كانت ال تزال  النخب  اليت تدور يف دائرة  املدنية، ومنها بعض تلك  بعض األدبيات 
متوجسة من التعددية احلزبية، وترغب حبزب مسيطر، وهذا تناغم مع خميال عراقي مل يزل ندايً عن 

حزب واحد سيطر على احلكم لثالثة عقود ونصف.
فوق ذلك، فإن اجلدل السليب بشأن قواني االنتخاب العراقية بتعديالهتا املتكررة، والرتكيز 
على أن صيغها املطروحة، مبختلفها، إمنا تصب يف صاحل االحزاب، عزز املوقف السليب من احلياة 

احلزبية.
من جانب آخر -وبعد أكثر من عقد ونصف عن العام 2003- ومع نشأة جيل جديد 
مل يعاصر مرحلة صدام حسي وهيمنة احلزب الواحد وما رافقها من مآسي، وتركيزه على حياته 
احلاضرة، حىت أن جّل ما يدركه هذا اجليل، ويركز على التفكري فيه، هو األخطاء املرتاكمة منذ العام 
2003، يف ظل عجز اقتصادي، وانسداد سياسي، ونقص كبري يف اخلدمات، جعل البلد يعتمد 
على البنية التحتية اليت شيدت خالل حقبة البعث بنحو خاص، جيل ال هتمه األيديولوجيا، أو 

التناقض اإلثين احلاد، قدر ما يريد خدمات مباشرة، ودولة مركزية واضحة احلدود والصالحيات.
يف  املالية،  وإيراداهتا  احلكومية،  املناصب  على  حزيب  صراع  أمام  نفسه  وجد  اجليل،  هذا 
إنتاجية  عملية  وجود  دون  املوظفي  على  الرواتب  توزيع  على  يعتمد  ريعي  اقتصادي  نظام  ظل 
فعلية، ويف الوقت الذي صممت األحزاب السياسية نظام توزيع للمناصب احلكومية على أساس 
الكتلة الربملانية، بدءا من الوزراء ـوهو أمر مفهوم ومتعارف عليه يف األنظمة الربملانية ويف خمتلف 
يف  منصب  أدىن  إىل  وصوال  اخلاصة،  ابلدرجات  مروراً  الكفاءة-،  بشرط  ولكن  الدميقراطيات، 
الدولة، يف الوقت عينه، استغل كل حزب سياسي حصته لتوزيع الدرجات الوظيفية كمغامن على 
انخبيه، لتستمر حلقة التخادم احلزيب بعيداً عن احلياة احلزبية احلقيقية اليت يفرتض أن تكون عماد 
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الدميقراطية، ولولبها.
على هذا، أصبحت احلياة احلزبية، والنظام احلزيب، يف موضع هتمة، وشك دائم، قد يصل 
إىل أن يكون االنتماء احلزيب مثلبة من وجهة نظر اجليل الذي نتحدث عنه، ابلتضافر مع إحباط 
األجيال االقدم سناً من الفشل احلكومي، يف ظل دعاية سلبية مكثفة آنستهم األمور اإلجيابية، 
وركزت على استذكارها حلقبة احلزب الواحد، وهيمنة النظام على احلياة واحتكاره لإلكراه الشرعي 

بتعبري ماكس فيرب.
وبداًل من ترسيخ التجربة الدميقراطية، وتطوير وظائف األحزاب السياسية، وتدعيم أمهيتها 
يف اجملتمع العراقي، أصبح االنتماء احلزيب لدى شرائح اجتماعية واسعة ومتنوعة مبنزلة هتمة، وطريق 

للنهب، دون متييز بي فشل االحزاب، وضرورة احلزبية للتداول السلمي للسلطة.
التعددية  التواصل االجتماعي، سيجد أن هناك سخطاً كبرياً على  املتابع اجليد ملواقع  إن 
احلزبية، حىت احتجاجات تشرين 2019، اختذت موقفاً سلبياً من احلياة احلزبية وليس من االحزاب 
فقط، ورفض الكثري من الشباب املنخرطي فيها تنظيم انفسهم يف أحزاب، أو االتكاء على أحزاب 

معينة، واهتم اآلخرون الذين ذهبوا ابجتاه تنظيم أنفسهم خبيانة االحتجاجات.
واحلقيقة، أنه بقدر ما يشكل هذا هتديداً للحياة احلزبية، ولالحزاب السياسية القوية، لكن 
يف الوقت نفسه فإن الكثري من تلك األحزاب، والتنظيمات السياسية شبه احلزبية، قادرة على حتويل 

هذا التهديد إىل فرصة، عرب وسائل متعددة، وألسباب كثرية.
على سبيل املثال فإن األحزاب، والقوى اإلسالمية اليت يتمتع بعضها بتنظيم انتخايب قوي، 
سوف تستفيد من العزوف عن االنتخاابت، وانعدام قدرة القوى املعارضة الشابة على تنظيم نفسها 
يف حزب سياسي منافس، لتدفع هذه االحزاب قاعدهتا الشعبية إىل التصويت الكثيف ابلنسبة للقوة 
اجلماهريية كالتيار الصدري، وللقوى املنظمة بنحو جيد مثل تيار احلكمة ـوهو األقرب إىل التنظيم 
احلزيب من بي األحزاب اإلسالمية الفاعلةـ وكلما قل عدد املنافسي احلزبيي املنظمي، وزاد سخط 
االحزاب  فإن هذه  التصويت،  لعزوفهم عن  يقود  مبا  االنتخابية،  والعملية  األحزاب،  الناس على 

والتنظيمات سوف تربح من املعادلة االنتخابية املصممة لتعزز موقعهم االنتخايب ابلدرجة األوىل.
من جانب آخر -ولكي تكتمل الصورة- ال بد من اإلشارة إىل أن استقرار احلكومات يف 
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النظام الربملاين إمنا يعتمد على استقرار الكتلة املشكلة للحكومة يف الربملان، ونظام األغلبية النسبية 
ال مينح هذا االستقرار يف أغلب الدول اليت تطبقه، ولعل أبرز مثالي له مها: إيطاليا وإسرائيل، اللتان 
ما أكملت احلكومة االئتالفية  نيايب، وطوال أترخيهما اندراِ  ائتالف  فيهما عرب  تتشكل احلكومة 
مدهتا القانونية قبل أن ينهار االئتالف، ويف مثل وضع العراق الشائك، ال ميكن توقع االستقرار 

النيايب واحلكومي، مبا سيعزز املوقف السليب من األحزاب، واحلياة احلزبية.
واحلال أن العراق ميتلك نظاماً متثيلياً هجيناً ال يكاد يستقر، ال هو ابملرتكز على كتلة أكرب 
تشكل احلكومة يف ظل وجود معارضة، وال هو قائم على اغلبية مطلقة، واحلكومة تتشكل من 
مزيج متناقض من املصاحل على أساس توزيع النقاط، دون شراكة حقيقية أو دعم حقيقي هلا، مبا 
يعرضها إىل عرقلة العمل يف جملس النواب بشكل دائم، ويصل األمر إىل أن أبرز معارضي احلكومة 
هم أعضاء فيها، وكل هذا يسبب أداء سليب للحكومة، وينعكس، مرة أخرى، على النظام احلزيب 
يف العراق، واملوقف العام منه، فيتم حتميل فكرة النظام احلزيب مسؤولية الفشل احلكومي والربملاين.

ومل يقف األمر عند هذا احلد، فما دامت الشرحية األكرب من الناس ال تدرك أن املشكلة 
السياسي سواء أكان برملانياً  النظام  التعددية احلزبية احلقيقية، أو يف طبيعة  احلقيقة ال تكمن يف 
أم رائسياً، بل يف طبيعة القانون االنتخايب، وهل يقوم على أساس األغلبية املطلقة، أم النسبية، 
أم النسبية املقيدة، واالضطراب هذا قاد إىل ترويج فكرة مفادها: أن استقرار احلكم يف العراق لن 
يتحقق إال ابلنظام الرائسي، وهي فكرة خطرة، بقدر ما حتيلنا إىل ماضي الديكتاتورية القريب، فإهنا 

أيضا هتدد نظام شراكة هش ابلكاد تسري سفينته ابلتوافق، والتقاسم.
خماطر اهتزاز النظام احلزيب

إن اهتزاز الثقة ابحلاجة إىل احلياة احلزبية كضرورة أساسية للتداول السلمي للسلطة سيعزز 
املخيال اجلمعي ابحلني إىل حكم فردي، ففضال عن الدعوة للنظام الرائسي، سيجد املتتبع تنامي 
رغبة جمتمعية كبرية حبدوث انقالب عسكري، وابلوانت االختبار اليت يتم إطالقها بي حي وآخر 
حول انقالب عسكري وشيك؛ جتد هلا صدى مرحب با بي شرائح كبرية من اجملتمع، وتلقى 

ترحيباً وهتلياًل على مواقع التواصل االجتماعي.
وكذلك فإن انفالت السالح، واالستعراضات العسكرية الرديفة، وانفالت سالح العشائر، 
والفساد املستشري، كلها يتم ربطها ابلتنافس احلزيب غري السليم، الذي صار مسة السلوك السياسي 
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لألحزاب العراقية والتنظيمات السياسية األخرى.
يصب  إمنا  احلزيب  للنظام  العداء  تنامي  أن  اآلن  إىل  تدرك  مل  بذاهتا،  السياسية  واألحزاب 
السالح،  إىل  املستندة  تلك  السياسي، حىت  جرفها  من  وأيكل  قوهتا  ويقوض  غري صاحلها،  يف 
أو الطاعة اجلماهريية العمياء، يف ظل دخول األجيال اليافعة إىل احلياة السياسية، وسخطها من 
الفشل احلكومي الذي تقف خلفه التناقضات احلزبية، وحبثها عن العمل، واالستقرار، والرفاه، فإن 
رصيد الطاعة ليس مضموانً، واخلوف من السالح ليس دائما، وقد بدت أوىل معامل الصدام إابن 
احتجاجات تشرين 2019، اليت كان القمع آخر ما ميكن أن خييف الشباب املتظاهرين خالهلا.

ويالحظ أن بعض تلك األحزاب بدأ ينتبه لورطته، ومضى ابجتاه حماولة جتديد الدماء يف 
الرتقي  وميكن  معينة،  هلرمية  لنظام حزيب حقيقي، خيضع  االمتثال  من  واالقرتاب  احلزيب،  اهليكل 
ضمنه، مع بقاء الزعيم املهيمن، بعضها جنح بدرجة ما، والبعض اآلخر سبب شرخاً داخلياً مل حيل 
الذين  الشباب  أن عقيدهتم غري مضمونة من  يرون  القدامى، وبي من  العقائديي  القياديي  بي 

انضموا للحزب متأخرين.
ابجململ، هذه اإلجراءات غري كافية، إن انقاذ الدميقراطية الناشئة يف العراق يتطلب احلفاظ 
على عناصر النظم الدميقراطية االساس، ويف طليعتها النظام احلزيب احلر، والدعاية املضادة اليت تكاد 
أن تصور النظام احلزيب كشيطان خّرب العراق ال بد من أن تواجه ابجراءات تبي خطأ هذا املنحى.

ما العمل؟
تتطلب دوراً حكومياً، بصفة  ما  النظام  احلزيب، وبقدر  السلبية ضد  الدعاية  إن مواجهة 
احلكومة، ومؤسسات النظام السياسي االخرى كالربملان ورائسة اجلمهورية، مسؤولة ابلتضامن عن 
محاية النظام السياسي، ومؤمتنة على بقائه وجناحه، فإنه يتطلب أيضا دورا من مراكز الدراسات، 
للتداول  املفاهيم األساس  الدميقراطية، ويرسخ  القيم  ومنظمات اجملتمع املدين، واإلعالم، مبا يعزز 
السلمي للسلطة، وأن االصالح السياسي إمنا يكون إبصالح قواني االنتخاب، وال حل ملشكلة 

األحزاب يف العراق دون حل مشكلة احلزبية.
وإن عدم استقرار احلكومات االئتالفية، والعدد الكبري من االحزاب ميكن معاجلته بوضع 
عتبة انتخابية ستضمن وصول األحزاب األكثر تنظيما، وجيعل تشكيل احلكومات أسهل مما هو 
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عليه اليوم.
وينبغي إدراج مادة الدميقراطية ضمن التعليم األويل، شرط أن يكون هناك فصل خمصص 

للنظام احلزيب وضرورته للتداول السلمي للسلطة.
واألمر عينه فيما خيص التعليم اجلامعي، درس الدميقراطية الذي ال أيخذ بشكل جدي يف 
أغلب الكليات العراقية مبا فيها ذات العالقة املباشرة مثل كليات العلوم السياسية، ال بد من التأكيد 

على أمهية هذه املادة والرتكيز على ما يتعلق ابلنظام احلزيب فيها.
ومن املهم إطالق مشروع ابلتشارك بي منظمات اجملتمع املدين ومراكز الدراسات العراقية، 
واملؤسسات احلكومية، لتعزيز قيم احلرية احلزبية، وضرورة وجود حياة حزبية حقيقية لضمان اإلصالح، 

والتداول السلمي للسلطة.
على هيئة االتصاالت أن تعد التحريض على النظام احلزيب، والدعوة لالنقالابت العسكرية، 

واحلزب الواحد، خطاب كراهية مينع تداوله يف اإلعالم، وعلى مواقع التواصل، وجيرم مرتكبه.
وابالتصال مع الفقرة السابقة، ال بد، وبشكل أكيد، التأكيد على احلرية السياسية التامة 
بنقد االحزاب السياسية، ومناقشة أخطائها، وسلبياهتا واجيابياهتا، ألن االحزاب أمر ضروري يف 
النظم الدميقراطية، والبد من احلفاظ عليه، وأن يتم صونه، وال يقمع النقد حبجة احلفاظ على النظام 

الدميقراطي وفق ما ذكرانه يف الفقرة السابقة.
على األحزاب السياسية احلاضرة تطوير بنيتها الداخلية، واالنفتاح على التغيريات االجتماعية 
وتطوير  تدريب  دورات  إدخاهلم  مع  شابة،  بدماء  والزج  احلزبية،  بنيتها  بتطوير  والبدأ  املتسارعة، 
العملية  وإدارة  واحلكم،  لإلدارة  لتأهيلهم  السياسية،  ابلتنشئة  األحزاب  دور  وفق  على  مكثفة، 

االنتخابية، وتصميم احلمالت السياسية.


