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برز احلديث عن املعارضة السياسية منذ الدورة الربملانية املاضية )2018(، وأعلن فيها تيار 
ا ستختار  احلكمة الوطين بزعامة السيد عمار احلكيم بوصفه أول القوى اليت أشارت صراحًة أبنَّ
املعارضة السياسية داخل الربملان، وروَّجت لربانمج تعتقد أبنَّه مغاير لربانمج احلكومة، إالَّ أنَّ ذلك 
مل يكن واضحاً، وميكن اإلميان به من قبل مجيع األطراف؛ ألسباٍب عديدة أمهها، هو جدية الطرف 
املعارض يف اختيار جهة املعارضة؛ خصوصاً وأنَّ خيار املعارضة جاء بعد تشكيل احلكومة، ومل 
أيِت قبلها، فضاًل عن عدم وجود آليات منسجمة مع املعارضة السياسية يف النظام الدميقراطي مثاًل 
شبه املنهج بي الكتل احلاكمة والطرف املعارض من انحية االنسجام مع نظرية التوافق بل والدخول 
يف مباحثات تشكيل احلكومة مع الكتل اليت شكلتها، وما اخلالف إالَّ على تفاصيل معينة منها 

شخصية رئيس احلكومة كما بيَّنوا أكثر من مرة.
 برز يف هذه الدورة االنتخابية )انتخاابت 2021( عدٌد من النوَّاب املستقلي والكتل الذين 
م سوف يتجهون إىل املعارضة، وكان ذلك اإلعالن قبل الدخول فعلياً يف حوارات  أعلنوا صراحة أبنَّ
تشكيل احلكومة، وتلك ابدرة منسجمة مع التكيف الدميقراطي املؤمَّن أبنَّ هنالك منهجاً إلدارة 
الدولة يقابله منهج معارض، إذ يسعى املنهج املعارض إىل إجياد ثغرات يف السلطة يقوم عن طريقها 

توجيه النقد هلا، حماواًل إثبات أبنَّ منهجه هو الطريق األنسب إلدارة احلكم.
وهنا البدَّ من الوقوف على عدٍد من النقط األساس اليت يتطلَّب وجودها لتكون املعارضة 

قادرة على العمل، وأنَّ استمرارها السياسي مقرون ابلقدرة على العمل وامتالك املعلومة.
وبذلك ميكن إجياز عدٍد من النقط؛ لتكون منهاجاً للمعارضي أمهها: 

 العمل على إعادة تصدير ثقافة سياسية للجمهور تتقبَّل أسلوب املعارضة ومنهجها، ويتحمَّل 	- 
عدم وجودهم ابلسلطة ومراعياً عدم قدرهتم على اإليفاء مبتطلبات اجلمهور من انحية اخلدمات 

والتعيينات.
 ضبط أعضاء املعارضة مبنهٍج واحٍد؛ لكي ال يكون أسلوب املعارضة متقطعاً، يف حي يذهب 	- 
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أحدهم ملدح احلكومة.
 مراجعة اآلليات الدميقراطية، وخصوصاً ما يتعلَّق ابحلرايت، وحق احلصول على املعلومة اليت 	- 

كفلها الدستور، حىت ال يكون انعدامها مقدِّمًة لفشٍل أو مصادرة حق املعارضة.
املعارضة السياسية 

وهي الكتلة أو األفراد الذين ميلكون منهجاً معارضاً ملنهِج احلكومة، ومن َثَّ ميلكون الوجهة 
املقابلة لوجهة الكتل املشكِّلة للحكومة.

إالَّ أنَّ التعريف قد يعطي معًن يسرياً ملفهوم املعارضة السياسية؛ ألنَّ الواقع وخصوصاً إذا 
ما فكران بتطبيقه يف العراق فهو طريقه مل يكن سالكاً للتطبيق، بل إنَّ الطريق إىل احلكم أسهل من 

الطريق إىل املعارضة.
فاجملتمعات اليت ال متلك رصيداً اترخيياً للدميقراطية مثل اجملتمعات العربية، ال مييز اجلمهور 
كثرياً بي التنافس على أساس املنهج والرؤى السياسية وبي التنافس على أساس املصاحل وتقسيم 
الثروات واملناصب، بل ال يشارك اجلمهور عادة يف اختالف املنهج يف إدارة الدولة، وال يغذِّي ذلك 

االختالف وال يتخاطب به. 
على  قائمة  عالقة  بزابئنه،  التاجر  عالقة  مثل  السلطة  مع  جمتمعاتنا  يف  اجلمهور  يتعامل 
املصلحة، فكيفما تقدِّم له السلطة ابملقابل يكافئها إبعادة انتخابا مرة اثنية، أو يدعم قرارهتا على 
األحزاب  أنَّ  له  ابلنسبة  إذ  السلطة ابحلكومة،  يربط  آخر هو ال  الشعيب، ومن جانٍب  املستوى 
سلطة، وإن مل تشارك يف احلكومة، والنواب سلطة واملستشارين وأعضاء جمالس احملافظات كذلك، 
وإنَّ املعيار هو مدى القدرة على توفري احتياجاهتم من خدمات بلدية خاصة ابحمللة، أو حاجات 
خاصة ابإلطار العائلي كالتعيينات مثال، فكلُّ تلك الوظائف تتطلب نفوذاً حكومياً تستطيع عن 
طريِقه أن حتّرِك اآلليات احلكومية للحصول على خدمات ووظائف، ومن هنا فإنَّ العالقة قائمة 
على )ماذا ميكن أن تُقدِّم للجمهور(، فاملأزق الذي تتعرَّض له اجلهة أو احلزب اليت تريد ممارسة دور 
ا ستكون بعيدًة عن السلطة، وال متلك النفوذ فيها، ومبن َثَّ تنقطع العالقة املصلحية  املعارضة هو أنَّ

مع اجلمهور بذا اإلطار.
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احلزب املعارض
أمَّا ما يتعلَّق ابحلزب أو اجلهة اليت تريد أن تكون طرفاً معارضاً للحكومة داخل الربملان وهذا 
للتمييز بي األطراف املعارضة املسلحة أو املعارضة خارج الربملان، فإنَّ املعارضة  التخصيص هو 
السياسية داخل الربملان بعد التحدِّي الذي عرضناه يف العالقة مع اجلمهور، فإنَّه يتطلَّب أن يرسَم 
لنفِسِه إطاراً نظرايً معمَّقاً حيمل يف طيَّاته طريقة متكاملة إلدارة الدولة، ومبا أنَّ التجربة حديثة فإنَّ 
األحزاب والتشكيالت اليت تريد أن تشكِّل معارضة سياسية داخل الربملان يتطلب منها عدداً من 
اإلجراءات على املستويي التنظيمي واخلطايب، مع يقينه  فعلياً أبنَّه حزب انتخايب، وما معارضته 
للحكومة إالَّ اختالف منهجي يف إدارة الدولة، ويكون ذلك التعارض بوابًة لصنع أصوات مستقبلية 
انتخايب؛ ألنَّ ذلك الكالم يغريِّ من مهامه  القول أبنَّه حزب غري  للوجود يف السلطة، وال ميكن 
ويدخله يف خانة التأويالت اليت تكون أكثرها تفاؤاًل تعدُّها جهة لتوزيع املساعدات، يف حي أنَّ 
املتشائمي يعدُّونا جهًة تريد الوصول للسلطة عرب بواابت أخرى غري االنتخاابت، فاألحزاب داخل 

النظام الدميقراطي تنشأ للتنافس من أجل الوصول للسلطة عرب آلية واحدة وهي االنتخاابت.
ولذلك فإنَّ مشكلة عدم استطاعة حزب معي جماراة الثقافة السياسية السائدة القائمة على 

العالقة املصلحية مع اجلمهور، يتطلب عدداً من الطرائق للتواصل مع اجلمهور أمهها: 
 االرتباط ابلقواعد الشعبية عن طريق االنسجام اخلطايب، حىت يتمكن املعارضون من إبدال 	- 

املصلحة اجلماهريية بـ)الرضا اجلماهريي(، الذي يتطلَّب التحدُّث حبديث اجلمهور، وجعلهم 
مشاركي أساسيي يف خطاب احلزب املعارض، وحتتاج تلك الفكرة إىل تغذية اجلمهور مبفاهيم 
معينة يقوم اجلمهور ابستعماهلا قبل عرضها سياسياً، ث ُتطرُح بعد ذلك على املستويي السياسي 
، وهنالك َمن ينادي بطلباته، وهو من  والربملاين، نتيجتها أنَّ اجلمهور يشعر أبنَّ خطابه ملبًّ
يشعر  أنَّه  إال  فيها،  يفقه  وقواعد سياسية ال  بقواني  اجلمهور  يتحدَّث  فقد  اخلطاب،  صنع 
السياسية، وبذلك فهو يستبدل املصلحة ابلرضا  ُتطرُح من اجلهة  ا  ابلرضا عند متابعتها أبنَّ

ويكون ممثله هو من يطرُح خطابه يف األروقة السياسية.
االجتماعية 	-  الضغوط  ملقتضيات  استجاابت  عن  عبارة  املعارض  احلزب  خطاب  يبقى  أالَّ   

العامة، وتساعد  بثبات خطوطها  تتميَّز  لنفسه مدوَّنة »أيديولوجية«  والسياسية، وإمنا يصنع 
اجلماعة  التغريد خارج سرب خطاب  من  احلزب  أفراد  وتضبط  اجلمهور،  مع  التواصل  على 
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ا تسري  املوحد، فضاًل عن منعها من الدخول يف تناقضات املواقف، موصلة رسالة للجمهور أبنَّ
على خًطى مبدئية اثبتة ممَّا يزيد الثقة با، متيِّز تلك املدوَّنة احلزب عن األحزاب األخرى، ومتنع 

مجهوره ِمن وهم التأويل، بل وترسم معهم مسلمات خطابية.
املدوَّنة »األيديولوجية«

تتكَّون املدوَّنة من جمموعة من العالمات، تتسم ابلثبات املبدئي مع وجود التنوعات املختلفة، 
املدوَّنة  فإنَّ  املدوَّنة،  َوْفق نوع  الزمان واملواقف  الضاغطة وفق  التنوعات  تلك  تتعامل مع  ا  أنَّ إالَّ 
ا ختتلف يف  أنَّ إالَّ  اوافق(  )أوافق، وال  مبدئية )اخلري، والشر(،  ثنائيات  تقوم على  »األيدلوجية« 

التطبيق إىل ثالثة أنواع من املدوَّانت:
األوَّل: تكمن يف وضوحها يف معرفة اخلري والشر ووضع حدود لكلٍّ منهما.

الثاين: هو أنَّه يفرتض حدَّيِن متناقضِي من اخلري والشر من دون أن يشري إليهما، وتسمَّى 
ابملدوَّنة النسبية.

أكثر  من  وتلك  نفسه،  اخلطاب  يف  ونقيضه  الشيء  يفرتض  اليت  التوليفة  هي  الثالث: 
ا تتالعب أبفكار اجلمهور، وابلنتيجة تصنع نوعاً من عدم الثقة مع اجلمهور. املدوَّانت تضلياًل؛ ألنَّ

فاملدوَّنة األوىل والثانية مها األكثر قبواًل عند اجلمهور، وحتقِّقاِن املصداقية معه، لكن األهم 
هو أنَّ املدوَّنة ال تقتصر على الشأن السياسي فاجلمهور يتطلَّع إىل حزٍب عنده رؤية يف اجلوانب 

االجتماعية واالقتصادية والتنموية، وقادر على إدارة الدولة بتلك الرؤى.
مواجهة ثقافة اخليارات احملدودة

اآلليات  بوصِفه أحد  السياسية  املعارضة  يعرقل وجود  فهم  الفتية هنالك  الدميقراطيات  يف 
الدميقراطية، وذلك الفهم قائم على حتديد اخليارات ال توسعها، ولذلك يفهم عادة أبنَّ احلزب الذي 
مل يكن يف السلطة هو ضدها وَمن كان ضدها فهو ضد الدولة، )ويف العادة األحزاب اليت تكون يف 
احلكومة هي َمن تعّزِز ذلك الفهم عند اجلمهور؛ لِـتُـبَـّرِرة أي أعمال إقصاء أو تنكيل للمعارضي(، 
والواقع أنَّ َمن شارك يف االنتخاابت، ورفض بعد ذلك أن يكون يف احلكومة، مل يكن ضد الدولة 
ا هو ضد منهج احلكومة يف إدارة الدولة، وعمله هو تعرية  وإالَّ ما معن مشاركته يف االنتخاابت، وإمنَّ
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احلكومة وبيان أخطائها أمام اجلمهور.
تقوميية  مبعارضة  تطالب  اليت  ابألصوات  متعلِّق  وهو  الثاين،  الفهم  سوء  يقع  قد  وبذلك 
متخذين خياراً حمدوداً يقابل التقوميية هو التهدمي، بل إنَّ القول عن معارضة تقوميية فيه كثري من 
ا هي تعمل عند احلكومة وتعطيها نصائح؛  اخلطأ، ويفقد املعارضة دورها، فإن كانت تقوميية، فكأمنَّ
وبذلك هي تقوِّم منهجاً تعتقد أبنَّه خاطئ، واألصح هو العمل على بيان أخطاء احلكومة وتعريتها 
أمام اجلمهور َوْفَق آليات يكفلها القانون والدستور، وبداًل من أن تكون تقوميية ستكون موضوعية، 
إذ تقتضي مراقبة احلرايت العامة ودرجة تطبيقها من قبل احلكومة، فضاًل عن وجود عنصر الشفافية، 

فإنَّ عدم وجودمها )احلرايت، والشفافية( يصبح احلزب املعارض هو املتضرر األول منها.
ويف ختام هذه الورقة فإنَّ االعتقاد بتقدمي املعارضة نصائح تصحيحية للحكومة فإنَّه خمالف 
ملنهج املعارضة السياسية الذي يفرتض أبنَّ هنالك منهجِي )أحدمها ماسك للسلطة، وآخر معارض 
هلا(، وال ميكن للمنهج املعارض أن يقدَِّم النصائح؛ ألنَّ احلكومة تسري يف منهج ورًؤى خمتلفة عن 

رؤى املعارضة، ومن َثَّ فإنَّ األخري يكاشف اجلمهور بداًل من أن يكون انصحاً حكومياً.


