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 يهخص انبحث
  

، وىي ربقيق  تؤدي ادلعارضة السياسية ) الربدلانية ( وظيفة ىامة يف النظم الدؽلقراطية
استقرار النظام السياسي ، ومنع القوى السياسية من أن تعرب عن نفسها وعن مطالبها خارج 

 قواعد الدؽلقراطية والسلم ادلدين .
، ل ، ىي غياب ادلعارضة الربدلانيةإن ادلشكلة اليت ػلاول البحث تناوذلا بالدراسة والتحلي

السياسية ، اليت تبنت ظلوذج الدؽلقراطية  ةبالديناميكيوذلك بسبب طبيعة ادلدخالت ادلرتبطة 
التوافقية الستيعاب االنقسامات االجتماعية واالختالفات السياسية العميقة وما نتج عنها من 
الصراعات العنيفة ، ودبا ان الكل مشاركون يف العملية السياسية وتقاسم ادلنافع السلطوية ، 

 اق ، وما يًتتب عليها من نتائج وآثار. فالنتيجة غياب ادلعارضة الربدلانية يف العر 
تلك ىي مشكلة البحث اليت سيتم دراستها من خالل احملاور اآلتية:  مفهوم ادلعارضة 
ووظائفها يف األنظمة الربدلانية.  وأسباب غياب ادلعارضة الربدلانية.  ومستقبل ادلعارضة الربدلانية 

ظام تعددي حزيب تكون فيو األحزاب قادرة يف العراق وما ىي الفرص ادلمكنة لالنتقال  إذل ن
 على تكوين حكومات مستقرة ذات أغلبية ومعارضة متماسكة.
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 املقذيـــــة
ىي ربقيق ، و وظيفة ىامة يف النظم الدؽلقراطيةتؤدي ادلعارضة السياسية ) الربدلانية ( 

، ومنع القوى السياسية من ان تعرب عن نفسها وعن مطالبها خارج استقرار النظام السياسي
ذين يف ، إذ يقوم ادلفهوم الليربارل يف التناوب الدؽلقراطي بُت القواعد الدؽلقراطية والسلم ادلدين

على ان سباسك النظام السياسي إظلا يعتمد على اجلهود ادلتزنة  ،احلكم والذين يف ادلعارضة
، وكال ين خارج احلكم من اجل الدخول فيواحلكم من اجل البقاء فيو والذوالرصينة للذين يف 

ل منهما لو مصلحة يف أن تضمن لو فرصة ـــــدة ألن كــــائــــد الســــواعــــع القـــــتبــــرفُت يـــالط
 ذل احلكم .إالوصول 

عارضة الربدلانية يف م حال ادلؤ ، يالحظ عدم تواالة العراقية مع احلقيقة السابقةودبقارنة احل
حقيقة غياب ادلعارضة  ، إذ تربز، مع احلقائق السابقة2003ام السياسي العراقي بعد عام النظ

م ، وذلك بسبب طبيعة ادلدخالت ادلرتبطة بالعملية السياسية ، فبعد سقوط النظاالربدلانية
يمن اذل نظام ، مت االنتقال من نظام احلزب الواحد ادله2003الدكتاتوري السابق يف عام 

التعددية احلزبية وارتبط بذلك تبٍت ظلوذج الدؽلقراطية التوافقية الستيعاب االنقسامات 
 االجتماعية واالختالفات السياسية العميقة ، وما نتج عنها من الصراعات العنيفة .

 اشكانية انبحث :
، ومن بالعديد من اإلشكاليات واألزمات اتسمت تفاعالت العملية السياسية يف العراق

، إذ عتماد ظلط الدؽلقراطية التوافقيةأبرزىا غياب ادلعارضة الربدلانية وىذا الغياب جاء شبرة ال
. وال وجود دلن يقف يف صف ادلعارضة، شلثل يف احلكومة عملية السياسيةصبيع ادلشاركُت يف ال

والسلطة ربت مسوغات مشاركة اجلميع وعدم وشلا الشك فيو ان أسلوب  التوافقية يف احلكم 
هتميش أي صباعة سياسية أو اجتماعية )اثنية ، طائفية ، سياسية ( ، كانت لو نتائج وآثار 

 عديدة مشلت أىم أركان العملية السياسية والدؽلقراطية .
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أو ، الذي ػلتوي على قدر من التنوع االثٍت مام البلدان ذات اجملتمع ادلتعددإذ تربز ا
، ...أزمة االندماج، لكي يتحقق النمو السياسيو السياسيأالثقايف أو الديٍت أو الطائفي 

، أي ىيمنة صباعة على  مدخل اذليمنةوللتعامل مع ىذه األزمة جلأت بعض النظم السياسية اذل
نظام السياسي ، وقد يؤدي اذل استخدام العنف لتحطيم التنافربقية اجلماعات وىو ما ؼللق ال

، اذل التوزيع وجلأت نظم أخرى .قوة والسلطة، من أجل إعادة توزيع الربطيم الدولةوردبا 
خدام مدخل الوحدة من خالل الرضائي للسلطة واالمتيازات )التوافقية ( لتعزيز االندماج باست

. ولكن ذبربة التوافقية السياسية ة السياسية يف العراق ىذا ادلدخل. ولقد اعتمدت العمليالتنوع
نتج عنها من ازمات حادة وغابت فيها ادلعارضة الربدلانية  العراق اختزلت يف احملاصصة ومايف 

 اليت تراقب ورباسب . تلك ىي مشكلة البحث اليت يتم تناوذلا .  
    فرضية انبحث :

ينطلق البحث من فرضية : ان الغياب الواضح حلكومة االستحقاق االنتخايب، أي اليت 
وطنية أو الشراكة أو ، وحلول )حكومة الوحدة ال عدد من ادلقاعد يف الربدلانأكربيتوالىا الفائز ب

، لعل من أبرزىا زمات خطَتة، أوصل العملية السياسية يف العراق اذل ان تعيش أالتوافقية (
غياب ادلعارضة الربدلانية وما ينتج عن ذلك الغياب من آثار خطَتة منها ضعف وغياب الرقابة 

. وأن أركان الدؽلقراطية التوافقية اليت ومواجهة الفساد اإلداري وادلارل فيذيةعلى السلطة التن
 . ، أضحت مولدة لألزماتأريد أن تكون احلل ألزمات النظام السياسي يف العراق

ح عددا من األسئلة خبصوص ، ؽلكن طر يف ضوء مشكلة البحث وفرضية البحثو 
ية النظام وفاعل الستقرارماىي الوظائف احليوية اليت ؽلكن ان تؤديها ادلعارضة الربدلانية  البحث.
؟ ماىي االسباب وراء غياهبا يف التجربة العراقية ؟ ىل ؽلكن اخلروج من الدؽلقراطية السياسي

، ولكن بشروط ومواصفات الدؽلقراطية التقليدي )دؽلقراطية األغلبية( التوافقية اذل النمط 
حلقيقية وليس بأسلوب اذليمنة وهتميش األقلية ؟ وماىي الفرص ادلمكنة لالنتقال من نظام ا

تعددي حزيب تكون فيو األحزاب قادرة على تكوين حكومات مستقرة ذات أغلبية يقابلها 
 معارضة بردلانية متماسكة ؟ 
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 ينهج انبحث :
مت اعتماد اكثر من ألجل اإلجابة عن أسئلة البحث وربليل الظاىرة موضوع الدراسة 

 -، وادلنهج البنائي هج ادلراقبة والتحليل واالستنتاجمنهج من مناىج النظم السياسية منها من
الوظيفي، الذي يركز على دراسة النظام السياسي كونو نسق من االجزاء او ادلتغَتات ادلتداخلة 

ة دلدخالت الستجابوادلتساندة وظيفيا ويتوقف استقراره واستمراره على قدرة النسق على ا
. وادلعارضة جزاء النسق ، يؤثر يف تلك القدرة. واي خلل يف اي جزء من اومطالب بيئة النظام

 الربدلانية جزء حيوي يف نسق النظم الربدلانية .  
 هيكهية انبحث :

 ادلبحث األول : مفهوم ادلعارضة الربدلانية ووظائفها .
 التوافقية وغياب ادلعارضة الربدلانية .ادلبحث الثاين : اشكالية الدؽلقراطية 

 ادلبحث الثالث : مستقبل ادلعارضة الربدلانية يف العراق .
 
 
 

 انباحث                                                                 
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 املبحث األول
 يفهىو املعارضة انربملانية ووظائفها 

 
، معرفة مفهوم ادلعارضة الربدلانية، البد من ادلعارضة الربدلانيةل لفهم غياب كمدخ

وجو اخلصوص يف النظم ، وعلى ورىا ووظائفها يف النظام السياسيوالبحث يف أعليتها ود
. ذلك ان ادلعارضة يف النظم الدؽلقراطية تقوم دبهمة تكاملية يف النسق السياسي ال الدؽلقراطية

 : بحث زلاولة لدراسة ذلك يف مطلبُت. ويف ىذا ادلحزاب احلاكمةر السلطة واألتقل أعلية عن دو 
 ادلطلب األول : مفهوم ادلعارضة الربدلانية .

 ادلطلب الثاين : فاعلية ادلعارضة .
 

 يفهىو املعارضة انربملانية:  املطهة األول
، السياسيةون الدستوري ويف العلوم من مفاىيم ادلعارضة، أهنا مصطلح يستعمل يف القان     

. وغالبا ما سبارس ذل احلكمويقصد هبا األحزاب واجلماعات السياسية اليت تسعى للوصول إ
، يتيح التشريع الرمسي ففي بريطانيا، الشرعي وضمن ادلؤسسات الدستورية اإلطارادلعارضة يف 

نظام . غَت أن ادلعارضة قد ترفض أحيانا العارضة شلارسة نشاطها دبلء حريتهايف الدولة  للم
 .(1)السياسي القائم فتتمرد على قواعده وأصولو، شلا يضفي عليها طابع التطرف والعنف

، مفهوم ادلعارضة بأهنا : حرية سبنح دبوجب الدستور حلزب أو لقد حدد بعض الباحثُت     
أحزاب خارج السلطة احلاكمة ، وسبارس نشاطها السياسي وادلتمثل يف مراقبة السلطة احلاكمة 

. وأن سار نظام احلكم القائم يف الدولة، وذلك بغرض تصحيح مشروعة قانوناادل بالطرق
ادلعارضة دبفهومها الربدلاين ال تعٍت الوقوف يف وجو كل ما تفعلو األكثرية احلاكمة وإظلا تعٍت 

، إما تأييدا وإما تصحيحا يها النتائج اليت تراىا ادلعارضة، وىذه ادلراقبة تًتتب علادلراقبة
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وال ؽلكن أن تعيش ادلعارضة إال يف وجود احلرية وتفقد يف النظام السياسي الذي ال  .(2)ونقدا
 يؤمن باحلريات السياسية . 

جزء تكمن وظيفة ادلعارضة يف إثارة التساؤالت حول كل أو  ،يف صبيع األنظمة السياسية
ولكن  ،ل األحزاب من خال، وتعرب ادلعارضة عن نفسها يف اإلطار الربدلاينمن خيارات احلكومات

والنقابات ورلموعات الضغط . كذلك باإلمكان  ،ن خالل الصحافة "صحافة ادلعارضة"أيضا م
دلان )معارضة من خارج أن تنتظم خارج أي مؤسسة أما لكون التيار الذي يؤلفها غَت شلثل يف الرب 

 نظام (.وحىت معارضة من خارج ال ،)معارضة ثورية سسةؤ ، أو ألهنا ترفض أي مالربدلان(
ويف ادلنظومات االستبدادية ،قلد تظهر ادلعارضة على قاعدة استبدالية )من خالل الكنائس      

 ،تخذ شكل معارضة واجهةوقد ت .أو اجلمعيات (، كما قد تبقى سرية ،خرىأو أي حركة دينية أ
ل أحزاب سياسية ؼلضع تشكلها وأداؤىا نصف التنافسية من خال األنظمةخصوصا يف 

سها من خالل سلوكيات الشمولية، أن تعرب عن نف األنظمة، كما يف مراقبة، وؽلكنها أيضالل
 .(3)ومة سلبية أو تعبَت رمزي أو هترب، أو على صورة مقافردية منشقة

بكوهنا رلموع األحزاب واحلركات والقوائم اليت ارتضت  صطلح ادلعارضةوىنا نستخدم م     
نظام السياسي ومن داخل قوم بوظيفة ادلعارضة ضمن أطار البالعملية السياسية ومؤسساهتا وت

 .الربدلان فبحثنا يف ادلعارضة الربدلانية
ستوري والسياسي يف العمل  تتمتع ادلعارضة الربدلانية يف اجملتمعات الدؽلقراطية حبقها الد     

 سبكن وتعزيز ذلك احلق بالضمانات القانونية ومن خالل الثقافة السياسية اليت ،كمعارضة
لقيمة  اإلدراكادلعارضة من حق الوجود ومن حرية العمل السياسي . أن ىذا التمكُت نابع من 

 وأعلية دور ادلعارضة والوظائف اليت تؤديها يف النظم الدؽلقراطية ومن أبرز ىذه الوظائف :
تصبح  ،بأسباب االستقرار .وهبذا ادلعٌت أوال: صيانة احلياة السياسية من االضطراب ومدىا     

وليست عبئا على السلطة  ،ال السياسي بوصفو رلاال عمومياادلعارضة قوة توازن ضرورية يف اجمل
، وىي قوة دول اجلنوب ومنها الدول العربية يها يفإلأو مصدر إزعاج الستقرارىا  كما ينظر 

، االستقرار يف اجملتمعات احلديثة توازن يف اجملتمع ألهنا تنهض بواحد من أىم األدوار يف صناعة
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ونعٍت بو التمثيل السياسي للقوى االجتماعية ومن خاللو ربقيق مشاركة ىذه القوى يف احلياة 
 السياسية ويف صنع القرار.

فضال  ،ليهاإثانيا: كل معارضة سياسية غلب أن تستمد شرعيتها من وجود حاجة اجتماعية      
ود احلاجة اجة السياسية ليست أكثر من اعًتاف بوج، بل أن احلعن احلاجة السياسية
        على أعليتها، ،وأن الضمانات القانونية باعها ...، كما بضرورة إشاالجتماعية وبأولويتها

 .(4)جتماعيتستطيع أن تصنع معارضة سياسية إذا دل يكن ذلذه ما يربرىا يف السياق اال ال
لى أن ادلعارضة السياسية تشكل جزءا من تؤكد أكثر الكتابات يف النظم السياسية ع

رلموعة العوامل ، فادلنهج النظمي عرف النظام بأنو : يف أي دولة دؽلقراطيةالنظام السياسي 
بكة وثابتة ورلتمعة بصورة ، ومفهوم البناء يعرب عن وجود عالقات متشاادلتداخلة بنائيا

النظام لو دور يقوم بوظيفة أو عدة ووفقا للنهج الوظيفي فكل عنصر من عناصر  ....دائمية
واألحزاب  .(5)دامة حياة النظاموظائف مساعدة فيما بينها يف سبيل احملافظة على حيوية وإ

 .( تعد أحد عناصر النظام السياسيالسياسية ومنها )ادلعارضة
، تمعي وادلؤسسات احلكوميةن جوىر العملية السياسية يكمن يف التفاعل بُت اإلطار اجملإ

، وصباعات ادلصاحل واألحزاب ىي علزة و البيئة اليت يتحرك فيها النظامطار اجملتمعي ىفاإل
الوصل بُت البيئة وصناع القرار. والسلطة السياسية تستوعب مطالب احملكومُت وتوازن بينها 

. ويتوقف بقاء واستقرار النظام السياسي على القرارات والسياسات على ضوء ذلك وتتخذ
، فإذا دل يسمح لألفراد بالتعبَت عن مطالبهم بشكل ىذه العمليات كل  أداءمدى الكفاءة يف

سلمي )أي من خالل القنوات الشرعية ( أو إذا فشلت احلكومة يف االستجابة ذلذه ادلطالب 
وال ؼلفى ما يف ذلك من هتديد  ،ذل العنف لتحقيق مصاحلهمبات من احملتمل أن يلجئوا إ

 لالستقرار السياسي .
ادلعارضة السياسية )الربدلانية( وىي جزء من النظام السياسي تؤدي  شلا سبق أنويتضح 

 أدوارا يف غاية األعلية الستقرار النظام السياسي ، وال ؽلكن ذباىلها ومن غَت ادلفيد تغييبها
دلرن بُت ، إذ يقوم النظام الربدلاين على مبدأ الفصل اخصوصا يف ظل األنظمة الربدلانية
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يقوم على أساس التعاون بُت السلطات مع إغلاد نوع من التوازن بينها ، وتتجلى ، إذ السلطات
بعض مظاىر التعاون يف مشاركة السلطة التنفيذية يف بعض مظاىر عملية التشريع ،إذ غلوز ذلا 
أن تقًتح مشروعات القوانُت ...أما مظاىر التوازن بُت السلطتُت فالنظام الربدلاين يقوم على إغلاد 

ن التوازن بُت السلطتُت التشريعية والتنفيذية ، وذلك من خالل إغلاد الرقابة ادلتبادلة نوع م
بينهما ، حبيث تستطيع أي منهما أن تنبو األخرى يف حالة ذباوزىا حلدود اختصاصاهتا ، وقد 
يصل األمر إذل حد التصادم بُت السلطتُت إذا استحال التعاون بينهما ويتبدى ذلك أما من 

 .(6)ب الثقة من احلكومة أو من خالل حل الربدلانخالل سح
غالبا ما تكون األحزاب  وال ؼلفى أن من يقوم بوظيفة الرقابة يف النظم الربدلانية ،

، وخصوصا يف ظل نظام الثنائية احلزبية إذ من مزاياه يف مواجهة األحزاب احلاكمة ،ادلعارضة
بة الربدلان ويكون ذلا دورا مؤثرا وفعاال يف مراقوجود معارضة منظمة تتمثل يف حزب األقلية يف 

، شلا غلعل احلكومة تًتوى عند ازباذ القرارات ألهنا تعلم بتعرضها للنقد لتهاءاحلكومة ومسا
انت ـــــكا  ـــــــان إذا مــــــارض يف الربدلـــــل احلزب ادلعــــــام من قبـــــرأي العـــــارة الــــلة ومن مث إثءوادلسا
 . ة ببعض العيوبــــــا مشوبــــــقراراهت

بُت  -، أن ادلعارضة السياسية دبا ربملو من مضمون تنافسي وشلا ؽلكن استخالصو
لوصول إذل ل -صباعات سياسية منظمة ذلا تصورىا اخلاص يف كيفية سياسة اجملتمع وإدارتو 

الوصول إليها، مصطلح حديث عند عدم القدرة على ، أو التأثَت فيها السلطة والسيطرة عليها
، إذ تعد ادلعارضة السياسية مظهر من ظهوره يف العادل قرنُت من الزمان، إذ ال يتجاوز نسبيا

، ذلك ألهنا تعرب عن القوى السياسية اليت تكون كم الذي يفصل احلاكم عن احملكوممظاىر احل
من  -ادلعارضة  -أهنا ، كما ومة أو بتعبَت أدق غَت ساندة ذلاخارج السلطة ومناقضة للحك

أساليب التعبَت عن اإلرادة السياسية وفقا لالختالف احلاصل بُت رؤى احلكومة ورؤى ادلعارضة 
، فالتكامل والتنسيق يف جزءا مكمال للنسق السياسي العام ... فادلعارضة يف األنظمة الدؽلقراطية

، ومن ىنا جاءت مسؤولية العامي إذل صاحل النظام السياسي األدوار بُت احلكومة وادلعارضة يؤد
   .(7)ادلعارضة يف ادلراقبة واحملاسبة وتقومي سلوك احلكومة
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 فاعهية املعارضة:  املطهة انثاني
ن الدؽلقراطية تتطلب وجود قوى سياسية واجتماعية تستطيع تعديل موازين القوى إ

طرف ستبقى ىذا ال، ومن دون والدة السلطة تقدمي التنازالت ادلطلوبةالقائمة وتفرض على 
، كما ان طبيعة النظام السياسي والثقافة السياسية السائدة ىي زلددات ادلبادرة يف يد السلطة

ن حالة إ، ففق السياسي بُت السلطة وادلعارضة، أي أهنا زلددات ميكانيكيةلربامج وآليات التوا
ربقيق  ددىا إمكانيةالصراع بُت القوى السياسية واالجتماعية من اجل السلطة زلكوم دبديات رب

، إال أن الكيفية اليت غلري فيها الصراع تبقى األكثر تأثَتا يف احلياة األىداف وادلصاحل ادلرجوة
السياسية ، فوجود آليات عمل متجددة لتبادل األدوار بُت السلطة وادلعارضة ضرورة لبنيان 

رضة ، فبدوهنا ال ؽلكن أن النظام السياسي واستقامتو ، فضال عن أن ىذه اآلليات ضرورة للمعا
 .(8)ربقق أىدافها يف الوصول إذل السلطة

للسلطة السياسية ، إذ تقوم  امالزم اتأسيسا على ما تقدم تصبح ادلعارضة السياسية جزء
بعملية التصحيح اآلين والسريع للقرارات والرؤى ادلتباينة يف حالة احتدام اجلدل السياسي حول 

اآلراء وادلواقف وصوال اذل اصلاز وظائف النظام السياسي . ولعل من القضايا اليت تتنوع حوذلا 
 :(9)أىم العناصر اليت تؤثر يف فاعلية ادلعارضة السياسية اآليت

 األبنية الدستورية . -1
 النظام االنتخايب . -2
 ادلعطيات الثقافية ، وخصوصية األبنية الثقافية الفعلية . -3
 درجة التذمر ضد احلكومة . -4
 حجم االختالفات االجتماعية واالقتصادية . -5
 أظلاط الصراع أو االتفاق يف اآلراء والسلوك . -6
 مدى التعددية ادلتاحة . -7
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ديده لضرورات النظام إن ىذه العناصر تؤكد ما ذىب إليو موريس دوفرجيو يف رب
يف سيسمح بتحقيق ، على أن سبتع ادلواطنُت وأحزاهبم السياسية دبستوى ثقاالدؽلقراطي، إذ شدد

خيارات سياسية أساسية من خالل االنتخابات اليت تقضي على التناقض إزاء بعضها البعض 
سياسي تقبل حكمها من قبل  حبيث يدمر صراعهم العملية السياسية ، فكل رلموعة أو حزب

ايف وىكذا ؼللق ارتفاع ادلستوى الثق ،بأهنم لن يسيئوا استعمال السلطة ، ألهنا مقتنعةخصومها
قبول األقلية حلكم األغلبية ، وقبول األغلبية لرأي ونصح األقلية شلا يؤدي إذل اطلفاض التوترات 

  .(10)االجتماعية اليت تعد من الشروط الضرورية لعمل األنظمة التعددية الدؽلقراطية
كما أن علماء االجتماع ؽليلون إذل تعداد الئحة طويلة دلقتضيات الوظيفة السياسية اليت   

يعمل من أجل إرضاء الصاحل العام،  تكون  ادلعارضة احد مفاصلها احليوية ألي نظام سياسي
، مقتضيات عدة للوظيفة السياسية كان من بينها ادلعارضة السياسية ، ألهنا تعزز فقد حددوا

لسلطة يف أي نظام اجتماعي ، فهم يعدون أي نظام سياسي البد أن يتضمن الوسائل وظيفة ا
لو ، وآليات اليت تقيم العالقة مع البيئة ادلادية واالجتماعية وتناسل األدوار ،والتفريق ووسائ

الفعالة على اضلراف سلوك  ، والرقابةضبط التعبَت العاطفي، ووسائل التكيف االجتماعي
 .(11)ادلؤسسات الكفء ، من أىم ما ربققو ادلعارضة ، وإقامةالسلطة

زبتلف درجة شدة ادلعارضة وحجمها وفقا للقيود ادلفروضة على فرص التعبَت والتنظيم 
على ذلك ، يشَت ) دال ( إذل أن   والتمثيل ، أي أشكال التعبَت عن ادلصاحل السياسية . وبناء

 :(12)ا دلوقفها من ادلعارضة السياسيةىناك بعدين أساسيُت لتصنيف النظم السياسية تبع
ىو حرية ادلنافسة العامة او الليربالية ) وتعٍت وجود مؤسسات مفتوحة أو عامة  أمام  -ألول ا

 ادلعارضة .
ادلشاركة وتقاس بنسبة السكان الذين ذلم حق ادلشاركة بشكل متساو يف معارضة  -الثاين 

 سلوك احلكومة .
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 :(13)ووفقا لذلك يصنف ) دال ( النظم السياسية يف ثالثة أظلاط     
النظم اليت تتسم بالتقييد الشديد حلرية التعبَت ، إذ يواجو األفراد قيودا شديدة على التعبَت  -أ

 عن مصاحلهم وايديولوجياهتم  وىي نظم اذليمنة . 
، وتتيح لألفراد حق ادلعارضة  النظم اليت تضع قيودا زلدودة على حق التنظيم السياسي -ب 

 من دون اللجوء للعنف ، وىي النظم التعددية . 
    نظم سلتلطة بُت احلرية والتقييد ، أي تتبع خطا وسطا بُت اذليمنة والتعددية ، ويسميها  -ج 

 ) دال ( االوليغاركية .     
، اين حيويأن تتم إال يف نظام بردلشلا الشك فيو ، أن فاعلية  ادلعارضة ال ؽلكن 

                                                                                                                    :(14)ومؤشرات تلك احليوية وفقا للرؤية الكالسيكية للنظام الربدلاين بااليت
، يؤمن وصفو منربا دلناقشة اخلطة العامة. فبيف احلكم االنفتاح_ يضمن الربدلان قدرا من أوال     

 الربدلان فرصة للتعبَت عن اآلراء وادلصاحل ادلتنافسة .
ثانيا_ تؤدي بنية ادلناقشات الربدلانية ، وطبيعة احلوار ،وضرورة توفر درجة عالية من اخلطابة      

، فعلى الطموحُت مهم بالنسبة إذل القادةوصوال إذل اإلقناع ،إذل جعل الربدلان ميدان اختبار 
 .ام وعلى تقدمي برنامج سياسي مقنعالقادة أن يكونوا قادرين على تعبئة الرأي الع

ثالثا_ يوفر الربدلان ادلكان ادلناسب لتفاوض ادلمثلُت السياسيُت الذين يستطيعون أن غلعلوا      
فرص  خلق ، وصوال إذلأفراد وصباعات ذوي مصاحل متضاربةاخلطط البديلة واضحة أمام 

. إهنم قادرون على العمل بوعي لصياغة أىداف تستجيب لضغوط احللول الوسط احملتملة
على الصعيدين االنتخايب والوطٍت، وهبذه  متحولة وتكون متوافقة مع اسًتاتيجيات النجاح

 ، يشكل الربدلان آلية أساسية من آليات احلفاظ على تنافس القيم .الصفة
اهبا آثارا واضحة ، خصوصا يف األنظمة الربدلانية ، من يًتتب على ضعف ادلعارضة أو غي

شأهنا أن تشكل ثغرة يف العملية الدؽلقراطية ، فحُت تفتقر السلطة إذل من يكبح صباحها تتحول 
إذل تسلط وبغي وليس سوى الرقابة الربدلانية والشعبية اللذين ؽلكنهما القيام بذلك ، فيحدان 
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، وشلا الشك فيو أن للمعارضة دورا يف القيام بذلك ،وبغياب  من سلطاهنا وتعسفها على اجملتمع
 ن العديد من النتائج سوف تربز لعل من أبرزىا :إادلعارضة أو ضعفها ف

، وان علا التشريع والرقابةن ابرز وظيفتُت تقليديتُت للربدلانات اأوال : اضلسار دور الربدلان ،      
رلال الرقابة إذ غلعل الربدلانات غَت قادرة على القيام ضعف أو غياب ادلعارضة يؤثر بوضوح يف 

دبهمة الرقابة على السلطة التنفيذية ، فاحلكومة واألغلبية الربدلانية علا ادلهيمنان على نشاط 
الربدلان . فجدول أعمال اجللسات يتحدد باتفاق احلكومة واألغلبية ، وىو ما غلعل تسجيل 

يت تقدمها ادلعارضة ربت تصرف ادلمسكُت بالسلطة الذين غلب اقًتاحات القوانُت أو األسئلة ال
مراقبتهم ، وطبيعي أن األغلبية ال رببذ اللجوء إذل استخدام وسائل الرقابة اليت ؽلكن أن تضايق 

 .(15)احلكومة واليت ىي جزء منها، بطبيعة احلال
افقية أو اليت تقوم والبد من اإلشارة ، إذل أن ىذا االضلسار يزداد خطورة يف األنظمة التو 

على احملاصصة كما ىو ادلثل بالنسبة للحالة العراقية . وىناك عالقة وثيقة بُت ادلعارضة ونوع 
النظام احلزيب ،حيث تؤدي ادلعارضة دورىا يف نظام احلزبُت بشكل واضح وزلدد ادلعادل ، وذلك 

من ناحية أخرى . فعلى بسبب اعتداذلا ووضوحها من ناحية ، وطبيعة عالقاهتا باحلزب احلاكم 
الرغم من فردية ادلعارضة يف النظام الثنائي ، إال أهنا تبقى دائما بعيدة عن التطرف و احلدة يف 
معاجلتها لألمور العامة . وانتقاداهتا للحزب احلاكم وتقدؽلها للبدائل اليت تراىا مناسبة حلل كل ما 

تها .ىذا االعتدال حلزب ادلعارضة سبليو يواجو اجملتمع من مشاكل يعجز حزب األغلبية عن معاجل
طبيعة التنافس بينو وبُت حزب األغلبية ، وفكرة التناوب اليت تبقي لدى زعامة ادلعارضة فكرة 

 .(16)ربمل مسؤوليات احلكم عاجال أم آجال
ة اليوم ، كما كانت سبارس من ففي بريطانيا مثال ،حيث الثنائية احلزبية ، سبارس ادلعارض

ضة جاللتو ، رمسيا يف ادلراقبة والنقد ، حىت ولو كان برنارلها قليل االختالف عن ، معار قبل
برنامج احلزب احلاكم ، واعتمادا على ىذا الواقع سبثل ادلعارضة بالنسبة إذل السلطة حقوق 
ادلستهلك وحقوق ادلشاركة يف احلكم ، و تسهر على احلقوق والشرائع . ويف ىذا قيل : " 

 .(17)يف ادلعارضة "ادلبادئ مكاهنا 
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ادلعارضة كدعامة للسلطة االستبدادية ، قد تؤدي ادلعارضة السياسية دورا سلبيا يف  -ثانيا      
تدعيم ادلنطق االستبدادي ، وػلصل ذلك إذا فقدت ادلعارضة معناىا احلق ،  وذلك إما ألن من 

عليو عدم التفات يعارضون ال يصلحون باألساس لتبٍت خطاب معارض ، األمر الذي يًتتب 
النظام القائم إليهم أو التخوف من نشاطهم ، وإما ألن يد السلطة تطاذلم بقسوهتا ، أو ردبا 
تكون ادلعارضة نفسها متورطة مع النظام القائم ، ومستفيدة من الوضع القائم وغَت جادة يف 

 .(18)م ودعم شرعيتوراءه دؽلومة النظا، يقصد من و نا تبدوا وكأهنا رلرد ديكور شكليتغيَته ، وى
الستبدادية وترسيخها وتصبح أقصى ا، تصبح ادلعارضة أداة لدعم السلطة ويف كل ىذه األحوال

 .وليس ربقيق مطامح الناس وآماذلم طموحاهتا نيل جزء من وىج السلطة ومنافعها
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 املبحث انثاني
 انربملانيةإشكانية انذميقراطية انتىافقية وغياب املعارضة 

 
مت اعتماد أظلوذج  9/4/2003منذ الشروع يف عملية بناء النظام السياسي العراقي بعد 

الدؽلقراطية التوافقية وتشكلت ادلؤسسات السياسية على أساس ىذا ادلبدأ ،وكانت الغاية منو 
  إشراك صبيع مكونات الشعب العراقي يف السلطة ، وىذا ادلبدأ من الناحية النظرية يبدو

يف تورل ادلناصب السياسية والعامة  احملاصصةمقبوال، ولكن يف الواقع أفرز نتائج خطَتة باعتماده 
 وكذلك أفرز غياب ادلعارضة من احلياة السياسية . وسنتناول ىذا ادلوضوع يف مطلبُت .

 
 إشكانية انذميقراطية انتىافقية:  املطهة األول

، للتدليل على عدد من األنظمة الستيناتقراطية التوافقية، منذ يستخدم مفهوم الدؽل
، إذ زبفف الفئات ادلتعددة خالفاهتا بروح من التنازل اسية حيث تسوى النزاعات بالًتاضيالسي

ت انقسامات دينية أو اثنية والتسامح وليس من خالل تطبيق مبدأ األكثرية . إهنا رلتمعات ذا
ا النشقاقات تًتاكب كلها ، وفقرضةعددا كبَتا من الفئات ادلتعا ، وتعرف بالتارلعميقة
، وعندما يعيش  دلوعندما يكون أحد اجملتمعات مفرقا بانقسامات عميقة تقوى بالتبا ....تقريبا

. لذلك اآلخرين، يكون خطر التمزق واضحاكل جزء من السكان يف عادلو اخلاص منفصال عن 
 .(19)ية "يصبح التوفيق ىو " القدرة على ربقيق صلاح عملي من استحالة نظر 

ساد يف أدبيات التنمية السياسية بأن خلق اإلصباع الوطٍت يعد شرطا مسبقا للدؽلقراطية 
وىي ادلهمة األوذل اليت غلب على الزعماء السياسيُت أن ينهضوا هبا .ولقد انتقد منظرو 

ت الدؽلقراطية التوافقية ىذه ادلقاربة السائدة ، فمن وجهة نظرىم ،أن االستعاضة عن الوالءا
القطاعية بالوالء لألمة تبدو جوابا منطقيا للمشكلة اليت يطرحها اجملتمع ألتعددي ،لكن زلاولة 
تطبيقها أمرا يف غاية اخلطورة ، ذلك الن الوالءات األولية دلا كانت شديدة الصالبة ،فمن 

تائج ادلستبعد أن تنجح أية زلاولة الستئصاذلا ،ال بل أن من شأن زلاولة كهذه أن تؤدي إذل ن
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القطاعات بدال من التماسك عكسية وردبا نشطت التماسك القطاعي الداخلي والعنف بُت 
ن البديل التوافقي يتحاشى ىذا اخلطر ويقدم طريقة واعدة أكثر لتحقيق الدؽلقراطية إ .الوطٍت

 .(20)ادلقرونة بقدر كبَت من الوحدة السياسية
األربعة اآلتية: يقوم النموذج التوافقي الذي طبق يف الدول األوربية على األركان 

. وسنقدم معاجلة لركنها االئتالف الكبَت، والفيتو ادلتبادل، والتناسب، مث االستقالل القطاعي
 .لتعلقو دبوضوع البحث بشكل مباشردون بقية األركان وذلك  كبَتاألول االئتالف ال

، ىي ألساسية للدؽلقراطية التوافقيةا ، والذي يعد السمةالكبَت االئتالفينطلق مفهوم 
أن  تعاون يف ائتالف واسع حلكم البلد.تعددي تالأن الزعماء السياسيُت لكل قطاعات اجملتمع 

االئتالفات الواسعة تنتهك القاعدة القاضية بأن ربصل احلكومة يف األنظمة الربدلانية ، على تأييد 
ولكن ليس على تأييد األكثرية الساحقة ، فاالئتالف الصغَت احلجم  ال يسمح بوجود األكثرية 

معارضة دؽلقراطية فعالة فحسب ، بل ىو يتشكل بسهولة أكثر ألنو شبة عددا اقل من وجهات 
 .(21)النظر وادلصاحل ادلختلفة ادلطلوب التوفيق بينها أيضا

أين متنافسُت علا ضمن سياق مبدوؽلكن توضيح وظيفة االئتالف الواسع عرب وضعو 
يبدو االتفاق  ،فمن جهة . النظرية الدؽلقراطية ادلعياريةوحكم األكثرية يف ،احلكم باإلصباع

من جهة ثانية، البديل عن  ،ولكن ،أكثر دؽلقراطية من حكم األكثرية الواسع بُت كافة ادلواطنُت
فمعظم الدساتَت الدؽلقراطية رباول  .قلية أو على األقل فيتو األقليةحكم األكثرية ىو حكم األ

أن ربل ىذا ادلأزق بالنص على حكم األكثرية للمعامالت العادية ، وأكثريات استثنائية بالنسبة 
للقرارات احليوية جدا ، كاعتماد الدساتَت أو تعديلها وىم يتبعون نصيحة روسو القائل " كلما  

الرأي الذي غلب أن يسود أن يكون  كانت ادلسائل اليت تناقش أىم واخطر شأنا كان على
 .( 22)أقرب إذل اإلصباع "
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وتنطلق أفكار أنصار الدؽلقراطية التوافقية من أن ادلعارضة قد تكون ضارة أيام األزمات 
حىت يف الدؽلقراطيات التقليدية حيث يعد من ادلمارسات ادلقبولة يف الدؽلقراطيات الغربية أن 

أزمنة األزمة بوأد خالفاهتا واالنضمام إذل خصومها لتشكيل حكومة  تقوم األحزاب ادلعارضة يف 
وطنية ، ويف اجملتمعات التعددية تشكل طبيعة اجملتمع حبد ذاهتا ، "األزمة " ، وىي أكثر من رلرد 

 .(23)حالة طارئة ولذا فهي تستدعي ائتالفا واسعا أطول أجال
قيام ائتالف شامل يضم زعماء ويتضح شلا سبق ، أن جوىر ىذه الدؽلقراطية يتمثل ب

اجلماعات ادلكونة للمجتمع )القادة ، الصفوة السياسية ( . ولنجاح ىذه التجربة يستلزم ذلك 
 :(24)توفر عددا من ادلواصفات الرئيسة فيهم ؽلكن إيرادىا على النحو اآليت

ية ، ىذا الوعي أن يكونوا على وعي تام دبخاطر التعددية االجتماعية وبآثارىا غَت االستقرار  -1
 من األعلية دبكان يف مرحلة وضع القواعد وادلمارسات الدؽلقراطية .

أن يتوفر لدى أعضاء الصفوة التزام باحلفاظ على النظام السياسي ووحدة اجملتمع ...وان -2
يكون لدى القادة قدر معُت من الرغبة يف العمل على تقويض التيارات االنفصالية يف اجملتمع ، 

 ه الرغبة ،ال ؽلكن تصور قيام تلك الدؽلقراطية .وبدون ىذ
االجتماعي والتعاون مع بعضهم البعض  قادرين على ذباوز خطوط االنقسام أن يكون القادة-3

 بروح االعتدال على الصعيد النخبوي .
أن تكون الصفوة قادرة على تطوير الًتتيبات ادلؤسسية والقواعد الكفيلة بالتوفيق بُت -4

ت اجملتمع ، ىذا الشرط أكثر الشروط أعلية ، إذ أن كثَتا من تلك الًتتيبات مصاحل قطاعا
والقواعد قد ينتج آثارا جانبية . فمثال ، فان الفيتو ادلتبادل ، إذا دل يستخدم حبذر شديد ،خليق 

 .بفرض حالة من عدم االستقرار واجلمود على النظام السياسي
أن السلوك التعاوين لزعماء اجلماعات وتوفر ادلواصفات السابقة ادلارة الذكر  ىكذا يبدو     

 شرط رئيسي لنجاح الدؽلقراطية التوافقية .
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 املعارضة انربملانية انعراقية :أسباب انغياب:  املطهة انثاني
، وولدت ا قد أثارت العديد من اإلشكالياتىإ، فالدؽلقراطية التوافقية يف العراقعند تطبيق      

 من أبرزىا : ،الكثَت من األزمات
 االستقطاب الطائفي واالثٍت . -
 احملاصصة احلكومية . -
 التعدد احلزيب الكثَت )التشرذم احلزيب ( . -
 احلكومات االئتالفية الواسعة وغياب ادلعارضة الربدلانية . -

 االستقطاب الطائفي واالثٍت :
الدين والقومية وادلذىب ، والتعددية  اجملتمع العراقي رلتمع تعددي ، من حيث

االجتماعية ليست مشكلة حبد ذاهتا ، ولكن تربز ادلشكلة عندما ؼلفق النظام السياسي يف إدارة 
 التنوع والتعدد االجتماعي .

لقد مت بناء العملية السياسية يف العراق وفقا لألسس الطائفية واالثنية ، ابتداء من 
دارة االحتالل أألمريكي ،إذ بٍت وفقا للتقسيم الطائفي إتأسيس رللس احلكم االنتقارل يف عهد 

واالثٍت ، شلا ولد شعورا بعدم الثقة بُت مكونات اجملتمع العراقي منشأه الشعور لدى البعض بأن 
حصتهم من الدولة والسلطة ستكون حصيلتها صفرية ، أي سيادة أسلوب التغالب يف العالقة 

 وليس ادلشاركة والتنافس ، وقد عززت انعدام الثقة ، صبلة من العوامل ، لعل من أعلها : 
تبٍت أغلب األحزاب واحلركات السياسية ادلشاركة يف العملية السياسية خطابا طائفيا أو  -1

 احلصول على التأييد الشع ي واالنتخايب ، ويف نفس الوقت ، كان البناء التنظيمي ذلذه أثنيا ، يف
احلركات مبنيا على الوالءات الفرعية ، الدين ، الطائفة ،االثنية ...اخل .شلا ساىم يف تقوية 

 االستقطاب الطائفي واإلثٍت .
هم يف إذكاء االستقطاب التجاذب بُت الساسة العراقيُت الذين ؽلثلون سلتلف الكتل أس-2

تجاذب يعرب دائما عن ادلصلحة الوطنية العليا ، بل الالطائفي ، وشلا الشك فيو ،ليس صبيع ىذا 
 ىم عن مصاحل فئوية أو شخصية .تعبَت غالبا ما يكون ناتج عن 
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قليمية وتقاطع ادلصاحل بُت القوى اإلقليمية كان لو األثر الواضح يف زيادة اإلالتدخالت -3
 الستقطاب الطائفي .حدة ا

ولقد عرب االستقطاب الطائفي عن نفسو ،وكان واضحا بأجلى مظاىره يف العنف 
الطائفي واإلرىاب وموجات التهجَت بكل ادلآسي واألدل اليت ضبلتها للشعب العراقي ، والشرخ 
 االجتماعي والنفسي الذي ولدتو . وكذلك األزمات ادلتوالية اليت نتجت عنو مثل أزمة كتابة

 وإصدار الدستور ،وأزمات تشكيل احلكومة ، واألزمة بُت ادلركز واإلقليم ..وغَتىا .
 التعددية احلزبية واالئتالفات احلكومية :

، نظام التمثيل النس ي ليطبق يف  2005اعتمد النظام السياسي يف العراق بعد عام 
يؤدي بنتائجو إذل إغلاد عدد   تنظيم االنتخابات العراقية . ولعل من أبرز مسات ىذا النظام ، أنو

كثَت جدا من األحزاب السياسية ، وذلك لسبب واضح أن ىذا النظام االنتخايب يسمح لكل 
صباعة )أيا كان نوعها ( ذلا وزن عددي يف اجملتمع ، أن سبثل يف الربدلان بنسبة تساوي وزهنا 

ات واآلراء واألفكار يف العددي يف اجملتمع ، وعلى الرغم من أنو يسمح بتمثيل صبيع االذباى
والقوائم السياسية الكثَتة  األحزابالربدلان ، األمر الذي يولد عيبا أساسيا ىو أنو يشجع تعدد 

بل وظهور أحزاب صغَتة بصورة مستمرة ، كما يسمح بتواجد ذبمعات صغَتة ومتنافرة داخل 
 .(25)الربدلان ويؤدي بالتارل إذل عدم استقرار وزاري مستمر

اجملتمع العراقي ؽلتاز بالتعدد والتنوع  من حيث تركيبتو الدينية والقومية واإلثنية دلا كان 
ه حاول أن ينسجم مع ىذا الواقع باعتماد تقاسم وتشارك ؤ النظام الذي مت بناان وادلذىبية ، ف

ألمر الذي ؽلنح كل صباعة يف اجملتمع شعورا باالطمئنان على االسلطة ، التوافقية أو احملاصصة ، 
 دارة شؤون البالد دون شعور بالغنب أو الظلم . إوجودىا وحقوقها وحريتها ، ودورىا يف 

ن من أبرز ادلؤشرات اليت ؽلكن تسجيلها على إلكن يف ذبسيد ىذه النظرية على الواقع ف
، كثرة عدد األحزاب ، فاحلالة يف العراق توصف بأهنا  2003النظام احلزيب يف العراق بعد عام 

فجارية " فمن نظام احلزب الواحد ادلهيمن إذل تعددية حزبية تصل إذل مئات األحزاب " حالة ان
والتجمعات ومنظمات اجملتمع ادلدين ، فقد قدر عدد الكيانات واألحزاب السياسية ادلشاركة يف 
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( كيان " انتخاب اجلمعية الوطنية" ، ووصل 200إذل أكثر من ) 2005انتخابات كانون الثاين 
" انتخابات رللس  2005( كيان يف انتخابات كانون األول 300إذل أكثر من )ىذا العدد 

. وهبذا قد ذباوزت الساحة العراقية  2010نفسو يف انتخابات آذار  ءالشيالنواب"  ،وتكرر 
احلدود ادلتوقعة يف عدد األحزاب والقوى السياسية ادلوجودة من حيث النوع واذلدف حىت ليبدو 

 .(26)ضى منو إذل النظاماحلال أقرب إذل الفو 
انعكس ذلك يف نتائج االنتخابات الربدلانية إذ دل تسفر تلك االنتخابات عن فوز أي 
قائمة بأغلبية مقاعد الربدلان ، شلا أدى ذلك إذل تشكيل ائتالفات حكومية تضم صبيع القوائم 

الربدلان ، وىو ما  ادلشاركة يف الربدلان ، وحصول كل قائمة على حقائب وزارية وفقا لنسبتها يف
اصطلح عليو " احملاصصة السياسية " . وغالبا ما تتم عملية توزيع ادلغازل وفقا دلساومات 
ومفاوضات تستغرق وقتا وجهدا وتوترا سياسيا وامنيا ، شلا غلعل من عملية تشكيل احلكومة " 

خابات الربدلانية عام االنت أزمة " حبد ذاهتا ،على سبيل ادلثال ، لقد استغرق تشكيل احلكومة بعد
جت اتفاقا ىشا على تقاسم السلطة ، تسعة أشهر تقريبا ، وبعد مفاوضات مضنية أنت2010

 ( .11/11/2010)اتفاقية أربيل 
ن مبدأ التوافقية أو اإلصباع ،أيضا ، ىو الذي مت اعتماده وليس إويف ىذه االتفاقية ف

ال يكون ىنالك مكان للمعارضة ،بادلفهوم  مبدأ األغلبية مقابل  األقلية ، ويف مثل ىذا احلال
 التقليدي للمعارضة .

  :(27)ن احلكومات االئتالفية ينطبع عملها بالعديد من السمات السلبية وأبرزىاإ
ازباذ القرارات السياسية  ، إذ أهنا عاجزة عنعاين من حالة ضعف يف أحيان كثَتةت -أوال  

 .القوية
ي األحزاب السياسية مساومات سبهيدية من أجل االشًتاك يف ادلساومات النفعية ، ذبر  -ثانيا 

، ستغل ىذه ادلساومات لغرض مطامعهااالئتالف احلكومي ...لذلك فالكثَت من األحزاب ت
 وىذا السلوك غالبا ما يؤدي إذل تأخَت تشكيل الوزارة االئتالفية . 
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والذي يؤدي بدوره يف عدم  عدم االستقرار الوزاري الناتج عن التعدد احلزيب الكبَت -ثالثا 
 إتاحة الوقت الكايف لتنفيذ السياسة العامة للحكومة .

غياب الشعور بادلسؤولية عن الوزراء بسبب عدم توافر روح االستقرار الذي يدعوىم  -رابعا 
 لالستمرار بالعطاء والعمل . 

فهو غَت واثق ن عدم التجانس الوزاري ، غلعل رئيس الوزراء يف مركز دقيق وصعب إ -خامسا 
. وال غرابة األوقاتت من إذ أهنم يستطيعون أن ؼلذلوه يف وق -أعضاء احلكومة  -من تابعيو 
و ـــــامـــــمـــثر من اىتـــــ، أكمةــــــطة قائـــــاظ على وزارة مًتابـــــباحلفم ــــا مهتــــ، فهو دائممن ذلك

 . إدارة شؤون الدولةب
العراقي غياب ادلعارضة الربدلانية داخلو من جهة ، وغياب ثقافة يشهد النظام الربدلاين 

سياسية تؤمن بأعلية ادلعارضة من قبل النخب السياسية من جهة أخرى ، ففي النظم الدؽلقراطية 
تعٍت ادلعارضة ان احلزب الذي ال ػلقق فوزا يضمن لو تشكيل احلكومة ، يلجأ إذل ادلعارضة ، 

خيص أخطاءىا ، فتضطر احلكومة لتعديل سلوكها وىكذا تعود ويعمل على نقد احلكومة وتش
ادلنفعة للشعب ، فهي معارضة اغلابية وتشخص حالة صحية ، على عكس ادلفهوم الشائع يف 

 الكثَت من الدول النامية الذي يفهم ادلعارضة كأداة إللغاء اآلخر واإلحالل زللو .
عارضة الربدلانية ، فاألحزاب والقوائم أما يف التجربة الربدلانية العراقية فقد غابت ادل

والكتل ، كل منها ذلا حصتو يف احلكومة لذلك فال يوجد من يشكل معارضة . وىكذا يبدو أن 
 اعتماد التوافقية أنتج احملاصصة وىذه الظاىرة بدورىا أنتجت غياب ادلعارضة الربدلانية .

حزبية وأخرى قومية  اصصةذلا ألوان وأشكال سلتلفة ، فهناك زل احملاصصةأضحت 
، كن تسميتو ب ) زلاصصة احملاصصة (. وقد تفاقمت  الظاىرة حىت أصبحت ما ؽلومذىبية

فبدءا بادلناصب السيادية ، فقد طال ىذا األمر بطبيعة احلال رللس النواب ورللس الرئاسة 
ينسحب  ورللس الوزراء وصوال إذل السلطة القضائية اليت من ادلفًتض أن تكون مستقلة واألمر

ومرورا بكل ىيئة ومؤسسة  أيضا على ادلفوضية العليا لالنتخابات وغَتىا من اذليئات ادلستقلة  ،
  (28)بكل األجهزة والدوائر الفرعية مت توزيع ادلراكز والوظائف فيها على أساس ىذا ادلبدأ وانتهاءً 
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، بل أضحت حالة  فحسب ىذه احملاصصة دل تكن ذبسيدا دلبدأ الشراكة وعدم التهميش
ومن كل الكتل اليت كانت داخل رللس النواب او خارجو على ون مرضية يتفق معظم السياسي

أهنا العلة األساسية اليت تقف وراء عرقلة عمل الربدلان وعمل جلانو ، كما عرقلت مؤسسات 
الستحقاق الدولة ، وكل ىؤالء يطالبون باستمرار بضرورة العزوف عنها واالستعاضة عنها دببدأ ا

االنتخايب ومبدأ الكفاءة والنزاىة ، السيما بعد ان استشرت ظاىرة الفساد اإلداري وادلارل 
والسياسي ، اليت تعد احملاصصة واحدة من أىم األسباب اليت تقف وراءىا وما صلم عنها من 
تداعيات خطَتة .ولكن يبدو من الصعب على السياسيُت مغادرة زلطة احملاصصة ألهنا تضمن 
للكثَت منهم مصاحلهم احلزبية والفئوية الضيقة والدليل على ذلك الطريقة اليت تشكلت هبا 

( ، إذ تشكلتا وفقا دلبدأ 2005( واليت سبقتها )تشكلت 2010احلكومة احلالية )تشكلت 
 .(29)احملاصصة

، نيةربدلانية ضعف الرقابة الربدلاومن اآلثار اليت ترتبت على التوافقية وغياب ادلعارضة ال
فمثلما ان عملية توزيع ادلناصب تتم عن طريق التوافق السياسي ، فالرقابة الربدلانية كانت أيضا 
خاضعة لعملية التوافق السياسي وىذه نتيجة منطقية ، ألن عملية التجنيد السياسي لألشخاص 

( تتم سبت عن طريق التوافق السياسي ، فلم ال تكون عملية مراقبة ىؤالء األشخاص )الوزراء 
بالتوافق السياسي أيضا ، وبالتارل ؽلكن تلمس حجم تأثَت الدؽلقراطية التوافقية ودورىا يف إعاقة 

وبفعل غياب العمل الرقايب جمللس النواب على أعمال احلكومة ، كان أداء  .(30)الرقابة الربدلانية
 احلكومة دون طموح وآمال ادلواطن العراقي بكثَت جدا .

ػلرك فيها الربدلان دوره الرقايب ، غالبا ما كانت تتم حلسابات شخصية ويف احلاالت اليت 
قد تكون بعضها أخذت طابعا ) ثأريا ( أو أهنا كانت لغرض التسقيط السياسي ، ويف احلاالت 

يئات ادلستقلة من قبل نائب اليت جرى فيها استجواب بعض ادلسئولُت احلكوميُت أو من اذل
كايف من قبل الكثَت من الكتل واألعضاء يف اجمللس ، بل قد يتهمو ، فأنو ال غلد الدعم المعُت

وذلك دفاعا عن ادلسئولُت من   .(31)بعض النواب بأنو قد حرك االستجواب ألغراض سياسية
كتلهم ، وبالتأكيد ىذا يؤدي اذل ان كل كتلة بردلانية تدافع عن سياسييها يف احلكومة بنفس 
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ايب الربدلاين شلا يساىم يف عدم معاجلة ادلرض اخلطَت ادلتمثل يف الطريقة ، وىكذا يعطل الدور الرق
 الفساد اإلداري وادلارل . 

 

 املبحث انثانث 
 تىقعات ملستقبم املعارضة انربملانية يف انعراق

 
يبدو ان احلديث عن مستقبل ادلعارضة الربدلانية يف العراق مازال يلفو الكثَت من 

الصعوبات ، ذلك ان التجربة الربدلانية يف العراق مازالت يف طورىا الغموض ويواجو العديد من 
البدائي وتواجو العديد من األزمات والتحديات ، ولكن ذلك ال ؽلنعنا من تقدمي توقعاتنا عن 
مستقبل ادلعارضة الربدلانية ، وسيتم معاجلة ذلك يف احتمالُت أوذلما ،مشهد استمرارية غياب 

 سية حاكمة وأقلية سياسية معارضة وثانيهما ، مشهد التحول إذل أغلبية سياادلعارضة الربدلانية . 
 وعلى النحو اآليت :

 
 استًرارية غياب املعارضة انربملانية :  املطهة األول

، ىو نظام بردلاين ينضوي ربت  2005ن النظام الذي تضمنو الدستور العراقي لعام إ
، إذ أعلن الدستور صراحة تبنيو للنظام الربدلاين ،  وجوىرهربدلاين التقليدي يف شكلو فئة النظام ال

ث األخذ بثنائية كما أخذ باألسس العامة اليت يرتكز اليها يف النظم الربدلانية التقليدية من حي
. واعتماد مبدأ األغلبية ذيةـــة والتنفيــــطتُت التشريعيــــرن بُت السلـــ، والفصل ادلذيـــفيـــاجلهاز التن

 شكيل احلكومة .يف ت
الثٍت إال أن العملية السياسية يف العراق ، ونتيجة ألوضاع العراق وادلتمثلة بالتعدد ا

، اعتماد يات األمنية والسياسية، استوجبت، واقعيا، والتحدوالطائفي والديٍت والسياسي
باحلفاظ  الدؽلقراطية التوافقية . ذلك أن سياسة " التوافق " وفقا لرأي الباحثُت فيها ، تسمح

، فهذه  "التعددية العمودية " الناصبة فئات متميزة بقوة عن بعضها بعضا على السلم ادلدين بُت
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، من لب سبثيال تعادليا دلختلف الفئاتعن وجود عدة ثقافات وسط نظام اجتماعي واحد تتط
)اجلماعات ن احلواجز اجليدة ربفظ اجلَتان ا، فأن غلنب تفجر اجملموعة، وهبذا ادلعٌتشأنو وحده 

، وادلقصود ىنا بالطبع حواجز داخلية يف قلب النظام الدينية ،الطائفية ، السياسية ( االثنية ،
     .(32)السياسي ال حواجز خارجية

دلعروف عن أركان الدؽلقراطية التوافقية اهنا دل تعتمد يف تشكيلها للحكومة على اومن 
الواسع جدا ، أو إشراك اجلميع يف احلكومة ، وىذا مبدأ األغلبية وإظلا تعتمد مبدأ االئتالف 

يعٍت أن ال وجود للمعارضة الربدلانية ألن اجلميع يف احلكم ، وادلبدأ ادلعمول بو يف الدؽلقراطيات 
 التوافقية بدال عن ادلعارضة ،ىو ما يطلق عليو ) مبدأ الفيتو ادلتبادل ( .

كة األقلية يف االئتالف الكبَت أو وؽلكن فهم الفيتو ادلتبادل ، بأنو من خالل مشار 
الواسع يتسٌت ذلا أن تطرح وجهة نظرىا وتدافع عن مصاحلها ، غَت أن ىذه ادلشاركة ال تضمن 
احلماية السياسية الكاملة ذلذه ادلصاحل ، مادامت القرارات تتخذ وفق قاعدة األغلبية ، من ىنا  

خاصة عندما تؤثر قرارات  .(33)دلصاحل األقليةكان تبٍت الدؽلقراطية التوافقية دلبدأ الفيتو ضباية 
ن ىذه اذلزؽلة تعد غرب مقبولة وتعرض التعاون بُت اكهذه يف ادلصاحل احليوية جلماعة أقلية ، ف

 النخب ادلمثلة للجماعات للخطر ، لذلك يتم إضافة فيتو األقلية اذل مبدأ االئتالف الواسع . 
األقلية ىو انو ردبا يؤدي اذل " استبداد األقلية " ولعل من االنتقادات اليت توجو اذل فيتو 

دبا يؤثر سلبا على التعاون يف االئتالف الواسع ، ويشكل خطرا ، سباما كتغلب األكثرية بأصواهتا 
 :(34)على األقلية . ولكن وفقا ل) ليبهارت ( شبة ثالث أسباب لعدم كون ىذا اخلطر جديا

افة القطاعات أن تستعملو ...واإلفراط يف استعمال . إن الفيتو ىو فيتو متبادل تستطيع ك1
 الفيتو من قبل األقلية مستبعد ألنو قد ينقلب ضد مصاحلها اخلاصة أيضا .

 . ان رلرد كون الفيتو متاحا كسالح شلكن ؽلنح شعورا باألمان غلعلو مستبعدا .2
االستعمال غَت  . سوف يعًتف كل قطاع خبطر الطريق ادلسدود واجلمود اللذين قد ينتجا عن3

 احملدود للفيتو .
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ومن اجلدير بالذكر ، ؽلكن ان يكون ) الفيتو ادلتبادل ( تفاعلا عرفيا غَت مكتوب ، كما 
ىو احلال ، يف ىولندا وسويسرا . وقد يكون قاعدة متفق عليها رمسيا  أو مدرجة يف الدستور ، 

  .(35)على ضلو ما كان قائما يف النمسا وبلجيكا
للحالة العراقية ، فأن آليات عمل الفيتو ادلتبادل ؽلكن تلمس وجودىا يف  أما بالنسبة

 مؤسسات عديدة منها :
رابعا ( ،  142، ففي) ادلادة  2005كان واضحا يف قضية االستفتاء على دستور العراق   -1

دل  إذ نصت على أن : " يكون االستفتاء على ادلواد ادلعدلة ناجحا دبوافقة أغلبية ادلصوتُت وإذا
 .(36)يرفضو ثلثا ادلصوتُت يف ثالث زلافظات أو أكثر "

( ويتخذ قراراتو باإلصباع ، ويؤخذ  138تشكيل رللس الرئاسة الذي نصت عليو ادلادة)  -2
على ذلك ان للمكونات ادلمثلة يف رللس الرئاسة فقط حق شلارسة الفيتو ، وبالتأكيد يعٍت ذلك 

األقليات او ادلكونات ، عالوة على ذلك ىذا الفيتو كان فقط الفائزة او الرئيسية وليس صبيع 
اوال (على ان : " ػلل تعبَت )رللس الرئاسة( زلل  138لدورة واحدة فقط إذ نصت )ادلادة 

تعبَت )رئيس اجلمهورية( أينما ورد يف ىذا الدستور ، ويعاد العمل باألحكام اخلاصة برئيس 
  .(37)ىذا الدستور "اجلمهورية ، بعد دورة واحدة الحقة لنفاذ 

قد أشار إذل  2005تشكيل اجمللس السياسي لألمن الوطٍت ، ودل يكن الدستور العراقي  -3
ن قراراتو ليست إلزامية . اتشكيلو ، ال ضمن السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية ، وبالتارل ف

لس النواب )أي يف وكان مؤقتا إذ حددت هناية عملو بانتهاء الدورة االنتخابية األوذل جمل
( ، وبذلك كان زلاولة اتسمت بعدم الفاعلية واحملدودية و يف إطار تشكيل ائتالف  2010آذار

كبَت لتسيَت األمور السياسية ادلعقدة يف البالد ، ودل يتمكن من حل أية إشكالية من 
ا كبَتين اإلشكاليات ادلعقدة اليت تواجو العراق ، كما ان صيغتو ادلؤقتة شكلت تناقضا وخرق

 .(38)ألركان الدؽلقراطية التوافقية اليت تقتضي االستمرارية
( ، 2010االتفاق السياسي الذي جرى بُت الكتل السياسية الفائزة يف انتخابات )آذار  -4

وادلسمى " اتفاق اربيل " كان جزءا من بنوده تشكيل رللس للسياسات اإلسًتاتيجية يسمح 
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ت الشعب العراقي باستخدام الفيتو ادلتبادل . غَت ان مشروع دلختلف الكتل ادلعربة عن مكونا
قانون ىذا اجمللس والذي أطلق عليو " اجمللس الوطٍت للسياسات اإلسًتاتيجية " ، دل يقر وبالتارل 

 دل يتشكل الختالف الرؤى والتوجهات بشأن مكانتو ووضعو الدستوري والسياسي .
لتشريعية ، وخاصة يف القضايا احليوية ، ال يتم وفقا ان ازباذ القرارات وإصدار القوانُت ا -5

لقاعدة أغلبية األصوات ووفقا لقناعة النائب التامة ، بل يتم من خالل توافقات بُت زعماء 
الكتل الذين ؽلثلون اجلماعات االثنية والطائفية وتعبَتا عن مصاحلها ، ويكون تصويت النواب 

لربدلان . وىكذا يبدو ان شرط التوافق يعد آلية معطلة الحقا للتوافقات اليت تتم خارج قاعة ا
 للتشريعات والقرارات ، أي أنو شكل من أشكال الفيتو .    

ن ىذه القواعد يف ادارة التعدد دل سبنع اوعن تقييم الفيتو ادلتبادل يف احلالة العراقية ، ف
كن الذي أريد لو ان يكون العملية السياسية من التعرض اذل أزمات حادة . حىت يبدو ان ىذا الر 

حال ربول اذل مشكلة حبد ذاتو . فمفهوم الدؽلقراطية الذي يعٍت ان ربكم األغلبية الربدلانية 
باعتبارىا حاملة تفويض الشعب ، والذي يعٍت ببساطة ان ػلكم الذي يربح االنتخابات وان 

توافقية يف التجربة ة التشكل األقلية معارضة تراقب ورباسب ،قد مت ذباوزه يف الدؽلقراطي
، فبدال عن ذلك أضحى الكل لو حصة يف احلكم ، من لو أغلبية ومن عنده أقلية مع العراقية

إغلاد حزمة من الضمانات  سبنع األغلبية حىت من حرية القرار ويتم ذلك ربت ظل ركن )الفيتو 
احلكومة عن سبرير  ادلتبادل( ، والذي أصبح يف ادلمارسة دبثابة احلق ادلعطل ، اذ طادلا عجز ت

 نسبة عالية من القرارات وادلشاريع نتيجة لذلك . 
، وما اليت سبيزت هبا العملية السياسية، تفسر النتائج ىذه األشكال من الفيتو وغَتىا

. وذلك األمر يكشف عن عمق اإلشكالية اليت تواجهها ذبربة من أزمات وإشكاليات رافقها
، الدؽلقراطية التوافقية اذل رأيُتوتنقسم اآلراء بشأن تطبيق  .الدؽلقراطية التوافقية يف العراق

. ويؤكد على قوية بل تكون أداة لعرقلة عملها أوذلما : يرفضها لكوهنا ال تنتج حكومة
، وىي تعمل على إهناء قاعدة حكم األغلبية ىذه الدؽلقراطية وإعاقتها للتقدماختالالت 
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. وأن االستمرار الشركاء فقد ربقق ما أمكن من ذلكذلا لطمأنة  لربدلانية ، وإذا ما كانت احلاجةا
 هبا بات ؽلثل الضد لعملية االستقرار السياسي ، لذا البد من االنتهاء من التوافقية واحملاصصة .

وثانيهما : يقبلها ويؤكد على أعليتها وضرورهتا للعراق . ويرون بأهنا تقيد أي ميل لالستفراد 
وة حلكم األغلبية ىي بقصد هتميش ادلكونات األخرى يف رلتمع منقسم بالسلطة ، وأن الدع

اثنيا وثقافيا وطائفيا و يغيب عنو التجانس حيث ان األقلية فيو ال سبيل ذلا الن تتحول اذل 
 .(39)أكثرية لتحكم إال بنمو دؽلوغرايف

ة يف الدؽلقراطية التوافقية ـــــنيارضة الربدلاـــــاب ادلعـــــستمر غيــــا سؤال ىل سيـــــوإذا طرحن     
 ؟ اجلارية يف العراق

، ان العملية السياسية ال ؽلكنها ان تنتج معارضة بردلانية فاعلة يبدو شلا سبق من ربليل
ىذا النوع من أشكال  ، يف ظلاحلاكمة األغلبيةتراقب ورباسب وذلا أمل يف أن ربل مكان 

دد الوحدة الوطنية األغلبية يف ظل صراعات سياسية هت. وذلك ألن اعتماد مبدأ الدؽلقراطية
ون اذل ترتيبات توافقية من شأهنا تأمُت حق ؤ ، فأن الزعماء السياسيون يلجوالسلم األىلي

النقض لكافة الثقافات الفرعية . اي ان مشهد استمرارية غياب ادلعارضة الربدلانية سيستمر 
 قائما . 

 
 ة أغهبية انتحىل إىل حكىي:  املطهة انثاني

حلكومة أغلبية مطلقة يف الربدلانية األغلبية ىي نوع من النظام الربدلاين تضمن فيو ا
ادلنظومة يف األنظمة  . انتشرت أوال ىذهدوم عادة طيلة الوالية التشريعية، حبيث أهنا تالربدلان

أن ىذا  .يف أوربا والعديد من دول العادل ، وىي تنتشر اليومالربيطانية، بسبب الثنائية احلزبية
النظام يتأثر قيامو بعدد من ادلدخالت  من بينها نوع النظام االنتخايب ونوع النظام احلزيب ، ؽلكن 
طرح التساؤل ماىي نوع األغلبية احملتملة اليت ؽلكن أن تؤول اليها العملية السياسية يف العراق ؟ 

افقية اذل اخرى اقل اصباعية وأكثر اقًتابا من قاعدة األغلبية ، إذ قد تًتاجع ىذه الًتتيبات التو 
 يف حال اذا ما اطلفضت حدة الصراعات السياسية واالجتماعية .
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، ىناك عدة شروط رئيسية اذا ما توفرت غلعل االذباه ضلو قاعدة األغلبية ويف ىذا اجملال
 :(40)شلكنا ، أوردىا )روبرت دال( ىي

لشعب يف دولة معينة ذبانسا ، السيما يف السمات اليت ذلا ارتباط وثيق كلما ازداد افراد ا  -1
باالذباىات وادلواقف السياسية ، كلما قل احتمال قيام األغلبية بتأمُت سياسات مضرة دبصاحل 

 األقليات ، وكلما زاد االحتمال نتيجة ذلك يف اعتماد قاعدة األغلبية . 
د اقلية سياسية خبصوص احتمال انضمامهم اذل اغلبية كلما ازدادت قوة التوقعات بُت افرا  -2

يوم غد ، كلما ازدادت درجة قبوذلم بقاعدة االغلبية  وقل شعورىم باحلاجة اذل وجود ضمانات 
خاصة هبم مثل حق النقض ، وكلما ازداد احتمال قناعتهم بأن من شأن مثل ىذه االجراءات 

 ومة االغلبية .اعاقة ربقق احتمال مشاركتهم ادلستقبلية يف حك
ربظى قاعدة االغلبية بدرجة اكرب من الدعم بُت افراد االقلية ، اذا ما شعر ىؤالء االفراد  -3

بالثقة بان القرارات اجلماعية لن هتدد العناصر االساسية لنمط حياهتم على ضلو جذري ، سواء  
 ة امور اخرى .      كان ذلك يف االمور الدينية او اللغوية او االقتصادية او االمنية او اي

ماىي أنواع نظم األغلبية الربدلانية ؟ وماىي فرصة أيا منها وامكانية اعتماده يف التجربة 
العراقية ؟ ان نظم األغلبية الربدلانية وكما بينها ) موريس دوفرجيو ( فأهنا تشتغل تبعا دلنظومات 

 :(41)د صنفها كاآليتاألحزاب اليت تغَت بعمق العالقات بُت الربدلان واحلكومة . وق
 األنظمة الربدلانية ذات الثنائية احلزبية :  -اوال 

تشتغل يف انكلًتا و كندا ، اسًتاليا ، اهنا ثنائيات حزبية حقيقية ، كل من احلزبُت 
 النتائج ادلًتتبة على ىذه ادلنظومة :  ل وحده على األغلبية الربدلانيةيستطيع ان ػلص

ضلو متجانس من أعضاء احلزب األغل ي او االكثري اخلاضع ان الوزارة تتألف على  -1
لسلطتها ، ىكذا ؽلكن للحزب أن يطبق برنارلو ، شلا يفرض عليو بعضا من الواقعية ، فهو ال 

 ؽللك ان يرمي على حلفائو عواقب فشلو .
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مة ان الوزارة تضمن ثقة الربدلان خالل كل مدة التفويض التشريعي ، وبالتارل تبقى احلكو  -2
ثابتة جدا وال خوف من سقوط احلكومات ، وال يتهدد رئيس الوزراء أي خطر بإقالتو خالل كل 

 ادلدة التشريعية ، الن حزبو ؽللك وحده غالبية أصوات الربدلان . 
ان سبركزا شديدا للسلطة يقع بُت أيدي رئيس الوزراء ، خلف واجهة فصل السلطات ، ال  -3

يا مقابال للحكومة : بل ىو على العكس  تابع ذلا ، عرب تبعية يعود الربدلان يشكل ثقال فعل
 احلزب األغل ي لرئيسو ، الذي ىو يف الوقت نفسو رئيس احلكومة .

غَت ان األغلبية ربًتم حقوق ادلعارضة ، وفصل السلطات احلقيقي دل يعد بُت الربدلان 
وؽلسك باحلكومة ، وبُت  واحلكومة ، ولكن بُت احلزب األغل ي ، الذي يهيمن على الربدلان

 حزب ادلعارضة ، الذي ؽلارس وظائف ادلراقب وادلطالب . 
ان االنتخابات الربدلانية تسمح جملموع ادلواطنُت باختيار حكومتهم ورئيسها من بُت فريقي  -4

احلزبُت النافذين ، يصوت الناخب لنائب دائرتو ، ولكن ايضا لرئيس احلزب وفريقو ، وتركز 
 .كلًتا ىو ظلوذجي على ىذا الصعيديتها على قادهتا ، مثال اناألحزاب دعا

والسؤال الذي ؽلكن ان يطرح ىل ؽلكن التحول اذل حكومة أغلبية ثنائية احلزبُت كما 
احلالة العراقية يف غاية ىو احلال يف اخلصائص ادلذكورة سابقا ؟ شلا الشك فيو ، ان األمر يف 

يتسم النظام احلزيب بالتعددية الكبَتة جدا والنظام ، وذلك لألسباب اآلتية : اذ الصعوبة
االنتخايب ادلعتمد نظام التمثيل النس ي الذي يشجع عليها ، عالوة على ذلك التعددية 
االجتماعية والتنوع االثٍت والديٍت وادلذى ي ، ال تسمح بذلك . وهبذا يصبح ىذا االحتمال غَت 

 ن األغلبيات سيأيت ذكره الحقا .وارد ، لكن ايراده ىنا لعالقتو بنمط آخر م
 األنظمة الربدلانية ذات التعددية احلزبية : -ثانيا

، غلب اذن ة ادلطلقة من ادلقاعد الربدلانيةيف ىذه األنظمة ال ػلوز أي حزب على األغلبي
، وأغلبية كهذه ىي دوما أكثر ىشاشة من اليت يوفرىا ن تستند احلكومة اذل ربالف أحزابا

، وفيها كون االستقرار الوزاري اقل أعلية، وفيها يبأغلبية ادلقاعد الربدلانية ػلظىحزب واحد 
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ولية عدم ـــمسئاء ـــــــكن إلقـــــ، ألنو ؽلاخبُتـــــلة للنـــــالق وعود مستحيـــــزاب إطــــكن لألحــــؽل
 .تنفيذىا على الشركاء

حلزبية. فإذا الربدلاين ذي التعددية اوؽلكن ان تغَت جغرافيا التحالفات بعمق رسم النظام 
ان يسمح " االستقطاب الثنائي" قد يقًتب من الثنائية احلزبية وؽلكن  ، فإن ىذاتكون ربالفان

. ولكن يشًتط ليتسم ىذا االستقطاب الثنائي بالفاعلية والقابلية للتحقق بتكوين بردلانية أغلبية
ة للطوائف والفئات " قبل حصول االنتخابات ان يتم فيو تشجيع التحالفات والتكتالت "العابر 

. فهناك فارق مهم بُت الدعوة اذل تكوين اصدار قوانُت انتخابية ربقق ذلك وعن طريق
. حالفات والتكتالت قبل االنتخابات، وبُت تشجيع التاالئتالف الكبَت" بعد االنتخابات"

لى اساس فئوي  االنتخابية ع، يعٍت تعبئة اجلماىَتالتحالفات اذل ما بعد االنتخاباتفإرجاء 
ية اليت ، وعندىا لن يكون من السهل على الزعماء ان يًتاجعوا بسهولة عن ادلطالب الفئو حبت

 قبل االنتخابات، فأهنا ربد من. أما اذا مت بناء التحالفات غَت الفئوية طبعت ضبالهتم االنتخابية
لذين يركزون على ادلصاحل الوطنية نفوذ الفئويُت االنتخايب وتساعد ادلعتدلُت والوسطيُت وا

ل ــــــاء كتـــــابية وعلى بنـــــــالت االنتخــــــادرة يف احلمـــــام ادلبـــــاك بزمـــــة على االمســــًتكــــوادلش
 .(42)ة غَت فئويةـــــشعبي

احلكومية ىذا النمط من األنظمة لديو فرصة ليتم التحول اليو يف العراق ، اذ االئتالفات 
ادلتحولة فيو تسمح فيو لكل حزب ان ينتقل خالل عدة سنوات اذل داخل احلكومة مث اذل 

يت خارجها )ادلعارضة( ، ذلك ان ادلوقف ادلعتدل واالستعداد للحل الوسط علا من الشروط ال
و ن األمل يف ادلشاركة يف احلكومة اظلا ىا. ومن ناحية اخرى ، فالبد منها لتشكيل ائتالف واسع

، يف ىذا النمط من اجلائز لعدد ال ل واحللول الوسط. عالوة على ذلكحافز قوي لالعتدا
يستهان بو من الناخبُت ادلًتددين ان ػلولوا تأييدىم من االحزاب ادلشاركة يف احلكومة اذل تلك 

ما غالبا  ألنوادلشاركة يف ادلعارضة ، وذلك ما ال ؽلكن ان ػلدث يف الدؽلقراطيات التوافقية ، 
تتطابق االنقسامات احلزبية مع االنقسامات االثنية والطائفية ، اذ تكون اصوات ادلًتددين 
ضئيلة األثر . ان صلاح ىذا النمط يعتمد على اتباع الشروط الرئيسية اليت اوردىا )روبرت دال ( 
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ة يف نظم الثنائية ادلار ذكرىا سابقا ، ومزاياه تتشابو مع ادلزايا اليت يوفرىا ظلط األغلبية الربدلاني
ولقد كانت التجربة الدؽلقراطية يف العراق  حباجة اذل ،تطوير النظام االنتخايب دبا يسمح احلزبية. 

. والقيام بًتتيبات فدرالية لتوزيع ادلوارد قبل ما تسفر عنو صناديق االقًتاعللخاسرين بت
صالح النظام ، وايةؤسسات حكومية ذات ثقة يف توزيعها. وبناء نظام ػلمي حقوق األقلوم

زاب ـــــع االحـــــدين ، وتشجيـــــات اجملتمع ادلـــــ. وتأسيس منظمامن لذلكـــــائي الضـــالقض
   .(43)وائفــــات والطـــــرة لالثنيــــــــابـــــالع

 األنظمة الربدلانية ذات احلزب ادلهيمن : -ثالثا
احلالة اليت يكون فيها حزب ما أقوى بكثَت مصطلح احلزب ادلهيمن يشَت للداللة على 

من كل من األحزاب الباقية ، وضمن نظام تعددي حقيقي ، او يعٍت وجود فارق ىائل بُت 
ضة وضعيفة جدا. األمثلة على احلزب احلكومي القوي جدا وبُت أحزاب صغَتة زلصورة يف ادلعار 

يحية االيطالية. ويف نظام الثنائية والدؽلقراطية ادلس، األحزاب االشًتاكية االسكندنافية ذلك
يشكل أيضا شكال ، فان حصول احد احلزبُت على غالبية مطلقة خالل مدة طويلة جدا احلزبية

. واذلند أيضا عرفت نظام احلزب ادلهيمن يف ظل نظام بردلاين إذ كان حلزب من أشكال اذليمنة
 .(44)ادلؤسبر تفوق واضح على منافسيو خالل مدة طويلة

نمط من األنظمة فرصتو للقبول ضعيفة جدا ، لسبب يف غاية األعلية ألنو يقًتب ىذا ال
شلا ىو عليو يف األنظمة التسلطية ذات احلزب الواحد .كما ان التعدد احلزيب الواسع ادلعرب عن 
التعددية االثنية والدينية والطائفية يف العراق ال تسمح وال تقبل بظهور مثل ىذه احلالة . كذلك 

تطيع حزب لوحده ان يتحمل مسئولية احلكومة والسلطة ألنو  سيكون يف الواجهة لوحده ال يس
وبالتارل سيتحمل مسئولية اإلخفاق لوحده ، وردبا يؤدي ذلك لالنتهاء بو اذل عدم تسلم السلطة 

 ثانية ، وىذا أمر غَت مرغوب فيو ألي من االحزاب اليت تؤمن بالدؽلقراطية . 
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 ةـــــــاخلامت
يف ضوء معطيات الدراسة العلمية للموضوع ، ومن خالل استخدام ادلنهج العلمي يف       

 الرصد والتحليل ؽلكن اخلروج باالستنتاجات اآلتية :
ارتبط مفهوم ادلعارضة الربدلانية بالنظم الدؽلقراطية ، ويشكل ادلفهوم عنصرا أساسيا من  -1

دون وجود ادلعارضة الربدلانية الفاعلة يف عناصرىا ، وال تكتمل ادلمارسة الدؽلقراطية 
احلياة السياسية .وتتمتع ادلعارضة الربدلانية يف اجملتمعات الدؽلقراطية حبقها الدستوري 
والسياسي يف العمل كمعارضة ، وتعزيز ذلك احلق بالضمانات القانونية ومن خالل ثقافة 

اسي . ان ىذا التمكُت سياسية سبكن ادلعارضة من حق الوجود ومن حرية العمل السي
نابع من اإلدراك لقيمة ودور ادلعارضة والوظائف اليت تؤديها يف النظم الدؽلقراطية ، 
باعتبارىا قوة توازن ضرورية يف اجملال السياسي وىي تساىم يف وظيفة التمثيل السياسي 
للقوى االجتماعية  ،ومن خاللو ربقيق مشاركة ىذه القوى يف احلياة السياسية . 

دلعارضة يف األنظمة الدؽلقراطية جزءا مكمال للنسق السياسي العام ، ومن ىنا جاءت فا
 مسؤولية ادلعارضة يف ادلراقبة واحملاسبة وتقومي سلوك احلكومة .

ان اعتماد الدؽلقراطية التوافقية انتج احملاصصة السياسية وىذه بدورىا انتجت غياب  -2
كل منها ذلا حصتو يف احلكومة ، لذلك فال يوجد   والكتل فاألحزابادلعارضة الربدلانية ، 

من يشكل معارضة . ىذه التوافقية واحملاصصة اضحت حالة مرضية وعلة أساسية تقف 
وراء عرقلة عمل الربدلان ، وأفرزت ضعف الرقابة الربدلانية اليت أصبحت ايضا خاضعة 

ا ساىم يف عدم معاجلة لعملية التوافق السياسي ، وىكذا عطل الدور الرقايب للربدلان شل
 ادلرض اخلطَت ادلتمثل بالفساد االداري وادلارل .

تبنت العملية السياسية مبدأ "الفيتو ادلتبادل " وىو احد اركان الدؽلقراطية التوافقية ،حلماية  -3
وىذا ادلبدأ  .وية ذلامصاحل اجلماعات من قرارات األغلبية اليت قد تؤثر على ادلصاحل احلي

، ولد أزمات واشكاليات رضة الربدلانية وساىم يف تغييبهاابة بديل عن ادلعاالذي ىو دبث
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، وبدأت يتصاعد االنتقاد لو والتوجهات بشأن االستعاضة خطَتة امام العملية السياسية
 عنو دببدأ االستحقاق االنتخايب .

مع كل اإلشكاليات اليت أفرزهتا الدؽلقراطية يف ظلوذجها العراقي ، يبدو ان مشهد  -4 
استمرارية غياب ادلعارضة الربدلانية سيستمر قائما ، ألنو يف ظل صراعات سياسية واثنية 

ون اذل ترتيبات ؤ ن الزعماء السياسيون سيظلون يلجاوطائفية هتدد الوحدة الوطنية ، ف
 توافقية .

مقابل األزمات واإلشكاليات اليت نتجت عن تطبيق الدؽلقراطية التوافقية ، فأن ادلشاىد يف  -5
ادلستقبلية تستوجب فحص عددا من اظلاط النظم التعددية اليت تسمح بقيام حكومة 
اغلبية ومعارضة بردلانية فاعلة ومن ىذه النماذج اليت افرزهتا التجربة االنسانية ، األنظمة 

الثنائية احلزبية ، واألنظمة الربدلانية ذات احلزب ادلهيمن ، ولكن يبدو ان الربدلانية ذات 
فرصها ضعيفة للقبول يف ضوء مدخالت البيئة السياسية العراقية . غَت أن ظلط االنظمة 
الربدلانية ذات التعددية احلزبية ، لديو فرصة ليتم التحول اليو ، يف حال اتباع الشروط 

اه ضلو قاعدة األغلبية شلكنا يف اجملتمعات التعددية . ومن ابرز الصحيحة اليت ذبعل االذب
 ىذه الشروط :

كلما قل احتمال قيام األغلبية بإتباع سياسات مضرة دبصاحل األقليات ، كلما زاد االحتمال   -
 نتيجة لذلك يف اعتماد قاعدة األغلبية .

اذل أغلبية قادمة . كلما ازدادت م ربوذلكلما زادت التوقعات بُت افراد اقلية سياسية باحتمال   -
 درجة قبوذلم بقاعدة األغلبية .

اذا شعر افراد األقلية السياسية بالثقة بأن قرارات أي أغلبية لن هتدد العناصر احليوية لنمط  -
 ن قاعدة األغلبية ربظى بدرجة عالية من القبول .  احياهتم ، ف
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The absence of parliamentary opposition and the problematic of 

Consensual democracy in Iraq.  

 

Assistant Professor. Dr. Shakir A. Fadhil.  

 

Abstract 

 
Parliamentary opposition perform an important function in 

democratic systems which stabilize the political system and prevent 

the political forces to express themselves and their demands outside 

the rules of democracy and civil peace . 

     The problem , which the research tries to deal with in the study and 

analysis is the absence of the parliamentary opposition and because of 

nature of the inputs associated with the political process , that have 

adopted the model of consensual democracy to accommodate social 

divisions and deep political differences and the resulting violent 

conflict since that everyone involved in the political process and 

benefit sharing authoritarianism result is the absence of parliamentary 

opposition .  

     That is the problem of the research , which will be studied through 

the following points : concept and functions of the opposition in 

parliamentary systems and the reasons for the absence of 

parliamentary opposition , the future of the parliamentary opposition 

in Iraq , and the possible opportunities to move to pluralist party 

system where parties are able to form stable governments with a 

cohesive majority and a cohesive opposition .   
 


