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The political arena witnessed in Iraq in the wake of the 2003
open and a clear trend towards multi-party system came after a long
experience of central rule and the dominance of the one-party system of
governance lasted 35 years. Developments have produced after the fall of
the former regime, a political dynamic, opening the floodgates for the
establishment of a variety of political movements and organizations, and
multiple titles each other Islamist and secular, others carrying a national
character. It has resulted in the absence of a law regulating the work party
for many years to a state of chaos and fragmentation on the Iraqi political
scene, which is reflected in the absence of stability for the political
process in Iraq. It has been the adoption of the Political Parties Law No.
(36) for the year 2015 in response to popular pressure, embodied by the
demonstrations that came out in most cities in central and southern Iraq to
demand reforms.

 انفتاح ا واتجاه ا2003 ش هدت الس احة السياس ية ف ي الع راق ف ي اعق اب الع ام

الملخص

واض حا نح و التعددي ة الحزبي ة ج اءت بع د تجرب ة طويل ة م ن الحك م المرك زي وهيمن ة نظ ام

 لق د أف رزت تط ورات م ا بع د س قوط النظ ام. عام ا35 الح زب الواح د عل ى الحك م اس تمرت
،مصراعيه لتأسيس حركات وتنظيمات سياسية متنوعةG  وفتح الباب على،حراكا سياسياG السابق
 ولقد. والبعض الخر يحمل الطابع القومي،ضها إسلمي والخر علماني
R متعددة بعR مسمياتR Gوب

نظم العمل الحزبي لسنوات عديدة إلى حدوث حالة من الفوضى والتشرذمRأدى غياب قانون ي

. كلية العلوم السياسية-)*( جامعة بغداد

 جامعة بغداد-)**(ماجستير علوم سياسية
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على الساحة السياسية العراقية ،المر الذي انعكس على غياب الستقرار عن العملية السياسية

ف ي الع راق .ولق د ت م إق رار ق انون الح زاب السياس ية رق م ) (36لس نة  2015كاس تجابة
للضغوط الشعبية التي جسدتها التظاهرات التي خرجت في معظم Rم دن وسط وجنوب الع راق

للمطالبة بالصلحات .وجاءت مواد وفقرات القانون متوافقة إلى ح iد ما مع مواد الدستور ومع

الحكام والمواثيق الدولية .إلى جانب عدد من المواد والفقرات الغير قابلة للتطبيق على أرض
الواق ع ،الم ر ال ذي س يخلق حال ة م ن الج دل بش أن تل ك الم واد والفق رات وم دى إمكاني ة

تعديلها بعد Rم qدة قصيرة من تطبيقها.

المقدمة:

بعد التغيير السياسي الذي حدث في العراق في نيسان 2003م ،شهدت الساحة

السياسية العراقية نشوء العديد من الح زاب والقوى السياسية ،بعضها كانت قديمة ،وبعضها
تش sك ل بع د تغيي ر النظ ام السياس ي ،وبعض ها ل ديه قاع دة ش عبية واس عة وبعض ها الخ ر يفتق د
لذلك ،بعضها قوي وبعضها ضعيف ،وبعضها الخر ل يحمل من معنى الحزب سوى السم أو

المقر.حيث أن هذه الحزاب والقوى شاركت في العملية السياسية ،ابتداء من مجلس الحكم
م رورا بالحكوم ة المؤقت ة والنتقالي ة وم ن ث م الحكوم ة الدائم ة وانته اء بحكوم ة الس يد حي در

صحية ول تستطيع عجلة الديمقراطية
العبادي.ومما ل شك فيه ،أن التعددية الحزبية ظاهرة q

الدوران من دونها ،ولكن مع غياب إطار تشريعي ينظمها تحولت إلى تعددية مفرطة مما أدى

إلى إرباك الساحة السياسية العراقية.ولغرض تنظيم العمل الحزبي وتطبيقا لما جاء بالمادة )
 / (39أول م ن الدس تور العراق ي الناف ذ لس نة  2005والمتض منة "حري ة تأس يس الجمعي ات
والح زاب السياس ية ،أو النض مام إليه ا مكفول ة ،ويRنظ م ذل ك بق انون" qش qرع ق انون الح زاب

العراقي في أيلول من العام .2015

المبحث الول

تبني التعددية في العراق بعد العام 2003

الديمقراطية
الديمقراطية المختلفة على وجود علقة وثيقة بين الحياة R
تؤكد التجارب R

ديمقراطية حقيقية بدون اختلفات بالتجاهات السياسية وبدون
والتعددية الحزبيةR ،
حيث ل R

أح زاب سياس ية تRنظ م ه ذا الختلف ،فغي اب التع دد السياس ي والحزب ي دلي ل عل ى ع دم

حيث المظهر العام ،ما هي إل إطار عام تعمل
ديمقراطية النظام السياسي.
والديمقراطية من R
R
R
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ضمنه مجموعة من الحزاب السياسية بهدف الوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه ،وهذا هو

الديمقراطية).(1
أساس R

وفي ظل التحولت السياسية التي يشهدها الع راق اليوم والذي ل يخلو من الصعوبات

والعقب ات نح و الديمقراطي ة ،وف ي ظ ل واق ع Rمرك ب ومت أزم بأس باب ع دم الس تقرار ،ت برز لن ا

ظاهرة غالبا ما توصف بأنها صحية ،أل وهي ظهور التعددية الحزبية .والتي تعني في أبسط

معانيه ا وج ود أح زاب سياس ية Rمختلف ة له ا برام ج سياس ية Rمح ددة ،وتRمث ل ق وى اجتماعي ة

واقتص ادية وثقافي ة وسياس ية Rمتباين ة تتن افس فيم ا بينه ا م ن أج ل كس ب ال رأي الع ام تمهي دا
للوصول إلى السلطة لغرض تحقيق ما تRنادي Gبه تلك الحزاب من أهداف وبرامج) .(2ونظرا إلى

أن موض وع الدراس ة يRح اول معالج ة :التعددي ة الحزبي ة ف ي ظ ل ق انون الح زاب العراق ي لع ام

 ،2015فقد تحتم علينا التعرف على التعددية الحزبية في الع راق في اعقاب العام ،2003
من خلل :التعرف على تأثير التنوع المجتمعي في التعددية الحزبية ،وأسباب ظهور التعددية

الحزبية في العراق بعد العام  ،2003ومن Rهنا جاء هذا الفصل ليتم تقسيمه Rعلى النحو التي:
المطلب الول :تأثير التنوع المجتمعي في التعددية الحزبية.

المطلب الثاني :أسباب ظهور التعددية الحزبية في العراق بعد العام .2003

المطلب الول :تأثير التنوع المجتمعي في التعددية الحزبية:

التعددية في اللغة تعني أن الشيء صار ذا عدد ،فيقال تعدد الصول ،تعدد النفوس،

تعدد الحقائق ،تعدد الغايات ،تعدد القيم...إلخ ).(3ويستعمل مصطلح )التعددية( للشارة إلى
المجتمعات التي تختلط فيها التجاهات اليديولوجية والفلسفية والدينية .وتعتبر التعددية

بمثابة تنظيم حياة المجتمع على قواعد مشتركة ،مع احترام وجود الختلف والتنوع في
التجاهات التي يتوزع السكان عليها).(4

أن التعددية في جوهرها هي إقرار بالحرية والختلف والتعايش السلمي في إطار الحرية
والختلف والتنوع من غير ضرر ول إضرار ،والتعددية في فلسفتها العامة هي حقيقة فطرية

و sسنة كونية وقانون حياتي .والتعددية بهذا المعنى هي :إقرار واعتراف بوجود التنوع الجتماعي

وان هذا التنوع لبد أن يترتب عليه اختلف في المصالح أو خلف على الولويات .والتعددية

بهذا المعنى هي إقرار واعتراف بوجود التنوع الجتماعي وان هذا التنوع لبد ان يترتب عليه
اختلف في المصالح أو خلف على الولويات ).(5

][32

التعددية الحزبية في العراق في ظل قانون الحزاب العراقي لعام
2015

أما التعددية السياسية):فهي نوع من التنظيم الجتماعي ،يتعلق ببنية النظام السياسي

وآليات عملياته المختلفة ،يسلم بضرورة وجود أفكار وقيم ومؤسسات متعددة في النظام

السياسي ،والتنافس المفتوح بينهما من دون أية قيود سوى القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية
القائمة على الحتكام للناخبين عبر صناديق القتراع .أو هي تعني فتح المكانية الحقيقية

لستبدال فئة حاكمة بأخرى بالوسائل السلمية القانونية أي ما يسمى بتداول السلطة ،أو

التناوب عليها بين القوى السياسية ،وهي بوصفها إطارا للعملية السياسية ،النقيض المباشر

للنظام الشمولي().(6
Œ
وبعبارة أخرى ،يRستخدم مصطلح التعددية السياسية للشارة إلى) :الوضاع التي ل
تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو إيديولوجية أو فكرية أو أثGنية واحدة .وينطوي
هذا الوضع على تنافس بين جماعات مصالح أو بين مجموعة من الحزاب السياسية .وغالبا

ما يRقابل المجتمع التع ددي بالمجتمع الذي تسوده Rمجموعة اجتماعية واحدة ول يكون فيه

هذا التنافس حرا  .وقد كان الساس النظري للتعددية العتقاد بأن السلطة هي بطبيعتها موزع ة،
أو يجب أن تكون كذلك ،بين عدة جماعات ومصالح في المجتمع .وبذلك تعارض التعددية

ما يRسمى )الواحدية( ،التي تذهب إلى وجوب أن يكون في كل دولة مصدر للسلطة أو مرجع

ل يRنافسه Rأحد( ).(7

ويRمكن أن تتخذ التعددية أشكال عدة ،فهي قد تكون سياسية وأساسها الختلف

السياس ي ،وق د يكون أساس ها اثني ا أو لغوي ا أو دينيا...إل خ ،ولكن قد تتداخل كثير م ن ه ذه
العوامل وتشكل نمطا محددا من التعددية أساسها وجود مجتمع ،أو مجتمعات أصغر داخل
الدولة أو المجتمع الواحد الشامل يكون جامعا لكثير من الخصائص السياسية أو اللغوية أو
الدينية أو المذهبية ،حينها نكون أمام مجتمع متعدد أو ما يRسمى أحيانا بالتعددية المجتمعية

)

.(8

وعليه فإن القبول بالتعددية أمر طبيعي طالما كان هنالك بشر لهم أفكارهم المختلفة

واجتهاداتهم المتباينة ومواقفهم المتعددة في دورة حياة المجتمع .والمسألة الكثر أهمية هي
أن تصب هذه والخلفات وتعددية الراء لصالح الهداف الوطنية من دون إلغاء لوجود فريق

لحس اب فري ق آخ ر ،كم ا تتف ق التعددية مع متطلبات الجماهير بخياراته المتعددة من حي ث

توجهات وأساليب وتوقيت العمل السياسي ،وهذا يساعد بدوره على بلورة الفكار ويزيد من
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قوة التغيي ر المنش ود ،ويق ود إل ى ج ذب مزي د من الجماهير إل ى الساحة السياس ية .وتتخ ذ
)(9

التعددية السياس ية أش كال مختلف ة ف ي إط ار الق وى والتنظيم ات الجتماعي ة داخ ل المجتم ع،
ومن بينها القرار بوجود تعددية حزبية ،وبهذا تكون التعددية الحزبية هي إحدى صيغ التعبير

عن التعددية السياسية التي تحتضن كل القوى والمؤسسات الموجودة داخل المجتمع ،وهذا

الحتضان من شأنه أن يتيح المجال أمام الحزاب السياسية لكي تRشارك السلطة المركزية في

العبء الذي تحمله Rلدارة المجتمع من خلل المشاركة في السلطة ).(10

حيث تعمل الحزاب المتعددة على تخفيف واحتواء الصراع بين الطبقات ،بصورة
R

تجعل كل حزب يRمثل شريحة من الشرائح الجتماعية المتنافسة ،ففي التحليل "الماركسي"
تكون الحزاب التعبير السياسي للطبقات الجتماعية .فإذا سمح البناء القتصادي-

الجتماعي تقسيم ثنائي لهذه الطبقات فتكون عندها في مواجهة نظام الحزبين وبالعكس إذا

كان الصراع بين عدة قوى ففي هذه الحالة نشهد تعدد الحزاب) .(11ويتفق الباحثون في

النظم السياسية ،على أن النظام السياسي في حالة وجود أحزاب عديدة متساوية في القوة له

القدرة في تجميع المصالح المتضاربة ومن ثم تنسيقها بصورة يستطيع فيها النظام السياسي من
تقديم أفضل الحلول الواجبة في عمله ضمن المجتمع السياسي ،أما إذا كانت المطالب

المنبعثة من جهات عديدة تعبر عن قضايا متباينة يصعب على النظام السياسي تحقيقها ،أو

إيجاد قاسم مشترك واحد أو محصلة واحدة مرضية لجميع الطراف ،وهذا ما يؤدي بالنظام

السياسي إلى بعثرة جهوده في ملحقة المطالب أو في إيجاد انسجام وتوافق بين مجموعة
المطالب المختلفة).(12

وهنا ينبغي التمييز بين التعددية السياسية والتعددية الحزبية .فهذه الخيرة ل تعني دائما

بالضرورة وجود تعددية حزبية إذا ما انطوت على هيمنة لحزب واحد وتهميش لدور الح زاب

الخرى .لكن التعددية السياسية تتضمن بالضرورة وجود تعددية حزبية إل أنها ل تقتصر عليها
ف ي ع الم الي وم ،إذ أن وج ود مؤسس ات المجتم ع الم دني كالمنظم ات والجمعي ات المعني ة

بحق وق النس ان والم رأة وال بيئة والثقاف ة ه و أس اس لقي ام التعددي ة انطلق ا م ن حقيق ة أن

الديمقراطية نفسها هي نظام مؤسسي لدارة تعددية وتنوع المجتمع المدني ).(13

وعلي ه ف إن التعددي ة الحزبي ة ل تك ون إل حينم ا توج د تعددي ة سياس ية ورؤى اجتماعي ة

ومصالح ورؤى سياسية مختلفة متنافسة على السلطة ،فضل عن وجود التعددية داخل الحزب
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في إطار الفكر الواحد ،كما تعني التعددية أيضا التعامل الديمقراطي مع القوى الخرى ،بما
يتطلبه من الق رار المتك افئ بوجود الخري ن ،والتلقي عند أهداف سامية عليا مشتركة على

أساس التعامل السلمي ،دون أن ينفي ذلك ضرورة استمرار الخلف ،ذلك أن الرغبة بانفراد
حزب ما في السلطة أو الساحة السياسية وإلغاء وجود الخرين هو توقع ل طائل من وراءه

سوى هدر المكانات البشرية والموارد المالية للمجتمع.

المطلب الثاني :أسباب ظهور التعددية الحزبية في العراق بعد العام :2003

لم يشهد العراق كما هو معروف مناخا ديمقراطيا يسمح بالتعددية السياسية فضل عن التعددية
حيث شهد النظام السياسي في العراق اتجاها واضحا
الحزبية ،إل في اعقاب العام R ،2003
نحو التعددية الحزبية مهدت له Rع qدة عوامل يRمكن أن نلخصها بالتي:

 .1كان لتبني النظام الديمقراطي الدور الواضح في التجاه نحو التعددية الحزبية.

فالديمقراطية عملية بناء إيجابي تحتاج إلى مواد وموارد وأساليب ومناهج عمل عدة،
ومما ل شك فيه أن النضمام إلى الحزاب والتنافس بينها يعدان من أبرز الخصائص

حيث أن
للنظمة الديمقراطية .فهنالك علقة وثيقة بين الديمقراطية والتعددية الحزبيةR ،

الخيرة تعد شرطا ضروريا للديمقراطية إلى جانب الشروط الخرى ،كالنتخابات وحرية
التعبير والرأي وأن غياب التعددية الحزبية دليل على عدم ديمقراطية النظام السياسي.

وفر مساحة
 .2أن سقوط نظام الحزب الواحد المحتكر للعمل السياسي في العراق q

سياسية واسعة للعمل مما مكن أحزابا عدة وعلى مختلف توجهاتها من الظهور العلني ،إذ
استطاع عدد من الحزاب القديمة والمعروفة التي لم تتمكن من العمل داخل العراق أن

يجد فرصته في العمل والتأثير ،كما سارعت شخصيات من الداخل إلى العلن عن
التشكيل للعديد من الحزاب السياسية ذات التوجهات المختلفة).(14

 .3اعتماد نظام التمثيل النسبي في النتخابات أسهم في ظهور التعددية الحزبية اذ
يخصص هذا النظام لكل حزب عدد من المقاعد بما يتناسب مع عدد الصوات التي

حصل عليها .ومن مميزاته ايضا انه يضمن للقليات والحزاب الصغيرة التمثيل داخل
البرلمان ،ولكنه في نفس الوقت يؤدي الى بروز ظاهرة عدم الستقرار السياسي،
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فالحكومات التي تنبثق من برلمانات تمثل فيها احزاب متعددة غالبا ما تكون ضعيفة
وعرضة للتفكك في مواجهة ازمات سياسية ليست صعبة بالضرورة ).(15

 .4ان التشريعات التي Rسنqت للعملية السياسية في العراق كقانون إدارة الدولة العراقية

وقانون الحزاب والهيئات السياسية رقم  97لسنة  2004وقانون النتخابات رقم 96

لسنة  2004في تعزيز التعددية الحزبية في العراق ،حيث أن هذه التسهيلت التشريعية
ساهمت في تشكيل الحزاب وتكاثرها حيث أنها وفرت بعض الضمانات والمتيازات

لتصبح هذه التنظيمات أطرافا فاعلة في العملية السياسية ومساهمة في المرحلة

النتخابية وإعادة توصيفها من احزاب هيكلية إلى قوى مشاركة في عملية صنع القرار،

وهي الغاية يتشكل من أجلها أي حزب سياسي(.(16

 .5إن المجتمع العراقي يمتاز بالتعدد والتنوع من حيث تركيبته الدينية والقومية والثنية،
ومن ثم فإن النظام الصالح والناجح هو الذي يراعي خصوصيات المجتمع العراقي

وينسجم معها ويحاول أن يلتقي مع القواسم المشتركة للتكوينات الجتماعية من دون أن

يلغي شخصيتها وتميزها .ويعني هذا ضرورة أن يكون النظام ثمرة التعايش والتعارف بين

هذه المكونات ،والتنافس السلمي والسياسي بينها على السلطة ،بل اقتسامها والتشارك

بها على نحو توافقي ،المر الذي يمنح كل واحدة منها شعورا بالطمئنان على وجودها،
وحقوقها وحريتها ودورها في إدارة شؤون البلد دون الشعور بالغبن أو الظلم .أن هذا

التنوع في تركيبة المجتمع العراقي ،فرض التعددية في الحياة السياسية العراقية ،والتي
أصبحت بمثابة الطار العام الذي تتحرك داخله Rالمكونات المختلفة للمجتمع العراقي،
والتي يجمع بينها عقد سياسي يحفظ لكل طرف حريته وإرادته ووجوده ودوره في إطار

وطن واحد ،تRدار شؤونه على الليات الديمقراطية ).(17

 .6العامل الخر الذي أسهم في تعدد الحزاب في العراق يعود إلى طبيعة الحزاب
نفسها وما تعانيه من تشظي وانقسامات حيث تنطبق هذه الظاهرة على كل أشكال

التنظيمات السياسية في العراق وبمختلف التجاهات ،سواء كانت إسلمية أم علمانية،

حديثة أم قديمة ،مما يعكس عدم استقرار زعاماتها وبناها التنظيمية وحدة النقسامات

داخلها .ويعكس التشظي والنشطارات التي تشهدها الحزاب عدم وجود حياة حزبية
صحيحة وأن هناك صراعا على الزعامة .وتنطبق ظاهرة التشظي والنقسامات على كل
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أشكال التنظيمات السياسية في العراق وبمختلف التجاهات ،سواء كانت إسلمية أو
ليبرالية ،حديثة أم قديمة ،كما تنطبق على الحزاب القومية العربية وغير العربية ،مما

يعكس عدم استقرار زعامتها وبناها التنظيمية وحدة النقسامات داخلها ،وهي واحدة من
سمات الحياة الحزبية في العراق ) .(18إن التعددية واقع ل ينبغي إنكاره ،لن عدم التمتع
بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية في أي مجتمع يجعل التعبير الديني أو الطائفي

صيغة للخطاب السياسي بوصفه بديل عن الصيغة السياسية الديمقراطية ،ومن ثم تتحول
الطوائف إلى احزاب ،ولذا فإن صمام المان الذي يحول دون ذلك هو تعزيز التعددية
السياسية والحزبية لتحل محل التيارات الطائفية بحيث يتوزع المواطنون من جميع

الديان والطوائف على الحزاب والتنظيمات السياسية على وفق اختيارهم ،مما يتيح لهم
المشاركة في الحياة العامة ).(19

وعلى العموم ينبغي أن يكون الطار الذي يحكم هذه التعددية الحزبية الرغبة الصادقة

والنيات الحسنة لخدمة المواطن العراقي اعتمادا على مبدأ الديمقراطية الوطنية ،التي ل يجعل

السلطة في العراق امتيازا لحد أو حكرا لقوى مخصصة ) ،(20مع الحاجة إلى وجود ضوابط
محددة ونزيهة وموضوعية حتى تنظم وجود هذه التعددية الحزبية ،ضوابط تخص وجودها

القانوني ،عبر تنظيم قانون للحزاب السياسية العراقية ،وضوابط تخص مقراتها وعضويتها

وكذلك الصحف الناطقة بأسمها .وهذه الضوابط ل تعني تقييدها في السعي لتحقيق أهدافها

بل هو تقييد لستجلب اليجابية والتنظيم للنشاط الحزبي في العراق وبما يخدم الجميع .
)(21

وذلك لن تقييد العمل السياسي للحزاب وتحجيم دورها ،لن يؤدي إلى وضع تسوية

مرضية لجميع أطراف الصراع السياسي على السلطة ولن تقود إلى إيجاد آلية مقبولة من جميع
القوى السياسية لفض النزاعات السياسية ،المر الذي يترك البواب مفتوحة أمام احتمالت

تصاعد الصراع السياسي وتطوره باتجاه بحث القوى السياسية ،عن وسائل ل تستبعد العنف

لتحقيق التعاقب على السلطة ).(22

ولبقاء أو استمرار أي من الحزاب السياسية فل بد من وجود ثلثة عناصر هي عنصر

التنظيم ،وعنصر العقيدة أو اليديولوجية ،وعنصر الهدف السياسي المتمثل أما بالستيلء على

السلطة أو بالمشاركة في السلطة .لذا فعلى الحزاب أن تعتمد على برامج عمل واضحة تؤكد
أن هدفها السياسي هو المشاركة مع الخرين في السلطة وليس الستيلء أو الهيمنة لوحدها
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على السلطة ،ودون ذلك فإننا سنكون أما تكوينات تسمى )عصابات ،مافيات ،أو ميليشيات

أو عشائر أو طوائف( ول تسمى أحزابا سياسية ).(23

المبحث الثاني

القوى والحزاب السياسية في العراق بعد العام 2003

ف ي اعق اب التغيي ر ال ذي ح دث ف ي الع ام  ،2003أص بحت الس احة السياس ية
ث ظه ر إل ى ج انب
العراقي ة تع ج بالعدي د م ن الح زاب والحرك ات والق وى السياس ية ،حي R

الح زاب القديم ة ع دد ك بير م ن الح زاب والحرك ات الجدي دة ،كم ا ظه رت العش رات م ن

الص حف الحزبي ة وغي ر الحزبي ة ) .(24ولك ثرة ع دد هذه الح زاب والس رعة الك بيرة ال تي تنبث ق
خلله ا أو تغل ق مكاتبه ا وتتلش ى وناهي ك ع ن غي اب جه ة رس مية باس تثناء المفوض ية العلي ا

للنتخاب ات ال تي تRس جل الح زاب لغ راض النتخاب ات فق ط ،فل يRمك ن تق ديم حص ر دقي ق

لع دد الح زاب والق وى السياس ية ف ي الع راق ،ولق د ت م تص نيفها إل ى ع qدة تص نيفات .إل أن

التصنيف الكثر قبول هو أن نصنفها بحسب توجهاتها ،وبناء على ذلك تم تقسيم هذا الفصل
إلى ثلث مباحث وعلى النحو التي:

المطلب الول :الحزاب والقوى ذات التوجهات السلمية.

المطلب الثاني :الحزاب والقوى ذات التوجهات القومية.

المطلب الثالث :الحزاب والقوى ذات التوجهات العلمانية.

المطلب الول :الحزاب والقوى ذات التوجهات السلمية:
تسيqدت الحزاب السلمية الشيعية والسنية المشهد السياسي في الجزء العربي من

العراق من ناحية القدرة على التأثير وتوجيه الفعل والرأي العام من جهة ،والهيمنة على الدولة

ومؤسساتها من خلل حصولها على النسبة الغالبة من الصوات من جهة أخرى.وتعكس هيمنة
التيار الديني السلمي على الساحة السياسية ،تحولت اجتماعية وسياسية كبيرة في الع راق

)

 . (25إذ وف رت س نوات التس عينات بيئة مناس بة لتج د الح زاب الس لمية مؤي ديها ،ف الظروف
المعيش ية الص عبة ال تي ش هدها المجتم ع اب ان العقوب ات القتص ادية يض اف اليه ا الفلس

الي ديولوجي للح زب الح اكم وخلوالس احة العراقي ة م ن أح زاب سياس ية فاعل ة ومؤسس ات
ديمقراطي ة مدني ة— ،كله ا عوام ل وف qرت قاع دة جماهيري ة ج اهزة أم ام الح زاب الس لمية ال تي

اس تأنفت نش اطها بع د س قوط النظ ام السياس ي ف ي  9نيس ان 2003م.وس نحاول ف ي ه ذا
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المبح ث تس ليط الض وء عل ى أب رز الح زاب والق وى السياس ية ال تي تس يqدت المش هد عل ى

الساحة السياسية العراقية وهي:

أول :حزب الدعوة السلمية

تأس س ح زب ال دعوة الس لمية ف ي ع ام 1958م* ،ف ي ظ ل المرجعية الديني ة ورعايته ا،
G
بوصفه ر sد فعل لمواجهة المد الشيوعي آنذاك ،ويRعد السيد )محمد باقر الصدر( وهو الذي
كتب النشرة التعريفية الولى للحزب تحت عنوان )السم والشكل التنظيمي(،بالضافة الى
عدد من رجال الدين الذين يمثلون عدة خطوط اسلمية واصلحية* ،حيث كان لكل واحد

منهم تأثيره على مسيرة الحزب).(26ويهدف حزب الدعوة الى تغيير واقع المجتمع البشري الى
واقع اسلمي بتغييرالمفاهيم والسلوك والعراف والعلقات على كل المستويات على أساس

من العقيدة والرابطة الخلقية السلمية واحلل الشريعة السلمية محل القوانين الوضعية).(27

ولنجاز مهمات الحزب وللوصول الى أهدافه النهائية ،اعتمد حزب الدعوة على أساس العمل
المرحلي ،والتي يRمكن تقسيمها على النحو التي :

( (28

 .1المرحلة التغييرية :وهدفها أن يضع الحزب كتلة من المجاهدين تتمك ن من حم ل
الدعوة بشكل علني.

 .2المرحلة السياسية :يكون خلل هذه المرحلة أعضاء الحزب مهيئين ومدربين لتنفيذ
المرحلة اللحقة وتسيير أمور الدول عند أقامتها ،والتحضيرلوضع أنظمة وقوانين الدولة

عل ى أس اس الس لم ،كم ا يت م تهيئة الم ة وتعبئته ا .وم ن خلل ه ذه المرحل ة يج ري

أضعاف الحكم.

 .3المرحلة الحكمية :يعمل الحزب من خللها على توفيرمهام إقامة الدولة السلمية.
وبعد تغيير النظام السياسي في 9نيسان 2003م ،أتخذ حزب الدعوة السلمية قرار

السهام في الحياة السياسية ليكون له Rدورا ايجابيا في رسم مستقبل العراق ،فطالب بضرورة
قيام )نظام تعددي دستوري برلماني فدرالي قائم على أسس من الديمقراطية والشورى( .فقد

أدرك حزب الدعوة بأن المجتمع العراقي ليRمكن أن يعيش الستقرار والسلم الجتماعي
والوئام الوطني مالم يعش التعددية بكل أبعادها ،والسلم ليضيق ذرعا بالتعددية ،ويقبل

الصيغ المعاصرة للحكم والدارة ،مادامت هذه الصيغ تحقق التعايش السلمي بين كل الفكار
والديانات والرؤى .من هنا يرى حزب الدعوة أن السير نحوهدف أسلمة المجتمع يمكن أن
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يكون بأليات التعددية السياسية والدولة الديمقراطية ،وبأليات الدعوة بالحكمة والموعظة

الحسنة ،والمجادلة بالتي هي أحسن ومن دون اكراه لحد على صيغة من صيغ الحكم

.

)(29

ويRع qد حزب الدعوة من أبرز الحزاب التي ساهمت في الترتيبات السياسية التي أRقيمت

في اعقاب العام  ،2003ابتداء من المشاركة في مجلس الحكم بشخص إبراهيم الجعفري
G
بتحالفه مع عدد من الحزاب والقوى السياسية للمشاركة بانتخابات كانون الثاني
مرورا
 2005تحت مظلة قائمة )الئتلف العراقي الموحد( والتي فازت بالمركز الول بحصولها

على  140مقعدا ،بينما في انتخابات كانون الول من العام  2005فازت ب  128مقعدا.R
على وفق نتائج المفوضية العليا للنتخابات .وبهذا استطاع حزب الدعوة أن يصل الى الحكم
مرتين :الولى عندما تولى أمينه العام والناطق الرسمي باسمه الدكتور ابراهيم الجعفري رئاسة

الوزارة النتقالية ،والثانية عندما تولى السيد نوري المالكي )أحد أبرز قياديه( المنصب نفسه،
بعد رفض القوى الخرى الفائزة في النتخابات التجديد للجعفري الذي نافسه عادل عبد

المهدي العضو )البارز في المجلس السلمي العلى( ،وهكذا أضطر الجعفري الى التنحي

واختير مكانه المالكي .أما في انتخابات آذار 2010مائتلف حزب الدعوة مع عدد من

الحزاب ضمن قائمة دولة القانون التي فازت بالمرتبة الثانية بحصولها على  89مقعدا ،
)(30

وفي انتخابات العام  2014خاض حزب الدعوة السلمي النتخابات ضمن ائتلف دولة
G
حصوله على  92مقعدا وفقا لنتائج المفوضية العليا
القانون وفاز بالمرتبة الولى بعد

للنتخابات ).(31

ثانيا :الحزب السلمي العراقي:

يRعد الحزب السلمي امتدادا لجماعة الخوان المسلمين )فرع العراق( ،أجيز للعمل

من وزارة الداخلية في نيسان 1960م ،وعقد مؤتمره الول في  29تموز 1960م ،الذي تم

فيه انتخاب نعمان عبد الرزاق رئيسا للحزب .وجاء في منهاجه )أن غاية الحزب تطبيق أحكام

السلم تطبيقا شامل كامل لجميع شؤون الحياة وأمور الفراد والدولة( ).(32

حيث بدأ
وقد كان الحزب السلمي في تلك الفترة يعمل على محاربة النعرات الطائفية R

بتشكيل وفود عديدة لزيارة النجف وكربلء ومقابلة العلماء وفي Rمقدمتهم سماحة السيد

محسن الحكيم ،وتم طرح العديد من قضايا المة الرئيسة .إل أن المر لم يدم طويل فسرعان

ما تماعتقال قيادات وأعضاء الحزب البارزين ،على أثر اصدار الحزب مذكرة انتقد فيها
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الحكومة والنظام العراقي آنذاك بزعامة عبد الكريم قاسم ،فأغلق مقر الحزب في بغداد ومن
ثم حرم من العمل على أثر صدور بيان G
حله في 17آذار 1961م ،وبذلك تحول الى العمل
السري ،وبعد استيلء البعث على السلطة عام 1968م غادرت مجموعة كبيرة من قيادات

الحزب العراق ،وأوقف الخوان المسلمين تنظيمهم في 5نيسان 1971م ).(33

وبعد تغيير النظام في 9نيسان 2003م ،اعاد الحزب السلمي نشاطه السياسي في

داخل العراق ،وتم انتخاب محسن عبد الحميد امينا عاما له ،Rوفتح مئات الفروع والمقرات

في مختلف محافظات العراق بعد أن كان النشاط العلني محظورا عليه طيلة الحقبة السابقة

)

 .(34وفي العام  2005تم انتخاب طارق الهاشمي أمينا عاما للحزب ،ليRصبح عبد الحميد

رئيسا لمجلس شورى الحزب .ودخل الحزب إلى جانب فئات Rسنqية أخرى في جبهة التوافق،
وهو كما يبدو كان محورا لها ،وفازت ب  44مقعدا ،وشاركت في الحكومة بعدد من الوزراء،

وأصبح طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية ).(35

وعن أهم أهداف الحزب السلمي التي تتلئممع المرحلة الجديدة ):(36
 .1مشاركة القوى الوطنية في العراق لقامه نظام نيابي تعددي عادل.

 .2العمل على ضمان حقوق العراقيين وحرياتهم الساسية في الحياة.
 .3العتراف بالحقوق السياسية والثقافية للقوميات المكونة للشعب العراقي.

 .4دعم ومساندة الحركة العلمية والثقافية في البلد وحفظ الثار السلمية والوطنية
وأحياء التراث العراقي الصيل.

 .5العمل على تنمية اقتصاد العراق ،والمساهمة في أعماره وحماية البيئة وتحسينها.
 .6ترسيخ مؤسسات المجتمع المدني ،من خلل دعم التحادات الجماهيرية
والنقابات المهنية.

 .7يهدف الحزب الى تطوير مناهج التربية والتعليم في المستويات كافة ،لتحقيق التنمية
العلمية والثقافية والتربوية.

 .8تحريم عمليات التطهيرالعرقي والبادة الجماعية والترحيل القسري وتغيير الحالة
السكانية لي جزء من الوطن.
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 .9المحافظة على ثروات العراق من الضياع والسرقة ووضع الضوابط الكفيلة لمنع
سوء التصرف فيها.

 .10بناء علقات متينة مع دول الجوار لتحقيق المصالح المشتركة.
وعن مواقف الحزب السلمي من العملية السياسية ،فقد تميزت بالتذبذب وعدم

اتخاذ مواقف حاسمة تجاه بعض القضايا ،حيث شارك بمجلس الحكم ،وبعد ذلك انسحب
من النتخابات التي أجريت في كانون الثاني 2005م ،بسبب رفض مقترح كان الحزب قد

قدمه مع بعض القوى السنqية بتأجيل النتخابات لمدة ستة أشهر ،وعلى الرغم من عدم
مشاركته في النتخابات فأنه حصل على Œ
مقعد ،ثم عاد ليشترك في لجنة صياغة الدستور،

بمسودة
وبعد ذلك أنسحب منها ،ثم عاد قبل اليوم الخيرمن اجراء الستفتاء ليعلن قبوله q

الدستور ،بعد أجراء تعديلت أهمها التعديل الخاص بالمادة ) (140الذي يسمح بتعديل

الدستوربموافقة الجمعية العامة الجديدة التي ستفرزها النتخابات ،وفي 27تشرين الول
2005م أعلن الحزب السلمي عن دخوله تحالف انتخابي هو جبهة التوافق العراقية

للمشاركة في انتخابات كانون الول 2005م ،وقد حصلت جبهة التوافق من جراء المشاركة

على  44مقعدا).(37

وعلى الرغم من أن الحزب شارك الحزب في انتخابات مجلس النواب العراقي

المتتالية وانتخابات مجالس المحافظات المتلحقة ،إل أن نفوذه Rظل Rمتركزا في المناطق
السنية ،بل ان نفوذه šش Gه šد تراجعا ملموسا لسباب عديدة منها وضع الحزب الداخلي وتنامي

دور العشائر والشخصيات السنية غير السلمية ،اضافة الى استمرار دور حزب البعث ونفوذه

التاريخي في تلك المناطق ،وتنامي دور الحركة السلفية ودور الحزاب السياسية السلمية
المتطرفة وتصاعد دور الرهاب ،اضافة الى اشكاليات علقة الحزب بحركة الخوان

المسلمين الدولية كونه جزءا منها .غير ان الحزب ل يزال قادرا على تحشيد اعداد كبيرة من
الجماهير المحسوبة على التيار السلمي السني ،ول يزال يتعامل مع المشهد السياسي

العراقي من خلل البعد الطائفي وبالعتماد على الخطاب الديني ).(38
وعليه يمكن القول إ sن مواقف الحزب السلمي المتذبذبة وغير الحاسمة ربما كانت
السبب وراء تكرار انسحاب كبار أعضائه من امثال حاجم الحسني وعلي بابان وطارق

الهاشمي وسلمان الجميلي وعمرالكربولي وآخرين مما أدى ذلك الى خلق فجوة بينه وبين
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الجماهير وهذا ما اك qدته Rنتائج انتخابات المجالس المحلية عام 2009موالنتخابات البرلمانية

عام 2010م التي حصل فيها على  6مقاعد في عموم العراق ،اما في انتخابات العام 2014
فقد خاضها الحزب ضمن قائمة "متحدون للصلح" والتي جاءت بالمرتبة السابعة بعد

حصولها على  23مقعدا ).(39

ثالثا :المجلس العلى السلمي:
بع د اع دام المرج ع ال ديني الس يد محمد باقرالصدرفي نيسان ع ام 1980م ،وم ا أدى

الى خلق ف راغ كبيرفي قيادة الحركة الميدانية والسياسية للساحة السلمية العراقية ،وكذلك

نشوب الحرب العراقية اليرانية )1980م لغاية 1988م( ،فضل عن تصاعد وتيرة التصفيات
لرموزالحرك ة الس لمية م ن علم اء دي ن ومثقفي ن ،ك ان لب qد م ن ايج اد ب ديل قي ادي للس احة

السلمية العراقية بمس توى الهداف والطموحات).(40وبعد جهود مضنية ومداولت مستمرة
بين جميع أطراف الساحة السياسية والعلمية العراقية ،أعلن آية ال الشهيد السيد محمد باقر
الحكيم في مؤتمر صحفي موسع في طه ران تش كيل المجلس العلى للثورة الس لمية وكان

ذلك في 17تشرين الثاني 1982م) .(41وكان الغرض من تأسيسه كما جاء في بيان التأسيس
)أن يك ون كيان ا قيادي ا لدارة الث ورة الس لمية ف ي الع راق يس تمر ف ي عم ل مس ؤولياته ح تى
الطاح ة بالنظ ام ال دكتاتوري ،ث م ي ترك الم ر بع د ذل ك للش عب العراق ي ف ي اختي ار نظ امه

السياسي المناس ب له( ،كما ج اء بنظامه ال داخلي ما يحدد طبيعته":المجلس العل ى للث ورة

السلمية في العراق :كيان سياسي عراقي اسلمي يضع نفسه بمثابة الطار الذي ينفتح على
كاف ة الح زاب والتنظيم ات والش رائح العراقي ة والس لمية خاص ة ،ويعم ل ف ي ظ ل المرجعي ة

الدينية السياسية المتصدية للشأن العراقي باتجاه الهداف الدائمة والمرحلية").(42

ح رص المجل س العل ى ،ومن ذ انطلقت ه عل ى الهتم ام بأوض اع المعارض ة العراقي ة

ومحاولة العمل على دعم مشروعها ووحدتها ،وعلى هذا الساس ساهم في اقامة مؤتمرات

سياسية ،واشترك في معظم المشاريع الداعية الى التنسيق والتعاون بهدف ايجاد إطار مشروع

واحد للمعارضة ،يعكس وحده موقف الشعب العراقي في مواجهة النظام )السابق( ).(43

وبع د تغيي ر النظ ام السياس ي ف ي 9نيس ان  ،2003ع ادت قي ادة المجل س العل ى

وك وادره ال ى الع راق وش اركوا ف ي الحك م والعملي ة السياس ية ،وق د رس م الس يد محم د ب اقر
الحكي م )مؤس س المجل س ورئيس ه من ذ التأس يس وح تى استش هاده ف ي آب 2003م( ،خ ط
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الح زب ونهج ه اب ان الم دة القص يرة ال تي تل ت تغيي ر النظ ام السياس ي الس ابق ،إذ دع ا ال ى
الس راع بقي ام حك م عراق ي مستقل وتشكيل حكومة ديمقراطية تمثsل الشعب العراقي برمت Gه.
وق د أكتف ى الس يد الحكي م من ذ ذل ك الحي ن بالقي ادة الروحي ة للح زب تارك ا العم ل السياس ي

وقيادة الحزب لخيه السيد عبد العزيز الحكيم وبعد ذلك تولى مهمة ادارة وتوجيه المجلس،

السيد عمار الحكيم نجل السيد عبد العزيز الحكيم ).(44

ووفق ا لمتطلب ات المرحل ة الجدي دة ف ي الع راق وض ع المجل س العل ى ع ددا م ن

الوظائف التي يقوم بها التي تبدو منهاج عمل له وهي:

)(45

تكوين رؤية سياسية وجهادية اسلمية موحده في جميع القضايا التي تخص الساحة العراقية.

 .1التخطيط والشتراك في المشاريع الوطنية لقامة العدل في الوضع الجديد للع راق
في نظام حكم تعددي دستوري.

 .2النفتاح على جميع القوى السلمية الصيلة في الساحة العراقية والسعي لضمها
في كيانه السياسي والتنسيق معها إذا تعذرت الوحدة الكاملة.

 .3التحرك للوقوف بوجه المخططات المعادية للسلم والشعب العراقي من أي مصدر
كان.

 .4التخطيط للحفاظ على المة بوصفها امة اسلمية ،وعلى وجود القوى والمؤسسات
السلمية.

 .5التصدي لدارة عموم العمل السياسي والعلمي والجهادي السلمي العراقي في
الساحة العراقيةوتوجيهه.

 .6رعاية المستضعفين والمظلومين والشهداء والمطالبة بحقوقهم.
إ sن المجلس العل ى ،وعلى الرغم من تبنيه إقامة الحكم الس لمي في الع راق ،فإنsه

يؤمن بمشاركة العراقيين جميعهم ،وبالمبدأ السلمي لتداول السلطة ،والعتماد على الليات
الص حيحة ال تي تعتم د النتخاب ات الح رة ف ي البلد ،والفص ل بي ن الس لطات ،أي إن sه تبن ى
التوافقية بين الشورى والليات الديمقراطية ،وهذا نابع من متطلبات المرحلة السياسية الراهنة

.(46

)

أما عن المشاركة السياسية في الحكم وادارة الدولة ،فقد شارك المجلس العلى في

مجلس الحكم النتقالي بشخص عبد العزيز الحكيم ،ومن ثم ائتلف مع عدد من الح زاب
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والقوى السياسية ضمن قائمة الئتلف العراقي الموحد للمشاركة في انتخابات كانون الثاني

2005م ،ال تي حص لت عل ى المرتبة الول ى بحص ولها عل ى 140مقعدا ،بينما ف ي انتخاب ات

ك انون الول 2005م حص لت عل ى  128مقع دا.وق د حص ل المجل س العل ى الس لمي
العراقي على منصب النائب الول لرئيس الجمهورية بشخص عادل عبد المهدي في حكومة

الجعف ري ،فض ل ع ن وزارة الداخلي ة .وف ي حكوم ة ن وري الم الكي )الول ى( احتفظ المجل س

العل ى بمنص ب الن ائب الول لرئي س الجمهوري ة ،فض ل ع ن وزارة المالي ة .أم ا ف ي انتخاب ات

آذار 2010مائتلف المجلس العلى السلمي مع عدد من الحزاب والقوى السياسية ضمن
قائمة الئتلف الوطني العراقي التي حصلت على  70مقعدا .أما في انتخابات العام 2014
فقد خاض المجلس العلى النتخابات ضمن كتلة المواطن والتي جاءت بالمركز الثالث بعد

حص ولها عل ى  29مقع دا .وأخي را يمك ن الق ول ب أن المجل س العل ى ،ق د نش أ ف ي ظ روف
ومرحلة اقتضت أن يكون لونه وشكله وظهوره كذلك ،لكن الحال الن تبدل ،حيث غيرمن

ايديولوجيته الثورية الدينية الى الواقعية السياسية التي تتسم بالنهج البراغماتي سواء لمصلحة

الحزب اوالبلد أو كليهما).(47
رابعا :التيار الصدري:

هو جزء من تياراسلمي شيعي في أطروحاته وتوجهاته العامة ،مرجعه Rالروحي المام

محم د ص ادق الص در"الص در الث اني" ال ذي ل م يك ن معروف ا عل ى نط اق واس ع خ ارج الح وزة
العلمية قياسا G
بغيره من المرجعيات الدينية ،ولكن اسمه بدأ بالصعود سريعا منذ العام 1997م،
حينما أطلق حركة اجتماعية سلمية استقطبت أعدادا غفيرة من العراقيين وقد غض نظام صدام
النظرع ن تحرك اته ف ي البداي ة لمتص اص نقم ة الش يعة ،لكن ه اغتي ل بع د ذل ك بع امين ،وبع د

الحتلل المريكي،استطاع نجله الصغر السيد مقتدى الصدر توظيف اسم العائلة على نحو

جيد لتشكيل حركة سياسية ضاغطة سميت "التيار الصدري").(48

س عت الط راف الش يعية ال ى اس تيعاب التيارالص دري وض qمه Rال ى قائم ة الئتلف ،م ع

هذا ظل التياريتأرجح في استمرار وجوده داخل العملية السياسية ،وفي الحكومة والبرلمان،

ولع sل الق رار الك ثر إث ارة ه و ق رار النس حاب م ن الئتلف الموح د ف ي منتص ف أيل ول

2007مالذي سبقه اعلن السيد مقتدى الصدر في 16آب 2007م عن قرار يقضي بتجمي د
نشاطات )جيش المهدي– الجناح العسكري للتيار الصدري( ،على أثر سلسلة من الحداث
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ال تي وقع ت ف ي الع راق ال تي أته م فيه ا )جي ش المه دي( .وأخي را ش ارك التيارالص دري ف ي

انتخابات آذار 2010م ضمن قائمة الئتلف الوطني العراقي التي حصلت على المرتبة الثالثة

لحصولها على  70مقعدا وكانت حصة التيار الصدري منها  39مقعدا ) ،(49وخاض انتخابات

العام  2014ضمن ثلث قوائم انتخابية هي) :الحرار والنخب والشراكة( وجاء بالمركز الثاني
G
حصوله على  34مقعدا ).(50
بعد
يRمكن القول إن الحزاب السلمية ،وعلى الرغم من ان خلفيتها الدينية ل تلتقي مع
الديمقراطية لكونها نظرية )وضعية( بشرية ،وتعتقد وفقا لR Gمنطلقاتها على أن الحاكمية ل وليس
للشعب .إل أنها رفعت شعارات الحرية والديمقراطية سواءا كانت مؤمنة بهذه الش عارات أم

ث أن الت وجه الع ام له ذه الح زاب ه و إيج اد نظ ام سياس ي ديمقراط ي يح ترم
غي ر مؤمن ة .حي R
التعددية ،ويحفظ للجميع حقهم في عراق حر ديمقراطي تعددي.

المطلب الثاني :الحزاب والقوى السياسية ذات التوجهات القومية:
أول :الحزب الديمقراطي الكردستاني:

تبل ورت فك رة تأس يس الح زب ال ديمقراطي الكردس تاني ف ي الع راق بع د إعلن

جمهورية مهاباد الكردية في  22كانون الثاني  1946بقيادة القاضي محمد الوارث وبدعم

م ن الس وفيت ال ذين احتل ت جيوش هم خلل الح رب العالمي ة الثاني ة ش مال إي ران ) .(51وق د

حيث أرسل اثنان منها
استقطب ذلك الحدث اهتمام التنظيمات السرية الكردية في الع راق R

هم ا حزب ي )ش ورش(* و)رزك اي(** المح امي حم زة عب د ال أح د ك وادر ح زب )ش ورش( إل ى
مهاب اد للجتم اع بق ادة الجمهوري ة وب المل مص طفى ال برزاني ال ذي أص بح واح دا م ن قادته ا

العسكريين من أجل تشكيل حزب طليعي في كردستان العراق على غرار الحزب الديمقراطي
الكردس تاني اليران ي وبع دة جول ة م ن التص الت واللق اءات تش كلت هيئة مؤسس ة للح زب

الم ذكور ف ي ش باط  1946برئاس ة المل مص طفى الب ارزاني،وبعد سلس لة م ن الجتماع ات،
خول السلطات الكاملة من
قررت الهيئة أن توفد حمزة عبد ال الى كوردستان العراق ،وقد q

ال برزاني للتف اوض م ع قي ادات ك ل م ن ح زب )ش ورش( و)روزك اري( و)هي وا( والف رع العراق ي
للحزب الديمقراطي الكردستاني اليراني).(52

وبالفعل تم عقد المؤتمر التأسيسي للحزب في بغداد في 16آب 1946م ،بعد أن

دمج ت الح زاب الثلث ة )ش ورش ،روزك اري،هيوا( م ع رف ض ممث ل الح زب ال ديمقراطي
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الكردستاني اليراني )فرع العراق( أن يحل تنظيمه ،وقد تم في المؤتمرمناقشة المنهاج والنظام
ال داخلي للح زب ،وانتخ اب اللجن ة المركزي ة للح زب ال تي ض منت 15عض وا ،م ع انتخ اب

مصطفى البرزاني رئيسا للحزب غيابيا ،كما أتخذ الحزب قراره بإصدار صحيفة شهرية س رية

باسم روزكاري )التحرير( ،وأعطي الحزب اسما كرديا "بارتي ديموكراتي كورد -ع راق" ،ونظ را
لستخدام كلمة بارتي اللتينية أصبح العراقيون يطلقون عليه أسم )حزب البارتي().(53

أ qك د البرنام ج السياس ي للح زب ال ديمقراطي الكردس تاني عل ى اله داف القومي ة
G
ورغبته في العيش في اتحاد عراقي يتحقق من خلل "الرادة الحرة للك راد،
للشعب الكردي
لع ن طري ق الض م القس ري ال ذي فرض ه الس تعمار البريط اني" ،وج اء ف ي منه اجه Rأن

الحزب"يناضل من أجل استكمال البناء الديمقراطي والشتراكي لبلدنا العراق ومن أجل تطوير
الحك م ال ذاتي لمنطق ة كوردس تان"ويؤك د عل ى أن "الطري ق المث ل والختي ار الس ليم للنض ال

هوطري ق الكف اح المش ترك م ع الجم اهير العربي ة ف ي الع راق ض د الس تعمار والرجعي ة وتثقي ف

الجم اهير الكردي ة به ذا المفه وم الث وري" ).(54وبن اء عل ى طل ب م ن الهيئة التأسيس ية ،أج ازت

وزارة الداخلية العراقية الحزب في 9كانون الثاني 1960م).(55

وبعد التغيير الذي حصل في نيسان 2003م ،دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني

الى اقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية توفرالحريات الديمقراطية للشعب وتضمن حكما ذاتيا

للكرد في إطار ع راق موحد ،كما دعا الى اقرار دستور دائم على وفق مبدأ التوافق ،يضمن
اقام ة نظ ام في درالي تع ددي ديمقراط ي عل ى أس اس التح اد الختي اري بي ن مكون ات الش عب

العراق ي ،مب دأ فص ل الس لطات ،وت داول الس لطة ب الطرق الس لمية وع ن طري ق انتخاب ات ح رة

مباشرة.ويرى الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن هناك علقة جدلية بين الديمقراطية والحقوق
القومية ،إذ ل يمك ن التمتع بالديمقراطية من دون ممارسة الحقوق القومية ،ول يمكنممارس ة
الحق وق القومي ة ف ي غي اب الديمقراطي ة ،وي رى ب أن ح ق تقريرالمص يرهوعلى رأس الحق وق
القومي ة .كم ا ي رى الح زب ب أن الديمقراطي ة والفيدرالي ة أم ران متلزم ان للع راق ال ديمقراطي

الفيدرالي ،وبها تحل كل مشاكل العراق).(56

وعن المشاركة السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني في مرحلة مابعد 2003م،

فقد شارك في الترتيبات التي أقيمت إبتداءا من مجلس الحكم ومن ثم الحكومة النتقالية،
وص ول ال ى ائتلف ه ف ي انتخاب ات ك انون الث اني 2005م م ع الح زاب الكردي ة ض من قائم ة
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التح الف الكردس تاني ال تي حص لت عل ى  71مقع دا ،بينم ا حص لت عل ى  53مقع دا ف ي

انتخابات كانون الول 2005م وحصل الحزب على عدة مناصب من أهمها وزارة الخارجية

فضل ع ن رئاس ة حكومة اقليم كردستان) .(57وأخيرا شاركت قائمة التحالف الكردس تاني في
انتخابات آذار 2010م وحصلت على  43مقعدا .في حين حصل الحزب على  19مقعدا
من مجموع ال  59مقعدا التي حصلت عليها قائمة التحالف الكردستاني في انتخابات العام

.(58) 2014

ثانيا :التحاد الوطني الكردستاني:
تأس س التح اد ال وطني الكردس تاني ف ي  1حزي ران 1975م ،ف ي س وريا ،بمب ادرة م ن

الرئي س الس ابق جلل الطالب انيوالرئيس الح الي ف ؤاد معص وم وع ادل م راد وعب د ال رزاق مي رزا
عزيز ،وذلك لسد الف راغ الذي خلفه غياب الحزب الديمقراطي الكردستاني وإيقاف الحركة

الكردية على أثر اتفاقية الج زائر التي عقدت بين شاه إيران وصدام حسين عام 1975م ،إذ
أوقفت إيران دعمها للكراد ،مقابل تنازل صدام حسين عن جزء من شط العرب لي ران .لقد
تش كل التح اد ال وطني الكردس تاني م ن ائتلف ثلث ة تنظيم ات ه ي :عص بة كردس تان وعل ى
رأس ها نوش يروان مص طفى ،والحرك ة الش تراكية الكردس تانية ال تي تض م مجموع ة م ن الك وادر

ماس qمي
القيادية التي عملت سابقا بالحزب الديمقراطي الكردستاني ،والخط العام للتحاد أو R
ب الخط العري ض ويمثل ه جلل الطالب اني وف ؤاد معص وم ،لينتخ ب جلل الطالب اني أمين ا عام ا

للتحاد ونوشيروان مصطفى نائبا له ).(59
ج اء ف ي منه اج التح اد إن sه )تنظي م سياس ي اش تراكي وديمقراط ي ،يناض ل م ن أج ل

الس لم والديمقراطي ة والمس اواة ،وض د الدكتاتوري ة والح رب والحتلل والع دوان الق ومي
والس تغلل الطبق ي وال ديني والم ذهبي ،ويناض ل م ن أج ل تقريرالمص يروالتعاون والتع ايش

السلمي والتضامن بين الشعوب( ).(60

وبعد التغييرالسياسي الذي حصل في العراق في نيسان 2003م ،رفع التحاد الوطني

شأنه شأن جميع الحزاب العراقية شعار الديمقراطية والحرية ،وأ qك د على ضرورة اقامة النظام
الفي درالي للع راق ،ب الرغم م ن أن مس ألة الفيدرالي ة ليس ت مس ألة ط ارئة وجدي دة عل ى فك ر

التح اد ،فق د أ qك د ف ي منه اجه ونظ امه ال داخلي ال ذي أق sره المجل س ال وطني الكردس تاني

بالجماع في  4تش رين الول 1992م" ،أن التحاد يكافح من أجل ترسيخ النظام الفيدرالي
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لتحدي د العلق ة بي ن اقلي م كردس تان والحكوم ة المركزي ة ض من اط ارعراق ديمقراط ي برلم اني
تعددي" ،ويؤكد التحاد بأن الفيدرالية التي يطالب بها لتعني التقسيم والنفصال بل العكس
من ذلك انها تثبيت لعلقة اختيارية بين العرب والكراد ،ويؤمن التحاد بأن الطريق الوحيد

للتطورفي العراق هو الطريق الفيدرالي البرلماني ).(61

وعن المشاركة السياسية للتحاد الوطني الكردستاني بعد عام 2003م ،فقد اشترك

ف ي مجل س الحك م ،وائتل ف ف ي انتخاب ات ك انون الث اني 2005م ،م ع الح زاب الكردي ة ف ي

القائمة الكردستانية التي نالت على  75مقعدا ،بينما في انتخابات كانون الول من العام نفس ه
فق د ن الت  53مقع دا ،وف ي انتخاب ات آذار 2010م43 ،مقع دا ،وق د ش غل زعي م التح اد

ال وطني الكردس تاني جلل طالب اني منص ب رئاس ة الجمهوري ة من ذ الع ام  2005ولغاي ة الع ام

 ،2014في حين حصل الحزب على  19مقعدا من مجموع ال  59مقعدا التي حصلت عليها

قائم ة التح الف الكردس تاني ف ي انتخاب ات الع ام  .2014وت م انتخ اب ف ؤاد معص وم رئيس ا

لجمهورية العراق).(61

المطلب الثالث :الحزاب والقوى ذات التوجهات العلمانية:
على الرغم من وجود عدد من الحزاب العلمانية ضمن الساحة السياسية العراقية،

ال qإنsها لتتمتع بأداء سياسي قوي ومؤثر في توجيه الحداث وصياغة ملمح المشهد الحزبي
ف ي الع راق ،ذل ك ان ه ذه الح زاب ض عيفة بمعظمه ا ولي س ل ديها رص يد ش عبي أو امت داد

تنظيمي بالضافة الى هجرة وانقسام الطبقة الوسطى العراقية التي تمثل الركيزة الساسية لهذا
النوع من الح زاب بوصف الخيرة هي التعبير السياسي البرز لهذه الطبقات ،فضل عن إ sن
هذه الحزاب في معظمها صغيرة ومشتتة وغيرقادرة على تشكيل تحالفات فيما بينها وتنسيق

جهودها إزاء الحداث المتسارعة بسبب التناحرات بين أطرافها.

أول :الحزب :الشيوعي العراقي:

يRعد الحزب الشيوعي العراقي من أقدم الحزاب السياسية التي ما زال تنظيمه Rقائما

بالعراق ،وقد ساهم سواء كان في صفوف المعارضة أو إلى جانب السلطة في صناعة الكثير
م ن الح داث الهام ة ال تي م sر به ا الع راق.تأس س الح زب الش يوعي العراق ي بتأري خ  31آذار

1934م ،في بغداد على يد يوسف سلمان يوسف )فهد( ،بوصفه تنظيما موحدا للشيوعين

العراقيي ن ،أطل ق علي ه أس م )لجن ة مكافح ة الس تعمار والس تثمار( ،ال ذي أب دل ف ي تم وز
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1935م ليصبح أسمه )الحزب الشيوعي العراقي(  .وفي السبعينات دخل الحزب الش يوعي
)(62

مع حزب البعث في إطار ماسمي بالجبهة الوطنية ،المرالذي أدى الى كشف جميع خيوطهR
التنظيمي ة وس هل عملي ة النقض اض عل ى ك وادره م ن البع ث مم ا أدى ال ى غي ابه ع ن العم ل
السياسي منذ السبعينات ح تى ع ام 1991م ،إذ أشترك مع جميع فصائل المعارضة العراقية

لسقاط نظام صدام حسين).(63

وف ي اعق اب التغيي ر ال ذي ش هده Rالع راق ف ي الع ام  2003أج رى الح زب الش يوعي
G
G
وخطابه السياس ي ،وبخصوص هذا الشأن يقول
منظومته الفكرية
مجموعة من التغيي رات ف ي
المين العام للحزب الشيوعي السيد حميد مجيد موسى" :إ sن الركود مرفوض منهجيا لدينا،
على الشيوعيين مواكبة الحياة ،وعندما قررت بعض الحزاب الشيوعية عدم التحررعانت من

ف ترة رك ود وجم ود عق ائدي عل ى ك ل الص عدة .ه ذه الخط اء عل ى الش يوعيين التخل ي عنه ا

والتجدد في فكرهم ونظرتهم مع الجديد الذي يرفضه العصروإل سيكونون بعيدين عن التطور،

والهم لبد أن تخضع السياسة الى التغيير لكي تكون فعالة").(64

أم ا ع ن مش اركة الح زب ف ي العملي ة السياس ية بع د الع ام  ،2003فق د ك ان الح زب
الشيوعي أحد الح زاب التي شاركت في مجلس الحكم ،تلها مشار G
كته في انتخابات كانون

الثاني  ،2005بقائمة مستقلة )أتحاد الشعب( ،وقد حصل على أثر ذلك على مقعدين في

مجلس النواب ،بينما شارك في انتخابات كانون الول 2005م ضمن القائمة الوطنية العراقية

ال تي يقوده ا اي اد علوي ،واخي ر ش ارك الح زب الش يوعي ف ي انتخاب ات ع ام 2010م ول م

يحص ل عل ى أي مقع د .ام ا ف ي انتخاب ات الع ام  ،2014خ اض الح زب النتخاب ات ض من

)قائمة التحالف الديمقراطي( ولم يحصل الحزب على أي مقعد ).(65

ثانيا :حركة الوفاق الوطني:

تش كلت حرك ة الوف اق ال وطني اثن اء ح رب الخلي ج الثاني ة ف ي الع ام  1991كح زب

ث رك زت الحرك ة
مع ارض للنظ ام الس ابق .خلل انعق اد الم ؤتمر الول للمعارض ة العراقي ة حي R

وعرفت الحركة بالبداية باسم "حركة
جهودها في تعبئة القوى الوطنية ضد نظام صدام حسينR ،
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الوفاق" وأصدرت صحيفة دورية باسم "الوفاق" واتخذت من لندن مقرا لها .ويRعد الدكتور أياد

علوي المين العام للحركة وصالح عمر العلي أحد أبرز المؤسسين للحركة ).(66

ارتكزت حركة الوفاق الوطني أساسا على النتفاضة بالضد من الزمرة الحاكمة واليمان

بض رورة أس قاط الدكتاتوري ة واقام ة ب ديل ديمقراط ي يض من للع راق الحري ة والس يادة الوطني ة

واشراك الشرائح العراقية الوسع في عملية اتخاذ القرارالسياسي والقتصادي وتداول الحكم
بالس لوب ال ديمقراطي ،ول م تتغي ر طروح ات الحرك ة السياس ية والفكري ة ح تى بع د إعلن

التأسيس العلني).(67

وتتبنى حركة الوفاق الوطني العراقي الديمقراطية بوصفها نمطا وأسلوبا للحياة وتعتبرها

المهمة الصعب ،لنها تتطلب تكريس وتعميق واحترام مجموعة من القيم والمبادئ في الحي اة
العامة ،وأهم هذه القيم ):(68
.1

مب دأ الفردي ة :ال ذي يق وم عل ى اعتب ار الف رد قيم ة بح د ذات ه يتس اوى ف ي

حريت ه وحق وقه الف راد الخري ن .أم ا ال دول والحكوم ة فم اهي إل qوس يلة لتنظي م

علقات أف راد المجتمع بالشكل الذي يخدم ويحقق مصالحهم المشتركة ويحمي

حقوقهم.
.2

التسامح والحياد القيمي :الذي يفترض مبدأ التعددية وعدم النحيازالى

رأي من دون الخر ،وجنس من دون الخر ،وعقيدة من دون أخرى ،كما يعنىبقبول

الرأي والجتهاد والذوق المختلف.
.3

المساواة أمام القانون :الذي يؤكد على المساواة في الحترام والمعاملة

.4

العقلني ة :ال تي تتمث ل بأهمي ة ودور الح ل الوس ط المنص ف وف ي التوفي ق

على الرغم من التفاوت في المعطيات المكتسبة والموروثة.

بي ن المص الح والراء واله داف المتنافس ة ال تي يف ترض وجوده ا ،كم ا يؤك د ه ذا
المبدأ على أهمية الحوار والقناع والمحاججة.

أما المشاركة السياسية للحركة بعد 2003م ،فقد شاركت في مجلس الحكم النتقالي
بش خص رئيس ها اي ادعلوي ،ال ذي أص بح رئيسا للوزراء ف ي الحكومة المؤقتة عام 2004م،

وش اركت ف ي انتخاب ات ك انون الث اني 2005م ض من القائم ة العراقي ة ال تي ض مت ع ددا م ن

الحزاب العلمانية ،وحازت الحركة على  40مقعدا ،بينما في انتخابات كانون الول 2005م،
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حص لت عل ى  25مقع دا وأخي را ش اركت ف ي انتخاب ات آذار 2010م وحص لت عل ى المرتب ة
الول ى بحص ولها عل ى 91مقع دا .ف ي حي ن خاض ت انتخاب ات الع ام  2014ض من ائتلف
الوطنية والتي حلت بالمركز الخامس بعد حصولGها على  21مقعد فقط ).(69
المبحث الثالث

الطار القانوي للتعددية الحزبية في العراق في ظل قانون الحزاب لعام 2015
يRع qد ق انون الح زاب م ن الق وانين المهم ة ال تي ن ص عليه ا الدس تور العراق ي لع ام

 ،2005في المادة ) / (39أول .ان الهدف من تشريع هذا القانون هو تنظيم الحياة الحزبية
داخ ل العملي ة السياس ية واض فاء ص فة الش رعية لعم ل الح زاب ومش اركتها ف ي تعزي ز مب دا

الت داول الس لمي للس لطة ،وعلي ه ف ان العملي ة الديمقراطي ة ف ي الع راق تتطل ب وج ود اح زاب
وتنظيمات سياسية ديمقراطية تقوم على اسس القيم والمبادئ الوطنية وتكون متفقة ق ول وعمل

على تحريم العنف والحتكار السياسي على مستوى الحزب نفسه ام في السلطة ،وبالرغم من
G
إقراره دستوريا ،إل إنqه Rيq Rع د
ان التصويت على قانون الحزاب جاء متأخرا بعد ) (8سنوات من
خط وة داعم ة لتعزي ز الديمقراطي ة ف ي الع راق ،اذ ص وت مجل س الن واب العراق ي ف ي جلس ته
العتيادي ة المرقم ة ) (16بتاري خ ) ،(27/8/2015عل ى ق انون الح زاب السياس ية.وف ي ظ ل
تشريع قانون الحزاب السياسية لعام  ،2015وبعد انتظار طويل ،تRطرح التساؤلت التية :هل

قانون الحزاب والتنظيمات السياسية في العراق أخذ بالمعايير الوطنية للنظام الديمقراطي في

العراق؟ وهل اعتمد هذا القانون على بعض المعايير الدولية لتأسيس الحزاب السياسية ،كما

ف ي مفه وم تأس يس الح زاب السياس ية ف ي ال دول الوربي ة؟ .وانطلق ا م ن ه ذه التس اؤلت
سنحاول تسليط الضوء على الليات القانونية لعمل الحزاب السياسية العراقية في ظل قانون

الع ام  ،2015ومس تقبل التعددي ة الحزبي ة ف ي الع راق بع د الع ام  . 2015وم ن Rهن ا ج اء ه ذا
الفصل ليتم تقسيمه Rعلى النحو التي:

المطلب الول :الليات القانونية لعمل الحزاب العراقية بعد العام .2015

المطلب الثاني :مستقبل التعددية الحزبية في العراق بعد إقرار قانون الحزاب لعام .2015

المطلب الول :الليات القانونية لعمل الحزاب العراقية بعد العام .2015
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سنحاول في هذا المبحث استعراض وتحليل أبرز الفقرات القانونية التي جاءت في قانون

الح زاب السياس ية العراقي ة لع ام  ،2015والمتعلق ة بآلي ات تأس يس الح زاب والعض وية

والمواطنة والحقوق والواجبات الحزبية.
أول :آليات تأسيس الحزاب:

عرف قانون الحزاب والتنظيمات السياسية الجديد ،في )المادة /2أول( الحزب أو

التنظي م السياس ي" :ه و مجموع ة م ن الم واطنين منظم ة تح ت أي مس مى عل ى أس اس مب ادئ

وأهداف ورؤى مشتركة تس عى للوصول إلى الس لطة لتحقيق أهدافها بطرق ديمقراطية بم ا ل

يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة") .(70وهذا التعريف ينسجم مع التعريف الشائع
للحزاب السياسية؛ من حيث وجود جماعة منظمة من الناس ،لها أسم معين ،وتحمل أفكار

وقي م مش تركة ،وته دف للوص ول إل ى الس لطة ،بطريق ة الت داول الس لمي للس لطة ،وم ن خلل

الوسائل الدستورية ،أي عدم تعارض مبادئ الحزب أو التنظيم السياسي أو أهدافه أو برامجه

مع الدستور والقوانين العراقية النافذة ).(71

كما منح قانون الحزاب والتنظيمات السياسية لكل المواطنين العراقيين حق تأسيس حزب

أو تنظيم سياسي أو النتماء إليه أو النسحاب منه .فقد نصت المادة ) (4على أن للمواطنين

رجال ونساء حق المشاركة في تأسيس حزب أو تنظيم سياسي أو النتماء إليه أو النسحاب
G
إجباره على
منه Rمع عدم إجبار أي م واطن على النضمام إلى أي حزب أو تنظيم سياسي أو
الستمرار فيه .إل أن المادة ) (4قيدت هذا الحق؛ بحزب أو تنظيم سياسي واحد وعدم جواز
أن ينتم ي أي م واطن لك ثر م ن ح زب أو تنظي م سياس ي Œ
آن واح د؛ وم ن يرغ ب بالنتم اء إل ى
حزب آخر عليه أن يRنهي عضويته في الحزب السابق ،ويRقدم طلب انتماء للحزب الجديد.
ومهم ا ك ان عن وان الح زب أو برام ج فل يج وز تميي ز م واطن أو التع رض ل ه أو مس اءلته أو

المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتماء لحزب أو تنظيم سياسي مؤسس وفق هذا القانون
.(72

)

كم ا رqك šز الق انون على مب دأ المواطنة عند تأس يس الحزب وف ي أك ثر من مادة وفق رة،

)الم ادة /4أول ،وخامس ا( و)الم ادة  (5و)الم ادة /26رابع ا() ،(73والمواطن ة ه ي أه م رك ائز
ف مفه وم هجي ن ل ص لة ل ه
الديمقراطي ة المعاص رة .ولك ن المواطن ة ف ي الع راق RرGكن ت خل š
بالديمقراطية ي Rدعى )المكون( .ففي ذات السياق نجد ان هناك اغفال عن الم واطن ،خاصة
R
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فيم ا ورد ف ي الم ادة )(32

)(74

ثاني ا م ن الق انون وال تي تش ير ال ى الت ي )تحج ب العان ة م ن

الحزب او التنظيم السياسي لمدة ) (6أشهر بطلب مسبب من دائرة الحزاب وبناء على امر
قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالت التالية) :أ( قيامة بعمل من شأنه العتداء على حقوق
وحري ات مؤسس ات الدول ة والح زاب او التنظيم ات السياس ية او المنظم ات غي ر

الحكومية(.وهنا أغفل القانون المواطن وممتلكاته في حال تعرضها الى التجاوز كشرط لحجب

العان ة او س حب الج ازة ،وه ي م ن الم ور ال تي نعتق د بأهميته ا لن الم واطن ه و ج وهر

الديمقراطية وهدفها ،كما انه مصدر السلطات ،بحسب ما ورد في الدستور.

كما نRلحظ أن قانون الحزاب والتنظيمات السياسية في المادتين ) (7/8وضع شروط

إضافية هي أقرب إلى التنظيمية والجرائية منه Rإلى الموضوعية؛ مثل أن يكون لكل حزب أسم
وش عار خ اص ب Gه ،وأن يك ون الس م الكام ل لك ل ح زب أو تنظي م سياس ي واس مه المختص ر

المميز له Rمختلفا عن تلك العائدة لحزاب أو تنظيمات سياسية سابقة .وأن
وكذلك الشعار R
يكون للحزب أو التنظيم السياسي برنامجه Rالخاص لغرض تحقيق أهدافه .كما نصت الفقرة

الثالث ة م ن الم ادة ) (8عل ى" :أن ل يك ون تأس يس الح زب وعمل هR Rمتخ ذا ش كل التنظيم ات
العسكرية أو Gشبه العسكرية ،كما ل يجوز الرتباط بأية قوة مسلحة") . (75ولكن كيف ستتعامل
دائرة الحزاب مع الحزاب السياسية التي لديها تنظيمات عسكرية واغلبها منضوية تحت ل واء

الحش د الش عبي؟ ه ل س يكون هن اك اس تثناءات له ذه الح زاب ام س تكون "دائرة الح زاب"

حازمة وجادة في تطبيق هذه المادة.
ثانيا :الليات الديمقراطية للحزب:

أك دت الم ادة ) (6عل ى ان يعتم د الح زب او التنظي م السياس ي اللي ات الديمقراطي ة

لختي ار قي ادات الح زب او التنظي م السياس ي ) .(76وه ذا م ن النص وص القيqم ة ال تي ج اء به ا

الديمقراطية
الديمقراطية هي أولى من غيرها في أن تRمارس R
القانون ،فالحزاب التي تؤمن بمبدأ R
من داخلها؛ فتقوم بعملية انتخابية شاملة لجميع قياداتها وأعضاءها ) .(77ففي هذه الحالة فقط

يستمدون شرعيتهم ويتحملون المسؤولية أمامها .ويتطلب ذلك أن يكون للعضاء المحليين
بأنفس هم ،كم ا يج ب أن يك ون ل ديهم الح ق ف ي انتخ اب المن دوبين للهيئات الحزبي ة العلي ا،

ليفادهم إلى فرع المحافظة المسئولة وإلى مؤتمر الحزب على مستوى المحافظة .وبالتالي،

ف إن الح زاب ال تي تنته ج ه ذه السياس ة ه ي مؤهل ة أك ثر م ن غيره ا لختي ار ق ادة يتمتع ون
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س المس ؤولية ،وأوف ر حظ ا ب الفوز ف ي النتخاب ات .كم ا أك دت الم ادة ) (24
بالكف اءة وبح q
بوجوب التزام الحزب بأحكام الدستور وبمبدأ التعددية السياسية والعتماد على مبدأ المساواة

وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها

).(78

ثالثا :الحقوق والواجبات الحزبية:

من ح ق انون الح زاب السياس ية مجموع ة م ن الحق وق والمتي ازات ،وحمله ا ف ي

المقابل مجموعة من الواجبات والمسؤوليات .فقد نصت المادة )  (18أن يتمتع الحزب أو
التنظي م السياس ي بالشخص ية المعنوي ة والقانوني ة ويRم ارس نش اطه تبع ا ل ذلك ) .(79وج اء ف ي

المادة ) (20أن مقرات الحزب أو التنظيم السياسي كافة مصونة ول يجوز دخولها أو تفتيشها
إل بق رار قض ائي وفق ا للق انون ،وأن وث ائق الح زب أو التنظي م السياس ي ومراس لته ووس ائل

اتص اله مص ونة ول يج وز تفتيش ها أو مراقبته ا أو التنص ت عليه ا ،أو الكش ف عنه ا إل بق رار

قضائي وفقا للقانون ).(80

كم ا يتمت ع الح زب أو التنظي م السياس ي ب الحق ف ي المش اركة ف ي النتخاب ات والحي اة

السياسية وفق القانون والجتماع والتظاهر بالطرق السلمية وفق القانون )المادة  ،(81) (21وان
للحزب أو التنظيم السياسي إصدار صحيفة سياسية أو أكثر ،وإنشاء موقع الكتروني وامتلك

واستخدام وس ائل التص ال كافة للتعبير عن آرائه ومبادئه وفق القانون )المادة  ،(82)(22وأن
للحزب أو التنظيم السياسي الحق في استخدام وسائل العلم لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه

وبرامج ه )الم ادة  .(83)(23وللح زب الح ق ف ي الن دماج والتح الف م ع الح زاب الخ رى

لتشكيل تحالفات سياسية أو لتشكيل حزب سياسي جديد ،ويتم إتباع إجراءات التسجيل وفقا

)(84
لحكام هذا القانون )المادة  ، (30-29كما يحق للحزب امتلك العقارات لتخاذ مقرا لهR
G
لفروعه ).(85
أو مراكزا

ومن الواجبات التي فرضها القانون على الحزب أو التنظيم السياسي هي اللتزام بأحك ام

الدس تور واح ترام س يادة الق انون ،واح ترام مب دأ التعددي ة السياس ي ومب دأ الت داول الس لمي
للس لطة ،وع دم المس اس باس تقلل الدول ة وأمنه ا وص يانة وح دتها الوطني ة ،واعتم اد مب دأ

المس اواة وتك افؤ الف رص بي ن جمي ع الم واطنين عن د ت ولي المس ؤولية أو المش اركة فيه ا،
والمحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة وعدم استغللها لتحقيق المكاسب

للحزب أو للتنظيم السياسي .وعدم تملك السلحة والمتفجرات أو حيازتها خلف ا للقانون.
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G
وبرنامجه السياسي وأسماء
مضافا إلى تزويد دائرة الحزاب بأية تحديثات على نظامه الداخلي
العضاء المؤسسين والمنتمين حينما يطرأ عليها أي تغيير .وإعلم دائرة الحزاب ع ن نش اطاته
وعلقته بالحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية .وتحريك الدعوى الجزائية ضد أي من

أعضائه عند مخالفتهم لحكام هذا القانون )المادة .(86) ( 24وإن على الحزب ان يمتنع في
ممارس Gته لعم G
اله ع ن الرتب اط التنظيم ي أو الم الي ب أي جه ة غي ر عراقي ة ،أو ت وجيه نش اط
الحزب بناء على أوامر أو توجيه ات أي دولة أو جهة خارجية .أو التدخل في شؤون ال دول

الخ رى .والتع اون م ع الح زاب ال تي تحظره ا الدول ة .وعل ى الح زب ان يمتن ع ع ن ممارس ة
التنظي م والس تقطاب ف ي ص فوف الجي ش وق وى الم ن ال داخلي والجه زة المني ة الخ رى

والقض اء والهيئات المس تقلة )الم ادة  .(87)(25وم ع أن الواجب ات والمس ؤوليات ال تي أوردته ا
الم واد ) (24/25م ن ق انون الح زاب ،تض من نظري ا ع دم انح راف الح زب ع ن مس G
اره
الدستوري والقانوني؛ ولكن من الناحية العملية والواقعية ل يRمكن لدائرة الحزاب السياسية-

وهي الدائرة المشرفة على تنظيم العمل الحزبي-أن تتحرى عن مدى قيام الحزب بتنفيذ تلك

الواجبات واللتزامات .خاصة فيما يتعلق بقبول أموال عينية أو نقدية من أي جمعية أو منظمة
أو ش خص أو آي ة جه ة أجنبي ة أو إرس ال أم وال أو مب الغ م ن قب ل الح زب إل ى جمعي ات أو

منظمات أو إلى أية جهة أجنبية.
رابعا :آليات تمويل الحزاب:

أوضح الفصل الثامن من قانون الح زاب العراقي لعام  ،2015أليات تمويل الح زاب،

حيث
سواء من ناحية مصادر التمويل ،وتحديد الجهة المسؤولة على رقابة تمويل الح زابR .
جاء في )المادة " (33تشتمل مصادر تمويل الحزاب على :اشتراكات أعضائه ،والتبرعات
š
والمن ح الداخلي ة ،وع وائد اس تثمار أم واله وفق ا له ذا الق انون ،والعان ات المالي ة م ن الموازن ة

العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون ) .(88ومنح مبلغا سنويا اسماه "إعانات

الدولة المالية" وهذا ما قررته) Rالمادة  (44من قانون الحزاب لسنة  2015والتي نصت على
أن تتولى دائرة الحزاب توزيع المبلغ الكلي للعانة المالية وفقا للنسب التية:

)(89

المسجلة وفق أحكام هذا
أول (%20) :عشرون بالمائة بالتس اوي على الحزاب السياسية R
القانون.
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الممثلة في مجلس النواب وفقا لعدد المقاعد
ثانيا (%80) :ثمانون بالمائة على الح زاب R

التي حاز عليها مرشحوها في النتخابات النيابية.ويRمكن القول إن هذه المنح في ظل سياسة

التقشف القتصادي سوف تRثقل الموازنة المالية للدولة من جهة ،كما ستدعم الحزاب الك بيرة
التي هي ليست بحاجة إلى أموال إضافية كونها تستأثر بالوزارات والمؤسسات التي تعود عليها

المش qكلة لهذا الغرض .كما لم يRحدد القانون كيفية
بأموال طائلة من خل لجانها القتصادية R
الكشف عن التمويل المالي للح زاب وهل ستكشف عن مصادرها وبخاصة الخارجية لمنع

التدخل الخارجي في البلد.

في حين جاءت )المواد  (38 , 37 , 36على التوالي ،لتضع شروط التبرع للح زاب،
G
وتسجيله في سجل التبرعات الخاص بالحزب )المادة
المتبرع
R
حيث يجب التحقق من هوية R
)(90
 . ( 36ول يج وز للح زب أن يتس لم التبرع ات م ن المؤسس ات والش ركات العام ة الممول ة
ذاتيا ،ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة ،كما تRمنع كل

المرسلة من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية )المادة  .(91) ( 37كما ل يجوز
التبرع ات R
للحزب Rمزاولة أي أعمال تجارية بقصد الربح ،ما عدا:

)(92

أول :نشر وإعداد وتوزيع المطبوعات والمنشورات أو غير ذلك من مواد الدعاية والنش رات
السياسية والثقافية.

ثانيا :النشاطات الثقافية والجتماعية.
ثالثا :الفوائد المصرفية.

رابعا :بيع وإيجار الممتلكات المملوكة له.R
وتوقف العانة المالية لي حزب في إحدى الحالت التية:
أول :إخلل الح زب بأحك ام الم واد ) (41 , 40 , 39 , 38 , 37 , 36 , 35وثب ت ذل ك
بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية.

ثانيا :إيقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة الموضوع.
حل الحزب نفسه Rاختياريا.
ثالثاq :

حل الحزب وفقا لحكام المادة ) (32من هذا القانون.
خامساq :

المطلب الثاني :مستقبل التعددية الحزبية في العراق بعد إقرار قانون الحزاب لعام .2015
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ارةحول ق انون الح زاب السياس ية رق م )  (36لس نة
المث
š
أن الطروح ات والنقاش ات R

 ،2015ما ت زال Rمس تمرة ح ول م دى ق درة القانون على تنظيم التعددية الحزبية ف ي الع راق،
سواء من خلل تفعيل ال دور الرق ابي على تمويل وإنفاق الح زاب ،أو مدى انس جام القانون

المتع ارف عليه ا ف ي مج ال الحق وق
نفس ه م ع الط ر الدس تورية والقانوني ة الوطني ة والدولي ة R

والحريات السياسية التي أRرسيت في القانون الدولي .فضل عن مدى قRدرة القانون وانطلقا من
ذلك ،يظن الباحث أن Rمستقبل التعددية الحزبية في العراق في ظل قانون الح زاب العراقي

لعام R ،2015ربqما سيتخذ واحدا من المشاهد التية:

المشهد الول :تنظيم وتعزيز التعددية الحزبية في العراق في ظل قانون الحزاب لعام :2015

الديمقراطي ة كم ا
أن إق رار ق انون الح زاب ه و بح د ذات ه خط وة Rمتقدم ة ف ي إرس اء R

الديمقراطي ة ،وأ qن Rمج رد تش ريع
وص فه) Rالحزب الش يوعي العراقي( .وه و مكس ب عل ى طريق R

القانون يRعتبر ظف را وكس با جماهيريا وذلك لتثبيت "مؤسسات الدولة" ال تي تRعتبر من الرك ان
الديمقراطية .كما أن قانون الحزاب سيRساهم في الحد من الكم الهائل
الساسية في الدول R

للحزاب والقوى السياسية الناشطة على الساحة السياسية العراقية ،والتي أدت إلى حالة من

التشرذم والتشظي وعدم الستقرار السياسي نتيجة تشتت الصوات ،ونتيجة لذلك لم يستطيع
أي ح زب أو كتل ة الحص ول عل ى الغلبي ة المطلوب ة لتش كيل الحكوم ة ،وبالت الي ج اءت

الحكومات التي تم تشكيلها في اعقاب العام  2003ولغاية العام  2014بصورة حكومات

ائتلفية عانت من أزمات Rمتلحقة وعلى كافة المستويات كنتيجة طبيعية لغياب التجانس داخ ل

الئتلف الحكومي.

الممك ن أن يRس اهم ق انون الح زاب ف ي تنظي م النش اط الحزب ي ف ي ح ال ت وافرت
وم ن R

مجموعة من الشروط منها:

 .1ال تزام الح زاب والق وى السياس ية الفاعل ة بالض وابط ال تي ج اء به ا ق انون الح زاب
العراق ي لس نة  ،2015وال ذي م ن خلل Gه يتم تنظ م آلي ات عم ل هذه الح زاب ويوض ح
الديمقراطية عمل بالمادة ) (39من الدستور.
دورها في بناء R

ديمقراطية ،بحيث تشمل هذه
 .2تبنى الح زاب والقوى السياسية العراقية إصلحات R

وممارسة ،أهدافا ووسائل .كم ا أن
الصلحات الحزاب نفسها أفكارا وتوجهات ،تنظيما R
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على جميع الحزاب في العراق G
ضمن إطار التعددية الحزبية قبول التعايش السلمي بينها

وتمسكا بمبدأ Rحرية الرأي).(93
تطبيقا للنظام R
الديمقراطي R

 .3أن إلزام الحزاب بضرورة الكشف عن موارد ومصادر تمويلها ،سيRساهم بالحد من
كس ب بطريق ة غي ر ش رعية .ال تي وص ل حج م تمويله ا ح دا غي ر ط بيعي مم ا ي دل علي ه
اصدارها للصحف والمجلت وتأسيس القنوات الفضائية وصول الى الدعاية النتخابية.

حيث أن إن اختيار النظام النتخابي يRمثل واح دا م ن
 .4اعتماد نظام انتخ ابي RملئمR :
ديمقراطي
أص عب الق رارات ال تي ينبغ ي التف اق عليه ا كخط وة أول ى ف ي عملي ة البن اء ال R

اعتمادا على أوضاع البلد السياسية والجتماعية والمنية).(94

 .5أن ك ل م ا تق دم يتوق ف بش كل ك بير من ه عل ى ق درة "دائرة الح زاب" ف ي Rممارس ة

أدائها الرقابي لنشاطات الحزاب والتزامها بتطبيق بما جاء في قانون الحزاب من فق رات

ومواد قانونية.

المشهد الثاني :عدم قدرة قانون الحزاب العراقي على تنظيم التعددية الحزبية العراق:

المت ابعين للس احة السياس ية العراقي ة ان ق انون الح زاب العراق ي تع تريه
ي رى العدي د م ن R

نقاط ضعف عديدة ،المر الذي سينعكس على مدى فاعلية القانون في تنظيم عمل الحزب

وهنالك مجموعة من العوامل التي بهذا التجاه هي:
والتعددية الحزبية في العراقR ،

 .1اس تمرار الص راعات والمحاصص ة الطائفي ة :فطالم ا أن الهوي ة العراقي ة الوطني ة غي ر
Rمتبل ورة بص ورة ك بيرة ،ف إن ذل ك يRعط ي للق وى السياس ية فس حة لرف ع الل اس تقرار أو

المزاي دة علي ه بي ن الحي ن والخ ر .ول س يqما ف ي أوق ات النتخاب ات وم ا تش ه Rد الس احة
R

السياسية العراقية من تباين واضح في الراء في قبول وفض نتائج النتخابات .فقد تقبل
ه ذه الط راف بنت ائج النتخاب ات عن دما تخ دم مص الحها ،أم ا إذا ج اءت النت ائج عل ى

عكس توقعاتها تعمل تلك الطراف على التشكيك بنزاهة النتخابات ونتائجهاR .متناسين

الديمقراطية تفترض القبول بنتائج النتخابات وتفرض التداول الس لمي
أن قواعد اللRعبة R

للسلطة).(95

 .2ض عف الش عور بالمواطن ة :ال ذي ي ؤدي إل ى اس تمرار س يطرة الثقاف ات السياس ية
للمشاركة وما تتركه من آثار
الفرعية على المجتمع مما يRعيق عملية تنمية الثقافية السياسية R

ث أص بح توزي ع المناص ب والمس ؤوليات
المش اركة السياس ية ،حي R
س لبية ف ي عملي ة R
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السياس ية لي س عل ى أس اس الكف اءة والمس اواة بي ن الم واطنين بق در م ا يق وم عل ى

النتماءات الفرعية الضيقة مما أدى إلى تغذية الهويات الفرعية على أساس الهوية الوطنية

وهو المر الذي يتنافى مع بناء الدولة الوطنية الحديثة ).(96

 .3غي اب المعارضة داخ ل لبرلم ان العراقي :إن اعتماد نظام التمثيل النس بي ال ذي ت م
المعارضة داخل قRبة البرلمان ،نتيجة لشتراك
تطبيقه Rفي الع راق ساهم في إضعاف دور R

أغلب الطراف السياسية في السلطة وخلو الساحة السياسية العراقية من المعارضة نتيج ة
للتوافقية التي اضعفت الثقة بأي تغيير قد تG R
حدثه Rالنتخابات ).(97

 .4وجود العديد من مواد وفقرات التي جاءت في قانون الحزاب تحمل صفة العمومية
وع دم الوض وح ،ويRمك ن أن تRفس ر ب ªع دة أش كال الم ر ال ذي دف ع العدي د م ن الح زاب
والق وى السياسية العراقية إلى تسجيل اعتراضها على العديد من المواد والفق رات التي

تتعلق بالقانون ،فعلى سبيل المثال :جاء في )المادة  /5ثانيا(" :ل يجوز تأسيس الحزب
على أساس العنص رية أو الرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي".

وهنا يRفهم من النص المذكور إن القانون ل يحظر تكوين أحزاب دينية أو قومية إل أنqه Rل
R

يسمح بتأسيس أحزاب تنتهج التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي .إن كلمة "التعصب"
كلمة عامة فضفاضة غير محددة المعالم وبالتالي لبد من توضيح المقصود G
بهذه الكلمة
R
R
وما هي مؤش رات ودللت التعصب؟ ومن هي الجهة التي يعود إليها تحديد ذلك؟ هل
هي الجهة المسؤولة عن إجازة الحزب وهي محكمة "القضاء الداري"؟.

كما أن تأخر إقرار القانون الذي استمرت التجاذRبات حوله Rلمدة تRقارب العشرة سنوات،

المهيمن ة عل ى الس احة السياس ية
م ا ه و إل انعك اس لع دم رغب ة الح زاب والق وى السياس ية R
العراقية فيإقرار القانون والمصادقة عليه ،لGما ي G
شكله Rالقانون من خطر يRهدد مصالح تGلك القوى
R
والح زاب ،وعل ى رأس ها خش يتها م ن فRق دان مص ادر تمويله ا .ولق د ج اء إق رار الق انون ج اء
بالمظ اهرات ال تي عم ت أغل ب Rم دن الوس ط
كنتيج ة للض غوط الش عبية ،وال تي تجس دت R

والجنوب في العراق ،المر الذي دفع الحزاب والقوى السياسية )على مضض( لق رار قانون

الحزاب كنوع من الصلحات واستجابة للمطالب الشعبية للصلح ،حيث تم Rمناقشة م واد
وفقرات القانون بصورة سريعة ،المر الذي أدى إلى تسجيل العديد من العتراضات على مواد

الممكن أن تنسحب هذه العتراضات إلى الجانب العملي من
وفقرات القانون .وبالتالي من R
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خلل عدم التزام الحزاب والقوى السياسية بمواد وفقرات القانون ،المر الذي قد يؤدي إلى
ص عوبة تفعي ل الج انب الرق ابي عل ى نش اطات الح زاب والق وى السياس ية .أن ك ل تل ك

المؤش رات ق د ت ؤدي إل ى بالمحص لة إل ى اس تمرار عملي ة الفوض ى عل ى الس احة الحزبي ة ف ي
العراق حتى بعد إقرار قانون الحزاب لسنة .2015
الخاتمة

بعد أن تعرضنا في دراستنا هذه إلى التعددية الحزبية في العراق في ظل قانون الح زاب

العراق ي لع ام  ،2015م ن خلل تس ليط الض وء عل ى ت أثير التن وع المجتمع ي ف ي التعددي ة

الحزبية ،وإلى الس باب ال تي أدت إلى ظهور التعددية الحزبية في العراق ،واستعراضنا لب رز

الح زاب والقوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية العراقية ،فضل عن عرض وتحليل
أبرز المواد والفقرات التي جاءت في قانون الحزاب ،ومستقبل التعددية الحزبية في ظل قانون

الحزاب ،بقي لنا أن نختتم هذه الدراسة بال Rخلصات والستنتاجات التية:

حيث
• إن التعددية الحزبية في كثير من الحيان ما هي إل انعكاس للتنوع المجتمعي R
تعم ل الح زاب المتع ددة ف ي تخفي ف واحت واء الص راع بي ن الطبق ات ،بص ورة تجع ل ك ل
حزب يRمثل ش ريحة من الش رائح الجتماعية المتنافسة ،ففي التحليل "الماركسي" تكون
الحزاب التعبير السياسي للطبقات الجتماعية.

•

أن وج ود ض وابط Rمح ددة وموض وعية تRنظ م وج ود التعددي ة الحزبي ة ،ه و ض رورة

الديمقراطي.
لتوضيح عمل هذه الحزاب في عملية البناء R

وتصار Gعها .إذ ما فائدة كثرة
• يجب إسقاط فرضية :إن التعددية تعني كثرة الحزاب
R

الح زاب إذا ك انت بل ت أثير أو دور فاع ل ،فق د تظه ر عل ى الس احة السياس ية مئات

الحزاب إل أنها تتميز بمحدودية التأثير ،وانعدام القاعدة الشعبية المؤيدة لها.

• إن قانون الحزاب السياسية لسنة  ،2015جاء بشكل عام Rمنسجم إلى ح iد ما مع
الط ر الدس تورية والقانوني ة والوطني ة ،كم ا ج اء qإل ى ح iد م ا Rمتوافق ا م ع المع ايير الدولي ة

الحريات السياسية.
المتعارف عليها في مجال R
R

المسجلة في دائرة الحزاب أن يكون لكل منها
• إن قانون الح زاب ألزم الح زاب R
برنام ج ين ص عل ى أه دافها ومبادئه ا السياس ية؛ بحي ث تRت اح إمكاني ة الطلع عل ى ه ذه

الهداف لكل مواطن.
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• وم ع ذل ك يظ ن الب احث أن ع ددا غي ر قلي ل م ن الم واد والفق رات ال تي ج اءت ف ي
ق انون الح زاب غي ر قابل ة للتط بيق عل ى ارض الواق ع ،ول يRمك ن ل "دائرة الح زاب" ول

لغيرها أن تضبط عقائد تلك الحزاب ول سلوكها السياسي ،وسيبقى الجدل قائما بشأن

تلك النصوص حول مدى إمكانية تعديلها خلل فترة قصيرة من تطبيقها.

الهوامش:
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عام  ، 1956بعض آخر يؤكد على أنه تأسس عام  ، 1957و
ثالث يعتبر
م
)*( اختلفت المصادر في تحديد تأريخ تأسيس الحزب ،فمنهم من يرجح التأسيس في
م ¿

اجتماع ك ربلء الموسع الذي عق د عام  ، 1958هو

م
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ة
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و

)*

و
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