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! الظاهرة احلزبية يف العراق اجلديد 
 

ميند حبيب السماوي  
 
 في العراؽ عفوتمظيراتيا ، عزؿ الظاىرة الحزبية منيجي أو مسّوغ تاريخي ، تحت أي مبرر ينبغي  ال

في الشرؽ األوسط عموما لنظـ السياسية اتشكيل وتطوير السياقات الحضارية واالجتماعية التي رافقت 
صوصا ، في ظل دوؿ عديدة عانت، عمى صعيد حكميا قبل استقالليا، مف تداعيات ومنطقتنا العربية خ

واضطرابات انتيت إلييا بعد خروجيا مف قمقـ سيطرة اإلمبراطورية العثمانية إلى االحتالؿ االستعماري 
فريسة  العسكري أو االنتدابي عمى يد بريطانيا وفرنسا التي تقاسمتا ىذه الدوؿ الناشئة كما تتقاسـ الذئاب

 حوصرت
. في مخدعيا  

ونتيجة ليذه الحقيقة التاريخية المستندة إلى قراءة استقرائية واقعية نزعـ حياديتيا وموضوعيتيا ، فاف 
األحزاب العراقية مف حيث تشكيميا  التنظيمي وتاريخيا الحركي  وأدبياتيا التنظيرية ونمطيتيا السموكية ال 

لحزبي في العالـ العربي واألجواء السياسية التي تكتنفيا والفضاء يمكف أف تخرج عف خط مسار التمظير ا
االجتماعي التي نشأت فييا والبنية االنتمجنسية لممفكريف والسياسييف الذيف انشأوا ىذه األحزاب والتيارات في 

ي ىذا العالـ   المنقوع مف رأسو حتى قدمو بدكتاتوريات حاكمة بأمر شيوة امتالكيا وسيطرتيا عمى كرس
!.  الحكـ 

ومف الطبيعي أننا عندما نحاوؿ استنطاؽ وقراءة الظاىرة الحزبية في العراؽ فإننا نركز بوصمتنا عمى مرحمة ما 
الذي ُاسقط فيو النظاـ البعثي الذي حكـ العراؽ عقودا ثالثة أوصمتنا إلى ما نحف عميو مف  2003بعد عاـ 

. عف انحطاط جسيـ في البنية االجتماعية واألخالقية  تخمف حضاري وتقيقر تكنولوجي وارتداد معرفي فضال
ومما الشؾ فيو أف لرغبتنا ومحاولتنا أرضية تبررىا وتعطييا سندا قويا متجسدا في أف العراؽ لـ يشيد  قبل 

ىذا الكـ اليائل مف أعداد األحزاب والتيارات التي أصبح عددىا كثيرا لدرجة أف الواحد منا يصعب  2003عاـ 
يقترح اسما جديدا لحزب دوف أف يجد حينيا أف ىذا االسـ قد ُسّجل باسـ شخص أخر  ومف غير عميو أف 

! . الممكف أف يكوف ىنالؾ اسـ واحد لحزبيف مختمفيف 
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وبعيدا عف التفسيرات والتأويالت التي يمكف أف يطرحيا المنظروف أو يأتي بيا الباحثوف أو يستنتجيا 
لممجتمع  -إف صح التعبير  " -الحزبي " سباب التي تقف وراء ىذا الغزو السياسيوف في ىذا المجاؿ حوؿ األ

ولى والفضاء السياسي العراقي ، نجد أف الدولة التي يحكميا نظاـ الحزب الواحد ، والتي ظيرت الموجة األ
يت ومرورا في السوؼ 1917ة األولى  أبتداءًا  بالثورة البمشفية عاـ  بعد الحرب العالميلموجود السياسي  ىا مف
 لمانيا النازية وايطاليا اب

الفاشية، ىذه الدولة تنزع نحو التشظي والتكاثر والتعدد الحزبي أذا ما سقط نظاـ حزبيا الواحد وتداعت أركانو 
وتفككت بنيانو عمى يد قوى تؤمف بالديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الكالـ والتعبير والتجمعات التي تعد 

 لتشكيل أي تيار أو تجمع أو أساسا وجوىرا  
. حزب معيف  

، حقيقة ما يجري في العراؽ مف ظيور أحزاب وتيارات نتفاجئ بيا كل في درجة كبيرة منو وىذا التعميل يعكس،
يوـ في وسائل اإلعالـ مصرحة باسميا ومبادئيا وأىدافيا التي غالبا ما تكوف مجرد كميشيات وشعارات قرؼ 

أـ مف تكرارىا الفج عمى لساف الكثير مف األحزاب والتيارات المبدعة، لحد االمتياز ، منيا المواطف العراقي وس
في صياغة ديباجات البياف التأسيسي ليا في مؤتمرات ُيصرؼ عمييا مالييف لو وضعت في مجاالت خدمية 

ع خدمية أخرى لكاف أفضل  الؼ المرات بالنسبة لممواطف العراقي الذي يحتاج بشدة الى مثل ىكذا مشاري 
.  وتنموية في الفترة التي أعقبت التحسف األمني في العراؽ 

سواء كانت دينية التوجو أـ عممانية المسار أـ قومية  سمعة األحزاب السياسية في العراؽ وقد تعرضت
 النقد الشديد، وفي بعضو كاف تيكما واستيزاءا، مف قبل المواطف العراقي المثقمة ذاكرتو بإرث األفكار، إلى

شائف سيء السمعة عف سموكيات أعضاء حزب البعث وكانت ىنالؾ أسباب عديدة ليذا الموقف ربما يعتبر 
أىميا ىو سموؾ بعض األحزاب واستئثارىا بالسمطة وبمواقع القرار التي تسنمتيا بموجب سياسة المحاصصة 

. الطائفية والحزبية التي وسمت المرحمة الحالية التي يمر بيا العراؽ
ال نجد حرجا وال غضاضة في القوؿ باف المواطف العراقي قد بدأ بإعادة النظر في خياراتو االنتخابية وليذا 

والمعايير التي تحكـ مف سوؼ يمثمو في البرلماف العراقي كما بدا ذلؾ واضحا في انتخابات مجالس 
ف خالليا الكثير مف المحافظات التي جرت في كانوف الثاني المنصـر والتي أفضت إلى نتائج اسُتبعدت ـ

األحزاب والتيارات التي كانت في صدارة السمطة الحاكمة في تمؾ المحافظات لصالح أسماء وشخصيات 
. وعناويف رأى فييا المواطف أنيا سوؼ تمبي طموحاتو وأىدافو المرجوة

ية كالمجمس وقد ظيرت مصاديق ما أشرت أليو أعاله بصورة جمية في انحسار نفوذ األحزاب الدينية التقميد
األعمى والتيار الصدري، في محافظات الجنوب والوسط ، أماـ قائمة ائتالؼ دولة القانوف التي حققت نجاحات 
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مف ناحية فضال " انتي حزبية " ىائمة في ىذه المحافظات ، مما أعطى دفعا جديدا وزحما كبيرا لمتوجيات الػ 
ء وليس قوائـ معينة مغمقة ال يتضح مف فييا مف عف ظيور نزعة جديدة تدفع المواطف لمتصويت نحو أسما

أسماء أو عناويف سياسية وىو التوجو الذي دفع الكتل السياسية في البرلماف العراقي الى تبني القائمة 
. المفتوحة في االنتخابات القادمة 

والذي ىـ  وعمى الرغـ مف ذلؾ ، فاف ىذه المرحمة التي حكمت العراؽ فييا أحزاب متعددة وشغل مرشحييا،
والمؤسسات الرسمية ، ىذه المرحمة مف مسيرة الحياة  تقيادات نافذة في نفس ىذه األحزاب، كراسي الوزارا

السياسية لمعراؽ كانت ، مف وجية نظري الشخصية ، حالة طبيعية لدولة خرجت مف أتوف حكـ نظاـ  حزب 
تفاؤؿ دعاة الديمقراطية، أف يتحوؿ بمد إذ لـ يكف ممكنا ، ميما . واحد اختزؿ لصالحو كل شيء في البمد 

ر بمرحمة انتقالية تقتضييا وكالعراؽ عاش عشرات السنيف تحت حكـ سمطوي الى بمد ديمقراطي مف دوف المر
. سياقات تحوالت األنساؽ االجتماعية والسياسية لدوؿ ما تمر بمرحمة تاريخية معينة مف عمرىا الحضاري 

سمات معينة امتازت بيا اغمب األحزاب والتيارات والتجمعات السياسية  في ضوء ىذا كمو يمكف لنا أف نضع
:  ، وىي يمكف أجماليا بما يمي  2003في العراؽ بعد 

.  المفرطة ىذه األحزاب والتيارات وكثرتياتعدد  .1
. يماف الشارع العراقي بيا وفقدانيا القاعدة الشعبية إعدـ  .2
. لتمويل تمنح صاحبيا ا منيا بدوؿ خارجية بعضارتباط  .3
.  األحزابىذه عدـ وجود قانوف لتنظيـ شكل وعمل  .4
. في األسماء فقط  الداخمية واختالؼ العديد منيا  تشابو برامجيا وأنظمتيا .5
. ذاتيا الداخمية وتوالد أحزاب وتجمعات جديدة مف  انشقاقاتيا .6
. خفاؽ اغمبيا في األىداؼ والغايات التي طرحتيا في أجندتيا إ .7
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http://www.adhwaa.org/

