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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر 

كاتبها.
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َدْوُر املُعاَرَضِة البـَْرَلمانّية )حكومة الظِّل( يف ُمكاَفَحِة الَفسـاد

املقدمة
ظهرت )حكومة الظل( يف أواخر القرن التاسع عشر يف اململكة املتحدة، و أضحت جزًءا 
ا حكومة غري رمسية، تضم أعضاء من  رئيًسا يف العملية السياسية هناك، ويتلخص مفهومها أبنَّ

األحزاب املعارضة للحزب القابض على السلطة، وميثلون احلقائب الوزارية كافة.
جتسيد  وجود  دون  العراقيني  مسامع  على  الظل كثريًا  حكومة  ترددت  فقد  العراق  يف  أّما 
حقيقي هلا؛ ألسباب عديدة أمهها الطبيعة التوافقية لتأليف احلكومة، وسياسة تقاسم الكعكة، ونرى 
أنَّ يف العراق مفهوًما ُمغايرًا لذلك، حيث يُعمل مبا ُيسمى )احلكومة يف الظل(، وهذه احلكومة 
تكون متخبِّئة حتت عباءة احلكومة الشرعية، وميثلها أصحاب النفوذ احلزيب أو القومي أو الديين 
أو الطائفي، من خالل التحكم ابحلكومة والتأثري على قراراهتا، وغالًبا ما تنهض يف ذلك جرمية 

تاجرة ابلنفوذ(.
ُ
)امل

مبقاطعة  املنادين  ندعو  فإننا  الربملان،  طريق  عن  إالّ  َتقوَم  لن  الظل  إّن حكومة  ابختصار 
اإلنتخاابت، وأتليف حكومة الظل خارج الربملان العودة اىل رشدهم، فمن خالل الربملان تتم حماسبة 

احلكومة، وترسيخ للدولة الدميقراطية.
وسنتناول من خالل هذا املؤلف البسيط حكومة الظل ودورها يف ترسيخ مبدأ املساءلة؛ بغية 

تعزيز مفهوم الدميقراطية واحلكم الرشيد يف عراقنا العظيم.  

َلانّية )حكومة الظِّل( يف ُمكاَفَحِة الَفسـاد َدْوُر اُلعاَرَضِة الَبْ

علي عبد احلسني حمسن
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املبحث األوَّل / املعارضة الربملانية، ضرورهتا، وصورها 
قبل اخلوض يف غمار التعريف ابملعارضة الربملانية نتطرق إىل املقصود ابلربملان، فالربملان يقصد 
به السلطة التشريعية أي تلك اهليئة اليت هلا حق إصدار القواعد العامة امللزمة اليت حتكم تصرفات 

الناس داخل كيان الدولة1.
وتتجه أنظمة احلكم إىل منح حق التشريع والرقابة للربملان او اجلمعية الوطنية أو جملس النواب 

أو جملس الشعب.
وكلمة )برملان( مستعربة وليست عربية يف األصل، وهي عبارة عن جملس ُيتمع فيه، حيث 
يتم تداول وجهات النظر وتقليب اآلراء، فهي مناقشات تتسم بتبادل اآلراء، أي املداوالت حسب 
التعبري الربملاين، وأمهية تبادل وجهات النظر إلبراز حماسن وعيوب كل منها، كما أّن جملس النواب 
من جهة أخرى هو ذلك اجمللس الذي يُنتخب أعضاؤه من بني صفوف االمة ومن سائر طبقاهتا، 
ويقوم النظام الربملاين على عدة أسس منها تكوين الربملان أساًسا عن طريق االنتخاابت، وجتديد 
الربملان بعد فرتة معّينة، أو اعتبار عضو اجمللس ممثاًل للشعب يف جمموعة ال للدائرة اليت انتخبته، 
واستقالل الربملان عن الناخبني مدة نيابته، ويرى الفقهاء اّن الربملان هو عصب النظام النيايب يف 
كل دولة، ومستودع الفكر واخلربة، ومصدر قوة الدفع فيها، اّما إىل التقدم أو التعثر؛ بسبب مكانته 
العليا بني املؤسسات الدستورية يف الدولة، ونظرة الشعب إليه وقد وّكله ابلتشريع وإقرار السياسات 
تتعلق  اليت  تلك  سواء  اختصاصات  من  به  تناط  مبا  أمهيته  يستمد  فالربملان  احلكومة،  ومساءلة 
ا عن الرأي العام للشعب، ولذلك قيل يف وصف الربملان أبنّه  ابلتشريع او الرقابة أو حىت كونه معربِّ
نظام شامل يطبق على  املؤسسات السياسية ذات الطبيعة االستشارية، فضال عن ذلك فإنّه يصدق 
على هذه املؤسسات مهما كانت طبيعة النظام السياسي والدستوري، بل حىت ولو مل يكن برملانياً، 
وقد جنم هذا الوصف العام من حتليل حق التمثيل النيايب وخصائصه، واليت وضعها االحتاد الربملاين 

الدويل وفتح عضويته جلميع الدول اليت يوجد هبا جملس نيايب واحد او اكثر.
وللربملان عدة خصائص منها :-

 هو قاعدة النظام الدميقراطي.. 1
1- عبد العزيز بن محود اللحيدان، وسائل الرقابة الربملانية على أعمال السلطة التنفيذية )دراسة ماجستري( هجري1428، ص3.                                                                                                                                      
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 هو املؤسسة الوحيدة يف نظام احلكم اليت جتمع بني وظيفتني رئيسيتني.. 2
 هو السلطة العامة الوحيدة اليت تضم عدًدا كبريًا من األعضاء مبا يفوق السلطة التنفيذية.. 3
 يعتمد غالًبا على آلية االنتخاب.. 4
 يعمل يف إطار قاعدة املساواة بني األعضاء، أكثرية ومعارضة، والذي يسمى الطابع املساوايت . 	

للربملان.
وخيتلف وضع الربملان تبًعا ألنظمة احلكم داخل الدولة، ففي النظام الرائسي الذي يستند 
على وجود رئيس دولة منتخب من الشعب يمع بني صفيت رئيس الدولة ورئيس احلكومة ويقوم 
النظام  يف  والتنفيذية  التشريعية  السلطتني  بني  فالعالقة  السلطات،  بني  املطلق  شبه  الفصل  على 
الرائسي تقوم على أساس التفسري اخلاطئ ملبدأ الفصل بني السلطات منذ نشأته، والذي بدوره 
ينتفي معه وجود أية عالقة تداخل أو مشاركة يف االختصاصات بني سلطات احلكم يف الدولة، 
أما يف النظام الربملاين فهو نظام يعتنق التفسري الصحيح ملبدأ الفصل بني السلطات كما يريده دعاة 
هذا املبدأ، والذي يسمح بوجود تعاون ومشاركة يف االختصاصات بني السلطات أثناء ممارستها 
وظيفتها، أي أن الفصل بني السلطات ال حيول دون اشرتاك عدة هيئات يف ممارسة بعض الوظائف، 
كما ال حيول دون قيام هذه اهليئات مبمارسة نوع من الرقابة جتاه بعضها دون املساس ابستقالل كل 
هيئة عن األخرى يف حدود معّينة، فكل هيئة تستقل بوظيفتها استقالاُل كاماًل بل تشاركها اهليئة 
األخرى يف ممارسة جزء منها، ويف هذا النظام تتداخل السلطتان التشريعية والتنفيذية، فتكون األوىل 
منتخبة مباشرة من الشعب، أّما السلطة التنفيذية فتتكون من قسمني تتمثل برئيس الدولة )رئيس 

مجهورية أو ملك( أو رئيس الوزراء.
مما تقدم فإّن لكل رأي مناصر ومعارض، وما دام اّن فكرة الربملان تستمد قوهتا من اختالف 
اآلراء فمن هنا تربز فكرة املعارضة إىل الوجود، وهذه الفكرة جتعلنا نتطرق يف هذا املبحث  إىل 

املطالب اآلتية :-
املطلب األول:- مفهوم املعارضة.. 1
 املطلب الثاين :- صور املعارضة.. 2
املطلب الثالث :- ضرورة املعارضة.. 3
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املطلب األول :- مفهوم املعارضة
إّن كلمة املعارضة أو االختالف يف الرأي ال يب أْن نتصورها كلمًة تنطوي على مجلة من 
املعاين واملفاهيم السلبية اليت  تضر وال تنفع؛ ألّن املعارضة ال تعين  التهمة واإلساءة وكل كالم جارح 
حيط من قدر االنسان، وخيرج عن موازين احلق واالعتدال، وال تعين أيضا إخفاء العداوات واألحقاد 
والضغائن اليت من شأنا متزيق األمة وحتطيم أواصر الوحدة الدينية والوطنية بني الناس، واملعارضة ال 
تعين املخاصمة والصراع واحملاربة بني األطراف السياسية اليت تشغلها يف صراعات هامشية تصرفها 
عن البناء والتقدم واألعمال االيابية، وإّنا املعارضة تعين العمل والكفاح املتواصل يف مراقبة أجهزة 
الدولة ومتابعة مواقفها وخمططاهتا وحُماولة َتوعية وإاثرة الرأي العام من أجل اليقظة على أموره والتنبه 
ملا مير به من أحداث وما يب عليه من مواقف، أي أّن املعارضة تعين محاية حرية وحقوق الشعب 
من خطر االستبداد والعدوان السلطوي الذي  قد تسببه له سياسة احلكومة يف غفلة عن الشعب.

املطلب الثاين :- صور املعارضة
تنقسم املعارضة إىل أنواع عديدة ابلنسبة اىل طبيعتها وموطنها، وهذا ما سندرسه من خالل 

الفروع اآلتية :-
الفرع األول :- املعارضة من حيث طبيعتها 

تنقسم املعارضة من حيث طبيعتها إىل معارضة ايابية ومعارضة سلبية.
أواًل :- املعارضة السلبية 

وهي املعارضة اليت تبىن على  أساس الرفض سواًء قامت احلكومة بعمل جيد وخيدم الشعب 
او اًل 2 وهذه املعارضة تتخذ شعار )ُخِلْقنا لنعرتض(، وليس هلا أية رسالة ُتذكر من أجل الشعب، 
الشارع، وتقوم بدور  الشعب ونبض  فعالة جتيد االستماع إىل مهوم  أُريد هلا أن تكون  فاملعارضة 
ص األمراض تشخيًصا، فيصف الدواء املالئم للحالة مبتداًئ بتخفيف اآلالم إْن  الطبيب الذي ُيشخِّ
مل تكن لديه القدرة على  إزالتها؛ النتظار القضاء املربم على أسباب األمراض3، وتقوم هذه املعارضة 

https://alahadnews.net :2- حسن الدرازي، متاح على املوقع االلكرتوين
     www.nawaat.com :3. حبث متاح على املوقع االلكرتوين

http://www.nawaat.com
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على النقد الالذع بصورة دائمة لكل قرار أو مشروع سليب أو إيايب، أي يكون ديدنم اخلالف 
واملخاصمة حىت لو كانوا يف قرارة أنفسهم مقتنعني بفائدته لألّمة.

اثنياً:- املعارضة االجيابية 
ويقصد هبا إبداء الرأي اخلالص ألجل الشعب وقضاايه دون هوًى أو غضب أو نزق، وإّنا 
الفكرية  واإلمكاانت  الطاقات  وتوظيف  الشعب  وتلبية مصاحل  البّناء  اهلادف  والنقد  الرأي  إبداء 
واخلربوية يف سبيل اإلصالح وحماربة الفساد، وحتكيم القيم واملبادئ واألصول األخالقية يف العمل 

السياسي بعيًدا عن املصلحة واألاننية وحب الذات4.
الفرع الثاين :- املعارضة من حيث موطنها 

وتقسم املعارضة من حيث موطنها إىل ثالثة أقسام، وهي :-
أواًل :- املعارضة داخل البلد وخارج السلطة 

وهي املعارضة اليت توجد يف البلدان الدميقراطية، وتتمتع حبقوقها كافة يف التعبري عن أفكارها 
ومشروعها السياسي، وتفقد هذه االحزاب يف الدول الدكتاتورية واليت تقوم بعملها على قدر كبري 
من السريّة من أجل التهرب من مالحقة السلطة وأزالم السلطة، وتثار هذه احملاربة؛بسبب اختالف 

وجهات النظر واآلراء مع السلطة واحلزب احلاكم.
اثنياً:- املعارضة خارج البلد

على  املفروضة  والدكتاتورية  السلطوي  الضغط  بسبب  للوجود؛  تظهر  اليت  املعارضة  وهي 
الدول ال سيما دول العامل الثالث اليت تنعدم فيها الدميقراطية، ويعمُّ فيها التسلط وانعدام االنتخاابت 
وسيادة القوة املستحوذة على السلطات الثالث من أجل تثبيت أركانا غري الشرعية بواسطة القوة، 
إقليمية، وتستخدم  أو  السياسي عرب دولة أجنبية  املعارضة بطرح أفكارها ومشروعها  وتقوم هذه 
من أجل إيصال صوهتا إىل مجاهري الشعب الوسائل املشروعة كافة، كاإلذاعة والتلفزيون واالنرتنت 
واملنشورات واجملالت والصحف، ومن مساوئ هذه املعارضة اّنا تكون بعيدة عن الظروف القاهرة 
اليت يعانيها الشعب من أتعاب السلطة الديكتاتورية، واّنا غالًبا ما تكون ذات والء خارجي للبلد 

4. الشيخ فاضل الصفار، حرية املعارضة يف اإلسالم )فصل من كتاب احلرية السياسية(، ص2.   
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الذي تعيش فيه، وتسعى هذه املعارضة إىل تنفيذ أهدافها وإْن كان يف ذلك خطر على الشعب وإن 
كان ذلك قد يعرض البالد إىل خماطر االحتالل األجنيب.

اثلثاً:- املعارضة يف الربملان )حكومة الظل(
وهو ما سيكون حمور دراستنا؛ حيث نتطرق إىل هذا النوع من أنواع املعارضة، ودراسة أمهيته 
يف امليادين كافة، ومن أمهها ذلك الدور الذي يسلك سبيل مكافحة جرائم الفساد واليت تشكل  

الداء العضال الذي يصعب عالجه دون تكاتٍف من  أبناء البلد حكومًة وشعًبا ومعارضًة.
الفرع الثالث / املعارضة من حيث أتثريها 

وتنقسم إىل معارضة كالسيكية ومعارضة ايديولوجية 
أواًل :- املعارضة الكالسيكية :- وهي املعارضة اليت يكون ُجلُّ مهها تغيري اجتاه السياسة 
اليت تتبعها احلكومة دون املساس مبرتكزات النظام السياسي،كما هو احلال يف بريطانيا والوالايت 

املتحدة.
جوهرية  تغيريات  إجراء  إىل  تطمح  اليت  املعارضة  وهي   -: االيديولوجية  املعارضة  اثنياً:- 
وجذرية يف البنية السياسية واالجتماعية، وقد برز جنمها يف الكثري من الدول أابَن احلرب الباردة بني 

املعسكرين االشرتاكي والرأمسايل.
املطلب الثالث/ ضرورة املعارضة

إّن املعارضة السياسية ليست ترفًا فكراًي أو ممارسة على اهلامش يتوخى منها قضاء الوقت 
والتلهية الكالمية واملناقشات الفارغة يف مسائل جانبية الهتم صميم اجملتمع وواقع احلياة، كما هي 

ليست عماًل زائًدا  عن احلاجة.
واإلرهاب  القمع  يسودها  عصبية  ظروف  يف  أايمها  أكثر  تقضي  الشعوب   من  إّن كثريًا 
بكل أنواعه يف ظل أنظمة ديكتاتورية وما ذلك إاّل النعدام املعارضة املنظمة، كما اّن الكثري من 
احلكومات واحلّكام الذين حيملون أفكارًا ومبادئ وطنية ويهدفون إىل تقدُّم بالدهم وتوفري حياة 
أفضل لشعوهبم، وخيطون من أجل ذلك خطواٍت كبريًة أو صغريًة ولكن تصاب كل خطواهتم تلك 
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ابلسقوط والفشل، وما ذلك إاّل النعدام املعارضة القوية أيًضا.
إّن التنمية السياسية مل تعد تقتصر على إحداث تبدل نوعي يف البنية االقتصادية، من حيث 
دورها يف زايدات معدالت النمو، ورفع واتئر الناتج احمللي االمجايل، وتطوير كفاية اإلنتاج،وحتسني 
املستوى املعيشي للمواطنني، إّنا تشمل أيضا إحداَث تغيري جذري يف البنية االجتماعية من حيث 
زايدة تعداد الطبقة الوسطى من مهندسني وفنيني، ومن حيث ربط تقنيات العلم احلديث ابإلنتاج، 
فضاًل عن استحواذ العملية السياسية على اهتمام اجملتمع بوصفها أداَة تغيري حنو األفضل، فالتنمية 
السياسية تعين االنتقال إىل جمتمع عصري أكثر كفاءة وفعالية، وهذا البعد هو الذي حيفز الناس 
على تغيري االوضاع السائدة يف جمتمعاهتم حىت يف حال وجود أانٍس يضعون العصي حتت عجلة 

التغيري، مع العلم اّن التغيري يعكس مصاحل السواد األعظم يف اجملتمع.
وأتيت أمهية دور املعارضة الربملانية من أمهية الربملان نفسه ملا يتمتع به  من صالحيات، ومن 
األجنبية،  املصارف  يف  املسؤولني  حساب  على  الكشف  جتيز  تشريعات  إقرار  الصالحيات  تلك 
بينها،  االنسجام  وحتقيق  الدويل  املستوى  على  للفساد  الرادعة  والقوانني  األنظمة  تنسيق  كذلك 

إضافة إىل عقد االتفاقات واملعاهدات الدولية واالقليمية ملكافحة الفساد.
املبحث الثاين :- املعارضة الربملانية )حكومة الظل(

مفهومها وأمهيتها وأسلحتها
ال ميكن أْن تكون هناك دميقراطية حقيقية بدون معارضة، ففي الدميقراطيات التمثيلية حتتل 
جمال  يف  احلديثة  النموذجية  التحوالت  بعد  أمهيتها  طغت  وقد  خاًصا،  مكااًن  الربملانية  املعارضة 

السياسة املقارنة، ونتناول هذا املبحث يف املطالب االتية :- 
املطلب االول :- مفهوم حكومة الظل.	 
املطلب الثاين :- أمهية حكومة الظل.	 
املطلب الثالث :- أسلحة حكومة الظل.	 



10

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

املطلب االول / مفهوم املعارضة الربملانية )حكومة الظل(
القرن  من  األول  الربع  ناية  حىت  السياسية  األدبيات  يف  وجود  املعارضة  ملصطلح  يكن  مل 
العشرين قبل وجودها الفعلي على الساحة السياسية يف اوراب الغربية منذ عصر النهضة، غري اّن 
دورها املتنامي لرتميم تصدعات األنظمة الدميقراطية املخضرمة يف تلك االصقاع ، وحفظ توازنا 
قد أوجد حيزا أو صدًى يف الكتاابت السياسية، وقد ُعّرفت املعارضة الربملانية أبّنا :- )اجلماعات 
اليت هلا أهداف سياسية، واليت متلك ضمن اإلطار الشرعي القائم، ومواقف مغايرة لوجهات نظر 

ومواقف احلكومة، وعلى التعبري العملي عن أفكارها من خالل العمل السياسي السلمي(	.
ويذهب رأي آخر  إىل أّن املعارضة الربملانية هي :- )شكل من أشكال املعارضة السياسية 
للحكومة داخل الربملان(6 ، ويسميها البعض )حكومة الظل( وهي تلك احلكومة اليت ُتشكَّل داخل 
الربملان وتوازي احلكومة الشرعية، ويظهر هذا املفهوم يف الدول اليت تتمتع ابلدميقراطية؛ إْذ تكون 

هذه احلكومة الرادع الذي يقّوض عمل احلكومة الشرعية، وحتفزها على القيام أبعمال إصالحية.
املطلب الثاين :- أمهية املعارضة الربملانية )حكومة الظل(

مل تعرف الدول ما يسمى حكومة الظل حىت مع تطور األنظمة السياسية ومرونتها يف الوقت 
احلاضر بعد زوال فكرة امللك هو هللا، إاّل أّن الدولة الوحيدة اليت تنفرد حبكومات الظل هي اململكة 

املتحدة )بريطانيا(، واليت تتمتع بذلك احلق حتت قبة الربملان الربيطاين.
تربز أمهية حكومة الظل من  إحساس احلكومة الشرعية بوجود عيون رقابية على أعماهلا 

التنفيذية، وتكون فكرة حكومة الظل كاآليت :-
ُتَشكَّل حكومة من قبل األحزاب املعارضة حتت قبة الربملان، أو القائمة اليت حصلت على 
أصوات يف الربملان إاّل أنا ُسلبت حقها لسبب أو آخر،ويقوم رئيس هذه احلكومة الصورية بتعيني 
رصد  وزير  من مسؤولية كل  للحكومة الشرعية، ويكون  مقابلني  احلكومة  هذه  يف  صوريني  وزراء 
أعمال الوزير الشرعي وفضحها يف الربملان عن طريق االستجواب، وبذلك يكون الوزراء الشرعيون 
حريصني على أعمال وزاراهتم خوفا من رقابة حكومة الظل واستجواهبم، على أْن يكون نقد حكومة 

	.د.سامي مؤيد ، حنو معارضة فاعلة يف ظل دميقراطية متهالكة ، متاح على االنرتنت.
 www.fact-index.com : 6. حبث متاح على املوقع االلكرتوين

http://www.fact-index.com-
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الظل للحكومة الشرعية نقدا شفافا مبنيا على أساس تنبيه احلكومة الشرعية أبخطائها، ال نقدا 
هّداما يستهدف الفضيحة أو اإلبتزاز.

وتنبع أمهية املعارضة الربملانية من املنطلقات املذكورة آنفاُ، إضافًة إىل وضع نظام فعال للمراقبة 
واملعاهدات  االتفاقات  متحيص  إىل  إضافًة  التنفيذية،  للسلطة  اخلاطئة  املمارسات  من  والتحقق 
انتشار  ضد  وسالًحا  الدميقراطية  لعجلة  دافعا  ذلك  ويكون كل  سالمتها،  من  والتحقق  الدولية 

الفساد وظواهره اليت تؤدي إىل احنراف السلطة، واحنراف اجملتمع بصورة عامة.
املطلب الثالث / أسلحة املعارضة الربملانية

تعمل املعارضة الربملانية حتت قبة الربملان، وجودها حتت قبة الربملان مينحها دورا كبريا يف 
ضمان األسلحة اليت تستخدمها يف بناء العملية الدميقراطية، وتتمثل أسلحة املعارضة الربملانية فيما 

أييت :- 
أواًل :- السؤال 

هتدف االسئلة إىل استفهام عضو الربملان عّما يهله أو للتحقق من واقعة، والتعرف على 
نية احلكومة، واالطالع على مشاريع احلكومة، والتوسع يف مناقشة هذه املشاريع، ويعد السؤال من 

وسائل الرقابة اليت ميارسها أعضاء حكومة الظل، وذلك من انحيتني :-
األوىل :- الكثافة العددية والتنوع الكبري يف موضوعات األسئلة.  

الثانية :- التنوع احلزيب سواء بني أحزاب املعارضة أو أحزاب احلكومة أو املستقلني.
اثنياً :- طلب اإلحاطة

ويقصد به طلب العضو الربملاين إحاطة احلكومة علما أبمر قد جتهله أو يطلب منها إحاطته 
علما أبمر يهله، وهذه الوسيلة تعترب سابقة من العضو ذاته ؛ للكشف عن مواطن اخللل والفساد 
يف داخل الوزارات احلكومية، ويضفي هذا السالح قدرًا من الفاعلية على وظيفة حكومة الظل 
الشارع  نبض  مع  الربملانية  املعارضة  جتاوب  تعكس  بذلك  وهي  الفساد،  قضااي  ملواجهة  الرقابية 

وخباصة قضااي الفساد اليت تعد من القضااي الساخنة اليت تتطلب تصداي.
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وقد يكون طلب اإلحاطة جمرد جس نبض احلكومة للتجاوب مع العضو الذي وضع يده 
على قضية من قضااي الفساد، وعلى الرغم من قلة فاعلية هذا السالح، إاّل أنَّ املعارضة تستطيع 
استعماهلا بذكاء الكتشاف احلقيقة يف أمر ما من خالل رد احلكومة، وما إذا كان املوضوع يقف 

عند ما أاثره العضو أم يتعداه.
اثلثاً :- االستجواب

يعد االستجواب أداة املساءلة واحملاسبة ميارسها عضو الربملان يف مواجهة أعضاء السلطة 
التنفيذية، و هو من األسلحة املهمة اليت حتملها املعارضة الربملانية يف مواجهة احلكومة، واحملاسبة 
دوما يستتبعها ثواب أو عقاب؛ ألّنا تتضمن تقوميًا للعمل والنشاط وتقرر مدى نوض املسؤول عن 

أعمال وظيفته، واالستجواب يؤكد علو سلطة الربملان يف مواجهة السلطة التنفيذية. 
املبحث الثالث

متطلبات قيام املعارضة الربملانية بدورها يف مكافحة الفساد
سطح  على  الظاهرة  هذه  طفح  رغم  السهل  ابألمر  ليس  الفساد  موضوع  إىل  التطرق  إنَّ 
اجملتمعات، وهلذا فإنَّ وضع تعريف جامع مانع هو أمر صعب على الباحثني ؛إْذ ميّثل انعكاسا 
لعالقة القوى غري املتوازنة بني النخبة اليت أوجدت الفساد، وبني خمتلف شرائح اجملتمع يف الدولة 

البريوقراطية.
وندرس هذا املبحث يف املطالب اآلتية :- 

املطلب األول / مفهوم الفساد
إنَّ وضع تعريف مانع جامع كما ذُكَر آنفاً أمر صعب وحناول من خالل دراستنا استعراض 

يعض التعريفات اليت تناوهلا الفقهاء وكّتاب القانون.
لتحقيق  املوكلة  السلطة  استعمال  )إساءة   : أبنه  الفساد  الدولية  الشفافية  منظمة  عرَّفت 

مكاسب خاصة(.
ويعرف الدكتور )جاسم الذهيب( الفساد أبنه : )استخدام النفوذ العام لتحقيق أرابح أو 
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منافع خاصة ويشمل مجيع أنواع  رشاوى املسؤولني احملليني أو الوطنيني أو السياسيني(.
وذهب  القاضي رحيم حسن العَكيلي اّن الفساد هو : )االحنراف ابلسلطة املمنوحة عما 
قصد من إعطائها لتحقيق مكاسب غري مشروعة(، وتشمل أنواعا خمتلفة من أناط السلوك أمهها 
:- )الرشوة – االختالس – استغالل النفوذ – االبتزاز – هدر املال العام – توظيف األموال العامة 
لغري ما خصصت له- التهرب واملساعدة على التهرب من الضريبة – الوساطة – تسريب املعلومات 
– تفضيل ذوي الصالت والقرىب يف التعيينات يف  الوظائف – تفضيل ذوي الصالت والقرىب يف 
العقود – املزاجية يف إصدار القرارات اإلدارية دون التقيد ابلقوانني واألنظمة – احلصول على نسب 

مقابل إحالة العقود أو املناقصات – اإلمهال اجلسيم مبا يلحق ضررا جسيما يف األموال العامة(.
مكسب  لتحقيق  السلطة  استعمال  )إساءة   -: أبنّه  الفساد  رشيد  أمحد  الدكتور  وعرف 

خاص(.
منحرف  بريوقراطي  )سلوك  أبنّه:-  الفساد  عرف  فقد  الناصر  عبيد  انصر  الدكتور  أما 

يستهدف حتقيق منافع ذاتية بطريقة غري مشروعة وبدون وجه حق(.
ونيل اىل أّن الفساد هو :- )إساءة استخدام السلطة لتحقيق مآرب نفعية مادية أو معنوية 
والتجاوز على القوانني وانتهاك منظومة القيم واألخالق يف غياب املؤسسة السياسية الفاعلة مع 

ضعف فاعلية رقابة اجملتمع املدين(.
املطلب الثاين / مؤشرات الفساد ووصفة املعارضة الربملانية يف عالجه

مستوايت  بني  متيز  ال  عامة  مؤشرات  هي  املبدأ  حيث  من  ومعايريه  الفساد  مؤشرات  إّن 
الفساد العليا اليت ميارسها كبار املسؤولني واملتنفذين، وبني مستوايت الفساد الدنيا اليت ميارسها 

صغار املوظفني.
وابلرغم مما يلحقه الفساد أبشكاله من أضرار ابجملتمع، هناك من يتحدث عن البعد الوظيفي 
للفساد ودوره االيايب يف حتسني كفاءة األداء من حيث تبسيط االجراءات وتيسري املعامالت، 

وحتسني معاملة املوظفني البريوقراطيني للمواطنني.
وميكن للمعارضة الربملانية أْن تلعب دورا مهما يف مكافحة الفساد، على الرغم مما تسبب 
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فيه النظام الدويل يف ظل العوملة من هتميش للمؤسسات الربملانية وأداء دورها يف خلق بيئة دميقراطية 
تفسح اجملال ملزيد من املشاركة الشعبية يف صنع القرارات السياسية واالقتصادية واملسامهة يف حتقيق 

التوازن بني الدولة من جهة وبني مؤسسات اجملتمع املدين من جهة اخرى 7.
مرض  من  احلد  يف  دورا كبريا  التنفيذية  السلطة  أعمال  تتصيد  اليت  الربملانية  للمعارضة  اّن 
الفساد وإياد الدواء املناسب الذي خيفف وطأته أو ينهيه نائيا، ومن االجراءات الوصفية ملرض 

الفساد ما أييت :- 
اواًل :- االجراءات اليت تستهدف بواسطتها املعارضة الربملانية مكافحة الفساد وطمر 

معامله البذيئة وهي:-
الضغط لسن قانون التدوير الوظيفي للمسؤولني احلكوميني بني مدٍة وأخرى ؛ ألّن بقاء املسؤول . 1

االداري مدة طويلة يف موقعه يتسبب يف خلق قاعدة للمفسدين ويؤدي إىل بروز ظاهرة الفساد.
احلكوميني؛ . 2 واملوظفني  العاملني  أجور  مستوى  لرفع  الالزمة  التشريعات  وضع  إىل  السعي 

ألّن الرواتب املنخفضة تؤدي اىل استنزاف املوظفني الكفوئني وبقاء املوظفني غري الكفوئني 
املستعدين لالجنراف  إىل الفساد.

السعي إىل وضع التشريعات اخلاصة بتشديد العقوابت على املوظفني املخلني بواجبات الوظيفة . 3
والنظام العام.

القرارات االدارية والتحقق منها وتطوير منظومة املساءلة لتحسني اخلدمات احلكومية . 4 مراقبة 
واحلد من ممارسات الفساد.

املؤسسات . 	 أداء  مستوى  على  الداخلية  الرقابية  األجهزة  يف  للتوسع    املتواصل  الضغط   
احلكومية، ومنحها صالحيات واسعة يف حماسبة املقصرين واملهملني يف أداء واجباهتم الوظيفية.

السعي إلصدار القانون اخلاص مبكافحة الفساد.. 6

  www.nscovemen.:7. خالد امحد احمليسن العموش ، دور الربملاانت يف مكافحة الفساد ، متاح على املوقع االلكرتوين
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اثنياً:- التدابري والسياسات الوقائية للحد من الفساد :-
االحتكاك ابجلمهور وتثقيفهم وتوعيتهم وإطالعهم على القوانني واألنظمة املعمول هبا ؛ ليتسىن . 1

هلم معرفة حقوقهم وواجباهتم.
املساءلة الدائمة لكبار املسؤولني عن مصدر ممتلكاهتم قبل وبعد  إناء خدمتهم العامة.. 2
الضغط لتطوير األنظمة  املالية  للحيلولة دون هروب رؤوس األموال إىل اخلارج.. 3
فيه . 4 مبا  مرتكبيه،  ومساءلة  الفساد  حاالت  برصد  تعىن  اليت  املستقلة  الرقابية  اهليئات  إسناد 

مصادرة املمتلكات اليت مت احلصول عليها بطرق غري مشروعة.
التنصت الدائم على خطوات طرح املناقصات العامة، و إبرام العقود وتوقيع اتفاقات التعاون . 	

االقتصادي والتبادل التجاري مع الدول االخرى.
السعي للحصول على معلومات حول الوزراء وقراراهتم الوزارية ؛ لفضح القرارات.. 6
السعي  إىل تطبيق قاعدة )ِمْن أيَن لَك هذا(.. 7

املطلب الثالث / عقبة الفساد يف طريق التنمية
تشكل مشكلة الفساد العقبة الرئيسية يف طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية، األمر الذي 
ميلي ضرورات مواجهتها للحد من منعكساهتا السلبية على مسار التنمية، وبدون معرفة متسببات 
الفساد من قبل املعارضة الربملانية تكون معاجلة النتائج املرتتبة عليه عدمية اجلدوى، وتستمر مادامت 

األسباب موجودة وقائمة ومستمرة.
وتشيع ظاهرة الفساد يف الدول حديثة التطور أكثر مما تشيع يف الدول املتقدمة اليت تسعى 
جاهدة اىل السيطرة عليها من خالل حزمة من اآلليات االقتصادية للحد من آاثرها املدمرة، علما 
أبّن الفساد  أصبح ظاهرة تعيشها كل البلدان ولكن بدرجات متفاوتة، تزداد حدة يف بلدان العامل 

الثالث.
أسهل،  أسبابه  أبسط ، وكشف  مواجهته  فإّن عملية  حمدودة  الفساد  مساحة  وإذا كانت 
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وتصفية آاثره أسرع، أما إذا تفّشى الفساد وحتول إىل ظاهرة عامة، فأّن مواجهته حتتاج إىل وقت 
وجهد كبريين، فضال على اّن تكاليف القضاء عليه تكون مكّلفة جدا على اجملتمع.

ومن هنا يربز دور املعارضة الربملانية يف إياد احللول والتدابري الوقائية لعرقلة عمل املفسدين 
من خالل اآليت :-

يضعف الفساد من ثقة املواطن بفاعلية القانون والنظام العام، األمر الذي يستوجب االحتكاك 1. 
املتواصل من قبل املعارضة الربملانية يف صفوف اجلمهور لفضح األساليب الفاسدة للحكومة 

وإيصال صوت الشعب والدفاع عن حقوقه.
ينتقص الفساد من عدالة توزيع الثروات والدخل القومي، وتوزيع تلك الثروات على السلطة 2. 

تلك  نقل  الربملانية مهمة  املعارضة  يلقي على  الذي  األمر  احلاكم وأزالمهما،  احلاكمة حبزهبا 
املعلومات إىل الشعب لتهتز صورة احلكومة أمامه وتلقينهم الدرس يف صندوق االقرتاع.      

يستخدم الفساد كوسيلة لشراء الضمائر والذمم والوالء السياسي للنظام، األمر الذي يستوجب 3. 
فضح تلك السياسات وبيان الغرض منها.

حيفز الفساد على قيام املشاريع غري االنتاجية ذات الربح الوفري والسريع على حساب املشاريع 4. 
االنتاجية اليت تشكل حمور التنمية الشاملة واملستقلة، األمر الذي يستوجب فضح ذلك وبيانه 

و إظهاره بصورة واضحة وبني مواطن الفساد احلكومي.
املبحث الرابع / املعارضة الربملانية يف العراق

إّن للتغريات السياسية يف العراق الدور الكبري يف إاثرة روح املعارضة، وتناقض اآليديولوجيات، 
املعارضة  دور  إىل  والتطرق  السياسية،  والرؤى  األفكار  وتعدد  السياسي  النضج  اىل  ذلك  ويؤدي 
الربملانية يف مكافحة الفساد، يستدعي مّنا البحث يف التدرج التارخيي للربملان العراقي، وصالحياته، 

والفساد يف العراق، وأسباب انعدام دور املعارضة العراقية.
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املطلب االول / التدرج التارخيي للربملان العراقي
مت تشكيل الربملان العراقي اابن النظام امللكي بعد إمتام أسس الدستور العراقي يف 3	19 ؛ 
حيث  عقدت أول انتخاابت نيابية يف 3/1/17	19، حيث قام نوري السعيد8 حبل هذا الربملان 

؛ بسبب الفوضى واجلدل الناجتة عن قرار انضمام العراق  إىل حلف بغداد.
نظمت انتخاابت برملانية اثنية عام 4	19، ولكّنها كانت زائفة يف نظر املراقبني السياسيني 

؛ حيث منع نوري السعيد خصومه من املشاركة يف االنتخاابت.
الكرمي  )عبد  بقيادة   19	8 انقالب  قيام  حىت  صالحياته  ميارس  اجمللس  هذا  بقي  وقد 

قاسم(9. 
السلطة،  على  إْذ استحوذ  ؛   الدميقراطية  مظاهر  من  مظهر  أي  زمنه  يف  العراق  يعرف  مل 
وحكم احلكم العسكري، وألغى كل مظاهر التعددية احلزبية ما خال احلزب الشيوعي الذي ما لبث 

أْن قلب عليه.
الرمحن  وعبد  السالم10  عبد  األخوين  زمن  يف  الربملانية  املعارضة  العراق  يعرف  مل  كذلك 

عارف11.

8. نوري السعيد : هو نوري سعيد صاحل السعيد من مواليد بغداد 1888، أصبح رئيسا للوزراء ألربع عشرة دورة، ووزيراً للداخلية 
يف دورتني  كان شعاره السياسي )ُخْذ وطالب(، أسس يف اخلمسينيات حزب االحتاد الدستوري لدعم وزارته، اختلف يف وفاته 

فالبعض قال أبنّه انتحر، واآلخر قال أبنّه قتل يف عام 8	19.
9. عبد الكرمي قاسم :- هو عبد الكرمي قاسم حممد بكر الزبيدي، من مواليد 1914، التحق ابلكلية العسكرية عام 1932، شارك 
يف حرب فلسطني 1948،انتمى لتنظيم الضباط األحرار يف 6	19، قام ابنقالب عسكري عام 8	19 وأطاح ابحلكم امللكي، 

قتل أغلب العائلة امللكية، وأعلن اجلمهورية، استمر حكمه قرابة مخسة اعوام.
10. عبد السالم عارف:- هو عبد السالم حممد عارف، من مواليد 1921 يف مدينة الرمادي،كان أحد أعضاء تنظيم الضباط 
األحرار، اشرتك ابالطاحة ابلنظام امللكي، عني سفريا للعراق يف املانيا، أصبح رئيسا للعراق بعد اإلطاحة بنظام قاسم،قتل إثر سقوط 

طائرته يف البصرة.
11. عبد الرمحن عارف:- هو عبد الرمحن حممد عارف، من مواليد 1916 أصبح رئيسا للعراق يف سنة 1966، بعد مقتل أخيه 

عبد السالم، حُنَّي من احلكم  إثر  انقالب عسكري يف 1968، تويف يف بداية األلفية الثالثة.
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واستمر احلال على ما هو عليه يف زمن حكم أمحد حسن البكر 12.
الربملان  لتشكيل  انتخاابت  نظمت  العراقية،  اجلمهورية  رائسة  حسني13  صدام  تويل  وبعد 
العراقي الذي مسي )اجمللس الوطين(، غري اّن كل أعضاء اجمللس كانوا من حزب واحد، أي إن 

اجمللس كان صوراي.
وبعد انيار نظام  صدام حسني يف 2003، ودخول القوات االجنبية إىل العراق، وإعالن 
قوات التحالف احتالل العراق، أُنشئ جملس احلكم والذي وقع يف آذار 2004 على مسودة دستور 
مؤقت نص على أْن جتري انتخاابت اجلمعية الوطنية العراقية يف فرتة ال جتاوز ناية 	200، حيث 
يقوم هذا اجمللس بصياغة الدستور العراقي الدائم على أْن يوافق عليه الشعب العراقي يف استفتاء 
عام، جرت انتخاابت جملس النواب العراقي يف 6/30/	200، وُشّكل مبوجب هذه االنتخاابت 
جملس النواب العراقي، وانتخب رئيس اجلمهورية من كتلة التحالف الوطين الكوردستاين، والذي 
رّشح رئيسا للوزراء من الكتلة األكرب وهي االئتالف العراقي املوحد، مل تظهر معارضة برملانية إىل 
الوجود أي مبعىن حكومة الظل ؛ وذلك بسبب الطبيعة التوافقية للحكومة العراقية وتوزيع احلقائب 
املعارضة، واليت  األصوات  بعض  ظهور  من  مينع  مل  أّن ذلك  إاّل  املتبارين،  السياسيني  بني  الوزارية 
استجوبت بعض الوزراء واستجوبت رئيس الوزراء يف أعقاب تدهور الوضع االمين وذهاب الكثري 

من الضحااي يف صفوف املدنيني العراقيني.
جاءت الفرتة االنتخابية اجلديدة يف آذار 2010، واليت خلقت بعض التوازن السياسي عقب 
ظهور قائمتني للوجود تساوت يف حصاد اصوات الناخبني، اال اّنا ختتلف يف برانجمها السياسي 
ويف آيديولوجياهتا، األمر الذي خلق عقدة ومشكلة كبرية يف انعقاد جملس النواب العراقي، وتشكيل 
احلكومة العراقية اجلديدة، وما لبث اخلالف أْن تالشى بسبب توافق القوى الفائزة وتقاسم الكعكة 
االحتجاجات  وبعد   ،2018 سنة  و   2014 سنة  انتخاابت  على  سرى  ما  وهو  اجلميع،  بني 
الشعبية يف تشرين 2019، واستقالة حكومة عادل عبد املهدي طمح العراقيون إىل ترسيخ مفهوم 

12. أمحد حسن البكر :- من مواليد تكريت 1914، تقلد منصب رئيس الوزراء يف حكومة عبد السالم عارف، ثسلم منصب 
رئيس اجلمهورية يف 1968، حُنَّي عن احلكم   إثر انقالب أبيض دبره زميله صدام حسني.

13. صدام حسني اجمليد : من مواليد 1937، أصبح رئيس مجهورية العراق بعد انقالب على زميله البكر يف 1979 استحوذ 
على السلطة يف العراق بيد واحدة، نشبت يف عهده عدة حروب مع ايران والكويت والتحالف الدويل، تعرض العراق يف عهده  إىل 
احلصار االقتصادي، ُأسِقط نظامه يف 2003 بعد دخول القوات االجنبية اىل العراق، أُلقي القبض عليه ومتت حماكمته، أعدم شنقا. 
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الدميقراطية بوجود حكومة شرعية وحكومة ظل، إاّل أن ذلك قد تالشى بتأليف حكومة توافقية 
تتوىل التهيئة لإلنتخاابت املبكرة يف اتريخ )2021/10/10(.

الربملان العراقي مبوجب دستور 2005
بنّيَ الدستور العراقي النافذ لسنة 	200 مبوجب املادة األوىل أبّن مجهورية العراق ذات نظام 

مجهوري نيايب )برملاين( دميقراطي.
أي أّن الدستور قد وضع أسس احلكم يف العراق على أساس برملاين، ونظم الدستور ما خيص 

الربملان يف املواد )48-	6( منه.
وقد منحت الفقرة )سادساً( من املادة )61( للربملان حق مساءلة رئيس اجلمهورية بناًء على 
طلب مسبب ابالغلبية املطلقة لعدد أعضاء الربملان، واعفائه ابألغلبية املطلقة بعد إدانته يف حاالت 

احلنث ابليمني الدستورية، وانتهاك الدستور، واخليانة العظمى.
فلعضو   ،)61( املادة  من  )سابعا(  الفقرة  ذكرت  فقد  الوزراء، ووزراءه  رئيس  خيص  وفيما 
الربملان أْن يوجه إىل رئيس جملس الوزراء والوزراء، أسئلة يف أي موضوع يدخل يف اختصاصاهتم، 
ولكل منهم اإلجابة عن  أسئلة األعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على  اإلجابة، كما يوز 
خلمسة وعشرين عضوا يف األقل من أعضاء الربملان طرح موضوع عام للمناقشة ؛ الستيضاح سياسة 
و أداء جملس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إىل رئيس الربملان، وحيدد جملس الوزراء أو الوزراء 
موعدا للحضور أمام الربملان ملناقشته، كما لعضو الربملان، ومبوافقة مخسة وعشرين عضوا توجيه 
استجواب إىل رئيس جملس الوزراء أو الوزراء ؛ حملاسبتهم يف الشؤون اليت تدخل يف اختصاصاهتم، 

وال جتري املناقشة يف االستجواب إاّل بعد سبعة أايم يف األقل من تقدميه.
كما منحت الفقرة)الثامنة( من املادة )61( من الدستور للربملان حق سحب الثقة من أحد 

الوزراء ابألغلبية املطلقة، ويعد الوزير مستقيال من اتريخ قرار سحب الثقة.
كما منح الدستور الربملان سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء بطلب من رئيس اجلمهورية، 
أو بناًء على طلب مُخس أعضائه، و ال يوز أْن يقدم الطلب  إاّل بعد استجواب موجه إىل رئيس 
الثقة  سحب  الربملان  يقرر  أْن  الطلب،على  تقدمي  من  األقل  يف  أايم  سبعة  وبعد  الوزراء،  جملس 
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ابالغلبية املطلقة لعدد أعضائه، وتعد الوزارة مستقيلة يف حالة سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء.
لالجراءات  وفقا  املستقلة  اهليئات  مسؤويل  استجواب  حق  للربملان  الدستور  أعطى  كما 

املتعلقة ابلوزراء، وله اعفاؤهم ابألغلبية املطلقة.
أما ابلنسبة للنظام الداخلي للربملان العراقي واملصوت عليه يف 	2006/6/1، فقد بنّيَ أّن 

الربملان ميلك السلطة التشريعية والرقابية العليا.
وبنّي النظام الداخلي نفس االجراءات الدستورية يف سؤال واستجواب ومساءلة رئيس جملس 

الوزراء والوزراء.
املطلب الثاين / أسباب انعدام املعارضة الربملانية )حكومة الظل( يف العراق

تكمن أسباب مجّة يف انعدام تشكيل حكومة الظل حتت قبة الربملان العراقي  يف ظل النظام 
السياسي اجلديد، ومن أهم تلك األسباب كما يراه الباحث هي :-

أواًل :- عدم حصول قائمة معينة على أصوات تؤهلها إىل تشكيل احلكومة 
يعد هذا السبب رئيسيا لعدم تشكيل حكومة الظل ؛ بسبب اختالف الرؤى السياسية، 
الذي  للُمَرَشح  صوته  مينح  َصّوت 

ُ
امل أّن  إْذ  الشعب،  صفوف  يف  السياسية  الثقافة  انعدام  وشبه 

ينتمي لقوميته،أو لدينه، أو لطائفته،أو غريها من ألفاظ التمييز  والعنصرية، فيؤدي ذلك إىل تناثر 
َسّميات.

ُ
األصوات حسب تلك امل

اثنياً:- تشكيل احلكومات التوافقية 
شاركة يف االنتخاابت يؤدي إىل اندماج بعض القوائم مع بعضها، 

ُ
إّن عدم حصول القوائم امل

على الرغم من حصول بعض القوائم على مقاعد كثرية يف الربملان ؛ وذلك بسبب الفقرة )أوال( من 
املادة )76( من الدستور العراقي النافذ، واليت نصت على :-

)يكلف رئيس اجلمهورية، مرشح الكتلة النيابية األكثر عددا، بتشكيل جملس الوزراء، خالل 
مخسة عشر يوما من اتريخ انتخاب رئيس اجلمهورية(.
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إذ أاثرت هذه الفقرة تفسريات عديدة من جانب فقهاء القانون الدستوري، إاّل أّن رأي 
احملكمة االحتادية قد وضع حدا لتفسريات فقهاء القانون، واجتهادات السياسيني، وجاء بيان رأي 

احملكمة االحتادية العليا كاآليت :-14
)وجدت احملكمة االحتادية العليا من استقراء نص املادة )76( من دستور مجهورية العراق 
بفقراهتا اخلمسة، ومن استقراء بقية النصوص الدستورية ذات العالقة، اّن تطبيق أحكام املادة )76( 
من  الدستور أييت بعد انعقاد جملس النواب يف أول جلسة له رئيسا للمجلس، مث انئبا أول، وانئبا 
اثنيا له وفق أحكام املادة )		( من الدستور بعدها يتوىل اجمللس انتخاب رئيس اجلمهورية اجلديد 
وفق ما هو مرسوم يف املادة )70( من الدستور، وبعد أْن يتم انتخاب رئيس اجلمهورية يكلف 
وخالل مخسة عشر يوما من اتريخ انتخابه مرشح ))الكتلة النيابية االكثر عددا(( بتشكيل جملس 

الوزراء.
وجتد احملكمة االحتادية العليا أّن تعبري ))الكتلة النيابية االكثر عددا(( يعين :- اما الكتلة اليت 
تكونت بعد االنتخاابت من خالل قائمة واحدة، دخلت االنتخاابت ابسم ورقم ُمَعيـَّنني وحازت 
على العدد األكثر من املقاعد، أو الكتلة اليت جتمعت من قائمتني أو أكثر من القوائم االنتخابية 
اليت دخلت االنتخاابت أبمساء وأرقام خمتلفة مث تكتلت يف كتلة واحدة ذات كيان واحد يف جملس 
أصبحت  اليت  النيابية  الكتلة  مرشح  تكليف  اجلمهورية  رئيس  فيتوىل  عددا،  أكثر  أيهما  النواب، 
مقاعدها النيابية يف اجللسة االوىل جمللس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل االخرى بتشكيل 

جملس الوزراء استنادا إىل أحكام املادة )76( من الدستور(.	1
على الرغم مما يؤخذ على رأي احملكمة االحتادية العليا ؛ كونه جاء يف ظرف احتدام املعركة 
االنتخابية وجالء الغبار عن وجه القائمة الفائزة،  إاّل انّه يُعتـَبـَُر ُحّجًة وواجب التنفيذ، ويـَُعدُّ تكريسا 
لتشكيل احلكومات التوافقية اليت تؤدي إىل  انعدام تشكيل حكومة الظل حتت قبة الربملان العراقي.

14. صدر رأي احملكمة االحتادية ذي العدد )	2/احتادية/2010، يف 	2010/3/2( ردا على كتاب مكتب رئيس جملس الوزراء 
ذي العدد)م.ر.ن/1979 يف 2010/3/21( واملتضمن تفسري املادة )76( من الدستور العراقي النافذ لسنة 	200. 

https://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node/482 :1.  متاح على املوقع االلكرتوين	
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اثلثاً :- تناقض اآليديولوجيات احلزبية 
تشرتك يف االنتخاابت عادة أحزاب عديدة منها من يتمتع بقبول شعيب، ومنها ال يتمتع 
بذلك، ولكل حزب برانمج سياسي وأهداف وشعار خيتلف عن احلزب اآلخر، مما يعل توافق 
)عدو  السياسية  القاعدة  تطبيق  مع صعوبة  التحقيق،  أمرا صعب  األحزاب  بني  األفكار  وتزاوج 
حتوي  اليت  العلمانية  األحزاب  وقلة  لألحزاب،  الطائفية  االنتماءات  بسبب  ؛  صديقي(  عدّوي 
الطوائف واالداين والقوميات املختلفة، كل ذلك يؤدي إىل انعدام ظهور حكومة الظل حتت قبة 

الربملان العراقي.
رابعاً:- متسك األحزاب ابحلصول على حقائب وزارية 

إّن  إصرار الكتل السياسية على تشكيل احلكومة واملشاركة فيها، و سياسة )تقاسم الكعكة( 
؛ للحصول على احلقائب الوزارية  يؤدي إىل عدم تشكيل حكومة الظل حتت قبة الربملان العراقي.

نستخلص مما تقدم صعوبة أتليف حكومة الظل يف ظل الوضع السياسي القائم يف العراق،  
إاّل أن مالمح األمل تقودان للقول بضرورة وجود املعارضة الربملانية حتت قبة الربملان العراقي ؛ ملا يف 
ذلك من فائدة وخاصة يف مكافحة الفساد، وإيضاح املعرقالت أمام اجلمهور اليت توضع من قبل 

أحزاب السلطة احلاكمة ملنع التصويت على القوانني اليت حتد من تدخالهتا.   
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اخلامتـــــــــــــــــة
االستنتاجات

إّن كلمة املعارضة أو اخلالف يف الرأي ال يب أن نتصورها كلمة تنطوي على مجلة من املعاين . 1
واملفاهيم السلبية اليت  تضر وال تنفع ؛ ألّن املعارضة ال تعين االفرتاء والتهمة واإلساءة وكل 
كالم جارح حيط من قدر اإلنسان، وخيرج عن موازين احلق واالعتدال، وال تعين أيضا إخفاء 
العداوات واألحقاد والضغائن اليت من شأنا متزيق األمة وحتطيم أواصر الوحدة الدينية والوطنية 
بني الناس، واملعارضة ال تعين املخاصمة والصراع واحملاربة بني األطراف السياسية اليت تشغلها 
يف صراعات هامشية تصرفها عن البناء والتقدم واألعمال االيابية، وإنا املعارضة تعين العمل 
والكفاح املتواصل يف مراقبة أجهزة الدولة ومتابعة مواقفها وخمططاهتا وحُماولة َتوعية وإاثرة الرأي 
العام من أجل اليقظة على أموره والتنبه ملا مير به من أحداث وما يب عليه من مواقف، أي 
إن املعارضة تعين محاية حرية وحقوق الشعب من خطر االستبداد والعدوان السلطوي الذي  

قد تسببه له سياسة احلكومة يف غفلة عن الشعب.
مل يكن ملصطلح املعارضة وجود يف األدبيات السياسية حىت ناية الربع األول من القرن العشرين . 2

قبل وجودها الفعلي على الساحة السياسية يف أوراب الغربية منذ عصر النهضة، غري إن دورها 
املتنامي لرتميم تصدعات األنظمة الدميقراطية املخضرمة يف تلك األصقاع ، وحفظ توازنا قد 
أوجد حيزا أو صدًى يف الكتاابت السياسية، وقد عرفت املعارضة الربملانية أبّنا :- )اجلماعات 
اليت هلا أهداف سياسية، واليت متلك ضمن اإلطار الشرعي القائم ومواقف مغايرة لوجهات نظر 

ومواقف احلكومة، وعلى التعبري العملي عن أفكارها من خالل السياسي السلمي(.
مل تعرف الدول مايسمى حكومة الظل حىت مع تطور األنظمة السياسية ومرونتها يف الوقت . 3

احلاضر بعد زوال فكرة امللك هو هللا، إاّل إنَّ الدولة الوحيدة اليت تنفرد حبكومات الظل هي 
اململكة املتحدة )بريطانيا(، واليت تتمتع بذلك احلق حتت قبة الربملان الربيطاين.

أعماهلا . 4 على  رقابية  عيون  بوجود  الشرعية  احلكومة  إحساس  من  الظل  حكومة  أمهية  تربز 
التنفيذية.
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التوصيات
التوصية االوىل:- ضرورة تثقيف السياسيني واالحزاب املشاركة يف املعرتك االنتخايب بثقافة 

روح املعارضة من أجل الشعب ال التجريح ابلسلطة احلاكمة.
التوصية الثانية :- ضرورة االبتعاد عن حكومات التوافق املبنية على أسس قومية وطائفية،  

إْذ ال حكومة ظل يف غياب اإلرادة السياسية وحكومات التوافق.
التوصية الثالثة :- تسلح املعارضة الربملانية إبجراءات من شأنا احلد من الفساد أو القضاء 

عليه وردع املفسدين.
التوصية الرابعة :- إّن حكومة الظل لن تـَُقوَم إاّل عن طريق الربملان، فإننا ندعو املنادين 
مبقاطعة االنتخاابت، وأتليف حكومة الظل خارج الربملان العودة إىل رشدهم، فمن خالل الربملان 

تتم حماسبة احلكومة، وترسيخ للدولة الدميقراطية.
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