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أحــزاب  أو  الحاكمــة  االئتالفــات  أو  األحــزاب  تشــهد 
ــة الــرق األوســط،  الســلطة أو أحــزاب »الرئيــس« يف منطق
أزمــات متصاعــدة تؤثــر عــى أدائهــا أو تحالفاتهــا أو بقائهــا، 
يف األشــهر القليلــة املقبلــة، عــى نحــو مــا تعــر عنــه حــاالت 
ــس واملغــرب  ــر وتون ــة يف الســودان والجزائ األحــزاب املهيمن
وموريتانيــا وجيبــويت وســوريا والعــراق وتركيــا، وهــو مــا 
ــق اإلنجــازات  ــة يف تحقي ــات املتواصل يرجــع إىل إرث اإلخفاق
الداخليــة، وتنامــي رصاعــات القيــادة الحزبيــة، وتشــكيل 
تحالفــات حزبيــة مؤسســية ســائلة، وتصاعــد التداخــالت 
بــن املهــام التنفيذيــة واألدوار الحزبيــة، ورصاع املواقــع بــن 
أطــراف االئتالفــات الحزبيــة، وغيــاب التجانــس الفكــري بــن 
االئتالفــات الحاكمــة، وتطهــر البنيــة الحزبيــة مــن العنــارص 
املناوئــة، والتشــكيك يف رشعيــة التمثيــل املجتمعــي، وضعــف 
أداء القيــادات الحزبيــة يف األزمــات الكــرى، والتحالــف مــع 

ــلحة. ــيات املس امليلش

ويتجــه التيــار الرئيــي يف أدبيــات النظــم الحزبيــة إىل أن 
التفســرات املطروحــة لتعــرات أحــزاب الســلطة أو ائتالفــات 
الحكــم يف دول اإلقليــم، بأشــكال مختلفــة ودرجــات متباينــة، 
للقيــام مبهامهــا السياســية الداعمــة لالســتقرار الداخــي، هــي 

عــى النحــو التــايل:

إرث الماضي:
١- اإلخفاقــات املتتاليــة يف اإلنجــازات الداخليــة: وهــو مــا 
تعــر عنــه التجربــة الحزبيــة املرصيــة. فقــد أخفقــت أحــزاب 

الســلطة يف مــرص عــى مــدى ســتة عقــود، بــدًءا مــن ثــورة 
ــو  ــو 2013، وه ــورة 30 يوني ــام ث ــى قي ــو 1952 وحت 23 يولي
أحــد األســباب الرئيســية لرفــض الرئيــس املــرصي عبدالفتــاح 
الســيي تأســيس حــزب ســيايس جديــد ليكــون ظهــرًا شــعبيًّا 
لــه، بخــالف القيــد الدســتوري املرتبــط بامتنــاع رئيــس 
الجمهوريــة عــن االنضــام إىل حــزب ســيايس، أو تقديــم 
اســتقالته أو تجميــد عضويتــه يف حــال انتســابه للحــزب قبــل 

ــه. انتخاب

األكــر مــن ذلــك أن قطاعــات واســعة مــن املرصيــن 
شــاركت يف ثورتــن خــالل عامــن ونصــف لإلطاحــة بالحــزب 
الوطنــي الدميقراطــي يف عهــد الرئيــس األســبق حســني مبارك، 
ــس األســبق محمــد  ــد الرئي ــة يف عه ــة والعدال وحــزب الحري
مــريس، األمــر الــذي يعــر عــن طعــن يف الرعيــة التــي ميثلهــا 
نظامــا الحكــم يف مرحلتــن مختلفتــن، فضــال عــن الســلطوية 
السياســية التــي مثلهــا الحــزب املهيمــن خــالل فــريت الرئيــس 
األســبق جــال عبدالنــارص والرئيــس األســبق أنــور الســادات، 
حيــث كانــت التجربــة ســلبية يف أداء حــزيب االتحــاد االشــرايك 
وحــزب مــرص )الــذي تحــول فيــا بعــد إىل الحــزب الوطنــي(، 
ــذي  ــو« ال ــزب »30 يوني ــع ح ــراره م ــد تك ــا ال يري ــو م وه

اقرحتــه الدكتــورة هــدى عبدالنــارص.

ــة« يف  ــية »الحاكم ــزاب السياس ــة األح ــادت تجرب ــد ق وق
ــزاب  ــأن أح ــة ب ــس الدول ــدى رئي ــة ل ــور قناع ــرص إىل تبل م
الســلطة، رغــم اختــالف أســائها وتشــكيالتها وســياقات 
ــا عــى الرئيــس أكــر مــن كونهــا إضافــًة  عملهــا، مثلــت عبئً
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ــه ال  ــك فإن ــن ذل ــال ع ــعبي. فض ــيايس والش ــده الس إىل رصي
ــدة  ــوالت جدي ــل تح ــة يف ظ ــاع قدمي ــاخ أوض ــن استنس ميك
تقــاوم بطبيعتهــا تشــكيل حــزب للســلطة ال يعــرف لــه رؤيــة 
أو دور يف صناعــة القــرار باســتثناء الرويــج للسياســات ودعــم 
القــرارات الصــادرة عــن مؤسســة الرئاســة، وهــو مــا عــر عنــه 
الكاتــب الصحفــي عبداللــه الســناوي بعبــارة: »هنــاك فــارق 

بــن ظهــر ســيايس يشــارك وظهــر آخــر يُبايــع«.

ــزب  ــن إدارة الح ــئول األول ع ــرح املس ــبق أن ط ــد س وق
الشــيوعي الصينــي عــى الرئيــس عبدالفتــاح الســيي خــالل 
ــا  ــه إىل الصــن، يف ديســمر 2014، فكــرة تأسيســه حزبً زيارت
سياســيًّا يســاعده يف الحكــم، وأن الحــزب الشــيوعي الصينــي 
عــى اســتعداد ألن يســاعد يف تدريــب كــوادر الحــزب املرصي 
حــال إنشــائه، ال ســيا يف التواصــل مــع القواعــد الشــعبية، 
إال أن الرئيــس الســيي رد بأنــه مــن املبكــر التفكــر يف 
هــذا األمــر، إىل أن نفــى الرئيــس عزمــه إنشــاء هــذا الحــزب 
خــالل انعقــاد املؤمتــر الوطنــي للشــباب يف 27 أكتوبــر 2016، 
ال ســيا يف ظــل مــا تــردد حــول أن املشــاركن يف املؤمتــر 
سيشــكلون نــواة لظهــر ســيايس يقــوده الرئيــس خــالل الفــرة 

املقبلــة.

صراعات األجنحة:
٢- تنامــي رصاعــات القيــادة الحزبيــة: يشــهد حــزب 
الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة -وهــو جبهــة 
ــادة، وكان  ــول القي ــررة ح ــات متك ــي- رصاع ــر الوطن التحري
أبــرز مالمحهــا خــالل العامــن املاضيــن اســتبعاد عبدالعزيــز 
ــم عــار  ــة للحــزب، وتقدي ــة العام ــويل األمان بلخــادم مــن ت
ســعداين -األمــن العــام للحــزب- اســتقالته يف 22 أكتوبــر 
2016، رغــم دوره الجوهــري يف اإلطاحــة مبديــر االســتخبارات 
)دائــرة االســتعالم واألمــن( الفريــق محمــد مديــن املعــروف 
ــاء«  ــع الرؤس ــب بـ«صان ــذي كان يلق ــق« ال ــرال توفي بـ«الج

ــر«. ــه »رب الجزائ ــق علي ــى أطل حت

ونظــرًا إىل أن هنــاك متــدًدا لنفــوذ ســعداين خــالل الفــرة 
ــة، بــدأت أجنحــة نافــذة داخــل الجيــش والرئاســة يف  املاضي
تقليــص هــذا النفــوذ، عــر إقالتــه أو اســتقالته لــدواٍع صحيــة، 
حيــث صــادق أعضــاء اللجنــة املركزيــة بالحــزب عــى تعيــن 
ــاره أكــر أعضــاء  ــة ســعداين، باعتب ــاس لخالف ــد عب جــال ول
املكتــب الســيايس ســنًّا، األمــر الــذي يشــر إىل أن هنــاك 
حــركات تصحيحيــة تجــري داخــل الحــزب الحاكــم يف الجزائــر 

ــوى داخــل  ــات الق ــى توازن ــظ ع ــا يحاف بشــكل مســتمر، مب
مجموعــة ضيقــة هــي املعنيــة بصنــع القــرار يف البــالد.

تحالفات سائلة:
٣- تشــكل تحالفــات حزبيــة مؤسســية جديــدة: تكشــف 
بعــض الكتابــات عــن تحالفــات جديــدة يتــم تدشــينها بشــأن 
مســتقبل أو مصــر الحكــم يف الجزائــر بعــد عــام 2019 حينــا 
ــز بوتفليقــة، حيــث تســعى  ــة الرئيــس عبدالعزي تنتهــي والي
مجموعــة مــن املدنيــن إىل ترشــيح الرئيــس لواليــة خامســة 
ــو  ــذ 7 ماي ــري من ــام الجزائ ــرأي الع ــه مل يتحــدث لل ــم أن رغ
ــوزراء  ــس ال ــة رئي ــم لبوتفليق ــكر الداع ــود املعس 2012. ويق
عبداملالــك ســالل، وأمــن عــام حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي 
الحــايل جــال ولــد عبــاس، ووزيــرة التجــارة ســابًقا عــارة بن 
يونــس. ويف هــذا الســياق، قــال األمــن العــام لجبهــة التحريــر 
يف ترصيحــات لصحيفــة »الحيــاة« يف 5 نوفمــر 2016: »مــن 

يقــف وراء برنامــج بوتفليقــة فهــو معنــا«.

ــم  ــزب الحاك ــابق للح ــام الس ــن الع ــود األم ــن يق يف ح
عــار ســعداين املعســكر الداعــم لنائــب وزيــر الدفــاع 
ورئيــس أركان الجيــش الفريــق قايــد صالــح، رغــم أن ســعداين 
ــا للحــزب الحاكــم يف مؤمتــره العــارش  الــذي انتُخــب أميًنــا عامًّ
يف العــام املــايض أشــار يف وســائل اإلعــالم إىل تأييــده لرشــح 
الرئيــس بوتفليقــة لواليــة خامســة، فيــا بعــث رئيــس األركان 
برســالة تهنئــة لســعداين بعــد توليــه املنصــب يف عــام 2015، 
ــادة األحــزاب السياســية  ــة ق ــه مــع بقي ــذي مل يفعل ــر ال األم
األخــرى، وهــو مــا يعكــس التفاهــم بــن الطرفــن، ويعــر عــن 
رغبــة قايــد صالــح يف الرشــح للرئاســة يف فــرة قادمــة، لكنــه 
يحتــاج إىل دعــم حــزب شــعبي منتــر يف كافــة أنحــاء البــالد، 

ويحظــى بوجــود بــارز يف املجالــس البلديــة والرملــان.

غــر أن هــذا التحالــف )صالــح - ســعداين( أثــار حفيظــة 
القــوى الداعمــة لبقــاء الرئيــس بوتفليقــة لواليــة جديــدة أو 
اختيــار بوتفليقــة خليفــة لــه، وهــو مــا يطلــق عليــه »جاعــة 
الرئيســبفي« التــي يتوافــر لديهــا قناعــة بــأن الشــخص الــذي 
ســيخلف بوتفليقــة ســيختاره هــو بنفســه. ولعــل ذلــك يفــر 
دعــم الحــزب الحاكــم لتحــركات بوتفليقــة، وظهــوره يف 
ــرا الجزائــر« و«القــرص  ــاح بعــض املروعــات مثــل »أوب افتت
ــة  ــع األعظــم« بالضاحي ــدويل للمؤمتــرات« و«ورشــة الجام ال
الرقيــة للعاصمــة، مبــا يوجــه رســالة محــددة وهــي قــدرة 

الرئيــس عــى الحكــم لفــرة مقبلــة.
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ــة يف  ــس بوتفليق ــاء الرئي ــه إلغ ــذا التوج ــن ه ــم م ويعظِّ
مطلــع العــام الجــاري املــادَة الدســتورية التــي كانــت متنــح 
ــاء يف  ــدد البق ــاة، وح ــدى الحي ــح م ــق يف الرش ــس الح الرئي
الحكــم بواليتــن، وبذلــك ســيبدأ حســاب عــدد الواليــات مــن 
الصفــر بالنســبة لــه، عــى نحــو ميكنــه مــن الرشــح لفرتــن 
أخريــن. ويف هــذا الســياق، قــال األمــن العــام الجديــد لحزب 
ــات  ــاس يف ترصيح ــد عب ــال ول ــي ج ــر الوطن ــة التحري جبه
لصحيفــة »الحيــاة« اللندنيــة يف 25 أكتوبــر 2016 أن »الحــزب 
الحاكــم يف الجزائــر ينــوي ترشــيح بوتفليقــة لواليــة خامســة«. 
لكــن هــذا املوقــف قــد ال يعــر عــن توجــه مؤسســة الرئاســة 
ــه كان يرفــض  ــة مــن ترشــيح بوتفليقــة، ال ســيا أن الجزائري
التقــدم للواليــة الرابعــة الحاليــة بعــد إصابتــه مبــرض مفاجئ.

التغول السياسي:
٤- تصاعــد التداخــات بــن املهــام التنفيذيــة واألدوار 
ــا يف تجربــة حــزب نــداء تونــس  الحزبيــة: ويبــدو ذلــك جليً
الــذي أسســه الرئيــس الباجــي قايــد الســبي يف منتصــف عام 
2012، واحتــل املرتبــة األوىل يف االنتخابــات التريعيــة التــي 
ــذ  ــزب من ــهد الح ــث يش ــر 2014، حي ــت يف 26 أكتوب أُجري
ــا بــن كتلتــن، مــع اســتعال كل طــرف  ذلــك الوقــت رصاًع
ــم  ــي ودع ــد خارج ــالم وتأيي ــائل إع ــن وس ــط م أوراق ضغ
ــل  ــث متي ــة واملجتمــع، حي ــذة داخــل الدول مــن أطــراف ناف
ــس،  ــل الرئي ــبي، نج ــد الس ــظ قاي ــم حاف ــا إىل دع إحداه
بينــا تطالــب الثانيــة برئاســة األمــن العــام الســابق للحــزب 

ــة الســبي. ــص نفــوذ عائل محســن مــرزوق وتقلي

ــة  ــة الحكوم ــناد رئاس ــة األوىل يف إس ــت الكتل ــد نجح وق
ليوســف الشــاهد مــع شــغله موقــع رئاســة الحــزب دون إيالء 
اهتــام ملقرحــات واردة مــن الكتلــة األوىل، عــى نحــو جعــل 
حــزب نــداء تونــس أقــرب إىل مــا ميكــن تســميته بـ«الرجــل 
املريــض«، ألنــه يعكــس أزمــة حــزب وأزمــة حكــم يف آن 
واحــد بعــد ســعي قيــادات الحــزب الحتــكار مناصب رئيســية 
بتــويل رئاســة الجمهوريــة »قايــد الســبي«، ورئاســة الرملــان 
ــاهد«،  ــف الش ــة »يوس ــة الحكوم ــارص«، ورئاس ــد الن »محم
دون إدراك لــدرس تجربــة حــزب النهضــة وهــو عــدم قــدرة 
فصيــل ســيايس واحــد عــى تحمــل أعبــاء الحكــم مبفــرده، بــل 
إن البقــاء يف الســلطة قــد يكــون، يف رؤيــة اتجاهــات عديــدة، 
ــه خــرة األحــزاب اإلســالمية  ــا تشــر إلي ــة«، وهــو م »محرق

والحكومــات »امللتحيــة« بعــد الثــورات العربيــة.

ــى  ــس أع ــن مجل ــرزوق إىل تكوي ــن م ــا محس ــد دع فق
للدولــة يضــم الرئاســات الثــالث )الحكومــة، ومجلــس النــواب، 
ــر  ــر أن األخ ــبي، غ ــد الس ــة قاي ــون برئاس ــة(، ويك والرئاس
لتشــكيل حــزب جديــد يحمــل اســم »الوحــدة  يســعى 
ــزب  ــل ح ــقاقات داخ ــات واالنش ــة الخالف ــة« ملواجه الوطني
ــادرة عــى  ــة متاســكة ق ــة، وتشــكيل جبه ــداء مــن ناحي الن
ــول  ــد تح ــة بع ــة النهض ــع حرك ــيايس م ــوازن الس ــان الت ض
حصــة األكريــة لحــزب النهضــة الــذي يســتحوذ عــى 69 
مقعــًدا يف مقابــل 56 مقعــًدا لحــزب نــداء تونــس مــن أصــل 
217 مقعــًدا. وقــد شــهدت األســابيع املاضيــة مشــاورات بــن 
الرئيــس الســبي ورمــوز سياســية يســارية ونقابيــة، مبــا يؤدي 
ــات  ــر الخالف ــداء، بعــد تأث ــا عــن حــزب الن إىل التخــي نهائيًّ
داخــل الحــزب الحاكــم عــى خريطــة الكتــل السياســية داخــل 

ــة. ــن الحــزب والدول ــان، والتداخــل ب الرمل

غنيمة انتخابية:
٥- رصاع املواقــع بــن أطــراف االئتافــات الحزبيــة: وهــو 
ــات  ــزة يف االنتخاب ــية الفائ ــزاب السياس ــه األح ــه إلي ــا تتج م
ــن  ــادس ع ــد الس ــك محم ــر املل ــد ع ــة، وق ــة املغربي الرملاني
ذلــك يف خطابــه الــذي ألقــاه بالعاصمــة الســنغالية دكار، يف 6 
نوفمــر 2016، مبناســبة الذكــرى 41 النطالق املســرة الخرضاء، 
واســرجاع الصحــراء مــن االســتعار اإلســباين، عــن ذلــك بقوله: 
ــر أن  ــئولة. غ ــادة ومس ــة ج ــاج إىل حكوم ــرب يحت »إن املغ
الحكومــة املقبلــة ال ينبغــي أن تكــون مســألة حســابية، تتعلق 
ــة،  ــة عددي ــن أغلبي ــات أحــزاب سياســية، وتكوي بإرضــاء رغب
وكأن األمــر يتعلــق بتقســيم غنيمــة انتخابيــة«. وأضــاف: 
»الحكومــة هــي هيكلــة فعالــة ومنســجمة، تتــالءم مــع 
ــة باختصاصــات  الرنامــج واألســبقيات. وهــي كفــاءات مؤهل
الحكومــة  تشــكيل  عــى  وســأحرص  مضبوطــة.  قطاعيــة 
ــا لهــذه املعايــر، ووفــق منهجيــة صارمــة، ولــن  املقبلــة، طبًق

ــا«. ــٍة للخــروج عنه أتســامح مــع أي محاول

ــم  ــزب الحاك ــل الح ــة داخ ــات أجنح ــد رصاع ــا تتصاع ك
يف موريتانيــا بــن رئيــس الحــزب محمــد ولــد محــم ورئيــس 
مجلــس الشــيوخ محســن ولــد الحــاج، ال ســيا بعــد معارضــة 
ــاء  ــه إللغ ــع تنظيم ــتفتاء املزم ــيوخ لالس ــس الش ــاء مجل أعض
غرفــة مجلــس الشــيوخ، بعــد إعــالن الرئيــس املوريتــاين محمد 
ولــد عبــد العزيــز إلغــاء املجلــس دون التشــاور مــع أعضائــه، 
نظــرًا لتكلفتــه املاليــة، وعرقلتــه التريــع، واالســتعاضة عنــه 

مشكالت »أحزاب السلطة« في الشرق األوسط
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ــالت  ــا يف تفاع ــرز جليًّ ــا ب ــو م ــة، وه ــة محلي ــس جهوي مبجال

يونيــو 2016، عــى نحــو يكشــف هشاشــة االئتــالف الحاكــم، 

ــس الشــيوخ لحــل هــذه  ــد اشــراط أعضــاء مجل ال ســيا بع

األزمــة إقالــة رئيــس الحــزب الحاكــم، وعــزل 14 وزيــرًا قــادوا 

الحملــة األخــرة ضــد املجلــس، وتهديــد بعضهــم برفــع دعــوى 

قضائيــة ضــد أعضــاء الحكومــة بتهمــة التشــهر باملجلــس يف 

حــال عــدم التوصــل لتســوية لألزمــة.

تشكيالت هجينة:
ــة:  ــات الحاكم ــن االئتاف ــري ب ــس الفك ــاب التجان ٦- غي

وينطبــق ذلــك عــى االئتــالف الرباعــي التونــي بــن حــزب 

الحــر وآفــاق  الوطنــي  والنهضــة واالتحــاد  تونــس  نــداء 

تونــس، إذ إن التحالــف بــن حــزب نــداء تونــس مــع نقابيــن 

الدســتوري  التجمــع  ويســارين ورمــوز ســابقة يف حــزب 

الدميقراطــي الحاكــم يف عهــد الرئيــس األســبق زيــن العابديــن 

بــن عــي يُعــرِّ عــن تحالــف انتخــايب غــر متجانــس للحــد مــن 

هيمنــة النهضــة عــى مفاصــل الدولــة أكــر مــن كونــه يتمتــع 

مبرجعيــة فكريــة وبرنامــج اقتصــادي واجتاعــي وثقــايف، يعــر 

ــة  ــيا املحافظ ــزب، ال س ــة الح ــن هوي ــر ع ــل األخ يف الحاص

عــى طبيعــة الدولــة املدنيــة، ومقاومــة اإلرهــاب التكفــري، 

وإعــادة الهيبــة للدولــة التونســية التــي ظلــت مفقــودة خــالل 

فــرة حكــم الرويــكا.

ــا أيًضــا يف االئتــالف الحاكــم الــذي يتــم  ويظهــر هــذا جليًّ

ــر  ــة يف 7 أكتوب ــة املغربي ــات الرملاني ــد االنتخاب ــكيله بع تش

2016، إذ ال ميكــن لحــزب واحــد الفــوز بأغلبيــة مطلقــة، وفق 

ــول  ــع للدخ ــو يدف ــى نح ــة«، ع ــاركة ال املغالب ــق »املش منط

يف مفاوضــات لتشــكيل حكومــة ائتالفيــة مــن ثالثــة أحــزاب 

أخــرى، ال ســيا يف ظــل صعوبــات ســابقة.

فقــد كان حــزب العدالــة والتنميــة يقــود ائتالفًــا حكوميًّــا 

ــة  ــات نوفمــر 2011 مــع ثالث ــا بعــد انتخاب ــة م خــالل مرحل

ــدم واالشــراكية  ــر إســالمية هــي االســتقالل والتق أحــزاب غ

والحركــة الشــعبية، إال أن االســتقالل انســحب مــن التشــكيل 

ــع األحــرار، وهــي  ــه حــزب تجم ــدال من ــي لينضــم ب الحكوم

ــو  ــى نح ــيًّا، ع ــا وسياس ــة فكريًّ ــر متآلف ــة غ ــات حزبي كيان

يتوقــع تكــراره يف التحالــف املقبــل. وكذلــك الحــال بالنســبة 

للتفاهــات الجاريــة بــن املعارضــة وحــزب املؤمتــر الوطنــي 

ــودان. يف الس

اجتثاث حزبي:
ــة: وهــو  ــارص املناوئ ــن العن ــة م ــة الحزبي ــر البني ٧- تطه
ــد  ــا بع ــة يف تركي ــة والتنمي ــة حــزب العدال ــا تعكســه تجرب م
ــري  ــث يُج ــو 2016، حي ــف يولي ــل يف منتص ــالب الفاش االنق
قــادة الحــزب عمليــة تطهــر داخليــة الجتثــاث األعضــاء الذيــن 
ــن  ــه جول ــح الل ــة فت ــم بجاع ــول صلته ــبهات ح ــد ش توج
التــي تتهمهــا الحكومــة الركيــة بــإدارة »دولــة موازيــة داخــل 
الدولــة« وصنفتهــا »منظمــة إرهابيــة«، األمــر الــذي أوضحــه 
ــطس 2016  ــي يف 5 أغس ــايت يازج ــزب حي ــس الح ــب رئي نائ
بقولــه أن »هنــاك أمــرًا بتطهــر فــوري للتنظيــم الحــزيب«، وفًقا 

ــة. ــة »األناضــول« الركي لوكال

ــزب  ــاث الح ــر أو اجتث ــة حظ ــدف الحكوم ــون ه ــد يك وق
ــا بحظــر  ــي قانونً ــواب العراق ــس الن ــث أصــدر مجل ــه، حي ذات
حــزب البعــث مــن أي عمل ســيايس يف البــالد، ومنــع وصوله إىل 
الســلطة أو املشــاركة يف الحياة السياســية أو التعددية الحزبية، 
وتضمــن التريــع الجديــد فــرض عقوبــات عــى مؤيديــه ومــن 
يــروج لــه، عــى الرغــم مــن أن هــذا القانــون يتعــارض مــع بنود 
الدســتور العراقــي التــي تنــص عــى حريــة الفكر الســيايس، كا 
يتعــارض مــع أحــكام القانــون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة 

التــي تعطــي األحقيــة يف الــرأي والتوجــه الســيايس.

ــا يتمثــل  وهنــا، تجــدر اإلشــارة إىل أن مثــة تناقًضــا جوهريًّ
يف أن النخبــة العراقيــة الحاكمــة تُقــي حــزب البعــث يف 
بالدهــا، وتتحالــف مــع نظــره يف ســوريا، وهــو مــا يُعــر عــن 
التوجــه اإلقصــايئ الطائفــي لألحــزاب العراقيــة الحاكمــة، والتي 
ينحــرص كل همهــا يف حصــار التوجهــات الداخليــة املناوئــة لها، 
والحــرص عــى الدعــم املتواصــل لسياســة طهــران بالســيطرة 
ــيا  ــة، ال س ــم العربي ــض العواص ــرار يف بع ــل الق ــى مفاص ع

بعــد الغــزو األمريــي للعــراق يف مــارس 2003.

طعن الشرعية:
وتبــدو  املجتمعــي:  التمثيــل  التشــكيك يف رشعيــة   -٨
تجربــة حــزب البعــث العــريب االشــرايك يف ســوريا مثــاال عــى 
ذلــك، حيــث حصــل الحــزب واألحــزاب املتحالفــة معــه عــى 
ــة  ــات التريعي ــعب يف االنتخاب ــس الش ــد مجل ــة مقاع غالبي
ــة لســيطرة نظــام األســد،  ــت يف املناطــق الخاضع ــي أجري الت
ــل  ــة يف الداخ ــه املعارض ــا رفضت ــو م ــل 2016، وه يف 13 إبري
والخــارج، ونــددت بــه الــدول الغربيــة مثــل فرنســا، ألنهــا -أي 
ــة انتخابيــة فعليــة، وتحــت  االنتخابــات- أُجريــت »دون حمل
إرشاف نظــام قمعــي، ودون مراقبــة دوليــة«، وذلــك وفــق مــا 
رصح بــه املتحــدث باســم الخارجيــة الفرنســية رومــان نــادال.
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ممارسات متناقضة:
ــادة:  ــات الح ــة يف األزم ــادات الحزبي ــف أداء القي ٩- ضع
ــث  ــزب البع ــة لح ــادة القومي ــى أداء القي ــك ع ــق ذل وينطب
العــريب االشــرايك يف ســوريا، التــي تــم حلهــا يف 21 ينايــر 2016، 
ــن  ــة م ــادة القومي ــكات القي ــع ممتل ــادرة جمي ــت مص إذ مت
العقــارات والســيارات واملكاتــب، ال ســيا بعــد ضعــف نشــاط 
ــا عــن أداء دورهــا يف ســاحة العمــل الحــزيب  ــادة، وغيابه القي
لســنوات طويلــة، وخاصــة بعــد ثــورة مــارس 2011 التــي 
تحولــت إىل رصاع مســلح بــن نظــام األســد وقــوى املعارضــة 

ــة. ــات اإلرهابي ــلحة والتنظي املس

ــرار  ــذا الق ــر له ــببًا آخ ــاك س ــإن هن ــك، ف ــن ذل ــال ع فض
الداعــي لحــل القيــادة القوميــة للحــزب يتعلــق بتنفيــذ 
ــر  ــذي يحظ ــية ال ــزاب السياس ــيس األح ــون تأس ــون قان مضم
عــى األحــزاب املؤسســة يف ســوريا افتتــاح فــروع خارجيــة لهــا. 
ــة عــن  ــادة القومي ــد عــر توجــه نظــام األســد بإلغــاء القي وق
انتهــاء الوظيفــة املفرضــة لهــا، والتــي مل يعــد لهــا مــرر بتوفــر 
غطــاء أيديولوجــي لتدخــالت ســوريا األســد )األب واالبــن( يف 
الشــئون اللبنانيــة واألردنيــة والفلســطينية. كــا أن شــعاراتها 
مثــل »الشــعب طريقنــا إىل الوحــدة العربيــة«، و«أمــة عربيــة 

ــدة« مل يعــد لهــا ســند حقيقــي. خال

خالفات هيكلية:
١٠- التحالــف مــع امليلشــيات املســلحة: عــى نحــو مــا تعــر 
عنــه حالــة حــزب املؤمتــر الشــعبي برئاســة الرئيــس الســابق عي 
عبداللــه صالــح الــذي تحالــف مــع جاعــة الحوثيــن يف ســياق 
ــة  ــركات الثوري ــن الح ــأر م ــلطة، والث ــودة إىل الس ــط للع مخط
الشــبابية التــي قامــت بالثــورة عــى حكمــه يف عــام 2011، 
ــا للمبــادرة الخليجيــة، إال  مبــا أدى إىل خروجــه مــن الحكــم وفًق
أن الخالفــات القامئــة بــن الطرفــن ال تبــدو هامشــية وال ميكــن 

تســويتها بســهولة، ال ســيا يف ظــل تعقــد الــرصاع يف اليمــن.

وخالصــة القــول، تعــر الخالفــات واألزمــات واالنشــقاقات 
داخــل أحــزاب الســلطة، أو ائتالفــات الحكــم ســواء يف الســلطة 
التنفيذيــة أو عــى األقــل يف املؤسســات النيابيــة يف دول الرق 
األوســط؛ عــن لوبيــات ومراكــز ضغــط تعكــس رصاعــات 
املصالــح أكــر منهــا مراعــاة مصائــر األوطــان، وتصبــح أزمــات 
تلــك األحــزاب ال تنتهــي، وهــو مــا يؤثــر عــى اســتقرار النظــم 
السياســية التــي يُفــرض أن يكــون تركيزهــا منصبًّــا عــى 

رشعيــة اإلنجــاز ال غريــزة البقــاء.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــالت   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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