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 مقدمة

 من ستبأق أن لي اسةةةةمحوا. ليبرالية ةديموقراطي أي في أسةةةاسةةةي عنصةةةر هو البرلمان في المعارضةةةة حزب وجود إن     
 ."الحكومة من هي ما بقدر المعارضة أيديولوجية هي ةديموقراطيال" أن رائع بشكلو  قال الذي سابيرو إيان

 لثانيا والدور. الحاكم للحزب محتمل كبديل وظيفي األولالدور . أدوار ثالثة لمعارضةةةةةةةةةةةإن  ل إيان، ما قالهل وفقا  
 نقاش دوجو  ضةةةمان هو للمعارضةةةة الثالث والدور. ديموقراطيال السةةةياسةةةي النظام على الشةةةرعية إضةةةفا  هو للمعارضةةةة
 قوية قا عال إدارة من الناس تمكين هي ةديموقراطيلل المركزية المهمة أن حيث ،يبدو األمر منطقيا  . صةةحي سةةياسةةي

 في اما  ه دورا   تلعب أن يمكنها التي هي والمعارضةةة. مصةةال  مجموعة أو معين طرف أي هيمنة من التقليل أجل من
 .التوازن تحقيق

 من كثرأ أو واحد و األغلبية بين تمييز دائما و الرأي، في خالفا  دائما هناك سةةةةةةةيكون ،ديموقراطي مجتمع في
جعلها و  اهالتحاور فيو  االختالفا  هذه مناقشةةةةةةةةةة يمكن حيث تمثيلية، جمعية هو والبرلمان. المعارضةةةةةةةةةة األقليا 
 يجعل ا القرار  ههذ لمث بفحص وتدقيق األقليةتقوم بأن  توقعالو  القرارا  باتخاذ األغلبيةآليا  تخويل  إن. منطقية
 .أمنا   أكثر المجتمع

 في ارضةةةةالمع مهمة تتمثل. القرارا  اتخاذ صةةةالحية تملك ال عامة كقاعدة ةواألقلي   ة،أقلي   المعارضةةةة تكون ما عادة
 عامة مناقشةةة في عوالشةةرو  البرلمانية، القرارا  اتخاذ عملية وتحسةةين الناخبين، مصةةال  وتعزيز سةةياسةةية، بدائل تقديم
 اإلشرافو  الرقابة ذلك من واألهم األوسع، العام االهتمام ذا  المصلحة أو الوطنية المصلحة تهم التي القضايا بشأن
 .السياسية العملية في والشفافية والمسا لة الشرعية وتعزيز الحكومة وظيفة على

 بهذه عليا  ف القيام للمعارضةةةةةفيه  يسةةةةةم الذي  مدىال من خالل البرلمانية ةديموقراطيال نضةةةة درجة  إلى النظر يمكن
 المةع سةةةةةيكون ذلك فإن منها، بأي   الوفا  يتم لم إذا. الدور هذاتمكينها من القيام ب في المعارضةةةةةةمدى  أو المهام
 .وظيفيا   مختلة ةديموقراطي وجود على

 نيبال جمهورية قويةلت ضةةرورية باعتبارها الدسةةتوري، للنظام موالية وفعالة، مسةةتقلة معارضةةةوجود  الجديد الدسةةتور يؤيد
 .عليها والحفاظ االتحادية ةديموقراطيال

 ، أسةةةةيسةةةةيةالت للجمعية األخيرة االنتخابا  لغرض االنتخابا  لجنة في مدرجا   سةةةةياسةةةةيا   حزبا   211 نيبال في يوجد
 النيبالي، الكونغرس - نيبال في رئيسية سةياسية أحزاب أربعة وهناك. التشةريعي البرلمان في فقط حزبا   11 هناك لكن  

 راسةةةةةةتريا زبوح ،(الماوي) النيبالي الشةةةةةةيوعي والحزب ،(اللينيني - الماركسةةةةةةي الموحد) النيبالي الشةةةةةةيوعي والحزب
 دورا   رئيسةةةةةال األربعة األحزاب هذه وتلعب(. لها مقرا   تيراي من تتخذ التي الخمسةةةةة ماديسةةةةي أحزاب توحيد) جاناتا
 .المعارضة وفي الحكومة في رئيسيا  
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 حزب دكونه ال يوج روتيني، بشةةكل والمعارضةةة الحكومة دور تلعب ذه األحزاب قده جميع أن لالهتمام المثير ومن
 .البرلمان في مريحة أغلبية يحقق واحد
 البرلمان في المعارضة دور

 ذلك، ومع ،2691 عام في معلن ديموقراطي دسةةةتور أول بعد نيبال في السةةةياسةةةية األحزاب بدور أوال االعتراف تم  
 .سليم كلبش استكشافها يتم أن دون المعارض حزبال فكرة ودفنت طويلة لفترة تستمر لم قراطيةو الديم فإن

 والملكية التعددية ةديموقراطيال - الحكومة دعائم من نظامين اعتمدنا ،2661 عام في األولى الشةةةةةةعب حركة بعد
 عام في ا انتخاب أجريت السةةةةياسةةةةي، التنظيم هذا ظل وفي. الحديثة ةديموقراطيال مكونا  جميع مع - الدسةةةةتورية
النيبالي  الشةةةةةةيوعي الحزب مقاعد، 221 على ليالنيبا المؤتمر حزب وحصةةةةةةةل. الجديد البرلمان النتخاب 2662

 المتحد الوطني والحزب مقاعد، 3/  تشةةةاند/  يالوطن يقراطو الديم والحزب ،مقعدا   96 الموح د الماركسةةةي اللينيني
 الشةةةةةةةيوعي والحزب مقاعد، 9 نافااهسةةةةةةةادب نيبال وحزب مقاعد، 6 المتحدة الشةةةةةةةعبية والجبهة واحد، مقعد( ثابا)

 .البرلمان في ينمقعدالنيباليين  الفالحينو  العمال حزبو  ،ينمقعد( ديموقراطية) يقراطو الديم

 فإن   ذلك، ومع. 2662 عام في حكومة لوشةةةةةةةةةةةةةك   البرلمان في مريحة أغلبية حقق قد النيبالي الكونغرس كان
 كويراال براسةةةاد يجاجير  دالسةةةي   الوزرا  رئيس. المعارضةةةة دور تتجاهلقد  البرلمان، في األغلبيةب تتمتع التي الحكومة،
ي اللينيني الماركسةةةةةة النيبالي الشةةةةةةيوعي الحزب الرئيسةةةةةي المعارض ذلك في بمافقط  المعارضةةةةةةة األحزاب لم يسةةةةةتبعد
 ههذ مثل يف البرلمان أعضا لدور  تهميش وسط الوطنية المصلحة ذا  القضايا اتخذ قرارا  بخصةو  بل ،الموح د
 .البرلمانية ةاطيديموقر ال في واألقلية األغلبية دور مفهوم يتجاوز واألقلية األغلبية بين خطا   هذا رسم وقد. ا القرار 

 المرحلة في ضا  أي ذلك اتض  وقد. مسؤولة غير معارضة إلى يؤدي ما غالبا   األغلبية طغيان أن  مفاده  شعبي قول هناك
 ألولىا االنتخابا  بعد الجديدة الحكومة فقد واجهت هذا، وبسةةةةةةةةةةةةبب. نيبالالديموقراطي في  العمل من األولية
 يالت المعارضةةةةة حركة تسةةةةتخدم ولم. الرئيسةةةةي المعارضةةةةة حزب من مسةةةةبوقة غير معارضةةةةة ،2662 عام في للبرلمان
 في تهمها التي ضةةةةةاياالق جميع لطرح البرلمانية امتيازاتهاالماركسةةةةةي اللينيني الموح د  النيبالي الشةةةةةيوعي الحزب قادتها

 لمدنيةا الخدمة موظفو قام لذلك، ونتيجة. األغلبية بحكومة لإلطاحة الشةةةةةةةةةقيقة منظماتها حشةةةةةةةةةد  بل البرلمان،
 كل مستمرة را مظاه تنظيم في شةرعوا ثم. وظيفيال هموأمن عملهم ظروف بتحسةين مطالبين شةهرين لمدة باإلضةراب

 إضةةافية ةبرلماني قوة وخلق البرلماني النشةا  إضةةعاف إلى المطاف نهاية في ذلك أدى وقد. المشةاكل ةقملمفا - يوم
 .ذاته البرلمانية ةديموقراطيال مفهوم تشو ه إلى تؤدي

 لحوارا خالل من المشةةةكلة حل وحاولالماركسةةةي اللينيني الموح د  النيبالي الشةةةيوعي الحزب بإقناع الكونغرس قام لو
 .بعيد حد إلى ذهبت قد لما كانت األمور والمناقشة، البرلماني
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 ومناقشةةةا  حوارا  إجرا  في فشةةةل قد ،2661 عام دسةةةتور إطار في سةةةيما وال نيبال، في البرلماني العمل أن يبدو
 لتيا" الشةةةةعوب حرب" إعالن على الماوي الفصةةةةيل ذلك عشةةةةج   وقد. للمشةةةةاكل مرضةةةةية حلول وإيجاد البرلمان في

 قبل من رضةةةالمعا احترام وعدم البرلمان في القضةةية مناقشةةة في الفشةةل إن. وحشةةية" أهلية حرب" إلى الحقا   تحولت
 عام سةةالمال اتفاق فإن   ذلك، ومع. مواطنيه ضةةد   الحرب يشةةن الذي الماويالفصةةيل  عن األول المسةةؤول هو األغلبية
لبريطاني ا سةةةتمنسةةةتريو  نموذج كما في اآلن، الدسةةةتور وأعلن الملكي، النظام إلغا  تم   األهلية، الحرب أنهى 1119
 .والمؤسسا  الدولة هيكل في التغييرا  من جدا   قليل عدد معالديموقراطية  للحكومة

 1119 لعام املالشةة السةةالم اتفاق توقيع بعد حتى والمعارضةةة الحكومة بين البرلمان في التعاون عدم حالة  اسةةتمر  
 لم ولكنه التأسيسية الجمعية في أكبر مكانة على الماوي الحزب وحصل. 1112 عام في تالمؤق   الدسةتور واعتماد
 لشةةةةةةةيوعيا أصةةةةةةةب  الحزب و حزب أكبر ثاني النيبالي الكونغرس كان. حكومة لتشةةةةةةةكيل المريحة األغلبيةب يحظى
 .ةالثالث في المرتبة الماركسي اللينيني الموح د النيبالي

 الرئيسةةةةية ةالسةةةياسةةةةي األحزاب ركز  جديد، دسةةةتور صةةةياغة كانت التأسةةةيسةةةةية للجمعية الرئيسةةةية المهمة أن   حين في
 .الدستور صياغة دون التأسيسية الجمعية حل   إلى أدى مما الحكومة، تشكيل على الثالثة

 حصةةةةد احدو  حزب أكبر النيبالي الكونغرس وأصةةةةب  الثانية التأسةةةةيسةةةةية الجمعية انتخابا  عقد  ،1123 عام في
ه حصول خالل من البرلمان في ثالثة قوة الماوي وأصةب  مقعدا   221 الحزب الشةيوعي الموح د دوحصة ،مقعدا   269
 .الدستورية الجمعية في عضوا   912 همجموع مما مقعدا   01 على

 األحزاب وأظهر  .البرلمان في السةةةةةياسةةةةةية القوة توازنبشةةةةةكل كبير من  ةالثاني التأسةةةةةيسةةةةةية الجمعية انتخابا  ر غي  
 ،ةالسةةابق ةالتأسةةيسةةي الجمعية نع األذى الناجم تعلم - سةةوا  حد على والمعارضةةة الحكومة في - الرئيسةةية السةةياسةةية
 إن  كل منف السةةةةةةةياسةةةةةةةية، والفلسةةةةةةةفة األيديولوجية في االختالفا  من الرغم على. الدسةةةةةةةتور بصةةةةةةةياغة التزامهامبدية 

 ارةإشةةةةة يعطي مما. الجديد الدسةةةةةتور اعتماد في قدما   للمضةةةةةي   ا  اسةةةةةتعداد أظهر قد  والمعارضةةةةةة، الحاكمة األحزاب
 .البرلماني والعمل نيبال ةديموقراطيعن  إيجابية

 

 الجمعية تحويل تم   الدستور، اعتماد بعدو . 1121 سةبتمبرايلول/  في الجديد الدسةتور التأسةيسةية الجمعية اعتمد 
 إصةةدارإن  . 1120 برايرفشةةبا  /  في المقبلة االنتخابا  إجرا  يتم حتى البرلمان - التشةةريعية الهيئة إلى التأسةةيسةةية
 على يتاالمؤسةةةةةةسةةةةةة الطابع إضةةةةةةفا  أن بيد. ةديموقراطيال إلى نيبال رحلة في األمام إلى خطوة هو الجديد الدسةةةةةةتور

 .معالجة دون يزال ال البرلمانية ةديموقراطيال
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 قابة علىوالر  لإلشةةراف معارضةةة وجودب قرار التخاذ األغلبية سةةلطة هو ديموقراطيال النظام جمالفإن   أعاله ذكر كما
 تت بعلم  ألحيانا من كثير في ،تقريبا   نيبال في المعارضةةةةةة دور تلعب التي األطراف جميعفإن   ذلك، مع القرار، هذا

 .الشعب أمام مسؤولة الحكومة يجعل أن شأنه من توازناألساس في التدقيق واعتماد نه  م

 لعامةا القضةةةةةةايا تناقشو  صةةةةةةغيرة مصةةةةةةلحة في متشةةةةةةابكة البرلمان في السةةةةةةياسةةةةةةية األحزاب جميع أن هو شةةةةةةهدناه ما
 المعارضةةةةة هاتجا أصةةةب  لقد. المجتمع لتحو   على تسةةةةاعد قد التي ةالسةةةةياسةةة مسةةةتوى علىبكل جد ي  واالقتصةةةادية

 من أكبر حةريشةة مشةةاكل لمعالجة مناسةةبا   يكون ربما جديد برنام  حتى الحكومة، تكشةةفه ما كل لمعارضةة الرئيسةية
 ما غالبا   مفإنه البرلمان، في عام اهتمام ذا  قضةةةةايا يثيرون يزالون ال المعارضةةةة أعضةةةةا  بعض أن حين في. السةةةكان

 اقتراح ذلك مثالو . والمعارضة الحكم بين األعلى السةياسةي المسةتوى على التفاوض بسةبب القضةايا تركوا أنهم جدواي
 .القوانين من بعدد المتعلق التعديل

 الجديد الدستور ظل في المعارضة دور

 قائد راكاشةةةةة خالل من المشةةةةةروعة والمعارضةةةةةة ةديموقراطيال األغلبية حكم بين سةةةةةليما   توازنا الجديد الدسةةةةةتور يخلق
 رئيس ينتعي عن األول المسةةةةةؤول يعد   الذي الدسةةةةةتوري المجلس مثل الرئيسةةةةةية ا القرار  اتخاذ عملية في المعارضةةةةةة

 مؤسةةةةةةسةةةةةةا وال الدسةةةةةةتورية الهيئا من  وغيرها اإلنسةةةةةةان لحقوق الوطنية واللجنة االنتخابا  ولجنة المحكمة العليا،
 .اآلرا  توافق علىبنا    عادة ا القرار  ههذ تخذ  ت   و. الوطنية

 على الدسةةةتور من( ج( )1) 22 المادة وتنص. البرلمان في المعارضةةةة ودور السةةةياسةةةي الحزب أهمية الدسةةةتور يدرك
 مجموعة على الدستور من 121 و 122 و 121 و 196 المادة وتنص ،سةياسي حزب تشةكيل في المواطن حق  
 األسةةةاسةةةي النظام وافقيت بأن الدسةةةتور يقضةةةي كما. ودوره وتفعيله السةةةياسةةةي الحزب بتسةةةجيل المتعلقة الترتيبا  من

 في جنسةةيا لل العادل التمثيل يضةةمن وأن ةديموقراطيلل األسةةاسةةية القيم مع واإلجرا ا  والقواعد السةةياسةةية لألحزاب
 .الحزبية الهياكل

 حزب دور لتحديدا وجه على يتناول ال البرلمان - التشةةريعية للسةةلطة الداخلي النظام ذلك في بما وغيره الدسةةتورإن  
 تحركإن  ل الدورة، خالل مهم عام موضةةةوع أي حول أسةةةئلة طرحب عضةةةو ألي القواعد تسةةةم  ذلك، ومع المعارضةةةة،
 مسةةةةةةةألة ةأي   بشةةةةةةةأن المعني الوزير انتباه من لفت البرلمان عضةةةةةةةو األحكام تمك ن. كبيرة أهمية البرلمان فيالجمهور 

 إلى األحكام هذه وتهدف. يوما   21 غضةون في السةؤال على الرد   المعني الوزير على ويتعين عامة، أهمية ذا  ةملح  
 .ا بن   بدور للقيام المعارضة واألحزاب لألعضا  الفرصة إتاحة
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 أمثلة هناكو . عديدة مناسبا  في قتال ساحة إلى لتحو   برلماننافإن   آسةيا، جنوباألخرى من  دول في شةهدنا وكما
 وظيفيا   معطلة تصب  ما غالبا   البرلمان - التشريعية السةلطة. نيبال في المعارضةة حزبالبلد من قبل  عرقلة على عديدة
 .الحاسمة القضايا حول النقاش يعيق مما المعارضة، أحزاب قبل من عرقلةال بسبب ذلك نحو أو شهر لمدة
 ةالسةةةةلط( الماوي) األسةةةةترالي الشةةةةيوعي الحزب يقودها التي المعارضةةةةة أحزاب عرقلت ،1122 يونيو/  حزيران وفي

 الرفيعة السةةةةياسةةةةية ةاللجن تشةةةةكيل ذلك في بما السةةةةابق، االتفاق بتنفيذ مطالبة السةةةةادسةةةةة للمرة البرلمان - التشةةةةريعية
 .المستوى

 مجلس في إجرا ا  "مادس" المربكة المبنية على نه  األحزاب عومشةةر   عرقل ،1121 نوفمبر/  الثاني تشةةرين وفي
 لىإ تلجأ كانت والتي "مادس" القائمة على أسةةةةةاس األحزاب أن   كما. مخاوفهم بمعالجة الحكومة مطالبين النواب

 البرلمان في ااحتجاجه أن   مبي نة البرلمانقد عرقلت  العابر، المرور وتعيق والهند، نيبال بين الحدود على الحصةةةةةةةةار
  .الشوارع في تحريضها لسيكم  

 بتوفير ةالحكوم مطالبا   البرلمان اجتماع المعارض الرئيسةةي النيبالي المؤتمر حزب عارض ،1129 يونيوحزيران /  في
 .منازلهم بنا  إلعادة الزلزال لضحايا اإلغاثة

 انالبرلم إجرا ا  د،الموح   النيبالي الشةةةةةةةيوعي الحزب الرئيسةةةةةةةي، المعارضةةةةةةةة حزب عرقل ،1122 مايو/  أيار وفي
 ضةةةةةد االتهام اقتراح وسةةةةةحب تاراي مقاطعا  في محلي مسةةةةةتوى 11 بإضةةةةةافة قرارهاعن  تراجعالب الحكومة ا  مطالب
 .كاركي سوشيال المحكمة رئيس

 وحل   طرح بطريقة تتعلق هنا الرئيسةةةةةةةةةةية المسةةةةةةةةةةائل فإن أحد، يختلف معها لناإلعاقة التي  خطة عمل إلى وبالنظر
 .القضايا

 الحزب كان وا س هأن   إلى تشير النيبالية التجربة فإن ذلك، ومع لهم، صو  ال من صو  عن رتعب   أن المعارضةة على
عمال جداول أ فقط تحمل هيو . تقوية النفوذ بشةةةةةةأن أقل  من اهتمامها الناسب امهاماهت فإن المعارضةةةةةةة، أو الحاكم
 .السلطة على الحصول في اتساعده

 لهنديةا التجربة إن. أسةةةةةةوأ إلى سةةةةةةيئة من نيبال حالة جعل عن أيضةةةةةةا   مسةةةةةةؤول آسةةةةةةيا جنوب فيالبرلماني  إن  العمل
 النظام تعزيز في تفكيرلل المناسب الوقت هو هذا فإن وبالتالي،. لنا تماما   مشابهة والسريالنكية والبنغالية والباكسةتانية
 .وحدها نيبال في همن أكثرككل  آسيا جنوب في البرلماني

 
 
 

 خاتمة



 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 نيتكو  ". البرلمان لتشةةةةةك   التي هي األغلبية ليسةةةةةتف ذلك، مع ر،تقر   األغلبية" أن مبدأ إلى البرلماني نظامنا يسةةةةةتند
 أو األغلبية في كانوا سةةةةةةوا  اإلجرا ا ، في المشةةةةةةاركة جميعا   لهم ويحق الممثلين، جميع من كمؤسةةةةةةسةةةةةةة البرلمان
 .المعارضة ودور رلمانالب أهمية بعد تدرك لم النيبالية السياسية األحزاب بأن تخبرنا تجربتنا فإن ذلك، ومع. باألقلية

 ارضةةةالمع صةةو  تجاهل أن كما. والضةةعيفة والمهمشةةة لها صةةو  ال التي الجماعة صةةو  المعارضةةة تحمل ما غالبا  
 النزاع مثل وضةةةعا   يخلق أن يمكن األقلية إلى االسةةةةتماع عدم أن وتعلمنا خبرتنا أن كما. األقلية صةةةةو  تجاهلعني ي

 قد كنال جانامورتشةةةةا، سةةةةاموكتا من طلب نقطة 21 ناحضةةةةر  قد اكن   لو. تطاق ال التكلفة حيث ، المسةةةةل الداخلي 
 .بعد ذلك ندرك لم نافإن   ذلك، ومع. المواطنين من العديدحياة  نانقذأ

 

 


