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 :األهداف وموجبات النضال من أجل تحقٌقها: مقدمة

 ، تمخضت2003فً عام  حصٌلة التجربة السٌاسٌة المّرة لما بعد سقوط النظام اإلستبدادي السابق وءضفً 

مجموعة من األهداف الوطنٌة تقوم فً أساسها  على محاولة الخالص من المآزق الكارثٌة والتدمٌرٌة 

قامت الوالٌات المتحدة  وإذ .ًر والتفتٌتالمدم  والحارق  هاى أتونفراق والشعب العراقً الع ُزج  التً 

بؤن أهمها،  الحقا أتضح)األمرٌكٌة بتحشٌد حلفاء لها، وفً مقدمتهم المملكة المتحدة، وتحت ذرابع متعددة، 

بغزو العراق  ، قامت(كإمتالك العراق إلسلحة دمار شامل، كان قناعا واهٌا ال اساس له من الصحة

لألمن والسلم  خطٌر من تهدٌد ،فً منظورها  ،وما مثلته دٌكتاتورٌة فردٌة طاغٌةمن  ،لتخلٌصه، كما إدعت

 11وذلك كجزء من إستراتٌجٌة علٌا، تبنّتها بعد أحداث ، االعالمٌٌن، وإلحالل نظام دٌمقراطً مسالم محله

أو  من أجل وقف فة فً نٌوٌورك وواشنطن،التً نفذتها عصابب بن الدن المتطر 2001اٌلول فً عام 

 ،بؤن لصدام ،زورا ٌرّوجون،  الذي كان المحافظون الجدد)، جتثاث اإلرهاب اإلسالموي الدولً المتطرفإ

اإلقلٌمً واألمن  اإلستقرار تحقٌق فً سٌساهم، فً منظورها أٌضا، وبما ،(صلة به ،دكتاتور العراق

تعاون مع بعض قوى المعارضة العراقٌة القابعة فً الخارج، وبالوتحت ستار هذه الذرابع . العالمً

ال من قبل بعض الدول المستضٌفة له، وخصوصا منها الدول الخابفة من ضنا وُمموّ وبعضها كان ُمحت  )

من إحتمال قٌام نظام دٌمقراطً بالفعل فً العراق، مما وتمركز القوات األمرٌكٌة على مقربة من حدودها،  

وإذ  .2003م نٌسان من عا 9فً  تم غزو العراق، (ها اإلستبدادٌة والوراثٌةتنظمأد إستمرار قد ٌإثر أو ٌهد

، لكنها فً الحقٌقة لم الوالٌات المتحدة ٌقر الوطنٌون العراقٌون بدكتاتورٌة ودموٌة نظام صدام الذي أسقطته

تها من مإسسات وجٌش بإلغاء الدولة العراقٌة برم أٌضا ، بل قامتفحسب تسقط نظامه السٌاسً القمعً

تحت ٌافطة إجتثاث البعث  الكوادر التكنوقراطٌة والمرجعٌات التنظٌمٌة، أغلبوقوى أمن داخلً، وازالت 

مما أدى الى إنكشاف البالد بالكامل  اكثر من ملٌون أسرة بدون مورد للعٌش، توحّل الجٌش العراقً، وترك

 .الجوار وغٌرها، والى تدمٌر كل البنى اإلرتكازٌةالى األرهاب والفوضى والتدخل الخارجً من قبل دول 

إلرهابً القاعدة  ٌات المتحدة وحلفاإهاال، فقد قدمت الوذاك الناشا عند ثاث إرهاب القاعدةتوبدال عن إج

، خصوصا منهم ممن أما بالنظام السابق أو ببعض دول الجوار الربٌسة ،والقوى السلفٌة والقوى المرتبطة
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 اأرضا خصبة وشعبلهم قدمت  الح والخبرة والقواعد اآلمنة فً هذه الدول المجاورة،أمتلكوا المال والس

غٌاب بوذلك  السبع الماضٌة، السنوات والخراب على مدى  والموت الدمارفٌهم لٌنزلوا سهلة  اوأهداف اعزال

 كافٌة تالشً وجود قوى أمن داخلٌة  وإستخبارات وطنٌةبكامل  لجٌش قادر على حماٌة حدود البالد و

، وخصوصا خالل ة على حماٌة الناس العزل ومإسسات الدولة المدنٌة واإلقتصادٌة والنفعٌة العامةقادرو

نوقراط إلدارة البالد بعد كوبدال عن تشكٌل حكومة مإقتة من ت .األولى تحت اإلحتالل األربعالسنوات 

على سنة، واقامت مجلس حكم مركب ٌزٌد  إحتاللها، عمدت الوالٌات المتحدة الى الحكم المباشر خالل ما

، ُسمً بنظام ساده الفساد ،ساسٌة فً تؤسٌ  ناام طاففً أثنًاأل اللبنةصار بعد ذلك طابفٌا وأثنٌا، 

لتمهٌد لحروب طوابف لنات الطابفٌة والعرقٌة، وكان ذلك إسفٌنا غابرا لتقسٌم الشعب العراقً، والمكوّ 

وبعض الكتل العرقٌة المستفٌدة من الوضع  ومٌلٌشٌات ومذاهب، تقودها أحزاب وكتل دٌنٌة مذهبٌة

ن متمٌز بل العب أساسً فً الصراع التقسٌمً اإلحتاللً التقسٌمً الجدٌد، فاألكراد اضحوا لٌس فقط مكوّ 

 فبات عرقٌة أخرى وتشرٌد بعضها، كما حصل للتركمان والمسٌحٌٌن جرى تهمٌش وكبح  بٌنما، للعراق

السنً أصبح صٌحة العهد الجدٌد، مما خلق محاور  /الصراع الشٌعًو. والشبك وغٌرهم والصاببة

الى حدود الحرب  كاد أن ٌصل األمر، حتى تحضّ  وتدرب  ول وّ ورابها دول  مجاورة، تمتقف متمترسة، 

القاعدة والقوى السلفٌة وأرتال اخرى، تسمً نفسها  اتإرهاب وتدمٌر باإلضافة الى إستفحال ،األهلٌة

، وهً مما ال ٌنطبق علٌها صفة المقاومة الوطنٌة، النها لٌست فقط بدون برنامج سٌاسً ةالمقاومة الوطنٌ

، كما أن عنفها قد وتوظٌف الطابفٌة وتسعٌرها دٌمقراطً، بل هً مرتبطة بقوى ترٌد إستعادة نظام اإلستبداد

در ما كان  عنفها توّجه صوب مرافق حٌاة الشعب العراقً وإلزهاق حٌاة االالف من الناس األبرٌاء، وٌن

وهذا فضال عما قام به اإلرهابٌون من مذابح للعلماء والتكنوقراط العراقٌٌن، حٌث جرى . ٌطال المحتل نفسه

غٌاب و ظالم الحٌاة  أدى الى كل ذلك (1) .تطهٌر ثقافً واسع أما أنظار المحتلٌن، أنظر المرجع الموثق

 المدقع قرفال تفشىغذاء، فالتعلٌم والصحة والكهرباء والمن واألوخدمات ال ثلم ،لعراقٌٌنا أمام هاأساسٌات

 ًمبات اآلالف من األبرٌاء، وفاضت البالد بؤكثر من ملٌونومات  أكثر من ربع الشعب العراقً، وطال

من التقارٌر  دٌدأرملة وثالثة مالٌٌن ٌتٌم، ناهٌك عن آالف المعوقٌن والمرضى والعاجزٌن، وهناك الع

نجم  وسواء كان هذا األمر قد تم بتصمٌم أمرٌكً إحتاللً مسبق، أو  (2) .ذا الخصوصالرسمٌة والدولٌة به

من المعروف  ولكن .لسنا بصدده اآلن ،مستقالعن سإ تخطٌط أو إدارة أو تدبٌر، فالموضوع ٌتطلب بحثا 

، فهو ت أٌة ذرابعإتجاه البالد التً ٌقوم بإحتاللها، تح على المحتل تقع مسإولٌات قانونٌة دولٌة وأخالقٌة بؤن

جراءآت إأن ٌمتنع عن أٌة ٌتوجب علٌه وحدة ترابها، و مسإول عن الحفاظ عن أمن البالد التً ٌحتلها وعن

العجز أو التراخً فً منع اإلرهاب والتدمٌر إظهار  وأوتقسٌم وحدة شعبها،  هاتمزٌق ىأو ترتٌبات تعمل عل

و الحصٌلة هً أن اإلحتالل األمرٌكً  .بع سنواتلعراق منذ إحتالله قبل سالذي صار أمرا ٌومٌا فً ا

للعراق كان أخرقا وغاشما، بغض النظر عن النواٌا المعلنة، بل وسٌفشل حتى فً تحقٌق المصالح األمرٌكٌة 

 .بالمدى البعٌد، ذلك إلنه أزاح الصدقٌة األمرٌكٌة من مكانها عالمٌا

ضٌاع والفوضى والتدمٌر اإلقتصادي والحٌاتً كل حاالت التمزق والب شدةهذه الخلفٌة الحا وءضفً      

للشعب العراقً التً شهدناها ونشهدها الٌوم، جاءت ما ٌسمى بالعملٌة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة بإفرازات 

ففً . رسٌها فً العراقؤنها جاءت لتُ ب تدعًمشّوهة لمفهوم الدٌمقراطٌة التً ما فتؤت الوالٌات المتحدة 
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 وخصوصا فً برضى المحتل، ،ى الدٌنٌة المذهبٌة على اللعبة السٌاسٌة بكاملهاالوقت الذي هٌمنت فٌه القو

تسعى لتقسٌم قوى وسط وجنوب العراق، الى جانب لعبة ثانوٌة قومووٌة كردٌة فً شمال العراق، وكلها 

 وحدة التراب ٌضع باتمما  ،على إعتبارات طابفٌة أو عرقٌة تدعو الى فدرالٌات تقومالبالد تحت شعارات 

منة فعال بالوحدة ووحدة شعبه فً مهب الرٌح، نجد أن القوى الدٌمقراطٌة العلمانٌة الوطنٌة والمإ ًالعراق

، بكل أبعاده السٌاسٌة والثقافٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة، الوطنً بالخٌار الدٌمقراطً السلمًالعراقٌة و

سٌاسٌة فً العراق منذ اإلحتالل مهمشة ومشتتة ولٌس لها تؤثٌر محسوس على مجرى األحداث ال أضحت

الُمتصدرة هً  الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة هذه القوى تكون أنهو المنطقً هنا  التوقعن أوالمفارقة هً ! حتى اآلن

 ،إلقامة الدٌمقراطٌةاساسا  أنه جاء فً ظل محتل ٌدعً العملٌة السٌاسٌة الدٌمقراطٌة،فً   ال الُمهّمشة

سوى  ترى فً الدٌمقراطٌة السٌاسٌة التً ال قومووٌةالطابفٌة والقوى ال ٌّدٌ، كما آل إلٌه الحال، بتسولٌس

 !تداولهالأداة للسٌطرة والوصول للسلطة ولٌس  كونها

 وفً ضوء هذه الخلفٌة العامة، وأمام المآزق الحالٌة، بضمنها ما نشهده الٌوم من عجز القوى السٌاسٌة     

نتخابات العامة الثانٌة اإلعلى مرور  نصف سنةأكثر من مضً تشكٌل حكومة بعد  نع المهٌمنة فً الساحة

، وذلك على الرغم من إنحسار هٌمنة الفصٌل المذهبً الشٌعً المتمثل بالمجلس األعلى اإلسالمً، فً البالد

 لفظٌا الدٌنً المذهبً، والمتمثل بالقابمة العراقٌة، بمقابل إبتالف ٌدعًٌتجاوز اإلنتماء وصعود إبتالف 

ولكنه، وإن لم ٌفز بؤكثرٌة المقاعد، بل حّل  هو إبتالف دولة القانون،و ه الوطنً ولٌس المذهبً،إنتماب

ٌتشبث بتحالفه الٌزال و لٌناور وٌعطّ ف، هو دون غٌره الحكومة ٌطالب بتشكٌلبالمركز الثانً، بعد العراقٌة، 

 جعلت من أن نتابج هذه اإلنتخابات ولو، الذي ٌقوده المجلس األعلى الطابفً مع ما ٌسمى باإلبتالف الوطنً

فً . الٌد العلٌا فً هذا اإلبتالف ، هو صاحبٌرانٌاإة والممولة بالصدري، صاحب الملٌشٌات المدرالتٌار

كان البد أن ٌعٌد الدٌمقراطٌون الوطنٌون المإمنون بوحدة العراق وبإقامة دولة مإسسات  ضإ كل ذلك،

غٌابهم وتهمٌشهم فً ضعفهم وظاهرة  دراسةأو الجغرافٌة،  على أساس المواطنة ولٌس الدٌن أو العرق

حتى فً تشكٌل  وافشل ماٌة نتابج فً اإلنتخابات األخٌرة، بل ه التً لم ٌحققوا فٌهاو الٌوم ةالساحة السٌاسٌ

نتخابات اإلالمختلفة لما ٌقرب من سنتٌن قبل إجراء م لتؤسٌسه بٌن قواه واوسع واالذي عمل م العامتٌاره

 ؟ما العملالتوقف قلٌال لإلجابة على سإال محوري؛  اآلن ٌتوجب علٌهمو  .2010ذار من عام آة فً رخٌألا

، لٌس فقط بالنسبة الى مستقبل بدالالته وتوقعاتهما العمل أمام هذا الوضع الزابف دٌمقراطٌا والخطٌر 

جٌب على هذا السإال لكً ن !، فحسب بل بالنسبة الى مستقبل البالد  ذاتها ؟العراقالدٌمقراطٌة فً 

اإلجابة علٌها؛ وهذه اإلجابات ستشكل األهداف الجوهرٌة التً  ٌنبغًتشخٌصٌة أخرى  الجوهري، ثمة أسبلة

 :التٌار الدٌمقراطً الوطنً فً العراقبناء إستراتٌجٌة إلعادة  إلقتراحٌقوم علٌها مشروع هذه الورقة، 

 وط لتطبٌقها بنجاح؟لماذا الدٌمقراطٌة فً العراق؟ وهل تتوفر شر. 1  

 هل ٌوجد دٌمقراطٌون حقٌقٌون فً العراق؟. 2  

 السبع الماضٌة؟ اتلماذا فشل الدٌمقراطٌون ومشروعهم الخالصً خالل السنو  .3  

 كٌف ٌمكن بناء او إعادة بناء التٌار الدٌمقراطً فً العراق؟ وبؤي خطاب، وباٌة غاٌات ووسافل؟. 4  
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 خالصة وتوصٌات. 5 

 

 فً العراق؟ وهل تتوفر شروط تطبٌقها؟  طٌةلدٌمقراماذا ال .1

تتطلب اإلجابة على هذا السإال عرضا نظرٌا وتؤرٌخٌا لمفهوم الدٌمقراطٌة وتطبٌقاتها فً دول  قد      

ال رٌب أن أمرا كهذا سٌكون مفٌدا فً بحث أكادٌمً او تؤرٌخً متخصص، أما فً . العالم، عبر التؤرٌخ

، وهم من نٌال ٌخدم القراء المشاركقد ألنه سٌخرجها عن اهدافها، و ،ها فال ٌصحنطاق هذه الورقة واغراض

ولنا، فً الحقٌقة، مساهمة . النخب المثقفة التً تحٌط علما بكل المفاهٌم السٌاسٌة والعلمٌة اإلجتماعٌة

د سقوط نظام ٌبعأصدرناه مالبمتها للشعب العراقً مدى متواضعة فً بحث موضوعة الدٌمقراطٌة و

 2003اإلستبداد، من خالل الكراس الذي ُوّزع فً العراق على نطاق واسع، وطبع مرتٌن، فً عامً 

ولكن بكلمة موجزة، ٌمكن . (3) ،"جدٌد؟ أي حزب نرٌد؟  فً عراق دٌمقراطً" ، تحت عنوان، 2004و

 ى الرغم منصاعد، علالمنحنى الك ، لوجدناهالى تؤرٌخ البشرٌة وتطور الحضارات نا لو نظرناالقول بؤن

بإتجاه مصلحة اإلنسان ٌبقى صاعدا بقً والى األسفل مرارا، خالل األفق الزمنً الممتد، ولكنه  اتهإنخساف

بٌنما الحرٌات الفردٌة إذ البشرٌة ونامها السٌاسٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة،  الفرد واسرته والمجتمعات

الى الدول األقل شؤنا فً نزوال  ،عت وأبدعتوتصن   رتت وتحض  بدءا من الدول التً ترق   تتزاٌد،والسٌاسٌة 

وهذا التصاعد فً الحرٌات الفردٌة والسٌاسٌة واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة والثقافٌة كان دافما . هذا المجال

، سواء كانت دكتاتورٌة فرد مطلقة، او تضاإل وإنكماش نام اإلستبداد والدٌكتاتورٌةعلى حساب 

بعض على حساب  عشٌرة أو عرق أو طاففة أو مذهب، بل وحتى حزب أودكتاتورٌة طغمة أو ففة أو 

، كدكتاتورٌة الطبقة مادٌة الدكتاتورٌات الطبقٌة التً تستند الى تبرٌرات نارٌة، إنسانوٌة وإشتراكٌة

تحاد السوفٌتً سابقا إلما حصل فً ا من القرن الماضً ، كما شهدنا منذ منتصف التسعٌناتالعاملة

ل لبرالً إقتصادي كبٌر جدا فً الصٌن الماركسٌة الماوٌة ة، وما ٌحصل الٌوم من تحو  والكتلة الشرقٌ

لماذا جرى وٌجري كل ذلك . سابقا، على الرغم من إحتفااها بهٌمنة الحزب الشٌوعً وشعاراته التؤرٌخٌة

ل نحو لصالح  من حٌث  لصالح اللبرالٌة اإلقتصادٌة، وهً ال تتطابق ،األقلفً الدٌمقراطٌة، أو التحو 

س  إلٌ  فقط ألنها تدعو وتإذ ، الجواب ٌكمن فً خصافص الدٌمقراطٌة ؟ذاتها المدلول مع الدٌمقراطٌة

لناام سٌاسً ٌوفر حرٌة الرأي والتناٌم واإلجتماع، وٌوفر حق الشعب فً إنتخاب حكومته ومسافلتها 

بٌن اعضاء المجموعة السكانٌة على المساواة بٌن البشر أو  تقوممبادفها  ألن وأوعزلها، عندما تفشل، 

واللون أوالعرق أوالمذهب أفً بلد معٌن على أسا  المواطنة وبدون تمٌٌز بسبب إختالف الدٌن 

قبلما ٌكونوا  ،ن بالخلقٌمتساووالجن ، إنما اٌضا ألنها تنطوي على ثقافة إنسانٌة، تجعل النا  أ

هً الرابط  الٌوم، لدى الشعوب المتحضرة، متساوٌن بالدٌن او المذهب أو العرق، فهذه الثقافة اصبحت

بقٌة الهوٌات، القومٌة والدٌنٌة، فهً هوٌات فرعٌة ال تإثر على  ااألساسً، بل هً الهوٌة المشتركة، ام

مصالح للعٌش المشترك  هً تؤسست علىطالما  ،هالمنضوي تحت دولة واحدة من إختٌار وحدة المجتمع

الحا هنا ثمة سمة جوهرٌة للدٌمقراطٌة، وهً أن قبولها وحسن ون .فً وطن ٌملكه الجمٌع بدون تفرٌق

تطبٌقها ٌشترط أو ٌستلزم وجود ثقافة إنسانوٌة، أي أنها تفشل أو تتعثر أو تتؤخر أو تتشوه فً 
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  ٌ جهلة أو معادون للدٌمقراطٌة، او  اأم ، همد فٌها سٌاسٌونالمجتمعات التً ٌسودها الجهل أو التً ٌتس

كغطاء للهٌمنة والدكتاتورٌة،  ،ٌرومون تواٌف الدٌمقراطٌة ، دٌنٌا أو علمانٌا،نفاسدون أو متادلجو

سنجد الثقافة، عمت  إذا ما توفر الوعً ووتؤسٌسا على ذلك،  .ا فً أوضاع كهذههعندها سٌتعذر تطبٌق

إقتصادي تصلح تماما لحل تناقضات المجتمعات / إجتماعً/ بان الدٌمقراطٌة، كثقافة وكناام سٌاسً

عة عرقٌا ومذهبٌا، بل وحتىال عة متنو  ٌ ة عنها فً عالم  المتنو  ثقافٌا ولغوٌا، كما نرى شواهد تؤرٌخٌة ح

الٌوم، ال ٌتسع المجال لسردها هنا، كما فً سوٌسرا والوالٌات المتحدة وكندا، كامثلة من العالم المتقدم، 

 .وكما فً الهند ومالٌزٌا وسنغافورة، كامثلة من العالم النامً

عبر التؤرٌخ، لوجدنا ان هذا البقعة من العالم كانت فاتحة الوجود  العراق ولو تؤملنا الوضع فً     

ر وتكوٌن المدن وإبتداع  الحضاري البشري، بل هً أرض الرٌادة الحضارٌة، لٌ  فقط فً مجال التحض 

ابل إبتدعت اآللهة، فسومر وب. لحٌاة البشرٌةلتناٌم االحروف وفن الكتابة، بل وفً تشكٌل رإى فلسفٌة 

؛ وحتى الفكرة األولى للدٌمقراطٌة لهإنصف  عتبرٌُ  ٌضعها الحاكم الذي كان ،وما ٌقابلها من قوانٌن وضعٌة

لة من وصاٌا لل ال من الكهنة مجلسشك  حٌث كان الحاكم ٌُ  ،تبلورت هناك شورى، لمناقشة قوانٌنه المست 

فً واد خصٌب وعند ملتقى التركزات السكانٌة  ولكن موقع العراق. اآللهة، كما كان ٌفعل حمورابً

را فً آسٌا وشمال أفرٌقٌا، جعله عرضة للغزوات والحروب والنهب والتدمٌر، كلما  البشرٌة األقل تحض 

ُعف حكام السالالت العراقٌة ما ٌلبث حتى ٌنهض من جدٌد بثوب  ،كطافر الفٌنقكان  ولكنه،. وحٌنما ض 

وماهً إال . بغداد مركزا للحضارة العربٌة اإلسالمٌة العباسٌةصارت ار العراق وصحضاري جدٌد، وهكذا 

 ن،صفوٌوالووالتركمان، ثم تبعهم الفر   كالتتار والمغول ،بضعة قرون حتى هجمت األقوام البدافٌة

ة ولغاٌة سقوط الدولة العثمانٌة التً ٌوما بٌن سقوط الدولة العباس! عش  لتدمٌر ذلك المركز الحضاري المُ 

 من أجلر رألكثر من أربعة قرون، عانى العراق وشعبه من الحروب والتهمٌش والغزو المتكعلٌه  هٌمنت

نهب المحاصٌل وتدمٌر القرى، او لخوض حروب الوالة أو السلطان العثمانً فً صراعاتهم الدامٌة مع 

حرب العالمٌة فً نهاٌة ال  حتالل البرٌطانًاإلالفر  الصفوٌٌن وما بعدهم، ولغاٌة سقوط العراق تحت 

كان العراق ٌجرب نااما دٌمقراطٌا، برلمانٌا، تحت ال  ،النصف األول من القرن العشرٌن ولمدة .األولى

إنقالبات ب جاءتمالبثت حتى خضعت لدكتاتورٌات عسكرٌة، البالد ملكٌة عاقلة فً بداٌاتها، ولكن 

ٌ ات وشعارات ال طافل من بحثها اآلن، وصوال الى  ناام اإلستبداد الصدامً الفردي عسكرٌة، تحت مسم

جاء لٌقٌم دكتاتورٌة الحزب الواحد، وٌحمل شعارات وأهداف حزب القادم بعباءة حزب قومً بعثً، 

الحرٌات والحٌاة الدٌمقراطٌة بالكامل من  أٌضا قومٌة، لم ٌفشل فقط فً تحقٌق اي منها، ولكنه صادر

وبعد سقوط ذلك الناام،  .ً حروب إقلٌمٌة عبثٌة، ناهٌك عن تدمٌر البالد وثرواتها فالشعب العراقً

الدٌكتاتورٌات العسكرٌة والحزبٌة التً سادت لنصف قرن من تلك إشرأبت األعناق نحو بدٌل افضل من 

، وضاعت علٌه فرص اللحاق بركب كرامتهآدمٌته ومن ٌرها اإلنسان العراقً تحت ن   سُتلبأُ ن، االزم

زة بالنقاط االتٌةفهل تالفم الد. الحضارة اإلنسانٌة  :ٌمقراطٌة المجتمع العراقً؟ ونوجز اإلجابة المرك 

عة مذهبٌا ودٌنٌا وعرقٌا،بشرٌة المجتمع العراقً من عناصر  ٌتكون .أ قد تبدو متناشزة، فً رأي  متنو 

، مشتركات عاٌمة أخرىوجود ل كانت متماسكة ،ذلك ، ولكنها مع(4)بعض الكتاب، مثل علً الوردي، 

الجغرافٌة / وهذه األخٌرة تملٌها الطبٌعة الطوبغرافٌة ،افة المشتركة، ومصالح العٌش المشتركاهمها الثق
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حدةللبالد من خالل نهري دجلة والفرات وروافدهما، حٌث ٌشكل وادي الرافدٌن وحدة إقتصادٌة  ، المو 

ً جمٌع مناطقه ف والغازنفط لكا ة،نتشار موارده الطبٌعٌة الهافلإنتاجٌة واحدة، فضال عن إزراعٌة و

فالناام  .ٌناألساسٌة فً الشمال والوسط والجنوب، على الرغم من غزارتها فً المنطقتٌن األخٌرت

ب ٌ ،لتداول السلطة وإلستثمار الموارد الغنٌة بكفاءة الدٌمقراطً . تمٌٌز مامصلحة الجمٌع دونفً ص 

ً ضإ هذه الخصافص الجغرافٌة األنسب فالناام  ًه وعلٌه نرى وٌرى الدٌمقراطٌون بؤن الدٌمقراطٌة

   .والتؤرٌخٌة للبالد والدٌمغرافٌة

 ،لقد ُالم الشعب العراقً عبر قرون وقرون، ولم ٌتنف  الصعداء إال لمدة وجٌزة، خالل الحكم الملكً .ب

هو لم ٌذق طعم الحرٌة، ولم ٌجد وقتا كافٌا لتطوٌر ناامه ف، وبالتالً من الزمان وألقل من نصف قرن

دة علٌه مسإولة بشكل أساسً عن الدٌمقرا  ٌ طً البرلمانً، وكانت العوامل الذاتٌة ونوعٌة النخب المتس

ومن ثم تهمٌش حقوق اإلنسان العراقً ووعٌه وتضٌٌع الفرص، إدامة مستوى الجهل والضٌاع، 

رٌة كناام وثقافة، بحاجة الى إستقرار وح ،فالدٌمقراطٌة. ومشاركاته فً الحٌاة السٌاسٌة واإلجتماعٌة

إقامة  صدق فًقٌادات ونخب شرٌفة ومثقفة ونزٌهة ومإمنة ب ،سٌاسٌة وصحافة حرة، وفوق هذا وذاك

رة ولٌس وصٌانة الدٌمقراطٌة، سلطوٌة مخادعة أو  توما تنطوي علٌه من قٌم وسلوكٌات سٌاسٌة متحض 

  .أو فاسدة

ٌ ة،  .ج تً بدات بالتصاعد مإخرا، حتى برغم نسبة األمٌة الوالعراقٌون بتنوعاتهم، هم من الشعوب الح

من السكان البالغٌن، لدٌهم نخب ثقافٌة وعلمٌة على مستوى راق، بل ولدٌهم علماء % 23بلغت حوالً 

رٌن فً الخارج  عددهم بلغ ، مثال،وفطاحل فً معام فروع المعرفة، فالعراقٌون المهاجرون أو المهج 

فماذا لو عادت هذه . لعلماء والكتاب والمثقفٌنأكثرمن ملٌونً شخص، ومن ضمنهم آالف من األساتذة وا

ذلك سٌاسً، /إجتماعً/ لبرالً/ الكوادر والمإهالت العلمٌة التً لها مصلحة فً وجود ناام دٌمقراطً

تالحمت مع لو عادت وماذا ، أن ٌبدع وٌفكر تحت نام إستبدادٌةال ٌستطٌع المثقف والعالم والباحث  ألن

وهً نفسها . المبدعون والعلماء فٌهاٌتنف  الدٌمقراطٌة هً البٌفة التً  إذ أن ؟علماء ومثقفً الداخل

عى وٌتثقف، وٌقف على قدمٌه وٌعب ر عن أن ٌتو   ،سان العراقً العادي، وحتى الجاهلناإلالتً ٌستطٌع ا

الدٌمقراطٌة هً بٌفة . عن مصالحه المباشرة من خاللها ٌعبرأن ، ذلك كل ، وأهم منفٌها آراءه ومشاعره

لنمو البشري والنضوج العقلً، وكذلك للوحدة اإلجتماعٌة، ألنها تقوم باألسا  على إحترام لثقافة ولل

ولذلك نرى وٌرى الدٌمقراطٌون . الرأي اآلخر، وألنها ترى البشر سواسٌة فً القٌمة والواجبات والحقوق

الخراب التً ٌفرضها  ات ولكن التحدٌ. الوطنٌون العراقٌون بؤن الدٌمقراطٌة هً الخٌار األمثل لشعبنا

 وهٌمنة قوى مذهبٌة وأخرى غٌبٌة متمسكة بثقافات بالٌة وأسطورٌة، والدمار واإلنتهازٌة والفساد،

 تستلزم وجود قوى سٌاسٌةو، هً تحدٌات ضخمة ضافة الى تدخالت وأجندات أجنبٌة، وحسابات أمرٌكٌةإ

 هذه التحدٌات الهافلة؟كل  ذي ٌستطٌع مجابهةفؤٌن هو ذلك الحزب أو التٌار ال. لمواجهتها مثقفة ووطنٌة
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  هل ٌوجد دٌمقراطٌون حقٌقٌون فً العراق؟. 2

وهنا نحن نفتش عن . ال دٌمقراطٌة بدون وجود دٌمقراطٌٌنسإال ٌطرح نفسه، ذلك ألنه  هذا    

حزاب الدٌمقراطٌٌن بالمواصفات التً أشرنا إلٌها عل صعٌدٌن، األول، ٌضم الدٌمقراطٌٌن المنظمٌن بؤ

ٌشٌر الى ذلك الكم الهابل من الدٌمقراطٌٌن األفراد المستقلٌن  ،ومنظمات وهٌبات وتجمعات أو كتل، والثانً

والمنتشرٌن هنا وهناك، داخل وخارج العراق، ولٌس لدٌهم رابط تنظٌمً أو مرجعٌة تنظٌمٌة تربطهم أو 

لن ٌتكلموا إن لم ٌجدوا صدقٌة فً كنوز الدٌمقراطٌة الصامتون، فمتى ٌتكلمون؟  ،هم هإالء.  تجمعهم

، ربما بغالبٌتهم، لٌسوا المبالٌن، أنهم . هم، وجدٌة لدى من ٌتصدى لهذه المهمة الجسٌمةإلٌالخطاب المّوجه 

فهل ٌمكن بسهولة إزالة الشعور بالٌؤس، او توفٌر . عدم األمانب الشعوربل مصابٌن بالٌؤس واإلحباط و

اخل البالد؟ هذه جوانب سنعود لمناقشتها عندما نتكلم عن إستراتٌجٌة األمان فً ظل أوضاع منفلتة فً د

 .االعمل المطلوبة ومنهاجه

مة داخل العراق من أحزاب بالقوى الدٌمقراطٌة المنظّ  مٌمكن تسمٌته ونعود اآلن لنتحدث عن ما     

ن الكردٌٌن، ، الحزبٌ(تتضح الحقانرجو أن )عات، مستبعدٌن منهم ألسباب موضوعٌة، ومنظمات وتجمّ 

، وذلك باألساس ألن هذٌن الحزبٌن (اوك)، واإلتحاد الوطنً الكردستانً (كدح)الدٌمقراطً الكردستانً، 

، ولٌس باألساس ، كما ٌختصان بشان األكراد وقضٌتهمإلٌهما لعراقٌٌن من غٌر األكرادإنتساب ا مغلقان أمام 

كما أن التحالف الكردستانً، وفقا لمقال الدكتور  .فً برامجهم ما ٌشمل العراق والعراقٌٌن فً عموم البالد

، عمل على إضعاف القوى الدٌمقراطٌة، ألنه كان ٌرفض 2/7/2010كاظم حبٌب فً الحوار المتمدن فً 

بدال عن ذلك، تحالفاته مع قوى اإلسالم السٌاسً  فؤقام،ء فً البرلمان السابق أوخارجه، التحالف معها، سوا

 (5). ى أساس المحاصصةعل المذهبٌة /الطابفٌة

 الحزب الوطنًو العراقً الحزب الشٌوعًمن  الدٌمقراطٌة تتؤلف، عموما، هذه القوى ٌمكن القول أن     

الحزب وآشورٌٌن  -منظمة الكلدووحركة اإلشتراكٌٌن العرب و عض منظمات المجتمع المدنًالدٌمقراطً وب

وبعض منظمات ما ٌسمى بالتٌار  ،ن العراقٌٌنتجمع الدٌمقراطٌٌو منظمة العمل الدٌمقراطًو العمالً

ٌمكن أن هذه القوى ما تشكل  .للتعرف علٌهالنا وربما توجد قوى أخرى صغٌرة لم تتاح الفرصة  العربً،

ثقال عددٌا كبٌرا  ،فً حقٌقة األمر ،إلفت الو قوى صغٌرة اآلن ولكنها. بالٌسار الدٌمقراطً المعتدل نسّمٌه

، الى حركة الوفاق الوطنً والقوى األخرى "ببعض التوجس"ما ٌمكن النظر ولو ك . فً الساحة العراقٌة

المعارضة التً إرتبطت معها فً قابمة إنتخابٌة واحدة هً القابمة العراقٌة التً حققت فً اإلنتخابات األخٌر 

فكرٌة ولوجستٌة وألسباب سٌاسٌة و .لم تحقق األغلبٌة البرلمانٌةلكنها و ،األكبر من المقاعد الفابزة دالعد

دكتور أٌاد عالوي من حساباتنا تحت قٌادة ال، سنستبعد األحزاب والمنظمات المنضوٌة تحت القابمة العراقٌة

ر عن شخصٌات ولٌس ذلك ألنها تعبّ ، التً ٌمكن أن تشكل التٌار الدٌمقراطً فعال شعبٌةللقوى الدٌمقراطٌة ال

معها على أساس  ملسٌاسً الدٌمقراطً، ٌمكن التعاومع ذلك، فبمفهوم العمل ال .عن حركات جماهٌرٌة

  .إجتماعٌة ذات طبٌعة إستراتٌجٌة وطنٌة هامة أو عاجلة/ إقتصادٌة/ برامج إنتخابٌة، أو أولوٌات سٌاسٌة

، فهل، غٌر فاعل منها غٌر المنظمالكم ، وصغٌراللقوى الدٌمقراطٌة المنظمة  إذا كان الكم الحقٌقً      

ٌَُعّوض هذا النقص الكمً بالنوعٌة المتمٌزة التً قد تتصف بها هذه القوى ٌمكن بمقابل ذلك،  ؟ الجواب أن 
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كغٌرهم من البشر، هم لٌسوا مالبكة، كما إن نوعٌاتهم  ،نٌالدٌمقراطٌ نال ٌمكن أن ٌكون تعمٌمٌا، لماذا؟ أل

بشر فً أفعال لم ٌنجزوها البشرٌة الفردٌة ال ٌمكن قٌاسها وتعمٌمها، وبالتالً الٌجوز حرق البخور لتنزٌه 

والناشط أوذاك، ٌمكن القول بثقة أن أولكن لإلنصاف التعمٌمً، ولٌس الفردي أو الخاص بهذا القابد . بعد

ولو . عبر نضال إمتد ألكثر من سبعٌن عام ،التؤرٌخ شهد لتضحٌات اآلالف من القادة والنشطاء الشٌوعٌٌن

تحصل حتى لألنبٌاء، سنجد  إرتكبوها، واألخطاء طاء التًعدنا لتؤرٌخهم التفصٌلً، بغض النظر عن األخ

ولو قارنا الشٌوعٌٌن وقادتهم الٌوم، خالل سنوات . سجالت ناصعة من الصمود والشجاعة ونظافة الٌد

ٌّزوا باإلخالص والنزاهة والتضحٌة وا  طبقاتهللشعبهم، وخصوصا  الوطنً الوفاءالمحنة الجارٌة، لتم

لٌراجعوا مسٌرتهم ومنطلقاتهم الفكرٌة الكافٌة الشٌوعٌون العراقٌون الشجاعة  إمتلك كما. ستلبةالكادحة والمُ 

ففً مإتمرهم الخامس، فً . واآلٌدٌولوجٌة، فً منتصف التسعٌنات، وخصوصا بعد سقوط اإلتحاد السوفٌتً

، أي شتراكٌةمدخال الزما لتحقٌق اإلالدٌمقراطٌة  قروا، أ"الدٌمقراطٌة والتجدٌد"، تحت عنوان، 1993عام 

هنا نجد واقعٌة  .ل السٌاسً الدٌمقراطً السلمً لتحقٌق أهدافهم بعٌدة المدىأنهم أصبحوا من دعاة التحوّ 

أما الحزب الوطنً الدٌمقراطً، فهو اآلخر . عن الخطؤ فً كل األحوال همولكن هذا ال ٌعصمسٌاسٌة، 

الى الدٌمقراطٌة، وكانت قٌادته صاحب مٌراث سٌاسً ٌمتد لعقود طوٌلة، وهو حزب اصٌل فً دعوته 

ٌّز بالوطنٌة والنزاه راحلالمتمثلة بال أن الحزب ورث عنه هذه والشجاعة، بل و ةكامل الجادرجً تتم

وللحق  .لٌةالحا ة الحزبمقبولٌة أو عدم مقبولٌة زعام عما ٌقوله البعض عنالرمزٌة الوطنٌة، بغض النظر 

اسً ٌالحزب هً قمة فً الصدقٌة واإلخالص فً نضالها السذا هفً  ةفؤن هناك كوادر وقٌادات جدٌدنقول، 

والى جانب هذٌن الحزبٌن التؤرٌخٌٌن، هناك عدد من المنظمات والتجمعات، . ي شهدناه بؤنفسناذالٌومً ال

ب، كما ال جرّ ها النضالٌة، بل أن بعضها حدٌث التكوٌن وغٌر مُ ٌرَ منظمتنا، ال ٌتسع المجال لتقدٌم سِ  ابضمنه

ولكن عموما، وجدنا من خالل لقاءآتنا ! ب مٌدانٌا بعدجرّ وهو لم ٌُ  ،ٌهاٌزكّ  وألمرء أن ٌنّزه نفسه ٌمكن ل

سمى إتحاد المواطنٌن، وجدنا ولمسنا حرصا وطنٌا وتعاوننا مع معظم قادة هذه المنظمات، ومنها مجموعة تُ 

، ولكن خالصتنا أن ذلك أسماء ومواقف وغٌر دولسنا هنا فً معرض سر .وصدقا فً الطرح الدٌمقراطً

إال ان كل هذا ال . وصادقٌن ودٌمقراطٌٌن حقٌقٌٌن دٌمقراطٌة الساحة السٌاسٌة العراقٌة تمتلك نوعٌات قٌادٌة

ٌحّصنهم أو ٌحّصننا عن األخطاء، و الٌحول دون تقدٌم نقدنا الهادف لتجربتنا مع معظمهم، خالل السنتٌن 

س التٌار الدٌمقراطً الوطنً، قبٌل األنتخابات العراقٌة العامة جت بفشل الجهود لتؤسٌالسابقٌن التً تتوّ 

 (6). 2010األخٌرة، كما عرضناها فً دراسة نقدٌة بقسمٌن، نشرت فً نٌسان وماٌس من عام 

 

 لماذا فشل الدٌمقراطٌون ومشروعهم الخالصً خالل السنوات السبع الماضٌة؟.  3  

أشرنا إلٌه فً الفقرة السابقة، هناك عوامل موضوعٌة، الضعف الكمً والتنظٌمً الذي  الى جانب     

إجتماعٌة، باإلضافة الى العوامل الذاتٌة واألخالقٌة والثقافٌة والنفسٌة، وحتى / مالٌة/ إقتصادٌة/ سٌاسٌة

فعلت مفعولها فً تحجٌم وتهمٌش وفشل دور الدٌمقراطٌٌن العراقٌٌن، خالل السنوات هً التً التربوٌة، 

 تعرضه ستلب فقط من خاللٌُ  الكادح ال نرى بان اإلنسان العراقً ،فمن المنظور الذاتً. السبع الماضٌة

صادر حرٌته وتُ  حٌنما ٌتم حجره أٌضا، ستلب،نما هو ٌُ إ، ق جبٌنهثمار عر نهبلستغالل اإلقتصادي ولإل
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اطن أخرس، فٌتحول الى مو ،حرم من أي منبر للتعبٌر عن نفسه وعن حقوقه المشروعةداس كرامته، وٌُ وتُ 

ٌملك  حتى ولو كان ، من جهة ثانٌة،والمثقف. علٌه الطاعة والوالء لولً نعمته، أو من ٌتصوره ولً نعمته

ٌُحوّ  بستلقدرا من الوعً ٌُ  مرة إنضباطٌة أو فً إوحٌن ٌعمل سٌاسٌا تحت أل الى تابع دٌماغوجً، حٌنما 

و البد هنا من . أحرار ٌس مفكرٌنٌصنع من منتسبٌه أتباع مهووسٌن ولحزب حزب هرمً إستبدادي، 

بعد زوال نظام اإلستبداد الذي )أحزابنا التؤرٌخٌة و ال منظماتنا المستحدثة، هً المصارحة، بؤنها لٌست 

، وحدها هً التً تغذي اإلستالب وتخلق اإلزدواجٌة (كانت ثقافته هً الطاغٌة لقرون ولٌس لسنوات خلت

التً خلقت لدى الناشط  ة اإلجتماعٌة والسٌاسٌة الموروثةلثقافالدى منتسبٌها الضعفاء، إنما هً أٌضا 

ملة من جهة، وإلخفاء رأٌه أو نواٌاه، من جهة ا، مٌال للمجوبدون تشخٌص فرديوالموظف والمسإول، 

لدى قادة  كثٌرةلقد شهدنا ولمسنا شجاعات وصدقٌات فبالطبع،  ،والٌنطبق هذا التعمٌم على الجمٌع. أخرى

. ع القوى الدٌمقراطٌة التً نشطت فً الساحة العراقٌة خالل السنوات القلٌلة الماضٌةوناشطٌن فً جمٌ

عندما نرٌد أن نبحث تفصٌال فً  وذلك هذا العامل التربوي الثانوي المهم بالحسبان،ولكن، البد من أخذ 

 .ة موضوعٌان تقدٌر المواقف الصابببوالدٌمقراطٌٌن العراقٌٌن، ممن كانوا ٌسٌ أغلبٌةأسباب فشل دور 

ولكن، بطبٌعة الحال، كان للعوامل الموضوعٌة الثقل األكبر فً عدم نجاح القوى الدٌمقراطٌة بتوحٌد      

تٌارها السٌاسً، والخروج بإستراتٌجٌة لخالص الشعب العراقً من هٌمنة األحزاب والكتل والكٌانات 

لتوافق على برنامج وخطة عمل متعددة ا ًفً الفشل فكذلك الطابفٌة وسطوتها الطاغٌة والتقسٌمٌة علٌه، و

المحاور؛ إعالمٌة وثقافٌة وتموٌلٌة، وبرنامج لإلنقاذ والتنمٌة ولتحقٌق األمن والنزاهة والسٌادة واإلستقالل 

او األخالقٌة  والوحدة الوطنٌة الناجزة، ونوجز فً أدناه أهم األسباب الموضوعٌة، ناهٌك عن األسباب الذاتٌة

 :آنفا نوهنا بهوض فٌها بؤكثر مما التً ال نود الخ

، فقٌرة مالٌاأن القوى الدٌمقراطٌة المشار إلٌها آنفا، هً منظمات : ضعف الموارد المالٌة والتموٌلٌة. 1

وهو قد ٌعتمد على مساهمات . شحة واضحة فً موارده المالٌة وحتى الحزب الشٌوعً العرٌق ٌعانً من

دعم عٌنً ومادي محدود جدا أٌضا من بعض أصدقابه  أعضابه، وربما حّصل، فً مرحلة ما، على

. مانحٌهدعما محدودا وغٌر مإكد، ولربما أملته تكتٌكات مرحلٌة من قبل كان التؤرٌخٌٌن، كالكرد، ولكنه 

أما  .جهة أجنبٌة دعما مالٌا من ىٌتلق أنفالحزب الشٌوعً العراقً هو حزب وطنً مستقل، ومن المستبعد 

اطً، فحجم عضوٌته محدود، كما هو معروف، والٌمكن له أن ٌتمكن من إصدار الحزب الوطنً الدٌمقر

صحٌفة وإشغال مقر فً قلب بغداد، لوال التموٌل المباشر من قبل ربٌسه الحالً، وربما من قبل أسرة 

قد تكون معلومات هذا الكاتب غٌر دقٌقة، ألنه لم ٌجد أحدا ٌتحدث بصراحة أو بوضوح عن . الجادرجً

لٌس فقط قواعد التموٌل، بل وٌوجب  ،مظّ نَ كما ال ٌوجد قانون لألحزاب والمنظمات، لٌُ . وٌلهمصادر تم

 غالبا ما ٌكون  أما المنظمات الصغٌرة األخرى، فتموٌلها. الشفافٌة بشؤن مصادره، محلٌة كانت أم أجنبٌة

 لبا ما ٌتحملاتصدر نشرات وبٌانات عند الضرورة، وغقد ، إذ ال مقرات لدٌها وال صحف، بل ابسٌط

لٌف نشاطاتها من ماله الشخصً المحدود، وهذا أمر نعٌه، تماما، ألن هذا الكاتب امإسسها أو زعٌمها تك

شؤن آخرٌن فً كان ، وٌبدو بؤن هذا فً العراق مّول وٌمول من جٌبه الخاص المنظمة التً أسسها

والدلٌل . المواطنٌن، وغٌرهاالتٌار العربً وإتحاد  مجموعة مثل أٌضا، مجموعات أو منظمات أخرى،

القاطع على ضعف موارد هذه القوى، بالمقارنة الى األحزاب والمنظمات اإلسالمٌة وغٌر اإلسالمٌة، سواء 



10 

 

فً الخارج، كتلك المرتبطة مباشرة بجهات  لها منها المهٌمنة على العملٌة السٌاسٌة، او األخرى المعارضة

ٌة والقنوات التلفزٌونٌة ومحطات اإلذاعة والمقرات الحزبٌة التً نجدها تمتلك الصحف الٌومو ،خارجٌة

 لمعظم القوىالحال بالنسبة نجد بٌنما . وسابل نقل وإتصاالت ولدٌهاالمحمٌة بحماٌات قوٌة خاصة 

، كحال الحزب حاالتأقصى ال بغداد فً أو مقرٌن فً امن ٌمتلك مقر حظا اوفره، فؤن أمزرٌا الدٌمقراطٌة

القوى الطابفٌة والدٌنٌة  إذ ٌعرف الجمٌع بؤنهنا ٌقفز أمامنا فارق  كبٌر، و. لدٌمقراطًالشٌوعً والوطنً ا

بل  ل نشاطاتها وإعالمها وتحمً نفسها بكفابة،لتموّ  ،(من ٌمّولها؟) طابلة، األموال ال ، تمتلكوغٌرها

 كان مماذه القدرة، تملك القوى الدٌمقراطٌة مثل ه بٌنما ال وبعضها ٌمتلك الملٌشٌات المدربة والجاهزة،

فمن المعروف أن روزخونًٌ . عداء شعبً ضدها إلثارةتشوٌه حمالت تنظٌم ٌتٌح ل عزلها، بل وسهّ ٌُ 

 بوصفهمفً خطبهم الجمعوٌة أدوارا فً تضلٌل الناس البسطاء المإمنٌن،  وا، لعبالطابفٌة األحزاب الشٌعٌة

أولٌس هناك إفتراءآت . الى إلغاء الدٌن ٌدعوإلحاد هم بزعمقوى علمانٌة، والعلمانٌة  بؤنها القوى الدٌمقراطٌة

  !؟اشد فتكا من هذه

اإلرهاب إلضعافها،  و ٌكفِ لم ٌبدو بؤن فقر المنظمات الدٌمقراطٌة وحده : اإلرهاب والعنف المسلّح. 2

توجٌه بعض الفصابل الطابفٌة  من نشاطاتها، لذا رأت القوى اإلرهابٌة والسلفٌة ومٌلٌشٌات ٌحدّ  لم الفكري

بل  ،(كامل شٌاع مثاال) العنف المسلح ضدها، أٌضا، وتم بالفعل إغتٌال بعض كوادر الحزب الشٌوعً،

توزٌعها  ، مع بعض زمالبه،مجرد حمله كرارٌس سٌاسٌة كان ٌرومفقدت شهٌدا ل  الصغٌرة منظمتناحتى و

شح بقابمة لدٌمقراطٌٌن الترّ وخالل التحضٌر لإلنتخابات األخٌرة، حٌنما حاول فصٌل صغٌر من ا .فً النجف

 ،تفجٌر السٌارة الشخصٌة لعمٌد كلٌة القانون فً بغدادالى فً اإلنتخابات األخٌرة، عمدت القوى المهٌمنة 

 !بهدف إرهابه وإرهاب مجموعته التً ٌقودها لغرض النزول بحملة إنتخابٌة بٌافطة دٌمقراطٌة علمانٌة

 !ترشٌحوفعال نجحوا فً دفعهم الى اإلنسحاب من ال

توّجهت األحزاب الطابفٌة المذهبٌة الى توظٌف الدٌن : اإلعالم الدٌنً والهوس الطابفً والمذهبً. 3

والعواطف المذهبٌة الى أبعد الحدود، فهً تملك التقالٌد التعبوٌة فً المناسبات الدٌنٌة التً صار عددها 

 تال الوفٌر والوسابل واإلمكانٌات، صارتملك الم وألنها .عدد األبمة والمعصومٌن والصالحٌنحتى ٌتجاوز 

،بحراسة ملٌشٌاتها وبقوى عسكرٌة رسمٌة إخترقتها وتحّكمت بها، فتعطل الحٌاة "ونٌةالملٌ"تقود المظاهرات 

كٌف ٌمكن أن (. ع)وتسا للمناسبات ذاتها، وتختلق األساطٌر حولها، باإلدعاء بؤنها مقدمات لظهور المهدي 

الدٌانات،  معتنقًم الدٌن وإستقاللٌته عن الدولة، بإعتباره حق إٌمانً متاح لكل ٌنتعش فكر دٌمقراطً، ٌحتر

تضٌٌق  وال شان للدولة بذلك، سوى حماٌة حقوق الناس فً ممارسة شعابرهم بدون تعطٌل الحٌاة واإلنتاج و

 ار؟والهوس الدٌنً والمذهبً ٌلف الناس لٌل نهفكر سٌاسً حر كٌف ٌمكن أن ٌنتعش  ؟حرٌات اآلخرٌن

أما القوى اإلقلٌمٌة وخصوصا منها المجاورة للعراق، فقد : تاللحقوى اإلقلٌمٌة وقوات اإللمواقف ا. 4

وجدت فرصتها لتنفٌذ أجنداتها، فبدأت بتوظٌف اإلنقسامات الطابفٌة وتسعٌرها ومدها بالمال والتدرٌب، بل 

ال  مرتبطٌن بحكوماتمن القتلة الة وبتسهٌل  مرور ودخول اإلرهابٌٌن من القاعدة والسلفٌٌن ومن مرتزق

 ، فكانتقوات اإلحتالل أما. أو تدعم فلول النظام السابق/تقوم على السلفٌة والنظم الوراثٌة، و دٌمقراطٌة أو

عندما تتكبد بعض الخسابر فً رجالها، فهً ترغب أن ٌحل محل جنودها فً  إلتتفرج علٌها و ال تتدخل ا
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ثمة إذا كان هناك و !جاء لٌصلب نفسه مسٌح   لٌس هوف، ٌحسب تكالٌفهوالمحتل . نوالقتال وكالء محلٌ

، فً بالدهم اٌصنعوسما  فال ٌهمفهذا شؤنهم، وإذا ما حكم إسالموٌون عن طرٌق اإلنتخابات،  ٌن،دٌمقراطٌ

تسابل بعض ٌفً ظروف كهذا  !المصالح التً أرٌقت من أجلها دماء أمرٌكٌة وحلٌفة قالمهم أن تتحق بل

اي . ، كهدف إدعته الوالٌات المتحدةفً العراق اطٌٌن، عن اإلعالن األمرٌكً إلقامة الدٌمقراطٌةالدٌمقر

الهوس الدٌنً والهٌمنة الطابفٌة وإضطهاد القوى اللبرالٌة إفالت نوع من الدٌمقراطٌة هذه التً تقوم على 

 !والدٌمقراطٌة الحقٌقٌة؟

القوى الدٌمقراطٌة نشاطات الضعف البنٌوي فً على الرغم من عوامل  :ضعف الخطاب الدٌمقراطً. 5

هذه القوى لم تفلح فً توجٌه خطاب واضح  بد من اإلعتراف بشجاعة بان فصابلال ،التً أشرنا إلٌها

، خطاب ٌالبم المرحلة وٌالمس جروح المجتمع، وٌتسم بالوضوح للشعب العراقً وغٌردٌماغوجً

ح مصطلحات العلمانٌة واللبرالٌة مقراطٌة وقٌمها، ولم توضّ ذل جهود كافٌة للتعرٌف بالدٌلم تبُ . والصدقٌة

، خالل السنوات كما لم نقرأ. وخصابص المجتمع الدٌمقراطً وشروطه ومستلزماته ومراحل تطوٌره

ٌّفة نقدا هادفا لكل المظاهر الكابحة الفابتة، كانت هناك كتابات فً هذا المجال، ولكن لم  .للدٌمقراطٌة والمز

. هإلٌقبلما تدعو الى الحزب الذي تنتمً  ،للدٌمقراطٌة أوال لتدعوٌؤة عناصر شابة ومثقفة ٌجر تدرٌب وته

عالم والصحافة، فصحف القوى إلإمكانٌات النشر وا ا فًضعف ولعل ضعف اإلمكانٌات المالٌة ٌولد

وكدورٌة ثقافٌة رصٌنة، هناك مجلة الثقافة  ، ولعل أنشطها صحٌفة طرٌق الشعب،العددالدٌمقراطٌة محدودة 

 ، لحسن الحظ، نجد أنولكن. فمحدودة الصدوراألهالً صحٌفة أما  .اٌضا الجدٌدة، ولكن إنتشارها محدود

 امتوهج انبراس أضحت الٌوم الصحافة العراقٌة فً الخارج، ومعظمها على شكل مواقع إلكترونٌة، هً التً

ء الدٌمقراطٌة فً العراق، وفً الوقوف بقوة وموضوعٌة أمام الظواهر فً دعم وتعضٌد الدعوة الى بنا

 .منذ سبع سنوات عراقنااإلستالبٌة والطابفٌة والتخربٌة الجارٌة فً 

الى غٌاب الطبقة المتوسطة، أو البرجوازٌة  فً العراق وهناك من ٌعزو ضعف القوى الدٌمقراطٌة     

السابق كان قد شردها وأبادها، فإضمحلت كطبقة مثقفة متوسطة، الصغٌرة، بإعتبار ان النظام اإلستبدادي 

قادرة على تحوٌل المجتمع نحو الدٌمقراطٌة، كما طرح األستاذ فاروق رضاعة فً إجتماع لفصٌل من 

حلٌل مستمد من وفً هذا الخصوص نود التعلٌق كاآلتً؛ إن هذا الت (7). مإخرا الدٌمقراطٌٌن فً لندن

وث، والى حد ما هناك بعض الحقٌقة فً كون الطبقة المتوسطة أو البرجوازٌة األدب الماركسً المور

داعاتها بالصغٌرة تسعى الى صٌانة وإنعاش مصالحها من خالل البحث عن نظام ٌمنحها تكافإ فرص لتنمٌة إ

ولكن ما ٌفوت الكتاب . ورأسمالها الصغٌر، والنظام الدٌمقراطً ٌوفر لها البٌبة اإلنتاجٌة المناسبة

 التً لدى الدولة اءجرل كل الطبقات الى أُ الماركسٌٌن هو أن اإلقتصادات الرٌعٌة، كما هً حال العراق، تحوّ 

لقطاع خاص ولٌس هناك مجال حتى لرأسمال صغٌر أو سوق . أو طغمة من الفاسدٌن ٌسود فٌها حاكم طاغ

قبل كارل ماركس فً الثلث والدولة الرٌعٌة لم تكن معروفة فً زمن كتابة رأس المال من . أوشبه خاص

الطبقات اإلجتماعٌة المستلبة مندمجة، غالبٌة وفً الدولة الرٌعٌة نجد أن . األخٌر من القرن التاسع عشر

ٌُسّبح فً عبادته وطاعته لها،  اكؤجراء مشدودٌن كاألقنان لمستخدمهم أو مالكهم الحكومة، بإستثناء من كان 

 .أو ٌستكٌن منكفبا على حاله



12 

 

ٌسا على ماتقدم، ٌمكن اإلستنتاج بؤن الشروط المسبقة إلقامة وترصٌن النظام الدٌمقراطً فً تؤس      

متاحة، أو فً األقل تفتقد الى قواعد مادٌة و مإسسات منظمة، سٌاسٌة وإجتماعٌة، فمنظمات  العراق لم تكن

نه أاو   ،خبرةال تعوزهكانت غاببة، وحٌنما بادر البعض الى إنشابها كانت، أما  ، مثال،المجتمع المدنً

ٌُلحقها باألحزاب المهٌمنٌة والمستعدة لشرابها، وحالة األحزاب والمنظمات قد مررنا  . ابهإستحوذ علٌها ل

. ٌسبق العالج ٌجب أن بؤن تشخٌص الحالةٌمكن القول  ؟ ما العمل، إذنجابة على السإال المحوري، ولإل

صة، وتوظٌف العقل والوعً الضعف واإلستالب المشخّ والعالج هنا ٌكمن فً القدرة على تجاوز مكامن 

المنظم إلستقطاب القوى الدٌمقراطٌة المثقفة والمشتتة، على الرغم من ضمورها العددي فً البداٌة، وهنا 

تكمن مسإولٌة المثقف الوطنً العراقً، فإن هو إستجاب للتحدي، من أجل إنقاذ الوطن العراقً من التمزق 

وٌتدارسوا  ً أن ٌتفاعل الدٌمقراطٌون فٌما بٌنهمفالخطوة األولى ه طغم الزابفة،والسقوط فً مهاوي ال

األوضاع بصراحة وبدون محاولة إستفراد أو وصاٌات أو تعالً، للخروج بإستراتٌجٌة عمل واقعٌة، معززة 

 !باهرة فً زمن قصٌر ستمناء لنتابجبمناهج مرحلٌة للتنفٌذ، وبدون إ

 

 بناء التٌار الدٌمقراطً فً العراق؟ وبؤي خطاب، وباٌة غاٌات ووسافل؟ كٌف ٌمكن بناء او إعادة. 4

ه ٌ، سمّ جبهة أو تحالف أو مإتمر وطنً دٌمقراطً بناء تٌار أوبناء أو إعادة  الدعوة الى تستند       

إلنقاذ العملٌة للخالص الوطنً و ،العرٌضه ولٌست الفبوٌة طالما تعكس تسمٌته األهداف الوطنٌة ،ماشبت

رأى وٌرى فٌها  ،ل المساومات واإللتفافات و مسرحٌات التزٌٌف لدٌمقراطٌةاوحألسٌاسٌة من الضٌاع فً ا

الوطنٌون العراقٌون مناخا بدٌال إلسترداد قٌمة اإلنسان العراق وآدمٌته، ولوضع حد لإلستباحات التؤرٌخٌة 

عوامل الموضوعٌة المشّخصة، نوجز الى مجموعة من الهذه الدعوة تستند . لحقوق الشعب ولسٌادته الحقٌقٌة

 :أهمها كاآلتً

، وما طاف المذهبٌة والعرقٌة/ كشفت تجربة السنوات السبع الماضٌة أن القوى السٌاسٌة الدٌنٌة - أ

ولم . العراق بصحبة المحتل وبتحالف محسوب معهالى وٌطوف حولها من قوى أخرى، كلها وفدت 

تاش على وتعفً دول أجنبٌة و مجاورة، تكن قٌادات هذه القوى سوى عناصر كانت تتسكع 

زٌة اإلدعاءات مة داخل العراق، سوى رمولم تكن تملك جذور شعبٌة متٌنة أو منظّ  .عطاٌاها

ٌمكن إستثناء قادة الحزبٌن الكردٌٌن والحزب الشٌوعً، فإن تنظٌماتهم بقٌت داخل و .الطابفٌة الدٌنٌة

من بطش صدام فً  أمرٌكٌا ها المحلٌة المحمٌةالعراق، رغم ضعفها بالنسبة للحزب الشٌوعً، وقوت

من خالل فرض طوق أمنً وذلك ، بالنسبة للحزبٌن الكردٌٌن المحافظات الكردٌة شمال العراق

بعد  أن القٌادات التً تزعمت األحزاب والكتل الطابفٌة .فوقها ٌحظر طٌران قوة صدام الجوٌة

ال مإهلٌن بالمعنى القٌادي المبدأي النزٌه، فهً  أكفاء وال مفكرٌن و ، عموما،ملم تكن تضّ  اإلحتالل

بإنتهازٌته، مثل كنعان مكٌة،  تها كانت عناصر فاشلة مهنٌا، وخاوٌة فكرٌا، وبعضها متهمٌفً غالب

بؤول إختبار له فً  الرديء هم إنكشف معدنهضوبع. ، كالدكتور أحمد الجلبًبنزاهته وماضٌه أو

وأما سلوكٌات . وهرب بها الى خارج العراق من الدوالرات الٌٌنفإختلس األموال أو الم ،السلطة

والذٌن  أنتخبوا لبرلمان قً دورته األولى، ل نتخبواأولبك الذٌن أُ  ومن ثم ،من شكلوا مجلس الحكم
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دورته الثانٌة التً لم تنعقد له إال جلسة ٌتٌمة واحدة لمدة عشرٌن دقٌقة، وها قد مر اآلن  للبرلمان فً

ٌتقاضون الرواتب و فهم تقاضواحكومة إلدارة البالد،  واولم ٌشكل معلى إنتخابه أكثر من نصف سنة

إنجاز معظم والمساكن المحمٌة واإلمتٌازات، بدون  الشخصٌة الخٌالٌة والمخصصات والحماٌات

كممثلٌن  ،السٌاسٌة القٌام بواجباتهم التشرٌعٌة ومسإولٌاتهم القوانٌن المطلوبة، وبدون اتتشرٌع

، ال (ناهٌك عن اإلستثناءات القلٌلة جدا)ٌتسم، عموما،  هذا النمط من القٌادات ال .راقًللشعب الع

ٌتسم بشرف األمانة و ال حتى بالوطنٌة فً حدها األدنى، إذ صار جل همهم إستجداء دعم المحتل أو 

لح تعظٌم المصال التشبث بالسلطة بها طابفٌا ومذهبٌا، واإلنشغال فً وندول الجوار التً ٌرتبط

بتسهٌلها لحصول على األراضً والعقود، وبعضهم غرق بالفساد والرشوة اولالفبوبة واإلمتٌازات و

علً زٌنً عن الفساد  أنظر مقال الدكتور محمد)  بما فً ذلك سرقة وتهرٌب النفط ومشتقاته،للغٌر، 

راقً من فضال عن إرهاب الشعب الع هذاو (8)، (عن اإلقتصاد العراقً فً حلقات، وكذلك كتابه

على الشعب العراقً،  جبتوّ من هنا، . بل دول أجنبٌةقخالل ملٌشٌات ماجورة أو مدعومة من 

وبالذات على قادته من المثقفٌن والوطنٌٌن الدٌمقراطٌٌن الشرفاء أن ٌتقدموا الى الساحة السٌاسٌة 

النظٌفة،  القٌادات الفاشلة وغٌروشعبهم من هذه الطفٌلٌات  تخلٌصمة ومدروسة، لبصورة منظّ 

ال ٌذهب األخضر بسعر الٌابس، أي أن الفرد النزٌه منهم، ٌجب أن تحمٌه نزاهته ونظافة أن  بشرط

والسإال هو كٌف ٌمكن تقدٌم بدٌل من القٌادات الشرٌفة والنزٌهة إن لم ٌتحرك أحد من  !دابما ٌدٌه

ممكنا فً ضإ التجربة  الوطنٌٌن الشرفاء لتشكٌل هذا البدٌل؟ والسإال الثانً هو كٌف سٌكون ذلك

 سابقا لمزٌد من التفصٌل عن خلفٌة قادة المعارضة المتسكعٌن ة خالل السنوات السبع الماضٌة؟المرّ 

فً الخارج وعالقاتهم بمخابرات المحتلٌن قبل الغزو، ومستوٌاتهم الفكرٌة، نحٌل القارئ الى كتاب 

الربٌس هو عراقً األصل و جدا؛ وقٌردار ، الصادر حدٌثا(إنقاذ العراق)األستاذ نمٌر أمٌن قٌردار، 

كان مشاركا فاعال فً تحضٌرات اإلدارة  وكروب اإلستثماري الدولً، تالتنفٌذي لبنك إنفس

نوعٌة  فٌه ٌفضح حٌثالمإثرة فٌها لشن الحرب على العراق،  ٌن الجددالمحافظ كتلةاألمرٌكٌة و

دعاة من ون والصقور، غ، والبنتايلسً آي أمع ا ونتعاملٌ نواكا المخاتلٌن من الذٌنقادة المعارضة 

وٌدٌن نتابج اإلحتالل األمرٌكً  ،2001ٌلول فً عام أ 11القرن األمرٌكً، وخصوصا بعد أحداث 

 (  9) .بقوة وموضوعٌة

أن ٌتنادى الى هذه المسإولٌة نخبة صغٌرة من  ًه لبناء التٌار الدٌمقراطً الخطوة األولىان  - ب

د لهم بنقاوة الضمٌر والثبات المبدأي ونظافة الٌد والكفاءة والشجاعة المثقفٌن والناشطٌن المشهو

الى التباحث الجاد والعمٌق لٌس فقط فً األسلوب  ،المشروعة غٌرد من الغاٌات الشخصٌة والتجرّ 

ضع معالم إلستراتٌجٌة عمل علٌا، مشفوعة ببرنامج مرحلً للتنفٌذ على لووالكٌف، إنما أساسا 

ً محدد، كان تكون األربع سنوات القادمة، هً مرحلة أولى تلٌها مراحل مراحل خالل أفق زمن

ن رسم إستراتٌجٌة ألي عمل له آثار مكٌ الإذ . أخرى تتزامن مع تطورات العملٌة السٌاسٌة وآفاقها

ة دقٌقة لالوضاع، لتشخٌص حاالت اإلستالب والظلم والهدر، ءبقرا ءمستقبلٌة، ما لم ٌبتدأ المر

الشعب العراقً بكل أطٌافه  لومستقب هاتقبل البالد ووحدتها وثرواتسعة التً تهدد موالمخاطر الفضٌ

ومن هنا راٌنا . ٌسبق العالج دوماٌجب أن التشخٌص . نواحٌه، من دون إستثناء ألحد او لمنطقةو
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هها لعناٌة نخبة محدودة من المثقفٌن ٌوجتأن نقدم بعض األفكار األولٌة بهذا الخصوص، و

الخبراء والنشطاء العراقٌٌن المعروفٌن بوطنٌتهم ونزاهة ضمابرهم، لٌتدارسوها، والمفكرٌن و

، ولهم، ولربما ٌجدون فً المقترحات العملٌة التً ستتضمنها ما ٌمكن قبوله أو تعدٌله ا،فلربما ٌغنوه

تقرٌر ما ٌرونه من مساهمة أو إعتراض، إن كان هناك من إعتراض جزبً أو كلً على  بعد ذلك،

ألفكار األولٌة، والتً سوف لن تنشر إال بعد التشاور واإلستنارة من اآلراء الحصٌفة التً قد هذه ا

  .ٌتفضل بها من ٌشاء منهم

 هً أولى األولوٌات، تنمٌة وحرٌة اإلنسان العراقً وأمنهلعل : تقرٌر األولوٌات اإلستراتٌجٌة - ت

/ السٌاسً/ م اإلقتصاديولكن ما هً مواصفات النظا ،األساسٌة بالثوابتوٌمكن تسمٌتها 

ٌنبغً  وأٌة وسابل ؟التنمٌة مع الحرٌة و األمن المالزمٌن لهام هذه عظّ اإلجتماعً الذي ٌمكن أن ٌُ 

ظمى؟ ونوجز أدناه اهم بنود أولوٌات هذه اإلستراتٌجٌة لتحقٌق هذه لبلوغ هذه الغاٌة العُ  التوسل بها

 :الغاٌة العظمى

، فالدكتاتورٌة التنمٌة بدون حرٌة أو أمن ال قٌمة لهاالتشخٌصات اآلنفة، ٌبدو بؤن  وءضفً  -1

ٌّشأن تبنً وتعمر وتشٌد القصور والطرق و ها أٌضاٌمكن المصانع وتقٌم  العساكر، تج

الى  خاللها اإلنسان محّولةوالقمع واإلستغالل، والمزارع الجماعٌة، مستندة الى وسابل القسر 

هل لهذا النوع من التنمٌة أي محتوى  !خ قٌمتهستلب، ال ٌستطٌع أن ٌتفوه بكلمة، فتمسن مُ قِ 

إنسانً؟ فاإلنسان الٌعٌش بالرغٌف وحده، وإال تحول الى ماشٌة، ٌقدم لها العلف، ولكنها تبقى 

. ، ولو ملكته لثارت وخربت واستباحت بسبب القمع الدفٌنمجرد ماشٌة ال تملك من أمرها شٌبا

، ناهٌك عن ة، واألمن الشخصً واإلجتماعًالحرٌة المسإولهما للتنمٌة بعدان متالزمان، 

بؤن التنمٌة مع الحرٌة سٌادة القانون وعدالة القضاء، وقد أثبتت تجارب الشعوب الحدٌثة، 

قادة  لها حٌنما ٌتوفركلما و، وذلك فاعارتإ واألمن، هً األكثر إبداعا واألسرع إٌقاعا، واألعظم

جد هذا النموذج من التنمٌة مع الحرٌة ٌن أ ٌكاد المرءوال . مخلصون وشعب حً وإرادة وطنٌة

، وسٌلة لغاٌة ، فً كل األحوال،هًالتنمٌة و .والمتقدمة  المستقرة الدٌمقراطٌاتواألمان إال فً 

بكلمة أخرى، أن النظام  .، ضمن إطاره األسري واإلجتماعًوغاٌتها األسمى هو اإلنسان الفرد

 لناام الدٌمقراطً ذو المحتوى اإلجتماعًااإلقتصادي المناسب، هو / اإلجتماعً/ السٌاسً

ولٌس هنا مجال التوصٌف المفصل لهذا النظام، ولكنه سٌشكل . ، ولٌس اللبرالً الفالتاإلنسانً

فً آن  دٌمقراطٌة مع تنمٌة مادٌة وبشرٌة تحقٌق الىأولوٌة إستراتٌجٌة فً حسابات الطامحٌن 

تعزٌز  ٌوجبهنا المطروح  ك أن الخٌار ومعنى ذل .، ولٌس بدونهاتنمٌة مع الكرامةأي ، معا

التشوٌهات والتوظٌفات الفاسدة لها من على الرغم  ،وترصٌن العملٌة السٌاسٌة ولٌس رفضها

، إال إذا نحو النضال السٌاسً السلمًهو  خٌار التٌار الدٌمقراطًوهذا ٌعنً أٌضا بؤن . حالٌا

تقسٌم البالد أو محاوالت ل جرتعدوان خارجً أو وقوع تفاقمت أمور وتعاظمت مخاطر مثل، 

ٌصبح خٌار المقاومة هو خٌار للدفاع عن قد ، عندها دابمفرض وجود أجنبً إستعماري ل

 .وعن الدٌمقراطٌة ذاتها ،الوجود والحٌاة 
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من أهم المرتكزات الوطنٌة إلٌة إستراتٌجٌة  وحدة التراب الوطنً وإستقالل البالد الناجزتشكل   -2

ون الوطنٌون الداعون لوحدة العراق على أساس المواطنة ومصالح العٌش قد ٌتبناها الدٌمقراطٌ

 عمره ٌتجاوزالذي  لعراقا لشعب المشترك، فضال عن القواسم المشتركة العظمى األخرى

، فهو لٌس إبن الٌوم، أو جاء من إبتداع وضعه المحتل البرٌطانً بعٌد آالف السنٌن الوجودي

ولكن هذه الوحدة العراقٌة ٌنبغً أن تقوم على . ج البعضالحرب العالمٌة األولى، كما ٌروّ 

ٌستوجب إستبعاد نظم ، فإقرار الخصوصٌات الجغرافٌة واألثنٌة المنٌرة مبادئ الدٌمقراطٌة

المركزٌة المستبدة، فالبنسبة لشمال العراق، وألسباب موضوعٌة ٌنبغً وضع قواعد حضارٌة 

الفدرالٌة المعروف فً القانون الدولً وفً ضإ  لفدرالٌة إقلٌم كردستان، بما ٌتوافق ومفهوم

قة . نماذج الدول الفدرالٌة فً دول العالم الحدٌث المتطورة ّّ والعمل على تطوٌر المركزٌة خالّ

اما عالقات العراق الدٌمقراطً . البالد، وعلى أساس الشفافٌة والمسابلة لبقٌة محافظاتبالنسبة 

وإحترام الحدود  لى التعاون والتعاٌش وحسن الجوارالمستقل بدول الجوار، فالبد أن تقوم ع

وعدم التدخل فً الشإون الداخلٌة، بل ولرعاٌة  والحقوق المشتركة فً المٌاه والموارد األخرى،

نما إٌخدم لٌس فقط المصالح المشتركة،  ، بماالمشتركة معها وتنمٌة العالقات والمشارٌع التنموٌة

 . ًالسالم العالمأٌضا النمو واألستقرار اإلقلٌمً و

صحٌح أن تبنً الدٌمقراطٌة ٌتضمن الدعوة لنظام إقتصادي حر، ٌلعب فٌه القطاع الخاص   -3

نعم، . دورا قابدا وفاعال، ولٌس القطاع العام أو الحكومً المترهل بالبٌروقراطٌة والفساد

القطاع أن ، وةهً حالة بابسة ومنهارؤن  حالة اإلقتصاد العراقً ب فلنتمهل قلٌال، ٌنبغً أن نقرّ 

للحالة الرٌعٌة لهذا اإلقتصاد، ولكون ثروات النفط بالنظر و ضعٌف بنٌوٌا أساسا،الخاص 

على طرٌق  هوالغاز هً المالذ األخٌر وربما الوحٌد المرتجى إلعادة بناء العراق ولوضع

ه رة على ثرواتالتنمٌة المستدامة، فالبد من إٌجاد صٌاغة لتمكٌن الشعب العراقً من السٌط

ٌمكن أن ٌتم ذلك بتخصٌص قطاع النفط والغاز وتملٌكه لشركات خاصة ،  الو .الطبٌعٌة العامة

أن ٌبقى تحت اإلشراف الكامل للحكومة المركزٌة الفدرالٌة، وحسب ٌجب اجنبٌة ومحلٌة، إنما 

نص الدستور، إلدارة هذه الموارد بإعتبارها ملك الشعب العراقً كله، وال تخّص شرٌحة أوفبة 

وعلى أٌة حال، كان الدستور قد أُعد بعجالة وتحت ضغط تسوٌات ومساومات . و منطقة منهأ

تحاصصٌة، فجاء ملٌبا باأللغام والغموض بشؤن صالحٌات األقالٌم أو إستغالل الموارد الوطنٌة، 

كالنفط والغاز، ومفهوم الفدرالٌة، الى آخره، مما أوجب مراجعته وتعدٌله، إال أنه ُمرر فقط على 

 وفً كل األحوال، .ن لم ٌفعلوا، فاخلفواٌعرض لإلستفتاء، ولكن البرلمانٌراجع وٌُ أساس أن ٌُ 

إلحكام الرقابة البرلمانٌة البد من إٌجاد نظام مإسسً سٌاسً  تنظٌمً وتشرٌعً بدٌل 

، وتوجٌهها بعٌدا عن تغّول الدولة وتحّكمها الرٌعً، صوب والشعبٌة على إدارة هذه الموارد

وحٌث سٌكون  ، الزراعٌة والصناعٌة والتكنلوجٌة،ر البدٌل فً النشاطات غٌر النفطٌةاإلستثما

وبما ٌفضً، تدرٌجٌا للتخلص من  أدوار متعاظمة فٌها، ختلطوالم للقطاعات الخاص والتعاونً

سٌادة الشعب على ثرواته للنمو المستدٌم، وذلك من خالل ضمان  ّوقالنظام الرٌعً المع

 .ا من أجل التنمٌة المتوازنة والمستدامةوتسخٌره ،الطبٌعٌة
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ركنان اساسٌان لٌس فقط  لضمان إستقالل البالد وسالمتها من محاوالت التقسٌم،  األمن والسالم -4

ا لقوى أجنبٌة لها مترك تحقٌقهالٌمكن أن ٌُ و، إنما هما اساسٌان أٌضا لصٌانة الحٌاة البشرٌة

وهذا . عنه ٌنتفع منه، فإن كان ذلك مكلفا، صدّ مصالحها الخاصة بها، فالمحتل ال ٌصون إال ما 

الدولً ٌجب أن ٌكون من أولوٌات واإلقلٌمً وحتى ٌعنً بؤن تحقٌق األمن والسالم األجتماعً 

، إنما هو مسإولٌة المواطن أٌضا، المسإولٌة الوطنٌة، أي هو لٌس فقط مسإولٌة الحكومة

من الوسابل، لٌس فقط  اوغٌره إستخباراتووأمن  المطلوبة لبناء أجهزة دفاع الجهود الوطنٌةف

، هً جهود ضخمة جدا، وٌنبغً أن تشكل الدعوة لصٌانة الحٌاة وإنما لصٌانة الحرٌة المسإولة

 .لها بندا اساسٌا فً إستراتٌجٌة الدٌمقراطٌٌن الوطنٌٌن

وفٌر لت الدعوة الثابتة الدٌمقراطً، بل وكل الوطنٌٌن األحرار من اجل ٌناضل التٌارٌنبغً أن  -5

 ضد العوز والفقر والبطالة، ، بما فٌها مإسسات الضمان اإلجتماعًالخدمات اإلجتماعٌة

خدمات النفع العام األساسٌة، كالكهرباء تقدٌم و ،ُمعدمةولرعاٌة األٌتام والمعوقٌن واألسر ال

وتشجٌع الفن، بفروعه الجمٌلة  ،والثقافٌة والسكنٌة الصحٌةالخدمات والماء والمجاري، و

، بل ولتحسٌنها وترقٌتها على وفق المبادئ اإلنسانٌة الدٌمقراطٌة السامٌة جمالٌة اإلبداعٌةوال

 .تحسٌن البٌبة والحفاظ علٌهال المستمر باإلضافة الى العمل، والتقنٌات الحدٌثة والمتطورة

أما تحدٌات التنمٌة للخالص من قوقعة اإلقتصاد الرٌعً المفضً، بصورة غالبة، لٌس فقط  -6

ٌة اإلقتصادٌة، وإنما أٌضا لتعزٌز إستبداد الحكام والحكومات التً ٌنشإها، فتستوجب للتبع

 خطط الىوجود إستراتٌجٌة تنموٌة علٌا، تتضمن أهدافا وطنٌة إنمابٌة مستدامة، تجري ترجمتها 

قصٌرة ومتوسطة وبعٌدة خطط ، للتنمٌة اإلقتصادٌة والبشرٌة واإلجتماعٌةمفّصلة  وبرامج

وعلى وفق نموذج  تنظٌمً مإسسً إلقتصاد ٌتناغم مع  مج سنوٌة، بل وفصلٌة،وبرا األمد،

قطاعات تنظٌمٌة للسوق مبادئ  الحرٌة اإلقتصادٌة، ولكنه ٌضم بٌن دفتٌة، بصورة خالّقة، 

وٌنبغً أن تتوفر للوطنٌٌن . الوطنٌة، هً القطاعات الخاص والتعاونً والمختلط والعام

الدراسات والتقارٌر والبحوث والمعلومات الرصٌنة التً ٌجب أن  الدٌمقراطٌٌن النشطاء سٌاسٌا

ٌعدها خبراء وإختصاصٌون محترفون لهذا الغرض، ولٌست تلك التً تسطرها أقالم زاعقة 

 . إعالمٌا

السٌاسٌة  بكل أبعادها، الدٌمقراطٌةاإلنسان وحرٌته وقٌمته وكرامته هً الركابز التً تقوم علٌها  -7

إلدارٌة، فهً نظام للموازنة ما بٌن قوى الصراع أو المصالح اصادٌة وواإلقتاإلجتماعٌة، و

، لذلك، تستوجب وخصوصا فً المجتمعات الغنٌة بتنوعاتها مادٌا وثقافٌا ودٌنٌا، المتصارعة،

بهذا المعنى، اي علمانٌة  الدٌمقراطٌة حٌاد الدولة، اي عدم تدٌٌنها أو مذهبتها أو عرقنتها، فهً

ضمن تك بذلها المجتمع، وكل األدٌان واألعراق التً ٌضمّ  مالمساواة أماانها تقف على قدم 

بمنظار واحد  جمٌعا همٌلإتنظر  فهً والسلم األهلً، حرٌة األدٌان والمذاهب وحقوق األثنٌات،

. للبالد، فتلك هً هوٌتهم الوطنٌة ولٌس غٌرها منظار المواطنة اإلنسانٌة واإلنتماء القانونًهو 

مهما كانت هوٌته الفرعٌة،  ،إ المناصب فً الدولة والمجتمعتب ستبعد أحد منوبهذا سوف لن ٌُ 
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. الٌوم تحت مفهوم المحاصصة المتخلف إنسانٌا جرى وٌجري، كما الدٌنٌة والعرقٌة والثقافٌة

مصانة  حرٌة األدٌانف .وعلٌة، فالقول بان العلمانٌة هً إلحاد هو قول ٌقوم على الكذب والبهتان

ساوٌة فً المنافع العامة، تمن حرٌات الناس وحقوقهم الم ق وتحدّ أن ال تضٌّ للجمٌع، على 

بشرط عدم  ،مفتوحة للعابدٌنهً األماكن ال فالمساجد والكنابس وبقٌة دور العبادات والطقوس

إن الدولة غٌر مسإولة عن محاسبة الناس . وتضٌٌق حرٌات اآلخرٌنأاإلخالل باألمن العام 

حٌنما  ابلة فقطة، فهذه متروكة لخالقهم، وتصرفاتهم تكون معرّضة للمسعلى إلتزاماتهم الدٌنٌ

تخالف القوانٌن المرعٌة واألعراف األخالقٌة السابدة، ولٌست تلك الخاصة بهذه الفبة اإلجتماعٌة 

دون تدٌٌن الدولة، بل  للحٌلولةٌنبغً تشدٌد النضال  ،وعلى ذلك. أو الدٌنٌة او العرقٌة أو تلك

  .س العكسٌعقابد العابدٌن، وللراما لألدٌان و، إحتلمنتهاع

ٌنظر الدٌمقراطٌون للمرأة نظرة تتفوق حتى على نظرتهم للرجل، ذلك ألنها تتحمل أعباءا ال   -8

صنو الرجل تماما فً القابلٌات  هافعدا عن كون. ٌمكن أن ٌتحملها الرجل أو ٌضاهٌها فٌها

 تحمل أجنة الحٌاة وتمدّ تستقبل وٌه بٌولوجٌا، آلنها والممكنات العقلٌة والفٌزٌاوٌة، لكنها تتمٌز عل

، وهً مدرسة األجٌال األولى والكبرى، وهً وعاء الحنان البشري البشرٌة فٌزٌاوٌا بالوجود

من  ورفض إستالبها والتمٌٌز ضدها، وعلٌه، فإن مساواتها الكاملة،. والوجود األسري البشري

بل منهم من ٌدعو بحق الى تفضٌل المرأة فً  قراطٌن، هو أمر مفروغ منه،موجهة نظر الدٌ

الكثٌر من الحرف والمسإولٌات العامة والقٌادٌة فً المجتمع، آلنها تملك عاطفة إنسانٌة مضافة 

 .  تتفوق بها على الرجل فً كثٌر من الحاالت

 كبٌراكسبا م، فالعراق الدٌمقراطً الجدٌد ٌجب أن ٌكون الخارجٌةالسٌاسة  أما فً مضمار -9

عضوا فاعال فً منظمة األمم المتحدة، لموآزرة جهود حٌث ٌمكن أن ٌكون م العالمً، للسال

أن ٌكون فاعال أٌضا ٌنبغً ولكنه، من باب أولى . السلم والدٌمقراطٌة والتنمٌة البشرٌة فً العالم

لتحسٌن العالقات مع دول الجوار  بدأب العمل و ومكافحة اإلرهاب، لتحقٌق السلم اإلقلٌمً،

العراق ٌنتمً الى  بٌد أن. ٌق معها لحل المعضالت التً قد تعتري المصالح المشتركةوالتنس

من  قومٌا وثقافٌا وجغرافٌا وتؤرٌخٌا وإقتصادٌا، السٌما وأنه كان أهم مركز ،جواره العربً

. الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، وعلٌه، الٌمكن عزل العراق عن عمقه العربً والقومً مراكز

من  إٌة وتطلع قومً، كذلك للعراقٌٌن العرب الذٌن ٌشكلون األغلبٌة الساحقة كما للكرد رف

خصوصٌات األثنٌة، الكردٌة والتركمانٌة، فإن الومع إحترام . تطلعهم القومً المشروع لسكانا

األقلٌات األثنٌة التً تعٌش تلك تطلع العراق الى عمقه العربً ال ٌمكن أن ٌكون على حساب 

ٌنبغً أن ٌنهج العراق فً سٌاسته الخارجٌة العربٌة نهجا إٌجابٌا وفاعال من وعلٌه، . فً كنفه

التعاون الثنابً مع الدول العربٌة الشقٌقة،  ، وكذلك من خاللالعربٌة جامعة الدولخالل 

ستقالله، بدال إتعزٌز لوله إن اإلنتماء العربً للعراق هو مصدر قوة . المجاورة وغٌر المجاورة

سٌاسٌة وإقتصادٌة وثقافٌة ال حدود لها، مع  ار له مكاسبوفستفردا، كما سٌومُ  من بقابه منعزال

ال ، وكذلك .اإلقتصاد العالمًفً رخاء  من الواسعة  كل تقدم تحققه هذه المجموعة البشرٌة

ففً هذا المحٌط األوسع ٌمكن أن ٌلعب  ٌنبغً أن ٌغفل العراق دوره فً محٌطه اإلسالمً،
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وٌنبغً أن . لتعزٌز السالم واإلزدهار اإلقتصادي والثقافً فً العالمالعراق دورا إٌجابٌا 

ٌحرص العراق على إقامة عالقات تعاون تجاري وإقتصادي وتقنً وثقافً مع الدول الصناعٌة 

 مثل اإلتحاد األوربً والمملكة المتحدة والوالٌات المتحدة  وكندا وروسٌا والصٌنالكبرى، 

وٌمكن أن ٌبنً العراق عالقات  .لمشتركة والمنافع المتبادلة، وعلى أساس المصالح اوالهند

مع الوالٌات المتحدة، بإعتبارها أعظم الدول الصناعٌة فً العالم، و طوٌل األمد تعاون مثمر 

وذلك بشرط إحترام سٌادة العراق على أراضٌه ومواردة الطبٌعٌة، ومن خالل التفاوض على 

اخل األراضً العراقٌة، بل وتعوٌض العراق عن كل إنهاء أي وجود عسكري لقوات أجنبٌة د

 .الخسابر واألضرار التً سببها اإلحتالل

 :من خالل تشكٌل التٌار الدٌمقراطً تدار  منهاج عمل لتنفٌذ األهداف اإلستراتٌجٌة - ث

، البد اآلن من البحث فً معالم األهداف اإلستراتٌجٌة وثوابتها األساسٌةل بعد أن عرضنا     

 ٌمكن القول بؤن الغاٌات تستلزم وسابل للوصول إلٌها، والغاٌات النبٌلة ال مثالٌا،. تحقٌقهاالوسابل ل

ٌمكن تبرٌر الحق بوسابل تجافً الحق، فالغاٌة  التوسل للوصول إلٌها بوسابل غٌر نبٌلة، إذ ال جوزٌ

والتآمر واإلرشاء  فاإلنقالب. التبرر الوسٌلة، إال إذا كانت متسقة معها بالمفهوم األخالقً والسٌاسً

والسٌاسة قد تنطوي على مرونات . واإلغتٌال هً أدوات ترفضها المبادئ اإلنسانٌة الرصٌنة

وكٌاسات وتراجعات محسوبة، ولكن لٌس على الكذب والغش والخداع واإلرهاب واإلرشاء وغٌر 

ولكً تحقق . نواتتتواتر فً ساحة العملٌة السٌاسٌة منذ س ذلك من قبابح العمل السٌاسً التً نراها

غاٌاتك اإلستراتٌجٌة، فً ظل نظام دٌمقراطً، البد من الدعوة إالٌها وتشكٌل تنظٌم سٌاسً، كؤن 

ولكن هذا المدخل سٌستغرق وقتا . ٌكون على شكل تجمع أو حزب أو منظمة، أو مجموعة ضغط

رٌد لنا مقابلة وإذا ما أ. طوٌال، وربما ال ٌنجح بسهولة لٌمثل التنوع المقطعً للشعب العراقً

التحدٌات الجسٌمة أمام مستقبل العراق والدٌمقراطٌة ذاتها، البد من حشد الجهود المنظمة بشكل او 

تطابقت  وجهات النظر حول الغاٌات األساسٌة ما آخر فً المنظمات واألحزاب القابمة، إذا ب

نا أحزاب ومنظمات وطالما لدٌ. لفترة القادمةللعمل السٌاسً خالل استراتٌجٌة اإلمبادئ الو

وتجمعات وشخصٌات مستقلة ومفكرة ومثقفة، وطالما توافقت هذه القوى حول الغاٌات واألسالٌب، 

حد التنسٌقٌة فً حدها األدنى الى ما بٌن بمدى تّوحدها، حد اآلن بصٌاغات تتراوح تتوّ  فلم ال

حد ولكن بمنابر فكرٌة ورإى بالتفاصٌل ولٌ   تختلف اإلندماج الذي قد ٌشبه اإلفتالف المو 

فالشٌوعٌون قد تكون لهم نظرة تفصٌلٌة مختلفة بالنسبة لإلدارة . بالسٌاسات المطلوبة أوبالغاٌات 

اإلقتصادٌة للموارد الوطنٌة، ولكن بعض اللبرالٌٌن قد ٌدعون الى تخفٌف هٌمنة الدولة فً إدارة تلك 

ن الدٌمقراطٌة بذاتها ال تملك اإلجابات إال أ. الموارد، وهناك من ٌقف فً الوسط بٌن هاتٌن النظرتٌن

، إنما هً تتٌح الحوار الحر والنقاش والشفافٌة فً تداول المعلومات لكل القضاٌا المطروحة الجاهزة

لخٌار األغلبٌة،  امتروكسٌكون تنافس الدعاٌات واإلعالم، واألمر بعد ذلك  فً وحتى ،والدراسات

مثل هذه  ستكونو. واللجان والمنظمات وغٌر ذلكمن خالل التصوٌت فً المإتمرات والمنابر 

، مالحوارات واإلختالفات مصدرا للغنى والرحمة، إذ ستساهم فً تنوٌر الناس وفً زٌادة وعٌه

، األغلبٌةرأي إلحتكام الى حكمة ورجاحة ل باإلتفاق الطوعًوذلك لق الدٌمقراطً، ج الخُ ٌوتنض
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ولٌس هناك ما ٌمنع األحزاب والمنظمات المنضوٌة  .المختلفون من األقلٌة نضم إلٌهاٌلم حتى ولو 

والدعاٌة لنفسها  ،من طرح منظوراتها الخاصة داخل التٌار تحت اإلبتالف أو التٌارالدٌمقراطً

هً نظام تجرٌبً الدٌمقراطٌة  .خارج التٌار، ولكن بإسمها ولٌس بإسم التٌارلها لكسب انصار 

بد له من آلٌة، اللكن البد من الحسم، والحسم، عملٌا ، والٌقوم على الفرض، وإنما على اإلختالف

ٌمكن معها ال وهناك حاالت  .وهً قبول رأي األغلبٌة، حتى وإن بدى خاطبا من وجهة نظر األقلٌة

وهذا ٌعنً بؤنه الٌجوز لألغلبٌة أن . تة دستورٌاقبول رأي األغلبٌة، وذلك فٌما ٌتعلق بحقوق مثبّ 

نى للتطوٌر فالخالف رحمة وغِ  ،أما غٌر ذلك. ٌله بإستفتاء عامذا تم تعدإتخالف الدستور إال 

وسنالحظ هنا بؤن الدٌمقراطٌة . ٌفسد للود بٌن المتعارضٌن قضٌة ال إذا كانواإلبداع، السٌما 

بقواعدها هذه التفرز فقط بعدا أخالقٌا، إنما أٌضا بعدا فنٌا وتقنٌا للتعامل مع المشكالت بؤسلوب 

ٌّنات علنً حواري قابم على ولكً نخطو خطوات عملٌه صوب هذا . الدراسات وتقدٌم الحجج والب

خطوات مقترحة وقابلة للنقاش إلعادة بناء النموذج الدٌمقراطً الذي نسعى إلٌه، نوجز فً أدناه 

  .التٌار الدٌمقراطً الوطنً العراقً، بعد إستثمار دروس التجربة السابقة الفاشلة

ه األسس والمداخل لمفاتحة ومخاطبة كل القوى والمنظمات أن تتدارس نخبتنا هذ :المدخل .1

لم نشر  ،وكذلك أٌة قوى أو مجموعات صغٌرة من الدٌمقراطٌٌن) الدٌمقراطٌة التً أشرنا إلٌها،

، وفً مقدمتها ٌؤتً الحزبان التؤرٌخٌان الشٌوعً والوطنً الدٌمقراطً، (نعلم بهاال إلٌها أو 

حد العقالنً فً تٌار سٌاسً ا المشروع، مشروع التوّ بكل أجنحته الراغبة والداعمة لهذ

إلنقاذ دٌمقراطً عقالنً ومنظم، ومسلح بإستراتٌجٌة عمل طوٌلة األمد وباولوٌات سٌاسٌة 

ومن خالل عقد مإتمرات مدروسة وبؤوراق عمل ناضجة وجادة، . حنه الحالٌةالعراق من مِ 

ة محددة لهذا التٌار أو الجبهة أو ولٌست تكتٌكٌة أو ألغراض المناورة، ٌمكن بلورة صٌاغ

اإلبتالف، بمنابر وأجنحة، على وفق مواصفات محددة، وتشكٌالت تنظٌمٌة أولٌة، ثم ٌمكن 

  . تطوٌرها الحقا حسب تطور النشاط السٌاسً

 ةتشكٌالت التٌار الدٌمقراطً المقترحسنشٌر هنا الى  و فأوجزنا األهدا :التشكٌالت ااتناٌمٌة .2

خصوصٌات حول ضة، ذلك ألن التفصٌل ٌجب ان ٌخضع لنقاشات بخطوط عامة وعرٌ

. المكّونات أوعناصر التٌار، بما ٌتالبم  وظروف ومراحل العمل السٌاسً فً الواقع العراقً

ولكن، إجماال، البد ان تكون هناك هٌبة علٌا لقٌادة التٌار تتمثل فٌها لٌس فقط الكٌانات المنضمة 

كما البد من . إٌنما وجدوا ،المستقلة من الدٌمقراطٌٌن العراقٌٌننما أٌضا الكفاءآت إللتٌار، و

كل الممثلٌن  عام الذي سٌشكل الهٌبة العامة للتٌارالتً ستضم وجود مجلس دٌمقراطً وطنً

والمثقفٌن والقادة والشخصٌات الدٌمقراطٌة، مع مراعاة التمثٌل النسبً لحجوم عناصر التٌار 

إلعالم، لدعاٌة وللالبد من إستحداث مكاتب، للتموٌل و ،ٌة العملٌةومن الناح. األساسٌة والمستقلة

كما البد من إختٌار امٌن عام، ٌتم  .نحاء العراق وفً الخارجإللفروع فً وللتعببة الشعبٌة و

تداول منصبة كل سنتٌن، لضمان التداولٌة، وعدم إحتكار القٌادة لهذا أو ذاك من عناصر التٌار، 

والبد، . داع، طالما هناك مقاٌٌس للكفاءة والكارٌزما والنزاهة واإلخالصولضمان التجدٌد واإلب

تشكٌالته فً مإتمر وطنً دٌمقراطً عام، ٌجري إقرار بالطبع، أن ٌتم إنتخاب قادة التٌار و
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حضور المإتمر العام بنسب وال ٌتحدد .  التحضٌر له قبل مدة كافٌة ال تقل عن ثالثة أشهر

إنما بتقدٌر واقعً لحجم المنتسبٌن تنظٌمٌا وحجم غٌر المنتسبٌن نات، وعضوٌة اوحجم المكّ 

كما البد من إعداد نظام داخلً مفّصل وواضح ودقٌق، لمنع .،األكبر عددا من الدٌمقراطٌٌن

 .التجاوزات واإللتباسات والوصاٌات

أما خطاب التٌار الدٌمقراطً، فٌجب أن ٌتسم بالوضوح والواقعٌة، وٌقترن  :خطاب التٌار  .3

ستراتٌجٌة عمل التٌار و برامجه للسنوات القادمة، إبدراسات مبسطة لشرح مفاهٌم الدٌمقراطٌة و

كتٌار عام للدٌمقراطٌٌن، وتمٌٌزه عن الخطابات الخاصة بكل مكّون من  ،واسلوبه فً العمل

او األفراد والمربٌات الخاصة بالشخصٌات  لخطاباتن اعحتى على حدة، بل و همكونات

تٌار، لكً ال تلتبس األمور على أبناء الشعب العراقً الذي سٌّكون غٌر المنتمٌن المنتسبٌن لل

كما ٌنبغً توضٌح المدخل العلمانً، ودحض إفتراءات الحمالت . منهم األغلبٌة الغالبة فٌه

الدٌنٌة الطابفٌة ضد العلمانٌة والدٌمقراطٌة والحرٌات الشخصٌة، وإدعاءاتها الكاذبة بان 

إحترام الدٌن وعدم تسٌسه  ثبات العكس أن العلمانٌة هًإلغاء الدٌن، بل إدعو الى العلمانٌة كفر ٌ

 . بما ٌزٌل عنه قداسته وروحانٌته

التٌار ونشاطاته المختلفة، فٌجب أن ٌستند الى خطة عمل او  تموٌل اأم :تموٌل التٌار .4

رسوم  وبطبٌعة الحال سوف التفً التبرعات الفردٌة أو. إستراتٌجٌة حصٌفة ومدروسة

وخصوصا ونحن أمام تموٌل مفتوح لألحزاب والقوى كالٌف العالٌة المطلوبة، لتا العضوٌة بسد

ولٌس من المعقول أن ٌنهج التٌار الدٌمقراطً . الدٌنٌة وغٌر الدٌنٌة المرتبطة بجهات خارجٌة

البد من  ،وعلى ذلك. نهجها بإستجداء العون الخارجً المفسد، فذلك لٌس من الوطنٌة بشا

مسك سجالت مفصلة بؤسماء تُ أن جود نظام من الشفافٌة لمعرفة مصادر التموٌل، على و

. ن فً مهاجرهم المختلفةون الدٌمقراطٌوالعراقٌفً مقدمتهم ٌؤتً و ،تبرعٌن من الخارجلما

ولكن، من أجل ضمان مصاددر ثابتة للتموٌل، والتخلص من اإلرتهان الى جهات خارجٌة، لها 

نسب ص وتخصٌ ،نتاجٌة وخدمٌةإمشارٌع تعاونٌة قامة إ فًالبد من التفكٌر اجنداتها الخاصة، ف

  .مسك سجالت واضحة و مّوثقة بذلكتُ  من مواردها لتموٌل نشاطات التٌار، على أن

بالنظر لمخاطر العمل السٌاسً، وخصوصا داخل الساحة العراقٌة، : ة التٌار وشخصٌاتهحماٌ .5

لماضٌة، حٌث لم ٌتورع اإلرهابٌون وال الطابفٌون وبالنظر الى تجارب السنوات القلٌة ا

والرجعٌون من إستخدام العنف واإلغتٌال الى جانب التشوٌه واإلفتراء، البد أن ٌضع التٌار 

الدٌمقراطً خطة متكاملة لحماٌة نفسه، أي مقراته وكوادره الناشطة وشخصٌاته البارزة من 

تجري دراسته من قبل مختصٌن، ٌجب أن وهذا موضوع . غتٌال والتغٌٌبإلعملٌات العنف وا

 .لهم دراٌة كافٌة بواقع العمل السٌاسً داخل العراق، وحتى خارجه

ٌجب أن ٌكون إعالما شعبٌا، ٌقوم على الصدق ولٌس اإلفتراء، كما ٌجب ان : إعالم التٌار .6

بات جد والعتاوالمسوامع لون الجذا كان الدعاة الطابفٌون ٌستغّ إو. ٌذهب الى أبعد الزواٌا

حوال األوفً كل . المقدسة، فللتٌار مساحات أوسع فً مواقع عمل الناس ونقاباتهم ومنتدٌاتهم
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خطة إلعادة وعً اإلسان العراقً،  بإعتباره ،البد من تدارس هذا الموضوع الخطٌر بعمق

وبسب ، ولمعالجة موراثاته النفسٌة الضارة التً إكتسبها بسب العنف والدكتاتورٌات المتالحقة

وهنا سنجد لدٌنا  .وسٌطرة  األساطٌر الدٌنٌة الغٌبٌة جهل والتربٌة السرٌة القمعٌة الخاطبة،ال

والتركٌز هنا سٌكون لٌس على . إعالما تربوٌا وثقافٌا، أكثر منه دعابٌا ألغراض سٌاسٌة

األخالقً  اإلغراءء والوعود لكسب الصوت أو المشاركة، بل إلستنهاض المسإولٌة والوعً

 .فً روح الفرد العراقً واإلنسانً

التٌار منهاجه فً ِهدي اهدافه اإلستراتٌجٌة  ٌرسم  :التٌار وآفاقه المستقبلٌة منهاج عمل .7

ٌّر برامج  ٌمثلولكن المناهج، عموما، . والتكتٌكٌة، فهناك ما هو ثابت منه، وهناك ما هو متغ

إحتٌاجات الشعب واإلقتصاد للتنفٌذ قصٌرة األمد، وبالتالً فهً خاضعة للمراجعة بما ٌتناغم مع 

تصوٌت الهٌبات  مصادقة أوأي ب، دٌمقراطٌا، هذه البرامج وٌجب ان تنبثق .العراقٌٌن

والمإتمرات الخاصة بالتٌار علٌها، وكذلك فً ضإ القبول الشعبً لها ومقدار مالبمتها للظروف 

 .السابدة

 

 :خالصة وتوصٌات. 5

قتصادٌة واإلجتماعٌة لعراق ما بعد اإلحتالل، وشخّصنا حاالت إستعرضنا الخلفٌة السٌاسٌة والحالة اإل     

ما اصاب الناس من تدهور فضٌع فً أمنهم ومستوى  والدمار والتدهور فً هٌكل اإلقتصاد العراقً، 

إنما أٌضا عٌشهم، وما لحقهم من تشرد وضٌاع، لٌس فقط بسبب عدم كفاءة الحكومات وفساد اجهزتها، 

صة التً أسس لها اإلحتالل، ووظفتها سٌاسٌا األحزاب الدٌنٌة والكٌانات الطابفٌة، بسبب الطابفٌة والمحاص

فً جاءت لترسٌها   أن الوالٌات المتحدةالتً قٌل  الدٌمقراطٌة مما أدى الى تشوٌه ومسخ العملٌة السٌاسٌة

 ا الدعوة الىوعرضنا ظروف وعوامل تهمٌش القوى الدٌمقراطٌة والوطنٌٌن الدٌمقراطٌٌن، وأبرزن. البالد

 اولخالصهبالد إعادة بناء التٌار الدٌمقراطً الوطنً فً العراق، كإجراء وطنً ال بدٌل عنه إلنقاذ ال أهمٌة

اإلحتالل  تحتسبع سنوات عجاف منذ به  تمرّ و مّرت من المآزق الكارثٌة والتقسٌمٌة والتفرٌطٌة التً

ى ذلك، فإن هذه األوضاع تشكل تحدٌات ضخمة وعل. واإلرهاب والفساد والظلم والجور والنهب والتشرٌد

بالخٌار الدٌمقراطً اإلجتماعً اإلنسانً إلعادة بناء العراق تتطلب همة الرجال والنساء الوطنٌٌن المإمنٌن 

 : المدمر، ونوجز بعض التوصٌات األساسٌة

د المخلصٌن دراسة هذه الوثٌقة وإغنابها، وفً حالة قبولها، كخلفٌة نقاشٌة، نوصً بؤن تتكاتف جهو .1

ة لتفعٌل ٌمن القادة والمثقفٌن والمفكرٌن والنشطاء السٌاسٌٌن بؤن ٌتداعوا الى عقد حلقة نقاشٌة تؤسٌس

 .بناء أو إعادة بناء التٌار الدٌمقراطً الوطنً فً العراق

وفً حالة التوافق بؤغلبٌة، ٌمكن تقدٌم مقترح مفصل لعقد الحلقة، سواء فً العراق أو لبنان أو فً  .2

 .مكان آخر، حسب توفر اإلمكانٌات المالٌة، ومقدار األستجابة للمساهمة فٌهاأي 
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 .لو تكاملت شروط إنعقاده وتموٌله ،تتوفر اإلمكانٌات التنظٌمٌة إلجراء هذا اللقاء فً لبنان .3

التً فً العراق ورسل هذه الوثٌقة الى معظم األحزاب والمنظمات الدٌمقراطٌة الوطنٌة سوف تُ  .4

 .بعض الزمالء األفاضل بتعمٌمها علٌها ٌتلطف قد و، فقط اتتوفر عناوٌنه
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