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المدخل؛     

إجتماعٌا للعٌش /فً محاوالت اإلنسان عبر التأرٌخ أن ٌجد نظاما سٌاسٌا     

، ٌسودها تقسٌم العمل وٌعمها السالم والوئام ساكنةالمشترك ضمن جماعات مت

لح الذاتٌة والفئوٌة، وٌبعدها عن النزاع والصراع الذي تأججه، عادة، المصا

ناشز الثقافً توالمذاهب وال الح الطبقٌةفً المص اإلختالفات او تحفزه/و

منها أي مجتمع إنسانً مهما  ٌخلواو العرقً، وهً إختالفات ال  واألثنً

وضمن تلك المحاوالت التجانس العرقً والمذهبً، و التطور بلغت فٌه درجة

تجرٌب أنظمة سٌاسٌة مختلفة للوصول الى  علىدأبت البشرٌة عبر القرون 

والمشاركة، بهدف تمكٌن الناس من العٌش المشترك،  نظام ٌحقق غاٌة الوئام

جربت البشرٌة إنماطا . مع تقاسم المسؤولٌة والملكٌة العامة للحق اإلجتماعً

، إبتداءا من نظم الحكم الفردٌة المستبدة، اإلجتماعٌة/لنظم السٌاسٌةمختلفة من ا

أو  سواء كانت ملكٌة مطلقة أو دكتاتورٌة أو أولٌغاركٌة أو أتوقراطٌة،

الى برلمانٌة بدرجات متفاوته من حٌث تمكٌنها لحكم األغلبٌة،  ،عسكرتارٌة

فً حاالت  ،أو ،مً بالعقد اإلجتماعًس   سواء كان كل ذلك من خالل ما

اسً أو التوافق المفروض من قبل ٌالقهر السب اإلجتماعً، العقدالتفرٌط فً 
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م هنا، ألن ولسنا بصدد إستعراض حتى سمات وخصائص هذه النظ. األقوى

ذلك سٌقع فً مجال دراسة تأرٌخ النظم السٌاسٌة، ولكننا سنركز على آخر 

مبتدعات العقل البشري، وهو النظام الدٌمقراطً الحر، حٌث ٌكون فٌه 

فً آن، وحٌث تؤول السلطة  تشرٌعالشعب هو مصدر السلطات ومصدر ال

ولكنها سلطة الى ممثلً األغلبٌة البرلمانٌة المنتخبة مباشرة من الشعب، 

 لرقاباتي ٌنتخبه الشعب، والبرلمان الذ رقابةتعددة، أولها تخضع لرقابات م

الصحافة والقضاء ومنظمات المجتمع المدنً، بل وآخرها  أخرى، منها،

، من خالل منظماته، أو من قبل اإلرادة الجمعٌة، وأهمها رقابة الشعب برمته

ام البرلمانً أو الرئاسً ٌستند فالنظ. ممثلة بتنظٌمات فوقٌة تكن حتى ولو لم

الى إرادة الشعب وٌستمد سلطاته من ممثلً األغلبٌة من ممثلً الشعب فً 

ستخضع بدورها الى  فكلهاالبرلمان، أو مباشرة من الجماهٌر الساحقة، 

رقابات توازنٌة ومستقلة عن بعضها، ما بٌن البرلمان والقضاء والسلطة 

الشعب ومؤسساته؛ الصحافة واإلعالم النفٌذٌة، ورقابات أخرى تنبع من 

والبد من إقرار حقٌقة  .ومنظمات مدنٌة وجمعٌات إجتماعٌة وخٌرٌة وغٌرها

 هنا المعبر عنهاو ،تأرٌخٌة عامة، أال وهً أن إنتقال المجموعات البشرٌة

ت أو دول، كان ٌمر عبر مسار إرتقائً عموما، إي ٌنتقل من حالة بمجتمعا

نفتاحا أو إشراكا للناس فً الحٌاة السٌاسٌة، ولكن ذلك تسلطٌة الى حالة أكثر إ

ٌمة، كان ٌتم عبر نضاالت مّرة وتضحٌات جسٌمة، بل وعبر ثورات عظ

والثورة البلشفٌة فً أكتوبر من عام ( 1799-1789)كالثورة الفرنسٌة، 

والثورة األمرٌكٌة التً سبقتهما، رغم ما أعترى تلك الثورات،  ،1917

والبلشفٌة من إنتكاسات ونكوص عن تطبٌق الدٌمقراطٌة، وخصوصا الفرنسٌة 

أدمن بٌرك جون لوك وسكٌو وٌا الرواد األوائل، مثل روسو و منتهكما إستلهم

قراطٌة فً ولكن ٌمكن القول أٌضا، بأنه بعد إنتصار الدٌم .فً أوربا وغٌرهم

ه فً فرنسا والوالٌات المتحدة الحقا، أضحت هذ برٌطانٌة، بتضحٌات أقل مما

رغم الجاذبة فً جمٌع أنحاء العالم، على  ااسٌة فً هذه الدول نماذجٌالنظم الس

 كونها ال تمثل النموذج المثالً أو القرٌب من المفهوم النظري المثالًمن 

قد تمثل حالة حالمة، ولكنها ما دامت نظم  فالدٌمقراطٌة نظرٌا. للدٌمقراطٌة
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ق من واقص، بما ٌضٌّ نطوي على عٌوب او نٌطبقها البشر فالبد أن ت

اإلرتقاء الحضاري والثقافً والفكري  بٌد أن. مضامٌنها اإلنسانٌة الرحبة

الدٌمقراطٌة  نحو إستكمال مضامٌن صعودٌاوالسلوكً للبشر ٌمثل خطا 

مالمسة تخومها، بمعناها اإلنسانً الرحب وبمضامٌنها فً العدل اإلنسانً و

ٌن اإلنسانٌة والحضارٌة سنحاول، بإٌجاز، بٌان المضام .واإلجتماعً

للدٌمقراطٌة، وكٌف تعمد المصالح الحاكمة، بفعل مصالحها او تنكرها 

دون المضمر للمبادئ الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة، الى نزع هذه المضامٌن األساسٌة 

المس بجوانبها الشكلٌة، بما ٌفضً الى إنتهاكها، أي إنتهاك الدٌمقراطٌة من 

الحالة العراقٌة بعد إسقاط النظام الدٌكتاتوري من وسنتخذ  .الناحٌة الجوهرٌة

                        .، إنموذجا تطبٌقٌا فً هذا المجال2003السابق فً عام 

  

 ؛المضامين اإلنسانية الرحبة للديمقراطية وشروطها - 1

إذا ما تأملنا تأرٌخ البشرٌة سنجد بأن نزوع األنسان نحو الحرٌة والمساواة      

التأرٌخ عبر مساراته وتطورات أنماط نظمه السٌاسٌة واإلجتماعٌة،  الزم هذا

نحو تحقٌق  نضاال مستمرافمحاوالت المستضعفٌن والمستلبٌن كانت وستبقى 

للضعفاء وإستخالصه من " الطبٌعً"إسترداد بعض الحق درجات أعلى من 

أتً من خالل ولم ٌكن ذلك لٌ. أٌادي الطغاة والحكام والطبقات المهٌمنة والمسَتِغلة

، إنما اٌضا من خالل ما وحده  النضال التأرٌخً والوعً بقٌمة الذات اإلنسانٌة

ا، السٌما دعى له المفكرون والفالسفة وخصوصا خالل قرون التنوٌر فً أورب

، من جهة، مثل لوك وهٌوم فالفالسفة اإلنكلٌز .الثامن عشر ومابعده خالل القرن

  ٌ عن  الطبٌعة كان حرا، وهو إذ تنازلنسان فً على أساس أن اإل ونرنظّ كانوا 

ماٌة أمنه وتمتعه بخٌاراته بمقابل قٌام الحكام بح ، فذلكحرٌته فً الحكومة المدنٌة

ولكنه، فً كل األحوال، ٌقبل بالتنازل عن بعض حرٌته لصالح الحكام  .الحرة

. معٌشه بسالنه من السعً من أجل مقابل الحماٌة واألمن واإلستقرار الذي ٌمكّ 

فأن  ،أما المفكرون فً أوربا، وخصوصا فً فرنسا، مثل روسو، ومونتٌسكو

، وذلك من بقى كذلك فً حٌاته المدنٌةٌاألنسان عندهما كان حرا فً الطبٌعة وس
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 ، فً هذه الحالة،وهو، إذ سٌبقى صاحب العقد بالعقد اإلجتماعًسم ً  خالل ما

إزاحة الحاكم الحق فً  ،ب العقدٌبقى لهم، بموجنوا حكامهم، أي سالذي عٌّ الناس 

سرعان  هحرا، ولكن ٌولد اإلنسان "إذا أخل ببنود العقد اإلجتماعً، ٌقول روسو؛ 

أن الحكام موجودون وفقا لإلرادة الحرة بتضح ٌومن هنا س"! ما ٌكبل بالقٌود

فالعقد اإلجتماعً المفترض ٌضمن . لمالكً العقد اإلجتماعً، وهم هنا الناس

فالمبدأ األنسانً . وا الحكمنتخاب حكامهم وإزاحتهم حٌنما ٌسٌئإ حرٌة الناس فً

األول فً مفهوم الدٌمقراطٌة، هو إقرار حق الشعب فً إختٌار حكامه وإزاحتهم 

 تقف عند هذا المبدأ، هً أعمق من بٌد أن فكرة الدٌمقراطٌة ال .عنه متى شاء

اٌة ان انٌة، وذلك، حٌث تنظر الى البشر كسواسٌة، تجمعهم طبائعهم اإلنس

ق والدٌن أو المذهب، فهً خصوصٌات ال تمس رمثل الع ،تنوعات أخرى

إنما تمٌل المجموعات البشرٌة الى تكوٌن مجتمعاتها السٌاسٌة الجوهر اإلنسانً، 

وٌمكن التذكٌر بأن . مصالح العٌش المشترك ساساعلى أساس أقوى، أال هو 

 منابع فً الحضارات األسبق،تجد لها  جتماعٌةواإل موضوعة الحرٌة الفردٌة

؛ حٌث عبارة عمر بن الخطاب الشهٌرةكالبابلٌة، وإبان العصر اإلسالمً األول، 

 "!متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"

ومن هنا ٌبدو جلٌا، بأن العرق والطائفة أو الدٌن، أو حتى الخصوصٌة الثقافٌة، 

البشري الذي توافق، بحكم البٌئة  هً تفرعات أو تنّوعات خصبة لذات الجنس

والموارد المتاحة، من أجل العٌش المشترك، ومن أجل الخلق اإلنسانً 

فالدٌمقراطٌة إذن تنطوي على مبادئ المساواة وحرٌة إختٌار الحكام . الحضاري

، وعلى حق الناس فً مسائلة حكامهم وإزاحتهم، وتقوم على التعددٌة والتنّوع

وهذا المبدأ األخٌر أنطوى على . م بموارد الشعبوالرقابة على تصرفاته

فضمان الرقابة على . مجموعة من الخصائص الممٌزة فً النظام الدٌمقراطً

الحكومة بموارد البالد، البد أن ٌنتخب الشعب ممثلٌة لٌس  الحكام أو تصرفات

 فقط لٌراقبوا الحكومة، وإنما إلصدار ما تحتاجه من تشرٌعات للقٌام بمهامها على

ومن أهم هذه التشرٌعات هً تلك القوانٌن التً تضمن نزاهة وعدالة . أفضل وجه

التصوٌت إلنتخاب الحكام، فلكل مواطن صوت واحد، الٌجوز تجٌٌره لغٌر 

ولمنع الحكام من ظلم الناس، . صالح الشخص المرشح الذي إنتخبه بنفسه
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فقد إقتضى األمر تهم من اإلتهامات، آوإلتاحة الفرص الكاملة لهم إلثبات براء

 ةالقضاء ٌنظر فً أٌبل فإن  ال إستقالل القضاء عن الحكومة إستقالال تاما،

وإلحكام سٌطرة . ه للحكومة من قبل المواطنٌنإتهامات بسؤ التصرف توجّ 

الشعب وسٌادته على موارده، البد أن ٌكون هناك نظام لتداول السلطة من خالل 

كما ٌضمن النظام الدٌمقراطً،  .ناوبنظام سٌاسً حزبً ٌضمن التعددٌة والت

فً بعض الحاالت، حرٌة التعبٌر عن  ،رفًوفقا لدستور مكتوب، وحتى ع  

الرأي، وٌضمن حق المسائلة والنقد، لٌس فقط لمجلس ممثلً الشعب، أي 

منظمات المجتمع لمجالس الحكومات المحلٌة والبرلمان، إنما أٌضا للصحافة و

 .اتاض الوطن الدٌمقراطً بهذه المواصفالمدنً، ولكل فرد ٌعٌش فً حٌ

فً ضؤ هذه الخصائص، تطور الفكر الدٌمقراطً لٌوفر منهجا لفض     

النزاعات، وخصوصا منها النزاعات بٌن شرائح أو طبقات إجتماعٌة أو أثنٌات 

أو /كما وفر أسس مبدأٌة لحل النزاعات الحدودٌة، و. مختلفة داخل الوطن الواحد

عة من المبادئ تقدم مجمو نً أن الدٌمقراطٌةخرى، وهذا ٌعاألالنزعات مع دول 

 إلحالل السلم بٌن األطراف المتنازعة داخل الوطن الواحد من خالل إحترام أو

صٌانة حقوق األقلٌات ضمن الوطن الواحد، من جهة، والسلم بٌن الدول أو 

على ف. األوطان المتنازعة على الصعٌدٌن اإلقلٌمً والعالمً، من جهة ثانٌة

، وحق الصعٌد الداخلً، ٌتم إقرار إحترام حقوق األقلٌة أو الشرٌحة اإلجتماعٌة

وعلى الصعٌد الدولً تصان حقوق الدول . األقلٌات األثنٌة فً تقرٌر مصٌرها

أو حقوقها المثبتة تأرٌخٌا وجغرافٌا /ما ٌتعلق  بمصالحها التأرٌخٌة وبكل 

ألول هً الحقوق اإلنسانٌة وهذا األمر ٌنطوي على بعدٌن؛ ا وإقتصادٌا؛

للجماعات التً تمثل أقلٌات، والثانً مصالح الدول المتعلقة بأمنها ومصادر 

 . عٌش سكانها ومنافذها وحدودها

ولكً ٌاخذ النظام الدٌمقراطً مفعوله العملً، ٌصار الى تشكٌل الحكومات     

ق األقلٌة فً من قبل من ٌفوز من األحزاب باألكثرٌة البرلمانٌة، على تصان حقو

تستجد ً حاالت معٌنة تحدٌد األكثرٌة، او ولكن قد ٌتعذر ف. الدفاع عن مصالحها

صار الى تشكٌل حكومات إئتالفٌة، قد ت سمى ٌ  عندها  ،ضرورات أمنٌة وطنٌة

خصوصا فً حالة وجود قواسم مشتركة ذلك حكومات شراكات وما شابة، و
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األعتٌادٌة تتطلب المبادئ  ولكن، فً الحالة. أوبرنامج متفق علٌه وطنٌا

كومة ظل بدٌلة أو كمعارضة بناءة كح ،الدٌمقراطٌة وجود معارضة فاعلة، لتقوم

 .لمراقبة الحكومة ولتقوٌم أدائها، حفاظا على مصالح الشعب الكبرى

ما تقدم ٌمثل السمات العامة لمضامٌن النظام الدٌمقراطً، فأٌن نحن منه فً     

إسقاط نظام صدام الدٌكتاتوري بتدخل أحنبً منذ نٌسان  لقد تم. الحالة العراقٌة

ٌ  2003من عام  هذا قام نظام دٌمقراطً على أنقاضه، فهل إتسم ، على أساس أن 

، عنه زعتأنه تبنى المسمى الدٌمقراطً، ون   بهذه السمات العامة، أمالنظام البدٌل 

 .شة فً الفقرة التالٌةنتهكت فٌه المضامٌن الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة، هذا ما سنناقبل أ  

الممارسة الديمقراطية، كما أفرزتها الحالة العراقية بعد إسقاط النظام السابق  - 2

 وتداعياتها حتى الوقت الحاضر؛ 3002نيسان  9في 

دو التجربة الدٌمقراطٌة العراقٌة التً أ قٌمت تحت اإلحتالل األمرٌكً وحلفاءه، تب    

دٌمقراطٌة، بل حتى شوهاء بالمقارنة الى أي فقط غٌر مستوفٌة للشروط ال تلٌس

لفوقٌتها ولعدم توفر أحزاب  ولدت والدة قٌصرٌة، بالنظرلقد أ  . دٌمقراطً آخرنظام 

سٌاسٌة متجذرة بٌن جماهٌر الشعب العراقً قبل اإلحتالل، مستثنٌن منطقة كردستان 

تقالل ألكثر من العراق ألنها بحزبٌها األساسٌٌن كانت تتمتع بحماٌة أجنبٌة وشبه إس

عشر سنوات قبل اإلحتالل؛ فهنا قد تكون العملٌة مختلفة، ولكن مقدار إتسامها 

بالدٌمقراطٌة ٌمكن الحكم علٌه من خالل مقارنة وضع الحزبٌن، اإلتحاد الوطنً 

الكردستانً والدٌمقراطً الكردستانً ونظام حكمهما المشترك لهذه المنطقة شبه 

الدٌمقراطٌة اإلنسانٌة الرحبة التً أشرنا إلٌها،  المستقلة مع خصائص ومضامٌن

ولتجنب  .ها بالعملٌة السٌاسٌة الشوهاء التً خلقها اإلحتاللموكذلك من خالل إشتراك

اإلسهاب فً عرض هذا الموضوع الشائك، سنحدد بالنقاط السردٌة اآلتٌة، العوامل 

والسمات التً تجعل العملٌة السٌاسٌة التً سٌمضً علٌها ما ٌقرب من عقد من 

 :الزمن، تتصف لٌس فقط بالتشوه، وإنما أٌضا بالفساد والفشل

، فً واقع الحال، ان األساس الذي ب نٌت علٌه العملٌة السٌاسٌة لم ٌكن .1

فً تشكٌل الحكومة، للسكان دٌمقراطٌا، حٌث إعتمد التقسٌم المذهبً واألثنً 

إبتدا من مجلس الحكم الصوري الذي أقامه اإلحتالل، مما أدى الى تكرٌس 

التً جرت لتشكٌل الحكومة  الالحقة مةاهذه اإلنقسامات فً اإلنتخابات الع
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هذا النمط اإلنتخابً أنه جرى  اتومن إسقاط. ولتسٌٌر العملٌة السٌاسٌة

منحازا للمذهب الدٌنً  مبدأ المواطنة، جاعال التصوٌت وٌجري لغٌر صالح 

جعلها ٌفهنا نجد إذن الطامة األولى لتشوٌه العملٌة السٌاسٌة، بما . أو العرق

والخٌار الحر إلنتخاب األكْف واألصلح من العراقٌٌن، بغض  غٌر متسقة

  .هبٌة او الطائفٌة او العرقٌةالنظر عن هوٌاتهم المذ

ولكن أهمها   خارج العراق، قبل سقوط النظام كانت هناك جماعات معارضة .2

، إال انها لم تكن تملك طائفًكانت جماعات قائمة على أساس مذهبً دٌنً أو

، داخل العراق منظمة سٌاسٌا لهذا الغرضو واسعة قواعد وجذور جماهٌرٌة

فإنها من حتالل بعد سقوط النظام السابق، فحٌنما عادت الى العراق مع اإل

اإلستحواذ على العملٌة السٌاسٌة، ومن ثم تشكٌل الحكومة من خالل  أجل

 .نحٌاز الدٌنً المذهبً لهذا الغرضاإلنتخابات، لم تجد أٌسر من توظٌف اإل

كانت قد سبقت فً هذا األمر،  على الطرف اآلخر واألحزاب الكردٌة األثنٌة

على  سلطتها فً كردستان على أساس أثنٌتها الكردٌة ولٌس إذ أقامت وكرست

مع اإلقرار بحق و .العراقٌة، وذلك قبل سقوط النظام السابق هوٌتها أساس

قرٌر المصٌر وحتى اإلنفصال، لكن األحزاب الكردٌة، وخصوصا الكرد فً ت

من ناحٌة عملٌة عن كونها أحزاب تعمل للعراق  الحزبٌن الرئٌسٌن، خرجت

ل صار همها تكرٌس إستقالل كردستان وضمان مصالح إقلٌمها، ولم ككل، ب

ل تعد تهتم بمشاكل العراق األوسع واألعم، مثل مشاكل التنمٌة والتوزٌع األمث

اإلقلٌم حتى ولو على حساب المصالح  للموارد، فصار همها تعظٌم مصالح

ة اصبح من مصلح وكذلك من جانب آخر. الوطنٌة العراقٌة األعم واألشمل

األحزاب المذهبٌة، الشٌعٌة، مثل الدعوة والمجلس األعلى والتٌار الصدري 

توظٌف  والفضٌلة التركٌز على الوازع المذهبً، سواء فً طروحاتها أوفً

وعلى الضفة األخرى صارت . السٌاسً أنصارها أو فً مناهج عملها

من  تجدٌة، مثل الحزب األسالمً وجبهة التوافق اإلسالمٌة، األحزاب السن

وهكذا صارت لدٌنا . مصلحتها تجٌٌش المشاعر السنٌة وتوظٌفها سٌاسٌا

أحزاب تقود العملٌة السٌاسٌة على أسس مذهبٌة طائفٌة، وأخرى على أسس 

سٌت الهوٌة العراقٌة، وتعرضت وحدة العراق ن   ،فً هذه المتاهة. عرقٌة
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نموذج ه من أفرز نظرا لماللخطر وإنقسم الشعب العراقً، وتفتت الوطن، 

جرى الشكلً، حٌث ت   هجانب ٌتبق منه إاللم  إذ الدٌمقراطً،لنظام ل مشوه

إنتخابات وٌصوت الناس بإرادتهم الحرة والمسٌرة، ولكن المضامٌن 

 .الدٌمقراطٌة الجوهرٌة قد جرى إنتزاعها وإنتهاكها

تقوم الدٌمقراطٌة من حٌث الجوهر على الشفافٌة والرقابة، وهذان بعدان  .3

فحٌنما تغٌب الشفافٌة تضعف الرقابة، وحٌنما تضعف الرقابة ٌتم  متالزمان،

ولم ٌعد خافٌا على أحد، . التحكم بحقوق الناس ومواردهم، وٌزداد الفساد

خالل السنوات التسع الماضٌة، مقدار الفساد الذي عم أجهزة الدولة بكاملها، 

ٌة ، كقضقضاٌاال فً بعضوتورط فٌه مسؤولون ووزراء، كما هو مشهود 

الوزٌر أدهم السامرائً ووزٌر الكهرباء كرٌم وحٌد، وقضٌة وزٌر  كل من

التجارة عبد اللطٌف السودانً، وهناك آالف القضاٌا التً وضعت تحت 

سم التحقٌق وهناك شهدات عالمٌة عن  .أو علقت، وقلٌل من الصغٌرة منها ح 

ٌة دول العالم، الفساد وعدم الشفافٌة تضع العراق فً أسفل الدرك بالمقارنة ببق

فساد ت نشر ون شرت فً العدٌد من وسائل العن عدٌدة وثائق ودراسات  كوهنا

من  أنفسهم بعض المسؤولٌن  منها تحدث عنهمجلجال ااإلعالم، حتى ان قسم

ونحٌل القارئ الى . وسط القادة واألحزاب المسٌطرة على العملٌة السٌاسٌة

وما ٌنشر حالٌا على موقع  األخٌرة بهذا الخصوص مقابالت أحمد الجلبً

فالموضوع أضحى مادة للتحلٌل وحتى  األسهاب،بصدد  ولسنا. الجدٌدة الغراء

من هنا نخلص الى أن أهم مضمون . التندر فً الصحافة وعلى مدى سنوات

 .وإنتهاكه فً العراق من مضامٌن الدٌمقراطٌة قد جرى إنتزاعه 

منهج التمترس الطائفً والعرقً، ولما كان قادة العملٌة السٌاسٌة قد أنتهجوا  .4

فقد عمٌت بصائرهم عن المصالح الوطنٌة الكبرى التً تتعدى مصالح الفئة 

فهموا من العملٌة السٌاسٌة أنها صراع من أجل  لقد. والمذهب والعرق

اإلستحواذ على المناصب واإلمتٌازات، وأن تشكٌل الحكومة ٌمكن أن ٌقوم 

وعلٌه فالكل ٌرٌد المشاركة فً . معلى مبدأ المحاصصة وتوزٌع المغان

البرلمانٌة أن  ٌةالحكومة لهذا الغرض، ونسٌت األحزاب التً ال تشكل األكثر

واجبها المبدأي والدستوري أن تخدم الشعب وتدافع عن قضاٌاه على أساس 
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الغرٌب أن هذه ولكن . ٌومً من خالل اإلضطالع بدور المعارضة البناءة

بقٌة  تحمل المسؤولٌة بالكامل مع بمعنىفً الحكم لم تفهم المشاركة  االحزاب

فهً إبتدعت  وهذا هو مفهوم حكومة الوحدة الوطنٌة، األطراف فً الحكومة،

لنفسها دور الحاكم والمعارض فً آن، أي أن لمثل هذه األحزاب قدم فً 

فً هذه الحالة تحول الوضع من مشاركة فً . الحكومة وأخرى فً المعارضة

الء ٌاسات التسقٌط والنكد هً دٌدن هؤفاصبحت س. حر ٌومًالسلطة الى تنا

 فهذافكٌف ٌتماهى هذا الوضع مع المضامٌن الرحبة للدٌمقراطٌة؟ . السٌاسٌٌن

فعالٌة الحكومة وإضعافها، من جهة، كما  صطراع الٌومً أدى الى شلّ اإل

ومما ٌزٌد . ، من جهة أخرىاإلرهاب المنظم والمدعوم أجنبٌا مكشفها أما

ٌن بله أن لبعض األحزاب ملٌشٌات عسكرٌة، كما هً الحالة مع التٌار الط

، أو المجلس األعلى بمنظمته "جٌش المهدي"الصدري بجٌشه المسمى 

العسكرٌة؛ وهذه األخٌرة إستقلت اآلن وأصبحت، أما  "منظمة بدر"ة المسما

كٌف ! من الحكام تناصرهسٌدة نفسها أو أنها بندقٌة توضع تحت تصرف من 

 !ماهى، مرة ثانٌة، هذا األمر مع المضامٌن الرحبة للدٌمقراطٌة؟ٌت

وتقرٌر  اإلنتخابٌة والترشٌح لإلنتخابات وفً نطاق التصوٌت فً العملٌات .5

إنتخابات عامة خالل هذا العقد من الزمن، مع  ةالقوائم الفائزة، فقد جرت ثالث

التصوٌت على  عتمد منهج جائر لتوزٌع نتائجعدم وجود قانون لألحزاب، كا أ  

نقل أصوات شبه فائزٌن فً اإلنتخابات لصالح القوائم القوائم المرشحة، فقد ت  

إلحالل من ٌشاء فً حالة  الكبٌرة، كما ٌعطً رئٌس القائمة الحق لنفسه

ٌتنافى هذا األمر مع مبدأ صوت واحد . حصول القائمة على أصوات فائضة

من إختاروا حتى ولو لم لكل ناخب، وإن أصوات الناخبٌن ال تذهب لغٌر 

هنا نجد أن التشرٌع ألغراض اإلنتخابات العامة ال ٌتسق مع . ٌفوزوا

 .مضامٌن الدٌمقراطٌة بمعناها الحقٌقً

ان هذه الثغرات والعٌوب الجوهرٌة فً العملٌة السٌاسٌة العراقٌة، فسحت  .6

 المجال لغٌر األكفاء أن ٌستحوذوا على مناصب مهمة فً الحكومة والبرلمان،

. حكومة ضعٌفة وعاجزة فً الكثٌر من القضاٌا التً تجابهها تكما أنتج

والحصٌلة التراكمٌة، كان هناك هدر هائل فً الموارد، فشل فً إنجاز 
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مالك الحكومة المشارٌع، تفشً للفساد، إستمرار اإلرهاب والدمار، تضخم 

ٌقرب من زٌادة البطالة، وزٌادة نسبة الفقر لتشمل ما و نتاجٌة،مع تدنً اإل

ثلث الشعب العراقً، وذلك على الرغم من المٌزانٌات الملٌارٌة بالدوالر التً 

ملٌار دوالر،  117التً بلغت  2012تخصص سنوٌا، وآخرها مٌزانٌة عام 

وكل هذا الى جانب بطالة طالت ما ٌقرب من ربع  .النفط الهائلة بسبب عوائد

ضامٌن الدٌمقراطٌة التً كٌف ٌتسق كل هذا مع م. القوى العاملة العراقٌة

جاز األعظم، فً ظل منافسات سٌاسٌة نتعنً إختٌار األكْف وتحقٌق اإل

وإقتصادٌة، تقتضً تفعٌل القطاع الخاص العراقً، وفتح جمٌع النوافذ 

التنافسٌة البناءة أمامه، ولٌس ترهٌل الحكومة وتعطٌل القطاع العام، وفتح 

ل اإلستٌراد الفالت مع تعطٌل اإلقتصاد العراقً للنهب التجاري، من خال

هذا بوضوح الى فشل  كلأال ٌشٌر . قوانٌن الضرائب والرسوم الجمركٌة

 اسٌة حتى اآلن؟ٌالعملٌة الس

من أهم مضامٌن الدٌمقراطٌة الرحبة أن تشترط حرٌة التعبٌر عن الرأي وعن  .7

حرٌة الصحافة واإلعالم، ولكن اإلجراءآت القمعٌة التً جوبهت بها 

حتى اآلن ٌتناقض بشكل  2011آذار عام  سبوعٌة منذالشباب أألمظاهرات 

على عالم المنحاز والمتمترس أما اإل .فاضح مع مستلزمات البناء الدٌمقراطً

نمط المحاصصة، فحدث وال حرج، إذ ٌكفً أن تستعرض العشرات  غرار

ألٌس فً هذه . من القنوات والفضائٌات المتنافسة والمتحاصصة فً آن

واإلجراءآت ما ٌتناقض وٌنتهك مضامٌن الدٌمقراطٌة بمعناها السٌاسات 

 اإلنسانً الرحب؟

هل من آفاق إلستكمال شروط البناء الديمقراطي في العراق في ضؤ حالته  -3

 ؟المتردية، كنظام ديمقراطي

ل فً مقدمة الشروط التً ستفتح اآلفاق من أجل بناء دٌمقراطً سلٌم هو لع .1

وهً علة  التً بنٌت علٌها العملٌة السٌاسٌة،تعالج العلة الجوهرٌة  نأ

إرتهانها لإلصطفاف الطائفً واألثنً، وما أفضى إلٌه من نظام 

 .للمحاصصة، وهً حالة مشوهة عن الدٌمقراطٌة
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بسب إنخفاض الوعً والثقافة  سربتالبد من اإلقرار بأن الحالة السابقة ت .2

وهذا . شعبنا الطٌب السٌاسٌة والدٌمقراطٌة لدى القطاعات األوسع من ابنا

بأنه ٌنبغً على األحزاب والهٌئات واإلئتالفات السٌاسٌة ان تجعل  ٌعنً

لترصٌن العملٌة السٌاسٌة ولجعل  الدٌمقراطً، نشر الوعً السٌاسً

علم لخدمتهم وخدمة المواطنٌن ٌصوتون بوعً وفقا لمن ٌرونه األكْف واأل

لعرقٌة او خصوصٌاته العراق بغض النظر عن إنتماءه الدٌنً أو هوٌته ا

فالعمل من أجل بث الوعً إلنضاج الخٌارات الوطنٌة امام . الثقافٌة

كنا فعال نطمح الى  هذا إذاالمواطنٌن ٌجب ٌكون عمال ال هوادة فٌه، 

خالص العراق من محنته الحالٌة، وهً محنة هٌكلٌة، ولٌست أزمة حكم 

 .طارئة

مقراطٌة فً عقد تحالفات أهمٌة الدور الفاعل للقوى والشخصٌات الدٌأن  .3

ماهٌر ، ومد نشاطها بٌن الجوتنسٌق فعال مع جمٌع القوى الدٌمقراطٌة

عمودٌا وأفقٌا، بهدف محاولة إصالح العملٌة السٌاسٌة فً اإلنتخابات 

التوازن للعملٌة السٌاسٌة،  تتجلى فً قدرته على إعادةالعامة القادمة، 

 عجزمحاصصة، وما تفرزه من وي الطائفٌة والعرقٌة والعن مها وإبعادها

تقدٌم سلطة تنفٌذٌة نشطة وفاعلة ومستجٌبة تماما لمصالح الناس  عن كبٌر

فالتٌار الدٌمقراطً المشكل حدٌثا، كتشكٌل سٌاسً إئتالفً واسع . وآراءهم

اعلة لخالص العملٌة السٌاسٌة من وحدٌث ٌمكن أن ٌصبح من األدوات الف

مر الٌقف عند التمنً، إذ البد من عمل ولكن األ. زمتها الهٌكلٌة الحالٌةإ

 .خالل السنتٌن القادمتٌنكبٌر دؤوب وتكرٌس 

ولكً تنجح القوى الدٌمقراطٌة، ممثلة بالتٌار الدٌمقراطً، فً النضال من  .4

ب أجل إصالح العملٌة السٌاسٌة وإنقاذها من وضعها البائس الحالً، توجّ 

اء الدٌمقراطٌة فً النهوض لبن أجل علٌها أن تضع برنامجا حصٌفا من

الى الجماهٌر ومتجهة بذلك العراق وإلرسائها على أسس صحٌحة، مستندة 

فضال عن البعد الدٌمقراطً األساسً، ٌنبغً . إلٌها بحزم وقوة وإصرار

أن ٌتضمن البرنامج حزمة واسعة من األهداف والمشارٌع التً ٌجب أن 

خالص من حالة تتناول موضوعات التنمٌة وما ٌجب أن تنطوي علٌه من 
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اإلقتصاد العراقً الرٌعٌة، ولتنمٌة القطاعات غٌر النفطٌة ولمكافحة الفقر 

والبطالة، ولمعالجة البنى اإلرتكازٌة ولتقدٌم كافة الخدمات والمنافع العامة 

التً ٌحتاجها اإلقتصاد والوطنً والبناء اإلجتماعً والثقافً والحضاري 

 .فً البالد

نسانٌة لبناء الدٌمقراطٌة بمضامٌنها اإل األساسٌة و من أجل إستٌفاء الشروط .5

كز التٌار الدٌمقراطً على وضع رحبة، البد فً المدى القصٌر أن ٌرال

تطوٌر وتشرٌع قانون دٌمقراطً فعال لألحزاب، كما مقترحات واضحة ل

لتصوٌت الفردي وحسب القائمة فً ٌجب تقدٌم البدٌل الدٌمقراطً لنظام ا

عاد إجراءأت تجٌٌر أصوات الناخبٌن لمرشحٌن من ولكن ٌنبغً إستب ،نآ

قوائم أخرى؛ وهذا ٌعتبر برنامجا عاجال وله أولوٌة، وذلك قبل خوض 

اإلنتخابات العامة القادمة، حٌث ٌحٌن اإلحتكام الى رأي الشعب فً مجمل 

 .العملٌة الساسٌة، ومن أجل إنتخاب دٌمقراطٌٌن حقٌقٌٌن

التٌار الدٌمقراطً لنفسه شبكة إعالمٌة و مما الرٌب فٌه، البد وأن ٌبنً  .6

ابه التقدمٌٌن والمفكرٌن الدٌمقراطٌٌن، تّ وصحفٌة فاعلة، فٌعززها بك  

حام كل ما ٌتوفر من وسائل اإلعالم واإلتصال الجماهٌري، ٌسعى إلقتو

 .إلقامة رابطة متٌنة مع جمٌع شرائح الشعب العراقً
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