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 هل من سبٌل لبناء عراق دٌمقراطً اتحادي آمن؟

  * وما الدور الذي ٌمكن أن تلعبه القوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة فً مسقبل العراق؟

 

 األخوات واألخوة الكرام

مع فً مٌلبورن العراقً من رفاق منظمة الحزب الشٌوعً اتقدم بالشكر الجزٌل لمنظمً هذا اللقاء 

العراق وعن  بشأن ما ٌجري فًوالتفكٌر المتبادل للحدٌث ن العراق فً مٌلبورن ماألخوات واألخوة 

نسان العراقً على اإلحناناً أفضل أكثر إشراقاً وأكثر مستقبل وتطلعاتهم نحو  ناأهلوأوجاع شجون 

 . بكل مكوناته القومٌة والدٌنٌة والمذهبٌة والفكرٌة الدٌمقراطٌةوالمجتمع 

المسٌحٌات من , مواطنات ومواطنً العراقإلى الشخصٌة والمواساة القلبٌة ازي أحر التعبقدم تابتداًء أ

الجرٌمة جراء الستشهاد كوكبة كبٌرة من نساء ورجال وأطفال مسٌحٌٌن بشكل خاص والمسٌحٌٌن 

اكتوبر /شهر تشرٌن األولفً  ببغداد "ةسٌدة النجا"البشعة التً نفذها القتلة اإلرهابٌون فً كنٌسة 

نفذت جرٌمة أخرى حٌن شنقت امرأة عجوز مسٌحٌة ثم قتل شابان مسٌحٌان على أٌدي كما . 2010

ل ال ٌمكننا إال أن نحم  . والموت لم ٌتوقف ولو لللحظة واحدة فً الوطن الجرٌح, قتلة مجرمٌن عتاة

ن واالستقرار فً البالد وحماٌة حٌاة المواطنات ممسؤولٌة عدم توفٌر اال ةالحكومة العراقٌ

كما أن التهجٌر والتشرٌد والقتل قد شمل الصابئة المندائٌٌن وكثرة من المسلمٌن الشٌعة . نٌنوالمواط

والفنانٌن والكثٌر الكثٌر من بنات  إضافة إلى جمهرة كبٌرة من المثقفٌن والصحفٌٌن والعلماء, والسنة

 .  وابناء شعبنا

نطالب , لجرحى الشفاء العاجلنتمنى لنرجو للشهداء الذكر الطٌب وإننا إذ نعزي ذوي الشهداء و

 .بمالحقة المجرمٌن وتقدٌمهم للقضاء لنٌل العقاب العادل الذي ٌستحقونهالعراقٌة الحكومة 

التً تعصف الطاحنة وكأن األزمة السٌاسٌة فً هذه األٌام العراق فً جمهرة من المسؤولٌن  حرتط

وقائمة ( رئاسة الجمهورٌة)بتوزٌع الرئاسات الثالث بٌن التحالف الكردستانً وجدت حالً لها قد البالد ب

ٌوماً أمام المالكً  30وتحدٌد  (رئاسة البرلمان)والقائمة العراقٌة ( رئاسة الوزراء)التحالف الوطنً 

خذ توتستتعمق أم أنها  ,كمةطاحنة والمترااألزمة الدوامة فهل حقاً انتهت , لتشكٌل وزارته الجدٌدة

إذ أن األزمة , الرسمً االتفاق مع الرأي نًال ٌمكن؟ الجدٌدة الوزارةبعد تشكٌل حتى الحقاً  أبعاداً جدٌدة

فهً من حٌث من هذا النوع؟ صغٌرة وال ٌمكن معالجتها برقعة فً جوهرها بنٌوٌة الراهنة  العراقٌة

أزمة نظام سٌاسً واقتصادي واجتماعً وثقافً , املهسٌاسً بكالنظام لتشمل ابنٌوٌة أزمة المبدأ 

وحقوقها المواطنة روح ومفهوم إزمة نظام سٌاسً ٌبتعد عن , سكري وبٌئً فً آن واحدعو

التً الشوفٌنٌة المتفاعلة مع الهوٌات القومٌة المتشددة ووٌغوص فً الهوٌات الطائفٌة وواجباتها 

ي استخدمه بصواب كبٌر ذعلى وفق التعبٌر ال ,"قاتلةالهوٌبات ال"بـتشكل ما ٌمكن أن ٌطلق علٌها 

 . إنها أزمة حكم شاملة, األدٌب والروائً اللبنانً المبدع أمٌن المعلوف

تجد متبادلة التحٌز والتمٌٌز طائفٌة ذهنٌة و متخلفالٌوم سٌاسة قائمة على فكر دٌنً فالعراق ٌواجه 

األزمة بل تعالج ٌمكنها أن طائفٌة ال المحاصصة حكومة تقوم على أساس اللوالدة قٌصرٌة تعبٌرها فً 
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المناهض األزمة ٌستوجب استئصال الفكر الطائفً السٌاسً التمٌٌزي إزالة إذ أن , داً ٌعقزٌدها تت

ال عنً أنها ذا ٌهو, المذاهب الدٌنٌة بحد ذاتهاالمقصود هنا ولٌس , لحقوق اإلنسان وحرٌاته العامة

علماً بأن , ةأو مذهبٌ ةتقوم على أسس دٌنٌسٌاسٌة وقوى أحزاب  وجودتنتهً إال بتخلص العراق من 

دٌنٌة أحزاباً لتكون إال نشأ ال ٌمكن أن ت, ولٌس العراق وحده, فً العالموالمذهبٌة الدٌنٌة كل األحزاب 

وتنهض لتحقق أهدافاً معٌنة لطائفة  على أساس التمٌٌز الدٌنً والمذهبً منذ البدءتبنى ألنها  ,طائفٌة

 ون والمواطناتٌتلمسها المواطنٌومٌة ممارسة حالة وفً العراق وهً . ة معٌنة ضد طائفة اخرىدٌنٌ

فأن النظام السٌاسً الجدٌد ال ٌختلف , وإذا كان النظم السابقة طائفٌة اٌضاً . فً جمٌع مجاالت الحٌاة

مٌاً ودون اي بل أصبح الحدٌث عن حقوق الطائفة رس, عنها من الناحٌة الطائفٌة والتمٌٌز الطائفً

رغم الصعوبات الجمة  ,إن تشكٌل الحكومة الجدٌدة برئاسة المالكً. خجل من مفهوم وروح المواطنة

بٌن القوى األساسٌة وبقٌة الوزارات المناصب الوزارٌة نواب الرئاسات وتوزٌع طرٌق  التً تعترض

نفس بعد تشكٌلها اجه بل ستو, األزمة ةعالجمسوف لن ٌكون فً مقدورها , الفائزة فً االنتخابات

وبالتالً ستتعثر فً إنجاز المهمات , التً سادت خالل السنوات الخمس المنصرمةوالعقد األجواء 

ومجلس النواب الجدٌدة الحكومٌة إضافة إلى أن التشكٌلة , الكبٌرة التً كانت وال تزال تواجه العراق

فقً الذي سٌعطل بدوره الكثٌر من بالكثٌر من الشروط التً فرضها المسعى التواان مقٌدان كونٌس

 إذ أن هذا المسعى ٌبتعد كثٌراً عن الدٌمقراطٌة. اإلجراءات التً تستوجبها الحٌاة السٌاسٌة العراقٌة

وٌزٌد فً الطٌن بلة غٌاب كلً  .ستوجبها واقع العراق المأزوموعن ضرورات الحلول العملٌة التً ٌ

 . اسً بٌن األحزاب السٌاسٌة القائمةفعلً للثقة المتبادلة المطلوبة للعمل السٌو

متفاعلة ومتداخلة أو متشابكة مع المشكالت هً بل , والمشكالت السٌاسٌة العراقٌة لٌست داخلٌة بحتة

وعلى والمؤثرة مباشرة على الواقع العراقً الراهن  ةل السرٌعواإلقلٌمٌة المعقدة وغٌر القابلة للحل

إلى ساحة مكشوفة للصراع بٌن عدد من كثٌرة ومنذ سنوات  إذ أن العراق قد تحول. مسٌرته الجارٌة

اإلقلٌمٌة وخاصة إٌران والسعودٌة وتركٌا وسورٌا السٌاسٌة الالعبة فً الساحة والقوى الدول 

وإلى عامل متفاقم , إضافة إلى دور متزاٌد لقوى سٌاسٌة فً لبنان وفلسطٌن, وإسرائٌل ودول الخلٌج

تغتنً منه الدول واالحتكارات المنتجة والمصدرة للسالح  نطقةفً سباق هستٌري للتسلح فً الم

والكادحة الفقٌرة اد فقر وحرمان الفئات االجتماعٌة المالٌة وٌزدوتخسر بسببه الكثٌر من موارد الدول 

متجاوبة أن الالعبٌن اإلقلٌمٌٌن لهم فً الغالب األعم قوى تام ببوضوح ونشخص وعلٌنا أن نرى . فٌها

الذي تمارسه الفظ وإال لما كان لدول وقوى الجوار هذا الدور , فً العراق مله ر امتداداتأو تعتب ممعه

 .فً الشأن العرقًكشوف ودون حٌاء الٌوم فً التدخل الم

وبٌنها وبٌن , أوالً الجارٌة وٌفترض أن نتابع أٌضاً العالقة العضوٌة بٌن الصراعات الداخلٌة واإلقلٌمٌة 

ومن ثم الصراعات فً ما بٌن الدول الكبرى وذات المصالح فً , لٌة ثانٌاً الصراعات اإلقلٌمٌة والدو

, وعلى اتجاهات التطور ثروات النفطٌة وغٌر النفطٌةالى لعلى العراق وعلى المنطقة وع, ثالثاً  المنطقة

. المعقدة وغٌر المستقرة والملٌئة بالدماء والدموعمحصلتها فً واقع الحٌاوة السٌاسٌة تتجلى والتً 

المصالح "قد أصبح العراق وأكثر من أي وقت مضى جزءاً عضوٌاً من االستراتٌجٌات السٌاسٌة ول

وخاصة إٌران والسعودٌة , فً المنطقةو ,وخاصة الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا, للدول الكبرى "الحٌوٌة

 .وسورٌا ودول الخلٌج
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ضربات قوى اإلرهاب المحلٌة اٌد ً تزٌتجلى فوالعراق ٌواجه من الناحٌة األمنٌة تراجعاً ملموساً 

قوى اإلسالم السٌاسٌة المتطرفة والقوى البعثٌة المتشابكة معها وبعض , ٌمٌة والدولٌةلواإلق

وقد لعبت . الملٌشٌات الطائفٌة التً تمارس اإلرهاب كلما وجدت ضرورة إلى ذلك لتحقٌق ما تسعى إلٌه

ودعم حكومات وقوى فً دول الفساد المالً عوامل مثل الفراغ السٌاسً والصراع من أجل السلطة و

تلى والجرحى والمعوقٌن من بنات دورها فً زٌادة ضربات اإلرهابٌٌن وزٌادة عدد القالجوار العراقً 

 ألتباع الدٌانات والمذاهب الدٌنٌةشدٌدة إضافة إلى توجٌه ضربات , عموماً  بناء الشعب العراقًوأ

 "سٌدة النجاة"كما حصل فً كنٌسة , ة ودور عبادتهمٌحٌالمسأتباع الدٌانة ص ضد أخوبشكل , خاصة

قضٌة األزٌدٌٌن فً ٌالموصل أو ضد الصابئة المندائٌٌن أو ضد اإلبمن ثم البصرة وبك اأو قبل ذبغداد ب

 . الموصلالتابعة إدارٌاً لمحافظة 

, رٌات العامةكما أن النظام السٌاسً القائم فً العراق ٌمارس ٌوماً بعد آخر سٌاسة الهجوم على الح

أم على مستوى , سواء أكان هذا على مستوى الدولة االتحادٌة, حرٌة اإلنسان وحقوقه المشروعة

أو  وٌمكن لقرارات المحافظات التً تشن حرباً شعواء على الحرٌات العامة. المحافظات دون استثناء

لى اتحاد األدباء والكتاب أو الهجوم األخٌر ع, للموقف من إلغاء األغانً والموسٌقى من مهرجان بابل

أن تشٌر بوضوح صارخ إلى هذه الهجمة الجدٌدة التً ال , العراقً بمنع فتح النادي االجتماعً فٌه

تختلف عما كان ٌمارسه النظام السابق من سٌاسات عدوانٌة ضد حرٌات الشعب وحقوقه اإلساسٌة 

    . وحقوق الفرد والمواطنة

والفساد المالً واإلداري واإلرهاب الدموي جوم على الحرٌات العامة والهإن طغٌان الطائفٌة السٌاسٌة 

العراقٌة الٌومٌة وغٌاب فعلً لسٌاسة اقتصادٌة واالجتماعٌة بطالة الواسعة فً الحٌاة السٌاسٌة لوا

واجتماعٌة وثقافٌة سلٌمة أدت بالشبٌبة العراقٌة من النساء والرجال إلى عدم الشعور باألمن 

بأعداد كبٌرة وقادتهم إلى مغادرة العراق , اإلحساس بوجود مستقبل لهم فً العراق واالستقرار وعدم

تقترب أو تفوق الذٌن كان ٌهاجرون العراق فً فترة الحروب الصدامٌة أو بسبب الحصار االقتصادي 

 إلى األمن والسالمة والحرٌة, للوصول إلى الدول التً ٌمكن أن ٌحصلوا فٌها على ما فقدوه فً العراق

لسٌد للعراقً اكما حصل , بعضهم إلى الموتت هذه الهجرة وأن قاد, والعمل وحقوق المواطنة الحرة

اٌالند بسبب عدم قبوله الجئاً وعدم رغبته فً العودة إلى  أحمد العقابً الذي انتحر فً كرٌسمس

والمهنٌة  وأغلبهم من القوى الفنٌة, لقد امتأل الشتات بالعراقٌٌن والعراقٌات من جدٌد. العراق

العلمٌة والثقافٌة التً ٌخسرها العراق ولن ٌعودوا إلٌه إذا ما استمر الوضع على حاله الحرفٌة وو

          !  دعوة إلى عودة الكفاءات أشبه بصرخة فً واد ٌتالشى صداه دون أثر ٌذكرلوبالتالً فا. الراهن

ة لصراعات المصالح وغٌاب المصلحة ٌوهً نتٌجة منطق, والمشكالت االقتصادٌة فً العراق كبٌرة حقاً 

المواقف البرامج والوطنٌة عن السٌاسة االقتصادٌة الراهنة بحكم التباٌن واالختالف فً المصالح و

والسٌاسات وبحكم تراكم التخلف والتخرٌب الذي تسببت به سٌاسات وحروب النظام السابق والحصار 

 13متحدة األمرٌكٌة وبرٌطانٌا على العراق طٌلة االقتصادي الدولً الظالم الذي فرضته الوالٌات ال

, سٌاسة االقتصادٌة الراهنة تراهن وتقامر بالنفط العراقً من حٌث الصادرات من جهةلوا. عاماً 

, وتعتمد على االستٌراد كلٌة من حٌث إشباع حاجات السوق المحلً االستهالكٌة من جهة ثانٌة

إضافة , عة ومعالجة مشكلة األرض الزراعٌة من جهة ثالثةواالبتعاد كلٌة عن التصنٌع أو تحدٌث الزرا

إلى استمرار شحة المٌاه فً نهري دجلة والفرات وتلك األنهر التً تصلها المٌاه من األراضً 



4 

 

من جهة  حٌث تمارس الدولتان التركٌة واإلٌرانٌة سٌاسة ابتزازٌة مناهضة لمصالح العراق, اإلٌرانٌة

ها السلبً فً استنزاف موارد العراق المالٌة رت االقتصادٌة تجد تعبٌهذه السٌاساعواقب إن . رابعة

أخرى كشوفة واسعة ووثروته الطبٌعٌة وفً تفاقم انكشافه على الخارج واستمرار وجود بطالة م

مقنعة كبٌرة وغٌاب األمن الغذائً ونقص شدٌد فً الخدمات بسبب البطء الشدٌد وغٌر المعقول 

حجر األساس فً , وخاصة الطاقة الكهربائٌة, البنٌة التحتٌة فً العراقوالمتعمد فً تسرٌع إقامة 

وتفاقم الهجرة العراقٌة نحو الحدٌثة  التنمٌة الصناعٌة وتحدٌث الزراعة وتنمٌة الخدمات االجتماعٌة

الطٌن بلة فً كل أنحاء العراق االتحادي وجود نظام سائد ومعمول به فً فً ومما ٌزٌد . الخارج

منذ سنوات العهد البعثً إذ نشأ ذلك , ظواهر متفرقةإذ لم تعد هناك , د المالً واإلداريمجالً الفسا

 الشركات الدولٌة وقوات االحتالل خالل السنوات السبعة المنصرمةدور تفاقم بفعل والفاشً المقبور 

وره ال د وٌلعب اإلرهاب اإلقلٌمً والدولً فً العراق .فً تنشٌط وتطوٌر هذا النظام فً عدم النزاهة

فأن , وبالتالً. بل وفً تعطٌل العملٌة االقتصادٌة وتغٌٌر البنٌة االجتماعٌة, فً قتل البشر فحسب

تجارب العراق والدول األخرى تشٌر إلى أن الفساد واإلرهاب هما من أبرز العوامل المتفاعلة فً ما 

فً العراق وٌزٌدان معاً من  بٌنها والتً ٌستكمل أحدهما دور اآلخر فً تعطٌل مسٌرة البناء والتقدم

وتشكالن  تأثٌر العوامل األخرى الفاعلة فً مختلف جوانب الحٌاة العراقٌة والتً أشٌر إلٌها فً أعاله

 .وجهان لعملة واحدة

وعن التركة الثقٌلة لنظام صدام حسٌن وحصاد سٌاسات السنوات السبع العجاف المنصرمة لنظام 

سة المبرمجة التً تمارسها الوالٌات المتحدة فً العراق بتكرٌسها والسٌا ,المحاصصة الطائفٌة اللعٌن

تبرز أمامنا , ودعمها للمحاصصة الطائفٌة وسكوتها المطبق على مصادرة الحرٌات العامة فً البالد

األوضاع والمشكالت االجتماعٌة والنفسٌة والبٌئٌة المعقدة والتً ٌصعب حقاً معالجتها بسٌاسات 

   .نصرمةمماثلة للسنوات الم

تشٌر إلى  إذ, رغم عدم دقتها, بلد غنً بثرواته كالعراقفً ة خٌفإحصائٌات رسمٌة متنتصب فأمامنا 

وإلى أرقام مماثلة أو أكثر , وإلى نسبة مماثلة تحت خط الفقر% 30أكثر من وجود بطالة تصل إلى 

وإلى منافسة العراق  ,أعلى قلٌالً من خط الفقر المقرر دولٌاً تقف نسبة مماثلة بلبطالة مقنعة ولفقر 

وهما ٌحتالن الموقعٌن األول والثانً فً سلسلة الدول األعلى فساداً , للصومال فً مجال الفساد المالً

 . فً العالم واألفقر نزاهة

حالة وفً تفاقم  نحن الٌوم أمام مجتمع ٌعانً من مشكالت إبرزها تراجع فً المعاٌٌر السلوكٌة السوٌة

زدواج الشخصٌة والروح االنتهازٌة وروح الكراهٌة والحقد والرغبة فً االنتقام ورفض اآلخر ا

إزاء أتباع الدٌانات األخرى أو فً ما بٌن اتباع بشكل عام والتطرف الدٌنًٌ والمذهبً لدى المسلمٌن 

سٌة ٌمٌنٌة ورجعٌة متراكمة ٌضاف إلى ذلك واقع وجود ردة فكرٌة وسٌا, المذاهب اإلسالمٌة ذاتها

 . فً العراق بشكل عام ساالنأغلب الحكام وفً نسبة عالٌة من ومتحكمة فً سلوكٌة 

فهو ٌعٌش , إن اإلنسان العراقً بشكل عام ٌعانً من حالة نفسٌة معقدة جداً بفعل معاناته الطوٌلة

لدٌه الثقة باإلنسان اآلخر وتراجعت , على عائلتهمن ٌومه ومن المستقبل على نفسه والقلق والخشٌة 

ولكن فً , نة والقسوة والرفضالضغٌوانتشرت فً صفوفه حاالت . والصراحة والشفافٌة وقول الحق

 .حالة رفض القانون والخضوع التام للحاكم, "!المقسوم"والقبول بـ والذلالوقت نفسه حاالت الخنوع 
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حقوق المرأة ودورها الطبٌعً  فً مناهضة قسوة وتزمتاً  أكثر موقفاً الٌوم نواجه العراقً فً المجتمع 

وممارسة غسل العار ٌتخذ أبعاداً وأسالٌب , فالعنف متفاقم ضدها. فً مختلف جوانب ومستوٌات الحٌاة

نها تعبر عن دواخلهم وتتجلى فً ألوٌقبل بها الحكام ائري عشمجتمع الجدٌدة تستسٌغها حٌاة الرٌف وال

ستعادة الشرف إ وأما ٌسمى بغسل العار القتل لرسوا صدور قرارات عفو خاصة عن مجرمٌن ما

ٌعانً من علل لمجتمع عراقً لوحة أمامه ما ٌجري فً العراق سٌجد المتتبع إن رؤٌة ثاقبة ل! المفقود

 .مرضٌة ألوان شاحبةذات لوحة إلى أبعد الحدود ومعقدة متناقضة اما ربانووأمراض نفسٌة وعصبٌة و

جعلت من فً فترة حكم الطاغٌة صدام حسٌن وفً الوقت الحاضر والدولٌة  العوامل الداخلٌة واإلقلٌمٌة

فً والحالة الراهنة ! ةتتقاذفها األهواء والمصالح اإلقلٌمٌة والدولٌجداً العراق الراهن دولة ضعٌفة 

إذ أن مٌزان القوى ٌمٌل بقوة لصالح القوى الحاكمة وخاصة , وسهولة لعراق سوف لن تتغٌر بسرعةا

إذ أنها استطاعت أن تنقل صراعها الطائفً إلى , سواء أكانت شٌعٌة أم سنٌة, الم السٌاسٌةقوى اإلس

 2005وهو ما ٌتجلى فً نتائج االنتخابات فً العام , بنات وأبناء المجتمع على أوسع نطاق ممكن

تٌن مٌزان القوى خالل الدوركبٌر فً وبالتالً فمن غٌر المتوقع أن ٌتحقق تغٌٌر . 2010وفً العام 

 عولكن من الممكن تقلٌص تأثٌر هذه القوى على المجتمع م, االنتخابٌتٌن القادمتٌن على أقل تقدٌر

الفئات  تحقٌق جملة من مطالبالنضال المتنامً لو, جهةمصداقٌتها من بتراجع جدي لثقة الناس بها و

األخرى من جهة  ٌةالخدماالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة والصحٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة 

وتنامً دور المثقفٌن والقوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة فً الكشف عن مكامن الضعف فً النظام , أخرى

رغم التقٌٌد والمحاربة التً ٌتعرض لها الثقفون ومنظمات المجتمع المدنً , السٌاسً القائم

تطوٌر تصعٌد وعبر و, من جهة ثالثة ,كما حصل أخٌراً التحاد األدباء والكتاب فً العراق, الدٌمقراطٌة

ولكن هذه العملٌة . من جهة رابعة نضاالت الفئات االجتماعٌة المختلفة وفق أهدافها الحٌوٌة الملموسة

وتجب خروج القوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة من العزلة التً تتسبل , لٌست ذات طبٌعٌة مٌكانٌكٌة

عمل السٌاسً المعارض لسٌاسات الحكومة العراقٌة وقٌادة ال رضت علٌها ألسباب موضوعٌة وذاتٌةف  

ها برنامج تعبئة الناس حولمن أجل  لبرنامج الحكومةالواقعً والموضوعً الجدٌدة وطرح البدٌل 

إن من األهمٌة بمكان أن تنتقل القوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة من حالة الدفاع إلى . وحولها الدٌمقراطً

إلى معارضة مسؤولة تدرك مهماتها , والسلمٌة والعقالنٌة حالة المعارضة الجرٌئة والطموحة

ومن أجل تحقٌق ذلك ال بد من اإلجابة عن األسئلة . وواجباتها ومصالح المجتمع الذي تتبنى قضاٌاه

كٌف ٌمكن للقوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة العراقٌة المشاركة الفعالة والمسؤولة فً دفع العراق : التالٌة

على طرٌق بناء الدولة االتحادٌة الدٌمقراطٌة , الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسانعلى طرٌق الحرٌة و

على طرٌق الخالص من الحكم , المستقلة والمستقبل األكثر إشراقاً للمجتمع العراقً ولقواه المنتجة

فً كل األحوال وهً , سهلةمسألة ؟ لٌست اإلجابة عن هذه األسئلة الطائفً والمحاصصة الطائفٌة

وضاع العراق خصٌة وتجربتً الذاتٌة وتقدٌري ألعن قناعاتً الش ةناشئ ةشخصٌو ٌةتهاداجإجابات 

لهذا سألخص رؤٌتً فً . الملموسة فً الوقت الحاضر واتجاه تطور األحداث فً العراق والمنطقة

الذي دعا إلٌه منتدى الجامعٌٌن التً طرحتها فً لقاء العراقٌات والعراقٌٌن فً سدنً  النقاط التالٌة

                 : االسترالً/العراقً

إجراء مداوالت مكثفة مع كافة المجامٌع والشخصٌات التً تطرح موضوع الحٌاة المدنٌة .  1

فً الحٌاة السٌاسٌة العراقٌة من أجل إنضاج موقف مشترك صوب والحرٌات العامة والدٌمقراطٌة 

 .والعشرٌنإستراتٌجة العمل المشترك للعقد الثانً من القرن الحادي 
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بالتعاون مع ( 2020-2011)وضع مسودة أولٌة لمشروع وطنً دٌمقراطً للعشرٌة القادمة .  2

االتحادي القوى واألحزاب والمجموعات والشخصٌات الداعٌة إلى بناء المجتمع المدنً الدٌمقراطً 

 .العلمانً فً العراق

ناقشته من قبل الفئات االجتماعٌة نشر المشروع المقترح فً وسائل اإلعالم المتاحة من أجل م.  3

 .والقوى السٌاسٌة العراقٌة لضمان تحسٌنه وتطوٌره وتعبئة مؤٌدٌن له فً المجتمع

شارك فً المداوالت وتلك التً ترٌد االلتحاق ستالتً الدٌمقراطٌة عقد مؤتمر موسع لكل القوى .  4

روع الوطنً الدٌمقراطً وتعدٌله باألحزاب والمجموعات والشخصٌات الدٌمقراطٌة من أجل إقرار المش

 .إن استوجب األمر وجعله الوثٌقة المشتركة للقوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة فً العراق

تأكٌد مبدأ أو شعار أساسً فً العمل السٌاسً فً المرحلة الراهنة ولفترة طوٌلة حقاً ولكل القوى .  5

, قووا تنظٌم الحركة الوطنٌة الدٌمقراطٌة: "السٌاسٌة الدٌمقراطٌة والٌسارٌة العراقٌة دون استثناء

إنها الصٌغة الوحٌدة , "تتقوى أحزابكم وٌزداد تأثٌركم وتتعزز عالقاتكم بالجماهٌر الشعبٌة الواسعة

 .للخروج من العزلة والهامشٌة الراهنة التً تعانً منها القوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة فً العراق

هوي الدٌمقراطً لقٌادة العمل المشترك وٌمكن أن ٌنتخب رئٌس انتخاب هٌئة قٌادٌة للتجمع الجب.  6

المسؤولٌة المشتركة وروح المبادرة والدٌمقراطٌة فً العالقة بٌن القوى الثقة ودوري لها لتعزٌز 

 .المشتركة

ساس المهنٌة كالطلبة والشباب والنساء والنقابات والفالحٌن تأمٌن لجان متعددة تعمل على أ.  7

المستوى المهنً على صعٌد لعراق وعلى مستوى , على مستوٌٌنالخ .. رٌاضة والفنون واألسواق وال

المحافظات من أجل تعزٌز االحتكاك بتلك األوساط والتفاعل معها والتعرف المباشر على مشكالتها 

 .وحاجاتها وتحوٌلها إلى مطالب للنضال من أجلها فً صفوف تلك الفئات والتجمعات

وساط الشعبٌة من كافة قٌادات وقواعد األحزاب بهدف االقتراب منها وفهم تعزٌز الصلة باأل.  8

إذ أن العزلة الراهنة تؤذي كل القوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة , أوضاعها وتعزٌز الروابط اإلنسانٌة بها

 .الحكمغٌر الدٌمقراطٌة فً لصالح القوى 

ه الجهود لصالح العمل السٌاسً الراهنة من أجل توجٌمرحلة عدم المشاركة بالسلطة فً ال.  9

صورة فعالة ب وبنامجهاالمعارض بهدف توجٌه النقد اإلٌجابً البناء وبلورة السلبٌات فً العمل الحكومٌ

 .  ومحركة للمجتمع وتعبئة السكان صوب أهدافها ومصالحها

الكشف ممارسة جمٌع اسالٌب النضال الدٌمقراطٌة السلمٌة لصالح الدفاع عن مصالح الناس و.  10

حقوق الحرٌات العامة والتجاوز الفظ الجاري على عن النواقص واألخطاء والفساد والظلم أو مصادرة 

اإلنسان والضغط المتواصل على الرئاسة ومجلس النواب والحكومة لالستجابة لمطالب الناس والتً 

 .من خالل النجاح بتحقٌق مطالبهاتعزٌز العالقة مع فئات المجتمع  ستسهم فً

, تنشٌط اإلعالم الدٌمقراطً المشترك فً محاولة لتأسٌس قناة فضائٌة تتوجه للداخل والخارج.  11

وكذلك إصدار , إضافة إلى تأسٌس إذاعة وصحٌفة نشطة فً ما تنشره من معلومات حٌوٌة وحدٌثة

 .الكراسات الفكرٌة والسٌاسٌة وفً مختلف المجاالت الضرورٌة
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واإلعالمً هو وضع سٌاسة بدٌلة لسٌاسة الحكومة فً المجاالت  إن أهم ما فً العمل السٌاسً.  12

واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌئٌة شرٌطة أن تكون واقعٌة  ,ومنها األمنٌة, السٌاسٌة

. "الهور مرگ والزور خواشٌگ"أو المثل الشعبً المعروف , "تذرع بالجنة"وموضوعٌة ولٌس أن 

وضع إستراتٌجٌة للتنمٌة االقتصادٌة والبشرٌة تتبلور فً االقتصادي  فً المجالألة األساسٌة والمس

وتحسٌن الخدمات ووضعها فً خدمة التنمٌة التجارة وتنظٌم والتصنٌع وتحدٌث الزراعة وعقلنة 

ومكافحة البطالة والفقر فً المجتمع ووضع نظام ضمان اجتماعً وصحً وسٌاسة مالٌة ونقدٌة 

ى تطوٌر جمٌع القطاعات االقتنصادٌة وخاصة القطاع العام والخاص والدعوة إل, ومصرفٌة متقدمة

مع تأكٌد ضرورة وأهمٌة وكذلك إٌالء أكبر االهتمام للقطاع النفطً , والمختلط والتعاونً واألجنبً

تغٌٌر بنٌة االقتصاد العراقً المتخلفة والمكشوفة على الخارج لصالح بناء اقتصاد وطنً دٌنامٌكً 

 .ضوٌة النشطة فً بنٌته الداخلٌةٌنمً الوحدة الع

 :وهما, فترض أن تسٌرا جنباً إلى جنبٌوال بد للقوى الدٌمقراطٌة أن تعً بأن عملٌتٌن مهمتٌن .  13

وتطوٌع التقنٌات بما ٌتناغم مع واقع  والتكنولوجٌا مر العلوٌالتصنٌع وتحدٌث الزراعة وتطو . أ

 .وإمكانٌات وحاجات البالد

وجعله عقالً علمٌاً فاعالً ومبادراً  ,ثٌر المؤسسة الدٌنة والغٌبٌاتتحرٌر عقل اإلنسان من تأ . ب

 . ومنتجاً 

إذ كالهما ٌلعب دوره المباشر فً تأمٌن نشوء أرضٌة واقعٌة وموضوعٌة للمجتمع المدنً 

وبدون ذلك ٌصعب تصور وجود إمكانٌة لحقٌق . لمستقلة عن الدٌنتحادٌة ااالالدٌمقراطً وللدولة 

 .فً البالدالتقدم والتطور 

األهمٌة البالغة لخوض صراع فكري هادف ومدروس ضد األفكار البالٌة والرجعٌة والخرافات .  14

واألساطٌر المعرقلة لتطور المجتمع وتقدمه ومن أجل التنوٌر االجتماعً والدٌنً ولصالح ان ٌكون 

 ".الدٌن هلل والوطن للجمٌع"شعار العراق الدائم واثابت هو 

... ف واضح من المؤسسات الدستورٌة كمجلس الوزراء ومجلس النواب والقضاء تطوٌر موق.  15

وطرح مشروع لتعدٌل الدستور العراقً فً أهم جوانبه التً تستوجب التعدٌل وإزالة النواقص , الخ

, والسلبٌات التً ٌعانً منها اآلن والتً برزت فً الواقع العملً خالل فترة السنوات الخمس المنصرمة

 .لى تطوٌر الرقابة والمتابعة الشعبٌة لدور معمل هذه المؤسسات الدستورٌةإضافة غ

مكافحة الفساد المالً واإلداري ومكافحة الطائفٌة ٌلخص سبل طرح مشروع واضح وهادف .  16

وتكرٌس مبدأ , السٌاسٌة وضد معاداة أتباع األدٌان األخرى أو الصراعات المذهبٌة فً العراق

 .آلخراالعتراف المتبادل با

كما ال بد من تضمٌن برنامج النضال الوطنً قسماً خاصاً بدور ومهمات الجالٌة العراقٌة فً .  17

الشتات العراقً بشكل عام والقوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة بشكل خاص فً المشاركة فً حل 

 ,ىوتبنً قضاٌاهم الملموسة والدفاع عنها من جهة أخر, المعضالت التً تواجه العراق من جهة

 .وتأمٌن دورها الملموس فً تطوٌر اإلعالم ودعم جهود اإلعالم الداخلً
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أن العراق بحاجة ماسة إلى عالقات سٌاسٌة واقتصادٌة وحسن جوار واحترام فً وال شك .  18

ومنفعة متبادلتٌن مع كل دول المنطقة وبعٌداً عن التدخل فً شؤونها أو السماح لها بالتدخل فً الشأن 

عملٌة لٌست سهلة فً الظرف الراهن حٌث تتحكم الكثٌر من دول المنطقة والعالم  وهً. العراقً

 ضفً الشأن العراقً وتفر( وخاصة أدوار كل من إٌران والسعودٌة والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)

 .إرادتها عبر قوى داخلٌة على مختلف جوانب الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

هً بعض جوانب ما ٌفترض أن تعمل من أجله القوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة فً  ,كما أرى, هذه 

بل , وهً مهمات كبٌرة ال ٌمكن أن ٌنهض بها حزب واحد أو كتلة واحدة, العراق خالل العقد القادم

ودون تفرٌط ٌفترض أن تساهم بها كل القوى الدٌمقراطٌة والٌسارٌة من مختلف القومٌات العراقٌة 

وأتمنى أن نعً جمٌعاً ذلك ونسعى إلى معالجته لصالح الوحدة الوطنٌة والجبهة , لو بإنسان واحدو

الدٌمقراطٌة الضرورٌة ولصالح تغٌٌر األوضاع نحو تأكٌد مفهوم المواطنة العراقٌة الحرة والمتساوٌة 

قومٌات وحقوق ال, والمرأة بشكل خاص, وممارسة مبادئ الحرٌة والدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان

وحقوق أتباع األدٌان والمذاهب الدٌنٌة واألحزاب السٌاسٌة الوطنٌة والدٌمقراطٌة والعدالة االجتماعٌة 

 .والسالم فً العراق

 .شكراً لحسن انبتاهكم وشكراً لمنظمً اللقاء والحضور الكرٌم

 

 . أسترالٌا/مدٌنة مٌلورنفً  5/12/2010ألقٌت هذه األفكار بتارٌخ  *

 

 


