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 العراق مارإع منتدى رئيس كلمة

 كل بها ثتحد   حيث "ديمقراطية" كلمة من أكثر كلمة 2003 عام بعد العراقيون يستمع لم

 . الداخل بناءأ من العراق في والصامدين ،الخارج من العراقإلى  القادمين

 اوفق   تاللإح كقوات العراقية رضاأل على ياألمريك بالتواجد -بةكتجر  - الديمقراطية قتوتعل  

  .2003 عام االول تشرين من عشر السابع في 1511 :المرقم المتحدة مماألأ  لقرار

أ  قرارات من تاله وما تبعه وما القرار هذا وفق المتحدة الواليات استلمت حيث  استلمت ،ةممي  أ

 لتشك   راقيةع بشخصيات امستعين   العراق في الحكم يدير مدني حاكم عبر البالد دارةإ مورأأ  زمام

  ."الحكم مجلسـ"ب مي  سأ  بما حينها

 الدراسات مراكز مع األمر دراسة بعد رؤيتها وفق العراق سياسات ترسم المتحدة الواليات كانت

 الكبير اعاالجتم عالم يرى هذه وفي ،العراق في لةالمسأ عقد الذي األمر ،يةاألمريك والبحوث

 هو لعراقيا المجتمع ن  إ"  :نصه ما "العراقي المجتمع طبيعة في دراسة" كتابه في الوردي علي

 العالم بها جاء التي تلك هي العراقي المجتمع لدراسة طريقة فضلوأ ،ياألمريك المجتمع غير

 مالئمة هيف "النموذجي المثال" وتكوين "التفهم" على تعتمد التي وهي ،فايبر ماكس ،لمانياأل

ا الخاصة وظروفه لمجتمعنا  مشكالت يف تورطنا وقد ،مالئمة غير فهي يةاألمريك الطريقة. أم 

 يةألمريكا الطريقة استخدام نرجئ نأ يجب نان  فإ الحال يكن ومهما ،عنها غنى في نحن أخطاءو

 ".بعيدأمر  وهذا ،اب  وقال اب  قل ياألمريك كالمجتمع العراقي المجتمع يصبح ن  أإلى 

 تنساخاس ن  أ على العراقي المجتمع بدراسة والمتخصصين المتابعين عند راسخ اعتقاد هناك

 ضعبالو حاقأ الذي رباكلإل رئيسي سبب هو العراقي الواقع على يةاألمريك التجارب بعض

 وفق له خططم هو العراق في يجري ما ن  أ على المؤامرة نظرية استثنيناإذا  ،2003 بعد العراقي

 . 2003 نيسان في العراق إحتالل عنها الحديث سبق التي "الخالقة الفوضى" نظرية

 دارةإ نظرية مؤسس هو لمانياأل رالمفك    هذا ن  أ نجد "فايبر" رؤية على طالعاإل وعند

  .رحهاش يطول نظرية وهي "العادلة الدكتاتورية"ـب بعدها رفعأ  وما المكتبية البيروقراطية

 طبيقت بطريقة عالقة لها سئلةأ مجموعة على جابةاإل عبر زنرك    النقاشية الورقة هذه في

  :همهاأ ومن العراق في الديمقراطية

  ي؟األمريك بشكلها الديمقراطية لممارسة مهيأ   العراقي المجتمع كان هل -:1س

  الكافي؟ الفهم عدم فيأم  التطبيق في القصور هل -:2س

 يمقراطيةللد فهمها عدم نأأم  مسبق بشكل الديمقراطية على السياسية الطبقة تحايلت هل -:3س

  ؟2003 بعد العراق في تطبيقها أخطاءو مشكالت في البالد وقعأ الذي هو
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 ،ربةالتج هذه فشل مع عالقة السياسي التنافس ودخولها يةاإلسالم الحالة لنضوج هل -:4س

 والتي ،لحاكميةا بنظام تؤمن مان  وإ الديمقراطية بنظام تؤمن ال ويةاإلسالم التجارب نوأ اخصوص  

  ؟.ويةاإلسالم األحزاب تحكمها التي البالد في للتطبيق للديمقراطية مجاال   تعطي ال

 خطاءاأل مع التعاملإلى  دىأ الذي هو وهل ،الديمقراطية مراقبة في تماهل هناك هل -:5س

  الديمقراطية؟ على عهد جديدة بالد حال واقع من كجزء

 التي هي يةالشمول الحكومات من عقود ثالثة بعد العراقي للفرد التاريخية التعبئة نأ هل -:6س

  العراق؟ في الديمقراطية نجاح على ثرتأ

 في سعالتو لخال من والتي النقاشية الورقة نجازإل نعتمدها التي سئلةاألأهم   هي هذه تكون قد

 . المرحلة ملتقيي العراق في وتطبيقاتها الديمقراطية شكاليةإ حول ما نتيجةإلى  نصل جاباتهاإ

 قرارال صحابأ من للمتخصصين اجاد   اباب   نفتح ن  أ النقاشية الورقة هذه خالل من نطمح

 وجيةوايديول عام رأي قضية وجعله الموضوع هذا إلغناء العراق في والمشرعين والمراقبين

 لشعوبا يتقو    ن  أ يفترض التجارب ن  إ حيث ؛طيبة نتائج نحصد ن  أ خاللها من يمكن سائدة

ا إلى  وتحتكم والفوقية للطائفية عابرة بعقائد امترسخ   وجودها من وتجعل  جعلهوت الوطنية أمبددائم 

 . ابنائها وتقييم البالد لبناء همواأل علىاأل
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 مقدمة

 الحياة في فيه الديمقراطية العملية تطبيق تم الذي ستثنائياإل الظرف من الرغم على

 يةمريكأ إحتالل قوة تحت العراق وقوع بالطبع ستثنائياإل بالظرف ونقصد العراقية السياسية

 نم قوتها تستمد كي تقييمإلى  تحتاج بةالتجر   هذه لكن ،مميةأأ  مرجعية دون السياسي النظام رتغي  

 الخطأ يدتحد همهاأ ومن العراق عمارإ منتدى هدافأ تطبيق خالل ومن ونحن ،وعثراتها خطائهاأ

 كلشب بدأت العراق في الديمقراطية العملية ن  إ نرى لذا ،لتجاوزه والمقترحات الحلول يجادوإ

 اقيينالعر نإ بدليل ،الخاطئ التوقيت في جاءت نهاأ بل ،خاطئة تكن ولم مدروس وغير سريع

 :وهواألهم   ؤلالتساإلى  لنعود ،البالد في النظام تغيير بعد السياسي السلوك تغييرإلى  يحتاجون

 لمهمةا السياسية نعطافةاإل في المسؤولية قدر على تكون ن  أ السياسية خبالنأ  استطاعت هل

 لم السياسية قةالطب تلك ن  أ حيث ،بالنفي تيتأ التساؤل هذا على جابةواإل ؟2003 عام بعد للعراق

 على حزبيال ستحقاقاإل مبدأ ترسيخ خالل من التغيير مع جدي بشكل تتفاعل ن  أ على قادرة تكن

 من أكثر دام شمولي نظام من هالتو    خرجت بالد في والمجتمعية والسياسية البشرية التنمية حساب

 . عقود ثالثة

 تم التي خطاءاأل شدأ من احيان  أ والمناطقي والحزبي والمذهبي الشخصي نتقاماإل قضايا تعتبر كما

 . العراقي الشارع على ذلك وتأثير السياسية الطبقة سلوك في ترسيخها

 ياسيةالس الطبقة اءنتمإ مع الجمهور لتعاطف السياسية الطبقة نتهازبإ فتتعلق برىالكأ  ةالطام   ام  أ

 مفهومي بين العالقة لترتبك الوطنية الروح حساب على المذهبية المظلومية مبدأ وترسيخ القادمة

 .الديني والمعتقد الوطني تماءاإلن بين ما الخلط وكذلك ،والدين الوطن

 هل ،لعراقا في الديمقراطية تطبيق في دالج   فرضية هي مناقشتها تمت التي األأخرى شكاليةواإل

 غير تهانظمأل تتسرب "يجابيةاإل العدوى"ـب تسمح لم قليميةإ اطراف  أ نأ  ؟ أم صورية كانت

 لم متحدةال الواليات زالت ما حيث ،العراق في ياألمريك للدور تبرئة هذا وفي ،الديمقراطية

 إيران هي مه ،المتعددة المشكالت لها وسببت العراق في حرجتهاأ التي "الحقيقية" بالجهة تعترف

 وفترة قالعرا في ياألمريك للتواجد ستثنائياإل الظرف فرصة انتهزت التي "الدينية الدولة"

  ؟إحتالل قوات مورهأأ  زمام لتستلم شمولي حكم من نتهىإ الذي البلد هذا في التحول

  ؟اناألمريك رباكإل المتشددة التيارات بعض مع مواقفها قتنس   التي سوريا هي مأ

 لسلميا التداول وضرورة يجابيةاإل بالعدوى سميناهأ مما تخشى التي الخليجية الدول هي مأ

  للسلطة؟

 . قمعم   بشكل   ناقشتأ  ن  أ يجب التي الفرضياتأهم   من شكاليةاإل هذه تكون ربما
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 القافزة الديمقراطية

 ،قافزة هان  بأ 2003 عام بعد العراق في الديمقراطية بها توصف التي وصافاألأهم   من

 والطبقة شعبال ذهنية في وتترسخ لتستقر سياسيةأو  مجتمعية تنمية فترة تأخذ لم هان  أ والقصد

 وطبقة اشعب   نالعراقيي ن  أ حيث، متدرج بشكل السياسي السلوك مسار تعديل وليتم السياسية

 العمل يتم مول الشعبي المجتمعي القاموس في تداولها يتم لم ممارسة مامأ نفسهمأ وجدوا سياسية

  .السابق لنظامل معارضتهم فترة طيلة العراق في القرار ةسد   تسلموا الذين المعارضين قبل من بها

 نصف الشعب عطاءإ قبيل من الديمقراطي السلوك لتطبيق جالتدر   فرصة العراقيون يعط ولم

 على ويتللتص، أو المرحلة لقيادة تأسيسي مجلس على التصويت في الديمقراطية لممارسة العدد

 . الجديد الدستور

 لسلطةا يأخذ ن  أ بريمر بول للعراق ياألمريك المدني الحاكم مطلب كان حيث ،فقط وللتذكير

 ترشيح العراقي للشعب يعطى فيما ،بالتزكية وترشحهم المصوتين عدد نصف يةاألمريك المدنية

 دينيةال المرجعية عليه اعترضت الذي األمر ،العراقي الدستور على للتصويت ،خراآل النصف

 وسعأ من الديمقراطية العراقيون يمارس ألن   وسعت السيستاني علي بالسيد متمثلة وقتذاك

 . بوابهاأ

 كبلد العراق يخدم بما حقيقية تكن لم النتائج لكن الواسع بشكلها الديمقراطية العراقيون فمارس

 مذهبية رؤيةإلى  تستند كانت التي السياسيين بطروحات العراقيين من كثير رتأث   بل مستقل

 يعةش "نعم"ـب له صوت فيما الدستور على العراق سنة من كثير فاعترض ،وعرقية ومناطقية

 . وكرده العراق

 قناعات تعكس التي الحقيقية نتائجها تعط   لم التي ولىاأل الديمقراطية التجربة تلك وكانت

 تحاداإل انهيار بعد الروسية التجربة مثل سابقة تجارب من العراقيون يستفد ولم ،العراقيين

 كان ثحي ؛روسيا في نتخاباتإ لىإ "يلتسين بوريس" المؤقت الروسي الرئيس ودعوة السوفيتي

 لزعيما يختاروا ولم يلتسين فاختاروا الشيوعية من التخلص بجدلية امتأثر   الروسي الشعب

 الدولة تسياقا عن تختلف نتخابيةإ بوعود جاء هن  أ من الرغم على ،زيغانوف غينادي الشيوعي

 فترة سيارو عاشت فقد وبالنتيجة .عقود سبعة مدى على السوفيتي تحاداإل حكمت التي الشيوعية

 سعى ستثنائيةا تخاباتإن عبر بوتين فالديمير قيادة بترسيخإال  تجاوزها تستطع لم ومرتبكة مظلمة

إلى  رالنظ دون ،وال  أ ستقرارواإل ماناأل لهم يوفر من ختيارإل الروسي الشعب خاللها من

 . الروسي المستقبل

 ركانأ هخالل من تكتمل ال التصويت من النوع هذابأن   علم على السياسية الطبقة كانت لقد

 لسياسيا المشهد في للتواجد الطبقة هذه سعت ذلك ومع الحقيقية نتائجها لتعطي الديمقراطية

 . فيه القرار على والسيطرة العراق بقيادة ستمرارواإل

 بالسلطة ةن  السأ  العراقيين ربط قبيل من ،اشعبي   تداولها تم خاطئة مفاهيم السياسية الطبقة ختورس   

 معي يكن لم من :بمبدأ البالد يقود كان العراق في الشمولي الحكمبأن   اتمام   يعلمون وهم ،السابقة
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 ،السوفيتي تحادواإل الشمالية كوريا في الشمولية الحكومات عليه عتمدتإ مبدأ وهو. ضدي فهو

 . وقتذاك عربية دول حكومات من الكثير تستخدمه نهج وهو

 ،للبالد يمةوخ بنتائج تييأ للناخب المحايد الفكر توفير بدون قتراعاإل صندوقإلى  الوصول ذنإ

 وال جتمعيةالم التنمية عملية لصالح تكون لن المستقبلية نتائجه لكن قصيرة لفترة ينجح وربما

  .ذلكإلى  ماو والخدمات والتعليمية تصاديةاإلق القطاعات على تنعكس هان  فإ وبالتالي السياسية

 المواطن انفك ،المغلقة القائمة ستخدامبإ ولىاألأ  العراقية نتخاباتاإل سارت النهج نفس وعلى

 رفيع ولم ،مسبق بشكل لديهم تزكيته تمت بشخص رتباطهمإلأو  النتمائهم اشخاص  أ ينتخب

 الذي خصوالش والتيار الحزب يعرفون كانوا لكنهم نتخاباتاإل تلك في نتخبواإ من العراقيون

 . الفائز بالمرشح سمهإ رتبطإ

 من ستطاعإ ذلك ومع كثيرة مجاالت في اب  مغي   كان العراقي الناخبفإن   المنطقي القياس وفي

 بال منهم والكثير ،القادم العراقي السياسي الواقع في مؤثرين شخاصأ من يجعل ن  أ صوته خالل

. لسياسةوا القيادة في تاريخ لديهم ليس شخاصأل مباشرة غير تزكية على الندامة صبعإ عض شك

 الوقت قادمت ومع همأن   بيد   ،بهم المشهد كمالإل األحزاب سعت سلطة فراغ مالءإل ترشيحهم وتم

 يدخل سانإن لك بها يتمتع التي الوظيفية الدربة بفعل ستدراجواإل ثيرالتأ على القدرة لهم باتت

 بعض قبل من للسياسة البعض شعار وبات المهنة قشور يفهم هلكن   ،تخصص بدون مهنة

 ،للسياسة السلبية التعاريفات من وهو. السلطة في البقاء فن :هو "المتخصصين غير" السياسيين

 ذاه وفق السياسة مهنة لتفتحو   ،الخدمة طالب وليس السلطة طالب لتطبيقها يجنح والتي

 . البقاء دامةإ على والقدرة المال لجني فرصةإلى  التعريف

 

 والديمقراطية ويةسالماإل شكاليةإ

 سيطرة الةلح تأس س   التي هي السابقة العربية الشمولية السلطات ن  إ فيه شك ال مما

 في زمامها ىعل منهم الكثير وسيطرة بل ،القرار ةسد   من قترابهموإو للمجتمع السياسي اإلسالم

 ولم لعربيا اليساري الخط ستعداءإإلى  العربية الشمولية السلطات ركزت حيث ؛البلدان من كثير

 ؛عنه ابعيد   عراقال يكن لم األمر وهذا. يةإسالم ألحزاب اللجوء في ةالشعبي   فعالاأل لردود تلتفت

 ابالب تاركين العراقي اليسار ستهدافإ على 1968 عام منذ العراق في السلطة درجت حيث

 تلك ضجتن العراقية يةيراناإل الحرب جاءتإذا  حتى ،لتنضج يةاإلسالم األحزاب مامأ امفتوح  

 . حسين صدام لنظام المعارضة معادلة في اصعب   ارقم   وباتت األحزاب

 تؤمن ال "ويةاإلسالم"حزاب األ تلك كل ن  أ نجد الديمقراطية بالعملية األحزاب هذه عالقة وعن

 مارسوا ذاوإ "الحاكمية" بمبدأ وال  أ تؤمن ماوإن   الديمقراطية بالعملية النظرية منطلقاتها في

 وسايرت الديمقراطية دور لبست حزاباأل هذه لكن. فقط للنخب شورى فهي الديمقراطية

 يمانيةاإل بالمنطلقات تعتن   ولم ،حتاللاإل سلطة قبل من قرارهإ تم بما لتلحق جرائيةاإل صيرورتها

 قيادة فرصة تنتهز ن  أ حاولت حزاباأل هذهبأن   عتقاداإل ساد حتى. وفقه هاأحزاب تأس س  ت التي
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 للولوج تفتحه كي الديمقراطية باب غير باب لها كان فما الفرصة تضيع ال ن  وأ السياسي المشهد

 في ساساأل يعد الذي قتراعاإل صندوقإلى  ااستناد   ارسمي   الواقع األمر وفرض القيادة عالمإلى 

 . ديمقراطية عملية ةي  أ

 مان  وإ يةالديمقراط بالعملية يؤمن ال الذي يسالماإل طاراإل ضمن بقي حزاباأل هذه سلوك لكن

 حسب يجب ما خالل من المرحلة تجاوز على البعض بعضها مع فعملت ،المرحلي الواقع سايريأ 

 . السياسي المشهد في البقاء شك بال وهو المسايرة هذه عنه تسفر ن  أ حزاباأل عتقادإ

 اشيئ   طنالو مفهوم وابتعد العراقي الناخب ستدراجإ في الموقف سيد هو الطائفي العامل وبقي

 هو يعد لم كبلد العراق ن  أ حيث والقرينة صلاأل بين الخلط نتيجة الحقيقي مصداقه عن افشيئ  

 بتدخل احالسم خالل من ،تهامهمإ يتم هكذا قلاأل على، أو السياسية النخب ولوياتأ في ولاأل

. بعض على بعضهم وتفضيل المرشحين وتحديد العراقي القرار في الجوار دول من البعض

 داخلها من تتشظ   خيرةاأل االنتخابات في هان  أ حتى المشهد على سيطرتها حزاباأل هذه وعمقت

 تأس س   أن   إال منها كان فما معها التفاعل رفضت التي الجماهيرية المطالب لمسايرة محاولة في

 تذكر ال كي يمسالاإل الواقع عن بعيدة ماءأس لنفسها واتخذت ،المدنيين من بكثير مةمطع   تحالفات

 ستدراجا فائدة فيها تكون قد جديدة لمقاربات جديدة صورة ترسم كي وكذلك سمائهابأ خريناآل

 المشاركة نسبة في اثير  مأ  اإنخفاض   خيرةاأل نتخاباتاإل حققت حيث تنجح لم لكنها العراقي الناخب

 رفضال قاعدة وتوسعت حزاباأل بمقاطعة الجهر عن يتوانون ال العراقيين من الكثير وبات

 القوانين نم كثير في زرعتها التي لغاماأل من ستفادتإ -حزاباأل يأ- لكنها ميةالساإل حزابلأل

 في برىالك المعضلة هو نتخاباتاإل قانون وبات ،المشهد في نفسها بقاءإل عليها صوتت التي

 . العراق في قادم تغيير يأل الرئيسة األسباب حدأ يكون ن  أ الممكن من تغييره ن  وإ العراق

 بفعل العراقي السياسي الوضع ترتيب زمام عاتقهم على خذواأ الذين اناألمريك ،جانبهم من

 بعض ساقها لتيا التحفظات بكل يعتنوا ولم قتراعاإل صندوق بنتائج اقتنعوا فقد مميةاألأ  القرارات

 السياسية حلةالمر لقيادة يةسالماإل حزاباأل من المرشحين داعمين ،ياسيةالس للعملية المعارضين

 ةوالمواجه لبقاءا مستلزمات وفق معها والتعامل الجديدة القيادات مع التعامل في تتأخر وال القادمة

 . السياسية العملية صفو يعكر من لكل

 

 الديمقراطية تحديات

 اسياسي   اسلوك   الديمقراطية 2003 بعد ما عراق ينتهج لمإذا  :مفاده سؤال يبدر ربما

  البدائل؟ هي فما شعبية وممارسة

 ،العراق اللإحتب عنوة سقط الذي الشمولي للحكم فعل ردة نتيجة جاء الديمقراطي السلوك ن  إ هل

 التجربة لكن ،شعوبها تنمية في والمضي الدول لتأسيس الصحيح السياق هان  أ على نتفق نابيد أن  

 . العراقية ةالبيئ في لهاعط   الذي األمر، التحديات من عديدالب تمر   العراق في الديمقراطية
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 : وهي العراقية الديمقراطية واجهتها التي التحدياتأهم   صشخ   نأ  نأ وعلينا

  منياألاالهاجس :ولًاأ

 بوصلة حولت أسبابأهم   من كان 2003 عام بعد العراق به عاش الذي منياأل نفالتاإل ن  إ حيث

 لعط   الذي راألم ،الدولة دارةإ في ستثناءاإل نتهاجوإ منيىةاأل الخروقات معالجةإلى  الحكومة

 تطوير ةبخدم يكون كي االقتصادي للجهد امشرع   الباب وترك عمارواإل والبناء التنمية عجلة

  .منيةاأل والقوات الجيش لياتآ

 بتصفية ددلجأ ا القرار صحابأ هتمامإ عدم هو ولهاأ من وكان هأسباب لديه منياأل الهاجس ن  أ الإ

 الحديث دوري المجال هذا وفي. العراق في دامىالقأ  القرار صحابأ مع الحوار باب وفتح موراألأ 

ا   أكثر فتح يسببها قد التي الفتن لوأد وليس نتقاملإل الحكم بةتجر   استخلصوا القادمين ن  أ ىعلدائم 

 فتح تم حال في البالد دارةإ عملية في داعمين يكونوا ن  أ الممكن من عداءأ مع مواجهة جبهة من

 جتو  تأ  ن  أ جبي نتصارباإل تأتي التي الميدان معارك ن  أ حيث ،المهزوم مع المنتصر حوار ،الحوار

 صارنتاإل يتوج كي المهزوم الطرف مع الحوار خالل من المباحثات روقةأ في خرآ نتصاربإ

 مطاردين خريناآل جعلوا بل الحوار يفتحوا لم العراق في الالحقة السلطة صحابأ . إال أن  مرتين

 سلطةإلى  ةالسياسي السلطة وتحولت ،القضاء لسلطة حتكاماإل دون ةعام   قوانين قرارإ خالل من

 هذا مع ملالتعا وتم ،السابق النظام على المحسوبين لمحاسبة عدة جهات تأسيس خالل من قضائية

ا  المرحلية المصالح تغليبأو  منها الطائفي الواعز يخلأ  لم نتقائيةبإ الملف  منطق فقوأيض 

 . المتغيرة السياسات

 التنمية ةعجل لتعط   التي العقبات من الكثير مسبق وبشكل العراق لتجاوز الحوار هذا جرى لو

 مت الذين أكثر دعمها في نخرطإ التي الفوضى جواءأ عن ابعيد   العراق في الوضع ولكان

 العراق في الحوار تعطيلفإن   ذلك ومع. 2003 بعد عراق في الجديدة السلطة قبل من ستهدافهمإ

 تديم يك العراق في الفوضى دامةإل تسعى كانت قليميةإ دول لصالح جاء الحقيقية طيافهأ بين

 ىأأخر دول فائدةل كان قليمياإل الواقع في المؤثر موقعهإلى  العراق عادةإ تعطيل ن  أ كما ،بقاءها

 نحن ومنهم 203 بعد العراق بواقع المهتمين على لذلك ،العراق مع لتعاملها جديدة لمرحلة تأس س  

 اوطني   احوار   لعط   الذي من: سؤال على جابةاإل في حاسمة نتائجإلى  الوصول في نتعمق ن  أ

  مريع؟ بشكل العراقي الوضع ينهار ن  أ قبل العراق في شامال  

 الديمقراطيةالممارسةاالعراقييناستعدادإاعدم :اثانيًاا

 عقود دىم وعلى شمولية نظمةأ عايشوا الذين العراقيين ن  أ حيث هميةاأل غاية في نقطة وهذه

 علىبأ وينفذوها مباشرة يأخذوها ن  أ يجب وال تدريجي بشكل الديمقراطية يستقوا نأ يجب

 . مراحلها

 خدمات تقديمإلى  تحتاج مان  وإ الحكم طريقة ليس الشعوب ولوياتأبأن   تقول راءاآل بعض لكن

 تهيأ قد يكون ذلك وبعد ،البلد ذلك في العقول عمارإ وبالتالي ،عمارهاوإ تحتية بنية كمالوإ

 الطبقة يتهمون اليوم فهم ،العراقي الشعب بناءأ كل منه يستفيد حكم كنظام الديمقراطية لممارسة

 ستثناءاتاإل من الكثير دخلتوأ ،رؤيتها وفق الديمقراطي النظام قتطب   هان  بأ العراق في السياسية
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 النظام هذا ن  إ كما .متجانسة غير طبقات شعبإلى  العراقيين لويحو    مصالحها يخدم كي عليه

 .الصحيحة السياسية قبلها ومن المجتمعية بالقيم يقدح بات

 السنن تنكرها مل متوارثة بنتائج يتأثر بأن   ذنب له يكن لم العراقي الشعبفإن   الحالة هذه وفي

 لتيا القيادات رود هو وهذا ،تواجهها التي ةالحاد   نعطافاتباإل تتأثر الشعوب ن  أ حيث ؛التاريخية

 لغرض ةالثق من المزيد ضخ   ومحاولة المستجدة زمتهأ من الشعب هذا نتشالإ على قادرة تكون

 . والمجتمع رضلأل التحتية البنية عمارإ عادةوإ بالبناء الشروع

 العرقيةو الحزبية مصالحها لدعم الشعب بيد خذاأل على -القيادات عن الحديث- قادرة تكون وأ

 . والفئوية

 من هناك لكن ،الثاني تهامباإل تهمتأأ  2003 عام بعد القرار سلطة متتسل   التي السياسية النخب

 هناك كذلك ،لإحتال لسلطة بديال   وكانت الشمولية السلطة بعد الفراغ مألت التي هي هابأن   يرى

 حظةالل تجاه وليةبالمسؤ تحس  أ نهاأل موراألأ  مقاليد تسلمت التي يةسالماإل حزاباألبأن   يرى من

  .التاريخية

 الوقائع ليهاإ شيرتأ  التي النظر وجهة عن نتحدث نالكن   ،والمعارضين المدافعين نظر وجهات تلك

 السياسي راقالع في وقعت التي خطاءاأل ن  أ حيث ،اليوم لىوإ 2003 عام منذ القريبة التاريخية

 لنخبا لتقصير ملموسة نتائج تعطي بأن   كفيلة والخدمي جتماعياإل الواقع على وتأثيراتها

  .والنجاح بالبناء يليق بشكل الدولة دارةوإ قيادة على قدرتها وعدم السياسية

 على ةالوطني المصالح تغليب على قادرة غير كانت النخب هذه ن  إ كشفت زماتاأل ن  أ كما

 ةالديمقراطي هجتانت النخب هذه ن  أ على للحكم دافع وهذا ،والطائفية الحزبيةأو  الفئوية مصالحها

 هابعض بدأ حتى الحال تطور ثم ومن العراق في السياسي المشهد سطح على بقائها دامةإل

  .العراقي الداخل في العمل مكتسبات على الحصول جلأ من بالخارج يستقوي

أ  هن  أ على العراقي الشعب من الكثير على يحكم ن  أ الممكن فمن وبالتالي   الوقوف جلأ نم ستدرجأ

 سطح على البقاء دامةإ مرحلة حزابواأل النخب تلك بها تعبر وسيلة ليكون السياسية النخب مع

  .المشهد

اوالمراقبةاالمعارضةاغياب :اثالثًا

 طيلة معارضين كانوا والثاني ولاأل وخطيها بقادتها السياسية الطبقة معظم ن  أ من الرغم على

 تستوجبها التي المعارضة بهامش يسمحوا لم هم، إال أن  حسين صدام نظام سقوط قبل مضت عقود

 النخب طالت اتهامات ن  أ بل ،للبالد الحقيقي بالتغيير المضي جلأ من الديمقراطية العملية

 بعض وباتت ."بالحذة الحذة" السابق النظام يقلد بعضهم زال وما كانوا همن  أ على السياسية

 صدام نظام غرار على فقط الخارج في محصورة المعارضة من تجعل ن  أ تحاول التصرفات

ا حسين ا  فهو الداخل من السلطة يعارض من، أم   العملية على مرآمتأو  الخارج لمعارضة عميلأم 

 وغيرهم معارضين على يطلق بات لفظ وهو "السياسة دواعش" االحق   يسمى بات ماأو  السياسية
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 . الحكومي الجسد داخل من السياسية العملية على ربالتآم يتهمون ممن

 امستخدبإ القرار صحابوأ القادة بعض تصرفات في المعاش الواقع داخل من تهاماإل وهذا

 شكلب يستخدمهم من معهم يتقاطع قد ىشت   مشارب من مجهولين وجنود ،مرتزقة بصفة صحفيين

 . المطلوبة والنتائج السريعة المصالح وفق تسير موراألأ  لكن ،عقائديأو  طائفي

 المصالح تملتقيا في الجمع يلتئم حيث ،القرار بيت داخل من معارضة فيه العراقي المشهد وبات

 المنطق وفق للحكومة الرسمي المؤسس هو الجمع هذا لكن ،منها المختلفات في ويتعارض

أ  الذي النموذج وهذا. الديمقراطي  قيةالتواف يمقراطيةالد سمبإ ،العراق في تقليده وتم لبنان في عتمدأ

 بتسميته ةالسياسي العملية عليه درجت وما المذهبي والتوزيع تماءاتاإلنإلى  تستند التي وهي

 ميةالرق الحاسبة يستخدم البعض وبدأ خطير بشكل النظام هذا تطور حيث ،المحاصصة بنظام

 بعد مراأل لينسحب ،المستقلة والهيئات الوزارات لتلك والوكاالت الوزارات من حصته لتحديد

 الكليات إلى وصل النظام هذابأن   قلناإذا  للواقع تجاوز عن نتحدث وال السفاراتإلى  ذلك

 وسيرلف المضيف البلد لبنان في ليهإ يصل لم الذي األمر وهو الجيش وقيادات العسكرية

 . االوسط الشرق في التحاصص

 شخاصهاأ فرضيأ  التي الحكومة وهي الوطنية الوحدة بحكومة سمي ما النظام هذا نتجأ نأإلى  

 ،اختياره نم جزء هم وليس منهم جزء نهأل منهم اي  أ اسبيأح ن  أ يستطيع وال الوزراء رئيس على

 هو وهذا .رشحته التي هةالجأو  حزبال يسمح لم ما وزير ي  أ يراقب ن  أ حقه من فليس وبالتالي

 منذ اقالعر حكومات في والالحقون ،السابقون الوزراء رؤساء به قبل الذي الصالحيات تكبيل

 . ناآل وإلى 2004

 باتتو العراق في شاعت التي الفساد لمنظومة الشرعي باأل هو بات وتداعياته النظام هذا

 اقيونعر قادة لغائهإ محاوالت عن يتحدث "سائد رفعأ " إلى سياقاته وتحول يتمدد ااخطبوط  

 قتصاديةاإل اتبالمك ذلك ومثال. للبالد التقدم حققتأ  قد المجال واسعة حلول عن يتحدثون هموكأن  

 تالوزارا تملك خالل من ثراءلإل المحاصصة نظام وضمن حزاباأل سعت حيث ،الوزارات في

 كسب مصادر الوزارات باتت وبالتالي ،عليها المحسوبينأو  عضائهاأ حدأ لها حترش    التي

 كجهاز تصرفت باتت ستثنائيةاإل الديمقراطية وفق فالسلطة ،المراقب فيه ز  ع   نظام في حزابلأل

 .اللحظة ذات في ومراقب ومعارض ذمنف   

 الديمقراطية أدلو استرضائي  إ افتعاال   يكون يكاد السياسية العملية في المعارض الجسد غياب ن  إ

 أحزاب اءبق لصالح تصب الغياب هذا نتائج ن  أ حيث. الصورية شكالهاأ بأحد والعمل الحقيقية

 العراق يف القرار ةسد   مهاتسن   منذ السلوك ذات تمارس وهي السياسي المشهد سطح على متنفذة

 هاتالواج ن  أ حيث ؛المجدية غير الشعبيةأو  عالميةاإل الفعاليات بعض سوى رقيب بدون

 في الرقابي ازالجه تمثل فيما ،وجههاأ حدأ في القضائية الواجهات تمثل باتت العراق في السياسية

 . محاصصتها نتائج من هن  أل وجههأ كل

االعامادعاءواإلاالقضائياداءاألاتقصير :ارابعًا

 على والعمل تقويمها خالل من اقدم   تمضين  بأ الديمقراطية لمسيرة كافل القضاء ن  أ المعلوم من
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 العام بالنائب البلدان بعض في يسمى ماأو  العام دعاءاإل دور يبرز الدوام وعلى ،مسارها تعديل

ا  يكفل الذي وهو  عمله خالل من خروقات دون المجتمع في دورها مارستأ  ن  أ للديمقراطيةأيض 

ا  المتعلق  هقر  أ والذي 2017 لسنة 49 المرقم العام دعاءاإل قانون أكده ما وهذا بالمبادرةدائم 

 بعد انافد   صبحوأ 2016 عام من ولاأل تشرين من الثامن في المنعقدة جلسته في النواب مجلس

 (.2017 آذار 6بتاريخ ) الصادر (4437) عددها في العراقية الوقائع جريدة في نشره

 ،القانون ذاه تنفيذ بعدم المتنفذة حزاباأل يتهمون العراقي القضائي نبالشأ المهتمون زال وما

 للنظام لةكاف القضائية السلطة من يجعل هن  أ حيث تفعيله عدم لعواقب كتراثاإل دون همالهوإ

ألن   تطبيقه لحا في فاعلية كثراأل المراقب ويعد والشعب السلطة هذه بين العالقة وينظم السياسي

 يأ ضد عبللش العام الحق عن يدافع العام دعاءاإل ن  أ حيث المبادرة مبدأ وفق تتشكل سلطته

 . بحقه تصدر مخالفة

 عن القضائية السلطة تدافع ولم ،دائم بشكل سياسية بقرارات تتأثر نهابأ القضائية السلطة وتتهم

ا  زقالمأ هذا تتجاوز مان  وإ نفسها  هفي تتقدم لم قتو في ،فيه الخوض وعدم ،تداعياته همالبإدائم 

 أحزاب سلطةل تابعة غير مستقلة سلطة منها تجعل ن  أ الممكن من خطوة ةي  بأ العراقي الشعبإلى 

 . متنفذة

 نقاذإ في ار  ص   مق زال ما القضائي الجسدبأن   تشير المعطيات لكن. حل دون الجدلية هذه زالت وما

 ويكفي ،اقالعر في الديمقراطية العملية على بسيطأو  صارخ   تعد    يأ حال في نقاذهإ يمكن ما

 شكاالتاإل سيروتف كبراأل الكتلة ديدبتح برلماني لمطلب همالهإ القضائي بالجسد اخذالن   المواطن

 يأ هان  أ ذلك نم نكىواأل بل ،عليه هو ما على األمر بقتوأ السياسية الكتل خاضتها التي القانونية

 الزمن على تراهن وكانت الموضوع حول يجابباإل وال بالسلب ال قتعل    لم القضائية السلطة

 . وعالموض هذا حول الجدل ترك جلأ من العراقيين هاءبإل السياسية وبالتطورات ،بنسيانه

 حال   سيكون هن  فإ منه اجزء   العراقي القضائي الجسد يكون ن  أ يستطيع ال حل يأفإن   وبالتالي

 كل فوق سامىيت حفظه حال وفي ،بالد يأ في تفعيله حال في امان  أ كثراأل الجهاز هألن   اناقص  

 . ذلكإلى  وما عراقواأل حزابواأل نتماءاتاإل

 هذا من كبرأ بفعالية يكون نأ يفترض القضائي الجهاز ن  إ السابقة السياسية التجارب ثبتتأ لقد

ا  همةمت   السياسية والطبقة القرار صحابأ ن  أ حيث ؛الحد  النظم على لهاتحاي وبسبب هان  أأيض 

 من لكثيرا وتجاهلت والدستور النافدة القوانين هملتأأو  تجاوزت طالما هان  فإ الديمقراطية

 قلتعلي شماعة الدستورية الفقرات بعض تأويل في ختالفاإل قضية من وجعلت بل مضامينه

 يتبعها وما ماتزاأل فتعالإل وسيلة أأخرى وتارة ،تارة بينها فيما والخالفات المشكالت من الكثير

  .والمعارض الموالي الشارع في حتقانإ من
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 ةــالصــخ

 يتعلق ما قدرب الشعب ستحقاقاتوإ الحكومة بواجبات يتعلق ال العراق في الديمقراطية تقييم ن  إ

 رأسها على يكون قد معطيات مجموعة خالل من الديمقراطية العملية واجهتها التي بالتحديات

 جرائيةإأخطاء  من جرى ما تداعيات بعض همالوإ الديمقراطية العملية بمفردات عتناءاإل عدم

 . السياسية العملية سير ثناءأ

 البحوثو للدراسات مراكز بتأسيس هتمامهاإ وعدم المراجعات لعملية السياسية الطبقة وفقدان

 لىع رادةاإل وفقدان ،المناسبة الحلول لتقديم الالزم الصدى عورج عبر خطاءاأل لتشخيص

 . ليهإ الحاجة حين المحض العراقي القرار ستحصالإ

 عنصر يأ فقدان ن  إ حيث بعضها من أكثر مؤثرة لتكون وتتسابق ساسيةأ تعد المعطيات تلك كل

 تلك لك وفيه العراق عن نتكلم ونحن كيف ،فيها حقيقية مشكلة يخلف قد دولة ةي  أ في منها

 يوف نان  فإ ليهوع .أأخرى فتوخل   خطاءاأل تلك تمددت ماإذا  مرعبة شكاليةإ في نان  فإ ،خطاءاأل

 زمةاأل نم للخروج والمقترحات الوصايا مجموع على نركز ن  أ نود النقاشية الورقة هذه نهاية

 ستدعيي احيان  أ الحلول تشخيص ن  أ حيث؛ العام طارهاإ في مقترحاتوال الوصايا تكون وسوف

 حيث ؛قاشيةالن الورقة هذه في نتجاوزه ن  أ نحاول ما وهذا .شخاصهابأ المشكالت عن الحديث منا

 .بعينهم شخاصأأخطاء  عن وليس مرحلة شكالياتإ عن نتحدث نان  أ

 من أأخرى ةتار ستفادةواإل تارة التأثير في الخارجي العامل كعب علو مفادها نتيجة على ونؤكد

 لتحقيق الحقيقي مسارها عن حرفها على والقدرة العراق في الديمقراطية مسيرة رتباكوإ تأخر

 .امطلق   العراق بصالح تصب لم نتائج
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 ومقترحات وصايا

 التالعب على قادرة غير السياسية الكتل تكون كي الدستور سمو بمبدأ والتثقيف تفعيل يجباـ1

 . البناء الديمقراطي السلوك على والتحايل

 األمور جرياتم في السلبي التأثير على وقدرتها السيطرة من المتنفذة حزاباأل تمكين من الحداـ2

 . والمجتمع الدولة في الرقابي الدور وتفعيل بالقوانين لتزاماإل خالل من

 اخصوص   يحزبأو  عقائديأو  مذهبي حيازإن دون الرقابي بواجبها التشريعية سلطةال لتزامإاـ3

 . العام الصالح تخدم التي القوانين في

 طويروت التفاعلي التعديل مستوى على بنتائج والخروج دائهأل القضائي الجهاز مراجعةاـ4

  .مستقال   بقائه مستلزمات

 . لعاما دعاءاإل عمل بتفعيل والقاضي 2017 لسنة 49 رقم قانون اوخصوص   القوانين تطبيقاـ5

 أكثر تعتبر ضاغطة وسائل ستخدامبإ حتجاجاإل طريقة وتغيير الشعبية حتجاجاتاإل تفعيلاـ6

 حدبأ انةستعاإل ودون ،الحدود وراء من دعمإلى  اللجوء ودون ،العنفإلى  اللجوء دون فاعلية

 . الحل توفير على القدرة لها وليس المشكلة من جزء هان  أل المتنفذة حزاباأل

 .نظرها بوجهات خذواأل والبحوث للدراسات مراكز تأسيسـا7

 . نساناإل وحقوق الحريات طالقإ حاالت مع التعامل في مميةاألأ  اللوائح عتمادإاـ8

 من خالفينالم بحق صارمة جراءاتإ تخاذوإ الحكومية المراقبة جهزةأ داءأ تفعيل على العملـا9

 .الشأن بهذا تتعلق قوانين قرارإ خالل

 

 

 

 حادية عشرةالانتهت الحلقة 

 العراقمنتدى إعمار 

 2019شباط/نوفمبر 
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االتميميا،الطرشان امزاحم االشيخ ا، االركن االجرباالفريق افيصل االصميدعي، اإبراهيم صلافي،

انعمةاصالحاالسعدون،انجماالساعدي،اوحيدرامحمدانعيماالساعدي،ارائداالرحماني،الياسري،ا

االيعقوبي.ا

،الشاوي،اد.امرواناالعقيدي،اد.امصطفىااد.اوسناعبود،اد.سلماناروافمناالمملكةاالمتحدة:ا

ا،اوفارسانوري.لؤياالشكرجي

ا االمتحدة: االعربية ااإلمارات االعاني،من اعصام االعاد. امحمد االمهندس االخطيب، ،اسمجاسم

اوضياءاالشكرجي.

االدكتوراطالباالبغدادي،احنيناجدوع.منافرنسا:

اوعدياحداد.حساماالغزالي،اامناالولياتاالمتحدةااألمريكية:

احيدراالشمخاني.منالبنان:ا

اناصراالهاشمي.منااسبانيا:ا

اد.ارياضاالبلداوي.مناالسويد:ا

ايقظاناالجادرجي.مناكندا:ا

ازيداسميسم.ا:الدنماركمنا

اعمراالراوي.مناالنمسا:ا

امحمداالسيدامحسن.اباإلضافةاإلىامحرراالحلقة:

 

 © 2019منتدى إعمار العراق 


