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أمـامي قـائـمـة تـصـنـيف الـقـوى
الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات
ــوجــودة األن عــلى الــســاحــة ا
العراقية   تمثل التيار القومي
ستقل العربي   والقوميـ ا

  والـتــيــار الــقــومي الــكـردي 
ـقـراطي والـتـيـار والـتـيـار الــد
األسالمي ( الـشـيعي والـسني )
واجملــــمـــوعـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والـعـشائـر الـعربـيـة والكـردية 
وبـعض الشـخـصيـات الـوطنـية
وشــيــوخ الــعــشــائــر .ونــحن ال
نـستـغرب من هـذه ( التـعددية )
ـتــمـثـلـة بـاألحـزاب ( الـديـنـيـة ا
ـا نـسـتـغرب والعـلـمـانـية ) وأ
مـن أمرين أحـدهـما أن مـا حدث
فـي الـعـراق لم يـحــدث له مـثـيل
في الـتـاريخ الـقد واحلـديث 
فأنـهيـار أي نـظام حـكم ال بد له
من بــديل يـحل مــحـله  واألشـد
غـرابـة فـي األمـر الـثــاني غـيـاب
ـنــهــجــيـة   والــتـوافـق الـذي ا
شـهـدتـه هـذه ( الـتــعـدديـة ) في
وضع مـــــشــــروع أو مـــــيــــثــــاق
تــولــيــفي يــحـل مــحل الــنــظــام
الـسابق رغم أجـتمـاعات صالح
الـــدين ولـــنـــدن والـــنـــاصـــريـــة
وبـغـداد سـابــقـا واألجـتـمـاعـات
الثـنائـية والثالثـية والـسبـاعية

حاليا .
ما حصل في حـرب غزو العراق
وأحــتاللـه في الــتـــاســــــــع من
نــيــســان  2003 ورغم ظــاهــرة
الـتـنـوع الـسـيـاسي ( اخلـارجي
والــــداخــــلي ) الــــذي يـــعــــد من
مـصادر الـقـوة ورفض الـتـسلط
فأن واألنـفـراديـة الـسـيـاسـية   
هـذه التعدديـة فقدت قـوتها ب
ـــقـــراطـــيــة صـــراع فـــوضى د
قـراطية األحـزاب وأحزاب الـد
. وبــقـيت األحــزاب أسـيـرة هـذا
الــــصــــراع الــــذي يــــفــــور مــــرة
ويــــخـــفـت أخـــرى .وألهــــمــــيـــة
الـتعـدديـة رغم هذه الـصـراعات
السـاخنة   فأنهـا تعد األساس
ـقـراطي في بـنـاء اجملـتـمع الـد
تـحضر الـذي يتـسم بالـتطور ا
األجـــــــتــــــــمـــــــاعـي واألزدهـــــــار
األقـــتـــصــادي . ولـــكـي يـــعــرف
الــقـــار الــكــر أهـــمــيــة هــذه
الـتـعـددية ال بـد عـلـيه أن يـعرف
الـعالقة اجلـدلـية بـ الـتعـددية
ـقـراطيـة األحزاب احلزبـية ود
ـقـراطـيـة خـاصـة واحـزاب الـد
في مرحلة ما بعد حرب أحتالل

العراق. 
أن األحزاب الـسـياسـيـة وسيـلة
مـن وسائل الـتطـور األجتـماعي
واألقتـصادي واحلـضاري حيث
ـهنـيـة من أنـهـا تـنـقل األفـكـار ا
ـسـتـوى الـتـلـقـائي الـنـظـري ( ا
ـمـارسة ) الى مـسـتـوى الـفهم ا

ـوضوعي الـعمـلي ( التـطبيق ا
) لـتــنـظـيم الــعالقـات اخلـاصـة
والـــعـــامـــة وفق مـــنـــطـــلـــقـــات
أيــديــولــوجــيــة واضــحــة لــهــا
عـالقة بـالفـرد واجملتـمع واألمة
  ولم يــعــرف الــعــالم ســابــقــا
ـفـهوم األحـزاب الـسـيـاسيـة بـا
ـا كـانـت هـناك ـعـاصـر   وأ ا
نـواد ثقـافيـة وجمـعيـات فكـرية
ومنتديات أدبية ذات أجتاهات
مخـتلـفة تـعبـر عن الرأي الـعام

الشعبي .
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 غــــــيـــــر أن هــــــذه الــــــنـــــوادي
ـــنـــتـــديــات واجلـــمــعـــيـــات وا
حتــولت الى حــركــات وأحـزاب
تـنـظيـمـيـة في مـنـتـصف الـقرن
الـتـاسع عـشـر   فـكـانت هـنـاك
األحـزاب الـتـقـدميـة والـرجـعـية
والـقوميـة واألقليـمية والـدينية
واألشــتــراكـيــة والــبــرجــوازيـة
والــــيــــســـاريــــة  وأصــــبح من
الضروري أن تتحـول التلقائية
احلـزبــيـة الى واقـعــيـة حـزبـيـة
تـتـوفــر فـيـهـا شـروط الـتـكـوين
التـنـظـيـمي لـيـحـتل موقـعه في
عــمــلــيــة الــتـــغــيــيــر والــبــنــاء
قراطية  وترسيخ أحزاب الد
ـــوضـــوعـــيــة  فـــهل تـــوفـــرت ا
والــضــوابط الــتــنـظــيــمــيـة في
أحزاب ما بعد أحتالل العراق?
ـــوضـــوعـــيـــة لـــكـي تـــتـــوفـــر ا
والـضـوابـط الـتـنــظـيـمــيـة لـكل
حــزب أو تـنـظــيم يـجب أوال أن
يـتـوفـر لـكل حـزب دلـيل نـظـري
ـثل (وجــود أيـديــولــوجـيــة ) 
الــــتـــصـــور الـــشــــامل ألهـــدافه
ومـــبــــادئه ويـــحـــدد الـــبـــنـــيـــة
الـتـنظـيـميـة والسـيـاق النـظري

والتطبيقي له . 
وثـانيا (الـوجود اجلمـاهيري )
الذي يعد شرطا رئيسا لوجود
ذلك الـدلــيل الـذي يـحـدد الـدور
األسـاس في أسـتيـعـاب مـباد
وأهـداف تــلك الـنـظـريـة   غـيـر
أن هـذا الــوجـود اجلـمــاهـيـري
يـتـحــول الى فـوضـى واطـيـاف
سياسـية متـناقـضة تتـفجر من
ـصـالح الــشـخـصـيـة خاللــهـا ا
والـــتـــنـــافس الـــســـلـــبي أذا لم
تـوجـد قـيـادات واعيـة تـتـفـاعل
ــشــاريع تــفــاعال جــدلــيــا مع ا
واثيق السياسية والبرامج وا
الــــتـي تــــطــــرحــــهــــا األحــــزاب

لتحقيق طموحات الشعب .
وثـالـثـا ( الــشـكل الـتـنـظـيـمي )
الـذي يـنقل األطـار النـظري الى
ـضـمـون الـتـطـبـيـقي  بـعـيدا ا
ـــصــــلـــحــــيـــة عـن األخـــطــــار ا
واألستـفزاز السـياسي احلزبي
الــذي يــؤدي الى رد فــعل قـوي
يـــــقـــــود الى الـــــعــــدوان عـــــلى

اآلخــريـن  وهــذا ال يــتم اال من
خـالل الـتــفـاعل اجلــدلي اجلـاد
ـطــلق بـبــرامج تـلك ـان ا واأل
نـظمات واحلركات األحزاب وا
الـتي تـطـالب بـحـقـوق الـشـعب
قراطية ومن أهمها حـق ( الد
) الـذي نــادى بـهــا كل الــكـتـاب
ـــــثـــــقـــــفــــ ـــــفـــــكـــــرين وا وا
والـــســــيـــاســـيــ مـــنـــذ فـــجــر
الـنـهـضـة العـربـيـة وحـتى اآلن
قراطية ? وما هي فما هي الد
ـــقــــراطـــيـــة الــــعالقـــة بــــ د
األحــــــــــــــــــزاب واحـــــــــــــــــــــزاب

قراطية ?  الد
ـــــمــــارســـــات الـــــتي وهـل أن ا
تــمـاريــهــا األطـيــاف واألحـزاب
السياسـية التي بلغت أكثر من
مــــائــــة طــــيف  هـي شــــكل من
أشـكــال الـتـعـدديـة الـسـيـاسـيـة
الــتي تـمـد اجملــتـمع بــالـصـحـة
والــعـافــيـة   أو عــامال تــعـطل

قدراته وتشل حركاته ?
ـقــراطـيـة كـلـمــة يـونـانـيـة الـد
De- ) ة تـتكـون من شق قـد
mos)   و  أي الشعبCra-
tuse  أي احلكم والسلطة
ــقـراطــيـة تــعــني ( حـكم والـد
الـــــشـــــعـب أو الـــــســـــلـــــطـــــة )
قراطية عدة مصطلحات وللد
قراطـية السيـاسية التي كـالد
ــواطـنــ بـحق تــعـني تــمـتع ا
األقــــتــــراع الـــــســــري الــــعــــام
ـقــراطـيــة األجـتــمـاعــيـة والــد
وتعني العـدالة وتكافؤ الفرص
ـواطنـ دون تفـرقة  جلـميع ا
ـقـراطيـة الـشـعبـيـة التي والـد
هي امتداد سياسي يطلق على
الـنـظم الـشـيـوعـيـة الـتي قـامت
ـيـة الـثـانـيـة بـعـد احلـرب الـعـا
كمـا هو في األحتاد الـسوفيتي
( ســابــقــا ) والــصــ وكــوريـا
الشمالية وفيتنام الشمالية مع
اخــتـالفــات مـــحـــلــيـــة عـــديــدة
سـمـيـات األخرى أضـافة الـى ا
بـاشرة وغـير ـقراطـيـة ا كـالد
باشرة . وأيا باشرة وشبه ا ا
ـقـراطـيـة فـهـما كـان شـكل الـد
ــذهب ــذهب الـــلــيــبـــرالي وا ا

األشتراكي .
ـــقــراطــيــة فـــأي نــوع من الــد
واألحزاب ظـهرت على الـساحة
الـعــراقـيــة بــعـد حــرب احـتالل
الـعراق ? مـا بعـد حرب احتالل
الـــعــــراق تــــرددت خـــطــــابـــات
وشـاعت ســيــاســيـة غــريــبـة   
شـعـارات حـزبـيـة مـخـتـلـفـة من
شـــتى األنــتــمــاءات الــوطــنــيــة
ــذهــبـيــة حتـمل والــقـومــيـة وا
الكـثيـر من األفكـار والتـطلـعات
والـــهـــمــوم واآلمـــال من جـــهــة
ولـكـنــهـا تــعـبـر عن طــمـوحـات
يـتـوهم فـيهـا هـذا الـطـرف بأنه

أحق من الـطـرف اآلخر بـأمتالك
الـــســـلـــطـــة مـن جـــهـــة أخــرى 
وحتـــولـت هـــذه الـــتــــطـــلـــعـــات
والــطــمــوحــات الى فــوضى في
حـــــريـــــة تـــــشــــكـــــيـل األحــــزاب
ـــقـــراطـــيـــة  ـــارســـة الــــد و
ــقـــراطــيــة احــزاب فـــشــاعت د
األسـتيالء عـلى الـدوائر الـعـامة
ومــؤسـسـات الــدولـة الـرســمـيـة
وشـبه الرسـمية   وأشغال دور
ــــــواطــــــنــــــ رغـم فــــــتــــــاوى ا
ـرجـعـيـات الـديـنـيـة   لـتـكـون ا
مـــقــــرا لـــهــــذا احلــــزب أو تـــلك
ــعـظم ــنـظــمـة دون أن تــكـون  ا
هـــــذه األحــــــزاب واحلــــــركـــــات
واجلـمعيـات أنظمـة أو منهـجية
واضحة أو ميثاق مبرمج يحدد
ــبـاد بــأســتـثــنـاء األهـداف وا
بــــعـض األحــــزاب الــــديـــــنــــيــــة
والـــعـــلـــمـــانـــيــة ذات الـــتـــاريخ
الــنــضـالـي الـطــويل   ويــطــلق
عـــــــلـى هـــــــذه اخلـــــــطـــــــابــــــات
والــــشـــعــــارات الـــســــيـــاســــيـــة
والنشـاطات الـتلقـائيـة بفوضى
ـقـراطـيـة األحـزاب ) حــريـة ( د
ــيـــزات هــذا الـــنــوع من ومن 

قراطية ما يلي :- الد
 1-األنــــفـــراديــــة والـــعــــفـــويـــة
والــتـلــقـائــيـة مــسـتــغـلــة غـيـاب
السـلطة وأنفالت األمن وهـيمنة
احملــــتل   بــــحـــيث أصــــبح من
السـهل فردا كان أومـجموعة أن
يطلق على نفسه أسما سياسيا
وينسب الى نفسه التصريحات
اخملـتـلــفـة واألدوار الــنـضــالـيـة
األفتـراضـيـة لـكـونـهم تـعـرضوا
لـــــشـــــتى انـــــواع الـــــتـــــعـــــذيب

واألضطهاد والتشريد .
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 2-ان الـذي يـجـري اآلن في ظل
ـــقـــراطـــيـــة فـــوضى حـــريـــة د
تــشـــكـــيل األحـــزاب ال يــتـــعــدى
محاوالت تثبيت الشعارات على
ـــــقــــرات ـــــبــــانـي وا جـــــدران ا
ـخـتـلف اخلـطـابـات احلـزبـيـة 
الـســيـاسـيـة   والـتــهـافت عـلى
الـتــصـريـحـات اخملــتـلـفـة دون 
ــــــواطـن هـــــــويــــــة يـــــــعـــــــرف ا
الـتنظيـمات احلزبيـة وبرامجها
الـسيـاسـية والـتأريـخ النـضالي

ألصحابها 
 3-في ظـل فـــــــوضى حـــــــريــــــة
قراطيـة تشكيل األحزاب فقد د
األسـتــقـرار مــقـومــاته وأنـتــشـر
الفـلتان األمني   وكثرت أعمال
ـــالي عــلى الـــفــســاد األداري وا
مـرأى مــؤســسي هــذه األحـزاب
ومــســمع وعـــلم احملــتــلــ رغم
مــــظــــاهـــرات وأحــــتـــجــــاجـــات
ــواطــنــ وتــأكــيــد مــطــالــبــة ا
الـعـراقيـ والـعـرب واألوربـي
احملتلـ لتـشكيل حـكومـة قوية
من أجـل أن تـــتــــحــــول فـــوضى
احلرية التي تشكلت في خاللها
ـنازل عـشـرات احلـكـومـات في ا
والــشــوارع والــنـوادي   تــنـزل
ن تشاء وتبر من القصـاص 
تشاء   تنـصب من تريد وتـبعد
من تـريـد بـدفع مـن األنـتـهـازي
ـتـسـلـلـ الى الـصف الـوطني ا
ويـــــســـــمــــون   دون حـــــيــــاء 
احتالل العـراق ( حترير العراق
) ويـدعـون الوطـنـية واألخالص
ـزيد وهـم يرون الـعراق يـنزف ا
ـزيـد من الـدم الــطـاهـر ونــهب ا
مـن أمالك الــــدولــــة وأحــــتــــراق
ـزيـد من مــؤسـسـاتـهـا  يـقـوم ا

WOÞ«dI1b « »«eŠ√Ë »«eŠ_« WOÞ«dI1œ 5Ð W¹œbF² «

 Í—u³'« »U¼u « b³Ž —U³'« b³Ž  

بغداد 

على تـمنـيات شـعاريـة ورغبات
شخصية أساسها نريد ( زيد )

وال نريد (عمرو)
 4-اخــتالل الـتــوازن بـ واقع
ـا يـؤدي الـفــرد وطـمــوحـاتـه 
ــوضـوعي الى غــيــاب الــفــهم ا
ـقـــــــراطـيـة لـلـمــمـارسـات الـد
وأســتـــيــعـــاب الــشـــكــــــــــلـــيــة
احلــزبـيــة الــتي تـقــود الى شل
العالقـات األجتماعـية وسيطرة
اخلوف والرعب على اآلخرين .
والـسـبب في ذلك يـعـود الى أن
ـــقـــراطـــيــة ـــمــارســـات الـــد ا
وتشكيل األحزاب في ظل حرية
الفـوضى تفـتـقر الى الـضوابط
ـــوضـــوعـــيـــة وخـــضـــوعـــهــا ا
ألجـتـهـادات فـرديـة تـتـطـلع الى
الـتسـلط والـفـردية واألسـتـبداد

في قيادة اجلماهير .
ــنـــهــجي  5-فــقـــدان احلــوار ا
ـبرمج واعـتمـاده علـى األفكار ا
واحلـــوارات الـــتي يـــرســـمـــهــا
األفراد في تصوراتهم اخلاطئة
عـــــلى دراســـــة الــــواقـع وعــــدم
ــقــراطــيــة مــعــرفــة أسس الــد
الـفـاعـلـة الـتي تـعـمل عـلى عـدم
مـــــصــــادرة حــــقــــوق األخــــرين
ومــشـاركــاتــهم األيــجــابــيـة في
الـــعــمل الـــســيـــاسي والـــبــنــاء
األجـتمـاعي واألستـقرار األمني
بــعـيــدا عن الــعــنف والــتــسـلط
واألضـــــــطــــهــــاد وتــــهــــمــــيش

اآلخرين .
ــــــــمـــــــارســـــــة  6-غــــــــيـــــــاب ا
ـقراطيـة والوقوع في خلل الد
الـرؤيـة القـلـقـة جملـرى األحداث
ـــمـــارســـات أذ أن مـــثـل هـــذه ا
أســيــرة األحــزاب ذات الــنــزعـة
الــفــئـويــة الــضــيــقــة والــتـراث
ـــمــــســـوخ والـــصــــراع غـــيـــر ا
ـشروع عـلى مكـاسب التـمثيل ا
احلــزبي فـي هــذا الـــنــشــاط أو
ذاك ( الـــــــــــصــــــــــــراع مـن أجـل
ـــكـــاسب ) والـــســـبب في ذلك ا
يــعــود الـى عــدم وجــود اتــفـاق
مــوحــد بــ قــيــادات األحــزاب
لـرسم تـصـور جـديـد واقـتـصـار
النشاطات على كسب أكبر عدد
ــكن من اجلــمــاهــيــر دون أن
يـــكــون هـــنـــاك فـــهم مـــشـــتــرك
لطبيـعة األنتماء احلزبي سوى
كـونه رد فــعل أجتـاه مـا حـصل
من ســــلــــبــــيــــات في الــــشـــارع
الـســيــاسي الــذي تـغــلب عــلـيه

الشعارات الصورية .
أما وضع هذا البلد األقتصادي
وتــفــشي الــبــطــالـة   وشــيــوع
نـــــــزعــــــة األذالل الـــــــوطـــــــني 
وتفتيت البـنية التحتية وسلب
ثــــروات الــــعــــراق وتــــعــــطــــيل
مــــؤســـســــات عــــمل الــــدولـــة 
ـواطـن من وحرمـان ماليـ ا
صـرف رواتبـهم وتفـكيك عوائل
بـريئـة من احلـاق التـهم ضـدها
تـهـــــــــــم بـريئ حـتى تـثبت (ا

أدانته ) .
فهـذه حتمل عـلى الفـتات تـعلق
أمـام أبـواب احملـتــلـ لـتـواجه
أبـــتــســـامــة مـــرتــزقـــة مــا وراء

البحار .
قـراطية  7-أتـسمت فـوضى د
األحـزاب فـي صـراعـات مـسـألـة
أقـتــسـام الــسـلــطـة ( احلــقـائب
الـوزارية) الـتي يوزعـها احملتل
حسب أرادته   واخلوض بـعد
ـــؤتــــمـــريـن الـــذين حـــضــــور ا
يـستـدعـيـهم ويخـتـارهم احملتل

بنفـسه لنيل شرف مـقابلة حاكم
الــعــراق احملــتل .وأنــشــغــالــهم
بـالـتـحـالـفـات الـثـنـائـيـة لـغرض
تــفـــتــيت الــوحـــدة الــوطــنــيــة 
وتـــعـــمـــيق نـــزعـــة الـــتـــنـــاحـــر
ـــزايـــدات واألخــــتالف عـــلى وا
ـــنـــاصب الـــتي أحــــــــــــــتالل ا
تـــدار من وراء ســيـــاســة ( فــرق

تسد ).
ــا ذكــر يــتــبــ أن مــصـطــلح
ـقـراطـيـة األحـزاب )أن صح (د
التـعـبـيـر يـعـني أنـتـعاش اآلراء
ـــبـــرمـــجـــة  واألفـــكـــار غـــيـــر ا
وفــوضـى احلـــريــة   وشـــيــوع
نـــزعـــة األنـــتـــقـــام وتـــصـــفـــيـــة
احلسـابات بعـيدا عن الضوابط
ــــوضــــوعــــيـــــة ومــــقــــومــــات ا
ـقراطـيـة الـدستـوريـة التي الـد
تـعـمل عـلى رسـم تـصـور جـديـد
لـبـنـاء أحــزاب جـمـاهـيـريـة ذات
قـيـادات واعـيـة تـعـمل عـلى فـهم
مـا يـحـصل بـ أفـعـال الـشـارع
ـــــــا يــــــؤدي الى وردودهــــــا  
ـقـراطـية شـيـوع الـفـوضى الـد
واألحزاب الهامـشية التي تعمل
ـصـادمـات عـلى عـلى تـشـجـيع ا
صـعـيــد األفـراد في مــعـامالتـهم
الـيـومـيـة أو فـوضى نـقـاشـاتهم
الـسـيـاسـيـة الــتي تـفـرز تـطـرفـا
يــــدفـع الى ســــلــــوك ســــلــــبي ال
ـقراطي ينـسجم مع الـفـعل الد
قراطيـة التي تولد بخالف الـد
في أحـضـان األحزاب الـشـرعـية
الـــتي تـــؤسس وفـق مـــعـــايـــيــر
ومـنــطــلـقــات نـظــريــة مـعــروفـة
قـــائــمـــة عـــلى أسس وضـــوابط
قـانونـية تـنص علـيهـا القـوان
الوضـعية التي تـدعو الى حرية
األختيار وعدم فرض حياة ذات

لون خاص.
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ــقـراطـيـة فـمــا هي أحـزاب الـد
ومـــاهي ثـــوابــتـــهـــا الــديـــنـــيــة
والوطـنـية والـقـوميـة ? وما هي
شـروع الوطني الذي مقـومات ا
يضمن سالمـة العراق وسيادته
قراطية واستقالله ويحقق الد
فـي ظل األحــــزاب الــــوطــــنــــيــــة
والـــــتــــــعـــــدديــــــة ? أن أحـــــزاب
ـــقـــراطـــيـــة هي األحـــزاب الـــد
الــــســـــيــــاســـــيــــة واحلـــــركــــات
واجلـمعـيات الـتي تنـشأ في طل
ــقــراطــيـة الــتي األنــظــمــة الــد
حتــتــرم مــبـدأ احلــوار الــهـادف
والرأي اآلخر   من أجل تعميق
ـــســـار ـــســـتــــقـــبل ا الــــثـــقـــة 
ــــقـــراطي الــــذي هـــو حق الـــد
طبيعي من حقوق األنسان ومن
قراطية ما يزات أحزاب الد

يلي :-
الـعـمـل عـلى تـوفــيـر الـعــنـاصـر
ـعــنـويـة والــتـربـويـة ـاديـة وا ا
ألصالح الــفــرد وعـدم تــهــمـيش
دوره األجــتـمـاعي  واسـتـكـمـال
حـاجاته الـيومـية وصـنع سلوك
ايــجـــابي لــيــتــطـــابق من حــيث
ـا يـقـلل الى ـفـهـوم والـفـعل  ا
درحـــة كـــبــيـــرة من الـــنـــزاعــات
الـيــومـيــة  الـتـمــثـيل الــشـعـبي
قراطي النزيه وبناء مجتمع د
ـــســـؤولـــيـــة   والــــشـــعـــور بـــا
الـوطـنـيــة سـواء عـلى مـسـتـوى
األفراد أو الـتـيارات الـسـياسـية
عـــــلى أخـــــتالف بـــــرامــــجـــــهــــا
األقـــتــصــاديـــة واألجــتــمـــاعــيــة
والـسيـاسـيـة لـتعـبـر بـكل حـرية
عن طـمــوحـات الـشـعب من أجل

ـقـراطـيـة فـاعـلة . بـنـاء دولـة د
ـقــراطــيـة كـمــا أن احــزاب الــد
تـعــتــمــد عـلى احلــوار الــهـادف
ـنــظـمــة وصـوال والـســيـاقــات ا
نـــحــــو أحـــقــــيـــة كـل حـــزب في
شاركة في نظام احلكم حسب ا
قـاعــدته اجلــمــاهـيــريــة وقـدرته
الـقيـاديـة على كـسب اجلـماهـير
بـعـيـدا عن األكــراه واألسـتـقـرار

والعنف .
قـراطـية تـسعى ان احزاب الـد
ــمـــارســة بـــالــدرجـــة األســـاس 
ـقراطي قبل األنتماء الفعل الد
الـيـهـا   كـمـمـارســة الـصـحـافـة
ونـشر األدبـيـات وتوفـيـر األمان
اء والكـهرباء وتـقد خدمـات ا
ــقـرات احلـزبـيـة  قـبل أيـجـاد ا
واعـادة سلـطـة القـضـاء بدال من
حــالـة الــصــراع وطــلب اجلـاه 
ومداواة جروح األنسان وتأم
مــســتــلــزمــات الـــعــيش لــكــافــة

واطن  ا
قـراطـية تـسعى ان أحزاب الـد
الى أيجـاد صيغـة توفـيقـية ب
الــتـــيــارات واألحـــزاب بــأجتــاه
وتـعمل العـمـلـيـة الـسـيـاسـية   
عـــــلـى عـــــدم الــــغـــــاء اآلخـــــرين
أيديولوجيا   وتوحيد اجلهود
بــغـيــة الــوصــول الى الـســلــطـة
لـصـالح أبـنـاء الـشـعب وتـركـهم
ـــثـــلـــيــهـم بــدون يـــخــتـــارون 
وصـايـة مـن أحـد لـكي تــكـتـسب
هـــذه األحــــزاب شــــرعـــيــــتــــهـــا
ووجـــــــــــــودهــــا من ضــــمــــيــــر

الشعب .
ـــــقـــــراطـــــيـــــة في ظل ان الـــــد
األحـــــزاب الـــــتـي أكـــــتـــــســـــبت
شرعيتها ووجودها من الشعب
هي األطار الذي يجمع األطياف
السياسـية حتت خيمة واحدة 
وهي الوسيلة الصاحلة ألدارة 
جـوانب األخـتالف والتـباين في
وجـهـات النـظر   كـما أنـها هي
الــطــريق الــذي يــتـيـح اعــتـراف
الــفــرد لـآلخــر بــحق األجــتــهـاد
وحـق األخـــــــتالف واحـــــــتــــــرام
ــقــراطــيـة اخلــيــارات بــروح د

شفافة
ـــــقــــراطــــيــــة ان أحــــزاب الــــد
ــسـتــقــبل بــشـكل تــســتـشــرف ا
سـلـيم دون عـنـاد مـتـزمت يـقـفـز
فـــــوق الـــــواقع ويـــــلـــــغي أرادة
الشعب   كـما انهـا تعتـمد على
ــــبـــــدئـــــيــــة الـــــتـــــحـــــلــــيـالت ا
واألستنتاجات الواقعية ألرساء
ـقــراطـيـة وتــعـمـيق دعــائم الـد
كـونات الـنفـسيـة واألعتـبارية ا
واألجــتــمــاعـيــة واألقــتــصــاديـة

والسياسية ألبناء الشعب .
WOÞ«dI1œ »«eŠ«

ـقـراطـيـة تـعـمل ان احـزاب الـد
عـلى تأسـيس مـؤسـسـات ضمن
قـراطية خللق انسان مباد د
تـثل لـلقـانـون ويحـترم جـديـد 
اســــتـــقـالل الـــقــــضــــاء من اجل
الـقــضــاء عــلى حـاالت الــفــسـاد
ـالي وتـفعـيل مـباد األداري وا

يادين . النزاهة في كل ا
ـقـراطـيـة تـعـمل ان أحـزاب الـد
عـلى وضع دسـتـور دائم لـلـبالد
تـــنــــبـــثـق مـــنه كـل الـــقــــوانـــ
اجلــــديـــدة الـــتـي تـــلـــغـي عـــمل
ــتــخــلــفـة وتــراعي الــقــوانــ ا
حـــرمـــة وســيـــادة الـــدســـتــور 
وتــــثـــبــــيت أسـس جـــديــــدة في
الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة الـعـربـيـة
واألقـلـيمـيـة والـدولـية   مـبـنـية

على فهم جديـدومنطلق معاصر
لــلـمـصــالح الـوطـنــيـة الـعــلـيـا 
وبــنــاء مــشــروع أســتــراتـيــجي
وطـني يشتـرك فيه اجلـميع بكل
أديــانــهم ومــلــلــهم وطــوائــفــهم
وانـتمـاءاتـهم ومـرجعـيـاتهم في

قراطية . مؤسسات مدنية د
ان مـن مــــــــــــهــــــــــــام احــــــــــــزاب
ـــقــــراطـــيــــة عـــدم حتـــول الــــد
الــســلــطــة واألحــزاب الى قــوى
مـتـسـلـطة عـلى اآلخـرين ذلك ان
قـراطـيـة ال تـفرض احـزاب الـد
عــلى األنـــســان رأيــا أو ثــقــافــة
بأسلوب قسري   بخالف حرية
ــــقــــراطــــيـــة الــــفــــوضى في د
األحـزاب األنـشـطــاريـة .    بـعـد
قراطية ودورها ب معرفة الد
ـقــراطــيـة األحــزاب وأحـزاب د
ـقـراطـية يـتـحتـم علـيـنا ان الد
نــــحـــدد الــــدور األســـاس الـــذي
تلـعبه ( التعـددية ) احلزبية في
ـقـراطـيـة   أي ظل احـزاب الـد
مـــا تــــدعــــو الـــيـه األحـــزاب من
الــــتــــعــــدديــــة الــــســــيــــاســــيـــة
ـقـراطـيـة لن يـكـون كـافـيا والد
ألقــامـة مـشــروع وطـني عـقالني
اذا كـات عـلـى أسـاس الـتــمـثـيل
الطائفي أو القبلي أوالعشائري
الـــذي يــتـــيـح اخــضـــاع يـــعض
الــفــئــات الــســيــاســيــة لــفــئــات
ـا عـلى سـيــاسـيـة احـرى   وا
ـطـلـوب ان ـشـروع الـوطــني ا ا
يـتـمـسك بـوحـدة الـعـراق أرضـا
وشــــــعــــــبـــــا  والــــــدعــــــوة الى
ـصـاحلة الـوطـنـية بـ جـميع ا
ـخـتلف الـقـوى الـسـيـاسـية   
أجتـاهـاتـهـا واألرتـفـاع بـهـا الى
مـســتـوى الــتـســامح والـسالم 
والــتـمـاسك بــ ابـنــاء الـشـعب
ومـحـاربـة الـطـائـفـيـة والـتـفـرقـة
الـعـنـصـرية   والـدفـاع عن حق
ــواطن في حـــريــته وكـــرامــته ا
ــــســــاس بـــخــــيــــاراته وعــــدم ا
ذهـبـية السـيـاسيـة والـينـيـة وا
والـتــعـجــيل بـبــنـاء مــؤسـسـات
دني  وحتديـد هوية اجملتـمع ا
واهداف وتعديل الدستور الذي
يـحـكم الـدولـة   وان يـحـمل كل
مـنا أنـفاسا جـديدة في الـتعامل
اجلـديــد من اجل اعــادة الـبــنـاء
في تــــــشــــــكــــــيل دولــــــة لــــــيس
ـؤسـسـات واجـهـزة شـكـلـيـة 
بل بـفكـر سيـاسي تعـددي جديد
وروحـيــة تــتـمــيـز بــالـشــفـافــيـة
والــعـقـالنـيــة وبــأطــار قــانـوني
ــقـــراطي يــتـــمــتع ســيـــاسي د
األنــــســـان فــــيـه بـــكـل حـــقــــوقه

وواجباته .
وفي الـتعـدديـة الـسـيـاسـيـة يتم
ـصلـحـية واألنـقسـامات ألـغاء ا
الداخـليـة عـلى حسـاب اآلخرين
بعـيدا عن الشعـارات التي تقود
الى الــصـــراع الــســـيــاسي بــ
مـخــتــلف األحــزاب والــتــيـارات
الــســيـاســيـة   وفي الــتـعــدديـة
احلزبية ضـمان احلقوق العامة
دني وسيادة وتعزيز اجملتمع ا
الــــقــــانــــون   وعــــدم تــــركــــيـــز
السـلـطات في سـلـطة واحـدة ما
ـــــــارســـــــون دام اجلـــــــمـــــــيـع 
ــــقــــراطــــيــــة   من خالل الـــــد
التـنـظيـمـات السـيـاسيـة وتـعدد
األحزاب واجلمعيات والنقابات
ـهـنـيـة   وهـنـا يـسـقط شـعـار ا
ـــقـــراطـــيـــة فـــوضى حـــريـــة د
األحـزاب مـا بـعـد حـرب احـتالل

العراق .
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 الــــنــــاس حــــ يــــولــــدون فــــهم
منـقـسـمـون أسـبـاطـا أسـبـاطا في
كل أســــــرة بــــــاخــــــتـالف الـــــدم 
وأفـواجا افـواجا في كل فـئة ح

يــنـشـئـون بــاخـتالف الــصـحـبـة 
وأحزابـا احزابا بـاختالف الهوى
في كل طـائـفـة ومــعـتـقـد كـاألرض
نـفـسـهـا ثالثـة أربـاعـهـا مـاء مـلح
ــا اليـــســتـــســاخ وال يـــشــرب وإ
مـنفعـته للـكون كله . خالل الـعقد
احلــــالي زاد عــــدد الــــفـــقــــراء في
الــعــراق إلـى حــد غــيــر مــتــكــافئ
تــمــامــا مــقــارنـة مـع دول اجلـوار
العراقي   عنـدما وصل إلـى أكثر
مـن ثــــمـــانــــيــــة ماليــــ مــــواطن
يــعــيــشــون حتت خط الــفــقــر من
ـقدرة لـعام أصل نـفوس الـعراق ا
 2017بـ أكــثــر من  (37)مــلــيـون
نــســمــة ألســبــاب كــثــيــرة مــنــهـا
ــسـتــمــرة مع اإلرهـاب احلـروب ا
ــدمــرتــ تــنـظــيم بــنـســخــتــيه ا

الـــــقــــاعـــــدة ومن ثـم داعش ومــــا
تــتــحــمـــله الــدولــة مـن تــكــالــيف
قاتـلة اإلرهاب  إضافة عسكـرية 
إلى قلـة فرص العـمل في اجملتمع
الـذي حتــولت فـيه األغــلـبــيـة إلى
بـاعـة مـفـرد في الـشـوارع الـعـامـة
واألزقـــة والـــســـاحـــات الـــعـــامـــة
واألسـواق وبـالـتـالي الـتهـرب من
إكمـال الـتـعـلـيم لـفـئـة واسـعة من
ناطق الريفية اجملتمع وخاصـة ا
البـعيدة عـن اخلدمـات احلكـومية
دن التي هي أساسا متعثرة في ا
الـرئـيـسـية   أضـافه إلى الـفـساد
ـــنــــتـــشـــر فـي اجلـــســـد ــــالي ا ا
الـعــراقـي مــنــذ عـام  2004حــتى
ح إلـــيه الـــســـيـــد - أالن والـــذي 
حـيــدر الـعــبـادي - في خــطـابـاته
األخيـرة بـأنه سـوف يـحـاربه بكل
قـوة مستنـدا بذلك إلى تـوجيهات
ـرجــعـيــة الـديــنــيـة في الــنـجف ا
االشــرف الـتي أنـبح صــوتـهـا من

ــوضـوع. كــثـرة مــا قـالـت حـول ا
ـنـاطق اليــ في ا  كـمــا عـانى ا
احملررة من قبضة داعش صعوبة
احلـصول عـلى مياه شـرب نظـيفة
وسـكن الئق ونـظام صـرف صحي
دنهم بعد تدمـير البنية الـتحتية 
الــتي حتـتـاج إلى  (100) مــلـيـار
دوالر لـــغـــرض أعـــمـــارهـــا بـــعـــد
الـنزوح الواسع لـلسكـان والسكن
في مـخـيـمـات إيـواء غـيـر صـحـية
في أوقـــــات الــــبــــرد واألمــــطــــار
والـذي قدر عـددهم خمـسة مالي
نــازح عـــاد مــنـــهم حـــتى أالن مــا
ــئــة والــبــقــيــة يــقــرب من  45بــا
تــعـــيش في مــخـــيــمــات الــنــزوح

واإليواء.
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ـنـاطق وال يـقـتـصـر الـفـقـر عـلى ا
الـغـربـيـة من الـعـراق الـتي يـشكل
ـئــة من مــجـمـوع فــيـهـا 42.2 بــا
الــسـكــان والــتي أحـتــلــهـا داعش

ح غفلـة من احلكومة االحتادية
ـا حـتى الـوسط واجلـنـوب   وإ
الـعــراقي الـغـنـي بـالـنــفط يـعـيش
أغـلب الـنـاس عـلى الـكـفـاف حيث
بالم بـلـغت نـسبـة الـفـقـر فيه  31 
ئـة مع انتـشار ظـاهرة االسـتجداء
ـــــــدن فـي جـــــــمـــــــيـع شـــــــوارع ا
والـقـصبـات نـسـاءً وأطفـاالً بـعـمر
الـورد تـوقـف سـيـارتك أو تـمـسح
زجــــــاج الـــــســــــيــــــارات مـن أجل
ال   مع أرتفاع احلـصول عـلى ا
ستوردة واد الغذائـية ا أسعـار ا
من دول اجلــور وارتــفـاع أســعـار
العالج الـطبي احلـكومي واألهلي
ــيـاه الــتي تـتــعـرض لــهـا وشح ا
انـهار اجلـنـوب الـعـراقي وجـفاف
الـكـثـيـر مـن األنـهـار الـفـرعـيـة في
نطقة .. معظـم أقضية ونواحـي ا
ـياه ولكي تـتيح احلـصـول على ا
وحتس مستـوى الصحة العامة
وحـمــايـة الـبـيـئــة عـلى احلـكـومـة
إعـادة تــأهـيل مــحـطـات مــعـاجلـة
ـــيـــاه وشـــبـــكـــات تـــوزيـــعـــهـــا ا
ومحطات الـضخ كذلك حفر اآلبار
ــيــاه ودعم وحــمـــايــة مــصـــادر ا
ونــظم الــصـرف الــصــحي وبــنـاء
ياه. إضافة لذلك بروز خزانات ا
ظــاهــرة الـنــزاعــات الــعـشــائــريـة
ـناطق الـريفـية ـدن وفي ا داخل ا
ـدنيـون عـرضة وأهـدافا ويكـون ا
مـباشـرة لـتلك الـنـزاعات الـبـدوية

ـوغلـة في عـمقـنـا الصـحراوي  ا
أن الـقــتل الـعــمـد واخــذ الـرهـائن
والــعــنف والـــتــحــرش اجلــنــسي
وتـــنـــــــــــــاول اخملـــدرات تــــمـــثل
ــمــارســات الــشـاذة بـعــضــاً من ا
ـعانـاة ب التي تـنـشر الـرعب وا

السكان .
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 وكثـيرا مـا تسـفر تـلك النـزاعات
ـدنـي الـعـشـائـريـة عن تـشـريـد ا
وقد يضطر هؤالء الناس إلى ترك
لـكون ويـفقـد األطفال جميع مـا 
فــرص الـتـعـلــيم ويـفـقــد الـشـبـاب
فــرص الـــعــمل . كــذلـك انــتــشــار
دن مع ـسلـحـة داخل ا ظـاهـر ا ا
انتشـار واسع لألسـلحـة اخلفـيفة
ـتـوسـطـة   وحـامـلـو الـسالح وا
ـا يـكونـون قـد حـصـلوا هـؤالء ر
عـلـى الـقــلـيل مـن الـتــدريب  وقـد
بــيـــنت أمــثــلــة حــديــثــة كــيف أن
ـسلحة أدى انـتشار اجملـموعات ا
إلى انـــتــــهـــاكـــات مــــروعـــة ذهب
دنيون نتيجة ضحيتها السكان ا
نـزاعـات شـخـصـيـة أو عـائـلـية أو
عــشـــائــريــة لم تــســتــطع الــدولــة
السـيطرة علـيها بسـبب قوة نفوذ
سـلحة وضعف تلك اجملـموعات ا
الدولة وعـدم قدرتـها اللـوجسـتية
فـي بـسط ســلــطــة الـقــانــون عـلى
اجلـــمـــيـع. وقـــد أثـــبـــتت بـــعض
الـــــــدراســـــــات أن الــــــوفـــــــيــــــات

واإلصابات الناجمة عن استعمال
األســلـحـة الــصـغـيـرة واخلــفـيـفـة
أكـثــر من تـلك األسـلـحــة الـثـقـيـلـة
وبـوسع أي إنـسان حـتى األطـفال
تشغـيل تلك األسلحة فـهي خفيفة
وســـــهــــــلــــــة احلـــــمـل كــــــمـــــا أن

استخـدامهـا يسـير ال يـحتاج إلى
تـدريب . إمــا احلـكــام احملـلــيـون
فـأنهم فئـة ال تعـد إال في مصـائب
مطرة الوطن وأيـام االنتخابـات ا
باخليـر الوفير  وأنـهم كاألجنبي
مـــا دام احـــدهم ال يـــصل أمـــومــة
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بغداد

أوالده  وهم كـالغاصـب ما داموا
يـغـتـصـبـون أمـوال الـشـعب حتت
شعار ( الطائفة الناجية)  وإنهم
كــالــعـدو مــا دام كل واحــد مــنـهم
حـربا ال تـتوقف عـلى أهله وأبـناء

جلدته .
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