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عباس راضي العامري
رئيس التحرير

اسئلة في طريق الديمقراطية

مــع تمــليمنا بــأن العــراق الجديــد أســس لنمــوذج ديمقراعــٍم، يمــير 
بخطــوام الــى االمــام - وان كانــت بطيئــة -.. مشــروٍع هــو مثــار اهتمام 
كل دول وشــعوب المنطقــة فــم عريقــة تحــول الحكــم مــن ديكتاتــوري 

صــارم الــى ســاحة يكــون المواعــن صاحــب القــرار االول فيهــا..

ومــع تمــليمنا ان الهفــوام التــم وقعــت فــم عريــق التحــول جــاءم 
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اثــر التحــول الحــاد ومنهــا التمــيب الواضــح فــم حريــة كان يفتقدهــا 
ــم  ــرد العراق ــص الف ــدم تخل ــا ع ــود، ومنه ــدى عق ــى م ــم عل العراق
ــى مناقشــة  ــد والتحــول ال ــرأي القائ ــد ب ــة التعب ــى االن مــن روحي ال

ــوق... ــة بالحق ــرارام والمطالب الق

مــع كل هــذا، فــإن المراقــب لمرحلــة مــا بعــد صــدام حمــين يــرى 
مجموعــة عراقيــل تعتــرض التحــول الديمقراعــم، فنحــن بحاجــة - 
إذاً  - الــى ثــورة عقليــة ضــد التقاليــد والقيــم والمــلوك الديكتاتــوري 
ــد المجتمــع  ــى صعي ــة ومؤسمــاتها أم عل ــد الدول ــى صعي ســواء عل

ومكوناتــه االساســية.

ويجــب ان يشــيَّع كل ذلــك بأســم بنــاء المجتمــع المدنــم مــن خالل 
بنــاء وتأهيــل قــوى اجتماعيــة وأحــزاب سياســية تحمــل فــم بناهــا 

ومصالحهــا ونمــط حياتهــا وفكرهــا وقيمهــا المشــروع الديمقراعــم.

وفــم الوقــت الــذي يتوحــد رأي القــوى واالعــراف المياســية الفاعلــة 
بايجابيــة حــول خلفيــة وقواعــد الديمقراعيــة ومراحل تطورهــا، فإنهم 
- بالمقابــل - يختلفــون حــول توصيــس مرحلتــه الحاليــة والعثــرام 
والمعوقــام التــم تقــس فــم عريقهــا والنتائــج التــم تترتــب عليهــا..

وهنــا نقــدم مجموعــة اســئلة مهمــة يمكــن ان تكــون اضــاءة لزوايــا 
اريــد لهــا ان تبقــى مظلمــة..

فهــل يتقاعــع اعتمــاد الدولــة علــى العشــيرة فــم بمــط األمــن مــع 
الديمقراعيــة؟
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هــل ســينعكس عــدم التحــول الديمقراعــم داخــل أحــزاب المــلطة 
علــى المــلطة نفمــها؟فمن المعــروف تاريخيــاً  أن عالقــة األحــزاب 
العراقيــة بالدولــة اتمــمت بالتشــنج والتنافــس علــى الــدوام رغــم قدم 
ــع  ــة وم ــة الحديث ــراق وســبقها نشــأة الدول ــم الع ــور األحــزاب ف ظه
ــاً  فــم قيــادة األحــزاب  هــذا فلــم يجــد المراقــب تحــوالً  ديمقراعي
العراقيــة إنمــا خضعــت آلليــام يراهــا أصحابهــا أنهــا األفضــل لبقــاء 

وتيــرة التأييــد الشــعبم لهــا ويرجعونهــا لعــدة أســباب أخــرى.

كيــس يمكــن للمشــروع الديمقراعــم أن يمــير فــم ظــل وجــود حركة 
فعليــة فــم المشــهد المياســم العراقم اســمها العشــائر؟

ــخ العــراق،  ــذي لعبتــه العشــيرة فــم تاري ــر ال ــدور الكبي فــم ظــل ال
كيــس يمكــن ان تتعامــل الدولــة مــع هــذا االس االجتماعــم وتــزاوج 
بينــه وبيــن مبــدأ الديمقراعيــة الغائــب عــن أدبيــام العشــيرة تكوينــا 

ً؟

ــة  ــاد سياس ــاد واعتم ــزي لالقتص ــط المرك ــر التخطي ــدى تأثي ــا م م
االتجــاه الشــمولم المركــزي وهيمنــة القطــاع العــام علــى االقتصــاد 
مــع افتقــاده الــى مقومــام الكفــاءة والتنافــس والتطــور وهيمنــة 
ــى  ــك عل ــر ذل ــا مــدى تأثي ــة... م ــى المــوارد االقتصادي ــة عل الدول

الديمقراعيــة؟

كــون العــراق بلــداً  ريعيــاً  يعتمــد بالكامــل علــى ايــرادام النفــط فــم 
ــة وبرامجهــا التنمويــة واالنفاقيــة، هــل يمــاعد  اعــداد موازنــة الدول
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ــة ام هــو مشــجع الســتمرار  ذلــك علــى ســيادة االجــواء الديمقراعي
الديكتاتوريــة عندمــا يــرى الحاكــم ان المــال والجيــش بيــده؟

وفــم إعــار االهتمــام المتزايــد لمجلــة حــوار الفكــر للممــاهمة فــم 
ــد  ــاً  لقواع ــاً  وثقافي ــاً  وإجتماعي ــياً  وإقتصادي ــالد سياس ــل الب تأهي
ــن  ــدى المواع ــم ل ــعور المتنام ــة الش ــة ومعالج ــة الديمقراعي العملي
العراقــم لعــدم الرضــا وعــدم االرتيــاح للقيــادام المياســية ومنهــج 
ادائهــا وعــدم االهتمــام بتوجهاتهــا المياســية وبرامجهــا؛ هذا الشــعور 
ــق  ــة تصدي ــية وأزم ــب المياس ــة النخ ــة ثق ــدوره أزم ــج ب ــذي انت ال
لوعودهــا، فــم إعــار هــذا االهتمــام نحــاور ثلــة مــن المعنييــن 
بالمياســة والفكــر المياســم لإلجابــة علــى تمــاؤالم باتــت جديــة 
ــول  ــام التح ــم معوق ــى اه ــوف عل ــن للوق ــن المراقبي ــر م ــدى كثي ل

ــد. ــم الجدي ــم العراق ــم ف الديمقراع
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د. وصال العزاوي
استاذة العلوم المياسية

جامعة النهرين

ــم  	 ــي القي ــوع ف ــى ضــرورة التن ــة السياســية إل ــة التعددي  تذهــب نظري
ــوم  ــي مفه ــك ف ــو رأي ــا ه ــع... م ــة والمجتم ــي الدول ــات ف والممارس

ــراق؟ ــي الع ــة ف التعددي

ــة للشــعوب  ــد مــن نشــرها كثقاف ــم الب ــة الت ــادئ الهام - حــد المب
التــم تريــد أن تنهــض، وتخــرج مــن دائــرة االســتبداد، وخاصــة مــن 
يريــد أن يعمــل بالحقــل المياســم هــو مبــدأ اإلقــرار بوجــود التعدديــة 
ــادالم  ــراف المع ــن أع ــب المشــكالم بي ــا أن أغل المياســية، كم
ــاف  ــة اإلقصــاء مــن األعي ــم العــراق تنشــأ مــن محاول المياســية ف
المياســية لبعضهــم البعــض، ووجــود نوايــا لــدى كل عــرف إلقصــاء 
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اآلخــر ال للتعامــل معــه علــى أســاس القاعــدة الوعنيــة والتالقــم عبــر 
الملفــام المشــتركة والمطالــب الموحــدة.

فــم  متفقــه  وهــى  كثيــرة  تعريفــام  لهــا  المياســية  التعدديــة 
بينهــم  التعبيــر أختــار مــن  المضمــون؛ ومختلفــة فــم عريقــة 
تعريفيــن اثنيــن، أولهمــا للدكتــور ســعد الديــن إبراهيــم فيقــول عــن 
ــا  ــية وحقه ــوى واآلراء المياس ــدد الق ــروعية تع ــم »مش ــة ه التعددي
ــى  ــر عل ــم التأثي ــن نفمــها والمشــاركة ف ــر ع ــش والتعبي ــم التعاي ف
ــو أشــمل  ــم وه ــس الثان ــا«، والتعري ــم مجتمعه ــرار المياســم ف الق
وأعمــق وهــو للدكتــور أحمــد صدقــم الديجانــى حيــث تحــدث عــن 
ــوع  ــراف بوجــود تن ــح يعنــم أوال االعت ــاًل »هــم مصطل ــة قائ التعددي
فــم مجتمــع مــا يفصــل وجــود عــدة دوائــر انتمــاء فيــه ضمــن الهويــة 
ــب  ــا يترت ــول م ــوع وقب ــذا التن ــرام ه ــًا احت ــم ثاني ــدة... وبق الواح
ــح  ــنة والمصال ــد واأللم ــم العقائ ــالف ف ــالف أو اخت ــن خ ــه م علي
وأنمــاط الحيــاة واالهتمامــام... ومــن ثــم األولويــام وبقــم ثالثــًا 
أيجــاد صيــغ مالئمــة للتعبيــر عــن ذلــك بحريــة فــم إعــار مناســب«.

القواعد الضابطة لفهم التعددية السياسية:

مشــروعية تعــدد اآلراء واألفــكار حيــث أن المجتمعــام ال  	
تتكــون مــن أفــراد، أو أحــزاب متطابقيــن ومتجانمــين، ولكنهــا 
ــن  ــم الدي ــة ف ــام المختلف ــن العالق ــة م ــن مجموع ــون م تتك

ــام. ــم واالتجاه ــكار والتعلي ــب واألف والمذاه
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ــر  	 ــم التعبي ــع ف ــرار بحــق الجمي ــى اإلق ــة المياســة تعن التعددي
عــن الــرأي، وتــداول المــلطة واالعتــراف بذلــك واحترامــه 

ــدد. ــوع والتع ــن التن ــج ع ــا ينت ــل كل م وتقب

كالديــن،  	 مــدركام  مــن  يلزمهــا  ومــا  الوعنيــة  الهويــة  أن 
والوحــدة، والتعايــش المشــترك، ومصلحــة الوعــن هــم القاعــدة 

ــة. ــا التعددي ــق منه ــم أن تنطل ــم ينبغ الت

ــراف  	 ــن أع ــادل بي ــرام المتب ــن واالحت ــلمم اآلم ــش الم التعاي
ثقافــة  الطبيعيــة النتشــار  النتيجــة  هــو  المياســة  المعادلــة 

التعدديــة المياســية والعمــل علــى أساســها.

ــى أســاس القواســم  	 ــى العمــل عل ــة المياســية تدعــو إل التعددي
ــة، والملفــام المتفــق عليهــا،  ــح المتبادل المشــتركة، والمصال
ــة،  ــذ الفرق ــالد والشــعب، ونب ــك وبعــده مصلحــة الب ــل ذل وقب
الشــمولم  والحكــم  والديكتاتوريــة  اإلســتبداد  ومحاربــة 

واآلحــادى.

ــهدين  ــًا مش ــون واضح ــب أن يك ــم يج ــم العراق ــن المياس ــم ذه ف
ــط  ــول والراب ورابطــًا بينهمــا وهمــا المشــهد الراهــن والمشــهد المأم

ــول. ــى المشــهد المأم ــة الوصــول إل ــو كيفي ه

المشهد الراهن:

هــو اســتبداد المــلطة،، وتنــازع األحــزاب المعارضــة، وإقصــاء 
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وخارجهــا  داخلهــا،  مــن  لآلخــر  المعارضــة  األعــراف  بعــض 
ــام، و  ــى مجموع ــا إل ــب األحــزاب تنقمــم داخلي ــا أغل ــى رأين حت
ــزب  ــة ح ــى زعام ــاء عل ــة رؤس ــازع خمم ــى أن تن ــال إل ــل الح وص
ــد  ــعبم أو التواج ــد الش ــن التأيي ــه م ــس ل ــل لي ــس هزي ــد ضعي واح
الجماهيــري شــئ، وكذلــك محاولــة عمــل تكتــالم بيــن فصائــل 
معارضــة القاســم المشــترك بينهــا هــو التحالــس حــول إقصــاء فصيــل 
ــد للمــلطة دون أي إزعــاج مــن  آخــر، ممــا تمــبب فــم عيــش رغي

ــا. ــوى معارضــة له ق

الطريق إلى المشهد المأمول:
ــى  	 ــعب عل ــن الش ــا بي ــة واحترامه ــرار بالتعددي ــة اإلق ــر ثقاف نش

ــتوياته. ــالف مم اخت
كثــرة الكتابــام والبرامــج وتوجــه األقــالم واإلعــالم نحــو نشــر  	

ثقافــة التعدديــة.
اعتــالء النمــاذج الواعيــة الحريصــة علــى مصلحــة أمتهــا لمنابــر  	

األحــزاب والجماعــام.
ــة  	 ــة العام ــام المصلح ــركام والجماع ــزاب والح ــم األح تقدي

ــة. ــة الخاص ــى المصلح عل
دور الشــباب كبيــر جــدا فــم تحفيــز القيــادام علــى تبنــى هــذا  	

النهــج ومحاولــة التحكــم فــم قيــادة المــفينة مــن أســفل وعــدم 
تركهــا لمــن يقــود مــن أعلــى.
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المشهد المأمول: 

تعدديــة سياســية وحزبيــة وتحالفــام على أســاس النهــوض بالوعن، 
ــزاب  ــن األح ــة بي ــام الداخلي ــاء النزاع ــة، وانته ــة العام والمصلح
والحــركام، والتــداول المــلمم للمــلطة، وتقديــم البرامــج المتنوعــة 
ــة  ــة التعددي ــة الوعــن، وانتشــار ثقاف ــا لخدم ــح منه ــار األصل واختي

وقبــول اآلخــر واحترامــه والتعــاون مــن اجــل النهضــة والريــادة.

ــي  	 ــة تعن ــم الديمقراطي ــي النظ ــية ف ــاة السياس ــلطة والحي ــترة الس  دس
ــة؟ ــار الدول ــي اط ــة ف ــن الســلطة والحري ــوازن بي ــش والت ــم التعاي تنظي

- الشــك أن الصــراع األزلــم بيــن المــلطة والحريــة فــم إعــار 
ــة  ــة ومتباين ــة مختلف ــر بمراحــل تاريخي ــد م ــون الدســتوري، ق القان
ــم  ــرة ل ــذه األخي ــة، وه ــى الحري ــلطة عل ــطوة الم ــا س ــت فيه تدرج
تعــدم الوســيلة فــم صراعهــا ضــد عغيــان المــلطة وتعمــفها وصــوال 

ــا. ــود بينهم ــوازن المنش ــق الت ــى تحقي إل

هــل وجــود المــلطة ضــرورة لممارســة الحريــة؟ أم أن هــذا التواجــد 
ــى  ــى تتحــول إل ــك الممارســة؟ وإذا وجــدم المــلطة فمت ــوق تل يع

ــل التمــلط؟ ــة؟ وهــل الفوضــى بدي التمــلط أو الدكتاتوري

لعــل محاولــة فهمنــا للحريــة تمــاهم فــم تفكيــك تلك اإلشــكاليام 
فرغــم غمــوض معنــى الحريــة »حيــث اعتقــاد البعــض بــأن مشــكلة 
ــيير  ــألة التم ــط بمم ــكلة ترتب ــا مش ــم جوهره ــم ف ــا ه ــة أنم الحري
ــام  ــكلة الحري ــور مش ــذا المنظ ــن ه ــم م ــذا يختف ــر. وبه والتخيي
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ــر  ــر تعث ــذا يفم ــة، وه ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــرى كالحري األخ
ــة  ــة والمعالج ــة النظري ــن المعالج ــوازن بي ــس مت ــى موق ــل إل التوص
العمليــة لمشــكلة الحرية...ومــع ذلــك تظــل الحريــة مقيــاس 

ــلط. ــلطة والتم ــن الم ــز بي للتميي

ــب اإليمــان  ــة تتطل ــى أن الحري ــة حــال يجــب التأكــد عل ــى أي وعل
ــة  ــان بالعدال ــم. واإليم ــم وحقوقه ــم كرامته ــر ف ــاواة كل البش بمم
التــم هــم إعطــاء كل ذي حــق حقــه بنــاء علــى مجهوداتــه ومواهبــه 

ــه. وقدرات

وبنــاء علــى هــذا يمكــن القــول أن االعتــداء علــى كرامــة اإلنمــان 
حيــث قدرتــه علــى التواجــد الحــر الكريــم، هــذا االعتــداء هــو نفــم 
للحريــة وهــو يتضمــن تحــول مقيــت مــن المــلطة إلــى التمــلط....
ــرد  ــن المــلطة والف ــط بي ــم الخل ــا يت وهــذا التمــلط يمتشــري عندم
ــخصنت  ــد تش ــلطة وق ــو الم ــرد ه ــح الف ــة، فيصب ــة الحاكم أو الهيئ

ــراد الشــعب. فيصبحــان ســواء، ويهمــش كل أف

.االستبداد مقابل األمن

إن الصــورة الضبابيــة التــم تحــدث بيــن االســتقرار، الــذي هــو فــم 
حقيقتــه ضــد الفوضــى، وفــم ذام الوقــت ال يصطــدم مــع الحريــة. 
وبيــن تبريــر االســتبداد. يحــول المــلطة إلــى التمــلط. حيــث تتخــذ 
ــررًا لالســتبداد،  ــان مب ــم فــم بعــض األحي ضــرورة المــلطة والتنظي

خاصــة عندمــا يعــج الواقــع بالفوضــى.
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التسلط والفوضى

إذا كانــت الفوضــى تدفــع فــم بعــض األحيــان إلــى نشــأة التمــلط 
ــاداة  ــى المن ــع إل ــد يدف ــة واســتبدادها ق ــإن تمــلط الدول ــره. ف وتبري
ليــس إلــى التحــرر فقــط بــل المنــاداة بالفوضــى. حيــث تحــرر الفــرد 
مــن كل مــا يعيــق إرادتــه ورغباتــه. والفوضويــة Anarchism تعنــم 
ــح  ــذا المصطل ــاع ه ــد ش ــم( وق ــدون حاك ــم )ب ــا اليونان ــم أصله ف
أثنــاء الثــورة الفرنمــية ». والفوضويــة إجمــاال تعنــم تدميــر المــلطة 
ومؤسمــام الدولــة بدعــوى انهــا ضــد اإلنمــان. فالدولــة هــم أكبــر 
أعــداء الفــرد وأن إلغائهــا قضــاء علــى اآلفــام والشــرور« وهكــذا رأى 
المذهــب الفوضــوي انــه ليــس هنــاك حاجــة إلــى المــلطة والدولــة 

ألنهــا تبتلــع إرادام األفــراد تحــت ممــمى حمايتهــم.

وربمــا يتمثــل مــأزق هــذا المذهــب الفوضــوي فــم أنــه يــكاد يلغــى 
كل تنظيــم لحيــاة األفــراد مــن منطلــق رفضــه تمــلط ألدولــه، وهــذا 
يقــود فــم النهايــة إلــى إشــكالية أخــرى ال تقــل خطــورة عــن 
التمــلط. فالتمــلط عــدوان علــى كرامــة اإلنمــان، وتلــك الفوضويــة 
قضــاء علــى مكــون أساســم فــم عبيعــة اإلنمــان أال وهــو حاجتــه 
ــذي هــو فــم ذام الوقــت  ــا مــن األمــن واالســتقرار وال ــوع م ــى ن إل

ــدم اإلنمــانم. ــن أساســيام التق م

وفــم عصرنــا الحالــم فــإن نظــرة تلقــى علــى نظــم الغــرب أو الشــرق 
أو العالــم قاعبــة، الــذي أصبــح بفضــل وســائل االتصــال واالنتقــال 
الحديثــة قريــة صغيــرة، تظِهــر أن هاجــس البشــرية الحديــث أصبــح 
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حقــوق اإلنمــان وحرياتــه و الحكــم الديموقراعــم. لــذا نجــد العديد 
ــم  مــن الوثائــق الدوليــة و النظــم الدســتورية فــم مختلــس دول العال
ــة وهيئاتهــا  ــرام الدول فــم الوقــت الراهــن، تؤكــد علــى وجــوب احت
لحقــوق اإلنمــان وكفالــة هــذه الحقــوق بالطــرق القانونيــة المــليمة، 
البعيــدة عــن التحكــم واالنحــراف والطغيــان، حتــى ولــو كانــت هــذه 
ــان مــن حيــث الواقــع الفعلــم.  ــم والطغي ــواع الظل النظــم تمــارس أن
ــتعمال  ــيئون اس ــة يم ــم الدول ــم ف ــى الحك ــون عل ــإذ كان القائم ف
ــة أشــد  ــم هــذه الحال المــلطة ويمــتبدون بهــا، فمــيكون الخطــر ف
وأمضــى،ألن ســلطة الدولــة واســعة وقوتهــا ضخمــة، ويكــون الفــرد 

أعــزال فــم مواجهتهــا.

ــق  ــل يوف ــى ح ــول إل ــى الوص ــث إل ــعم الحثي ــدأ الم ــا ب ــن هن وم
ــوة  ــة، الق ــلطة والحري ــم الم ــة، ه ــة ومتصارع ــر مختلف ــن عناص بي
ــام  ــا نظ ــوم فيه ــم يق ــة الت ــاد الدول ــن إيج ــس يمك ــون. وكي والقان
الحكــم علــى قواعــد وأســس دســتورية ملزمــة، ال يمــتطيع الحــكام 
ــائل  ــن الوس ــوا، م ــا يلق ــوا، م ــا دون أن يلق ــا أو يتجاوزوه أن يخرقوه
القانونيــة والمياســية الرادعــة والضامنــة لعــدم أقدامهــم علــى ذلــك 
ــام،  ــام الع ــتقر النظ ــك يم ــه. وبذل ــوا علي ــا أقدم ــم إذا م أو معاقبته
وتــزول الفوضــى، وال يعانــم أحــد مــن ظلــم القانــون أو يخشــى مــن 

ــه فمــاد تطبيق

.. ويتأتــى ذلــك مــن خــالل الوصــول إلــى النظــام الدســتوري 
ــوازن  ــن الت ــوع م ــة ن ــة المالئمــة إلقام ــر البيئ ــذي يوف والمياســم ال
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ــؤدي  ــة ي ــى الحري ــلطة عل ــب الم ــة، ألن تغلي ــلطة والحري ــن الم بي
إلــى االســتبداد وانتهــاك الحقــوق والحريــام، وتغليــب الحريــة 
علــى المــلطة ينتهــم إلــى انتشــار الفوضــى والعشــوائية ومــا يمــتتبع 
ــن  ــوازن م ــذا الت ــق ه ــع. ويتحق ــة والمجتم ــار الدول ــن انهي ــك م ذل
خــالل التوفيــق بيــن ضــرورام المــلطة وعبيعــة وظيفتهــا وأهدافهــا، 
ــر  ــة توفي ــا باإلنمــان وكيفي ــة وقدســيتها وتعلقه ــة الحري ــن أهمي وبي
الحيــاة اآلمنــة والهادئــة وتحقيــق اكبــر قــدر مــن الرفاهيــة والمــعادة 
لــه، كونــه الهــدف النهائــم مــن إقامــة الدولــة وســلطتها المياســية 
ــال يمكــن تصــور وجــود  ــام. ف ــا مــن ســلطام وإمكان ــرر له ــا ق وم
الدولــة أو ســلطتها المياســية إال فــم إعــار المجتمــع اإلنمــانم ومــن 
خاللــه، حمــب األصــول الديمقراعيــة، كمــا أن الحريــة مــا هــم إال 
ــته إال  ــه وممارس ــع ب ــن التمت ــان حم ــن ضم ــم ال يمك ــام قانون نظ
ــذي يكتمــب شــرعيته  ــون، وال ــم بالقان ــع المنظ ــار المجتم ــم إع ف
ــالل  ــن خ ــه، م ــزام ب ــره وااللت ــه وتأثي ــه فاعليت ــق ل ــه وتتحق وهيبت
عنصــر الجــزاء الــذي اليمكــن تصــور وجــوده وتحقيقــه إال فــم إعــار 

ــة. ــا المختلف ــة وســلطتها وأجهزته الدول

ــام  ــع اللي ــة تخض ــم الديمقراعي ــم النظ ــم ف ــرار المياس ــع الق  صن
وضوابــط ديمقراعيــة.. مــا ســبب عــدم ديمقراعيــة القــرار المياســم 

فــم العــراق الــى االن؟

- يتحــدث دارســو النظــم المياســية الغربيــون عــن وظائــس النظــام 
المياســم ومنهــا وظيفــة »صنــع القواعــد )القانونيــة والمياســية( أو 
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ــرار  ــع الق ــة صن ــرار )بممــتوياته المختلفــة(، وتشــير عملي ــع الق صن
إلــى حاصــل التفاعــل بيــن كافــة المشــاركين فــم تقريــر المياســام 
ــن  ــم م ــزء أساس ــرارام ج ــدار الق ــة، فإص ــة واآلجل ــة العاجل العام
ــط  ــدى المرتب ــد الم ــم والبعي ــية اليوم ــام المياس ــاط المؤسم نش
اإلســتراتيجم  المياســم  التخطيــط  أو  ا  العامــة ســنوّيً بالموازنــة 
ــول  ــار هــذه المؤسمــام أحــد الحل األعــول فــم مــداه. حيــث تخت
البديلــة للمشــكلة المثــارة موضــع القــرار، بعــد المناقشــة والتقييــم 
لــكل بديــل، والدراســام التــم تهتــم بعمليــة صنــع القــرارام تعنــى 
بدراســة المــياق أو البيئــة التــم تتــم فيهــا هــذه العمليــة أو محيطهــا 
ــوا  ــم حصل ــم الت ــة التعلي ــم ونوعي ــرار وخصائصه ــم الق ــن صانع م
النفمــية لديهــم والواقــع  عليهــا واالتجاهــام والقيــم والدوافــع 
االجتماعــم والمياســم الــذي يتأثــر ويؤثــر فيهــم، ورؤيتهــم لدرجــة 
المصلحــة أو التهديــد فــم البيئــة المحيطــة، وتحليــل عمليــة صنــع 
ــم  ــر ف ــن يؤث ــة وم ــن مراحــل مختلف ــه م ــرار نفمــها بمــا تتضمن الق

ــة. ــل المختلف المراح

والقــرار المياســم غايتــه تقديــم البديــل العملــم الــذي يحقــق نفعــًا 
ــا أو يــدرأ مفمــدة عامــة، ومــن هنــا فــإن عمليــة صنــع القــرارام  عاّمً
أو القواعــد الملزمــة لهــا أهميــة كبــرى فــم الرؤيــة اإلســالمية؛ ألنهــا 
ترتبــط بمصالــح العبــاد فــم غالبيتهــم العامــة؛ ولــذا فهنــاك قواعــد 
صارمــة وضعهــا علمــاء الشــريعة يجــب توافرهــا فــم القائميــن علــى 

إعــداد القــرارام ذاتهــا، ومرجعيــة هــذه القــرارام.
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ــة  ــرآة العاكمــة لفلمــفة وايديولوجي ــو الم ــا ه ــرار المياســم براين الق
واهــداف النظــام المياســم المــائد مــن خــالل عــرح البدائــل 
ــم  ــن ث ــا، وم ــة بينه ــى المفاضل ــل عل ــة والعم ــم الدول الموجــودة ف
ــا  ــح فيه ــم يصب ــة الت ــى المرحل ــول ال ــى الوص ــا حت ــار افضله اختي
القــرار قــد بلــغ مرحلــة التطبيــق الفعلــم وفــق احــكام القانــون 

الداخلــم او احــكام القانــون الدولــم. 

ــن  ــة وبي ــا الدول ــم تتبناه ــفة الت ــن الفلم ــم بي ــاط الصميم فاالرتب
ــن  ــم اوم ــرار المياس ــالل الق ــن خ ــان م ــا للعي ــر واضح ــرار يظه الق
خــالل االختيــار الدقيــق لحــل المشــكلة القائمــة بالقــرار.. فاتخــاذ 
القــرار هــو بحــد ذاتــه قــرار.. والمفاضلــة مــا بيــن البدائــل هــو قــرار 

ــرار ايضــا  والعمــل علــى تطبيــق القــرار هــو ق

ــى  ــم عل ــار مبن ــو اختي ــة ه ــر متواضع ــة نظ ــن وجه ــرار اذن وم فالق
ــع  ــراءام المزم ــام واإلج ــة الترتيب ــا لطبيع دة وفق ــدِّ ــام ُمَح توجه
ــار  ــق االع ــة وف ــه الدول ــدف مقصــود تتجــه الي ــا له ــا تحقيق تنفيذه
القانونــم ووفــق منظورهــا الفلمــفم لتحققــه مــن خــالل ذلــك 
ــا  ــا اورده ــرار وكم ــع الق ــة صن ــة لعملي ــراءة النظري ــرار... ان الق الق
احــد الباحثيــن المــيد زيــاد النعيمــم يعطينــا االعــار الصحيــح ومــن 
خاللــه يمكــن استشــفاف اســباب عــدم ديمقراعيــة القرار المياســم 

ــراق.  ــم الع ف
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 تقسيم القرار السياسي:  	

يمكننا فم هذا المقام تقميم القرار المياسم الى نوعين: 

ــو ماتتخــذه  ــم: وه ــق بالوضــع المحل ــرار المياســم المتعل اوال: الق
الحكومــام فــم داخــل حدودهــا الدوليــة بمــا تتمتــع بــه مــن حقــوق 
كونهــا دولــة ذام ســيادة لهــا الحــق فــم التصــرف وفــق القانــون بمــا 
يحقــق مصلحــة المواعــن والوعــن دون ان يشــاركها احــد فــم عمليــة 
صنــع القــرار ودون ان يكــون صــدور القــرار نتيجــة ضغــط داخلــم او 

خارجــم مــن جهــام غيــر الحكومــة. 

ــة  ــة وعالق ــة بالمياســة الدولي ــة والمتعلق ــرارام الخارجي ــا: الق ثاني
الدولــة بالــدول االقليميــة ودول العالــم، وهــو األخطــر بــكل تأكيــد، 
لمــا يترتــب عليــه مــن ارتبــاط بالعالــم الخارجــم، ومــا قــد تنعكــس 
ســلبياته علــى العمليــة المياســية فــم الداخــل، فيقصــد بــه تحويــل 
الهــدف العــام للدولــة إلــى قــرار محــدد، ويبنــى انطالقــا مــن جهــام 
تبــدأ مــن رئيــس الحكومــة، ووزيــر الخارجيــة، واألجهــزة الحكوميــة 
األخــرى، والمــلطة التشــريعية، ووســائل اإلعــالم والــرأي العــام فــم 

لك.  ذ

لعوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي:  	

اوال: العوامل الداخلية: 

هــم مجمــل الظــروف القائمــة فــم إعــار الدولــة أي النظــام المياســم 
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ــروف أن  ــن المع ــم، و م ــط المياس ــام الضغ ــزاب و جماع و األح
األنظمــة الديمقراعيــة التــم تقبــل الــراي والــراي االخــر فــان صنــع 
القــرار فيهــا يشــهد تقدمــا ملموســا علــى ارض الواقــع والمــبب فــم 
ذلــك هــو توســيع دائــرة المشــاركة لالحــزاب والمنظمــام والصحافــة 
ــم  ــراءام الت ــن االج ــر م ــالل الكثي ــن خ ــا م ــام عموم ــراي الع وال

تتخذهــا الدولــة مــن اجــل معرفــة رد الفعــل حــول القــرار. 

ان  نجــد  الديمقراعيــة،  غيــر  باألنظمــة  منــه  العكــس  وعلــى 
ممــاحةالراي االخــر موجــودة شــكال دون مضمــون ان لــم نقــل 
ــود  ــع وج ــة م ــاة المياس ــم الحي ــاركة ف ــن المش ــا ع ــة تمام منعدم
الدســتور فيهــا والــذي يعطيهــا الحــق فــم عــرح افكارهــا واقتراحاتهــا 
وارائهــا المؤيــدة او المعارضــة للنظــام القائــم، االانهــا تبقــى نصوصــا 

ــال.  ــذا المج ــم ه ــة ف ــر مفعل ــة غي قانوني

العوامل الخارجية: 

وهــم ظــروف المجتمــع الدولــم بشــكل عــام بمــا يتضمنــه مــن دول 
و منظمــام دوليــة، و قــد كانــت عمليــة تأثيــر الوضــع الخارجــم مــع 
عمليــة صنــع القــرار المياســم فــم الداخــل ليمــت بــذام قيمــة، 
ــر بمــا موجــود  ــر او يتاث ــم يكــن يؤث ــم ل والمــبب ان الوضــع الداخل
ــول  ــة ودخ ــورام العالمي ــد التط ــا بع ــم، ام ــاق الداخل ــارج النط خ
الكثيــر مــن الممــائل الداخليــة فــم المنظــور الدولــم بحيــث 
اصبحــت معالجتهــا تتــم وفــق احــكام القانــون الدولــم وليــس 
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ــام  ــاخ والنزاع ــة والمن ــان والبيئ ــوق االنم ــم كحق ــون الداخل القان
ــن  ــك م ــم وغيرذل ــم الحك ــة ف ــر الديمقراعي ــدى توف ــة ووم الداخلي
امــور، أصبحــت البيئــة الخارجيــة تاخــذ دورا هامــا فــم التأثيــر 
علــى القــرار و مــدى تنفيــذ ه و ظهــرم هــذه األهميــة فــم المرحلــة 

ــا:  ــدة منه ــام جدي ــود معطي ــة وج ــرة نتيج المعاص

ــدة  ــم المتح ــة االم ــا منظم ــة ومنه ــام الدولي ــود المنظم اوال: و ج
ــم.  ــع المدن ــام المجتم ــان ومنظم ــوق االنم ــام حق ومنظم

ثانيــا: العالقــام القانونيــة بيــن الــدول وفــق القانــون الدولــم: 
ــالل  ــن خ ــا م ــا دولي ــية عابع ــرارام المياس ــذم الق ــرا مااخ فكثي
تاثرهــا وتاثيرهــا فــم العالــم الخارجــم نتيجــة العالقــام االيجابيــة او 

ــدول.  ــن ال المــلبية بي

ــالم  ــذه التكت ــة: وه ــالم العمــكرية االقتصادي ــام التكت ــا: قي ثالث
العمــكرية نؤثــر فــم صنــع القــرار داخــل الــدول االعضــاء فــم هــذه 
ــج  ــداف ومناه ــايرة اه ــم مم ــة ف ــن اهمي ــرار م ــا للق ــالم لم التكت
ــق  ــرا، وينطب ــه اوال واخي ــكل، وبمــا يخــدم مصلحت ــك الت وافكارذل
هــذا الــكالم علــى جميــع انــواع التكتــالم، العمــكرية منهــا 
اواالقتصاديــة علــى حــد ســواء، اذ إن مجمــل هــذه العناصــر تتــرك 
ــوة  ــر ق ــم، و تظه ــرار المياس ــع الق ــة صن ــم عملي ــر ف ــا الكبي تأثيره
ــوى  ــت ق ــا ضعف ــم كلم ــرار المياس ــى الق ــر عل ــذه العناص ــر ه تأثي
الوضــع الداخلــم او ضعــس اعتمــاد الدولــة علــى إمكاناتهــا الداخليــة 
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ــر  ــن تأثي ــد م ــم تزي ــة الت ــى المــوارد الخارجي ــا عل ــاد اعتماده و ازدي
ــا.  ــة عليه ــوط الخارجي ــوى الضغ ق

عملية صنع القرار:  	

ــدم  ــث تتق ــرار« حي ــروع الق ــدأ بـــ »مش ــرار تب ــع الق ــوة لصن أول خط
الحكومــة ممثلــة برئيمــها بالمشــروع إلــى المــلطة التشــريعية بعــد 
ــروع او اي  ــذا المش ــوزراء به ــد ال ــوزراء او اح ــس ال ــن رئي ــراح م اقت

ــة  ــر الحكوم ــرى غي ــمية اخ ــة رس جه

ــرار  ــة الق ــم صناع ــارز ف ــة دور ب ــس الجمهوري ــا يكــون لرئي ــادة م وع
المياســم فــم الدولــة ذام النظــام الرئاســم حيــث يجمــع الرئيــس 

ــة.  ــة والجمهوري ــن رئاســة الحكوم بي

امــا فــم الــدول ذام النظــام البرلمانــم والتــم لهــا رئيــس جمهورية او 
ملــك، فباإلضافــة إلــى رئيــس الحكومــة، يكــون لرئيــس الجمهوريــة 
او الملــك دورًا مراســيميًا فقــط يتمثــل باســتقبال المــفراء وتمثيــل 
ــرارام  ــع الق ــا صن ــة. أم ــة والدولي ــبام القومي ــم المناس ــة ف الدول

االمياســة فيتــرك لرئيــس الحكومــة مــع وزرائــه. 

إن أهميــة دور رئيــس الحكومــة فــم صنــع القــرار المياســم تمــتمد 
ــة،  ــتور الدول ــه دس ــا ل ــم يمنحه ــعة الت ــلطام الواس ــن الم ــادة م ع

ــة.  ومــن عبيعــة العمــل فــم مجــال المياســة الخارجي

ــن  ــم باألم ــرار المياس ــع الق ــة صن ــه عملي ــط ب ــذي ترتب ــدر ال وبالق
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المياســية  بالعمليــة  ايضــًا  ترتبــط  فأنهــا  للدولــة،  القومــم 
ــرار واتخــاذه  ــع الق ــة صن ــم عملي ــار االســاس ف ــة، اإلع الديمقراعي
تعــود الــى ســلطة الدولــة التــم حــدد لهــا المشــرع اختصاصــا فعليــا 
وفــق مــواده التخــاذ القــرار ووتفعيــل اليــام تنفيــذه بشــكل قانونــم 
ويمكــن القــول ان مــن يتخــذ القــرار يتحمــل الممــؤولية ومــن يطبــق 

ــا.  ــؤولية ايض ــل المم ــرار يتحم الق

فالــدول التــم نطلــق عليهــا دولــة القانــون ونقصــد بهــا الدولــة التــم 
تتقلــص فيهــا االخطــاء وتنحصــر فيهــا الفجــوة بيــن الواقــع العملــم 
ــق  ــى تطبي ــعى ال ــة تم ــم دول ــرة ه ــورة كبي ــم بص ــص القانون والن
ــع  ــة صن ــم عملي ــون لهــا ســياقاتها ف ــة القان ــون، ودول ــون بالقان القان
القــرار، وكــذا األمــر بالنمــبة للدولــة التــم تتقلــص فيهــا ممــاحام 
ــلطام  ــن الم ــل بي ــا الفص ــس فيه ــم يضع ــون، أوالت ــل بالقان العم
ــة ان يكــون الحــدى هــذه  ــة والقضائي الثــالث التشــريعية والتنفيذي
المــلطام الــدور االبــرز فــم كيفيــة صناعــة القــرار فمثــال قــد 
تمــيطر المــلطة التنفيذيــة علــى عمليــة صنــع القــرا حارمــة المــلطة 
التشــريعة مــن هــذا الحــق، او ان يكــون للمــلطة التشــريعة دور غيــر 
فاعــل فــم صنــع القــرار.او مــن خــالل حرمــان الهيئــام المياســة 
االخــرى والفعالــة فــم صنــع القــرار مــع احقيتهــا القانونيــة فــم ذلــك 

ــوازن فيهــا التشــريعم  ــوام يت ــع القــرار بقن وكلمــا مــرم عمليــة صن
ــل  ــدم التداخ ــص، وع ــم التخص ــؤ ف ــة للتكاف ــذي كمحصل والتنفي
فــم األختصــاص، كلمــا عكمــت حالــة مــن األســتقرار والتعاعــم 
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ــقس  ــت س ــوى تح ــق الق ــل تواف ــم ظ ــة ف ــوع الديمقراعي ــم موض ف
ــذ  ــعب واالخ ــل الش ــدى تمثي ــن م ــر ع ــل أو يعب ــه يمث ــرض أن يفت
بمعطيــام جديــدة، وليــس بمفهــوم المكونــام العرقيــة أواألثنيــة، 
التــم يتشــكل منهــا المجتمــع. وهنــا فــأن حيــز الديمقراعيــة يتمــع 
ــة  ــة للدول ــوذ المــلطة التنفيذي ــص نف ــًا ألتمــاع أوتقل ــص تبع أويتقل

ــة.  ــة معروف فــم متوازي

ــر منهــا  ــع القــرار فــم النظــام المياســم عــدة دوائ وتشــارك فــم صن
ــر  ــر غي ــة ودوائ ــة النظــام القانوني ــم تشــكل بني ــر الرســمية الت الدوائ
ــك  ــم وكذل ــل، األحــزاب المعارضــة، المجتمــع المدن رســمية مث
القــوى الدوليــة، هــذه الدوائــر يمتشــيرها النظــام المياســم من خالل 
ــراف  ــث واالستش ــد والبح ــة الرص ــوم بعملي ــارية تق ــام استش هيئ

تمــاعد فــم بلــورة وبنــاء القــرار المــراد صنعــه واتخــاذه. 

مبدا المشروعية وعملية صنع القرار:  	

ــة، فهــم وان  ــة ســهلة او اعتيادي ــرار ليمــت عملي ــع الق ــة صن عملي
كانــت تختلــس مــن دولــة إلــى أخــرى حمــب تركيبــة النظــام 
ــالف  ــذا االخت ــن ه ــى الرغــم م ــه عل ــة. إال أن ــكل دول المياســم ل

ــم.  ــرارا المياس ــع الق ــم صن ــتركة ف ــواًل مش ــاك أص ــإن هن ف

وموضــوع صنــع القــرار المياســم للدولــة، يحــاط فــم اغلــب االحيان 
بالمــرية ونــوع مــن الغمــوض علــى اعتبــار ان صنــع القــرار المياســم 
ــون الي  ــة دون ان يك ــه الدول ــرد ب ــد ان تنف ــر الب ــم وام ــان داخل ش
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جهــة خارجيــة ان تؤثــر او تتعــرف علــى الكيفيــة التــم تــم بموجبهــا 
صنــع القــرا ر 

وعمليــة صنــع القــرار شــانها شــان صانعــو القــرار، يختلــس حمــب 
ــع  ــم صن ــوع ف ــه وهــذا التن ــة ب ــة المعني فلمــفة وفكــر وتوجــه الدول
ــم  ــع القانون ــا: ان الوض ــة مفاده ــة قانوني ــام حقيق ــا ام ــرار يضعن الق
ــع  ــيا م ــب عكم ــد يتناس ــة ق ــام الدول ــل مؤسم ــتوري داخ والدس
ــاذا صــدر القــرار المياســم مــن الجهــة المختصــة  القــرار نفمــه، ف
ــم بالمشــروعية  ــدا المشــروعية، ونعن ــا لمب ــون ووفق وبموجــب القان
ــكام  ــع اح ــة م ــن الدول ــرارام وقواني ــن ق ــم بي ــاق المبدئ ــو االتف ه
الدســتور فــان القــرار المياســم ســيخرج الــى الضــوء دون اعتراضــام 
ــا  ــاء مطابق ــه ج ــريعية الن ــة او التش ــطام التنفيذي ــب الم ــن جان م

ــواد الدســتور.  لم

امــا الحالــة الثانيــة والتــم تتحقــق فيهــا العالقــة العكمــية،هم حالــة 
القــرار المياســم الصــادر والمخالــس لمبــدأ المشــروعية اي مخالــس 
الحــكام ومبــادئ الدســتور، فــم هــذه الحالــة ســتكون الفجــوة بيــن 
ــادام  ــام واالنتق ــاول االعتراض ــة تح ــوة عميق ــون فج ــع والقان الواق
والمطالبــام المختصــة وغيــر المختصــة بالرجــوع الــى احــكام 
الدســتور وســد الفجــوة، وقــد اليكــون القــرار المياســم الصــادر غيــر 
ــة  ــه باعل ــة صنع ــام او كيفي ــون الي ــدر ماتك ــه بق ــد ذات ــم بح قانون
ــع  ــام صن ــت عملي ــا نصــا دســتوريا واضحــا، فمــواء كان لمخالفته
ــة ترتــب عليهــا  القــرار او اتخــاذ القــرار او تنفيــذ القــرار بصــورة باعل
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اجــرءام البطــالن وانمــحابها باثــر رجعــم الــى الحالــة التــم كانــت 
عليهــا قبــل صــدور القــرار. 

ــن  ــرار اليكفــم م ــن الق ــق الهــدف م ــرار تحقي ــع الق ان توخــم صان
ــليم  ــرار الم ــروط الق ــر ش ــن تواف ــد م ــل الب ــة، ب ــة القانوني الناحي
ــون، فليمــت  ــق احــكام القان ــة ووف ــادئ القانوني ــى المب ــم عل المبن
ــى  ــرار المياســم عل ــس الق ــون، واليتوق ــة للقان ــرارام مطابق كل الق
ــى  ــك يمــري الحــال عل ــه، كذل ــن عدم ــون م ــه للقان مــدى مطابقت
ــة  ــن الناحي ــرار المياســم م ــد يصــدر الق ــرار، فق ــل الق مجــال تفعي
القانونيــة مــن دون عيــب يشــوبه، اال ان اليــة تنفيــذه تصطــدم مــع 
نــص قانونــم يعــاد مــن خاللهــا القــرار الــى مرحلــة صنــع القــرار ممــا 

ــم ســليم. ــق منظــور قانون ــه وف ــادة صياغت ــى اع ــرار ال ــؤدي بالق ي

ــق  ــا يتف ــدول بم ــفة ال ــا لفلم ــس اال تطبيق ــم لي ــرار المياس ان الق
مــع سياســتها الداخليــة والخارجيــة ويحقــق الهــدف المطلــوب مــن 
اتخــاذه فــم تحقيــق الصالــح العــام وفــق اعــار قانونــم يمــري عليــه 

ــا. ــوق او اخــالل به ــط بالحق ــاالة اوتفري ــاز او مغ دون انحي

ــام  ــج وقناع ــس لبرام ــم تصري ــة ه ــت المياس ــول اذا كان ــرا نق اخي
ــى  ــرار وحت ــاع الق ــية وصن ــوى المياس ــا الق ــا أو تطرحه ــك به تتمم
ــان المياســة تبقــى  ــر ســلوكياته المياســية، ف المواعــن العــادي عب
ــة.  ــة الوعني ــرة والمصلح ــن الفك ــرة ع ــائل المعب ــن الوس ــدة م واح
فالمياســة بــكل األحــوال تصــاغ وتنفــذ داخــل حــدود محــددة 

ــة. ــة الوعني بالدول
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ــة العراقيــة، ســنجد ان مــا يالحــظ  ــى الحال لنمــحب مــا تقــدم عل
علــى الشــعب العراقــم عــدم وجــود مفهــوم محــدد للمصلحــة الوعنية 
خــالل العقــود المــتة األخيــرة؛ ابتــداءا مــن الحكــم الجمهــوري إلى 
اليــوم، انمــا هنــاك رؤى لصنــاع القــرار أرادوا فرضهــا عبــر مقاســام 
ــا.  ــاع كاف عليه ــد دون إجم ــا مقياســا لمصلحــة بل ــوالء وجعلوه ال
وحملــوا الشــعب العــراق كلــس عاليــة للحفــاظ علــى آراء ليــس لهــا 

مــن الــدوام بقــدر اســتمرار نظــام الحكــم.
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االستاذ هاني ادريس
سياسم ممتقل

عضو مناوب فم مجلس الحكم

 الديمقراطيــة هــي ليســت نظــام حكــم فقــط وإنمــا طريقــة حيــاة.. مــا  	
مــدى تطبيقهــا فــي الحيــاة اليوميــة السياســية العراقيــة؟

- الديمقراعيــة كطريقــة حيــاة تقــوم علــى مجموعــة مــن القيــم 
والمبــادئ:

ــود علــى المــلطة الحاكمــة  ــام والحقــوق ووضــع القي ــرام الحري احت
لمنــع انتهــاك هــذه الحريــام والحقــوق باعتبارهــا ))رقعــة محميــة((
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مــن تدخــل الدولــة وفقــا للقواعــد الدســتورية والقانونية،ومــا المــلطة 
الحاكمــة اال وســيلة لتنظيــم عالقــام االفــراد بالشــكل الــذي يخــدم 

مصالحهــم المشــتركة ويحمــم حقوقهــم

التمــامح والحيــاد القيمــم.. ويفتــرض تطبيــق مبــدا التعدديــة وعدم 
التحيــز الــى راي دون االخر..اوجنــس دون االخــر..او عقيــدة دون 

االخــرى..او نمــق قيمــم دون االخــر.

العقالنيــة.. وتتمثــل فــم التاكيــد علــى اهميــة ودور الحــل الوســيط 
المنصــس، وفــم التوفيق بيــن المصالــح والمواقــس واالراء واالهداف 

المتنافمــة التــم يفتــرض وجودهــا وتفترض شــرعيتها.

ــع  ــض م ــاواة اليتناق ــوم للمم ــو مفه ــون.. وه ــام القان ــاواة ام المم
االختــالف فــم المصالــح واالمكانيــام والمواهــب الطبيعيــة، 
وفيــه تاكيــد ضمنــم علــى الممــاواة فــم االحتــرام والمعاملــة 
ــال،  ــبة ))الم ــة او المكتم ــام الموروث ــم المعطي ــاوم ف ــم التف رغ
ــة((. ــب العقلي ــدرام والمواه ــة ))الق ــخ(( او الفطري المناصب..ال

ــم  	 ــي القي ــوع ف ــى ضــرورة التن ــة السياســية إل ــة التعددي  تذهــب نظري
والممارســات والمؤسســات فــي الدولــة والمجتمــع.. مــا هــو رأيــك فــي 

مفهــوم التعدديــة فــي العــراق؟

ــل  ــوع داخ ــود التن ــراف بوج ــرار واعت ــم اق ــية ه ــة المياس - التعددي
ــام  ــم االولوي ــالف ف ــوع اخت ــذا التن ــى ه ــب عل ــع، ويترت المجتم
ــة المياســية  ــام. وتكــون التعددي ــح واالهتمام ــداف والمصال وااله
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بهــذا التوصيــس االعــار المقنــن للتعامــل مــع هــذا االختــالف 
بحيــث اليتحــول الــى صــراع عنيــس يهــدد ســالمة المجتمــع وبقــاء 

ــة. الدول

المحــور  يشــكل  المياســية  التعدديــة  فــم  المؤسمــم  والبعــد 
الرئيمــم لهــذه النظريــة، فبدولــة ترتيبــام مؤسمــية خاصــة لتوزيــع 
المــلطة الحكوميــة والمشــاركة فيها،وتكــون التعدديــة بــال معنــى. 
ومــن اجــل وضــع هــذه النظريــة فــم االعــار االكثــر مالئمــة لنجاحهــا 
علــى صعيــد الممارســة العمليــة، البــد مــن اقــرار وتحقيــق المبــادئ 

االساســية التاليــة:

المياســية  القــوى  حــق  المياســم،  التنظيــم  بحــق  االقــرار 
واالجتماعيــة علــى تنظيــم نفمــها فــم شــكل احــزاب وجمعيــام.

الفــرص  اتاحــة  تعنــم  والتــم  لالحــزاب:  المتكافــئ  التعــدد 
المتكافئــة لجميــع االحــزاب فــم االتصــال بالقاعــدة الجماهيريــة.

الحمايــة الدســتورية: وتعنــم البعــد المؤسمــم الــذي يوفــر الحمايــة 
لمختلــس القــوى واالحــزاب.

تداول الملطة عبر االنتخابام الدورية الحرة والمرية والمباشرة.

ــن اشــكاليام  ــم م ــة المياســية تعان ــت التعددي ــراق الزال ــم الع وف
ــة  ــذه العالق ــم ه ــذي ينظ ــون لالحــزاب ال ــاب قان ــا غي ــة ابرزه مهم
ويقننهــا وفــق شــروط قانونيــة وموضوعيــة ليقضــم علــى ظاهــرة 
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التشــرذم المياســم وتشــكيل االحــزاب بشــكل عشــوائم وغيــر 
ــم. منظ

 االكثرية - المعارضة توأمان يشكالن جوهر العملية الديمقراطية. 	

 - االغلبيــة   (( جدليــة  ترســخت  الديمقراعيــة  النظــم  فــم   -
المعارضــه(( وبــدام الحيــاة المياســية بــكل مظاهرهــا تنتظــم حــول 
هــذا التركيــب. وقبــول المعارضــة مــن قبــل المــلطة يفقدهــا بوجــه 
عــام صفتهــا المطلقــة ويحولهــا الــى معارضــة ظرفيــة تقبــل اســس 
النظــام المياســم واالجتماعــم وبالتالــم لوجــود المــلطة وشــرعيتها 
وتتعــارض مــع بعــض اهدافهــا الثانويــة. ويشــكل قبــول المعارضــة 
مــن جانــب المــلطة الحاكمــة ثــم االســتفادة منهــا فــم تمــيير عمــل 
ــن  ــن، فالمواع ــى المواع ــبة ال ــا بالنم ــية تقدم ــام المياس المؤسم
يمــتطيع مراقبتهــا امــا بصــورة مباشــرة او عــن عريــق ممثليــه، فضــال 
عــن ذلــك فــان وجــود المعارضــة يقلــص مجــال المــرية المياســية.

وعلــى صعيــد الواقــع العراقــم فــان هنــاك مفارقــة كبيــرة ففــم الوقــت 
ــة  ــس اللعب ــد واس ــية بقواع ــة المياس ــراف العملي ــن اع ــذي تؤم ال
الديمقراعيــة وتتنافــس فيمــا ينهــا فــم االنتخابــام العامــة للحصــول 
علــى اكثــر المقاعــد، فانهــا بالمقابل ترفــض ان تلعــب دور المعارضة 
ــدور  ــوى ب ــذه الق ــان ه ــدم ايم ــد ع ــذا يؤك ــة. وه ــة والفاعل االيجابي
ــون. وكل  ــث المضم ــن حي ــكل والم ــث الش ــن حي ــة الم المعارض
ــيتا ان  ــم متناس ــم الحك ــاركة ف ــى المش ــعى ال ــراف تم ــذه االع ه
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المعارضــة دائمــا هــم مصــدر ازعــاج كبيــر واكيــد للمــلطة الحاكمــة 
وان دورهــا فــم الــدول الديمقراعيــة فــم تنامــم واهميتهــا فــم تزايــد 

مــن اجــل تمــيير عمــل مؤسمــام الحكــم.

ــات  	 ــع اللي ــة يخض ــم الديمقراطي ــي النظ ــي ف ــرار السياس ــع الق  صن
وضوابــط ديمقراطيــة، مــا ســبب عــدم ديمقراطيــة القــرار السياســي فــي 

ــى االن؟ ــراق ال الع

- القــرار المياســم هــو االختيــار االداري الواعــم والرشــيد بيــن عــدة 
ــادة المياســية ازاء  ــة للقي ــق الهــدف او المصلحــة العام ــل يحق بدائ
ــع  ــة. وكلمــا اقتــرب ادراك صان ــة والخارجي ــة الداخلي سياســة الدول
القــرار لحركــة الواقــع بــكل معطياتــه ومتغيراتــه بالواقــع الموضوعــم 
القائــم جــاءم قرارتــه اكثــر عقالنيــة وحكمــة. ولتحقيــق ديمقراعية 
ــن  ــر م ــم يم ــام الت ــدد الحلق ــادة ع ــن زي ــد م ــرار المياســم الب الق
خاللهــا قبــل مرحلــة التنفيــذ، بمعنــى توســيع المشــاركة فــم عملية 
ــة ويتطلــب  ــع القــرار مــن قبــل المؤسمــام والجهــام الحكومي صن

ذلــك تطبيــق مبــدا الالمركزيــة فــم توزيــع الصالحيــام والمهــام.

ــة  ــة الكافي ــة القانوني ــر االحاع ــم توفي ــق ف ــم اخف ــتور العراق والدس
جميــع  ركــز  حيــن  المياســم،  القــرار  ديمقراعيــة  لتحقيــق 
الصالحيــام بيــد رئيــس الــوزراء، وبالتالــم لــم يحقــق التــوازن 

المطلــوب فــم توزيــع المهــام والممــؤليام.
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ــي  	 ــة تعن ــم الديمقراطي ــي النظ ــية ف ــاة السياس ــلطة والحي ــترة الس  دس
ــة. ــار الدول ــي اط ــة ف ــن الســلطة والحري ــوازن بي ــش والت ــم التعاي تنظي

ــم  ــة ف ــم الطمــوح والرغب ــاة المياســية تعن - دســترة المــلطة والحي
تنظيــم العقالنــم للحيــاة المياســية، أي نمــط العالقــة بيــن الحــكام 
ــذي يشــكل  ــو ال ــة ه ــن المــلطة والحري ــوازن بي ــن. فالت والمحكومي
اســاس الظاهــرة الدســتورية التــم تعمــل علــى اقامــة تعايــش ســلمم 

بينهمــا فــم اعــار الدولــة.

ان الثنائــم )ســلطة - حريــة( همــا عنصــران نقيضــان.. ســلطة 
ــب  ــا يج ــش بينهم ــم التعاي ــن، ان تنظي ــة المحكومي ــكام وحري الح
ــوازن  ــم الت ــالل ف ــدة، وان أي اخت ــة اكي ــة منهجي ــون ذو صف ان يك
بينهمــا ســيؤدي الــى انحــراف العمليــة الدســتورية واجهــاض قواعــد 
الديمقراعيــة. النظــام التمثيلــم واالنتخابــام علــى اســاس التنافــس 
ــس  ــم للوظائ ــد الزمن ــكام والتحدي ــن للح ــن كمراقبي ــة ممثلي واقام
التكميليــة واجــراءام االكثريــة.. الــخ، كلهــا عوامــل ســتؤدي الــى 

ــة. ــن المــلطة والحري ــوازن والتعايــش بي ــق الت تحقي

 النظــم الديمقراطيــة يؤمــن بفضيلــة الحــوار وتعتبــره اليــة مهمــة  	
لتطويــر الحيــاة السياســية، االتــرى ان الحــوارات بيــن النخــب السياســية 

ــات. ــادل االتهام ــج وتب ــد الحج ــاال لتردي ــت مج اصبح

يعتبــر الحــوار ظاهريــا كانــه تبــادل الــكالم الحــر، فالــكالم المتبــادل 
يحمــل الصــور واالفــكار االراء واالحــكام. والحــوار المــقراعم هــم 
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عمليــة القصــد منهــا اكتشــاف الحقيقــة عبــر التناقضــام فــم حركــة 
تبادلــة بيــن الخــاص والعــام، والمحــدد والمجــرد.

اليــة  هــم  الديمقراعيــة  المياســية  المؤسمــام  فــم  والحــوار 
ــب  ــن النائ ــة الحــوار بي ــر اقام ــل المياســم عب ــر التمثي مهمــة لتطوي
ــاة  ــر الحي ــى تطوي ــن شــائنه ايضــا يمــاعد عل ــه، والحــوار م وناخبي
المياســية والحركــة المياســية مــن خــالل الحــوارام المتبادلــة بيــن 
االحــزاب والقــوى المياســية. ان البرلمانــام فــم جميــع دول العالــم 
ــر فــم  ــة الحــوار، والمناقشــة هــم اســلوب التعبي ــا لتقني تعمــل وفق
ــى  ــلطام عل ــل الم ــدا فص ــل مب ــرا يعم ــة. واخي ــس النيابي المجال
ــن  ــا بي ــية وخصوص ــلطام المياس ــن الم ــم بي ــوار اساس ــة ح اقام

ــريعية. ــلطة التش ــة والم ــلطة التنفيذي الم

واذا اختلفــت الــرؤى بيــن االعــراف المياســية وهــذا مــا يحــدث فــم 
واقــع الحــال فــم العــراق، فانــه ادارة الحــوارام تصبــح امــرا معقــدا، 
ــت،  ــور تباين ــى االم ــرة ال ــت والنظ ــام اختلف ــه االولوي ــك الن وذل
فمــا يــراه عرفــا محقــا للعدالــة والشــرعية يــراه الطــرف االخــر علــى 
العكــس. وفــم ظــل هــذه االختالفــام المتباينــة تقــل القــدرة 
علــى االقنــاع او االقتنــاع. وذلــك الن االعــراف اصبحــت التتكلــم 
بنفــس اللغــة اثنــاء الحــوار فتنشــأ هــوه فــم العالقــام بينهــا اذ تكــون 

الخالفــام قــد دخلــت فــم نطــاق تناقــض الــرؤى واالهــداف.
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العالقة بين الديمقراطية والليبرالية

ان العمليــة التاريخيــة التــم قــادم الــى الديمقراعيــة قــادم بدورهــا 
الــى الليبراليــة، والتــم تمخــض عنهــا ذلــك الــزواج التاريخــم بيــن 
فكرتيــن منفصلتيــن. الفكــرة الديمقراعيــة والفكــرة الليبراليــة. 
بيــد  المــلطة  تعنــم عمليــا وضــع  التــم  الديمقراعيــة  الفكــرة 
ــا  ــلطة، ام ــلمم للم ــم والم ــداول الطبيع ــدا الت ــن مب ــة وم االكثري
الفكــرة الليبراليــة فتعنــم وضــع القيــود علــى المــلطة التــم بطبيعتهــا 

ــة. ــم ســلطة اكراهي ه

ــة  ــة االقتصادي ــع الليبرالي ــدم م ــة ول ــة الليبرالي ــع ان الديمقراعي وم
اال انهمــا منفصلتــان منطقيــا، حيــث ان الليبراليــة االقتصاديــة قــد 
ــم ظــل نظــام حكــم  ــم ظــل نظــام حكــم اســتبدادي، وف تمــود ف
ديمقراعــم ليبرالــم قــد تمــود االشــتراكية او العدالــة االجتماعيــة، 
والديمقراعيــة بالمفهــوم الليبرالــم تتطلــب حــدا ادنــى مــن الحريــة 

ــة. االقتصادي

ــل  	 ــة الحكــم الديمقراطــي. ه ــع انظم ــاك ســمات مشــتركة لجمي  هن
ــي؟ ــي النظــام العراق ــرى وجــود هــذه الســمات ف ت

الحكــم  انظمــة  لجميــع  مشــتركة  ســمام  هنــاك  بالتاكيــد   -
تلكالمــمام: ابــرز  مــن  الديمقراعيــة 

االعتــراف الدســتوري بالحقــوق والحريــام االساســية للمواعن، ـ 
وحمايتهــا مــن اعتداءام المــلطة.



سلملة الملس

- 37 -

تداول الملطة عن عريق االنتخابام الحرة والمرية والعامة.ـ 

والتشــريعية ـ  التنفيذيــة  الثالثــة  المــلطام  بيــن  الفصــل 
ئيــة. لقضا ا و

مبدأ سيادة القانون والمماواة امامه.ـ 

االقرار بالتعددية المياسية والفكرية.ـ 

حماية االقلية من عغيان االغلبية.ـ 

المشــاركة الشــعبية فــم صنــع القــرارام علــى الممــتويام ـ 
المختلفــة بمــا يتطلــب ذلــك مــن الالمركزيــة ومــن توزيــع 

والصالحيــام. المهــام 

ومــا زالــت التجربــة العراقيــة تعانم من هشاشــة التقاليــد الديمقراعية 
بحكــم حداثــة التجربــة، مــع مالحظــة ان هنــاك فــارق زمنــم كبيــر 
بيــن لحظــة تكويــن الديمقراعيــة فــم القــرب وتطورهــا الراهــن يمتــد 
الــى اكثــر مــن قرنيــن. وفــم وفــم اعتقــادي ان ازمــة الديمقراعيــة 
فــم العالــم الثانــم ومنهــا العــراق هنــا نتعلــق بقوالــب وبنــى ذهنيــة 
تناصــب العــداء للتقاليــد والمبــادئ الديمقراعيــة والبــد مــن تحطيــم 
ــن  ــون(( ع ــوف ))بيك ــميها الفيلم ــا يم ــم(( كم ــل االنتقال ))العق

عريقــة نقــد هــذا العقــل وتفكيكــه وتهديمــه.



- 38 -

السيد هاشم الهاشمي
أمين عام حزب الفضيلة اإلسالمم

ــاة.. 	 ــة حي ــا طريق ــط وانم ــي ليســت نظــام حكــم فق ــة ه  الديمقراطي
ــة؟ ــة السياســية العراقي ــاة اليومي مامــدى تطبيقهــا فــي الحي

ــه الديمقراعيــة  - كشــأن جميــع النتاجــام الحضاريــة الوافــدة تجاَب
باشــكاالم عديــدة أزاء مقبوليتهــا كفلمــفة قائمــة علــى مبــان 
أساســية منهــا )أصــل الحرية-حكــم الشــعب-حكم االغلبيــة( 
وكآليــام تطبيقيــة تتمثــل فــم االنتخابــام وممارســة المــلطة 
وغيرهــا، ربمــا يكــون النتــاج الحضــاري العراقــم علــى مــدى االف 
ــون  ــه العراقي ــد ب ــذي رف ــم ال ــري الضخ ــوروث الفك ــنوام والم الم
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التــراث الفكــري العالمــم مــن جهــة قــد فاقــم لــدى هــذا الشــعب 
العريــق حماســيته تجــاه التغريــب والنتــاج الوافــد مــن حضــارة االمم 
االخــرى ومــن جهــة أخــرى ربمايكــون النــزوع البشــري الفطــري نحــو 
االســتبداد وأحتــكار المنافــع الــذي نمــى فــم العــراق علــى مــدى 
ــكار المــلطة وممارســة  ــم أحت ــة هــم األنمــب لتعلي ــم بيئ ــرون ف ق
القمــر وأنتــاج الفرديــة بــكل أشــكالها ومدلوالتهــا، كل ذلــك 
ــذا  ــراق، ه ــى الع ــد ال ــم الواف ــا للتحــول الديمقراع ــس معيق ــد وق ق
ــار  ــار النفــوذ القــوي والتمــيد الواضــح للتي مــع االخــذ بعيــن االعتب
االســالمم علــى المــاحة الوعنيــة العراقيــة ومــا يختزنــه هــذا التيــار 
مــن تأصيــالم فكريــة وتأعيــرام فقهيــة لعمــوم النشــاط االنمــانم ) 
مايعبــر عنــه بالحــوادث الواقعــة( قــد وقــس حاكمــا علــى ماجــاءم 
ــكل  ــام عمل..ل ــام والي ــن تطبيق ــة م ــة االميركي ــه الديمقراعي ب
ذلــك فمــن الصعــب تشــخيص جهــة معينــة لمحاكمتهــا وتحميلهــا 
ــش  ــن ونعي ــم الراه ــهد العراق ــم المش ــم تع ــى الت ــؤولية الفوض مم

ــا. ــوم تقريب ــم كل ي ــا ف تفصيالته

الديمقراعيــة تحتــاج الــى بنــى تحتيــة وبرامــج عمــل ومناهــج 
ــرا  ــع أم ــى أرض الواق ــتها عل ــا ومعايش ــون تطبيقه ــم يك ــس ك تثقي

ســهال وميمــورا.
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ــم  	 ــي القي ــوع ف ــرورة التن ــى ض ــية ال ــدد السياس ــة التع ــب نظري  تذه
ــي  ــك ف ــو رأي ــة والمجتمع..ماه ــي الدول ــات ف ــات والمؤسس والممارس

ــراق؟ ــي الع ــة ف التعددي

ــة  ــاة الديمقراعي ــة فــم الحي ــة التعددي - أن االســتدالل علــى حتمي
يمكــن أن يتــم مــن عــدة وجــوه، منهــا، أن الحريــة بجميــع أشــكالها 
حــق أصيــل لألمــة ومــن مصاديــق الحريــة هــم حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي، حريــة المعتقــد، الحريــة الشــخصية...الخ، ومنهــا أن 
ــى رأي  ــكام ال ــاس االحت ــى أس ــة عل ــق( قائم ــة )كتطبي الديمقراعي
األمــة باالليــام المعروفــة ومــن الطبيعــم وجــود التنافــس العــددي 
كــم يتــم الفصــل بأحــدى هــذه االليــام كاالنتخــاب أو االســتفتاء 
أو مــا شــاكلها، وتأسيمــا علــى ماتقــدم وغيــره فــأن التعدديــة ركيــزة 
ــى  ــة عل ــة العام ــم الثقاف ــم تبتن ــع الديمقراع ــم المجت ــية ف اساس
اساســها، ولكــم نمنــع الديمقراعيــة مــن االنــزالق للفوضــى فمــن 
المهــم أن تكــون الحــدود واضحــة ومعلومــة فحــد الحريــة هــو الحــاق 

ــة الغيــر.. وهكــذا. االذى والتجــاوز أو التعــدي علــى حري

ــة  ــوم التعددي ــى مفه ــئ ال ــراق ويم ــم الع ــدث ف ــا يح ــة م أن حقيق
والشــراكة وغيرهــا هــو غيــاب الفصــل الواضــح مابيــن االشــياء 
وعــدم أحتــرام الحــدود )جهــال أو تعديــا( ومــن هنــا ينشــأ التعمــس 
وااللغائيــة وشــتى المفاهيــم التــم هــم فــم أصلهــا تــراث تكفيــري، 
ــوع  ــذي هــو ن أو تنشــأ الفوضــى وســوء أســتخدام الحــق الخــاص ال
ــام  ــى مؤسم ــس ال ــة تم ــا ان الحاج ــذا قلن ــة ل ــن االلغائي ــر م آخ
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ــاء ضمــن  ــا البق ــة تضمــن بمجموعه وبرامــج عمــل ومناهــج تثقيفي
ــة. ــح للديمقراعي ــار الصحي المم

ــل  	 ــم الديمقراطي..ه ــة الحك ــع انظم ــتركة لجمي ــمات مش ــاك س  هن
ــي؟ ــام الديمقراطــي العراق ــي النظ ــذه الســمات ف ــرى وجــود له ت

- مــن المعلــوم ان التحــول الديمقراعــم فــم العــراق لــم يــأم 
ــم  ــة ه ــه أرادة خارجي ــريا فرضت ــوال قم ــل كان تح ــة ب ــأرادة ذاتي ب
ارادة الواليــام المتحــدة االميركية..ومــن الطبيعــم أن تعمــل تلــك 
ــذا  ــذا التحــول وه ــزة ألنجــاز ه ــب الجاه ــق القوال ــى تطبي االرادة عل
واحــد مــن االســباب التــم جعلــت الديمقراعيــة فــم العــراق عصيــة 

ــق. ــى التطبي عل

ــة معهــم  أن عــددا مــن المفكريــن االســالميين الذيــن نتفــق بالرؤي
ــم  ــالم ف ــن االس ــة وبي ــن الديمقراعي ــتركة بي ــمام مش ــدون س يج
ــد  ــم القواع ــالف ف ــون االخت ــد يك ــم ق ــم التطبيق..نع ــر وف الفك
واالصــول الفكريــة لهــذه المــمام ولكــن هــذا اليلغــم وجــود 

ــال. ــتراك أص االش

أمــا علــى صعيــد وجــود هــذه المــمام بيــن النمــوذج الديمقراعــم 
ــه أن  ــك في ــا الش ــراق فمم ــن الع ــم وبي ــن دول العال ــدد م ــم ع ف
التجربــة الديمقراعيــة فــم العــراق تحتفــظ بمشــتركاتها مــع التجارب 
االخــرى، ربمــا الضبابيــة التــم تكتنــس المشــهد العراقــم قــد 
ــكان  ــا، فباالم ــم تلغه ــا ل ــتركام لكنه ــك المش ــورة تل ــت ص شوش
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تمييــز عــدد مــن المــمام المشــتركة كالتعدديــة، حكــم االكثريــة، 
ــا. ــام وغيره االنتخاب

  االكثرية / المعارضة توأمان يشكالن جوهر العملية الديمقراطية.. 	

- ومــن المشــتركام التــم تضببــت صورتهــا هــم االدوار المهمة التم 
تؤديهــا كل مــن المــواالة والمعارضــة فــم العمليــة المياســية وتأثيــر 
ــة  ــام المقدم ــم وممــتوى الخدم ــى االداء الحكوم ــك االدوار عل تل
للمواعــن وتوظيــس التنافــس المياســم بيــن الفريقيــن بشــكل بنــاء 

لصالــح العمليــة المياســية والديمقراعيــة فــم البلــد.

أن قضيــة الحكومــة والمعارضــة تقــع فــم جنبتيــن اساســيتين 
االولــى هــم أيمــان النخــب المياســية بحتميــة االصطفــاف لتمــهيل 
أنجــاز االســتحقاقام األنتخابيــة والمياســية، والثانيــة هــم ممــتوى 
الوعــم العــام الــذي يفهــم هــذا حقيقــة االصطفــاف ويتعاعــى معــه.

ــة  ــح الحزبي ــة المصال ــاز لجه ــزال االنحي ــى الي ــة االول ــم الجنب فف
ــت  ــاف مادام ــرار االصطف ــم ق ــم ف ــو الحاك ــة ه ــخصية والفئوي والش
ــق  ــى تحقي ــدرة عل ــق الق ــدة مصادي ــن ع ــن بي ــم م ــة تعن الحكوم
الــذام واســتحصال المنافــع الذاتيــة وتحصيــل المكاســب الحزبيــة 
والفئويــة ومادامــت المعارضــة تعنــم الوقــوف فــم الجانــب االضعــس 
مــن النظــام المياســم مــع أنكشــاف الظهــر وانعــدام الفرصــة للحيــاة 
خــالل الــدورة االنتخابيــة ومــادام بأمــكان الحكومــة توظيــس الجنبــة 
ــى أنهــا جمهــرة المشاكمــين الذيــن  ــر المعارضــة عل ــة لتصوي الثاني
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يدأبــون علــى االعتــراض على مشــاريع القوانيــن فــم البرلمانويعرقلون 
ســعم الحكومــة فــم ترفيــه النــاس واالرتقــاء بشــأنهم وشــتى التهــم 

التــم تشــوه صــورة المعارضــة ورموزهــا ألهــداف أنتخابيــة.

مــا يحصــل فــم العــراق هــو أقتبــاس مــن هــذا المشــهد المــوداوي 
ــل أن  ــن قب ــن الزم ــود م ــا لعق ــال حثيث ــوع عم ــاج الموض ــد يحت وق
ــة المياســية فــم العــراق فــرق عمــل بأســم الحكومــة  تنتــج العملي

ــية. ــة المياس ــة العملي ــادالن االدوار لخدم ــة تتب والمعارض

ــي  	 ــة تعن ــم الديمقراطي ــي النظ ــية ف ــاة السياس ــلطة والحي ــترة الس  دس
تنظيــم التعايــش والتــوازن بيــن الســلطة والحريــة فــي اطــار الدولــة...

- ولالســباب التــم تقدمــت فــأن التحــول الديمقراعــم فــم العــراق 
يحتــاج الــى اساســين متينيــن يبتنــى عليهمــا االول هــو ماســبق أن 
ــذي يحتكــم  ــد ال ــو العق ــم ه ــة والثان ــى التحتي ــوان البن ــاه بعن ذكرن
اليــه للفصــل فــم المنازعــام، وتحديــد الصالحيــام وضمــان 
ــم  ــل القواعــد الت ــذي يمث ــن المــلطام وهــو الدســتور ال الفصــل بي
اقرتهــا النخــب المياســية الممثلــة للشــعب مشــفوعة بــأرادة االمــة 

ــت لصالحــه. ــم صوت الت

بــل  الدســتور  محتــوى  ليــس  الدســتورية  الحيــاة  فــم  والمهــم 
ــبء  ــأن الع ــذا ف ــوده ل ــزام ببن ــا لاللت ــب تقديمه ــام الواج الضمان
ــتور  ــة الدس ــم رعاي ــة ف ــق االم ــى عات ــع عل ــادي يق ــر باعتق االكب
ــط  ــرأي والضغ ــام ال ــكيل جماع ــر تش ــاك عب ــن االنته ــه م وصيانت
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ــم واالحــزاب وســائر  فضــال عــن عمــل منظمــام المجتمــع المدن
ــى انتهــاك  ــد التقتصــر الخطــورة عل مؤسمــام النظــام المياســم وق
الدســتور بــل تتعــدى ذلــك الــى تعطيلــه وتجريــد الحيــاة المياســية 

ــا. ــن ضوابطه م

 النظــم الديمقراطيــة تؤمــن بفضيلــة الحــوار وتعتبــره اليــة مهمــة لتطوير  	
ــي  ــية ف ــب السياس ــن النخ ــوارات بي ــية..االترى ان الح ــاة السياس الحي

العــراق اصبحــت مجــاال لترديــد الحجــج وتبــادل االتهامــات؟

- أن المــاحة المياســية العراقيــة تمــور بالنشــاط حتــى فــم فتــرام 
المــبام المياســم ألن التنافــس المياســم مــازال على أشــده، ويعد 
الحــوار الوســيلة الوحيــدة المصــرح بهــا لتحقيــق االهــداف المياســية 
والالفــت فــم مزيــة الحــوار أنــه غالبــا مــا يوصــل المتحاوريــن الــى 
ــيلة  ــية وس ــراف المياس ــدم االع ــال تع ــاء ف ــطى لاللتق ــق وس مناع
تحقــق لهــا تمــويام مريحــة أو مرضيــة خصوصــا أذا ترســخت فــم 
االذهــان القناعــة بــأن االنتخابــام هــم اســتحقاق دوري وأن االوان 

لــن يفــوم ابــدا لتحقيــق الغايــام.

ــم هــذا  ــا ف ــم قدمناه ــل واالســتنتاجام الت ــم ضــوء كل التفاصي ف
ــم  ــر واضحــة المعال ــزال غي ــه مات ــط الحــوار واليات ــأن ضواب ــن ف المت
ــه  ــدرب علي ــزم الت ــا يل ــد فن ــه يع ــد ذات ــوار بح ــا أن الح ــا كم لدين
وممارســته عويــال كــم يتــم اتقانــه ولهــذا نجــد الخــروج عــن 
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المــياق والنشــوز عــن النمــق العــام يــكاد يكــون الصفــة الغالبــة فــم 
المنتديــام الوعنيــة: علــى أن هــذا لــم يمنعنــا مــن تشــخيص نضــج 
واضــح فــم هــذا المجــال عنــد التحالــس الكردســتانم علــى ســبيل 
المثــال فقــد انجــز الكثيــر مــن اهدافــه بحمــن اســتخدام فــن الحــوار 
وهــذا بحــد ذاتــه يعــد مكمــبا وعنيــا وانجــازا للعمليــة المياســية.

ــات  	 ــع أللي ــة يخض ــم الديمقراطي ــي النظ ــي ف ــرار السياس ــع الق  صن
ــة القــرار السياســي فــي  وضوابــط ديمقراطية..ماســبب عــدم ديمقراطي

ــى االن؟ ــراق ال الع

- القــرار هــو خالصــة الحــوار واالستشــارة وينتــج عبــر اليــام معروفــة 
ــية  ــزاب المياس ــب االح ــن واج ــا؛ وم ــت وغيره ــة كالتصوي ومجرب
)المعنيــة أكثــر مــن غيرهــا بالقــرارام األكثــر أهميــة( تربيــة أعضائها 
ــدا  ــرار تمهي ــع الق ــام صن ــط والي ــزام بضواب ــى االلت ــبيها عل ومنتم
لتجنيدهــم فــم مؤسمــام الدولــة وتهيأتهــم ألتخــاذ القــرارام 
المصيريــة فــم تلــك المؤسمــام، أن غيــاب الجانــب التربــوي 
والتمــاهل فــم مهمــة التدريــب وتطويــر الكفــاءام والقابليــام 
الحزبيــة يــؤدي الــى وصــول الشــخصيام غيــر المؤهلــة الــى مواقــع 
الممــؤولية، هــذا يمــري علــى جميــع مفاصــل الدولــة دون اســتثناء 

ــط. ــة فق ــام التنفيذي ــص بالمؤسم ــان واليخت ــا البرلم خصوص

وتقــع علــى الحكومــة والبرلمــان ممــؤولية االهتمــام بتطويــر كفــاءام 
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ــك  ــل تل ــم عم ــم تنظ ــن الت ــن القواني ــر س ــية عب ــب المياس النخ
االحــزاب واســتحقاقاتها ألنهــا بالمحصلــة ســتكون مــن مــوارد 

ــا. ــة وأدواته الدول
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د. نعمه العبادي
مدير المركز العراقم للبحوث والدراسام

 هنــاك ســمات مشــتركة لجميــع أنظمــة الحكــم الديمقراطــي.. هــل  	
تــرى وجــود لهــذه الســمات فــي النظــام الديمقراطــي العراقــي؟

ــة سياســية  ــل عملي ــى تفعي ــؤدي أتباعــه إل ــة منهــج ي - الديمقراعي
وإرســاء أســس نظــام حكــم، وليمــت عقيــدة جامــدة تنافــس غيرهــا 
ــر مضمــون الممارســة  ــا يتأث ــا، إنم ــام وتنفيه ــد والنظري ــن العقائ م
ــم  ــا ف ــام وثوابته ــة للمجتمع ــالم العقائدي ــة بالتفضي الديمقراعي
إعــار المحافظــة عليهــا، باعتبارهــا منهجــًا إلدارة أوجــه االختــالف 
وآليــام  ومؤسمــام  مبــادئ  وفــق  ســلميًا  المصالــح  وتعــارض 
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وضمانــام ال تقــوم لنظــام الحكــم الديمقراعــم قائمــة مــا لــم يتــم 
ــا. ــالزم منه ــى ال العمــل بالحــد األدن

إذن الحــد األدنــى المشــترك بيــن األنظمــة الديمقراعيــة وجــود 
ــح  ــارض المصال ــالف وتع ــام إلدارة االخت ــادئ ومؤسمــام وآلي مب
ــق  ــادئ ح ــم المب ــان، وأه ــام، البرلم ــذه المؤسم ــرز ه ــلميًا وأب س
الجميــع فــم المشــاركة، فــإذا أمعنــا النظــر فــم النظــام الديمقراعــم 
العراقــم الجديــد، )ولنتجــاوز جــدل صــدق التمــمية عليــه بالنظــام 
الديمقراعــم مــن عدمهــا(، نجــده يحتــوي علــى إعــار الحكــم 
الديمقراعــم )المؤسمــام والقوانيــن(، لكنــه يفتقــد إلــى المحتــوى 
ــذي ينبغــم أن يمــأل هــذا اإلعــار، فيوجــد برلمــان  الديمقراعــم ال
ــة  ــالف وآلي ــة االخت ــة وثقاف ــد البرلماني ــخ التقالي ــم تترس ــن ل ولك
ــة  ــرة المعارض ــور فك ــم تتبل ــد اآلن ل ــح. لح ــع المصال ــم تداف تنظي
ــم  ــذا ل ــتورية، وهك ــة الدس ــون والحماي ــار القان ــم إع ــة ف اإليجابي
ــم وإدارة  ــة للحك ــى ثقاف ــول إل ــة وتتح ــادئ الديمقراعي ــخ مب تترس

ــلطة. الم

ــورام، وكل  ــن التط ــل م ــة بمراح ــر كل تجرب ــم أن تم ــن الطبيع م
ــى النضــوج،  ــام قطعــت أشــواعا مــن أجــل وصولهــا إل الديمقراعي
ــراق،  ــم الع ــة، وف ــة وتراكمي ــة خطي ــون الحرك ــم أن تك ــن المه لك
تظهــر حركــة التطــور الديمقراعــم كمــيحة وأحيانــًا مشــلولة، لكــن 
األمــل يبقــى معقــودا علــى األخيــار مــن أبنــاء الوعــن والصالــح مــن 

ــادئ. ــكار والمب األف
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ــم  	 ــي القي ــوع ف ــى ضــرورة التن ــة السياســية إل ــة التعددي  تذهــب نظري
والممارســات والمؤسســات فــي الدولــة والمجتمــع.. مــا هــو رأيــك فــي 

مفهــوم التعدديــة فــي العــراق؟

ــرأي  ــن ال ــر ع ــق التعبي ــى ح ــة إل ــوم التعددي ــر مفه ــع جوه - يرج
بالوســائل القانونيــة، حيــث يحــق لألفــراد تأســيس الجمعيــام 
واألحــزاب والتجمعــام علــى وفــق ضوابــط وشــروط تحددهــا 
ــال  ــكار المج ــر احت ــن إرادة كم ــم ع ــر ضمان ــو تعبي ــن، وه القواني
المياســم مــن قبــل فريــق دون آخــر، وتحويــل المياســة إلــى شــأن 
ــم  ــة ف ــام، إذ ال ديمقراعي ــق ع ــى ح ــم إل ــل المياس ــام، والعم ع
ــم  ــدد األحــزاب، ألن ف ــه بتع ــاة المياســية في ــل الحي ــد ال تحف بل
ــرعية  ــرار بش ــه إق ــدد اآلراء، وفي ــوحًا لتع ــااًل مفم ــدد مج ــذا التع ه
التنــوع واالتجاهــام، وإثــراء للنقــاش بيــن المذاهــب، وتمــليم بحــق 
ــد. ــة الفكــر والجــدل المفي ــرام لحري ــرة، واحت ــم المغاي اإلنمــان ف

ــة  ــا فاعل ــان لجعله ــرعان ضروري ــراق ش ــم الع ــة ف ــض التعددي ينق
ــرة،  ــة المزده ــم تأســيس الحكــم الرشــيد والدول ــم ف ــم إيجاب وداع
األول القوانيــن التــم تنظــم مجــال التعــدد وتديــر عمليــة االختــالف 
ــا دون أن  ــى وفقه ــم، عل ــم واالجتماع ــري والدين ــم والفك المياس
ــة  ــم ثقاف ــرة، والثان ــة أو مهات ــة مغالب ــى أو عملي ــى فوض ــول إل تتح
احتــرام اآلخــر واإلقــرار الطوعــم بوجــوده وحقه فــم العمــل والتعبير. 
فالشــك أن تركــة االســتبداد والقهــر وشــيوع اللــون الواحــد وتمــلط 
األقليــة علــى األكثريــة أضــر بقــوة فــم توافــر الشــرعين محــل 
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ــواه أو  ــم األف ــع أو تكمي ــة القم ــن عملي ــوف م ــا أن الخ ــر، كم الذك
رغبــة القــوى المياســية ببقــاء فضــاء التعــدد مفتوحــًا بهــذا الشــكل 
غيــر المنتظــم أثــر تأثيــره البالــغ خصوصــًا فــم تأخــر قانــون األحــزاب 

ــم. ــدد الفكــري والمذهب ــم التع وتنظي

ــد أن يأخــذ المفكــرون والمثقفــون دورهــم الطليعــم فــم تنظيــم  الب
ــة  ــض ذاتي ــة تقوي ــن عملي ــراق م ــم الع ــدد ف ــة التع ــل بوصل وتعدي
ــكار  ــم األف ــل ف ــر نبي ــراع غي ــن ص ــم، وم ــاء تضامن ــة بن ــى حال إل
والوســائل إلــى نقــاش فكــري وسياســم ثــري يقــوم علــى تخصيــب 
ــرة الفهــم ويمــاهم فــم انتخــاب  اآلراء وينضــج البرامــج ويوســع دائ

ــاء. ــح واألجــدر بالبق األصل

ــي  	 ــة تعن ــم الديمقراطي ــي النظ ــية ف ــاة السياس ــلطة والحي ــترة الس  دس
ــة. ــار الدول ــي إط ــة ف ــن الســلطة والحري ــوازن بي ــش والت ــم التعاي تنظي

ــاة  ــلطة والحي ــون الم ــم أن تك ــترة( يعن ــوم )الدس ــد أن مفه - أعتق
المياســية وكل نشــاعام الدولــة محكومــة بدســتور ينظمهــا ويحــدد 
ــواء  ــام، س ــوق والواجب ــار الحق ــم إع ــا ف ــة له ــام الدقيق التوصيف
كان هــذا الدســتور مكتوبــًا أو متبانــى عليــه شــفاهيًا، فالمهــم كونــه 

ــا. ــى رضاه ــز عل ــة وحائ ــن إرادة األم ــق م منطل

لقــد أنجــز العراقيــون دســتورهم فــم فتــرة صعبــة ومعقــدة، ممــا فتــح 
المجــال للكثيــر مــن التمــاؤالم واالعتراضــام التــم توجــه النقــد 
ــاة  ــش والحي ــة للتعاي ــرص عادل ــر ف ــم توفي ــتور ف ــدرة الدس ــول ق ح
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الكريمــة بيــن جميــع الشــعب العراقــم، وكذلــك فــم رســم منهــج 
واضــح لممارســة المــلطة وحدودهــا وإيجــاد التــوازن بيــن مراكزهــا، 
وكلمــا انتكمــت الظــروف أو توقفنــا عنــد عقــدة فــم الممــيرة 
ــرم  ــادام، وظه ــذه االنتق ــًا ه ــطح قوي ــى الم ــرزم إل ــية، ب المياس
علــى أثرهــا المقترحــام، فمــرة يّدعــى أن النظــام الرئاســم هــو 
األصلــح إلدارة المــلطة فــم العــراق، وأخــرى يتــم التوجــه إلــى إعادة 
النظــر فــم منصــب رئاســة الــوزراء وصالحياتــه، وآليــة المشــاركة فم 
القــرار، وفــم اتجــاه آخــر يجــري الحديــث عــن نمــاذج جديــدة مــن 
المؤسمــام لضمــان التــوازن وإدارة المــلطة، ويجــري نفــس الــكالم 
بخصــوص المــواد المتعلقــة بضبــط حركــة التعايــش المــلمم، كمــا 
هــو األمــر فــم )المناعــق المتنــازع عليهــا( وإشــكالية المــادة )140( 

مــن الدســتور.

إن هــذه المالحظــام تعنــم أن عمليــة دســترة المــلطة والحيــاة 
التحمــين  مــن  إلــى خطــوام  تحتــاج  العــراق  فــم  المياســية 
والتعديــل والتكامــل، ألنهــا مازالــت قاصــرة عــن ضبــط إيقــاع 
ــادئ  ــع مب ــة م ــا متوافق ــذي يجعله ــكل ال ــتها بالش ــلطة ومأسم الم
الحكــم الديمقراعــم، كمــا أنهــا لــم تمــتطع خلــق فــرص التعايــش 

المــلمم المطلــوب.

 الديمقراطيــة هــي ليســت نظــام حكــم فقــط وإنمــا طريقــة حيــاة.. مــا  	
مــدى تطبيقهــا فــي الحيــاة اليوميــة السياســية العراقيــة؟
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ــه  ــم تجربت ــراق ف ــؤال األول، أن الع ــواب الم ــم ج ــرنا ف ــا أش كم
الجديــدة اســتطاع أن يبنــم الحد الــالزم من مؤسمــام الديمقراعية، 
ويشــرع مــن القوانيــن مــا يمــد الضــرورة لذلــك، لكنهــا بقيــت إعــارًا 

أجوفــًا مــن دون محتــوى الديمقراعيــة.

البــد أن نقطــع أشــواعا فــم ممــيرة فهــم ثقافــة الديمقراعيــة، 
ــة  ــة جماعي ــى رؤي ــول إل ــم تتح ــا، لك ــق به ــاد والتصدي ــم االعتق ث
تنعكــس فــم المــلوك العــام: فكفالــة الحريــام والحقــوق ال يكــون 
ــزام القانونــم ومنظومــة الثــواب والعقــاب، ولكــن بدافــع  بدافــع اإلل
ــذا  ــام، وهك ــوق والحري ــذه الحق ــق به ــان والتصدي ــة واإليم القناع
ــاة المياســية. فــم ممــألة التعدديــة، والمشــاركة العامــة فــم الحي

األحــزاب المياســية العراقيــة، والنخــب ومدخــالم التربيــة والتعليم 
ــة  ــق بالديمقراعي ــا يتعل ــر فيم ــا الكثي ــن، ينقصه ــة للعراقيي والثقاف
كثقافــة وأســلوب للحيــاة والعيــش، ولعلهــا تطبــق بشــكل انتقائــم 
فــم أكثــر مــن مــكان فــم العــراق، كمــا أنهــا تمــتغل أحيانــًا 

ــام. ــح الع ــن أجــل الصال ــس م ــة ولي ــح الفردي للمصال

 النظــم الديمقراطيــة تؤمــن بفضيلــة الحــوار وتعتبــره آليــة مهمــة لتطوير  	
الحيــاة السياســية.. أال تــرى أن الحــوارات بيــن النخــب السياســية فــي 

العــراق أصبحــت مجــااًل لترديــد الحجــج وتبــادل االتهامــات؟؟

- منــذ زمــن بعيــد فــرق الحكمــاء بيــن الفلمــفة التــم تعنــم 
ــام  ــن مقدم ــج م ــق النتائ ــم تلفي ــم تعن ــطة الت ــة والمفم الحكم
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خاعئــة، كمــا أنهــم فرقــوا بيــن الجــدل والمــراء والحــوار على أســاس 
مبــادئ وأســس. لذلــك عندمــا تؤمــن الديمقراعيــام بالحــوار ألنهــا 
ــق  ــتركام والمناع ــى المش ــول إل ــد للوص ــبيل الوحي ــه الم ــرى في ت
ــع فيــه،  ــرام الجمي الوســطى والتمــويام مــع ضمــان المــلمية واحت
ــة القــوي  ــر إلمــالء الشــروط بحمــب معادل ــى منب ــا إذا تحــول إل أم
والضعيــس، أو المهاتــرة ومبادلــة الشــتائم، أو الحذلقــة فــم صياغــة 
ــة  ــدم للديمقراعي ــول ه ــح مع ــه يصب ــن وســوق الحجــج، فإن البراهي

ــام. ــد االجتماعــم الع ويضــر بالعق

ــا  ــوارام فيم ــوم بح ــة تق ــة المختلف ــوى العراقي ــول أن الق ــرر الق يتك
بينهــا فــم إعــار تنظيــم العالقــام وصــراع المصالــح، لكــن المتتبــع 
ــط  ــدة لشــروط وضواب ــذه الحــوارام فاق ــب ه ــدرك أن أغل ــب ي القري
الحــوار المثمــر، فأمــا أن تــدور فــم حلقــة مفرغــة دون أن تكــون لهــا 
بوصلــة توجههــا، أو ان تقــوم علــى أســاس المغالبــة والقهــر وتتحــول 
إلــى منضــدة فــرض للشــروط والخيــارام، أو نــاد للترفيــه والتنــدر أو 
حلبــة للشــتائم وتبــادل االتهامــام، وهــذا ممــا يؤســس لــه، لذلــك 
ــا  ــج م ــن النتائ ــظ م ــوارام دون أن نلح ــرام الح ــًا بعش ــمع يومي نم

يــوازي هــذه الحــوارام عــددًا وحجمــًا.

اعتقــد أن مزيــدًا مــن التدريــب والبنــاء الممنهــج لقياداتنــا فــم كل 
ــادئ إدارة  ــام ومب ــى أخالقي ــة، والتشــديد عل ــن جه المجــاالم م
األزمــام والحصــول علــى المطالــب والمكاســب فــم الوعــن الواحــد 
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ــق األنجــح لنضــوج  ــن الشــركاء، مــن جهــة أخــرى، همــا الطري بي
ــة. ــة نتائجهــا اإليجابي ــا وكفال حواراتن

 األكثرية/ المعارضة توأمان يشكالن جوهر العملية الديمقراطية. 	

- منــذ القــدم حاولــت النظريــام التــم تعمــل علــى تطويــر األنظمــة 
المياســية توســيع دائــرة المشــاركة فــم الحيــاة المياســية إلــى اكبــر 
ــام  ــة االنتخاب ــورم عملي ــاس تط ــذا األس ــى ه ــن، وعل ــدر ممك ق

ومؤسمــام المــلطة والحيــاة المياســية عمومــًا.

علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الصــورة المثلــى كانــت فــم تمكيــن 
األغلبيــة مــن الحكــم وإدارة شــؤون الجميــع علــى أن يمــمح لألقليــة 
بالمعارضــة البنــاءة فــم إعــار القانــون والضمانــام الدســتورية، 
وصــارم المعارضــة شــرعًا ضروريــًا العتــدال المــلطة وانضبــاط 
ــزام بالدســتور،  ــرام الحقــوق والواجبــام وااللت بوصلتهــا باتجــاه احت
وتحقيــق البرنامــج الــذي تقدمــت بــه كمشــروع إلدارة الدولــة علــى 

أكمــل وجــه.

فــم العالــم الناضــج ديمقراعيــًا، يشــهد تبــادل متنــاوب بيــن المــلطة 
ــم  ــة، وف ــام والظــروف المختلف ــى أســاس االنتخاب والمعارضــة عل

كل األحــوال تبقــى العالقــة عالقــة تكامــل وتبــادل أدوار.

عنــد النظــر إلــى الواقــع العراقــم، فــإن التجربــة المحكومــة بهاجــس 
اإلقصــاء والتهميــش علــى مــر العقــود المــابقة علــى عمليــة التغييــر، 
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ــة  ــح األكثري ــث يصب ــع، بحي ــاركة للجمي ــرح المش ــورة أن تط مجب
ــان  ــم المــلطة، ومــع أن هــذا يحقــق االعمئن ــة مشــاركين ف واألقلي
ويزيــد مــن الوئــام ويجعــل الجميــع أمــام الممــؤولية تجــاه الشــعب، 
ــض  ــا بع ــة، وأم ــة اإليجابي ــاز المعارض ــة وامتي ــا فضيل ــه يفقدن لكن
ممــا يمــمم نفمــه معارضــة فــم الفتــرة المــابقة )وأقصــد مــن هــم 
ضمــن العمليــة المياســية(، فلألســس ال ينطبــق علــى أكثرهــم هــذا 
ــون  ــة ويواجه ــام والتجرب ــل النظ ــون أص ــم يعارض ــس، ألنه التوصي

العمليــة المياســية وهــذه معارضــة هدامــة وليمــت بنــاءة.

ــى معارضــة  ــم عل ــوي البرلمــان العراق مكــررًا نؤكــد ضــرورة أن يحت
ــزم. ــزن والملت ــا المت ــاط المــلطة وأدائه ــة تضمــن انضب إيجابي

ــات  	 ــع آللي ــة يخض ــم الديمقراطي ــي النظ ــي ف ــرار السياس ــع الق  صن
ــي  ــرار السياس ــة الق ــدم ديمقراطي ــبب ع ــا س ــة.. م ــط ديمقراطي وضواب

ــى اآلن؟ ــراق إل ــي الع ف

- الفضيلــة األهــم فــم النظــام الديمقراعــم هــم إشــراك الجميــع فــم 
ــكل بأنهــم يشــاركون بشــكل مباشــر  ــاة المياســية، وإشــعار ال الحي
ــر مباشــر فــم صناعــة واقعهــم والتخطيــط لممــتقبلهم، هــذه  أو غي
النتيجــة يكفــل تحققهــا المؤسمــام القائمــة على أســاس ديمقراعم 
ــام الدســتورية،  ــوق والواجب ــة الحق ــى أســاس منظوم ومصممــة عل
كمــا أن األفــراد فــم تلــك المؤسمــام يؤمنــون بالمشــاركة ويلتزمــون 

بهــا.
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فيمــا يتعلــق بالعــراق، فــإن هنــاك إشــكالية فــم منظومــة صنــع القرار 
مــن جهــة تصميمهــا بالكيفيــة التــم نضمــن بهــا تحقــق الشــراكة، 
بحيــث تتجــه هــذه المنظومــة إلــى فرديــة القــرار التــم تمثــل مظهــرًا 
ــرد  ــة والتف ــع بالرمزي ــا أن الول ــة، كم ــس الديمقراعي ــة ولي للدكتاتوري
ونظــرة االســتعالء وهاجــس الشــك مــن اآلخــر كلهــا أســباب تعيــق 
ديمقراعيــة القــرار فــم العــراق، وتصبــح فــم ظلهــا عمليــة الشــراكة 
مــن بــاب إســقاط الفــرض أو لمجــرد ســد األفــواه، وأحيانــًا للتمويــه 

والتغطيــة.

قبــل الحديــث عــن قــرار ديمقراعــم، البــد أن نتحــدث عــن صنــاع 
قــرار ديمقراعييــن، يؤمنــون بحــق الجميع فم المشــاركة بممــتقبلهم 
ويمــاهمون بقــوة فــم توســيع فــرص الشــراكة، ويتكافلون مــع أقرانهم 
فــم عمليــة صنــع القــرار، وإذا لــم نتجــاوز هــذا االســتحقاق يصبــح 

مــن العبــث الحديــث عــن قــرار ديمقراعــم فــم العــراق.

أرجــو أن تكــون أجوبتــم عامــل دعــم لبنــاء الديمقراعيــة الحقيقيــة 
ــن  ــع م ــر أن توس ــوار الفك ــة ح ــد مجل ــى ي ــد عل ــراق، وأش ــم الع ف
بحثهــا فــم هــذه الموضوعــام الهامــة، ألن المعرفــة هــم المدخــل 

ــار. ــة واالزده ــاء والتنمي ــح واألوحــد للبن الصحي



سلملة الملس

- 57 -

د. سليم عبد اهلل الجبوري
عضو مجلس النواب المابق

 هنــاك ســمات مشــتركة لجميــع أنظمــة الحكــم الديمقراطــي.. هــل  	
تــرون وجــودا لهــذه الســمات فــي النظــام الديمقراطــي العراقــي؟

- النظــام الديمقراعــم فــم العــراق ممــتحدث وان كانــت األســس 
التــم وضعــت فــم الدســتور تشــير إلــى الرغبــة فــم البنــاء الصحيــح 
ــن  ــر ع ــض النظ ــام بغ ــذا النظ ــس ه ــوام تكتن ــت الهف ــن ال زل لك
حقيقــة ممارســة تلــك المؤسمــام ألدوارهــا لكــن ابــرز معالــم 
النظــام الديمقراعــم الزالــت مهــددة وفــم مقدمتهــا التداول المــلمم 

للمــلطة.
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ــم  	 ــي القي ــوع ف ــى ضــرورة التن ــة السياســية إل ــة التعددي  تذهــب نظري
والممارســات والمؤسســات فــي الدولــة والمجتمــع.. مــا هــو رأيــك فــي 

مفهــوم التعدديــة فــي العــراق؟

الديمقراعــم  النظــام  إلرســاء  الزم  أمــر  المياســية  التعدديــة   -
ــس  ــا التناف ــى أســس صحيحــة منطلقه ــى عل ــم ان تبن ولكــن ينبغ
الفكــري القائــم علــى المشــروع المياســم وليــس االنتمــاء والخلفيــة 
االجتماعيــة.. مــن المهــم جــدا أن تشــعر جميــع مكونــام المجتمع 
العراقــم أنهــا مشــاركة فــم صنــع ممــتقبل العــراق ولكــن ال يكــون 
ذلــك علــى حمــاب االســتحقاقام الدســتورية المشــكلة الحقيقيــة 
فــم العــراق هــو غيــاب وحــدة المفاهيــم حتــى تتــم ترجمتهــا بشــكل 

متفــق عليــه.

ــي  	 ــة تعن ــم الديمقراطي ــي النظ ــية ف ــاة السياس ــلطة والحي ــترة الس  دس
تنظيــم التعايــش والتــوازن بيــن الســلطة والحريــة فــي إطــار الدولــة هــل 

ــك؟ ــي ذل ــد ف ــي الجدي ــح النظــام العراق افل

- الــى حــد االن لــم نتخلــص مــن رواســب الماضــم فــم التعامــل 
ــى  ــى عل ــاوزة حت ــة متج ــون الحري ــارة تك ــة فت ــلطة والحري ــع الم م

ــا.. ــا لوأده ــلطة ادواته ــتخدم الم ــا تم ــة واحيان الخصوصي

عــدم التــوازن صفــة غالبــة والشــعور ان المــلطة ميــزة وليمــت 
ــر  ــدع مــن يصــل اليهــا يمــتخدم كل االدوام حتــى غي ممــؤولية ت

ــا. ــك به ــروعة للتمم المش
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 الديمقراطيــة هــي ليســت نظــام حكــم فقــط وإنمــا طريقــة حيــاة.. مــا  	
مــدى تطبيقهــا فــي الحيــاة اليوميــة السياســية العراقيــة؟

- نحــن نمــتخدم ادوام الديمقراعيــة ولــم نصــل الــى تفعيــل 
الديمقراعيــة ذاتهــا لعــل ذلــك يرجــع الــى حداثــة الممارســة 
ــل  ــم يكتم ــة ل ــول الديمقراعي ــم بمدل ــعر ان الوع ــة واش الديمقراعي

ــل ــت عوي ــى وق ــاج ال ويحت

 النظــم الديمقراطيــة تؤمــن بفضيلــة الحــوار وتعتبــره آليــة مهمــة لتطوير  	
الحيــاة السياســية.. أال تــرى أن الحــوارات بيــن النخــب السياســية فــي 

العــراق أصبحــت مجــاالً  لترديــد الحجــج وتبــادل االتهامــات؟؟

- فــم وقــت مــن األوقــام كانــت كذلــك لكــن تطــورم الحــوارام 
خصوصــا بعــد االنتخابــام األخيــرة وأصبحــت مجــااًل جيــدًا لطــرح 
ــب أن  ــى النخ ــوب عل ــن المطل ــاريع وم ــاء مش ــورام وبن رؤى وتص
تجعــل الحــوار االيجابــم ظاهــرة شــعبية دون اقتصارهــا علــى النحــب 

المياســية

 األكثرية/المعارضــة توأمــان يشــكالن جوهــر العمليــة الديمقراطيــة مــا  	
مــدى انطبــاق ذلــك علــى الواقــع العراقــي؟

بــارز وتجربــة  المعارضــة لحــد اآلن  الوعــم بجــدوى  - غيــاب 
يؤيــد  او  يتعامــل  ال  الجمهــور  أن  أثبتــت  المياســية  الممارســة 
ــه  ــم عيات ــالح ف ــل اإلص ــو كان يحم ــى ل ــارض حت ــروع المع المش
ــرار  ــع الق ــع صان ــة م ــزاج دور المعارض ــًا المت ــًا واضح ــرى أفق وال ن
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وانعــكاس ذلــك علــى الوضــع المياســم

ــات  	 ــع آللي ــة يخض ــم الديمقراطي ــي النظ ــي ف ــرار السياس ــع الق  صن
ــي  ــرار السياس ــة الق ــدم ديمقراطي ــبب ع ــا س ــة.. م ــط ديمقراطي وضواب

ــى اآلن؟ ــراق إل ــي الع ف

- المــبب هــو التفــرد بصنــع القــرار وعــدم اإليمــان بالشــراكة 
المياســية الحقيقيــة وعــدم وضــوح الصالحيــام بشــكل يقيــد 
صانــع القــرار وصوريــة المؤسمــام الدســتورية وعجــز البرلمــان عــن 
ــى المــلطة بمشــاركة  ــم وضعــس وعــم القابــض عل أداء دوره الرقاب

اآلخريــن.
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عن المعهد العراقي للحوار

المعهــد العراقــم للحــوار مؤسمــة فكريــة بحثيــة، تعنــى بالدراســام 
والتخطيــط المــتراتيجم، تأسمــت بعــد التغييــر فــم عــام 2003، لتقــوم 
بمهمــة صناعــة القــرارام وتحضيــر الخيــارام وبدائلهــا مــن خــالل 
الرصــد المكثــس لألحــداث وتطوراتهــا وعرضهــا علــى المختصيــن 
ومناقشــتها مــن خــالل نــدوام و ورش عمــل وعــاوالم بحــث ممــتمرة، 
للخــروج بحلــول متوقعــة لمــا يعتــرض العمليــة الديمقراعيــة الناشــئة مــن 

ــام. ــام و اعاق عقب
يتميــز المعهــد العراقــم للحــوار بقربــه مــن كل مفاصــل الدولــة؛ عبــر 
المشــرف العــام الشــيخ د. همــام حمــودي الــذي يعــد مــن صانعــم القــرار 
ــالد  ــادة الب ــر بق ــال مباش ــم اتص ــذي له ــه ال ــر اعضائ ــالد، وعب ــم الب ف

جميعــا وبمختلــس توجهاتهــم الفكريــة وااليديولوجيــة والمياســية.

مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــم للحــوار مجلــة )حــوار الفكــر( الفصليــة 
ــى  ــران 2021 ال ــة شــهر حزي ــد وصــل لغاي ــة اشــهر وق ــة كل ثالث الفكري
27 عــددًا، يحتــوي كل عــدد علــى ملــس الهــم مــا يشــغل ذوي الشــان 
والمختصيــن مــن امــور تقــع فــم عريــق او تعتــرض بنــاء الدولــة العراقيــة 

ــا: ــة، ومنه الحديث
االرهاب فم العراق.- 
أزمة المياه فم العراق.- 



- 62 -

معوقام التحول الديمقراعم فم العراق.- 
اعادة بناء الدولة.. صياغام الحل.- 
المرأة فم ظل الدستور العراقم الجديد.- 
مدخــل لتحمــين ممــتوى جــودم عمليــام نشــر التقنيــام - 

الزراعيــة.
االنتخابام النزيهة ودور االعالم فيها.- 
االنتخابام البرلمانية العراقية.- 
احداث الموصل.. تداعيام االزمة واثارها.- 
الحشد الشعبم.. مقاربام تاريخية وسياسية.- 
البرنامج الحكومم بين النظرية والتطبيق االداري.- 
الحرب على داعش.. العالم يمتنفر ضد االرهاب.- 
االقتصاد العراقم.. بين الريعية والتنوع.- 
خيارام ما بعد االنتصار.- 
التعليم ما بعد االنتصار.. صناعة انمان وبناء دولة.- 
دور العامــل الخارجــم فــم المتغيــرام المياســية الداخليــة - 

العراقيــة.

الموسم الثقافي السنوي
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يقيــم المعهــد العراقــم للحــوار موســمًا ثقافيــًا ســنويًا فــم شــهر 
رمضــان، يمــتمر لعــدة ايــام، يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــم 
ــم. ــم والدول ــم واالقليم ــأن العراق ــة بالش ــة المتعلق ــام الحي الموضوع

كان من ابرز موضوعاته:
رمضان االنتصار.. فرصة للحوار والتنمية- 
رؤى فم الشأن العراقم- 
معًا لبناء العراق، االنمان والمؤسمام.- 
شيعة العراق.. الى أين؟- 

ابرز نشاطات المعهد:

اقام المعهد ندوات وحلقات نقاشية تجاوزت ال8٠ برنامجًا الى حين 
صدور هذا الملخص التعريفي كان من ابرزها:

- نــدوة دور الدبلوماســية فــم عمليــة التنميــة الكوريــة الجنوبيــة 
ــم. ــغ كي ــان ميون ــداد هي ــم بغ ــم ف ــوري الجنوب ــفير الك )الم

- التطــورام المياســية وعالقــة الحكومــة االتحاديــة باالقليــم )نائــب 
ــاد  ــم لالتح ــب المياس ــو المكت ــبق، عض ــم االس ــوزراء العراق ــس ال رئي

الوعنــم الكردســتانم د. برهــم صالــح.
- برنامج حوار الشباب.

ــم  ــم ف ــفير البرازيل ــود )الم ــباب الصع ــة 00 اس ــة البرازيلي - التجرب
ــاس(. ــور النح ــداد ان بغ
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احمــد  د.  النيابيــة  الماليــة  اللجنــة  )رئيــس  باآلجــل  الدفــع   -
الجلبــم(.

ــد  ــم عب ــة المــابق د. عل ــر المالي ــة الحضــارة االســالمية )وزي - ازم
ــر عــالوي(. االمي

- وزارة التعليــم العالــم بيــن الواقــع والطمــوح ) وزيــر التعليــم العالــم 
االســتاذ علــم االديــب(.

- حلقــة نقاشــية ) رئيــس مركــز البحــوث والدراســام المــتراتيجية 
فــم عهــران د. حمــين اكبــري(.

- الهنــد 00 تعدديــة مفرعــة وعملقــة اقتصاديــة )المــفير الهنــدي فــم 
بغــداد ســوريش كية(.

- المياســة الماليــة واالقتصاديــة للموازنــة االتحاديــة )د. حيــدر 
ــوزراء(. ــس ال ــادي رئي العب

- ندوة )االمن فم العراق التحديام والمعالجام(.
ــام  ــدين - االلي ــبة الفاس ــاد ومحاس ــة الفم ــل مكافح ــة عم - ورش

والمعوقــام.
ــن  ــم الصي ــراق ف ــفير الع ــع س ــة م ــة الصيني ــول التجرب ــوار ح - ح

الدكتــور عبــد الكريــم هاشــم.
- العــراق والخيــارام الدوليــة لمواجهــة االرهــاب فــم مجلــس 

النــواب.
- حــوار حــول التجربــة الصربيــة مــع ســفير صربيــا فــم بغــداد 

بيتروفيتــش. راديمــاف 
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- حوار التردي المالم وانعكاساته على اداء الحكومة.
- حــوار حــول منطقــة الشــرق االوســط بعــد االتفــاق النــووي ونهايــة 
داعــش مــع الدكتــور كريــم باكــزاد رئيــس مركــز العالقــام الدوليــة 

ــس. ــم باري ــتراتيجية ف واالس
- ندوة )االمن فم العراق التحديام والمعالجام(.

- جلمــة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة البديلــة لدعــم الحشــد 
الشــعبم.

- نــدوة محــددام المياســية الخارجيــة... التعامــل مــع ازمــة قطــر 
نموذجــا مــع المــيد نــزار الخيــر اهلل وكيــل وزارة الخارجيــة.

نحاصــر  المواجهــة 00كيــس  واليــام  التوحــش  اعــالم  نــدوة   -
اعالميــًا. االرهــاب 

- ندوة الشباب وتحديث الخطاب الموجه اليهم.
ــة  ــية العراقي ــرام المياس ــم المتغي ــم ف ــل الخارج ــدوة دور العام - ن

ــة. ــة النيابي ــام الخارجي ــة العالق ــع لجن ــاون م بالتع

حوار بغداد

يعــد حــوار بغــداد عالمــة فارقــة فــم عمــل المعهــد العراقــم للحــوار 
وهــو تجمــع حــواري ســنوي ُيعقــد فــم العاصمــة العراقيــة بغــداد، 
ويمــتضيس عشــرام الممــؤولين المياســيين واالمنييــن ورجــال االعمال 
واالكاديمييــن مــن العــراق والمنطقــة والعالــم لتبــادل وجهــام النظــر ازاء 

التحديــام المختلفــة التــم نواجههــا معــًا.
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ــون  ــم 14-15 كان ــد ف ــذي عق ــر االول ال ــام المؤتم ــزم نقاش وترك
الثانــم 2017 حــول خيــارام مــا بعــد االنتصــار علــى داعــش فــم 
العــراق، وتأثيــر ذلــك سياســيًا واقتصاديــًا وامنيــًا وثقافيــًا وعلــى ممــتوى 
العالقــام الخارجيــة بيــن بلــدان المنطقــة التــم تشــهد موجــام عنــس 

ــابهة. مش
يعتبــر حــوار بغــداد ممــاحة حــوار حــرة بــدون شــروط وقيــود يلتقــم 
فيهــا نخبــة مــن المفكريــن وصنــاع الــرأي والقــرار لوضــع الحلــول 

ــة. ــام مختلف ــن تحدي ــا م ــه بلدانن ــا يواج ــم م ــبة اله المناس

اصدارات المعهد:
ــة 1955- ــة االمريكي ــوزارة الخارجي ــق المــرية ل ــم الوثائ - العــراق ف

.1957
- الدستور العراقم الدائم 00 ماله وما عليه.

- نحو نظرة قرآنية لقضايا المياسة والمجتمع.) 14 كراسًا(
- ماذا يحتاج العراق فم ضوء تجربة ثمان سنوام.

- إعادة بناء الدولة.. صياغام الحل ) جزءان(.
- معوقام التحول الديمقراعم فم العراق.

- الرؤى الممتقبلية لتحقيق االمن المائم العربم.
- افــكار ورؤى فــم قضايــا عراقيــة - محاضــرام المرحــوم د. احمــد 

الجلبــم.
- الثقافة المياسية.. منطلق المفهوم وازمة التأسيس.






