األسس الالزمة إلنجاح الديمقراطية في العراق بعد االنتخابات
م.م .فاطمة رضا
وحدة البحوث والدراسات السياسية

السياسة عمم وليست فقط ممارسات ومساومات وسعي إلى السمطة ,ونتمنى

أن ينيل من يغوص أو يعوم في بحرىا من معين المثل واألخالق كي تشع في سموكو

مع المواطنين ومع الميمات الصغار والجسام ،والسياسة أيضا احتدام واصطدام بين
الالعبين والمتنافسين ,ولكن يدل أيضا عمى عمو وغمبة الضرورات عمى االحكام

وأحيانا حتى عمى المحذورات .وستبقى تجربة العراق السياسية محدودة بمساحتيا
وأىدافيا بين سقف الدستور القائم عمى مبادئو ونصوصو واحكامو وبين أرضية الواقع

المسكونة بالمعطيات والممفات السياسية والمرسومة بطرقات ومطبات التوقع

والالمنطق شريطة غياب المفاجآت والخروقات إلرادة الشعب المتمثمة بدستوره
وأستحقاقات الديمقراطية "االنتخابات والتداول السممي لمسمطة" .ويعني عدم وجود

تعريف جامع مانع لمديمقراطية وبالضرورة وجود خصوصيات في تطور الديمقراطية

والتعبير عنيا كفمسفة لمحياة وتشكل لمحكم عبر العصور وباختالف المجتمعات

والبمدان .ويؤكد ىذه الحقيقة أيضا أن مفيوم الديمقراطية خضع لمتطور عبر التاريخ,
وحممت نماذج الديمقراطية بصمات تجارب المجتمعات البشرية .لكن عدم االتفاق

عمى تعريف موحد لمديمقراطية يكون صالحا لكل زمان ومكان ال ينفي أن الديمقراطية

ليا قوانين وقيم تتجمى في مبادئ ومؤسسات واليات وضمانات الدستور الديمقراطي,
كما أن لمديمقراطية قيم ال بد من مراعاتيا وىي الحرية والمساواة والعدل والتسامح،

فمن اجل أن يتحقق النظام الديمقراطي ال بد من وجود أسس ال يمكن أن يتحقق
النظام الديمقراطي في حالة غياب أي منيا وىي:

 -1وجود دستور ديمقراطي حيث إن الديمقراطية المعاصرة ممارسة مقيدة بوجود
دستور ديمقراطي يتم وضعو من قبل جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا عاما ح ار ليكون
معب ار عن مصالح الشعب.
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 -2ضمان حرية التعبير ,وتشمل حق األفراد والجماعات في التعبير عن آرائيم عمى
مقتضى الحرية المكفولة بضمانات قانونية ,وتقع ضمنيا حرية الصحافة ,وحرية

البحث العممي ,والحق في الرد ومناقشة السياسة الداخمية والخارجية عبر شتى وسائل
اإلعالم القائمة وعمى قدم المساواةـ وتشمل أيضا الحق في االختالف بما في ذلك
حقوق األقميات في حفظ شخصيتيا والتعبير عنيا.

 -3التعددية السياسية بشقييا (التعددية الحزبية وتعددية الرأي) بوصفيا التعبير المادي
المباشر عن حرية التعبير,شريطة أن تكون ىذه التعددية حقيقية وقادرة عمى ضمان
عدم احتكار الحق السياسي لفريق دون آخر وتقود إلى وجود أحزاب حقيقة قادرة عمى

تأطير المجتمع واستيعابو سياسيا.

 -4إقامة دولة المؤسسات التي يقوم كيانيا عمى مؤسسات سياسية ومدنية تعمو عمى
األفراد ميما كانت مراتبيم وانتماءاتيم العرقية والدينية والحزبية.

 -5النظام التمثيمي ,إذ ال معنى لمتعددية السياسية ما لم تقم عمى مبدأ التمثيل الذي

يحقق قيام السمطة الدستورية التشريعية بوصفيا من اركان الدولة الوطنية الحديثة ،وال

تعد االنتخابات لوحدىا كافية الرساء الحياة النيابية ما لم تتم إحاطتيا بالضمانات
الدستورية والقانونية الالزمة لتكون االنتخابات نزييو وشفافية.

 -6التعاقب عمى السمطة (تداول السمطة سمميا) عن طريق االنتخابات ,فمن ىو في

سدة الحكم اليوم يمكن ان يكون غدا خارجيا وفقا لما تفرزه األنتخابات من نتائج ،إذ
توفر فالديمقراطية آليات التداول السممي لمسمطة بال انقالبات او تصفيات.

إن األسس المذكورة آنفا تمثل الديمقراطية باعتبارىا وعاءا يمكن ان تمأله الشعوب

بما تراه مناسبا لقيميا الثقافية واالجتماعية ،وال بد ىنا من ذكر المقومات االجتماعية
او المرتكزات التي يستند الييا نظام الحكم الديمقراطي في أية بقعة من بقاع العالم

وىذه المرتكزات ىي:

-1اعتبار المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات.
-2االحتكام الى شرعية دستور ديمقراطي.

-3قيام مجتمع مدني ونمو رأي عام مستنير.
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-4تحول الديمقراطية الى قيمة اجتماعية عامة ومعيار أخالقي.
-5عدم الجمع بين السمطات الثالثة في يد شخص واحد اومؤسسة واحدة.
-6االقرار بأن الشعب مصدر السمطات.

فاذا ما اعتبرنا الديمقراطية نوعا من التنظيم المؤسسي لممجتمع السياسي

بيدف إدارة االنقسامات المختمفة في المجتمع بصورة سممية لتحقيق المصمحة العامة
وفقا لما تقرره االغمبية من اعضاء المجتمع السياسي ,فان ذلك يقودنا الى حساب

الجانب المؤسسي احد االبعاد الضرورية والميمة لتحقيق الديمقراطية .وعميو فان قيام

الديمقراطية يستمزم وجود نوعين من المؤسسات:

-1مؤسسات تتعمق باالنتخابات وتيدف إلى ضمان وضع ق اررات الحكومة وسياستيا
تحت سيطرة مسؤولين يتم انتخابيم من خالل اقتراع دوري نزيو ,ويكون من حق اي

مواطن الترشيح واالنتخاب.

-2مؤسسات تكفل الحريات العامة ،كحريات التعبير والنشر ,وحرية الحصول عمى
المعمومات وحرية التنظيم السياسي وتكوين االحزاب.

واألىم من ذلك كمو ,أن الديمقراطية كممارسة سياسية تقوم عمى المشاركة السياسية

الواسعة عبر قنوات المؤسسات السياسية ,وعمى أساس التنافس ,ومن ىذه الزاوية فإن

المشاركة السياسية لممواطنين ىي المظير الرئيس لمديمقراطية من حيث ىي التعبير

العممي عن الديمقراطية ,وبحسب ىذا التقدير يجري وصف النظام الديمقراطي بانو
النظام الذي يسمح بأوسع مشاركة من جانب المواطنين سواء بصورة مباشرة أو غير

مباشرة في التأثير في عممية صنع الق اررات السياسية واختيار القادة السياسيين .وعميو
فان تشكيل الحكومة تعبير عن قدرة من يفوز في االنتخابات عمى التفاوض وتشكيل

كتمة نيابية تمنحو الثقة المطموبة وىو ما يتوقف عمى خصائص وصفات تخصو

وكتمتو واخرى تخص منافسيو والواقع السياسي الذي يجمعيم او باالحرى يحكميم،

واألىم من ىذا ىو مبدأ التوازن في توزيع السمطات باعتباره ليس فقط ضرورة عراقية
بل اقميمية ودولية وىو توازن بين المكونات السياسية واالساسية واالجتماعية لمشعب
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العراقي دون اقصاء االقميات عن المشاركة النيابية وعن المشاركة في اتخاذ الق اررات
المصيرية .ان االحتكام الى التوازن وااللتزام بو يؤول الى مشاركة وليس محاصصة

الجميع في السمطة مادام اليدف والغاية ىما المصمحة الوطنية وليست الحزبية او
القومية او الطائفية .ونعتقد بأن كل قائمة او كتمة انتخابية فائزة وحاصمة عمى عدد
ميم من المقاعد النيابية تسعى لتحظى بمسؤولية تشكيل مجمس الوزراء وتحرص عمى

مشاركة جميع القوائم التي تمثل المكونات االساسية لمشعب في الحكومة وفي
الرئاسات الثالث ,أي حكومة ائتالف وطني أو وحدة وطنية وليس حكومة اغمبية
نيابية.
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