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!ھل نحن متوجھون نحو دیمقراطیة المال والسالح ؟

محمد عبد الرحمن

بعد الخالص من النظام الدكتاتوري سنة 2003
تطلع العراقیون الى إقامة بدیل دیمقراطي بكل ما في
كلمة الدیمقراطیة من معنى، وبكل ما یخص نظام
الحكم وتداول السلطة سلمیا عبر انتخابات عادلة
ونزیھة، ومجموعة متكاملة من الحریات العامة
والشخصیة، وفي المقدمة حریة الرأي والفكر
والمعتقد والتجمع والتظاھر. نظام بدیل یؤمن الحقوق
واساسا الحق في الحیاة الحرة الكریمة ویستند الى
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قاعدة اقتصادیة متطورة ومتینة ومتنوعة، توفر
دینامیكیة لعملیة تنمیة مستدامة تعود بالنفع العام على
المواطنین. وھذا یستلزم أیضا وجود منظومة فاعلة
تؤّمن العدالة االجتماعیة وتكافؤ الفرص للمواطنین
. جمیعا، من دون تمییز الي سبب كان
والحق ان في دستور 2005 النافذ كثیرا من
التوجھات والمواد السلیمة وال سیما في مجال
الحقوق والحریات، واْن اُثقل بعضھا بعبارات مثل
“األعراف االجتماعیة” و “العادات والتقالید”
و”المصلحة العامة” او القول ان “ال تتعارض مع
القانون”. لكن ھذه كلھا بقیت مفتوحة ومن دون
توافق واتفاق علیھا، وعلى من یحددھا، إضافة الى
تعلیق تنفیذ بعض مواد الدستور “عبر تشریع
قانون”، وھو ما لم یتحقق نظرا الى استمرار الحاجة
.الى تشریع 50 قانونا
ومنذ 2005، وبدال من التوجھ الجاد نحو بناء نظام
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دیمقراطي حقیقي، نشھد باستمرار وفق تشریعات او
بفرض امر واقع تحت عناوین متنوعة، تقزیما
متواصال لھامش الدیمقراطیة وتضییقا على الحریات
وغمطا للحقوق، فیما تم بناء نظام محاصصاتي ال
صلة لھ باي اساس من أسس الدیمقراطیة بجانبیھا
. السیاسي واالقتصادي – االجتماعي
وقد قاد ھذا النظام المحاصصاتي لیس فقط الى
تشویھ الدیمقراطیة وقیمھا ومعانیھا، بل ووفر
الحمایة للفاشلین والفاسدین الذین تحولوا الى حیتان
كبیرة ، وحصل تخادم بین العناصر المستفیدة من
ھذا النظام المحمي بعناصر القوة والعنف والسالح،
وبعضھا مغطى بـ «شرعیة الدولة «، لكنھا بعیدة
جدا عن االلتزام بقوانین الدولة وسیاساتھا العامة
. وبضمنھا في المجالین العسكري واألمني
ھذا النظام ومعھ األموال المنھوبة والمسروقة من
الدولة، افرز اقلیة حاكمة ھیمنت على القرار
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السیاسي واالقتصادي واألمني، واستحوذت على
السلطة والمال والسالح واالعالم. وقامت ھذه األقلیة
الواعیة لمصالحھا، مستندة الى وجودھا الطاغي في
البرلمان وتخادم المصالح، بتشریع عدد من القوانین
او تعدیل ما موجود منھا، لمصلحة ادامة نفوذھا
وسطوتھا وتأبید وجودھا. ومن ذلك ما حصل مع
قانون انتخابات مجلس النواب مثال، الذي لم یستقر
على حال. ففي كل دورة انتخابیة تتم مراجعتھ،
ودفعھ الى مزید من التضییق على اإلمكانیة الفعلیة
.للتنافس الحر والعادل والمتكافئ
فبعد ان كان العراق دائرة انتخابیة واحدة مع اعتماد
نظام الباقي األقوى في توزیع المقاعد، جيء بنظام
سانت لیغو الذي شوه الحقا في نسخة عراقیة ال تمت
الیھ بصلة، وصوال الى القانون الجدید لالنتخابات
الذي فُصل على مقاسات األقلیة الحاكمة ومفرداتھا
وعناوینھا المكوناتیة. فھذا القانون یغذي النزعات
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الوالئیة المحلیة على حساب المواطنة العراقیة
الجامعة، وكمحصلة یضاعف فرص أصحاب المال
والنفوذ والسالح. ویمكن القول انھ یعزز في حال
عدم توفر الظروف السیاسیة واألمنیة المناسبة،
فرص فرض دیمقراطیة المال والسالح. وھذا ما
نشاھد مالمحھ خصوصا في االنتخابات الحالیة!
.حیث یتعانق المال السیاسي والسالح ویتشابكان
والحال ان الموضوع اكبر من قضیة انتخابات
معروفة النتائج سلفا ، وابعد من امر المقاطعة او
المشاركة. فھو یتعلق بمستقبل البلد، وبإمكانیة حسم
الخیار لمصلحة فرض السیر على طریق التغییر
الشامل ،الذي یشمل النظام المحاصصي – المكوناتي
. ومنھج إدارة الدولة وحتى الشخوص
وھذا یقینا یعتمد على نھوض جماھیري واسع منظم
وواضح األھداف، ویمتلك قیادة قادرة على رسم
التوجھات وتبني الشعارات في كل مرحلة ، ومنفتحة
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على كل المتطلعین والعاملین من اجل التغییر،
بھدف كسر احتكار السلطة ودحر منظومة
المحاصصة والفساد والسالح المنفلت، وتحقیق امل
عموم العراقیین في إقامة دولة المواطنة
.والدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة
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جریدة “طریق الشعب” ص2
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