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االنتخابات التشريعية وآفاق تدعيم النظام الدميقراطي 
 

دمحم حميد الصواف  
 

فيما انبرت األحزاب والكتل السياسية في التحضير لمدورة البرلمانية القادمة، ... اقتربت االنتخابات
وفق منطمقات جديدة، بدت أكثر تناغما مع المزاج العام لمناخب العراقي، وأجواء المرحمة الراىنة، 

. مبدية لممتمقي تبنييا قناعات مغايرة كانت  حتى األمس القريب مغيبة عن أجندتيا المعمنة
من جية أخرى يستعد العراقيون لطي حقبة حرجة من تاريخيم المعاصر، اجتازت خالليا البالد 

مخاضا عسيرا، وقف العراق بكامل كيانو أمام مفترق طرق مصيري، وجممة من الخيارات الحساسة 
لفة، كان مجرد اإلخفاق في التعاطي مع إسقاطاتيا يشكل تيديدا خطيرا قادرا عمى تغيير والمك

. خارطة العراق السياسية إلى األبد
فقراءات المرحمة السابقة كانت تفضي دون أدنى شك إلى رؤية قاتمة تعتري الحراك االجتماعي 

ثة، واإلخفاق الذي لحق بأداء والسياسي، ال سيما بعد تعثر تجربة بناء الدولة العراقية الحدي
مؤسساتيا الرسمية، وما صاحبيا من أجواء محتقنة أفرزتيا حالتي التشظي و التمترس السياسي 

.      واالنقسام المجتمعي الذي كاد أن يفتك بالبالد والعباد
لدرجة باتت مشاعر اليأس واإلحباط تستبق أي جيد يبذل في سبيل الحد من التدىور المستمر 

ضاع، وبات مجرد التمعن بمعطيات األحداث، يجيض أية محاولة لتفكيك شفرة المعضمة لألو
العراقية وما انبثق عنيا من تشعبات، مما دفع البعض لتبني أطروحات التقسيم كخيار ناجع ال بد 

. منو، بعد أن أصبحت ظروف العراق تنحدر من سيئ إلى أسوء
لمنال، تسبب فقدىما بأكبر موجة نزوح وىجرة جماعية فاألمن واالستقرار كانا أشبو بسراب بعيد ا

شيدىا العراق خالل التاريخ الحديث، وحرب أىمية تغذييا الصراعات اإلقميمية والدولية، لم تستثن 
أتونيا طفال أو شيخا أو امرأة، تعزز ديمومتيا قوى أمنية، ال يممس من صفتيا شيء سوى 
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ة بمختمف أشكاليا، وحكومة عاجزة ال تتجاوز التسمية، مخترقة من قبل الجماعات المسمح
. سيطرتيا بوابات المنطقة الخضراء

فضال عن وضع اقتصادي شبو منيار، عشش الفساد في أدق مفاصمو، يستبيح ثروات العراق 
وموارده أمام مرأى الجميع، دون أن يستطيع احد تحريك ساكنا، مخمفا تدىورا مستمرا في اغمب 

. يةمرافقو الحيوية والخدم
ظروف استثنائية قاىرة خالل حقبة برلمانية واحدة، تجسد خالليا واقع مؤلم أدمى العيون والقموب، 

اثبت انو عمى قدر كبير من المسؤولية والمقدرة في تجاوز أزمتو ... كان عزاؤىا إن العراق مجتمعا
ءه استطاعوا والخروج من عنق الزجاجة، بعد أن استشرف جادة السالمة واستمسك بيا، وان أبنا

تجاوز محنتيم، والنيوض بواقعيم المنيار بمقدار كبير من الموفقية والنجاح شيد لو الجميع، وىم 
عاكفون عمى بناء وترميم حاضرىم، واالرتقاء بديمقراطيتيم الناشئة التي أريقت عمى جانبيا الكثير 

. من الدماء
الضعف والخمل البنيوي، سيما في صحيح إن مشروع بناء الدولة ال يزال يعاني من بعض مكامن 

ما يتمثل بتعدد اإلستراتيجيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتبناة في نطاق الدولة الواحدة، 
الذي يتسبب عمى الدوام في تشتيت مصادر القوة وافتقار النظام الرسمي العراقي إلى ركائز الدعم 

النظم السياسية لمدول، ودليال عمى رصانتيا أمام المجتمع الداخمي، التي تعد من أبرز مقومات قوة 
الدولي، باإلضافة إلى كونيا آلية فاعمة لقطع الطريق عمى التدخالت الخارجية، لكن قياسا بالمنجز 

. الذي تم تحقيقو يبدو التفاؤل بالمستقبل أكثر واقعية من خالفو
ة وىي عمى أعتاب االنتخابات التشريعية مما يجدر باألحزاب والكتل السياسية العراقية المتنافس
عبر االلتفات إلى ضرورة االتفاق في سياق االرتقاء إلى مصاف مسؤوليتيا الوطنية واالعتبارية، 

حمالتيا االنتخابية عمى عدم المساس بمب العممية الديمقراطية أو خدشيا، كونيا ال تزال في مرحمة 
. عنو الديمقراطية لعقودالتأسيس والنشأة في ظل أدبيات مجتمع غيبت 
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واالبتعاد عن لغة العنف االنتخابي وما شاكمتيا من أساليب ممتوية، والعمل عمى بمورة قواعد شعبية 
. وانتخابية مثقفة تترفع عن جميع الظواىر السمبية التي غالبا ما تتزامن مع فترة االنتخابات

ت إن غالبا ما يكون التحشيد السمبي فالكثير من التجارب الدولية المشابية لموضع العراقي أثبت
 .لمرأي العام ذو مردودات عكسية تتجاوز نطاق أبعاد المرحمة المقصودة

حقيقية شانيا شان الريح ليا الطبيعة المائعة لمرأي العام قوة حيث يؤكد عمماء االجتماع عمى إن 
. اولكن الرؤوس تنحني ليا تطبع... ضغط ال يرى ولكنو ذو ثقل عظيم، ال تمسك

يمان  فضال عن ذلك تقع عمى النخب واألحزاب السياسية ميام جسيمة تنطمق من قناعة راسخة وا 
مطمق لمبادئ التعددية السياسية والقبول باآلخر وتأمين سالمة تداول السمطة بشكل سممي 

وحضاري يواكب الديمقراطيات المتقدمة، وفق حراك مسئول قادر عمى درء البالد خطر االنقالبات 
. سكرية مستقبالالع

إلى جانب دورىا في العمل عمى خمق وعي مجتمعي مدرك لماىية وضرورة المشاركة في بناء 
النظام الديمقراطي، يكون قادر عمى الفصل بين مفيوم نظام الدولة وحرمتو، وطبيعة الحراك 

بدال من الشعبي الطامح إلى تغيير واقع ما، بشكل يحد من تفاقم ظاىرة العزوف عن االنتخابات، 
. تكريس حالة اإلحباط التي تتممك المواطن العراقي البسيط بسبب نقص الخدمات

فميس من الحكمة أن يكون الغبن نصيب ما تم انجازه خالل الفترة الماضية، أو غض الطرف عن 
حجم التضحيات المبذولة في سبيل ذلك، نظرا الى إن كل ما تحقق كان بمشاركة مختمف شرائح 

. ة وحكومة وأفراد كال حسب موقعوالمجتمع، دول
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