
 خيارا... بل ضرورة ملحة  مل يعدالتغيري 
 د.صاحل ياسر

: هل ان طرح الحزب الشيوعي العراقي لمفهوم التغيير هو مجرد موضة يريد  هم هوننطلق من سؤال م    

حظى بأولوية  بها أن "يميز" نفسه عن اآلخرين أم ان هناك اسبابا وعوامل فعلية جعلت مفهوم "التغيير" ي

نحووريا  ضرشرطا  ويعد  نضالية   الحزب  وما   لتقدم  يحدثهاألمام  ان  اقصى    يمكن  بذل  ينبغي  زخم  من 

 .  ، الستثماره بشكل صحيحوالفكرية والسياسية الجهود، وعلى مختلف المستويات التنظيمية

ثالثة  على    يرتكز الذي يطرحه الحزب     شعار التغييران    إلىوبداية، ينبغي االشارة هنا ومنعا ألي التباس،  

 : اركان

 

األا التغيير":  وللركن  انه  الذي  مضمون  قطعا  الحزب؟  أي    يريده  بل  "تغيير"ليس  المتجاوز  التغيير  ؟ 

المتحاصصين إعادة    لوصفة  عبر  القائم  النظام  انتاج  إعادة  ضمان  بهدف  "التغيير"  عن  يتحدثون  الذين 

وممارسات    2003لت  يكمن السبب في ذلك ان التجربة التي ت  .جديدة  بطبعتهتوزيع السلطة واالدوار ولكن  

البالد   قادت  المهيمنة  النظام    إلىالقوى  ازمة  الُصعد،  متعددة  عميقة  بنيوية  ازمة 

 " أي  الجذري،  التغيير  خيار  سوى  البالد  امام  إذن  طريق  فال  في  المحاصصي/الطوائفي/االثني.  التغيير 
حقيق المصالحة  فساد وتحتى الخالص من المحاصصة وال....  البنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  

المجتمعية ركائز  الوطنية  وتوطيد  ولبناء  والعدالة  االديمقراطية  المدنية  الدولة  ال،  المواطنة  دولة  تحادية، 
 .(2016، بحسب ما جاء به المؤتمر الوطني العاشر )"االجتماعية 

 

لة مدنية وديمقراطية دو  :دولة من طراز جديديستلزم ويشترط    ، الجذري،عالهأ مثل التغيير  : الركن الثاني 

الطائفية    نفياتمثل  ،  آنفي   المحاصصات  الفرعية.  االثنية،  -لدولة  الهويات  في    دولة  هي  الدولة  وهذه 

مواطنةجوهرها   رعايا.  دولة  دولة  وليس  احرار  مواطنين  دولة  اخرى    ،  جهة  ديمقراطيةومن  . دولة 

  : تجاهلها يمكن ال قيم لعدة مالزمة وهي   فق، وأ معيار هي  بل وسيلة، أو آلية،  فقط  ليست  هنا والديموقراطية

 .بهذه القيم الثالث  تغتني حينما  وتترسخ تقوم الواقع  في هي" المواطنة" وفكرة ، والعدالة والمساواة الحرية

 

المنشود الجذري  إذن،فالتغيير  يتحقق    ،  هي    إطار   في   إال لن  جديدة    المدني بشقيها    الدولةحاضنة 

 .والديمقراطي 

 

نتيجة للبنية المتخلفة واالحادية الجانب والريعية التي يتسم بها االقتصاد    .العدالة االجتماعية  : الركن الثالث

من وتفاوت اقتصادي وتنموي    مجتمعنا منعاني  عد، يالعراقي والتي فاقمتها االزمة البنيوية والمتعددة الصُ 

القائمة   التنمية  تحقيق  في  بسببالمستدامةاإلخفاق  خطابات  ،  على  حركة    الرهان  عن  الجذور  مقطوعة 

تطبيق  الاو  الواقع، في  ونخراط  المساواة.  استراتيجيات  وعدم  واإلقصاء  والتهميش  الفقر  تكرس  سياسات 

البالد في لحظة  امام    فال طريق   .تحقيق العدالة االجتماعية هدف دونه الكثير من التحدياتكل هذا يجعل  و

إ الملموسة  القضاء  تطورها   من  أو السلطة  أو  الثروة  من  والحرمان والقهر لواالستغال الظلم   على ال 

 المقبولة غيرالصارخة و والقضاء على الفروقات  االجتماعي،  واإلقصاء والتهميش الفقرتجاوز   و كليهما،

 وسياسية  واجتماعية اقتصادية بحقوق الجميع فيها  ويتمتع   ،والمحافظات والجماعات األفراد  بين ا اجتماعي 

  والمشاركة  والتضامن  والتكامل  باإلنصاف الشعور فيها ويعم  متكافئة،  وحريات  متساوية، وبيئية

. وطبيعي االشارة ان النظام المحاصصي/الطوائفي/االثني ودولة الهويات الفرعية غير قادرين  االجتماعية 

 على تحقيق هذه المتطلبات 

 

التأسيس لنظام عابر للطوائف والهويا   التغيير الجذريان   الفرعية، وبناء دولة  إذن لن يتحقق إال عبر  ت 

لن يفضي سوى  آخر  مدنية ديمقراطية اتحادية عصرية تقوم على قاعدة العدالة االجتماعية. وان أي طريق  



بما    حين  إلىاعادة انتاج االزمة واعادة انتاج النظام المحاصصي/الطوائفي/االثني بل وتأجيل تفكيكه    إلى

 . يحمله ذلك من اثار سلبية اضافية

 

لذلك فانه ومن اجل بلورة رؤيتنا للتغيير المطلوب بشكل أدق فانه البد من التوقف عند جملة  واضافة      

 قضايا من بينها:  

 ومساتها وتناقضاتها امللموسة  2003طبيعة املرحلة التي متر فيه البالد منذ  .1
الملموس      للوضع  الملموس  التحديد  ضرورة  على  تؤكد  التي  اللينينية  االطروحة  من  واختيار    انطالقا 

من بد  فال  الملموس،  البالد  الشعار  تجتازها  التي  المرحلة  وسمات  لطبيعة  الدقيق  وتناقضاتها    التحديد 

القائمة، وتحدد توجهاته ، هذهالمتنوعة  المرحلة التي أمست تشترط فعل ونضال الحزب، وتبلور مهامه 

التغيير  المستقبلية وضرورة  حينه.  وأهمية  السياسي  وفي  التقرير  المؤتمر  توقف  عن    الوطني  الصادر 

االمر يحتاج  مع كل ما قيل بهذا الشأن إال أن  عند هذه االشكالية. و)وتحت عناوين مختلفة(  العاشر مفصال  

ألسباب منهجية تتعلق بالتناقضات وترتيبها    -، فال يجوز  التاريخ القريب ودروسه الفعلية   إلى  للعودةيضا  أ

 . وأحداثه عن التاريخ، على األقل التاريخ القريب  الفصل التعسفي للراهن -ترتيبا صحيحا 

في    سقوط بعد       المقبور  الدكتاتوري  قرار    وقيام،  9/4/2003النظام  بموجب  االحتالل  مجلس  سلطة 

رقم الدولي  تبلورت    ، 1483  األمن  وبالتالي  جديد،  وسياسي  اجتماعي/اقتصادي  واقع  التشكل  في  بدأ 

 : أو الصراعات ثالثة أنواع من التناقضاتسية يمكن ادراجها ضمن تناقضات جديدة واجهت العملية السيا 

   ؛أشكال ووسائل حله تتنوعالذي مع قوى االحتالل والتناقض   النوع األول •

الثاني  • لها،    الصراعيتمثل في    النوع  المناهضة  القوى  السياسية مجتمعة مع  العملية  بين مكونات 

   ؛ يين بالدرجة األساسمن أتباع النظام السابق واإلرهابيين والتكفير

تتمحور حول الرؤى والتي    التناقضات بين القوى المكونة للعملية السياسيةيمثل    والنوع الثالث •

 والمشاريع المجتمعية المختلفة لمكوناتها والقوى والتيارات المشاركة فيها.  

 

وترتيبها،        التناقضات  مستوى  القول  على  أط   9/4/2003بعد  و  إنهيمكن  أحد  التناقض  انهار  راف 

و الدكتاتوري(،  النظام  )أي  محله  بالتالي  الرئيسي  رئيسي حل  مقدمتها    تناقض  في  جديدة  بأطراف  جديد 

،  "التغييرـ "وجود االحتالل الذي تم عبر خيار الحرب وما ترتب عليه من استحقاقات للقوى التي قامت ب

سلطة    –ن القوى الجديد وعنصره المقرر  العملية السياسية برمتها وفق اتجاهات حدّدها ميزا  تم تحويلفقد  

 . 1483الحقاً بقرار مجلس األمن الدولي رقم  "المشرعنة"االحتالل  

في هذه المرحلة وتكسبه بعدا    التبلور  إلى   التناقض الرئيسي بهكذا، إذن، جاءت سلطة االحتالل لتدفع      

لسلطة    ين وقرارات الحاكم المدنيالسياسي والحقوقي )قوان  جزء مقررا من البناء الفوقيجديدا، وتصبح  

مع السلطة العراقية الجديدة ممثلة    "ضيزىقسمة  عبر "  بريمر( الذي "تقاسمته" هذه السلطة   االحتالل بول

بـ )مجلس الحكم االنتقالي( الذي كان ينتظر منه، رغم تواضع صالحياته، أن يكون طرفا في الصراع مع  

المائل    توازن القوى الجديداستعادة السيادة واالستقالل. وفي ظل  هذه السلطة إلنجاز المرحلة االنتقالية و

سلطة االحتالل، فقد دشنت هذه السلطة  هنا  في التناقض الرئيسي، ونعني به    الرئيسي   الطرفبقوة لصالح  

العالقات االجتماعية واالقتصادية    وهندسةبوضع    االنفرادممارساتها الملموسة على األرض ضمن مسعى  

ا المتعددة   رؤىوفق    لداخلية والسياسية  السلطة  وأجهزة  مستشاريها  عبر  تنفيذها  على  أشرفت  "جديدة" 

 وممارسات متنوعة على الصعيد الداخلي.    "جديد" وتحالفاتها الجديدة، في سياق نهج سياسي 

 

  إلىفي تعرض العملية السياسية الناشئة    ساهمت بعوامل أخرى    ، كذلك   ، تأثرتالتي    االصطفافاتهذه      

هذه العملية، على الجانب اآلخر،    ورافقملة من العراقيل والبطء واالستعصاءات والمنعرجات الخطرة.  ج

الفساد  تراكم المتعددة  مظاهر  األمن    بأشكاله  وانعدام  الخدمات  وسوء  القانون  سيادة  وغياب  والفوضى 

 والعديد من المظاهر السلبية األخرى.  



 

تناقضات جديدة ناجمة عن االنزياحات والحراك    تبلور  إلىغة التعقيد  هذه العملية البال  أدتهكذا، إذن،      

 أخرى مهمة:، ثالثة عوامل العوامل السابقة  إلىالطبقي/االجتماعي الجديد الذي غذته، إضافة 

 ؛، تتفاقم وتتناسل باستمرار وتنتج عنها تناقضات عديدةومتعددة الُصعد عميقة  أزمة بنيوية -

ونشاط ميليشياوي واسع يتجذر باستمرار نتيجة تفاعل   ائفي متصاعدمتوتر واحتقان ط   وضع أمنى -

 ؛  عوامل واسباب كثيرة محلية واقليمية ودولية نتيجة كثرة الالعبين في المشهد العراقي

 كثيرة.   محاوالتهذا الوضع، رغم   تجاوزالقادر على   وعدم تبلور البديل -

 

االقتصادعلى       المحرك  أصبح،  صعيد  بين  التناقض  األشكال  ،  لكافة  المنتجة  القوى  نمو  ضرورة 

عالقات   وبين  المفككةاالقتصادية،  عن    اإلنتاج  السابقة    تفجرالناجمة  المرحلة  دور    وتنامي تناقضات 

وما   العراقية  الوطنية  الهوية  على حساب  والعشائرية  واالثنية  الطائفية  بالعالقات  ممثلة  الفرعية  الهويات 

 الطبقية العادية.  /اعيةيرتبط بها من العالقات االجتم

المسألة"  تغيّرت لقد        ولكن  عقدة  سينتص   المسألة"،  الذي  )ما  هي  كما  االقتصاد  أ،  رظلت  شكل  هو 

  الرئيسي  الوجهفي وضع    تغيير (. ليس هناك، إذن، سوى  الرأسمالي؟الحكومي/الدولتي أم شكل االقتصاد  

 لهذا التناقض. 

 سياسة هامة للغاية.   –اشكالية فكرية  هي بل بها( ليست فنية ن هذه االشكالية )التناقضات وترتيإ     

بمثابة    ترتيب الواردة في    التعديالتهكذا، أصبح مفهوما كيف أن  و     تعتبر  حاسمة    تغييراتالتناقضات 

الراهن وآليات اشتغاله وقواه   العراقي  تفتتح استراتيجية جديدة ومرحلة جديدة في تطور التكوين االجتماعي 

ليس   الفعلية بشأنها  فالمعركة  بين    تالمحركة.  عن   يبدوكما    "الطوائف "معركة  النظر  بغض  ظاهريا، 

لمعركة البدائل المختلفة حول شكل    تجلياتعناوينها المختلفة، والتي لو جمعناها لتبين لنا أنها ليست سوى  

 ومضمون الدولة الجديدة وإعادة بناء االقتصاد وكيفية التصرف بالريوع النفطية. 

الظروف"!!. ان رهان    أحسناالمر يستحث التغيير الجذري وليس تأبيد الواقع وإعادة انتاجه في " ن  إ    

جذرية    بإصالحاتاالثني على عامل الوقت وتأجيل االقدام على القيام    –الطوائفي    –النظام المحاصصي  

غير قادر على االقدام على    تحتاجها البالد حقا ما هو إال مناورة خائبة وخاطئة، علما ان النظام المذكور

المطلوب   أن  حين  في  الراهن  لتأبيد  يعتمدها  التي  ذاتها  االصالح  لفكرة  مقاربته  بسبب  الخطوة  هذه  مثل 

 تغييره عبر تفكيك النظام المحاصصي ذاته.  

 

العالقة بني الوطني    إعادة بناء   إىلعجز النظام احملاصصي الطوائفي اإلثني واحلاجة   .2
 والدميقراطي 

إنما    إلى  االنتباهعين  يت     ودقيقا  عميقا  فهما  وفهمها  البرنامج  في  المحددة  واألهداف  المهمات  رتبط  يأن 

هو اليوم الحل األمثل القادر على    بمضمونه المدني المعاصر  الديمقراطي   برؤية الحزب وخياره الوطني 

أزمتها   من  بالدنا  البنيويإخراج  الصعد  ةالراهنة،  المزيدالمتعددة  وتجنيبها  والمشاريع    ،  المخاطر  من 

بل ان وجوده ساهم في   .، بعد ان عجز النظام المحاصصي الطوائفي االثني عن حل االزمة هذهاالستبدادية

وتطاير   لتناقضاتها  المتواصل  واالنفجار  االستقطاب    شظاياهاتعمقها  وتعمق  والفقراء  الكادحين  لتطحن 

 .  المجتمعي 

 

مهام وطنية عامة ومهام  بين    الدمج  إلى يسعى، كما معروف،    راطيالديمقالوطني/المدني/  فهذا الخيار     

بين نوعي المهام،    تربطوالضرورية التي    العالقة العضويةومن دون إهمال    ديمقراطي   مدني   ذات طابع

 بل انه يعمل على إنجازها في إطار تركيب جديد. وال شك أن هذا التركيب تحدده:  

 المشروع ذاته؛   طبيعة -

 التي بلغتها األزمة البنيوية التي تعيشها بالدنا؛   المرحلة -



الصراعات - اليوم    طبيعة  القوى   واالنزياحاتاالصطفاف،    وعملياتالسائدة  داخل  الجارية 

 المنخرطة في العملية السياسية بفعل طائفة من العوامل الداخلية والضغوطات اإلقليمية والدولية.  

 

بالتحديد     يرتبط  هذا  لل  وكل  للقوى  الدقيق  دقيق  تحديد  في  يساعد  بما  المرحلة  لهذه  المركزية  مهمة 

 السياسية واالجتماعية.  

 

الدقيق    التحديدقراءة سليمة لطبيعة التناقضات وضرورة ترتيبها ترتيبا صحيحا، بما فيها    إلىواستنادا      

مات الوطنية، وعملية  انفصال بين المه  منألطراف التناقض الرئيسي الناظم لهذه المرحلة، فإنه ليس هناك  

النظر   ينبغي  العكس  على  بل  أخرى،  جهة  من  الداخلي  الديمقراطي  نظرة    إلى البناء  المهمة  هذه  طرفي 

 جدلية، في وحدتهما وتأثيرهما المتبادل.  

الشكلي يتطلب   فالنضال من أجل       الوطنية  التغيير الجذري وليس  المهمات  والنضال  من ناحية،    إنجاز 

بناء عراق جديد ديمقراطي اتحادي من ناحية    إلىالهادفة    همات ذات الطابع الديمقراطي من اجل إنجاز الم

ً   ،يشكالنفهما  ثانية   بين هذين   التوازنفي إطار عضوي متداخل، ومن هنا تصبح عملية    وحدة جدلية  ،معا

 . أهمية قصوىالبعدين في الصراع ذات 

حلة وتفاقم التناقضات الداخلية وتعقد العملية السياسية  المر   هذه  بالمقابل، فانه في مواجهة استحقاقاتو     

الضروري   من  يصبح  المتكررة،  الديمقراطي    تكثيفواستعصاءاتها  السياسي  الميداني    –الفعل 

واالحتجاجي العناوين    -والجماهيري  كافة  وتغطي  تشمل  أن  يتعين  التي  السياسي  النضال  وسائل  وكافة 

  المجتمعية والقضايا المطلبية. 
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  وليس خيارا

فرضتها حالة    تبدالت متواصلة  إلىبنية المجتمع العراقي ومكوناته الطبقية تعرضت  من المعروف أن      

االستقرار الطائفية    عدم  الخ–والصراعات  وأطلقت حراكاالثنية...   ، ً اجتماعيا المعالم    إلىأفضى    اً  طمس 

بين الفاصلة  و  والحدود  تبلورها   الطبقات  عملية  وأعاق  الطبقية  والشرائح  السليمة  الفئات  فقد بالوجهة   .  

المقبور   الدكتاتوري  النظام  بدعم  تحظى  كانت  التي  االجتماعية  والمجموعات  القوى  بعض  أزيحت 

تتدا  اجتماعية فئات وشرائح  ظهرت  وبالمقابل    ورعايته. السطو  جديدة  مع عمليات  التجارية  أنشطتها  خل 

 طابعا طفيليا.   -بين ما اتخذ  - "التحول" والنهب التي ترافقت وانهيار النظام والدولة العراقية. واتخذ هذا 

المشار إليها على مداخيل وتجني أرباحاً من تلك األنشطة القائمة على الوساطة فضالً    الشرائحوتحصل   

الفساد    إلى ، اضافة  تاوات واالستحواذ على ثروات اآلخرينهريب وفرض االعن األنشطة الالشرعية كالت 

 .  العميم الذي صار "مؤسسة يشار اليها بالبنان"!!

في       بحثنا  ما  ان    مساروإذا  القول  يمكن  فانه  بالدنا  في  الملموسة  االجتماعية  ـ  الطبقية  االستقطابات 

السنوات   التفانت  بيّ   األخيرة  18الـ  حصيلة  واالجتماعي تفاقم  الطبقي  الفرز  وتعمق  االجتماعية    ،وتات 

االثني    -النظام المحاصصي الطوائفي  إلىذلك    سبابأوتعود    .مستويات الفقر والتهميش  تعاظم  إلىاضافة  

التي افرزت هذه االوضاععالقات امن    وما أسسه  الملكية وبنية السلطة    ، جتماعية وفي مقدمتها عالقات 

 . حيتان السلطة وحاشيتها وتمركزها ما عزز مواقع شرائح محددة  إلىلفقراء  تحويل الثروة من ا  حيث تم

  النظام المهيمن   نتاج ما جرى ويجري من استقطاب ليس قدرا محتوما بل هو  والبد من التأكيد هنا على أن  

االنتاج  و عالقات  ومنظومة  السلطة  الملكية  المهيمنةبنية  العراقي السائد  وهيكل  االقتصاد  بنية  وأيضا   ،  

الريعية الجانب  والمتخلفة   وطبيعته  الرأسمالية    واألحادية  الدولية  العمل  قسمة  في  المبكر  انخراطه  نتيجة 

 .واحتالله لموقع المتخلف والتابع



لـ        المتنامية  السياسية  النزعة  الجديدة"ان  مشروع  "  الرأسمالية  في  احتواؤها  الدولة   "رسملة"تم 

يتعا  ال  وبما  تدريجي  بشكل  المشروع  والمجتمع  وهو  العليا،  للبيروقراطية  الكبرى  المصالح  مع  رض 

يتضمن  "اإلصالحي" المشروع  والطفيلية  يخية"رتا   تسوية"، هذا  العليا  البيروقراطية   والكومبرادور   بين 

      .النفوذو السلطة والثروة  على اقتسام

حقيقي .4 تغيري  الربجوازية    اال  حتالف  تفكيك  –البريوقراطية    -الطفيلية  بدون 

     ية لكومربادور ا 

حدود       وبدون  والمالي  التجاري  االنفتاح  سياسة  واعتماد  المنفلت،  السوق  القتصاد  العنان  اطالق  ان 

الدولة   ميزانية  وإبقاء  واسع،  نطاق  على  والسياسي،  واإلداري  المالي  الفساد  شيوع  ظل  في  وضوابط، 

ي لالقتصاد العراقي(، وتردي القدرة االنتاجية  معتمدة اساسا على موارد النفط )وبالتالي تأكيد الطابع الريع

العامة أ   إلىالوطنية   الحياة  البلد، وفي جميع مرافق  الفوضى في ادارة اقتصاد      ، دنى المستويات، وانتشار 

ينتَج إال اقتصادا رأسماليا وحيد الجانب، وال يمكن ان يفرز إال  ومشوها،  و  تابعا   ان هذا كله ال يمكن ان 

، يهمين فيه تحالف البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية مع الكومبرادور، عميقا   عيا وطبقيا استقطابا اجتما 

على مصائر البلد. حيث تتراكم بأيدي القلة  من أجل السيطرة  تحالف ذوي الثراء الفاحش وغيِر المشروع،  

وب منهم،  الكادحون  وبالخصوص  الشعب،  ابناء  من  الساحقة  االغلبية  مقابل  هائلة،  الطبقة  ثروات  الذات 

، الذين يعانون الفقر والعوز والحرمان،  وقطاعات عريضة من الفئات الوسطى   الفقراء العاملة والفالحون  

 مة للعملية االنتاجية، والضامنة للعدالة االجتماعية.واالستغالل الظالم في ظل غياب القوانين المنظِ 

ة التمويهية من جهة، كما انه يحقق نوعاً من  في وظيفته االيديولوجي  االستقطابتكمن خطورة هذا           

فيها  المختلفة  المواقف  وإدارة  السلطة"  "تقاسم  أخرى  وظيفة  عليه  من جهة  يطلق  ما  امام  اذن  هنا  نحن   .

االستيعاب آلليات  األولوية  معطياً  االستيعاب/اإلقصاء"،  "آليات  طبعا(   البعض  االقصاء  اهمال    )دون 

سي ديمومة  لضمان  قنواتها  الطوائفيوتوسيع  التحالف  عوائق  االثني/طرة  اية  دون  من  ولو  الحاكم    إلى ، 

 !حين
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أعالهكل  إن      قيل  ريعيا   ما  اقتصادا  باعتباره  العراقي،  االقتصاد  ببعيد عن طابع  احادي    -ليس  خدماتيا 

 من آثار  الجانب، وما ينتجه

"رسملة"        مشروع  في  احتوائها  يتم  العراق  في  الجديدة"  "الرأسمالية  لـ  المتنامية  السياسية  النزعة  ان 

"اإل  المشاريع  عبر  والمجتمع  الكبرى الدولة  المصالح  مع  يتعارض  ال  وبما  تدريجي  بشكل  صالحية" 

يتضمن   المشروع  هذا  العليا.  البير  " تاريخية  تسوية"للبيروقراطية  وبعض  بين  والطفيلية  العليا  وقراطية 

"الباهرة" معروفة وال تحتاج    الفعلية   وآثاره الشرائح الكبرى من الكومبرادور على اقتسام النفوذ والثروة،  

 تفصيل.   إلى

 

المشكلة  اصالحات، غير أن    إلىن بالدنا تحتاج اليوم، كما على الدوام،  إمنعا ألي التباس ينبغي القول      

من االحتياجات الفعلية لبالدنا    ينطلقالذي ينبغي أن    الحات بحد ذاتها بل في مضمونها ال تكمن في االص

لتطوير ضرورة  ثمة  لذا  الملموسة.  تطورها  لحظة   اإلصالحات بشأن التفكير من جديدة أساليب  في 

 عن كبديل وذلك القانون ودولة  الديمقراطية  إلى حقيقي تحّول على قيام تساعد ان يمكن التي االقتصادية

الفعلية الميداني الواقع عن البعيد وبالتالي المجّرد  النيوليبرالي التفكير الملموسة    واحتياجاته  وتناقضاته 

 . واستقطاباته المعروفة

 



 تتحقق الدميقراطية طاملا ظل االقتصاد ريعيا لن

المالحظ      من  السابقةوانطالقا  من  تفسيريمكن    ات  التمكن  وعدم  الديمقراطي؛  المكون  بناء   ضعف 

، وقبلها أيضا وإن اختلفت  9/4/2003الديمقراطية، وحاالت االستعصاء السياسي التي يمر بها العراق منذ  

بدل    إنه الظروف،   النفطية  الريوع  على  يقوم  اقتصادا  باعتباره  االقتصاد  وشكل  الدولة  طبيعة  عن  ناجم 

يمكن    اليوبالتال تفرض مشاركه حقيقيه    الطبيعة لتوزيعية التي  إلىاإلنتاج مما يحول البنيه السياسية فيها  

من   نوعا  توفر  التى  التقليديه  "التحالفات"  من  بصيغة  واستبداله  المنظم  السياسي  النشاط  عن  االستغناء 

الشكلي النسبي  بين   االستقرار  الفوقية"  والتسويات  "التوافقات  تحقق  التي  الريعية  التوزيع  أنصبه  بفعل 

  توظفهاوالتي    البلدان الريعية اإلمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها  ف  .لمعروفة القوى المتنفذة رغم تناقضاتها ا 

في   2011في حالت عديدة )كما تم بعد انتفاضات  ، ونجاحها  االجتماعي  ة الصراعبسرعة المتصاص حدّ 

كأداة   تعيد االعتبار ألطروحة الريع،  (إنفاقالعديد من البلدان العربية وما قامت به بعض الدول النفطية من  

 .  النظام القائم من دون اية عوائق او "توترات" وعلى إعادة إنتاج   "االستقرار"للحفاظ على 

 

الديمقراطية      تتحقق  لن  المنشود  لذا  التغيير  المطلوبة  وال  االصالحات  نقيض    وال  العراق،  في 

ريعيا   االقتصاد  طالما ظل  المحاصصي،  النظام  و  –"اصالحات"  الجانب،  وأحادي  البالد  مشوها  ستبقى 

الدولة الريعية    بقيتتواجه حاالت استعصاء دائمة طالما   البعض بعود  االستبدادية قائمة  –اسس  ة ويلّوح 

،  تحت ذريعة حماية "العملية السياسية" من "الغوغاء" و "الطامحين للسلطة"   -االستبدادي  –شقها الثاني  

االحتجاجية، الراغبة والمصممة على    قطاعات المجتمع وفي مقدمتها الحركةبعض  إرعاب  وذلك بهدف  

حقيقي  تغيير  المتحاصصين  اجراء  وصفة  بحسب  شكلي  التي    . وليس  السياسية  التطورات  أعطت  فقد 

ألن    ديمقراطية ناقصة، مشوهة، مبتورة،،  ، وعبر كل التجارب االنتخابية9/4/2003عرفتها البالد منذ  

التي   "التوازنات"  و  العراق  في  السلطة  وبنية  للتطبيعة  قابلة  غير  منها  تجعل  بالمعنى  تحكمها  داول 

 . الديمقراطي الصحيح

المؤكد ان        التغيير المطلوب لن يتحقق إال ببناء بديل يكسر محاوالت احتكار السلطة المستندة ومن 

، و يؤسس لوعي اجتماعي جديد، عابر للهويات الفرعية وما يماثلها  نتاجهااالهويات الفرعية وإعادة    إلى

تكون قادرة قوى جديدة وتحالفات    إلىأفق أوسع و  إلىتحقيق هذا البديل يحتاج  . ان  وشكل  ي لونمن أ

احداث   حقيقي على  المحاصصي    تغيير  الراهن،  النظام  إنتاج  اعادة  وليس  الفعلي  القوى  تناسبات    –في 

 ة المواطنة. عائقا امام بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، دول أصبح الطوائفي/االثني الذي 

 املطلوب  رافعة التغيرياالنتفاضة... 

لتشكل   )وما سبقها من حراك اجتماعي كذلك( الباسلة انتفاضة تشرينجاءت في ظل كل هذه االوضاع،      

ما بعد تشرين ليس مثل ما  حدثا تاريخيا فارقا بحيث أجمعت اآلراء والتحليالت على أن  انعطاف ونقطة 

 قبله.

كضرورة ملحة ألكثر من سبب. كما    ليس كخيار فقط بل   التغيير على جدول األعمالفاالنتفاضة وضعت  

على  مطالبها  وفرضت  حكومة  اسقطت  إذ  والمنتفض  الغاضب  الشعب  إرادة  تأثير  قوة  االنتفاضة  بينت 

السياسي   المشهد  في  اساسي  كفاعل  الشعبي  الحراك  أدخلت  أن  كما  وتوجهاته  الجديدة  الحكومة  برنامج 

ي ال يمكن اهماله من السلطات. ولوال نقاط ضعف االنتفاضة ألمكن تحقيق المزيد على طريق  واالجتماع

 التغيير. 



األولوية   كنفبعد االنتفاضة وتعمق الهوة بين منظومة المحاصصة الحاكمة والدولة وعموم الشعب، لم ت

اع أو ممارسة الضغط   تكمن في وضع مهام واقتراح سياسات على السلطات القائمة لتبنيها من خالل االقن

 أن يتمحور البرنامج ومفرداته على موضوعة التغيير. المرات السابقة، وإنما  المطلوب هوكما في 


