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 إلى أين؟.... العراق 

 كاظم حبيب

 األخوات واألخوة الكرام

 يين العراقيعمجاأبتداًء أود أن أقدم شكري الجزيل إلى األخوات واألخوة في منتدى ال
في سدني عمى الحفاوة األخوية والدعوة الكريمة لتقديم بعض األفكار حول واقع األسترالي 

حول أتجاىات الكرام ر مع أعضاء المنتدى وضيوفو العراق في المرحمة الراىنة والحوا
إلى أيضًا شكري الجزيل يتوجو ". العراق إلى أين؟"وآفاق التطور في العراق وتحت عنوان 

لى الربيعي رئيس المنتدى أحمد الدكتور ستاذ األواألكاديمي المميز األخ الفاضل  المجنة وا 
ليذا المقاء الفكري ة الطيبة تييئالو  مات الطيبة التي قيمت بحقيملكى ااإلدارية عم
ألخ اإلعالمي األستاذ عالء ميدي مقدم الندوة يتوجو إلى اشكري الجزيل و  .والسياسي
بحرارة أحيي . األستاذة سحر كاشف الغطاء عضوة المنتدى وعريفة المقاءالفاضمة والسيدة 

   .لنا جميعًا حوارًا ممتعًا ومفيداً  ياً تمنمالحضور السيدات والسادة 

لعائالت شيداء العراق في الكارثة والمواساة أحر التعازي بتقدم ااسمحوا لي أيضًا أن 
في كنيسة سيدة النجاد ببغداد التي تسبب بيا اإلرىابيون األوباش والتي وقعت األخيرة 

الصابئة المندائيين المسيحيين و والمذاىب الدينية من  تداء من أتباع الديانايوبقية الش
الصحفيين والمثقفين العمماء و كذلك المسممين من الشيعة والسنة ومن واأليزيديين و 

بيدف في العراق كل الجرائم التي ترتكب  ةبشدين أدكما , من بنات وأبناء العراقوغيرىم 
خالء العراق من ىذا الطيف الرائع من مواطنانت ومواطني العراق  تيجير المسيحيين وا 

ذ . الحبيب ر بالصلعائالت الشيداء األبرار لكل الشيداء ونتمنى  إجالاًل واحتراماً نحني نوا 
بأنيا مسؤولية من جديد نؤكد  ,مشيداء الذكر الطيب والشفاء لممصابين بجروحولوالسموان 
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توفير الحماية لممواطنات والمواطنين وضمان حياتيم التي ىي أغمى ما العراقية  الحكومة
 .يمتمكو العراق

لتياني الحارة لمسممات ومسممي العراق والعالم من غير اتوجو باواسمحوا لي أخيرًا أن 
إلرىابيين والطائفيين السياسيين بأحر التياني بمناسبة حمول عيد األضحى متمنيًا ليم \ا

 .في كل مكان الصحة والسالمة والتفاىم والعيش بسالم مع أتباع الديانات األخرى

ولكن  .ل منا لإلجابة التقريبية عنوإذ يسعى ك ,سؤال يحيرنا جميعاً  ؟إلى أين... العراق 
التحميل العممي العميق والمدقق ليذا طريق الصعوبات التي تعترض ىناك الكثير من 

إن فكما أرى و  .بسبب اختالط األوراق وتشابك العوامل والمؤثرات الداخمية والخارجية السؤال
بسبب االختالل لمختمة واوالمركبة صعوبة التحميل تكمن في واقع الموحة السياسية المعقدة 

واستمراره باختالل , منذ عقود القوى السياسية واالجتماعية في العراق نفي توازالحاصل 
ت الوضع السياسي فتعقيدا .من نوع آخر في ميزان القوى الفكرية والسياسية واالجتماعية

لقوى في فميزان ا. والعالمالصراعات الدائرة عمى صعيد المنطقة الداخمي مرتبطة عضويًا ب
, يمينية والدول المتطرفة من جيةلصالح القوى المنطقة الشرق األوسط يشير إلى اختالل 

صالح الحرية والديمقراطية وحقوق لتغييره جز شعوب المنطقة والمجتمع الدولي عن وع
 .  من جية ثانية اإلنسان والتقدم االجتماعي

لمباشر وغير المباشر عمى القوى تمعب دورىا االداخمية ير من العوامل والمؤثرات الكثف
جراءاتيا منيا عمى سبيل المثال ال , السياسية في العراق وعمى سياساتيا ومواقفيا وا 

 :يمي الحصر نشير إلى ما

 .لمعالقات السياسية في ما بين القوى السياسية العراقيةالتاريخ والتراث المعقد .  1

ة بين الحكومات العراقية المتعاقبة والقوى العالقات المعقدة منذ تأسيس الدولة العراقي.  2
 .يغ مختمفةصالكردية والتي ال تزال قائمة ب
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التركة الثقيمة لمنظام العراقي المقبور في العالقات في ما بين القوى المذىبية وقواىا  . 3
 .السياسية

لم  الصراع المذىبي الجاري بين األحزاب اإلسالمية السياسية الشيعية والسنيةكما إن . 4
ة المسمحة يفي صراع المميشيات الطائف ا بل انتقل إلى المجتمع ولم يتجليقتصر عميي

بل وفي التصويت االنتخابي لمقوائم اإلسالمية السياسية , الواسعة االنتشار فحسب
 . أساساً  الطائفية

مريكى في سعيو الواضح لمحفاظ عمى االختالل في توازن القوى السياسية األالدور .  5
 .في العراقح القوى السياسية الطائفية لصال

ضعف شديد ومتراكم لمقوى الديمقراطية واليسارية نتيجة عوامل موضوعية  وأخرى .  6
 .ذاتية متفاعمة ومؤثرة بقوة

منذ سنوات ظواىر منفردة  ادو في العراق لم يع ينالسائدواإلداري الفساد المالي كما أن .  7
بذاتو يعمل في مؤسسات الدولة والمجتمع وبالتعاون  اً قائم اً نظامنوات سأصبح ومنذ بل 

 .مع الخارج

وامل المنتجة لإلرىاب في المجتمع وقدرة القوى اإلرىابية الخارجية استمرار وجود الع. 8
وبشكل , الحصول عمى قوى تشاركيا استخدام العنف ضد الدولة والمجتمع فيوالمحمية 

مرار المناخ الطائفي في التعامل اليومي تسخاص عدم حل المشكالت السياسية القائمة وا
وعمى المستوى الرسمي والفقر والبطالة الواسعتين والفساد المنظم في المجتمع واإلحساس 

 .لدى فئات كثيرة بالغبن

إذ لم تعد , اإلشارة إلى أن ىناك تغييرًا كبيرًا في البنية الطبقية لممجتمعوال بد لي من .  9
رن أو حتى ربع قرن والتي ارتبطت بالحروب وسياسات النظام كما كانت عميو منذ نصف ق

. الخ... الصدامي والحصار والخراب االقتصادي الواسع وتعطل عمميات التنمية والتصنيع
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تقمص حجم الطبقة العاممة والفالحين لصالح نمو كبير في فئات أشباه البروليتاريا )
ضعف البرجوازية , الكين وشيوخ العشائرعودة كبار الم, ..والبرجوازية الصغيرة المدينية 

  ...  ىجرة ةاسعة لممثقفات والمثقفين, الوطنية الصناعية

إن مجمل الوضع في العراق خمق ومنذ فترة غير قصيرة ردة فكرية واجتماعية .  10
 .تراجعًا حقيقيًا وغيابًا فعميًا لمتنوير الديني واالجتماعي, وسياسية في المجتمع

المنطقة في تشديد المشكالت الداخمية المعقدة نشير أيضًا إلى دور  أمام ىذه الموحة
عادة إنتاجيا بصور مختمفة  .الداخمية وا 

 : نحن أمام صراعات إقميمية محتدمة منيا

وتراجع نسبي في , يجد لو حاًل حتى اآلن مي لالذاإلسرائيمي  –الصراع الفمسطيني  -
 .اإلسرائيمي-الصراع العربي

بسبب محاولة إيران إنتاج السالح وتأييدىا لتنظيم  يميئاإلسرا –اإليراني  الصراعاحتدام  -
 .حماس وحزب اهلل

 .الصراع األمريكي اإليراني المتداخل مع الصراعين األول والثاني -

وىما صراعان متفاقمان بسبب , العربي عموماً  –اإلسعودي واإليراني  –الصراع اإليراني  -
 .افيا المعمنة وغير المعمنةدور إيران في المنطقة وأىد

, وبخمفية متناقضة إيرانية من جية عربية العراقي عمى السمطة –الصراع السوري  -
 .وعربية من جية أخرى

والواليات المتحدة  ,الصراعات الدولية عمى المنطقة وخاصة روسيا والصين من جية -
 .األوروبي والياباني عمى النفط والتوظيفات واألسواق –والصرع األمريكي .  من جية أخرى
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ولكنيا تبقى تحت السيطرة , وتؤكد األزمة الدولية الراىنة حقيقة اختدام ىذه الصراعات
  .والمعالجة السممية ليا

إن الصراعات اإلقميمية والدولية تعقد الصراعات الداخمية وتشدد من خناق القوى السياسية 
وتتجمى في الواقع الذي يعيشو العراق . يا اليومية السياسية واالجتماعيةالعراقية في عالقات

 .منذ سقوط النظام العراقي البعثي الصدامي

استفاد منيا األرىابيون , ثمانية شيورالعراقية لقد عطمت تمك الصراعات تشكيل الحكومة 
لقد كانت . لثالثوىي لم تنتو بعد رغم االنتياء من االتفاق عمى الرئاسات ا, لقتل المزيد

تحقيق أن إذ . عممية قيصرية مرىقة جدًا والوليد ىزياًل وقاباًل لمموت في كل لحظة
المساومة بالتوافق عمى الرئاسات الثالث واحتمال تشكيل الحكومة برئاسة المالكي سوف 

ولكن , أوالً زارات و توزيع العالج المشكالت القائمة بل سيتواصل وجودىا وستتجمى في يلن 
ومن  وات الثالث المتبقية من الدورة النيابية الحاليةنعمل الحكومة خالل السفي اسًا أس

لقد شاركت قوى سياسية غي الحكم وأيدي مميشياتيا . المشكالت المعقدة التي تواجييا
بل يمكن ان , وىي ال تزال لم تتخل عن سالحيا. المسمحة ممطخة بدم الشعب العراقي

 .  ترفعو في كل لحظة

كثيرة جدًا نشير مشكالت بالتحديد ؟ تواجو العراق حالياً  ي المشكالت التي تواجو العراقما ى
 :إلى أبرزىا فيما يمي

, خدماتوالنقص الشديد في الالبنية التحتية واقع المشكالت االقتصادية وخاصة .  1
درة من القوى القا%( 30)المكشوفة أكثر من البطالة ثم , وخاصة الكيرباء والماء والنقل

من السكان تحت خط الفقر  (%30)إذ أن أكمر من  ,والفقروالبطالة المقنعة , عمى العمل
غراق البالد بالسمع المستوردة ,  فوق خط الفقر بقميل%( 30)و ( الدولي لمدول النامية وا 

 .بداًل من البدء بالتصنيع وتحديث الزراعة ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة
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ربيل وسبل ز التي عقدت من جانب حكومتي بغداد وأاالغو ت عقود النفط مشكال.  2
 . عامبشكل ومصالح العراق النفطية واالقتصادية التعامل معيا في ضوء الدستور العراقي 

لمشكالت االجتماعية التي تنعكس في أوضاع الناس الحياتية والنفسية والبيئية وفي ا. 3
 .والترمل وتشرد األطفالتقيمة الفساد وتردي السموكية المسحالة 

المشكالت السياسية التي تتجمى في القضايا القومية والمذىبية والدينية والعالقات مع .  4
 .دول الجوار

لو بسبب الوضع قديمة وجديدة اإلرىاب المتواصل في العراق ووجود حواضن .  5
 .السياسي

 .الوضع البيئي المتدىور.  6

صدار القوانين وحل المعضالتمشكالت تعديل الدستور .  7 األحزاب انون ومنيا ق, وا 
 .  السياسية ومشكمة كركوك أو ما يطمق عميو بالمناطق المتنازع عمييا

ألن , لصالح المجتمععالج ىذه المشكالت القائمة أن ت, كما أرى, ال يمكن ليذه الحكومة
شكيميا الذي يتحكم بو بسبب طائفية ت في بنيتيا ةفييا وناخر ة بذرة الصراع والنزاع قائم

عمى طريق الحرية ممموس تمر سنوات أخرى دون تقدم يسوس. ميزان القوى الراىن
 .ورفض الطائفية السياسية والديمقراطية وحقوق اإلنسان والسالم والعدالة االجتماعية

 فما العمل؟... نحن أمام وضع معقد

ميزان القوى في تغيير جراء من إالعراقية واليسارية لقوى الديمقراطية سوف لن تتمكن ا
ما لم تغير ممت نظن بكثير أخذ وقتًا أطول بل سي, (2020-2011) قادمخالل العقد ال

وخطابيا عمميا وأدوات  الكثير من سياساتيا وأساليبالقوى الديمقراطية واليسارية 
يا عميإذ أن . تيا الداخميةينفي بكذلك و  ,مجتمعقوى األخرى وبالوعالقاتيا بالالسياسي 
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تجمع كبير  قأن تسعى إلى تحقيو  ,وضع استراتيجة طويمة األمد ورؤية واضحة لما تريد
 خارج السمطة وفي المعارضة لتمعب دورىا في تعبئة الناس لصالح تغيير ميزان القوى

لممناقثشة تتجو صوب ىنا  رؤيتي وأفكاري األساسية التي أقدميا. وتحقيق مصالح الناس
     :  المسائل التالية

الحياة  عالتي تطرح موضو والشخصيات إجراء مداوالت مكثفة مع كافة المجاميع .  1
المدنية والديمقراطية في الحياة السياسية العراقية من أجل إنضاج موقف مشترك صوب 

 .الحادي والعشرين إستراتيجة العمل المشترك لمعقد الثاني من القرن

( 2020-2011)القادمة لمعشرية وضع مسودة أولية لمشروع وطني ديمقراطي .  2
بناء المجتمع المدني إلى ة الداعيات والشخصيات مجموعالقوى واألحزاب والبالتعاون مع 

 .الديمقراطي العمماني في العراق

من أجل مناقشتو من قبل الفئات المتاحة اإلعالم وسائل في المقترح المشروع  نشر.  3
ان تحسينو وتطويره وتعبئة مؤيدين لو في االجتماعية والقوى السياسية العراقية لضم

 .المجتمع

عقد مؤتمر موسع لكل القوى التي شاركت في المداوالت وتمك التي تريد االلتحاق .  4
من أجل إقرار المشروع الوطني الديمقراطي الديمقراطية والشخصيات مجموعات حزاب والباأل

ى الديمقراطية واليسارية في وتعديمو إن استوجب األمر وجعمو الوثيقة المشتركة لمقو 
 .العراق

طويمة حقًا تأكيد مبدأ أو شعار أساسي في العمل السياسي في المرحمة الراىنة ولفترة .  5
قووا تنظيم الحركة : "دون استثناء العراقيةالديمقراطية واليسارية ولكل القوى السياسية 

ز عالقاتكم بالجماىير الشعبية تتقوى أحزابكم ويزداد تأثيركم وتتعز , الوطنية الديمقراطية
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إنيا الصيغة الوحيدة لمخروج من العزلة واليامشية الراىنة التي تعاني منيا , "الواسعة
 .القوى الديمقراطية واليسارية في العراق

انتخاب ىيئة قيادية لمتجمع الجبيوي الديمقراطي لقيادة العمل المشترك ويمكن أن .  6
لمسؤولية المشتركة وروح المبادرة والديمقراطية في ينتخب رئيس دوري ليا لتعزيز ا

 .العالقة بين القوى المشتركة

متعددة تعمل عمى اساس المينية كالطمبة والشباب والنساء والنقابات تأمين لجان .  7
المستوى الميني عمى صعيد لعراق , عمى مستويينوالفالحين واألسواق والرياضة والفنون 

التعرف التفاعل معيا و أجل تعزيز االحتكاك بتمك األوساط و  منوعمى مستوى المحافظات 
عمى مشكالتيا وحاجاتيا وتحويميا إلى مطالب لمنضال من أجميا في صفوف تمك المباشر 

 .الفئات والتجمعات

تعزيز الصمة باألوساط الشعبية من كافة قيادات وقواعد األحزاب بيدف االقتراب منيا .  8
إذ أن العزلة الراىنة تؤذي كل القوى , ابط اإلنسانية بياوفيم أوضاعيا وتعزيز الرو 

 .لصالح القوى الحاكمةواليسارية الديمقراطية 

عدم المشاركة بالسمطة في الفترة الراىنة من أجل توجيو الجيود لصالح العمل .  9
السياسي المعارض بيدف توجيو النقد اإليجابي البناء وبمورة السمبيات في العمل الحكومي 

  . ورة فعالة ومحركة لممجتمع وتعبئة السكان صوب أىدافيا ومصالحيابص

ممارسة جميع اساليب النضال الديمقراطية السممية لصالح الدفاع عن مصالح .  10
والضغط  الناس والكشف عن النواقص واألخطاء والفساد والظمم أو مصادرة حقوق اإلنسان

لالستجابة لمطالب الناس والتي ستسيم  مجمس النواب والحكومةالرئاسة و المتواصل عمى 
 .الناس من خالل النجاح بتحقيق مطالبيا فئات المجتمعفي تعزيز العالقة مع 
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تنشيط اإلعالم الديمقراطي المشترك في محاولة لتأسيس قناة فضائية تتوجو لمداخل .  11
ة إذاعة وصحيفة نشطة في ما تنشره من معمومات حيويتأسيس إضافة إلى , والخارج
 .إصدار الكراسات الفكرية والسياسية وفي مختمف المجاالت الضروريةوكذلك , وحديثة

ىو وضع سياسة بديمة لسياسة الحكومة  يإن أىم ما في العمل السياسي واإلعالم.  12
في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية شريطة أن تكون واقعية 

وأبرز المسائل في . كما يقول المثل الشعبي العراقي, "تذرع بالجنة"وموضوعية وليس أن 
والتصنيع وتحديث االقتصادية والبشرية  متنميةة لإستراتيجي وضعالمجال االقتصادي 

الزراعة وعقمنة التجارة وتحسين الخدمات ومكافحة البطالة والفقر في المجتمع ووضع 
والدعوة إلى , ية ومصرفية متقدمةوسياسة مالية ونقدوصحي نظام ضمان اجتماعي 

تطوير جميع القطاعات االقتنصادية وخاصة القطاع العام والخاص والمختمط والتعاوني 
االىتمام لمقطاع النفطي ولكن شريطة تغيير بنية االقتصاد  أكبرإيالء وكذلك , واألجنبي

وحدة ينمي ال كيالعراقي المتخمفة والمكشوفة عمى الخارج لصالح بناء اقتصاد وطني دينامي
 .النشطة في بنيتو الداخمية عضويةال

وال بد لمقوى الديمقراطية أن تعي بأن عمميتين ميمتين فترض أن تسيرا جنبًا إلى .  13
 :وىما, جنب

 ,التصنيع وتحديث الزراعة وتطور العمو والتكنولوجيا . أ
 ,وتحرير عقل اإلنسان من تأثير المؤسسة الدينة والغيبيات . ب

ب دوره المباشر في تأمين نشوء أرضية واقعية وموضوعية لممجتمع إذ كالىما يمع
وبدون ذلك يصعب تصور وجود . ولمدولة المستقمة عن الدين المدني الديمقراطي

 .إمكانية لحقيق التقدم والتطور في البالد
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األىمية البالغة لخوض صراع فكري ىادف ومدروس ضد األفكار البالية والرجعية .  14
األساطير المعرقمة لتطور المجتمع وتقدمو ومن أجل التنوير االجتماعي والديني والخرافات و 

 ".الدين هلل والوطن لمجميع"ولصالح ان يكون 

تطوير موقف واضح من المؤسسات الدستورية كمجمس الوزراء ومجمس النواب .  15
ستوجب وطرح مشروع لتعديل الدستور العراقي في أىم جوانبو التي ت ,الخ... والقضاء 

زالة النواقص والسمبيات التي يعاني منيا اآلن والتي برزت في الواقع العممي  التعديل وا 
 .خالل فترة السنوات الخمس المنصرمة

طرح مشروع واضح وىادف إلى مكافحة الفساد المالي واإلداري ومكافحة الطائفية .  16
 .ىبية في العراقالسياسية وضد معاداة أتباع األديان األخرى أو الصراعات المذ

لجالية وميمات اور قسمًا خاصًا بدكما ال بد من تضمين برنامج النضال الوطني .  17
بشكل عام والقوى الديمقراطية واليسارية بشكل خاص في العراقي العراقية في الشتات 

وتبني قضاياىم الممموسة , المشاركة في حل المعضالت التي تواجو العراق من جية
 ,من جية أخرىوالدفاع عنيا 

إلى عالقات سياسية واقتصادية وحسن جوار ماسة العراق بحاجة ال شك أن و .  18
مع كل دول المنطقة وبعيدًا عن التدخل في شؤونيا أو السماح واحترام ومنفعة متبادلتين 

وىي عممية ليست سيمة في الظرف الراىن حيث تتحكم . ليا بالتدخل في الشأن العراقي
وخاصة أدوار كل من إيران والسعودية والواليات المتحدة )والعالم لمنطقة الكثير من دول ا

في الشأن العراقي وتفرق إرادتيا عبر قوى داخمية عمى مختمف جوانب الحياة ( األمريكية
 .السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

يسارية في ىذه ىي بعض جوانب ما يفترض أن تعمل من أجمو القوى الديمقراطية وال 
وىي ميمات كبيرة ال يمكن أن ينيض بيا حزب واحد أو كتمة , العراق خالل العقد القادم
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مف القوميات كل القوى الديمقراطية واليسارية من مخت ابل يفترض أن تساىم بي, واحدة
سعى إلى معالجتو لصالح الوحدة الوطنية والجبية نذلك و جميعًا عي العراقية وأتمنى أن ن

مفيوم المواطنة العراقية الحرة ولصالح تغيير األوضاع نحو تأكيد  طية الضروريةالديمقرا
ممارسة مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق القوميات والمتساوية و 

والعدالة الدينية واألحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية أتباع األديان والمذاىب حقوق و 
 .لعراقاالجتماعية والسالم في ا
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