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الواقع االجتماعي والصوت االنتخابي لليسار العراقي
اعداد :نبيل سالم
الهدف من هذه الورقة هو توفير بعض من المعلومات االولية لمناقشة موضوع الواقع االجتماعي والصوت االنتخابي لليسار العراقي  ،مع
االقرار باحتمال عدم الدقة في صيغة العنوان  ،وليكن تصويبه جزء من النقاش الذي يشكل بداية لعملية متواصلة في تطوير وتفعيل عملية
التحليل لجوهر الموضوع.
تشكل عملية توفير المعلومات ومن ثم اثارة اسئلة تتناول جوانب من القضايا التي يتطلب مناقشتها ،احدى الطرق لدراسة مسألة معينة
وتساعد على اثارة اسئلة جديدة لتدقيق موضوع البحث.
اليخف ي على المتابع للوضع العراقي ان عملية التحليل محاطة بظروف غير طبيعية في الوطن  ،وقد تفسر على انها ترفا فكريا امام حجم
الدمار الروحي والمادي الذي رافق الدكتاتورية وسياساتها وحروبها الرعناء وواصلته بأشكال اخرى حرب  2003واالحتالل وانهيار الدولة
وما رافقها من سياسات اقل ماتوصف به كونها غير مسؤولة تجاه الوطن والناس  ،والشك ان لهذا المنحي بعض من الحقيقة.
في البداية تم اختيار عدد من الجداول االحصائية ،لفترات سابقة نسبيا ،و المستقاة من مطبوعات الجهاز المركزي لالحصاء في العراق  ،وتم
تثبيت عدد من االسئلة لكيفية قراءة جزء من هذه االرقام ارتباطا مع موضوع الدراسة .ومن ثم تم اختيار عناوين لمواضيع فرعية ذي عالقة
مع الموضوع العام من حيث تأثيرها على الوعي االجتماعي وصوال الى خيار التصويت ،وبنفس الطريقة وعبر اثارة اسئلة وفرضيات معينة
بهدف توجيه النقاش الوجهة المطلوبة لتغطية اكبر مايمكن من جوانب المسألة ،وبدون الخوض في تحليل االسئلة والفرضيات المطروحة.
النقاط التي ستتناول الورقة اثارة تأثيرها على الوعي االجتماعي االنتخابي عبر بعض االسئلة والمالحظات العامة والفرضيات ،وليس تحليال
او شرحا او برهنة ،هي النقاط التسعة االولى ،في حين ان النقطة العاشرة تتضمن بعض االستنتاجات االولية بخصوص افاق التيار اليساري
في العراق وموقعه في العملية االنتخابية على مختلف المستويات:
 – 1عدد من البيانات االحصائية (المستندة الى جداول الجهاز المركزي لالحصاء) لفترات سابقة نسبيا عن الحالية وبدون ان يؤثر ذلك على
االستنتاجات العامة
 – 2تأثير التركيبة السياسية في الدولة العراقية المعاصرة منذ نشوئها في عشرينيات القرن العشرين
 - 3تأثير واقع الحركة الشيوعية عالميا فكريا وسياسيا
 - 4تأثير اليسار العراقي والحزب الشيوعي وشعبيتهما في مراحل زمنية متعاقبة
 – 5تأثير سياسة النظام الديكتاتوري  2003-1979وحروبه وسياسة الحصار االقتصادي الدولية للفترة 2003-1990
 – 6تأثير اثار حرب  2003والقوى التي تصدرت الحياة السياسية في العراق
 – 7تأثير سياسة الحزب الشيوعي وقوى اليسار الديمقراطي االجتماعية والسياسية قبيل حرب  2003ومابعدها
 – 8التجارب االنتخابية في فترة 2014 – 2004
 – 9قانون االنتخابات و نظام الدائرة الواحدة مقابل الدوائر المتعددة في العراق وفي تجارب ديمقراطية مختلفة
 – 10أسئلة ومالحظات اولية حول الواجهة االنتخابية السياسية للتيار اليساري في العراق ارتباطا مع واقع الحركة الشيوعية واليسارية
والحزب الشيوعي العراقي واليسار العراقي.
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 – 1مؤشرات مختصرة لعدد من الجداول االحصائية
مؤشرات من القراءة و االسئلة لبعض من بيانات الجهاز المركزي لالحصاء في العراق ,ويمكن العودة الى موقع الجهاز للبيانات الكاملة:
جدول سكان العراق للسنوات 2009 -1977
* عدد السكان اللذين ولدوا بعد عام  1977هو على االقل  20مليون انسان  ،حيث في عام  1977كان سكان العراق  12مليون اما في عام
 2009فهو اكثر من  32مليون ،ومع حساب الوفيات لسكان عام  1977نستطع االستنتاج ان من ولدوا بعد عام  1977هو اكبر بكثير من
 20مليون.
* من سكان عام  1977والبالغ  12مليون يمكن تقدير وعلى ضوء الجدول الثاني ان هناك حوالى  5ماليين دون سن الرابعة عشر  ،اي من
عاش الحياة السياسية واالجتماعية للسبعينات بدون القدرة على اتخاذ الموقف المستقل الواعي عمريا من ظروفها
* من الرقمين اعاله يمكن الوصول الى الرقم  25مليون من سكان عام  ، 2009لم يحتكوا او يمارسوا الحياة السياسية لعام  1977بشكل
مباشر وانما عبر التأثر بنتائجها او امكانية االطالع عليها الحقا وبوسائل مختلقة  ،ويشكل الرقم  25مليون حوالي  %78من سكان عام
 .2009من هنا يمكن قراءة النسبة العالية لمن شارك في انتخابات  2014او  2010وماقبلها ومن لم يشارك الحياة السياسية لما قبل
 1977حيث كان اليسار العراقي والحزب الشيوعي مشاركا رئيسا وفاعال وذوو قاعدة جماهيرية واسعة نسبيا
* الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي نشأ الجيل المعني ( 25مليون) في النقاط اعاله في كنفها ومدى قدرة الحزب الشيوعي
واالفكار الشيوعية واالشتراكية على التأثير الفاعل في وعيهم االجتماعي والسياسي تتسم بالتعقيد الشديد و بمعوقات كبيرة واجهها.
* اليخفي على اي متابع حجم التغيرات التي طرأت على الجيل الذي عاصر الفكر الشيوعي واالشتراكي الى حد عام  1979وفي الفترات
الالحقة بما في ذلك الجمهور الذي كان قريبا من الحزب الشيوعي وافكاره ،والتي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في تراجع امكانية
مواصلتهم لنشاطهم االجتماعي والسياسي والثقافي
جدول تقديرات السكان حسب فئات العمر والبيئة والجنس لسنة 2009
* من الجدول ولحساب نسبة المصوتين من كان عمرهم اليتجاوز  10سنوات عام  1979او ولدوا بعدها وكان يحق لهم التصويت في
انتخابات  2010بشكل تقريبي حيث اهمل العمر  19سنة لوجوده في فئة سابقة في الجدول اي من  15الى  19سنة والتي لم تدخل في
حساب نسبة المصوتين ،يمكن الوصول الى النسب التالية
المجموع الكلي
الكلي

المدينة

الريف
الرجال

النساء

الرجال

الكلي

النساء

50% 52%

53%

55%

57% 53%

الكلي

النساء

الرجال

50%

49%

51%

من النسب اعاله يمكن مالحظة النسبة العالية لمن هم مابين  20و 39عاما ممن كان يحق لهم التصويت في عام  2009والنسب ستزداد اذا
حسب من هم بعمر  18و  19سنة حيث ستتجاوز  %55من مجموع القادرين على التصويت عام  2009مضافا لها في انتخابات عام
 2010من هم بعمر  17سنة عاما .الفئة المذكورة هم من كانوا دون عمر  10سنوات عام  1979او لم يكونوا قد ولدوا بعد
* من المالحظ ايضا هو النسبة االعلى للمرحلة العمرية المذكورة في الريف مقارنة بالمدينة
* داخل نفس المرحلة العمرية اعاله يمكن مالحظة ارتفاع نسبة من هم من ولدوا بعد  1979قياسا بمن ولدوا قبلها
جدول معدل البطالة بين السكان بعمر  15سنة فأكثر حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة 2008
* يالحظ من الجدول ان نسبة البطالة لعموم العراق في صفوف القوى العاملة (من هم بعمر  15سنة واكثر) في عام  2008بلغت 15.34
وهذا يعكس تناقصا في نسبة البطالة مقارنة بعام  2003والتي كانت 28.10
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المجموع

2003

2004

2005

2006

2008

28,10

26,80

17,97

17,50

15,34

* ان هذا التناقص في معدالت البطالة ووفق تصريحات عدد من مسؤولي وزارة التخطيط تركز في ازدياد اعداد العاملين في صفوف الدولة
وفي القطاع غير االنتاجي ويتضمن في داخله نسبة من البطالة المقنعة ،ويعكس مدى ارتباط هؤالء العاملين مع الدولة والحكومة المركزية او
المحلية
* نسبة البطالة في صفوف النساء اعلى من الرجال
* ماهو تأثير التضخم الهائل في اعداد موظفي الدولة واعتبار هذا القطاع المجال الرئيسي للتوظيف لمختلف الفئات العاملة من قوة العمل
غير الماهرة وصوال الى خريجي الجامعات .حجم القوى العاملة المرتبطة بمؤسسات الدولة غير االنتاجية يشكل نسبة عاليى جدا ومايعكس
تشوها ملحوظا في توزيع القوى العاملة على القطاعات االقتصادية
جدول الموازنة العامة للدولة للسنوات ( 2008-2003مليون دينار عراقي)
* يمكن التوصل الى الموشرات التالية من الجدول اعاله
نسبة الزيادة
المئوية للعجز قياسا
ب 2003

نسبة الزيادة
المئوية للنفقات
قياسا ب 2003

نسبة الزيادة
المئوية لاليرادات
قياسا ب 2003

الفائض او العجز

المجموع العام للنفقات المجموع العام لإليرادات

السنة

1982548

2146346

2003

32982739

2004

40502890

2005
2006

100

100

163798

528

1620

1537

865248

32117491

8625

1330

1887

14127715

26375175

626

1957

2286

1024886

38806679

49055545

9505

1969

2544

15568219

39031232

54599451

2007

12728

2996

3739

20848807

59403375

80252182

2008

100

يالحظ النسبة العالية للزيادة مقارنة بعام  2003لاليرادات وللنفقات وللعجز ،واالخير بنسبة عالية مع الزيادة الكبيرة لاليرادات
* لعبت الزيادة الكبيرة اليرادات الدولة والمواطنين بعد  13سنة من الحصار الدولي دورا سلبيا في احدى جوانبه عبر استنزاف ميزانية
الدولة في غير موقعها الصحيح والذي يساهم في تعزيز االقتصاد الوطني المنوع والذي يبتعد تدريجيا عن كون النفط المورد الرئيسي
والحاسم لميزانية الدولة العراقية
* تأثير النزعة االستهالكية المفرطة لذوي الدخول المتوسطة وما فوق بعد مايقارب من  12سنة من انعدام القوة الشرائية منذ  1991على
الوعي االجتماعي كان كبيرا الى الدرجة التي اثر حتى على موقفها السياسي واالنتخابي
جدول بعض مؤشرات االمن الغذائي والفئات الهشة في العراق حسب المحافظات لسنة 2007
من الجدول اعاله يمكن مالحظة النسبة العالية المئوية من السكان على مستوى العراق التي تفضل المواد التموينية على التعويض النقدي
عنها وقد يكون ذلك مؤشرا على الزيادة الكبيرة لالسعار
نسبة االسر التي
تفضل التعويض
النقدي بدال من
المواد التموينية

نسبة االسر التي
تفضل تسلم مواد
تموينية

نسبة االسر التي
تستخدم ملحا غير
مدعوم باليود

4.9

95.1

45.8

* واقع البطاقة التموينية قد تغيرحيث االن تمنح فقط لمن اليتجاوز دخله مليون او مليون ونصف شهريا
* مع تغير شروط منح البطاقة التموينية فان اعدادا كبيرة من الفئات االجتماعية الزالت معتمدة بشكل رئيسي على مفردات البطاقة وموادها
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جدول إنتاج وصادرات النفط الخام في العراق للسنوات 2008 - 1988
من الجدول اعاله يمكن مقارنة الزيادة المئوية في االنتاج والتصدير لمادة النفط مقارنة بسنة  1991والتي اقترب فيها من االنتاج من ادنى
حد له نتيجة حرب .1991
نسبة الزيادة
المئوية
للتصديرقياسا ب
1991

نسبة الزيادة
المئوية لالنتاج
اليومي قياسا ب
1991

نسبة الزيادة
المئوية لالنتاج
السنوي قياسا ب المعدل اليومي للتصدير
( برميل  /يوم )
1991

100

100

100

154

201

201

151

194

194

154

197

197

164

203

203

236

219

220

1838

286

286

4021

414

414

5333

485

485

5274

496

497

5169

494

493

4156

425

425

2564

286

296

3846

382

388

3590

363

358

3846

382

373

4205

305

388

4756

436

436

39000
60000
59000
60000
64000
92000
717000
1568000
2080000
2057000
2016000
1621000
1000000
1500000
1400000
1500000
1640000
1855000

المعدل اليومي لالنتاج اجمالي االنتاج السنوي
( مليون طن متري)
( برميل  /يوم)

524000
1052000
1015000
1033000
1062000
1148000
1498000
2169000
2541000
2601000
2586000
2227000
1500000
2000000
1900000
2000000
1600000
2287000

السنة

25.862

1991

52.035

1992

50.074

1993

50.947

1994

52.382

1995

56.786

1996

73.870

1997

106.970

1998

125.354

1999

128.655

2000

127.535

2001

109.838

2002

76.600

2003

100.400

2004

92.700

2005

96.400

2006

100.300

2007

112.797

2008

يالحظ ان الزيادة في االنتاج لعام  2008لم تتجاوز ارقام سنوات  2001 ،2000 ،1999مع وجود الحصار االقتصادي في تلك السنوات،
والبد من اخذ عامل التخريب لعمليات االنتاج بعد عام  2003كعامل مضاف ،ومما يجب االشارة اليه ان حجم االنتاج النفطي في العراق في
الربع االول لعام  2016قد تجاوز االربع مليارات برميل بوميا ولكن في ظل االنخفاض الحاد السعار النفط في السوق العالمية لم تتمكن
االيرادات النفطية كما في السابق من تغطية كل النفقات العامة.
* تأثير الموارد النفطية الكبيرة مع ازدياد سعر برميل النفط المصدر على واقع الحياة السياسية لالدارات والحكومات التي جاءت بعد حرب
 ،2003كان ذا تاثير هائل علر االمكانات المالية المتاحة كي تستخدم في التنمية الحقيقية ،ولكنها وفي غالب االمر قد استخدمت بشكل غير
صحيح اقتصاديا ،الى الجانب االهدار غير المسؤول والفساد.
* تأثير سوء استخدام هذه الموارد وانتشار الفساد وشراء الذمم في الحياة االجتماعية والسياسية ،قد قاد الى افساد الوعي االجتماعي لقطاعات
غير قليلة من السكان والسيما ان العديد منها قد تحكم في مفاصل العملية االقتصادية. .
 - 2تأثير التركيبة السياسية في الدولة العراقية المعاصرة منذ نشوئها في عشرينيات القرن العشرين
* ان شكل التركيبة السياسية في بداية نشوء الدولة العراقية تمثل في تيارات قومية عربية وكردية الى جانب تيارات وطنية عامة ذو طابع
عراقي مع االهتمام بالمسألة القومية ،ويالحظ عدم وجود تأثير واضح للتيارات الدينية مع المشاركة الواسعة لرجال الدين في الحياة السياسية.
* استمر المحتوى اعاله بشكل عام الى فترة منتصف الثالثينات ،حيث برزت حينذاك التيارات اليسارية المتأثرة بانتشار االفكار االشتراكية،
والى جانبها في فترة الحقة تبلورت تيارات قومية بمضمون اجتماعي اكثر وضوحا من سابقتها
* التيارات الدينية بدأت ممارسة نشاطها في الخمسينات مع عدم وجود تأثير جماهيري لها مقارنة بالقوى السياسية االخرى
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* في الفترة مابعد ثورة  14تموز وصوال الى عام  1968تركزت الحياة السياسية تدريجيا في التيارات القومية والتيار اليساري مع انحسار
واضح للتيارات الوطنية العامة او ماتدعى مجازا بالتيارات الديمقراطية .الحالة السابقة ترسخت بشكل نهائي بعد عام  1968مع سيطرة
حزب البعث كونه ممثال للتيار القومي العربي
* في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي تزايد نسبيا نشاط القوى الدينية ممثال بحزب الدعوة وحركة االخوان المسلمين
* في التسعينات ظهر تيار شعبي تمثل في قيادة محمد صادق الصدر مع استمرار نشاط حركة االخوان المسلمين وتيارات دينية اخرى
ورافق ذلك الحملة االيمانية التي اطلقها النظام السابق
* التركيبة السياسية الحالية التمثل تطورا طبيعيا للتطور السياسي في الدولة العراقية في العديد من عناصرها وانما نتاج لتطور شاذ كانت
سنوات  2003-1979وحرب  2003والتطورات السياسية الالحقة العامل الرئيس في تشكيله
 - 3تأثير واقع الحركة الشيوعية عالميا فكريا وسياسيا
* كانت الحركة الشيوعية في اوربا ممثلة بالتيارات اليسارية في صفوف االشتراكيات الديمقراطية سابقة لثورة اكتوبر عام  1917في روسيا
القيصرية ونشوء النظام االشتراكي فيها عبر تشكل الدولة السوفيتية
* نشوء االحزاب الشيوعية واالممية الشيوعية (االممية الثالثة) كان نتيجة مشتركة لسياسات االشتراكية الديمقراطية وموقفها من الحرب
العالمية االولى باالصطفاف الى جانب برجوازيتها  ،والنتصار ثورة اكتوبر ونشوء االتحاد السوفيتي
* التطور السياسي للحركة الشيوعية كان في جانب كبير منه مرتبطا ذاتيا بالتطور السياسي للنموذج االشتراكي في االتحاد السوفيتي مع
تأثير جزئي لالحزاب الشيوعية الرئيسية في اوربا الغربية
* النموذج السوفيتي لالشتراكية والحملة الرأسمالية ضد الحركة الشيوعية كانا السبب في تراجع الحركة الشيوعية في الدول الرأسمالية
البرلمانية والسيما في اوربا الغربية بشكل تدريجي منذ بداية الخمسينات في القرن الماضي ويمكن مثال مالحظة تراجع ارتباط المثقفين نسبيا
في الدول الرأسمالية بالفكر الشيوعي ،وان كان هناك تفاوت في مستوى هذا التراجع وفقا لظروف كل بلد.
* كان انهيار النموذج االشتراكي السوفيتي سببا رئيسيا لعملية تراجع ملحوظ للحركة الشيوعية ولفقدانها البريق الذي تحلقت حوله الماليين
في ارجاء المعمورة
* يمكن مالحظة ان تاثير الحركة الشيوعية فكريا وسياسيا على الفئات المتعلمة والمثقفة انتخابيا قد تراجع نسبيا قياسا بالمراحل الزمنية
السابقة منذ نهاية الحرب العالمية وصوال تقريبا الى نهاية ستينات القرن الماضي ،وتكمن في خلفية هذا االمر عوامل محلية ام دولية ،يعتمد
الوزن النوعي لكال المجموعتين من العوامل على ظروف البلد المعني.
* تأثير واقع الحركة الشيوعية فكريا وسياسيا على الفئات غير المتعلمة والمثقفة انتخابيا تراجع بنسية كبيرة والسيما في ظل حركات يسارية
بديلة تخلو بشكل او باخر من االيولوجية والبرامج الطويلة االمد بل وتركز على برامج قصيرة المدى واكثر مرونة ،واليمكن اغفال ان االمر
مرتبط بشكل كبير بالتحوالت االقتصادية – االجتماعية التي شهدتها هذه البلدان وما رافقتها من اصطفافات طبقية جديدة والتي افضت الى
هذه النتائج.
 - 4تأثير اليسار العراقي والحزب الشيوعي وشعبيتهما في مراحل زمنية متعاقبة
* يتفق اغلب المؤرخين وبغض النظر عن توجهم الفكري او السياسي ،أن الحزب الشيوعي العراقي واليسار العراقي عموما ،قد امتلكا
حضورا فعاال في الحياة السياسية المعاصرة بعد انشاء الدولة العراقية الحديثة في القرن الماضي
* تميز الحزب الشيوعي العراقي بامتداده الشعبي الكبير في بلد نام من بلدان العالم الثالث وبطبقة عاملة قليلة العدد وحتى بالمقارنة مع بلدان
مشابهة له في مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي
* ظروف العمل السياسي منذ نهاية السبعينات الى حرب  2003حددت كثيرا من نشاط الحزب الشيوعي وبشكل خاص في صفوف
الجماهير الشعبية
* كان للعوامل الذاتية في المجتمع العراقي والتي ساعدت على قبول الناس للفكر االشتراكي ومشاركتها في دعم الحزب الشيوعي ،تاثير
واسع وارتبط ذلك نسبيا بالتراث الثوري للعديد من الحركات االجتماعية في التاريخ العراقي
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* تميزت سياسة الحزب الشيوعي العراقي مقارنة باحزاب شيوعية ضمن ظروف مشابهة ،والتي قادت الى الدور الفعال للحزب في الحياة
السياسية ،في جانب كبير منها بواقعية سياسية خاطب فيها الحزب االفئات الشعبية والكادحة عبر العمل والتعبئة والتوعية االجتماعية
والسياسية ،بما مكنه من جذب فئات واسعة منها الى العمل الوطني والسياسي.
 – 5تأثير سياسة النظام الديكتاتوري  2003-1979وحروبه وسياسة الحصار االقتصادي الدولية للفترة 2003-1990
* كان تأثير سياسة النظام الدكتاتوري القمعية منذ نهاية السبعينات بشكل خاص على دور الحزب الشيوعي في الحياة السياسية ،كبيرا الى
الحجم الذي قلص كثيرا من قدرة الحزب على التواصل مع الجماهير وتعبئتها سياسيا واجتماعيا
* اثرت الحروب التي خاضها النظام على الوعي االجتماعي بشكل هائل والسيما انها امتدت لعشرات السنين منذ عام  1980وصوال الى
الفترة المعاصرة مرورا بحرب  2003والتي شكلت اخطر حلقة فيها
* كان لسياسة الحصار االقتصادي الدولية المقننة عبر قرارات االمم المتحدة مضافا لها السياسات الفردية للعديد من الدول المؤثرة عالميا
واقتصاديا االثر االكبر على الوعي االجتماعي ،والتي قادت الى انتقال فئات اجتماعية كبيرة الى مصاف الفئات من ذووي الدخل الحدود
والذي اليؤمن الحد االدنى لمستوى المعيشة المقر دوليا
 – 6تأثير اثار حرب  2003والقوى التي تصدرت الحياة السياسية في العراق
* على الرغم من كثرة ماقيل عن الخلفية السياسية واالقتصادية واالجتماعية لقرار الواليات المتحدة بشن حرب  ،2003لكن تقر االدارة
االمريكية نفسها على كون الحرب جزء من مشروع الشرق االوسط الكبير او الجديد ،وفي هذا المجال فأن لكل حزب ومحلل القدرة على
تحديد موقفه من هذه السياسة الستراتيجية الكبرى للواليات المتحدة االمريكية
* الموقف والوعي االجتماعي لمختلف فئات الشعب من الحرب واالحتالل كان مرتبطا ونتيجة شبه مباشرة لواقع الحروب على مدى طويل
والحصار االقتصادي القاسي مضافا ومرافقا له سياسات النظام الدكتاتوري الداخلية ،وكل هذا قاد الى تراجع البحث عن حلول وطنية
والقبول باقس ى المخارج بما في ذلك قبول التدخل الخارجي دون البحث في اهدافه ومقاصده ،وهذا يشمل جزئيا قوى سياسية واجتماعية
ترفض في اساس مبادئها وسياساتها قبول التخل الخارجي .هذه المواقف تتجلى االن لدى قطاعات واسعة من الشعب العراقي في ادراكها
لعمق االزمة التي قادت اليها حرب  2003وسياسة االحتالل التي اقرت عبر االمم المتحدة بعد فترة وجيزة من االدعاء (بتحريره) وحل او
تفكيك مؤسسات الدولة الوطنية وتشكيلها وفق رؤوية االدارة االمريكية
* طبيعة القوى التي تصدرت الحياة السياسية في العراق وعالقتها بالواليات المتحدة االمريكية كانتا احدى النتائج الرئيسية لحرب ،2003
والتي تم بنائها وفق تقسيم طائفي وقومي -والذي استمر لحد االن وشكل احد اكبر المعوقات العادة بناء الدولة الوطنية التي جرى تفكيكها
جزئيا بعد عام  2003من قبل الحاكم المدني ممثال لسلطة االحتالل المشرع دوليا.
 – 7تأثير سياسة الحزب الشيوعي وقوى اليسار الديمقراطي االجتماعية والسياسية قبيل حرب  2003ومابعدها
* تعاطى الحزب مع خطط االدارة االمريكية لشن الحرب عام  2003بالوقوف بالضد من هذه المشاريع ولم بجد فيها مخرجا وطنيا الزمة
الجكم وحال لتحقيق طموحات شعبنا في التخلص من الدكتاتورية وبناء نظام وطني ديمقراطي بديال عنه .شارك الحزب على المستوى
العالمي في الحملة المناهضة لخطط الحرب سواءا عبر المظاهرات واالجتماعات الحاشدة وعبر اصدار البيانات التي توضح موقف الحزب،
رافعا شعاره الشهير( :ال للحرب ..ال للدكتاتورية  ..نعم للبديل الديمقراطي).
* موقف الحزب من سياسة االدارة االمريكية بعد انهيار النظام وصدور قرار االمم المتحدة رقم  1483بتشريع االحتالل وتشكيل االدارة
المدنية ،كان عبر الدعوة للمشروع الوطني بانشاء حكومة وطنية موحدة تتبنى سياسة وطنية مستقلة تنحو مع الوقت النتزاع السيادة الوطنية
الكاملة التي صودرت في العراق بانتزاع الواليات المتحدة لقرار تشريع االحتالل عبر منظمة االمم المتحدة.
بعد رحيل الدكتاتورية نهضت أمام البالد مجموعة مهام ملحة متداخلة تعبر عن مرحلة جديدة يندمج فيها الوطني بالديمقراطي على نحو
متماسك ،ويكمن جوهرها في خلق شروط إنهاء االحتالل واستعادة السيادة واالستقالل التامين ووضع العراق على طريق التطور الوطني
الديمقراطي.
وارتباطا بذلك ،وألجل مواجهة األوضاع الجديدة ،دعا الحزب الشيوعي العراقي سائر القوى الوطنية العراقية للمبادرة الى عقد مؤتمر
وطني عام ،تشارك فيه أطياف الشعب العراقي السياسية والقومية والدينية كافة ،وتنبثق عنه حكومة وطنية عراقية مؤقتة واسعة التمثيل
وذات الصالحيات ،لتتولى تحقيق مهمات إدارة البالد في المرحلة االنتقالية ،وإعداد مشروع الدستور ومشروع القانون االنتخابي ،ومباشرة
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الحوار مع الطرف األمريكي إلنهاء االحتالل .فهي حكومة كاملة الصالحية ،تكون بديال للنظام الدكتاتوري المقبور ولسلطة االحتالل في
اآلن نفسه.
غير أن فكرة عقد المؤتمر الواسع وتشكيل الحكومة الموقتة ،التي كان واضحا ً أنها تحظى بتأييد داخلي وعربي ودولي ،اصطدمت
بعراقيل جمّة حالت دون تحقيقها ،ومن بينها:
 .1تبدل (على افتراض صدق موقفها االول الموافق لعقده) موقف الواليات المتحدة وبريطانيا من عقد المؤتمر المذكور ومن تشكيل
الحكومة المؤقتة ،وسعي الدولتين ،بدال من ذلك ،إلى استصدار قرار جديد من مجلس األمن .وبالفعل وبعد مساومات مع الدول األعضاء في
المجلس ،صدر القرار ( 1483آيار  ، )2003الذي كرس سلطة االحتالل في العراق وشرّعن وجودها.
 . 2وتجلى المعرقل الثاني في سلوك األطراف السياسية العراقية ذاتها .فبعضها سعى إلى االنفراد في تمثيل العراقيين ،وبعض آخر غلـ ّب
مصالحه الحزبية الضيقة على مصالح الشعب العامة ،فيما لم يتخلص بعض ثالث من نزعة الهيمنة والزعامة.
وأدى هذا وذاك وعوامل أخرى ،منها غياب اإلرادة المستقلة لدى بعض األطراف السياسية ،إلى الحيلولة دون إقامة التحالف الواسع
للقوى الس ياسية العراقية ،الذي يمكنه الضغط على الطرف األمريكي وكسب تأييد األمم المتحدة مما أفسح في المجال للمحتل كي يمسك
بالسلطة تحت غطاء من الشرعية الدولية  ،متمثال بالقرار .1483
* في ظل تناسب القوى الذي نشأ بعد  ،2003/4/9وشرعنة االحتالل بموجب القرار  ،1483كان اساس مشاركة الحزب في "مجلس
الحكم" يقوم على اعتبار هذه الصيغة الجديدة "مجلس الحكم" بمثابة منبر للعراقيين للتفاوض مع سلطة االحتالل من اجل تقليص امدها وبناء
سلطة وطنية عراقية.
* شكل عدم اعتراض الحزب علنا وتثقيف جماهير الشعب وقواه السياسية بالضد من سياسة الحاكم المدني العام وسلطة االحتالل وعدد من
القوى المتنفذة في تفكيك مؤسسات الدولة العسكرية وجزئيا المدنية  ،موقفا الينسجم مع السياسة المقرة والمعلنة للحزب في الفترة السابقة
لحرب  2003واحتالل العراق .في ذات الوقت وقف الحزب بشدة معارضا لسياسة الخصخة التي تبنتها سلطة االحتالل وعدد من القوى
السياسية المتنفذة.
* كان تقاسم مناصب الدولة الرسمية ومؤسساتها وعلى مختلف المستويات ،وفق رؤوية الحاكم المدني العام ،و القوى المتنفذة الرئيسية
لمجلس الحكم ،والتي تعني عمليا المحاصصة الطائفية واالثنية ،نقطة البداية الخطأ الرساء العملية السياسية ،والتي تمتد اثارها الى واقع
العراق الراهن.
* تبنت القوى المتنفذة والتي تعاملت معها االدارة االمريكية في ظل اطار سلطة الحاكم المدني سياسة القبول بشكل عام بسياسات ممثلي
االحتالل المشرع دوليا وفرصة لتقاسم السلطة معه على اساس المنهج الطائفي االثني ومن مواقع سياسية متباينة في العديد من المجاالت,
واعتماد سياسة االجتثاث لقطاعات واسعة مما وضعها موضوعيا في صف المعارضين للعملية السياسية ,مضافا له سياسة االدارة االمريكية
في استبعاد قوى اجتماعية واسعة عن مراكز القرار والسباب مختلفة من ضمنها عدم ضمان موقفها القابل بسياسات الحاكم المدني واالدارة
االمريكية.
* سياسة الحزب في صفوف الجماهير ودورها في كسب الصوت االنتخابي انطلقت من واقع صعوبات جمة خلقتها ارضية االحداث التي
مرت بالوطن لعشرات السنين والتي رافقها الظروف التي اعاقت تواصل الحزب مع الجماهير
 – 8التجارب االنتخابية في فترة 2014 – 2004
* شارك الحزب الشيوعي العراقي في كل العمليات االنتخابية التي جرت في العراق في الفترة  2014 – 2004عبر اشكال متعددة ابتداءا
من خوضها بقائمة حزبية مباشرة او عبر تحالفات سياسية او احتماعية.
* اهم اشكال التحالفات االنتخابية تمثلت في االنتخابات االخيرة والتي دخلها في كل المحافظات بشكل رئيسي عبر التيار الديمقراطي
واتخذت اسماء متعددة تبعا لكل مجافظة ،والتي تمكن فيها الحزب مع القوى التي تحالف معها من ايصال  3مرشحين للفوز بشكل مباشر .من
المفيد االشارة انه لم يكن ضمن الثالثة الفائزين احد رفاق الحزب المتظمين حاليا .آلبد ايضا من االشارة ان اسلوب االنتخابات الذي اعتمد
هو قانون الدوائر المتعددة مع عدد محدود من المقاعد على المستوى الوطني ولكن بما اليضمن انصاف القوائم التي لم تجمع على مستوى
الدائرة الواحدة ما يكفي من االصوات ولكن على المستوى الوطني مايكفي لعدد من المقاعد.
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* عبر القوائم االنتخابية االثنية او القومية تمكن رفيق من الحزب الشيوعي الكردستاني ورفيق من قائمة الوركاء (للسريان والكلدان
واالشوريين) من الفوز بمعقد برلماني
* على صعيد مجالس المحافظات حقق الحزب والتيار الديمفراطي نتائج افضل من نتائج االنتخابات البرلمانية
 – 9قانون االنتخابات و نظام الدائرة الواحدة مقابل الدوائر المتعددة في العراق وفي تجارب ديمقراطية مختلفة
* قوانين االنتخابات المطبقة الرئيسية في البلدان البرلمانية تتوزع بشكل رئيسي بين نظام القائمة الموحدة على الصعيد الوطني او نظام
الدوائر المتعددة او المزاوجة بينهما ،ولكل نظام ايجابياته وسلبياته بالمعنى العام ولكل بلد ظروفه الخاصة والتي تحدد الشكل االكثر تحقيقا
لمبدأ العدالة االنتخابية وفقا لظروفه السياسية الملومسة ،وبهذا المعنى اليوجد نظام افضل من غيره وبشكل مطلق والبد من دراسة ظروف
البلد المعني وصوال للنظام الذي ينسجم معه في مرحلة زمنية وسياسية معينة.
* موقف الحزب الشيوعي العراقي من القوانين االنتخابية التي طبقت في مراحل انتخابية مختلفة ،تمثل في الدعوة شبه المطلقة لنظام الدائرة
الواحدة انطالقا من العدالة التي سيحققها على الصعيد الوطني ولكونه ييتعد عن المناطقية وبتعامل مع كامل الوطن كدائرة واحدة .اعتمد مبدأ
الدوائر المتعددة وتقليص عدد المقاعد الوطنية والذي يقلل فرص فوز االحزاب او القوائم الصغيرة والتي تنشط على المستوى الوطني.
* يحق للمحلل التساؤل فيما اذا كان موقف الحزب الداعي لتبني نظام الدائرة الواحدة وكأنه النظام االكثر صحة لالنتخابات بالمطلق موقفا
دقيقا ام يعكس فقط النظام الذي يخدم الحزب الناشط على الصعيد الوطني وعابرا للتقسيمات الطائفية واالثنية ،واالحزاب الصغيرة ذات
الطابع الوطني .يحق للمناقش ان يسأل ماذا عن مبدأ المحلية وقرب المرشح من ناخبيه والسيما في انظمة الحكم الالمركزية كما ينشده
العراق ويدعمه الحزب .ان النظام االنتخابي الموائم بين نظام الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة هو المعتمد في العديد من الديمقراطيات
البرلمانية االوربية وفق مبدأ االستفادة من مزايا كال النظامين.
 – 10أسئلة ومالحظات اولية حول الواجهة االنتخابية السياسية للقاعدة الشعبية ’’للتيار اليساري’’ في العراق ارتباطا مع واقع الحركة
الشيوعية والحزب الشيوعي العراقي
على ضوء العديد من ما ورد في النقاط التسع اعاله والمتغيرات على الصعيد الوطني والخارجي اقليميا ودوليا ،تبرز قضية شكل ومحتوى
التيار اليساري والسيما االنتخابية كقضية راهنة للنقاش والتداول
أ -االساس الفكري للحزب الشيوعي العراقي:
* منذ المؤتمر الخامس جرت تعديالت عديدة على االساس النظري والشك ان هذه العملية ستستمر ارتباطا مع القراءة العلمية او احيانا حتى
السياسية او كليهما لواقع المعرفة النظرية للحركة الشيوعية وللحزب الشيوعي العراقي .من الضروري مع المؤتمر القادم تعليل هذه
التعديالت في ملحق اضافي لوثائق المؤتمر لرفاق وجمهور الحزب
* االشكال الرئيسي التي يواجه كل عملية مراجعة لالساس الفكري ،هو ان هذا الجانب اليقبل المساومة اللغوية والتالعب بالتعبيرات االدبية
لكونه ولسبب بسيط قضية علمية في نهاية المطاف ،ويفترض في تناوله المعرفة العميقة باالفكار السياسية وتطورها ،وعدا ذلك ماهو اال
تبسيط سياسي غير علمي واليعدو كونه تشويه لهذه االفكار والمناهج الفكرية ،وفي تطور الحركة الشيوعية امثلة صارخة على سوء التعامل
الفكري والسياسي مع الفكر االشتراكي والماركسي
* البعدين الرئيسيين للفكر الفلسفي الماركس ي هما المادية الدياليكتية في تفسيرها للوجود والمادية التأريخية في تفسيرها للحياة االجتماعية،
واليمكن لمفكر شيوعي او حركة شي وعية ان تجتزأ عبر عملية انتقائية هذا الجانب او ذاك او جزء منها تحت اي مبرر سياسي واقعي لكون
اننا نتعامل مع حقائق علمية يمكن استمرار البحث فيها وتدقيقها وتصويبها وتطويرها ولكن ليس لتكييفها سياسيا ولغويا
* الجانب االقتصادي للفكر االشتراكي والماركسي المتمثل في االقتصاد السياسي للماركسية شكل العقدة االكثر صعوبة للتناول واليزال على
ضوء النموذج السوفيتي لالشتراكية والواقع الذي تواجهه عملية تطوير برنامج ورؤية اقتصادية للحركة االشتراكية والماركسية في ضوء
الخبرة المكتسبة من مأل االشتراكية السوفيتية وحقائق تطور االقتصاد الرأسمالي
* جمهور الحزب كان في غالبيته ،سواءا في فترات الجماهيرية الواسعة او المحدودة ،بعيدا عن هموم هذا الحوار الفكري بشكله العلمي
والمرتبط باالساس النظري ،بل وفي غالب االحيان كان مرددا لما يقرأ او يسمع في االطار النظري ،والمسألة ليست استهانة بقدرة الجمهور
الحزبي الفكرية ،ولكن تعبيرا عن واقع موضوعي عاشته الحركة الشيوعية وخصوصا في البلدان النامية ،وهذا الينتقص من قدرة الجمهور
الثورية ونضاله وتضحياته الكبيرة واليتناقض معها.،

9

ب -جماهيرية الحزب الواسعة في فترات تأريخية وخلفياتها:
* الجماهيرية الواسعة للحركة الشيوعية في العراق ظلت ظاهرة متميزة لبلد نام الى جانب بلدان نامية اخرى معدودة مثل السودان
واندونيسيا.
* كيف نعلل هذه الظاهرة في االطار العام اي هل انها تعكس في جوهرها التطور االجتماعي لهذه البلدان وتقبلها للفكر الشيوعي بفلسفته
المادية واقتصاده السياسي ام في ظروف اخرى محلية وفي شكل التطبيق الشيوعي .اعتقد ان الجواب سيكون لصالح التفسير الثاني في جانبه
االكبر.
* في مجال التجربة الشيوعية في العراق يمكن دراسة الوضع التأريخي االجتماعي السياسي للعراق وشكل التطبيق الشيوعي منذ العشرينات
وصوال لتأسيس الحزب في اواسط ثالثينيات القرن الماضي ،كي نتمكن من تعليل جماهيرية الحزب الشيوعي في بلد تسوده االمية والقطاع
الزراعي  ...جماهيرية الحزب الشيوعي تعكس جماهيرية شكل التطبيق الشيوعي السياسي وليس تبني واعي للفكر الشيوعي واالشتراكي
* المقصود بوضع المجتمع العراقي التأريخي السياسي هو التربة الناضجة لتقبل االفكار الراديكالية والثورية سواءا غلفت بالفكر الشيوعي او
بأطار فكري عام يعتمد المنهج الثوري ومفاهيم العدالة االجتماعية
* المقصود بشكل التطبيق الشيوعي في العراق هو ماتميزبه من ثورية حازمة ،موقف وطني غير مساوم في ظل بلد شبه مستعمر ،النزوع
نحو مجتمع العدالة االجتماعية ،جذابية الفكر االنساني التقدمي للحركة الشيوعية في بلد متعدد االطياف ،االخالق الشيوعية وبريقها الروحي
والمثال الشيوعي المقدم على ارض الواقع في ريف ومدن العراق .كل هذه الجوانب تنسجم بالتأكيد مع االسس الفكرية للشيوعية ولكننا يمكن
ان نجدها في حركات ثورية تتميز بنفس المضمون بدون تبني الفكر الشيوعي كاساس نظري لها.
ج -عملية التجديد والديمقراطية التى اطلقها المؤتمر الخامس:
* لم يقم الحزب الشيوعي العرافي بعملية تقييم علمية شاملة لبناء الحركة الشيوعية ومنذ بدايتها في العراق بعد انهيار التجربة االشتراكية في
االتحاد السوفيتي ودول المعسكر االشتراكي االوربية ( مع ان الحزب في فترات سابقة اجرى تقييم في الكونفرنس الوطني الثالث في عام
 1967بعد انشقاق ’القيادة المركزية’ ،كما اقر المؤتمر الوطني الرابع تقييما عن تجربة التحالف مع البعث) ،وقد تتطلب هذه المراجعة
الشاملة وقتا اطول وظروف بحث تسمح بتوفر كل مايلزم لها ،مع الجهد الكبير والعلمي للباحث عزيز سياهي عن الحزب الشيوعي العراقي
والمؤلف العلمي للدكتور حنا بطاطو عن الحركة السياسية في العراق ،مضافا لهما العديد من المذكرات الشخضية والمقاالت المتخصصة
واالطروحات الجامعية والتي تناولت جزئيا فترات محددة من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ودوره السياسي.
* التجديد يعني قراءة الواقع المتغير والتقدم بقراءات وحلول تتناسب مع هذه التغيرات ،وخالف ذلك الجمود والتراجع عمليا ،وهذه العملية
بالضرورة عملية مستمرة ،وليست مساوية لعملية التقييم الضرورية والسيما بعد انهيار االتحاد السوفيتي والدول االشتراكية والتي قام الحزب
بانجاز بعمل فكري واسع وهام لتحليلها ،ولكن لم يعالج فيها الجانب المحلي بما فيه الكفاية ،اي تجربة الحركة الشيوعية في العراق وكيفية
نشوؤها وتطورها
د -هل يستطع الحزب القائم على الفكر الماركسي في بلد نام مثل العراق كسب االصوات االنتخابية الكافية للتأثير الفعلي على مسار التطور
السياسي:
* تعكس اغلب التجارب االنتخابية للحركات الشيوعية سواءا في البلدان المتقدمة صناعيا او في البلدان النامية ذات الديمقراطيات البرلمانية
تراجعا مستمرا لشعبيتها االنتخابية وهي ظاهرة مستمرة منذ نهاية خمسينات القرن الماضي مع وجود استثناءات قليلة ومنها قبرص وحزب
الشعب القبرصي (أكيل) والذي يفسره الحزب نفسه جزئيا على االقل بوضع قبرص وموقف الحزب من القضية الوطنية منذ استقالل
الجزيرة الى الك فاح من اجل توحيدها والذي فشلت في تبنيه الحركات السياسية الرئيسية االخرى في قبرص .وهنا يفرض نفسه التساؤل
السابق في الفقرة ب والخاص بجماهيرية الحزب الشيوعي وعالقة ذلك بالفكر الشيوعي واالشتراكي
* هل يمكن ان تخلق الظروف التي يستطيع فيها الحزب الشيوعي العراقي مرة ثانية كواجهة رئيسية للتيار اليساري في العراق في كسب
الصوت االنتخابي المؤثر على عملية التطور االقتصادي واالجتماعي في العراق في ظل االرث االيجابي الغالب نسبيا لتأريخه السياسي
وماثر الشهداء عند قطاعات واسعة من المجتمع العراقي من جانب ،وفي ظل ارث ايجابي وسلبي يشارك فيها الحركة الشيوعية العالمية في
ظل انهيار التجربة السوفيتية لالشتراكية مضافا لها القيود الفلسفية المادية في تفسير الوجود لمجتمع نام تلعب فيه االديان دورا رئيسيا في
تشكيل الوعي االجتماعي.
ه -ماهو البديل السياسي االنتخابي :
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* امام التحديات الفكرية والتحليلية المطلوبة ،والتي قد تحتاج لفترات زمنية طويلة نسبيا ،في النقاط اعاله يطرح تساؤل واقعي حول قدرة
الحزب الشيوعي على لعب دور الحركة اليسارية المنفردة القادرة لوحدها على تعبئة اوسع الجماهير التي ترتبط مصالحها الطبقية موضوعيا
مع اليسار ،في عملية التغيير نحو التطور الوطني الديمقراطي ونظام العدالة االجتماعية.
* قد تكون االجابة في ضرورة تبني الحزب مع االخرين ،احزابا وحركات اجتماعية وافراد ،لمشروع انشاء تيار شعبي سياسي انتخابي
يساري يواصل جوهر التطبيقات الوطنية الخالقة للحزب الشيوعي والتيار اليساري ،ومتحررا في ذات الوقت من كل مايعيق ذلك فكريا و
تنظيميا وقادرا على التواصل مع اوسع جماهير الشعب .هذا التيار او التحالف الوطني الشعبي اليساري سيكون تيارا مستقال تنظيميا وينشط
فيه الشيوعيون بشكل مبدع و فردي ضمن الخط العام سواءا بتوجيه من الحزب او بشكل طوعي اختياري ومن منطلق االهداف العامة
المعلنة للتيار .امكانية ان يتحول الحزب نفسه الى هكذا تيار غير واقعية بل ومتسرعة وان تمت ستكون تحت ضغط االحداث المباشرة،
وتعني القطيعة العملية مع الفكر الشيوعي الماركسي كاساس نظري لعمله وبناءه .وبغض النظر عن بعض االفكار المطروحة في تحول
الحزب الى حركة او حزب تقدمي ديمقراطي او يساري ديمقراطي ،فأن الدخول في مناقشة هذا االمر لن يقود الى اجماع نسبي في االمد
القريب على االقل ،وحتى وان حدث سيكون متسرعا وبدون نقاش علمي حقيقي وال سيما ان الوثائق المطروحة التشير الى هكذا توجه مع
مغامرة عدم االستجابة له من جماهير الشعب .من جانب اخر تقود عدم مبادرة الحزب الى انشاء هكذا تيار الى استمرار الوضع الحالي في
خطوطه العامة والمتمثل في ضعف التيار اليساري الوطني في التأثير المباشر وعبر المؤسسات المنتخبة على مجرى التطور في بالدنا
بشكل فعال ،البل تقود عدم المبادرة الى عرقلة الحزب عمليا لنشوء هذا التيار .المقصود باليسارية ضمن ظروف العراق المعاصرة هو
الجمع بين الموقف الوطني واالنحياز الى مصالح اوسع فئات الشعب من ذووي الدخل المحدود والعمل على ارساء مبدأ العدالة االجتماعية
كهدف عند وضع مختلف الخطط والسياسات.
* الخطوط العامة لهذا التيار في عناوين هي :الوطنية والمواطنة العراقية ،التوجه االنساني المدني والتقدمي وااليمان بالعدالة االجتماعية
والدفاع عن مصالح الفئات الكادحة ومحدودي الدخل.
* قد يكون التيار اليمقراطي التي تجري العديد من النشاطات في ظله احدى اشكال هذا التوجه لكن هذا لن يكون بديال عن التوجه البرنامجي
المعلن والمبرر فكريا وسياسيا وبمبادرة من الحزب بشكل مباشر
* دعم هذا التحالف او التيار اليساري والعمل فيه كواجهة رئيسية لليسار العراقي اليلغي بقاء الحزب الشيوعي ونشاطه المستقل السياسي
والتنظيمي بل ويوفر له ارضية اكثر رحابة لبناء سياسته بدون ضغط النتائج االنتخابية او غيرها بشكل مباشر ،وسيوفر العضائه فرصة
المنافسة الحقة والواعية في تقديم المثل في العمل المباشر بين مناصري ومؤيدي هذا التيار الواسع اجتماعيا.
* التيار اليساري االنتخابي المطلوب سيتحرر من تعقيدات ومتطلبات االساس الفكري والنظري للفكر الماركسي في برامجه وسياساته ،بل
سيتعامل مع اشكال تطبيقاتها الملموسة في المرحلة الزمنية ما بين دورتين انتخابيتين ،وينسجم بهذا مع الوعي االجتماعي لغالبية جمهور
الحزب الشيوعي سابقا وحاليا ويكون قادرا على كسب جماهير اوسع اليصلها الحزب حاليا
* يفترض ان يحرر هذا التيار فئات واسعة من اعضاء سابقين للحزب وجمهور حزبي سابق وجديد غير قادرين على التواصل بشكل فعال
مع الحزب الشيوعي السباب مختلفة موضوعية وذاتية ،مع ان وعيهم االجتماعي والفكري اقرب مايكون لتطبيقات الحزب الملموسة وتيار
اليسار في االطار العام
* بالتأكيد سيخلق هذا الواقع تحديات كبيرة لعمل الحزب الشيوعي ،لكن هذه التحديات ستعكس مدى قدرة الحزب على التفاعل المستمر مع
التطورات العلمية والفكرية لتدقيق اسسه النظرية وتطبيقاتها على االرض العراقية ،وفي الحفاظ الحقيقي على صلته بجماهير فاعلة ومبدعة
في الفكر والعمل بدال من الكم غير الفاعل بالضرورة ،وبدال من ضغط النتائج االنتخابية واستطالعات الرأي العام.
* إن الحاجة الموضوعية لنهضة اليسار العراقي تزداد إلحاحا ً في الظروف الراهنة للمجتمع العراقي حيث نظام المحاصصات هو السائد وما
يقترن به من استقطاب طائفي يحرف الحراك االجتماعي عن وجهته الحقيقية وبالتالي يعطل الجدليات االجتماعية لصالح تابيد المحاصصات
الطائفية والقومية واالثنية واعادة انتاجها.
إذن ثمة حاجة موضوعية ليسار قوى وفاعل تنبنى على انفراد القوى المهيمنة بالساحة السياسية العراقية .وهنا نواجه مشكلة مزدوجة في
الواقع.
الجانب األول منها يتمثل في تشتت قوى اليسار .
والجانب الثاني يتمثل في غياب قطاعات واسعة من الناس عن المشاركة السياسية.
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غير أن وجود ظروف موضوعية تدعو إلى تواجد يساري فاعل على الساحة السياسية العراقية ال يكفي وحده لتحريك الجهود من أجل
استنهاض اليسار العراقي .فباإلضافة إلى هذه الظروف الموضوعية ،يجب أن يتوافر شرط ذاتي ،أال وهو الشعور العميق لدى اليساريين
باألزمة المجتمعية الراهنة ،وبحقيقة ضعف وجودهم في الساحة السياسية من جهة ،واإلدراك الصادق ألهمية تجاوز اليسار ألزمته الخاصة
من أجل التعامل الصحيح مع أزمة المجتمع من جهة أخرى.
و -الحراك االجتماعي ضد الفساد ومن اجل دولة المواطنة وبالضد من المحاصصة االثنية والطائفية للقوى المتنفذة:
يساهم الحراك االجتماعي السلمي في تعبئة قوى اوسع اجتماعيا من القوى الناشطة فيه ويجرها الى موقع الدفاع عن مصالحها الحقيقية
بالضد من الفساد المستشري وتكريس مبدأ المواطنة واعتماد الكفاءة والنزاهة كمبدأ في تسيير شؤون الدولة.
يلعب الحزب الشيوعي العراقي والتيار الديمقراطي دورا بارزا في ادامة الحراك االجتماعي واغناء محتواه واهدافه ،الشك ان هذا الدور
سيساهم بشكل مباشر وغير مبا شر في تعزيز مواقعهما في صفوف الجماهير ويزيد ضمنا من فرص النجاح االنتخابي النسبي
ح -التحالفات السياسية والمعايير الرئيسية فيها:
كان لمعيار التقدمية والرجعية والموقف من التطور االجنماعي دور هام في تحديد شكل التحالفات السياسية في الفترات السابقة لما قبل
 1980وجزئيا في الفترة الالجقة وصوال الى  ،2003ومع بروز مشلريع تفتيت الدولة الوطنية على اسس اثتية وطائفية اصبح لمعيار
الوطنية والموقف الوطني المستقل مقابل االرتباط بمشاريع تفتيت الدولة الوطنية على مختاف مشاربها وتنوعها ،دورا اكبر في التحالفات
السياسية المطلوبة والتي تفترض التاكيد على الموقف الوطني ،وبالضرورة فان الفساد وسرقة المال العام تقع كنتيجة على النقيض تماما من
الموقف الوطني وتقترب شاءت ام ابت من مشاريع تفتيت الدولة الوطنية وان تلبست لبوسا تقدمية او رجعية .ان الموقف التقدمي يفترض
عدم السكوت عن المشاريع الدولية واالقليمية منذ حرب  2003ولحد االن لتفتيت الدولة ومؤسساتها واي موقف اخر يمثل خروجا عن
التراث الوطني واجتهادا سياسيا غير دقيق في حده االدنى .ادراكا لحجم االزمة التي يمر بها الوطن ،يتطلب االمر العمل على جمع طاقات
كل الفئات والقوى االجتماعية التي تنضوي في االطار العام للموقف الوطني ومحاربة الفساد والمحاصصة والنزوع نحو العدالة االجتماعية.
خ -مالحظة مختصرة حول طريقة المناقشة لموضوع اسم الحزب وتأثيره في العملية االنتخابية:
من الناحية العلمية يفترض ان تكون مسألة اسم الحزب قضية ثانوية مقارنة مع المسائل الرئيسة ومنها االساس الفكري للحزب ونظامه
الداخلي وبرنامجه السياسي ،ولكن ولظروف نشوء وتطور الحركة الشيوعية مضافا لها خصوصية الحزب الشيوعي العراقي غدت هذه
القضية من اكثر المسائل تعقيدا في تناولها ،والسبب يكمن في طريقة تناولها غير المجردة في معالجتها ،بل والمقرونة بالجانب العاطفي
والروحي ان صح التعبير وهو أمر مبرر تماما الرتباط االسم من بين امور كثيرة بحجم التضحيات الغالية التي رسمت حياة الحزب
فال ضير من اي تغيير لدى العديد منا في االساس الفكري او البرنامج ولكن من دون المساس بأسم الحزب .البأس في ذلك ،حيث ان القضية
ثانوية في نهاية المطاف ،لكن مايدعونا للتأمل العميق هو طبيعة الخلفية الفكرية التي تكمن في طريقة تناولنا لمسألة االسم وحساسية ذلك
كمسألة مفتوحة للنقاش
من المفيد القول ان اسم الحزب و أي حزب اليعكس بالضرورة محتواه ،حيث االخير تعكسه السياسة المقرة واشكال تطبيقها في كل فترة
زمنية معنية .ليس من الغريب ان كثير من االحزاب الثورية لها اسماء رمزية ،وكثير من االحزاب عالميا ومنها في الديمقراطيات البرلمانية
الرأسمالية لها اسماء تمسكت بها مع تغير محتوى سياستها جذريا
لذا من الممكن وقد يكون من الضروري فصل قضية اسم الحزب عن محتواه والتعامل معها كقضية روحية وتأريخية ،ال لشئ ولكن لتجنب
المعالجة غير الدقيقة لها ولتجنب وضع اية قيود على المعالجة العلمية لموضوعة االساس الفكري وبرنامج الحزب وعمله الداخلي.
هذه المالحظة المختصرة الترمي الى تبني تغيير اسم الحزب الشيوعي العراق  ،ولكن لوضع الموضوع في اطاره العلمي في حال مناقشتها
في اي مؤتمر ،بعيدا عن العواطف باي اتجاه كان .وللدقة فان العديد من المؤتمرات الوطنية للحزب وخصوصا من المؤتمر الخامس طرح
مطلب تغيير االسم من طرف بعض المندوبين ولكن االغلبية العظمى من المندوبين رفضت ذلك.
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