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 :بعنوان

 

 بديل نظام المحاصصات.... االنتقال الى الدولة الديمقراطية العصرية
 آمال..... معوقات .... إمكانيات 

 

موقعا مهما في االدبياات المنشاغلة بمشااكل البلادان التاي تتعااي  فيهاا قومياات  موضوعة االنتقالتحتل     

يها العديد من التجارب، بماا فيهاا الفاشالة، فيماا يخا  شاكل الدولاة الشاديد المركزياة والطبيعاة متنوعة ولد

المكتبة السياسية والقانونية واالقتصادية ايضا بدراسات وتحلايالت  تزخرولهذا . الدكتاتورية أو االستبدادية

مقاربااات فكريااة متنوعااة،  تواجةة فااي تباينهااا علااى  تةة لالمرجعيااات الفكريااة والمنهجيااة،  متباينةةةمتنوعااة، 

فااي طياتهااا العنصاار الااذاتي والموضااوعي، باادرجات متفاوتااة، مااؤثرا بطبيعااة الحااال علااى مسااائل  يجةةو 

المشكلة  عمقمن جهة اخرى، على  تباينهااالقتراب النظري، والتحليل العملي لهذه المشاكل، كما تدل في 

 .الموضوعية في تأصيلها والصعوبة

على الكثير من االسائلة النظرياة والعملياة المتعلقاة باشاكالية  جابةاإلمن الدراسات  واذ استطاعت العديد    

فاي الوقات نفساه النقاام للمزياد مان  فتحة االنتقال واعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطياة، فا ن نتائجهاا 

في رؤية الواقع ببعض التنظيرات الفكرية، التي اخذت مقوالتها  اعادة النظرالتحليل والتعمق، والمزيد من 

 .، كما ان تلك الدراسات ال تسلم بدورها من الدراسة النقدية"مسلمات " كمعطاة وكـ 

بعاد ان تهااوى نماوذل الدولاة  مهمةة اعةادة بنةال ال ولةة العرا يةةومن المتوقع ان نواجه الى مدى بعياد     

من ثماانين عاماا ، مان اشاكاالت المركزية المفرطة التي ظلت تعاني، باختالف االنظمة الحاكمة طيلة اكثر 

تتعلق ببنية الدولة ذاتها، والتي ساهمت في ابقاء معوقات بنااء الديمقراطياة وتعقيادات حال القضاية القومياة 

 .في العراق

وال بااد ماان االدران بااان مهمااة بناااء الدولااة الجدياادة، المدنيااة الديمقراطيااة العصاارية، ال تسااتكمل بمجاارد    

آني، وال تجري هذه المهمة في مختبر للعلوم الطبيعية، وعلينا أن نتجنب التعامل سقوط الديكتاتورية بشكل 

مع هذه العملية السياسية المعقدة وكأن الديمقراطية مجرد وصفة جاهزة متكاملاة تنجاز ولمارة واحادة ومان 

ة بتجلياتهاا فهنان اشكاليات معقدة تتعلق بعضها بفهم القاوى السياساية العراقياة للديمقراطيا. دون اية عوائق

الملموسة في الواقع العراقي، في وقت تشهد الساحة السياسية جملة من التناقضات المعقدة والمركبة بحيا  

تخلق صعوبة منهجية في اضفاء طابع الرئيسي واألساسي على شكل أو نوع من أنواع التناقضات القائمة، 

ن أن نطلاق علياه الصاراع علاى حاضار على الرغم من كون مجمل تلك التناقضات دائرة في اطار ماا يمكا

، وال تسااتبعد ماان هااذه (أي ماان بينهااا الصااراع حااول شااكل ومحتااوى الدولااة الجدياادة)العااراق ومسااتقبله 

التناقضات كل ما يتعلق بالوضع في كردستان وعالقته بالمركز ومستقبله بشاكل عاام، والتطلعاات الشاكال 

 .وتضبيطها بصياغات دستورية واضحةجديدة العادة بناء العالقة بين المركز واالقاليم 

لقااد أنجاازت خااالل الساانوات التااي تلاات سااقوط النظااام الااديكتاتوري اتفاقيااات وتصااريحات ووثااائق ذات     

وتسااتمر . طبيعااة سياسااية حااول مسااتقبل العااراق، غياار ان البااديل الااديمقراطي المنشااود لاام يتبلااور، بعااد

ة، والتااي تتطلااب متابعااة الفااري السياسااي الجديااد فااي التناقضااات المتداخلااة والمركبااة علااى الساااحة العراقياا

مواقف القوى السياسية، وتخلي البعض عن أمور جرى االتفاق بشأنها، أو التعبير عنها وتأويلهاا بماا يعبار 

عاان فهمهااا للدسااتور الاادائم الااذي يعتباار ماان ضاامن الوثااائق السياسااية التااي جاارى شااكل ماان أشااكال االتفاااق 

 .بشأنها

شااهد منااذ رحياال النظااام الاادكتاتوري واحااتالل العااراق حراكااا  سياساايا  مسااتمرا  فااي ظاال ن ،وعلااى العمااوم   

باين قاوى االحاتالل مان جهاة وباين الشاعب مان جهاة اخارى، اضاافة الاى التنااقض باين  التنا ضاستمرار 



القوى المنخرطة في العملية السياسية من اجل اقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي، وباين قاوى االرهااب 

كماا أن هناان . التكفير والقوى المتشبثة بعودة النظام السابق واستعادة ما خسرته عبار االساتبداد الشاموليو

، اضااافة الااى "السااني " و " الشاايعي " صااراعا بااين القااوى الديمقراطيااة وقااوى االسااالم السياسااي بشااقيه 

ماان جهااة، وقااوى " يعي الشاا" التااي احتاادمت بااين قااوى االسااالم السياسااي  التنا ضةةاا التنايريةةة اليا فيةةة

من الجهة األخرى، ونجم عنها حاالت القتل علاى الهوياة، والتهجيار القساري، " السني " االسالم السياسي 

نعكس التناقض األخير على عمل وأداء الحكومة المركزياة أو. شوائي على اسس ومعايير طائفيةوالقتل الع

ويستمر الصراع بين التكفياريين المادعومين مان . هافاقآووالبرلمان العراقي وعلى مجمل العملية السياسية 

العامل االقليمي الخارجي، ومن عصابات الجريمة المنظماة، ومان قاوى مشااركة بشاكل أو آخار بالسالطة، 

اساي كما نجد أن التناقضاات وصالت الاى حاد االقتتاال باين قاوى االساالم السي. وبين مصالح الشعب عموما  

 .ذاتها ايضا  " السني"م السياسي اتها وبين قوى االسالذ" الشيعي"

مختلااف باين ال يهادأ أواره ساجال ساااخن  انة لع 9/1/8112لحظاة انهيااار النظاام الادكتاتوري فااي ومناذ     

حاول قضاايا  ، ساواء باين المشااركين فاي العملياة السياساية أو خارجهاا، السياساية العراقياةأوساط الحركة 

وتادور الخالفاات فاي . بناءهاااعادة  وكيفيااالدولة  ن وشكلومضموالنظام الجديد   طبيعةعديدة من بينها 

المتعاادد  وطبيعةةة الصةةرا  ،9/1/8112التااي نشااأت بعااد  تح يةة  طبيعةةة المريلةةة التاري يةةةالواقااع حااول 

خاالل . االشكال واالبعاد، المحتدم، وخصوصا المهام الملموسة لهذه المرحلة فاي ظاروف العاراق الخاصاة

وقااائع جدياادة  ولةة  اكثياارة، وهااذه التطااورات  تيةةورااحاادثت، إذن،  8112نيسااان /9الفتاارة التااي تلاات 

مرحلااة جدياادة ومتقدمااة فااي  دخلنةةابأننااا  باالسةةتنتا شااروطا جدياادة، تساامح لنااا  وخلقةة وعناصاار جدياادة، 

تجلااي التناااقض  واشةةكالالمحركااة  و واهةةا، وطبيعتهةةاالصااراع الاادائر حااول افااق التغيياارات المطلوبااة، 

ملموسااا لالوضاااع  تحلةةيايتطلااب الثانويااة المرافقااة لااه والاادائرة حولااه، االماار الااذي الرئيسااي والتناقضااات 

 .الملموسة

مريلةة تجمةع بةي  هاذه المرحلاة، فاناه يمكان القاول أنهاا  طبيعةةواذا كان ال بد من االنطالق من تحدياد     

لةةة باسةةتعادة الةةوطنو والةة يمقراطود تتةة اخل فيهةةا مهمةةاا النضةةال مةة  اجةةل انجةةاز التحةةرر الةةوطنو متم 

السيادة واالستقال التامي  وتح ي  اجن ة واضحة لتواريخ انسحا  القواا المتعة دة الجنسةية مة  جهةةد 

وبي  مهماا ت شي  عملية التحول نحو ال يمقراطيةةد وتحقيةق االسةتقال اال تصةادي واسةتكمال اسسة د 

يق الع الة بةي  المةواطني  مة  جهةة االجتماعية المتوازنةد وتحق -والسير على طريق التنمية اال تصادية

المؤهلاة لتحقياق االهاداف  تشة ي  القةوى االجتماعيةة والستكمال هذا النمط من التحليل ال بد من .اخرى

 .المؤهلة لهذه المهمة القوى السياسيةاعاله، هذا اضافة الى تحديد 

ي نشااأت علااى انقاااض وفااي مجاارى الصااراع حااول المضاامون والشااكل الااذي تتخااذه الدولااة العراقيااة التاا    

حااول شااعارات الحقااوق  أنصةةار الف راليةةة ايتشةة  السااجال فااي ماارات عدياادة، حياا  د ايتةة  النظااام السااابق

بسابب تلااون وتعادد أطياااف "  م ةةاطر التقسةي " علاى  اخةرون اكاادالقومياة وتجناب االبااادة العرقياة، بينماا 

 .العشائرية/العرقية/تشكيلة العراق المذهبية

حاد  تغييار مان . حول بلد هيمنات فياه دولاة مركزياة ونظاام اساتبدادي واقتصااد ريعاياالشكالية  ت ور    

 انيلق منذ تلك اللحظة . دى الى اسقاط النظام الدكتاتوري واقترن بتدمير الدولة ايضاأخالل خيار الحرب 

لبناااء وباادال ماان ان يااتم وضااع االسااس . عمليااة بالغااة التعقيااد واشااتد الصااراع المجتمعااي ليأخااذ بعاادا طائفيااا

المجتمع الجديد القائم على انقاض السابق، ويتم بناء مساتلزمات الدولاة الجديادة، الدولاة الديمقراطياة، باديل 

القوميااة باادفع ماان ساالطات  –تمثال فااي بناااء نظااام المحاصصااات الطائفياة  خاارآالدولاة القمعيااة، وقااع حااد  

 .االحتالل وبقبول من القوى التي هيمنت على السلطة والحكم

مان المقارباة التاي  االنيةا ى نضع مفهوم الطائفياة، المساتخدم هناا، فاي موقعاه الصاحيح ال باد مان حت    

محااددة بحركااة معينااة ماان الصااراع  عا ةةة سياسةةية، باال هااي اليا فةةة لةةيا  باعتبارهةةا كيانةةاتتعاماال مااع 

 –لطاائفي قاد يكاون الشاكل ا. عيناةالطبقي، في شكل منها محاددد بشاروط تاريخياة خاصاة ببنياة اجتماعياة م

وفي ضوء هذه المقاربة ايضا ال . هو الشكل الرئيسي الذي فيه تجري حركة هذا الصراع –سباب عديدة أل

بااد ماان النظاار الااى المسااالة الطائفيااة فااي ضااوء الفكاار المااادي وبماانهج التحلياال الطبقااي، باعتبارهااا الشااكل 



فاي بالدناا سايطرتها الطبقياة، فاي  التاريخي المحدد من النظام السياسي الذي فيه تماارس القاوى المسايطرة

 .    اطار العالقة التي تربطها بالخارل، اقليميا ودوليا

  

 ،فاي اطاار هاذا النظاام ،وقااد التطاور..... نظام المحاصصات 9/1/8112لط التي نشأت بعد انتجت الس      

المسادود وتفاقمات  وفي الواقع وصل هاذا النظاام الاى افقاه. حروب الطوائف ونتائجه المعروفة اشتعالالى 

معبرة عن عمق االيمة التي يعيشها، االمر الذي يطرح قضاية الباديل  خرآوتناقضاته التي تنفجر بين حين 

البااديل الااديمقراطي المناااهض لنظااام المحاصصااات والعااابر لهااا والمؤسااس للدولااة الديمقراطيااة ... مجااددا 

 .العصرية

الجتماعياة المعقادة، وإياء التحاديات الوطنياة  الكبارى فاي هكذا اذن وعلى خلفية هذه اللوحة السياساية ا    

ه عليهاا المشاروع الطاائفي مان وياالت وأيماات، ثماة تطلاع  المجاالت المختلفة التي تواجه البالد، وماا جارد

ووعي يشق طريقه في قطاعات متنامية من الشعب وفي سائر أرجاء الوطن، يؤكد انشداده إلى إعاادة بنااء 

 . مقراطية اتحادية ومدنية عصريةالدولة على اسس دي

 

وفي وسط هذه التياارات . عديدة تياراابشأن شكل الدولة الجديدة  والنقاشااالسياسي  المشه  وتتناز     

"  ديمقراطياا" دساتوريا "الوحادة العراقياة ببنااء الفدرالياة باعتبارهاا شاكال ربة الهادف الى المشروع  يبرز

  .للمواينة القومية

المطروحاة  ال يةارااالتاي ياراد ابرايهاا مان خاالل هاذا المشاروع  فاي أناه مان باين  لفرضةيةاوتتجلى     

مان تجرباة العاراق الملموساة  انيا ا( اتحادي)بنال نظا  في رالو  قضيةتن ر  للعراق، في هذه المرحلة، 

 .الى تجارب تاريخية متنوعة وباالستناد

ناسبات القوى السائدة والحاجات الملحة لتطور العملياة ان خيار الفيدرالية يمكن ان يشكل، في ظروف ت    

ديمقراطاي مسااتقل ( فادرالي)، الخياار االكثار عقالنياة لبنااء عاراق جدياد، عاراق اتحاادي فاقهااآوالسياساية 

يضمن لكافة مكوناته العي  بسالم، ويضمن حق تقرير المصير للشعب الكردي ضمن اتحاد اختياري، في 

ويمكان لهاذا المادخل أن يشاكل المقدماة الصاحيحة . ات الشعب العراق االخارىالظروف الراهنة، مع مكون

هاي  ال يمقراطيةة السياسةيةبمعناى ان . لبناء الدولة العراقية على قاعدة الديمقراطية البرلمانياة والفيدرالياة

وسيضامن  .الوعاء الحاضن لوالدة شكل الدولة الفدرالي، حي  العالقاة وثيقاة باين الديمقراطياة والفيدرالياة

اساتعادة السايادة : هذا الخيار تحقيق المهمة المزدوجة التي تواجه العراقيين منذ سقوط النظاام الساابق وهاي

واالستقالل الناجزين من جهة، وتدشاين العملياة الديمقراطياة المفضاية الاى بنااء عاراق ديمقراطاي فادرالي 

 .موحد من جهة اخرى

الكبياارة لاان يكااون ممكاان التحقيااق بمعاازل عاان تبلااور القااوى وال شااك ان انجاااي هااذه المهمااة الجساايمة و    

ومان هناا اهمياة الحاجاة (. القوى الديمقراطية الكثيرة ولكن المتناثرة)االجتماعية ذات الطبيعة الديمقراطية 

 . دور التيار الديمقراطي واستنهاضه وتنشيط دوره في الحياة السياسية تفعيلالى 

 

وعاي جدياد مختلاف فاي  بلةورةفاي  النجةا علاى  سةيتو فييار فاي بالدناا التغ مسةتقبلويمكن القول إن     

التحويال الاديمقراطي  مسةتقبلكماا أن . تصوره للغايات االجتماعية والقيم األساساية واالولوياات التاريخياة

وعةةو ج يةة  وةقافةةة سياسةةية  إنتةةا  وترسةةيخبنشاااط القااوى الديمقراطيااة القااادرة علااى  يقتةةرنلمجتمعنااا 

 .يمك  م  تجاوز ال قافة الشمولية والممارساا الشموليةديمقراطية بما 

 

وبرغ  اللويةة السياسةية المعقة ة والصةعبة اليةو د سةيظل الوضةع مفتويةا علةى ايتمةاالا عة ة بحية  ال 

شول يبرر الت لو ع  فكرة مشرو  ب يل وطنو وديمقراطو فو أند وع  النضال م  اجل تحقيق  وبمةا 

 . عصرية تكون ب يا يقيقيا ل ولة المحاصصاا بكل تجلياتهايمك  م  بنال دولة ديمقراطية 
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 نموذ  ال ولة ال يمقراطية 

 

 (1000 – 2692) المسار التاري و لل ولة االستب ادية فو العرا  : المحور ال انو

  4984الظروف التاريخية لتكون الدولة العراقية منذ  -

 8112 - 4992طبيعة الدولة العراقية التي سادت خالل الفترة  -

 

 1000العرا  ما بع  : المحور ال ال 

 (خيار الحرب والخيارات االخرى)تنايع الخيارات السقاط النظام المقبور . الخلفية التاريخية -

 . ة وتنا ضاتها الملموسةطبيعة المريلة التاري ية الراهن -

علااى الجبهااة االقتصااادية فااي المرحلااة الراهنااة وتاااثيره علااى شااكل  محتةةوى وتجليةةاا الصةةرا  -

 :ومضمون الدولة الجديدة

 دور األيمة البنيوية في تغيير خريطة العالقات الطبقية االجتماعية 

  المضمون واألهداف". اإلصالحات االقتصادية " الدعوة لـ 

 قالب الحلوى النفطية " لصراع على مضمون وتجليات ا." 

 الجوهر والتجليات. تنا ضاا المريلة الراهنة 

العوامل واالتجاهات التي تتنايع الحياة السياسية في البالد فاي المرحلاة . من المجرد الى الملموس -

 .الراهنة

 .جدل العالقة بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية -

 المحة دااد االسةتراتيجية الوطنيةة العرا يةةد: االمريكياة –العراقياة اشكالية السيادة، المفاوضاات  -

إدارة المفاوضةةاا  دور الحكومةةة العرا يةةة فةةو تهيلةةة مسةةتلزماا تحقيةةق مو ةةف وطنةةو مويةة د

ونوعية الفريق التفاوضو العرا ود ال وا ر الكبرى لت عي  توج  العرا يي  نحو استعادة السيادة 

 . واالستقال التامي 

 

 . النظا  الفي رالو كأي  الصيغ العادة بنال ال ولة العرا ية الج ي ة: ر الرابعالمحو

الحكاام الااذاتي، )ومااا يمياازه عاان المفاااهيم االخاارى القريبااة منااه ظاهريااا  مفهةةو  الفي راليةةةتةة  يق  -

 (.الخ... الالمركزية، حق تقرير المصير، الكونفدرالية

 .مكثف للتجارب التاريخية المختلفة استعراض -

 .  ترابط بين الفيدرالية والديمقراطيةال -

 :التاريخية في العراق استعراض التجربة -

 ثغراتاه  وابةرازالاذي صادر بشاأنه  4991لسانة  00في العاراق والقاانون رقام  تجربة الحك  الذاتو

 .واسباب فشله



 بط بهاا مان بشاأن الفيدرالياة وماا يارت( قانون ادارة الدولة العراقياة للمرحلاة االنتقالياة) مي زما  ابرز

 . اشكاليات

 الاذي تشاكل موضاوعة الفيدرالياة احادى اشاكالياته مضمون ال ستور الة ا   مكثفة حول  مايظاا

 . الكبرى التي سيدور حولها سجال ساخن ومتنوع

 

سةةلبية علةةى عمليةةة تبلةةور ال ولةةة  ةةةارآاليا فيةةة وتجلياتهةةا الملموسةةة ومةةا تتركةة  مةة  : المحةةور ال ةةاما

  ال يمقراطية العصرية
 مفهوم الطائفية واسباب انبعاثها -

 صراع مفاهيم ام صراع ارادات؟  . الطائفية السياسية والطائفية الدينية -

 .المفهوم واالشكال التاريخية. الدولة الطائفية -

 .الجذور والواقع الراهن واسبابه. الطائفية في العراق -

 . لة الطائفية وديمومتهاالتواين الطائفي اساس وجود الدو".  التوازن اليا فو" نقد فكرة  -

 الطابع الطبقي للمفهوم وداللته االيديولوجية".  المشاركة" مفهوم  -

 منظور الفكر الطائفي. طرح المسألة الطائفية 

 منظور الفكر المادي الجدلي. طرح المسالة الطائفية 

 .ايمة طائفية ام صراع اجتماعي ؟ قراءات في بعض خطابات قوى االسالم السياسي -

ايماة النظاام السياساي الطاائفي والبحا  . محاصصات الطائفية ومستقبل السلطة في العراقنظام ال -

 .عن بدائل

 هل يمكن بناء دولة ديمقراطية من دون العلمانية؟. العلمانية والديمقراطية -

  

 معو اا االنتقال الى ال ولة ال يمقراطية العصرية: المحور السادس

 .القومية –استمرار نظام المحاصصات الطائفية  -

 .معوق الميليشيات والقوى الخارجة على القانون -

 . استمرار التواجد االجنبي -

 .ضعف المشاركة السياسية -

 .معوق التنمية -

 االسباب والتجليات. معوق الفساد -

 خلل بنيوي ام ضعف عابر؟ . ضعف القوى الديمقراطية -

 "الطبقة الوسطى " ايمة  -

 

 ومعركة الب ا ل والسيناريوهاا المحتملة مالواآلا التيلعا: المحور السابع

 . البديل الوطني الديمقراطي -

 اليبيعت  التاري ية والح وده النظرية والمرجعياا 

 تطور فكرة المشروع الوطني الديمقراطي في وثائق الحزب الشيوعي العراقي. 

 الدولة الدينية . بديل االسالم السياسي -

 .لة المركزية االستبداديةالدو. البديل القوماني العربي -

 .اية بدائل اخرى -

 :ثالثة اسئلة كبرى. موقع التيار اليمقراطي في بناء الدولة الديمقراطية -

  هاال يمكاان للتيااار الااديمقراطي والقااوى الديمقراطيااة بشااكل عااام، ان تشااكل قااوة مااؤثرة فااي المشااهد

 السياسي وبما يخدم تبلور الدولة الديمقراطية العصرية؟

 كون ذلك خطوة تمهيدياة ضارورية الخارال هاذا التياار مان وضاعه الاراهن وطارح هل يمكن ان ي

 بديل قادر على خلق ديناميكية سياسية جديدة؟



 االثنية ونظام /هل يستطيع هذا التيار بلورة استراتيجية سياسية جديدة تتجاوي االطروحات الطائفية

 اليوم؟ المحصاصة، استراتيجية تقدم بدائل حقيقية للراهن الذي نعيشه 

 تدشين الحوار حول وحدة قوى التيار الديمقراطي منيلقاا 

 :المتوقعة السيناريوهاا -

 واستمرار األوضا  المتأزمة سياسةيا وا تصةاديا سيناريو السكون والمراوية، السيناريو األول، 

 ؟النتا ج والت اعياا المتو عة. مع تركة النظام المقبور أي ع   القييعة الجذرية

 سيناريو القييعة مع المنيق السياسو واال تصادي السا  وهو  ل انوالسيناريو ا . 

بين المجال الديمقراطي الذي يضم مجموعة واسعة من  انب ا  تحالف ج ي هذا السيناريو  يفترض -

 . الفاعلين السياسيين

 يعيد النظار كاذلك فاي األشاكالإطار تفكير سياسو ج ي  هذا التحالف البد أن يتم في  يتحققولكي  -

 . التنظيمية ووسائل العمل السياسي

 لتحويل هذه الفرضية الى واقع ملموس؟ المستلزمااما هي  -

-  انتهى-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   (31/33/9002املنعقدة ببغداد يف ) ورقة عمل الفعالية الفكرية املركزية الثانية
 

 :بعنوان
 

 متطور وطني اقتصاد وبناء السوق – الدولة
 

متتا قرنتتلا قرن تتليا ناايتتت تاتتتلت الاجتت  تمياتتا مئم تتتت متتا قرناتتا    نهايةةع د ةةث انينانينةةا انتت  ك    
حركع داننيةع انناةا  راذه قرحنجت يامثل جن  ء  اط ل  أحث اننعانم انننيزة  .  قراح ال   قالساحناقا 

فتا  مان تتت متا تارمنتا قرمالئتلل قرملات ى تمت    نن أجل ثن راع انةنمم انييايةيع  ةن ننةاات نة   ةع
 .  ماضالجت في قر ق  نلسه

 
 حرير قوى انيو  "  يائم  ذرك جاندفاتت نح   للخآ اط ل منمم  بروزهذه قرحلكت مع   زانن  قد    
فتي ( انن صةوث ننةا اديةثيونوجيا بنعنانةا انية بن)  نالق  ذق  طجينت إيدي ر ئيت تالخت  تحجااا "

ج تكل مطمت ل  إتطتاء ( قرحكت مي) تمت  قرنطتاا قرنتام  جالت   قرنطتاا قرختا  انجةزماطلفاا امت  تمت  
 لقف  ذرك كمه قإلتالا . ل  كأنه قدل محا مل  ريس نااج نمط خا  رماط لشرديع ن   او  االج نادن

نلستتاا "  ان يبرانيةةع انجثيةةثة" هكتتذق طلحتت  . راتتدخل قرد رتتت فتتي    ن تتاط ققاتتتاد  نعةةاثاة نبثةيةةعتتتا 
 ي جةةاوزرماطجيتت  تمتت  تتتنيد تتتارميل  صةةان ا  قرزمتتاا  قرمكتتاال  قحتتد  حيتتدل ختتالج نطتت بةةثيل كأناتتا 

 !رالنلااى تم  كل  يء د ا قيد     لط  ثاديعقرمناط   قرحد دل د ا    قساثناء    احلظل 
 
" فاذق .  قراجاس قر ققع االن باس اننمريما  زاثقرحلكايا قرديمنلقطيت  قرميجلقريت قد   زانن ال ك  ا    

قرتذ  فتلن نلسته    اتم فلضته احت  حتلقس قرملسستا  قرد ريتت قرل ستماريت "  انجثيةثانصو  ان يبرانن 
ل ج رمتتذهس  صةةو ل هتت  (صةنثو  انن ةةث انةةثونن وانبنةةي انةثوننالستتيما ) قرماريتت  قرننديتتت قرماختتتتت 

ينت لل جاإلضتافت قرت   مت ل  اننةهن هتذق .  حاد  قرئانس قدم  كأنه ما قرمستمما  قراتي ال انجتل قرمستاءرت
 إاار انعاننيةع" في   نثرجينجغي  ا  ان ننيعل  هذه انيو  نو اننحور انضروري ألي  ننيعل جأا تديدة
تم  قرس    ق قه قرطمينتت  اكييتا قالقاتتاد  االن  اح انشانل اأسيساً تم  ذرك فإا . قراي ال ملل مناا" 

اظاتل جتد لهال ضتما ف انثين راايةعيتتيلقا ضتل لييا منتاًل  متا " ق قنينه قرتالمت " قرمحمي رمنط  
 !ضل ل   طجيني رننمنت قرس   قرنارميت  منطناا ن اجمنط  هذق قرمذهسل تم   ناا 

 
قراتي ا ضتع احت  يافطتت  – ان كيية  انهيك ةنما قرنلا قرماضي  جتلقم   أواةل د ث انينانينا  منذ     

 قستاادقا ققاتتاد  ثيعاد ناث ان يبرانيةع االق صةاقرلقميت قر   – برانج ادصالح االق صاثيتليضت هي 
 .قركثيل ما قرجمدقا في قرنديد ما قالق  تارمنا قرمناتل  ك ي قرس   

 
 ا قإلتالحا  قالقاتاديت قراتي  ختذ  جاتا قرنديتد  أونها لئ قنس دثةهذه قرظاهلة ما  راننيعااض     

كماتا قرت  قتامتاد فتي قرلمستلت  قرغايتا  قالقاتتاديت  قالئاماتيتت  قرسياستيت إذ ااتدا   شة ريما قرجمتدقا 
قرستت   محتت لقً رمن تتاط قالقاتتتاد   قريتتت رممالستتاه  را ئياتته  إا قخاملتت  هتتذه قإلتتتالحا  متتا حيتت  

د ل   ضةييتقرت    يةع كمتا إا قإلتتالحا  قالقاتتاديت . قالاساا  قرنم   قرملقحل قرزمنيتت  قككتالا
يتل  ذرك جمنحه مخاما قرح قفز قرد رت قالقاتاد   إتطاء قرنطاا قرخا  قك ر يت في قرسياست قالقاتاد

 . قرمزقيا قرضليجيت  قرماريت  قرائاليتل  قئاذقس قالساثمالق  قكئنجيت  مانددة قرئنسيت
 
ستاجنا منتذ  أوربةا انشةرقيع واد حةاث انيةو ي نقراح ال  قرناتلت قراي  ادااا  أّث  ما د ا  ك فند    

 مننت  "  انبةثيهيا " قرنجت ل جاتذه   عنيتيتل  ّد  قر  هذه قرجمدقا قر  قرل سمار و حولناايت قرثمانينا ل 



 زمت نم ذج قال القكيت قرذ     اقمرند  دى . جيا قر هم قإليدي ر ئي  قرحنينت قرنمميت  ي االش بايإمكانيت 
ساد في هذه قرمنطنت ما قرنارم  قنايتاله  قنايتال نمتط راستييل قالقاتتادل ننتين قراستييل قرل ستماريل  دى 

تمتت  قالقاتتتاد   هةةينن ا تمتت  قرستت   قرحنينتتت قر حيتتدةل قراتتي ينجغتتي  االن  ةةاح انشةةانلج  قرتت   ا يتتت
 .  قرمئامع قرنارمييا

 
 فيما يانم  ججالدنا فانه جند  كثل ما ثالثت تن د تم  سيطلة نظام قمني دم   تم  مناريد قرحكم في     

د ل اح ل قرنلق  ما د رت ااماع جارنديد تاًما ما قرحل س  قرحتال قالقاتا 82جالدنا ثم قنايالهل  جند 
ما من ما  قرن ة قالقاتاديت ما م قلد طجينيت ها مت  إمكانا  ج ليت ملهمت إر   ضع غيل منج ل تم  
كافتت قرمستا يا  قرسياستتيت  قالقاتتاديت  قالئاماتيتت  قرجي يتتت  قإلنستانيتل حيت  دةمتتل  قرجنيتت قكساستتيتل 

  متا قراتلد  فتي ظتل قلالتاا كجيتلةقك ضاا قالئاماتيت إر  دلئت  اده ل قرن اط قالقاتاد    تم  
غيتل قرت   جم غاتا منتدال  .... قرلنل  س ء قرخدما   قرتتحت  اتده ل نظتام قرانمتيم مسا يا  قرجطارت  
 . منج رت

 
 ال يمكا فام قرحاضل  قرمآل قرذ  تال تميه جمنزل تا قإلمساك جارخي ط قرلنميت قراي قاد  قر   ا     
 كل قرحاضل جاذه قرتيغت د ا غيلهال    ضل لة قرن دة قر  قرماضي رمحاكمت قرسياستت قالقاتتاديت يا

 .قرملاجطت جارمنا  قرسياسي قرذ  هيما في جالدنا رندة تن د في ظل حكم ديكااا ل  إلهاجي  قمني
 

يتلة رمخمتل ما قرمنل ا قا مستيلة قرانميتت قالقاتتاديت فتي قرنتلق  قنطت   تمت  مكتاما تديتدة  خط    
يامثل  هماا في إهمال قرنطاتا  قإلناائيتت رتتار  قالتامتاد قكحتاد  قرئانتس تمت  متتدل  حيتد رمتدخل 

ققاتادنال إذال ققاتاد سليع قرنطسل ذرك كنه ينامد تم  متدل  قحدل الستم . إيلقدق  قرنطاا قرنلطي
كمتا  ا . خالئيتت جاكستاس قسالقايئيا  إناائه  اتديله  اس ينه في قرخالجل إ  يخضع رلنتل ت قمتل

قإليلقدق  قرماأايت ما هذق قرنطاا ا كل قرئزء قكهم ما قردخل قرن مي  ما ميزقنيت قرد رتل  جارااري فإا 
 .قرخيالق  قالقاتاديت اظل تم  قرد قم محك مت جحئم هذه قرن ق د  ااأثل جأ  اغيلق  سمجيت الد تمياا

 
راذق قرم تاد جمنتزل تتا لجتط قراحميتل جاستالقايئيا  قالحتاالل   جارمناجل ال يمكا اك يا لليت سميمت    

ل هتذق إضتافت قرت  سياستا  قرنت ى قراتي 4122قراي قناائاا منذ تتد ل قتلقل مئمتس قكمتا قرتد ري لقتم 
 .8112اناقج  تم  قرحكم جند 

 
ل  خليطتت ئديتدة متا تالقتا  قرنت ى قرطجنيتت  قالئاماتيتت قراتي يئتخطتاس ئديتد  نحال إذال  مام     

ا كيماا اح   قع سياسا  إدقلة قكزمتل ردفع قرنتلق  ستلينا تمت  طليت  ققاتتاد قرست   قرمنلمت  تجتل 
إزقرت قرض قجط  حئس قرتالحيا  تا ملسسا  قرد رت  فا  قالقاتاد قرنلققي تمت  متتلقتيه  ااي تت 

. ئامتع قرنتلققيياقر  قرحائا  قرممم ست رالقاتتاد  قرم قالهامامقكئ قء رمختختت قر قسنت د ا إتالة 
 قرخالتت  ا هتذه قرنت ى اليتد قالنلاتاى جتال حتد دل  استن  رانمتي  نلت ذ قرنطتاا قرحكت ميل  قرحتد متا 

رحتل " قرد قء قر حيتد " ادخل قرد رت  إخلقئاا ما قرحنل قالقاتاد ل  قرال ي  القاتاد قرس   جاتاجاله 
 .م كال  قالقاتاد قرنلققي

 
يدي ر ئيت قراي يل ئاا  نتال هذق قرخطاس فتإا قرائلجتت الكتد تمت   جغن قرنظل تا قرمنافحا  قإل    

 : ما جيناا لئممت حنا  
إن انةةثور ان يةةاثي ألي قاةةاو ال ي ةةوم د ةة  نحاججةةع إيثيونوجيةةع صةةارةع بةةل د ةة  أيةةاس ثرايةةا   -

ديانيع ن نويع  نيا بهها ان اةاو أو هاي ثور  ان ع ةنا انح ي ةنا ونةيس انن  ةرأ  ةن أهنةان صةاة ن 
 اننتي هتذه قرمالحظتت ضتل لة ائنتس قرتتيه قرئتاهزة قراتي انامتد . نةاابا  اننصةننع نكةل انن ايةا ا

" قرحم ل قرمنط تت قرئذ ل تتا  ققتع ققاتتادنا  قرمامتا  قرممم ستت قراتي ا قئاتهل  متا جيناتا  تتلا  
 .تند   قرنند قرد ري  قرجنك قرد ري" خجلقء 



 قرمنافستت  ع دالقا   كان يع بةين ان اةادين انةةاا وانعةامإن اننهوأ باالق صاث انعراقن ي ا   إقان -
قرنامتت : في جنن قرمئاال ل فضالً تتا إطتال   تل ط قرمجتادلة النجثتا   اطت ل مخامتا   تكال قرممكيتت

  . قرخاتت  قرمخامطت  قرانا نيت  جما  يسائيس رحائا  قالقاتاد قر طني  اط له قرما قزا
 

 ال حائتت ". قإلتتالحا  قالقاتتاديت قرمطم جتت " قردت ق  إلئلقء  خالل هذه قرلالة  يضا اتاتد     
رماأكيد تم   ا قالقاتاد قرنلققي جحائت إر  إتالى جل  إتالى ئذل ل  ركا قرم كمت ال ا ئد هنتا جتل 

قرمتدقلس " فما يل ج ره ما طجنت رإلتالى جاخاالا . في مكاا آخلل  ننني جاا مضم ا هذق قإلتالى
الك في قرلمسلت  قرغايا   قكهدقا قالقاتاديت  قالئاماتيتت  قرسياستيت إذ ااتدا إرت  قراي اطلحاا ا " 

قتامتتاد قرستت   محتت لق رمن تتاط قالقاتتتاد   آريتتت رممالستتاه  را ئياتتهل  قراتتل ي  إرتت  ملاتت م  ممالستتت 
قإلتتالحا  "  يناف  تن ل قرختختت   .  قرختختت ما د ا  ا يسج  ذرك دلقسا  ئد ى حنينيت

في جالدنا ملكديا تم   ا هذه قرنمميت يئس  ا انطم  ما اضيي  د ل قرد رتت قالقاتتاد  "  يت قالقاتاد
 إتطاء قرنطاا قرخا  قك ر يت في قرسياستا  قالقاتتاديتل  قئاتذقس قالستاثمالق  قكئنجيتت د ا احديتد 

 . رمئاالااا  ما إذق كان  ساساتد في جناء قرندلق  قر طنيت  م ال
 

 ئاا  قرنظل ح ل هذه قإل كاريت  ما يلقفناتا متا خطاجتا   ممالستا  ممم ستت فتاا  ماما ان ت      
   :يمكا قرن ل  ا هناك  ئااي نظل ااتالتاا جن ة

 
جاالقاتتاد قرنتارمي قرمنت رمل  قنااتاج سياستت ققاتتاديت انت م  " قالندماج" قإلسلقا في  ل ادت  قر األون 

ل   جاراتتتاري قنحستتتال د ل قرد رتتتت تمتتت  قرتتتتنيديا تمتتت  قالنلاتتتاى  قرختختتتتت  حليتتتت قراجتتتادل قرائتتتا
قالقاتتتاد   قالئامتتاتيل  إتطتتاء قرنطتتاا قرختتا  قرتتد ل قرنيتتاد  فتتي قرمئتتال قالقاتتتاد ل  قتتتل د ل 

   .ريس إال" خليل " قرد رت تم  قر ظا ا قرانميديت  ئنماا جمثاجت 
 

 ل  ناا انني ما جيا ما اننيه  ا ياال    إذق ننمنا هذه قرلكلة ما سياقاا قرنظل  قر  قرنممي  مكنا قرن    
قرستتت   قرمنلماتتتت فتتتي قرتتتدقخلل  رتتتتار  قر تتتلكا  مانديتتتت قرئنستتتيت  ىد ل قرد رتتتت  يامتتتح رتتتتار  قتتت 

 ً  .  قرملسسا  قرد ريتل ما خالل قالساثمال قكئنجي قرمجا ل  الكيك قرنمميت قإلناائيت دقخمياً  اكامماا د ريا
 

 هنتا ياتلق ى . إناا الكد تم  قرحائت قر  د ل ققاتتاد   قئامتاتي رمد رتتل فوجهع اننمر انيانيع ما     
هذق قرد ل ما حيت  قرمتدى  قرنمت   فت  قرظتل ا  قر تل ط قالقاتتاديت  قرسياستيتل  يتدخل هنتا تامتل 

راتذق فإننتا تنتدما . قرخيال قرسياسي  قالقاتاد   مدى قالراتزقم جنضتيت قرانميتت  جمتتار  قرتجالد قكساستيت
قرذ   ارمنت د هنا  ا يك ا قرادخلفل فاننا ال ناحد  ج كل تم مي جل محدد  ممم س خل قرد رتنن ل جاد
   .منحازقً رتار  قرانميت قر اممت  قرمسادقمت نن ده

 
 : قلاجاطا جذرك فإا قإلتالى قالقاتاد  قرمطم س يسامزم ا فل طا لت ما قر ل طل ما جيناا    
اننوضةوديع ننج نعنةا  ةن نحمةع  اةور  انراننةع وان ةن  كنةن  ةن إن ينا ت نن االح ياجا  ان ع يةع  -

جاالساناد إر  قإلمكانا  قرذقايتت متا ئاتت متع قرستني رجنتاء   ح يت ان ننيع انني ثانع وانعثانع االج ناديع
تالقتتا  مالاتمتتت  ما قزنتتت  ماكاف تتت متتع قالقاتتتاد قرنتتارمي  قالستتالادة متتا قرئ قنتتس قاليئاجيتتت رنمميتتت 

ئنس قرخمط جيا مضم ناا  طاجناا قرم ض تي ما ئات  ائمياااا قرلقهنتت متا ئاتت  ختلىل قرن رمتل  ا
   . خت تاً  تلا  قرميجلقريت قالقاتاديت قرئديدة

   
ل  رتتا ياحنتت  ذرتتك إال متتا ختتالل قرنمنيتتت  قرم تتالكت  ةةو ير إجنةةاو نج نعةةن حةةول ادصةةالح اننا ةةو  -

ق ه تجل اد يا نناح تام ما قئل جم لة قرم قا ج أا قرلاتمت ما مخاما   ساط قرمئامع  ملكليه  خجل
  .قرنضايا قركجلى    قرملاتل قكساسيت رإلتالى قرمطم س

 



ضةةرورة  ةةو ر إراثة ييايةةيع حازنةةع وقةةوى اج ناديةةع قةةاثرة د ةة  وضةة  نشةةروو ادصةةالح نوضةة   -
اأئيتل رإلتتالى   جمناجل ذرك الجد ما ائتا ز كتل اتلدد   . ان ابيت و حويل ن رثا ه ان  واق  ن نوس

 .   قالكالاء جخط ق  القينيت
 
ل  هتتذق ياطمتتس  ا يلقفتت  أن يحمةة  ادصةةالح باننصةةثاقيع اننا وبةةع نةةن نة  ةة  قاادةةا  اننج نةة  -

قراتي " ثنافاته" قإلتالى قالقاتاد  ئا د ملكزة  حثيثت  تادقت رمنضاء تمت  قرلستاد  قريتا  إناائته   
 .ئديدة جند لحيل قرنظام قرمذك ل ريا آ قغان  جأ كال  اط ل    ساهم قرنظام قرمنج ل جزلقتااا

  
جمتا ذرتك قرنظتام  أن ي را ت ادصالح االق صاثي أيضا ب ح يت إصالح اننمام ادثاري واننانن وانن ةثي -

 .قرضليجيل جادا احني  قرندقرت قرضليجت قرمطم جت
مع  قرحتال قرتذ  اضتلل  منته في جالدنا قرخالئت ما سن ق  قرنال  قرن نم ع اج ناديع نا وبعإا  -

قطاتتتا   قستتنت متتا مئامننتتال  ينجغتتي  ا ااتت فل راتتا قر تتل ط قرضتتل ليت رائتتا ز قراامتتيح  جاراتتاري 
قالنخلقط في قرديناميكيت قالئاماتيت تجل اأميا قرنمل    ضماا حد  دن  منن ل ما قرتدخل  جمتا يضتما 

قالئاماتي رمد رت في مثل هتذه قرملحمتت قالناناريتت   ما هنا  هميت قرد ل .قاللاناء جن تيت قرحياة في قرجالد
 .قراي امل جاا جالدنا

 
م اليع  خيالق  تديدةل ماتادمت  ماضالجتل  هتذق  متل طجينتي خطاجا    قرخالتتل نحا  ا د     

 قرتتتن جت . فتي ظتتل ا ملحمتتت قناناريتتت قستاثنا يت  ملا حتتتل حيتت  اانتت ا قرمنالجتا   قرحمتت ل قرمنالحتتت
متتا فاتتلة كانتت  قرمامتتت  حيةةن إثراي ةصةةاةا االن  ةةالااميتتز جاتتا قرمحظتتت قرلقهنتتت هتتي  قركجتتلى قراتتي

إنهةةا   لفتتي قرئتت هل اامثتتل هتتذه قرمامتتتلقرملكزيتتت إستتناط قرنظتتام قرتتدكااا ل ل إرتت  قرلاتتلة قرئديتتدة حيتت  
صةةاث االحةة الل وايةة عاثة انيةةياثة وااليةة  اللا و ثشةةين انعن يةةع انثين راايةةع وإدةةاثة بنةةا  انثونةةع واالق 

 راذق فإا قرحائت ممحت قري م  كثل ما     ق  مض  راد تيا حت قل  طنتي  تامل يستاتد تمت  . انوانن
احديد قإلطال قرمطم س رالقاتاد قرذ  اليده جالدنال  جنتاء ققاتتاد  طنتي ذ  جنيتت ديناميكيتت قتادلة تمت  

راحتت ال  قالقاتتتاديت قراكييتتا متتع قرماغيتتلق  قرنا تت ت تمتت  قلن قر ققتتع قرنلققتتي  كتتذرك متتع ماطمجتتا  ق
 الجد ما قراأكيد هنتا تمت  ضتل لة قرت تي جتأا قرملحمتت .  قرسياسيت قرنارميت  ما اطلحه ما قساحناقا 
جلغم  هميت ذركل جل  قر  قرائديد  قراحدي  قرانني  قر   لقرنادمت ريس  جحائت قر  إتادة قإلتمال فحسس

ماحتلل متا  قاحتاد إال في ظتل تتلق  ديمنلقطتي  هكم  را ياحن  ذرك. قرديمنلقطيت  قرندقرت قالئاماتيت
   تسا    دكااا ليت    هيمنتل اح   يت يافطت كان ل هذق إضافت قر  ا فيل قر ل ط قرمطم جت إلطال  

 . انميت مسادقمت  جما يمكا ما جناء ققاتاد  طني ماط ل  ما قزا
- إن ه   -

 
********** 

 

 انيةورقة عمل الفعالية الفكرية المركزية الث
 

 نحاور ن   كير
 

 بعأ  ج يا  انةاا  ان يبرانن و ابي ا ه انن نويع: اننحور األول
 
 ":  اق صاث انيو . " 4
  .قرئدل ح ل قرملا م -
 .قرائميا  قرممم ست -
 ةيار اق صاث انيو  االج نادن -



 ققاتاد قرس   قالئاماتي نح وى . 

 جنن قرنماذج قكساسيت: 
 .قرنم ذج قرياجاني.  
 .رنم ذج قكرمانيق. س
 .قرنم ذج قالسكندنافي. ج
 .نماذج  خلى. د
 
 .قرملا م  جنن دل س قرائالس قرااليخيت رمختختت. انةصةصع. 8
 
قآلثتتال  -قرممالستتا  قرممم ستتت -قكهتتدقا قرلنميتتت  -قرملئنيتتا  قرنظليتتت : بةةرانج ان كييةة  انهيك ةةن. 2

 .يتقالئاماتيت تم  قرطجنا   قرل ا  قالئامات/قالقاتاديت
 

 انجثل حول ن ا با  ادصالحا  االق صاثيع  واش رااا ها : اننحور انيانن
 
 ":قإلتالحا  قالقاتاديت " في   جار  نة   ع -

  قرنم ل قكسي يت " ائلجت". 

 قرائلجت قرل سيت. 

 قرائلجت قرتينيت. 

 ائلجت  مليكا قرالاينيت. 

 (قر ... دال قرمغلس متلل قالل) ائلجت جنن جمدقا قر ل  قال سط   مال قفلينيا. 

  خلى. 
 
 .قرلهانا   قرن ق  /قراالي   قرلقها. ادصالحا  االق صاثيع  ن انعرا  -
 

 حثوث وابيعع ثور انثونع االق صاثي واالج نادن: اننحور انيانث
 
 قرمخاملت راذق قرد ل انن اربا  اننمريع -
 

 :جند قرحلس قرنارميت قرثانيت  اريةيع ن ثونعاننناهج بعأ ان- 
 .)ثونع انر ا :)قرنم ذج قك ل.  
 .)انثونع االش راكيع:)قرنم ذج قرثاني. س
     (.انثونع ان ننويع:)قرنم ذج قرثار . ج
 .نماذج  خلى. د
 
 .قرمحطا  قكساسيت. د ل قرد رت في قرائلجت قرنلققيت -
 

  3291انييايا  االق صاثيع  ن انعرا  ننه دام : اننحور انراب 
 
 .قرمناائت خالل فالة قرنظام قرساج  ياييع ن ييايع االق صاثيعاننعانم األ -
 .جيا قرتخس قإلدي ر ئي  حنا   قر ققع قرتالمت - اننشروو االق صاثي ني اع االح الل -
 . 8112رمحك ما  قرماناقجت جند  قرسياسا  قالقاتاديت -
 .قرمحلكت قراي ام  سن ط قرنظام قردكااا ل   اناقضاااا  حثيث ابيعع اننرح ع -



 :قرلقهنت  قرخيالق  قرمااحت كما  لد  في  ثا   حزجنا إنكانيا  وحثوث انةروج نن األزنع انبنيويع -

 (8111ق قخل )قراي ققلها قرك نللنس قرنام قرسادس  االق صاثيع انويي ع. 

 (8119) اننشروو انوانن انثين راان. 

  قرانليل قرسياسي جاالخ  قرجلنام (8119آس) اننؤ نر انوانن انيانننواث   . 
 
 

بعةأ ان حةثيا  ادية را يجيع انكبةرى ان ةن يواجههةا االق صةاث انعراقةن  ةن اننرح ةع : اننحور انةانس
 انراننع

 
  ما هي طجينت قإلسالقايئيت قالقاتاديت قرمطم جت؟ أي ننا ن  ننيع -
ط متتدلقً رماكتاثل هل ستيك ا قرتنل.  قرتلقتا  ح ل قسالقايئيا  اسيله اننوق  نن ان ااو انن ان -

 قرماري  م متدلق رمالقكم؟
  .في تمميت قراح ل قالقاتاد  خالل قرملحمت قالناناريت ثور ان اادين انعام وانةاا -
 .جيا قرمنا لق  قراكايكيت  قالتاجالق  قإلسالقايئيت ان عثثيع االق صاثيع -
 .اننوق  نن ان ضايا اننر باع ادصالحا  االق صاثيع اننا وبع -
 .آ ا  ان ننيع انزراديع -
 .آ ا  ان ننيع انصناديع -
  د ل قرد رت  قرسياسا  قرحك ميت في احنيناا آ ا  ان ننيع انني ثانع -
 وإشكانيا  انةصةصع ابيعع انعالقع بين اق صاث انيو  وثور انثونع -
 .قل قالئاماتي مسامزما  مكافحاه  قثاله قرسمجيت تم  قرانميت  قالسانل ان ياث اننانن واالثاري -
 .قراحديا  قكسجاس  قآلثال  قرمنارئا  - ان ضةم  ن انعرا  -
 . د له في قرانميت االي ينار األجنبن -
 .اننوق  نن اننثيونيع انةارجيع وان عويضا  -
 .ني  بل انثناج االق صاث انوانن  ن انيو  انرأينانيع انعاننيع -
 

  ثرايا  حانع: اننحور انياثس
 
  .رجنن متانع  ملسسا  قرنطاا قرنام في قرنلق   محا ال  ختختااا ثانيعثرايا  ني -
  .ما هذه قرمحا ال  نواق  انن ابا  انعنانيع وانش ي ع -
 .قراي ئل  في هذق قرمئال ابيعع وأشكال اننضاال  اننا بيع -
  

   - ان ه  -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   (26/33/2010 يف دادببغ املنعقدة) ورقة عمل الفعالية الفكرية املركزية الثالثة
 

 :بعنوان
 

 (1020 – 1000)االجتماعية في العراق  –التشكيلة االقتصادية 
 الرهانات واآلفاق –المعالم األساسية  –االتجاهات الفعلية 

     

االجتماعي للمجتمع، أي  -النظام االقتصادي: االجتماعية –المقصود هنا بمفهوم التشكيلة االقتصادية     

الفوقية التي تطابق تلك العالقات  البنىقات اإلنتاجية المطابقة للقوى المنتجة، ومجموع مجموع العال

ويتشكل هذا النظام من بنيانين أو هيكلين، احدهما تحتي هو أسلوب اإلنتال بما ينطوي عليه من . اإلنتاجية

الجتماعية األخرى والبنيان اآلخر فوقي أو علوي وهو مجموعة العالقات ا. قوى منتجة وعالقات إنتال

فالبناء الفوقي يشمل إذا الفكر والمؤسسات القائمة . غير عالقات اإلنتال باإلضافة الى الوعي االجتماعي

وبقية ( التشريعية والتنفيذية والقضائية)المنبثقة عن القاعدة االقتصادية، أي يشمل الدولة والسلطات الثال  

لشرطة واألجهزة األمنية، كما يشمل األحزاب والجمعيات أجهزة الدولة كاإلعالم والقانون والجي  وا

وبحسب المادية التاريخية فان أسلوب . والمنظمات، ويشمل الثقافة والفنون والمؤسسات اإليديولوجية

ن األساس المادي للتشكيلة االجتماعية االقتصادية، أي هو البنيان التحتي الذي يشكل  اإلنتال هو الذي يكود

ورغم . أما البنيان الفوقي فانه يرسم صورتها الخارجية القانونية والسياسية والفكرية. هاالهيكل العظمي ل

. مستقلة نسبيا في تطورها -أي الظواهر الفوقية  -أن الظواهر الفوقية تحددها القاعدة االقتصادية، ف نها 

ية ترتبط باألفكار وترتبط منظمات ومؤسسات معينة بكل من أشكال الوعي االجتماعي؛ فاألحزاب السياس

المسجد، الجامع )السياسية ومؤسسات الدولة باألفكار السياسية والقانونية، وبالمؤسسات الدينية ومنظماتها 

 .، وبالدين عموما(الخ... والكنيسة

وارتباطا بالتحديد أعاله، سوف تكرس الفعالية الفكرية المركزية الثالثة الجهود لدراسة التحوالت التي   

، كي نكون على 9/1/8112االجتماعية العراقية التي بدأت بالظهور في  –لتشكيلة االقتصادية شهدتها ا

معرفة أفضل بما جرى في بالدنا على صعيد القاعدة االقتصادية، وخصوصا التغيرات في أشكال الملكية، 

والفئات والشرائح إضافة الى البناء الفوقي السياسي والحقوقي والمؤسسات اإليديولوجية، ومواقع الطبقات 

االجتماعية وما طرأ عليها من تغيرات فعلية، وما يترتب على ذلك من آثار، لكي نكون على دراية أفضل 

بمجتمعنا وحركته وطبيعة قواه وما يحكمه من تناقضات فعلية من اجل أن يكون ممكنا صياغة خطاب 

 .  واقع والفكر وحركتهماسياسي معلل ومتماسك وقادر على اإلجابة الدقيقة على متغيرات ال

في البنية االجتماعية والطبقية، " تحوالت عميقة " لقد شهدت السنوات األخيرة التي مرت بها بالدنا     

بعد أن " التطور " في تحديد اتجاهات " الفعال” وتزايد الوين النوعي للعديد من الفئات، وتعاظم دورها 

االجتماعية في مزيد من  -قد عجلت السيرورات االقتصادية ف". هام  التاريخ " ظلت لفترة طويلة على 

العديد من المهن، وانتقل العديد من الناس من " انقرض " تفتيت البنى والعالقات االجتماعية القديمة و 

الى مهن جديدة، واقترن ذلك، بتنامي عدد العاطلين عن العمل وبهجرة من الريف الى " المألوفة " مهنهم 

الى افقها المسدود وعجزها عن حل " التنمية " وفي ضوء وصول أنماط . عن عمل المدينة بحثا

مالة، وبريت إشكالية اإلفقار المعمم، ك حدى العالئم المشكالت المرافقة لها، ومن ضمنها إشكالية الع  

 ". التنموية " المميزة لهذه األنماط 

عب دورا  نشيطا  في مختلف مستويات فئات وشرائح جديدة بدأت تل" المسرح " كما ظهرت على      

. التشكيلة االجتماعية العراقية، ولكنها برغم هذا الدور مايالت بدون تحديد دقيق، على المستوى المنهجي

ويبدو، كما تشير التجربة، أن هنان فجوة بين واقع التطور الملموس لهذه الفئات والشرائح وبين رؤية 

ولهذا ". هويتها " ما يبدو غير قادر على توصيفها بدقة وتحديد  الفكر النظري لها، الذي مايال، على

هذه الفجوة بين الواقع وفكر الواقع تمثل  بظهور العديد من المصطلحات " ثغرات " نالحظ أن إحدى 



ولهذا ف ن أي محاولة جادة لصياغة . والمفاهيم، كلها تريد أو تحاول أن تعبر عن هذه الظواهر مفهوميا  

اسي وتجديده بشكل متواصل لن تكون ممكنة بدون التحديد الدقيق للمضمون الخطاب السي

االجتماعية وتحديد طبيعة السلطة السائدة، انطالقا من جذرها  -االجتماعي للتشكيلة االقتصادية /الطبقي

 .الطبقي االقتصادي وليس فقط من خالل بنيتها السياسية، على أهمية هذه المقاربة

. شارة الى انه  ال يمكن فهم حاضر التشكيلة العراقية دون ربطها بالفترة التي سبقتهاومن الطبيعي اإل    

فكما معلوم، عانت مختلف طبقات وفئات وشرائح المجتمع العراقي من جراء األيمة البنيوية العميقة التي 

فاقمت بعد ي تنجمت عن االستراتيجيات التي اعتمدها النظام المقبور وحروبه الداخلية والخارجية، والت

اء سياسات إدارة هذه 4991آب  8ثر غزو قواته للكويت في افرض الحصار االقتصادي  ، ثم من جرد

وقد تفاقمت هذه األيمة بعد انهيار النظام الدكتاتوري واحتالل بالدنا من . األيمة التي انطلقت بعد ذلك

، وما رافق ذلك كله 4122لي رقم طرف القوات األجنبية وشرعنة هذا االحتالل بقرار مجلس األمن الدو

من تغذية لها، إضافة الى السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة والتي جعلت تلك األيمة تتخذ 

 . مديدات جديدة وعميقة

وتشير الحصيلة الملموسة حاليا لتراكمات آثار هذه السياسات إلى أن نمطا جديدا لتوييع الدخل قد بدأ     

نجم عن ذلك، بالتبعية، تباينات شديدة تحد  اآلن في مستوى معيشة الطبقات والشرائح  وقد. بالتبلور

فهذه السياسات . االجتماعية المختلفة طبقا للتغير الذي حد  في مداخيلها وأثدر على مواقعها االقتصادية

 -المقابل في –أثدرت سلبا على دخول ومستوى معيشة الطبقات الكادحة والفئات الوسطي، في حين أدت 

 .  إلى تحسن واضح في دخول بعض الشرائح

دللدت تجربة السنوات السبع األخيرة على انه وبسبب عدم  تبلور إستراتيجية تنموية وطنية واضحة    

المعالم، فقد جرت عملية تهمي  اجتماعية واسعة، أصبحت عامال رئيسيا من عوامل بروي العديد من 

يديولوجيات والممارسات الالديمقراطية والتي اتخذت تنويعات مختلفة، االتجاهات بما في ذلك بروي اإل

 -في بعض جوانبها وليس كلها طبعا -من بينها تعاظم النزعات المتطرفة وحروب الطوائف، والتي ما هي 

فكما هو . إال تعبيرات إيديولوجية عن اإلقصاء والتهمي  الذي عانته القوى المهمشة سياسيا واقتصاديا

يتكون، سوسيولوجيا، من كل المبعدين عن العملية اإلنتاجية " مجتمع التهمي  " ف ن معروف 

، ويضم فئات اجتماعية يتزايد حجمها (بفعل جملة عوامل في مقدمتها البطالة)واالستهالكية كذلك 

 . قد تنفجر في كل لحظة" قنابل اجتماعية " باستمرار وتصبح 

أفقيا فحسب، أي على مستوى مختلف الطبقات االجتماعية فقط، ولم يكن عمق تأثير هذه السياسات     

فهنان، داخل الطبقة المعنية، فئات . وإنما امتد للتأثير عليها بشكل عمودي، أي داخل فئات الطبقة الواحدة

. محددة تضررت ضررا  كبيرا من تلك السياسات، في حين استفادت فئات أخرى، داخل نفس الطبقة

 .ة إلى المزيد من الدراسات العيانية لتكشف العمق الفعلي للتأثير المشار إليه أعالهوتحتال هذه المالحظ

، أي تلك "الحواسم " تجدر اإلشارة هنا إلى ما يطلق علية العراقيون بمجموعات  ،ومقابل ذلك    

المالية  الجماعات التي تغيرت أوضاعها االقتصادية بسرعة قياسية نتيجة نهبها لموارد الدولة ومؤسساتها

" واالقتصادية وكذلك المواطنين تحت طائلة االبتزاي والتهديد، األمر الذي أدى إلى حركية اجتماعية 

 .  وبناء تناسبات للقوى ال تعبر بالضرورة عن الحركة الطبيعية الفعلية للديناميكية االجتماعية" فريدة 

أو بالمتغيرات والتطورات االجتماعية  المسألة األخيرة هنا تتعلق بما يسمى بالحران االجتماعي    

لشرائح بيروقراطية عليا وطفيلية " الفرص"المتسارعة في مجتمعنا، راهنا ، ودورها في توفير 

وكومبرادورية، في اإلثراء السريع ، وهي متغيرات ذات سمات خاصة تشكلت ونمت في ظل التطورات 

االقتصادي /االجتماعي/للنفوذ السياسي -ة أو تلكبهذه الدرج –المشار اليها أعاله، والتي ظلت مرهونة 

بدور بعض القوى والشرائح االجتماعية، سواء خالل الحقبة التي سبقت االحتالل، أو في المرحلة التي 

واألهم . اعية من جهة أخرىتلته، مما خلق هذه الطبيعة المشوهة لالقتصاد من جهة ، وللعالقات االجتم

في بالدنا ، بحي  يصعب رسم الحدود " للبرجوايي"جت صورا  مشوهة أيضا ، أنتمن ذلك، أن هذه الحالة

بينه وبين بقية الفئات االجتماعية ذات الدخول العالية الناتجة عن التهريب أو الرشوة أو الفساد أو أي شكل 

من أشكال الدخل الطفيلي أو الثراء السريع ، فكل هؤالء يصبحون مكونات لصورة أو لوحة واحدة في 

في المجتمع بحكم عوامل المصلحة وتخلف الوعي " قبولهم"طار محدد خاصة مع توفر إمكانية إ



أو " النجاح والشطارة"واالحتماء بالهويات الفرعية التي تبرر بعضها هذا الثراء غير المشروع باسم 

ك وهو في كل األحوال تبرير ظاهري ال يعبر عن حقيقة وعي الجماهير برموي ذل" الحظ والنصيب"

 .الثراء ومصادره وأدواته 

نحن، إذن، أمام خريطة جديدة من عالقات القوى الطبقية واالجتماعية التي يجري اآلن تشكيلها تحت     

وقع سياسات إدارة األيمة من جهة، وقبل ذلك سعي قوات االحتالل، بالتعاون مع بعض القوى الليبرالية، 

لمنفلت عبر إيالة الضوابط وحجب الصالحيات عن لدفع العراق سريعا على طريق اقتصاد السوق ا

مؤسسات الدولة وفتح االقتصاد العراقي على مصراعيه وتهيئة األجواء للخصخصة الواسعة تحت حراب 

المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وقد كنا قد كرسنا جزء مهما من أعمال الفعالية الفكرية المركزية الثانية 

 .ذه المؤسسات وال نجد هنا ضرورة للعودة الى تفاصيلهالنقد مشاريع وخطابات ه

وبالنتيجة فقد انطلقت في البالد عملية تحوالت اقتصادية بنيوية مقصودة، وارتباطا  بذلك تبلور     

غير أن المثير لالنتباه هنا هو إن المجال الليبرالي لالقتصاد في . تناقضات جديدة إضافة إلى القديم منها

، "الحرية االقتصادية " ة، كان مرهونا في نموه وتطوره بحماية سلطة االحتالل ال بمبادئ مرحلته الراهن

في حين تعبدر بعض أوساط القوى المتنفذة عن ليبراليتها في رفض أي دور للدولة في المجال االقتصادي، 

صادية واجتماعية كما يالحظ نشوء ائتالفات مالية واقت. ومعارضة التدخل االجتماعي والتنظيمي والرقابي

 . متنوعة، بدأت ترخي بظاللها على إعادة التوييع، والمجاالت النقدية والمالية واالجتماعية

ال يمكن في ظل هذا الوضع المعقد الناتج عن حزمة إجراءات على الصعيد االقتصادي، إضافة إلى     

قتها برأس المال األجنبي وممثليه الص عد األخرى، فهم الوظيفة االقتصادية للسلطات الحالية في إطار عال

 ". محدثي النعمة " فقط، بل يجب فهمها أيضا في إطار عالقاتها بالفئات المتشكلة حديثا  من 

التي سارت " التنمية " ونحتال اليوم إذن الى معالجة المتغيرات الطبقية وتسليط الضوء عليها وحصاد    

وذلك انطالقا من الدراسة الداخلية لتطورها في هذه الفترة،  عليها البالد والمتغيرات في مصادر التراكم،

 .إضافة الى تسليط الضوء علي الجانب الفكري، انطالقا من الواقع

معنا خالل السبع سنوات األمر الهام اآلخر الواجب اإلشارة إليه ، من خالل محاولتنا لتحليل واقع مجت      

الجتماعية التي حصلت خالل هذه الفترة القصيرة المحددة، يتمثل في تلك اآلثار والنتائج ا الماضية،

والناجمة عن بروي التعصب أو عمق الرابطة االجتماعية الضيقة التي تكرس الوالء للهويات الفرعية 

المرتبط بعضها مصلحيا بمظاهر وأوضاع الخلل والفساد والفوضى، أو تحت ذرائع العادات واألعراف 

 .  والتقاليد والترا 

، على اختالف تالوينها، كان طريقا  8112يمكن القول أن الطريق الذي سلكته القوى المهيمنة بعد و   

إذ أنه فتح الباب لتزايد االستغالل وانسياب متعاظم من الدخل القومي الى الخارل من خالل . مسدودا

ما ابقي البالد سوقا قنوات التجارة الخارجية والفساد والتهريب والي توييع غير عادل للدخل القومي، ك

للسلع الصناعية والزراعية والخدمات، إضافة إلي الهبوط المستمر في التنمية وانخفاض الدخول الحقيقية 

 ".الرأسمالية المحلية "للجماهير الكادحة، كما بري ضعف 

وكما شخصنا سابقا، حصلت عمليات تهمي  واستقطاب واسعة، وبالتالي ف ن هنان حاجة ملحة     

سات منتظمة للتحوالت الفعلية التي حصلت داخل هذه المجموعات وكذلك اآلثار السلبية، الحالية لدرا

التي جرى تهميشها بشكل حاد، " الفئات الوسطى " والمستقبلية، للضعف المتزايد لدور الطبقة العاملة و 

فالحين وفقراء الريف بل ومريع، وعمليات التمايز الواسعة واإلفقار التي تعرضت لها مجموعات واسعة ال

والمدينة عموما، سواء خالل فترة النظام الدكتاتوري أو الفترة التي تلت انهياره، وتأثير ذلك على البناء 

 .الفوقي وفي مقدمته بنى السلطة، وتفسير تلك التحوالت باعتماد المنهج الماركسي

ت سبع سنوات ونيف على انهيار النظام الدكتاتوري، وخالل    هذه الفترة حد  العديد من التمايزات لقد مرد

وهذا ما يتطلب البح  التفصيلي لمعاينة هذه . في بنية السلطة وفي مواقع الفئات والطبقات االجتماعية

وبالرغم من . التمايزات ومن بين ذلك صعود فئات البرجوايية البيروقراطية و الطفيلية والكومبرادورية

ر أن اإلشكال ظل يكمن على لتوصيف جوانب من السلطة السائدة، غي أهمية هذه المفاهيم كأدوات تحليلية

في أن تلك المفاهيم استخدمت ليس إلنتال معرفة صادقة بالتشكيل السائد في بالدنا، بل كأدوات  الدوام

المالبسات " تجريم وإدانة أخالقية، ومن دون محاولة جادة لتجاوي هذه الحالة والبدء في تحديد اآلليات و 



التي سمحت بنشوء وتغلغل األنشطة والفئات البرجوايية البيروقراطية والطفيلية " ريخية التا

االقتصادية، وتأثيرها على البنية السياسية والفكرية والثقافية  -والكومبرادورية في الحياة االجتماعية

 .  والحقا 8112للمجتمع خالل العقود األخيرة وأيضا منذ 

أصبحت  -كما هي حال أنظمة البلدان العربية والعالم الثال  عموما -هنة ،إن السلطة بصورتها الرا   

. جسرا للثروة ، لمجموعات من الشرائح العليا المتنفذة من األجهزة البيروقراطية المدنية وحتى العسكرية

في األجهزة أو غيرها ، عبر " أصحاب السلطة " ، تستشري بالطبع كل أطماع ه األحوالو في مثل هذ

مع كل الشرائح العليا األخرى من مالية وعقارية ويراعية ومصرفية  –العلني و المستتر  –لفهم تحا

الخ بحي  تأخذ أجهزة السلطة الحاكمة، عبر تحالفاتها، وعبر مشاريعها، الى … وتجارية وكبار المالن

لتي أثرى أصحابها جانب الوكاالت والشركات التجارية والعقارية والصفقات والعموالت المرتبطة بها، وا

من حي  تراكمه وحجمه خالل فترة قصيرة جدا قياسا  -وغير مشروع في معظمه –ثراء غير معقول 

بتطور وتراكم رأس المال واألرباح الناتجة عن مشاريع صناعية أو تجارية في السياق الطبيعي أو 

م الثراء غير المشروع بكل االعتيادي وفق سياسات اقتصاد السوق، وهي سياسات تفتح المجال واسعا أما

 .أنواعه 

إن ما ينبغي التأكيد عليه هنا، هو أن التشابك والتداخل العضوي في المصالح بين كافة الشرائح العليا،     

هو تداخل في المصالح االجتماعية االقتصادية من جهة، وهو تعبير عن التوافق السياسي الذي يحصل 

سياسي طالما أن ذلك يحافظ على ثرواتها ومصالحها وامتياياتها  عادة بين هذه القوى بعد كل استعصاء

 .ومناطق نفوذها ويضمن لها استمرار تراكم تلك الثروات وتعزيز تلك المصالح وتعظيم ذلك النفوذ

العقاري  -المالي  -الكومبرادوري  –الطفيلي  -وينبغي اإلدران أيضا، أن هذا التحالف البيروقراطي     

والمتشابك عضويا مع رموي وأجهزة محددة في بنى السلطة، لم ينشط ويحقق هذه  الخ المرتبط… 

متداخال في معامالته  -وما يال –التراكمات في الثروة الطارئة، من الفراغ، بل إن هذا التحالف كان 

وصفقاته المالية والتجارية مع عناصر ومؤسسات أجنبية إلى جانب العناصر المحلية، وكل ذلك جرى 

 . بع في غياب مناخ أو ضعف الشفافية، والرقابة والمحاسبة واستشراء الفسادبالط

القديمة تحتال الى نظرة جديدة تكشف /الجديدة" الشرائح " تتيح المالحظات السابقة القول أن     

المضامين الفعلية للوين النوعي المتميز الذي تحتله في هياكل السلطة وعالقتها بمراكز صناعة القرار، 

السلطة ومواقع ( هياكل)لك الن تحليل هذه العالقة ضروري لمعرفة ميزان القوى السائد داخل بنى ذ

أطرافه وجدلية العالقة بينها لكي يكون ممكنا الكشف عن التناقضات الفعلية والتعامل معها وترتيبها ترتيبا 

 . صحيحا كي يمكننا

ض أن يكون من بين أولوياته تحديد طبيعة السلطة ومن جهة أخرى فان تحديد طبيعة هذه التشكيلة يفتر    

ولما كان ال سبيل الى تحديد طبيعة هذه السلطة، . 8141 – 8112التي هيمنت خالل الفترة ( أو السلط)

فال بد من القيام بذلك، من خالل توصيف .... بدون التعرف أوال على المراحل السابقة التي أفضت إليها

وماذا كانت تمثله طبقيا في ممارساتها السياسية  8112-4992ل الفترة طبيعة السلطة التي سادت خال

... واالقتصادية واإليديولوجية؟ هل كانت برجوايية صغيرة، متوسطة، كبيرة؟ رأسمالية، رأسمالية دولة

أم  8112نيسان / 9حتى سقوطها في  92الخ؟ وهل احتفظت هذه السلطة بداللة طبقية واحدة متسقة بين 

 وان صح ذلك فما أسباب هذا االختالف وما طبيعته وفي أي اتجاه كانت حركته؟. ذه الداللةاختلفت ه

تنطرح إشكالية المعايير التي نستخدمها لتحديد األصول الطبقية ( السلطة)نظريا، عندما نتحد  عن    

غي فهم للمجموعة أو المجموعات الحاكمة، من هي؟، من أين أتت؟، ما هي جذورها الطبقية؟، أي ينب

وانطالقا من هذه . ولهذا ف ن السلطة هنا هي عالقة قوى طبقية. السلطة ضمن تحديد إطارها المرجعي

األطروحة يمكن القول أن الصراع االجتماعي ومحوره األساسي الصراع بين الطبقات االجتماعية في 

ه ليس باعتبارها عالقة ويتعين فهم عالقات القوة هذ. المجتمع هو اإلطار المرجعي لمفهوم السلطة هذا

بسيطة، خطية، إنما هي عالقة مركبة من جهة، وغير متكافئة، من جهة أخرى، وتحددها في نهاية 

كما يتعين فهم حقيقة أن القوة السياسية أو القوة اإليديولوجية ليس مجرد . المطاف القوة االقتصادية، ثالثا

ا، بل يتعين فهمها في إطار العالقة مع القوة تعبير بسيط عن القوة االقتصادية أو انعكاس بسيط له

فأحيانا كما تشير التجربة التاريخية، تكون إحدى الطبقات هي . االقتصادية فهي المحدد في نهاية المطاف



المسيطرة اقتصاديا ولكن من دون أن تكون مسيطرة سياسيا، فتكون غير قادرة على تحقيق مصالحها 

ن تكون هي المسيطرة إيديولوجيا دون أن تكون لها الهيمنة االقتصادية أو أو أ. السياسية أو اإليديولوجية

 .السياسية

ماهو المضمون الطبقي لهذه السلطة، ما : ويعني هذا أننا بحاجة الى معالجة أدق تنطلق من سؤال مهم     

؟ واألهم من " اإلئتالف الطبقي المهيمن " أو " الطبقة المسيطرة " هو أساسها االجتماعي وما هي طبيعة 

ذلك كله ما هي التطورات الفعلية التي حدثت على الص عد المختلفة خالل السنوات األخيرة والتي تتيح لنا 

أن نحدد بدقة اكبر المضمون الطبقي لهذه السلطة وبما يتيح لنا تفسير الممارسات الملموسة وفهم حاالت 

تمظهرات فعلية عن الصراع المحتدم بين  االستعصاء واالستقطاب والتي هي في جوهرها تعبيرات أو

 .القوى المهيمنة من اجل السلطة والثروة والهيمنة والنفوذ التي أكد عليها حزبنا في مجموع تحاليله

ومن المعلوم أن الحدي  عن السلطة السياسية في مستواه األكثر تركيزا هو حدي  عن الدولة بوصفها     

وستكون هذه األطروحة بمثابة المنطلق وذلك ألن الحدي  عن الدولة . التجسيد الرسمي للسلطة السياسية

 .وطبيعتها ستكشف لنا طبيعة التشابك مع الفئات موضوعة البح 

، هيمنت الدولة في العراق على "الملتسبة " تاريخيا، وألسباب متنوعة ال مجال للدخول في تفاصيلها     

الحزبي /ذت صيغتها الصارخة بسيطرة االئتالف العسكريغير أن هذه الهيمنة اتخ". المجتمع المدني " 

سياسية معروفة أيضا، انتهت هذه الهيمنة /وألسباب تاريخية. 4992/تموي/49الذي جاء الى السلطة في 

بسيطرة العائلة الحاكمة على كل شيء حتى توجت تلك السيطرة بانهيار النظام برمته ونشوء مرحلة جديدة 

دة تحتال الى توصيف دقيق انطالقا من تحديد طبيعة المرحلة التاريخية الراهنة ب شكاليات وتناقضات جدي

من تطور بالدنا، وطبيعة الصراع المتعدد األشكال واألبعاد، المحتدم، وخصوصا المهام الملموسة لهذه 

عد وارتباطا بذلك يمكن القول أن فهم طبيعة المرحلة التي انطلقت ب. المرحلة في ظروف العراق الخاصة

 . يستلزم معرفة تناقضاتها الناظمة  9/1/8112

بداية، البد من اإلشارة الى أن أمر تحديد التناقضات وإشكاليات تجلياتها الملموسة وأطرافها من قبل     

الحزب السياسي ليس ترفا  فكريا أو تمرينا ذهنيا يمارس في غرف مكيفة مقطوع الجذور عن الواقع 

 -مل معه بكل جدية وصرامة عبر قراءة حصيفة للواقع السياسي واالقتصادي ونبضه، بل ال بد من التعا

وإضافة لذلك تترتب على . االجتماعي وتناسبات القوى الفعلية السائدة فيه في اللحظة التاريخية الملموسة

أن  تحديد التناقضات، واالهم فيها التناقض الرئيسي وهو سياسي بامتياي، جملة من االستحقاقات ناهيك عن

الطبقية وكيفية /أمر تحديده يتعلق بطبيعة المرحلة المعنية وقواها المحددة وطبيعة االصطفاف السياسية

وبعبارة أكثر تبسيطا، يتعلق اآلمر هنا، استنادا الى تحديد التناقضات وفي مقدمتها تشخي  . التأثير فيها

وكذلك الخصوم، والقوى القادرة على  "الحلفاء الثابتين والمؤقتين " التناقض الرئيسي، بقضية تحديد 

التأثير في هذا التناقض وحله لصالح دفع العملية السياسية الى األمام، بما يمكن من خلق ميزان قوى جديد، 

 .يليها طبعا  تبلور تناقضات جديدة تمثل انعكاسا لميزان قوى جديد

، بدأ في 4122بموجب القرار األممي فمنذ سقوط النظام الدكتاتوري المقبور، وقيام سلطة االحتالل     

، رغم أنه ولد على أنقاض "الجديد"هذا الواقع أو المجتمع . اقتصادي وسياسي جديد/التشكل واقع اجتماعي

النظام المقبور وكان يمكن أن يتخذ مداه الرحب نحو تحول حقيقي صوب الديمقراطية لكن خيار الحرب 

ل العملية السياسية برمتها وفق اتجاهات وما ترتب عليه من استحقاقات للقوى التي  قامت بالتغيير، قد حود

سلطة االحتالل المشرعنة الحقا  بقرار مجلس األمن الدولي  –حددها ميزان القوى الجديد وعنصره المقرر 

هكذا إذن، في المرحلة الجديدة التي تلت رحيل النظام المقبور، بدال من أن تنطلق عملية . 4122رقم 

دة تشكل نفيا للنظام المذكور وتأسس لبناء نظام جديد يقوم على أسس ديمقراطية ويؤسس لبناء سياسية جدي

دولة القانون، ف ن هذه العملية سرعان ما تحولت عن مسارها الواعد نحو دمقرطة حقيقية بفعل إرادة 

السابق إضافة  عملية التغيير عبر خيار الحرب ونشاط قوى اإلرهاب وبقايا النظام" أنجز " الطرف الذي 

 . طبعا الى ممارسات القوى المتنفذة

نذ ومقابل الدور الذي لعبته سلطة االحتالل يالحظ المتتبع لحركة تطور المجتمع العراقي م     

حتى اليوم، أن هذه الحركة شهدت طائفة من االصطفاف الجديدة ناجمة عن جملة من العوامل  1/9/8112

عد، ومنها المتعلق بممارسات االحتالل وممارساتها على مختلف الص   واألسباب، منها المتعلق بسياسات



القوى اإلرهابية، وسياسات السلطة الجديدة الناشئة خالل طوري المرحلة االنتقالية، وديناميكية القوى 

هذه االصطفافات التي تأثرت كذلك بعوامل أخرى ساهمت  .الجديدة وصراعاتها وأهدافها المتناقضة

دفع العملية السياسية الى أمام رغم بطئها ومنعرجاتها ومخاطرها، ورافق هذه العملية على بمجموعها في 

 . الجانب اآلخر تراكم مظاهر الفساد والفوضى وغياب سيادة القانون والعديد من المظاهر السلبية األخرى

عن االنزياحات والحران هكذا، إذن، أدت هذه العملية البالغة التعقيد الى تبلور تناقضات جديدة ناجمة     

االجتماعي الجديد الذي غذته وتغذيه أيمة بنيوية عميقة ووضع امني متوتر وعدم وضوح وتبلور /الطبقي

ومنعا ألي التباس ال بد من . البديل القادر، لحد هذه اللحظة، على تجاوي هذا الوضع، رغم محاوالت كثيرة

االجتماعية الداخلية العراقية الناجمة /ناقضات السياسيةالتأكيد على ضرورة اإلدران الواعي في تناول الت

الطبقي في ارتباطها الوثيق بالعوامل الخارجية، وذلك في مسعى البح  /عن احتدام الصراع االجتماعي

 . عن بدائل للخرول من الوضع االيموي

، رتها وتحولهالة الراهنة وفي صيروإن وعي جدل عالقة وحركة التناقضات التي تنطوي عليها المرح   

يعد أمرا في غاية األهمية، اآلمر الذي يدفع الى التأكيد على ضرورة تعميق الوعي والقناعة بأهمية 

التكتيك الملموس للوضع : االستخدام الصحيح ألشكال النضال طبقا لألطروحة اللينينية المعروفة

واقع يتحرن باستمرار وتتفاعل  الملموس، بعيدا عن الوصفات الجاهزة والمقاربات المقطوعة الجذور عن

ومن المؤكد الرؤية الصحيحة لألوضاع الراهنة . فيه وتتقاطع مصالح متنوعة ومتضاربة في الوقت نفسه

والتأثير فيها ال يمكن انجايها دون تحديد دقيق ومركب للتناقضات الناظمة للمرحلة الراهنة وترتيبها 

وطبيعي أن دقة . ظم لها وأطرافه وأشكال تجليه الملموسةترتيبا صحيحا عبر تحديد التناقض الرئيس النا

تاريخية في آن، بين ما هو تكتيكي /جدلية/التحديد هذه تساعد في رسم الخطوط السليمة، وفق نظرة مادية

بينهما قد يؤدي الى تضبيب " سور صيني " وما هو استراتيجي، في كل مرحلة، ولكن من دون وضع 

 -الي عدم التمكن من انجاي ال المهمات الديمقراطية وال الوطنية وال االقتصاديةالرؤية وضياع األفق، وبالت

ومن المؤكد أن انجاي هذه المهمات سيكون عامال فاعال في كسر نظام القطبية الثنائية الطائفية . االجتماعية

 . القومية ووضع أسس بناء نظام ديمقراطي فيدرالي موحد –

كيف أن التعديالت الواردة في ترتيب التناقضات تعتبر بمثابة تغييرات هكذا، إذن، أصبح مفهوما      

اشتغاله وقواه  لياتآوحاسمة تفتتح إستراتيجية جديدة ومرحلة جديدة في تطور التكوين االجتماعي الراهن 

الفعلية المحركة فالمعركة بشأنه ليس معركة بين الطوائف كما يبري ظاهريا بل هي تجليات لمعركة 

فليس من شك في أن األيمة الراهنة الممتدة منذ سقوط النظام . ل حول شكل ومضمون الدولة الجديدةالبدائ

المقبور، في جوهرها، هي أيمة نظام سياسي ب ني على مقوالت طائفية وقادته مجموعة من السياسيين 

بين مصالحهم  الذين اختزلوا الصراع بطوائفهم المتصارعة والسلطة السياسية من جهة، ويصعب التوفيق

. الشخصية والمصلحة الوطنية العليا من جهة ثانية، ومنعوا تحقيق أي إصالح سياسي أو إداري جذري

فالخلل قائم في بنية نظام المحاصصة الطائفية القومية وفي القوى التي استفادت منه مما خلق الشروط 

ل الخلل في هذه المرحلة إلى أيمة و. لتدهور األمور وساعد على تعميق األيمة البنيوية بدال من حلها تحود

 . مستعصية تتشضى ويتطاير رذاذ رمادها بين حين وآخر

وال بد هنا من مالحظة إضافية وهي أن الروح النيوليبرالية، التي وردت إلى العراق مع االحتالل،     

فقد أفضى . ريةوالتي تعتقد أن الدولة هي أصل العلل والشرور، قد أسهمت في الوصول إلى مفارقة جوه

ما قبل )، وتحجيم دورها وتقليم أظفارها، أفضى إلى إطالق قوى (ما بعد الدولة)طموحها في الوصول إلى 

تحتال هذه النقطة الى مزيد من الدراسة والتحليل لكشف . وما تركه ذلك من آثار تفقأ العين( الدولة

فالتجربة .  دولة ذات اقتصاد ريعي مفارقات ومحددات المشروع النيوليبرالي الذي يراد تطبيقه في

ل نحو اقتصاد حر، يقلدل من دور الدولة، في حين أن هذه الدولة تستحوذ  العراقية تشير الى أن إحدا  تحود

ولذلك، كان يبدو التحول  نحو االقتصاد الحر رهانا نظريا ال . على الثروة األساسية للبالد، وهي النفط

 . عمليا

البد من إعارة  8112وآلجل فهم أدق لطبيعة التشكيلة العراقية التي نشأت بعد ومن جهة أخرى فانه     

فقد أدى تفكك وانهيار النظام . االنتباه الى التغيرات في المستوى السياسي واإليديولوجي لهذه التشكيلة

هو قديم السابق بكافة منظوماته السياسية والفكرية والتنظيمية الى ظهور مجموعة من األحزاب بينها ما 



ولكنه كان يمارس نشاطه بشكل سري بسبب الطبيعة القمعية للنظام المقبور وبينها ما هو جديد نشأ بعد 

وتلعب هذه األحزاب أدوارا مختلفة بحسب مرجعياتها الفكرية والسياسية، وما يميدز اغلبها هو . 8112

 8112ام السياسي في العراق بعد ويتطلب هذا تعميق تحاليلنا لطبيعة النظ. طابعها الطائفي أو القومي

 .وأحزابه المكونة وطبيعتها وجذورها الطبقية واالجتماعية وبرامجها

ومن جانب آخر ثمة ضرورة للتوقف عند الوعي االجتماعي السائد في بالدنا فهو عنصر مهم في فهم     

. خذتها حتى اللحظة الراهنةطبيعة التشكيلة العراقية الراهنة ويشكل احد العناصر المفسرة للوجهة التي ات

ومن األهمية بمكان بح  إشكاليات الوعي االجتماعي الراهن، وذلك من خالل الوقوف على أشكال 

دة وفق تجلياتها المتنوعة والمختلفة لمضامين ومكنونات البنى النظرية  انعكاس الوعي المجتمعي المجسدٍّ

لخاصة والعامة، والتي تتمظهر في السياق العام والثقافية المكونة لشخصية الفرد العراقي بمستوياته ا

بالممارسة اليومية معبرة عن السمات الثقافية العامة المحددة والمتحددة بمجموعة من العوامل االقتصادية، 

ومن الصعوبة بمكان بح  أسباب أيمة الوعي ونكوصها الستنهاض بعض . السياسية، االجتماعية

المسلمات والبداهات بعيدا  عن التحليل العلمي المنطقي الجدلي، من دون المنظومات المعرفية القائمة على 

تحديد األسباب الحقيقية للتخلف الثقافي في سياق األيمة االجتماعية العامة، والذي ساهم في تشكلها 

 .مجموعة من العوامل واألسباب السياسية واالقتصادية، الداخلية منها والخارجية

ومفهوم الوجود  مفهوم الوعي االجتماعي بط الماركسية  بينعي االجتماعي ترمفهوم الو في مسألة    

األساسي في ذلك هو  الوجود المادي  بمعنى  االجتماعي وتعتبر العالقة جدلية بين المسألتين، وأن المحدد

راد ليس وعي األف: ) يقول ماركس. ، بالمادة ووجودها، وصيرورتها ارتباط الظواهر الفكرية، والثقافية

بمعنى أسبقية المادة ( بل وجودهم االجتماعي هو الذي يحدد وعيهم . االجتماعي هو الذي يحدد وجودهم

 الوعي وبمعنى آخر أراده ماركس وفحواه أن ال يمكن فصل الوجود االجتماعي أو العالقات على

 واألكثر وضوحا  إن. دةاالجتماعية بين األفراد في مجتمع معين عن عالقات اإلنتال وعالقات الملكية السائ

أي أشكال المعرفة  العالقات االجتماعية التي تشمل عالقات اإلنتال هي التي تحدد الوعي االجتماعي

االجتماعية يبح  أساسها في الوجود  المختلفة، وأن الوعي االجتماعي يتبع الوجود االجتماعي، والظواهر

بفهم شرطها االجتماعي، والمادي، وهذا ال يلغي  مقترن المادي، واالقتصادي، وفهم أي ظاهرة اجتماعية

  .والوجود فهذه عالقة جدلية بمعنى ما العالقة بين الوعي

ومن جهة أخرى البد من اإلشارة الى أن الوعي االجتماعي ليس مفهوما  ناجزا  ومكتمال ، وإنما هو دائم     

فتراض بقاء الوعي االجتماعي ثابتا  لذلك ف ن ا. التحول والتطور من جراء تحوالت المجتمع المختلفة

من هنا . والواقع االجتماعي متحركا  ومتغيرا  هو الذي يؤسس لفهم مغلوط ومشوه لمعنى الوعي االجتماعي

ف ن شرط الوعي االجتماعي الفعال هو وجود فكر نقدي، يدعم هذا الوعي، ويرفده باآلفاق الجديدة، 

 .الرقي والتقدم االجتماعيويؤسس لحاالت تحول اجتماعي متواصل بهدف 

 

حدثت تطورات كثيرة، وهذه التطورات ولددت  8112نيسان /9خالل الفترة التي تلت : خالصة القول    

وقائع جديدة وعناصر جديدة، وخلقت شروطا جديدة، تسمح لنا باالستنتال بأننا دخلنا مرحلة جديدة 

، وطبيعتها، وقواها المحركة وأشكال تجلي ومتقدمة في الصراع الدائر حول أفق التغييرات المطلوبة

 ". من سيربح المعركة" التناقض الرئيسي و 

جدلية بنتائج الصراع الدائر بين الطبقات والفئات  ذات عالقة" من سيريح المعركة"والحقيقة أند مسالة     

عنا يسود فيه وفي مجتمع مثل مجتم. السياسية التي تمثلها( البنى)والتراكيب  والشرائح االجتماعية

و " ممكنات"تحمل في أحشائها عدة ( االقتصادية -االجتماعية )أن بنيته  االقتصاد متعدد األنماط، يالحظ

 سيصبح أحد هذه االتجاهات المحتملة هو المنتصر" كيف"وأما . مختلفة للتطور المستقبلي "احتماالت"

بجملة عوامل  ريخي، فذلك يبقى مرهونا  التا-الفعلي " التحقق"إلى وضعية " اإلمكان"ويتحول من حالة 

داخلية وخارجية لها دورها الفعال والحاسم في تطور المجتمع المعني، والعراق في واقع اآلمر ال يشكل 

واألحدا  حبلى بكثير .. استثناء، والسيرورات االجتماعية ال تستأذن أحدا عند تحولها من حالة الى أخرى

 .من المفاجآت

 -انتهى -



************* 

  حماور الفعالية الفكرية املركزية الثالثة
 

 تح ي  طبيعة المريلة و واها المحركة وتنا ضاتها الناظمة: المحور األول

  1/9/8112الذي حصل في  طبيعة التغيير -

االقتصادية، السياسية : وتجلياتها الملموسة على الص عد محتوى وأشكال التنا ضاا الناظمة للمريلة -

 والفكرية

 الطائفية االثنية وقواه ودورها في تعميق األيمة البنيوية بدال من حلها بنية نظا  المحاصصاا -

  مشرو  سلية االيتال وآةاره -

 :8141 – 8112التي تنايعت الحياة السياسية في البالد خالل الفترة  العوامل واالتجاهاا -

 واحد  السمة المميزة للوضع تعقيده وتفاعل جملة عمليات فيه آن 

 العوامل واالتجاهات التي تتنايعه خالل فترة: 

 مجلس الحكم .4

 حكومة إياد عالوي .8

 حكومة إبراهيم الجعفري .2

 حكومة المالكي .1

 : البديل الوطني الديمقراطي: الم ر  م  األزمة -

 طبيعة المشروع وقواه المحركة وأهدافه الكبرى وحاضنته االجتماعية 

 إمكانيات التحقيق 

 والموضوعية المعوقات الذاتية 

 ؟؟ ما طبيعة السلية فو العرا 1000م  الذي يحك  العرا  بع  : المحور ال انو

 اختالف المفاهيم: السلطة والدولة -

، بدون التعرف أوال على المراحل 8112ال سبيل الى تحديد طبيعة هذه السلطة التي بدأت بالتبلور بعد  -

 . اتوري نقطة البدايةمرحلة النظام الدكت. السابقة التي أفضت إليها

  ما الذي كانت تمثله السلطة البعثية طبقيا في ممارساتها السياسية واالقتصادية واإليديولوجية؟

 الخ؟... برجوايية صغيرة، متوسطة، كبيرة؟ رأسمالية، رأسمالية دولة

  8112نيسان / 9حتى سقوطها في  92هل احتفظت السلطة البعثية بداللة طبقية واحدة متسقة بين 

وإن صح ذلك فما أسباب هذا االختالف وما طبيعته وفي أي اتجاه كانت . أم اختلفت هذه الداللة

 .حركته

  والتحوالت في بنيته  8112 - 92االئتالف الطبقي الذي ساد خالل 

 

 :؟ 8112للسلطة بعد ( األصول الطبقية) ما هو اليبيعة اليبقية -

 ها االجتماعيالمضمون والجذر الطبقي لهذه السلطة، وأساس 

  ن هي وما خلفياتها االجتماعية؟  المجموعات الحاكمة، م 

  االنتقال من النظام السابق الى الوضع الجديد هل انعكس في تغيرات بأجهزة السلطة ام ال؟ وما

 هي حدوده؟ 

خالل فترات الحكومات المتعاقبة؟ وما هي القوى والشرائح الناهضة  "اال تافاا المهيمنة " طبيعة  -

 وجذورها الطبقية؟

السلطة على الص عد المختلفة خالل السنوات السبع ( هياكل)التي حدثت في بنى  التيوراا الفعلية -

 األخيرة

 .المشاهد المتوقعة/في إطار األوضاع والسياسات والممارسات الراهنة؟ السيناريوهات آفا  المستقبل -

 : الحدي  عن السلطة يعني الحدي  عن الدولة -



 عة الطبقية للدولة العراقية الجديدة ودورها الفعلي في تحديد معالم األوضاع البنيوية الطبي

 . االقتصادية واالجتماعية

 حقيقة التوجه الرئيسي للممارسات السياسية واالقتصادية. 

 

 االجتماعية -دور األزمة البنيوية فو تغيير مامح خريية العا اا اليبقية: المحور ال ال 

 :وأصعدتها المختلفة وتجلياتها الملموسة زمة البنيويةطبيعة األ. 4

 معالم األيمة االقتصادية* 

 معالم األيمة السياسية * 

 معالم األيمة اإليديولوجية* 

 

 : آةار األزمة على اليبقة العاملة العرا ية. 8

 الطبقة العاملة العراقية، ماهيتها وخصائصها الهيكلية: أوال

عاملة في ظل األوضاع الجديدة بعد سقوط النظام الدكتاتوري واحتالل اتجاهات تطور الطبقة ال -

 العراق

 العمالة الزراعية -

 المرأة العاملة -

 تشغيل األحدا ، قضية مئات اآلالف من األطفال العاملين -

 بنية الطبقة العاملة الصناعية -

 

 على مستوياا معيشة اليبقة العاملة اآلةار: ةانيا

 العاملة واثأر التضخم عليها اتجاهات تطور أجور الطبقة  -

يمكن إعداد تقارير على مستوى كل محافظة عن . دراسات عيانية عن أوضاع الطبقة العاملة -

مثال الحسينية في بغداد، حالة من البصرة، من )أحوال المعيشة في مناطق عمالية مختلفة 

 :ول عدة محاور من بينهاويمكن لهذه الدراسات أن تتنا(. الخ.... الديوانية، من بقية المحافظات 

 أوضاع السكن ومشاكله 

  الخدمات الصحية والطبية مثل عدد الصيدليات، هل يوجد مستشفى أو عيادة طبية يمكن )الصحة

للمرء إذا داهمه المرض فجأة ليال أن يلجأ إليها؟ هل هنان نقطة إسعاف مزودة بعربة مجهزة 

راض المنتشرة في المنطقة وأسباب للحاالت الطارئة؟ هل يوجد طبيب مقيم؟ طبيعة اإلم

 (.انتشارها

  أعداد الطالب ونسبة التسرب، أعداد المعلمين وهل تكفي النجاي :عدد المدارس، االبتدائي)التعليم

ومن المفيد إعداد إحصائيات عن . نفس المؤشرات السابقة: الثانوي. المهام التدريسية بشكل جيد

بتدائي، ونسبة من يستكملون تعليمهم المتوسط والثانوي، نسبة الطالب الذين يكتفون بالتعليم اال

 (.ونسبة من يكملون تعليمهم العالي

 التموين والمواصالت. 

  نوادي، منتديات ثقافية، مكتبات )النشاط االجتماعي والثقافي والسياسي وطرق شغل أوقات الفراغ

حول كيفية شغل  –إلمكانية في حال توفر هذه ا –ويمكن مثال إجراء استطالع للرأي (. الخ...عامة

 . الفراغ

 

إشكالية العالقة بين النضال الطبقي والنضال من اجل الديمقراطية .  الحركة النقابية وال يمقراطية: ةال ا

 .8112بعد 

 

نقد القوانين المعرقلة التي )االتجاه الى االحتواء . نزعاا الوصاية على اليبقة العاملة العرا ية: رابعا

 (.لتحجيم نشاط النقابات تحت ذرائع مختلفة 8112ومات المتعاقبة بعد أصدرتها الحك



 

الوا عد : 1000الزراعية فو العرا  بع  / المسألة الفايية. آةار األزمة على الريف والزراعة. 0

 الرهاناا والب ا ل الميروية
 : ، ويتضمنالمحور الزراعو -

 الزراعة العراقية وتحوالتها . أ

 : العوامل والنتائج.. يالتكيف الهيكل. ب

 . الخ... ، التشغيل في القطاع الزراعي،الهجرة الخارجية والداخليةنحو ا تصاد السو  سياساا التحول -

 ":التكيف الهيكلي"في عصر  فو الريف والزراعة العرا ية التحول آلياا -

  الداخلية والخارجية -بح  العوامل . 

 الحين عموما وخاصة بالنسبة للبطالة، واقع المرأة واألسرة النتائج السلبية على الزراعة وعلى الف

 . الخ... الريفية

 . والزراعة العرا ية المعال  األساسية لعا اا الملكية فو الريف. ل

 المحور الفالحي* 

 . 8112أ ـ الواقع االقتصادي واالجتماعي والثقافي للفالحين، في ظل الوضع الذي نشأ بعد 

 : فالحيب ـ خبرات النضال ال

 تجربة اتحاد الجمعيات الفالحية  -

 حركة التعاون الزراعي  -

 :والديمقراطية.. الفالحون -

 من المهم في . برامج وممارسات القوى السياسية واالجتماعية تجاه المسألة الفالحية والزراعية

مقراطي للبالد هذا المحور بح  االرتباط بين المسألة الزراعية والفالحية، وبين قضية التطور الدي

 .بشكل عام ومواقف القوى واألحزاب منها

 ما  ة  مست يرة ويمكن أن يتم ذلك من خالل إقامة . ، تحديد رؤية للبدائل لهذا الواقعمحور الب ا ل

تهدف للحوار حول إستراتيجية التنمية االقتصادية للبالد وموقع القطاع على مستوى كل محافظة 

طلوبة، التعاون الزراعي وتوحيد الفالحين، أهمية الديمقراطية الزراعي فيها واإلصالحات الم

ومن المفيد أن تضم . والتحالفات في الريف، الخبرات اإلقليمية والدولية خاصة في الدول النامية

هذه الفعاليات أكاديميين وباحثين من الجامعات ومراكز البح  من المشتغلين بقضايا الريف 

 .الخ... ين بها، وفالحين وعمال يراعيين، وساسة حزبيينوالزراعة في العراق أو مهتم

 

اإلشارة الى الدور الغالب الذي . تأةيراا ال خول الريعية على اال تصاد واليبقاا والفلاا االجتماعية. 1

. يلعبه الدخل الريعي في االقتصاد والمجتمع العراقي والذي تمثله بشكل أساسي الريوع النفطية واثأر ذلك

 :ا طرح عدة أسئلة ومحاولة اإلجابة عليها، من بينهاويمكن هن

  ما اثر التحول من الدخل اإلنتاجي الى الدخل الريعي على تطور الطبقة العاملة في بالدنا؟ هل

 تتسع الطبقة العاملة من الناحية العددية، أم أننا على العكس، تواجه بضمور فيها؟

 ء وصغار الفالحين وعلى العمال الزراعيين؟ما أثر هذا التحول على الفالحين، وخصوصا فقرا 

  من المجتمع" الفئات الوسطى " ثم بعد ذلك ماذا حد  وماذا يحد  لـ : 

 من الناحية االقتصادية؛  -

 من الناحية االجتماعية؛  -

 .من الناحية الفكرية -

ليبقية األصول االجتماعية والجذور ا -الم ينية فو العرا   " الفلاا الهامشية " نشول وتيور . 0

 –واسبا  الظهور 

  فو العرا " البرجوازية الج ي ة " األصول االجتماعية للن ب الج ي ة : لمحور الرابعا

طبيعة البنية الطبقية للمجتمع العراقي الراهن وطبيعة ميزان القوى بين عناصر هذه البنية وفي حركتها  -

 .الصراعية



ة، ومدى ما تواجهه آنيا وامكانيا مستقبليا من معارضات تغلغل الرأسمالية العالمية في البنية العراقي -

 -وطنية )وتناقضات مع بعض الشرائح االجتماعية العراقية، وطبيعة هذه المعارضات والتناقضات 

 (.اقتصادية

مدى تأثير الواقع العربي واإلقليمي بأوضاعه االقتصادية وقضاياه السياسية في بنية المجتمع العراقي  -

 .يد توجهاتها االقتصادية والسياسية حاليا ومستقبالالراهن وتحد

 ( البنية ـ الحجم ـ التأثير االقتصادي، الصراعات" ) البورجوازياا الج ي ة"  -

 ورمويها( الخ... نفط، يراعة، صناعة، تجارة، نقل، اتصاالت)بنيتها أو تويعها القطاعي . أ

 ب ـ الحجم والتأثير االقتصادي

 مصادر دخولها. ل

 :التكتالت والصراعات فيما بينها د ـ

 الممارسات والتناقضات الفعلية واآلفاق... الدور...المفهوم. في العراق البرجوازية البيرو راطية -

 الممارسات والتناقضات الفعلية والرهانات... الدور...المفهوم. البرجوازية اليفيلية -

 ممارسات والتناقضات الفعلية واآلفاقال... الدور...المفهوم . البرجوازية الكومبرادورية -

الجديدة، هل هو محاولة لقطع الطريق على " الطبقة الوسطى " العالقة بين الدولة و : التحالف المتذمر -

  تبلور التيار الديمقراطي؟

 التشابكاا والتحالفاا. س المالأهيكل ملكية ر: المحور ال اما

 التجارية  تراكم راس المال في العراق ودور الرأسمالية -

 س المال التجاري أثناء المرحلة التاريخية الراهنة في تطور التكوين االجتماعي في أر يقبل

 . س المال األجنبي، وعلى األخ  ذلك المهيمن دولياأالعراق، الخضوع المباشر لر

 س المال المحلي يتخلى هذا األخير، كفئة اجتماعية، عن كل دور أمع غلبة الطابع التجاري على ر

، وان كان هذه ينم مع (اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأخالقيا)منتج ويقتصر على دور الوساطة 

س المال أس المال الصناعي الذي يعاني من ضربات رأبعض التناقض مع شقه المتمثل في ر

 .الدولي

 س المال المصرفي في العراقأتطور ر -

 البنون الحكومية 

 البنون األهلية المحلية 

 التحالفات بين رؤوس األموال المحلية واألجنبية والنتائج المترتبة على /ل األجنبيس الماأدور ر

 .ذلك

 الرأسمال الصناعي -

 الرأسمال الزراعي -

 الرأسمال العقاري -

 أية أشكال أخرى -

 

 الوا ع واآلفا . القيا  ال اص فو العرا :المحور السادس

 .8141 – 8112خصائ  تطور القطاع الخاص في العراق خالل الفترة  -

 المجاالت التي ينشط فيها القطاع -

 المعوقات والمحددات التي اعترضت تطور القطاع -

 القطاع الخاص األجنبي ومجاالت نشاطه  -

 ثارهآوتحليل قانون االستثمار األجنبي  -

 آفاق تطور القطاع الخاص المحلي واألجنبي -

 

 

 



 1000طبيعة وبنية النظا  السياسو فو العرا  بع  : المحور السابع

 ردة لألحزاب السياسية العراقية سواء الموجودة على الصعيد الوطني أو اإلقليمي والمحليج -

 االجتماعية لألحزاب موضوع البح  –الجذور الطبقية  -

 المشترن والمختلف. دراسات تحليلية لبرامج األحزاب -

 الحصيلة والمعوقات واالفاق: تقييم التجربة. النظام البرلماني في العراق -

 

 

 1000ال يــــــــــــــاباا بع  : ال ام المحور 

 خطاب قوى اإلسالم السياسي .4

 خطاب القوى الليبرالية .8

 خطاب القوى الديمقراطية .2

 خطاب القوى القومية العربية .1

 خطاب القوى القومية الكردية .5

 :خطاب قوى االحتالل .9

 وا ع بي  الص ب االديولوجو ويقا ق ال"  عملية رفاهية العرا  " : الخطاب االقتصادي
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 المجتمعو وإشكالية الهوية

 

 سمات تخلف الوعي االجتماعي في المرحلة الراهنة 

 دوات اعادة انتاجهأالدولة وتشكيل الوعي االجتماعي و: 

 المؤسسة التعليمية .4

 ؤسسة اإلعالميةالم .8

 المؤسسة الدينية .2

 مؤسسات أخرى .1

 إشكالية الهوية في العراق : 

 خصوصيات الهويات والثقافات الفرعية وأسباب ظهورها في هذه الفترة -

 تحليل الجذور . في عدم نضول الوعي االجتماعي" ثقافة الضحية"آثار سايكولوجية المظلومية أو  -

 جذور وأسباب تخلف الوعي االجتماعي: 

 وعة األسباب الموضوعيةمجم -

 مجموعة األسباب الذاتية -

 هل يمكن قراءة نتائج االنتخابات العراقية في ضوء هذه األسباب؟ -

 اآلفاق/المعوقات والممكنات/المحددات. إعادة بناء الوعي االجتماعي 

 

 

 دراساا يالة : المحور العاشر

 

 .لهذا المحور هدف مزدول    



جهة يهدف هذا المحور الى إجراء تمرين عملي على صعيد كل محافظة فمن !!. اليوا ف تحك  الم ينة -

لدراسة تركيبة مجلسها وتحديد القوى المتنفذة فيه وانتماءاتها االجتماعية وجذورها الطبقية وعالقاتها مع 

المراكز االقتصادية والفئات المهيمنة اقتصاديا في المحافظة، باعتبار هذه المجالس إحدى مستويات 

 . في العراق السلطة

فمثال هل يمكن دراسة قطاع المقاوالت ورسو العطاءات، في الغالب، على مجموعة أشخاص محددين     

دون غيرهم وما أسباب ذلك؟ هل أن ذلك ناجم عن ما يتمتعون به من كفاءات أم أن اآلمر ناجم عن عالقة 

المحافظات وبين مراكز السلطة  مجالس -على الصعيد المحلي  -بين مراكز السلطة السياسية وهي هنا 

 . االقتصادية، أي الكشف عن الخيوط الخفية بين السلطة والثروة

نحتال الى إجراء تحقيق  جهة ةانيةظاهرة ملموسة أم حدي  عابر؟ ومن . لمليارديراا فو العرا ا - 

ر حول العدد أي إعداد دراسات على مستوى كل محافظة تدو/ أولي حول مسالة المليارديرات في العراق

من يمتلك عمارات، من يمتلك مكاتب لالستيراد والتصدير، )الفعلي لهؤالء والقطاعات التي ينشطون فيها 

من يمتلك مكاتبا لتشغيل سيارات النقل، أصحاب السوبر ماركت، أصحاب محالت تجارة السيارات، 

نادق الكبيرة، المقاوالت، أصحاب التوكيالت التجارية للشركات العالمية، تجارة الذهب، أصحاب الف

 . ، وتقديرات لحجم ثرواتهم واهم مصادرها(الخ... مؤسسات أو معامل صناعية 

 

 – انتهى -
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 (01/10/3102املنعقدة ببغداد يف )ورقة عمل الفعالية الفكرية املركزية الرابعة 
 : بعنوان

 اآلفاق – الرهانات – الواقع: العربية البلدان في الشعبية االنتفاضات
 

 في أنه والواقع. " عقود فيها تقع أسابيع تأتو و   يذكرد شول فيها يقع ال عقود تمر     " : لينين مرة قال ذات    

 ،8141( ديسمبر) األول كانون 49 يوم في البوعزيزي دمحم التونسي استشهد أن منذ مضت التي االسابيع خالل

 في حاسما   تحوال   االنتفاضات الشعبية والحران الواسع ثلتفقد م .عقب على رأسا   العربي العالم أوضاع انقلبت

من اندالع هذه االنتفاضات، واتخذ هذا التحول مسارات  قليلة أشهر قبل المنال بعيد حلما   بدا تحوال   المنطقة، تاريخ

 النشاطات محولة السياسي، الحقل إلى يالمعان الجماهير المنتفضة أعادتوهكذا  .متعرجة واشكال مختلفة

 مجتمعاتها ضد االنظمة السائدة وظفها التي القمع وترسانة أدوات كل تفكيك علىقادرة  هائلة قوة إلى ضةالمعار  

الع الة .. الحرية: شعاراتها ومطالبها العادلة في من بالغتها امتلكتبل  االحتجاجات، تتلعثم لم .عقود مدى على

     .طويلة لعقود انتهاكها تم التي الخ،.. ال يمقراطية.. الكرامة .. االجتماعية

" الهزات االرتدادية " شهود يلزالين سياسيين كبيرين تلتهما العديد من  8144عام كنا خالل وبالملموس،     

صر في موتونس  االنتفاضة في كل منفقد نجحت . تعبيرا عن ايمة عميقة تعاني منها معظم البلدان العربية

 عدة بلدان،وما يالت المعركة مندلعة في القذافي  والحقا اطيح بنظام ، (بن علي ومبارن) واسقاط رئيسي الدولتين

  .يغلي مرجل التغيير في بلدان عربية اخرىبقي وتحت الرماد 

 لتوصيف فكري سجال ايضا اندلع األرض على يوم كل بالدم تتعمد كانت التي ،االنتفاضات هذه اندالع وبمجرد   

 وغذى. الخ حي  تتعدد المداخل المفسرة لما حد ..  ثورة ام انتفاضة ام مجتمعي حران مجرد هو وهل حد  ما

 ملحة الحاجة يرتب لذا. الحدي  موضوع البلدان من بلد كل في االحدا  اتخذتها التي المسارات السجاالت هذه

 تحديد من أجل المفاهيم تلك باستخدام حد  لما ماسكمت تفسير الى الوصول يمكن ال ذلك فبدون المفاهيم لتدقيق

 كل على اطالقه يجوي ال التعميم ان كما .المتعددة ومآالته للوضع المحركة والقوى جذورالو الفعلية االسباب

 ."العربي الربيع" مفردة او مفهوم في التداول جري كما والنعوت التسمية نفس وإعطاءه البلدان كل وفي التحركات

الخريف " لدرجة ان البعض بدأ يتحد  عن " الربيع العربي" مة، إذن سجال ساخن ال يهدأ حول مفهوم ث    

خصوصا بعد فوي قوى االسالم السياسي في االنتخابات التي جرت في بعض البلدان العربية، حي  ساد " العربي 

  8144يد من البلدان منذ اوائل سجال شابه ويشوبه الكثير من االلتباس والغموض، حتى تحول ما حد  في العد

ومن هنا فان ثمة سؤاال  مهما  . الى أسطورة عصية على التفكير والفهم، وليس مفهوما  قابال  للتفكيك والفهم والنقد

 ؟ "الربيع العربو " م  أي  منبع التشوه الذي ول ه مصيلح : يطرح نفسه بحدة علينا

ما حققه الحران االجتماعي واالنتفاضات الشعبية العارمة من منجزات وهنا ال بد من التمييز وعدم الخلط بين     

الذي اتخذته في بعض البلدان  المسارتجلت ب سقاط انظمة قمعية وانفتاح االفق لمرحلة جديدة من النضال، وبين 

 . وصعود قوى لم تكن قد شاركت بفعالية في تلك االنتفاضات او شاركت فيها الحقا

قوى التي كانت على هام  الثورة ال يقلل من أهمية تلك االنتفاضات، فالبد أن نرى األحدا  إن صعود بعض ال    

، والثورة بالمعنى العلمي تعني تغيير النظام االجتماعي، "ثورة لم تنجز بعد " الحدي  يجري عن . على حقيقتها

راحلها األولى، مرحلة االنتفاضة وهذه العملية لم تستكمل بعد فهي في م. واستبداله بنظام جديد بمالمح جديدة

الثورية التي هزت نظما وأسقطت رمويا ولكنها ال يالت لم تؤسس البديل المطلوب الذي هو موضع التطبيق 

 .  الفعلي

ن ننتبه الى حقيقة ان الطبقات الشعبية لم أظم في البلدان العربية عبارة عن انظمة تابعة، لكن علينا فال تزال الن      

وإذا كانت لم . الكومبرادوري من أجل تحقيق تغيير في شكل النظام -الطفيلي  –تحالف البيروقراطي تثر ضد ال

تستطع لحد اآلن عن تحقيق التغيير الجذري الذي يحقق مصالحها، ف نها سوف تظل تناضل إلى أن تحقق هذه 

، "مرحليا  " بل يبدو انه سيكون بمعنى اخر أند التغيير الذي تحقق لن يقود إلى تسكين هذه الطبقات، . المصالح

 . وبالتالي فان المعركة ستظل مفتوحة وستشهد الفترة المقبلة احتدام الصراع االجتماعي، صراع البدائل



االنتفاضات التي بدأت، ال شكل التغيير اآلني، ألند خرول المارد، أي " روح " إن ما يجب أن يلمس اليوم هو     

المطلوب اليوم في . قد فتح األفق لصراع لن ينتهي إال بتحقيق مطالب هذه الطبقات الطبقات الشعبية، من القمقم

الكومبرادوري الذي انهارت بعض اركانه واالقتصاد الريعي الذي قام  –الطفيلي  –مواجهة التحالف البيروقراطي 

نتال المادي وفي عليه، وتغيير النمط االقتصادي الريعي هذا من أجل تأسيس اقتصاد يعتمد على قطاعات اال

الكومبرادورية،   -مقدمتها الصناعة التحويلية والزراعة، اقتصاد تكون قاعدته الطبقات المنتجة وليس الطفيلية

فمثل هذا النوع من االقتصاد هو وحده الذي يضمن حال حقيقيا لمشكالت الطبقات الشعبية التي عانت من مرارات 

 . النتال واالستهالن في النظم الريعيةاالستقطاب والتهمي  واإلقصاء من حقلي ا

وال شك في أند هذا النهوض الثوري الذي أفضى الى اندفاع الطبقات الشعبية المفقرة والمهمشة الى خوض     

الصراع، والى انخراط الشباب منهم فيه، ينفتح على أفق جديد، لكن ذلك يحتال الى وقفة من أجل إعادة صياغة 

االجتماعي /الواقع، وأساسا  إعادة صياغة الوعي لدى المنخرطين الجدد في النضال الطبقي الرؤية انطالقا  من فهم

 .وتجلياته الجديدة

ومن هنا وفي هذا السياق، ف ن بناء البديل الديمقراطي، مشروط بقدرة القوى الديمقراطية واليسارية والنخب     

من توعيتها بمصالحها وبمستقبلها وصوب المزيد من الثقافية على االلتحام الحقيقي في صفوف الجماهير لمزيد 

وضوح رؤاها وبرامجها في إطار البديل المنشود، مما يمكن من تحقيق تغيير االنظمة التابعة وليس اجراء تغيير 

 . فيها فقط

ة وضرور ال ورةومفهوم  االنتفاضةمفهوم : أساسيين مفهومي وهذا يدفعنا للتأكيد على ضرورة التمييز بين     

خصوصا ونحن ال نستغرق في تأمل خذ بهما عند المعالجة المنهجية لهذه القضايا، فال يجوي التالعب بالمفاهيم  األ

نظري بل البد من تشخي  المرحلة وطبيعة قواها المحركة وتناسبات القوى السائدة فيها، في مثل هذه اللحظات 

 . المتوترة والمفتوحة على مختلف االحتماالت

فاألمر . من يتصور أن ما حد  في العديد من البلدان العربية هو توقيت ذاتي ارادوي النفجار األحدا يخطأ     

كثيرة ال  وصراعات وتناقضات في العقود األخيرة تحوالت و تطورات البلدان العربية تليس كذلك البتة، فقد شهد

االجتماعية  تأخذ باالعتبار الجوانب مركبة لها بد من التوقف عندها لفهم أسباب وجذور ما حد  عبر قراءة

 . الخ.. والثقافية سياسية والقتصادية واال

 –ومع اإلقرار، بداية، بان ما حد  هو نتال تفاعل جدلي بين مجموعة متنوعة من العوامل االقتصادية     

لتي حصلت في العديد من الخ، الداخلية والخارجية، ف ن االنتفاضات األخيرة ا.. الثقافية –السياسية  –االجتماعية 

البلدان العربية تشير، في معظمها، بما ال لبس فيه إلى أن األثر السلبي للسياسات الليبرالية الجديدة في العالم 

 .العربي قد بلغ حالة من الخطر ال يمكن االستهانة بها وهي التي هيئت الظروف لمقدمات االنفجارات الشعبية

أند هذه الموجة من حدا  في موقعها الصحيح من الناحية التاريخية فانه يمكن القول وإذا أردنا أن نضع هذه األ    

االنتفاضات الشعبية التي اجتاحت معظم البلدان العربية، هي امتداد للموجة األولى التي شهدناها في نهاية 

في مصر، مرورا   4999نة يناير س/كانون الثاني 49و 42سبعينيات القرن المنصرم وثمانينياته، بدءا  من انتفاضة 

فقد . بالسودان وتونس والمغرب، وعودة  إلى مصر وتونس والمغرب والسودان، ثم إلى الجزائر واألردن والمغرب

شكلت تلك الحركة البطيئة نسبيا من الصراع الطبقي التي كانت تقودها الطبقات الكادحة في مواجهة الطبقات 

كمات وردود أفعال مهدت الطريق وحضرت الشروط الموضوعية التابعة في هذه البلدان، ترا/المسيطرة

 .النفجارات أكبر، على ارضيات أكثر عمقا

انطالقا  من وصفة صندوق النقد " تحرير االقتصاد "  ما سمي بـ هذه االنتفاضات حدثت بعد البدء بتحقيق    

ة الدولةبحي  أصبحت مه"  سياساا التصحيح الهيكلو" الدولي الذي فرض ما سمدي بـ  بموجب هذه  ،مد

وحمايته، من خالل إصدار قوانين تحمي نشاطه االجنبي الرأسمال و ،مال المضاربرأستسهيل نشاط ال ،السياسات

 !تحت شعار استقطاب الرأسمال األجنبي 

وفي الحقيقة، ولكي نفهم ما يحصل في العديد من البلدان العربية من حران مجتمعي يجب أن نتذكدر بأن     

 : يبرالية الجديدة قد تمد استيرادها في السياسات االقتصادية العامة العربية على مرحلتين تاريخيتينالل

 .إلى أيمة المديونية الخارجية" االقتصادي  االنفتاح"من سياسة : المرحلة األولى

ر االقتصادي والمالي" ما يسمى بـ تعميق وانتشار : المرحلة الثانية  ." سياسات التحرد



تم احتكار االقتصاد العربي عموما ، ( إلى اليوم من القرن العشرين منذ نهاية السبعينات)في هاتين المرحلتين و    

ة الطبقية بصور وأشكال غير مسبوقة في تاريخ ، وتزايدت الهود الذي جرت االشارة له اعالهونهبه من قبل التحالف 

بأندها لم تعد قادرة على  الكادحةمعه أن تشعر الطبقات  هذه البلدان الحدي  والمعاصر، األمر الذي كان طبيعيا  

هيمنة  للتخل  منالقبول بتراكمات معاناتها وإذاللها واستغاللها، وبالتالي وجدت في االنتفاضة الشعبية فرصتها 

 . القمعية ذات الطبيعة الريعية قوة الدولة البوليسية الذي تدعمه هذا التحالف ومجموعاته

ر كانت السنوات األخيرة هي سنوات األيمة االقتصادية العالمية، التي تمظهرت في البداية على ومن جانب آخ    

هيئة أيمة مالية عالمية البعد، والتي لم تقتصر آثارها على الواليات المتحدة، بل هزت كل بقاع العالم بدرجات 

ة وبضمتها تلك البلدان المدللة لدى متفاوته ووصلت آثارها بشكل مباشر وصريح الى الكثير من البلدان النامي

 . الواليات المتحدة، ولدى صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية

لة على عوامل االنفجار االجتماعي" المالية " لقد اتت األيمة      أددت الكتلة المالية الضخمة التي  و. العالمية مكمد

دورا  كبيرا  في ارتفاع أسعار ( حت هي الكتلة المهيمنة في االقتصاد الرأسماليوالتي أصب)تنشط في المضاربات 

المواد األساسية، مثل القمح واألري والذرة والسكر، وهي مواد أساسية لعي  المواطن، من خالل عمليات 

مر الذي كذلك أفضت إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط، األ. 8112و 8119و 8119المضاربة التي حدثت سنوات 

أسهم في ييادة أسعار سلع أساسية أخرى، وكذلك الخدمات، وحتى عناصر اإلنتال، الزراعي خصوصا ، ثم أسعار 

قت أيمة المديونية، "الجنوب " لكندها في المقابل عزيت النهب الذي يمارس على شعوب . السلع الصناعية ، فعمد

كذلك . عجز الميزانيات، ومالت إلى تسريح العاملين وفرضت على النظم الحاكمة الميل إلى ييادة الضرائب لسد

نفدذ القطاع الخاص نتيجة أيمته عملية تسريح كبيرة، وسددت الدولة إمكانية التوظيف، وخصوصا  لحاملي 

كما أند الطغم اإلمبريالية أمعنت في النهب بفعل  .الشهادات، مع ييادة هامشية في األجور ال تجاري التضخم أبدا  

لتي أوجدتها، أوال  من خالل أيمة الديون، وثانيا  من خالل تحكمها في االقتصاد المحلي، بعد فرض تعميم اآلليات ا

اقتصاد السوق وتحويل االقتصاد من اقتصاد منتج إلى حد ما، إلى اقتصاد يقوم على االستيراد والنشاط الهامشي، 

 .األمر الذي فرض تعميم اإلفقار على كلد الطبقات الشعبية

إذا كانت هذه و. النهج اللبرالي الجديد فشلمثال، يؤشر وبالدليل القاطع  توناوفي  مصروما حصل في         

قد أنتجت دروسا على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الفكري فلها، أيضا، دروس على الصعيد  االنتفاضات

 ،النقد الدولي والبنك الدوليما معروف، كانت تونس ومصر نموذجين لتطبيقات وصفة صندوق كف. االقتصادي

ولهما موقع بمنظمة التجارة العالمية، بكل ما تعنيه هذه الوصفات من تغييرات هيكلية، محورها الرئيس تصفية 

 . ن الخصخصة الرهان الوحيد الذي يجب أن ينتشر ويسود ويفرض منطقهإو القطاع الحكومي

الليبرالية التي طبقت في هذه البلدان وهمية الوصفة أن ، طبعا اويدلل التاريخ الفعلي لهذين البلدين، وليس وحدهم   

 :تماما ، حي 

أو ف كدك حصرا  لمصلحة نخبة فاسدة، ولم ينل منه القطاع الخاص المحلي كما  الحكوميبيع  القطاع  تم -

  ؛م نصيبا  يذكرزع  ي  

وعوضا  عن إطالق . لكفاءةولم يترتب على ما قيل إنه تحرير لالقتصاد ييادة في اإلنتاجية أو تحسين ل -

، أطلقت دورة تحويالت مالية مشبعة بالزبائنية " حمائمه"  آليات السوق كما يعم صقور هذا الخيار و

  ؛والفساد

ولم تراع السلطات في الحد األدنى من متطلبات األمن االجتماعي حتى بالحدود الضيقة جدا التي تشجع  -

إعادة توييع معاكسة ضخمة لمصلحة غير المنتجين ولحساب  عليها المؤسسات الدولية، بل أدارت عملية

 .من هم في أعلى هرم السلطة

لذا فان المالحظات السابقة تتيح القول ان الظروف االقتصادية السيئة من فقر وبطالة وتضخم وعجز في      

ية االجتماعية واحتكار فئة الميزانية وارتفاع المديونية وتدهور المقدرة الشرائية وتراجع التغطية الصحية والحما

قليلة للثروة في مقابل بقاء شرائح واسعة على حالة من االفالس الدائم، لم تكن هي العوامل الوحيدة التي ساعدت 



خرى من العوامل أعلى اندالع االنتفاضات الشعبية في البلدان العربية على الرغم من أهميتها وإنما هنان مجموعة 

 .ار عند بناء تحليل متماسك لما حد ال بد من اخذها باالعتب

التي تتمثل في انغالق الحياة السياسية و تقييد للحريات ورفض التعددية وإغالق باب  العوامل السياسيةفهنان     

التداول والمشاركة الشعبية، واحتكار الحزب الحاكم للشأن العام وهيمنته على دواليب الدولة وسيطرة المجتمع 

ولعل  .ات المجتمع المدني ومحاصرتها، واحتكار منظومة االتصاالت والمجال االعالميالسياسي على مؤسس

الجديد بين السلطة ورأس المال، وما نشأ عنه من إرادة سياسية تنزع " الزوال " األبري في هذا التحول هو  السمة

المناصب التي تحولت إلى إلى تكريس السيطرة الشاملة والدائمة على المجتمعات، كما تشير إليه قضية وراثة 

 .محور أساسي رئيسي في النقام السياسي في هذه البلدان

، عانت آلية التوييع في العديد من القطاعات من التحيز االجتماعي ضد الفقراء، فهي النايية االجتماعيةومن     

دمات صحية أو تعليمية او حين ال يجد المواطن العادي خ ىوالشرائح الثرية في المجتمع، عل ال تخدم سوي الفئات

وبصورة عامة نحن إياء آلية الستقطاب الغني والفقر، فتتراكم الثروة لدي القلة، ويتسع نطاق الفقر . سكنية الئقة

والفقراء مع تآكل لوضعية الفئات الوسطى، التي أخذ خط الفقر يطاردها، وهي التي كانت تتمتع منذ بدء العصر 

 .  آثارهة نسبيا، فضال عن المكانة االجتماعية، تنأي بها عن الفقر والحدي  بمكانة اقتصادية حصين

 ارتبطت التيو اإلثراء على والتنافس االستهالن قيم لوحظ صعود القي  ومنظوماا ال قافو الصعي  علىاما     

وبهذا  ،ابةوهي فئات بيروقراطية وطفيلية وكومبرادورية نه واألعمال المال رجال من " الجديدة الفئات"  بصعود

 من الخارجية، والرهانات األسواق على واالنفتاح الرأسمالية العولمة في مندرجة حلت ثقافة استهالكية استعراضية

المعروفة التي تعيد انتال االوضاع القائمة على  لياتهآوالتابع لمتطلبات النسق الرأسمالي العالمي  فالتكيد  خالل

 .التبعية/قاعدة الهيمنة

، وترن تطور االقتصاد وتحولها الى دولة ريعية التنموي هاقول، إن انسحاب الدولة من القيام بدورخالصة ال    

 : من بينها جملة آةارالى  ىوإهمال الجوانب االجتماعية أد ،الطليقة وآلياتهإلي عفوية السوق 

رية من ناحية تدهور اإلنتال الصناعي والزراعي من ناحية ونمو القطاعات الخدمية والسياحية والعقا -

 . أخري

في المئة في  41.2تفاقم أيمة البطالة بشكل عام حي  يقدر متوسط معدل البطالة في الدول العربية بـ  -

 . ، ويفوق هذا المعدل معدالت البطالة في أقاليم أخرى من العالم8119

التطور " مط من تعاظم استقطاب الدخل والثروة خالل هذه المرحلة، األمر الذي يؤكد مجددا أن هذا الن -

وقد ثبت بالدليل . يعيد إنتال االستقطاب االجتماعي ويفاقم الثروة من جهة والفقر من جهة أخرى" الر  

المحدود وفقا لتوجهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أسفر في واقع الحال " االنفرال"القاطع أن 

 .الفقيرة لمزيد من الحرمان واإلفقار والتهمي  وتعرض الجماهير الشعبية" تآكل القاعدة االجتماعية"عن 

 : حد  التالي" االنفتاح السياسي المحدود"الشكلي و" ر االقتصادييالتحر"انه وبعد مرحلة ف هكذا اذن   

  ؛خرجت الدولة العربية أكثر تسلطا عما كانت عليه، بحي  تغولت على المجتمع -

الكمبرادورية في ظل آليات الخصخصة واالنفتاح  –لية الطفي -ترعرعت مصالح الفئات البيروقراطية  -

 االقتصادي؛

انفتح الباب على مصراعيه لسيطرة رأس المال المضارب والكومبرادوري؛ واستشرت ظاهرة الثراء  -

 المفاجئ غير المشروع؛ 

ي  اصبح تضخمت ظاهرة الفساد بكل أنواعه في السياسية واالقتصاد واإلدارة والعالقات االجتماعية، بح -

 .الحدي  ال يدور عن حاالت محدودة بل عن مؤسسة اسمها مؤسسة الفساد

     



لقد أثبتت التطورات الفعلية أن هام  االنفتاح السياسي في بعض الدول العربية، والذي وصفه البعض     

كمة سيطرتها على ، ولم تفقد أي نخبة حا"إدارة لتناقضات المجتمع السياسي"لم يكن سوى " باإلصالح الليبرالي"

 . السلطة، ولم تتغير إال قواعد وأساليب ممارسة هذه السلطة

لتتحول  في الغالب وفي هذا اإلطار، وقفت حدود الديمقراطية عند مشهد فري األصوات االنتخابية بعد تزويرها    

يير في آليات الفن ، أو كما يسميها البعض مجرد التغ"مجرد تقنية إلبقاء االستبداد وعدم المساس به " إلى 

  .االستبدادي، واالنتقال من القهر السلطوي دفعة واحدة إلى القهر على دفعات أو مراحل غير مباشرة

فاإلفقار بلغ حدا  غير ممكن االحتمال، . في هذا الوضع لن تكون االنفجارات الشعبية ممكنة فحسب، بل مؤكدة    

 .والتهمي  توسع، والبطالة أصبحت سمة عامة

بشان النظر الى مجموعتي العوامل  م خانوبالمقابل هيمن في مناقشة الحران المجتمعي واالنتفاضات الشعبية     

 .الداخلية والخارجية والعالقة فيما بينهما

 صناعة من وتحديدا   الخارل صناعة من بانه العربية البلدان في المجتمعي الحران ينظر الى الم خل االول    

 التصور هذا وغذى .في البلدان الراسمالية المتطورة وفي مقدمتها الواليات المتحدة االمريكيةالقوى المسيطرة 

 معاييره وانكشفت ،(ليبيا) محددة عربية حاالت في الخارل دور عليه وطغى ،نالحرا مسار تعقدد بعدما منطقه،

 (. سوريا -البحرين -اليمن) أخرى حاالت مع التعامل في المزدوجة

رمن  انبرى ، حي الم خل ال انو و هنان      من خالصة داخلية دينامية اساس على انتظم قد نهبأ الحران يصود

 بآخر او بقسط يعترف فانه ،كثر مرونةأالبعض من انصار هذا المدخل ان يكون  أراد وإذا. خارجي تدخل اي دون

 نصابه في الموضوعي النظر يستدعي كما يضعه وال وتأثيره، فعله من وأ اهميته من يقلل لكنه. التدخل هذا من

 .الحقيقي

 العربي الحران واقعة في والخارل الداخل عالقة تتحددفانه من وجهة النظر العلمية  التصورين، هذين من بعيدا      

 في الإ فعله في يحضر ال والخارل. الخارل عن فعله في ينعزل ال فالداخل. الطرفين بين تاري ية ج لية خالل من

لم يكن قابال ( مر في مناطق اخرىكما هو األ)البلدان العربية  في الخارجي التدخلوانطالقا من ذلك فان . الداخل

  :ومن بين تلك المرتكزات. المتعدد االشكال لتدخله داخليةللتحقيق لوال توافر مرتكزات 

  ؛ومستبدة تابعة انظمةهيمنة   -

  ؛ريعي اقتصاد  -

  . ة تابعةو إعالمي سياسية و فكرية نخب  -

 

. وإذا دخلنا في التفاصيل فانه ال بد من التذكير بأنه وحين اندلعت االنتفاضات، كان الذهول األميركي باديا      

ويمكن مالحظة ذلك من خالل ارتبان الواليات المتحدة في التعامل مع الوضع التونسي ثم المصري، حي  

 مصرنجحت، وفي  تونافي . عبر الجي " الرئيس  طرد" سارعت الى االلتفاف على االنتفاضة من خالل 

ومن المعروف إن قيادة الجي  في هذين البلدين كانت . يسنو مباركارتبكت نتيجة عناد الرئيس المصري حينذان 

على صلة بالواليات المتحدة، وبالتالي كان يمكن أن تفتح طريقا  لترتيب بديل يعيد إنتال السلطة ذاتها، وهو األمر 

 .ضح من خالل تمسك قادة الجي  بالنمط االقتصادي من جهة، والمعاهدات واالتفاقات من جهة أخرىالذي تو

" و " النموذل التركي " لدور الجي  في اعادة انتال النظام، "  نموذجي " وهنا البد من االشارة السريعة الى     

" اما . ية وراء الستار لضمان علمانية الدولةتقف المؤسسة العسكر "النموذل التركي " ففي ". النموذل الباكستاني 

فيتمثل في هيمنة بورجوايية طفيلية تابعة ونظام حكم يعلن نفسه إسالمي ا، تقف وراءه من  "النموذل الباكستاني 

خلف الستار المؤسسة العسكرية، التي تدخل إلى مقدمة المسرح من وقت إلى آخر لتصفية الصراعات بين 

فالجي  إذن يقبع خلف الستار، وهو في هذه . المختلفة باعتبارها نقطة التواين ال أكثر من ذلكالتيارات اإلسالمية 

 . هو اآلخر منتخب" إسالمي " وفي مقدمة المسرح يحكم برلمان " جي  إسالمي " الحالة 

فقد ماطلت . خرآليعطي فرصة اخرى لإلدارة األميركية للسير به في اتجاه  ليبياثمد جاء الحران االجتماعي في     

لت على أمل تحقيق تقسيم ليبيا، وظلدت تعمل على إنهان  ل، ثم تدخد الواليات المتحدة أكثر من شهر قبل التدخد

وربما كانت ال تريد انتصار االنتفاضة، بل تعمل على التدمير واإلنهان من أجل . الحران تحت حجة الدعم الجوي

ميركا دعم الرئيس اليمني حينذان، علي عبد هللا صالح، ولم تضغط من ، لم تخف  أاليم وفي . دور أكبر في ما بعد

أجل رحيله، بل أمدته بأسلحة، وظلت الى فترة طويلة ال تميل الى رحيله، بل راهنت على إنهان االنتفاضة التي 



ون أن وذلك من د. كانت تمأل الشوارع من دون أن تتمكدن من اقتحام القصر الجمهوري واالستيالء على السلطة

ننسى أنها دعمت سحق االنتفاضة الشعبية في البحرين من جانب قوات سعودية، مضفية عليها طابع طائفي ليس 

 .إال

ر في حسم الصراع في كل من اليمن وليبيا قد انعكس على سرعة توسدع االنتفاضات، وهو ما      ربدما كان التأخد

ر البطيء لالنتفاضات الشعبية، ظهر الحقا في سوريا، لكند األهمد هنا، هو أند هذا  الزمن من التعثدر أو التطود

وتوقدفه في بعض البلدان، أو عدم توسعه في أخرى، سمح للواليات المتحدة بأن تعيد صياغة استراتيجيتها لتضمن 

" ضرورة تجديدها " بقاء بنى النظم، على المستوى االقتصادي وعلى صعيد االرتباط بسياساتها، دون أن تتجاهل 

 .كي تمت  جزءا  من األيمة المجتمعية

من خالل التوافق مع  مصرمن خالل التوافق مع الحكومة الجديدة، وظهر في  توناظهر ذلك واضحا  في     

المجلس العسكري الذي تولى إعادة صياغة السلطة محاوال الحفاظ على جوهرها الطبقي وسياستها، ووضعها في 

 ". العالقات الدولية " 

ابل ذلك وضمن توييع لألدوار بري الدور الجديد المناط بتركيا كعضو في حلف شمال األطلسي في وبمق    

" في مواجهة ما سمي بـ " اإلسالم السني " فقد بدا وكأنها تعمل كعرابة لـ . المشروع األميركي للشرق األوسط

" ة المرجعية لكل حران سياسي والدول داء دور الحاضنةأويظهر ان تركيا تروم . القادم من إيران" التمدد الشيعي 

ني الحكومة التركية ، خاصة األخوان المسلمين في فلسطين ومصر وسوريا، وهو ما ظهر من خالل تب"سني

وقد حرص األتران ومن خلفهم الواليات المتحدة على . ، ودعم حماس بالمعنى السياسي والمعنويألخوان سوريا

" نموذل " تحويل حكم الجي  إلى حكم مدني ليبرالي إسالمي المظهر؛ إلى  الذي يحاول" الحكم اإلسالمي" إظهار

 .يحتذى في البلدان العربية، وعلى الثورات السياسية في البلدان العربية اقتفاء أثره

وهكذا اذن فانه وبحسب االستراتيجية االمريكية ستواين تركيا الدور اإليراني النشيط مدعومة من الواليات     

فوجود . وستكون النموذل أو الموديل البديل عن الموديل اإليراني حتى تكون العدوى تركية وليست إيرانية المتحدة

 .إيران غير منسجمة مع السياسات األميركية يتطلب ذلك

 االنتفاضاتفق الثورات والسيناريوهات المحتملة ان نذكر بان هذه أوالبد من االشارة هنا ونحن نتحد  عن     

ني اإلقليمي النظام أند  صحيح. اتجاه من أكثر في مستعرة المضادة الثورةف ،حرجة رحلةم في تمر  قوية بضربة م 

على الطريق على ما يبدو، ولكن بالمقابل  خرونآوبن علي وعلي عبد هللا صالح وهنان  مبارن حسني بسقوط

واتخاذها طابعا عنفيا في  الليبيدة تفاضةاالن تأخر انجاي: يجب عدم التقليل منها نجاحاتعدة  المضادة الثورة حقدقت

 المالي الدعم مداستمرار الصراع في سوريا،  البحرينيدة، االنتفاضة وأد اليمنيدة، االنتفاضة تجميد ،المطاف خرآ

 " وباء"  انتشار منع ، وكلها محاوالت تحاولالمغرب و ألردنل لبعض االنظمة كما جرى بالنسبة والسياسي

 .االنتفاضات

اآلن ومهما كانت مآالت الحران االجتماعي واالنتفاضات الشعبية التي شهدناها ونشهدها نه أ ،اصة القولخ    

وهو طور . ف ن مرحلة جديدة قد بدأت، من سماتها االنتقال من طور االستبداد الى طور التحوالت الديمقراطية

وببساطة شديدة . وال، من بلد عربي الى آخرانتقالي واستثنائي يختلف في مدته الزمنية وانعطافاته، صعودا ونز

تغيرا وبين تلك التي تريد  –الثورة االجتماعية  – تغيير النظامنحن امام معركة بدائل مفتوحة بين القوى التي تريد 

 تقمي بديل يريد : االنتفاضات الشعبية، إذن ما يال مفتوحا بين بديلين كبيرين فمآل .الثورة السياسية – في النظام

فق النظام الرأسمالي التبعي، بغض النظر عن التجليات التي يتخذها، والذي يعيد انتال أذه االنتفاضات في ه

ديمقراطية  هذا النظام يهدف بناء دولة يتجاوزاالستغالل مع بعض التلطيف للتناقضات االجتماعية، و بديل 

مقابل سنلحظ ايضا محاوالت محمومة من وبال .عصرية تتحقق في ظلها العدالة االجتماعية والكرامة والحرية

اطراف مختلفة الحتواء الحركات الشعبية وااللتفاف عليها وسرقة منجزها عبر الترويج لخطاب ايديولوجي هدفه 

 . تزييف الوعي وخلط االوراق والتقليل ما تحقق

أن تجدد حضورها وتبلور رؤياها وفي ظل هذا االنعطاف العاصف والمفتوح البد لقوى اليسار والديمقراطية    

 وبلورة ؛وتعيد بناء قواها حول جملة من القضايا وفي مقدمتها مواصلة خوض معركة الديمقراطية الى خواتمها

اضافة على ؛ وما تحمله من استحقاقات محلية وإقليمية ودوليةعلى تحديات المرحلة الجديدة  الشافية األجوبة

مطلب تحقيق ب أي ربط تحقيق الديمقراطية السياسيةاالجتماعية،  والديمقراطيةية السياس التوليف بين الديمقراطية

 .العدالة االجتماعية



قدق تقدم ملحوظ باتجاه كسر احتكار السلطة لمصلحة تداولها، التي من الصعب      ال شك أن السيرورة فتحت وح 

نتقالية هي في طور االستمرار، دون أن بعد اليوم أن تكون من نصيب حزب واحد فثمة انتخابات جرت، ومراحل ا

يعني األمر أند النتائج مضمونة، فصناديق االقتراع ال تختصر الديمقراطية، وتلك األخيرة ال تعني شيئا  دون تحقيق 

اجتماعي يحقق مطالب الطبقات الشعبية التي عانت طيلة ثالثة عقود من العسف /اقتصادي/ تطور سياسي

 .واالستبداد واالستغالل

   أظهر ع ة دروس م  بينها وأهمها  1022الذي انيلق  رياي  فو اوا ل " الربيع العربو " أن م  المؤك      

أن النضال م  أجل الحقو  السياسية واالجتماعية ليا مسألة مصينعة أو اختراعاً اجنبياد بل هو جزل م  نهج 

  .طبيعو فو انتقال البشر م  مملكة الضرورة الى مملكة الحرية

 – انتهى -

****************** 
 حماور للتفكري

 الشعبية واالنتفاضات االجتماعي للحراك تارخيية/نظرية مقاربة حنو :األول احملور

  ىالمفاهيم الضرورية لفهم ما جر إلشكاليةفكرية  –مقاربات معرفية. 

  الخ.. ثورة، انقالب، انتفاضة، حران، ربيع: تدقيق المفاهيماشكالية.  

 لعفوية والوعي في االنتفاضات الشعبيةاشكالية ا. 

 أوروبا الشرقية، أمريكا الالتينية ،آسيا: سابقة تاريخية تجارب -العام والخاص.  

 
 اآلثار - األسباب - املقدمات: االنتفاضات الشعبية: احملور الثاني

 ةقبيل انطالق االنتفاضات الشعبي ة في البلدان العربيةالعام االوضاعسمات  -مقدمات ال. 

 السياسية/ االجتماعية/االقتصادية والجذور االسباب. 

 اخفاق االنظمة الريعية في البلدان العربية . 

 في االنتفاضات الشعبية والوطنية االجتماعية المسألتين حول. 

 دور الحركات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. 

  االجتماعية، اليوتوب، الفضائياتالفيسبون، تويتر، المدونات، الشبكات )دور االعالم التواصلي ..

 (. الخ

 المجتمعي الحران مواجهة في وممارساتها الملموسة الحاكمة السلطات خطاب اشكاليات 

 .واالنتفاضات

 المشترن والمختلف -السمات الرئيسية والطابع العام لالنتفاضات الشعبية 

  القوى المحركة لالنتفاضات الشعبية 
 

–ة العسكرية يف البلدان التي اندلعت فيها االنتفاضات دور املؤسس: احملور الثالث

 اخلصوصيات واملشرتكات
 تونس 

 (المجلس االعلى للقوات المسلحة)دور  -مصر 

 ليبيا 

 اليمن 

 البحرين 

 سوريا 



 موقع ودور الشباب يف االنتفاضات الشعبية: احملور الرابع
 لمحة عن الهرم السكاني في البلدان العربية وموقع الشباب فيه. 

  االسباب االقتصادية واالجتماعية: مشاركة الشباب في االنتفاضات الشعبية وأسبابجذور :

السوق والتجارة الحرة، وتراجع الدور االقتصادي  لياتآالسياسات النيوليبرالية، الخصخصة، 

 الخلل في منظومة توييع الثروة، االستقطاب والتهمي  االجتماعي، البطالة، واالجتماعي للدولة

السياسي، القمع، واالستبداد، وغياب الحقوق  طبيعة عالقات الملكية السائدة، انسداد االفق بسبب

مرتبطة بالحزب أو  " نخب" تركيز السلطة في يد ، والحريات، وانتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان

 .األسرة الحاكمة

  حالة دراسات: احملور اخلامس
 اآلليات والتداعيات والتحدياتالدوافع و: التونسية  االنتفاضةفلسفة : تونا. 

 السمات، قوى الثورة والثورة المضادةما الذي حد ؟ الجذور: مصر ،. 

 دور العامل الخارجي في حسم النزاع/في ليبيا االنتفاضةخصوصيات : ليبيا. 

  خاصية االستعصاء وعدم تمكن المنتفضين من حسم االمور: اليم. 

  السياسية لالنتفاضة الشعبية في البحرين –عية االجتما –الخلفيات االقتصادية : البحري 

 .وخصائصها وشعاراتها

 د االجتماعية، الشعارات -، الجذور والمقدمات االقتصادية خاصية الحران واالنتفاضة: سوريا

 ."سلمة ألا"الحران بين الطائفية والليبرالية و 

 

 العالقةأو  الشعبية ضاتواالنتفا االجتماعي احلراك يف اخلارج/الداخلجدل : احملور السادس
 اخلارجية والعوامل الداخلية العوامل بني

 بعض المقدمات النظرية حول جدل العوامل الداخلية والخارجية. 

 تطور المواقف االقليمية والدولية بشان االنتفاضات الشعبية. 

 .المصالح والمبادئبين صراع ال ،الشعبية واالنتفاضات الحران احتواء :األمريكيالموقف  -

 .الموقف الروسي -

 .الموقف الصيني -

 (.االتحاد االوربي) امواقف الدول االوربية وخصوص -

 .الموقف التركي -

 .الموقف االيراني -

 (وخصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)سسات المالية والنقدية الدولية ؤموقف الم -

 .االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي -

  .العربية الدول مواقف جامعة -

 

 الرأسماليةنتفاضات الشعبية في البلدان العربية وانعكاساتها على االستراتيجية االقليمية للدول اال 

 وخصوصا الواليات المتحدة

 في البلدان العربية االجتماعية الصراعات احتدام العالمية على االقتصادية االيمة تأثير 

 

 



احلاجة اىل تفسري ينطلق من صعود قوى اإلسالم السياسي يف االنتخابات و: احملور السابع
 مواقع ماركسية

 االقتصاااد السياسااي لصااعود أو ايدهااار الجماعااات او التيااارات االسااالمية المعاصاارة: األسااباب /

 . محاولة في فهم الجذور الطبقية

 واآلثار النتائج : 

 . تحليل نتائج االنتخابات التي جرت في مصر وتونس  و دروسها المستخلصة -

تقييم ممارسات قوى االسالم السياسي التي تمارس السلطة اليوم في : لسلطةمن المعارضة الى ا -

 .تونس ومصر والمغرب

 تحديات فعلية امام هذه القوى عند ممارسة السلطة والحكم. 

 أسلمة الرأسمالية؟ " أم " رسملة االسالميين : " اآلفاق ." 

 .االسالم الوهابي" نموذل " و " النموذل الباكستاني "و " النموذل التركي " بين  -

 دولة ديمقراطية علمانية ام دولة دينية؟ -صراع المعاني: جوهر القضية -

 

واالنتفاضات  اجملتمعي احلراك يفوالدميقراطية  اليسار واحزاب قوى موقع: احملور  الثامن 
 وآفاقها  العربية البلدان يف الشعبية

 بشأن  الديمقراطية في البلدان العربيةمقاربة نقدية للممارسة النظرية والسياسية لقوى اليسار و

 .االنتفاضات الشعبية

  التي تواجهها ومواقف اليسار منها واألخطارتطورها  آفاقتحديات ما بعد االنتفاضات او.  

 مهمات قوى اليسار والديمقراطية في ظل االوضاع الجديدة -من اجل بلورة استراتيجية جديدة. 

  الشروط /المستلزمات –اليسار والديمقراطية اشكاليات بناء تحالفات واسعة لقوى

 .العوائق/االمكانيات/

 

 وسيناريوهات...بدائل -ورهانات ...آفاق: التاسعاحملور 
 في ظل بيئة  التي تواجهها واألخطار المالمح المميزة للمرحلة االنتقالية بعد سقوط األنظمة

 .استراتيجية متغيرة

  (الحلفاء والخصوم)الملموسة تناقضات المرحلة االنتقالية وتحالفاتها. 

 المحتملة تالسيناريوهاو الرهانات. 

 وإمكانياتها في إعاقة تحقيق أهداف االنتفاضات الشعبية قوى الثورة المضادة. 

 جدل العام والخاص -الدروس النظرية و العملية المستخلصة من االنتفاضات الشعبية. 
 -  انتهى -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (10/00/3102)املنعقدة ببغداد يف  ملركزية اخلامسةورقة عمل الفعالية الفكرية ا
 :بعنوانو 

 المستقبل وخيارات الواقع رهانات ..أين؟ الى السياسية الطائفية

باتت موضوعة الطائفية السياسية وتجلياتها وأبعادها تستأثر باهتمام كبير من قبل الباحثين واألكاديميين ومؤسسات البح      

وتوظيفها سياسيا  لعام على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛ بسبب البروي القوي لظاهرة الطائفيةالعلمي ومن قبل الرأي ا

 . في السنوات األخيرة

وقد تعددت القراءات حول اسباب ومسارات ونتائج هذه الظاهرة، وشاب عدد غير قليل منها الخلط وقلة الوضوح والفري    

 :بشكل كبير بين الخلطا مسألتها، في األدبيات المعاصرة، إلى فقد مال بعض الذين أثارو .والتمييز

، أي انطواء المجتمع على تنوع ديني كبير بوجود عدة طوائف، يتسم بحد أو آخر من االنسجام أو الصراع؛ التع دية ال ينية -

 .والقراءات المختلفة لالمور

في السلطة أو على مواقع رئيسية منها في سبيل تأمين  مورسييرة إي ى هذه الفر  او الجماعاا ال ينية على مقالي  األو  -

 . منافع استثنائية وخاصة ال يسمح بها القانون

" سوقا سوداء موايية"يمكن القول ان الطائفية السياسية تنتمي إلى ميدان السياسة ال إلى مجال الدين والعقيدة، وأنها تشكل     

 . او مباديء أو مذاهب دينية لجماعة خاصةللسياسة، أكثر مما تعكس إرادة تعميم قيم 

مفهوم الطائفية نفسه وعدم ضبطه، مما  اختاطإن أحد األسباب الكبرى التي حالت دون فهم الطائفية وتجنب آثارها هو     

صراع وهكذا وبدال من ان ياخذ ال. أساء أيضا إلى فهمنا لها كظاهرة اجتماعية وسياسية وبناء تعريف واضح وصحيح لها أيضا

شكلي يقسم المجتمع، كما العالم،  "وعي"الذي هو " الوعي الطائفي"االجتماعي مساره الصحيح ترول القوى الطائفية لتنمية 

الى جملة طوائف متناقضة، فتلغي الطبقات، كما الصراع الطبقي، ليصبح الصراع الطائفي هو الصراع الوحيد، بل تلتغي 

 .؟لماذا: وهذا يطرح السؤال الملحاح. عقالنية مطلقة السراحالعقالنية السياسية لتعطي مكانها لال

باعتباره المرجع االساسي الذي يحدد الوعي  -النقيض  –يكمن السبب في أن منطق الطائفة يفرض الغاء الطائفة االخرى     

المأيوم  تقود المجتمع وبسبب هذا، فان الطائفية، وهي صورة لمجتمع مأيوم، ال تبح  عن حل اليمة المجتمع، بل. الطائفي

وهكذا يبدأ الوعي . ال في التقاتل الطائفي، أي في انتصار طائفة وهزيمة اخرىإنها ال ترى الحل الى االنتحار الذاتي، أل

 خراآلالطائفي بمثالية مطلقة على صعيد الفكر، ليصل، وبسبب منطقه الداخلي، الى ممارسة عدوانية وارهابية، ألن خلق 

 .ي بتحطيمهكنظير للشر يقض

ارتباطا بالمالحظات السابقة يمكن القول أن مهندسي الخطابات الطائفية، رغم الصياغات األنيقة، يضعون الناس أمام خيار     

أما القبول بمقارباتهم لإلشكالية االجتماعية ضمن رؤيتها بمنظار مقلوب باعتبارها مشكلة بين طائفتين دينيتين : وحيد دائما

 ! تهام خصومهم بالوقوف مع الطائفة األخرى متصارعتين، أو ا

وإذا انتقلنا الى وضع العراق يمكن القول انه ومن أجل الهروب من مواجهة المشاكل االجتماعية الفعلية للمجتمع في لحظة     

االجتماعي فهم حركية الواقع  تعطيلإيديولوجيا الخطاب الطائفي نسقا مجردا، وتساهم بالتالي في  تؤسستطوره الملموسة، 

مشكلة الدائم، بشكل مضمر تارة ومكشوف تارة أخرى، على أن مشكلة العراق اليوم هي  التأكيدوتناقضاته الكبرى من خالل 

أسئلة الماضي  اختزالهكذا يتم . اجتماعية، وأن حلها يعني حال لكل مشكالت العراق األخرى –وليس مشكلة سياسية  طائفية

 !.، وان إلغاء هذا التمييز كفيل بحل مشكالت العراق "التمييز الطائفي" حادى الجانب هو والحاضر والمستقبل في جواب أ



أي ! ن أي حل لأليمة الراهنة يجب أن يقوم، إذن، على تحقيق التواين بين الطوائف المتصارعة أعاله أوتعني المالحظة     

امج لحل المشكالت التي تواجه بالدنا اآلن وفي يجب أن تكون ركنا جوهريا في أي برن"  التوازن اليا فو" أن فكرة 

 تتمثل فيإن لهذا التمويه اإليديولوجي عاقبة مهمة . اجتماعية –المستقبل، وهي على أي حال مشكالت ليست طائفية بل سياسية 

قضية الجوهرية عليها، رغم أنها ال" طائفي " تغييب سؤال السلطة وطبيعتها، بوضعها خارل النظر والتحليل، أو إضفاء طابع 

 .في التحليل، كما في النضال

" ؟ هل تكمن في بنية العالقات بين " الطائفية " لعل سؤاال مهما يطرح نفسه باستمرار وهو أين تكمن ضرورة الهيمنة     

لعالقة بين من حي  هي في الوقت الحاضر دولة برجوايية، وفي طبيعة ا" الطائفية " ، أم أنها تكمن في بنية الدولة "الطوائف 

، أم بفكر نقيض؟ سؤال بحاجة "طائفي"فكر ب: هذه الدولة وبين البنية االجتماعية في بالدنا ؟ وبأي فكر تقارب تلك الضرورة

الى إعمال الذهن بصدده إلعادة التحليل الى السكة المنهجية الصحيحة وبما يمكن من رؤية المشكالت الحقيقية لمجتمعنا، وهي 

 .هذه الطائفة او تلك" مظلومية"أو " الطوائف " سياسية صرفة، وليس مشكالت انعدام التواين بين  –مشكالت اجتماعية 

ليست األيمة البنيوية الراهنة التي تعيشها بالدنا أيمة طائفية، بل هي في واقع االمر أيمة بنيوية متعددة الصعد ناجمة عن     

 :ثالثة عوامل رئيسية

 النظام الديكتاتوري السابق؛  االستراتيجيات التي اعتمدها -

 االثنية؛-استراتيجيات االحتالل في اعادة بناء السلطة وفق منطق المحاصصة الطائفية  -

التي منعت لحد هذه اللحظة تبلور دولة ديمقراطية عصرية تقوم على " المتصارعة " ممارسات القوى المهيمنة في الطوائف  -

 . فكرة المواطنة

إلى أن المسألة الطائفية لها جذورها في تشكيل  ايضا ل المنهجي المعمق لهذه الظاهرة، البد من اإلشارةوفي سياق التحلي    

وقد ساهم بذلك إلى حد . ككيان ه  لم يمتلك أسسا وآليات لالندمال الوطني -اي الدولة –الدولة العراقية الحديثة، حي  ولدت 

اتيجية للدول دة رسم الخريطة السياسية في المنطقة طبقا للمصالح الجيواستركبير وقوع العراق تحت االنتداب البريطاني، وإعا

رغم أن الطائفية لم تكن معلنه رسميا، وال يمكن التصريح بها، وبقت مخفية على المستفيدين  ،االستعمارية الكبرى

فالتمييز الطائفي . الدولة العراقيةولم تكن تجلياتها وآثارها بنفس الوتيرة خالل المراحل الالحقة لتطور . والمتضررين منها

ع مع حجر األساس في بناء الدولة العراقية الحديثة عام  ض   "اآلباء المؤسسون"، حي  أصر 4984والعرقي كان لغما  و 

العراقيون، وبدعم وتخطيط من بريطانيا، في االستمرار على سياسة اإلمبراطورية العثمانية في التفرقة الطائفية والعرقية 

ولتنفيذ هذه السياسة والحفاظ على سلطتها، ال بد وأن تلجأ . أربعة قرون من حكمها للعراق ضد مكونات الشعب العراقي خالل

 .  الحاكمة المتمذهبة إلى ممارسة الظلم واإلكراه إلخضاع المكونات األخرى إلرادتها بالقوة الغاشمة الشريحة

على العامل  التركيزإنما هو تصور وهمي، وبالمقابل ف ن " الطوائف"هه المشكلة هو الخطر الذي تواج فالتصور أن جوهر    

الطائفي، رغم خصوصيته في بالدنا، دون نظرة نسبية الى ذلك سيساعد على إخفاء العوامل األخرى، األكثر فعالية في التطور 

 .الحقيقي لبالدنا

وهكذا . المتحاربة" الطوائف"الطبقية الى عالقات بين -اعيةتمنقطة مقتل التحليل الطائفي، إذن، هو اختزاله العالقات االج    

جري النظر إليه باعتباره عن القوى المسيطرة فيه، ي الكشفطبقيا دقيقا وبالتالي /بدال من توصيف النظام السائد توصيفا سياسيا

ذي يتمظهر فيه النظام السياسي ليس سوى الشكل االجتماعي المحدد ال" الطائفي"ومن المؤكد أن هذا النظام ". طائفيا"نظاما 

 .السائد في البالد في اللحظة التاريخية الملموسة

نحن إذن، منذ البداية، أمام دور واضح للمقاربة الطائفية، ويتجلى االمر في مصادرة التحليل والمقاربة التي ترتكن الى     

الملموس، ليتم بعدها تكريس المقاربة الطائفية التي  رؤية اجتماعية للمشكالت التي يواجهها مجتمعنا العراقي في لحظة تطوره

، وتعيق طرح األسئلة الحقيقية عن المشكالت الحقيقية التي (وليس الطائفية)تستبعد أصال الجماهير ونضاالتها االجتماعية 



. منة طائفة بأخرىديمقراطي وليس استبدال هي –الى بناء بديل وطني  ةالهادف تالنضاال تلكالمجتمع اليوم،  تتواجه نضاال

الحرية، والشعب، والديمقراطية، : الى المرتبة الثانية مفاهيم مثل تراجعتهكذا، وفي لجة الخطابات الطائفية المتصارعة 

التمييز الطائفي، االضطهاد الطائفي، مظلومية : والنضال السياسي، والطبقات االجتماعية لتحل محلها مفاهيم أخرى من قبيل

 .  الخ.... الطائفة 

ن يدور حول اسباب صعوده ال يدور حول وصف أو توصيف الوعي الطائفي بل يجب أ السؤال االساسومن المؤكد ان     

" لماذا"انما المطلوب هو معرفة . يتكون الوعي الطائفي، فهذا وصف خارجي للظاهرة" كيف"ن الجوهري ليس معرفة أل

جتماعية المسيطرة، التي تتكئ على جملة ادوات وشروط لصياغة وعي وعندها يصل السؤال الى القوى اال. تكدون هذا الوعي

 .يائف

االثنية أن نعمل على -وأفراياتها وبالمحاصصة الطائفية نه حرى بنا وشعبنا ووطننا يكتويان بنار هذه الظاهرة ولهذا ف    

كن االستفادة منها في نشاطنا الفكري التعمق بدراستها وتحليل عناصرها األساسية إلعادة تركيبها والخرول باستنتاجات يم

والعملي، مستخدمين بذلك منهجنا العلمي بماديته وجدليته وتاريخيته، كي نساهم بالتالي في فهم هذه الظاهرة وتوضيحها 

للكثيرين ممن اختلطت وتداخلت عليهم األمور وباتوا يدافعون عن قصد أو بدونه عن قناعات وهمية ال تصب بخدمة المصالح 

 . تفكيك بناء الدولة وتفتيت نسيج المجتمع ودفعه لالحتراب واالنتحار الذاتي قيقية للجماهير بل تصب باتجاهالح

، وهو أمر طبيعي وموجود حتى في المجتمعات المتقدمة أو ال ينو للفرد االنتمال اليا فوبين  التمييزيضا ال بد من أهنا     

ي مجتمعات ما يالت تقليدية أو شبه تقليدية تمر بمرحلة التحول نحو الحداثة ف مالتي ترسخت فيها الديمقراطية، فما بالك

إن فك . االقتصادية-ذات األبعاد والمضامين االجتماعية اليا فية السياسيةبدرجات متفاوتة، ومنها المجتمع العراقي، وبين 

وكذلك ضروري للرد على ما . األخيرة االرتباط هذا ضروري جدا لتحليل وتفسير وفهم بروي ظاهرة الطائفية في السنوات

سمة التعدد التي يمتاي بها المجتمع العراقي دينيا ومذهبيا " يعكس"يتكرر من أقوال وكتابات تعد هذا البروي طبيعيا وحتميا ألنه 

، وأنه من "قلةديناميكية مست"ومن سياق تجارب الشعوب ومنعطفاتها السياسية والتاريخية نستنتج أن الطائفية ال تملك . واثنيا

ومن ثم فهي ليست . غير الممكن منهجيا فهمها بمعزل عن السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي الذي نشأت ونمت فيه

 ".حتمية اجتماعية أو تاريخية ال ترد"

االخيرة إال ، وتحويلها إلى مؤسسات معترف فيها من قبل الدولة وما على هذه مأسسة اليا فيةإن الخطر الجدي يأتي من     

وما تاله من صراع  الدكتاتوري وقد اخترقت هذه المأسسة بنية الدولة بعد سقوط النظام". مؤسسي تحكيمي مواين"القيام بدور 

حول إعادة تشكيل الدولة العراقية، وهنا نضرب مثاال واحدا يتمثل بتأسيس الوقف الشيعي والسني كجزء من منظومة 

التواين المزعوم الذي من المفترض أن تقوم به الدولة ال يمكن تحققه عمليا ألن الدولة في هذه علما حتى هذا . مؤسسات الدولة

وفي هذه الدولة يجري البح  عن الهيمنة . الحالة لم تعد دولة محايدة وفوق الطوائف، وإنما تصبح دولة طوائف بامتياي

وكأن الطائفة الواحدة كتلة صلدة ال تعتمل في داخلها التغيرات الطائفية عبر اإلدعاء بتحقيق مصالح أفراد هذه الطائفة أو تلك، 

احتكار السلطة يتحول من وسيلة إلى هدف يبرر ذاته "وبمرور الوقت ف ن. االقتصادية والسياسية-واالصطفافات االجتماعية

ولكي تضمن ديمومة إن النخب السياسة كلما ياد فشلها في تحقيق شيء ملموس يلبي احتياجات وطموحات الناس، ". بذاته

مصالحها السياسية واالجتماعية واالقتصادية تعمل على تعميق التخندق الطائفي باتجاه تحويل الطوائف إلى كيانات منعزلة 

منغلقة على نفسها ومرتبطة بهذه النخب التي تدعي تمثيل مصالحها، ومن ثم جعل العالقات بين الطوائف خارجية وإلغاء 

ويأتي الخطر أيضا من تنامي الثقافة الطائفية التي تتحول إلى سلون حياتي يومي يغذي . والوطن مفهوم الشعب والمواطنة

واألخطر من ذلك، عندما تلجأ النخب الطائفية لتشكيل ميليشيات مسلحة للدفاع عن الطائفة كما . االنعزال والعداء المتبادل

ى المستوى السياسي واالجتماعي واالقتصادي، والتي تعمل تزعم، وهي في الحقيقة أداة تستخدمها المتالن سلطة أكبر عل

المجتمعي الذي يمكن أن يهيأ األجواء والمبررات " تواين الرعب"بالنتيجة على اضعاف الدولة وتفتيتها، وتخلق حالة من 

على أساس مذهبي، من  ويزداد المشهد تعقيدا عندما تمول وتدعم هذه الميليشيات من الدول اإلقليمية المجاورة. للحرب األهلية

كل ذلك في النهاية يصب باتجاه تأمين مصالح . أجل خلق قاعدة لمد نفوذها في الساحة العراقية خدمة لمصالحها الجيوسياسية

. البرجوايية الطفيلية الداخلية المتشابكة والمتداخلة مع مؤسسات الدولة، وبالتالي يصبح للهيمنة الطبقية بالضرورة طابع طائفي

ا الشكل من العالقة يسمح للتحالف السياسي البرجوايي الطفيلي البيروقراطي الكومبرادوري بالتحكم بمجرى الصراع إن هذ



سيرة عالقة التبعية الطائفية والتمثيل الطائفي، وبهذا تفقد هذه الفئات دورها السياسي أي من خالل إبقاء الفئات الكادحة الطبق

 . حقيق مصالحها وحقوقها المشروعةكقوة مستقلة ومؤثرة تناضل من أجل ت

اثنيا وليس توافقا سياسيا  -توافقا طائفيا الدكتاتوري لقد أفري الوضع الذي سارت عليه العملية السياسية بعد سقوط النظام    

اس يندرل ضمن ما يصطلح عليه بالديمقراطية التوافقية، وهو ما نتج عنه من صراع محموم القتسام السلطة والثروة على أس

يتم تمريرها لتحقيق مصالح المكونات في " سلطة صفقات"ومن ثم أصبحت السلطة . مفهوم المكونات بدل مفهوم المواطنة

انشطار "وهذا ساهم بالتالي في . الظاهر، ولكن في الواقع العملي لتحقيق مصالح النخب السياسية الطائفية واإلثنية المتنفذة

 .  وانقسام سلطاتها" الدولة

الديمومة واالستمرار بدون وجود حالة النزاع واالحتراب وإنتال وتدوير  اال يكتب له - كنظام - الطائفية السياسة إن    

، سواء كان هذا النزاع سلميا أو عنفيا والذي يلبس دائما لبوسا طائفيا حتى يبرر "المعادي خراآل"األيمات، وبدون وجود 

وبالرغم . حكمة، ودورها المزعوم في الدفاع عن مصالح أفراد هذه الطائفة أو تلكضرورة وجود النخب السياسية الطائفية المت

من حالة االحتراب الظاهرة على السطح  بين النخب السياسية الطائفية، فقد يكون بعضها أو كل منها حريصا على بقاء األخر 

طرف األخر، ومن محاوالته في الهيمنة والتهمي  أي أن تبقى النخب أو من يمثلها إلثارة الفزع والريبة والخوف الدائم من ال

الطائفة األخرى في  ،افتراضا ،السياسية الطائفية حريصة على بقاء خصومها الذين يمثلون" النخب"أي أن . واالقصاء

ثم أن هذه النخب تربطها عالقات مصالح ظاهرة أو مخفية ترتبط بموقعها في الدولة واستحواذها على القرار . الواجهة

لسياسي واالقتصادي والمالي، وتدويرها الفساد المالي واإلداري وتحويله إلى جهة داعمة وممولة الستمرار الوضع بما يخدم ا

 . مصالحها

خيرا، وفي ظل هذه الجلبة من الضروري الترتيب الصحيح للتناقضات وتجنب الوقوع في مطب تغليب الهويات الفرعية أو    

تنشيط النضال على مستوى الوعي الجمعي في البح  ماثال في ة، وان يكون دور رفاقنا ومنظماتنا على الهوية الوطنية العراقي

عن خيارات وبلورة رؤية تراهن على بناء جبهة راسخة من مواطنين ومواطنات احرار رافضين للخيارات الطائفية ويراهنون 

   .على بناء وطن يتسع للجميع من منطلق حق االختالف في اطار الوحدة

فالبنادق عند المتصارعين محشوة بالغضب وتنتظر  ،والمهمة الماثلة هي منع اندالع النار وعندها لن يسلم احد من الحريق    

تستثمر الخوف الجمعي وتحوله إلى " الطبقة السياسية"طبعا، وحدها !! اول طلقة يطلقها غاضب ال يقوى على االنتظار

 .    كما يعتقد البعض" مغلوبة على أمرها"إدامة سيطرتها على جماهير إلطالة يمن هيمنتها و" أسباب موجبة"

ومن جانبنا وحتى نساهم في منع اندالع الحريق الطائفي من الضروري االنتباه الى ضرورة ان تكون مواقفنا العملية      

 :كيد على ما يليأورة التومن هنا ضر. سيرات ملتبسةالملموسة، بشأن ما يجري، واضحة وال تعطي اكثر من معنى او تف

بال شك انها مسؤولية جميع القوى المتنفذة، علما ان هنان تفاوتا في . التحديد الدقيق للمسؤوليات عن تدهور االوضاع -

 . مستويات تحمل المسؤولية بحسب الموقع في بنية السلطة

فالحياد، كما وصفه احد . اننا على الحيادليس مطلوبا منا ان نكون مع أي طرف ضد الطرف اآلخر وال يعني هذا الموقف  -

". أما االنحياي الواعي العقالني فيتطلب جهدا  ومجايفة وحسا  عاليا  بالمسؤولية. وصفة للنوم المريح" الكتاب وهو على حق 

ساسية األ ننا نمثل مصالح الشعبإين على السلطة والثروة والنفوذ، يتجاوي صراع المتنفذ خرآ اعلى العكس، نحن نمثل اتجاه

 .ونطمح مع قوى خيرة عديدة الى بناء عراق جديد فيما المتنفذون يدفعون بالبلد الى الكارثة

فما يقع ضمن الدستور وحدوده نحن له داعمون اما ما يتعدى . أن نميز في موقفنا بين المطالب المشروعة وغير المشروعة -

لمدنية ال هو الدستور، رغم مالحظاتنا على بعض جوانبه اسقفنا الذي نحتكم له في هذا المج.. ذلك فنحن لسنا معه

 .خرىأوالديمقراطية، وهذه قضية 

 .من اجل الوصول الى مخارل والتهدئة وتعزيز مواقع القوى المعتدلة نحن مع التسوية والحوار -



ني عابر للطوائف كثر من أي وقت مضى الى الرهان على مشروع وطأن بالدنا تحتال اليوم إ: من هنا نجدد القول    

المتصارعة وخنادقها الملغومة، مشروع يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية عصرية، دولة مواطنة متساوية تؤمن االعتراف 

 !باآلخر ال أن تعتبره عدوا حتى يثبت العكس

بتغيير ميزان نية إالد لقد بيدنت تجربة السنوات االحدى عشرة االخيرة انه ال فكان من أيمة نظام المحاصصة الطائفية واالث    

وخنادقها المتقابلة والذي هو ليس سوى المشروع الوطني لصالح بناء نظام عابر للطوائف في المجتمع،  القوى السياسي

إلقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية على اساس المواطنة والحريات والعدالة  سيخلق الشروطالديمقراطي، الذي 

لسياسية النافذة التي تتقاسم اليوم السلطة والمغانم، ال مصلحة موضوعية لها في انهاء نظام المحاصصة أو فالكتل ا. االجتماعية

 ! الشروع بالخرول منه، رغم معرفتها بمساوئه وانتقادها العلني له

 تغيير حقيقيحدا  تكون قادرة على ا وتحالفات واسعة قوى جديدةوالى  أفق أوسعوال شك ان تحقيق هذا البديل يحتال الى     

 .  في تناسب القوى الفعلي وليس اعادة انتال النظام الراهن الذي اصبح عائقا امام بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية

المتوترة والعاصفة تأتي اهمية دور االحزاب والقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والنخب الثقافية  االوضاع في مثل هذه    

الطبقة "الهزيمة ومولدات التفكيك، فوحدها  آليات ورة للطوائف في قطع الطريق على المراهنين على حروب الطوائف العاب

من هنا اهمية العمل المثابر لتثبيت . إلطالة يمن هيمنتها" أسباب موجبة"تستثمر الخوف المجتمعي وتحوله إلى  "السياسية

مع الكثيرين، والرهان المستمر على قدرة هذه القوى والنخب بمختلف اتجاهاتها التوجهات والخيارات الوطنية الكبرى التي تج

في مجال بلورة الرؤى، وصياغة األفكار وإنتال التصورات والعودة مجددا للحوار  المدنية والديمقراطية الفكرية والسياسية

 . حول كبريات القضايا التي تواجه بالدنا

عن ها ل  .. لمتمترسي  ورال خناد ه  المتبادلةد ومنعه  م   يادة الباد نحو الكارةةيجب  يع اليريق على اليا فيي  ا   

 .وم  هنا فإن اليا فية ل  تكون خيارنا تح  أية ظروف!! يكون هناك غالب أو مغلو 

 حماور فرعية مقرتحة
والسياسية  الجذور التاريخية -لوايم صناعة الطائفية -الطائفية كاستراتيجية سياسية: المحور االول -

 .للظاهرة واالجتماعية واالقتصادية

 الطائفية السياسية واشكالية -مسارات تحول المنظومة السياسية بعد احتالل العراق: المحور ال انو -
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  (10/00/3100املنعقدة ببغداد يف ) السادسةورقة عمل الفعالية الفكرية املركزية 
 :بعنوان
 

 في العراق "االصالحات االقتصادية"و  ، التكييف الهيكليالخصخصة
 -وحقائق الواقع ورهانات المستقبلالخطاب الليبرالي الجديد بين أوهام  -

     

علااى انااه ال خيااار امااام يوميااا، بمناساابة أو دونهااا،  الرنااان خصخصااةلنااا خطاااب ال يُقةة  منااذ ساانوات     

وعمااق االيمااة البنيويااة ومخاااطر ، رغاام ماارارة الواقااع "القااويم"العااراقيين إال السااير علااى هااذا الطريااق 

" قد بلغ درجة  مان  "منظدرين" و سياسااوما يرتبط به من  ال يا هو أن هذا  ،اآلن ،والجديد.  انفجارها

الصةيغة التةو تةرو  لهةا وفةق  علةى إعةادة هيكلةة اال تصةاد العرا ةوحيا  باات طارح مساألة ب" الفصااحة 

 ".عاديا"المؤسساا المالية والنق ية الراسمالية ال ولية أمرا 

ة بد من استرجاع التاريخال بداية، ولفهم جوهر هذه االشكالية     نهاية فكما معروف كانت . ودروسه الثرد

النتائج والتحوالت نهاية عاصفة ترتبت عليها مجموعة من  العشري عق  ال مانيناا م  القرن 

حركة عالمية النطاق من بنشوء وتطور  تلهذه الحقبة تمثل أي  المعال  المميزةغير أن  ،واإلستحقاقات

  فاقعلى آ الذي اصبح بعد ذلك مفتوحامن عالمنا المتفجر،  أجل دمقرطة النظم السياسية في مناطق مختلفة

 . نآومتضاربة في متنوعة 

أخذ يشق طريقه كالسهم، ويتجلى ذلك ب ندفاعة نحو  آخروتطور معلم  بروزهذه الحركة مع  تزامن    

المقصود هنا اإلي يولوجيا ) تصحبها شعارات ذات طبيعة إيديولوجية صارخة  "تحرير  وى السو "

بشكل ( الحكومي) القطاع العام بتفوق القطاع الخاص على  الجز في تطرفها تلح على ( بمعناها السلبو

رافق و. ، وكأنه قدر محتوم، وليس نتال نمط خاص للتطورشرعية للتفاوا اإلجتماعومطلق، وإعطاء 

" هكذا طرحت . لتدخل الدولة في أي نشاط إقتصادي معاداة مب أيةاإلعالن عن  ، وما يزال،ذلك كله

للتطبيق على  صالحارل نطاق الزمان والمكان، واحد وحيد، خ ب يلنفسها وكأنها "  الليبرالية الج ي ة

لإلنفتاح على كل شيئ دون قيد  داعيةالمناطق والحدود، دون أي إستثناء أو تحفظ،  يتجاوزصعيد عالمي، 

 !أو شرط 

فرضه تحت حراب المؤسسات الدولية الرأسمالية المالية  تم الذي"  الصوا الليبرالو الج ي " هذا إن    

رول ويرول لمذهب  صوا، هو (صن و  النق  ال ولو والبنك ال ولوالسيما )ة والنقدية المتخصص

يقول، باإلضافة الى أمور  المذهبهذا . أحادي الجانب يقدم لنا وكأنه من المسلمات التي التقبل المساءلة

" إطار العالمية"في  تن ر ينبغي أن  التنمية، وهذه السو  هو المحور الضروري ألي تنميةعديدة، بأن 

وتكييف اإلقتصاد  على السوق وقواه المنفلتة اإلنفتا  الشاملوتأسيسا  على ذلك ف ن . التي ال مفر منها

فتظهر بدورها، ضمن  ال يمقراطيةيصيران ضروريين معا ، أما " قوانينه الصارمة"المحلي لمنطق 

 .اضروري وطبيعي لعقلنة السوق العالمية ومنطقه نتا منطق هذا المذهب، على أنها 

سابقا منذ  أوربا الشر ية واإلتحاد السوفياتوالتحوالت العاصفة التي شهدتها  أد اومن دون شك فقد     

" الب يهياا"القبول بهذه  تعميقالرأسمالية، أددت الى  نحو التحولهذه البلدان الى  وإنتقالنهاية الثمانينات، 

 .يقة العلميةبين الوهم اإليديولوجي والحق فك اإلشتباكومنعت إمكانية 

بدقة "، عبر خطاب مصاغ الصعي  اإل تصاديلقد جرى خالل العقود الثالثة األخيرة الترويج، على     

على الكثير من البلدان بشكل  فرضهاكطريقة وحيدة للنمو، ويجري  ليبرالية السو  إلي يولوجو" بالغة

ن و  النق  ال ولو والبنك ص" م تبراا"التي صممتها بدقة " التكييف الهيكلو"قسري عبر وصفة 

فقد أدت برامج اإلصالح االقتصادي التي تم  .ال ولو بالرغ  م  كل الكوارث التو رافقتهاد وما تزال

اعتمادها في الدول الرأسمالية والنامية، ودول االتحاد السوفياتي السابق، وأوروبا الشرقية، والمستندة إلى 

أخرى، إلى تراجع معدالت النمو االقتصادي إلى جانب عوامل صادية الجديدة، سياسات الليبرالية االقت

الدول " و "الدول الغنية"العالمي، وييادة معدالت البطالة، واتساع رقعة الفقر، وتزايد الفجوة بين 



، وبين األغنياء والفقراء في البلد الواحد نتيجة لعدم المساواة في الدخول وهبوط األجور الحقيقية، "الفقيرة

 . المتطورة تالعمال نتيجة اإلفالسات أو نتيجة استخدام التكنولوجياوتسريح 

وبينما أدت سياسة التثبيت االقتصادي والتكيف الهيكلي في البلدان النامية والدول االشتراكية السابقة     

 من هذه البلدان درجة كبيرة من العديدإلى االضطرابات االجتماعية والتوترات السياسية، وإلى فقدان 

في البلدان الرأسمالية الصناعية  "اإلصالحات االقتصادية"استقاللية قرارها االقتصادي، فقد أدت 

 . "االجتماعي الرفاهدولة  نموذل"ما يطلق عليه المتطورة إلى تراجع 

نظرية داخل "  ب عة" نحو مذهب الليبرالية الجديدة ليس  التحولمنعا الي التباس يتعين التأكيد على أن    

هو نتا  األزمة " التحول الفكري"أن هذا قتصاد السياسي المسيطر في البلدان الرأسمالية المتطورة بل اإل

اإل تصادية العميقة التو يعانو منها اإل تصاد الرأسمالو منذ ب اية سبعيناا القرن العشري د بالرغ  م  

 الليبرالية الج ي ةالى  لنظرايتعين، إذن، . خراآلكل مظاهر الفر  السياسو الغامر بإنهيار القيب 

إلدارة تلك األزمة  إي يولوجية كاملةفي النسق الرأسمالي العالمي وتمثل  إنعكاساً لعمق األزمةب عتبارها 

بهيمنة العناصر المحافظة أو تكتالت القوى  أرتب الذي  المذهبهو هذا  النظرية أي  الم ار و. البنيوية

 يترسخاألوضاع اإلقتصادية بدأ  وتفا  هذه األيمة  استمرارفمع  .را  التي لعب فيها المحافظون دورا  مقر

الذي منيت به فلسفة إدارة رأسمالية  الفشلوعي محدد في أوساط القوى المسيطرة في هذه البلدان بحقيقة 

الوصفة "لقد كانت . (كينز)الدولة اإلحتكارية التي وضع أصولها اإلقتصادي اإلنكليزي المعروف 

جهايها  عجزاألحدا  المعقدة التي جرت في بداية السبعينات بسبب  عاجزة عن مواجهة "الكينزية

منطقية مقبولة للقضايا والصعوبات التي إرتبطت باأليمة المذكورة،  تق ي  تفسيرااالمفاهيمي عن 

 . حلول تتجاوي األيمة المذكورة صياغةفي  ع     رتهاوبالتالي 

 في الفكر اإلقتصادي المسيطر في البلدان الرأسمالية لجنا  اليمينواهذه الحقائق، راح  مواجهةفي     

، داعيا  لنبذها والتخلي عنها، "با رة"هجوما  قويا  على الكينزية بوصفها قد أصبحت وصفة  يش  المتطورة

بقيادة " م رسة شيكاغو"سياسة جديدة، وضعت أسسها النظرية في  تبنووداعيا  في الوقت ذاته الى 

 تياروهو  "م رسة شيكاغو"أو " النق وية"، وهي السياسة التي عرفت بمصطلح (فري مانميلتون )

بالرأسمالية الى جذورها األولى  العودةإن هذا التيار حاول جاهدا  . الم رسة الكاسيكية الج ي ةينتمي الى 

 تقلي وقت نفسه الى ، داعيا  في الالسو  اليليقة  اتآليوالحرية اإل تصادية : الشهيرة  شعارات رافعا  

الدور الذي تلعبه كمضخة للطلب الفعال، أو من حي  التركيز  وإلغالدور الدولة في النشاط اإلقتصادي 

ذلك كله بالهجمة العاصفة  ا ترنوقد . النظام اتلتنشيط آلي" العرض إ تصاداا"على مايسمى بـ 

لمتابع المشهد المتحرن  ب البلدان، حتى للديمقراطية على صعيد عالمي، قادتها القوى المسيطرة في هذه ا

 اإللحا فعلى سبيل المثال يجري . عندها التو فمجموعة من المعادالت التي يتعين  تشكلعلى األرض 

: الشهيرة  المعادلةقتصاد الليبرالي وبالتالي يمكن كتابة باال( كبنية سياسية) الديمقراطية  مساواةعلى 

 .ال يمقراطية= السو  

الذي يجري التأكيد عليه في الفترة الراهنة، هو ليس مقولة معلقة في الهواء، "  السو " ألن هذا  ونظرا     

: هي  معادلة أخرىالمطلوب هو سوق رأسمالي في إطار الرأسمالية، ف نه يمكن كتابة  السو بل أن 

 .الرأسمالية= السو  

تلك المعادالت "  جوهر" أن  نستنتجستطيع أن الوثيقة بين هاتين المعادلتين، ن"  الرابية" وإذا كشفنا    

 .ديمقراطية= رأسمالية : بحسب أطروحات الفكر اإلقتصادي المسيطر هو التالي 

 ي ل في مثل هذه الظروف،  ال يمقراطيةعلى  التش ي ذلك ألن . منذ بدايتها ت ير الشكوكوهذه المعادلة    

كأحد موديالت  الرأسماليةية التطور التاريخي كانت فمن ناح .سمير أمي الحق بالباطل، على حد تعبير 

بالتدخل  إ ترن ، حي  أن سيادة مبادئ الليبرالية قد الوقت نفسهفي  ال يمقراطية والقمعالتطور تحمل 

اإلستعماري، وال حاجة للدخول في التفاصيل فتاريخ التراكم البدائي لرأس المال شاهد ال يخطئ على هذه 

 أحسن، شكاً أو صيغة لل يمقراطيةالرأسمالية عبر تطورها التاريخي المديد  ق يقحقا  لقد . الفكرة

ظلت، وستظل كذلك  ديمقراطية المستوى السياسوغير أن . بالمقارنة مع التجارب التي سبقتها أو رافقتها

 يمك  أن يكون ال، الذي  تصاديالمستوى االمع  متنا ضةألسباب تكمن في طبيعة النظام ذاته، تسير 

، التي ال يمكن أن تكون ديمقراطية أصال ، منيق الملكية ال اصة والمنافسةالى  يرتك ، ألنه ديمقراطيا



" بين أطراف العملية اإلقتصادية ب تفاق سادة  تحقيق المحرن للنظام ال يجري  القانون اإل تصاديألن 

نطق الموضوعي هو الم هذا. عبر عملياا صرا  ومنافسة ضاربة وإبتاعاا متواصلة، بل "جنتلمان 

 . مة للتشكيل المذكور وليس من إختراع خصومه الفكريينظلعمل القوانين النا

ال ص صة مفاهيم الديمقراطية والليبرالية اإلقتصادية ب شكالية مهمة أخرى هي  ارتبي لقد    

privatization   اءلة، كأنه لهذا المفهوم دون مس رو  ويرو أن الخطاب الليبرالي الجديد  يايظحي

التحوالت  إطارإليه في  النظرمن مسلمات الفكر المذكور ال تحتال الى مناقشة، وإنما يتعين  مسلمة

 .قتصاد السياسي المهيمن في البلدان الرأسمالية المتطورةالفكرية التي جرت في اال

صرة، يتعين علينا في الخطابات المعا المق مةالمفهوم المذكور الى  وصعودوإذا أردنا فهم الخصخصة    

إنها . نآعوامل متنوعة ومعقدة في  تفاعليخمها من  تستم كظاهرة مركبة  دراستهاعلى  التأكي 

بتفاعل مجموعتو العوامل ال اخلية المتبلورة فو إ تصاد معي  شديد االرتباط  ترتب باختصار، 

العالمو واتجاهاا تيوره  الرأسمالووالمتعاطية مع مجموعة العوامل ال ارجية الناشلة فو اإل تصاد 

 ج لال ينبغي فهم هذا التقسيم الى مجموعتي العوامل وكأنهما متقابلين، بل من خالل . ذاا البع  الكونو

 .العالقة بينهما

شروطه تحت حراب  يملوفتحت األبواب أمام القطاع الخاص ألن " يقا ق ج ي ة" شهودنحن، إذن،     

وليس إنطالقا  من حقائق ( حول الخصخصة وجدواها)تها البراقة ية المتخصصة وشعاراالمؤسسات الدول

" شرعو"أن يتبوأ هذا القطاع مركز القيادة الفعلية للتنمية كوري  ( أو ال تستح ) تستح التطور والذي 

، ومنعا  ألي إلتباس، البد هنا. دوره الفعلي في هذه السيرورة المعقدة أدالعن  عجزللقطاع الحكومي الذي 

يقو  على محاججة إي يولوجية صارخة بل على يجوز أن ال ور القيادي ألي  يا  ال  أكيد على انمن الت

أساس دراساا عيانية ملموسة تني  بهذا القيا  أو ذاك دوره الفعلود الحقيقود وليا المفترض فو 

 الجدل حول دور كل من تجاوزومن هنا أهمية  .أذهان صا غو ال ياباا المصممة لكل المقاساا

أن القطاع العام يعني والقائلة بالشائعة " المسلمات"التغلب على  القطاعين العام والخاص من خالل

الخسارة وأن القطاع الخاص يعني الربح وبالتالي يجب المباشرة بخصخصة فورية، إذ أن الواقع يشير الى 

حرب "النشغال في وجود أمراض اقتصادية تنتاب كال القطاعين، ويتعين العمل على تجاويها بدل ا

 .بشأن من يتحمل المسؤولية" المتاريس

ضرورة تقدم لنا وكأنها  ال ص صةعلى أن هذه المالحظات ال تلغي حقيقة مهمة جدا  هي أن     

للتحول  –وليست مفترضة  –إمكانية فعلية  هل :ومن دون إثارة السؤال الحاسم وهو ميلقة موضوعية

 فيه القطاع الخاص الدور القيادي المقرر ؟ يلعب ينبغي أن باتجاه التطور الذي

الااذي تاام علااى أرضااية " التاادافع بالمناكااب "  كنةةا خةةال الفتةةرة السةةابقةد وال نةةزال طبعةةاد شةةهودولعلنااا     

الخصخصاة  واقتصااد الساوق ومضاامينه وآلياتاه التحريرياة حيا  ياتم حصاره : لمفاهيم من قبيال الترويج

هكاذا، إذن، . نهج لتوييع الموارد عن طريق آليتي السعر والمنافساةبالخصخصة، بينما اقتصاد السوق هو 

عان المقارباة العلمياة الصاحيحة  مفهوم اختزالي وضيق األفق بحي  حلد التبرير االيديولوجي باديال سيير

، وفااي كاال لحظااة، كيااف  يتناااول بعااض نايةةظوماان هنااا . للمشااكالت التااي يعاااني منهااا االقتصاااد العراقااي

سياسيين مشكالت االقتصاد العراقي، ولكنهم في نهاية المطاف ال يقدموا لنا سوى الوصافة االقتصاديين وال

بال !.  وكأنهاا الطرياق الوحياد للتغلاب علاى مشاكالتناال ص صةة دون  ية  أو شةرطد : الشهيرة والساحرة 

مي مضاامونا  للقطاااع الحكااو وبةة يا! ويعتباار الخصخصااة خيااارا تقاادميا  ينةةافحاالدهااى ماان ذلااك هنااان ماان 

تلاك التوجهاات عان نفساها، فاي اكثار  أفصةح وقاد  " !. لنخاع والمكبل لالصالح االقتصاديالفاسد  حد ا"

ين االستشااري"  هيمنةواالغرب في العملية كلها أنها تجري في ظل . من مناسبة من طرف مسؤولين كبار

وت آلراء وتصاورات واضاح أو خفا غيةا امرا  أو ظااهرا، ويقابال ذلاك ضافي الجادل الادائر، " والخبراء 

عااي جاادي وحقيقااي حااول قضااية ال تخاا  اي نقااام مجتم وانعةة ا  الفاااعلين االجتماااعيين اآلخاارين، باال

فصة  الاى  يفضةووخطاورة هاذا المادخل أناه . ت   المجتمةع بأسةرهوحدهم بل " االستشاريين والخبراء"

دنا الياوم بعاد عقاود مان العساف الذي تحتاجها بال التنمية المست امة وال يمو راطيةالجدلي ما بين  التراب 

 . واالستبداد



أي دور للدولة واخراجها من المجال االقتصاادي  تصفيةإن ما يرول له صقور الخصخصة ليس سوى     

على المعيار االقتصادي وفكارة  بالتركيزاالجتماعية لقطاع الدولة  الوظيفةعن  الت لووبالتالي ! بأي ثمن 

 تستب لالمزعومة وتقديمها كخيار واحد ووحيد، " الكفاءة االقتصادية" يقتحقومن اجل . المعروفة الكفالة

" الكفاءة " رياضية من اجل قياس هذه /الجوانب االجتماعية وحركة المجتمع وتناقضاتة بمعادالت حسابية

البشاار  يُ تةةزلفااي ضااوء هااذه االلعاااب الذهنيااة . والبرهنااة علااى صااواب مقاربااة هااؤالء لالشااكاليات الفعليااة

راسام ال يهةت  هاو الفيصال، وبالتاالي " المعياار االقتصاادي " وارد في أرقام وصيغ حسابية، ويصابح والم

لعملية الخصخصة بطبعة صندوق النقد الادولي  االجتماعية ثارباآلد على هذه المقاربة ئالسياسة، الذي يتك

ضاايا ويعاي  أيماة في مجتمع يعاني من كال هاذه القواستقيا  اجتماعود  بيالة وتهميشمن  تترك وما 

 . شاملة

علاى  تأكية ه هاو " االصاالح االقتصاادي " الخصخصاة و " منظرو " في االمر أن ما يطرحه  الم ير    

ومهام وهاو  سةؤال اضةافو، ولكنهم، ولألسف الشديد، ال يكلفون انفساهم بطارح "القيا  العا  ع   كفالة"

يهملةون  علاى هاذا الساؤال، االجابةةوعند البحا  عان ؟ أي أنهم  لماذا ل  يع  هذا القيا  كفؤاً : القضية لُب

الذي تعارض  ايا النهب والفسادوط وبنية المصالح التو انتج   ضالعا اا والشر: عام ي  على ما يب و

بدعم وتأيياد  9/1/8112النظام المقبور، وتواصله بهذه الصيغة أو تلك بعد  نهاب ةله هذا القطاع على ايدي 

الشفافية في  انع ا ظريه ومستشاريه على الجبهة االقتصادية في العراق، في ظل من سلطات االحتالل ومن

وال نسى أيضا تنامي ظاهرة الفسااد الماالي واالداري حالياا والتاي وصالت . المرحلتين، وان بشكل متفاوت

 .الى مديات غير مسبوقة بحي  يقع العراق في اسفل قائمة الشفافية على الصعيد العالمي

بتبريرات وحجج كثيرة، فاي مقادمتها ان  مغل فةتقدم لنا  ال ص صة لتيبيق ال عواامن هذا ان  واالهم    

اصاالح "قياام باـ ال من خاالل الإهذه االيمة  ال يمك  تجاوزمن ايمة عميقة، وانه  يعانواالقتصاد العراقي 

ن أهاي  خةرىأيجةة علاى  ونلةيتكهاذا بهاذه الحجاج بال " االصالح"وال يكتفي منظرو ". اقتصادي جذري

 تةاريخالقطاع العام ودور الدولة االقتصادي قد انتهى على صعيد عاالمي، وان التااريخ الحاالي هاو  تجار 

المارء عان التجاارب  يتسةالللكان عنادما . خاريناآلمن تجارب  االستفادةاالصالحات الكبرى، وضرورة 

صةن و  )التةو نفةذها " الناجحةة " تحقيق االصا  يةت  مة  خةال التجةار  : يأتيه الجواب جاهزا ومعلبا  

هناا يمكان للمارء ان . ، فهذه الوصفة هي االكثر سحرا  ورواجا في ظل هيمناة القطاب األوحاد(النق  ال ولو

تيبيةق وصةفة هةذا الصةن و  وشةروطها : المطلوب واضح وضاوح الشامس.  لماذا كل هذه الجلبة ؟ يفه 

بجملااة ماان  يكبةةللقطاااع الخاااص المحلااي ف نااه ل" دور متميااز"وحتااى عناادما يااأتي الحاادي  عاان . المعروفةةة

الشروط تجعل من الصعب تبلور قطاع صناعي وطني، بل ان دور هاذا القطااع يجاب ان  يكاون جازأ  مان 

ولايس جازء مان اساتراتيجية وطنياة للتنمياة تنطلاق مان الحاجاات  وصفة الصندوق واستراتيجيته التحويلية

 . موسةالفعلية لالقتصاد الوطني في لحظة تطوره المل

المتعددة الصعد ن ال طريق للتغلب على االيمة البنيوية الراهنة أومنذ سنوات ينافح صقور الخصخصة     

هاذه االصااالحات  مضةمونساوى القياام باصاالحات اقتصاادية ولكاان مان دون ان يقولاوا لناا الحقيقااة حاول 

 .التي ينطلقون منها لبناء مشروعهم العتيد وال لفية النظرية

ال حاجااة للتأكيااد علاى أن االقتصاااد العراقااي بحاجاة إلااى إصااالح باال أنااه  ان نشااير هنااا علاى ،إذنعليناا     

ول لاه فما ير. هذا اإلصالح مضمونولكن المشكلة ال توجد هنا بل في مكان آخر ونعني . وإصالح جذري

القتصاادية في الفلسفة والغايات واألهداف ا تشتركالتي تطرحها " المدارس"من طبعة لإلصالح باختالف 

إلى اعتماد السوق محورا للنشااط االقتصاادي وآلياة  لممارساته ولتوجيهاه،  ته فواالجتماعية والسياسية، 

 اضافة الاىهذا  .إلى مفهوم وممارسة الخصخصة من دون أن يسبق ذلك دراسات جدوى حقيقية والترويج

مفتاوح ماع كال القاوى السياساية إلاى النقاام ال االقتصااد،" تحريار"لبرلاة عدم إخضاع مسائل التحول نحو 

واالجتماعية واالقتصادية يحول دون التداول المسؤول في حاجات اإلصالح الخاصة ببالدنا ووفقا لمرحلة 

اإلصالح المنشودة أو المقترحة وغاياته المستقبلية  أه اف، وفي الملموس تطورها االقتصادي واالجتماعي

ة وعواقباه المحتملاة ومتطلباتاه االقتصاادية والسياساية المحلياة ومراميه العاجلة والالحقاة ونتائجاه المتوقعا

 .والخارجية



ماان دون تحديااد " االصااالحات االقتصااادية"عاااله ف نااه ال يجااوي الحاادي  عاان أوارتباطااا بالمالحظااات     

للابالد فاي لحظاة تطورهاا بل يجب ان ينطلق من الحاجات الفعلية  ،ملموس فال توجد وصفة جاهزة للجميع

التنمية المستدامة والعدالاة االجتماعياة باالساتناد إلاى اإلمكاناات الذاتياة مان  تحقيقوالتي تكمن في ، الفعلية

مان الجواناب  واالسةتفادةمتفاعلة ومتواينة ومتكافئاة ماع االقتصااد العاالمي  عا اامع السعي لبناء  ،جهة

الرأسامالية من جهة وتجلياتهاا  بين مضمونها وطابعها الموضوعي ال ل  وتجنبااليجابية لعملية العولمة، 

الجة ل يةول  تجةاوزكماا يتعاين  .الليبرالية االقتصادية الجديدة وصفااالراهنة من جهة أخرى، وخصوصا  

الشائعة عناد الابعض باأن القطااع " المسلمات"على  التغلبمن خالل  دور كل م  القياعي  العا  وال اص

إذ أن  ! لتاالي يجاب المباشارة بخصخصاة فورياةبح وباالعام يعني الخساارة وأن القطااع الخااص يعناي الار

الواقع يشير الى وجود أمراض اقتصادية تنتاب كال القطاعين، ويتعين العمل على تجاويهاا بادل االنشاغال 

فاي  التع دية اال تصادية تفعيللوثمة ايضا حاجة ملحة . بشأن من يتحمل المسؤولية" حرب المتاريس"في 

اإلقارار الفعلاي بأهمياة األدوار ، عبار طبيعاة اساتراتيجية ولايس تكتيكياة اذ خيااراباعتبارهاا  ،هذه المرحلة

ومان  .التي يمكن أن يؤديها كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع المشاترن

طبياق مان المؤكد ان نجاح االصالحات االقتصادية المنطلقة من الحاجات الفعلية لبالدنا لن تكون ممكناة الت

توفير إجمةا  مجتمعةو يةول اإلصةا  الميلةو د والمشةاركة الفاعلةة مة  م تلةف أوسةاط المجتمةع دون 

الموقااف بشااأن القضااايا الكباارى أو المفاصاال  بلةةورةعباار تدشااين نقااام عااام ماان اجاال  ومفكريةة  وخبرا ةة 

تماعيةة  ةادرة ضرورة توفر إرادة سياسية يازمة و ةوى اجهذا اضافة الى  .األساسية لإلصالح المطلوب

 . على وضع مشرو  اإلصا  موضع التيبيق وتحويل مفردات  الى وا ع ملموس

سعى تحقياق أهاداف أساساية ت استراتيجية للتنميةإلى  هذا االصالح أن يستند واالهم من ذلك كله ينبغي    

را ةو وبمةا يمكة  مة  المت لفة واأليادية الجانةب التةو تمييةز اال تصةاد العو الريعية تغيير البنية من بينها

ماان هنااا ضاارورة العااودة الااى اعتماااد و. (الةةنف )خلةةق الشةةروط للحةة  مةة  تبعيتةة  لسةةلعة خةةا  مصةة رة 

االجتماعياة تتكفاال بتحويال القطااع النفطااي مان قطاااع مهايمن وكمصاادر  –إساتراتيجية للتنمياة االقتصااادية 

قطاع منتج للثاروات ويكاون قطباا لقياام الى ( أي كمصدر للتكاثر المالي وليس للتراكم) للعوائد المالية فقط 

كماا ان هناان  .صناعات أمامية وخلفية تؤمن ذلك التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق إقاالع تنماوي حقيقاي

وبما يمكان مان خلاق ديناميكياة جديادة للتطاور  التحويلو تحول فو بنية القيا  الصناعو ي اثإلضرورة 

نولوجي عميق من خالل التحويل المتدرل لهذا الهيكل نحو التكنولوجي، وذلك عن طريق إجراء تحدي  تك

 . صناعات عالية التقنية، مع السعي كذلك لتطوير وتحدي  الصناعات التقليدية كثيفة العمالة

الوصافة الخصخصاة بحساب  خيةارعلاى  الرهةان الى جملاة المالحظاات الساابقة يمكان القاول ان استنادا   

السياسي الاراهن لان  واالستقيا منية، األ والفوضىالقتصادية البنيوية، االيمة ا ظروفوفي  النيوليبرالية

مان  ذلاكاجتمااعي اعماق بكال ماا يحملاه /اقتصادي استقيا الشروط لتبلور  خلقفي الواقع إالد الى  يؤدي

مواقاع فاي البنياة السياساية  ضةمانحجمهاا االقتصاادي فاي  ستوظفمافيات اقتصادية  ونشولسلبية،   ثارآ

 . وهو ما جاري حاليا أيضا تحمل الكثير من التناقضات المكبوتةوهي التي 

االجتمااعي، /في ميزان القوى الطبقاي تب لالى حدو   سيفضوومن الطبيعي ف ن التطور بهذه الوجهة     

.  االقتصادية قيد التبلور/المهيمنة في التشكيلة االجتماعية القوة والسليةعالقات جديدة بين  نشولوبالتالي 

وبمباركاة العدياد مان القاوى الماساكة  النيوليبراليةوصفة الالكامل إلى الخصخصة ضمن  التحولحال  وفي

 ال ولةاليبقية ليس  وي ها التو ستتب ل بل / فإن البنية االجتماعيةبزمام السلطة رغم تباين مرجعياتها، 

صخصاة واقتصااد الساوق فالخ .رغم انها لم تتشكل بعد في صاورتها الجديادة، وهاذه مفارقاة اخارىنفسها 

قااوى اجتماعياة جديادة البااد لهاا مان ممارساة أدوار مختلفااة فاي مختلاف مسااتويات " القمقام "مان  سةييلقان

 .والسلية والنفوذ توزيع صار  لادوار والمها  وال روةالتشكيلة االجتماعية، بحسب 

 

وتحاات سااطوة  8112تلاات  السياسااات التااي انتهجاات خااالل الفتاارة التااي والبااد ماان االشااارة هنااا الااى ان    

تهمةيش  ثاار والنتاائج مان بينهاا اآلالاى جملاة مان  ، قاد أدتوضغوطات المؤسسات المالية والنقدية الدولية

المنتجاات القادماة مان الخاارل،  منافسةةقادرة الصاناعات المحلياة علاى  تضةالل حيا   القيا  الصناعود

اعية، وبالتالي تدمير أية امكانياة حقيقياة لتبلاور العديد من الصناعات بل والفروع الصن انهياروبالتالي الى 



، ت مير القيا  الزراعةوهذا اضافة الى . برجوايية وطنية عراقية، وخصوصا البرجوايية الصناعية منها

المنتجااات  عةة    ةة رةنتيجااة رفااع الاادعم الحكااومي، بساابب شااروط صااندوق النقااد الاادولي، ممااا ادى الااى 

. االساواق المحلياة ،وماا تازال ،المنتجاات االجنبياة المماثلاة التاي غازتالزراعية على منافسة مثيالتها من 

الابعض  تة مير/تهمةيشالاى   ةاداداخال المجموعاات الفالحياة  استقيا  وتمةايزااهذا الى حدو   دىأو

ورافااق ذلااك التاارويج لساايناريو عااودة االقطاااع الااى هااذا القطاااع تحاات ذرائااع . خاارىثااراء األ وتعةةاظ منهااا 

 "استعادة الملكية التو اغتصبتها الحكومة م  خال تيبيقهةا  ةانون االصةا  الزراعةو"مختلفة من بينها 

وتناامى العوائاد النفطياة بشاكل كبيرارتفعات اساتيرادات " االنفتااح االقتصاادي"نتيجة وبالمقابل ف نه و !!!.

والى  8141 مليار دوالر عام 52الى  8112مليار دوالر عام  9,9العراق من السلع والخدمات من حوالي 

ظهةور ايتكةار شةب  كامةل وقد ادى هذا كلاه الاى . 8142مليار عام  95، والى 8144مليار دوالر عام  91

للنشاطاا اال تصادية م   بل القيا  التجةاريد وتشةكيل فلةة مة  التجةار اليفيليةي د مرتبيةة مةع اجهةزة 

عاان هااذه المصااالح وتحميهااا،  ، ترعاهااا رجاااالت سياسااة متنفااذة تاادافعال ولةةة االداريةةة بمصةةالح متشةةابكة

 .وتسعى بشكل جدي الضعاف القطاعين الصناعي والزراعي

مااع انغااالق  اننااامنعااا ألي التباااس وسااوء تفسااير، سااواء كااان مقصااودا أم ال، ال تعنااي هااذه المالحظااات     

حيااة االقتصاد العراقاي بال ماع انفتاحاة علاى الخاارل واالساتفادة مان الجواناب االيجابياة لعولماة وتادويل ال

التاي تقاف  القةوى االجتماعيةةهذا االنفتااح وماا هاي  شروطاالقتصادية، ولكن المشكلة ال تكمن هنا بل في 

 .وراءه

للمقارباة الساابقة،  مقاربة نقيضة اعتمادبأي حال من االحوال الى و ايضا ان المالحظات اعاله ال تدفع    

مان  خارآلهاذه القضاية يقاع علاى مساتوى  لصةحيحالتنةاول اان . للقطاع العام دون قياد أو شارط التنظيرأي 

وتحليةل العوامةل فاي هاذا القطااع،  سةادالالوضااع التاي  اعتمةاد مقاربةة نق يةةالطرح، ويتمثل بضرورة 

ال  المشةكلة الفعليةةويبادو ان . مؤسسااته الياوم االتي تعاني منها النتا جالى هذه  اداالفعلية التي  واالسبا 

يسعى الكثيار مان البااحثين، حتاى  خرآفي مجال  تكم العام أم ال، بل انها القطاع  ت صي تكمن اليوم في 

 التغلبواضحة تتيح  بلورة منهجيةهذه تكمن في  المشكلةان . بعض الجاديدن منهم، الى عدم االقتراب منه

تتايح االمكانياة  ومقاربةة ج ية ة مة خا ج ية اوهاذا يشاكل . التاي تعارض ويتعارض لهاا النهةب ااآليعلى 

الدولاة فاي الحقال  تؤديهةاالتي  معياري الكفالة اال تصادية والوظا ف االجتماعيةالى  استناداة بناءه العاد

دور الفااعلين  وتنشةي الرقاباة المجتمعياة واعتمااد مبادأ الشافافية فاي تسايره،  ت عي االقتصادي، من خالل 

وقاد بينات . التنميةة وال يمو راطيةةماا باين  التةراب  الجة لوالاى  يعي  االعتبةاراالجتماعيين المختلفين، بما 

المقارباات التاي تنظار الاى القطااع العاام بكوناه شارا مطلقاا والقطااع الخااص  خيأالحياة وتجارب التاريخ 

اسةتراتيجية تنمويةة ب يلةة ومتكاملةة يكمان فاي  البة يلويعناي ذلاك ان . خيرا مطلقا والعكس صحيح ايضاا

دون اشتراط مسبق لدور قيادي لهذا القطاع أو ( التعاونيالعام والخاص والمختلط و)توظف كل القطاعات 

 .ذان

التاي يادور  ال ولةةهاي  باشةكالية اخةرى،  فاي واقاع الحاال، يرتبيةانولكن هذا االجراء  وهذه المقاربة     

 ،ف عاادة بنااء القطااع العاام علاى االساس المشاار اليهاا اعااله. شكلها ومضةمونهااليوم صراع محتدم حول 

 نفيةا، تمثال دولةة ديمقراطيةة عصةرية تأسةياأول ماا يفتارض  لقياعةاا االخةرى يفتةرضوتنشةي  دور ا

االدارة والبيروقراطية والقوى الطفيلية التي تعتام  وسولالنهب  اتآلي انتج لدولة االستبداد السابقة التي 

 .عليها

بال هماا  صةرفة اديةال ص صةة وال القيةا  العةا  يمة ان خيةاراا ا تصةهكذا، اذن، يمكن القول انه ال     

الدولة العراقية  محتوىفي جوهرها حول  واي د ت ور نآخياراا سياسية كبرى وخييرة فو يعبران عن 

أو  د"منظرية "صةن و  النقة  الة ولو ونصةا ح  تح  يرا اما : التي تتخذها والوجهة، وشكلهاالجديدة، 

التاي تتصاارع فاي  معركة البة ا لضمن  نيقعا، أي انهما م  خال االرادة العرا ية الوطنية وال يمقراطية

 ونسةورالليبرالياة الجديادة  صةقورتلك هي المسألة الحقيقية، فمهما ناافح . هذه اللحظات المتوترة والمفتوحة

الحقيقياة لحال  البة ا لحاول  ية ورصندوق النقد الدولي ومستشاريهم الجالسين في غرف مكيفة، ف ن االمار 

  فالخصخصاة. اياديولوجيا التكيياف الهيكلاي أوهةا دنا ومجتمعنا، بعيدا عان الحقيقية التي توجه بال المشاكل

و االصالحات االقتصادية إذن ليست خيارات تقنية صارفة كماا يارول الابعض لاذلك، بال ان الموقاف منهاا 



و اخضااع هاذا الموقاف الاى لعباة ألفااظ، العباا باألو تأيجب ان يكون طبقيا واضحا ومان دون اياة رطاناة 

 . و تواينات اللحظة" السياسية التسويات"

أما  مشاريع طموية ومتنوعةة ومتضةاربة إلعةادة هيكلةة اال تصةاد العرا ةو وتكيفة  مةع مةا  إذن نح     

الا طبقيةة ومة  صةعود فلةاا علةى يسةا  أخةرىكل  يعني  ذلك  وبةرغ  . م  يةراك اجتمةاعو ومة  تحةو 

ويا على ايتماالا ع ة بحي  ال شةول يبةرر اللوية السياسية المعق ة والصعبة اليو د سيظل الوضع مفت

وم  هنا اهميةة  .د وع  النضال م  اجل تحقيق نالت لو ع  فكرة مشرو  ب يل وطنو وديمقراطو فو آ

ت شي  النقاش وتفعيلة يول سبل اخرا  بادنا م  ازمتها البنيوية المتع دة الصع  الناجمة فةو جوهرهةا 

د م  خال الرهان على يلول ملموسة للمشكاا التو تواجهها االةنية –ع  نظا  المحاصصاا اليا فية 

 .ونعتق  ان فعاليتنا العتي ة ستشكل مساهمة فو هذا المجال. الباد وليا اعادة انتا  اوها 

 

********* 

 حماور الفعالية الفكرية املركزية السادسة
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 :بعنوان

 

 1000الطبقية في العراق بعد عام  –البنية االجتماعية  التحوالت في بعض معالم
 

 الى الوصول بغية بلدنا، في الطبقية - االجتماعية البنية دراسة السابعة المركزية الفكرية الفعالية تهدف

 لتوضح و المجتمع، على طرأت التي التغيرات ابري معرفة و اسباتها،وتن المختلفة المجتمع قوى تحديد

 على البائد النظام فيها سيطر التي االربعة فالعقود. فيه القائمة النزاعات و التناقضات في الجوهري الجانب

 ةوالخارجي الداخلية الحروب و البالد، ادارة في اتبعها التي واالستراتيجيات والسياسات الحكم مقاليد

 المجتمع وشرائح وفئات طبقات مختلف رحاها طحنت عميقة بنيوية أيمة انتجت االقتصادي، والحصار

 النظام انهيار بعد  عميقة و جديدة مديدات و واسعة ابعادا اتخذت و االيمة هذه تفاقمت قد و. العراقي

 الحكومات اعتمدتها تيال السياسات الى اضافة حدا ،أ من ذلك رافق ما و البالد احتالل و الدكتاتوري

 اللوحة اصبحت وغيرها األسباب لهذه و. االثنية- الطائفية المحاصصات نظام ظل في المتعاقبة

 بحاجة  نحن ومتكامل دقيق بشكل بشأنها دقيقة معرفة وبناء ولتفكيكها التعقيد، شديدة والسياسية االجتماعية

 .محدثة و دقيقة وماتمعل وقاعدة معطيات على مبني كبير جماعي علمي جهد الى

 وظهور الواقع فهم و الواقع بين الفجوة و ،المفهو  اشكالية: مهمتنا في تواجهنا التي االشكاليات من

 الصحف في منها فالمطروح. مفهوميا   الظواهر هذه عن تعبر أن تحاول والمفاهيم، المصطلحات من العديد

 المناهج تنوعت معه و مستحد ، عضهوب ومتنوع كثير االجتماعية الدراسات وفي المجالت، و

 ضرورية، مهمة التنوع هذا غربلة ان. الحدي  العصر في االجتماعية اللوحة تناولت التي والتحليالت

 منها طائفة عديدة، مفاهيم استخدام في كبير تخبط فهنان. المؤدلج الخطاب عن العلمية الطروحات لفري

. وكتاباتهم رفاقنا احادي  و ادبيات الى تسرب التخبط، هذا نم البعض و. المفاهيمية منظومتنا مع تتقاطع

 في االجتماعي الواقع افريه ما على تنطبق منضبطة مفاهيمية بمنظومة لالستعانة إذن ملحة فالحاجة

 تكن لم جديدة، وشرائح فئات افريت للعراق الطبقية اللوحة وأن خصوصا ،8112 بعد فعال العراق

 .بدقة توصيفها على قادر  عميق ليلتح بدون مايالت و معروفة

. محدد غير و مالمح بال الشكل، عديم االفراد من تجمعا ليسوا مجتمعنا، مثل ما مجتمع في البشر ان

 العائلة القبيلة، العشيرة،) جماعات و وشرائح فئات الى كذلك و طبقات، الى اجتماعيا متمايزون انهم

 ما الميداني التفصيلي، المعمق البح  طريق عن للمجتمع سملمو تحليل الى ملحة الحاجة اذن(. الخ...

 اللوحة و. ومعلل صحيح بشكل فيه وشريحة وفئة طبقة لكل النوعي للوين و خصائ ، و لطبيعة، أمكن

 تتأتى بمجملها االحاطة ومشقة مالمحها رسم وصعوبة جدا، معقد   كل   هي ،ما لمجتمع ،الطبقية االجتماعية

 يفترض تحليلها و.  المفترض ال الملموس تاريخها و ظروفها وضمن واقعها في استقصائها ضرورة من

 التي االساسية اليبقاا نفري أن يجب االول المقام في. البنيوية التكوينات في التعدد و التنوع ندرن ان

 بالحسبان نأخذ ان و. المجتمع لتطور العام واالتجاه الرئيسي الخط عن بينها ما في الناشئة العالقات تفصح

 نبتات أو القديم االنتال نمط بقايا) االقتصادية االنماط مختلف بوجود ارتباطا أساسية غير طبقاا وجود

 الطبقات داخل التنوع ننسى ان دون من هذا مختلفة، اجتماعية وشرا ح فلاا وجود وكذلك(. الجديد النمط

 .نفسها الفئات و

: االجتماعي االنتال نظام في  مكانها هو اليبقاا بين التمايز جوهر أو الطبقي االنتماء معيار إن

 هذه و. االنتال بوسائل عالقتها اختالف يشترطه هذا الطبقات وضع و. مضطهد بعضها و سائد، فبعضها

 المجتمع في االخرى الطبقات مع عالقتها و طبقة كل نشاط و طابع و الطبقية الفوارق تحدد عالمة همأ

 اساس طبقات، الى المجتمع النقسام االقتصادي االساس هي االنتال، لوسائل ةالخاص الملكية ان. المعني



. الطبقات بين الصراع اساس اإلنتال، وسائل مالكي قبل من الكادحة الطبقات له تتعرض الذي االستغالل

 رمصد ايضا تحدد و للعمل االجتماعي التنظيم في طبقة كل دور تحدد االنتال بوسائل العالقة هذه ان كما

 منعزلة، ذاتها، بحد االجتماعية الطبقة تعريف يمكن ال و. مقداره و الدخل على طبقة كل حصول واسلوب

 إنتال ونمط محددة اجتماعية بنية ضمن اخرى طبقات/طبقة مع صراعها و الوثيق الفعلي بارتباطها بل

 .ملموسة اجتماعية وتشكيلة محدد

 االجتماعية العالقات من كثرة في بل حسب و نتالاإل عالقات في الناس يدخل ال الفعلية الحياة في

 أن لنا يوضح فهو الطبقية، البنية مفهوم من أوسع، مفهوما تمثل عموما االجتماعية البنية أن كما. االخرى

 بشرية جماعات أو كيانات، جانبها إلى يوجد بل صافية، اجتماعية طبقات من فقط يتألف ال ما المجتمع

 .البنية هذه مكونات من مهما مكونا تشكل ولكنها الطبقة معايير هاعلي تنطبق ال أخرى

 درجة هو االجتماعية الفلة مفهوم عن االجتماعية اليبقة مفهوم بين التمييز تتيح التي الفروقات أهم أن

 ابينم اإلنتال، نمط بمفهوم ربطه دون له معنى ال االجتماعية الطبقة فمفهوم. اإلنتاجية بالعملية االرتباط

 وترتبط عالقاتها تتنوع وإنما محدد إنتال بنمط بالضرورة ترتبط ال االجتماعية الفئات أن القول يمكننا

 ال و اإلنتال، بوسائل الملكية عالقات عن ينتج ال االجتماعية البنية ضمن فموقعها. مختلفة إنتال بأنماط

 فان ذلك مع و. اخرى مميزات عن ينتج االجتماعي فموقعها. المباشرين المنتجين من جزءا كونها عن

 .المباشر للمنتج االضافي المنتول من حصة على متنوعة آليات عبر يستحوذون اعضائها

 مكانا تشغل مجموعة او ،(الحرفيون الفالحون،) سابق انتال لنمط رواسب تكون قد االجتماعية فالفئة

 انتال في مباشرة بصورة  تساهم ال و نتالاال وسائل تملك ال لكنها المحدد االنتال نظام داخل مستقال خاصا

 و موظفين و مستخدمين من تطوره مع الرأسمالي النظام يفريها التي الجديدة الفئات) المادية الخيرات

 وذات محددة فرعية مجموعة االجتماعية الفئة تكون قد و(. الثال  القطاع- الخدمات  قطاع الى المنتمين

 متوسطة، كبيرة، برجوايية) ال خول مستوى معيار إما أساس على تمييزها يمكن معينة، طبقة داخل داللة

 صناعية، برجوايية) اال تصادي النشاط يقل معيار أساس على أو ،(الخ......عمالية أرستقراطية صغيرة،

 قد كذلك .االةنو أو اإل ليمو المعيار أساس على أو ،(الخ......صناعيين عمال يراعيين، عمال تجارية،

 اصحاب هم أو. متنوعة اجتماعية لطبقات تنتمي لمجاميع المعيشية ظروف في تماثال" الفئة" تعني

 الناس من الجماعة تلك" الفئة" بـ تسمى أن يمكن وأخيرا. المحامين و االطباء من الحرة المهن أو القدرات

 المعيشة لنمط وواضحة محددة بمنظومة وتمتاي األساسية الطبقية التقسيمات خارل أنها لو كما تظهر التي

 الفئة مفهوم عليها ينطوي التي المعاني مختلف فان النهاية في و(. الرثة البروليتاريا االنتلجنسيا،)

 يطلق احيانا. بينها ما في او الطبقات داخل مشتركة خصائ  ذات الناس من مجموعة انها االجتماعية

 . الفوقي بالبناء لعالقاتها نتيجة تتكون لتيا االجتماعية الفئات كل على االجتماعية الشريحة مفهوم

 و ضمنها االنتقاالت و متحركة حدودها و نسبية، االجتماعية الفئات و الطبقات مختلف خصائ  ان

 على قائمة تظل بينها الفوارق لكن و ملحوظة، غير تكون تكاد بصورة تجري وهي مستمرة، بينها ما في

 و الطبقات مختلف مصالح و االجتماعية البنية تحليل  عملية لتكتم ان يمكن ال و. موضوعية و الدوام

 الحياة في تأثيرها طابع و مقدار و المجتمع في النوعي وينها معرفة و االجتماعية والشرائح الفئات

 حساب بعد إال و الفعلي تاريخه و المعني للمجتمع الملموسة الظروف بمجمل ربطها بعد إال االجتماعية

و يبقى التحليل الطبقي . المتبادلة عالقتها في و الفئات و للطبقات الثقافية و القومية صائ الخ مجمل تأثير

اذ يشدد من ناحية على ضرورة االحاطة بمجمل الميول  و . المجتمعي مهمة في غاية الصعوبة و التعقيد

ئات جزءا ال يتجزأ للبنية االجتماعية  و التي تشكل الطبقات و الف" طبيعي"المعيقات الموضوعية لتطور 

 .منها و يستلزم من ناحية اخرى الضلوع في معرفة كمية هائلة من التفاصيل و االحصائيات الميدانية

 نظرية لمقاسات وفقا تفصيله وليس هو، كما رؤيته و تفكيكه و واقعنا في التأمل ضرورة تتأتى هنا ومن

 فوق ما مخطط او تصنيف اسقاط ان. درةالق كلية وكأنها تبدو للنقام، قابلة غير الذهن، في مخططة

 بناء الى تؤدي عملية، قرارات او نظرية الستنتاجات أساسا، ذاته بحد فيكون الواقع على وفرضه تاريخي



 يمكن فال. الحقيقة عن بعيدة لكنها منطقية، حتى و جذابة و  متناسقة تكون قد وسياسية، فكرية، تقديرات

 .الملموس والوضع الواقع دراسة طريق عن إال الصحيحة العملية و النظرية االستنتاجات على الحصول

 التاريخية اللحظة في فيها السائدة الفعلية القوى تناسب ومعرفة االجتماعية/االقتصادية البنية قراءة  إن

 تناقضاتها ترتيب و ادران و صيرورتها، في االجتماعية الطبقية للوحة الصحيحة والرؤية الملموسة؛

 غاية أمرا يعد الثانوية تناقضاتها تشخي  و المختلفة، بطبقاته الرئيسي تناقضها اطراف تحديد و الناظمة

 بعيدا للنضال الصحيحة التكتيكات لتحديد و معللة، استراتيجيات وبناء سليمة لسياسة التخطيط في االهمية

 .جاهزة وصفات أي عن

 المركزية الفكرية الفعالية تكرس سوف أعاله، داتبالتحدي وارتباطا المكثفة، النظرية اإللمامة هذه بعد 

 اللوحة مالمح رسم محاولة و بالدنا في الطبقية - االجتماعية البنية في التحوالت لدراسة الجهود السابعة

 من عليها طرأ وما االجتماعية والشرائح والفئات الطبقات مواقع خصائ  لمعرفة 8112 بعد الطبقية

 وما قواه وطبيعة وحركته بمجتمعنا أفضل دراية على نكون لكي آثار، من كذل على ترتب وما تغيرات،

 معلل سياسي خطاب صياغة الممكن من يكون أن اجل من و فعلية، تناقضات من -المجتمع أي – يحكمه

 .وحركتهما والفكر الواقع متغيرات على الدقيقة اإلجابة على وقادر ومتماسك

 مجتمعنا، ومنها التابعة/الطرفية الدول مجتمعات في الفئات و الطبقات بين الحدود فري صعوبة إن

 بلغة مصاغا خطابا  انتجت ما كثيرا الصعوبة هذه فيها؛ االجتماعية االنتقاالت و التحوالت وآلية وطبيعة

 من الكثير فان الخطاب هذا فبحسب. عليها االجتماعي الطبقي التحليل تطبيق امكانية عدم يدعي علمية

! الطبقي التحليل على عصية مجتمعات هي العربية، البلدان في المجتمعات ومنها  ،"الشرقية" المجتمعات

 يفتقد المطاف نهاية في المؤدلج الخطاب وهذا التعميم، هذا إن"! طبقات"  بال مجتمعات انها ايضا قيل بل

 ظهور خاصية تحليل  ضرورة توجب الطرفية للبلدان االجتماعية/ الطبقية البنية دراسة ان. البرهان الى

 فظهور .التقليدية الفئات و الطبقات على تطورها وعواقب أصولها، تحديد و وتاريخها، فيها، الرأسمالية

 التدخل "بفضل" وإنما اإلنتال، لعالقات الداخلية السيرورة إطار في يتحقق لم البلدان هذه في الرأسمالية

 االجتماعية عالقاتها و الداخلية وسيرورتها بنيتها حطدم الذي االستعماري، بشكله( اإلمبريالي) الخارجي

عا   المباشر، تطوره بحاجات تبعيا   وربطها وكيدفها بناءها وأعاد التقليدية،  الجديدة االجتماعية بنيتها مخض 

 . الرأسمالي المركز في الموسعة اإلنتال إعادة ولعملية الرأسمالي التراكم لضرورات

ت ناحيتها من  فالعالقات االخيرة العقود في الطبقية االجتماعية البنية في" عميقة" بتحوالت بالدنا مرد

 وهلكت مهن فاندرست المجتمعية، البنى من الكثير معها تفتت و باستمرار تتقوض القديمة االجتماعية

 ان دون تتفكك، التقليدية فاألنماط. القديمة مهنهم عن باالبتعاد الناس استمر و تقليدية حرف و صناعات

 العمل عن العاطلين اعداد فتنامت الجديدة العمل قوة احتواء ىقادر عل بديل نشوء التفكك بهذا يقترن

 .استيعابهم عن الناشئة الرأسمالية القطاعات عجز مع المدينة، الى الريف من واسعة بهجرة مقترنة

 االستراتيجيات و ية،الخارج التدخالت و المتأيم االمني الوضع و السيئة الظروف عملت 8112 وبعد

 بلورة و القديمة التناقضات شدة تعميق على المتنفذة، السياسية القوى و االحتالل اتبعها التي السياسات و

 فظهرت اجتماعية تحوالت و طبقية انزياحات تغذي العميقة البنيوية االيمة استمرت و. جديدة تناقضات

 الفاعلة االدوار تغيرت و شرائح و فئات الخلف الى تانزو و جديدة اجتماعية شرائح و فئات الساحة على

 معيشة مستوى في شديدة تباينات سببت هذا كل عن الناتجة الجديدة الدخل توييع انماط و. تلعبها التي

 .المختلفة االجتماعية والشرائح والفئات الطبقات

 تغلغل و نشوء هو المحاصصي، النظام ظل في الص عد؛ المتعددة البنيوية االيمة هذه معالم ابري ومن    

 المتحالفة الفئات هذه بين الحدود ان. والكومبرادورية الطفيلية و البيروقراطية البرجوايية الفئات انشطة

 افراد مع وصفقاتها معامالتها و تجارتها في تتداخل هي و. سريعة عملياتها و مرنة االنتقال وآلية مفتوحة

 الريعي بالطابع و الراهنة بصورتها الدولة سلطة يالت وما. عالمية و اقليمية اجنبية دول و مؤسسات و

 وأفراد قوى عليه لالستحواذ تتصارع موال،األ يكدس و الثروات يحقق" سحريا فانوسا" تمثل القتصادها

 الشرائح  فأطماع الثروة، تجمع االمتيايات و العالية المرتبات خالل من فقط وليس. متنفذة ومجموعات



 والشرائح الفئات كل مع التحالف الى دائما تدفعها الحاكمة النخبة تشكل التي و البيروقراطية من العليا

 أو مشتركة شركات و وكاالت و مشاريع عبر الثروات لتراكم المالية و التجارية االخرى المحلية

 العالية الدخول تذا الطفيلية االجتماعية الفئات المجتمع في تبري و. بها المرتبطة الرشوات و بالعموالت

 الثراء و الطفيلي الدخل أشكال من شكل أي أو التوسط أو الفساد أو الرشوة أو التهريب عن الناتجة

  ارتباطا و المتخلف الوعي بحكم و. الحظ و الشطارة باسم المشروع غير الثراء هذا يبرر و السريع،

 ف ن واالستلزام والمداهنة التملق و فاقالن صفات بروي بحكم و المتشابكة المصالح و الفرعية بالهويات

 .مضمون المجتمع في قبولهم

ومن جهة أخرى ف ن عدم توافر قاعدة معلومات دقيقة و احصائيات عن الطبقة العاملة العراقية و 

 8112بسبب تضاءل اعدادها و انهيار القطاعات االنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة قبل و بعد 

من جهتها تعرضت هذه . نفي البعض وجودها او أن يقصره على القطاعات الخدميةوفدر فرصة الن ي

الطبقة الى سلسلة متواصلة من االجراءات القمعية و التهمي  وبلغت تلك االجراءات ذروتها بصدور 

كما و سدعت الحكومات . والذي حول العمال الى موظفين في الدولة 4929لسنة ( 51)القانون رقم 

إن الواقع الراهن . ن انشاء نقابات صفراء بدال من النقابات الحقيقية الممثلة لمصالح العمالالمتعاقبة م

يشير الى وجود الطبقة العاملة في عدد من القطاعات االنتاجية االستخراجية والتحويلية في القطاع العام 

وكذلك نجد قطاعا . مثل شركات النفط وغيرها والصناعات التحويلية المتواجدة في عدد من المحافظات

واسعا من العمال سواء في قطاع الخدمات العام والخاص او القطاعات الحرفية و معامل القطاع الخاص، 

و تبقى الطبقة العاملة العراقية مبعثرة وضعيفة التنظيم والوعي نتيجة . دون ان ننسى  العمال الزراعيين

يرة، وهذا أدى الى وقوع اجزاء منها تحت تأثير لألوضاع التي عاشتها خالل العقود الثالثة ونيف األخ

 .احيانا في تنظيمات طائفية -أي تلك االجزاء  –االحزاب المتنفذة وانخراطها 

 حصلت التي والتغيرات فيه الفايي  اوضا  و العرا و الريف دراسة الى يسعى باح  اي تواجه كما

 بقيت فهل .سليمة استنتاجات الى التوصل على تساعد التي االحصائية المعلومات في شحة ،8112 بعد

  .وفقراء ومتوسطين اغنياء: معروف تقسيم من عليه كانت ما على العراقي الريف في االجتماعية اللوحة

 يرافقها وما المشايخ و  االقطاعية العالقات اشكال بعض عودة و االرض خصوبة تدهور و الماء شحة إن

 منها تعاني مشاكل كلها الزراعي المحصول توييع وأساليب ةالبالي وتقاليدها عشائرية عالقات من

 بدون وغيرها الجوار لدول الزراعية المنتوجات امام العراقية الحدود فتح ان. الفالحون و الزراعة

 عزوف الى ادى الدولة تقدمه الذي الدعم وضعف الوطني المنتج حماية لقانون العملي والتجميد ضوابط

 فلجأوا المستوردة المنتوجات مع السوق في المنافسة على قدرتهم لعدم الزراعة نع الفالحين من الكثير

 العراقية، المدن حول العشوائيات اتساع ما و.  الريف و القرية خارل خصوصا اخرى عي  مصادر الى

 ابناء تطوع الى اضافة الخدمية، القطاعات في للعمل الريف من القادمين المياومين العمال وانتشار

 مظهر إال الزراعية االراضي في العقارات مافيات لمجاميع اراضيهم وبيع المسلحة، القوات في فالحينال

 .العراقي الريف في الفقر تفاقم مظاهر من

. مثلها مثل باقي مكونات المجتمع العراقي الويالت في العقود االخيرة االنتلجنسيامن جهتها كابدت  

تي لعبت دورا رائدا ومميزا في حركة التنوير منذ تأسيس الدولة فقد تعرضت هذه الشريحة الواسعة ال

والسياسي خالل فترة الحكم /واالجتماعي/العراقية، لسلسلة من عمليات القمع والتهمي  االقتصادي

لبعض شرائحها   االقتصادي نسبياتحسن الوضع  8112بعد عام . الدكتاتوري، بلغت قمتها ايام الحصار

نستطيع القول ان االنتلجنسيا في العراق انقسمت الى ثالثة اقسام بعد هذا . لة وظيفيابحكم ارتباطها بالدو

تلفعت برداء القوى السياسية المهيمنة وخصوصا قوى االسالم السياسي فأصبحت بوقا  االولى: التاريخ

لتأبيد  ، فتحولت الى سالح ايديولوجي لتلك القوى، فعملت"العلمانية"للطائفية او انتمت لبعض القوى 

سطوة تلك القوى المهيمنة على السلطة  ودخلت في لعبة الفساد المالي والصفقات والتسلق الى سلطة 

حافظت  ةانوالقرار من خالل مافيات راس المال المالي و كثيرا ما تبنت مشروع اللبرالية الجديدة ، وقسم 

منعزلة و  االخيرةبينما بقيت الشريحة  على دورها التنويري في ظل االجواء القاتمة التي تخيم على بلدنا،

 . ال مبالية



دورا كبيرا خالل الثمانينات و فترة الحصار بعد التسعينات من القرن الماضي،  الحرفيونبينما لعب 

وايدادت نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي، ألنهم ساهموا في سد احتياجات السوق المحلية نتيجة 

بسبب فتح  8112الحصار، و لكن قطاعهم تعرض النهيار كبير بعد عام محدودية االستيراد خالل فترة 

ولجا الكثير من . الحدود امام البضائع المستوردة  والتي اغرقت االسواق وبأسعار ال يستطيعون منافستها

اصحاب الورم و  العاملين فيها إما للعمل الماجور، او تحولوا الى مهن أخرى، أو اصبحوا جزءا من 

  .لين او اختاروا طريق الهجرة الى الخارلجي  العاط

ف نه مهم جدا في مجتمع مثل العراق و خصوصا و انهم يشكلون الثل  من  اليلبةوما يخ  دور  

و بسبب الظروف االستثنائية التي يمر بها البلد، ف ن الطالب يعانون من مشاكل عديدة أدت الى . سكانه

و مستوى وعي الطالب . ن الخريجين يواجهون غالبا البطالةانتشار ظاهرة التسرب من التعليم، علما ا

ودورهم في الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية في البلد هو انعكاس لخصائصهم التي اكتسبوها في 

العقود االربعة االخيرة و لمعاناتهم من نظام تعليمي يتعمد اساسا على التلقين عمل على بناء شخصية 

وكذلك دور االسرة التعليمية التي ارتفع مستواها المعيشي عما كانت عليه في يمن . لطالبالمتلقي السلبية ل

النظام الدكتاتوري، لكنها فقدت الكثير من مهمتها التنويرية بفعل انغماس جزء من أعضائها في 

تماعية الصراعات الطائفية والمذهبية، هذا باإلضافة الى انهم  كشريحة و كأفراد في طبقات او فئات اج

 .  قاسوا من ويالت الحروب و الحصار و الصراع الطائفي

 –خرى فقيرة وهي أهو مفهوم ملتبس، فهو يوحي بوجود طبقة غنية و " اليبقة الوسيى"ان  مفهوم 

و ألنه يعتمد على معايير مثل الدخل و االنفاق أو مقياس التعليم و ليس . تقع بينها -"الطبقة الوسطى"أي 

قات االنتاجية أو عالقة الملكية بوسائل األنتال، و بذلك ف ن امتداد الفئات و الشرائح على مقياس العال

من البرجوايية المحلية باختالفها و الفالحين المتوسطين خصوصا و : االجتماعية التي يطبق عليها واسع

قاست من  هذه" فئات الطبقة الوسطى"ومع ذلك ف ن . المثقفين و ذوي المهن الحرة و موظفي الدولة

ويالت الحروب و عانت في يمن النظام البائد من انحدار مستواها المعيشي في يمن الحصار و من 

ومع أن المستوى المعيشي و مستوى الدخل لبعض فئاتها ارتفع الى حد .  التهمي  السياسي و االجتماعي

 . لكن عمليات التهمي  و التمايز و االفقار ما يالت مستمرة 8112ما بعد 

تغيرت وبسرعة األوضاع االقتصادية و بالتالي المواقع االجتماعية، لجماعات عديدة نتيجة  8112عد ب

اطلق العراقيون على هذه الجماعات . لنهبها مؤسسات الدولة و المصارف عشية انهيار النظام الدكتاتوري

و هذه الجماعات  ".  م سراق المال العا" واصبحت هذه المفردة شائعة وتعني ببساطة ". الحواس "مفردة 

شملت  قطاعا واسعا من المجتمع العراقي، من السجناء العاديين الذين اطلق سراحهم قبيل االحتالل، 

وأعداد من الفقراء والمهمشين، وقسم من عصابات الجريمة الموجودة أصال في عهد الدكتاتورية، و حتى 

. لتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة العراقيةعصابات اخرى مدفوعة من  قوى سياسية داخلية أو خارجية 

ثم استخدمت المفردة لإلشارة الى مناطق سكنية عشوائية و بيوت صفيح في اطراف المدن يسكنها الفقراء، 

و بعد ذلك عممت هذه المفردة لتطلق على  جميع الفاسدين من موظفي الدولة صغارا وكبارا منذ االحتالل 

هم انتقلوا من مواقعهم الطبقية السابقة وانضموا بقوة الى رأس المال المالي حتى اللحظة الراهنة، و اغلب

 .والتجاري، وشكلوا مافيات تحت مظلة األحزاب المهيمنة تتحكم بمسارات السياسة االقتصادية في العراق

ام و اذا كان التهمي  في فترة النظ. انتا  فلاا اجتماعية مهمشةإن من ابري آثار السنوات السابقة، 

ناتج  8112الدكتاتوري السابق نتال للسياسات الخاطئة و الحروب العبثية التي خاضها ف ن تهمي  ما بعد 

عن مشروع االحتالل و الطريق الذي اختارته القوى السياسية  المهيمنة الذي انتج نسبا عالية من البطالة و 

ايد حجمها باستمرار وتتألف من كل إن الفئات المهمشة يتز. الفقر والفساد وما تركه من آثار مدمرة

فهي تشكل كتلة كبيرة داخل اللوحة االجتماعية بسبب التنامي . المبعدين عن العملية اإلنتاجية واالستهالكية

تضم هذه الكتلة جمهرة واسعة من السكان قسم منهم عاطل و اخر هم عمال . المستمر للفقر و البطالة

... ذين وطلبة متسربين من التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي موسميون وباعة مفرد ومتجولون والشحا

. رامل واأليتام الذين خلفتهم الحروب و االحتراب الطائفيعداد تتنامى باستمرار من األأالخ، إضافة الى 

ومجتمع التهمي  هو مجتمع ذو طابع شعبي، مجتمع يتميز بجذريته و تطرفه، عالم ظل الى حد ما يطوق 



تلك التي تمثل المكان المالئم إلنتال واعادة (. احزمة الفقر)ستمرار بأحياء التنك و احياء الحواسم المدن با

انتال فئات واسعة من المهمشين الجدد، المندفعين مع أي فرصة يعتبرونها انقاذا لهم من الوضع الذي هم 

و الراديكالية نتيجة النسداد  عنففيه، و وكرا لتفريخ االنحرافات االجتماعية بمختلف يافطاتها والغلو وال

 .االجتماعية –وال وأخيرا النظام المحاصصي وسياساته االقتصادية أفق امامهم والمسؤول عنه األ

- انتهى  -

 ************** 

 محاور الفعالية الفكرية المركزية السابعة

2/22/1029 

 االطار النظري املفاهيمي : احملور االول
 الطبقة  -

 الصراع الطبقي -

 لفئات ا -

 الشرائح -

 االطراف و اختالفها عن دول المركز/ الطبقية في دول المحيط -البنية االجتماعية  -

 الخطاب االيدلوجي و دوره في تزييف الصراع الطبقي -

 :دراسة ميدانية للتحوالت االجتماعية والبنية الطبقية: احملور  الثاني

 البرجوايية الطفيليةالبرجوايية الكومبرادورية، البرجوايية البيروقراطية،  -

 الطبقة العاملة -

 الفالحون  -

 الخ.....االطباء، المعلمون : االنتلجنسيا -

 الطلبة -

 المهمشون  -

 الجذور و الواقع و دورها في العراق: الدينية( ات)المؤسسة -

 الثقافي في المجتمع العراقي/القومي/التنوع االثني -

 االجتماعية " االمراض"ل الدولة والظواهر  و البىن الفرعية وبىن ما قب: احملور  الثالث
 البطالة -

 الجذور، الواقع : 8112العشيرة بعد  -

 الطالق/ الزوال خارل المحكمة .. االسرة و منظومتها القيمية -

 األرامل وااليتام ذووي االحتياجات الخاصة، كبار السن   -

 التسرب المدرسي   -

 الفساد  -

 االرهاب  -

 ، اعداد كبيرة من محترفي الشحاذة، الخ الحواسم ، العتاكه : ظواهر اخرى من قبيل -

 االثنية ودوره في انتال الظواهر أعاله /نظام المحاصصات الطائفية: أس البالء -

 التغيري و رهانات املستقبلآفاق : احملور  الرابع
 

 (لعف)جلنة العمل الفكري املركزية 
 1029/يزيران/02



 (00/00/3100قدة ببغداد يف املنع) الثامنةرقة عمل الفعالية الفكرية املركزية و
 :بعنوان

 
  المستقبل ورهانات الحاضر عوائق بين العراقية التجربة :الديمقراطية المدنية الدولة

 
: الدولة المدنية الديمقراطية) المركزية الثامنة تحت عنوان الفكرية إن اختيار موضوع الفعالية    

التي  ،تتطلبه تعقيدات المرحلة الراهنة( قبلالتجربة العراقية بين عوائق الحاضر ورهانات المست

وترسيخ  ،وطريقة التغيير عن طريق الحرب واالحتالل ،رسمت مالمحها التركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري

تمسكت به القوى المتنفذة إلدامة نفوذها  الذي ،االثنية في إدارة الدولة –نهج المحاصصة الطائفية 

للتدخالت  المذكور نهجالسمح  فقد. مصالح أغلبية الشعب العراقي واالقتصادي على حساب ،السياسي

في تعميق حددة ومن ثم تساهم  في إدارة الصراعات الداخلية، أن تلعب دورا مؤثرا اإلقليمية والدولية

 الى بدوره ذلك أدىو .مصالح اغلب العراقيين على حسابها مين مصالحألت االثني -االستقطاب الطائفي 

لى حساب الهوية الوطنية ع (الخ.. المناطقيةو ،العشائريةو ،الطائفية)ب الهويات الفرعية ترسيخ وتغلي

 وتدهور وتخريب ،تفشي الفساد المالي واإلداري فيكما ساهم هذا النهج  .وثقافة التنوير والحداثة الجامعة

اقتصادية تعتمد  الصناعة والزراعة من خالل تبني سياسة اقطاع قطاعات االنتال المادي وفي مقدمتها

إلبقاء االقتصاد العراقي اقتصادا  ،وصفات صندوق النقد والبنك الدولييناعتماد و"  ةالمنفلت"السوق الحرة 

واالستقطاب البطالة والتهمي   ارتفاع معدالت أدى إلى ، األمر الذيدي الجانباحأومتخلفا وريعيا 

 ،ح اجتماعية كبيرة إلى ما دون خط الفقروانحدار فئات وشرائ ،وتعمق التفاوت الطبقي ،االجتماعي

، قدرته اثبت نظام المحاصصة عدم خرىومن جهة أ. الطبيعيةوالثروات واستمرار هدر الطاقات البشرية 

ومن اجل لهذا . والبنى التحتية وتحقيق األمن في تحجيم اإلرهاب وتقليل الخسائر في األرواح والممتلكات

، باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت ويعيشها مجتمعنا ساة التي عاشهاإن ال يستمر مسلسل األيمات والمأ

تضمن الحرية  ،في دولة والعراقيات نيبلورة بديل قادر على تحقيق ما يتطلع إليه اغلب العراقيل مضى

الطائفية والمحاصصة   ،نظم االستبداد مع شعبنا كما تمثل قطيعة حقيقية وبنات لكافة أبناء، والعي  الكريم

 .والفساد االثنية –

وإعادة وضعها  صالح العملية السياسيةمنطقيا إل البدي" الديمقراطية الدولة المدنية"مشروع د إذن ي عد     

دولة مدنية "عار حزبنا أول القوى السياسية التي طرحت شأن  القول ونستطيع .على السكة الصحيحة

وبعد إن تبنت  ،(8148آيار  42-41)التاسع في مؤتمره وذلك " ة اجتماعيةعدال. .اتحاديةديمقراطية 

فرضته على جدول عمل  و "الدولة المدنية "شعار  8144التي انطلقت في أوائل  الحركة االحتجاجية

تسليط المزيد من الضوء على الدولة ومن هنا تأتي الحاجة الى  .الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية

 قعناابومن خالل البح  والنقام والمقاربات المرتبطة  دالة االجتماعيةالديمقراطية على قاعدة الع المدنية

 . "الديمقراطية الدولة المدنية"عن مفهوم  ،ولتكوين معرفة أكثر دقة ،الملموس

ليست ف ن الدولة  ،حسب المنهج الماركسيبو .أوال تح ي  مفهو  ال ولةونقطة االنطالق هنا هي     

جميع ل ا منهجيانقدقدم  ،يمكن القول إن التفسير الماركسي للدولةبل  ،عليه اأو متفق ،امعطى بديهي

 .والسياسي التصورات السابقة للدولة في الفكر الفلسفي

" المؤلهة"عت كل الحجب عن الدولة قد أماطت الماركسية، ألول مرة في تاريخ البشرية، اللثام ونزف

المجلل بالضباب إلى  "الحياد"الدولة من سماء  أنزلت الماركسيةكما . المقدسة، الموضوعة فوق الطبقات

حي  هي في الواقع، إلى معمعان الصراع الطبقي التي تمثل فيه قيادة أركان الفئة أو الطبقة أو التحالف 

أصل العا لة والملكية "وقد احتل وال يزال يحتل عمل أنجلس . الطبقي، السائدة في مرحلة تاريخية معينة

ويعتبر . هاما في الذخيرة المنهجية الماركسية، بين اإلعمال الكالسيكية األخرى مكانا" ال اصة وال ولة



 ،هذا العمل أفضل عينة في األدب الماركسي للتحليل العميق لمجمل نشاط اإلنسان اإلنتاجي واالجتماعي

الحكومي والعسكري واإليديولوجي والعائلي والشخصي قبل ظهور الدولة وبعد ظهورها، في مختلف 

شكال إلبداع الفرد واألدرس جميع هذه األنواع  (أنجلا)ومن المعلوم إن . حل التطور التاريخيمرا

( أنجلا)لكن . والمجتمع على الصعيد االجتماعي، وغيرها مما لم يذكر هنا، كوحدة ديالكتيكية ال تتجزأ

ي الدور الحاسم في نهاية عطي ألسلوب إنتال وتجديد إنتال الحياة المادية للمجتمع بالذات الدور المحدد، أأ

 .المطاف

ويتمثل . في العالقات االجتماعية المادية مصدر سلطة الدولة، مصدر الدول (ماركس)في حين اكتشف     

هذا المصدر في إشكالية المصالح المادية لمختلف الطبقات االجتماعية، والتي من بينها تسيطر إحدى 

التي هي أوال سيطرة الدولة، تعني أساسا هيمنة البناء  ، هذه السيطرةاألخرى الطبقات اقتصاديا على

وإذا كان األمر كذلك فان الدولة بالنتيجة، . الفوقي على السيطرة األكثر أساسية، أي السيطرة االقتصادية

نها أداة غير مباشرة بيد الطبقة المسيطرة اقتصاديا في إخالفا لما يبدو ظاهريا، هي ليست شيئا مستقال، بل 

وهذا التشخي  هو رد على التصور البرجوايي اإلصالحي للدولة المتجسد في عزلتها عن . مامجتمع 

" الحياد"تحديد مضمونها الطبقي ورفعها إلى سماء  عنشروطها المادية والتهرب بمختلف إشكال التحايل 

 .فوق الطبقاتأي 

ويلها إلى مركز عبادة وتقديس من المعروف أن الرهان المكثف على الدولة، والتمركز من حولها، وتح    

با أوال ثم في جميع أنحاء العالم فيما بعد، قد نشأ بسبب اآلمال واألوهام ومنذ القرن التاسع عشر، في أور

الذي نظر ( هيغل)فقد ساد االعتقاد، منذ . الكبيرة التي كانت تحيط بعمل هذه الدولة وقدراتها وإمكاناتها معا

ا التعبير األسمى عن وصول التاريخ إلى غاياته ومطابقة الوعي لذاته، حتى إلى الدولة القومية باعتباره

النظم الشمولية التي وجدت فيها األداة المثلى للتحرر من جميع اإلكراهات التاريخية والوصول 

ي هو أن هذه الدولة الت هنا واألمر المثير لالنتباه. بالمجتمعات إلى أعلى قمة في السيادة والتنمية والحرية

نظريته في التحرر اإلنساني على فرضية تالشيها الحتمي وإحالل إدارة األشياء محل إدارة ( ماركا) ىبن

، أي بمجتمع يقود شؤونه وينظمها بنفسه، سوف تصبح غاية في ذاتها في بعض النظم (السياسة)البشر 

الرئيسية، وسوف تجعل من البيرقراطية الجديدة وأداة سيطرتها " الطبقة"بقدر ما سوف تمثل إطار تنظيم 

 . كما لم يحصل في أي حقبة أخرى أشياءسياسة إدارة البشر بوصفهم 

 

 :  المبادئ التالية و روحات يتعين التأكيد على القضاياوبهدف الرد على هذه األط    

  لل ولة وظيفة سياسية شاملة تسعى م  خالها إلى تحقيق تراب  مستوياا الكل االجتماعو وذلك

 –للدولة " التقليدي"إذن يتعين عدم االكتفاء بالفهم . "األوضا  القا مة"إنتا  التنا ضاا و  بإعادة

مة للهيمنة"بل باعتبارها  –أداة قوة  ويعني ذلك تعريف الدولة انطالقا من دورها االجتماعي ". منظ 

حفاظ على وحدة الدولة، إذن، هي الهيئة المركزية التي يتعين عليها ال. والسياسي بالدرجة األولى

وتماسك التشكيل االجتماعي، والحفاظ على الشروط االجتماعية لإلنتال وبالتالي إعادة إنتال الشروط 

 ".عوائق"االجتماعية لإلنتال من دون 

  يعنو ذلك أن إعادة إنتا  هذه األوضا  وتلك التنا ضاا يسير فو اتجاه تحقيق مصالح اليبقة

 .داخل التشكيل االجتماعو المح د( مهيم أو اال تاف اليبقو ال)المسييرة 

  م  التنا ض الذي يعكا الصرا  اليبقو " لحظة"إن سلية ال ولة فو المجتمعاا اليبقية هو

ك ما  بين القوى . السياسو وأطراف  ونتا ج  الدولة، إذن، على عكس ما يرول له ليست محايدة وال ح 

. لنظر إلى سلطة الدولة بكونها وحدة متناقضةيجب ا ،وفي الواقع. المتصارعة، كما تبدو ظاهريا  

وهذه الوحدة ممكنة، إذ أن أجهزة الدولة تمتلك تماسكا  داخليا خاصا بها ومستقال  تجاه البنى 

هذه المالحظة ضرورية إذ أنها تتحاشى . االقتصادية وكذلك تجاه الطبقات أو فئات الطبقة المسيطرة

 .القوى المسيطرةبيد " أداة"أو " شيء"جعل الدولة مجرد 

 استقالها ع  اليبقاا  ال تعنواستقالية أجهزة ال ولة أن م  الضروري فو هذا المجال التذكير ب

فاستقالل أجهزة الدولة ال يكون إال في تبعيتها . المتصارعةد بل ع  الفلاا اليبقية المسييرة

لها ضبط تطور التناقضات معنى هذا أن استقاللها النسبي يتيح . المباشرة للطبقة المسيطرة ككل



الثانوية بين فئات الطبقة المسيطرة ومنعها من أن تنفجر بشكل يهدد عالقة السيطرة الطبقية نفسها 

إن (. أو االئتالف الطبقي)حين تعجز فئة أو طبقة عن فرض هيمنتها الطبقية داخل الطبقة المسيطرة 

المسيطر للطبقة السائدة، بتحقيق الهيمنة التدخل المباشر ألجهزة الدولة هو، إذن، إلنقاذ الوجود 

في مثل . الطبقية للفئة المهيمنة فيها، والتي تعجز، في ظروف تاريخية محددة، من فرض هيمنتها

للممارسة السياسية للطبقة المسيطرة، ويبري " الديمقراطي"هذه الظروف التاريخية يختفي الشكل 

فالعا ة بي  . فسه لهذه الممارسة السياسيةالشكل الدكتاتوري المباشر الذي يضمن المنطق ن

 . ةال يمقراطية وال كتاتورية هو إذن خاصة بالممارسة السياسية لليبقة المسيير

 وإلنجاي هذه . لل ولة وظيفة مركبةد أي أن لها أبعاداً أو مستوياا ا تصاديةد سياسيةد إي يولوجية

والتي يناط بها إنجاي أهداف ( ت والموظفينالمؤسسا)كبة يتعين انبثاق أجهزة الدولة الوظيفة المر

 :هذه الوظيفة الشاملة بمستوياتها المختلفة 

 :يتم التركيز على على المستوى اال تصادي -

 إعادة إنتال العالقات اإلنتاجية؛ . أ

 إعادة إنتال قوة العمل؛ . ب

 .إعادة إنتال تمايز الفرص بين الطبقات االجتماعية . ل

 

 :يتم التركيز على وجوالسياسو واإلي يول ي على المستوى -

 إدارة الصراع لصالح حائزي سلطة الدولة؛  . أ

 إعادة إنتال إيديولوجية حائزي السلطة واحتضانها؛ . ب

 .تزيف وعي المبعدين عن حياية السلطة . ل

 

 بناء من التمكن وعدم ؛الديمقراطي المكون ضعف بأن االستنتاج يمكن أعاله المالحظات الى استنادا
 وإن أيضا وقبلها ،9/1/8112 منذ العراق بها يمر التي السياسي ستعصاءاال وحاالت ،ةالديمقراطي

 النفطية الريوع على يقوم اقتصادا باعتباره االقتصاد وشكل الدولة طبيعة عن ناجم الظروف، اختلفت
 وبالتالي حقيقية مشاركه تفرض ال التي التوزيعية الطبيعة إلى فيها السياسية البنيه يحول مما اإلنتاج بدل

 نوعا توفر التي التقليدية" التحالفات" من بصيغة واستبداله المنظم السياسي النشاط عن االستغناء يمكن
 بين" الفوقية والتسويات التوافقات" تحقق التي الريعية التوزيع أنصبه بفعل الشكلي النسبي االستقرار من

تتوفر عليها البلدان الريعية والتي  فاإلمكانات الكبيرة التي .المعروفة تناقضاتها رغم المتنفذة القوى
كما تم بعد انتفاضات )ة الصراع االجتماعي، ونجاحها في حاالت عديدة توظفها بسرعة المتصاص حد  

، تعيد االعتبار (هائل في العديد من البلدان العربية وما قامت به بعض الدول النفطية من إنفاق 8144
وعلى إعادة إنتاج النظام القائم من دون أية عوائق أو " اراالستقر"ألطروحة الريع كأداة للحفاظ على 

 ". توترات"
 

 نقيض العراق، في المطلوبة اإلصالحات وال المنشود التغيير وال الديمقراطية تتحقق لن لذا    
 البالد وستبقى الجانب، وأحادي مشوها – ريعيا االقتصاد ظل طالما المحاصصي، النظام" إصالحات"

 بعودة البعض ويل وح قائمة االستبدادية – الريعية الدولة أسس بقيت طالما دائمة ستعصاءا حاالت تواجه
 ،"للسلطة الطامحين" و" الغوغاء" من" السياسية العملية" حماية ذريعة تحت -االستبدادي – الثاني شقها
 دون طهانشا تواصل التي االحتجاجية الحركة مقدمتها وفي المجتمع قطاعات بعض إرعاب بهدف وذلك
فقد أعطت  .المتحاصصين وصفة بحسب وليس حقيقي تغيير إجراء على والمصممة الراغبة وهي ،كلل

، وعبر كل التجارب االنتخابية واالستشارية، 9/1/8112التطورات السياسية التي عرفتها البالد منذ 
التي تحكمها " زناتالتوا"ديمقراطية ناقصة، مشوهة، مبتورة، ألن طبيعة وبنية السلطة في العراق و 

 : تجعل منها غير قابلة للتداول بالمعنى الديمقراطي الصحيح، فالديمقراطية
 تقوم أساسا على فكرة المواطنة وليس على أساس الهويات الفرعية وهو ما يسود اليوم؛  -



ة والصعود إلى االنتخابي آلياتهاوإنها ال تبنى بقيادة أناس غير ديمقراطيين ال يرون في الديمقراطية إال  -
، في حين أن الديمقراطية تقوم " !!أخذناها وما ننطيها: "المعروفة" القاعدة"السلطة واحتوائها عمال بـ 

 .السلطة وليس تأبيدها تداولعلى مبدأ راسخ هو 
 

 معركة املفاهيم واملضامني
نظام الدكتاتوري في تعددت قضايا الخالف بين القوى السياسية في العراق منذ سقوط المن جهة اخرى     

منها كيفية حكم البالد خالل المرحلة االنتقالية، و، حي  دب الخالف حول كثير من القضايا، 8112

، وحكمة األخذ بمبادئ دستورية أساسية، هذا إضافة إلى تعاظم جدل حول فكرة المرحلةهذه وأولويات 

وما . فما هي حقيقة الخالف حول هذه الفكرة؟، الديمقراطي -ناهيك عن طابعها المحدد  ذاتها الدولة المدنية

 .هو المقصود بالدولة المدنية؟

.  عندما سقط النظام الدكتاتوري، اندلع على ضفاف التغيير الذي حصل صراع فكري ومعركة مفاهيم    

لة من و نظرا للتركيبة السياسية و اإليديولوجية المتنوعة لمكونات العملية السياسية الجديدة تم استعمال جم

الدولة "، و مفهوم "الدولة اإلسالمية"و مفهوم " الدولة المدنية"المفاهيم والمقوالت ومن بينها مفهوم 

 ".العلمانية

، و ما هي ةبين المفاهيم الثالث أوجه االختالفتقتضي الضرورة المنهجية التوقف هنا والتساؤل عن 

 . لكل مفهوم العناصر المكونة

 

 الدينية بالدولة هنا المقصود ،لها ضرورة ال التي تفاصيلال في الدخول بدون ."ةال يني ال ولة" مفهو  .4

 في (دين أي) الدين تعتمد دولة كل هي( محدد دينل تخصي ال وليس العام بالمعنى) شديد وباختصار

 باسهااقت و تبنيها حالة في حتى و للدولة، تشريعية كمرجعية الدين خارل تقبل ال فهي: التشريعية مرجعيتها

 الضرورات عند و الثانية المرتبة في يأتي األخذ و االقتباس هذا ف ن الوضعية التشريعات و القوانين من

 العصور فقهاء اجتهادات مالئمة عدم أو التأسيسية الدينية القوانين و النصوص ضعف أو لغياب نظرا

 . الخ...  العلم و االقتصاد ميدان في خاصة و الحديثة األنظمة فرضتها التي المتطلبات مع الوسطى

 تميل" الدينية الدولة" ف ن الجماعية و الفردية الشخصية األحوال و الحقوق و الحريات ميدان في أما    

 كما الدينية، العقوبات و الديني اللباس و الدينية القوانين و الديني السلون فرض خالل من الناس تنميط إلى

 هذه يصاحب ما و" المؤمنين أمير" الفرد الحاكم قداسة أكانت سواء طةالسل قداسة على األنظمة هذه تركز

 من" القطعية" الدينية بالنصوص تبريرها في الدولتية األصوليات تجيد التي الطاعة فروض من القداسة

"  العقد و الحل أهل" الفقهاء مؤسسة: أحكامها و قراراتها و الدينية المؤسسة قداسة أو الدين، صحيح

 . الخ... أخرى بلدان في"  لإلفتاء العليا المجالس"  للفتوى مؤسسات ،"الماللي" مؤسسة

، او حزب محدد، يعني، بداهة، تجريد من رجال الدين واضح ان حصر حق التأويل بمجموعة صغيرة    

 . بذلك ضربا من الواحدية المتشحة بمسوح العصمة التأويل فيصير. كل ما عداهم من هذا الحق

، فاألفراد في المساواة: هو ن حقول مصدر السلطات، والحق في التشريع، ثمة إشكال ثال عدا عو    

لقانونية، بصرف النظر عن مجتمع الدولة الحديثة هم شخصيات مستقلة، لها حق المساواة السياسية وا

لجهة " ةاهل الذم"وهذا يتعارض مع مفهوم . الخ..و االجتماعيأو الوضع االقتصادي أو المذهب، أالدين، 

لجهة انقسام المسلمين مذهبيا، وانقسام المذهب " الفرقة الناجية"غير المسلمين، كما يتعارض مع مفهوم 

 .الواحد فرقا  

 :يلي ما" الدينية الدولة" معالم ابري ومن    

 الفتنة مصدر اعتبارها و الجماعية و الفردية الحريات و للحقوق معاداتها. 

 الكونية اإلنسان حقوق نظومةم مع جزئيا أو كليا تناقضها. 



 المعتقد لحرية تجريمها بل رفضها. 

 رفضها المساواة بين الجنسين . 

 الشخصية الناس حياة في التدخل و الحسبة مفهوم: الخاص الفضاء و العام الفضاء بين دمجها. 

 في و الوسطى العصور في اإلسالمية الدينية الدولتية المرجعيات كل اإلطار هذا في تستوي و

 .الوسطى العصور في المسيحية و الحدي  العصر

 المذاهب و األديان و العقائد تجاه الدولة حياد غياب. 

 

الذي وصف الحركات  محمود أمي  العال ويمكن االتفاق مع المفكر المصري المعروف الراحل     

ماهية الدين وماهية اإلسالمية بأنها تلك الحركات التي ال تقيم فصال موضوعيا بين ماهيتين مختلفتين، 

السياسة، وبالتالي فهو يتهمها باالستفادة من هذا الخلط المتعمد والمشترن بينها وبين أنظمة عديدة 

فكرته هذه  (العالم)ويعمق . استبدادية حكمت باسم الدين وقامت بفظائع ومجاير كبرى في حق شعوبها

أو معيارا للحكم والتقييم على  -الم هو الحل مثالكشعار اإلس -مطلق الدين عنوانا لسياسة  إتحادإن : "قائال

بين العقيدة الدينية والممارسة السياسية بشكل عام والممارسة السياسية الدينية  خلطسياسة معينة، إنما هو 

وهو محاولة إلخفاء حقيقة ما هو عملي نسبي وراء ما هو مقدس مطلق، وتغييب حقيقة ما . بشكل خاص

 . لإلنسان عن حقائق واقعه الموضوعي تغريبهو روحي وجداني، وهو  هو مادي مصلحي وراء ما

فالدول والسياسات، والممارسات والمصالح االجتماعية ومشروعات التنمية المختلفة، ال تنقسم إلى     

، إنما تنقسم إلى دول وسياسات "ال دينية" و "دينية"أو  "بوذية" و "يهودية" و "مسيحية" و "مسلمة"

رى تابعة وإلى سياسات رأسمالية وأخرى اشتراكية، إلى سياسات استعمارية وأخرى وطنية، متحررة وأخ

إلى  وأخرى عادلة وسلمية، إلى سياسات مستبدة وأخرى ديموقراطية، إلى سياسات استغاللية عدوانية،

متوافقة مع من التوجهات والمواقف الدينية ال متنوعةوداخل هذه السياسات المختلفة تقوم أنماط . غير ذلك

مطلق الدين معيارا للحكم والتقييم لهذه السياسات، هو  ادخاتولهذا ف ن . هذه السياسات أو المتعارضة معها

طمس لحقائق الصراعات والممارسات والمصالح المختلفة، وخلط بين المفاهيم والقيم والمواقف 

ن الناس، وتغذية للتعصب واالغتراب بي والمذهبي المتعارضة، فضال عن أنه تنمية لروح االنقسام الطائفي

." 

 ": العلمانية ال ولة" مفهو . 1

 الدينية المؤسسات و الدولة بين الس لط ترتيب إعادة إلى سعت التي التاريخية التجارب اختالف رغم    

 التجارب هذه اختالف ف ن بيةرواأل غير و األوروبية البلدان في دالمعتق حرية فيها بما الحريات لضمان

 : المضامين في اختالفا ليس و التأسيس شروط و التاريخي السياق في اختالف هو

 

 و التوافق منطق وفق الجزئية أو الكلية سلطتها عن الدينية المؤسسة فيها تنايلت التي فالدولة 

 ؛"مرنة علمانية" بـ نسميه ما عرفت ، لطالس   توييع إعادة

 وفق بالقوة إال سلطتها عن اإلقطاعية السلطة و ينيةالد المؤسسة فيها تتنايل لم التي الدول أما 

 عرفت الدول هذه ف ن حينذان التقدمية و الصاعدة البورجوايية الطبقة مع تناحري صراع

 بعض هنان أن كما. العمومي المجال في بالتدخل للدين بتاتا تسمح ال" صلبة علمانية"

 . الحداثي للبناء يعقوبية كعملية الدولة طرف من فوق من فرضت التي "العلمانيات"

  

 أو التركية أو اإلسبانية أو البريطانية التجربة عن التفاصيل في تختلف الفرنسية التجربة نجد هكذا و

سة المبادئ نفس على تقوم كلها لكنها الروسية، أو اليابانية أو المكسيكية أو الهندية  :وهي للعلمانية المؤس 

 



 .السياسية عن نالدي فصل و الدولة عن الدين فصل -

 أم أغلبية المعتقد أصحاب أكان سواء العالنية في ممارسته و إعالنه و المعتقد، حرية ضمان -

 .بالحقوق المتشبعة الثقافة أو القانون ذلك يجرم أن بدون المعتقد تغيير على القدرة و ،أقلية

 الحقوقية و طيةالديمقرا المعايير وفق حرية و مساواة من ذلك يعنيه بما الكاملة المواطنة -

 .كونيا عليها المتعارف

 .طقوسه و معتقداته احترام و المختلف اآلخر قبول على و التسامح على تقوم مجتمعية تربية -

 .الكونية الحقوقية للمرجعية إعماال تحفظ بدون الحقوق في الجنسين بين المساواة -

 .لألشخاص صالخا الفضاء/ والمجال المشترن، العام الفضاء/  المجال بين الفصل -

س علماني عمومي تعليم -  اإليديولوجي الشحن عن بعيدا علمية بمناهج القيم و األديان تاريخ يدرد

 . المجتمع و للفرد اإلبداعية القدرة يثبط و الطاعة، و الخضوع و االستسالم يكرس الذي

 

سيء "ة المعاصرة نعتا  غدت في الكتابة العربي" العلمانية"وكذلك " علمنة الدولة"إن مفاهيم من قبيل     

لقد اكتسب اللفظ حمولة . من معانٍّ هي أشد ما تكون بعدا  عنها "العلمانية"، بسبب ما أحاط بلفظ "السمعة

 .سلبية، بل ربما حمولة قدحية تحمل من اإلساءة أكثر ما تسعى إلى توضيح المعاني وإنارة الطريق

على ضرورة  مع التأكيد ،laïciteالالئيكية  بلفظ "العلمانية"ن االستعاضة ع إلى يميل لذا هنان من    

 داللتها في إدراكها تمد  بالعلمانية، وقد يحيطان اللذين الفهم وسوء الغموض ودفع الحرل رفع العمل على

 .إبطاله إلى والدعوة وال مهاجمته الدين مخاصمة موقع في تكون ال التي ةالحق

 

   :"الم نية ال ولة" مفهو . 0

 Civilوهى ترجمة للمصطلح اإلنجليزي  ،(نيالمواطن)، الدولة المدنية هي دولة كل أهالي البلد تاريخيا    

State  المشتق من كلمة مدينةCity ومنها كلمة المواطنة ،Citizenship التي تعطى ألصحابها حقوقا ،

ية الرومانية ويعود هذا المصطلح إلى يمن اإلمبراطور. في الوطن دون تفرقة أو تمييز عرقي أو ديني

فلما تتابعت ثورات . القديمة حين كانت عضوية مجالس الحكم والتشريع تقتصر على المواطنين دون العبيد

حتى ال يدخلوا المجالس، وهم  Civitasالعبيد طلبا للمساواة، منحهم اإلمبراطور اضطرارا حق المواطنة 

 .شأنهم شأن المواطنين الرومان( أهالي)عبيد وإنما مواطنون 

، وجاء "الحرية واإلخاء والمساواة"رفعت شعار ( 4929يوليو /تموي 41)ولما قامت الثورة الفرنسية     

 ،، كان الكاثوليكي فقطCiteأي من أهالي المدينة  Citoyeألن المواطن الفرنسي " اإلخاء"الن  على 

وهذا التطور في اشتقاق . اأي ليس للبروتستانتي الفرنسي أو اليهودي أي حقوق في الدولة التي يعي  فيه

المعاني يعنى أن الدولة المدنية هي دولة كل الناس المواطنين على أرضها بصرف النظر عن اختالفاتهم 

( اإلخاء)ومع الن  على رابطة األخوة . الدينية أو أصولهم العرقية، ويحكمها حاكم ال يخضع لسلطة دينية

الطابع المدني بحي  ال تستمد القوانين، التي تحكم العالقات في فرنسا تجلت الفكرة العلمانية، التي تؤكد 

والعلمانية بهذا المعنى ال تعنى إلغاء الدين أو إسقاطه من الحسبان، وإنما . بين المواطنين من شريعة دينية

 .تضعه في إطار العالقة بين اإلنسان وهللا

وربا بعد صراع مرير بين الطرفين، نتج وقد تكرس هذا المفهوم بعد انتصار العلمانية على الكنيسة في أ

عنه استقالل أجهزة الدولة من تدخالت الكنيسة وسلطتها، واقتصار دور الكنيسة على التوجيه الروحي 

 .والمعنوي ألتباعها؛ بعد ما كانت ممسكة بكل مفاصل الدولة في البالد االوربية

ر الدووهذا يعني إن      ل األوروبية صناعيا ، وما رافق ذلك من إعالء مفهوم الدولة المدنية ارتبط بتطود

هة  لشأن الفرد ودوره، على عكس دولة القرون الوسطى التي كانت فيها إرادة الملك هي اإلرادة الموج 

فتبلورت . للدولة، مع التمجيد المتزايد لقوة الحاكم وسلطته، وحي  ال سلطة إنسانية فوق سلطة حاكم الدولة

ديولوجيا النظام الملكي الدينية، وراحت تؤكد أند الملون يستمدون سلطتهم مباشرة في القرن السابع عشر إي

  !من هللا، ال من الشعب، وأندهم مسؤولون فقط أمام هللا



، تأسدس وعي جديد للفرد وللدولة، وعي يؤكد محورية يةوروباألدول للوفي سياق التطور الرأسمالي     

مثيلي للمواطنين أن يشعروا بأند لهم نصيبا  ومسؤولية شخصية في وقد أتاح النظام الت. الفرد المواطن

ست الدولة و هكذا تأس. هو مصدر السلطات( من الناحية القانونية وليس الفعلية)الدولة، وبات الشعب 

قراطية العلمانية التي تستند إلى مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين، دون تمييز الحديثة، الدولة الديم

 .ى أساس الدين أو الجنس أو القوميةعل

للتعبير عن الدولة العصرية والحديثة القادرة على " الدولة المدنية"ومع مرور الزمن تحول مفهوم     

استيعاب المتغيرات المتسارعة في مختلف مجاالت الحياة، كما أن مؤسسة الدولة في الغرب، بغض النظر 

آلياتها وأجهزتها، أم في طريقة إدارتها وتنظيمها، أم في وظائفها عن طبيعتها، قد تطورت كثيرا  سواء في 

 .ومهامها

 ألنه العلمانية الدولة عن كبديل المدنية الدولة مفهوم اإلسالميون الكتاب يستعمل خرى،أ جهة ومن    

 العلمانية مصطلح أن و خصوصا اإلسالمية -العربية العامة الذهنية في مقبول لفظي تخفيف على يحتوي

 األسود الذهب فقهاء و النفطية الطفرة أنظمة طرف من عدائي إيديولوجي و مالي الستثمار تعرض

 على جعلها إمكانية أمام سد لوضع استباقية كضربة تقريبا الزمن من قرن طيلة( خاتهامستنس و الوهابية)

 حتى تجريمه و تحريمه و المفهوم لمسخ الكتابات بعض وظفت كذلكو الشعبية، النضاالت أعمال جدول

 أذهان على السيطرة خالل من ثرواتهاو البالد على السيطرة تتأبد خاللها من و "الدينية الدولة" تسود

 على السيطرة لهذه الناس يطمئن حتى و ، خصوصياتهم في اآليديولوجي التحكم و وضمائرهم الناس

 ..."!.هللا طاعة من األمر أولي طاعة"  بالقول عمال الدين من أنها أساس

 

 املدنية الدولة يف الدين مكانة
 التشريع، ومصادر االعتقاد، حرية من الموقف هي المدنية، الدولة في الدين لمكانة جوانب عدة هنان   

 ريفكتال حريات حدود وأخيرا الحزبية، االنقسامات وخصوصا السياسية بالحياة الدينية المؤسسات وعالقة

 . والتعبير

 ديانات كانت سواء عقيدتهم كانت أيا ،المواطنين لكل االعتقاد حرية تحترم دولة أوال هي المدنية الدولة -

 .المتدينين غير أو المتدينين من المختلفة العقائد أصحاب كان وسواء سماوية، غير أو سماوية

 .جاتهملحا وفقا البشر يصنعها قوانين أنها بمعنى ،وضعية قوانين تحكمها دولة ثانيا هي المدنية الدولة -

 ورفع الرأي في التعددية احترام هو فيها السياسي والمجتمع الدولة لمدنية األساسية المعايير أحد وأخيرا، -

 .الحزبي التنافس أو العلمي البح  كانت سواء المجاالت كل في والتعبير الفكر ةحري نع القيود

***************** 

 

 الفعالية الفكرية املركزية الثامنةحماور 
 

 املفاهيمي/االطار النظري :حملور األولا -

 :المصيلح والحاجة الى التمييز بي  مفاهي جوهر  

 ".ال ينيةال ولة " -

 . "ال ولة العلمانية" -

 ."ال ولة الم نية" -



 

 الدولة املدنية يف الدستور العراقي: احملور الثاني
 يول ال ستور العرا و السجاالاطبيعة  -

 ة ال يمقراطية مرتكزاا ال ولة الم ني. الرهاناا -

 :االطراف التالية يف ذلك بناء الدولة املدنية ودور كل من: الثالثاحملور 
و تح ي  الش صياا الوطنية فو الم نية دال يمقراطية دالقوى السياسية اليساريةاأليزا  و -

 .المشتركاا وتويي  الجهود

 .أةيرهافو تبنو ال يا  الم نو وت الن ب ال قافية واألدبية واألكاديميةدور  -

 .مؤسساا المجتمع الم نو -

 .والحراك االجتماعو عموما االيتجاجيةالحركة  -

 .الشبا  واليلبة -

 .ومستقباتأةيرها ياضرا  المرأة وإمكانية -

  معوقات بناء الدولة املدنية: الرابعاحملور 
 (.ال ولو  داإل ليمو دال اخلو)على المستوى السياسو  -

 .على المستوى اال تصادي -

 .ال قافو / ى االجتماعو على المستو -

 .على المستوى اإلعامو -

 

 التغيري و رهانات املستقبلآفاق   -: اخلامساحملور 
 .مشرو  خيالو أ  ضرورة ممكنة التحقيق :ال ولة الم نية - 

 : رؤية الحز  الشيوعو العرا و لل ولة الم نية فو ضول شعار المؤتمر الوطنو العاشر -

 (يمقراطية اتحادية وع الة اجتماعيةدولة م نية د... التغيير )

 

  -انتهى-                                           
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ــ التحالف    ات ــــــ

ــ االطار النظ ــ الممارسري و ـــــ ــ العملي  ةـــــ    ةـــ

 

تغيرا أو  اجتماعية،  ثورة  جذريا،  التغير  هذا  كان  سواء  العالم،  تغيير  مركزية  من  الماركسية   تنطلق 

هذين،  التغيير  بين شكلي  الجدلي  والتفاعل  الترابط  تدرك عمق  وهي  قطاعيا.  او  تغيرا جزئيا    اصالحيا، 

النضال من اجل االصالحات   الكادحين  حيث يشكل  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والخدمية لصالح 

صرا دون  اصالح  فال  به،  ومقادا  بواسطته،  وموجهاً  الثوري،  النضال  من  مهما  نضال  عقسما  دون   ،

 جماهيري حقيقي و جدي.  

رسم  في  الزاوية  حجر  الملموسة،  التاريخية  المرحلة  طبيعة  وتدقيق  تشخيص  يبقى  اخرى،  جهة  من 

ا له،  سياسات  منهجا مرشدا  الماركسية  من  يتخذ  ومداه  ي حزب  التغيير  لطبيعة  المقرر  المفتاح  و فهي 

التي اته وشعاراته في تلك المرحلــة، و التكتيكات  م، وهي المحدد الرئيسي الستراتيجية الحزب ومهلياتهآ

لتحقيقها.   التاريخيعتمدها  االجتماعية  االقتصادية  التشكيلة  طبيعة  معرفة  خالل  تفاصيل  فمن  بمجمل  ية، 

وتحديد   لوحتها و  الطبقية/االجتماعية،  االساسي،  وتناقضها  السائد  انتاجها  التاريخياشكاالنمط    ة الفعلي   ةل 

قواها    و  للمرحلة  الناظمة  التناقضات الرئيسية والثانويةديولوجيا، نستطيع تحديد  آيواسيا  يتمظهر االخير س ل

ترالمحركة بعد  و  بالذات  النقطة  هذه  وعند  القوى  .   موازين  ومعرفة  بشكل صحيح  التناقضات  هذه  تيب 

الوه تستبعد  بصورة  وتحليلها  بدقة،  الملموسة  التاريخية  الفترة  في  فعال  السائدة  سيتم    مالطبقية  االنساني، 

تحديد: طبيعة التغيير واهداف المرحلة وشعاراتها، االستراتيجية و التكتيك المعتمدة لتحقيقها. كما ان هذا  

تلك الخصوم    سيشخص  تمثل  التي  تلك  عن  الرئيسيين  الخصوم  تمثل  التي  االجتماعية  والقوى  الطبقات 

وقت سيتم تشخيص الطبقات والقوى االجتماعية لالثانويين، هؤالء اللذين يمكن تحيدهم مؤقتا. وفي نفس ا

ونوعية هذا التي يتم التنسيق و التعاون معها من اجل تحقيق اهدافه، وفي نفس الوقت سيتم تحديد طبيعة  

مصطلح   التعاون  و  التنسيق  هذا  على  نطلق  الماركسية  و  الشيوعية  الحركة  تراث  في  وشكله.  التنسيق 

 .  التحالف

شعاراته  عي ما مع قوى اخرى من اجل تحقيق اهدافه وتجسيد  ها حزب شيو د التي يعق  التحالفاتإن  

القوة المحركة للتاريخ والتي  . فهاو رغبات قادت  نتيجة لنزعات عوامل موضوعية ملموسة وليست    تمليها

هي التغيير  احداث  مسؤولية  عليها  وهي    باألساس  يقع  سياسية  ال والطبقة    .الطبقات  صراعقوة    العاملة 

الثورة ام بعدها اال اذا تمكنت من جعل اغلبية الشعب وجماهيره    ق اي نصر لها سواء قبليق تح  تستطيع

جانبها الى  وظيفتهاتعود  كطبقة    فأصولها  .الكادحة  الشعب  وفئات  طبقات  جميع  النهاية  الى  تتمثل   في 



 

 

العظمى،  بتحرير الناس.    االغلبية  كل  خصوم  هم  وخصومها  ااذن  فمستغليها  للطبقة  غنى  عن  ماعلال  لة 

 االشتراكية.   نضالها في سبيل  من اجل الديمقراطية او سعيهاسواء في  التحالفات

وعام،و  أولي  تصنيف  اجل  ال  من  نسمي  ان  اجتماعية  يمكن  وفئات  طبقات  بين  القائمة  الدائمة  تحالفات 

بـ النهائية  االهداف  تحقيق  اجل  من  وتسعى  متقاربة،  لكنها  االجتماعية)  مختلفة  أو ضعال   التحالفات  وية 

ا(يجيةاالسترات  المصالح  اساس  يقوم على  التحالف  وهذا  للمتحالفين.  الطبقية  و  التحالفات  الجتماعية  وهذه   .

ومنها تحالف الطبقة العاملة والفالحين. ومع تطور الرأسمالية   ،ما مع طبيعة الطبقة العاملةتكون اكثر انسجا 

الرأسمالية المتقدمة التي اختفت الملكية الزراعية   نادبرزت فئات وشرائح اجتماعية جديدة خصوصا في البل

الع  التحالفات  انواع جديدة من  قبيل تحالف شغالتقليدية وبالتالي ظهرت  الفكر.ضوية من  اليد و  وتسعى    يلة 

مصالح  يخدم  بما  وتطويرها  التحالفات  من  النوع  هذا  وإدامة  وتعزيز  تقوية  الى  دائما  الشيوعية  االحزاب 

والكاد البعيد  نيح لشغيلة  المدى  ان    .على  يمكن  التحالفوايضا  قوى   نسمي  أو  سياسية  احزاب  بين  القائم 

لفترات االهد  او  وطنية  طبيعة  بحسب  مختلفة  ما  لمدد  غالبا  والتي  معا،  لتحقيقها  تسعى  التي  المشتركة  اف 

الى   الوصول  مثل  البلد،  مستوى  على  بـتكون  السياسي)  السلطة  الت(التحالف  تلك  بينما  لمسماة  ا  تلفااح. 

مؤقتة ) او  تكتيكية  بين  ف(  تحالفات  قائمة  تحالفات  وشرائح   ،نقاباتأو    ،احزابهي  فئات  او  طبقات  او 

للتعام تنشأ  راجتماعية،  وقائع  مع  تال  لحظة  في  ملموسة،  وأهداف  مهام  ولتنفيذ  وآنية،  محددة،  اهنة  ريخية 

تكون ذات مدى زمني قصير. مثل   ما  او  االنتخاباتوهي غالبا  النواب   عيتشر،  قانون محدد داخل مجلس 

د يكون  و عموما تبقى الحدود الفاصلة بين هذه التصنيفات ألنواع التحالفات نسبية ومرنة. فمثال قوغيرها.  

التحالف العضوي القائم بين طبقات متجانسة تحالفا سياسيا بين احزاب. وايضا قد ينتقل تحالف تكتيكي الى 

بال أو  مدا  اطول  سياسي  من و  .عكستحالف  االشكال  هذه  كل  ان  هي  ثابتة  واحد  حقيقة  هناك  تبقى  لكن 

 اقض.التحالفات تمثل طرفا من اطراف تناقض، وتشتمل ايضا في داخلها على تن

يتبنون   الشيوعيون  تغييرويساندون    ،ثورية  كل حركةسيبقى  النظام   مهما كانت سعته  كل  يكافح ضد 

ال الطبقة العاملة وسائر الشغيلة في سبيل توحيد نض ل  اضان ن   االجتماعي والسياسي القائم. وهم يدركون

يعني نهاية المطاف بالنسبة  جماهير الشعب لتحقيق اهداف وطنية و ديمقراطية واصالحية في مرحلة ما ال  

سبيل نجاحها و من اجل انجاز اهدافها  وتفانيهم في    هاونضالهم من اجل  ات لهم. فهم رغم ايمانهم بالتحالف

مط يكفون    ،بهالاوتحقيق  ال  ببناء    عنفانهم  يتعلق  ما  السيما  و  النهائية  واهدافهم  ألفكارهم  الدعاية 

وعلى استقالله السياسي والفكري   همحزبلى الهوية الطبقية لهم يحافظون عاالشتراكية. وهم في كل تحالفات

ومة، التسوية مسالابها/    بمصطلحات يسهل الخلط بينها و التالعب  بمفاهيم بلفالتحالفات ترتبط  والتنظيمي.   

التنازل ... الخ. و كلها تعرض مفهوم اال  المتحان صعب. والن التحالفات    ديولوجيياآلنتماء الحزبي و  و 

على تناقضات قابلة لالتساع ومن ثم لالنفجار، سيبقى صمودها يرتكز على قدرة مكوناتها على خلق تشتمل  

ادارة تلك التناقضات داخل التحالف بحيث ال   فيةي كوعلى    توازن بين االهداف الحزبية واالهداف المشتركة

 تتحول الى تناقضات عدائية.

، بمختلف واالحزاب   ممارسة السياسية لكل القوىإن التحالفات تمثل إحدى مظاهر الوعلى الرغم من   

  على   وعيةيشاتجاهاتها ومنطلقاتها الفكرية، إال أنها حظيت بمكانة متقدمة في الممارسة السياسية للحركة ال

الخصوص. يمكن   وجه  رأي    ان  بل  الى  الذينبعض  نميل  السياسية    يؤكدون  المؤرخين  الممارسة  أن 

أكسبت   التي  هي  الشيوعية  ثباته  للحركة  التحالف  وجه   واستقراره  مصطلح  على  السياسي  الخطاب  في 

  نحو   الطريق  على،  ةد بالنضال من أجل كسب مواقع جدي   ت رتبطا  ات عند الشيوعيينالتحالفمسالة  ف  العموم.

 .االجتماعيةامل وتحقيق الثورة شالتغيير ال



 

 

ا النظم  انتشار  مع  بوضوح  تبرز  للشيوعيين  بالنسبة  التحالفات  أهمية  ونيل  ان  عالميا،  لديمقراطية 

المختلفة   السياسية  االحزاب  وانتشار  وظهور  العام(،  االقتراع  )حق  االنتخابي  لـلحق  الكادحة  الطبقات 

عي ولبنيته الطبقية/االجتماعية، والتي يمثل الحزب الشيوعي جزءا منها، و  وضوملاقع اولكإفراز حقيقي ل

حول هذه النقطة او تلك. و من سخرية التاريخ ان من   بالتالي هو قد يتناقض مع بعضها ويلتقي مع اخرى

اك الشرعية  األساليب  يسمى  بما  نجاحات  يحرزون  المخربين،  و  المتمردين  تسميات  عليهم  مما    ر ثيطلق 

احزاب    نوااك أما  الشرعية.  غير  باألساليب  من    النظام،سينالون  فشيئا  شيئا  تهلك  فإنها  السائدة  الطبقات 

النظر عن محاوالتها المختلفة لتأخير هذا الهالك. ان الشيوعيين    بنفسها بغض ته  الوضع الشرعي الذي خلق

مباشرة   اال رقابة  ما هو  فالبرلمان  ابدا،  انفسهم  يخدعون  بواسطة حق   مهيمنةلاقات  طبللال  تحكم  التي  و 

الطبقي الصراع  منابر  منبرا من  يعتبرونه  فهم  لذا  العام،  له   االقتراع  تسكينا  يتص  -  وليس  البعض كما    -ور 

المن هذا  على  الصراع  خوض  في  يترددون  ال  فهم  الطبقةولذلك  مصالح  عن  مدافعين  ايضا  العاملة    بر 

  بالمعنى المطلق،   فال مجال للحديث عن سلطة البرلمان  .سماليرأالحين عموما وفاضحين االستغالل  والكاد 

رح القوانين التي تؤبد سيطرتهم  الحاكمة وممثلوها في البرلمان حيث وظيفتهم طللطبقات    بلفال سلطة له  

والدولة البرلمانية".  "الشرعية  عبر  اال  الطبقية  هي  ما  جمهوريا،  ام  ملكيا  النظام  كان  سواء  دولة،  اي   ،

بل عن    ،خالصةدامت هناك طبقات فال مجال للحديث عن ديمقراطية    خرى. فماأل  ةقاد طب طهاضجهاز  

ذي يخدم الطبقات الحاكمة بنشره وهم "االرادة العامة"،  لكن حق االقتراع العام الديمقراطية طبقية فقط.  

المضطه    قابلفإنه   الطبقات  جانب  من  يوجه ضدها  ألن  متناقضة  بصورة  تجد  ايضا  التي  امكان يفدة    ة يه 

وبالتالي تم تحويله من وسيلة للخداع الى اداة للتحرر.   .، بالوسائل الشرعية، شرعية النظامللتعبيرللنشاط و

الدو هذا  من  ومن  واحدة  تنبع  الديمقراطية،  لتناقضات  و  العام(،  )االقتراع  االنتخابي  للحق  المزدوج  ر 

ال من أجل اقامة و/أو ترسيخ  النض  يهطه دة وضمالمهمات الرئيسية أمام االحزاب الشيوعية والطبقات ال

 النظم الديمقراطية البرجوازية خصوصا ضد الحكم المطلق. 

الشيوعيين ليسوا اسرى لتفكير مبتسر، أو لرؤية تلخص مجمل الصراع   ومن المهم التأكيد هنا على ان

ان هذه    ر".شللـ "ا  خرآ السياسي وحصره بصراع بين يسار و يمين ال يلتقيان، بين معسكر لـ "الخير" و

النظرة التبسيطية تعكس خموال فكريا وعجزا نظريا في الخوض في تعقيدات الواقع السياسي و االجتماعي  

وبتناقضاته   والمتحركة.  موضوع  المختلفة  في  الترف    التحالفاتالنقاش  ابواب  من  بابا  يكون  ولن  لم 

وأهميتها المبدئية والسياسة هذه تضع  .  اين دائميرالشيوعيين والثو   الفكري، وانما مهمة أساسية ملحة تواجه

ايضاحها   مهمة  أمام  الثوريين  واسترات  وتوسيع،ابعادها  وتعميق    ،واغنائهاجميع  انها  ثقافتها  كما  يجياتها. 

الضارة  التحريفات  و  للتشويهات  التصدي  و  حولها  الخاطئة  والمفاهيم  األفكار  بمواجهة  تلزمهم 

العمل التكتيكي وعقد االتفاقات المختلفة من أجل    الذين يحتقرون اها أولئك  بخصوصها، والتي غالبا ما يتبن

ا للعمل  معادية  نزعة  مع  االنتقالية،  المراحل  مهمات  البرلمان.  تحقيق  داخل  للنضال  و  والعلني  لشرعي 

فهؤالء غالبا ما يكتفون بتحين الفرص وانتظار اللحظات الكبرى بفارغ الصبر، مكررين دون ملل نفس  

الشعارات    لمالج ذات  اطالق  عن  ينقطعون  ال  هم  و  الموضوعية،  الظروف  مراعاة  دون  "الثورية" 

قيقتها اما تنفيسا لمشاعر الغضب والسخط أو ابتهاالت "الثورية" الخالية من مضمونها و التي تكون في ح 

 تضرع وخشوع امام نصوص ومقتطفات اصبحت عندهم مقدسة. 

و    دراسة وتدقيق مختلف عالقات التنسيق ضرورة  شيوعيين  ال  ىعل تقع  في ضوء المالحظات السابقة،  

ف العملية الديمقراطية  وذلك ضمن شروط وظرو   سياسيا  ادارتها  ات آلي  ، والتعاون بين االحزاب السياسية

لبلدان في انفسها، واالستفادة من التجارب المتنوعة. فتشكيل التحالفات و االئتالفات السياسية بين االحزاب  



 

 

 هناك  بل ان بعض االحزاب   ، السياسيالمشهد    مظاهر  عد مظهرا مهما من، ية راطيات الراسخقمذات الدي

تمر بمرحلة   في البلدان التي ما زالت   نجد   سياسيا. بينماقد حولتها الى شكل من اشكال الفن وإن كان فناً  

حيث  الديمقراطي  ال  االنتقال  من  من عهود  عانت  لكونها  هشة  فيها  الديمقراطية  او  حالعملية  الشمولي  كم 

 ناجما عن و ربما كان هذا    مستقرةتشكيل تحالفات    وفشل فيمعاناة مستمرة    هناك  ،الصراعات الداخلية

 . طبعا ، دون اهمال الظروف و المالبسات االخرىمقراطيةضعف االصالحات الدي

آلي   التي   المعاصرةفي االدبيات السياسية  و ب   ات تتحدث عن االحزاب وعن  نجد ان    هاينالتعاون في ما 

)االئتالف  مصطل )Coalitionح  التحالف  مصطلح  بينما  السائد.  هو   )Allianceقليال يستخدم  وفي  (   .

مجال في  يستخدم  االحيان  )   بعض  االنتخابية  التحالفات  عن  وحتى  (Election allianceالتعبير  هذا . 

االنت  ايضا قبل  ما  االئتالفات  بـمصطلح  عنه  االستعاضة  يتم  ما  غالبا   pre-election)ية  خاب يتم 

coalition) .ائتالف  وهناك من يرى ان( كلمةCoalition  قد تدل على: شراكة غير المتساويين، بما ان )

ي القوى واالمكانيات بين المؤتلفين قد تحدد من يقود او على االقل تشير الى من يلعب الدور االختالفات ف

ثير. وعموما فإن ائتالف الشركاء يحدث بصورة  التأحاب  ومن هم اص  الدائرة الداخليةالرئيسي، من هم في  

وهذا قريب جدا غير دائميه.    انها إندماجات وظروف مؤقتة، كما  غير مخططة كرد فعل على حالة خطر  

الـ   في  يرد  اللغة    )القاموسمما  في  الكلمات  ألصول  (الشامل  التحالف    االنكليزية  ان  الى  يشير  الذي 

(Alliance يختلف عن اال )ئتالف (Coalition  ) االول هو ربط او توثيق غير محدد بينما  االخير   حيث

 Ethologyم االجتماع و حتى علم السلوك )الدراسات ومنها عل  االدبيات واتحاد مؤقت.  و عموما في كل  

 فإن جوهر المصطلحين واحد: التعاون ، الشراكة من اجل هدف واحد والفرق هو كم يطول كل منهما.   (

فلتاوبا ملي  والشخصيات  إن  والقوى  األحزاب  بين  العالقة  مجال  في  ُمحبذاً  ليس  التحالف  صطلح 

المعنىحاليا  السياسية بسبب  االغلب  وعلى  اوال  متضمنا    ،  مازال  انه  يبدو  الذي  حليف الكالسيكي   فيه: 

(Ally  في مجال الحرب ، ومن جهة ثانية ألن معناه السياسي يمكن ان يتم التعبير عنه بم )سي  صطلح سيا

.  والقاسم المشترك األساسي بين الجبهة )التحالف( واالئتالف هو اتفاق حزبين أو  Frontو الجبهة  آخر ه

ترك على أساس برنامج يتم التوصل إليه عبر التفاوض، ويتضمن ما يمكن االتفاق  أكثر على العمل المش

ة ومدى  هو طبيعاساسيا بينهما    تبر فرقاكن ان يعما يم   أن.  المكونة له  عليه ويقبله الطرفان أو األطراف

ينطوي  . فالجبهة/التحالف تقوم عادة على التزامات متبادلة أقوى وأعمق مما  عمق العالقة بين أعضائهما 

عليه االئتالف. ولذلك قد يرتبط تشكيل الجبهات من حيث القاعدة التي ترد عليها استثناءات قليلة، بوجود 

أو   فكرى  م  ديولوجيآيتقارب  المجال مك  بينرجعي  أو  هذا  في  االستثناء  يعد  ان  يمكن  وربما  وناتها.  

البا ما تكون الجبهة )التحالف( الجبهات الوطنية الواسعة في مرحلة النضال الوطني ضد االستعمار. وغ

النظر   بغض  قائما  سياسيا  المساهمةاتحادا  بين   عن  ممكن  فهو  االئتالف  أما  ام ال.  االنتخابية  العملية  في 

ت فكرية مختلفة، ولكن بشرط أن يكون بينها قدر معقول من التفاهم السياسي  ات مرجعيااب وقوى ذ أحز

التنازل عنه. ويمكن أن يحدث    نأي ال يتضمن ما ال يمك  كلها،الذى يتيح وضع برنامج حد أدنى تلتزم به  

ال يُطلق عليها في هذه  لتشكيل حكومة  أغلبية برلمانية  تريد تحقيق  بين أحزاب  ائتالفيحالة حكوم ذلك  ة.  ة 

بط ذلك يرت   دون أنكما يمكن أن يحدث بين أحزاب وقوى تسعى إلى دعم مركزها في الساحة السياسية  

                     .ل حكومةبالسعي إلى تشكي

فإن كل من االحزاب الحاكمة و تلك في   النشأةالديمقراطيات الراسخة و تلك حديثة    كل منوعموما في  

من    ة ثيرة منها: زيادة التنافسية االنتخابيات و التحالفات وألغراض كيل االئتالفسعى الى تشك المعارضة ت

، زيادة حات، تمرير القوانين والتشريعات فع نحو بعض االصال، الد خالل زيادة نسبة التصويت االجمالية



 

 

السياسات ال في عملية صياغة  اتأثير  المصادر  استخدام  فاعلية،  اكثر  بصورة  للوصول  أ  ،لمحدودة  الى و 

كما ان لالئتالفات و    حول برنامج حكومي او لتحقيق لألهداف االجتماعية او االقتصادية ..... الخ.    اتفاق

وسع في امكانيتها  زيادة في تأثير االحزاب الداخلة في االئتالف و تسياسية الكثير من المزايا:  التحالفات ال

اهدافها موالتحقيق  و  لقواها  جمعها  طريق  عن  بعض،  مع  وردها  البعض.  نبالتا  ها  في  زيادة  سبة  لي 

ة المطلوبة لتحقيق  لنسبا، او ضمان  الفرصة لتشكيل الكابينة الحكوميةزيادة    التصويت االجمالية لالئتالف،

تغلب على نقاط ضعفه و ان يعمل ايضا على سيتمكن من ال  في االئتالفكما ان كل حزب    تغيير تشريعي.

نقاط ضعف شرك من  ان  ائه.التخفيف  تعزيز  اعضاءه  كما  بالتالي  و  البعض  بعضهم  من  التعلم  يمكنهم  ا 

وهي الخاصة.  تنظيماتهم  للتغلب    فرصا  تعد   وتقوية  ومتنوعة  اكثيرة  بمختلف على  المعيقة   النقسامات 

مع التدقيق ولكن حتى مع النوايا الحسنة و . اشكالها )االثنية، الدينية، الجغرافية /المناطقية او الطبقية...الخ(

ه  العميق فإن  انشاءها  لتلك في  االئتالفات  و  التحالفات  في  المتأصلة  التحديات  من  قليل  غير  عدد  ناك 

فيها   المشاركة  تطويراألحزاب  اال  ات ليواآلالميكانزمات    منها:  لعمل  التحالف الناظمة  ومكونات  حزاب 

متميزة  واالئتالف هوية  على  الحفاظ  وكيفية  اهداف،  تحقيق  كيفية  دون  التح  داخل  المعني  للحزب ،  الف 

بشروط مع   فلالتحا  االخالل  التحالف  او  االئتالف  من  يخرج حزب  فبينما  اخرى  من جهة  التزاماته.  و 

من نفس التحالف قد يخرج و    –صغير في الغالب    –  خرآفي عدد االصوات او في الدعم فإن حزبا  زيادة  

 او فقدت كليا.  خرينآيها مع فتم االشتراك  السابقة قد يجد ان قسما غير قليل من مؤيديه أو اصواته 

ها. فمنها التحالف  وللتحالفات او االئتالفات السياسية انواع مختلفة بحسب المهمة التي تسعى الى تحقيق

الذي يتضمن    االنتخابي  قائمة  قد  تقديم  او  المشتركين  المرشحين  من  عدد  او  مرشح  خلف  معا  الوقوف 

  فس في ما بينهما في مناطق محددة.ناالتفاق على عدم التاائمة واحدة، و كذلك  انتخابية مشتركة أو دعم ق

الحك التحالفات ما بعد االنتخابية مثل تشكيل  ايضا  أو  وهناك  او حكومات وحدة وطنية،  ومات االئتالفية، 

يعية  هداف تشرتسعى الى تحقيق اتشكيل كتلة معارضة كبيرة أو التحالفات و االئتالفات التشريعية التي  

   .مانلركة في البرمشت

 

 

 -: التاسعةحماور الفعالية الفكرية املركزية 

  االسس النظرية للتحالفاتالمحور االول /  •

 حالفات: ماركس لينين و غرامش ديمتروف وغيرهم الماركسية والت  -

 التغير... ترابط جدلي بين الثورة واالصالح   -

 التحالفات بين التكتيك و االستراتيجية  -

 كسية وحق االقتراع العام مارال الديمقراطية،ة و الماركسي -

 االجتماعية و التحالفات الممكنة   التناقضات  –الدولة الريعية  -

 

 دارتها : طبيعتها و انواعها وإ تحالفات واالئتالفات السياسيةالالمحور الثاني /  •

 . صراع المفاهيم االئتالف.الجبهة والتحالف و  -

 هاواشكالية: مزاياها وتحدياتها التحالفات واالئتالفات السياس  -



 

 

 نقد  -فن ادارة التحالفات .... ومبدا: تضامن  -

   الوثائق االخرىالنظام الداخلي و برنامج التحالف و  -

 

  على صعيد عالمي تجارب التحالفات بعض /الثالثالمحور  •

 . الجبهة الوطنية .1935  - 1919ونهجه خالل الفترة  "الكومنترن " -

و الجبهة الوطنية لمقاومة   1934  مبية عانسي من الجبهة الشعالحزب الشيوعي الفر  -

 . 2007الى جبهة اليسار  1941االحتالل 

 اسقاط بينوشيه   تشيلي: من جبهة الوحدة الشعبية الى -

 تجربة امريكا الالتينية  –الهوت التحرير   -

 الجبهة الوطنية التقدمية في سوريا  -

 جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية  -

 ف الثالثي لريقيا و التحاعي لجنوب افالحزب الشيو -

 ندنوسية حتى سقوط سوكارنو التجربة ال  -

 

 2003/الحزب الشيوعي العراقي و التحالفات قبل  الرابعالمحور  •

 1947لجنة التعاون الوطني   -

 . 1952لجنة االرتباط بين االحزاب الوطنية عام  -

     1954النتخابات عام    جبهة الوطنية -

     1957جبهة االتحاد الوطني  -

  عالقة مع قادتها لو ا 1958جمهورية   -

    1979  – 1973الجبهة الوطنية و القومية التقدمية  -

جود ، جوقد ، لجنة    واشكاله:لنضال ضد الدكتاتورية التحالفات في كردستان اثناء فترة ا -

 العمل المشترك،  الجبهة الكردستانية  

 تجربة المؤتمر الوطني العراقي ومالبساتها  -

  2003بعد ما اقي وتحالفات رزب الشيوعي العحال /الخامس المحور •

 "القائمة العراقية"   -

 قائمة "اتحاد الشعب"  -

 راتيجي كتحالف است "التيار الديمقراطي "  -

 "التحالف المدني الديمقراطي"   -

 " "سائرون   -
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