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!عشر سنوات من جدلية العجز والمل :الجتماعية في العراق 

 ، ف���ي)العض����وي(لطالم����ا اض����طر المثق���ف المص����لح 

 لحظ����ات الي����أس والفوض����ى واه����تزاز المع����ايير، لمواجه����ة
 ه�ل إن تراج�ع اي��ديولوجيا تنويري�ة: ((الس��ؤال9 الق�ديم الجدي��د

 معين��ة وانحس��ارها وعقمه��ا ف��ي لحظ��ة تأريخي��ة معين��ة، ه��و
 ل��تراكم نزع��ات معتقدي��ة وانفعالي��ة مض��ادة" موضوعي"نتاج 

 لتل��ك الي��ديولوجيا ف��ي البني��ة النفس��ية الجتماعي��ة للجم��اهير،
E"عبر الزمن؟ أم إن هذه اليديولوجيا فقدت@   ديناميكيته��ا" ذاتيا

 وق��درتها القناعي���ة عل���ى الت���أثير الفاع���ل ف��ي أذه���ان الن���اس
 وسلوكهم السياسي حتى أن المستفيدين من تل��ك الي��ديولوجيا
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 أنفس��هم يص��بحون ع��ازفين عنه��ا ومنكري��ن له��ا ب��ل وح��تى
 !)).مح����������اربين ض����������دها ف����������ي ح����������الت مح����������ددة؟

Eأيهم����ا ينت����ج الخ����ر وي����ديمه: ((وبتع����بير أك����ثر اخ����تزال: 
)).!اليديولوجيا السياسية أم السيكولوجيا الجتماعية؟

 يج���د ه���ذا الس���ؤال واح���داE م���ن أك���ثر تطبيق���اته العملي���ة
، ف��ي الوض��ع السياس��ي العراق��ي الراه��ن، إذ Eودلل��ة Eاتض��احا 

 "اليس��ار السياس��ي"تشهد العلقة التأثيرية والتأثرية بين ق��وى 
 "اليس��اروية الجتماعي��ة"من جه��ة والجمه��ور ذي التوجه��ات 

 الممتدة عمودياE وأفقياE ف�ي النس��يج العراق�ي م�ن جه�ة أخ�رى،
 جفاءE متزايداE وصل حد الغتراب والقطيعة والنس��يان بنس��ب
.متص���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اعدة

 وللتميي����ز المف����اهيمي بي����ن اليس����ار السياس����ي واليس����اروية
 الجتماعية، فإن الول يMقصد به إطاراE سياس�ياE واس��عاE يش��مل
 أي تنظيم���ات حزبي���ة أو نقابي���ة ذات توجه���ات ش���يوعية أو
 ماركسية أو اشتراكية أو اشتراكية ديمقراطي��ة أو ديمقراطي��ة
 اجتماعي���ة أو قومي���ة عروبي���ة أو ناص���رية، تعم���ل للتروي���ج
 لبرامجه���ا الفكري��ة والجتماعي���ة عل���ى أس���س مدني��ة من���اوئة
 للس�����تبداد والتميي�����ز والس�����تغلل وهيمن�����ة رأس الم�����ال،
 ومناصرة للديمقراطية والمساواة والعدالة الجتماعي��ة ودع��م
 القط���اع الع���ام وعلمن���ة الدول���ة، ض���من الج���زء العرب���ي م���ن
 الع���راق، س���واء تل���ك الح���زاب والحرك���ات التأريخي���ة ال���تي

.م أو تلك الجديدة التي تأسس�ت بع��ده2003نشأت قبل العام 
 فه��ي اف��تراض أتبن��اه ع��ن وج��ود" اليساروية الجتماعي��ة"أما 



 كامن��ة ومتج��ذرة بعم��ق ف��ي المنظوم��ة القيمي��ة" حقRانية"نزعة 
Eللشخص��ية العراقي��ة بس��بب تراثه��ا الثق��افي الع��دالوي – ديني��ا 

Eمن جهة، وبسبب س�موم الحرم�ان والظل��م والذلل- وطبقيا 

 التي تشبعت@ بها طوال العقود السياسية الخمسة الماضية م��ن
 جه��ة أخ��رى، بم��ا جعله��ا إل��ى ح��د ك��بير نزع��ةE ع��ابرة لل��دين

 إل أن ه��ذه*. والمذهب والعرق والطبقة والمستوى التعليم��ي

 النزعة النفسية الباحثة عن النصاف والعدل لم تعد ترى في
 اليس����ار السياس����ي التقلي����دي حاض����نةE إجرائي����ة لطموحاته����ا
 وغاياتها لسباب سنأتي عليه��ا فيم��ا بع��د، فاس��تبدلته بحاض��نة

 ت��ديرها أح��زاب إس��لموية أفلح��ت ف��ي) لهوتي��ة(ل دنيوي��ة 

 إيه��ام الن��اس ب��أن إش��باع حاج��اتهم البش��رية للم��ن والكرام��ة
E"يتص�����ل   الله�����ة ل بعوام�����ل التنظي�����م" إرض�����اء"بـ" حتم�����ا

 .القتص�����������������������ادي والسياس�����������������������ي للمجتم�����������������������ع
 فب��دلE م��ن أن تنتق��ل بوص��لة الثقاف��ة السياس��ية للعراقيي��ن إل��ى
 فض��اء العم��ل السياس��ي الم��دني الق��ائم عل��ى مب��دأي المواطن��ة
 والبرام���ج السياس���ية المتنافس���ة، انتقل���ت تل���ك البوص���لة إل���ى
 كه��وف التن��ازع الطائف��اني الميثول��وجي لقتس��ام جث��ة الدول��ة
 ومح��و فك��رة ال��وطن بمس��ميات أس��اطيرية تتح��دى أي عق��ل

 !س�����������������ليم لثب�����������������ات وجوده�����������������ا أو أحقيته�����������������ا

E(وإذا كان اليسار السياسي العراقي   ق��د) الش��يوعي خصوص��ا

 ظل جذرياE وبطولياE وفاعلE بنزعته الصادمة للساكن والس��ائد
 والرجع���ي من���ذ ثلثين���ات الق���رن الماض���ي وح���تى أواخ���ر
 ثمانيناته، فإن المشهد العراقي اليوم بعد مرور عشر سنوات



 عل��ى لحظ��ة انهي��ار نظ��ام البع��ث وب��دء الص��فحة الكولونيالي��ة
 المريكية الجديدة وما أفرزته لحقاE من صعود س��لطة ال��دين
Vالسياسي ف��ي الدول��ة والمجتم��ع، يش��ير بوض��وح إل��ى معلمي��ن 
:مغ�����������������������������������������������������ايرين رئيس�����������������������������������������������������ين

 فق��د9 اليس��ار السياس��ي إل��ى ح��د بعي��د دوره التحريض��ي  -1

 المحرك لفكار الجماهير وعواطفه��ا وس��لوكها، متح��ولE إل��ى
 من���ابر إعلمي���ة غايته���ا تق���ديم مق���ولت أخلقوي���ة فحس���ب،
Eوقيم الواجب وروتين التكرار حين��ا Eتحركها طاقة المل حينا 
.آخ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر

 
 ب���ات الجمه���ور اليس���اروي الجتم���اعي ف���ي الع���راق  -2

)E له��Vم،) الفئات المحرومة خصوصا Mوبل غطاء فكري م Eيتيما 

 وأخ��رى" عش��ائرية-ديني��ة"إل��ى الح��د ال��ذي نجح��ت تي��ارات 

E) ش��يعوية وس��نRوية" (ديني��ة – سياس��ية"  ف��ي اس��تقطابه نفس��يا

 وتبني��ه سياس��ياE وإع��ادة إنت��اجه اي��ديولوجياE بش��كل جمه��ور ل
 يرى في مظلوميته الهائلة إل نمطاE من أنماط العقاب الله��ي

"!الع������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ادل"
 ولتحلي����ل أس����باب ه����اتين الواقع����تين الل����تين تمثلن وجهي����ن
 لظ��اهرة واح��دة، فل ب��د م��ن البح��ث التحليل��ي ف��ي مجموع��تي
 العوامل الموضوعية والذاتية ال��تي أدت إل��ى انحس��ار اليس��ار
 السياس����ي العراق����ي وفق����دانه لمعظ����م قواع����ده الجماهيري����ة
 المف��ترض انتمائه��ا إلي��ه عل��ى الرغ��م م��ن أن الع��راق الي��وم

E"يزخر  ر أن تمه��د لنم��و" نظريا  بكل العوام��ل ال��تي ك��ان يMنت9ظ��9



 اليس���ار السياس���ي وص���عوده؛ أي عوام���ل الفق���ر والبطال���ة،
ش����9ة الدول����ة لي9  والفس����اد السياس����ي ونه����ب الم����ال الع����ام، وم9
 وأس�����لمتها، وتق�����ويض البن�����ى التحتي�����ة للص�����حة والتعلي�����م

 الدينية" القليات"والخدمات، والضطهاد الجندري، وترويع 

رقي������ة، وتس������رطن غي������ر مس������بوق لفئات المهمش������ين Vوالع 
 والمستض����عفين، واحتج����از مجتم����ع ب����أكمله خ����ارج الزم����ن
 الحضاري داخل معتقلت اليأس والذل والقبح وانعدام الغاية
.النس��������������������������������انوية م��������������������������������ن الحي��������������������������������اة

 ولذلك فإن السؤال الجدلي الذي ينبغي أن ينطلق منه التحليل
 أين يكمن العتلل؟ في أحزاب اليسار أم في الجم��اهير: هو

!أم فيهم���������������������������������������������������������ا مع���������������������������������������������������������اE؟
 
 

العتلل ال�������������ذاتي لليس�������������ار السياس�������������ي العراق�������������ي
 

 .للتغي��ر الجتم��اعي البن��Rاء ق��وانينه المكتش��فة وغي��ر المكتش��فة
 وواحدة م��ن أب��رز المق��دمات ال��تي تهيء له��ذا التغيي��ر ه��و إن
 الناس يبدأون ب�التفكير عل�ى نح��وY أك�ثر عقلني��ة م��ن ذي قب��ل
 بأس��باب ظروفه��م البائس��ة، وأش��د بع��داE ع��ن ال��وعي ال��زائف

 ول��ذلك ف��إن أس��مى مهم��ات اليس��ار. بالح��داث المحيط��ة به��م

 السياس����ي ف����ي زم����ن النهي����ارات الجتماعي����ة العاص����فة –



 ه��ي تحري��ض الن��اس أولE عل��ى- كأوض��اع الع��راق الحالي��ة

 كش��ف الوه��ام الفكري��ة والسياس��ية ال��تي تقي��د حي��اتهم، وم��ن
 بع����دها حثه����م للتح����رك ض����دها لتقويض����ها وإقام����ة الب����دائل
 العقلني����ة بوس����ائل التغيي����ر المتاح����ة ابت����داءE م����ن ص����ناديق

 ولكن م��اذا ل��و ك��ان. النتخاب وانتهاءE بالحتجاجات الجمعية

 اليس���ار السياس���ي نفس���ه يع���اني اعتللE بنائي���اE ووظيفي���اE ف���ي
!أدائه؟

 معرفي��ة"بهذا المعنى، ل يمكن غض النظر عن وجود أزم��ة 

 جدي���ة ف���ي العق���ل السياس���ي لحرك���ات اليس���ار" – س���لوكية

ث��Mل الخلقي��ة الس��امية Mللم Eالعراقي، دون أن يعني ذلك إنك��ارا 
 إل إن ك��ل أش��كال. ال��تي تنط��وي عليه��ا نواي��ا ه��ذه الحرك��ات

 الرتقاء الجتم��اعي ع��بر التأري��خ ل��م تص��نعها النواي��ا الطيب��ة
 ول الم��واعظ المنبري��ة، ب��ل خلقه��ا تراك��م ال��وعي الجتم��اعي
 الشعبوي المعارض مسنوداE بحركات سياسية جذري��ة امت��دت
.م�������ن الص�������لحية اله�������ادئة إل�������ى الثوري�������ة الص�������ادمة

 وإجم��الE، يمك��ن تش��خيص الزم��ة الذاتي��ة ف��ي عقلي��ة اليس��ار
 السياس���ي العراق���ي بمجموع����ة م����ن الخص����ائص المتداخل����ة
 والمول��دة لبعض��ها، وال��تي تنطب��ق عل��ى التنظيم��ات العامل��ة
 داخل العراق أو خارجه على ح��د س��واء، دون إنك��ار لوج��ود
 حالت استثنائية فردية يمكن أن تشذ ع��ن ه��ذا التحلي��ل إذ أن
 وجود أفراد يساريين نبويين متعافين ل يتع��ارض م��ع وج��ود

 فالتحلي��ل. اعتلل بن��ائي عمي��ق ف��ي مجم��ل الحرك��ة اليس��ارية

 الح���الي يتج���ه إل���ى الظ���اهرة الجمالي���ة الش���املة و يس���تثني
 الح���الت الفرعي���ة الثانوي���ة؛ كم���ا إن���ه يتج���ه إل���ى تش���خيص
 الخص���ائص وتوص��يفها أك���ثر م��ن تحدي���د أس���بابها إذ تتن���وع



 التفسيرات والتأويلت في منطلقاته��ا التخصص��ية م��ا يس��تلزم
 وه��ذه الخص��ائص المؤلف��ة للزم��ة. دراس��ةE أخ��رى منفص��لة

:الذاتي������������������������������������������������������������ة ه������������������������������������������������������������ي
 

 ف���ي التفكي���ر) الراديكالي���ة(انحس���ار النزع���ة الجذري���ة - 1

:السياس����������ي والعم����������ل الت����������أثيري ف����������ي الجم����������اهير

 ل يقص���د به���ذه النزع��ة الجذري��ة أن تك���ون نزع��ة عنفي��ة أو
 تطرفي��ة غي��ر واقعي���ة بالض���رورة، ب���ل ه���ي اتج���اه معتق���دي
 بحتمي����ة إح����داث التغيي����ر الجتم����اعي واعتم����اد المواجه����ة
 اليديولوجي�����ة، ب�����ديلE ع�����ن تبن�����ي الخي�����ارات الوس�����طية

 وطبق��اE له��ذه النظ��رة، يمك��ن للمثق��ف. والمس��اومات السياس��ية

 اللي��برالي أن يك��ون ج��ذرياE ف��ي مف��اهيمه وس��لوكه فيم��ا يمك��ن
 للش����يوعي الحزب����ي أن يك����ون تس����اومياE ف����ي أدائه الفك����ري

 ف��المر يتعل��ق ب��الولء العمي��ق والعمل��ي لفك��رة. والسياس��ي

 التغيير الج��ذري والكف��اح م��ن أجله��ا، ل ب��ولءY ش��كلي للف��اظ
.ومق����ولت غ����دت جوف����اء م����ن ك����ثرة تكراره����ا المن����بري

 وإذا كانت بعض حركات اليس��ار العراق��ي م�ا ت�زال محتفظ�ة
 ب�الروح الراديكالي��ة الرافض�ة، فإنه�ا م�ن ج�انب آخ�ر انغلق�ت
 عل����ى نفس����ها عقائدي����اE ومكث����ت أس����يرة لتص����ورات مغلق����ة
 ومقولت كلس��يكية رغبي��ة ع��ن أس��اليب التغيي��ر وإمكاني��اته،
 ما أفقدها قدرة الت��أثير الموض��وعي ف��ي الجم��اهير م��ن جه��ة،
ضي أع�راض النرجس�ية السياس�ية ر9  وعزز لديها على نحو م9
.م������������������������������������ن جه������������������������������������ة أخ������������������������������������رى



 وقد أدى انحسار هذه النزعة الجذرية بالنتيجة إلى نمو ثلث
 خص��ائص فرعي��ة متزامن��ة ف��ي س��يكولوجيا اليس��ار السياس��ي
:العراق�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ي

 قل�ق المواجه��ة المباش�رة"إن�ه ب�ات ف�ي مجمل��ه مص�اباE بـ   -أ 

روه أو زعماءه يرغبون"مع السلم السياسي Rإذ صار منظ ، 

 بتجن����ب الص����راعات السياس����ية المحتدم����ة، وع����دم تص����عيد
 ؛"الدبلوماس��ية"الح��داث، والل��وذ ب��المواقف النقدي��ة الوس��طية 

 وك��أنهم ب��ذلك ي��أمنون أي ت��وترات نفس��ية ب��اتوا غي��ر ق��ادرين
Eأو أخلقيا Eعقائديا Eعلى تحملها ما داموا ل يجدون لها مبررا 

Eكافي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا. 
 ه���ذا إل���ى اح���تراق أع���ز أوراق" قل���ق المواجه���ة"وق���د أدى  

، وه��ي تخلي��ه ع��ن ق��درته التأريخي��ة Eاليس��ار السياس��ية قاطب��ة 
 على إظهار الس��لطة الفاس��دة بأنه��ا فاق��دة للش��رعية المجتمعي��ة

 فعقلية اليسار العراقي الحالي أخذت تتجه لق��راءة. والسياسية

 التأري��خ عل��ى إن��ه مب��اراة انتخابي��ة رقمي��ة أك��ثر من��ه ق��وانين
 ص��راعية تتطل��ب التف��تيش ع��ن المواجه��ة الدائم��ة م��ع الظل��م
Eالجتم���اعي دون التخل���ي ع���ن التبش���ير بالديمقراطي���ة قيم���ا 

 .وآلي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ات
 

 غم��وض أو تض��بب ف��ي ملم��ح الهوي��ة أفضى ذلك إل��ى- ب 

 إل��ى ح��د الفق��دان والغي��اب حين��اE، أو الت��داخل السياسية لليس��ار



 في أحي�ان أخ�رى م�ع هوي�ات سياس�ية مغ��ايرة ف�ي منطلقاته�ا
 فأص��بح أم��راE مألوف��اE عل��ى س��بيل المث��ال أن تق��رأ. وغاياته��ا

 تصريحاE لزعيم يساري ين�اقش أزم�ة الحك�م ف�ي الع�راق، فل
 تجد اختلفاE حقيقياE بينه وبي�ن تص�ريح آخ��ر لزعي�م ثيول��وجي
 ط�����ائفي ين�����اقش الزم�����ة ذاته�����ا، إذ تتش�����ابه التوص�����يفات
 والمص����طلحات والتشخيص����ات ح����د التم����اهي ف����ي بع����ض
.الح������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������الت

 
E -ج   نشوء وهم لدى اليس��ار السياس��ي بإمكاني��ة الت��أثير إيجاب��ا

 الحاكمة من خلل القتراب منه��افي أحزاب السلم السياسي
 لتخفيف نزوعها الطائفاني اللمدني وتحفيز عناصر التطور

 ويعك��س ه��ذا ال��وهم تفكي��راE رغبي��اE أك�ثر. في أدائها" الوطني"

 من���ه تحليلE علمي���اE لبني���ة ال���دين السياس���ي ولعم���وم التط���ور
 كم��ا يعك��س نزوع��اE ماسوش��ياE ل. السوسيوسياسي في العراق

.شعورياE للتوحد بالمعتدي تجنباE لشروره وساديته

 اليس���ار"ب���دل " اليس���ار اللفظ���ي"اتس���اع ظ���اهرة - 2

":الس���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������لوكي
 أص��بحت البيان��ات والمق��الت والح��وارات العلمي��ة الرتيب��ة
،Eة س���لفا Rوالن���دوات العام���ة ذات المض���امين المك���رورة المع���د 
 بديلE عن التفكير السياسي البداعي لنتاج أنماط جدي��دة م��ن

 ويلحظ أن ثمة. أساليب التأثير اليجابي في حركة المجتمع

 إدماناE لدى بعض قادة اليسار على الظه��ور العلم��ي العقي��م
 في مقابل غياب تام لي مخي��ال سياس��ي ل��ديهم لكيفي��ة تحفي��ز



.عوام�����������ل التغيي�����������ر ف�����������ي الس�����������لوك الجتم�����������اعي
 إرض���اء"فأص���بح العم���ل السياس���ي بمجمل���ه وس���يلة فردي���ة لـ

 ، متخ��ذاE س��ياقات روتيني��ة ش��كلية"إس��قاطاE لف��روض"و" ال��ذات

 ذات ط���ابع احتف���الي أو احتف���ائي أو مهرج���اني أو إعلم���ي،
ب ي���وم  غالب���اE م���ا تنته���ي بعب���ارات نمطي���ة ل تتب���دل، ليMش���ط9

 وبالنتيج���ة،. سياس���ي آخ���ر م���ن روزنام���ة الخ���واء السياس���ي

 تراجعت سيكولوجية المثابرة والنفس الطويل والتأسيس للغد
 بأدوات اليوم، وانحس��ر ال��دافع لع��ادة تجدي��د الحل��م اليس��اري
 ب��التغيير، وتح��ولت الفك��ار الجذري���ة النابض��ة بالحي���اة إل��ى

E"ألفاظ يج��ري ت��داولها وتحريكه��ا  E"و" أخلقي��ا  كأحج��ار" مهني��ا

.رقع�������������������������������������������������������ة الش�������������������������������������������������������طرنج
 ك��ان الع��الم البش��ري عل��ى ال��دوام مكان��اE ق��ابلE للتغيي��ر بفع��ل
 أحلم اليقظ��ة اليس��اروية ال��تي ل��م تنقط��ع ع��بر التأري��خ؛ لك��ن
 اليس��ار العراق��ي م��ا ع��اد يحل��م الي��وم ل ف��ي يقظت��ه ول ف��ي

 بالمس��تقبل، وص��ار" ال��ديني"من��امه، إذ ف9ق��9د9 غري��زة اليم��ان 

 مكتفي���اE بطاق���ة الم���ل، ونوس���تالجيا المج���اد القديم���ة، ون���داء
 ولك����ل ذل����ك أس����بابه. ال����واجب، وميكانيكي����ة الداء اللفظ����ي

 الموضوعية المتصلة بكل من خصوصيات الوضع العراق��ي
 ومس����تجدات التط����ورات السيكوسياس����ية ف���ي عم����وم الك����رة
.الرض���ية، وه����و م����ا ل يتس����ع المق����ام للخ����وض في���ه الن

 
 اعتم��اد النزع��ة التبس��يطية ف��ي تحلي��ل وتفس��ير الوق��ائع- 3



:السياس�����������������������������������������������ية والجتماعي�����������������������������������������������ة
 عل��ى مس��لمات نمطي��ة" المري��ح"تتضح ه��ذه النزع��ة بالتك��اء 

 كثنائي��ات الظل��م والع��دل، والتقدمي��ة(ورؤى أخلقوية مألوف��ة 

 ، والتجن��ب ش��به الت��ام لممارس��ة التفكي��ر الج��دلي)والرجعي��ة

 ب����العزوف ع����ن تحقي����ق أي اتص����ال منظ����م ببني����ة العل����وم
 الجتماعي��ة والكاديمي��ة، ل س��يما عل��وم السياس��ة والقتص��اد

 ك���ل ه���ذا يمك���ن توص���يفه ف���ي إط���ار. والجتم���اع والنف���س

 ".التجن��ب المري��ح لص��عوبات التجدي��د"و" النغلق ال��ذهني"
 فكانت النتيجة هي استمرار عزل اليسار العراقي لنفس��ه ع��ن
 دائرة واس����عة م����ن الختصاص����ات الكاديمي����ة والمب����احث
 المعرفية، مؤسساتY وأف��راداE، مكتفي��اE برؤي��ة مح��دودة لحرك��ة
 العالم بما تعنيه من إغفال ج��دي لعناص��ر الص��راع والتط��ور
.والتغيي������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ر

 

:العج������ز ع������ن تأس������يس تح������الف يس������اري واس������ع- 4
 باستثناء تحالفات محدودة التأثير قامت في الغالب لغ��راض
 انتخابي��ة ل��م يحالفه��ا النج��اح، ف��إن حرك��ات اليس��ار العراق��ي
 فش��لت خلل الس��نوات العش��رة الماض��ية ف��ي توحي��د جهوده��ا
 لتأس����يس تح����الف واس����ع وع����ابر للي����ديولوجيات الفرعي����ة
 يس��تهدف تق��ديم أنم��وذج فك��ري وسياس��ي متماس��ك لمخاطب��ة
 ال��رأي الع��ام والت��أثير بخي��ارات الن��اس العقائدي��ة والعاطفي��ة

 ويع��زى ه��ذا الفش��ل إل��ى أن ه��ذه الحرك��ات ف��ي. بنسبة معينة

 مجملها تعاني من تصورات واتجاه�ات عدائي��ة نح��و بعض�ها



 متلزم��ة أع��راض"البع��ض، يمك��ن اختزاله��ا ض��من تس��مية 

:، وال�������تي تتح�������دد ب�������التي"تفك�������ك اليس�������ار العراق�������ي

ض��ي  -أ  ر9  بنواي��ا بعض��ها ح��د التس��قيط) البارانوي��ا( الشك الم9

 السياس����ي والته����ام بالعمال����ة والخيان����ة، عل����ى الرغ����م م����ن
 التش����ابهات ب����ل والتم����اثلت ف����ي المنطلق����ات اليديولوجي����ة
.الساس������������������ية لبع������������������ض ه������������������ذه الحرك������������������ات

 
 ، بم���االفتق���ار للق���درة عل���ى العم���ل السياس���ي الجمع���ي-ب 

 يتض��منه م��ن ض��رورة تق��ديم المش��تركات عل��ى الختلف��ات،
 ومن توظيف التفكير النقابي التضامني ف��ي الحي��اة السياس��ية،
 وم���ن إعلء المص���لحة العام���ة الثابت���ة عل���ى المن���افع الذاتي���ة
.المؤقت��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة

 
 تحليلE واستش���رافاE، والتقوق���ع" احتك���ار الحقيق���ة"نزع���ة - ج 

 الداء، إل��ى ح��د إقص��اء" معص��ومية"ضمن نرجس��ية الفك��ر و

 "خط��راE"الخ��ر اليس��اري ف��ي بع��ض الح��الت بوص��فه أش��د 
.عل���ى قض���ية الجم���اهير م���ن الع���داء الفكريي���ن التقلي���ديين

 
 إل��ى درج��ة ب��روز العدائي��ة شخصنة الختلفات الفكرية  -د 

 القاسية ف��ي نم��ط العلق��ات المتبادل��ة بي��ن الف��راد م��ن ناحي��ة،
 وإس���قاطهم لعق���دهم النفس���ية التكارهي���ة وخ���براتهم النفعالي���ة



 السلبية المسبقة على أدائهم السياسي تجاه بعضهم م��ن ناحي��ة
 أخ��رى، م��ا أح��ال العم��ل السياس��ي ف��ي بع��ض ج��وانبه إل��ى
.مس��������������تنقع للتطه��������������ر الس��������������يكولوجي الخ��������������رق

 
 الولئي��ة حي��ال الزعام��ات" الص��نمية"اس��تمرار النزع��ة  -هـ

 حزبي��ة" ديمقراطي��ة"متقدم��ة الس��ن، إذ يس��تمر الح��ديث ع��ن 

 داخلي��ة تعي��د إنتخ��اب ه��ذه الزعام��ات عل��ى م��دى عق��ود م��ن
 الزمن دون تجديدات حقيقية في الهيكل التنظيمي والرؤي��وي
 ما انعكس سلباE عل��ى ق��درة تل��ك الح��زاب لتجدي��د طروحاته��ا
 وأس��اليبها وس��ط ع��الم ش��هد تغي��رات نوعي��ة وكمي��ة هائل��ة؛
 فض���لE ع���ن إن ه���ذه النزع���ة الص���نمية الط���اردة للزعام���ات
ت@ الداء Rالش���ابة أجهض���ت النزع���ة الجذري���ة لليس���ار وغ���ذ 
 البيروقراطي القائم على النفعية والمحسوبية والشللية، المر
 ال��ذي أس��هم ف��ي إفش��ال إمكاني��ة تأس��يس تحالف��ات س��تراتيجية
.فاعل���������������������ة بي���������������������ن حرك���������������������ات اليس���������������������ار

 

:ب��������روز نزع��������ة فكروي��������ة تبريري��������ة متعالي��������ة- 5
 ب��رزت ه��ذه النزع��ة ل��دى فئات عدي��دة م��ن اليس��ار العراق��ي
 لب��راء ذمته��م م��ن تهم��ة ض��عف الداء أو انحس��ار الفاعلي��ة،
 بت���وجيه الل���وم إل���ى الجم���اهير وتحميله���م مس���ؤولية ال���وعي
 .السياس���ي المت���دني، ووص���مهم بالجه���ل الثق����افي بحق���وقهم

 فالناس طبقاE لهذا المنظور ل يريدون الحتجاج والتغيي��ر ب��ل
 يري���دون الس���تمتاع بع���ذاباتهم والتس���ليم بأق���دارهم وتس���ويغ



 "التخل����ف"مظ����المهم؛ فم����اذا يفع����ل اليس����اريون حي����ال ه����ذا 
 المجتمع���ي؟ فالض���حية أص���بحت ه���ي المMلم���ة، وم���ا ع���اد

 )أي الن��اس(بالمك��ان تغيي��ر الع��الم م��ا دام أص��حاب التغيي��ر 
!أنفس����������������������������������������������������هم يق����������������������������������������������������اومونه؟

 

:الطائفي��������ة السياس��������ية اخ��������ترقت س��������احة اليس��������ار-6
Eرق��ي، امت��دادا Vوجدت الطائفية السياسية ببعديها الم��ذهبي والع 
 لها إلى حد ما ضمن ساحة اليسار العراقي، إذ أعاد عدد من
 اليس����اريين تص����نيف ه����ويتهم السياس����ية علني����ةE مت����أثرين
Eج��ديا Eرق��وي، م��ا أح��دث عج��زا Vبالس��تقطاب الس��لموي والع 

 على الستمرار) ماركسية وقومية(في قدرة تيارات يسارية 

 وفي ح��الت. بنهجها الفكري المدني العابر للهويات الفرعية

 أخرى، وجدت هذه النزعة الطائفاني��ة الحتمائي��ة ج��ذوراE له��ا
 كامن���ة ول ش����عورية وغي����ر معلن���ة ف���ي شخص���يات أف����راد
بون عل��ى اليس��ار السياس��ي، م��ا خل��ق ت��وترات تنظيمي��ة  يMحس��9
 وص���راعات إقص���ائية ح���ول مس���ألة الموق���ف م���ن أح���زاب

  .السلم السياسي بمذهبيها المعروفين
 

العتلل الموضوعي لليسار السياسي العراقي

 حينما أتيحت فرصة تأريخية لليسار العراقي بالبروز العلن��ي



 م���ن جدي���د ف���ي الس���احة السياس���ية بع���د الحتلل المريك���ي
 م، ف��وجيء بترك��ةY اجتماعي��ة2003وانهي��ار النظ��ام البع��ثي 

 بائس��ة خلRفته��ا الحقب��ة الفاش��ية الس��ابقة ل س��يما عل��ى ص��عيد
 شخصية الفرد العراقي الخ��ارج لت��وه م��ن دخ��ان ثلث��ة عق��ود

 .قض�����������اها ف�����������ي رع�����������ب وإفق�����������ار وم�����������وت وذل
 وبافتراض أن النزعة اليساروية الجتماعي��ة ك��انت م��ا ت��زال
 آنذاك تؤل��ف ج��زءE مهم��اE م��ن شخص�ية ذل��ك الف��رد ف��ي لحظ��ة
 التغيير تلك، إل أن خصائص هدمية أساسية أخرى هي نتاج
 س��نوات الس��تبداد ظل��ت تم��ارس فعله��ا ف��ي ذهنيت��ه وس��لوكه،
:يمك��������������������������������ن اختزاله��������������������������������ا ب��������������������������������التي

 
̂عل��������9م"ترس��������يخ - 1 ت9 Mالعج��������ز الم "E :فردي��������اE وجمعي��������ا

 م���ن ذه���ن الف���رد العراق���ي، إذ" المب���ادرة"استؤص���لت فك���رة 

 أفلح��ت س��لطة س��لطة البع��ث ف��ي التوغ��ل إل��ى أدق تفص��يلته
 أي(الذاتي���ة لتس���توطن هن���اك ب���ديلE ع���ن عقل���ه، بوص���فها 

 الذي يح��دد ويفك��ر ويق��رر ك��ل ش��يء ف��ي" الحارس9) "السلطة

 فصار ممنوعاE عليه أن يبادر بأي فعل أساسي إل من. حياته

 خلل السلطة، فحتى حصوله عل��ى طع��امه الي��ومي المح��دود
 "حكم��ة"الص���ادرة ع��ن " البطاق��ة التمويني��ة"ب��ات مرهون��اE بـ

 الق���ائد لمقارع���ة ق���رارات مجل���س الم���ن؛ إل���ى ج���انب مح���و
 ال��ذاكرة السياس��ية التعددي��ة للمجتم��ع وجعله��ا مقتص��رة عل��ى

 الق��ائد بوص��فه الحتم��ال الوحي��د لي ت��وجه سياس��ي" فك��ر"

 يمكن أن يطرأ في ذه��ن الف��رد، فك��ل م��ا ع��داه يع��دR خطيئة أو



!خيان�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة
 أدى كل ذلك إل��ى تأص��يل العج��ز وتج��ذيره ف��ي أعم��اق الف��رد
 العراق��ي إل��ى الح��د ال��ذي فق��د9 في��ه ق��درة التح��رك ال��ذاتي أو
 الجمع���ي ف���ي أغل���ب من���احي الحي���اة ح���تى ل���و ك���انت ك���ل

 ف��أدمن9 وص��مة9 أن يك��ون. الحتم��الت والنواف��ذ مش��رعةE ل��ه

 هن��اك دوم��اE م��ن ين��وب عن��ه ف��ي اتخ��اذ قرارات��ه ذات الص��لة
 وه��ذا م��ا يمك��ن أن يMص��طلح. بحي��اته المش��تركة م��ع الخري��ن

".س���������������������������يكولوجيا الرهين���������������������������ة"علي���������������������������ه بـ
 وإذا ك��انت هن��اك مؤش��رات ب��انت ف��ي الس��ابيع الول��ى ال��تي

2003Eأعقبت التغيير في نيسان   م بأن ثمة شروعاE اجتماعيا

 واعداE للتخلص من أغلل اليأس المتراكمة، فقد سارع العقل
 "مجل���س الحك���م"المريك���ي المحت���ل إل���ى الس���تعانة بتكني���ك 

Eأش��د تجري��دا Yالطائف��اني ليعي��د ارته��ان العق��ل العراق��ي بقي��ود 
̂عل��9م ولك��ن بع��د. وغموضاE من ذي قبل ت9 Mفأعاد إنتاج العجز الم 

 أن أع��اد ت��وجيهه م��ن ه��دفY مرع��ب وملم��وس ودني��وي ه��و
 وافتراض��ي وم��اورائي" مقدس"إلى هدف " الحزب"و" القائد"

 ف����انتقلت. ه����و ا والنبي����اء والئم����ة والخلف����اء والولي����اء

 الميتافيزيق��ا المجتمعي��ة م��ن القومن��ة إل��ى الس��طرة، وأمس��ى
 الفرد العراقي مرة أخرى ينتظر من السماء أن تح��دد ل��ه ك��ل
 شيء حتى أزياءه وقصة شعره، ناهيك عن ق��ادته السياس��يين

 أن يسارع لنتخابهم مهما ك��ان م��دركاE لفس��ادهم" ل بد"الذين 

 .م���ا بع���د الحي���اة" ج���ائزة"عس���ى أن يحقق���وا ل���ه الظف���ر بـ
 ه���ذا التحك���م المريك���ي العاص���ف وال���واعي بص���نع الح���دث
ت���Vح@ أي إمكاني���ة لح���زاب اليس���ار  السياس���ي وم���آلته، ل���م ي9



 العراقي للتقاط أنفاسها للتأثير ولو جزئياE بس��يكولوجيا الف��رد
Eنحو امتلك وع��ي زائف جدي��د ممثل Eع9 دفعاVف Mالعراقي الذي د 
رقي����ة ف����ي لحظ����ة مص����يرية Vبتغلي����ب ه����ويته المذهبي����ة والع 
ل��Vد9 م��ن Vتصارعت فيها كل الهويات على جثة نظ��ام سياس��ي و 
 رح��م العس��كريتاريا المريكي��ة ليحتك��ر سوس��يولوجيا الع��راق
 في بضع مف��ردات ش��مولية اس�تغرق التص�ريح به��ا أك�ثر م�ن
Eثلثي�����������������������������������������������������������ن عام�����������������������������������������������������������ا.
 وهكذا ورث اليس��ار العراق��ي مجتمع��اE ذا بني��ة ذهني��ة سياس��ية
 لعقلني��ة، يم��تزج فيه��ا الرع��ب ب��العجز والي��أس والتس��ليم،
 وتختل����ط فيه����ا الحري����ة بالنزع����ات الماسوش����ية والوه����ام

 وم���ع ك���ل ذل���ك، ف���المجتمع العراق���ي علم���اني. والس���اطير

 النزعة، ويساروي الت��وجه، وس��ريع التكي��ف والتعل��م، وك��ثير
 النقد للس��لطة، ومي�ال إل��ى ت��ذوق الجم��ال والخ��برات الحس�ية،

 ول���ذلك ف���إن مهم���ة. ومنفت���ح عل���ى المس���تجدات الحض���ارية

 اليس��ار العراق��ي الي��وم ليس��ت مس��تحيلة، فأس��مى م��ا يمك��ن أن
̂عل��9م ف��ي الشخص��ية ت9 Mيخط��ط ل��ه ه��و الس��عي لتف��تيت العج��ز الم 
 العراقي��ة، وه��ذا يتطل��ب منهج��اE سياس��ياE ابتكاري��اE تم��تزج في��ه
 الخبرات التنظيمية بمكتشفات العلوم الجتماعية لستخلص
 التكنيك��ات السياس��ية اللزم اتباعه��ا لتفكي��ك قض��بان الس��جن
.الج�������������اثم ف�������������ي أعم�������������اق الرهين�������������ة العراقي�������������ة

 

:ش���������������������يوع الت���������������������دين ال���������������������زائف- 2
 نجح��ت الس��لمة السياس��ية ف��ي الع��راق بتق��ويض ح��ق الت��دين

 لدى الفرد العراقي، واستبداله بمنظومة) الناضج(الجوهري 



 مزيف����ة م����ن الفت����اوى والطق����وس والس����اطير والمص����الح
 اللهوتية التي أت��احت لرج��الت الس��لمة أن يحل��Rوا مح��ل ا

 فنجح��وا ف��ي إيه��ام الن��اس أن الع��دل. في ه��رم العقي��دة الديني��ة

 الجتماعي عملية إلهية ل بش��رية، ولنه��ا إلهي��ة فيج��ب عل��ى
 أن ينح��ازوا لح��زاب مذهبي��ة يمث��ل ال��ولءM له��ا" الم��ؤمنين"

"Eللل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ه" ولء.
 وهن��ا، وبس��بب انتش��ار ه���ذا الت���دين ال���زائف، خس��ر اليس���ار
 العراق��ي أه��م عناص��ر الق��وة الفكري��ة ال��تي لطالم��ا اعتم��دها

 يق��وم. للت��أثير ف��ي الجمه��ور وتحريك��ه خلل الحق��ب الس��ابقة

:ه���������������������ذا العنص���������������������ر عل���������������������ى ب���������������������ديهتين
 إن استعادة العدل وإع��ادة توزي��ع ال��ثروة وتط��وير الحي��اة  -أ 

Eم�دنيا Eالجتماعي�ة وإعلء الكرام��ة النس�انية ليس�ت إل نتاج�ا 
.لجه��������������������ود بش��������������������رية جمعي��������������������ة ص��������������������رفة

 إن الت��دين لي��س إل س��لوكاE معرفي��اE وأخلقي��اE مش��روعاE،- ب 

 ا ف��ي ش��ؤون" ت��دخل"ولكن��ه ل��ن يزي��د أو يقل��ل م��ن درج��ة 

.الن���������������اس لقام���������������ة الع���������������دل ف���������������ي حي���������������اتهم
 ول��ذلك ف��إن اس��تعادة اليس��ار العراق��ي لجمه��وره التقلي��دي م��ن
 الطبق���تين ال���دنيا والوس���طى، وال���ذي انج���رف نح���و ال���ولء
 لتيارات إسلمية شعبوية على رأسها التي��ار الص��دري، تبق��ى

 الس��عي لقام��ة كتل��ة: مرهون��ةE بتك��تيكين سياس��يين م��تزامنين

 تأريخية تحالفية غير اندماجية مع قواعد التيار الصدري من
 جهة، مع التوكيد المستمر من جهة أخرى على هوية اليس��ار
 المس��تقلة بإص��راره عل��ى التبش��ير ب��أن ل ص��لة موض��وعية
 طردي��ة بي��ن الت��دين وتحقي��ق الع��دل الجتم��اعي، وه��و اتج��اه



.فكري بات مستساغاE إلى حد ما داخل التيار الصدري نفس��ه
 إن ه��ذه الرؤي��ة تنطل��ق م��ن فرض��ية أن التي��ار الص��دري ل
 يمك���ن تص���نيفه ض���من أح���زاب الس���لم السياس���ي النهم���ة
 للسلطة، بل ه��و تي��ار إس��لمي اجتم��اعوي تغل��ب في��ه النزع��ة
 الش��عبوية الطوباوي��ة المطلبي��ة إل��ى ح��دY جعل��ه يغ��دو منطق��ة

 وه��ذا. فكرية وسطى بين اليسار العلماني والسلم السياس��ي

 م��ا يتطل��ب تحليلE علمي��اE مستفيض��اE يجري��ه اليس��ار العراق��ي
.لبنية الظاهرة الصدرية والكف عن التعالي الثقافوي عليها

:ت�����دهور الثقاف�����ة السياس�����ية للف�����رد العراق�����ي- 3
̂عل��9م ت9 Mك��انت النتيج��ة المباش��رة والمنطقي��ة لترس��يخ العج��ز الم 
 وتجذير الرتهان وشيوع التدين الزائف في الحياة العراقي��ة،
 .هي انحدار عمودي في مستوى الثقافة السياس��ية ل��دى الف��رد
:وم������ن بي������ن أه������م مظ������اهر ه������ذا النح������دار م������ا ي������أتي

 Nihilism Political "العدمي��ة السياس��ية" انتش�رت  -أ 

 )أي النزع�����ة التهكمي�����ة المتطرف�����ة" (الكلبي�����ة السياس�����ية"و
Cynicism  Political  Yبش����كل م����تزامن م����ع ولء 

 فأص��بح مألوف��اE أن يلع��ن. لعقلن��ي لرم��وز سياس��ية فاس��دة

 الف��رد العراق��ي الواق��ع السياس��ي بك��ل شخوص��ه ومؤسس��اته
 ويص���فه بالنحط���اط وانع���دام القيم����ة ويتمن���ى زوال���ه، وأن
 يزدري كافة التيارات السياسية المتنفذة ويرتاب فيها ويشكك
 ف����ي نزاهته����ا ويس����خر منه����ا ويس����اوي بينه����ا ف����ي الخطيئة
 والفساد، ثم يسارع بعدها لنتخاب مرشحين معيني��ن فاس��دين



E  في نظ��ره عل�ى أس�اس م�ذهبي أو عش�ائري أو من�اطقي بحث�ا
.ع���ن أم���ن نفس���ي زائف ي���وفره ل���ه ه���ذا الس���لوك القطيع���ي

 
E" الديمقراطي��ة"بات الفرد العراقي يسب -ب   لي��ل نه�ار عازي��ا

 له��ا أس��باب النقس��امات المجتمعي��ة وفق��دان الم��ن وانهي��ار
 .طال انتظاره" عادل"الخدمات، متطلعاE من جديد إلى مستبد 

 وه��و ب��ذلك يق��رن إدراكي��اE بي��ن آلي��ات الديمقراطي��ة واعتلل
 الحي��اة السياس��ية، ع��اجزاE ع��ن التميي��ز بي��ن حق��ه المب��دأي ف��ي
 الكرام��ة وحري��ة التع��بير والختي��ار وبي��ن فس��اد الس��لطة ول
.ديمقراطيته��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ا

 
 وبالنتيجة، جرى تق�ويض الق��درة عل�ى التفكي�ر السياس�ي- ج 

 الجمعي وما يمكن أن يتبعه من س��لوك احتج��اجي جمع��ي، إذ
 تدهورت توقعات الفرد العراقي ع��ن ف��اعليته السياس��ية، وم��ا
 إذا كان قادراE حقاE أن يسهم في توجيه دفة الحداث ف��ي بلده

 ه���ذا الغ���تراب. ول���و ف���ي نط���اق نق���ابي أو مطل���بي مح���دود

 السياسي يمثل أقص��ى مؤش��رات اللأبالي��ة والع��زوف الي��ائس
 ع���ن اللتح���اق بالفع���ل السياس���ي الجم���اهيري اله���ادف إل���ى
 التغيي���ر والص���لح، وه���و م���ا اتض���ح بجلء ف���ي انتخاب���ات

 إبريل الماضي،/ نيسان 21مجالس المحافظات الخيرة في 

 ال��تي انخفض��ت فيه��ا نس��بة المش��اركة الس��كانية إل��ى مع��دلت
 %33غير مسبوقة، إذ وصلت في محافظة بغ��داد مثلE إل��ى 

.فق�������ط م�������ن مجم�������وع م�������ن يح�������ق له�������م التص�������ويت
 ومع ذلك، وإلى جانب كل هذه التردي ف��ي الثقاف��ة السياس��ية،



 أمس��ى الف��رد العراق��ي يمتل��ك وعي��اE تفص��يلياE بماهي��ة الفس��اد
 السياس���ي والم���الي ف���ي بلده، وبل مش���روعية نظ���ام الحك���م
 الح���الي، وبالف���اق المظلم���ة ال���تي تنتظ���ر الع���راق ف���ي ح���ال
.اس��تمراره، ولكن��ه وع��ي م��ا ي��زال مكبلE يالي��أس والعدمي��ة

 من هنا تتضح أهمية الدور الذي يمكن تؤديه أح��زاب اليس��ار
 ف��ي إدام��ة وتط��وير ه��ذا ال��وعي السياس��ي المتن��امي، وتق��ديم
 أنم��وذج يس��اري عمل��ي ملم���وس ع���ن ج���دوى الحتجاج��ات
 الجمعي���ة ووس���ائل الض���غط السياس���ي الس���لمية ف���ي تحقي���ق
 منجزات ذات مردود مشترك لك��ل الفئات الجتماعي��ة، إذ أن
 إع��ادة الثق��ة للف��رد العراق��ي بف��اعليته السياس��ية وق��درته عل��ى
 التأثير تشكل حجر الزاوية في إعادة ترمي��م الثقاف��ة السياس��ية
 بوصفها مفت��اح التغيي��ر والص��لح؛ وه��ي مهم��ة تتطل��ب م�ن
 اليسار إع��ادة تبني��ه للنزع��ة الجذري��ة غي��ر المهادن��ة ف��ي إدارة

.كفاحه السياسي

 
!صـنمية أم تجـديـد؟

 إن ام�����تزاج عناص�����ر العتلل ال�����ذاتي بعناص�����ر العتلل
 الموض��وعي لليس��ار السياس��ي ف��ي الع��راق، يفي��د ب��أن جدلي��ة
Eالعجز والمل خلل الس��نوات العش��رة الماض��ية ظل��ت فاعل��ة 
 ل��دى أح��زاب اليس��ار ول��دى الجمه��ور ذي النزع��ة اليس��اروية

 .الجتماعي��������������������ة عل��������������������ى ح��������������������د س��������������������واء
 "الع���اجز"وبتع���بير اس���تنتاجي، ل يج���وز لليس���ار السياس���ي 

 موض���وعياE أن يغف���ل عوام���ل الم���ل والفاعلي���ة الكامن���ة ف���ي



 سيكولوجيا الجمهور اليساروي النزعة، كما ل يجوز لليسار
 ذاتي��اE أن يستس�يغ أو يؤب��Rد9 فك�رة الفش�ل، إذ" العاجز"السياسي 

 كثيراE ما ك��ان الح��راك الجتم��اعي كفيلE بإص��لح ال��ترهلت
 .اليديولوجية للنخب السياسية أثناء مفاصل التأريخ الكبرى

 فتجارب عالمية كثيرة أعقبت الحقبة السوفياتية تشير إلى أن
 إصلح الحركات اليسارية كان غالباE م��ا يبت��ديء م��ن داخله��ا

 ، وتغي���ب ثقاف���ة"التجدي���د"و" الس���تقالة"حينم���ا تس���ود ثقاف���ة 

 ويس��اريو الع��راق مم��ن أمض��وا". المعص��ومية"و" الوص��اية"

 أك���ثر م���ن عق���دين م���ن الزم���ن ف���ي مواق���ع حزبي���ة قيادي���ة،
 م��دعوون الي��وم لتق��ديم اس��تقالت ش��رفية جماعي��ة م��ن ه��ذه
 المواق��ع، والع��ودة إل��ى العم��ل السياس��ي أو الثق��افي أو النق��ابي
 في مواقع أدنى إذا رغبوا، لفسح المجال لع��ادة نظ��ر ش��املة
 بكل الهيكلية اليديولوجي��ة والسياس��ية والتنظيمي��ة لحزابه��م،
 بم���ا يتي���ح الفرص���ة لص���عود قي���ادات ش���بابية له���م خ���برتهم

 .وت�������������������������������������������������أريخهم وم�������������������������������������������������آثرهم
 فالخسارة ستكون أكبر من الخسارة الحالية، والعجز س��يكون
 أش��د م��ن العج��ز الح��الي، إذا ل��م يغتن��م اليس��ار السياس��ي فش��ل9
 أحزاب السلم السياسي ف��ي الع��راق بع��د عش��ر س��نوات م��ن
 الحكم في تقديم أي أنم��وذج متماس��ك لدول��ة تمتل��ك ح��داE أدن��ى

 لتق��ديم أنم��وذجه) أي اليس��ار(من المقبولية الشعبية، ليس��ارع 

 .الكارزماتي الخاص عبر تجديده لشبابه الفكري والتنظيمي
 اليسار السياسي العراقي يواجه الي��وم أزم��ة وج��ود ومص��ير،
 في مقابل يساروية اجتماعي��ة خس��رها لص��الح كهن��ةV السياس��ة

 ويب��دو أن ل ح��ل مMج��دي أم��امه س��وى أن. مؤس��طري الحي��اة



E  فحينم��ا يص��ير. يب��دأ ف��وراE رس��الة التجدي��د ش��كلE ومض��مونا

 اليس���ارM تقلي���دياE ورتيب���اE وروتيني���اE يفق���د يس���ارويته المتوهج���ة
Eخابي����������������������������������ا Eويص����������������������������������ير يمين����������������������������������ا.
 فمغزى ه��ذه النزع��ة البش��رية اليس��اروية المس��توطنة ف��ي ك��ل
 المجتمع����ات، ش����عبوياE ونخبوي����اE، إنه����ا ك����انت عل����ى ال����دوام

 وه���ذه. الم���ترجم9 الس���لوكي لفلس���فات التغيي���ر ع���بر التأري���خ

 الترجمة الس��لوكية ل��م يص��نعها إل ام��تزاج الق��دام بالمجازف��ة
 والتجدي���د دون تطي���RرY م���ن ارتك���اب الخط���اء؛ وكله���ا م���ن
ن9مة و@ .خص���������ائص العق���������ول الجذري���������ة غي���������ر المMص���������9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل تقتص�����ر عل�����ى المجتم�����ع" اليس�����اروية الجتماعي�����ة " *

 العراق����ي، فه����ي نزع����ة عقلني����ة كامن�����ة ف����ي الشخص�����ية
 الجتماعي��ة ف��ي أي بل��د، وه��ي تمث��ل الوع��اء النفس��ي لنش��وء

 ولذلك فه��ي. اليسار السياسي بحركاته وأحزابه اليديولوجية

 مفه��وم يس��تحق التوس��يع ليك��ون ظ��اهرة سيكوسياس��ية بش��رية
 مشتركة عبر الثقافات، إذ تتوافر مؤش��رات س��لوكية ملموس��ة

 الس��عي: عل��ى أحقي��ة اف��تراض وج��ود ه��ذه الظ��اهرة، منه��ا

 البش��ري المنتظ��م ع���بر العص���ور لتقيي���د الس���تغلل وش���هوة
 رأس المال ولترسيخ المزيد من مكتسبات الع��دل الجتم��اعي
 في أطر قيمي��ة وتش��ريعية؛ فض��لE ع��ن النتق��ال المس��تمر ف��ي
 ال���وعي السياس���ي للف���رد ع���بر التأري���خ م���ن التس���ليم بس���لطة
 الس������تبداد والوص������اية إل������ى التس������ليم ببديهي������ة الحري������ة



 وف��ي مقاب��ل اليس��اروية، تق��ف نزع��ة يمينوي��ة. والديمقراطي��ة

 بطريقته��ا" الع��دل الجتم��اعي"لعقلني��ة أخ��رى تس��عى إل��ى 

 الخاص��ة، كتي��ارات الدين��ة السياس��ية والجماع��ات الفاشس��تية
 والحرك����ات القوموي����ة العنص����رية، والتي����ارات المحافظ����ة

.المروجة لمشروعية احتكار الثروة ووسائل النتاج
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