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لألحزاب  واالنتماءشباب اليوم 
 

مثىن كاظم صادق  
وانصهارىا يف حزب واحد حكم العراق يف العقود السابقة , ال تزال األحزاب منذ أن ظهرت يف العراق إابن العهد ادللكي 

اسة العراقية والسيما يف السي رتيباً  تقليددً  تتدي دوراً , آبيدلوجيتها ادلتنوعة  ، أقول ال تزال ىذه األحزاب, ابلنار واحلديد 
, وأبثر رجعي , بعد سقوط احلاكم الذي قمعها طيلة عقود طويلة ونكل مبنتميها وعوائلهم ار تنكيل  يف انتعااها رلدداً 

متظهر من خالل فتح ادلكاتب ذلم يف كل احملافظات واألقضية وإصدار جريدة انطقة  ا الدور التقليدي مبستواه العاموىذ
أم أن مهو واغلو الشاغل جتديد دمو  ؤال ىل احلزب أو الكيان السياسي عبارة عن مكتب وجريدة ؟والس, بلسان حاذلم 

بل لغاية أكرب وأىم ىو إميان عقائدي هبذا , وأفكاره ابنتماء الشباب لو واستقطاهبم إليو ليس لبغية تعيينو ىنا أو ىناك 
رومانسي متدجل ) ود ادلنصرمة جتد أن الشاب العراقي فيما سبق من يتتبع احلركة احلزبية يف العراق يف العق, احلزب أو ذاك 

ومتحزب آبيدلوجية قد آمن هبا من دون مقابل , فهو ابلنتيجة عااق حلبيبة ما ويسمع من أجلها عبد احلليم حافظ ( 
ويف ضوء , المي فنجد منهم الشيوعي والبعثي واإلس, سواء كانت ىذه اآليدلوجيا احلزبية يسارية أم ميينية أم إسالمية 

الغاية , بدأ بسياسة القمع ذلذه األحزاب وطردىا إىل اخلارج حبجج اىت , ذلك وعندما سيطر حزب البعث على السلطة 
ىي ( العراقيون بعثيون وإن مل ينتموا ) حىت أصبحت كلمة احلاكم السابق , لو  منها جعل الشعب العراقي كلو منتمياً 

ورمبا أصبح بعد سنوات يف موقع ,  وأصبح بعثياً , وصلتو استمارة الكسب احلزيب , لبسيط فحىت الفالح ا, الواقع ادلعاش 
فقد أصبح احلزب والتحزب , عن حزب البعث سوى أساسيات بسيطة  وىو لرمبا ال يعرر ايياً , أيمر وينهى , ادلستولية 

مبواعيدىا ادلنصوصة ىي من ادلقدسات  , االجتماعاتبل أن حضور , ىي الشغل الشاغل للعراقيني , والثقافة احلزبية 
البعثيون أنفسهم من كثرة الضغوطات احلزبية يف  حىت ملّل , عن اخلفارات وما إىل ذلك من ادلهام  فضالً , الواجب عملها 

. ظل احلصار وذلاث الكثري منهم لتوفري لقمة العيش والقوت اليومي للعائلة 
إال أن جيل الشباب بدا غري جاد يف اإلنتماء إليها وىذه , اهتا وفتحت مقر بعد السقوط أتت األحزاب من جديدو 

لرمبا  يف ىذه األحزاب من كبار السن وفادلالحظ أن معظم مقرات األحزاب مبنتسبيها بل حىت القادة السياسيني, ظاىرة 
. ديد مبوت ىتالء ستنتهي كثري من األحزاب ؛ لعدم التجديد بطاقات ابابية وأفكار تتمااى مع العصر اجل
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إال أهنم , أو ينتخبون ىذا احلزب , ألن الناس ينتخبون ممثلهم يف ىذا احلزب أو ذاك وىذا األعراض من الغرابة مبكان ؛  
والسيما أن الذاكرة اجلماعية حتتوي على صور , ومن أسباب ذلك ىو اخلور من ادلستقبل ,  يعرضون عن التسجيل فيو

عن  فضالً , لشباب ليس ذنبهم سوى أهنم انظموا إىل ىذا احلزب أو ذاك , كثرية للتعذيب والتنكيل وادلعاقبات اجلماعية 
. احلزيب والسيما طبقة الشباب  ألحزاب إىل الناس وترغيبهم ابالنتماء إليهم عن طريق الكسباعدم تقدم 

عن أنو ميثل  الشباب الذي  يد احلاسوب والنت وومل معو اهادة عالية فضالً ، ومل تعي األحزاب أمهية الشباب فيها  
واليت تساىم يف البناء ودميومة الفكر يف ىذا احلزب أو ذلك الكيان أو تلك ادلتسسة فشباب , الثقافة اجلديدة يف البلد 

اهداء ىذه األحزاب الذين قضوا حنبهم يف سجون , وعليو جند الكثري من أبناء الشهداء , ( واقعي عملي  )اليوم 
, كما  ري العرر والعادة , مل يواصلوا مسرية آابئهم ( والقيم  ادلبادئ) من أجل , ومعتقالت التعذيب وأعواد ادلشانق 

من النظام السابق سيشكلون لبنة جديدة يف ( ادلعدومني ) أبناء بل ىم ليسوا ميالني إىل أحزاب آابئهم وكنت أتوقع أن 
عليهم إذا وجهوا  االعتمادوميكن , والسيما أن جلهم من محلة الشهادات , األحزاب ادلتعددة االجتاىات وادلشارب 

نكلوا  الذين وحتتضن, لكن أملهم قد خاب عندما رأوا ىذه األحزاب تعرض عنهم وعن عوائلهم , الوجهة الصحيحة 
اب التقارير العمل احلزيب اجلديد مع أحزاب كانوا ليمارس ىتالء ادلخربون وكتّل , ابلشهداء وكتبوا عنهم التقارير من ادلخربين 

بل أن أبناء الشهداء الذين ال يعرفون من آابئهم , مام إليها ضنابال يف السابق يكتبون التقارير ضدىا وضد من يشتبو
 . واليت تصدر عن ىتالء  واالستفساراتائط مل يسلموا من ادلضايقات األمنية واحلزبية سوى الصور ادلعلقة على احل

فهم الوحيدون القادرون على التعبري , إن الشباب مقياس حيوية األحزاب ؛ ألهنم يعيشون األفكار بكل معانيها ادلتجددة 
ابألفكار  عن أن الطبقة الشابة ىي األقل  ثراً  ضالً ر, ألقدر على العطاء اوىم , دلتطلبات الواقع ادلعاش  والتغيري وفقاً 

فلديهم اعور عال يف الوعي , ألهنم مل يتأثروا مبا  ثر بو الغري يف عقلهم الالاعوري ,  السابقة ومعتقدات العهد السابق
اثلية إال إذا انتقلت إىل احلزبية والشعارات ادللونة ادلنمقة امل ادلبادئوال قيمة عند الشباب إىل , ابلذات والوعي ابجلماعة 

الطبقة الشابة ؛ ألنو من العسري على الطبقة الشابة أن تتقبل ثقافة حزبية ما  احتضانوال تطبيق بدون , حيز التطبيق 
وسياسة عدم التجديد والتبديل ابلقيادات احلزبية , مرتبطة يف عقلها بسياسة التهميش ادلتعمد لطبقتهم ادلهمة 

أسيادان يف اجلاىلية أسيادان ) اابة ذلا عمق فكري ثقايف رصني يتجدد بتجدد العصر لكي ال يبقى الكالسيكية بقيادات 
( .  يف اإلسالم 
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