
يقول البعض بأن تشبث منصة 
الي�وم،  بمواقفه�ا  موس�كو 
يعرق�ل الوص�ول إىل توافقات 
ب�ل  املعارض�ة،  أط�راف  ب�ن 
ويعرق�ل املفاوض�ات املبارشة 
وأن  الس�ورية،  األزم�ة  وح�ل 
هذا التش�بث يقف يف مواجهة 

)رغبات الشعب السوري.(
ينف�ع هنا أن نذك�ر بعضاً من 
أه�م مواقف منصة موس�كو، 
واألطراف السياسية املنخرطة 

فيها خالل سنوات األزمة.
تتمة ص2

فتوى ُملزمة :
إنَّ املس�لَم الس�ّنيَّ أو الش�يعيَّ 
الذي يزّوُج أو يتزّوج من طفلٍة 
عمره�ا تس�ع س�نوات ، ه�و 
كائن ش�اذ مريض تحت طائلة 
القانون ، ويجب أن ُيسحَل من 
قدمي�ه صوب قف�ص املحكمة 
العادلة ، حت�ى تدمى مؤخرته 

ويربأ من ذنبه العظيم .

ناش�دت النائب�ة رشوق العبايج�ي وزير 
امل�وارد املائي�ة والجه�ات املعني�ة كافة 
التعام�ل بجدي�ة م�ع قضية ش�ح املياه 
التي ستستمر حس�ب املعطيات العلمية 
واملوضوعي�ة لف�رات طويل�ة، وذك�رت 
العبايجي ان ش�ح املياه س�يؤثر بش�كل 
مبارش وخطري عىل االمن املائي والغذائي 
يف الع�راق اذا لم يتم ت�دارك االمر من االن 
العبايج�ي  وبين�ت  عالي�ة.  بمس�ؤولية 
وعليه الب�د من التعامل مع قضية ش�ح 

املي�اه لي�س كمش�كلة وقتي�ة اوعابرة ، 
وانما كواقع دائمي يتطلب قرارا شجاعا 
بالتحول م�ن االدارة التقليدية اىل االدارة 
املتكامل�ة للمياه، كما فعل�ت بقية الدول 
واالم�م كاف�ة بع�د ان ت�م دق نواقي�س 
الخط�ر منذ عقود مم�ا تواجهه البرشية 
من مخاط�ر متزاي�دة نتيج�ة لتضاعف 
اس�تخداماتهم  وتوس�ع  الب�رش  اع�داد 
املتع�ددة للمي�اه باالضاف�ة اىل التغيريات 
املناخية التي اصبحت ام�را واقعا، حيث 

تمكن�ت االمم واملؤسس�ات املختصة من 
تطوير وس�ائل واس�اليب ومبادئ عامة 
للتكيي�ف م�ع ه�ذه املعطي�ات خفف�ت 
الكثريمن هذه املخاطر وجعلت الش�عوب 
تتع�اون بش�كل افض�ل الدارة موارده�ا 
املائية بما ينسجم مع مبدء ان املياه هي 
ح�ق اس�ايس للبرشكافة عىل الس�لطات 
املعنية توفريها ل�كل مواطن دون تمييز 

او اهمال.
املكتب االعالمي للنائبة رشوق العبايجي

بع�د االنتص�ارات املتحقق�ة ننتظ�ر 
عراق�ا خاليا م�ن االٍرهاب والفس�اد 
التعاي�ش  ننتظ�ر  العوائ�ل،  وحك�م 
الس�لمي واح�رام حق�وق االنس�ان 
وااللتزام بالدس�تور..  كلمة الحق قد 
تكون رصخة يف واد تذهب مع الرياح 
اليوم ولكنها س�تأتي غداً بالعاصفة 
الت�ى تخلع ج�ذور الظل�م والطغيان 
.. اطل�ب من التغيري االنس�حاب فورا 
من حكومة االقليم وس�حب وزرائها 

بش�كل نهائي، الن تش�كيل حكومة 
اإلنق�اذ بحاجة اىل خط�وات جادة .. 
 من اك�رب األخطاء التاريخية ان يقبل 
الك�رد ب�ان تمثلهم حكوم�ة االقليم 
الحالي�ة يف الحوار مع بغ�داد بعد ان 
اثبتت فشلها يف إدارة أزمة االستفتاء 
النفطي�ة  ال�رشكات  ..!  مازال�ت 
لألح�زاب الس�لطة يف اربي�ل تهيم�ن 
عىل العقود النفطي�ة يف وزارة النفط 
العراقية، الس�ؤال ملاذا العقوبات عىل 

الشعب الكوردي اذا؟
 سوء التقدير وعدم الحكمة والفساد 
الس�يايس  والغ�رور  واالداري  امل�ايل 
اقلي�م  اوصل�ت  الحاكم�ة  للطبق�ة 
كوردس�تان اىل م�ا في�ه الي�وم م�ن 
الط�رق ملحارب�ة  .. اح�دى  املش�اكل 
الش�ابة  القي�ادات  تعي�ن  الفس�اد 
النشيطة، املؤمنة بالتطوير والتغيري، 
ذات الكفاءة واملؤهل والخربة العلمية 

يف مجال العمل.

بع�د النه�ج الت�ي مارس�ته قي�ادة الحزب الش�يوعي يف 
الس�بعينات القرن املايض التي أوص�ل الحزب اىل النتائج 
الكارثي�ة الت�ي يعرفه�ا الجمي�ع, كان اول رد فعل هي 
ت�رك الس�احة العراقي�ة وأصب�ح غالبية الرف�اق خارج 
البل�د موزعن عىل املنايف, وظهرت حالتان ش�كلتا خطر 
حقيق�ي جدي�د يف تده�ور الحزب والوص�ول اىل ما نحن 

عليه.
أوال- اس�تطاعت القي�ادات اليميني�ة ان تختف�ي تحت 
يافط�ة اس�مها الح�زب وص�ار كل ش�اردة وواردة هي 
الح�زب  اخف�اق  كان  اإلخف�اق  الح�زب وكل  سياس�ة 
وبذل�ك هربت من املس�ؤولية ألنه كالع�ادة ان من أخطأ 
ه�و الح�زب؟  ثانياً- ان قواعد وك�وادر الحزب ويف فورة 
الحم�اس الث�وري واإلرصارع�ىل العودة ملقاتل�ة النظام 
الدكتات�وري وتحت ضغ�ط القاعدة والك�وادر اضطرت 
القي�ادة ان تتبنى الكفاح املس�لح الذي ل�م تكن مقتنعة 
ب�ه اطالقاً؟  هنا أخطأت القاعدة الحزبية والكوادر خطأ 
جسيما بعدم املبادرة بتغيري القيادة والذهاب اىل الكفاح 
املسلح بقيادة قادرة عىل انجاز هذه املهمة التاريخية, إذ 
ال يمكن لقيادة خرجت توا مهزومة وكانت هي املسؤولة 
عن الفش�ل التاريخي، ان تكون القيادة املناسبة لقيادة 
الكف�اح املس�لح, الت�ي هي أصال ل�م تؤمن ب�ه وهذا ما 
اعرف به كاظم حبيب يف أمسية يف كردستان وكنت ابعد 

عنه مرا واحدا؟
كان يج�ب ان تق�وم قواعد وك�وادر الح�زب بأخذ زمام 
املبادرة وانتخاب قيادة مؤهلة لتقود املرحلة الجديدة بدل 
القي�ادة القديمة، هذا القرار كلفنا غاليا كحزب وخرسنا 
الكثري من الرفاق, وأكرب دليل هو فشل القيادة يف التعامل 
م�ع الظ�روف ما قب�ل معركة بشتاَش�ان وخ�الل إدارة 
املع�ارك ,وباألحرى هربت القي�ادة اول بدأ املعركة تحت 
عنوان ان املس�تهدف هي القيادة ! )كنت هناك وش�اهد 
عىل ذل�ك(، والتي كانت هزيمة وخس�ارة كب�رية، وأكرب 
خس�ارة هي تفتت الحزب وتش�تته بعد تجربة األنصار 
وخصوص�ا بعد الهجوم الكيمياوي م�ن قبل النظام ولم 
تبقى اال تل�ك القيادة التي حافظت عىل نفس�ها؟ والتي 

كانت السبب اىل ما اَل اليه الحزب بعد 2003
كنا يف الس�ابق حن نواج�ه الكارهن لن�ا يتحدثون عن 
الحزب بطريقة مهس�ره وعدوانية ويكيلون االفراءات 
علين�ا ونح�ن نواجه�م باالبتس�امة، اما الي�وم فصاروا 
يتندرون عىل الحزب ويف حديثهم مس�حة من االستهزاء 

ونحن يف موقف ال يحسد عليه عاجزين عن الدفاع.
ما نحمل ه�ي قيم ومبادئ ونظري�ة ثورية والحزب هو 
اإلط�ار واألداة لتنظيم وتحوي�ل النظرية اىل برامج قابلة 
للتنفيذ، وحن يصبح من العسري العمل داخل ذلك اإلطار, 
ويصبح العمل من غري نظري�ة ثورية حيث وضعت عىل 
ال�رف اىل ح�ن، تحت الكثري م�ن الحجج واملس�ميات..! 

نكون كمن يركب مركبا مثقوبا والغرق نتيجة حتمية.
ان م�ا نحت�اج له االن هو س�فينة نوح لننق�ذ ما يمكن 
إنقاذه من املركب املثقوب ونحافظ عىل راية الفكر ونرفع 
من عزيمة املحبطن ومن فقد االيمان بهؤالء الربابنة.ال 
نعلم كم من الزمن احتاج نوح ليبني سفينته لكننا نحن 
اليس�ار العراقي نعلم كم من الزمن والتضحيات احتجنا 
لنبني س�فينتنا ! وحن س�تبحر الس�فينة، س�تبحر بنا 

وفوقها ترفرف راية الشغيلة الحمراء. 
ان�ا لم اتنازل عن ش�يوعيتي ول�ن افعل، وان�ا امن عىل 
فكري وانتمائي اليساري, لكنني تعلمت ان أفكر بحرية 
وان يكون يل موقفي وادافع عنه بشجاعة مع استعدادي 
لتحمل النتائج، ويف نفس الوقت ال تهمني املس�ميات بل 
املبادئ وسأتطلع اىل األفق اىل سفينة نوح ألركبها مع كل 

الشجعان املستعدين للركوب.
لنا حديث قادم عن سفينة نوح

مثلث النصر الوطين العراقي ودعاة حتييد العراق 
عن الصراع يف املنطقة بيـن األمنيات الساذجة واالحنياز 

للمحور الصهيوني الفاشي عمليا..)ص2(

يف هدى أكتوبر اجمليد 
مبناسبة الذكرى املئوية لثورة أكتوبر االشرتاكية 

العظمى )2017-1917 ( .. ص3

)منصة موسكو( متشبثة مبواقفها 

العباجيي تناشد وزير املوارد املائية واجلهات املعنية كافة التعامل جبدية مع قضية شح املياه

النائبة الكردية الوطنية العراقية سروة عبد الواحد

اليسار 
العراقي

من أجل إقامة الدولة المدنية الوطنيةنية 
 الديمقراطية وتحقيق العدالة االجتماعية

رئيس التحرير صباح زيارة الموسوي

فريد الحداد

رقم االيداع بدائرة الكتب والوثائق ببغداد2166 لسنة 2016

قصارى القول اليساري كيف نفكر ؟

)1(  اعإلن النصر االممي من سفينة نوح
موسكو .

 بوتن وحسن نرص وبشار االسد 
يعلن�ون  والعب�ادي  وروحان�ي 
...أمري�كا  داع�ش  ع�ىل  الن�رص 
اللقي�ط  الصهيون�ي  والكي�ان 
وذويلهم�ا العمالء آل س�عود وآل 
مس�عود  املحلي�ة  واالذرع  حم�د 
بارزاني وس�عد الحري�ري وفلول 
البع�ث العراقي والجامعة العربية 
يزعقون للتغطي�ة عىل هزيمتهم 
النك�راء. ..اإلنتص�ار ال�ذي أنهى 
س�يطرة القطب األمريكي األوحد 

لصالح عالم متعدد االقطاب. .
اإلنتصار املعمد بدماء مئات آالف 

الش�هداء ال�ذي قىض ع�ىل مؤامرة 
الق�رن الواحد والعرشين لتفتي�ت دول املنطقة إىل إقطاعي�ات طائفية عنرصية قبلية 

متحاربة بابها العايل الكيان الصهيوني اللقيط. 
 اإلنتصار الذي فتح األفق التأريخي الوسع مدى لتحقيق اكرب وأقوى منطقة اقتصادية 
يف العال�م. .لش�عوب الرشق من بح�ر قزوين إىل البحر األبيض املتوس�ط. ..تس�تند إىل 

التعاون واملصالح املشركة للشعوب. 
اإلنتص�ار  املف�ي إىل قيام الدول�ة العلمانية الوطنية الديمقراطية يف س�وريا والعراق 

ولبنان. .
اإلنتص�ار الذي يت�وج الكفاح النضايل اليس�اري املع�ارض املديد للخ�الص من أنظمة 

الحزب القائد والفرد الواحد لصالح دولة العدالة االجتماعية.
 اإلنتصار الذي س�ريمي حثاالت العمالة والخيانة والقت�ل والدمار والنهب التي روجت 
ل " االحتالل الديمقراطي األمريكي " واستخفت بإرادة الشعوب. .يف مزبلة التأريخ. ..

اإلنتصار الذي س�يكنس يف طريقه حيتان النهب والفس�اد واتباعهم من خونة املبادى 
الثورية جحوش بريمري. ..

صباح زيارة الموسوي
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نج��م  الدكت��ور  الرفي��ق  مش��اركة 
الدليمي عضو االمانة العامة لحزب 
اليسار العراقي في احتفاالت اكتوبر

فتوى ُملزمة :
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الغائب األكرب: إىل متى؟!
سعد اهلل مزرعاني

بيان النهج الديمقراطي- 
الكتابة الوطنية / املغرب

اليسار العراقي توأم 
الدولة العراقية

الحديثة 1921 - 2014 
/ صباح زيارة

املوسوي

افتتاحية جريدة قاسيون
توتري جديد تراجع جديد

صباح زيارة الموسوي

اليسار العراقي
توأم الدولة العراقية الحديثة

1921 ـ 2014

الكتاب األول

اختطاف الحزب
الشيوعي العراقي
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صباح زيارة الموسوي
•  ولد في بغداد عام 1954

• حاصل على البكالوريوس في العلوم اإلنسانية 
• ناشط في احلركة الطالبية الدميقراطية

  منذ نهاية الستينات
• عمل في احلزب الشيوعي العراقي

  منذ نهاية الستينيات.
• أسس مع رفاق آخرين منظمة سالم عادل

   في احلزب الشيوعي العراقي في بغداد بتاريخ 8 متوز 1979 
• غادر العراق بطريقة سرية نهاية عام 1979

• التحق بأكادميية العلوم االجتماعية في صوفيا 1980 
• أشرف على نشرتي )احلركة والكفاح( خارج العراق.

• عمل على جتديد حركة اليسار العراقي وال يزال 
• أسس ورفاقه )التيار اليساري الوطني العراقي(

• اصدر جريدة )احتاد الشعب( – بغداد - في 8 متوز 2004
• أصدر في بغداد عام 2011 جريدة )اليسار(

• يشرف على موقع اليسار العراقي اإللكتروني وصفحته على الفيسبوك
• ساهم تشكيل جلنة العمل اليساري العراقي املشترك في 2012

• عضو مؤسس في قيادة اليسار العربي 
• أسس دار سالم عادل للنشر واملكتبة اليسارية للتوزيع

• ساهم في، وأجنز مجموعة من  الدراسات واألبحاث

)2( يساريون ال بريمريون...!! ... النص الكامل ص 2



ب��دءًا. ف��اإن م��ن مل ي�صتوع��ب ان ال�صراع م��ع الكيان 
ال�صهي��وين اللقيط هو جوهر معرك��ة التحرر الطبقي 
والوطن��ي واالقت�صادي واالجتماع��ي، واأنها معركة 
�ص��عوب املنطق��ة جميعا مب��ن فيها ال�ص��عب العراقي 
بجميع قومياته واطيافه، عليه اأن يقراأ موقف ال�صهيد 
اخلال��د يو�ص��ف �ص��لمان يو�ص��ف > فه��د < موؤ�ص���س 
وقائد احلركة ال�ص��يوعية والي�ص��ارية العراقية حتى 
ا�صت�ص��هاده على يد احلكم امللكي العميل لال�ص��تعمار 

الربيطاين يف 14 �صباط 1949
وم��ن يتوه��م اأن متاج��رة النظ��ام البعث��ي الفا�ص��ي 
بالق�صي��ة الفل�صطيني��ة ه��ي ال�صب��ب مل��ا تعر���س ل��ه 
الع��راق من حروب وح�ص��ار واحتالل، عليه اأن يعيد 
درا�ص��ة التاأري��خ. اأم��ا م��ن يدع��و اىل وق��وف العراق 
عل��ى احلي��اد يف ال�صراع الدائ��ر يف املنطق��ة، فهو اأما 
ال يفقه ال��ف باء ال�صيا�صة ويطل��ق كل ما يخطر بباله 
وكاأن الع��راق بل��د يقع يف املري��خ، اأو اأنه منحاز فعال 
،�ص��واء كان قوى �صيا�صية اأو فردا، اإىل مع�صكر اأعداء 
الع��راق الدولي��ن واالقليمي��ن..!! . فالنظ��ام ال��ذي 
ي�صطه��د ال�صعب وال يح��رم حق املواط��ن العراقي 
باحلي��اة احل��رة الكرمية، ما ه��و اال متاجر بالق�صية 
تنطل��ي  وال  وعمالت��ه،  لتربيرفا�صيت��ه  الفل�صطيني��ة 

�صعاراته وحركاته البهلوانية �صوى على ال�صذج. 
فمثلث الن�صر الوطني العراقي املتمثل ، بتطهري املدن 
العراقي��ة من داع���س ال��ذراع االأمريك��ي اال�صرائيلي 
ال�صعودي،والق�ص��اء عل��ى موؤامرة م�صع��ود بارزاين 
وفل��ول البعث لتق�صيم العراق، ومعركة الق�صاء على 
حيت��ان الف�صاد التي مل تنطلق بع��د. هو مثلث معركة 
تتداخ��ل فيها القوى الدولي��ة واالإقليمية واملحلية، ال 
ميكن خو�صها حت��ى نهايتها واالنت�صار بها من موقع 

الع��راق االفرا�ص��ي يف املري��خ، وامن��ا م��ن موقع��ه 
اجليو�صيا�ص��ي عل��ى االأر���س، فالعراق قل��ب ال�صرق 
االأو�ص��ط ومرك��ز طري��ق احلريرالقدمي ال��ذي بربط 
�صع��وب ال�صرق من بحر قزوي��ن حتى البحر االبي�س 
املتو�ص��ط، طري��ق احلريراملولود من جدي��د اليوم يف 

املعركة الدائرة يف �صوريا والعراق ولبنان.
ان اول �ص��رط م��ن �ص��روط ا�صتكم��ال مثل��ث الن�ص��ر 
الوطن��ي العراق��ي، ه��و اإلغاء م��ا ي�صم��ى ب >اإتفاق 

امل�صالح اال�صراتيجي< مع الغزاة االأمريكان.
وثاين ال�صروط، هو الق�صاء التام على حيتان الف�صاد، 
لي���س بال�صعارات واالقرا�س م��ن البنك الل�صو�صي 
ال��دويل وتنفي��ذ �صروط��ه االجرامي��ة بح��ق ال�صعب، 
االأمريكي��ة  لل�ص��ركات  النفطي��ة  ال��روة  وت�صلي��م 
والربيطاني��ة اال�صتعمارية،  وامن��ا با�صقاط منظومة 

9 ني�صان 2003 برمتها.
ب��اأداة  ولع��ل اه��م ال�ص��روط، ه��و ثالثه��ا، املتمث��ل 
حتقي��ق وا�صتكمال مثل��ث الن�صر الوطن��ي العراقي، 
املول��دة على اأر���س املعركة �صد دواع���س ال�صحراء 
ب��االإرادة  املتمثل��ة  اخل�ص��راء،االأداة  ودواع���س 
الوطني��ة العراقية،املعم��دة بدم��اء ال�صهداء،ممثل��ة 
باجلي�س وال�صعب والقوى الوطنية داخل النظام ويف 

املعار�صة.
عنده��ا، ن�صتكم��ل مثل��ث الن�ص��ر الوطن��ي العراقي، 
وننق��ل الع��راق م��ن ف��رة ن�ص��ف ق��رن م��ن هيمن��ة 
الفا�صي��ة واحلروب واحل�ص��ار واالحتالل واالرهاب 
اىل الع��راق الوطن��ي الدميقراط��ي امل�صتق��ل، ع��راق 
الدول��ة املدنية الوطنية والعدال��ة االجتماعية،  قلب 
ال�ص��رق الناب���س باملحبة، ع��راق ج�ص��ر التاأخي بن 

�صعوب ال�صرق . 

صباح زيارة الموسوي

)2( يساريون ال بريمريون...!!

ي�صاري��ون …دعم الق��وى املدني��ة واجبنا 
الوطني..!

ي�صاريون… جذورنا متتد لقرن من الزمان 
هو عمر الدولة العراقية احلديثة... 

ي�صاريون….. عمدنا طريق الكفاح الطبقي 
والوطن��ي من اأجل وطن ح��ر و�صعب �صعيد 

بدماء اآالف ال�صهداء
ي�صاريون…. ونفتخر برايتنا احلمراء التي 
تنتقل م��ن ايادي جيل اإىل جيل اآخر يت�صاقط 
حولها ال�صهداء…والراية مرفوعة ترفرف 

رغم جربوت الطغاة
ي�صاريون…. اختربتن��ا �صاحات الكفاح يف 
الهب��ات واالنتفا�ص��ات التي توج��ت بثورة 

14متوز 1958 اخلالدة
ي�صاري��ون… ق��دم قادتنا وخ��رية ال�صباب 
الي�ص��اري العراقي حياتهم على مذبح حرية 

الوطن وكرامة ال�صعب
ي�صاري��ون… ارتق��ى قادتن��ا االأبط��ال فهد 
وحازم و�صارم اعواد امل�صانق يف 14 �صباط 
امللك��ي  احلك��م  اإ�صق��اط  معرك��ة  يف   1949
العميل وحترير العراق من ربقة االإ�صتعمار 

الربيطانيا
ي�صاري��ون… فج��ر قادتنا ث��ورة 14 متوز 
1958 املجيدة التي حققت مكت�صبات كربى 
لل�صع��ب والوطن…وا�صت�صهد قادتنا �صالم 
ع��ادل وعبد الكرمي قا�ص��م وجمال احليدري 

والع�ص��رات معه��م واالآالف م��ن الي�صارين 
يف مواجه��ة االنق��الب البعث��ي الفا�صي يف 8 

�صباط 1963 االأمريكي ال�صنع
ي�صاري��ون… ق��اد رفيقن��ا البط��ل ال�صهي��د 
مع�صك��ر  انتفا�ص��ة  �صري��ع  ح�ص��ن  اخلال��د 
الر�صي��د يف 3 مت��وز 1963 الإ�صق��اط النظام 
املحاول��ة  ف�صل��ت  ،واإن  العمي��ل  البعث��ي 
الأ�صب��اب معينة وا�صت�صهد القائ��د الي�صاري 
اربك��ت  ورفاقه….فاإنه��ا  �صري��ع  ح�ص��ن 
النظ��ام وا�صياده واجربتهم عل��ى التخل�س 
 1963 الث��اين  ت�صري��ن   18 يف  البع��ث  م��ن 

بانقالب ع�صكري داخلي.
ي�صاري��ون امميون …مل نتبع يف كفاحنا اي 
دولة يف الع��امل مبا فيها االحتاد ال�صوفييتي 
انح��داره  ف��رة  يف  او  عظمت��ه  اأوج  يف 
وقائ��د  موؤ�ص���س  ت�ص��دى  فكم��ا  وانهي��اره، 
احلرك��ة ال�صيوعي��ة والي�صاري��ة العراقي��ه 
الرفيق ال�صهيد اخلالد يو�صف �صلمان يو�صف 
– فهد- لقرار تق�صيم فل�صطن اال�صتعماري 
ع��ام 1949 رغ��م موافقة ال�صوفيي��ت عليه، 
ت�ص��دى ك��وادر احل��زب ملوؤام��رة الرئي���س 
ال�صوفييتي التحريف��ي خر�صوف يف حماولة 
ح��ل حزبن��ا و�صم��ه اإىل ح��زب عب��د ال�صالم 
عارف يف ما عرف بخط اآب 1964..فلم نتبع 
يوما �ص��وى م�صال��ح الكادح��ن العراقين، 
النظ��ام  �ص��د  امل��زدوج  الكف��اح  ووا�صلن��ا 
الرجعي و�صد النهج االنتهازي الت�صفوي. 

ي�صاري��ون… قاد رفيقن��ا البطل خالد احمد 
زك��ي انتفا�صة الغموك��ة يف االهوارالإ�صقاط 
وا�صت�صه��د  الرجع��ي،  الع��اريف  النظ��ام 

الرفي��ق البط��ل خال��د احم��د زك��ي ورفاقه، 
بالقي��ام  االأمريكي��ة  وا�صط��رت املخاب��رات 
بعملي��ة جراحية جدي��دة بتدبري انقالب 17 
مت��وز 1968…لقطع الطري��ق على الي�صار 

العراقي من الو�صول لل�صلطة.
الطالب��ي  احتادن��ا  ق��اد  ي�صاري��ون… 
املجيد…اإحت��اد الطلبة الع��ام التظاهرات 
زمالوؤن��ا  الطالبي��ة وت�ص��در  واال�صراب��ات 
الن�ص��االت الوطني��ة واملهنية من��ذ املوؤمتر 
التاأ�صي�صي-موؤمت��ر ال�صب��اع يف 14 ني�ص��ان 
مئ��ات  وق��دم  ال�صعبي��ة  الهب��ات   .1948
ال�صهداء االأبطال وخرج خرية قادة احلركة 
مراح��ل  خمتل��ف  يف  والوطني��ة  الي�صاري��ة 
التاري��خ الوطني العراق��ي على مدى �صبعة 

عقود.
ي�صاريون… نواتنا الطبقية ال�صلبة،عمال 
الع��راق الق��وة املحرك��ة لل�ص��راع الطبق��ي 
،الذين خا�صوا املع��ارك الطبقية والوطنية 
الواح��دة تل��و االأخ��رى وقدم��وا ال�صه��داء 
االأبطال ....ق��دم فالحونا يف انتفا�صاتهم كل 

الت�صحيات. 
َميلن . ال تنَكطن كحل فوَك الدم

 َميلن . وردة اخلّزامة تنَكط �صم
 جرح �صويحب بعطابه ما يلتم

 ال تفرح ابدمنه ال يلكطاعي
 �صويحب من ميوت املنجل يداعي .
اأحاه . �صو�صع جرحك ما ي�صده الثار

 ي�صويحب . وحَك الدم ودمك حار
 من بعدك ، مناجل غيظ ايح�صدن نار .

�صيل بيارغ الدم فوَك يل�صاعي

 �صويحب من ميوت املنجل يداعي .
وطلب��ة  وفالح��ون  عم��ال  ي�صاري��ون…. 
و�صغيل��ة الفكر واليد واجهنا النظام البعثي 
الفا�ص��ي عل��ى م��دى رب��ع ق��رن م��ن الزمان 
بجمي��ع اأ�ص��كال الكف��اح ال�صلم��ي وامل�صل��ح 
حت��ى �صقوط��ه على ي��د ا�صي��اده االأمريكان 
كل  يف  يفعل��ون  كم��ا   2003 ني�ص��ان   9 يف 
منعطف لقطع الطريق على التغيري الوطني 

اجلذري.
ي�صاري��ون عراقي��ون….ال برميريون.. فلم 
نتوهم االإحت��الل” حتريرا ” وال ” تغيريا” 
كم��ا روح العمالء واخلونة واالنتهازيون يف 

جمل�س الالحكم الربميري... 
ي�صاريون …..فتحنا اأمام ال�صعب العراقي 
اخليار الوطني التحرري يف مواجهة خياري 
نظ��ام املحا�ص�ص��ة الطائفي��ة والعن�صرية ، 

وحماولة اإعادة اإنتاج الدكتاتورية...
وتطوي��ر  رف��ع  يف  ا�صهمن��ا  ي�صاري��ون…. 
الوعي ال�صبابي العراقي املناه�س لالحتالل 
ونظام��ه املح�ص�صاتي الطائف��ي العن�صري 

االإجرامي الفا�صد التابع..
ي�صاريون طبقيون وطنيون امميون ن�صتذكر 
املا�ص��ي املجي��د يف اإط��ار الفع��ل الكفاح��ي 

الي�صاري املبدئي الراهني على االأر�س.. 
ي�صاريون….ت�صدين��ا وف�صحنا بال هوادة 
منذ ه��روب جماع��ة > دبر نف�ص��ك رفيق < 
حمل��ة املقب��ور �ص��دام ح�ص��ن ع��ام 1979 
حتى �صقوط النظ��ام البهثي الفا�صي على يد 

ا�صياده االمركان... 
البعث��ي  النظ��ام  �ص��د  كفاحن��ا  ووا�صلن��ا 

الفا�صي ومكمله نظام 9 ني�صان 2003..حتى 
اللحظ��ة الراهن��ة يف جميع مواق��ع الن�صال 
وخمتل��ف اأ�ص��كال الكف��اح..ومل نتخ��ل ول��و 
لي��وم واحد عن كفاحن��ا لت�صفي��ة املوؤ�ص�صة 
اليمينية االنتهازية حتى تف�صخها و�صقوطها 

يف اأح�صان املخابرات االأمريكية علنا...
الطبقي��ة  ي�صاريون…نتحم��ل م�صوؤوليتن��ا 
والوطني��ة يف دعم وا�صناد الق��وى الوطنية 
العراقية امتدادا للنهج الذي ار�صاه ال�صهيد 
اخلال��د موؤ�ص�س وقائ��د احلرك��ة ال�صيوعية 
فه��د…)  الرفي��ق  العراقي��ه  والي�صاري��ة 
ق��ووا تنظيمك��م …ق��ووا تنظي��م احلرك��ة 

الوطنية(..
وهذا ما نقوم به يف عالقتنا مع القوى املدنية 
الت��ي تت�صدر �صاح��ات االحتجاج وتخو�س 
املعارك الوطنية على خمتلف اجلبهات...!! 

)3(
 مقابل قروض بمبالغ ال تش��كل 
قطرة في بحر األموال العراقية 
حيت��ان  ي��د  عل��ى  المنهوب��ة 
الفساد...حيدر العبادي يستسلم 
لجمي��ع ش��روط البن��ك الدولي 

اللصوصي. 

�ص��روط البن��ك ال��دويل املتمثل��ة بتخفي���س 
املتقاعدي��ن واملوظفن...ال�صغ��ط  روات��ب 
على امل�صاريع اخلدمية....ت�صريح املوظفن 
قبل �ص��ن التقاعد حتت بند اإج��ازة اخلم�س 
�صنوات...عدم ا�صتثمار القرو�س يف م�صاريع 

وال�صناعي��ة  وال�صحي��ة  التحتي��ة  البني��ة 
والزراعية....اإلخ. ان تكرار حيدر العبادي 
لعبارات االإعجاب بالبنك الدويل الل�صو�صي 
وتربيراالقرا���س منه، ي�ص��ري بو�صوح اإىل 
غي��اب الروؤي��ة االقت�صادي��ة الوطنية، وهو 
موؤ�صرخطريعلى مدى م�صداقية حديثه عن 

معركة الف�صاد القادمة.

)4(
لم يرث مس��عود بارزان��ي عمالة 

أبيه بل وحماقته أيضا..!!
بع��د لغ��و طويل ف��ارغ ليغطي عل��ى هزمية 
تق�صي��م  يف  ال�صهاين��ة  اأ�صي��اده  موؤام��رة 
الع��راق.. وبع��د اإع��الن ال�صهاين��ة الذي��ن 
ظه��روا معه وهو يقط��ع ) التفاحة-العراق 
الفع��ل  ب��ردة  الكب��رية  �صدمته��م    !...)
اأنه��ت اوهامه��م  الوطني��ة العراقي��ة الت��ي 
ب�صرب��ة قا�صي��ة، يتو�ص��ل م�صع��ود بارزاين 
ع��دم دخول القوات العراقي��ة حدود االإقليم 
ه��و املطل��وب االأن....اي اأن��ه بل��ع هزميته 
على خارطة حدود الدم التي ر�صمها بالتاأمر 

العلني مع داع�س.
فيل��م  بط��ل  ب��ارزاين  م�صع��ود  م�صيب��ة  ان 
االإ�صتفت��اء املهزل��ة، ه��و اأنه مل ي��رث عمالة 
اأبي��ه فح�صب، بل وحماقت��ه وغبائه، فمن ال 
يع��ي القيمة احل�صارية لب��الد الرافدين وال 
ي�صتوع��ب التاأري��خ الثوري املجي��د لل�صعب 
العراق��ي..وال ي��رى املوق��ع اجليو�صيا�ص��ي 
اإال  ه��و  للعراق...م��ا  اال�صراتيج��ي 

اأحمق...!!

عشتار محمود

يقول البع�س ب��اأن ت�صبث من�صة مو�صك��و مبواقفها اليوم، 
يعرق��ل الو�ص��ول اإىل توافق��ات بن اأط��راف املعار�صة، بل 
ويعرقل املفاو�صات املبا�ص��رة وحل االأزمة ال�صورية، واأن 

هذا الت�صبث يقف يف مواجهة )رغبات ال�صعب ال�صوري.(
ينف��ع هنا اأن نذك��ر بع�صاً من اأهم مواق��ف من�صة مو�صكو، 

واالأطراف ال�صيا�صية املنخرطة فيها خالل �صنوات االأزمة
1-ت��وزان القوى ال��دويل يفر���س اأنه ال ميك��ن يف �صورية: 
اأي ال وجود حلل  "ح�صم املعركة".  اأو  النظام"،  "اإ�صقاط 
ع�صك��ري، وبالت��ايل ال ح��ل اإال باحل��وار واحل��ل ال�صيا�صي 

ب�صمانات دولية بعد اأن دّولت االأزمة ال�صورية.
2-االأمري��كان يراجع��ون، وق��وى الع��امل اجلدي��د تتقدم 
ويف مقدمته��ا رو�صي��ا وال�صن. وه��وؤالء اأ�صدق��اء لل�صعب 
ال�ص��وري: فالفيتو الذي رفعوه مل��رات عديدة منع التدخل 
الع�صك��ري املبا�ص��ر يف �صوري��ة، واأبعدن��ا ع��ن ال�صيناري��و 
العراق��ي اأو الليبي، ومن ثم اأت��ى دخول الرو�س الع�صكري 
ملنع انهيار الدولة ال�صورية، ال النظام، وملواجهة االإرهاب 
ال لتحقي��ق ن�ص��ر ع�صك��ري لط��رف. وتدخله��م ال�صيا�ص��ي 
الفعال م�صتمر منذ املبادرة اإىل جنيف واحد، مرورًا بالقرار 
2254، و�ص��واًل اإىل كل املب��ادرات ال�صيا�صي��ة الت��ي مته��د 

لتطبيقه.
3-حمارب��ة االإرهاب واالنت�صار علي��ه �صرورة، فاالإرهاب 
اأداة التدخل الع�صكري الفا�صي الغربي غري املبا�صر، ولذلك 
ينبغ��ي ف�ص��ل ف�صائ��ل املعار�ص��ة ال�صوري��ة امل�صلحة عن 
االإرهابين، وهو حمور ما مت يف االأ�صتانا. حيث اأن املعركة 
مع االإرهاب، وتو�صع دائرة الهدن ومناطق خف�س التوتر، 
هي مقدمات �صرورية لالنتقال اإىل حل �صيا�صي توافقي وفق 

القرار 2254
4-الق��رار 2254: )و�ص��ع لينف��ذ(، وهو �صناع��ة رو�صية 
�صيني��ة وتعبري ع��ن منوذج جديد حلل االأزم��ات الدولية. 
وه��و يتي��ح لل�صوري��ن الو�ص��ول اإىل ج�ص��م حك��م انتق��ايل 
توافق��ي، حيث ال غالب وال مغلوب، وحيث تتوفر الظروف 
ال�صيا�صية: )تعددي��ة �صيا�صية وتوزيع لل�صلطات- د�صتور 
جدي��د- انتخابات برملانية ورئا�صي��ة( الظروف التي تتيح 
لل�صوري��ن م�صاحة من العمل ال�صيا�ص��ي الدميقراطي التي 
�صت�صم��ح له��م بالتعب��ري عن م�صاحله��م احلقيقي��ة، لتكون 

امل��رة االأوىل من��ذ عق��ود الت��ي ي�ص��األ ال�صوري��ون فيها عن 
راأيه��م، االأمر الذي يعني انتقال ال�صلطة اإىل ال�صعب بنهاية 

املطاف.
5-املت�ص��ددون وراف�ص��وا احللول ال�صيا�صي��ة، موجودون 

يف كل االأط��راف، يف اجلن��اح الفا�ص��ي االأمريكي، ويف بع�س 
االأط��راف االإقليمي��ة، ويف النظ��ام واملعار�ص��ة، وه��وؤالء 

جميعاً يخ�ص��رون من اإنه��اء الكارثة االإن�صاني��ة ال�صورية، 
وم��ن انفتاح االأفق اأمام ال�صعب ال�صوري ليقول كلمته التي 

يعلمون اأنها �صتكون رف�صهم واإعالن نهايتهم.
 6-)عقلي��ة احل��زب القائ��د( عقلي��ة م�صركة ل��دى النظام 

وبع�س اأط��راف املعار�ص��ة املت�صددة، فه��وؤالء االأخريون 
نال��وا �صرعيته��م م��ن مرحل��ة الت�صعي��د الغرب��ي للحري��ق 

يف �صوري��ة، وه��م باأغلبه��م غ��ري قادري��ن عل��ى التكيف مع 
املتغ��ريات الدولية التي جرت من��ذ ذلك احلن. ويحاولون 
التلط��ي وراء كارثة ال�صورين، لتربي��ر ت�صددهم ورف�صهم 

للحل.
7-اإن اأ�صه��ل طريقة يعتمدها املت�صددون لرف�س احلل، هي 
عرقلة �صري املفاو�صات: فاأواًل كانوا ين�صحبون، ثم �صاروا 
يت�صبث��ون بتمثيل ط��رف من املعار�صة لل�صع��ب ال�صوري، 
الطرف الذي ي�صع �صروطاً م�صبقة نتيجتها احلتمية عرقلة 
املفاو�ص��ات. ويرف�صون تعددية املعار�ص��ة، بل يرف�صون 
حتدي��دًا من�ص��ة مو�صكو الت��ي تقول باأنه ينبغ��ي الو�صول 
اإىل املفاو�ص��ات املبا�ص��رة ع��رب عدم و�صع �ص��روط م�صبقة 
تقدم الذريعة للمت�صددي��ن يف الطرف االآخر بعدم اجللو�س 
على طاولة املفاو�صات، واالأه��م اأن هذه ال�صروط امل�صبقة 

تخالف القرارات الدولية حلل االأزمة ال�صورية.
8-اإن م�صار تطبيق القرار الدويل 2254، اأي م�صار اإخ�صاع 
ق��وى الت�صدد للوقائ��ع والتوازنات الدولي��ة، وهو �صيوؤدي 
حكم��اً اإىل ع��زل املت�صددي��ن اأو تطويعهم، ولذل��ك هو م�صار 
موؤمل عل��ى كل ال�صاعن ال�صتمرار االأزم��ة، امل�صتفيدين من 
الوي��الت التي تقع على ال�صوري��ن، واملفارقة اأن كل هوؤالء 
املت�صددي��ن املتم�صك��ن باالإ�صق��اط واحل�ص��م حت��ى الي��وم 
يدع��ون متثيلهم لل�صع��ب ال�صوري، بينم��ا ال ميثل ال�صعب 
ال�ص��وري اإال من ي�صع��ى �صادقاً وجاه��دًا اإىل اإنهاء الكارثة 

والو�صول اإىل حل توافقي، يتيح نقل ال�صلطة لل�صعب.
ه��ذه بع���س من مواق��ف من�صة مو�صك��و الت��ي تت�صبث بها 
بالفع��ل، والت��ي حت��ّول العدي��د منه��ا اإىل حقائ��ق �صيا�صية 
حم�صوم��ة، وه��ذه املواقف هي الت��ي ت�صكل قاع��دة هجوم 
املت�صددي��ن على املن�صة، فاإذا ما بدلنا مواقفنا فاإن الهجوم 
�صيتوق��ف، و�صيقول هوؤالء: )ب��اأن من�صة مو�صكو اأ�صبحت 
مطواع��ة ومتث��ل رغب��ات ال�صع��ب ال�ص��وري(! ولك��ن اإذا 
م��ا فعلنا ه��ذا، وهو ما ل��ن نفعل��ه بالتاأكيد، ف��اإن احلقائق 
والوقائ��ع ال�صيا�صي��ة �صتنبذنا كم��ا �صتنب��ذ كل املت�صددين 
املتغذي��ن عل��ى العن��ف، اخلائف��ن م��ن ال�صع��ب ال�صوري 

ورغباته احلقيقية.
من�ص��ة مو�صكو تقراأ الوقائع ال�صيا�صية، والرغبات الفعلية 
لل�صوري��ن، ولي�ص��ت مرتهن��ة مل�صال��ح واأط��راف دولي��ة 
واإقليمية، وله��ذا فاإنها مبثابة �صوت احلقيقة، وهو �صوت 
وقع��ه م��وؤمل على املت�صددي��ن املنتمن للوه��م، ممن رهنوا 

اأنف�صهم ملحاوالت اإنهاء �صورية.

مثلث الن�سر الوطني العراقي ودعاة تحييد العراق عن ال�سراع في المنطقة بيـن الأمنيات ال�ساذجة 
والنحياز للمحور ال�سهيوني الفا�سي عمليا

ق�سارى القول الي�ساري

 )من�سة مو�سكو( مت�سبثة بمواقفها 
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اأيه� ال�شعب العراقي بجميع قومي�ته واطي�فه املت�أخية...
والدم�ر  والقتل  اخلي�نة  منظومة  اإنهي�ر  ب�شرى  لكم  نزف 
يف  الف�ش�د  حيت�ن  من  كبرية  جمموعة  فر  فقد  والف�ش�د، 
اإقليم كورد�شت�ن العراق،اأبرزهم هو�شي�ر زيب�ري وا�شتي 
هواري وجنم الدين كرمي والع�شرات من اتب�عهم عن طريق 

ايران وتركي� و�شوري� خوف�ً من املح��شبة واملح�كمة.
احلبيبة  الع��شمة  يف  الف��شدين  من  ا�شرابهم  يتهي�أ  كم� 

بغداد واملح�فظ�ت العراقية للهرب.
من  الأم���م  اإىل  هروب�  اأراده  الإ�شتفت�ء،الذي  "ق�ئد"  اأم��� 
الث�ين  البالغ  ا�شتالمه  ومت  فمطلوب  احل�ش�ب،  حلظة 
بوجوب امتث�له ام�م املحكمة الحت�دية بجرمية اخلي�نة 
احتالله�  لت�شهيل  داع�ش  مع  ب�لت�آمر  املتمثلة  العظمى، 
ملن�طق �شنك�ل واملو�شل وت�شليمه� اىل يد داع�ش وب�أتف�ق 

م�شبق.
ب�أنه �شريد يف  بقى وحيدا حم��شرا،  " الذي  "الق�ئد  وق�ل 

الوقت املن��شب...!!
ال�شي��شي  املكتب  بتجميد  الوطني  الحت�د  قرار  ي�أت  ومل 
الق�دم،  الع�م  من  الرابع  ال�شهر  حتى  املركزية  واللجنة 
ورطة  عن  املت�ش�رعة  وقي�داته  ب�حلزب  للن�أي  �شوى 
جممد  ا�شبح  الكرد�شت�ين  الوطني  .ف�لحت�د  الق�ئد"   "

عملي�...
ال�شغرية  الذيلية  الح��زاب  قبل  من  ك�مل  تعتيم  وهن�ك 
عليه  �شتوؤول  م�  بحذر  ترتقب  الإ�شالمية.فجميعه�  ومنه� 

الأمور.
ال�شيوعي  واحل���زب  حممود  ك���وة   / ه���دي  الل�ش  اأم��� 

الكورد�شت�ين فقد ا�شبح يف خرب ك�ن...فلم يخرج من جحره 
بعد الإ�شتفت�ء

و�ُشيقطع عنه املرتب ب�شفته ك�ن وزيرًا للثق�فة
وهو م�شمول بتهمة اخلي�نة...!!

فقد ك�ن حراك ك�وة حممود على طرح ال�شتفت�ء والهرولة 
م�شعود  من  حم��ش�  اكرث  النعزالية  القومية  الروح  وراء 

الربزاين نف�شه.
ويف  كوادر  رف�ق  ل�شعي  املوؤكدة  املعلوم�ت  لدين�  وتتوفر 
مع  احل��زب  م��ن  حممود  ك���وة  لطرد  احلزبية  ال��ق���ع��دة 
املركزية  واللجنة  ال�شي��شي  املكتب  اع�ش�ء  من  جمموعة 
الطبقية  ال���روح  م��ع  املتن�يف  امل�شني  اأ�شلوبهم  نتيجة 

والوطنية والممية.
اأيه� ال�شعب العراقي بجميع قومي�ته واطي�فه املت�أخية...

القريب  يف  كربى  مف�جئة  على  مقبلة  اجلريحة  بالدن�  ان 
م�شتعدًا،  متهيئ�ً،  يق�ش�ً،  العراقي  ال�شعب  فليكن  الع�جل، 

للحظة التغيري اجلذري املن�شود.
التغيري  ترامب ركب موجة  للحذر من حم�ولة  ندعوا  كم� 
حيت�ن  قبل  من  املنهوبة  العراقية  الأم���وال  وم�ش�درة 

الف�ش�د.
ب�لتطورات  التدخل  بتجنب  الإقليمية  ال��دول  ونط�لب 

العراقية الداخلية املتوقعة.
وال�شعب  العراق  مع  الت�ش�من  ال�شديقة  الدول  ونن��شد 

العراقي.
حزب اليسار العراقي- لجنة إقليم كردستان
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والتقدم  لل�شالم  املحبة  الع�مل  �شعوب  حتتفل 
الجتم�عي ومعه� القوى والأحزاب الي�ش�رية 
ب�لذكرى  الع�مل  يف  الوطنية  و  وال�شيوعية 
الع�مل،  يف  ا�شرتاكية  ثورة  اأول  مليالد  املئوية 
الع�مل  التي غريت م�ش�ر وجمرى  الثورة  هذه 
منجزاته�  وع��رب  الفقرية  ال�شعوب  ل�ش�لح 
واأ�شبحت  املختلفة،  املي�دين  ويف  الكبرية 
هذه الثورة اأمنوذج يقتدى به من قبل �شعوب 
لل�شالم  التواقة  الثورية  واأح��زاب��ه���  ال��ع���مل 

والمن وال�شتقرار للمجتمع.
تكن  مل  العظمى  ال�شرتاكية  اأكتوبر  ثورة  ان 
وليدة ال�شدفة، بل ك�نت نتيجة التف�عل وتف�قم 
الجتم�عي  والقت�ش�دي-  ال�شي��شي  الو�شع 
رو�شي�  خ�ش�رة  ومنه�:  القي�شرية  رو�شي�  يف 
القي�شرية يف احلرب الع�ملية الأوىل وانعك��ش 
ذلك وب�شكل �شلبي على ال�شعب الرو�شي وقواه 
حلقة   ا�شعف  ت�شكل  رو�شي�  وك�نت  الوطنية، 
ذلك  اىل  ي�ش�ف  الع�ملي  الراأ�شم�يل  النظ�م  يف 
الراأ�شم�يل  للنظ�م  وتبعيته�  ارتب�طه�  ت�شديد 
الع�ملي وهيمنة �شبه ك�ملة للراأ�شم�ل الأجنبي 
رافق  وكم�  القي�شرية،  رو�شي�  اقت�ش�د  على 
ذلك تف�شي الفقر واملج�عة والمرا�ش والمية 
الرو�شي،  املجتمع  يف   %80 اىل  و�شلت  التي 
عمر  متو�شط  وبلغ  البط�لة  معدلت  وتن�مي 
املواطن يف رو�شي� قبل ثورة اأكتوبر 30 ع�م�ً، 
زراعي�  راأ�شم�لي�  بلدًا  ك�نت  رو�شي�  ان  ن�هيك 
ان   (( م�رك�ش  ق�ل  حق  وعن  ومتخلف،  ت�بع�ً 
)تب�ع  �شلعة  اىل  �شيء  كل  حتول  الراأ�شم�لية 
والفن  والدين  الن�ش�ن  من  ابتداأً   وت�شرتى( 
والأخالق والعلم والدب وتنتزع قد�شيته� من 

الن�ش�ن((. 
توفر  مع  املو�شوعية  العوامل  ه��ذه  كل  ان 
امل�دية  املقدم�ت  خلقت  قد  ال��ذات��ي،  الع�مل 
العظمى،  ال�شرتاكية  اأكتوبر  ث��ورة  لقي�م 
الذاتي  والع�مل  املو�شوعي  الع�مل  لعب  اأي 
الرئي�شي والف�عل واحل��شم يف تقوي�ش  الدور 
النظ�م القي�شري يف رو�شي� وقي�م ثورة اأكتوبر 
العم�ل والفالحني،  ال�شرتاكية العظمى ثورة 

بقي�دة احلزب ال�شيوعي وعلى راأ�شه لينني.
�شع�رات ومه�م الثورة

اأول  العظمى  ال�شرتاكية  اأكتوبر  ثورة  �شكلت 
منوذج للدولة ال�شرتاكية يف الع�مل ومن خالل 
الع�ملة  الطبقة  اأقوى حت�لف طبقي بني  خلق 
الثوريني  املثقفني  من  وحلف�وؤهم  والفالحني 
وحتت قي�دة الطبقة الع�ملة وطليعته� احلزب 
التي  الثورة  وه��ذه  لينني،  بقي�دة  ال�شيوعي 
اقت�ش�دي-  �شي��شي  كنظ�م  ال�شرتاكية  تبنت 
اجتم�عي جديد وطبقته وفق ظروفه� اخل��شة 

الرئي�شة  ال�شع�رات  اأهم  الثورة  وحددت  به� 
منه�: املعمل وامل�شنع للع�مل، الأر�ش للفالح، 
العدالة الجتم�عية  ال�شالم للجميع، وحتقيق 

م�شروط� ب�ملجتمع ال�شرتاكي اجلديد.
قي�دة  و�شعته�  التي  الرئي�شة  امله�م  من  ان 
قد  لينني  بقي�دة  ال�شوفيتي  ال�شيوعي  احلزب 
اخل��شة  امللكية  بت�أميم  القي�م  ب�لآتي:  متثلت 
احل�كمة  ال��ربج��وازي��ة  للطبقة  الحتك�رية 
والأر����ش  وامل�ش�نع  املع�مل  ت�أميم  ومنه� 
احلديد  و�شكك  اخل��شة  والبنوك  والتج�رة 
اىل  وحتويله�   .... وامل��وا���ش��الت  وال��ربي��د 
وفق  البالد  كهربة  على  العمل  ال�شعب،  ملكية 
الت�شنيع  خطة  و�شع  وا�شحة،  علمية  خطة 
القط�ع  يف  التع�ونية  احلركة  اإ�ش�عة  البالد، 
والكلخوزات  ال�شفخوزات  خالل  من  الزراعي 
الدميقراطية،  الطوعية  مبداأ  اأ�ش��ش  وعلى 
احلف�ظ  اجل  من  الع�شكري  ب�لت�شنيع  القي�م 
النظ�م  وح��م���ي��ة  وال���ش��ت��ق��رار  الم���ن  على 
توفري  على  العمل  عنه،  والدف�ع  ال�شرتاكي 
للمواطنني  املج�ين  والعالج  والتعليم  ال�شكن 
العمل  حق  �شم�ن  على  العمل  متييز،  وبدون 
ب�لرجل  امل��راأة  م�ش�واة  د�شتوري�،  للمواطن 
بطبيعة  الج���ر  ورب���ط  والأج����ور  العمل  يف 
يف  والمية  البط�لة  على  الت�م  الق�ش�ء  العمل، 
املجتمع، القي�م ب�لثورة الثق�فية ذ1ات ال�شكل 
الوعي  تعزيز  بهدف  ال�شرتاكي  وامل�شمون 
الطبقي ال�شرتاكي يف املجتمع حتقيق ال�شب�ع 
وهذا  للمواطن،  وال��روح��ي  امل���دي  املتزايد 
�شلطة  اأم���م  امله�م  يف  املركزية  احللقة  ي�شكل 
الق�نون  ي�شكل  الوقت  وبنف�ش  ال�شوفيت�ت 
ف�ل�شرتاكية  ال�شرتاكي  النظ�م  يف  الرئي�شي 

هدفه� الأول والأخري الن�ش�ن.
ان اجن�ز هذه امله�م امللحة من قبل ق�دة ثورة 
ت�شفية  على  �ش�عد  ق��د  ال�شرتاكية  كتوبر 
للراأ�شم�لية  الأ�شود  الظ�مل  الإرث  ومع�جلة 
والتخلف  اجل��ه��ل  تكري�ش  يف  متيز  وال���ذي 
وتف�شي  املجتمع،  يف  وال�شتغالل  والتبعية 
يف  وامل��خ��درات  واجل��رمي��ة  والبط�لة  الفقر 
الجتم�عية-  الفجوة  وتعميق  املجتمع، 
فئة طفيلية-بريوقراطية  ل�ش�لح  القت�ش�دية 
والربجوازية الإدارية التي لي�ش له� عالقة يف 
خلق الإنت�ج امل�دي وهي ل تتعدى 1-3 % من 

املجتمع. 
لقد جنحت ثورة اأكتوبر ال�شرتاكية يف حتقيق 
جميع  وع�جلت  اأم�مه�  و�شعت  التي  امله�م 
الراأ�شم�لية  افرزته�  التي  اخلبيثة  المرا�ش 
ال�شرتاكية  واأثبتت  القي�شرية،  رو�شي�  يف 
والجتم�عية  القت�ش�دية  وف�عليته�  جدواه� 

لثورة  الكربى  امل�أثرة  ان  الراأ�شم�لية.  على 
اأكتوبر ال�شرتاكية العظمى انه� حولت رو�شي� 
متخلفة  زراعية  دولة  من  ال�شوفيتي  الحت�د 
املرتبة  اجتلت  عظمى  �شن�عية  دول���ة  اىل 
الأوىل يف الإنت�ج ال�شن�عي يف اورب�، واملرتبة 
الث�نية ع�ملي� يف الإنت�ج ال�شن�عي بعد امريك�، 
والهيدروجيني  ال���ذري  ال�شالح  وامتلكت 

والكيمي�وي، وثم غزوا الف�ش�ء.
منجزات ثورة اكتوبر  

ان منجزات ثورة اأكتوبر ال�شرتاكية العظمى 
فرتة  خ��الل  يحققه�  ان  ن��ظ���م  لأي  ميكن  ل 
اذ  الجتم�عي  التطور  بعمر  ج��دا  ق�شرية 
اأكتوبر يف منجزاته� ويف خمتلف  تفوقت ثورة 
املي�دين على م� حققته الراأ�شم�لية خالل ثالثة 
ان ثورة  اخذن�  اإذا  الدموي،  قرون من عمره� 
اأهلية  حرب�  واجهت  قد  ال�شرتاكية  اأكتوبر 
العظمى  الوطنية  واحلرب   )1922-1918(
-1046( الب�ردة  واحلرب   )1945-1941(

1991(، اأي ان عمر ثورة اأكتوبر ال�شرتاكية 
 55 منه�   ،)1991-1917( فعلي�  ع�م�   74
حروب�  ال�شرتاكية  اأكتوبر  ثورة  ق�ومت  ع�م 
وب���ردة  �ش�خنة  حروب�  وخ�رجية،  داخلية 
�شنه� املع�شكر المربي�يل املتوح�ش وب�لعتم�د 
))ع��م��الء  و   )) اخل���م�����ش  ))ال��ط���ب��ور  على 
اأكتوبر  ث��ورة  ان  ال��ق��ول  وميكن  ال��ن��ف��وذ((، 
ن�شبي  �شالم  ظروف  يف  ع��شت  قد  ال�شرتاكية 

نحو 19 ع�م�ً وحققت املنجزات الت�لية:
هي  العظمى  ال�شرتاكية  اأكتوبر  ثورة  2-ان 
ثورة �شعبية ق�ده� حزب وقي�دة ثورية، بدليل 
تقرير  �شفردلوف  ق��دم   1917 ع���م  ابريل  يف 
اأكد  اذ  احلزبي  للكونفرن�ش  املركزية  اللجنة 
على وجود 78 منظمة حزبية يف عموم رو�شي� 
ان  الف ع�شوًا، علم�ً  الأع�ش�ء نحو 80  وعدد 
رو�شي� ك�نت ت�شكل �شد�ش م�ش�حة الع�مل ومت 
بثورة  رو�شي�  يف  القي�شري  النظ�م  تقوي�ش 

�شعبية.
اأول ثورة ا�شرتاكية يف الع�مل يقوده�  2-انه� 
ال��ع��م���ل وال��ف��الح��ني حت��ت ق��ي���دة احل��زب 
ا�شرتاكي  نظ�م  واأول  لينني  بزع�مة  ال�شيوعي 
بلد  واأول  ال���ش��رتاك��ي،  البن�ء  طريق  ي�شق 
ويقرر  للمواطن  العمل  حق  د�شتوري�ً  ي�شمن 
للمواطنني،  وال�شكن  والعالج  التعليم  جم�نية 
البط�لة  على  نه�ئي  ب�شكل  ق�شى  بلد  واأول 
الجتم�عية- ال��ع��دال��ة  وحتقيق  والأم��ي��ة 

القت�ش�دية يف املجتمع، واأول بلد حدد �ش�ع�ت 
دون  الأطف�ل  عمل  وحرم  �ش�ع�ت   8 ب  العمل 
�شن الق�نوين واأول دولة اأق�مت �شلطة ال�شعب 

املتمثلة مبجل�ش ال�شوفيت�ت.

موؤ�ش�شة   )9000( بن�ء  مت  ع�م�ً   12 3-خالل 
ال�شوفيتي  الحت�د  واحتل  عمالقة،  �شن�عية 
والث�نية  اورب����  يف  �شن�عي�  الأوىل  املرتبة 
ع�ملي�ً بعد امريك�، واأول بلد مت غزو الف�ش�ء، 
معدلت  ال�شرتاكية  اأكتوبر  ث��ورة  وحققت 
منو اقت�ش�دي ب�ملتو�شط 15% �شنوي�ً، وعملت 
عملته�  ا�شتقرار  على  ال�شوفيتية  ال��دول��ة 
الأجنبية،  العمالت  اجت�ه  )الروبل(  الوطنية 
لل�شعب  والدوائي  الغذائي  الأمن  �شم�ن  ومت 
يف  وال�شتقرار  الم��ن  وحتقيق  ال�شوفيتي، 
الق�نون  �شلطة  وتطبيق  ال�شرتاكي  املجتمع 
وامل��خ��درات  للجرمية  ك���م��ل  �شبه  وغ��ي���ب 
الراأ�شم�ل  على  احلف�ظ  ومت  امل���يل،  والف�ش�د 
ال��وط��ن��ي وم��ع���ق��ب��ة م��ن ي��خ��رق ذل���ك وف��ق 
امل�لية  امل�ش�عدات  قدمت  دولة  واأول  الق�نون، 
�شروط  وب��دون  والع�شكرية  والقت�ش�دية 
م�شبقة لدول ا�شي� وافريقي� واأمريك� الالتينية 
بدليل  ال�شي��شي والقت�ش�دي،  لهدف حترره� 
فقط بنى الحت�د ال�شوفيتي اكرث من )6000( 
من  واكرث  الن�مية  البلدان  يف  ومعمل  م�شنع 
)300( م�شروع زراعي يف افريقي� فقط، وقدم 
قرو�ش اكرث من )150( ملي�ر دولر يف وقته� 

واأ�شبحت اليوم ديون معدومة؟!
ق�عدة  بنى  ق��د  ال�شوفيتي  الحت����د  4-ان 
�شن�عية-زراعية-ع�شكرية وعلمية ب�لعتم�د 
الب�شرية  م���وارده  وعلى  الذاتية  ق��واه  على 
ث��روات  ينهب  او  ي�شتعمر  ومل  ال��داخ��ل��ي��ة، 
الأمريكية  المربي�لية  تفعله�  كم�  ال�شعوب 
ال�شوفيتي على  وحلف�ئه�، وكم� تقدم الحت�د 
وبحوث  الف�ش�ء  جم�ل  يف  الراأ�شم�لية  البلدان 
لالأغرا�ش  الذرية  الط�قة  جم�ل  ويف  الف�ش�ء 
قوة  وامتلك  النووي،  ال�شالح  ويف  ال�شلمية 
الدولة  على  احلف�ظ  بهدف  رادع��ة  ع�شكرية 
ال��ع���دل  ال���ش��رتاك��ي  ون��ظ���م��ه  ال�شوفيتية 

الب�ردة،  ب�حلرب  ي�شمى  م�  خ��الل  وخ��شة 
ف�شالح الذري والنووي ..... ك�ن �شالح وقوة 

ردع للعدو اخل�رجي.
5-خالل الفرتة )1922-1953( بلغ متو�شط 
 ،%16 ب  �شنوي�  القت�ش�دي  النمو  معدل 
نو  �شنوات  النيب )5(  �شي��شة  وخالل تطبيق 
 1940 لع�م  ال�شك�ين  النمو  معدل  وبلغ   ،%18
نحو 13% ويف ع�م 1950 نحو 17.5 %، وزاد 
عدد �شك�ن الحت�د ال�شوفيتي من 164 مليون 
ع�م  ن�شمة  مليون   300 اىل   1917 ع�م  ن�شمة 
ال�شرتاكية  البلدان  م�ش�همة  وبلغت   ،1991
الع�ملي لع�م 1950 نحو  ال�شن�عي  الإنت�ج  يف 

20% ام� يف ع�م 1981 فقد جت�وز %41 .
ال�شوفيتي  الحت���د  قوة  وتن�مي  تطور  اأزاء 
�شي��شي� واقت�ش�دي� وع�شكري� وظهور املع�شكر 
ل�ش�لح  توازني�ً  قطب�ً  �شكل  الذي  ال�شرتاكي 
قوى  ادرك��ت  الب�شري،  املجتمع  ال�شتقرار 
الث�لوث الع�ملي هذا اخلطر اجلدي وا�شعلت م� 
م�  كلفته�  بلغت  والتي  الب�ردة  احلرب  ي�شمى 
بني 13-15 ترليون دولر وك�نت ح�شة ال�شد 
تعود لالإمربي�لية المريكية املتوح�شة، ال ان 
فكروا  وب�لت�يل  يتحقق  مل  الالم�شروع  هدفهم 

ب�خرتاق احلزب احل�كم- قمة احلزب واعطوه 
-1985( ب�لربوي�شرتوك�  ي�شمى  م�  م�شروع 
الع�ملية  احلكومة  م�شروع  مثل  الذي   )1991
حتقيق  يف   )) ))جنحوا  قد  له  يوؤ�شف  ومم��� 
غورب�ت�شوف  وامل��رت��د  اخل���ئ��ن  ع��رب  هدفهم 
وبلغت كلفة م�شروع الربوي�شرتويك� من اأجل 
ترليون   )5( نحو  ال�شوفيتي  الحت���د  تفكيك 
ب�لبريو�شرتويك�  ي�شمى  م�  دولر.يقول عراب 
)يق�شد  الق�ئم  النظ�م  ))ان  غورب�ت�شوف   –
من  فقط  تقوي�شه  ميكن  ال�شوفيتي(  النظ�م 
خالل العلنية والعتم�د على ال�شبط والط�عة 
الق�ش�ء  ميكن  ذلك  كل  غط�ء  وحتت  احلزبية 

على ال�شرتاكية، واأقول وب�عتزاز ان اأ�شلوب 
حتقيق  يف  رئي�ش  �شبب  ك�نت  احل��زب  خدعة 

الهدف من خالل تكتيك ب�شيط((.
التي  املوؤقتة  النتك��شة  اأ�شب�ب  اهم  من  اأن 
م�  عربغط�ء  ال�شوفيتي  الحت����د  يف  حدثت 
ي�شمى البريو�شرتويك� وتفكيك الدولة العظمى 
يعود اىل اخلي�نة التي حدثت يف قي�دة احلزب 
وفريقه،  غ��ورب���ت�����ش��وف  وخ������ش��ة  احل���ك��م 
بريوقراطي-نفعي،  جه�ز  اىل  احلزب  وحتول 
وغي�ب دور الطبقة الع�ملة وحلف�ئه� يف �شنع 
واخ��رتاق  والقت�ش�دي،  ال�شي��شي  ال��ق��رار 
احلزبية  والكوادر  قي�دته  يف  احل�كم  احلزب 
والت�شريعية،  التنفيذية  ال�شلطة  يف  املتقدمة 
داخل  �شواء  الدميقراطية  تطبيق  و�شعف 
احلزب او يف املجتمع، والبتع�د عن التطبيق 

املبدع للنظرية امل�رك�شية- اللينينة .
اأن النتك��شة التي حلت يف املجتمع ال�شوفيتي 
�شيئة  ب�لبريوي�شرتويك�  ي�شمى  م���  خ��الل 
وانعك��ش�ته�  وم�شمونه�  �شكله�  يف  ال�شيت 
و�شعوب  ال�شوفي�تي  ال�شعب  على  ال�شلبية 
لن  طويال،  ت�شتمر  لن  �شوف  اأجمع  الع�مل 
المربي�لية  بزع�مة  الع�ملي  المربي�يل  النظ�م 
جذرية  حلول  اإي��ج���د  يف  ف�شل  قد  الأمريكية 

لأزمته احلتمية ذات الط�بع البنيوي.
ان من يع�دي وينكر ثورة اأكتوبر ال�شرتاكية 
العظمى وينحرف عن مب�دئه� وثوابته� ونهجه� 
))�شيوعي((  اأو  �شيوعي�ً  حزب�ً  ك���ن  �شواء 
الت�ريخ  مزبلة  يف  فجميعهم  ومرتد  منحرف 
ال�شعب  خل��ون��ة  احلتمي  امل�شري  ه��و  وه���ذا 
والفكر من اأمث�ل غورب�ت�شوف وفريقه الف��شد 
ويوري�ش يلت�شن وفريقه املرتد ومن اأيد نهجهم 

اخلي�ين منذ ع�م 1985 ولغ�ية اليوم.
ان ثورة اأكتوبر ال�شرتاكية التي غريت الع�مل 
الثورة  نف�شه�  هي  الع�شرين،  القرن  بداية  يف 
لتغيري  املوؤهلة  حتم�  الق�دمة  ال�شرتاكية 
الع�مل من جديد لبن�ء ع�مل ال�شع�دة واحلرية، 
امل�ش�واة  فيه  تتحقق  ع�مل  ح��روب،  بال  ع�مل 

والعدالة الجتم�عية.
دور  تعطل  ان   : تقول  الت�أريخية  اخلال�شة 
الثورية  القي�دة  غي�ب  نتيجة  الثوري  احلزب 
يف  حدث  كم�  املحقق  املنجز  انهي�ر  اىل  يف�شي 
ا�شتح�لة  واىل  جهة،  من  ال�شوفييتي  الحت�د 
حتقيق النت�ش�ر يف البلدان التي تعي�ش ح�لة 
العراق  كح�لة  عنيف  ووطني  طبقي  �شراع 

الراهنة من جهة اأخرى.
األمانة   / العراقي  اليسار  ح��زب   
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جلنة إقليم كردستان - حزب اليسار 
العراقي : هروب مجاعي حليتان الفساد 

وبطل فلم اإلستفتاء مطلوب بتهمة اخليانة 
العظمى !!

في هدى أكتوبر المجيد 

مبناسبة الذكرى املئوية لثورة أكتوبر االشرتاكية العظمى )2017-1917(

�شم��ع  ا : �شي ا ر
ينبح��ن  اچ��الب 
)نو�ش��ه( بوي��ه 
�ش��ويف  اطلع��ي 
اجل���ي  الط�ر���ش 

علينه ...
نو�شه:بويه واحد 
اعم�م��ه  لب���ش 
بي�ش��ه وب�لع�ش��� 

يطرد الچالب ..
ف�خر:ع����ش  م��ال 
م��ن �ش�ف��ك مريت 

ا�شوفك ..
را�شي:امدوه��ن 
البلم  و�ش�ير مثل 
ال��روج  ي�خ��ذين 

ويذبني م�ت الزرع 
فط�ش��ن  والهواي���ش 

و�شليت بطرك الد�شدا�شه ..
مال ف�خر:والولد عر�شو؟ 

را�ش��ي:ل  م��ال ف�خر:علي�ش �شمت�نني زوجه��م وثلني املهر 
على الم�م علي عليه ال�شالم ..

را�شي :�شمخي الچبري عمره 50 �شنه ويريد بنيه عمره� 9 
�شنوات والولد ب�حل�شد ال�شعبي..

 مال ف�خر : �شم�له ت�شودن ابليه عقل ..!
را�شي : خويه بلكي ت�شوفله مره ..

م��ال ف�خ��ر : ميخ�لف ب�چر راي��ح الط�ر�ش له��ور ال�شحني 
وخل��ي ابنك �شمخي يلب�ش عب�ت��ه ويجي وي�ي اعرف زن�د 

خو�ش عده نث�يه ويخت�ر وحده...
زن���د: ه� مال ف�خر �شع��دك من ال�شبح ج�ي مغب�ش انته لو 

جتي معت�ز لو جتي تقرالنه بع��شور ع احل�شني ...
مال ف�خر : ان� ج�يك بطلب ...

زن�د : کول ..!
م��ال ف�خ��ر : ان��� ج�ي م��ن ط��رف را�شي ط�ل��ب وحده من 

بن�تك لبنه �شمخي ...
زن���د : بن�تي تزوجن وبقت ن��وره ال�شغريه ت�شرح ب�لغنم 
وت�ش�ع��د امه��� حت��ى بطلته� من �ش��ف ث�ل��ث العي�شه كلفه 

والولد اتطوعوا ب�حل�شد ال�شعبي..
 مال ف�خ��ر : �شلي على حممد وال حممد وخري الرب ع�جله 

وال�شرع حلل الزواج..
زوج��ة زن�د : مال البنيه زغ��ريه  �شلون تزوج هذا ال�ش�يب 

الهرم ..
 مال ف�خر : �شكو بيه رج�ل �ش�مي م�شلي..!!

 زن���د : ول��چ ن�شمي��ه ت�شكت��ني ل��و اك���ش ل�ش�ن��چ ب�ملنجل 
انطيته� وك�يف  لغوه ......زوجة زن�د : كون العب��ش يهلكك 
مال ف�خر وانتم العم�مي ل دين ول دي�نه وواكف چنه �شمر 

بلحيته الو�شخه ...!!
مت الزواج وحمل��ت الطفله بجنني وعند املخ��ش تعر�شت 

لع�شر الولده وم�تت ومعه� اجلنني يف بطنه� ...!!!
راحت �شحية املجتمع...!!!

)الطفوله م�شنوقه بحبال التقاليد (
نافذه الخميس

ن�شرن��� املق�ل اأدن���ه يف 2014/5/9 وحذرن� قي�دة ال�شيوع��ي الكورد�شت�ين من الجنرار وراء 
ال�شي��ش�ت والفك�ر الط�ئ�شة 

القوم��ي  التع�ش��ب  وراء  الهرول��ة  وع��دم 
النعزايل املخيف...!!

ق��د وقع��ت يف  اأنه���  الي��وم  ن��رى  ولالأ�ش��ف 
م�شتنقع القومية النعزالية واعالن افال�شه� 

الك�مل بعد الحداث الخرية ..
 ن�ش املق�ل

احل��زب ال�شيوع��ي الكورد�شت���ين.. / ا�شمك 
ب�حل�ش���د ومنجل��ك مك�ش��ور / ه��ذا املث��ل 

ينطبق عليكم ايه� القي�ديني..! 
يف الب��دء �شرخن� بوجهكم وكتبن��� لكم ايته� 
بخ�شو���ش  املتنفع��ة..  الذيلي��ة  القي���دة 
وعالق�تك��م  التنظيم��ي  وعملك��م  براجمك��م 
امل�شبوه��ة وحت�لفك��م غ��ري املدرو���ش م��ع 
تنظيم���ت او اح��زاب.. تعل��م العل��م اليقني 
يعرف��ون  م�شبق�ً..كم���  وقدراتك��م  بقوتك��م 

ي��� ايته��� القي�دة....انكم �شتبيع��ون حزبكم 
ب�رخ���ش الثم���ن..! نع��م اأن النت�ئ��ج اثبتت �شحة ذلك بع��د النتخ�ب�ت ف�حل��زب ال�شيوعي 
الكورد�شت���ين خرج بنتيج��ة �شفر.. وهذا اجن�ز عظيم لكم...!! وه��ذا يعني اذا ك�ن لدين� قدم 
كر�شي واحد.. ه� نحن قد فقدن�ه بحكمة هذه القي�دة الفذة !!�شوؤايل لهذه القي�دة : هل تعتقدون 
انك��م ده���ة زمنكم ودر�شتم املرحلة جي��دًا..؟ انني اعتقد ب�أنكم ف�شلت��م يف حترككم وبراجمكم 
النتخ�بي��ة واجلم�هريية وعلى جميع ال�شعدة، بل وانتم ال�شبب الأول الأخري لهذه النت�ئج 
الق�تل��ة واملخيبة لأم���ل حزبن� ورف�قن� وك�دح��ي �شعبن�..!! �شوؤايل اي��ن خط�بكم الن�ري قبل 
النتخ�ب�ت واثن�ئه�...اين غروركم الف�رغ ام�م جم�هرين� ورف�قن�..؟ اين وزير الثق�فة املوؤقر 
ال��ذي يظه��ر على �ش��ش�ت التلف��زة ي�شرخ ويتهم رف�قن��� ب�لفال�ش..؟ اثبت الواق��ع انكم انتم 
وحدكم املفل�شني ولأبعد احلدود، وحتى لت�شتحقون كلمة الرفيق.. اي�ً ك�ن من�شبه احلزبي.. 
!جميعكم متخ�ذلون ..جميعكم ت�أمرمت على حزبن�، جميعكم لكم م�ش�حلكم ومن�فعكم من هذه 
العملي��ة ال�شي��شية..! ايته� القي���دة..! يف النتخ�ب�ت ال�ش�بقة حذرن�كم من حترككم و نهجكم 
الف��شل..!  ف�حل�شول على قدم كر�شي واحد يف الربمل�ن ج�ء مكرمة،من الحزاب الخرى، لكم 
انتم ب�لذات، لرت�شيتكم ولي�ش حلزبن�.  وان� ارى انكم قد تعلمتم على املك�رم ف�أعطيتم ا�شوات 
رف�قن��� الذين ك�ن��وا يعولون على ن�شر حزبن���، فتمت مكرمة احلزب ال�شيوع��ي الكورد�شت�ين 
ب��ش��وات رف�قن� لالحزاب الخرى من اجل الرتا�شي.. !!ويف اجل�نب الخر وقفتم بكل قواكم 
وجهودك��م �ش��د الق��وى الي�ش�رية والتقدمية ومنه� حرك��ة ورك�ء التي ا�ش��رت اإليه� يف مق�لتي 
ال�ش�بقة....وه��ذا يعن��ي نحن فقدن� م� يق�رب 8 اآلف �شوت���ً .وكنتم تعلمون علم اليقني ب�أنكم 
�شتف�شل��ون، لك��ن ه��ذا ه��و نهجكم ، من اأج��ل تدمري م� تبقى م��ن حزبن�.. وعندم��� ارى رف�قن� 
يت�شتت��ون هن��� وهن�ك ولي���ش لديهم القدرة على مواجه��ة هذه القي�دة الذيلي��ه.. ل ا�شتغراب 
مطلق�ً عندم� تلتحق بنت احد القي�ديني يف احلزب  بحركة كوران - التغيري وتعمل يف �شفوف 
ه��ذه احلركة ال�شب�بي��ة، ات�أ�شف عندم� اقول بنت رفيقن� القي�دي ب�ين خيالن . انني و�شلت اىل 
قن�عة ت�مة بفكري املتوا�شع كع�مل ميك�نيك، انتم ل�شتم اإل دمى حترككم الأي�دي اخلفية....! 
والي��وم اقول : اإن هذه ك�نت فر�شتهم الأخرية للنج���ة وقد غرقتم واأغرقتم رف�قن� املخل�شني 

للحزب بنهجكم الف��شل..! 
امتن��ى عل��ى عن��شر القي�دة ان تقف ام�م املراآة ولو ملرة واح��ده وتنظر يف وجوهه� لرتى ان 
ك�ن ب�إمك�نه��� ان ترف��ع الروؤو�ش وحت��دق يف عيون رف�قن� وان�ش�رن� و�شه��داء حزبن�..؟  ان� ل 

ا�شتبعد �شيئ�ً من �شلوكم..! وهن�ك عالم�ت ا�شتفه�م يف حي�تكم ال�شي��شية..! 
�ش��دك ل��و ك�ل اب��و املثل ا�شعيط ومعي��ط و جرار اخليط..! ه��ذا املثل ينطبق عليك��م ي� ايته� 

القي�دة احلكيمة..! اب�رككم على ف�شلكم..! اب�رككم على بيع حزبن� لالخرين..!

 في الإعادة اإفادة : الحزب ال�شيوعي 
الكورد�شتاني.. / ا�شمك بالح�شاد ومنجلك مك�شور 

/ هذا المثل ينطبق عليكم 
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د. علي ناصر كنانه
تمهيد

الب��ّد ب��دءًا م��ن حتدي��د مفه��وم ال�ص��ورة يف 
�صياق م�صطلح "ثقافة ال�صورة"، وت�صنيف 
مفهوم الثقاف��ة يف عالقته بال�صورة. فالثقافة 
هن��ا ال تعني م��ا يعنيه مفه��وم الثقافة ب�صكل 
تو�صيف��ي،  اإحل��اق  اأي  ع��ن  وجم��ّرد  ع��ام 
واإمن��ا ت�صتم��د اأبعادها الداللي��ة من احلقول 
مث��ل:  ال�ص��ورة،  �صلط��ة  ت�صوده��ا  الت��ي 
الفونوغراف، ال�صينم��ا، التلفزيون، الفيديو، 
االإع��الن، االألع��اب االإلكرتوني��ة، ال�صحافة، 
الكومبيوتر، واالإنرتن��ت. اأي جميع امليادين 
ف�ص��اء  يف  مفهومه��ا  ال�ص��ورة  متن��ح  الت��ي 

التوّجه اإىل املتلّقي.
ونظ��رًا لتداخ��ل املفاهيم يف تن��اول مو�صوٍع 
كه��ذا، يج��در التحدي��د اأي�ص��اً باأن��ه ال ميكن 
احلدي��ث ع��ن ثقاف��ة ال�ص��ورة بعي��دًا ع��ن 
ثقاف��ة  الأن  العومل��ة،  فك��رة  م��ن  االنط��الق 
ال�ص��ورة ه��ي ثقافة العومل��ة، فف��ي خطابها 
)اأي ال�صورة( تختبئ قيم العوملة التي ُيراد 
ت�صويقه��ا اإىل االآخ��ر، يف اأية بقع��ة من العامل 

اأقام.
كم��ا ال ميك��ن احلديث ع��ن العومل��ة دون اأن 
م��ن  االأمريكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  تخ��رج 
اأفواهن��ا، الأن العومل��ة هي امل�صّم��ى املخادع 
ه��ذا  يف  كث��رة  لدرا�ص��ات  طبق��اً  لالأمرك��ة، 
املج��ال، ومنها ما ي�صف به نعوم ت�صوم�صكي 
العومل��ة بكونه��ا "عم��ق التطلع��ات الهيمنية 
للواليات املتحدة االأمريكي��ة". وبالتداعي 
املنطق��ي ف��اإن ثقاف��ة ال�ص��ورة ه��ي الثقاف��ة 
االأمريكية التي تريد العوملة ن�صرها يف العامل 
م��ن اأجل تروي���ض الوعي يف جم��االت التلّقي 
بغي��ة متري��ر قي��م االأمَركة، وهي قي��م تندفع 

مدعومًة بخم�صة اأ�صلحة اأ�صا�صية:
يف  ت�صاه��ى  ال  اإعالمي��ة  1-امرباطوري��ة 

تاأثرها وانت�صارها.
2-�صناعات ثقافية متطورة تكاد ال تخلو من 

وجودها بقعة يف الكون.
3-�صيط��رة اإعالني��ة �صب��ه مطلق��ة عل��ى اأية 

م�صاحة ينبغي االإعالن فيها.
4-ق��وة ع�صكرية هائلة تنف��رد بالهيمنة على 

العامل.
5-�صعف االآخرين وعجزهم عن املناف�صة اأو 

الت�صّدي.
وبعي��دًا ع��ن الت�صّع��ب يف تن��اول جميع هذه 
التالزم��ات وتداعياتها، �صنقت�صر يف درا�صتنا 
ال�ص��ورة،  ثقاف��ة  وم�صتقب��ل  تاري��خ  عل��ى 
وانعكا�صاته��ا عل��ى الثقاف��ة املكتوب��ة، ومن 

حيث كونها مادة للغزو الثقايف.
وم��ن نافلة القول اأن نقرتح االعرتاف بثقافة 
ال�ص��ورة ال اأن نطن��ب يف لغة الهج��وم عليها 
دون اأن نبح��ث يف و�صائ��ل وبدائل املواجهة. 
ولك��ي نت�ص��ّدى للم�صاكل القائم��ة واملحتملة 
الناجت��ة ع��ن ثقاف��ة ال�ص��ورة ينبغ��ي علينا 
اأن ن�صتوع��ب الظاه��رة بدءًا بوع��ي الظاهرة 
اإنتاجه��ا  منظوم��ة  درا�ص��ة  يف  واالنهم��اك 
والبح��ث يف اأنف�صن��ا وحميطن��ا وثقافتنا عن 
ا�صتع��دادات توؤهلُّن��ا الإنت��اج بدي��ل كثقاف��ة 
م�ص��ادة اأو موازي��ة اأو متفاعل��ة. اأو كما قال 
ريجي���ض دوبري��ه: لي�ض من حقن��ا اأن نرف�ض 
االأم��ر الواقع ب�صكل اعتباط��ي، ولي�ض لنا اأن 
نقبل��ه ب��كل ب�صاط��ة. الب��ّد من اتخ��اذ موقف 
نق��دي: نقب��ل العوملة اإذا كن��ا �صنتحكم فيها، 
ونرف�صه��ا اإذا هي حتكّم��ت فينا لتقذف بنا يف 

متاهات مت�ض قيم احلق واخلر والعدل". 

في البدء كانت الصورة
عندم��ا وجد االإن�ص��ان نف�صه عاري��اً يف الرّبية 
مل يكن ليعلم عن ملكاته �صيئاً غر ما يتعّرف 
علي��ه بوا�صطة حوا�صه اخلم���ض، فلم يدر اإن 
تل��ك اللحم��ة املختبئ��ة يف ج��وف حلق��ه هي 
املفت��اح لو�صيل��ة ات�صالي��ة باالآخ��ر اأكرب من 
الق��درة االإميائي��ة عل��ى حم��اكاة الطبيع��ة، 
ومن هن��ا كانت الي��دان وتعاب��ر الوجه هما 
اأ�صا�ض اللغة االإميائية التي �صاعدت اأ�صوات 
الطبيعة والتنمي��ط ال�صوتي للمدلوالت على 
تطّوره��ا اإىل م�صافه��ٍة مّكنْت االإن�ص��ان القدمي 
من التخاطب الذي اأ�ّص���َض بدوره للغٍة دامْت 
ردحاً من الزمن قبل اأن يجد لها الناطقون بها 
و�صيل��ًة عالماتية لت�صجي��ل م�صامينها. فكان 
اأْن عم��َد االإن�صان اإىل ا�صتخ��دام لغة املحاكاة 
– عرب عالمات مادية - للداللة على ال�صيء. 

فكانت لغة ال�صورة.
ولع��ّل اللغ��ة امل�صماري��ة يف ح�ص��ارة وادي 
الرافدين ه��ي اللغة ال�صوري��ة االأوىل، حيث 

كانت ال�صورة هي الدال على املدلول، قبل اأن 
يتوافق القوم على عالمات اأخرى للتعبر عن 
املادة والفكر، وهو توافٌق اأ�ّص�ض للغة الكتابة 

يف بدائيتها. 
رمبا كان اخرتاع حروف الكتابة م�صوؤواًل عن 
تغيي��ب االأيقون��ة، ويف الوقت نف�ص��ه تقلي�ض 
لغة االإمي��اء، باعتبارها جزءًا م��ن االأيقونة، 
وبذلك تك��ون الطباعة ق��د اأفق��رت توا�صلنا، 
وقمع��ت ثقاف��ة ال�ص��ورة. م��ع مالحظ��ة اأن 
لغ��ة االإمياء املرافق��ة للكالم ال�صف��وي اإما اأن 
تغّيَب الكلمات امللفوظة باحللول حملها، كاأن 
نه��ز الراأ���ض بداًل من ق��ول نع��م وال، اأو تغّر 

معناها، اأو ت�صعفه". 
ويف البالد العربي��ة انح�صرت املكانة الثقافية 
لل�صورة مع التاأ�صي�ض الفل�صفي للغة العربية 
ال��ذي تزامَن مع الدع��وة االإ�صالمي��ة، عندما 
بادر االإ�ص��الم اإىل حتطيم االأ�صنام التي كانت 
متّثل النتاج الثقايف ال�صوري الوحيد يف عمق 

ال�صحراء.
 فال�ص��ورة املرئي��ة كان��ت غ��ر م�صتحّبة قي 
االإ�ص��الم الذي ال يقب��ل فقُهُه �ص��ورة تناف�ض 
ال�ص��ورة الغيبي��ة للخال��ق التي ُي��راد لها اأن 

ت�صتحوذ على املخيلة الروحية للموؤمن.
ومب��وازاة غي��اب ال�ص��ورة انتع�ص��ت بالغة 

الكلمة كتابًة وخطابًة.
 ولع��ل "املبالغة يف تقدي���ض املوروث اللغوي 
يف الثقاف��ة العربي��ة، هو ما يقلل م��ن االأميان 

بخطاب الثقافة التقنية القائم على االأداء".
ويع��رّب اأح��د الكّتاب ع��ن قلقه م��ن "اأننا اأمام 
م�صكل��ة خطرة جدًا اإذا ما بقيت اأجيال االأمة 
العربية ت�صتهل��ك ثقافة ب�صري��ة غريبة عنها 
كل الغراب��ة.. فال�صور اأبلغ م��ن الكالم اأ�صرع 

انت�صارًا واكرث تعبرًا من اأي خطاب اآخر". 
اإن ع�صرًا جديدًا يبداأ: ع�صر الثقافة الرقمية، 
ع�ص��ر ما بعد الثقافة التناظري��ة – التماثلية 
القدمي��ة الت��ي عا�ض وفط��ر به��ا االإن�صان منذ 

اخرتاع الكتابة. 
ال�صفاهي��ة  الثقاف��ة  نهاي��ة  يف  ح��دث  مثلم��ا 
القدمي��ة، �صيج��د االإن�ص��ان نف�ص��ه يف حاج��ة 
اإىل تغي��ر نظرته ومفاهيم��ه، وب�صكل جذري 

حياته. 
ولي���ض بو�ص��ع امل��رء اأن يتجاه��ل تاريخانية 
احلدث، حيث اإن ثقافة ال�صورة هي اخلطاب 
التاريخ��ي لع�صر جديد: ع�صر العوملة. وكما 
و�ص��َف ريجي���ض دوبريه ه��ذا التح��ّول باأنه 
مماثل "النتق��ال العامل من الع�صور الو�صطى 
اإىل ع�ص��ر التنوي��ر، اأو م��ن املوج��ة الفالحية 
املوج��ة  م��ن  اأو  ال�صناعي��ة،  املوج��ة  عل��ى 
املعلوماتي��ة، وه��ي  املوج��ة  اإىل  ال�صناعي��ة 

ذروة احلداثة".

اختراق الوعي
مثلم��ا كانت ال�صورة اأ�صا�صاً للغة التدوين اأو 
الكتابة قبل اآالف ال�صنني فاإنها تعود اإىل موقع 
لغوي اآخر يف �صياق ثقايف جديد كمنجز للعقل 
وامل�صافه��ة والتدوي��ن والعل��م والف��ن. والأن 
اللغ��ة ع�صرية )مواكبة لزمنه��ا( جاءت لغة 
ال�صورة وثقافتها ا�صتجابة ل�صلطان حاجات 
ل��ة  ه��ذا الع�ص��ر )ع�ص��ر العومل��ة( وكمح�صّ
لت�صاف��ِر منج��زاِت تقنية املعلوم��ات ليتبلور 
ال�ص��رط الثق��ايف للعومل��ة يف ثقاف��ة ال�صورة. 
ولع��لَّ اأب��رز اأه��داف العومل��ة "ه��و )ت�صلي��ع 

الثقافة( وت�صطيحها.
 فف��ي اجلانب الثقايف وم��ن خالله الذي يحمل 
خ�صو�صي��ة ح�صارية وهوي��ة قومية حتاول 
العومل��ة اخ��رتاق م��ا ه��و خ�صو�ص��ي ل��دى 
املجتمعات وزرع اأخطار ال�صوق اال�صتهالكية 
امل�صللة وذلك با�صتخدام ثقافة ال�صورة التي 
تعرب حقيقياً ويف ظل هيمنة االإعالم االأمريكي 

عن ثقافة العوملة". 
��ق العوملي مل ياأِت اعتباطاً  َبْيَد اأن هذا املتحقَّ
بل نت��اَج وعي مدرو�ض لق��درة ال�صورة على 
اإجن��از التاأثر املبتغى يف جم��ال التلّقي، فقد 
ا�صتغ��ل الغ��رب عل��ى ع��امل ال�ص��ورة منذ ما 
يقرب من �صبعة عقود عندما عملت ال�صركات 
على تطويع الفن الأغرا�ض الت�صويق ال�صلعي. 
فرانكف��ورت،  مدر�ص��ة  منّظ��رو  در���َض  فق��د 
بنيام��ني  ووال��رت  مارك��وز  هرب��رت  )اأمث��ال 
وماك�ض هوركهامير( خالل اأربعينيات القرن 
الع�صرين بعد هجرتهم اإىل الواليات املتحدة، 
ظاهرة اإنت��اج الوعي واإع��ادة ت�صكيل الوعي 

اجلماعي.
وقد اأظهروا يف حتليالته��م كيف اأن ال�صركات 
التجاري��ة الكربى )�صاحب��ة ال�صلطة الفعلية 
يف الب��الد( ا�صتحوذْت عل��ى املحمول اجلمايل 
للف��ن وا�صتثمرته يف املظهر التجاري لل�صلعة. 
يف  التجاري��ة"  "النزع��ة  ن�جح��ت  وكي��ف 
ا�صتح��داث �صناع��ة جديدة ُتدع��ى "�صناعة 
الثقافة" التي يتم عرب اآلياتها النفاذ اإىل الوعي 
والّتحك��م  ت�صكيل��ه  اإع��ادة  بغي��ة  اجلماع��ي 

بتوجهاته مبا يخدم م�صالح ال�صركات.
ومل تكت��ِف اأجه��زة �صناع��ة الثقاف��ة ب�صعيها 
الوع��ي  غرائ��ز  عل��ى  لل�صيط��رة  ال��دوؤوب 
اجلماع��ي يف الواليات املتح��دة واإمنا �صارْت 
 – تتم��دد خ��ارج احل��دود لتمار���ض تاأث��رًا 
موّجه��اً - عل��ى الوع��ي االإن�ص��اين عموم��اً من 
اال�صتهالكي��ة  التجاري��ة  املنتج��ات  خ��الل 
واملنتج��ات الثقافية حي��ث تتداخل العنا�صر 
اأي  ذات��ه،  اله��دف  اإىل  النهاي��ة  يف  لتذه��ب 
تروي���ض العق��ل اجلماع��ي الك��وين ملتطلبات 
امل�صال��ح االأمركية، حتى بداأ الُبعد االإن�صاين 
بالتال�صي حني �صار ي�صتّمد كينونته اجلديدة 
اأو �صرعيت��ه امل�صطنع��ة من خ��الل متاهيه يف 

الُبعد االأمركي.
وق��د اأك�صبْت ث��ورة االت�ص��االت واملعلومات 
- يف الن�ص��ف الث��اين م��ن الق��رن الع�صرين - 
اآلي��ات ت�صكيل الوعي ق��درات تقنية انت�صرْت 
بوا�صطته��ا عل��ى مناع��ة اجلغرافي��ا وحازْت 
معه��ا �صلط��ة التاأث��ر بالثالثي��ة كله��ا مع��اً: 
�صياغة الراأي العام املحلي والعاملي، الّتمكن 
من ت�صكي��ل اأو اإعادة ت�صكيل الوعي اجلماعي 
ومن ث��م هزمية اأو حما�صرة اأي عقل جماعي 
ي�صتع�ص��ي عل��ى الرتوي�ض. وبالرغ��م من اأن 
الثقاف��ة - مبدئياً - هي اأرق��ى جتلّيات الفعل 
االإن�ص��اين واأ�صدقه��ا اإال اأن اإنت��اج الثقاف��ة مّت 
اخرتاق��ه وتوجي��ه تاأثراته من قب��ل القوى 
املت�صّلط��ة يف املجتمعات �ص��واء كانت بيئاتها 
وج��ود  رغ��م  دكتاتوري��ة،  اأو  دميقراطي��ة 
ف��ارق كبر يف ده��اء املمار�ص��ة. وبالرغم من 
مبدئي��اً   - احلدي��ث  الع�ص��ر  يف  االإع��الم  اأن 
- و�صيل��ة تنويري��ة اإال اأن��ه كث��رًا م��ا يخفي 
حت��ت جلد التنوي��ر �صعياً حمموم��اً للت�صليل 
اأجه��زة  وت�م�وي��ل  اإدارة  ارتبط��ْت  ولطامل��ا 
االأع��الم باأط��راٍف ال حتاي��د يف م�صاحلها وال 
ت�صتطي��ع - مهم��ا حاول��ْت - اأن تفي ب�صروط 

املو�صوعية.
ولذلك فاأن و�صائل االإعالم تنر ما تريد للنا�ض 
اأن يروه وتتجاهل اأو ت�ص��ّوه اأو ت�صّو�ض على 

ما تريد اإخفاءه.
وتاأت��ي العومل��ة االآن كاإط��ار حمك��م لعملي��ة 
منّظم��ة متداخل��ة العوامل واالآلي��ات لتمكني 
�صلط��ة اإنت��اج الوع��ي يف الوالي��ات املتح��دة 
م��ن بل��ورة راأي ع��ام منا�صب وقتم��ا �صاءت، 
واخرتاق حرم��ات الوعي اجلماعي لل�صعوب 
ملوا�صف��ات  طبق��اً  ت�صكيل��ه  بغي��ة  االأخ��رى 
الثقاف��ة االأمركي��ة ومن ثم اغت�ص��اب العقل 
اجلماعي لالأمم دون اك��رتاث لع�صيان بع�ض 

خاليا هذا العقل.  
العلمي��ة،  بفتوحات��ه  الغ��رب،  اإن  ري��ب  وال 
ا�صتثم��َر خ�صي�صة العني فنف��َذ منها اإىل وعي 
االإن�ص��ان الذي �صي�صتقب��ل ال�صور با�صرتخاء 
ودون ما حاجة لبذل اأي جمهود بدين )يف اأداٍء 
ما( اأو جمهود ذهني )يف مطالعة كتاب(. لي�ض 
الأن ال�ص��ورة "ال حتت��اج اإىل امت��الك واإدراك 
لغوي، اأو الأنها متتلك �صفة جتاوز احلواجز 
اللغوي��ة، فقط، ب��ل كذلك الأنه��ا تتعامل فورًا 
واالنفع��االت  وامل�صاع��ر  االأحا�صي���ض  م��ع 
والعواطف، من ثم تقود لعدة عمليات عقلية 

لالإدراك"10.
ويف درا�صت��ه لفه��م احلوا�ض اإعالمي��اً يتطرق 
الدكتور عبد الرحمن عزي اإىل م�صكلة الرتكيز 
عل��ى حا�ص��ة الب�صر عل��ى ح�ص��اب احلوا�ض 
االأخ��رى يف الو�صائل امل�صموعة املرئية، حيث 
اأوجدت ه��ذه الو�صائل "وباالأخ���ض ال�صينما 
والتلفزي��ون والفيدي��و ثقاف��ة تعتم��د اأ�صا�صاً 
عل��ى ال�ص��ورة. وتلع��ب حا�صة الع��ني دورًا 
اأ�صا�صي��اً يف ا�صتقبال حمتويات هذه الو�صائل. 
ووترت��ه  وحجم��ه  اال�صتقب��ال  طبيع��ة  اإن 
تفر�صه��ا الو�صيلة االإعالمي��ة ال العني، وذلك 
عك���ض الق��راءة، اإذ تتحّك��م الع��ني يف عملي��ة 

القراءة وزمنها. 
يرتتب عن �صط��و الو�صيلة اأن ت�صت�صلم العني 
وتبق��ى �صجين��ة مقت�صي��ات ه��ذه الو�صيل��ة. 
ويتب��ني اأن �ص��دة �صك��ون الع��ني وارتباطه��ا 
بال�صورة التلفزيونية ي�صعف عملية التفكر 
اأدن��ى  يف  �صاكن��اً  كائن��اً  امل�صاه��د  وي�صب��ح 

م�صتويات ن�صاطه الذهني"11. 
"الثقاف��ة  اأن  اإىل  وت�ص��ر بع���ض الدرا�ص��ات 
ال�صمعي��ة الب�صرية ت�صع��ف اجلانب االأي�صر 
ال��ذي يق��وم بعملي��ة التحلي��ل  م��ن الدم��اغ 
والتنظ��ر وتق��ّوي اجلان��ب االأمي��ن املتعّلق 

با�صتقبال املعلومات لي�ض اإال"12.
 فاملرئ��ي "ال يخاط��ب وع��ي الف��رد بق��در م��ا 
يتوّج��ه اإىل ا�صت�ص��ارة عواطف��ه واحل�ص��ول 
على ا�صتجابة اآنية يف العالقة مع املنّبه. هذه 
ال�صرورة ميكن اإيجادها يف حالة الفرد الذي 
يبقى م�صدودًا بعينه اإىل املرئي دون اأن يكون 
حا�ص��رًا بوعيه يف ما يراه. وت�صر الدرا�صات 
الف�صيولوجي��ة اإىل اأن الن�ص��اط ال��ذي ي�صهده 
ه��ذا اجلزء م��ن الدم��اغ امل�ص��ارك يف التفكر 
العقل��ي عند م�صاه��دة التلفزيون ه��و تقريباً 

الن�صاط نف�صه اأثناء النوم"13.
وبه��ذا وذاك من اآلي��ات التاأثر يتمكن خطاب 
ال�صورة من اجت��ذاب وعي والوعي االإن�صان 
بجلِّ طاقته اإىل التفاعل مع هذا اخلطاب الذي 
اأدرك �صح��ر العالق��ة بال�صورة. فف��ي التقني 

)�صورة واحدة اأبلغ من األف كلمة(14.
  اإن م�صاه��دة ال�ص��ورة متّك��ن امل�صاه��د م��ن 
ا�صتع��ادة زم��ن ال�ص��ورة وذاك��رة امل�صه��د، 
وه��و اأمر ي��روق للنف���ض االإن�صاني��ة يف توقها 
اإىل ا�صتع��ادة الزمن، اأو اإىل م�صاهدة ال�صورة 

بغية ا�صتعادتها. 
واإن للب�ص��ر حاجاته، �صواء حاجات االإن�صان 
لال�صتمت��اع  ال�صفيف��ة  حاجت��ه  اأو  الدفين��ة 

باجلمال. 
ت�صتطي��ع  اإنه��ا  ال�ص��ورة  خ�صائ���ض  وم��ن 
الب�صري��ة  احلاج��ات  وحم��اكاة  مناج��اة 
الدفينة، خا�ص��ة واإن االإن�صان مدف��وٌع دائماً 
بنوازعه اجلّوانية اخلبيئة. و�صوى ذلك فاإن 
لل�صورة اأبع��ادًا متناغمة ال تتوافر يف �صواها 
م��ن اأدوات اخلط��اب الثق��ايف، واأب��رز تلك��م 
اخل�صائ���ض: الوجودية، املادي��ة، البنيوية، 
املنزل��ة،  العالماتي��ة،  احل�صّي��ة،  التقني��ة، 

والقيمة15.
 ومم��ا ال �صك في��ه اإن منتجي ثقاف��ة ال�صورة 
اخل�صائ�صي��ة  املنظوم��ة  بتفكي��ك  قام��وا 

لل�ص��ورة وا�صتغل��وا عل��ى ا�صتثم��ار اأي ُبعد 
من هذه االأبعاد مبفرده اأو متعالقاً مع ُبعد اأو 

اأكرث من االأبعاد ال�صقيقة.
لتط��ّور  طبيع��ي  نت��اج  ال�ص��ورة  ثقاف��ة  اإن 
والف��ن واالإع��الم  العل��م  طبيع��ي يف حق��ول 
وو�صائ��ل االت�ص��ال يف املجتمع��ات الغربي��ة، 
بل هي جاءت مبثاب��ة ا�صتجابة حلاجات هذا 
التط��ّور واآلياته وم�صالح الق��وى التي تعمل 
عل��ى ت�صخر منج��زات العلم والف��ن خلدمة 
واالقت�صادي��ة.  ال�صيا�صي��ة  ا�صرتاتيجياته��ا 
"اإن االكت�صاح الثقايف واحتكار الرموز والقيم 
هما اأبرز ما يطبع النظام العاملي الراهن على 
م�صت��وى اإنت��اج وتوزي��ع الثقافة. لق��د انتقل 
النظ��ام الراأ�صم��ايل – يف ه��ذه املرحل��ة – من 
ط��ور تعمي��م القي��م االقت�صادي��ة والعالقات 
االإنتاجي��ة الراأ�صمالي��ة، وم��ن ط��ور تعمي��م 
االأنظم��ة االقت�صادي��ة الليربالي��ة، اإىل ط��ور 
الغرب��ي،  للمجتم��ع  الثقافي��ة  القي��م  تعمي��م 
بو�صف��ه )اأي التعميم( اآلية م��ن اآليات اإعادة 
اإنتاج هيمنة النظ��ام الراأ�صمايل على ال�صعيد 

العاملي"16. 
ال�صع��وب  تتح��ول  االآخ��ر  اجلان��ب  وعل��ى 
االأخ��رى اإىل جماالت ا�صتهالكية ملنتجات هذه 
الثقاف��ة، حيث تفتقر هذه املج��االت اإىل اآليات 
دف��اع ذاتي��ة متكافئ��ة متكّنها م��ن ا�صتيعاب 
االخ��رتاق وم��ن ث��م التفاع��ل م��ع معطيات��ه 
ومعاجل��ة االآث��ار ال�صلبي��ة لتداعيات��ه. وكما 
تنّب��ه اإىل ذلك هربرت �صيلر قب��ل ثالثة عقود: 
"اإن م��ا ي�صاه��ده النا���ض وم��ا يقراأون��ه، اأو 
ي�صتمعون اإلي��ه، وما يرتدونه وم��ا ياأكلونه، 
واالأماكن التي يذهبون اإليها، وما يت�صورون 
وظائ��ف  اأ�صب��ح  ذل��ك  كل  يفعلون��ه،  اأنه��م 
ميار�صه��ا جه��از اإعالم��ي يق��ّرر االأذواق، اأي 
القيم الت��ي تتفق مع معاي��ره اخلا�صة التي 
تفر�صه��ا وتعززه��ا مقت�صي��ات ال�صوق"17. 
واإذا م��ا اأخذن��ا يف احل�صب��ان "هج��وم ثقاف��ة 
ال�ص��ورة عل��ى الوعي وهو يج��ري يف امتداد 
الرتاج��ع املروع ملعدالت الق��راءة يف العامل، 
تتب��نّي معامل النف��ق املظلم الذي تدخ��ل اإليه 
الثقاف��ة والوعي يف ع�صر ال�ص��ورة واالإعالم 
متزاي��د  �صم��ور  الب�ص��ري:   – ال�صمع��ي 
جل�ص��م املعرف��ة، و�صي��ق �صدي��د يف جغرافيا 
التكوين ومبا رحب��ْت من معلومات! هذا غر 
التفت��ت ال��ذي ي�صي��ب نظ��ام القي��م، فيكّر�ض 
منظوم��ة جديدة من املعاي��ر ترفع من قيمة 
واملن��زع  االأناني��ة،  والفرداني��ة  النفعي��ة، 
امل��ادي – الغرائ��زي املجّرد م��ن اأي حمتوى 

اإن�صاين "18.   

الصورة في مواجهة الكتابة   
لق��د انق�صَم العامل اإىل جبهتني: اإحداهما تنتج 
ثقاف��ة ال�ص��ورة، واالأخ��رى ت�صتهلكه��ا دون 
مقاوم��ة. ونت��َج ع��ن ذلك �ص��راع ثق��ايف اآخر 
ب��ني خطابني: "اخلطاب ال��ذي يعتمد الن�صخ 
والكتاب��ة وهو اخلطاب التقلي��دي واخلطاب 
املزاح��م، اأو اخلط��اب اجلديد ال��ذي تفر�صه 
و�صائل االت�صال احلديث��ة اأي ال�صورة"19. 
وتنب��ع مزاحم��ة ال�صورة للكلم��ة من حقيقة 
اأن ال�ص��ورة "م�صم��ون قب��ل اأن تك��ون �صكاًل 
اأو هند�ص��ة. وهي خط��اب م�صحون بالدالالت 
املرجع��ي.  االإط��ار  اإىل  مبا�ص��رة  يت�ص��رب 
ولنفرت���ض اإنها جم��رد �ص��كل، اإن ال�صكل دال 
ومدل��ول وعالق��ة ال��دال باملدلول ه��ي عالقة 

�صيميائية بدرجة اأوىل20. 
يف ال�صاب��ق كان��ت ثقاف��ة ال�ص��ورة )املتمثلة 
بالف��ن الت�صكيل��ي( ت�صتغ��ل ثقافي��اً مب��وازاة 
يف  ال�ص��ورة  ثقاف��ة  اأم��ا  املكتوب��ة،  الثقاف��ة 
الوق��ت احلا�صر فاإنها ت�صتغ��ل كبديل للثقافة 
املكتوب��ة. فالن�ض املكت��وب "ترتاجع مكانته 
اأمام ال�ص��ورة املتحركة فه��ي االأقرب الإيقاع 
وا�صتيع��اب  روؤي��ة  الي�ص��ر  وم��ن  احلي��اة 
ال�ص��ورة التي تعترب بحد ذاته��ا ن�صاً مكتوباً 

ميكن قراءته21. 
وبعد بروز و�صيوع ثقافة ال�صورة يف مواجهة 
الثقاف��ة املكتوبة بلغت ال�صورة من االنت�صار 
"الوح��دة الثقافي��ة  اأ�صبح��ت  اأْن  والهيمن��ة 
االأ�صا�صي��ة التي ُت�صّوق عل��ى نحو جماهري 
وا�ص��ع، وتلع��ب عرب ذل��ك ذات ال��دور الذي 
كان��ت تلعبه الكلم��ة"، ال�صيم��ا واإن ال�صورة 
"ال حتت��اج، اأو ال تتطل��ب، اأية امتالكات او 
اطاّلع��ات لغوية من ط��رف املتلقي للتوا�صل 
م��ع منطوقها وخطابها وبنيانها املعريف، وهو 
الذي كان �صرطاً اأ�صا�صياً فيما قبل، مبعنى اأنه 
يف ع�ص��ر ثقافة الكلمة مل يكن للمرء اأن ينتمي 
اإىل اإط��ار املتلقني اإال عرب �صرط امتالكه اللغة 
وفق��ط م��ن خ��الل اإدراك��ه ومعرفت��ه ووعيه 
للنظ��ام اللغ��وي الذي ت�صبك ع��ربه الكلمات، 
لتنت��ج اجلمل واملعاين والرم��وز واالإ�صارات، 
التي توؤلف ببنيانها اخلطاب الثقايف واملعريف 
املوّجه، بينما يف حال ثقافة ال�صورة فاإن هذا 
ال�ص��رف يغ��دو ناف��اًل، اإذ اإن ال�ص��ورة تب��دو 

كاأنها خطاب ناجز مكتمل بذاته"22.  
وخط��اب ال�ص��ورة كم��ا ي��رى )ج��ون ل��وك 
غ��ودار( يحت��وي عل��ى جانب��ني متعار�صني 
ومتكاملني، هما اجلانب الداليل، اأي )ما يقال( 
واجلانب اجلم��ايل، اأي م��ا يت�صمنه اخلطاب 
دون قول��ه ب�ص��كل مبا�صر، بل ه��و منغر�ض يف 
ثناي��ا اخلط��اب، ورموزه املوحي��ة23؛ ومن 
هن��ا فاإن احتالل ال�ص��ورة مكانة يف التوا�صل 
الب�صري اأهم من الكلمة، كان اأحد نتائج تقدم 
االت�صال عن طريق الف�صاء، واحتالل االأقمار 
يف  االأوراق  قب��ل  االأوىل  املكان��ة  ال�صناعي��ة 
اإح��داث هذا التوا�صل. وبف�ص��ل هذا التطور، 

وم��ن خ��الل القن��وات و�صب��كات االت�ص��ال، 
اأ�صبحت ال�ص��ورة املفتاح ال�صح��ري للنظام 
ال�ص��ورة -  الثق��ايف اجلدي��د، و"ال حتت��اج 
دائم��اً- اإىل امل�صاحب��ة اللغوي��ة ك��ي تنفذ اإىل 
اإدراك املتلق��ي فه��ي - بح��د ذاته��ا - خطاب 
ناج��ز مكتم��ل، ميتل��ك �صائر مقوم��ات التاأثر 

الفّعال يف م�صتقبليه"24.

ثقافة للهيمنة
ذلك كله مّثَل اأ�صا�صاً متيناً لغزو العامل بثقافة 
�ص��ورة هائل��ة التاأث��ر مثّلْت بدوره��ا قاعدة 
ذات نفوذ للعوملة الثقافي��ة التي و�صفها عبد 
اهلل بلقري��ز باأنها )ثقافة �ص��ورة، فهي لي�صت 
ثقافة مكتوبة بل ثقافة ما بعد املكتوب. وهذه 
الثقاف��ة ال حتت��اج اإىل لغ��ة، الأنها بح��د ذاتها 
خط��اب ناج��ز مكتم��ل ميتل��ك �صائ��ر مقومات 

التاأثر الفّعال على م�صتقبله(.
الغ��زو  ه��ذا  اإىل  الباحث��ني  غالبي��ة  وينظ��ر 
الثق��ايف كردي��ف للعومل��ة، ب��ل ه��و جوهرها، 
عندم��ا يعرب )اأي الغزو الثق��ايف( "عن اآليته، 
اأ�صا�ص��اً، بالتنمي��ط الثقايف ال��ذي يعني اإنتاج 
من��ط ثقايف واحد وف��ق اإرادة املنتج املهيمن، 
ويك��ون ذلك ع��رب و�صائل ال�صيط��رة املختلفة 
واالت�ص��االت،  واملعلوماتي��ة  كالتقني��ة 
ال�صناعي��ة..  االأقم��ار  ا�صتعم��ال  وال�صيم��ا 
وال �ص��ك اأن اأخط��ر مظاه��ر التنمي��ط و�صيلة، 
هو �صي��وع ثقاف��ة ال�ص��ورة بدياًل ع��ن ثقافة 
الكلم��ة، وانت�صار الكتاب االإلكرتوين )اأقرا�ض 
CD-ROM ( بدياًل عن الكتاب املطبوع؛ 
مم��ا ي�صع جمه��ور االأطف��ال والنا�صئ��ة اأمام 
اال�صتبداد التقني الذي يقلل اخليال واالإبداع 
بع��د ذل��ك، ناهي��ك عن �صرق��ة الوق��ت، وهدر 
واالأف��كار،  وامل�صاع��ر  اجل�صمي��ة،  الطاق��ة 
وو�صع ه��ذا اجلمهور يف حال��ة عطالة ذهنية 
الثق��ايف  التنمي��ط  منتج��ات  اأم��ام  وثقافي��ة 
وقوته��ا الهائل��ة. غ��ر اأن خط��ورة التنمي��ط 
تبل��غ مداه��ا االأق�صى عند تقّبله��ا من الداخل 
حني تفل��ح اأدوات الهيمنة وو�صائل ال�صيطرة 
ه��ري  ب�ّص��َر  العقول"25.لق��د  �صناع��ة  يف 
ل��وك يف كتاب��ه )القرن االأمريك��ي( عام 1941 
ب�صيط��رة اأمريكي��ة عل��ى الع��امل: )لق��د جاء 
دورنا لنك��ون منبع القوة الت��ي ت�صيع مثالها 
عرب الع��امل(. واأ�صار ل��وك اإىل "اإن مزيجاً من 
االإعالمي��ة  وال�صيط��رة  االقت�صادي��ة  الق��وة 
وخلق االأف��كار و�صناعة الراأي العام �صيكون 
اجلوهر اجلذري اجلديد لل�صلطة �صواء داخل 
البالد اأو خارجها"26. كما تبعه هربرت �صيلر 
ع��ام 1974 يف التاأكي��د عل��ى اأن "االت�صاالت 
العاملي��ة املتزاي��دة – تكنولوجي��اً – تعن��ي 
اأي�ص��اً ات�ص��االت بينية اأف�صل ب��ني ال�صعوب 
اجتماعي��اً وثقافي��اً. ولكن عومل��ة االت�صاالت 
تعك���ض يف جوهرها عومل��ة الراأ�صمال مبا فيها 
االإمرباطوري��ة الطبقي��ة واال�صطه��اد، حيث 
يدخ��ل ذلك كعن�ص��ر اأ�صا�ص��ي ذي مغزى هام 
يف �صيا�ص��ة ال��دول الراأ�صمالي��ة املتط��ورة". 
وينّب��ه �صيل��ر اإىل اأن "�صناع��ة االإع��الم تنتج 
االأ�صاط��ر، لي�ض ع��ن العامل فح�ص��ب، واإمنا 
ح��ول نف�صها اأي�ص��اً. فاالأ�صاط��ر التي تخ�ض 
العامل مكّر�صة الإخفاء اال�صطهاد يف العامل، اأو 
عر�صه ب�ص��كل يجعلنا �صلبيني حياله. وتعمل 
هذه االأ�صاطر بذاتها ك�صيغة من اال�صطهاد. 
فاال�صطه��اد الثقايف، التدم��ر املنّظم للوعي، 
للرتوي���ض  �ص��روري  �ص��رط  ب��دوره  ه��و 
والثقافي��ة  املادي��ة  والقي��م  للب�ص��ر  الك��وين 
وال��رثوات"27. وه��ذا ه��و بالتحدي��د جوهر 
العوملة الثقافية الذي ت�صّوُقه ثقافة ال�صورة 
التي ت�صتفي��د برباعة من املنجز التكنولوجي 
يف مترير ر�صالتها. وتعود العالقة بني الثقافة 
والتكنولوجي��ا "اإىل بداية الثورة ال�صناعية، 
اإذ اعت��رَب املنظّرون االأوائ��ل اأن التكنولوجيا 
�صتغم��ر كل م��ا هو ثق��ايف وحت��ول الثقافة اإىل 
اأداة يف خدمة التقنية. ويعني ذلك اأن الثقافة 
ت�صب��ح جمموع��ة م��ن امله��ارات والتقني��ات 
)...(، وم��ن ثم يرتاجع كل ما ال ميّثل فعالية 

اقت�صادية ما28.
ويف بح��ٍث ذي �صل��ة29 ح��ّدَد الدكتور برهان 

غليون خماطر وحتديات العوملة الثقافية:
- االجت��اه املتزايد مع ث��ورة االت�صاالت اإىل 
اإخ�ص��اع الثقافة ملنط��ق التج��ارة. وقد ظهر 
ب�ص��كل جل��ي وا�ص��ح يف مفاو�ص��ات الغ��ات 
ع��ام 193 وق��د جن��ح االحت��اد االأوروبي يف 
تل��ك املفاو�صات يف اأن يفر���ض على وا�صنطن 
مب��داأ املعامل��ة اخلا�صة واملوؤقت��ة للمنتجات 
ال�صمعي��ة والب�صري��ة، ولكن��ه مل ي�صتطع اأن 
يفر���ض مب��داأ اال�صتثن��اء الثق��ايف اأي اإعف��اء 
املنتجات الثقافية مث��ل االأفالم من اخل�صوع 

لقاعدة حترير التجارة.
اأو  الثقافي��ة  ال�صيط��رة  دينامي��ة  تعمي��ق   -
االإمربيالي��ة الثقافي��ة وتاأكي��د �صيط��رة قي��م 
الثقاف��ات الك��ربى الت��ي تنج��ح يف ا�صتخدام 
التقنيات االت�صالية احلديثة وحتتل الف�صاء 

العاملي اجلديد. 
- تفجر اأزمة الهوي��ة وم�صكلة التعّرف على 
ال��ذات، بل حتدي��د ال��ذات. فمع تزاي��د نفوذ 
الثقاف��ات االأق��وى يف ف�صاء مفت��وح يت�صاءل 

وزن الثقافات الوطنية ونفوذها.  
وعندم��ا قّدمت هنغاري��ا وت�صيكي��ا وبولونيا 
طلب��اً لتطبي��ق اتفاقي��ة تلفزي��ون ب��ال حدود 
املتح��دة  الوالي��ات  احتج��ت  االأوروبي��ة، 
وعار�ص��ت دخ��ول ه��ذه البل��دان يف منظم��ة 
التع��اون والتنمي��ة االقت�صادي��ة االأوروبية، 
ومل  امل�صاع��دات.  م��ن  بحرمانه��ا  وهددته��ا 

ترف�ض التهديد اإال بولونيا.

 ومع ذلك ت�صيطر الواليات املتحدة على اأكرث 
م��ن 90% من �صوق االأف��الم يف هذه البالد30. 
اإن تق��ّدم ث��ورة املعلوم��ات، بق��در م��ا يّوحد 
املج��ال الثقايف العاملي يزيل ال�صرط الرئي�صي 
الذي ي�صمن اإع��ادة اإنتاج الثقافة على اأ�ص�ض 
وطني��ة، اأو مبعنى اآخر اإع��ادة اإنتاج الثقافة 

الوطنية كنمط متميز للحياة الثقافية31. 

سطوة اإلعالن نموذجًا..
املكتوب��ة خي��ار  الثقاف��ة  م��ع  التعاط��ي  اإن   
مرتبط باحلرية، اأما ا�صتقبال ثقافة ال�صورة 
فه��و عمل غ��ر اإرادوي يف اأغلبيت��ه، الأن هذه 
الثقاف��ة تقتح��م حي��اة االإن�ص��ان حيثما حل، 
فاالإعالن عل��ى �صبيل املثال يرتّب�ض باالإن�صان 
اأّن��ى توّج��َه، يف ال�ص��ارع والفن��دق واملحالت 
التلفزي��ون وه��و  ذل��ك يف  التجاري��ة، وقب��ل 
ي�صتم��ع اإىل برنام��ج اختار م�صاهدت��ه بنف�صه 
ولكنه مل يخرت االإعالن املباغت الذي مل ُيخرَب 
مب��ّدة عر�صه، ه��ذا اإذا افرت�صن��ا اإنه �صيناأى 
بنف�صه عن��ه. فال�صركة املعلنة تربح باالإعالن 
ع��ن ب�صاعتها وتدفع للتلفزيون ثمن االإعالن، 
بينم��ا ي�صارك املتلّقي وهو العن�صر االأ�صا�صي 
يف اخلط��اب االإعالين – بامل�صاهدة – يف جناح 
االإع��الن جمان��اً!! اأي اأنهم ي�صتح��وذون على 

ب�صر املتلقي ووقته دومنا ترخي�ض اأو ثمن.
ويف الوقت احلا�صر "عرفت الر�صالة االإعالنية 
امل�صبع��ة، امل�صتفزة للم�صاع��ر، اأو ذات االأثر 
ال�صلبي امل�صمر، طرقه��ا اإىل و�صائل االت�صال 
الدولي��ة. فاأجهزة االإعالم هي الو�صيلة املثلى 
للتو�صيل، وخا�ص��ة التلفزيون الذي ي�صتويل 
عل��ى امل�صاه��د امل�صرتخي يف حال م��ن االأمان 
وللم��رء  املعي�ص��ة"32.   غرف��ة  يف  ال��كاذب 
اأن يتخي��ل حج��م ال�صيط��رة االأمريكي��ة على 
االإعالن بعد اأن انفردت بالقوة وقيادة العامل 
وبع��د اأن جنح��ت يف فر���ض قي��م العوملة ويف 
مقدمته��ا ثقاف��ة ال�صورة التي ميّث��ل االإعالن 
ذراعه��ا الق��وي. واإذا كان��ت ه��ذه ال�صيط��رة 
طاغية من��ذ ال�صبعينيات، لن��ا نتخيل حجمها 

وامتداداتها وتاأثراتها يف الوقت احلا�صر.
اإعالني��ة يف  اأك��رب ع�ص��ر وكاالت  ب��ني   فم��ن 
�ص��وى  لي���ض هن��اك  الع��امل يف ع��ام 1971، 
�صرك��ة واحدة غ��ر اأمريكية. وم��ن بني اأكرب 
خم���ض وع�صري��ن وكالة دولية، هن��اك اإحدى 
وع�ص��رون �صرك��ة اأمريكي��ة33. ويف ال�ص��وق 
االأوروبي��ة امل�صرتك��ة، وبا�صتثن��اء �صركتني 
فرن�صيتني لالإعالن، جند اأن الوكاالت العاملة 
على م�صتوى القارة االأوروبية، يف نهاية عام 
1972، متثل كلها فروعاً ملوؤ�ص�صات اأمريكية. 
بنف���ض  الع��امل  م��ن  االآخ��ر  اجلان��ب  ومي��ر 
التجرب��ة، اإذ تع��اين بلدان��ه اأي�صاً م��ن فقدان 
ال�صيطرة على جهاز "�صناعة ال�صورة"34. 

كم��ا لعب��ت العالق��ات العام��ة املمّول��ة م��ن 
ال�ص��ركات االأمريكي��ة العمالق��ة دورًا مماث��اًل 
يتمث��ل يف التغل��ب عل��ى املناه�ص��ة الوا�صعة 
النطاق الأ�صكال التغلغل االأمريكي يف اقت�صاد 

االأمم االأخرى35. 

خالصة..
ال ي�صع��ى هذا البح��ث اإىل التاأ�صي�ض مل�صّلمات 
العومل��ة  تعم��ل  م��ا  يعار���ض  بينم��ا  فكري��ة 
مبنظومته��ا الثقافي��ة: ثقاف��ة ال�ص��ورة على 
حما�صرتن��ا ب��ه مب��ا ي�صب��ه االإرغ��ام املو�ّصى 
بحري��ة زائف��ة توحي لن��ا باختي��ارات، تاأتي 
اإلينا وال نذهب اإليها، تنتزع مناعتنا الثقافية 
لتغرقن��ا يف ف�صاء بال ح��دود، اأوىل خ�صاراتنا 

فيه: الهوية الثقافية. 
َبْي��َد اأن ه��ذه القناع��ة ال تلغ��ي قناع��ة اأخرى 
يف اأن ثقاف��ة ال�ص��ورة جت��لٍّ ثق��ايف تاريخ��ي 
ال  واأن  جدي��د،  ع�ص��ر  ا�صرتاط��ات  يحاك��ي 
اأح��د مب�صتطيٍع الناأي بنف�ص��ه عن التفاعل مع 
املتغ��ّرات التي ال ترحم دورته��ا املقيمني يف 
اجلم��ود، غ��ر اأن التفاع��ل ي�ص��رتط التكافوؤ، 
وه��و االأمر ال��ذي يعجز ع��ن الزع��م بحيازة 
عنا�ص��ره االأوروبي��ون اأنف�صه��م يف مواجه��ة 
زح��ف ثقافة االأمركة، وخ��ر دليل على ذلك، 
اخل��الف الذي ن�ص��ب بني االحت��اد االأوروبي 
)وحتديدًا فرن�ص��ا( والواليات املتحدة حول 

اال�صتثناء الثقايف.
 "لق��د انهارت اأوروبا اأم��ام الغزو ال�صينمائي 
والتلفزي��وين االأمريك��ي كم��ا ذكر ذل��ك بع�ض 
املفكري��ن36، ومل يحمه��ا �صع��ار اال�صتثن��اء 
الثق��ايف الذي رفع��ه وزير الثقاف��ة الفرن�صي، 
و�صع��رت كث��ر م��ن ال��دول بالقل��ق م��ن هذه 
التحوالت الثقافية واحل�صارية التي ي�صهدها 
العامل؛ حت��ى قال وزير اخلارجي��ة الكندي: 
)لئ��ن كان االحت��كار اأم��رًا �صيئ��اً يف �صناع��ة 
ا�صتهالكي��ة؛ فاإن��ه اأ�ص��واأ اإىل اأق�صى درجة يف 
�صناع��ة الثقافة؛ حي��ث ال يقت�صر االأمر على 

تثبيت االأ�صعار، واإمنا تثبيت االأفكار!(37.
وكم��ا ذك��ر موؤلفا كتاب )ف��خ العومل��ة(: )اإن 
ثم��ة جه��ودًا خارقة تب��ذل لكي يتخ��ذ العامل 
�ص��ورة واح��دة؛ وال ري��ب يف اأن املح�صل��ة 
النهائي��ة ملثل ه��ذا التطور �صتك��ون يف املجال 

الثقايف(38.
واحلال هذه فاإننا – كعرب – ودومنا مغاالة 
�صنكون اأول اخلا�صرين يف ف�صاء ثقايف عوملي 
تري��د في��ه ثقاف��ة ال�ص��ورة اأن تعي��د ت�صكيل 
وعين��ا لن�صّكل �صورة اأخ��رى عن االآخر وعن 
اأنف�صن��ا هي قطعاً غر ال�صورة احلقيقية، بل 
ال�صورة ذاتها التي يتوّهُمها الكنديون، حيث 
اأثبت��ت اإحدى الدرا�ص��ات اإن غالبية الكنديني 
ي�صاهدون وي�صتمعون اإىل الربامج االأمريكية 

دون اأن ي�صعروا باأنها برامج غر كندية! .

ثقافة الصـورة..

خطاب الختـراق الوعـي
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عبد احل�سن ح�سني يو�سف

القسم الثاني 
الحركة اليسارية والشيوعية في 

أقليم )كردستان العراق (
رغم ان احلركة الي�سارية لل�سعب الكرد�ستاين 
الي�سارية  احل��رك��ة  م��ع  ان��دجم��ت  اجلنوبي 
العراقية عموما اال انها مل تكن من البداية مع 
تعلن  مل  الربيطانية  احلكومة  الن  االندماج 
اجلنوبي  كرد�ستان  دمج  تريد  انها  �سراحة 
العراق  التي كانت ت�سمى والية املو�سل مع 
بها  يطالب  وال��ع��راق  بها  تطالب  تركيا  الن 
كردية  بدولة  تطمح  الكردية  واحلركة  اي�سا 
م�ستقلة تكون موؤقتا حتت االنتداب الربيطاين 
كل  تظم  او���س��ع  ك��ردي��ة  ل��دول��ة  ن��واة  تكون 

ال�سعب الكردي .
لقد انت�سر الوعي الي�ساري يف كرد�ستان بداية 
مع  كانو  الذين  الكرد  اال���س��رى  طريق  عن 
اجلي�ش العثماين وا�سرتهم رو�سيا ال�سوفيتية 
متنور  �سخ�ش  الكرد  اال�سرى  بني  من  وكان 
املتعلم  هذا  وا�ستطاع  عرفان(  جمال  ا�سمه) 
ان ين�سر هذا الوعي يف ال�سليمانية وقد اغتيل 
الربيطانيني  اال�ستعماريني  من  بد�سي�سة 
يف  وظهرت  ال�سليمانية  يف  الكرد  والرجعيني 
الكرد  اال�سرى  من  اخرى  كوي�سنجق جماعة 
االفكار  ن�سر  ا�ستطاعوا  رو�سيا  من  العائدين 
تطلق  املجموعة  ه��ذه  وكانت  اال�سرتاكية 
دعم  اىل  يدعون  وكانو  البل�سفيك  نف�سها  على 
الرعيل  طموحات  وكانت  ال�سوفيتية  رو�سيا 
كردية  دول��ة  اق��ام��ة  ه��و  االول  اال���س��رتاك��ي 
ولكن  ال�سوفيتية  رو�سيا  نهج  تنهج  م�ستقله 
طموحات  امام  الطريق  قطعت  االمم  ع�سبة 
واعلنت  م�ستقلة  ب��دول��ة  ال��ك��ردي  ال�سعب 
كرد�ستان  ت�سمل  التي  املو�سل  والي��ة  �سم 
املثقفني  كل  وحت��رك  العراق  اىل  اجلنوبية 
الكرد �سد هذا القرار ومع ذلك اخلذالن الذي 
ا�ستب�سر  اجلنوبية  كرد�ستان  له  تعر�ست 
ال�سباب الكرد ب�سدور �سحف تقدمية عراقية 
عربية تدعو اىل ح�سول ال�سعب الكردي على 
حقوقه امل�سروعة وكانت �سحيفة )ال�سحيفة 
( التي ا�سدرها ح�سني الرحال وجماعته هي 
الكردية  الطموحات  ه��ذه  عن  عرب  من  خري 
التوجه  ذات  ال��ك��ردي��ة  ال�سحافة  وب���دات 
�سحيفة  اهم  وك��ان  تباعا  ت�سدر  الي�ساري 
)زيانه  �سحيفة  هي  الوقت  ذلك  يف  �سدرت 
وه -االنبعاث ( وكانت هذه اجلريدة تطالب 
ال�سعب الكردي بالتوحد وحماربة اال�ستعمار 

و�سدر باللغة العربية ديوان ال�ساعر حاجي 
قادر الكويي املفعم بالروح الثورية والتقدمية 
يف  الكردية  والتجمعات  اجلمعيات  وت�سكلت 
مدن كرد�ستان الراأي�سية وهدفها ن�سر التعليم 
باللغة الكردية وو�سل ن�سال الكرد اىل بغداد 
و�سهدت �ساحة مود )بداية ج�سر االحرار من 
�ساندها  كبرية  تظاهرة   ) حاليا  الكرخ  جهة 
العرب البغداديني اي�سا تطالب تركيا بايقاف 
وال��ذي  الكرد  للمنا�سلني  االع���دام  حمالت 
 ..) بريان  �سعيد   ( املنا�سل  باعدام  توجوه 
وقد ا�ستطاع كردي �سجاع من اي�سال مطبعة 
خمتلف  فيها  وطبع  راون��دوز  اىل  �سوريا  من 
وال�سيا�سية  التاريخية  والكتب  ال�سحف 
كما   ) حزين  ح�سني   ( هو  الكردي  هذا  وك��ان 

يف  ال��ك��رد  ال��ع��راق��ي��ني  م��ن  جمموعة  ا�س�ش 
التظامن(   ( ن��ادي  با�سم  ثقايف  ن��ادي  بغداد 
والي�ساريني  الوطنيني  الغلب  ملتقى  وك��ان 
العمل  وت��ط��ور  ال��وق��ت  ذل��ك  ال��ع��راق��ي��ني يف 
اعلن  ب��ان  ال��ع��راق  كرد�ستان  يف  ال�سيا�سي 
تا�سي�ش  حممود  ال�سيخ  علي  بابا  بيت  ومن 
يب�ستيوان  له  )كومو  جمعية  با�سم  جمعية 
- التظامن( وكانت اجلمعية برئا�سة �سابط 
كردي كان يف اجلي�ش العثماين ا�سمه م�سطفى 
االندماج  بداأ  �سوقي ور�سيد جنيب �سكرتريا 
كرد�ستان  يف  الي�ساريتني  احل��رك��ت��ني  ب��ني 
اقتنع  ان  بعد  العربي  وال��ع��راق  اجلنوبي 
الكرد ممكنه  م�سكلة  ان حل  الكرد  الكثري من 
الكثري من  ف�ساهم  يف ظل حكم عراقي تقدمي 
لال�ستعمار  املعادية  الن�ساطات  يف  االك��راد 
فانتمى  بغداد  يف  بل  فقط  كرد�ستان  يف  لي�ش 
الكثري منهم اىل) جمعية اال�سالح ال�سعبي (

اجازة من حكومة حكمت  التي ح�سلت على 
انتمى  وق��د   1936-10-  29 يف  �سليمان 
الكرد حمزه عبد اهلل وابراهيم احمد وح�سن 
البنا  حممد  احل��اج  ال�سمد  وعبد  الطالباين 
ونور  م�سطفى  و�سيت  �سقا  ع��ارف  ور�سيد 
اىل  واخرين  طاهر  ورفيق  الدين  بهاء  الدين 
هذه  م��وؤي��دي  من  و�سل  وق��د  اجلمعية  ه��ذه 
�سريف  عزيز  العراقي  الربملان  اىل  اجلمعية 
قريبني  كانوا  والذين  ا�سماعيل  القادر  وعبد 
وامام  اي�سا  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  من 
وتقارب  العراقي  لل�سعب  التحرري  التحرك 
اجتمعت يف 7-8- والكرد  العرب  التقدميني 

تركيا  من  ممثلني  ايران  �ساه  ق�سر  يف   1937
 ( معاهدة  بينهم  وابرموا  واي��ران  والعراق 
�سعد اباد ( وكان هدفها احلقيقي هو التعاون 
يف  ال�سعبي  التحرك  للجم  ال��دول  ه��ذه  بني 
التحررية  احل��رك��ة  جل��م  وب��ال��ذات  بلدانهم 
الكردية التي هي ق�سية م�سرتكة لهذه الدول 

بحكم توزيع املنطقة الكردية بينهما ..
و�سدرت تبعا لذلك الكثري من الكتابات التي 
واهمها  الكردية  العربية  االخ��وة  اىل  تدعو 
كرا�ش ا�سدره ابراهيم احمد بعنوان االكراد 
عديده  طبعات  منه  �سدرت  ال��ذي  والعرب 
الهميته يف تر�سيخ وحدة ال�سعب العراقي من 
كل مكوناته ويدعو الكاتب اىل توحيد اجلهود 
لتوحيد االمة الكردية املجزئة واالمة العربية 
لالخوة  لي�ش  الكرا�ش  ودعى  اي�سا  املجزءة 
العامل حتى  لكل �سعوب  الكردية بل  العربية 
بكر  اغتيال  بعد   .. واحلرية  ال�سالم  ي�ستتب 
�سدقي الكردي الذي كان يطمح بتوحيد االمة 
اعتقاالت  حملة  امللكي  النظام  �سن  الكردية 

وا�سعة وطرد من الوظائف اعداد كثرية من 
ال�سيوعيني والتقدميني العرب والكرد وكانت 
الكردية على اغتيال بكر �سدقي  الفعل  ردود 

هي املظاهرات واالعت�سامات وكتابة
كركوك  يف  ال��ك��رد  ق��ام  بعدها  ال�����س��ع��ارات 
-االمل  )هيوا  ا�سمه  كردي  حزب  بتا�سي�ش 
املوؤ�س�سة  ال�سخ�سيات  اه��م  م��ن  وك���ان   )
الدين  ون��ور  الطالباين  فا�سل  هم  للجمعية 
وقد  وغريهم  اليو�سفي  و�سالح  الدين  بهاء 
كردية  �سحيفة  ال��ك��رد  التقدميون  ا���س��در 
كه   ( با�سم  احمد  ابراهيم  حتريرها  رئي�ش 
حول  التف  وق��د   ) ال�سعري  -جنمة  وي��ر  ال 
من  واملوؤيدين  االع�ساء  االف  هيوا  ح��زب 
غري  وج��وده��م  جعل  مم��ا  الطبقات  خمتلف 

اية حلظة  للتفجري يف  املتجان�ش لغما جاهزا 
ال�سراع يف احلزب حتى �سنة1944  وو�سل 
ومت عقد موؤمترلتحديد املواقف وكان نتيجة 
واأنحازت  احل��زب  ت�سظي  هو  املوؤمتر  ه��ذا 
املارك�سية  �سوب  اع�سائه  م��ن  جمموعة 
يه   ( با�سم  مارك�سية  من�سمة  ت�سكيل  ومت 
�سنة  ( ويف  الن�سال  تيكو�سني.. وحدة  كيتي 
احلزب  مع  وان��دجم��ت  نف�سها  حلت   1944
ال�سيوعي العراقي )عك�ش ما يقال ان وحدة 
احلزب  من  من�سقة  جمموعة  هي  الن�سال 
و�سن   ) ل��ه  ع��ادت  ث��م  ال��ع��راق��ي  ال�سيوعي 
احلزب ال�سيوعي العراقي حملة كبرية �سد 
ما تبقى من حزب هيوا اواالمل وقال ال�سهيد 
ولكن   ) امل  حزب  ال  عمل  حزب  نريد   ( فهد 
القومية  ذوامليول  الكرد  ال�سيوعيني  بع�ش 
ال�سيوعي  احل��زب  موقف  على  املعرت�سني 
بت�سكيل  قاموا  الكردية  الق�سية  من  العراقي 
الكرد�ستاين  ال�سيوعي  احل��زب  با�سم  حزب 
اوالثورة  �سور�ش  با�سم)  جريدة  وا�سدرو 
�سالح  ال�سهيد  احل��زب  ه��ذا  يقود  وك��ان   )
الع�سكري وال�سهيد نافع يون�ش ور�سيد قادر 
قوية مع  وغريهم وكانت عالقة هذا احلزب 
الكرد  القوميني  من  والكثري  م�سطفى  مال 
وكان حزب )هيوا -االمل ( يف حقيقته رغم 
من  الكثريين  ك�سب  ا�ستطاع  قد  ت�س�سيه 
ال�سباط واجلنود الكرد واملثقفني اىل معرتك 
ادوارا  لعب  منهم  وق�سم  ال�سيا�سي  العمل 
فال�ساعر  العراقي  ال�سيا�سي  العمل  يف  مهمة 
الحقا  وال�سيوعي  كوران  اهلل  عبد  ال�سيوعي 
الق�سم  يف  مذيعني  ا�سبحوا  ج��االق  توفيق 
الكردي يف اذاعة ال�سرق االدنى يف يافا وكان 
لقرب كرد�ستان من حدود االحتاد ال�سوفيتي 
يف  االحمر  للجي�ش  الهائلة  واالنت�سارات 
النازية وظهور  الثانية على  العاملية  احلرب 
اي��ران  �سمال  يف  الكردية  مهاباد  جمهورية 
خالل  من  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  ومتدد 
االث��ر  ال��ك��رد  م��ن  احل��زب  يف  اع�ساء  ك�سب 
البالغ يف انت�سار الوعي املارك�سي يف �سفوف 
الكونفرن�ش  ان  وخ�سو�سا  الكرد  ال�سباب 
االول للحزب ال�سيوعي العراقي املنعقد �سنة 
املت�سمن  د�ستوره  على  �سادق  الذي   1944
ن�سمن  ان  احلقيقة  منطلق  م��ن  )ننا�سل 
احلقوق  مراعات  مع  الكردية  االقلية  حقوق 
للقوميات  الهويات  و�سيانة  العامة  القومية 
واليزيدية  واالرم��ن  كالرتكمان  ال�سغرية 
من  العراقي  ال�سيوعي  احلزب  طور  وقد   )
اذار  يف  املنعقد  احل��زب  م��وؤمت��ر  يف  موقفه 
1945 حتت �سعار) قووا تنظيم حزبكم قووا 

احلركة الوطنية ( بان اعترب ال�سعب الكردي 
العراقي  ال�سعب  م��ن  ال��ث��اين  ال�سعب  ه��و 
ال�سعب  من  جزء  هم  االيزيدين  ان  واعرتف 
للحزب  كرد�ستان  فرع  ت�سكيل  ومت  الكردي 
�سحيفة  احلزب  وا�سدر  العراقي  ال�سيوعي 
) ازادي -احلرية ( باللغة الكردية وقد كان 
 12 يوم  يف  كركوك  يف  النفط  عمال  ال�سراب 
ال�سرطة  عليهم  اطلقت  عندما   1946-  7-
وجرحت  16عامل  فقتلت  متييز  بدون  النار 
القوميات  جميع  من  خليط  وه��م  عامل   30
االثر  كاورباغي  حديقة  يف  دمائهم  وامتزاج 
البالغ يف توحيد العمال وجتاوزهم للكثري من 
االفكار القومية املتخلفة ..بدا الكرد بالتفكري 
واجتمع  كرد�ستاين  ح��زب  لتكوين  اجل��دي 

لالحزاب  �سابقا  املنتمني  ك��وادره  من  الكثري 
بالعمل  �ستمرار  ب��اال  ف�سلت  التي  الكردية 
واحلزب  -االمل  هيوا  حزب  مثل  ال�سيا�سي 
ال�سيوعي الكرد�ستاين وبعد اجتماعات مطولة 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  ان�ساء  مت 
وكانت  �سكرتري  اهلل  عبد  حمزه  وانتخب 
قيادته متكونه من القيادات ال�سابقة لالحزاب 
املنحلة وا�سدرت �سحيفة مركزية لهم با�سم 

احلزب  عالقة  وكانت   ) -التحرر  )رزك��اري 
وفرعه  العراقي  ال�سيوعي  باحلزب  اجلديد 
عموما  ولكن  وج��زر  مد  عالقة  كرد�ستان  يف 
املو�سل  احلد  اىل  عدوانية  العالقة  تكن  مل 
للت�سادم وكان احلزبان يف موقف واحد اثناء 
تربط  التي  االحالف  ومعادات  كانون  وثبة 
احلكومة مع الدول الغربية الرا�سمالية وعلى 
من  قريبا  حزبا  يكن  مل  احلديث  التاريخ  مر 
احلزب  من  اكرث  الكردية  القومية  التطلعات 
املرتبطة  املنظمات  وكل  العراقي  ال�سيوعي 
من  �سلبية  بطريقة  �سلوكها  من  تغيري  مل  به 
وحتى  ابدا  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب 
اعتقاالت  حملة  ت�سن  ال  املركزية  احلكومة 
احلمالت  ه��ذه  �سحايا  ه��م  واحل��زب��ني  اال 

ال�سلبيات  ب�سكل م�سرتك ولكن حدثت بع�ش 
حل  حماولة  منها  احلزبني  بني  العالقة  يف 
العراقي  ال�سيوعي  للحزب  كرد�ستان  ف��رع 
الدميقراطي )و�سل حد  وتذويبه يف احلزب 
انه يف حزيران 1957 حاول ق�سم من كوادر 
العراقي  ال�سيوعي  للحزب  كرد�ستان  ف��رع 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب  قيادة  مع 
يف  ك��رد���س��ت��ان  يف  منظماتهما  ي��وح��دوا  ان 

ال�سيوعيون  ينظم  وان  واح����دة  منظمة 
وجتري  البارتي  �سفوف  يف  )فراك�سيونهم( 
الداخلي  والنظام  الربنامج  يف  التعديالت 
مل  املحاولة  وه��ذه  التوجه  هذه  ان  للبارت 
قيادة احلزب  النجاح فرف�ش من قبل  حترز 
ومعظم   )) ))الفرع  الكرد�ستاين  ال�سيوعي 
وكانت   ... املحاولة  هذه  رف�ست  منظماته 
بني  الثانوية  وال�سراعات  الفكرية  اخلالفات 
ق�سرية  زمنية  لفرتة  ات�سمت  احلزبني  كال 
بالفتورواملجادالت هنا وهناك ولكن مل تطل 
وعاد التعاون اىل جمراه ال�سابق وما ان اذيع 
البيان االول لثورة 14 متوز1958 حتى وان 
اىل  معا  نزلوا  وال�سيوعيني  البارت  موؤيدي 
..اجلذور  ر�سول  ....فاحت  وال�سوارع  االزقة 

�ش  كورد�ستان  يف  الي�سار  لفكرة  التاريخية 
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املفرتى  دالل  �سا�سون  ال�سيوعي  ال�سهيد 
عليه

احل��زب  ق��ي��ادة  ال����دالل  ���س��ا���س��ون  ا�ستلم 
على  القب�ش  القاء  بعد  العراقي  ال�سيوعي 
كل  على  واع��رتاف��ه  وانهياره  �سيف  مالك 
على  القب�ش  والقاء  احلزب  عن  يعرفه  ما 
وك���وادر  اع�ساء  وبع�ش  �سديق  ي��ه��ودا 
جديدة  ق��ي��ادة  ت�سكيل  ا�ستطاع  احل���زب 
�سغريه  مطبعة  ابتياع  وا�ستطاع  للحزب 
حماكمة  ب��اع��ادة  يندد  فيها  بيان  طبع  مت 
الرفيق فهد واحلكم عليه هو ورفاقه حازم 
يف  البيان  ت��وزي��ع  ومت  ب��االع��دام  و���س��ارم 
االول  امل�سوؤول  هو  وكان  املحافظات  جميع 
ت�سكيل  وع��ن��د  اجل��دي��ده  اللجنة  ه��ذه  يف 
�سا�سون  ق��ام  اجل��دي��ده  امل��رك��زي��ة  اللجنة 
املتحده  االمم  اىل  مذكرة  بتوجيه  ال��دالل 
العراق  يف  املعتمدة  ال�سفارات  ك��ل  واىل 
احلكومة  واىل  العراقية  االح��زاب  كل  واىل 
العراقية وجمل�ش النواب واالعيان يطالبهم 
ا�سدرته  التي  اجلديد  احلكم  بالغاء  فيه 
االع��دام  حكم  بتجديد  العراقية  املحاكم 
وحممد  ب�سيم  وزك���ي  فهد  ال��رف��ي��ق  بحق 
�سديق  يهودا  على  واي�سا  ال�سبيبي  ح�سني 
بالغاء  لي�ش  البيان  وطالب  ناجي  وابراهيم 
بل  فقط  احل��زب  قيادة  بحق  االع��دام  حكم 
واملحكومني  املوقوفني  كل  �سراح  باطالق 
ال�سيوعي  احلزب  )ان  االح��رار  العراقيني 
احلكومة  على  لل�سغط  ينا�سدكم  العراقي 
العراقية الفرانكوفية الجبارها على االقالع 
�سراح  واطالق  الهتلرية  املوؤامرة  هذه  عن 
الرفيق فهد وجميع امل�سجونيني واملوقوفني 
على  ويلقى  االحرار  ال�سيا�سيني  واملبعدين 
هي  عظمى  تاريخية  م�سوؤولية  عواتقهم 
احباط هذه املوؤامرة يف �سبيل ال�سلم العاملي 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة واحل��ري��ة ( ث��م ا���س��درت 
ال�سيوعي  للحزب  ال��دالل  �سا�سون  قيادة 
وال�سعب  فيها جماهري احلزب  يطالب  بيان 
ا�سقاط  اج��ل  م��ن  الن�سال  اىل  ال��ع��راق��ي 
يطالب  البيان  وكان  ال�سعيد  نوري  حكومة 
الن�سايل  للما�سي  ا�ستذكار  بوقفة  اجلماهري 
دمائهم قرب متثال  اراقوا  لها وكيف  القريب 
وانتفا�سة  الع�سرين  بثورة  ويذكرهم  مود 
كاورباغي وغريها من االعمال املجيده والتي 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  ك��ان��ون  بوثبة  توجوها 
االن  حتاك  جديده  ت�سموث  بور  ان  واعلمهم 
االنهياراالقت�سادي  نوقف  ان  جميعا  وعلينا 
حتما  جتر  الثورية  االزم��ة  ان  وال�سيا�سي 
والتجويع  املركبة  اال�ستعمارية  العبودية 
العام والدكتاتورية يف احلكم واالحتكار وقد 
ختم البيان مبطالب وا�سحة ومقبولة ولي�ش 

فيها اأي تطرف
�سعيد  ن���وري  وزارة  ا�سقاط  على  العمل 
توفر  دميقراطية  حكومة  واقامة  املجرمة 
واطالق  للفالحني  واالر�ش  للعاطلني  العمل 
كافة  والغاء  وامل�سجونيني  املوقوفني  �سراح 
املعاهدات التي تكبل العراق ب�سروط جمحفة 
املجال�ش  وال��غ��اء  م��ع��اه��دة1930  وم��ن��ه��ا 
العرفية والقوانني اال�ستثنائية وحرية الن�سر 

وتكوين االحزاب
االجنبية على  لكافة اجليو�ش  التام  واجلالء 
االر�ش العراقية وقد �سدر البيان بتاريخ 27 
كانون الثاين 1949 وبعد �سدور حكم االعدام 
احل��زب  اع��ل��ن  ورف��اق��ه  فهد  ال��رف��ي��ق  بحق 
احلكم  ان  ال��دالل  �سا�سون  ال�سهيد  بقيادة 
ال�سفاح  من  مبيته  موؤامرة  هو  رفاقنا  على 
للتخل�ش  االنكليز  وا�سياده  ال�سعيد  ن��وري 
ويطالب  الكبرية  الثورية  القيادة  هذه  من 
قد  البيان  وكان  احلكم  تنفيذ  بايقاف  العامل 
وا�ستمرت   1949-  2-  14 بتاريخ  �سدر 
البيانات  با�سدار  ال���دالل  �سا�سون  ق��ي��ادة 
لالع�ساء  الثقافية  والن�سرات  والتعليمات 
وكانت  احلزبي  الك�سب  لزيادة  والتوجيهات 
املطالب التي تطالب بها قيادة احلزب يف هذه 
ما  لي�ش فيها  العموم مطالب  الفرتة هي على 
الواقعية  غري  املطالب  او  بالتطرف  يوحي 
وايجاد  االجنبية  القواعد  الغاء  فمطالب 
حل  عاتقها  على  تاخذ  دميقراطية  حكومة 
وتوفري  الفالحية  وامل�ساكل  البطالة  م�سكلة 
و  االجنبية  القواعد  من  والتخل�ش  اخلبز 
متتني  و  ال��ك��ردي��ة  العربية  االخ���وة  متتني 
�سيطرة  بعيدا عن  اليهودية  العربية  االخوة 
ال�سهيونية والرجعية العربية مطالب يوؤمن 
الوطنيني  كل  بل  فقط  ال�سيوعي  لي�ش  بها 
وجموع ال�سعب العراقي وبعد القاء القب�ش 
القيادة  اع�ساء  اح��د  خيانة  نتيجة  عليه 
م�سرفة  وقفة  الدالل  ل�سا�سون  كان  احلزبية 
املعلومات  كل  وان  ال�سيوعية  عن  الدفاع  يف 
فقط  هي  التحقيقية  الهيئة  ام��ام  قالها  التي 
بداأ  وقد  االخرين  قبله  قالها  التي  املعلومات 
عنها  والدفاع  ال�سيوعية  بتمجيد  باعرتافاته 
اىل  انتميت  دالل  �سلومو  �سا�سون  )انني  قال 
مرة  اول  ال�سري  العراقي  ال�سيوعي  احلزب 
عام 1946 وقبلت ع�سوا فيه يف نهاية متوز 
من نف�ش العام .اما �سبب انتمائي للحزب فهو 
تاأييدي للميثاق الوطني الذي يعمل من اجله 
قد  امريكي  االنكلو  اال�ستعمار  وكان  احلزب 
زاد تغلغله يف بالدنا ويف جميع بلدان ال�سرق 
الد�ستورية  احلريات  جميع  وازال  االو�سط 
والدميقراطية ا�سبح لزاما ملن يعمل للق�سية 
ان ينا�سل يف �سبيل الغاء الهيئة اال�ستعمارية 
ان  �سعيد  املطلق وحتقيق وطن حر و�سعب 
اثبت  قد  النه  ال�سيوعي  احل��زب  يف  ينا�سل 
وعاملي  داخلي  مقيا�ش  على  وعمليا  نظريا 
انه احلزب ال�سادق والفعال �سد اال�ستعمار 
وانه ي�ستند يف ن�ساله اىل قوى الطبقة العاملة 
كا�سا�ش واجلماهري ال�سعبية بوجه عام ( .. 
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وقال ال�سهيد �سا�سون ) اين مل احترك من الدار 
من  اأي  اع���رف  ومل  فيها  قابعا  كنت  ال��ت��ي 
الذين  اال�سمني  عدى  االع�ساء  او  التنظيمات 
و�سربي  جوالق  رفيق  يق�سد  (وهو  ذكرتهما 
عليهم  القي  قد  الرفيقيني  وهذيني  الكرمي  عبد 
الذين  وه��م  قبله  احلزبية  ال��دار  يف  القب�ض 
اعرتافاته  طريق  ع��ن  ولي�ض  عليه  اع��رتف��ا 
اال�سدارات  كل  الدالل  �سا�سون  حتمل  ...وقد 

التي ا�سدرها احلزب
غريه  يتحمل  ال  حتى  جميعا  كتبها  انه  مدعيا 
تبعية هذه اال�سدارات وقال ) ان املن�سورات 
التي �سدرت منذ تاريخ 2 -12 -1948 ولغاية 
للحزب  كتبها  من  فقط  انا  علي  القب�ض  القاء 
التحريات  ذكرتها  التي  البيانات  وكانت   )
ومن�سور  بيان  وثالثون  واح��د  هي  اجلنائية 
القاعدة   ( احلزب  ل�سحيفة  افتتاحية  ومقالة 
الدالل  �سا�سون  فيها  كان  التي  الفرتة  وان   )
يف  �سا�سون  يقول  احلزب  يف  االول  ل  امل�سوؤو 
اعرتافاته )هربت من املراقبة يف �سامراء بامر 
يعقوب  ببيت  ات�سلت  جاأت  وملا  فهد  قبل  من 
قوجمان مع ال�سخ�ض الذي عرفت ا�سمه اخريا 
�سخ�ض  اىل  او�سلني  وقد  عبدالكرمي  �سربي 
عرفت  م��ا  ح�سب  ج��والق  رفيق  ا�سمه  اآخ��ر 
ا�سمه موؤخرا( .....) اما اعمايل فكانت تقت�سر 
من الناحية النظرية على اأي تطبيق النظرية 
او�ساعنا  حتليل  على  اللينينية  املارك�سية 
والبيانات  الن�سرات  جميع  .وان  وم�ساكلنا 
والنداءات ال�سادرة من املركز كتبتها انا بعد 
موافقة اللجنة املركزية منذ 12-13 -1948 
.... ان الرفيق جاالك هو الذي ا�ستاجر الدار 
 12-2 تاريخ  منذ  فيها  و�سكنت  اليها  واخذين 
-1948 ...... كنت انا ح�سب ما قررت اللجنة 
املركزية ابقى يف الدار واوقع با�سم امل�سوؤول 
اىل  ترد  التي  اال�سماء  اما   .. احلزب  يف  االول 
كانت  ���س��واء  م�ستعاره  ا�سماء  فهي  امل��رك��ز 
اعرتافات  وكانت   )... رجال  او  ن�ساء  ا�سماء 
اعدام  بعد  فهد  ال�سهيد  على  ال��دالل  �سا�سون 
عبد  و�سربي  قوجمان  يعقوب  وعلى  االخري 
قبله  االعتقال  يف  وهم  جوالق  ورفيق  الكرمي 
امام  ال��دالل  �سا�سون  اعرتافات  اهم  هي  هذه 
اعرتافات  الغالب  يف  وه��ي  التحقيق  قا�سي 
اعرتافاته  ومن  غريه  من  اكرث  �سا�سون  ت�سر 
الداخلي  والنظام  الوطني  بامليثاق  ملتزم  انه 
االول  املوؤمتر  ا�سدره  امليثاق  وهذا  للحزب 
ملتزم  كان  انه  مبعنى  اأي  فهد  وكتبه  للحزب 
بخط احلزب وي�ستلم توجيهاته من فهد )لقد 
التزامه  يعلن  وهو   ) فهد  اعدام  بعد  هذا  قال 
ما  يكن  ومل  فهد  اع��دام  بعد  احل��زب  بد�ستور 
وحتى  بالتطرف  عالقة  له  �سيء  اأي  به  ق��ام 
م�ستوى  اىل  يرقى  ال  دالل  �سا�سون  به  قام  ما 
ارادت  احلكومة  ولكن  باالعدام  عليه  احلكم 
ان ت�سبغ احلزب ال�سيوعي وؤ ب�سبغة يهودية 
كما  ا�سرائيل  دولة  قيام  فرتة  يف  وخ�سو�سا 
قام  الذي  البطويل  بالدور  اال�ستهانة  يجب  ال 
به �سا�سون دالل �سواء كان يف قيادته للحزب 
اثناء  ب�سجاعة  للموت  مواجهته  او  ال�سيوعي 
عملية اعدامه فكان ين�سد الن�سيد االممي وهو 
امام حبل امل�سنقة انه بحق بطل �سيوعي كبري 
ومن  جهة  من  حكومية  موؤامرة  �سحية  كان 
ال�سيوعي  احلزب  موقف  كان  االخرى  اجلهة 

ال�سلبي ازاءه هي عملية تكفري غري مربرة عن 
اعرتاف احلزب ال�سيوعي با�سرائيل خ�سوعا 
اليهود  وك��ان  ال�سوفيتي  االحت��اد  الع��رتاف 

ال�سيوعيني العراقيني هم �سحايا هذه املواقف 
ال�سيوعي  احلزب  ان  ذلك  كل  ورغم  اخلاطئة 
�سهيد  ال���دالل  �سا�سون  يعترب  ال  االن  حل��د 
احلزب رغم زوال اخلطر ))ال�سوفيتي(( وانه 
الرتوت�سكية  وك��اأن   ) وتروت�سكي   ( متطرف 
باملارك�سية  عالقة  لها  ولي�ض  خا�سة  نظريه 
بعد  ج���اءوا  اآخ��ري��ن  م�سوؤولني  هناك  ولكن 
ال  بطريقة  متطرفني  كانو  ال���دالل  �سا�سون 
للحزب  الوطني  امليثاق  فيها وتخلو عن  لب�ض 
انهم  واعلنوا  للحزب  اآخ��ر  ميثاق  وكتبوا 
يريدون )جمهورية عراقيةدميقراطية �سعبية 
..ميثاق با�سم ..بهاء الدين نوري( ولكن بقوا 
م�سوؤوليات  ذلك  بعد  وا�ستلموا  احلزب  �سمن 
حتى  يتعر�ض  مل  من  ومنهم  احلزب  يف  مهمة 
اذن  مل��ذا  تطرفه  ب�سبب  امل��وؤق��ت  للتجميد 
�سا�سون وحده متطرف ؟؟ ال�سبب الوا�سح ان 
وحتى  ال�سهداء  اليهود  العراقيني  ال�سيوعيني 
االحت��اد  موقف  �سحية  كانوا  ال�سهداء  غري 
الفل�سطينية  الق�سية  من  اخلاطىء  ال�سوفيتي 
ا�سرائيل  بدولة  ال�سوفيتي  االحتاد  واعرتاف 
موقف  يف  العربية  ال�سيوعية  االحزاب  و�سع 
ال تعرتف  ادبياتها  كل  فهي يف  عليه  ال حت�سد 
تثقيف  وكان  فل�سطني  يف  لل�سهاينة  حق  باي 
هذه االحزاب الع�سائها وموؤيديها ان فل�سطني 
من  حمايتها  اجلميع  وع��ل��ى  عربية  دول���ة 
العاملية و�سكل  ال�سهيونية  التجاوز عليها من 
�سيا�سية  منظمة  العراقي  ال�سيوعي  احل��زب 
وكان   ) ال�سهيونية  مكافحة  )ع�سبة  ا�سمها 
واغلبهم  العراقيني  اليهود  من  اع�سائها  اكرث 
يف  اليهودية  الدولة  لفكرة  دين  معا  �سيوعيني 
واي�سا  الع�سبة  ه��ذه  رف�ست  وق��د  فل�سطني 
بلفور(  )وع��د  ال��ع��راق��ي  ال�سيوعي  احل��زب 
بان�ساء  بريطانيا  خارجية  وزير  اأعلنه  الذي 
بعد  وحتى  فل�سطني  يف  لليهود  قومي  وط��ن 
بقي  با�سرائيل  ال�سوفيتي  االحتاد  اعرتف  ان 
احلزب ال�سيوعي العراقي ثالث ا�سهر مل يغري 
برناجمه يف معادات دولة ))ا�سرائيل اليهودية 
ار���ض  يف  امل��ت��ح��ده  االمم  ان�ساأتها  ال��ت��ي   ))
فل�سطني ولكن من خالل ما ي�سمى )) االلتزام 
خ�سعت  االول  اال�سرتاكية  وبلد   )) االمم��ي 
لالحتاد  التبعي  املنطق  اىل  االح���زاب  ه��ذه 
النقمة  من  تقلل  ان  حتاول  وحتى  ال�سوفيتي 
ال�سعبية على املوافقة على قيام دولة ا�سرائيل 
ومن اعرتف بها على انها دولة قامت االحزاب 
ال�سيوعيني  من  باالنتقام  العربية  ال�سيوعية 
ال�سيوعي  احل��زب  وك��ان  بلدانهم  يف  اليهود 
العراقي اكرثهم انتقاما لهذا مل يعترب�سا�سون 
الدالل ويهودا �سديق وابراهيم ناجي ال�سيديل 
الذي كان ال�سهيد يو�سف �سلمان )فهد ( يف بيته 
اليهود  ال�سيوعيني  عليه  القب�ض  القاء  �ساعة 
العراقيني �سهداء احلزب رغم البطوالت التي 
ال�سهداء  بطوالت  عن  التقل  والتي  بها  قامو 
العراقيني  اليهود  ان  ذلك  اىل  ا�سافة  االخرين 
ع�سرات  منذ  االر����ض  ه��ذه  ي�سكنون  ك��ان��وا 
القرون ومل ينعزلوا يف اماكن خا�سة بهم مثل 
هم  بل  االخرى  العربية  والبلدان  اوربا  يهود 
العراق وان اغلب يهود  منت�سرين يف كل مدن 
فل�سطني  اىل  الهجرة  يريدون  ال  كانوا  العراق 
قيا�سا  جيده  املادية  امكانياتهم  ان  خ�سو�سا 
امل��واد  جت��ار  اغلب  وان  االخ��ري��ن  بال�سكان 

الغذائية هم من اليهود وو�سلت قيادة احلزب 
على  للتغطية   )) تطرفها   (( يف  ال�سيوعي 
اعرتافها مبا �سمي الدولتني العربية والعربية 

التي اقرتها االمم املتحدة اىل احلد الذي جعلها 
�سعيدة  م��ن  خ��ريي  زك��ي  ب���زواج  تعرتف  ال 
�سا�سون م�سعل اليهودية التي اعلنت ا�سالمها 
حتى ال ت�سفرها احلكومة امللكية العراقية ا ىل 
ا�سرائيل مدة ثالث �سنوات بعد الزواج لتكون 
بعد ذلك �سعاد خريي حاملة لقب زوجها زكي 
خريي و حتى ان عزيز �سباهي يف كتابه)عقود 
من تاريخ احلزب( ال�سيوعي العراقي اجلزء 
االول �ض 82( يقول ) مل يكن اليهود لهم دورا 
متميزا يف بدايات التكون ال�سيوعي يف العراق 
وان من حاول ايجاد دورا لهم هم كتاب تقارير 
مل  بطاطو  حنا  وحتى  الربيطاين  البولي�ض 
يغامر بنفي هذه املزاعم من اال�سا�ض رغم انه 
واملنطلقات  الدوافع  يف  ال�سابقني  عن  يختلف 
 ) ...ال��ك��ات��ب  بطاطو  )حنا  ال��رج��ل  ان  وم��ع 
يف  ال�سك  من  ق��درا  يبقي  هنا  ب�سيء  يقطع  ال 
دور  عن  اما   (  ) البولي�ض  تقارير  ت��ورده  ما 
ميكن  ال  حقيقة  فنذكر  امل�سالة  يف  اليهود 
اليهود  العراقيني  ال�سيوعيني  ان  هي  دح�سها 
ال�سيوعي  احل��زب  �سفوف  يف  ينخرطوا  مل 
اىل  وتوجه  احلزب  ظهر  ان  بعد  اال  العراقي 
�سباهي  عزيز   . واملثقفني  الكادحني  �سائر 
ال�سيوعي العراقي(  .عقود من تاريخ احلزب 
جرمية  ينفي  ان  يحاول  �سباهي  عزيز  وك��اأن 
ارتكبها احلزب ال�سيوعي العراقي الن اليهود 
العراقيني موجودين يف �سفوفه حتى و�سل يف 
رف�سه اىل القول بوجود اليهود يف احلزب بانه 
وجود غريا�سا�سي ) ما اقوله حقيقة ال ميكن 
دح�سها  الميكن  مل��اذا  ادري  وال   ) دح�سها 
رغم انها ال ت�ستند اىل اية وقائع ثابته فيهودا 
احلزب  قيادة  ا�ستلم   )) ))اليهودي  �سديق 
اخ  قيادة احلزب  ا�ستلم  ثم  مبا�سرة  فهد  بعد 
يهودا �سديق ثم �سا�سون الدالل ))اليهودي ((

ا�ستلم امل�سوؤلية االوىل بعد خيانة مالك �سيف 
ع�سبة  رئي�ض  زخل��ا  ه��ارون  ويو�سف  اي�سا 
واي�سا  �سيوعي  وه��و  ال�سهيونية  مكافحة 
الذي  ال�سيديل  ناجي  وابراهيم  ))يهودي(( 
الن  وعائلته  هو  فهد  مع  القب�ض  عليه  القي 
فهد كان يف بيته ومت اعدام كل هوؤالء ))اليهود 
االبطال  هوؤالء  دور  من  اكرث  هو  دور  ((ف��اأي 
؟؟؟؟ ان ال�سيوعيني اليهودالعراقيني لهم دور 
العراقية بحكم  ال�سيوعية  ا�سا�سي يف احلركة 
ووج��وده��م  وع��ي  واك��رث  م��دن  �سكان  كونهم 
لي�ض منق�سة بحق احلزب ال�سيوعي العراقي 
وي��ح��اول��وا  رف��اق��ه��م  حتى  لهم  يتنكر  حتى 
تهمي�ض دورهم ان كانو �سهداء ام منا�سلني يف 

املعتقالت وال�سجون.
احلزب ال�سيوعي العراقي من اعتقال ال�سهيد 

�سا�سون دالل وحتى ثورة 14 متوز 1958
ال�سيوعي العراقي قد  كانت جراحات احلزب 
تكاثرت بفعل اعدام خرية قياداته فهد وحازم 
و�سارم وبراهيم ناجي وتبعهم يهودا �سديق 
ثم �سا�سون الدالل والكثري من كوادره وقواعده 
ا�سابته  ال��ت��ي  واخل��ي��ان��ات  واالن��د���س��ا���س��ات 
الفل�سطينية  الق�سية  من  اجلديد  وامل��وق��ف 
التي جعلت التيار القومي ي�ستثمره مل�سلحته 
بفعل  للحزب  االع��الم��ي��ة  ال��ق��درة  و�سعف 
ولهذا  الطباعية  اآالت��ه  من  الكثري  م�سادرة 
انح�سرت الكثري من فعالياته ون�ساطاته ولكن 
همة ال�سباب وتكاتف االع�ساء وافالت الكثري 

للحزب  اع��اد  االم��ن  قب�سة  من  ك���وادره  من 
ما  فرتة  يف  احلزب  اىل  وو�سل  ن�ساطه  بع�ض 
بهاء  هو  �سابة  �سخ�سية  الدالل  �سا�سون  بعد 

مركز  لتكوين  عمله  يف  ويعاونه  نوري  الدين 
قيادي جديد بع�ض النا�سطني ال�سيوعيني مثل 
�سعيد ويعقوب قوجمان  زكي وطبان وهادي 
الزيرجاوي  وعط�سان  الفالحي  �سادق  ثم 
اىل  الن�ساط  �ساعد يف عودة  وبالل عزيز ومما 
انتفا�سات  حدوث  العراقي  ال�سيوعي  احلزب 
جنوب  يف  زي��رج  ال  انتفا�سة  مثل  فالحية 
وا�ستطاع  ال�سيوعيون  �ساندها  التي  العراق 
اع�سائه  خالل  من  لهم  تاييده  اي�سال  احلزب 
املعروف  ال�سيوعي  للنا�سط  وكان  وا�سدقائه 
فعل �سمد الذي كان �سركاال يف هذه الع�سرية 
ابلغ االثر يف هذه االنتفا�سة الكبرية تزامنت 
انتفا�سة ع�سائر )دزه  مع هاتني االنتفا�ستني 
اربيل وانتفا�سة مدنية حدثت  ئي( يف منطقة 
هذه  وكانت   1952 الثاين  ت�سرين  يف  بغداد  يف 
نف�ض  متار�ض  مل  بحيث  الوعي  من  االنتفا�سة 
ا�سلوب وثبة كانون 1947 وا�ستطاعت القوى 
اكرث  ال�سفوف  تر�ض  ان  لالنتفا�سة  املوؤيدة 
اال�ستقالل  ح��زب  ان  حتى  الوثبة  اي��ام  م��ن 
لالنتفا�سة  م�ساندا  كان  انه  اال  ميينيته  رغم 
واحلزب الوطني الدميقراطي مل يرتاجع عن 
موقفه بالعمل من اجل اال�سالح خ�سو�سا انه 
ارتبط مع اال�سرتاكية الدميقراطية الدولية ..
كل هذه االحداث واالنتفا�سات ا�ستطاعت من 
االح��داث  �سقلتها  �سيوعية  ك���وادر  تكوين 
..ثم  املعامل  الوا�سحة  الطبقية  وامل��ع��ارك 
اعتمده  ال���ذي  التنظيمي  العمل  ط��ري��ق  ان 
او  الفردي  العمل  نظام  هو  نوري  الدين  بهاء 
عدم  وه��و  اخليطي  التنظيم  االن  مان�سميه 
العمل  وهذا  خلويه  واجتماعات  خاليا  وجود 
االع�ساء  تطور  من  تقلل  التي  م�ساوءه  رغم 
الفكري االانه مفيد يف العمل ال�سري اكرث وهي 
�سيانة االع�ساء وعدم معرفة الع�سو احلزبي 
يف  احلزبية  واال���س��رار  االع�ساء  من  الكثري 

عمله مثل العمل اخللوي ..
لتجميع  عمله  يف  احل���زب  ل��ن��ج��اح��ات  ك���ان 
اأعادة  بدا  ان  جدد  اع�ساء  وك�سب  االع�ساء 
�سا�سون  فرتة  من  اكرثت�سددا  وب��دا  �سيانة 
بهاء  اح��رزه��ا  التي  النجاحات  وان  ال���دالل 
جديد  د�ستور  تكوين  اىل  دفعته  نوري  الدين 
وجتاوز بهاء الدين نوري �سيغ فهد املعتدلة 
اكرث  هي  التي  ال��دالل  �سا�سون  �سيغ  وحتى 
د�ستور  تطبيق  يف  فهد  ا�سلوب  من  �سرامة 
وهي  احل��زب  ل�سعارات  رفعه  وب��دل   1944
واطالق  وال�سجناء  املعتقلني  �سراح  اط��الق 
احلريات الدميقراطية وحق ت�سكيل النقابات 
وغريها  العمل  �ساعات  وحت��دي��د  العمالية 
طرح  يف  املرونة  واي�سا  العامه  املطالب  من 
�سعار)  رف���ع  احل��زب��ي��ة  وامل��ط��ال��ب  االف��ك��ار 
ارادة  متثل  �سعبية  دميقراطية  جمهورية 
 ) ال�سعبية  واجلماهري  والفالحني  العمال 
اخلالفات  من  الكثري  الربنامج  هذا  اثار  وقد 
ال�سيوعيني  بني  وخارجه  ال�سجن  داخل  ويف 
وظهور  االن�سقاق  اىل  احلالة  و�سلت  حتى 
جمموعة تقول عن نف�سها انها جمموعة ملتزمة 
بخط فهد و�سرعان ما اعلنت انها هي احلزب 
ال�سغيلة والتي  وا�سدرت جريده ا�سمها راية 
)راي��ة  با�سمها  املجموعة  ه��ذه  ا�سم  ا�سبح 
ال�سهيد  املجموعة  هذه  يقود  وكان  ال�سغيلة( 
الكثرية  االن�سقاقات  �ساحب  احليدري  جمال 

�سد فهد رغم انه االن يف ان�سقاقه هذا يقول ان 
كثري  وكانت  لفهد  الوفاء  هو  االن�سقاق  �سبب 

االنظمام  ابواب  على  التنظيمية  املجاميع  من 
اىل احلزب ال�سيوعي ولكن د�ستور بهاء الدين 
)با�سم ( جعلهم يرف�سون االن�سمام واهم هذه 
حزب   ( با�سم  تعمل  منظمة  هي  التنظيمات 
عبد  يقودها   ) العراق  يف  ال�سيوعية  الوحدة 

الرحيم �سريف املحامي ..

اعتقاله  وكان  نوري  الدين  بهاء  اعتقال  مت   .
يعترب �سربة قوية للحزب ولكن امللفت للنظر 
احلزب  من  يطرد  ومل  يدان  مل  الدين  بهاء  ان 
امليثاق  على  حتى  وجت��اوزه  تطرفه  ب�سبب 
للحزب  االول  امل��وؤمت��ر  اق��ره  ال��ذي  الوطني 
ال�سهيد  يقوده  كان  الذي  العراقي  ال�سيوعي 
فهد بكتابة برنامج او ميثاق جديد �سمي فيما 
بهاء  ا�سم  اىل  ن�سبة   )) با�سم   (( ميثاق  بعد 
الدين نوري احلزبي يف حني ان �سا�سون الدالل 
الدين  بهاء  ب�سعار  قيا�سا  ابدا  متطرفا  يكن  مل 
)جمهورية  بناء  على  العمل  باعالنه  ن��وري 
دميقراطية �سعبية ( وكان هذا ال�سعار رفعه 
مل  �سا�سون  ولكن   1952 �سنة  يف  الدين  بهاء 
اعدامه  بعد  حتى  خائن  اعترب  بل  فقط  يطرد 
وهو الذي حافظ على الكثري من ا�سرار احلزب 
و ما موجود يف اعرتافاته امام الهيئة التحيقية 

يف التحريات اجلنائية دليل على ذلك..
كان عبد الكرمي احمد الداود هوالذي حل حمل 
حميد  من  مدعوما  وك��ان  ن��وري  الدين  بهاء 
وال��ذي  ال��ك��وت  �سجن  يف  امل�سجون  عثمان 
وك��رثت  احل���زب  على  �سطوة  ل��ه  ا�سبحت 
مثل  واقعية  وال��غ��ري  املتطرفة  ال�سعارات 
ان  ورغم  ال�سعب  وجمهورية  ال�سعب  ثورة 
احمد  )ح�سني  املركزيه  اللجنة  اع�ساء  احد 
ا�ستطاع  م�ستقبال  ع��ادل  �سالم   ) الر�سوي 
ان هروب  اال  ال�سعارات  التقليل من غلو هذه 
املركز  واأ�ستالمه  ال�سجن  من  عثمان  حميد 
التي  ال�سعارات املتطرفة  اعاد  االول باحلزب 
و  املعا�ض  الواقع  حمل  النظرية  احالل  تعني 
واالنك�سارات  التخبط  نتائجها  من  كانت  التي 
عن  واخل��روج  التنظيمي  العمل  يف  امل�ستمرة 

الواقع من جديد .
كان  املتطرفة  ال�سعارات  ه��ذه  اىل  ا�سافة 
معروف عن حميد عثمان فرديته وعدم التزامه 
بالنظام الداخلي وت�سادم مع ح�سني الر�سوي 
يف بداية ا�ستالمه قيادة احلزب وطلب منه ان 
الفرات االو�سط وهو  يكون وجوده يف منطقة 
الر�سوي ا�سر  قاطع م�سوؤوليته ولكن ح�سني 
املركزية  اللجنة  قيادة  يف  حما�سبته  تكون  ان 
النه ع�سو فيها وكانت قيادة اللجنة املركزية 

يف وقتها تتكون من
1-حميد عثمان

2- كرمي احمد الداوود
3-ح�سني الر�سي )�سالم عادل (

4-�سليم اجللبي
5-هادي ها�سم

6-فرحان طعمه
7-عبد اهلل عمرحمي الدين

8- نا�سر عبود
9-عط�سان �سيول الزيرجاوي

واجتمعت اللجنة املركزية ومت حما�سبة حميد 
عثمان وجتميده وانتخب �سالم عادل �سكرتري 
للحزب واتخذت اللجنة قرارات مهمة لتقوية 
جديده  بطريقة  مهماتها  ووزع���ت  احل���زب 
الكونفرن�ض  عقد  ومت  احلزب  وحدة  وتعززت 
الثاين للحزب الذي مل يعقد منذ 1944 وبعودة 
�سالم عادل اىل بغداد تغري �سري احلزب وك�سب 
يف  احلزب  تقرير  وكان  كثريين  جدد  اع�ساء 
احلزبي  البناء  تقوية  على  يحث  الكونفرن�ض 
امل��ب��اديء  تطبيق  اج���ل  م��ن  ال��ك��ف��اح  و���س��ن 
اال�سا�سية للتنظيم الثوري وا�ستطاعت اللجنة 
اجتماعني  واحد  عام  خالل  تعقد  ان  املركزية 
حتقيقه  ت��ري��د  وم��ا  اجن���ازه  مت  م��ا  ملناق�سة 

تقوية  االج��ت��م��اع��ات  ه���ذه  ط��ري��ق  ع��ن  ومت 
مع  الوطنية  العالقات  تقوية  واي�سا  التنظيم 
املنظمات  وتقوية  االخرى  الوطنية  االحزاب 
العمالية والطالبية وكل  النقابات  املهنية مثل 
امكانياتها  وتطورت  االخرى  املهنية  النقابات 
وال�سبيبة  املراة  رابطة  مثل  ون�ساليا  عدديا 

الدميقراطية وحركات ان�سار ال�سلم ويف فرتة 
املن�سقة  املنظمات  حلت  ع��ادل  �سالم  قيادة 
راي��ة  كتلة  مثل  احل��زب  اىل  وع���ادت  نف�سها 
الن�سال  )وح��دة  منظمة  واندجمت  ال�سغيلة 
من  ان�سقت  التي  الكرد�ستانية  ال�سيوعية   )
وا�سدرت   ) الكرد�ستاين  |االمل  )هيوا  حزب 
باملنا�سلني  فيه  رحبت  بيان  املركزية  اللجنة 
وطالبت اجلميع بعدم حل امل�ساكل التنظيمية 
طريق  ع��ن  وال  ق��ات  االن�سقا  ط��ري��ق  ع��ن  ال 
وا�ساف  احلزب  لقيادة  البورقراطي  التحكم 
الكونفرن�ض اىل املكتب ال�سيا�سي عامر عبد اهلل 
وجمال احليدري واىل اللجنة املركزية جورج 
النقاط  من  وك��ان  �سريف  الرحيم  وعبد  تلو 
الكونفرن�ض  من  ال�سادر  التقرير  يف  اال�سا�سية 
ان املعركة مع العدو الطبقي ذو طابع �سلمي 
جبهة  يف  الوطنية  القوى  تعبئة  على  يعتمد 
تغيري  اجل  من  املركز  على  وال�سغط  واحدة 
وطنية  �سيا�سة  اىل  االن  القائمة  �سيا�سته 
عربية م�ستقلة ولكن التقرير امام خطورة هذه 
هذا  موقفنا  بان  منها  يخفف  ان  حاول  النقطة 
يعتمد على موقف احلكومة وان ال تعتمد على 
العنف يف التعامل مع القوى الوطنية والعمل 
الوطني  الطريق  يف  بال�سري  اقناعها  على 
وركزت الوثيقة ال�سادرة من الكونفرن�ض )ان 
مهمة االنتقال اىل اال�سرتاكية وحتويل ال�سلطة 
لي�ست  وحلفائهم  والفالحني  العمال  ايدي  اىل 

هي املهمة التي
تواجهها حركتنا يف الظرف الراهن .�ض 129 ( 
وكانت طلبات الوثيقة الربناجمية هي مطالب 
القيام بها ولي�ض تغيريها  تطلب من احلكومة 
املطالب  هذه  اهم  وكانت  املهمات  هذه  الكمال 
حلف  من  االن�سحاب  هي  الوثيقة  يف  املدونة 
وبريطانيا  امريكا  مع  الت�سليح  والغاء  بغداد 
كل  وال��غ��اء  وطنية  عربية  �سيا�سة  وات��ب��اع 
واجراء  للحريات  املقيدة  ال�سعيدية  املرا�سيم 
احلياة  م�ستوى  وحت�سني  جديده  انتخابات 
املعي�سية البناء ال�سعب من خالل نهج طريق 
ال�سعب  حقوق  واعطاء  �سحيح  اقت�سادي 
الكردي وكل االقليات االخرى واملحافظة على 
الرثوة النفطية والعمل على ا�ستفادة ال�سعب 
امتام  ان  الوثيقة  تقول  ..وكما  منها  العراقي 
هذه املطالب كفيل بان ت�سري احلكومة يف اخلط 
للحرية  املحبة  ال��دول  مع  وتندمج  ال�سحيح 
مع  تتناغم  الوثيقة  كانت هذه  ..لقد  ل�سالم  وا 
وانعكا�سات  ال�سوفيتية  اخلارجية  ال�سيا�سة 
املوؤمتر الع�سرين للحزب ال�سيوعي ال�سوفيتي 
الثالثي  والعدوان  ال�سوي�ض  قناة  تاميم  ولكن 
حترزها  ايجابية  اهمية  كل  انهى  م�سر  على 
الن  ال�سيوعي  للحزب  الربناجمية  الوثيقة 
و�سد  مل�سر  تاييدا  انتف�ض  العراقي  ال�سعب 
التي  احلكومة  با�سقاط  ويطالب  اال�ستعمار 
الثالثي  العدوان  من  وا�سح  موقفها  يكن  مل 
وكما حدث يف وثبة كانون 1947 عندما رفعت 
�سعارات جتاوزت احلزب وطالبت  اجلماهري 
واع��الن  امللكي  ال��رج��ع��ي  ال��ن��ظ��ام  با�سقاط 
طالبت  الثالثي  العدوان  واثناء  اجلمهورية 
احلزب  لكن  امللكي  النظام  با�سقاط  اجلماهري 
يتغري  ومل  الربناجمية  وثيقته  ا�سري  بقى 
الوثيقة  هذه  ر�سميا  يلغي  ومل  احلزب  �سلوك 
حتى بعد ان رفعت احلكومة من قمعها لل�سعب 
يف مظاهراته وا�سراباته وبقي ال�سراع القائم 
الرجعية حتى  امللكية  ال�سعب واحلكومة  بني 

قيام ثورة 14 متوز 1958.
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الملحق الفكري
3اليسارالعراقي

د.جنم الدليمي 

تعد امل�صطلحات ال�صيا�صية والأقت�صادية / الأجتماعية 
الرئي�صة  املداخل  اأو  املفاتيح  اأهم  اأحدى  والفل�صفية، 
لفهم اي بحث او درا�صة علمية، وبدون التحديد العلمي 
الباحث  على  ي�صعب  امل�صطلحات  لهذه  واملو�صوعي 
اي�صاً  عليه  وي�صعب  مايقراء  يفهم  اأن  من  القارئ  اأو 
التو�صل اىل املعرفة واحلقيقة العلمية عن ال�صاأن الذي 

يرغب الو�صول اليه. 
اإن املوقف املبدئي من امل�صطلحات واملفاهيم يتحدد من 
او  للباحث  الأيديولوجي   / الفكري  الأنتماء  خللال 
العلمية  امل�صطلحات  وفهم  التعامل  ، ولميكن  القارئ 
اأطار الأيديولوجية. فالأيديولوجية هي املحدد  خارج 
الرئي�س ل�صكل وم�صمون هذا امل�صطلح اأو املفهوم ، ملن 
؟ ومل�صلحة من؟ ، اأي مبعنى اأخر لميكن لهذه املفاهيم 
عاقة  وهناك  الأيديولوجية  عن  منعزلة  تكون  ان  من 
وثيقة وترابط مو�صوعي بني الأيديولوجية واملفاهيم 
والأقت�صادية  ال�صيا�صية  العلمية  وامل�صطلحات 
ايديولوجية  ولللكللل   ، والفل�صفية  والأجللتللمللاعلليللة 
عن  واملعربة  بها  اخلا�صة  ومفاهيمها  م�صطلحاتها 
يعتنقها  التي  الأيديولوجية  فللاأن  وبالتايل  م�صمونها 
موقفه  حتديد  يف  الرئي�س  املنطق  تعد  العلمي  الباحث 
العلمي يف امليدان ال�صيا�صي والأقت�صادي / الجتماعي. 
اأ�صا�صية  مفاهيم  ثاثة  نتناول  �صوف  املو�صوع  هذ  يف 
متطابقة  ولكنها  ال�صكل  يف  تختلف  قللد   ، مرتابطة 
ومتوافقة بع�صها مع البع�س من حيث امل�صمون، وهي 
الراأ�صمالية،  لاأيديولوجية  الكامل  اإنحيازها  عن  تعرب 
وهي نابعة من حيث املبداأ من الت�صكيلة الأجتماعية- 
 ، الفا�صية   ، الليربالية  وهي:  الراأ�صمالية  الأقت�صادية 

الأ�صاحية. 
الليربالية

الاتينية  مللن  جللاء  قللد  الليربالية  كلمة  ا�للصللل  ان 
من  لللون  الليربالية  وتعد  ُحللر،   -]Liberalis[
الجتماعية   – والأقت�صادية  ال�صيا�صية  الفل�صفة 
كللانللت ولتلللزال  فهي   ، الللراأ�للصللمللاللليللة  ظللل  ظللهللرت يف 
اجتماعياً  واأقت�صادياً-  اأيديولوجياً  برناجماً  ت�صكل 
امل�صالح  تنعك�س  ال�صيا�صة  ففي  الربجوازية،  للطبقة 
حاكمة  كانت  �صواء  للطبقة  والجتماعية  الأقت�صادية 
اأو غري حاكمة ، وبالتايل فاأن ال�صيا�صة ماهي اإل تعبريًا 
بني  مو�صوعي  ترابط  وهناك  الأقت�صاد،  عن  مكثفاً 

ال�صيا�صة والأقت�صاد لميكن الف�صل بينهما. 
مذهب  يف  ظهر  قد  الليربالية  ملفهوم  الفكري  اجلذر  اإن 
ع�صر-  ال�صابع  القرن  يف  ظهرت  الليربالية  وان  لوك، 
الراأ�صمالية،وهي  تطور  مع  وتطورت  ع�صر  الثامن 
الطبقة  م�صالح  يعك�س  و�صيا�صياً  فل�صفياً  نهجاً  ت�صكل 
ماقورنت  اإذا  التقدمي  احلاكمة،ودورها  الربجوازية 

بالت�صكيلة الأجتماعية – الأقت�صادية الأقطاعية. 
الت�صكيلة  تطور  مع  تطور  قد  الليربالية  مفهوم  اإن 
تعمق  ،ومللع  للراأ�صمالية  الأقت�صادية  الأجتماعية- 
للراأ�صمالية  واملالية  والأقت�صادية  الأجتماعية  الأزمة 
ب�صبب تناق�صاتها الداخلية، وف�صل الراأ�صمالية يف اأيجاد 
حلول جذرية لأزمتها التي تت�صم بالطابع البنيوي ، ففي 
 )1933 املا�صي)1929-  القرن  من  الثاثينيات  اأزمة 
اإن ينقذ  " املعتدل" من  الليربايل  اإ�صتطاع كينز بنهجه 
اأهمية دور  اأكد على  اإذ  الأنهيار،  الراأ�صمايل من  النظام 
والأجتماعية  الأقت�صادية  احلياة  يف  الدولة  ومكانة 
انقاذ  اجللل  من  الراأ�صالية  الدولة  تدخل  وب�صرورة 
الطبقة الراأ�صمالية من النهيار ال�صيا�صي والقت�صادي 
لاأزمة  حلول  و�صع  ثم  مبا�صر  ب�صكل  والجتماعي 
املا�صي  القرن  من  الثاثينيات  يف  وقعت  التي  العامة 

ومت اإنقاذ الراأ�صمالية من الأنهيار احلتمي.
القطاع  ومكانة  دور  تعزيز  اىل  تدعوا  الليربالية  اإن 
الوطني، والعمل على  الأقت�صاد  الراأ�صمايل يف  اخلا�س 

يف  الأنتاج  لو�صائل  اخلا�صة  امللكية  وتطوير  تر�صيخ 
املجتمع الطبقي، وكما تهدف اىل �صمان مبداأ املناف�صة 
احلرة وال�صوق احلرة ، والعمل على تر�صيخ وتطوير 
ال�صيا�صي  امللليللدان  يف  الللربجللوازيللة  الللدميللقللراطلليللة 

والأقت�صادي والجتماعي ل�صالح الطبقة الربجوازية 
طابعاً  وحتمل  موؤدجلة  دميقراطية  اأنها  اأي  احلاكمة، 

طبقياً واأيديولوجياً. 
اإن تطور الت�صكيلة الأجتماعية- الأقت�صادية ودخولها 
النهج  ظهر  الأمربيالية  وهي  واإل  املتقدمة  املرحلة 
وجوهر  وعدوانيته  وح�صيته  يف  املفرط  النيوليربالية 
يف  �صيكاغو  ومدر�صة  فريدمان  بزعامة  النهج  هللذا 
وليربالية   ، ال�صوق  وليربالية   ، التجارة  ليربالية 
بربنامج  ماي�صمى  تنفيذ  على  ،والللعللمللل  الأ�للصللعللار 
للقطاعات  احلللكللومللي  الللدعللم  ورفلللع  اخل�صخ�صة، 
ال�صحة  وقطاع   . الزراعة[  ال�صناعة-  الأنتاجية] 

وال�صكن،  والعاج  التعليم  جمانية  واألغاء  والتعليم، 
والعمل على اأ�صعاف ثم ابعاد دور الدولة الأقت�صادي- 
ال�صعب  موؤ�ص�صات  ت�صفية  على  والعمل  الأجتماعي، 
على  العمل  الوقت  وبنف�س  العام،  القطاع  اي  العامة، 

تعزيز دور ومكانة القطاع اخلا�س الراأ�صمايل الطفيلي 
يف �صكله وم�صمونه ،وا�صاعة الفو�صى ال�صيا�صية حتت 

غطاء ماي�صمى بالتعددية ال�صيا�صية. 
عك�س  قد  املتوح�س  والنيوليربايل  الليربايل  النهج  اإن 
والأقت�صادية  ال�صيا�صية  امل�صالح  اليوم  ويعك�س 
ول�صالح  الطفيلية  لللاأوللليللغللار�للصلليللة  الأجللتللمللاعلليللة 
قوى  ول�صالح  – البريوقراطية  الأدارية  الربجوازية 
اأقت�صاد ال�صوق املافوية – الأجرامية، وبنف�س الوقت 
الراأ�صمالية  حتللول  الكارثية  النيوليربالية  �صاعدت 
الطفيلية،وكما   / اخلدمية  الراأ�صمالة  اىل  الأنتاجية 
الأقت�صادية  الفجوة  تعميق  على  اي�صاً  �صاعدت 
ومت   ، املجتمع  يف  الأقلية  ل�صالح  الأجتماعية   –
مميزة  ك�صمة  املطلق  الحتكار  وهيمنة  �صفة  تكري�س 

لأيديولوجية ال�صوق احلر املتوح�س. 
الليربالية اجلديدة هي  " ان  اىل  �صوزا  ني�صلون  ي�صري 
ايديولوجية ه�صة، لأنها متار�س عك�س ماتنادي به على 
ولكنها  احلرية  على  باأرتكازها  تتبجح  واأنها  الدوام.. 
تنتهكها با�صتمرار من اجل دميومة النظام الراأ�صمايل". 
املوؤ�ص�صات  �صيا�صات  اإن)  �صتكلتز  جوزيف  ويوؤكد 
الدوليني[  والبنك  النقد  �صندوق  املق�صود  الدولية] 
غالباً ماتكون جميعها منحازة ب�صكل وثيق اىل امل�صالح 
البلدان  يف  املللوجللودن  لأولللئللك  واملللاللليللة  التجارية 
اإ�صرتاتيجية الأ�صاح املتطرف  املتقدمة... ومل تنجح 
برمياكوف  يوؤكد  وكما  الأفللق((.  يف  نهاية  له  تلح  ومل 
العمليات  بقوة  اإزدادت   1998 عام  منت�صف  يف))  انه 
خطر  وظهر  الهاوية...  نحو  الباد  تدفع  بللداأت  التي 
حقيقي من حدوث �صلل يف الأقت�صاد الوطني كله.. وان 
لذلك  ونتيجة  ثقة  اأزمة  ظهور  اىل  اأدى  الليربايل  النهج 
فكرة  نحو  مت�صائمة  نظرة  املواطنني  لدى  تكونت  كله 
النهج  وان  الراأ�صمايل...  ال�صوق  اأقت�صاد  اىل  الأنتقال 
جمال  يف  املزيفون  الليرباليون  اأقره  الذي  النيوليربايل 
الأقت�صاد الذي اأدى اىل ا�صتفحال الفا�صدين بني موظفي 
الدولة وانت�صار اجلرمية ... واأو�صل الباد اىل طريق 

م�صدود((. 
اإن الليربالية والنيوليربالية من حيث املبداأ هما بال�صد 
من الأ�صرتاكية كنظام �صيا�صي واأقت�صادي – اإجتماعي 
من  وبال�صد  العام  القطاع  ومكانة  دور  من  وبال�صد 
�صمان حق العمل وبال�صد من جمانية التعليم والعاج 
وال�صكن للمواطنني، وهي اأيديولوجية طبقية منحازة 
للطبقة الربجوازية وهي نقي�س ومعادية لاأ�صرتاكية 
وال�صيوعية، و جتلب الذَّل والفقر واملجاعة واحلروب 
 ، العاملة  الطبقية  وطليعتها  لل�صعوب  العادلة  غري 
تلفزيون  وينقله  �صيوعي  حزب  رئي�س  يوؤكد  حني  يف 
وكما  ليرباليون..((؟!  نحن  قائًا))  احلاكم  النظام 
امل�صري  تقرير  بحق  تقر  اأمريكا  ان))  اي�صاً  ي�صرح 
ن�صاأل هل حرق وتخريب ودمار وقتل  لل�صعوب..((؟! 
امل�صري((؟  تقرير  حق   (( يعك�س  ال�صعوب  واأبلللادة 
دمر  الهنود احلمر؟ ومن  من  املايني  اأباد ع�صرات  من 
والبادة  والن�صاء  وال�صيوخ  الأطفال  و�صرب  وحرق 
ال�صوري،  وال�صعب   ، العراقي  لل�صعب  الكاملة  �صبه 
�صيناريو  حتت  الليبي...  وال�صعب  اليمني،  وال�صعب 
تقرير  حق  هو"  هللذا  هل  العربي؟  بالربيع  ماي�صمى 

من  الدميقراطية((  رائللدة   (( مافعلته  اأو  ؟  امل�صري" 
جرائم ب�صعة واأنقابات فا�صية وباأمتياز يف بلدان اأ�صيا 
تقرير  حق  هو  هللذا  هل  الاتينية  وامريكا  وافريقيا 

امل�صري( ايها ال�صيد العزيز؟!. 
المريكية  الأمربيالية  مافعلته  جلليللدًا  تعلم  وانللت 
ال�صوفيتي  بال�صعب  وعدوانيتها  وح�صيتها  يف  املفرطة 
ال�صيت  �صيئة  بالبريوي�صرتويكا  ماي�صمى  فرتة  خال 
الأفغاين  بال�صعب  فعلته  وما   ، وم�صمونها  �صكلها  يف 
من  ال�صرقية  اأوربلللا  بلللللدان  و�صعوب  واليوغ�صايف 
�صيا�صة  واأنتهاج  واجتماعي  اقت�صادي  وخراب  دمار 
الأبادة اجلماعية و�صيا�صة الأر�س املحروقة �صد هذه 
ال�صعوب فهل هذا هو)) حق تقرير امل�صري((؟! ، فلماذا 
)) تنا�صلون(( من اأجل الفقراء وامل�صحوقني والطبقة 
و)حق  بالليربالية((  و))تللنللادون  وحلفائها  العاملة 
هويتكم  عن  تعلنوا  ان  فالأف�صل  امل�صري((،  تقرير 
ال�صيا�صية/ الفكرية وب�صكل علني ولت�صتمروا بخدعة 
الرفاق والأ�صدقاء والفقراء ، عليكم ان تعلنوا وب�صكل 
علني انكم متثلون حزباً اإ�صرتاكياً – دميقراطياً ولي�س 

حزباً �صيوعياً ، لأن ذلك يتطابق مع قناعتكم الفكرية. 
الفا�صية

 )Fascio( ياتي  اأ�صل هذه الكلمة من الكلمة اليطالية
التي تعني اجلمع او احلزمة  وهي ديكتاتورية اإرهابية 
و�صوفينية  رجعية  ال�صتغالية  الطبقات  لأكرث  دموية 
الراأ�صمايل  للنظام  العامة  الأزمللة  ولدتها  وعدوانية 
الدكتاتورية  اأمنللاط  من  منط  ت�صكل  وكما  العاملي، 
امل�صالح  ومتثل  مثلت  وهي  علني،  وب�صكل  الأرهابية 
الللراأ�للصللمللاللليللة  للطبقة  والقللتلل�للصللاديللة  ال�صيا�صية 
ووح�صيتها  بعدوانيتها  تتميز  والتي  والحتكارية 
اإيجاد  عن  وفا�صلة  عاجزة  الأمربيالية  ت�صبح  عندما 
 / والقت�صادية  ال�صيا�صية  مل�صاكلها  جذرية  حلول 
بقيادة  الأمربيايل  النظام  يلجاأ  والفكرية،  الجتماعية 
كاأ�صلوب  الفا�صية  ا�صتخدام  اىل  الأمريكية  الأمربيالية 
البينيوي  الطابع  ذات  واأزمللاتلله  م�صاكله  ملعاجلة 
وخا�صة عندما تظهر املقدمات املادية للتحول الثوري 
اجلماهريي ، وخال هذه املرحلة )ال�صوداء( يتم تبني 
�صيا�صة عدوانية واجرامية وغري �صرعية �صد ال�صعوب 
وحتى  الدميقراطية  لاأ�صاليب  الكامل  الرف�س  ويتم 

وفق املنظور والعرف الربجوازي. 
ان الأيديولوجية الفا�صية هي مزيج من الأفكار الأكرث 
وهي  دمياغوجي  طابع  ذات  �صعارات  وتتبنى  رجعية 
تروج للحروب غري العادلة بهدف الأ�صتحواذ والهيمنة 
على ثروات ال�صعوب وبهدف قيادة العامل. وهذا �صكل 
ال�صوداء  الأيديولوجية  هذه  تبنت  التي  لاأنظمة  نهجاً 
البلد  منها  يعاين  التي  الأزملللة  تفاقم  وقللت  وخا�صة 
املحكوم بهذه الأيديولوجية الكارثية ، ومن اأهم مامييز 
العداء  هو  والعدوانية  الأجرامية  الأيديولوجية  هذه 
املتطرف لل�صيوعية والتنكر لكل ماهو ان�صاين يف احلياة 
طبقي  اأ�صا�س  على  املجتمع  تق�صيم  على  تعمل  وكما   ،
وي�صيطر  يهيمن  ان  يجب  العلى((  فالعرق   (( فا�صد 

على )الأعراق( الأخرى. 
وال�صلطة  الفرد  متجيد  اىل  الفا�صية  )منظروا(  ي�صعى 
الفردية والعمل على خداع املواطنني على ان الفا�صية 
يتم  وكما  الطبقي(  )ال�صلح  اإ�صكال  من  �صكل  ال  ماهي 
وال�صطهاد  ال�صتغال  غياب  حول  ال�صغيلة  خللداع 
الفا�صية  يوؤكد)منظروا(  وكما  املجتمع،  يف  الطبقي 
على  املجتمع  يقوم  ان  �صرورة  حول  ماكر  وبا�صلوب 

ا�صا�س الوحدة. 
 ، املا�صي  القرن  ع�صرينات  عتبة  على  الفا�صية  ن�صاأت 
النظام  يف  حلت  التي  الكربى  الأزمللة  على  فعل  كللرد 

هذه   )1933 الفرتة)1929-  خال  العاملي  الأمربيايل 
ال�صيا�صية  احلياة  ميادين  كافة  �صملت  التي  الأزمللة 
�صرعان  والللفللكللريللة...  والجتماعية  والأقت�صادية 
ماحتولت الفا�صية اىل عدوًا �صر�صاً وخطرًا على املجتمع 
الب�صري التقدمي بالدرجة الوىل و�صد احلركة العمالية 

العاملية وطليعتها الأحزاب ال�صيوعية. 
ال�صرعي  اللقيط  هي  اجلديدة،  القدمية-  الفا�صية  ان 
العاملي وخا�صة يف مرحلته املتقدمة  الرا�صمايل  للنظام 
اإفللرازات  واأقللذر  واأخطر  اأ�صوء  من  وهي  الأمربيالية، 
النظام الأمربيايل العاملي املفرط يف وح�صيته واجرامه، 
والفقر  للفقر واملجاعة،  الرئي�س  )املنتج(  فالراأ�صمالية 
ان  القول  ميكن  وعليه  للفا�صية،  الرئي�س  )املنتج(  هو 
املتقدمة  مرحلته  يف  وخا�صة  العايل  الراأ�صمايل  النظام 
القدمية-  للفا�صية  )املنتج( واملولد  – الأمربيالية هو 

اجلديدة. 
)املجرب  ال�صاح  اجلديدة  القدمية-  الفا�صية  متثل 
والفعال( الأقت�صادي والأيديولوجي للنظام الأمربيايل 
الدميقراطية( من اجل حتقيق  بقيادة )رائدة  العاملي 
وال�صتحواذ  وع�صكرية  واقت�صادية  �صيا�صية  اهداف 
مللربرات  حتت  وقيادته  العامل  �صعوب  ثللروات  على 
امل�صعورة  احلملة  وان  ومظللة  وكللاذبللة  واهلليللة 
احلاكمة  ال�صيا�صية  الأحزاب  تقودها  التي  وال�صفراء 
دميقراطية(  اأو)ا�صرتاكية-  فا�صية   ، احلاكمة  وغري 
بامل�صاواة  ماي�صمى  حول  الدول  من  وغريها  اأوربا  يف 
بني هتلر و�صتالني ، وبني الفا�صية وال�صيوعية وغريها 

من التفاهات واخلزعبات القذرة يف ظل �صمت مطبق 
لغالبية الأحزاب ال�صيوعية العربية؟! اإل ي�صتحق من 
اع�صاء وكادر هذه الأحزاب من طرح ال�صوؤال امل�صروع 
على قيادتهم احلزبية: ملاذا هذا ال�صمت؟ وملاذا مل يتم 
وامل�صعورة؟  ال�صفراء  احلملة  هذه  وادانللة  ا�صتنكار 

ومل�صلحة من هذا ال�صمت املطبق؟!.
اإن الفا�صية هي نتاج حتمي وطبيعي للنظام الراأ�صمايل 
الأمربيالية،  املتقدمة  مرحلته  يف  وخا�صة  العاملي 
عديدة  اأزمللات  من  يعاين  العاملي  الأمللربيللايل  فالنظام 
�صيا�صية واقت�صادية ومالية وفكرية ولها طابع بنيوي.
ا�صا�صه  يف  النظام  هذا  لأزمللة  الرئي�س  ال�صبب  يكمن 
اخلا�صة  بامللكية  املتمثل  الأجتماعي   – الأقت�صادي 
هذه  معاجلة  ولميكن   ، الأنتاج  لو�صائل  الأحتكارية 
امللكية  والللغللاء  حتطيم  خللال  من  اإل  جللذريللاً  الأزملللة 
النظام  .ويلجاأ  الأنتاج  لو�صائل  الأحتكارية  اخلا�صة 
حدود  خارج  متعددة  اأ�صاليب  اىل  العاملي  الأمربيايل 
زمنية  لفرتة  ولللو  حتى  اأزمته  ت�صريف  بهدف  بلده 
بالأنقابات  القيام  هو  الأول،  فال�صيناريو   ، معينة 
الوطنية  الأنظمة  �صد  الفا�صي  الطابع  ذات  الع�صكرية 
وحلفائها  الأمريكية  لاأمربيالية  املناه�صة  والتقدمية 
يف   1956 عام  الفا�صي  الأنقاب  املثال،  �صبيل  فعلى 
العراق،  يف   1963 عام  الفا�صي  الأنقاب  اأندوني�صيا، 
الأنقاب الفا�صي عام 1973 يف �صيلي ، الأنقاب الفا�صي 
من  وغريها  كييف  اوكرانيا-  يف   2014 عام  �صباط  يف 
وامريكا  وافريقيا  ا�صيا  بلدان  يف  الفا�صية  الأنقابات 
املخابرات  وكالة  تقوم  الثاين،  ال�صيناريو  الاتينية. 
املركزية الأمريكية )C.I.A( بالتعاون والتن�صيق مع 
املخابرات الغربية ومع املخابرات احلليفة لها يف بلدان 
لقادة  اغتيال  الاتينية بعملية  ا�صيا وافريقيا وامريكا 
الدول ال�صرعيني والراف�صني للنهج الأمريكي العدواين 
والتقدمية  الوطنية  الأحلللزاب  ولقادة  والأجللرامللي، 
لوموبا،  باتري�س  املثال  �صبيل  وال�صيوعية ومنهم على 
عبد الفتاح ا�صماعيل، هواري بومدين ، حافظ الأ�صد، 
 600 من  باأكرث  والقيام  وجيفارا   ... الللقللذايف  معمر 
الرفيق  وت�صفية  كا�صرتو  فيديل  �صد  اغتيال  حماولة 
فهد ورفاقه، والرفيق �صام عادل ورفاقه، ومت ت�صفية 
الأنقاب  اأكرث من )5000(�صيوعي عراقي وغريهم يف 
الفا�صي الأ�صود عام 1963، وواقع احلال هو اأكرث من 
ال�صيا�صيني  والقادة  الروؤ�صاء  من  وغريهم  بكثري،  ذلك 
وقللذرة  متعددة  باأ�صاليب  ت�صفيتهم  ومت  الوطنيني 
تقوم)رائدة  الوقت  وبنف�س   ، اإن�صانية  وغري  ودنيئة 
بالتخل�س  القمعية  اجهزتها  خال  من  الدميقراطية( 
من)عماوؤهم( عندما ينتهي الدور املر�صوم لهم ح�صب 
ال�صاه،  املثال:  �صبيل  على  ومنهم  امريكا  نظر  وجهة 

ال�صادات، �صدام ، موبوتو وغريهم. 
ماي�صمى  تاأ�صي�س  على  العمل  الثالث:  ال�صيناريو 
و)القومية(  )الللللليللرباللليللة(  ال�صيا�صية  بللالأحللزاب 
مبنظمات  وماي�صمى  الللدميللقللراطلليللة(  و)احلللركللات 
املجتمع املدين وغريها من التنظيمات الأخرى املعادية 
املللادي  الدعم  تقدمي  فيتم  وال�صيوعية،  لا�صرتاكية 
)الحللزاب(  هذه  لقادة  والأعللامللي...  والتكنولوجي 
و)املنظمات( بهدف تقوي�س هذا البلد او ذاك مثال على 
الفرتة)1985-  خال  ال�صوفيتي  لاحتاد  ماحدث  ذلك 
وفريقه  غوربات�صوف  اخلائن  قيادة  حتت   )1991
الفا�صد وحتت غطاء �صيناريو ماي�صمى باألبريي�صتوريكا 
هذا  وا�صتخدم  ال�صوفيتي  الحتاد  دولة  تفكيك  ومت   ،

ال�صيناريو مع تعديل جزئي يف دول اأوربا ال�صرقية . 
الوليات  اليوم  وتعمل  عملت  الللرابللع:  ال�صيناريو 
املتحدة الأمريكية وحلفائها يف الغرب الأمربيايل ومن 

خال التعاون والتن�صيق بني وكالة املخابرات املركزية 
والأقت�صادية  املالية  الدولية  واملوؤ�ص�صات  الأمريكية 
النامية  البلدان  يف  حلفائها  مع  وبالتن�صيق  والتجارية 
ويدعم  ميول  باأمتياز  اأرهابي  تنظيم  )�صنع(  اجل  من 
مادياً وع�صكرياً واعامياً من قبل )رائدة الدميقراطية( 
وحلفائها، ويتم ا�صتخدام هذا التنظيم الأرهابي كاأداة 
�صغط �صيا�صة وع�صكرية بهدف تقوي�س هذا النظام او 

ذاك. 
والدولة  وطالبان،   ، بالقاعدة  ماي�صمى  تنظيم  اإن 
وماي�صمى  )داعلل�للس(  والللعللراق  ال�صام  يف  ال�صامية 
التنظيمات  من  غريها  حرام  وبوكو   ، الن�صرة  بجبهة 
الأرهابية ، ماهي اإل منظمات فا�صية باأمتياز �صنعت يف 
الدور   )C.I.A( ولعبت  الأمربيايل  الغرب  خمتربات 
الأرهابية  التنظيمات  لهذه  واملوجه  والفاعل  الرئي�س 
رقم  كعدو  ال�صيوعية  حتارب  ولتللزال  حاربت  فهي   ،
ا�صًا  بالأ�صام  لها  لعاقة  التنظيمات  هذه  اإن  لها.   1
اإرهابية  اجرامية  منظمات  فهي  منها،  بريء  والأ�صام 
وتقطع  والن�صاء،  وال�صيوخ  الأطفال  وحتللرق  تقتل 
التيزاب،  اأحوا�س  يف  املواطنني  وترمي   ، الللروؤو�للس 
اىل  وحتولها  وامل�صت�صفيات  واملدار�س  املدن  وتدمري 
اإ�صباح وتهدم اجلوامع وامل�صاجد والكنائ�س ... ، اإنها 
منظمات اأرهابية بامتياز ، فهم اأكلة حلوم الب�صر، هذه 
امريكا  قبل  من  ودعمت  اأ�ص�صت  الأرهابية  التنظيمات 

وحلفائها: ال�صعودية ، قطر ، المارات ، تركيا... 
)تفا�صيل �س 4 من امللحق(

قراءة في المصطلحات والمفاهيم بين الوهم والواقع

)الليربالية , الفا�صية , اال�صالحية( 
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ال�سيناريوهات  لهذه  الرئي�س  ال��ه��دف  ان 
ال��ع��داء  يف  يكمن  ال�����س��ف��راء   – ال�����س��وداء 
ل��ا���س��راك��ي��ة وال�����س��ي��وع��ي��ة والأح������زاب 
الوطنية  الأن��ظ��م��ة  تقوي�س   ، ال�سيوعية 
ل�سيا�سة  والراف�سة  املناه�سة  والتقدمية 
وتدمري  تخريب  الأم��ريك��ي��ة،  الأم��ري��ال��ي��ة 
اجتماعياً،  واقت�سادياً-  �سيا�سياً  املجتمع 
ا�ساعة الفو�سى وعدم الأ�ستقرار ، العمل على 
ا�س�س  على  املوحدة  الدول  )تفتيت(  تق�سيم 
الهيمنة  اإثنية،  قومية/   / طائفية  جهنمية 
)نفط،  ال�سعوب  ث��روات  على  وال�ستحواذ 
واجلهل  والتخلف  التبعية  وتكري�س  غاز..( 
من  جزء  ت�سريف  على  والعمل  املجتمع،  يف 
الأزمة ال�سيا�سية والقت�سادية واملالية التي 
ب�سكل  العاملي  الأمريايل  النظام  منها  يعاين 
خا�س،  ب�سكل  المريكية  والأمريالية  عام 
هو  الكارثي  ال�سيناريو  هذا  على  دليل  وخري 

ماي�سمى بالربيع اواحلريق العربي. 
وغريها  الأجرامية  ال�سيناريوهات  هذه  اإن 
ا�ستنتاج  اىل  التو�سل  ميكن  خالها  وم��ن 
ال��ن��ظ��ام  اإن  وه���و  اإل  م��و���س��وع��ي  ع��ل��م��ي 
حلول  ايجاد  يف  ف�سل  قد  العاملي  الأمريايل 
وان  واحلتمية،  املتعددة  لأزم��ات��ه  جذرية 
بلدان  يف  ���س��واء  الفا�سية  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 
اإل اأحدى  اأو يف بلدان الأطراف ماهي  املركز 
كت�سكيلة  الراأ�سمالية  اإف��رازات  واأ�سواأ  اأقذر 
– اإجتماعية وخا�سة يف مرحلتها  اإقت�سادية 
والطفيلية  املتوح�سة  الأمريالية  املتقدمة- 
والعداونية، وان الوليات املتحدة الأمريكية 
هي التي كانت تقف وراء الأنقابات الفا�سية 
والتقدمية  الوطنية  الأن��ظ��م��ة  وتقوي�س 
ونهجها  ل�سيا�ستها  املناه�سة  والأ�سراكية 
العداوين، وبنف�س الوقت تقوم بدعم وا�سناد 
الأنظمة الفا�سية يف بلدان الأطراف وغريها، 
وجهان  هما  والأره��اب  الفا�سية  فاأن  وبالتايل 
وهما   ، املتوح�سة  الراأ�سمالية  لوجه  قبيحان 
الرا�سمايل  النظام  اف���رازات  اأ���س��واأ  اأح���دى 
املتعددة  البنيوية  باأزماته  امل��اأزوم  العاملي 
املتقدمة-  مرحلته  يف  وخا�سة  واحلتمية 

الأمريالية. 
الأ�ساحية

داخل  ظهر  �سيا�سي  تيار  هي   – الأ�ساحية 
التيار  وه��ذا   ، العاملية  العمالية  احل��رك��ة 
الطبقي  ال�����س��راع  و���س��رورة  اهمية  ينكر 
ال�سيا�سية  وال�سلطة  ال�سيا�سية  وال��ث��ورة 
،احلزب  الطليعي  وحزبها  العاملة  للطبقة 
ال�سيوعي اي اإنكار ديكتاتورية الروليتاريا، 

وينادي اأ�سحاب هذا التيار بتعاون الطبقات 
الطبقة  م��ع  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ت��ع��اون  اي 
التيار  هذا  اأن�سار  وي�سعى  ّ؟،  الراأ�سمالية 
خال  من  الراأ�سمالية   ) )حتويل  تغري  اىل 
الن�ساط الدعائي وعر ماي�سمى بالأ�ساحات 
ويف  والأجتماعية  والأقت�سادية  ال�سيا�سية 
الرجوازية  الطبقة  حكم  و�سرعية  اإط��ار 
اخلا�سة  امللكية  ت�سفية  �سد  وهم  احلاكمة، 

الحتكارية لو�سائل الأنتاج. 
الأ���س��اح��ي-  ال��ت��ي��ار  ه��ذا  اأن�����س��ار  يطالب 
بالنظرية  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة  يف  الأن���ت���ه���ازي 
الق���رار  وع���دم   ، اللينينية  امل��ارك�����س��ي��ة- 
بقانونية ال�سراع الطبقي يف املجتمع ، وعدم 
الأممية والت�سامن  الأعراف والرف�س ملبداأ 
للمجتمع  الثوري  التحول  ورف�س  الأمم��ي، 
القيادي  ، بل الرف�س للدور  وعدم الأعراف 
للطبقة العاملة وطليعتها احلزب ال�سيوعي. 

عام  العظمى  ال�سراكية  اكتوبر  ثورة  بعد 
مت�سارعان  �سيا�سيان  تياران  ظهر   ،1917
 – واقت�سادياً  و�سيا�سياً  فكرياً  ومتعار�سان 
ال�سيوعي  التيار  الأول-  التيار   . اجتماعياً 
 ، العلمية  النظرية  بوحدة  وامللتزم  املوؤمن 
اىل  – اللينينية، ويدعوا  املارك�سية  النظرية 

الثورة  اأج��ل  من  الأ�ساليب  كافة  ا�ستخدام 
جمتمع  الأ���س��راك��ي،  املجتمع  بناء  بهدف 
جمتمع   ، وال��رف��اه��ي��ة  وال���رخ���اء  ال��ع��دال��ة 
وال�ستغال  الظلم  م��ن  خ��ايل  دمي��ق��راط��ي 
كافة  و�سمان   ، واحل��روب  والبطالة  والفقر 
الثاين-  التيار  اأما  د�ستورياً.  الن�سان  حقوق 
الذي  الدميقراطي   – الأ�سراكي  التيار  فهو 
الراأ�سمالية  م��ن  ال�سلمي  بالتحول  ي��ن��ادي 
ال�سعبية  الثورة  وينكر  )ال�سراكية(  اىل 
وقانونية ال�سراع الطبقي ، وعدم العراف 
كنظرية  اللينينية،  املارك�سية-  بالنظرية 
ويتم  للف�سل،  قابلة  غ��ري  واح���دة  وح���دة 
امليدان  يف  الأ�ساحي  النهج  على  الأعتماد 
الأج��ت��م��اع��ي  والأق��ت�����س��ادي-  ال�سيا�سي 
وال��ت��ح��ول وف���ق ذل���ك م���ن ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 
اأط��ار حكم  يف  ذل��ك  ويتم  اىل)ال���س��راك��ي��ة( 
تعزيز  بهدف  الرجوازية  الطبقة  و�سلطة 

دور ومكانة هذه الطبقة احلاكمة. 
اإن الأحزاب الأ�سراكية- الدميقراطية متثل 
احلديثة  لاأ�ساحية  الر�سمي  املنهج  اليوم 
العلمية  فهي تعادي الأ�سراكية وال�سيوعية 
العلمية.  النظرية  ترف�س  و  املبداأ،  من حيث 
ولتعرف  اللينينية  املارك�سية-  النظرية 
بوحدتها الفكرية/ النظرية،و تدعي بالتزامها 
وكذباً  زورًا  وي��ن��ادون  املارك�سي،  باملنهج 
لل�سغيلة وحلفائها  ب�سعارات وهمية ومظللة 
والنزعة  واحلرية  والعدالة  حول)امل�ساواة 
تعتقد  وهي  والدميقراطية...(  الأن�سانية 
هيمنة  ظل  يف  وغ��ريه  ذلك  حتقيق  بامكانية 
و�سيادة  وهيمنة  الرجوازية  الطبقة  �سلطة 
الأنتاج  لو�سائل  الأحتكارية  اخلا�سة  امللكية 
الرجوازية،  واأطار)الدميقراطية(  ظل  ويف 
وت�سليل  خ��داع  يتم  وغ��ريه  ذلك  خال  ومن 
اأبعادها  وحماولة  وحلفائها  العاملة  الطبقة 
يف  احلقيقي  الطبقي  ال�����س��راع  خو�س  م��ن 
الأ�سراكي  املجتمع  بناء  بهدف  املجتمع 
كان  الأح���زاب  ه��ذه  نهج  واإن  وال�سيوعي، 
النظام  ل�سالح  اليوم  ويخدم  ي�سب  وليزال 

الأمريايل العاملي. 
امل�سركات

والفا�سية  والأ�ساحية  الليرالية  اإن   •
ت�����س��ك��ل اأجت����اه����ات ���س��ي��ا���س��ي��ة وف��ك��ري��ة 
الأجتاهات  وهذه   ، اإجتماعية  واقت�سادية- 
ماهي اإل نتاج طبيعي وموروث من الت�سكيلة 
للرا�سمالية  الأق��ت�����س��ادي��ة  الأج��ت��م��اع��ي��ة- 
وهي  اإل  املتقدمة  مرحلتها  يف  وخ��ا���س��ة 
حيث  من  الأجت��اه��ات  وه��ذه   ، الأمريالية 

للطبقة  الطبقية  امل�سالح  عن  تعر  امل��ب��داأ 
احلاكمة التي ت�ستحوذ وتهيمن على ال�سلطة 
الأجتاهات  هذه  وتطورت   ، والأع��ام  واملال 
للطبقة  الطبقي وهي معادية  بتطور املجتمع 

العاملة وحلفائها. 
وراف�سة  معادية  الأجت��اه��ات  ه��ذه  اإن   •
وت�سعى  وال�سيوعي،  ال�سراكي  للمجتمع 
وب��ك��ل ال��و���س��ائ��ل امل��ت��اح��ة وب��الأ���س��ال��ي��ب 
املعادية  الأنظمة  تقوي�س  بهدف  الا�سرعية 
بالبريي�سرويكا  ماي�سمى  و�سيناريو  لها 
 )1991  -1985( ال�سوفيتي  الأحت���اد  قي 
الدول  وبقية  ال�سرقية  اأوربا  لدول  وماحدث 
الوطنية والتقدمية يف اأ�سيا وافريقيا واأمريكا 
منطقة  يف  وي��ح��دث  ،وم��اح��دث  الاتينية 
ال�سرق الأو�سط حتت غطاء ماي�سمى بالربيع 

العربي، اإل اإدلة حية وملمو�سة على ذلك. 
اإف��رازات  اإل  ماهي  الأجت��اه��ات  هذه  اإن   •
حقيقية لاأزمة العامة التي يعاين منها النظام 
احلروب  اإ�ستخدام  ويتم  العاملي،  الأمريايل 
الكاذبة...  وال�سيناريوهات  العادلة  غري 
بهدف ت�سريف اأزمة هذا النظام، وكما تهدف 
العامة  امللكية  ت�سفية  على  الأجتاهات  هذه 
لو�سائل الأنتاج)القطاع العام( وحتت غطاء 

ماي�سمى باخل�سخ�سة، وبنف�س الوقت تعمل 
اخلا�س  القطاع  ومكانة  دور  تعزيز  على 

الرا�سمايل املتوح�س يف املجتمع. 
• ان هذه الأجتاهات تعزز امرا�ساً �سيا�سية 
املجتمع  يف  خطرية  واجتماعية  واقت�سادية 
وبالتايل  البطالة  م��ع��دلت  تنامي  ومنها 
واجلرمية،  واملجاعة  الفقر  معدلت  تنامي 
للغالبية  امل��ع��ا���س��ي  امل�����س��ت��وى  ت���ده���ور 
الفجوة  وتعمق   ، املواطنني  من  العظمى 
احليتان  ل�سالح  الأجتماعية   – الأقت�سادية 
اجلرمية  معدلت  وتنامي   ، والدينا�سورات 
والف�ساد املايل والأداري ، وتدهور القطاعات 
زراعة[والقطاعات   ، الأنتاجية]�سناعة 
وتنامي   ، ���س��ح��ة..[  تعليم،  خل��دم��ي��ة] 
 ، واخلارجية  الداخلية  املديونية  معدلت 
ال�سوق  اأقت�ساد  للمافيا وقوى  ودور متنامي 
الأمرا�س  وتف�سي   ، الظل(  املافوي)اقت�ساد 
اأهم  بع�س  هي  هذه  املجتمع،  يف  وال�سعوذة 
والنهج  النيوليرايل  النهج  افرازات  واخطر 

الأ�ساحي...؟!. 
قيادة  يف  العظمى  اخليانة  ح��دوث  بعد   •
وخال  مو�سكو  يف  احلاكم  ال�سيوعي  احلزب 
�سكلت  وال��ت��ي   )1991  -1985( ال��ف��رة 
اختفى  ب�سببها  وال����ذي  ال��ك��ب��ري  ال���زل���زال 
اجلزءالهام من املع�سكر الأ�سراكي واملتمثل 
ال�سرقية  اأورب��ا  ودول  ال�سوفيتي  بالأحتاد 
القوى  وبالنتيجة حدث الأختال يف موازين 
ال�سيا�سية على ال�سعيد الدويل ل�سالح القطب 
امريكا،  بقيادة  الأمريايل  القطب  املتوح�س، 
ال�سيا�سية  القوة  موازين  يف  الأختال  وهذا 
على ال�سعيد الدويل ل�سالح القطب املتوح�س 
الأمريالية  بقيادة  الأم��ري��ايل  القطب   ،
الأمريكية، وهذا الأختال يف موازين القوى 
طويًا،  ي�ستمر  ولن  موؤقت  �سيء  اإل  ماهو 
املالوف  وغري  املرعب  احلدث  هذا  وب�سبب 
الأحزاب  )قيادات(  بع�س  قناعات  اإختلت   ،
والأطراف،  املركز  دول  بع�س  يف  ال�سيوعية 
علني  وب�سكل  مبا�سرة  حت��ول  م��ن  فمنهم 
 – ا�سراكي  ح��زب  اىل  �سيوعي  ح��زب  م��ن 
وباأمتياز  اإ�ساحي  ح��زب  اي  دميقراطي، 
ومت تغيري ا�سم احلزب والتخلي عن الثوابت 
جذري  وتغيري  للحزب،  واملبدئية  الفكرية 
ل�سالح  ال�سيا�سي  وخ��ط��اب��ه  ب��رن��اجم��ه  يف 
امل��ن��ه��ج الأ���س��اح��ي ، وم��ن��ه��م م��ن ب��ق��ي يف 
هو  اجلوهر  يف  ولكن  حزباً)�سيوعياً(  ال�سكل 
م�ساوماً  دميقراطياً  ا�سراكياً-  حزباً  ميثل 
الرجوازية احلاكمة، وهذا  للطبقة  ومهادناً 

اي  ال�سيا�سي،  وخطابه  برناجمه  مايعك�سه 
وتخلى  وباأمتياز  اإ�ساحياً  حزباً  ا�سبح  اأنه 
الفكري  امل��ي��دان  يف  املبدئية  ال��ث��واب��ت  ع��ن 
والتنظيمي ، ومنها:- عدم الأعراف بوحدة 
وع��دم  اللينينية،   - املارك�سية  النظرية 
. وعدم  الطبقي  ال�سراع  بقانونية  الآعراف 
ومبداأ  الروليتاريا  بدكتاتورية  الأع��راف 
الأزدواج��ي��ة  هذه  اإن  الأمم���ي...،  الت�سامن 
واخلدعة والت�سليل لن ت�ستمر طويا وعلى 
هذه )القيادة( ان تعلن عن نف�سها وان تكون 
�سريحة مع �سمريها ومع اع�ساء حزبها من 
انها  على  علني  وب�سكل  نف�سها  عن  تعلن  ان 
،ولي�س  –دميقراطيا  ا�سراكيا  حزبا  متثل 
هذه  ا�ستمرار  وب�سبب  ثوريا  �سيوعيا  حزبا 
اخلدعة والت�سليل قد او�سلت هذه )القيادة( 
وطريح  )مري�س(  حزب  اىل  الثوري  احلزب 
الفرا�س وينتظر )املوت( ولكن هذا �سوف لن 
كان  �سواء  املرعب  النهج  هذا  لأن   ، يتحقق 
خمطط له اأو ب�سبب اجلهل... فهو يُعد خيانة 
ا�سلوب  وهيمن  �ساد  ذلك  وب�سبب   ، عظمى 
الرئي�س  )ال��غ��ذاء(  وا�سبح  املثايل  التفكري 
هذه  وعلى  احلزب،  وكادر  اع�ساء  لأكرثية 
اإنها  من  ر�سمياً  تعلن  اأن  املتنفذة  )القيادة( 

ولي�س  دميقراطياً  اإ�سراكياً-  حزباً  متثل 
�سيك�سف  القريب  فامل�ستقبل  �سيوعياً،  حزباً 

لنا كثريًا من احلقائق واملفاجاأة. 
بقيادة  العاملي  الأم��ري��ايل  النظام  ان   •
اليوم  ويعاين  عانى  الأمريكية،  الأمريالية 
دوري��ة  اأزم���ات  م��ن  امل�ستقبل  يف  و�سيعاين 
كانت  �سواء  له  ومازمة  وحتمية  متعددة 
غريها.  او  مالية  اأو  اقت�سادية  او  �سيا�سية 
الأمريايل  النظام  )منظروا(  ويحاول  حاول 
وحتت  امل��اأزوم  نظامهم  اأزم��ات  معاجلة  من 
�سيناريوهات عديدة ومنها: تطبيق ماي�سمى 
ب�سيا�سة الأ�ساح الأقت�سادي ، وبالليرالية 
ه��ذه  اإن  ال  ذل���ك  وغ���ري  وال��ن��ي��ول��ي��رال��ي��ة 
احللول  ايجاد  يف  ف�سلت  قد  ال�سيناريوهات 

اجلذرية لأزمة نظامهم املتوح�س. 
• اإن هذه ال�سيناريوهات قد افرزت منظمات 
ا�ستخدامها  ومت  وبامتياز  فا�سية   / ارهابية 
واقت�سادي  �سيا�سي  وه��دم  �سغط  ك��اأدوات 
بهدف تقوي�س الأنظمة الوطنية والتقدمية... 

املعادية للنظام الأمريايل العاملي الااإن�ساين 
واملتوح�س بهدف ت�سريف جزء من اأزمة هذا 
وفروعها  القاعدة  فتنظيم  العداوين،  النظام 
العراق  يف  الأ�سامية  الدولة  ومنها  اجلديدة 
الن�سرة  بجبهة  وماي�سمى  )داع�س(  وال�سام 
التنظيمات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�����س��ام  واأح����رار 
العربية،  البلدان  يف  ا�سامية  الا  الرهابية 
وظهور تنظيم ماي�سمى بوكو حرام يف اأفريقيا 
يف  والأره��اب��ي  املتطرف  اليمني  واجلناح   ،
اوكرانيا، والتنظيمات الفا�سية يف جمهوريات 
والأح����زاب  امل��ن��ظ��م��ات  وظ��ه��ور  البلطيق 
العن�سرية/ القومية املتطرفة والأرهابية يف 
التنظيمات  هذه  كل  الأوربية،  الدول  غالبية 
تفاقم  تعك�س  حقيقية  اف���رازات  اإل  ماهي 

وا�ستداد اأزمات هذا النظام الاان�ساين . 
والفا�سية  والأ�ساحية  النيولبريالية  اإن   •
العاملي  المريايل  للنظام  اإفرازات  اإل  ماهي 
ولهما اأهداف م�سركة من حيث املبداأ، وهذا 
لهذه  احلقيقي  واملنتج  امل��ول��د  ه��و  النظام 

التنظيمات الرهابية، وتنتع�س وتتطور هذه 
ال�سيناريوهات  �سناعة  ب�سبب  التنظيمات 
ودعمها  اعدادها  يف  ت�ساهم  التي  الرهابية 
وكالة  وخا�سة  الأمريالية  الغرب  دوائ��ر 
وبالتن�سيق  الأمركية  املركزية  املخابرات 
وامريكا  وافريقيا  ا�سيا  بلدان  يف  حلفائها  مع 
الثاثة  امل�سطلحات  ه��ذه  ان  الاتينية.• 
هي  ،ال���س��اح��ي��ة(  الفا�سية  )الليرالية، 
تعك�س   ، طبقية  باأيديولوجية  م��وؤدجل��ة 
ومنحازة  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  الطبقة  م�سالح 
واجتماعيا  واقت�ساديا  �سا�سيا  للراأ�سمالية 
بينهما  م�سركة  و�سمات  قوا�سم  وهناك   ،
للنظرية  الثابت  العداء  ذلك  مقدمة  يف  يكمن 
الثابت  وال��ع��داء  اللينينية   – املارك�سية 
الثابت  والعداء   ، ولل�سيوعية  لاأ�سراكية 
املنظم  والعمل  العاملية  ال�سيوعية  لاحزاب 
و�سيا�سة  ومكانة  دور  ت�سويه  يف  واملمنهج 
ال�سعدة  خمتلف  وع��ل��ى  الح����زاب  ه��ذه 

املحلية والقليمية.

)الليربالية , الفا�صية , اال�صالحية( 
قراءة في المصطلحات والمفاهيم بين الوهم والواقع
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عاد  االقليم  حكومة  نظمته  ال��ذي  اال�ستفتاء  ان 
ذلك  اثر  وعلى   . ال�سعب  هذا  على  كربى  بكارثة 
التنحي  وق��رر  امل�سوؤولية  االقليم  رئي�س  حتمل 
عن احلكم . وطبقا جلميع املعايري الدميقراطية 
احل�سارية فانكما تتحمالن اي�سا امل�سوؤولية عن 
ذلك اال�ستفتاء و عواقبه بو�سفكما رئي�سا للوزراء 
تلك  عن  م�سوؤوليتكما  ذلك  اىل  ي�ساف   . نائبه  و 
االزمة ال�ساملة املعقدة التي داهمت االقليم قبل 
اال�ستفتاء ، من انقطاع الرواتب اىل تعطيل برملان 
االقليم و اىل انهيار الو�سع االقت�سادي و تدهور 
الكهرباء  و�سحة  للمواطنني  املعا�سي  امل�ستوى 

ذلك  وغري   .. حكمكم  من  �سنة   26 بعد  والوقود 
الكثري . وعلى ذلك ينبغي ان تتحملوا امل�سوؤولية 
اىل  وبالنظر   . منا�سبكم  عن  تتنحوا  و  اي�سا 
اجلماعة  و  التغيري  حركة  املعار�سة  حزبي  ان 
املقاعد  من  الكايف  العدد  الميلكون  اال�سالمية 
الربملانية القامة احلكومة فان ماينبغي عمله هو 
 9-6 ملدة  الحزبية  تكنوقراطية  حكومة  ت�سكيل 

اأ�سهر لتنفذ املهمات الثالث التالية :
امل�ساكل  ب�سدد  بغداد  حكومة  مع  التفاو�س   -1
املرتتبة على اال�ستفتاء و العمل على اقامة ادارة 

م�سرتكة يف املناطق املتنازع عليها .

و  نزيهة  برملانية  اتخابات  على  اال���س��راف   -2
ا�ستعادة الو�سع الطبيعي يف االقليم .

3- دفع الرواتب كاملة و الغاء االدخار االلزامي 
.

املوقعون
 بهاءالدين نوري 

 م�سعودعبدخلالق 
 كمال رئوف 

 مع مئة و خم�سة ا�سخا�س من ا�ساتذة اجلامعات 
و �سحفيني و رجال املنظمات املدنية و الربملانيني 

و خرجي الكليات و حماربني قدماء و غريهم

منبر اليسار العراقي
5اليسارالعراقي

اىل السيدين : 
رئيس وزراء االقليم نيجريفان بارزاني 

نائب رئيس الوزراء قباد الطالباني

ثابت �سالم*

من خالل متابعتي لالحداث التي جرت وجتري يف عراقنا اجلريح 
واالح��زاب  الظاملة  االنظمة  قبل  من  امل�سطهد  �سعبنا  ومترعلى 
التي تدعي  الوطنية زورا. واملخا�س االأخري الذي عانته ال�ساحة 
ال�سيا�سية العراقية، اقول االأحداث االأخرية قد برهنت، بان هذه 
االحزاب ما هي اإال العوبة بيد االأمريكان والدول االقليمية لتمرير 
العراق  جغرافية  �سعيد  وعلى  العراقي  �سعبنا  على  خمططاتها 

ككل. 

اقليم كورد�ستان هو من  اال�ستفتاء يف  ان  يتوهم  البع�س  يزال  ال 
اجل االعالن عن الدولة الكورد�ستانية ..وهذا بحد ذاته مغالطة 
احلزبني  خماوف  بداأت  لقد  الفاعلني،  عليها  يحا�سب  ان  ويجب 
اللذين  الوطني،  واالحتاد  الكورد�ستاين  الدميقراطي  الكوردينب، 
هذه  وانتهاء  داع�����س،  ي�سمى  ما  على  احل��رب  يف  �سريكني  كانا 
احلاكمة  العراقية  االأح��زاب  جميع  دور  انك�ساف  من  املعمعة، 
داع�س  اإىل  املناطق  ت�سليم  موؤامرة  الكرديني يف  فيها احلزبني  مبا 

وباتفاق م�سبق..!!
ارادت  حيث  اال�ستفتاء  م�سرحية  وراء  الفعلي  الهدف  هو  وهذا 
ت�سليم  على  املحا�سبة  من  االأم��ام  اإىل  الهروب  الكردية  القيادة 

من  والتخل�س  داع�س،  اإىل  وبرطلة  �سنكال  وخ�سو�سا  املناطق 
اأبواب جهنم التي �سيفتحها عليهم مواطنوا هذه املناطق، وبالتاىل 
اجلرائم  عن  االأكيدة  املحا�سبة  من  الكرد�ستانية  القيادة  تتهرب 

التي ارتكبت بحق �سعبنا العراقي.
النظام  من  جزء  فيها  ي�سقط  انتحارية  عملية  اال�ستفتاء  ان  اذن، 
خري من اخل�سوع للعقاب ال�سعبي الذي قد ي�سقط النظام برمته 
اال�ستفتاء  م�سرحية  مترير  ج��رى  هكذا  االإقليم.  يف  خ�سو�سا 
وال�سحك على الذقون ورفع ال�سعارات ذات النعرة القومية،التي 
من  اأنف�سهم  يح�سبون  من  على  حتى  ال�سديد  لالأ�سف  انطلت 
املثقفني، خ�سو�سا الدور الدعائي الت�سليلي لهادي/كاوة حممود 

الذي ظهر بدور امللكي اأكرث من امللك نف�سه.
الكردي مغلوب  ال�سعب  باأن  اليقني  اأننا نعلم جميعا علم    ورغم 
على اأمره و�سفق الكثري منه لال�ستفتاء لعدم معرفته ب�سر الطبخة
والنتيجة  والربيطاين  االمريكي  من  مرتبة  االإ�ستفتاء  لعبة  ان 
اإعادة ما حدث يف كرد�ستان عام  1975 عند توقيع اتفاقية اجلزائر 

وانهيار احلركة القومية الكردية.  
ولال�سف يدفع ال�سعب جمددا ثمن كوارث القيادات املتتالية التي 

مل تتعلم من الدرو�س املا�سية..!
*كادر متقدم في الحزب الشيوعي الكردستاني

عضو األمانة العامة لحزب اليسار العراقي.

التكنولوجية  العلوم  يف  الهائلة  التطورات  اإن  الكتاب:  مدخل  يف  جاء 
اأثر على نحو مبا�سر يف زعزعة االأنظمة التقليدية  والتقنية واحلا�سوبية 
غري امل�ستجيبة للواقع واأ�سبحت اأ�ساليبها العنفية يف التحكم باملجتمعات 
غري جمدية وال حتقق اال�ستقرار ال�سيا�سي الأن املجتمعات عامة طورت 
ت�سكيل  منها  اال�ستبدادية  ال�سيا�سية  االأنظمة  �سد  املواجهة  اأ�ساليب 
االإن�سان،  الدفاع عن حقوق  منظمات املجتمع املدين املتخ�س�سة ب�سوؤون 

ومناه�سة العنف، والدفاع عن احلريات، والنقابات ... وغريها. 
� قادرة على  � الدميقراطية حتديدًا  ال�سيا�سية  يف املقابل مل تعّد االأنظمة 
تلبية م�سالح طبقة االأغنياء � كلياً � وال م�سالح فقراء املجتمع � على نحو 
ُمن�سف وعادل � مما اأدى اإىل تراجع ن�سب الت�سويت يف االنتخابات العامة 
دميومتها،  ويهدد  الدميقراطية  االأنظمة  يف  خلل  حلالة  يوؤ�سر  نحو  على 
 � كبري  نحو  على   � املعتمدة  ال�سيا�سية  االأ�ساليب  حتديث  جرى  لذلك 
التخ�س�سية  بالعلوم  بل  وح�سب،  ال�سيا�سة  بعلم  فقط  لي�س  باال�ستعانة 
املتنوعة التي تبحث يف الدوافع النف�سية املوؤثرة يف �سلوكيات املجتمعات 
والتنبوؤ بت�سرفاتها امل�ستقبلية وابتكرت اآليات حديثة لل�سيطرة والتحكم 

بال�سعوب.
الواقع  ملتطلبات  حمققاً  يعّد  مل  واأ�ساليبه  التقليدي  ال�سيا�سة  علم  اإن 
ال�سيا�سي املعا�سر مما تطلب تع�سيده بعلوم تخ�س�سية اأخرى منها علم � 

النف�س، واالجتماع، واالإعالم، واالقت�ساد، والنف�س االجتماعي، وحركات 
اأكادميية بحتة  درا�سة  بعّدها  لي�س  ال�سيا�سة احرتافية  لت�سبح   � اجل�سد 
وح�سب، بل خربات وجتارب وممار�سات عملية يف التعامل مع اجلمهور 
واخل�سوم واالأ�سدقاء الحتواءهم اأو خداعهم اأو التحكم بهم اأو ا�ستغاللهم 

لتحقيق االأهداف ال�سيا�سية غري املعلنة. 
دغدغة  يجيد   � كارزما   � �سيا�سياً  قائدًا  اجلمهور  م��زاج  هند�سة  يتطلب 
� واإ�سباعها بالوعود الكاذبة خلدمة االأهداف  � اجلاهل  عواطف اجلمهور 
من  ح�ساده  زاد  عالية،  وقدراته  القائد  اإمكانات  كانت  فكلما  ال�سيا�سية 
ك�سب اجلمهور يف الدول املتخلفة حيث تتحكم العاطفة باجلمهور اجلاهل 

من دون العقل.
يف  التقليدية  واأ�ساليبهم  الثورة  قادة  بني  ال�سا�سع  للفرق  النظر  يتعني 
قيادتهم اجلماهري ، وقادة الدولة واأ�ساليبهم احلديثة يف اإدارة موؤ�س�سات 
املختلفة  والتخ�س�سات  االإدارة  جم��االت  يف  خا�سة  واملجتمع  الدولة 
نحو  على  تقليدياً  منطاً  االأوىل  يف  ال�سيا�سة  مقومات  تعّد  حيث  واخلربة 
ال�سيا�سة احرتافية تعتمد العلوم املختلفة  الثانية تعّد مقومات  عام ويف 
واالأ�ساليب احلديثة منها � التحليل النقدي للواقع االجتماعي باعتماد علم 
النف�س االجتماعي واالأخالقي وال�سيا�سي واملعريف واالإعالمي، والتحليل 
لهند�سة  حديثة  و�سيطرة  فعالة  حتكم  واآليات  للجمهور،  ال�سيكولوجي 

اجلمهور �  بتكاليف مالية منخف�سة واأ�ساليب اآمنة وم�سمونة النتائج.  
واالأح��زاب  )ال��دول��ة  االأول  ف�سول:الف�سل  ثالثة  من  الدرا�سة  تتاألف 
وال�سراع  الدولة  مفهوم   � االأول  املحور  حمورين،  يف  بحث  ال�سيا�سية( 
ال�سيا�سي، واأ�سباب  � �سمل ثالثة بنود: مفهوم الدولة والنظام  ال�سيا�سي 
االأنظمة  مواجهة  يف  الفعالة  واالأ�ساليب  ونتائجه،  ال�سيا�سي  ال�سراع 
اال�ستبدادية.  واملحور الثاين � ماهية االأحزاب ال�سيا�سية واأ�ساليب عملها 
� �سمل ثالثة بنود: ماهية االأحزاب ال�سيا�سية وقياداتها، واأ�ساليب العمل 

ال�سيا�سي، ومفهوم ال�سيا�سة االحرتافية واأمناطها. 
املحور  حمورين:  يف  بحث  واملجتمع(  الفرد  )�سيكولوجية  الثاين  الف�سل 
عامل  بنود:  ثالثة  �سمل   � الفرد  �سيكولوجية  يف  املوؤثرة  العوامل   � االأول 
الذاتية  الرتبية  وعامل  والتع�سب،  العن�سرية  وعامل  والغرية،  احل�سد 
املجتمع  �سيكولوجية  املوؤثرة يف  العوامل   � الثاين  واالجتماعية. واملحور 
واملعريف،  الفكري  والعامل  واللغوي،  الثقايف  العامل  بنود:  ثالثة  �سمل   �
واجلمهور(  االجتماع  )علم  الثالث  والديني.الف�سل  القيمي  والعامل 
بحث يف حمورين، املحور االأول � دور علم االجتماع يف هند�سة اجلمهور 
االجتماع  وعلم  واالأخالقي،  االجتماعي  النف�س  علم  بنود:  ثالثة  �سمل   �
للواقع االجتماعي  النقدي  والتحليل  )ال�سيا�سي، واملعريف، واالإعالمي(، 
وحراكه. واملحور الثاين � التحليل ال�سيكولوجي واآليات التحكم باجلمهور 

للجماعة،  االنتماء  ومعايري  اجلمهور  �سيكولوجيا  بنود:  ثالثة  �سمل   �
ال�سامتة  االأ�سلحة  ال�سيا�سية ودورها، وا�ستخدم  النخبة  واأ�ساليب عمل 
واالأجنبية  العربية  واملراجع  اخلال�سة،  واأخ��ريًا   بال�سعوب.  للتحكم 

وملخ�س الكتاب باالنكليزية.

مسرحية اإلستفتاء....

صدر يف ستوكهومل كتاب جديد للباحث صاحب الربيعي بعنوان: هندسة اجلمهور والتحكم بالرأي العام

من�سور عجمايا

25\اأيلول\2017  يف  ال��ربزاين  م�سعود  ال�سيد  قيام 
اأقليم كرد�ستان  �سعبي على م�ستوى  اأ�ستفتاء  بتنفيذ 
غري  ف��ردي��اً  ق���رارًا  ك��ان  عليها،  املختلف  واملناطق 
ال�سرق  منطقة  يف  نوعه  من  فريدًا  وحدثاً  مدرو�ساً، 
موؤيد  ب��ني  خ�سو�ساً  وال��ع��راق  عموماً  االأو���س��ط 
وراف�س، من قبل الكرد اأنف�سهم كونه اأحادي اجلانب 
العامل  ويف   ، عموماً  العراق  قبل  من  ورف�س  كما   ،
مربك  و�سع  �سكل  مما   ، اأ�سرائيل  باأ�ستثناء  اأجمع 
ومرتبك يف املنطقة عموماً والعراق خ�سو�ساً، اأعطى 
لف�سله  نف�سه،  الكردي  ال�سعب  على  املوؤملة  نتائجه 
والقبول التام بتجميده من قبل الربزاين نف�سه طارحاً 
احلكومة  قبل  من  رف�سه  ليتم  بغداد،  مع  احل��وار 
التام  الغائه  على  موؤكدين  وتف�سياًل  جملة  العراقية 

ومن ثم احلوار.
االأ�ستفتاء  مو�سوع  درا�سة  متت  هل   : ن�ساأل  وهنا 
املنفذ ب�سكل وايف ودقيق؟؟!! وهل مت درا�سة االأمور 

بحكمة وحنكة كاملتني من قبله وحزبه ومنا�سريه؟ 
من  حلفائه  حتى  اأ�ست�سارة  ع��دم  له  يوؤ�سف  ومم��ا 
واالأقت�ساد  االأجتماع  وعلماء  وال�سيا�سيني  املثقفني 
العراق، وهواليزال  �سعب  وبنات  اأبناء  من   ، واملال 
الو�سع  ملعاجلة  طريقه  ويف  داع�س  ويقاتل  يقارع 
املاع�سي املعقد، الذي �سرى وي�سري يف ج�سد العراق 
كان  حتماً  ال�سلبية،  نتائجه  تبينت  حتماً  وينخره! 
مبوافقة خاطئة لق�سماً من م�ست�ساريه اأو باأ�ست�سارة 
ال��ذي  وال�����س��وؤال  وح��زب��ي��اً؟!  عائلياً  منه  املقربني 
ويجري  جرى  ما  كل  يتحمل  من  هنا،  نف�سه  يفر�س 
املنطقة؟!  ودول  والعراق  االأقليم  يف  االأ�ستفتاء  بعد 
وزرعمله  �سيتحمل  اأعالمياً  قال  ال��ربزاين  وم�سعود 
من  العراق  وجرحى  �سهداء  وخ�سو�ساً  بنف�سه، 
الكرد  فيهم  مبا  العراقي  ال�سعب  مكونات  خمتلف 

ب�سبب توتر العالقة مع املركز؟!.
ومتحكمة  وافية  درا���س��ة  حتت  يكن  مل  العمل  ه��ذا 
اأخ�ساع  اأجراء تطريف فردي يراد منه  وحكيمة، فهو 
تنفيذًا  عليها،  املختلف  واملناطق  االأقليم  يف  ال�سعب 
من  غريهم،  قبل  الكرد  على  االأمرالواقع  ل�سيا�سة 

الكلداين  �سعبنا  وخ�سو�ساً  االأقليم  داخل  املكونات 
وبقية امل�سيحيني االأ�سالء. 

وموؤذية  وخيمة  تكون  دائماً  التطرف  نتائج  بالتاأكيد 
ودامية، فالق�سية هنا ال مت�سه فقط لوحده بل مت�س 
واالأثنية  القومية  مكوناته  مبختلف  بالكامل  �سعباً 
والدينية ومن �سمنهم الكرد اأنف�سهم، وعليه يتوجب 
كونه  غرياملدرو�س،  فعله  ثمن  دفع  املتطرف  على 
الظروف  الذي مل يراعى  يف عمله هذا  الوعي  خارج 
االأ�سهر  ولي�س  االأيام  فاأثبتت  واملو�سوعية،  الذاتية 
والدماء  والويالت  املاآ�سي  يتحمل  فمن  وال�سنني.. 
مبا  مكوناتها  جميع  من  العراقية  لل�سبيبة  ال�سالية 
لالأمهات  اجل��اري��ة  وال��دم��وع  ال��ك��رد،  االأخ���وة  فيهم 
العراقيات الثكاىل مبا فيهن االأمهات الكرد..اأنه �سرب 
من خيال .. قائد ال ي�ستوعب نتائج اأفعاله التطرفية 
يف هذا الزمن التعي�س للغاية، فزاد من متزيق البيت 
حيث  وتبعرثه،  وت�سرذمه  الكورد�ستاين  ال�سعبي 
لعقود عديدة من حمن وم�سائب جّمة  عانى ويعاين 
ظل  يف   ، ..وال���خ  واعتقال  و�سجن  وخ��راب  ودم��ار 
الفا�سية املتعاقبة على حكم  الدكتاتورية  احلكومات 

العراق بالتوايل، لرنى الكرة تتكرر هنا حتى يف اأقليم 
كورد�ستان نف�سه.

بيته  ترتيب  من  االقليم  يف  القائم  النظام  يتمكن  فلم 
فال�سراع  االآن،  وحل��د   1991 ع��ام  منذ  الداخلي 
الدموي يرادفه عام 1996، بني احلزبني الرئي�سيني 
البارتي واليككي ليمزق االأقليم اىل حكومتني واحدة 
يف اأربيل واالأخرى يف ال�سليمانية والتباين يف املواقف 
حدث وال حرج، من دون مراعاة ال�سعب الكورد�ستاين 
الدائمة  البطالة  من  االأمرين  يعاين  ال��ذي  املظلوم، 
دول  اىل  املتوا�سلة  ال�سبابية  والهجرة  واملقنعة 
العامل، �سببه عدم االأ�ستقرار و�سعف االأمان وغياب 
العمل وفقدان االأهتمام الزراعي وال�سناعي، و�سعف 
االأجتماعي  ال�سحية والتعليمية وال�سمان  اخلدمات 
واملح�سوبية  واملن�سوبية  والتحزب  النا�س،  لعموم 
واحلياة  الفردية  احل��ري��ة  وف��ق��دان  والع�سائرية 
الدميقراطية، وتعطيل الد�ستور واأ�ستمرارية رئا�سة 
الرئا�سية، كل هذا  املواقع  التغيري يف  االأقليم، وعدم 
بعالقة  االآخر  وتقبل  املواطنة  روح  اأ�سعفت  وذاك 

اأن�سانية.

وجهة نظر في أستفتاء كوردسان العراق ! 

حكمتنا : )البديل النافع ، خري من التزمت الفاشل (
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�إن كلم��ات �سالم عادل قب��ل �أكرث من �أربعني عاماً، 
نرى فيه��ا و�قع �ليوم �ملرير، لكن �لثقة بال�سعب، 
تل��ك �لت��ي �عتمده��ا �ل�سهي��د �سالم ع��ادل ورفاقه 
�لبط��ال يف حربهم �لطبقية �ستبق��ى �لأقوى. �إنها 
ق��ر�ءة �ل�سهيد �سالم عادل قائ��د �أكرب حزب عمايل 
يف �ل�س��رق �لأو�س��ط، كلم��ة ترج��ع �سا�س��ة �ليوم 
�ملنخرط��ني يف عملية �حتالل وتدم��ر �لعر�ق �إىل 

�أ�سولهم �لفكرية و�لطبقية. 
�ن مر�جع��ة عام��ة لرتكيبة �لقوى �لت��ي تعاقبت 
عل��ى �حلك��م من��ذ �نق��الب 8 �سب��اط 1963 حتى 
ني�س��ان   9 يف  �لفا�س��ي  �لبعث��ي  �لنظ��ام  �سق��وط 
2003 و�حت��الل �لعر�ق، تثبت �أنه��ا ذ�ت �لقوى 
�لإقطاعي��ة و�لرجعية و�لقومي��ة �ليمينية عربية 
�لحت��الل  �أح�س��ان  يف  �رمت��ت  �لت��ي  وكردي��ة، 
�لأمريك��ي �ل��ذي �أ�س��ار �ل�سهي��د �س��الم ع��ادل �إىل 
موؤ�مر�ت��ه �ملتو��سل��ة م��ن �أج��ل �س��رب �لعر�ق 
وحركت��ه �لثوري��ة، وتثبت �ملر�جع��ة �أي�ساً على 
�سعي��د �حل��زب �ل�سيوعي �لعر�قي، ب��اأن �سيا�سة 
�لنكف��اء و�لذيلي��ة �لنتهازية لالأنظم��ة �ملتعاقبة 
من��ذ ذلك �لتاريخ، متت بقيادة �ل�سيد عزيز حممد 
و�لكتل��ة �لنتهازي��ة ذ�تها وبكل رموزه��ا، و�لتي 
�أو�سل��ت �حل��زب �إىل مرحل��ة �لتخل��ي �لكامل عن 
�لأه��د�ف �لجتماعي��ة و�لقت�سادي��ة �لتي �أن�سئ 
م��ن �أج��ل حتقيقه��ا، ومل يب��ق من حرك��ة �لطبقة 
�لعامل��ة �إل �لتم�س��ك �لدمياغوج��ي با�سم �حلزب 

�ل�سيوعي.
فما اش��به اليوم بالبارحة -انقالب 8 
ش��باط 1963 البعثي الفاشي االسود 
واحت��الل العراق في 9 نيس��ان 2003 
والش��هادات الوثائقي��ة تبره��ن على 
والديني��ة  االقطاعي��ة  الق��وى  دور 
الرجعي��ة في المرحلتي��ن المناهض 
لتطلع الش��عب العراقي نحو الحرية 

والتقدم
�ن��ه �لوه��م بعين��ه ح��ني يت�س��ور �لبع���ض ب��اأن 
جم��رى حركة �لتاريخ �ستنقل��ب ر�أ�ساً على عقب، 
فالإمربيالية وليرب�ليوها �جلدد �سوف لن يغرو� 
من حركة �لتاريخ �ل�سائ��رة نحو حتقيق �لعد�لة 

�لجتماعية يف �ملجتمع �لب�سري.
الش��هيد الخال��د س��الم ع��ادل : ان 
القوميين االكراد يتحملون مسؤولية 
خاصة في تهيئة الظروف المناس��بة 

لالنقالب الرجعي الفاشي 
 )�ن �لقومي��ني �لك��ر�د حارب��و� قا�س��م ب�س��ورة 
عمي��اء وطلب��و� �لع��ون و�مل�ساندة م��ن �أية جهة 
ل�سقاط��ه، وغازل��و� �لقوميني �لع��رب �ليمينيني 
وتعاون��و� معهم وت�سورو� ب��اأن �نقالب 8 �سباط 
1963 كم��ا لو �أنه �نت�سار له��م .�ن هذه �ل�سيا�سة 

تن��م ع��ن �سي��ق �لأف��ق �لقوم��ي وق�س��ر �لنظ��ر 
�لربج��و�زي. �نه��م يجابه��ون ع��دو� ��سر���ض من 
قا�س��م. �ن مطامح �ل�سعب �لك��ردي تتعار�ض مع 

�أهد�ف �لنقالب على خط م�ستقيم متاما. 
�لق��و�ل  بع���ض  �أذ�ع��و�  �لنق��الب  ق��ادة  �أن 
�لتخديري��ة ولك��ن حت��ى �لطف��ال با�ستطاعته��م 
�أن يدرك��و� �أن ه��ذه �لق��و�ل ل ه��دف له��ا �سوى 
�لتخدي��ر ،وك�س��ب �لوق��ت لرتكي��ز �سلطته��م. �ن 
ق��ادة �لنق��الب و�أعو�نهم كان��و� ي�سغطون على 
قا�سم باعتباره ل يقم��ع �حلركة �لقومية �لكردية 

بالق�سوة و�ل�سدة �لالزمة .
 كان��و� ول يز�ل��ون يطمح��ون �ىل قم��ع ع�سك��ري 
�أ�س��د دموي��ة وق�سوة �س��د �ل�سعب �لك��ردي . �ن 
من�سور�ته��م حت��ى قب��ل �نقالبه��م باي��ام �عتربت 
�أ�ستعماري��ة  حرك��ة  �لك��ر�د  �لقومي��ني  حرك��ة 
ييتحمل��ون  �لك��ر�د  �لقومي��ني  �ن  م�سبوه��ة، 
م�سوؤولي��ة خا�س��ة من ب��ني �حلرك��ة �لوطنية يف 
�لرجع��ي  لالنق��الب  �ملنا�سب��ة  �لظ��روف  تهيئ��ة 

�لفا�سي. (
ت�س��دى  ق��د  ع��ادل  �س��الم  �خلال��د  �ل�سهي��د  كان 
ب�سكل مبك��ر لالفكار �لنعز�لي��ة �لقومية �ل�سيقة 

وح��ذر من �آثاره��ا �لتدمرية على كف��اح �ل�سعب 
�لعر�قي عامة و�ل�سع��ب �لكردي خا�سة. ففي رد 
عل��ى مفاهيم برجو�زية قومي��ة و ت�سفوية - �آب 
1957 كت��ب )فنظ��رة �لنع��ز�ل �لقوم��ي �ملظللة 
ب��ني مثقف��ي �لربجو�زي��ة �ل�سغ��رة �لكردية لها 
جذور تاأريخي��ة و�جتماعي��ة مت�سعبة وهي جتد 
�ملعادي��ة  �لق��وى  م��ن  �لت�سجي��ع  كل  �لت�سجي��ع 
لوح��دة �ل�سع��ب �لعر�ق��ي بعرب��ه و�أك��ر�ده �سد 
�ل�ستعمار �لأجنل��و �أمريكي و�سنائعه �ملحليني. 
وما مل يقف �لوطنيون و�لقوميون �ل�سادقون من 
�لأكر�د و�لع��رب ويف مقدمتهم �ل�سيوعيون موقفا 
حازما و�سريح��ا �ز�ءها، ويف �لدفاع عن �لوحدة 
�ل�سعبي��ة �ملتينة فاأنها �ستوؤث��ر ل يف حرف ن�سال 
جماهر �ل�سعب��ني �لعربي و�لك��ردي عن طريقها 
للتح��رر �لوطن��ي و�لقوم��ي  �ل�سحي��ح �لوحي��د 

وح�سب بل ميكن �أن تت�سلل �ىل �سفوف �ملنا�سلني 
�لطليعني �ل�سيوعيني �ي�سا .( .

وبعد أن أس��تعرض الرفيق الش��هيد 
س��الم ع��ادل الجه��ود الت��ي يبذلها 
الحزب على صعيد التثقيف وتعميق 
الوعي الطبق��ي للحفاظ على وحدة 
الح��زب الطبقية وتركيبته الوطنية 
االممي��ة, هذه الجه��ود التي اثمرت 
المعنيي��ن  الرف��اق  ل��دى  انعطاف��ا 
اس��تنادا الى ق��وة المب��ادئ, وانهيار 
االفكار الخاطئة وتمسكهم بسياسة 
الحزب الصحيحة, فقد اعلن الرفيق 
الش��هيد س��الم عادل ) ولكن ذلك لم 
يجع��ل م��ن المس��ألة ش��يئا منتهيا 
ب��ل األمر عل��ى العك��س فق��د تنبه 
الحزب بقوة ال��ى ضرورة رفع كفاحه 
الفك��ري ضد االف��كار الغريب��ة التي 
تحيطن��ا فتش��كل ضغط��ا مس��تمرا 
يرمي الى ص��رف المنظمات والرفاق 
الح��زب..  لسياس��ة  تطبيقه��م  ف��ي 
وعندم��ا تتس��لل مثل ه��ذه االفكار 
الى خي��رة رفاقنا في كردس��تان فأن 
ذل��ك يعني أن هنالك خطرا ال يمكن 
االس��تهانة به من جرائه��ا خصوصا 
ف��ي الظ��روف الح��ادة والمتش��ابكة 
الت��ي تم��ر به��ا حركتن��ا الوطني��ة 
والت��ي يح��اول فيه��ا المس��تعمرون 
اليائسون التش��بث بكل شئ للخروج 
م��ن أزمتهم والحفاظ عل��ى نفوذهم 
ومصالحه��م االس��تغاللية الجش��عة 
...وليس عبثا أن ينش��ط اآلن صنائع 
صنائ��ع  وخصوص��ا  المس��تعمرين 
والجواس��يس  والخون��ة  األمري��كان 
لتحفيز " حركة قومية " كردية في 
الظاهر وتخدم االستعمار في الواقع 
حركة ال يمكن أن يكون نشاطها باي 
حال من األحوال اال خيانة صريحة 
لقضيتن��ا الوطنية ولقضية الش��عب 
الكردي نفسه �لذي لي�ض �أمامه مطلقا �سوى 
طري��ق �لكف��اح �مل�سرتك م��ع �ل�سع��ب �لعربي يف 
�لع��ر�ق وم��ع �سائ��ر �لقلي��ات �لقومي��ة في��ه من 
�جل �ل�ستقالل و�لتحرر �لوطني و�لدميقر�طية. 
و�ل�سع��ب �لكردي ل ميكن �أن ي�سر ور�ء حركات 
م�سبوه��ة ت�سته��دف ��ستب��د�ل �س��كل �ل�ستعم��ار 
باآخ��ر ��س��د �س��ر�وة وب�ساع��ة من��ه يت�سل��م فيه 
�لزم��ام �سنائع �لأمري��كان وخدمهم وهو ل ميكن 
�أن ي�ستعي���ض ع��ن حت��رره �لوطن��ي �لناج��ز يف 
عر�ق حر م�ستقل متار�ض فيه قوميتاه �لرئي�ستان 
�لعربي��ة و�لكردي��ة حقوقا دميقر�طي��ة مت�ساوية 
د�سائ���ض  دو�ليبه��ا  ت�س��ر  �نف�سالي��ة  بحرك��ة 

�مل�ستعمرين �لأمري��كان �أو با�ستقالل مزيف ي�سع 
�ل�سع��ب �لكردي م��رة ثانية �أمام مهم��ات �لتحرر 

�لوطني من �ل�ستعمار و�سنائعه .( 
�م��ا ق�سي��ة �لعل��م �لعر�ق��ي �ملفتعل��ة �لي��وم من 
قبل �لقي��ادة �لقطاعية �لكردي��ة، و�لتي �رت�ست 
بتغي��ره م��ع �لحتف��اظ بالتعدي��ل �ل�سد�م��ي " 
�هلل و�ك��رب" ... فه��ي متاج��رة قومي��ة عن�سري��ة 
�لمريك��ي،  بالحت��الل  �لرتب��اط  للت�سرتعل��ى 
وه��ي، �ي ق�سية �لعل��م، لي�ست بجديدة، بل متتد 
لأك��رث م��ن ن�سف قرن، وق��د ف�س��ح �ل�سهيد �سالم 
ع��ادل نفاق �لقيادة �لقطاعي��ة �لكردية �ل�سيا�سي 
به��ذ� �ل�ساأن قائال ) ويف �أح��د �ملهرجانات �لدولية 
حم��ل �لوفد �لعر�قي من �لأك��ر�د �لعلم �لكردي ل 
�لعر�قي" �ذ ل يهمه��م �أمر �لعر�ق " وكذلك �سبق 
�أن رف���ض �ملحامني �لأك��ر�د �لعر�قيني �ل�سرت�ك 
...موؤمت��ر  لأن��ه  �لع��رب  �ملحام��ني  موؤمت��ر  يف 
حمامني ع��رب !! عازل��ني �أنف�سهم ع��ن ميد�ن من 
ميادي��ن �لت�سام��ن �لكفاحي �س��د �ل�ستعمار بني 

�لقطار �لعربية .( 
رف���ض �لرفيق �ل�سهيد �سالم ع��ادل فكرة �لكتفاء 
باملناق�سة �حلزبية �لد�خلية، بحجة �ن مناق�ستها 
علن��ا ق��د تتعار�ض مع دع��وة �حل��زب �ل�سيوعي 
�لوطني��ة،  �لق��وى  حلم��ة  تقوي��ة  �ىل  �لعر�ق��ي 
و�عت��رب هذ� �لر�ي خاطئ ) هذ� �لر�أي خاطئ من 
�لأ�سا���ض وذل��ك : �أول - �ن �لبارتي ي�سر ويوغل 
يف �سلوك خاط��ئ معاد حلزبنا ولفكار �ملارك�سية 
�للينينية وتبن��ي �سيا�سة �نتهازية ت��زرع �لبلبلة 
و�لت�سوي�ض يف �سفوف �ملنا�سلني وتوؤدي بحركة 
�ل�سع��ب �لك��ردي �ىل �لنح��ر�ف نح��و �لنعز�لية 
فالنف�سالي��ة. و�ن حمل �لبارتي على �لتخلي عن 
ه��ذه �لفكار وتلك �ل�سيا�سة ه��و بحد ذ�ته تقوية 

و��سحة للحركة �لوطنية و�لقومية. 
ثانيا: لأن جمهود حزبنا من �جل �جلبهة �لوطنية 
�ملوح��دة ل يتناف��ى ول يتعار���ض م��ع كفاح��ه 
�لفكري �خلا�ض من �جل تو�سيح وتثبيت �فكاره 
و�سيا�ست��ه �لتي تتفق متاما م��ع م�سلحة حركتنا 
تطورهم��ا  تخ��دم  وبالت��ايل  و�لقومي��ة  �لوطني��ة 
وم�ستقبلهما ول يتنافى مع �بد�ء ر�ينا يف طبيعة 
�لأح��ز�ب �لقائم��ة وم��ع نقدن��ا ملو�قفه��ا و�آر�ئها 
�خلاطئة.ثالثا: لأن حزبنا يف موقفه هذ� ل يتخلى 
ب��ل يتم�س��ك بحر���ض �أك��رث باآر�ئ��ه ومقرتحات��ه 
�لن�سائي��ة �لو�ردة يف ه��ذ� �لكر��ض ح��ول �عادة 
�لنظ��ر يف عالقة حزبنا مبا يكف��ل جتنب منظماتها 
يف كرد�ستان �أخط��ار �ملماحكة و�لتنافر ومن �جل 
�لتقدم بخط��وة جديدة يف �سبيل �جلبهة �لوطنية 

�ملوحدة يف �لعر�ق.
ونح��ن ننتهز ه��ذه �لفر�س��ة للتاأكيد م��رة �أخرى 
باأننا على ��ستعد�د ت��ام ملد �أيدينا لكل من ميد لنا 

ي��د� و�حدة �ذ� كان �لأم��ر يتعلق بخدمة جماهر 
�سعبن��ا �لعر�ق��ي وم�سلح��ة حت��رر وطنن��ا م��ن 

طغيان �ل�ستعمار وعمالئه �لرجعيني . (. 
عائلة �لبارز�ين ونفط كركوك

ف�سح �ل�سهي��د �خلالد �سالم عادل �أخر قائد ثوري 
يف �حلزب �ل�سيوعي �لعر�قي دور حزب �لبارز�ين 
يف �لتفريط بالنفط ل�سالح �مل�ستعمر ) من �ملوؤ�سف 
حقا �أن ل يدرك �لأخو�ن �لبارتيون �ن �ل�ستعمار 
�لعامل��ي وعل��ى ر��سه �أمريكا هو �ل��ذي يعمل �بد� 
للتفري��ق بني �ل�سع��وب وفق �سيا�سة ف��رق ت�سد. 
و�أن ل يدرك��و� �أن و�ج��ب �ملنا�سل��ني �ملخل�سني 
لق�ساي��ا �سعوبه��م �أن يعمل��و� �أبد� عل��ى �لنقي�ض 
مم��ا تنطوي عليه هذه �ل�سيا�سة من �عاقة حلركة 
�ل�سعوب �ملنا�سل��ة. فالبارتي مبفاهيمه ون�ساطه 
�من��ا يع��زل ن�س��اط �ل�سع��ب �لكردي ع��ن جمرى 
�لن�سال �لع��ام لل�سعب �لعر�ق��ي با�سره وي�سعى 
لبقائه يف قوقع��ة �لقومية �لربجو�زية...يتحدث 
�لبارتي... عن نفط كركوك باعتباره نفطا " كرديا 
" �ل يحمل ذلك مفهوما يوؤدي �ىل �ثارة �لنز�عات 
�لقومية ح��ول عائدية �لنفط يف نف�ض �لوقت �لذي 
ت�ستم��ر في��ه �سرك��ة " �لآي بي �س��ي" يف نهبه كما 
ت�ستمر �سركات ��ستعمارية �أخرى يف نهب ثرو�تنا 
�لوطنية �لأخرى ويف نف�ض �لوقت �لذي ي�ستوجب 
ر���ض �سف��وف �ل�سعب �لعر�ق��ي بكاف��ة قومياته 
يف �لن�س��ال م��ن �ج��ل ط��رد �مل�ستعم��ر و�سركاته 
وملحقات��ه من عر�قن��ا �حلبيب. ويتح��دث �أي�سا 
عن وهمي��ة م�ساريع �لعم��ار بالن�سبة لكرد�ستان 
" ولكن ه��ذه �مل�ساريع  " ويق�س��د �لأك��ر�د فقط 
... " حتم��ل بع���ض �لنف��ع للع��ر�ق �لعرب��ي " ! 
ويدعو �لأمة �لكردية بقيادته لتخلي�ض كرد�ستان 
�مللحقة بالع��ر�ق ق�سر� من بر�ثن حكومة �لعر�ق 
" ويفهم من �سر �لكالم حكومة �لعر�ق �لعربية 
طبعا �أم��ا �ل�ستعمار فال �ساأن ل��ه بعد كاأمنا لي�ض 
ه��و �مل�س��وؤول ع��ن �لو�س��اع �ل�سيئ��ة �لقائم��ة ! 
وه��و يدع��و �لأك��ر�د ولي���ض �لعر�قي��ني باأ�سرهم 
... لتحري��ر كرد�ست��ان فق��ط ولي���ض �لع��ر�ق ! " 
وم��ن �أجل �حل�س��ول عل��ى �حلري��ة و�ل�ستقالل 
لكرد�ست��ان " ول يهم��ه ��ستق��الل �لع��ر�ق! وهذ� 
�ل�ستق��الل كم��ا يب��دو ينتزع م��ن �لع��ر�ق ولي�ض 
�ل�ستعمار !" وبذل��ك يت�سنى �سد �أزر " �خو�ننا" 
�لع��رب يف �لع��ر�ق �لعرب��ي " �سك��ر� بالنيابة عن 

�لعرب و�لأكر�د " .
 �أي��ة �نف�سالي��ة �سارخ��ة تل��ك تف��وح م��ن ه��ذه 
�لعب��ار�ت فاين ه��و �لكفاح �مل�سرتك ب��ني �لأكر�د 
و�لع��رب وكاف��ة �لقلي��ات �لقومي��ة يف �لع��ر�ق 
للتح��رر من ن��ر �ل�ستعمار و�لرجعي��ة �حلاكمة 
لي�س��ت هي عربية فقط بل مزي��ج من �سائن عمالء 

�ل�ستعمار و�لقطاعيني �لعرب و�لأكر�د .(.

و�لدعاي��ة  �لتزيي��ف  �ىل  ق�سي��ة  تتعر���ض  مل 
�لق�سي��ة  تعر�س��ت  كم��ا  �لدمياغوجي��ة، 
مل  �لعر�ق��ي  �لبع��ث  فح��زب  �لفل�سطيني��ة، 
يتاج��ر بدم��اء وت�سحي��ات �ل�سع��ب �لفل�سطيني 
وح�سب، ب��ل ��ستخدم ق�سيته��م �لعادلة بطريقة 
لعادل��ة، ملمار�س��ة �سيا�س��ة �حل��روب بالنياب��ة 
ع��ن �لمربيالي��ة. و �خل��د�ع و�لقت��ل و�لغتيال 
و�لره��اب، لي���ض �س��د �ل�سعب �لعر�ق��ي وقو�ه 
�لوطنية فقط، بل مار���ض لعبته �لقذرة هذه �سد 
�ل�سع��وب �لعربي��ة بعامة و�ل�سع��ب �لفل�سطيني 
خا�س��ة، فالغتي��الت �سمل��ت ق��ادة يف منظم��ة 
�لتدخ��ل  ع��ن  ناهيك��م  �لفل�سطيني��ة،  �لتحري��ر 
�ل�ساف��ر، بل �لوق��ح يف �سوؤون �ملنظم��ة و�سرعية 
متثيله��ا لل�سع��ب �لفل�سطين��ي. �ن حمالت �لبعث 
�لث��وري  �ملوق��ف  ت�سوي��ه  يف  �لدمياغوجي��ة 
�ملبدئي للح��زب �ل�سيوعي �لعر�ق��ي من �لق�سية 
�لفل�سطينية، و�ن ُخدع بها �ملاليني، لكنها و�سلت 
نهايتها �ملف�سوحة �لي��وم مبح�سلتها �لتاأريخية، 
ت�سلي��م �لع��ر�ق بعد تدم��ره على بك��رة �بيه �ىل 
�حلرك��ة �ل�سهيوني��ة �لعاملي��ة ب��دل م��ن حترير 
فل�سطني. �ن نظرة مو�سوعية، غر منحازة على 
موقف �حل��زب �ل�سيوعي وموقف �لبعث �لفا�سي 
من �لق�سية �لفل�سطينية على مدى �ستني عاما من 
زرع �لكيان �ل�سهوين يف فل�سطني، تقدم �سورتان، 
�لثوري��ة  �ل�سيوع��ي �لعر�ق��ي  �س��ورة �حل��زب 
�ملبدئي��ة، و�سورة ح��زب �لبع��ث �لدمياغوجية 
�حل��زب  ي��رتدد  فل��م  �مل�سبوه��ة.   �لتدمري��ة 
�ل�سيوعي �لعر�قي بقيادة �لرفيق �ل�سهيد �خلالد 
يو�سف �سلمان يو�سف - فهد -  يف ف�سح �ملوؤ�مرة 
�لإمربيالي��ة و�ل�سهيوني��ة و�أهد�فهم��ا �ل�سريرة 
يف �إقام��ة �لكي��ان �ل�سهيوين على �ر���ض فل�سطني 
. فقد كت��ب �ل�سهيد فهد يف جري��دة "�لع�سبة" يف 
ع��ام 1946 �لت��ي: ) �إنن��ا يف �حلقيق��ة ل نرى يف 
�لفا�سية و�ل�سهيونية �سوى تو�أمني لبغي و�حد، 
ه��ي �لعن�سرية حم�سية �لإ�ستعم��ار.�إن �لفا�سية 
و�ل�سهيوني��ة تنهج��ان خط��ني منحرف��ني يلتقي 
طرفاهما وتت�ساب��ك �أهد�فهما، وكل منهما ن�سبت 
نف�سه��ا منقذً� وحامي��اً لعن�سرها، ف��الأوىل بذرت 
�لك��ره �لعن�س��ري ون�س��رت �خل��وف و�لفو�سى 
يف �أنح��اء �ملعم��ورة وورطت �سعوبه��ا و�أولعت 
به��م ن��ر�ن ح��رب عاملي��ة مل تتخل���ض �أم��ة من 
�سروره��ا. و�لثاني��ة �ل�سهيوني��ة ب��ذرت �لك��ره 
�لعن�س��ري ون�سرت �خل��وف و�لف��ن و�لإرهاب 
�لأل��وف  مبئ��ات  وغ��ررت  �لعربي��ة  �لب��الد  يف 
م��ن �أبن��اء قومه��ا وج��اءت حترقهم عل��ى مذبح 
�أطماعها و�أطم��اع �أ�سيادها �مل�ستعمرون �لأنكليز 
و�لأمريكان، فت�سعل بهم ن��ر�ن �لإ�سطر�بات يف 

�لب��الد �لعربية. وق��د كان من �أعماله��ا �أن حّولت 
فل�سطيننا �ىل جحي��م ل ينطفئ �سعره ول جتف 
في��ه �لدموع و�لدم��اء وتهددت �لأقط��ار �لعربية 
باأخطارها وباأخط��ار �لق�ساء على كيانها �لقومي 
ج��ر�ء بق��اء وتثبي��ت �لنف��وذ �لإ�ستعم��اري فيها 
وجر�ء �مل�ساكل �لعن�سري��ة �لتي حتاول �إثارتها 

1 )
 ومم��ا يربه��ن عل��ى �ملوق��ف �لث��وري للرفي��ق 
فه��د م��ن �لق�سي��ة �لفل�سطينية هو دعم��ه �ملطلق 
لت�سكي��ل "ع�سب��ة مكافح��ة �ل�سهيوني��ة" �لت��ي 
كان��ت ت�س��م جمي��ع �ل�سيوعي��ني �ليه��ود. ويعد 
تاأ�سي���ض �لع�سب��ة �ول عم��ل ��سرت�تيج��ي منظم 
يف �ملنطق��ة �لعربي��ة �س��د �حلرك��ة �ل�سهيونية، 
وحتى قب��ل تاأ�سي�ض حزب �لبعث، �لذي �سيتاجر 
بالق�سي��ة �لفل�سطيني��ة عل��ى م��دى �ست��ة عق��ود 
لحقة، وياأتي تا�سي���ض �لع�سبة من قبل �حلزب 
�ل�سيوع��ي �لعر�قي تعبر� ع��ن ��ستيعاب قيادة 
فهد �لتاأريخية للمخاطر �لكربى �لتي �ستنتج عن 
�ن�ساء �لكيان �ل�سهيوين يف �ملنطقة �لعربية، وهي، 
�ي �لع�سبة متثل بحق �حدى �خلطو�ت �لثورية 
�جلب��ارة، �لتي �سوف لن يقابله��ا حثالت �لبعث 
�لعر�ق��ي عل��ى ط��ول تاريخهم �س��وى باملتاجرة 
�لرخي�س��ة بدم��اء �ل�سعب �لفل�سطين��ي وق�سيته 
�ملنطق��ة  يف  �ل�ستعماري��ة  �ل�سيا�س��ات  لتمري��ر 
و�لت��ي كان��ت خامتته��ا ت�سيي��ع �لعر�ق،�ل��ذي 
�س��كل �كرب ق��وة ��سرت�تيجي��ة م�سان��دة لل�سعب 
�لفل�سطين��ي، فب��دل م��ن حتري��ر فل�سط��ني مزق 
�لبعثي��ون �لفا�س�س��ت كل �مكاني��ة للعمل �لعربي 
�ملوحد،و��سافو� �ىل �لق�سية �لفل�سطينية ق�سية 
جديدة ��سمها �لق�سي��ة �لعر�قية. يف حني و��سل 
�ل�سيوعيون �لعر�قيون كفاحهم من �جل فل�سطني 
وفقا لتعاليم فه��د �لثورية �لقا�سية بالثبات على 
فكرة �لع��د�ء للحركة �ل�سهيونية ولفكرة �لوطن 

�لقومي �ل�سهيوين يف فل�سطني �لعربية.
لقد وجه��ت �لع�سبة ن��د�ءً� �ىل رئي���ض �حلكومة 
�ل�سوفيتي��ة يف 29 �ي��ار 1946 موقع��ا م��ن قب��ل 
يو�س��ف ه��ارون زخلا، رئي���ض �لع�سب��ة، تو�سل 
فيه��ا �لقي��ادة �ل�سوفيتي��ة تاأيي��د ح��ق �ل�سع��ب 
�لفل�سطين��ي �لتاريخي ) �إنن��ا نت�سرع �ليكم، �أيها 
�لرفيق �ستالني، �أن توؤيدو� ق�سية فل�سطني عندما 
تط��رح �أم��ام �لأمم �ملتح��دة... ل �لتبا�ض يف حق 
�سعب فل�سطني �لعرب��ي يف �لإ�ستقالل، وق�سيتهم 
ل عالقة لها مباأزق �ليهود �ملقتلعني. �إننا و�ثقون 
م��ن �أن حكومتكم، �لتى تعتمد مبادئها و�سيا�ستها 
�خلارجية عل��ى �إحرت�م حق �ل�سع��وب يف تقرير 
م�سرها، �ستقف �ىل جانب �لعرب يف حمنتهم (2

 فه��ل ق��دم �لبع��ث �لفا�س��ي عل��ى م��دى خم�سني 

عاما م��ن تاريخه �ل�س��ود، �سخ�سية و�حدة من 
قياد�ت��ه �ل�سعار�تية مث��ل �لرفيق يو�سف هارون 
زخل��ا ، ناهيكم ع��ن �لرفيق فهد ورفاق��ه �لبطال 
�لذي��ن �عدم��و� على ي��د �حلكم �مللك��ي �لعميل ل 
مل��ا كان��و� ميثلوه م��ن تهديد لهذ� �حلك��م �ملقبور 
فح�س��ب ، ب��ل و�خلط��ر �لت�اريخ��ي �ل��ذي مثل��ه 
موقفه��م م��ن رف�ض ق��ر�ر تق�سي��م فل�سط��ني وقد 
�تخ��ذت قي��ادة �ل�سهي��د �خلال��د يو�س��ف �سلمان 
يو�س��ف - فهد - موقفا تاأريخيا حا�سما من �عالن 
غروميك��و وزي��ر خارجية �لحت��اد �ل�سوفيتي يف 
14 �أيار 1947 يف �لبيان �لدي تاله �أمام �جلمعية 
�لعام��ة يف �لأمم �ملتح��دة �أن��ه "ل ميك��ن �سم��ان 
�مل�سال��ح �مل�سروع��ة لل�س��كان �ليه��ود و�لع��رب 
عل��ى حد �س��و�ء �إل باإقامة دولة عربي��ة � يهودية 
م�ستقل��ة وثنائي��ة ودميقر�طي��ة ومتجان�سة ....
�أثبت��ت ه��ذه �خلط��ة كونه��ا م�ستحيل��ة  �إذ� م��ا 
�لتنفيذ... ف�سيكون �سروريا �أخذ �خلطة �لأخرى 
بالإعتبار... وهي �خلطة �لتي تن�ض على تق�سيم 
فل�سط��ني �ىل دولت��ني م�ستقلتني، و�ح��دة يهودية 
و�أخ��رى عربي��ة". ويف يف 13 ت�سري��ن �لأول قال 
���ض. ت�سار�بكني �ملن��دوب �ل�سوفيتي ل��دى �لأمم 
و�ليه��ود  �لع��رب  ب��ني  �لعالق��ات  �إن  �ملتح��دة، 
�أ�سبح��ت متوترة �ىل درج��ة �إ�ستحال��ة �لتوفيق 
بينهم��ا، ولذلك فاإن خطة �لتق�سيم حتظى باأكرب " 
�مل يف �لتنفي��ذ". (3( وجاء رد �لرفيق فهد �لذي 
كان يف �سج��ن �لك��وت عل��ى �لت�سري��ح �ملذك��ور، 
�ل��ذي ��ستلمت��ه �لقي��ادة �مليد�ني��ة يف 1 ت�سري��ن 
�لثاين من عام 1947  "�ما عن ق�سية فل�سطني فلم 
نتو�س��ل �كرث مم��ا تو�سلتم �ليه ع��د� �سئ و�حد 
هو ذكركم لقومي��ة يهودية يف فل�سطني، رمبا كان 
غ��ر �سحي��ح فكل م��ا يف �لأم��ر �إن �لإحت��اد رمبا 
قال بوج��وب �لأخذ بنظر �لإعتب��ار ب�سعة مئات 
�لأل��وف م��ن �ليهود �لذي��ن �سب��ق و�أ�سبحو� من 
�سكان فل�سطنب بهذ� ل يعني �إنهم قومية ول يعني 
ع��دم �لإهتمام بهم ومع ه��ذ� فلي�ست هذه �لنقطة 
جوهري��ة يف �ملو�س��وع . فموق��ف �لإحت��اد ج��اء 
نتيجة حمتمة لالأو�س��اع و�ملوؤ�مر�ت و�مل�ساريع 
�لإ�ستعماري��ة �ملنوي حتقيقها قي �لبالد �لعربية 
ه��و وج��وب  �ملو�س��وع  فامله��م يف  �لع��امل.  ويف 
�لغ��اء �لإنتد�ب وج��الء �جليو���ض �لأجنبية عن 
فل�سطني وت�سكيل دولة دميقر�طية م�ستقلة كحل 
�سحي��ح للق�سية ومن و�جبنا �ن نعمل لهذ� حتى 
�لأخ��ر ولك��ن �إذ� ل ميك��ن حتقي��ق ذل��ك ب�سبب 
مو�قف رج��ال �حلكوم��ات �لعربي��ة وموؤمر�تهم 
م��ع �جله��ات �لإ�ستعماري��ة، فه��ذ� ليعن��ي �إننا 
نف�ّس��ل حاًل �آخ��ر على �حلل �ل�سحي��ح ونرى من 
�لأوفق �ن تت�سلو� باإخو�ننا يف �سوريا وفل�سطني 

وت�ستطلعو� ر�أيهم يف تعيني �ملوقف."( 4
 29 ي��وم  �ل�سوفييت��ي  �لإحت��اد  ت�سوي��ت  كان   
ت�سري��ن �لث��اين �ىل جانب ق��ر�ر �لتق�سي��م، مبثابة 
�سدمة هائلة لل�سيوعيني �لعر�قيني �لذين تثقفو� 
عل��ى �ملوقف �ملبدئي لقي��ادة �ل�سهيد �خلالد فهد. 
فاأ�س��درت �لقي��ادة �مليد�ني��ة ن�س��رة د�خلي��ة يف 
�س��وء توجيه��ات �لرفي��ق فه��د يف ر�سالت��ه �لتي 
بعثها م��ن �ل�سجن، بع��د قر�ر �لتق�سي��م مبا�سرة 
يرف�ض فيها �حلزب قر�ر �لتق�سيم جملة وتف�سيال 
)موق��ف �لإحتاد �ل�سوفيت��ي بخ�سو�ض �لتق�سيم 
وف�ّ��ر لل�سح��ف �ملرتزقة وماأج��وري �لإمربيالية 
فر�س��ة ل للت�سهر بالإحت��اد �ل�سوفيتي فقط، بل 
�أي�سا باحلركة �ل�سيوعي��ة يف �لبلد�ن �لعربية... 
ولذل��ك، فاإنه يجب على �حلزب �ل�سيوعي حتديد 
موقفه من �لق�سي��ة �لفل�سطينية ح�سب �خلطوط 
�لتي �إنتمى �ليها و�لتي ميكن تلخي�سها بالتايل:  

 أ �� �إن �حلركة �ل�سهيونية حركة عن�سرية دينية 
رجعية، مزيفة بالن�سبة �ىل �جلماهر �ليهودية

ب ���� �إن �لهج��رة �ليهودي��ة... لحت��ل م�س��كالت 
�ليه��ود �ملقتلع��ني يف �أورب��ا، ب��ل هي غ��زو منظم 
تديره �لوكالة �ليهودي��ة... و�إ�ستمر�رها ب�سكلها 
�حل��ايل... يه��دد �ل�س��كان �لأ�سلي��ني يف حياته��م 

وحريتهم
ج ���� �إن تق�سي��م فل�سط��ني عب��ارة ع��ن م�س��روع 
�إمربيايل ق��دمي ... ي�ستن��د �ىل �إ�ستحالة مفرت�سة 

للتفاهم بني �ليهود و�لعرب
د ���� �إن �سكل حكومة فل�سطني ل ميكنه �أن يتحدد 
�إل م��ن قب��ل �ل�سعب �لفل�سطيني �ل��ذي يعي�ض يف 
فل�سطني فع��ال، ولي�ض من قب��ل �لأمم �ملتحدة �أو 

�أية منظمة �أو دولة �أو جمموعة دول �أخرى...
ه ���� �إن �لتق�سي��م �سي��وؤدي �ىل �إخ�س��اع �لأكرثية 
�لعربي��ة لالأقلية �ل�سهيوني��ة يف �لدولة �ليهودية 

�ملقرتحة
و ���� �إن �لتق�سيم وخلق دول��ة يهودية �سيزيد من 
�خل�سوم��ات �لعرقي��ة و�لدينية و�سيوؤث��ر جدياً 

على �آمال �ل�سالم يف �ل�سرق �لأو�سط

ولكل هذه �لأ�سباب فاإن �حلزب �ل�سيوعي يرف�ض 
ب�سكل قاطع خطة �لتق�سيم( 5

 �ن روؤية فهد �لثورية لطبيعة �مل�سروع �لمربيايل 
� �ل�سهي��وين، �سجلت �سابقة تاريخية على �سعيد 
��ستق��الل �لق��ر�ر �لوطني و�لقوم��ي �مل�ستقل عن 
�ملرك��ز �لعامل��ي للحركة �ل�سيوعي��ة �نذ�ك، نعني 
ب��ه �لحتاد �ل�سوفييتى، ويوث��ق لروؤية تاريخية 
مبك��ره لجتاه��ات ه��ذ� �ل�س��ر�ع، و�ل��ذي ت��رى 
�سورت��ه �حلا�سر �ملا�ساوية �لت��ي حذر منها فهد 

يف نهاية �لربعينيات. 
لق��د و��سل فهد تاكي��ده هذ� �ملوق��ف �ملبدئي من 
�سجنه خ�سو�سا حني وردت معلومات مد�سو�سة 
ت�سر �ىل تغر موقف �حلزب هذ�، يف تقرير با�سم 
�لفل�سطينية" ن�سريف �ب  �لق�سي��ة  " �س��وء على 
1948 بطريق��ة غام�سة، ] ويذك��ر �لذين ز�ملو 
فهد يف �سج��ن �لكوت �نه حني ت�سلم �لتقرير طلب 
�ىل �ح��د رفاق��ه �ن يق��ر�أه ب�س��وت ع��ال لي�سمعه 
�ل�سجن��اء �ل�سيا�سيون يف تنظي��م �ل�سيوعيني كما 
ه��ي �لع��ادة يف �لتعامل مع �دبي��ات �حلزب �لتي 
ت�س��ل �ل�سجن . � ومل يكن ق��د �طلع على حمتو�ه 
بع��د � ولك��ن ما �ن ب��د�أ �لق��ارئ بت��الوة �لفقر�ت 
�لأوىل م��ن �لتقري��ر حتى ب��ادر �ىل �يقافه دون �ن 
يخف��ي ��ستي��اءه. ومل يق��ر�أ �لتقري��ر بعدها. وقد 
�ك��د ه��ذه �لو�قعة �ي�س��ا �ل�سخ�سي��ة �ل�سيا�سية 
و�لقانوني��ة �ملع��روف يف �لع��ر�ق � �س��امل عبي��د 
�لنعم��ان، �ل��ذي كان �سجين��ا مع فه��د يومذ�ك يف 

حديث له مع بطاطو(6
 لقد ح�سم �ل�سهي��د �سالم عادل موقف �حلزب من 
ه��ذ� �لتقرير يف �لكونفرن�ض �لث��اين للحزب يف عام 
1956) زيف حقائق �لو�سع يف فل�سطني، وت�سرت 
على ب�ساع��ة �ل�سهيونية وعدو�نيته��ا و��ساء �ىل 

فكر �ملارك�سية �للينينية( 7
 �ن متاجرة حزب �لبعث على مدى خم�سني عاما 
من تاريخه �ل�سود، بالق�سية �لفل�سطينية، كانت 
حم�سلتها �سي��اع فل�سطني بالكامل، وكان لتكالب 
هذه �حلركة �لقوجمية على خمتلف ت�سمياتها ] 
�لبعثية � �لنا�سرية � �لقوميون �لعرب …�لخ[ 
عل��ى ثورة 14 مت��وز 1958 �ملجيدة بحجة عدم 
قيام �لوحدة �لعربية �لفورية و�سرورة �لق�ساء 
على �ملد �ل�سيوعي يف �لعر�ق �لدور �ل�سا�سي مبا 
�آل��ت عليه �و�س��اع �لعر�ق منذ �نق��الب 8 �سباط 
1963 �ل�س��ود حت��ى ت�سليمها �لع��ر�ق لالحتالل 
�لمريك��ي �ل�سهي��وين �ملبا�س��ر، وج��رى كل ذلك 
حتت يافطة حترير فل�سطني من �لنهر �ىل �لبحر. 
 فاملك�سب �لعظم للحركة �ل�سهيونية هو ما قدمه 
�لبع��ث لها �حتالل �لع��ر�ق لي�سبح �لوجه �لخر 

للق�سية �لفل�سطينية..!!
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بيانات ومواقف

– موا�سل��ة دعم احل��راك�ت ال�سعبية واملط�لب��ة ب�إطالق �سراح 
ك�فة املعتقلني ال�سي��سيني.

الوح��دوي  الن�س���ل  اإىل  العم�لي��ة  النق�بي��ة  – من���داة احلرك��ة 
لتحقيق املط�لب امللحة لل�سغيلة.

– اإدانة املخطط�ت ال�سعودية ملوا�سلة تخريب ال�سرق الأو�سط 
بدعم من الإمربي�لية وال�سهيونية.

– الدع��وة لوقف���ت جم�عي��ة ت�س�منية مع ال�سع��ب الفل�سطيني 
بجميع املن�طق يوم 29 نونرب.

عقدت الكت�بة الوطنية للنه��ج الدميقراطي اجتم�عه� الع�دي يوم 
ال�سب��ت 11 نون��رب 2017، وبع��د من�ق�سته��� لالأو�س���ع الوطني��ة 

والإقليمية والدولية، �سجلت م� يلي:
– دعمه��� امل�ستم��ر حلراك الريف وك�فة احل��راك�ت ال�سعبية يف 
ك�فة اأرج���ء الوطن، ودعوته� لك�فة الإط���رات املن��سلة والقوى 
احلي��ة لال�ستم��رار يف النخ��راط يف الن�س�لت ال�سعبي��ة ودعمه�. 
كم��� تندد ب��ستم��رار املق�ربة الأمنية، والتي اأخ��ذت موؤخرا وجه� 
اآخرا جتلى يف حملة العتق�لت وتكميم اأفواه الن�سط�ء على مواقع 
التوا�سل الجتم�عي، وتعرب عن ت�س�منه� مع ك�فة املت�بعني على 

هذه اخللفية ومنهم من��سلي فدرالية الي�س�ر.
– التندي��د بحمل��ة الأح��ك�م اجل�ئ��رة ال�س�درة يف ح��ق العديد 
م��ن الن�سط���ء ب�لريف وزاك��ورة وك��ذا يف حق من��سل��ي الحت�د 
الوطن��ي لطلبة املغ��رب ب�جلدي��دة، ب�عتب�ره��� اأحك�م��� �سي��سية 
تفتق��د لأي اأ�س�س ق�نوني��ة واملط�لبة ب�إطالق �سراح ك�فة املعتقلني 

ال�سي��سيني.
– الإ�س�دة ب�لن�س�لت النق�بية التي عرفته� بع�س القط�ع�ت مثل 
التعلي��م، منجم �سك�س�وة، �سركة �سمري، اجلم�ع�ت املحلية، قط�ع 
ال�سح��ة. واإن الكت�بة الوطنية تن�دي م��ن جديد مكون�ت احلركة 
النق�بي��ة املن��سلة، ويف ظل �سي���دة احلوار الجتم�عي املغ�سو�س 
والعقي��م اإىل الرجوع للن�س���ل الوحدوي اجل�د للت�سدي اجلم�عي 
للهجوم على احلري�ت واملكت�سب�ت واحلقوق ولفر�س ال�ستج�بة 
ملط�لب ال�سغيل��ة امللحة بدءا ب�لزي�دة الع�م��ة يف الأجور و�سحب 
م�سروع��ي الق�ن��ون التكبيلي لالإ�سراب وتعدي��ل مدونة ال�سغل.– 
جن���ح تخلي��د النهج الدميقراط��ي للذكرى املئوية لث��ورة اأكتوبر 
1917 ك�أول ث��ورة ا�سرتاكي��ة، انت�س��رت لقيم امل�س���واة والتقدم 
وال�سالم. وت�أكيده� على ا�ستمرار راهنية ال�سرتاكية يف القرن 21 
كبدي��ل حقيقي ينت�س��ر لالإن�س�ن ويلغي ا�ستغ��الل وا�سطه�د راأ�س 

امل�ل للعم�ل وللجم�هري ع�مة وي�سيع ال�سلم الع�ملي.
– ا�ستح�س�ره��� للذك��رى املئوي��ة لوع��د بلف��ور امل�س��وؤوم الذي 
�س���در حق ال�سع��ب الفل�سطين��ي يف اأر�س��ه، ودعوته��� اإىل تخليد 
الي��وم ال��دويل للت�س�م��ن م��ع ال�سع��ب الفل�سطين��ي يف 29 نون��رب 
2017 بوقف���ت جم�عي��ة يف �س�ئر املن�طق للتندي��د ب�رتف�ع وترية 
التطبي��ع الر�سم��ي وغ��ري الر�سم��ي للنظ���م املغرب��ي م��ع الكي���ن 
ال�سهي��وين، وال��ذي اتخذ اأوجه��� �سي��سي��ة واقت�س�دي��ة وثق�فية 

وري��سية وغريه�.
– مت�بعته� “لالنقالب ال�سي��سي” اجل�ري داخل الأ�سرة احل�كمة 
ب�ململك��ة ال�سعودية، والذي يق��وده ويل عهده� حتت مربر حم�ربة 
الف�س���د، وللموؤ�سرات ال�سلبية التي توح��ي بتوجه منطقة ال�سرق 
الأو�س��ط نحو مزيد من ال�سطراب واحلروب، وب�خل�سو�س تلك 
الت��ي قد مت�س ب��ستق��رار لبن�ن و�سي�دته. وحتذر م��ن مغبة الزج 
ب�ملغرب جمددا يف حت�لف�ت ع�سكرية اأخرى ت�سر مب�س�لح ال�سعب 
املغربي، مع ت�أكيده� جمددا مطل��ب النهج الدميقراطي ب�ن�سح�ب 

اجلي�س املغربي من التح�لف احلربي �سد �سعب اليمن.
– تع��رب ع��ن ا�ستنك�ره� لالأو�س���ع الالاإن�س�ني��ة والك�رثية التي 
يع���ين منه��� ال�سع��ب اليمن��ي نتيج��ة احل��رب الظ�مل��ة واملدم��رة 
الت��ي ي�سنه��� النظ���م ال�سع��ودي من��ذ م�ر���س 2015 واحل�س���ر 
ال��ربي والبحري اجل�ئ��ر املفرو�س عل��ى هذا البل��د، والذي يهدد 
مبج�ع��ة اأك��ر من ملي��وين طف��ل ب�لإ�س�ف��ة اإىل انت�س���ر الأمرا�س 
وغي���ب الحتي�ج���ت الأ�س��سي��ة للمواطن��ني، مم��� ين��ذر بك�رثة 
اإن�س�ني��ة يتحمل م�سوؤوليته� التح�ل��ف الرجعي العربي بغط�ء من 

الإمربي�لية الأمريكية.
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�سعد اهلل مزرع�ين 

يف  التقليدية  القوى  تتح�سر 
ال�سلطة واملع�ر�سة )معظمه� 
خلو�س  احلكومة(  يف  ممّثل 

الني�بية  النتخ�ب�ت  معركة 
ب�لطريقة نف�سه� التي خ��ست 
املتكرر،  التمديد  معركة  فيه� 
النتخ�ب  ق�نون  معركة  ثم 
معركة  ثم  وامل�سّوه،  الهجني 
كيفية ترجمة هذا الق�نون من 
الن�حية الإجرائية. يف كل تلك 
واملقبلة،  ال�س�بقة  املراحل 
�سواًء ب�لنتخ�ب�ت اأو بتمديد 
ك���ن  ج��دي��دي��ن،  ت���أج��ي��ل  اأو 
تلك  اإىل  ب�لن�سبة  اله�ج�س، 
حجم  ت�أمني  و�سيبقى  القوى 
متثيلي، لهذا الطرف اأو ذاك، 
يف  وازن��ة  ح�سة  له  يوفر  مب� 
وب�لت�يل  واحلكومة،  املجل�س 
ال��ن��ف��وذ  يف ت��ق������س��م م��واق��ع 
وامل�يل  والإداري  ال�سي��سي 
من �سمن �سي��سة املح��س�سة 
ويّل  وال�����س��ف��ق���ت  وال��ن��ه��ب 
وال��ق���ن��ون  ال��د���س��ت��ور  ذراع 
ال��ع��دي��د من  وجت���وزه��م��� يف 

احل�لت واملج�لت.
ل،  يعوِّ العهد  اأن  م��ن  لنبداأ 
النتخ�ب�ت  على  ر���س��م��ي���ً، 
تو�سيع  اأج���ل  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة، 
مت��ث��ي��ل��ه مب����� مي���ّك���ن���ه م��ن 
وم�س�ريعه  اأه��داف��ه  حتقيق 
ب���ل��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ي���ري���د، 
»ا�ستع�دة  اأ���س������س  وع��ل��ى 
كم�  امل�سيحية  احل���ق���وق« 
قوى  ث��ّم��ة  الآن.  حتى  فعل 
احلكم  يف  �سريكة  اأ�س��سية، 
ذل��ك،  ت��ري��د  واملح��س�سة، 
خمتلفة.  ب�سيغ  ولو  اأي�س�ً، 
على  احل��ف���ظ  يريد  بع�سه� 
وح�سته  وحجمه  م��واق��ع��ه 
وي��ق���ت��ل، ب��ك��ل ال��و���س���ئ��ل، 
ث�لث  بع�ٌس  ذل��ك.  اأج��ل  م��ن 
ح�سوره  عن  الدف�ع  يح�ول 
الع�م،  ال�سي��سي  امل�سهد  يف 
و�سمور.  تراجع  من  متخوف�ً 
ثمة فريق رابع انتقل، موؤقت�ً، 
اآم��اًل،  املع�ر�سة  �سفوف  اإىل 
موجة  ب��ستغالل  خالله�،  من 

زي���دة  م��ن  رة  متذمِّ �سعبية 
تردي  وم��ن  والف�س�د  النهب 
اخل��دم���ت وغ���الء الأ���س��ع���ر 
وزي�دة ال�سرائب...، وب�لت�يل 
ب�حلف�ظ على دوره وح�سته 
مواجهة  يف  بتح�سينهم�  اأو 

ج�سع ومن�ف�سة الآخرين.
يف  التقليدية  القوى  وتوا�سل 
ب�لنتخ�ب�ت:  يتعلق  م�  كل 
واإج��راءات  ومتديدًا،  ق�نون�ً 
ال��ن��ت���ئ��ج(  اإىل  )و�����س����وًل 
الإم�����س���ك ب��زم���م امل��ب���درة 
هو  وهكذا  تقريب�ً.  ب�لك�مل 
الأمر، اأي�س�ً، ب�لن�سبة ل�سوؤون 
البالد الع�مة حيث ال�ستئث�ر 
يبلغ ذروة غري م�سبوقة دون 
حم��سبة اأو رق�بة: ل يف نط�ق 
الر�سمية  الرق�بية  الأجهزة 
هيئ�ت  قبل  من  ول  نف�سه�، 
من  يحد  مب�  �س�غطة  �سعبية 
وال�ستئث�ر  الحتك�ر  �سي��سة 

وال�ستهت�ر...
ب���ل��ط��ب��ع ل��ي�����س��ت ال���ق���وى 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ال��ت��ي ت��ت��وزع 
وامل��ع���ر���س��ة  ال�سلطة  ب��ني 
ال��ر���س��م��ي��ة، ���س��ع��ي��ف��ة. هي 
ب�لت�أكيد ت�ستخدم كل الو�س�ئل 
من  م�سروع(  غري  )واأكره� 
اأجل تثبيت وتعزيز مواقعه�، 
و�سوًل اإىل نهب موارد الدولة 
عرب  موؤ�س�س�ته�  وت�سخري 
ا�ستخدام  واإىل  املح��س�سة، 
خلدمة  الر�سمي  الع�م  املوقع 
واإىل  اخل������س��ة،  امل�����س���ل��ح 
واملنع  والت�سويه  التزوير 
وال��ق��م��ع... ه���ذا ف�����س��اًل عن 
والغرائز،  الع�سبي�ت  تغذية 
خ�سو�س�ً الط�ئفية واملذهبية 
م��ن��ه���. وه����ذان ق��د ب��ل��غ��� يف 
ذروة  الأخ����رية  ال�����س��ن��وات 
من�خ  و���س��ط  م�سبوقة  غ��ري 
على  الت�أثري  يف  ف�عل  اإقليمي 
ح��دود  اإىل  اللبن�ين  الو�سع 
واملب��سرة.  ال�س�فية  التبعية 
ت��وا���س��ل  ذل����ك  ام����ت����داد  يف 
املت�س�رعة  الداخلية  القوى 
ب�ن�سداد  ا�ستقواءه� ب�خل�رج 
واأزم�ته  حم�وره  اإىل  متزايد 
وان��ق�����س���م���ت��ه، الأم���ر ال��ذي 
ي���وؤدي، اأح��ي���ن���ً ك��ث��رية، اإىل 

يف  وق��واه���  ال�سلطة  اإرب�����ك 
عمل  اآلي�ت  دفع  واإىل  لبن�ن، 
اجلمود  نحو  ال�سلطة  ه��ذه 
وخ�سو�س�ً  الع�مني  وال�سلل 
وامل���واق���ع  امل��وؤ���س�����س���ت  يف 
النواب  جمل�س  الرئي�سية: 
والرئ��سة.  الوزراء  وجمل�س 
ومتوا�سلة،  حيَّة  والأمثلة 
وم� زالت ق�بلة للتجدد مع كل 
اإقليمي  �سراع  وكل  منعطف 

ح�د...
بيد اأن هيمنة القوى التقليدية 
ع���ل���ى امل�����س��ه��د واحل���ي����ة 
ل  اللبن�نيني،  ال�سي��سيني 
لقوى  مطلق�ً  غ��ي���ب���ً  تعني 
م�ستوييه�:  يف  الع��رتا���س 
املنظم  املنظم احلزبي، وغري 
معروف  ال�سعبي.  العفوي 
ك�ن،  قد  الأول  امل�ستوى  اأن 
ينظم  م��ن  ه��و  ال���ع����دة،  يف 
يغذيه  اأو  ال�سعبي  الحتج�ج 
ويدعمه. لكنه مل يعد مي�ر�س 
هذا الدور، بطريقة فّع�لة منذ 
الحتج�ج  اأن  اإل  �سنوات، 
يف  ه��و،  بل  ا�ستمر.  ال�سعبي 
اأثبت  قد  متعددة،  من��سب�ت 
خ�سو�س�ً  ا�ستثن�ئية  حيوية 
الع�م )يف  القط�ع  بني موظفي 
التعليمي خ�سو�س�ً(،  القط�ع 
جمتمع  ومب�درات  ن�س�ط  ويف 
اأن  اأح��ي���ن���ً،  ا�ستط�ع،  م��دين 
وال�س�رع  الع�م  الراأي  يحرك 
وذات  ح�س��سة  ق�س�ي�  عرب 
الن��س  مب�س�لح  كبري  م�س��س 
كق�سية، بل ف�سيحة، النف�ي�ت 

على وجه اخل�سو�س.

مع�رك  خو�س  رغ��م  اأن��ه  اإل 
كبرية، اأحي�ن�ً، يف املوؤ�س�س�ت 
م�س�ئل  وح���ول  وال�����س���رع، 
متنوعة،  وخدم�تية  �سي��سية 
مل  الح��ت��ج���ج  ق���وى  اأن  اإل 
ح�سوره�  تعزيز  من  تتمكن 
اإىل  افتقرت  وه��ي  ودوره�����. 
واإىل  وعملي،  وا�سح  برن�مج 
تطوير  ع��ل��ى  ق�����درة  ق��ي���دة 
التحرك ودفعه اإىل م�ستوى م� 
ال�ستمرارية  من  مطلوب  هو 
تغيريات  لفر�س  والت�س�عد 
ذات مغزى واإن ك�نت حمددة 
اأو  وحم��دودة، يف هذا احلقل 
التحرك  هذا  ر�س�لة  اإن  ذاك. 
ج���ن��ب��ه  يف  الح���ت���ج����ج���ي، 
خ�سو�س�ً،  ال�سعبي  العفوي 
ت�سل  مل  عموم�ً،  اأهدافه  ويف 
��دت  ت��وحَّ ينبغي.  حيث  اإىل 
و�سوله�  ملنع  ال�سلطة  ق��وى 
ولإع�قة ا�ستمراره� ولإره�ب 
ن��سطيه� ولإغراق م�س�ره� يف 
ومن  واحل���ذر.  النق�س�م�ت 
املب�درون  عجز  ث�نية،  جهة 
وعجزت  التحرك  اإط��الق  اإىل 
التوحد  عن  التغيري،  اأحزاب 
املحتجون،  وتفرق  والتفعيل 
خ�لية  ال�س�حة  لتبقى  تب�ع�ً، 
ل��ف��ري��ق ال�����س��ل��ط��ة ي��وا���س��ل 

اأو  خ��ج��ل  دون  �سي��س�ته، 
الأكرية  م�س�لح  �سد  وجل، 
ويف  اللبن�نيني،  من  ال�س�حقة 

احلقول ك�فة...
تي�ر  ي��وا���س��ل  اأن  اخل�سية 
والعفوي  املنظم  الحتج�ج 
نف�سه�،  ال�س�بقة  اأخ��ط���ءه 
خ�سو�س�ً اأن مكون�ته ل متلك 
واملراجعة  التوقف  ف�سيلة 
كم�  الأق��ل  )على  والت�سحيح 
ولو  ال�سلطة،  ممثلو  يفعل 
�سكلي�ً، اإذ اخت�روا حلكومتهم 
الثقة«(.  »ا�ستع�دة  �سع�ر 
الأمر  هذا  ت��دارك  ب��وادر  ثمة 
املعلنة  امل��واق��ف  من  ع��دد  يف 
الداعية اإىل التع�ون والتوحد 
النتخ�ب�ت  معركة  خو�س  يف 
املقبل  ال��رب��ي��ع  يف  الني�بية 
ولف�سح  ح�سوله�  ح���ل  )يف 
جديد  متديد  عن  امل�سوؤولني 
لي�س  يف ح�ل عدم ح�سوله�(. 
م�  الآن،  حتى  امل��ت��ن���ول،  يف 
التف�وؤل  م��ن  كثري  اإىل  يدعو 
ال��ت��ج���رب  �سلبي�ت  ب�سبب 
فيه�  ط��غ��ت  ال��ت��ي  ال�س�بقة 
عداه�،  م�  كل  على  الفئوية 
ت��ق��ري��ب���ً، روح  وان��ع��دم��ت، 
امل�سوؤولية واملب�درة وتوخي 
خ���دم���ة ال���ه���دف ال���ع����م ل 
واخل��سة.  الفئوية  الأهداف 
ينبغي  من��سبة  النتخ�ب�ت 
املب��سر،  هدفه�  تتخطى  اأن 
املع�ر�سة  ل��ق��وى  ب�لن�سبة 
ترميم،  اإع���دة  اإىل  اجلذرية، 
املع�ر�س  امل��وق��ع  ب��ن���ء،  ب��ل 
املعركة  يتج�وز  مب���  نف�سه 
اإىل حم�ولة بلورة  النتخ�بية 
ا���س��ت��ه��داف���ت ب��رن���جم��ي��ة، 
���س��ي������س��ي��ة واج��ت��م���ع��ي��ة 
املرحلة  تتن�ول  وتنظيمية، 
لبن�ن وال�سراع  به�  التي مير 
فيه يف �سوء ال�سراع ال�س�ري 
�سد  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال����دائ����ر 
الت�آمرية،  امل�س�ريع  اأ�سح�ب 
وال�سهيونية  الأم��ريك��ي��ة 
الإره���ب  و�سد  والرجعية، 
وال�ستبداد  الفئوي�ت  و�سد 
الط�ئفي  التحري�س  و���س��د 

واملذهبي...
ال��ع���م غري  ال��ك��الم  ي��ع��د  مل 
والربامج  ب�خلطط  املقرتن 
ال�سدد،  ه��ذا  يف  والآل���ي����ت، 
يعد  مل  هو  بل  ك�في�ً.  وح��ده 
اإذًا،  املطلوب،  ج�ئزًا.  حتى 
برن�جم�ً  تت�سمن  بلورة خطة 
واأولوي�ت  واآلي�ت  وتوجه�ت 
النتخ�بي،  ال�ستحق�ق  يكون 
من  حمطة  املقبل،  الربيع  يف 
املقبلة،  الأ�س��سية  حمط�ته� 
انطالق  اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  واأن 
تقدمي  لط�ئفي،  وطني  تي�ر 
ودميوقرطي، يخو�س معركة 

التغيري الإنق�ذي املن�سود.
*كاتب وسياسي لبناني

*ال���م���ص���در ج��ري��دة 
االخبار اللبنانية

الع�ل  الفل�سطيني مروان عبد  الروائي  اخت�ر 
اأ�سئلته  منه�  يغرف  التي  البيئة  من  بطله 
ل�"وك�لة  حتدث  له�،  حدود  ل  التي  العميقة، 
اجل��دي��دة،  رواي��ت��ه  ع��ن  لالأنب�ء"  ال��ق��د���س 
والر�س�لة التي ت�سمنته�، والذاكرة امل�سدودة 

اإىل الأر�س التي ل بديل عنه�.
هو  له  روائ��ي  عمل  "اأي  اأن  الع�ل  عبد  يقول 
اأن  يح�ول  ال��ذي  الروائية  عم�رته  من  جزء 
يكون  اأ�سلوب دائم�ً  ي�سيف له جديدًا، فهن�ك 
مواقع  ومن  اأ�سوات  وعدة  األ�سن،  عدة  فيه 
خمتلفة، وهذا يوؤكد على فكرة التم�زج الدائم 
بني م�ستويني : امل�ستوى الواقعي وامل�ستوى 

املتخيل".
دائم�ً  هو  املتخيل  "امل�ستوى  اأن  واأو���س��ح 
ول  للواقع،  اأخرى  �سورة  يعطي  اأن  يح�ول 
توثيق�ً  ولي�س  الواقع،  هو  كم�  عنه  ينف�سل 
بعني  اأراه  كم�  هو  الواقع  اإمن�  ت�أريخ�ً،  ول 

الروائي".
ال��ذي  م��ن  ج��زء  "اأن�  ال��ع���ل:  عبد  وي�سيف 
املنفى، هو املخيم،  كونني و�سكل هويتي هو 
هو هذه الق�سية الفل�سطينية التي نحن نعي�س 
به�، فمن الطبيعي اأن تعطيني خي�ًل خ�سب�ً، 
وال�ست�ت منحني مهمة احلف�ظ على الذاكرة، 
ويخرج  ال��رواي��ة  تخرج  البيئة  ه��ذه  وم��ن 

اأبط�له�".
الأخري" هو  "الزعرت  العنوان  اأن  اإىل  وي�سري 
م�سمونه�،  يف  م�  "ويعك�س  ال��رواي��ة  مفت�ح 
لهذا  اختي�ري  يف  وفقت  قد  اأكون  اأن  واأمتنى 
العنوان، لأنه� عب�رة عن حي�ة، هذه احلي�ة 
اقتلع  اإن�س�ن  بني  عميقة،  اأ�سئلة  وله�  تتكرر 
احللم،  من  اقتلع  بل  اأر�سه،  من  فقط  لي�س 
وهذا احللم ظَل يتوا�سل معه، وترك فيه اآث�رًا 
كبرية يف حي�ته، اإىل املخيم الذي ميثل جرح�ً 
كبريًا، وعندم� نقول "اجلرح الأخري".. فنحن 

نتمنى على م�آ�سين� اأن ل تتكرر".
ل  موطن  "الزعرت  اأن  ال��ع���ل  عبد  ويعترب 

يف  ينبت  زعرت  فهو  الذاكرة،  فيمثل  يتكرر"، 
الأر�س يف وادي احلنداج، املك�ن الذي ع��س 
ك�ن  هو  الوقت  وبنف�س  ال��رواي��ة،  بطل  فيه 
لديه م�عز، ال�سديق الذي ك�ن يرافقه يف ذاك 
الوادي، يف تلك الأر�س يف الوطن، ف�لوطن هو 
الطفولة،  الب�سيطة يف  ال�سغرية  الأ�سي�ء  تلك 
والتي ت�سعرك ب�لأم�ن وت�سدك له�. ف�ل�سخب 

ع��سه�  التي  الق�سوة  املن�يف،  يف  ع��سه  الذي 
ال�سغرية  الأ�سي�ء  تلك  دائ��م���ً  ال�ست�ت،  يف 

وطفولته التي ع��ست معه".
"ت�ستطيع اقتالع الإن�س�ن من حلمه،  ويقول: 
فهو  ذاكرته،  من  اقتالعه  ت�ستطيع  ل  ولكنك 
هذه الذاكرة التي ع��ست فيه، وب�ملن��سبة هو 
ك�ن يطلق على امل�عز اأ�سم "زعرت"، لأنه ك�ن 

يحب نبتة الزعرت املوجودة يف ذلك الوادي، 
يتخيل  دائم�ً  ك�ن  حي�ته  ع��س  عندم�  ولكنه 
الذاكرة  فهذه  امل�عز،  ه��ذا  �سبح  وي��رتاءى 

الطفولية ك�نت دائم�ً تواكبه يف حي�ته".
وحول �سوؤالن� عن عالقة بطل الرواية مبخيم 
من  اخلروج  اأ�ستطيع  "ل  يقول:  الزعرت،  تل 
هذه البيئة التي �سنعتني، ولكن من حقي اأن 
اأطرح اأ�سئلة مهمة وكبرية، كيف يل اأن اأحمي 
حم�ية  هل  فل�سطني،  ذاك��رة  ال��ذاك��رة،  ه��ذه 
هن�ك  لأن  ممكن�ً،  م���زال  الآن  الذاكرة  هذه 
اأجي�ًل تتن��سل، لذا القت�ل على جبهة الذاكرة 
ذاكرة  اأم���م  نحن  وخ��سة  مق�ومة،  يعترب 
لي�ست فقط تتن��سل وتتوارث، ويوجد ذاكرة 
ت�ستلب،  وذاكرة  تغت�سب،  وذاكرة  تتك�سر، 
اللجوء،  ته�جر، وذاكرة تطلب حق  وذاكرة 
فهل هذه الذاكرة �ستبقى بخري، اأم اأنن� م�زلن� 

يف هذه املعركة امل�ستمرة".
و�سون  حم�ية  معركة  تكمن  "هن�  اأنه  ويرى 
اأو  للكلمة،  البق�ء، �سواء ك�ن ب�ملعنى امل�دي 
املعنى املعنوي للكلمة، ب�ملعنى اجل�سدي اأو 
املعنى الروحي، ب�ملعنى الذاكرة اأو ب�ملعنى 
حول  تطرحه�  التي  الأ�سئلة  من  هذه  احللم، 
�سع�رات  ع��ن  ع��ب���رة  ه��ي  لي�ست  فل�سطني 
اإىل  فل�سطني  حت��ول  ه��ي  ول��ك��ن  �سي��سية، 
ع�ي�سته،  اإن�س�ن  حي�ة  يف  �سغرية،  تف��سيل 
ال��رواي��ة  فبطل  بدايته�،  منذ  كئيبة  ك�نت 
انفج�ر  اإىل  املوت، ويذهب  من  يبداأ  الرئي�سي 
يف الذاكرة. املوت نه�ية الإن�س�ن، واإذا ك�نت 
كذلك هل هو نه�ية ذاكرته؟ هل نه�ية اأحالمه؟ 
القلب  يف  قوية  �سرب�ت  يتلقى  وه��و  ي�سري 
ك�ن  ع��سه�،  ظروف  ونتيجة  اإ�س�ب�ت  نتيجة 
هو  لكن  ذاكرته،  يكتب  اأن  ممكن  اأن��ه  يعتقد 
اأ�سيب مبر�س ن�در جدًا وهو مر�س الإفراط 
وهذه  ال��ذاك��رة،  متالزمة  وهي  ال��ذاك��رة،  يف 
تعطيه تف��سيل موؤملة جدًا، يتمنى اأن ين�س�ه�، 
ولكن �سيقوله� يف هذه الرواية، فهن�ك تف��سيل 

خ��سة وع�مة متعلقة به�. ولكنه� حي�ة �سعب 
ع��سه�، فلذلك اأ�سبح �س�ئع�ً بني اأمرين : بني 
يتخل�س  اأن  وبني  الذاكرة،  على  يح�فظ  اأن 
هذه  حمولة  ومن  وثقل،  عبء  ومن  جزء  من 
الذاكرة، اإىل درجة اإنه ك�ن يتوقع اأن يتوقف 
الطبيب  اأن  اإل  القلب،  يف  جلطتني  بعد  قلبه 
كتب اأن الوف�ة مل تكن نتيجة توقف القلب، بل 

نتيجة النفج�ر يف الذاكرة".
الرواية  بطل  ب���أن  ي�سعر  ك�ن  اإذا  م�  وح��ول 
"كل  يجيب:  امل��وؤل��ف،  يتج�وز  اأن  ا�ستط�ع 
�سيطر  ب�أنه  �سعرت  وق�له�،  فيه�  كتب  �سيء 
كك�تب،  علَي  �سيطر  هو  وب�لت�يل  الن�س،  على 
و�سيطر رمب� واأريده اأن ي�سيطر على الق�رئ، 
ولذلك يوجد جزء كبري من �سخ�سية واقعية 
ال�سيء  هذا  ب�أن  تتوقع  تكن  مل  ولكن  كتبت، 
الكلم�ت،  ه���ذه  م��ن  احل��ج��م  ب��ه��ذا  ي�سبح 
الع�لية  ال�سحن�ت  بهذه  ت�سبح  وال��ذاك��رة 
والكبرية، ويف كل هذه التن�ق�س�ت التي ك�نت 
اأ�سبح  الذي  الراعي  وهذا  وموجودة،  ق�ئمة 

مربي�".
يوجد  حيث  ال�ست�ت،  زم��ن  "هذا  ويختم: 
ب�سم�ت  و�سترتك  ب�لفقدان،  ع���ل  اإح�س��س 
مب�  ا�ستط�ع  ولكن  ال�سخ�سية،  على  ه�ئلة 
ال�سرية،  ك�ن يف  �سواء  الن�س،  وق�ل يف  روى 
ل  متوا�سلة  �سمفونية  عن  عب�رة  ك�ن  حيث 
التب��س  يوجد  ب�سهولة،  تقطعه�  اأن  ت�ستطيع 
قلب  يف  ع������س��ه  زع���رت  ب��ني  التن�ق�س  ب��ه��ذا 
الوادي، رافقه مب�عز مل تتكرر يف حي�ته، ول 
تتكرر اإل اإذا ك�ن يف قلب الوطن، ل ميكن اأن 
تتكرر خ�رج الوطن، وب�ملن��سبة لو �س�هد كل 
بدياًل  ي�س�هد  اأن  ميكن  ل  لكنه  والبالد،  املدن 
لتلك الب�س�طة والبداوة، احلي�ة الربية التي 
ذاك  فل�سطني،  زعرت  تف��سيله�،  كل  يف  ع��سه� 
زعرته  هو  لذلك  يتكرر،  اأن  ميكن  ل  الوطن 
الول والأخري وبنف�س الوقت هي اأمنية اأن م� 

حدث يف تل الزعرت يتمن�ه اأن يكون الأخري".

اليسار العربي المقاوم
7اليسارالعراقي

الغائب األكرب: إىل متى؟!

عمارته الروائية تكبر تجربًة فوق أخرى، وجديدها حجارة "الزعتر األخير"، التي حاول من خاللها أن يمزج بين الواقع والخيال

اأ�َش�س رواياته على ظروف املنفى، املخيم، معاناة ال�شتات وعذابات اللجوء، واحلنني اإىل الوطن

توتير جديد تراجع جديد *

التوتر، من خالل  ي�سهد الو�سع الإقليمي حم�ولت جديدة لرفع من�سوب 
ب�»قي�م  تنذر  اإقليمية،  حرب  ا�ستع�ل  احتم�ل  عن  وا�سعة،  دع�ئية  حملة 

ال�س�عة«! 
لي�س خ�في�ً على اأحد، اأن العديد من مظ�هر هذا التوتري م�سطنعة ومفتعلة، 
ظل  يف  ال�سفر،  اإىل  قريبة  الحتم�ل  ه��ذا  حتقيق  اإمك�نية  واإن  ل�سيم�، 
التوازن الدويل اجلديد، ف�إىل م�ذا ت�سعى قوى احلرب، من وراء هذه اللغة 

احلربجية، واإىل اأين يتجه امل�سهد الإقليمي؟
اإىل التعوي�س  حت�ول قوى الف��سية و احلرب، من خالل ت�سحني الأجواء 
عن اخل�س�رة ال�سرتاتيجية التي حلقت به� بعد اندح�ر داع�س يف كل من 
ال�سي��سي  واحل�مل  ال�س�ربة  يده�  تعترب  ك�نت  والتي  والعراق،  �سورية 

والع�سكري، يف تعميم الفو�سى.
ت�أتي حم�ولت التوتري اجلديدة، بعد ف�سل حم�ولة تفجري �سراع قومي يف 
كرد�ست�ن  اإقليم  وحكومة  املركزية،  احلكومة  من  كل  وا�سطرار  العراق، 

اللجوء اإىل ط�ولة التف�و�س يف حل اخلالف�ت الق�ئمة.
و�سول اخلي�ر ال�سعودي يف اليمن اإىل طريق م�سدود، وعجزه الوا�سح عن 

اإجن�ز املهمة املوكلة اإليه.
تزايد النق�س�م، والتفكك يف احللف الإقليمي لقوى احلرب، �سواء ك�ن بني 

بلد واآخر من بلدان هذا احللف، اأو داخل البلد الواحد.
ف�سل القوى الف��سية يف الدارة المريكية، من التن�سل من التف�ق النووي 
مع ايران، لبل اإن هذه املح�ولة، فر�ست عليه� املزيد من العزلة، حتى مع 

اأقرب حلف�ء الولي�ت املتحدة التقليديني.
تزايد فع�لية الدور الرو�سي، ودخوله على خطوط خمتلف الأزم�ت مب� فيه 
اإىل  الو�سول  اإمك�نية  من  ذلك  يعنيه  م�  مع  ال�سعودي،  الي��راين  اخلالف 
حلول عقالنية متوازنة، تقطع الطريق على قوى احلرب التي ت�ستثمر يف 
هذه الأزم�ت، واخلالف�ت الق�ئمة بني بلدان املنطقة، للحف�ظ على هيمنته�.
تعزيز وتثبيت خي�ر احلل ال�سي��سي كحل وحيد لالزمة ال�سورية، وال�سغط 
من  تبقى  م�  لإزال��ة  املتالحقة  البداعية  واحللول  املتوا�سل،  الرو�سي 
ال�سهر  من  والع�سرين  الث�من  يف  املرتقبة  جنيف  جولة  اأم���م  العراقيل، 
الدويل  التوازن  ظرف  يف  الأزم���ت  حلل  عملي  منوذج  وجت�سيد  اجل���ري، 
ذات  الدول  من  العديد  اإعالن  بعد  الت�سعيد،  هذا  افتع�ل  جرى  اجلديد. 
من  وطرده  ال��دولر،  عن  التخلي  اإىل  �سعيه�  عن  كبرية  اقت�س�دية  اوزان 
عملية التب�دل، وم� يحمله ذلك من خم�طر على هيمنة الدولر على �سوق 
»ن�سب  اأداة  اأخطر  ب�عتب�ره  الدولر،  عورة  افت�س�ح  وب�لت�يل  العمالت، 

و�سلبطة« يف الت�ريخ الب�سري.
الألعيب  يتج�وز عتبة  الراهن، ل  الظرف  التلويح بحرب وا�سعة، يف  اإن 
اجليو�سي��سية لقوى احلرب، عرب توريط قوى ودول ب�سراع�ت جديدة، 
الواحدة  اأدوات هيمنته�  ت�س�قط  الع�م، بعد  التغطية على تراجعه�  بغية 
تلو الخرى، اأم� ارتك�ب حم�قة، جزئية وموؤقته من هذا النوع، ب�عتب�ره� 
»�سفة مالزمة للراأ�سم�لية امل�أزومة« فلن توؤدي اإل اإىل املزيد من الرتاجع، 
وافتق�د املزيد من الأوراق، وعليه، ف�إن حث ال�سوريني ال�سري ب�جت�ه احلل 
وق�ئمة،  م�ستمرة  مهمة  هي   2254 الدويل  القرار  اأ�س��س  على  ال�سي��سي، 
وبكل م� تعنيه، من اإيق�ف الك�رثة الن�س�نية، وحم�ربة الإره�ب، والتغيري 

الوطني الدميقراطي اجلذري وال�س�مل.
* افتتاحية جريدة قاسيون اليسارية لسان حال حزب 

اإلرادة الشعبية المعارض
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اليسار  العراقياألخيرة
خواطر عامل مسطر بصراحة ابو روزا الحرافيش
عبد الحسن حسين يوسف

أصدقاء السوء والشعب 
العراقي 

)الهزة التي لم 
تهز الرؤوس 

والضمائر (                

كان هناك �سديقان ي�سكن��ان منطقة واحدة وكانا مثاال للخلق ال�سيئ 
وحمتقري��ن من ابن��اء منطقتهما وم��ن كل من يعرفهم لك��رة اعمالهم 

امل�سينة 
افرتق��ت بهم ال�سب��ل وانتقال اىل منطقت��ني متباعدتني وم��رت ال�سنني 

وا�سبح احدهما حمافظ الأحدى املدن الكبرية من مدن العراق. 
ويف ي��وم من االي��ام انتق��ل اىل املحافظة مدي��ر �سرطة جدي��د، واثناء 
ا�ستقبال املحافظ له وج��د امامه �سديقه القدمي الذي افرتق عنه منذ 

مدة طويلة
 وعندم��ا �ساه��د مدي��ر ال�سرطة اجلدي��د �سديق��ه املحافظ ب��داأ يبكي 
بحرق��ة �سدي��دة وح��اول املحاف��ظ تهدئة �سديق��ه قائ��ال ) اأخي لي�ش 
تبچ��ي  املفرو���ش تفرح النن��ا التقينا مرة اخ��رى وراح انعيد ايامنه 

القدمية ونعي�ش �سوه..(.
 ومدير ال�سرطة يزداد بكائه وبعد ان هداأ قال له  )اخي املحافظ اين ما 
ابچ��ي من الفرح الأن التقينه وال من امل الفراق ال�سابق اين ابچي على 
اهل هذه املحافظة امل�سكينة ايل بيها اين مدير �سرطة وانت حمافظ (.. 
تذك��رت ه��ذه الق�س��ة وان��ا اأ�ستعر�ش امامي م��ا مير ب��ه �سعبنا وهو 
ب��ني براثن تيارين لهم��ا باع طويل باجلرمية واخل��روج عن االخالق 
الب�سرية الطبيعية، اولهما النظام الرا�سمايل ممثال بالواليات املتحدة 
االمريكية، هذا النظام الذي ارتبط وجوده ون�ساأته بكل ما هو �سيئ.

 ب��داأ م��ن اإبادة �س��كان االأر�ش االوائ��ل )الهنود احلم��ر( وت�سويه كل 
تراثهم وجتميع من تبقى منهم على قيد احلياة يف اماكن نائية ومقفرة 
وتعليمهم كل م�ساوئ املهاجرين �سذاذ االفاق، الذين جتمعوا للهجرة 
اىل ه��ذه االر�ش البكر اخل�سبة، وبعدها مت بناء ح�سارة هذه الدولة 
عل��ى اكتاف)) العبيد ال�س��ود(( الذين اقتيدوا عنوة من قارة افريقيا 
بعد ا�سروهم وهم يف مزارعهم واماكن �سكناهم اال�سلية، وعند عملية 
نقله��م كانوا يقذفون اي احد منه��م مير�ش بالبحر وهو حي للتخل�ش 

منه ومن عملية عالجه..!! 
وعندم��ا انتهت احلرب جعلوا م�سروعهم م�س��روع )مار�سال( ال�سيئ 
ال�سي��ت ا�سلوب��ا لربط اورب��ا التي خرج��ت من احلرب �سب��ه مدمرة 
بعجل��ة امري��كا، بعده��ا بن��وا نظامه��م الرا�سم��ايل م�ستغل��ني �سعوب 
االر�ش كافة، م�ستفيدين من حربني عامليتني خا�سوها خارج ار�سهم، 
واقاموا قواعدهم الع�سكرية يف هذه القارة ويف غريها من اجل حماية 

را�سمالهم الذي يعمل يف هذه املناطق.
  يقابله��م من اجلان��ب االخر �سديقهم الثاين الق��دمي احلميم )اال�سالم 
ال�سيا�س��ي ( الذي اوجدت��ه الرا�سمالية العاملية وعل��ى را�سها امريكا 
وغذت��ه من��ذ نهاية القرن التا�س��ع ع�سر واىل يومنا ه��ذا. وا�ستخدمته 
يف اماك��ن متعددة م��ن افغان�ستان يف احلرب �سد االحت��اد ال�سوفيتي 
و�سلح��ت ودرب��ت جمرم��ي طالب��ان وم��ن ث��م القاع��دة واالأن تنظيم 
داع���ش. وكان امل��كان االول لتدري��ب ه��وؤالء املجرم��ني ه��و ار���ش 
الباك�ست��ان اال�سالمي��ة حليفة امريكا، و�سدرته بع��د ذلك اىل اجلزائر 
واخذ يذب��ح ابناء ال�سعب اجلزائري يف القرى واجلبال بال رحمة وال 
ه��وادة، فاخذ يقتل كلما هو �سريف ونبيل، فقتل العلماء والكتاب وما 
تبق��ى من جنود جبهة التحرير اجلزائرية الذي��ن حاربوا الرا�سمالية 

الفرن�سية يف ايام ثورة اجلزائر.
 وبع��د ذلك قامو برتحيله اىل العراق خدمة مل�ساحلهم وهذا )اال�سالم 
ال�سيا�سي( املعل��ن هو بناء اجماده الغابرة وب�سوته املبحوح القادم 
من الق��رون ال�سحيقة حاملا ان يعيد دولة اخلالفة اال�سالمية ليتبخرت 
)) ام��ري املوؤمن��ني(( يف عا�سم��ة ملكه بغداد وبجانب��ه قا�سي ق�ساته 
ومدير �سرطته وحامل اختامه يتبعهم حامل االموال وال�سياف، يوزع 
هداياه وهباته على مقبلي يده وما�سحي اذياله ويامر بقطع راأ�ش كل 
م��ن يعتقد ان��ه معادي ل��ه وينظر اىل الغيم��ة املارة قوق��ه ويقول لها 

))اين ما مطرتي ياتيني خراجك ..!!((. 
ان امالهم هذه البالية املتخلفة �سوف لن تعود اال اذا عاد ذيل االن�سان 
اىل عج��زه بعد ان غ��ادر ف�سيلة الق��رود من��ذ االف او ماليني ال�سنني 

وحتول اىل ان�سان )ح�سب قول املغفور له دارون..((.. 

ان لق��اء امري��كا م��ع اال�س��الم ال�سيا�س��ي هو لق��اء �سديق��ني حميمني 
يجمعه��م ما�سيهم القذر وحا�سرهم االقذر..!! وان خالفاتهم احلالية 
ه��ي فق��ط به��دف خ��داع ال�سع��وب وحماولته��م العم��ل عل��ى تق�سيم 
الغنائم...! )من كل ح�سب جرميته ولكن ح�سب جهوده والغنائم هي 

موارد �سعبنا وخرياته(..!!! 
ان لقائهم االأن هو مث��ل لقاء ال�سديقني مدير ال�سرطة واملحافظ، وان 

�سعبنا ابتلى بهما مثل ابتالء املحاف�سة امل�سكينة باأولئك..!
.ان خال�سن��ا منهما ال يت��م اال بتكاتف كل الكادحني بعيدا عن القومية 
والدي��ن واملذه��ب، وف�سحه��م ب��ال رحم��ة وال جمامل��ة النهم��ا ق��وى 
مناه�س��ة الب�سط احلق��وق االن�سانية واحلري��ات اال�سا�سية وينطبق 
عليهم��ا بي��ت ال�سعر املع��روف ) كال االخوي��ن �سرا....ولك��ن �سهاب 

الدين �سر...من اخيه.( 

ان توا�سل الذاكرة التاأريخية بني االأجيال ال�سيوعية والي�سارية العراقية 
املنا�سلة من اأجل وطن حر و�سعب �سعيد، يحد من تكرار االأخطاء ويعجل 

من حتقيق االإنت�سار، ويطهر احلركة من العنا�سر االنتهازية.
فاملبادئ الثورية ثابتة وان متظهرجوهرها باأ�سكال متعددة ح�سب الظرف 
التاأريخي امللمو�ش، اأما من يرى يف املبادئ قد تغريت، ففي الواقع يعربعن 

تغريه هو وانتقاله اإىل موقع العدو الطبقي والوطني.
كما يجيب على اال�سئلة املف�سلية التالية :

1-ما هي اأ�سباب وظروف انتمائك للحزب ال�سيوعي العراقي ؟
2-ما هي اأهم املحطات الن�سالية يف م�سريتك الن�سالية؟

3-هل تركت التنظيم احلزبي ...وما هو ال�سبب الرئي�سي...؟
4-هل وا�سلت الن�سال الي�ساري ...وباأي �سكل؟

5-ما هي اآفاق الن�سال الي�ساري انطالقا من الو�سع الراهن ؟
التغيري  بان  ومعلوماتيا  ومعرفيا  مبدئيا  اإميانا  نوؤمن  نحن  اخلتام  ويف 

اجلذري يف بالدنا قاب قو�سني اأو اأدنى ..!!!
احللقة االأوىل- لندن

ح�سقيل قوجمان وزوجته ورفيقة عمره حبيبة.
دار �سالم عادل للن�سر والتوزيع- املكتبة الي�سارية

على  العراقي  الي�سار  جريدة  حترير  هيئة  تود 
تاأكيد وتو�سيح نهجها وخطها الي�ساري الوطني 

لقرائها االأعزاء واملتمثل باالآتي :
1-الن�سال من اجل احلفاظ على وحدة العراق 
االح��ت��الل  ا�سكال  ك��ل  ورف�����ش  و�سعبا  اأر���س��ا 
االأجنبي �سيا�سيا واقت�ساديا وع�سكرياَ، وتطوير 
امللي�سيات  جميع  وحل  البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا 

وح�سر ال�سالح بيد الدولة.
االإنتاجية  القطاعات  تطوير  على  2-العمل   
حقوق  و�سمان  زراع���ة...(  )�سناعة،  املادية 
كالنفط  الوطنية  ال��روات  يف  القادمة  االجيال 
والعاز، وحترير هذه الروة من �سيطرة ونهب 

ال�سركات االحتكارية االمربيالية.
املبا�سر  التدخل  خالل  من  يتم  ذلك  كل  وتطبيق 
وال�سيادة  اال�ستقالل  تعزيز  ب��ه��دف  ل��ل��دول��ة 
ال�سيا�سية  التبعية  م��ن  والتخل�ش  الوطنية 

واالقت�سادية للبلد.
جديد  عراقي  د�ستور  ت�سريع  على  3-العمل 
حاجة  يالئم  ومبا  متخ�س�سة  عراقية  وباأيدي 
ا�ستقاللية  اليوم، والعمل على  العراقي  املجتمع 
التدخل  وعدم  الد�ستور،  وفق  الثالث  ال�سلطات 
رف�ش  على  اجلاد  والعمل  �سلطة،  كل  �سوؤون  يف 
ا�سوء )مبداأ( ونهج للمحا�س�سة الطائفي القومي 
املقيت واملعمول به حاليا من قبل النظام احلاكم 

يف بغداد.
الن�سال  اىل  العراقي  الي�سار  جريدة  4-ت�سعى 
املايل  الف�ساد  ودينا�سورات  حيتان  �سد  اجلاد 
واالأداري يف ال�سلطة والدعوة اىل ت�سريع قانون 
)من اين لك هذا( والعمل اجلاد من اأجل ارجاع 
االأموال املهربة امل�سروقة من قبل حيتان الف�ساد 

يف ال�سلطة وعرب القانون.

كل  ترف�ش  ال��ع��راق��ي  الي�سار  ج��ري��دة  5-اأن 
املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  )ال�سحرية(  الو�سفات 

التي  الدولية  والتجارية  واالقت�سادية  املالية 
واملجتمع  االقت�ساد  ورب��ط  تعزيز  اىل  تهدف 
ال��راأ���س��م��ايل، وك��م��ا ت�سعى  ب��ال��غ��رب  ال��ع��راق��ي 
منها  يعاين  م�سكلة  اأخطر  معاجلة  اىل  اجلريدة 
اال  ال�سباب  و�سط  وخا�سة  العراقي  املجتمع 

وهي م�سكلة البطالة. 
العراقي  للمواطن  املعا�سي  امل�ستوى  وحت�سني 

مراحله،  وجلميع  التعليم  جمانية  واق����رار 
وجمانية العالج و�سمان ال�سكن الالئق للمواطن.

حت�سني  اىل  العراقي  الي�سار  جريدة  6-ت�سعى 
املراحل،  لكافة  جمانيته  و�سمان  التعليم  نظام 
زي��ادة  خ��الل  م��ن  ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  وحت�سني 
بهدف  القطاعات  لهذه  املالية  التخ�سي�سات 

توفري الكادر العلمي واملهني املتخ�س�ش وتوفري 
مع  تتنا�سب  منا�سبة  وباأ�سعار  اجليد  ال��دواء 
الدخول النقدية للمواطنني ويف ظل رقابة �سارمة 
من قبل الدولة على الدواء والغذاء وامل�ستورد. 

امل�ستوى  حت�سني  اىل  اجل��ري��دة  7-ت�����س��ع��ى 
املعا�سي للعمال واملوظفني واملتقاعدين من خالل 
الت�سخم  مع  متا�سيا  واالأج��ور  املرتبات  زي��ادة 
النقدي يف ال�سوق العراقية. والعمل على رف�ش 
يتالئم  ال  ال��ذي  االجتماعية  التاأمينات  قانون 
وواقع العراق االقت�سادي، وينبغي العمل على 
رف�ش برنامج اخل�سخ�سة �سكال وم�سمونا الأنه 
العظمى  للغالبية  الفقر واالذالل واجلوع  يجلب 

من املواطنني العراقيني.
ايها القراء االعزاء

ان جريدة الي�سار العراقي هي اجلريدة ال�سعبية 
واملظلومني،  الفقراء  م�سالح  عن  تدافع  التي 
يف  املخل�سني  الوطنيني  كافة  اىل  الدعوة  توجه 
عراقنا احلبيب من اأجل تقدمي الدعم وامل�ساعدة 
بهدف ا�ستمرار �سدورها، وهي �ساكرة �سلفاً ملن 
يرغب يف الكتابة من كل االخت�سا�سات ال�سيا�سية 
نهج  ووف��ق  واالجتماعية......  واالقت�سادية 
اجلريدة الي�ساري الوطني الذي ي�سب مل�سلحة 

العراق اأر�سا و�سعبا.
الي�سار  جريدة  مع  واملرا�سلة  التوا�سل  ميكن 
العراقي وهيئة التحرير على العنوان االإلكرتوين 
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امل��دن العراقي��ة اىل ه��زة اأر�سية وبقوة 4.7 بح�س��ب هيئة امل�سح 
اجليولوج��ي االأمريك��ي، مم��ا اأدى اىل وق��وع بع���ش اخل�سائ��ر يف 
االأرواح واملمتلكات وخا�سة يف املدن الواقعة �سمال �سرق العراق، 
اهت��زت االأر�ش وتراق�س��ت البنايات وان�سق��ت االرا�سي وانهارت 
املرتفع��ات ال�سخري��ة واجلبلي��ة، كان م�سه��دا دراميا غ��ري مفتعل 
ن�سف��ه كومي��دي والن�س��ف االآخ��ر تراجي��دي، يف اأق��ل م��ن دقيق��ة 
تراق�س��ت االأ�سجار واأعمدة الكهرباء وانت�سر  اخلوف والذعر لي�ش 
يف نفو���ش الب�س��ر بل حتى بني قطع��ان احليوان��ات بنوعيها االأليفة 
واملتوح�س��ة، املالب�ش حتركت بدون اج�ساد واالأحذية م�ست بدون 
اأقدام وال�ستائر متوجت مثل البحار واالأفر�سة االأر�سية زحفت من 
اأمكنته��ا والع�ساق انف�سلوا عن بع���ش قبل بلوغهم حالة الن�سوى، 
و�س��ع الر�سيع من ح�سن اأمه و�سقط احلمل م��ن بطن االأم قبل اأن 
يكتمل ف�سيولوجيا، وفا�ست االأنهر واجلداول وال�سواطي وغادرت 
الطي��ور اع�سا�سها يف اأ�س��راب غري منتظمة و�س��اح الديك ثالثا قبل 
اأن يتنكر اخلونة ملبادئهم عند الفجر، وحتى الدجاجات نه�سن عن 
بي�ساته��ن لينجون باأنف�سهن، تبع��رت االأوراق وتطايرت الكلمات 
واأ�سطك��ت االأ�سن��ان من �س��دة اخلوف وقرق��رت البط��ون املمتلئة 
والفارغة، حتى ا�سالك اعمدة الكهرباء تقطعت ب�سبب قوة الزلزال 
ومعان��اة �سح��ة الكهرب��اء، انت�سر �سجيج غ��ري ممو�س��ق ، وكاأننا 

نعي�ش م�ساهد من افالم رعب لهت�سكوك اأو �ستيفن �سبيلبريغ.
كل �س��يء اهت��ز وحت��رك الارادي��ا بفع��ل ق��وة الزل��زال باأ�ستين��اء 
الروؤو���ش الغبية وال�سمائ��ر امليتة، هذا اليعني ب��اأن تلك الروؤو�ش 
وال�سمائ��ر اق��وى م��ن الزالزل ب��ل ان دل على �سيء امن��ا يدل على 
ه�سا�سة تلك الروؤو���ش ورخاوة ال�سمائر امليتة وهذا ما يقره علوم 
اجليولوجي��ا والفيزي��اء !! مل يتغري �س��يء من تل��ك الكائنات التي 
مل تهت��ز ومل يتع�سوا م��ن نتائج الزلزال، رمب��ا �سيغري احليوانات 
بع�س��ا م��ن �سلوكياته��ا العدواني��ة او كف��رت الطي��ور ع��ن ذنوبها 
باطالق تغري��دات جنائزية تعبريا عن نتائج الزلزال الذي اأدى اىل 
وق��وع خ�سائر ب�سري��ة ومادية ولكن الفا�سدين بق��وا يف ممار�ساتهم 
واالغبي��اء ال يتنازل��ون ع��ن غبائهم وبق��وا متم�سك��ني ب�سعاراتهم 
الطنان��ة والرنان��ة التي ت�ساغ يف دكاكني ال�سيا�س��ة الفارغة ول�سان 

حالهم يقول :
 كل �س��يء من اأجل مقعد اأو مقعدين يف اأ�سواأ برملان عرفته الب�سرية 
عرب التاأريخ  اأو ح�سولهم على موطيء قدم يف مراكز �سلطة الف�ساد 

والطائفية ! 
 لق��د اآن االأوان ان تهت��ز تل��ك الروؤو�ش وال�سمائر م��ن اأجل احلفاظ 
على م��اء وجههم اأمام اجلماهري والتاأريخ وليتنازلوا عن املنا�سب 
الفارغ��ة واالمتي��ازات الغري �سرعي��ة وليكفوا ع��ن �سرقتهم الموال 
ال�سع��ب، وعليه��م اأن يدركوا باأن زلزال اجلماه��ري اأقوى من زالزل 
وبراك��ني واعا�س��ري وفي�سان��ات الطبيع��ة ول�س��وف يب��داأ زل��زال 
ال�سع��ب من االماكن اله�سة والرملية اىل االماكن ال�سلبة وعند ذاك 
�سي�سع االغبي��اء روؤو�سهم يف الرمال بينما عوراتهم تبقى مك�سوفة 
وظاه��رة  للعي��ان ، �س��وف تته�س��م عرو�سهم مثل الزج��اج وتتناثر 
ف�سائحهم خملفة روائح نتن��ة تقبح احل�سارة والتاأريخ الب�سري، 
ومب��ا اأنه��م ال يزال��ون يف �سب��ات الوه��م حلد ه��ذه اللحظ��ة �سوف 
تبقى عب��ارات احلق تزعجه��م واأ�سوات احلرية ت��دوي يف اذانهم 
مثل اجرا���ش الكنائ�ش الأ�سكات نهيقهم املنك��ر و�ست�سرق �سم�ش غد 
االن�سان مهما طال الظالم، و�ستبقى قوة املباديء التلني مبهاترات 

االأبواق ال�سدئة .           

 مؤيد محمد قادر

تنويه...
جري��دة الي�سار العراقي ال�سادرة يف بغداد، هي منرب ل��كل ي�ساري عراقي، ولي�ش ناطقة باإ�سم ف�سيل 
او حزب ي�ساري بعينه.....با�ستثناء املرتدين خدم برميري ووجهم االآخر الذين يتباكون على النظام 
البعث��ي الفا�س��ي املقب��ور على ي��د اأ�سي��اده االمريكان....اأنها �س��وت الي�سار العراقي م��ن اأجل حرية 
الوط��ن وكرام��ة ال�سعب العراقي بجميع اأطياف��ه املتاأخية، يف مواجهة االإع��الم الطائفي والعن�سري 

واالنتهازي التفتيتي.

تابع الفيلم الوثائقي ) الذاكرة 
اليسارية العراقية ( على موقع 

اليسار العراقي االلكتروني 

نداء جريدة اليسار العراقي

الى الزميالت والزمالء األعزاء .. الى الرفيقات والرفاق األعزاء 

رئيس التحرير : صباح زيارة الموسوي

هيئة التحرير/ متجددة مع كل عدد : كتاب ومحررو العدد )15( 

للتواصل :

مؤيد محمد قادر-عبد الحسن حسين يوسف-جبار فشاخ داخل- خالد 
حسين سلطان- شيركو ماربين- سلمان لفتة الساعدي- فريد الحداد- 

د.نجم الدليمي - باسم ثابت - د. علي ناصر كنانه

اسبوعية سياسية إجتماعية تصدر 
اليسار العراقي - عمارة مرجان - ساحة التحرير - بغدادكل يوم احد

alyasaraliraqi1934@yahoo.com :بريد إلكتروني

العدد )14(االحد 5  تشرين الثاني  2017م

 Sun .5 November 2017 )14(issus

النساء المناضالت اليساريات العراقيات بطالت منجزات ثورة 14 تموز 1958 ومنها قانون 
األحوال الشخصية الوطني التقدمي لعام 1959 .....تناضل اليوم بناتهن وحفيداتهن للحفاظ 
على هذا المكسب الوطني ضد هجوم القوى الظالمية المتاجرة باالسالم لتخريب القانون بهدف 

إباحة إغتصاب الصغيرات و تمزيق اللحمة الوطنية العراقية.


