
أعل�ن اليس�ار العراق�ي موقف�ه م�ن اإلنتخاب�ات رافضا 
اعتبارعا الطريق الوحيد للتغيري الجذري ..

1 - ف�ا يوج�د طريق وحي�د للتغيري، كم�ا أن املظاهرات 
ل�م تنته بعد، بل لم تبدأ اصا !!! فتظاهرات ش�باط 2011 
وإن انطلق�ت مطالب�ة بالخدم�ات، فطبعها الحقا س�مة 
التأثر بالثورتني التونس�ية واملرصية، تأثرا شكليا وسلبيا 
لم يتع�د حضور نخب�ة من الفنان�ني والش�عراء اللتقاط 
الص�ور، يف تقليد مضحك لدور املثق�ف التونيس واملرصي 
العضوي والفاعل يف األحداث...!! وش�تان بني الدورين...

وانس�حب ه�ؤالء بع�د حف�ات التق�اط الص�ور وأخ�ذ 

بعضهم يش�تم الشعب العراقي عىل تقاعسه..!! ثم جاءت 
تظاه�رات تم�وز 2015 لتنتهي بمس�خرة اغتصابها عىل 
ي�د حزب حاكم ورشائ�ه بطانة مدني�ة انتهازية، فجاءت 
محصلة هذه التظاهرات " الحكومية " بالنهاية املعروفة 
" ش�لع قل�ع القنف�ة ".لقد صم�د املدني�ون الوطنيون يف 
س�احات اإلحتجاج صمودا صبورا شجاعا، وشكلوا تيارا 
احتجاحيا بعيدا عن املس�اومات والرك�ض وراء الرغبات 
الذاتي�ة األنانية. ولكنهم فش�لوا لألس�ف يف تبني برنامج 
وطني مش�رك وإنتاج قيادة وطني�ة عراقية موحدة، بل 
وس�ادت عىل طروحات العديد منهم البس�اطة السياسية 
وضعف الذاكرة التأريخية، ناهيكم عن غياب الوعي املعريف 
لقوان�ني الرصاع املوضوعية يف املجتمع. إذن، فاالنتفاضة 
الش�عبية ولي�س التظاه�رات قابلة لانفج�ار العفوي يف 
أي�ة لحظة، خصوص�ا وأن بني�ة النظام مول�دة لألزمات 
اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية. وهاهي قد اشتعلت 
بوجه اقطاعيتي أربيل والسليمانية العشائرية والعائلية.  
2- أما اإلنتخابات، فه�ي لم تكون الطريق الوحيد للتغيري 

يوما حتى يف أكثر البلدان ديمقراطية يف العالم.
 ولن تك�ون كذلك يف املس�تقبل، فالتظاهرات واالرضابات 
واالعتصام�ات وغريه�ا أس�لحة دائمة لتحقي�ق املطالب 
والتغي�ريات.  ب�ل ه�ي معرك�ة جماهريية مهم�ة يتحتم 
خوضه�ا وف�ق قوان�ني تضمن الح�د األدنى م�ن رشوط 
املش�اركة عىل أس�س متس�اوية، ال كما تج�ري يف العراق 

تح�ت ضغط التهديدات التكفريية الدينية واملال الس�يايس 
املنهوب والرشوة والتزوير. ...الخ 

ولكي نتجنب س�وء الفهم بني املوقف كحركة سياس�ية ) 
اليس�ار العراقي ( املقاطع إلنتخابات محس�ومة نتائجها 
س�لفا ألصح�اب األح�زاب الطائفي�ة املتاج�رة باملذه�ب 
والدي�ن، واالحزاب القومية الكردية املتاجرة بالش�عارات 
العنرصية االنعزالية. وبني املوقف الذي يدعو إىل املشاركة 

يف اإلنتخابات بوهم تحقيق التغيري لصالح الشعب. 
فاملوق�ف األول يرفض منح الق�وى الطائفية والعنرصية 
اللصوصي�ة فرص�ة الظه�ور بمظه�ر " الكت�ل الكبرية " 
والق�وى اليس�ارية واملدني�ة الوطني�ة يف موق�ع " الكتل 
الصغرية ". كما ال يقبل بمنح العماء والخونة واللصوص 
املس�يطرين ع�ىل جمي�ع مفاصل الق�وة وامل�ال واإلعام 
يف الدول�ة بحماي�ة س�يدهم األمريك�ي فرص�ة الرشعية  
االنتخابية. أم�ا املوقف الذي يتوهم التغيري يف اإلنتخابات، 
فه�و موقف وطني ص�ادق ولكنه عاطفي، إذ لم يحس�ب 

الحساب لكل املعطيات عىل األرض...!!
وعلي�ه تمس�ك اليس�ار العراقي ومن�ذ انتخاب�ات 2005 
بموق�ف املقاطع�ة كحرك�ة سياس�ية، مع اح�رام خيار 
املواط�ن يف املش�اركة يف اإلنتخاب�ات، ودعوت�ه يف حمات 
اليس�ار العراق�ي اإلنتخابية، إىل انتخ�اب القوائم الوطنية 
الديمقراطي�ة إن وج�دت، أو الش�خصيات الوطني�ة التي 

يعرفها جيدا ويثق بها.

لين�ني  انتق�ل  ح�ني 
روس�يا  اىل  منف�اه  م�ن 
القيرصي�ة وض�ع اهداف 
ه�ي  مح�ددة  ثوري�ة 
العاملة  الطبق�ة  تحري�ر 
الهيمنة  م�ن  والفاح�ني 
وإخ�راج  الرأس�مالية 
روس�يا من الحرب وبناء 

الدولة السوفيتية.

وكان لنظرة لينني الثاقبة 
و لكارزميته وش�خصيته 

القيادي�ة التاث�ري الكبري يف 
صياغة األهداف وجرأته يف التنفيذ. 

وح�ني قررت الطائ�ع الثورية الوطنية يف العراق ان تنش�أ 
عصبة مكافحة االس�تعمار وضعت اهداف محددة مبدأية 
مبني�ة عىل برنامج لبن�اء دولة وطني�ة ال يمكن تحقيقها 

والبلد تابع ومستعمر فاقد الستقاليته.
 ومل�ا تطور وتحول التنظيم اىل حزب ش�يوعي عراقي حدد 
اط�ار الهداف�ه وف�ق تصور ث�وري واضح، وكان الش�عار 
الثوري املُ�دَرك انه بدون وطن مس�تقل اليمكن تطبيق أي 
ايدلوجية مهما كانت، وعليه كان هذا الش�عار الذي استمر 
ح�ارض يناض�ل كل الش�يوعيني العراقيني تحت�ه يافطته، 
لعم�ق الرؤيا الثوريا لقيادة ثاقب�ة النظر ومدركة لاهداف 

األساسية والقاعدة لانطاق اىل بناء الوطن.
فكان الشعار الثوري الذي توارثه كل املناضلني الشيوعيني 
منذ تأس�يس الحزب واىل يومنا هذا وهو ش�عار"وطن حر 
وش�عب س�عيد" فبدون الوطن الحر واملحكوم بأرادة حرة 
لن تس�تطيع ان تبن�ي دولة من أهدافها ان يكون ش�عبها 

سعيد، فاي سعادة هذه لشعب وطنه محتل؟
ان النظرة الثاقبة للقيادة الش�يوعية الف�ذه يف تلك املرحلة 
جعلها ان تش�خص األهداف الثورية الصائبة والذي اثبتت 

املراحل املختلفة التي مر بها العراق صواب تلك النظرة.
ل�م يك�ن كل ذلك ممكنا ل�وال قي�ادة الرفيق فه�د ورفاقه 
املخلص�ني للوطن أوال وللفكر ثانيا، هكذا اس�تطاعت هذه 
القيادة ان تمد الجذور يف مختلف الطبقات وفئات املجتمع 
واصبح للحزب جذور ش�عبية عميقة، كل هذا لتشخيصها 
الصائ�ب للمرحل�ة وبلورتها لش�عار ذكي يمث�ل مطموح 

األكثرية الوطنية من الشعب العراقي.
 كت�ب محم�د عيل زرف�ة عن الرفي�ق فهد ح�ني هرب من 
تركيا ملتحقا بالنضال القومي العربي يف العراق "معرفتي 
بالحزب الش�يوعي العراقي، الذي كان يق�وده الرفيق فهد 
بصاب�ة ووع�ي وش�جاعة لم ت�دم أكثر من أربع س�نوات 
)1942 – 1946(. وإقامتي يف العراق كلها لم تتجاوز سبع 
سنوات ونصف. وكان ارتباطي بهذا التنظيم املاركيس الفذ 
عاب�را وغري مبارش يف معظم األحي�ان. وإن إقامتي معه يف 
بي�ت رسي واح�د مع مطبع�ة القاعدة وأجهزته�ا، لم تدم 
أكثر من أش�هر معدودة من ع�ام 1946، والتي انتهت من 
ش�هر حزيران باعتق�ايل ثم طردي من الع�راق. فلم يعد يل 
بعدها من عاقة مبارشة به أو الحزب إال من خال ما كان 
يوافيني به الرفيق الشهيد محمد زكي بسيم من ماحظات 
ووصايا يس�جلها عىل هوامش الصح�ف اليومية التي كان 

يرسلها يل بني أسبوع وآخر من بغداد" .
ويستطرد يف وصف الرفيق الخالد فهد فيقول "وقد أرسني 
هذا الرفيق العايل املس�توى ال بلطفه وحس�ن اس�تقباله يل 
ورعايته، بل ما كنت أكتش�فه فيه م�ن عمق ودقة وخربة 
وحس�ن ت�رصف، دفعن�ي ألن أك�رب في�ه العم�ق والصدق 
والشجاعة وش�مول املعرفة. والقيادة الناجحة ال تستقيم 
عادة إال ملن توفرت فيهم هذه الصفات مجتمعة، وذلك نادر 
وقليل. ول�م تتزعزع عقيدتي هذه به حتى يومنا هذا، رغم 
م�ا طرأ عىل تفكريي وأحكام�ي العامة من تبدالت أفرزتها 
الظ�روف العربية والعاملية املتجددة الت�ي لم تكن معروفة 

منا جميعا حينذاك".
لق�د ت�رك لنا الرفي�ق فه�د ورفاق�ة الخالدي�ن ارث ثوري 
أخُترَص بذكاء يف ش�عار" وطن حر وش�عب سعيد " ما زال 
يمث�ل جوه�ر ال�رصاع الدائر يف البل�د وهو ان نك�ون دولة 
مس�تقلة وتبنى باس�س تحقق العدالة والسعادة للشعب، 
لكن نحن بحاج�ة اىل قيادة فذة تحم�ل بمواصفات القائد 
ال�ذي كما وصف�ه محمد ع�يل زرفة " عم�ق ودقة وخربة 

وحسن ترصف " !!

اليسار العراقي و اإلنتخابات! 
اإلرادة الشعبية طريقنا للتغيري 

السلمي اجلذري

اجازة تأسيس التيار االجتماعي 
الدميقراطي

بغداد تتألق ليلة عام 2018 وجتار الدين يستنكرون
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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 ؟

وطن حر وشعب سعيد
)1(

 ل�و ش�هد لينني صفقة مس�عود بارزان�ي ونوري الس�عيد الثان�ي الجديدة-
القديمة ...الس�تبدل مقولته " 
عاهرة  الصغ�رية  الربجوازي�ة 
العنرصي�ة  إىل"  الطبق�ات" 
والطائفي�ة توأمني لبغي واحد 

هي اللصوصية"
ع�ن  املعلوم�ات  تت�وارد 
مفاوض�ات رسية تج�ري بني 
قطب�ي الدمار والقت�ل والنهب 
داع�ش،  حاضن�ة  والفس�اد، 
بالعنرصي�ة املتاج�ر  القط�ب 
والقط�ب  بارزان�ي  مس�عود 

املالك�ي،  ن�وري  بالطائفي�ة  املتاج�ر 
إلعادة إنتاج إتفاق 2010 الذي أوصل نوري املالكي إىل رئاس�ة الوزراء ومنح 

مسعود سلطة الهيمنة عىل موارد اإلقليم وحصته من امليزانية.
ورغم حمات التس�قيط ب�ني الطرفني التي امتدت عىل مدى س�نوات عديدة، 
يتوجهان اليوم إىل عقد صفقة نسخة معدلة عن صفقة 2010 إلنقاذ مسعود 

من السقوط وفتح الطريق أمام نوري للعودة إىل موقع رئيس الوزراء.
صفق�ة وقودها دماء الفق�راء املنتفضني ضد حيتان الدم�ار والقتل والنهب 
والفس�اد، وعىل رأس�هم مس�عود ونوري.الذي ينطبق عليهم هتاف الش�عب 
العراق�ي الثائ�ر ضد الحكم امللكي العميل ) صالح جرب قندرة ونوري الس�عيد 
قيطان�ه(. وال يمكن إيجاد الكلمات املناس�بة لوصف هذه الدعارة السياس�ية 
، إال باس�تعارة توصيف الشهيد الخالد يوسف س�لمان يوسف- فهد مؤسس 
وقائد الحركة الشيوعية واليسارية العراقية حتى استشهاده، وصفه للعاقة 

بني الفاشية والصهيونية ......بوضعنا العنرصية والطائفية مكانهما ...
املالك�ي(  ن�وري  طائفي�ة   ( الفاش�ية  يف  ن�رى  ال  الحقيق�ة  يف  إنن�ا   (
والصهيونية)عنرصية مس�عود(  س�وى توأمني لبغي واح�د، هي) األحزاب 

الطائفية والعنرصية(محضية اإلستعمار.
ما فاتهما، ان الشعب العراقي بجميع أطيافه املتأخية قد اتخذ قراره بالخاص 
من كامل منظومة 9 نيس�ان 2003 التدمريي�ة اإلجرامية، وكتحصيل حاصل 

سريمي رموزها يف مزبلة التأريخ...!! 
)2(

 الش�يوعي املرت�د ه�ادي محم�ود" كاوة محمود" ي�رد عىل ح�رق الجماهري 
الكادح�ة املنتفض�ة ملقر حزبه العن�رصي ببيان فاق بيانات مس�عود بارزاني 

وقاحة وصافة.
)3(

 من يجهل معنى ثورة 14 تموز 1958 ال يصلح ملهمة التغيري الجذري املطلوب 
!!

 )تفاصيل ص2(

بدءاً، البد م�ن إدانة جميع مظاهر 
االس�تهتار ب�أرواح الن�اس الت�ي 
يمارس�ها مخانيث حمل الس�اح 
يف  الرص�اص  إط�اق  خصوص�ا 
الع�ام  ليل�ة  ومنه�ا  املناس�بات، 
الجديد.ثم ينبغي شن حملة توعية 
ع�رب  ومكثف�ة  األوج�ه  متع�ددة 
جميع الوس�ائل املتاحة ، تهدف إىل 
توعي�ة الش�باب املحتفل برضورة 
تس�جيل آي�ات االعت�زاز بش�هداء 
الوط�ن، وإيج�اد تقلي�د جدي�د يف 
أول  تكري�س  مث�ل  املي�دان،  ه�ذا 
جمعة من الس�نة الجديدة لتسيري 
مس�رية زيارة مقربة السام، ليس 
نفاقا ودج�ا، وإنما لوضع اكاليل 
الزهور والورود عرفانا لتضحيات 

الحي�اة  إع�ادة  الت�ي  الش�هداء 
للمجتمع.

أما مسألة املمارس�ات الخاطئة يف 
أجواء إحتفاالت رأس السنة، فهي 
ش�ائعة حت�ى يف أكث�ر املجتمعات 
تقدم�ا...اال إذا افرضن�ا أن هن�اك 

احتفاال يجري يف املريخ...!!!

نعم، لقد تألقت بغداد وش�قيقاتها 
ورقص�ا  فرح�ا  العراقي�ة  امل�دن 

وغناء...
وتب�ا لتج�ار الدي�ن واملذهبية من 
الدجال�ني املنافق�ني ال�ذي حول�وا 
الع�راق إىل مزبلة تناس�ب عقولهم 

املتحجرة..

ص.ك- أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، األربعاء، ان 
“هن�اك من يريد تنفيذ اتفاق س�يايس مع االقليم لكي 
يدعمه مقابل دفع االموال لاقليم”، مش�ريا إىل انه “ال 
يقبل بمن يجامل االقليم لكس�ب تأييد يف االنتخابات”، 

حسب تعبريه.
وكت�ب العبادي، يف منش�ور عىل صفحته الش�خصية 
بموق�ع “فيس�بوك” اليوم ) 3 كان�ون الثاني 2018(، 
قائ�ا ” ال نقب�ل بمن يجام�ل االقليم لكس�ب تأييد يف 

االنتخاب�ات، فهناك من يريد تنفيذ اتفاق س�يايس مع 
االقليم لكي يدعمه مقابل دفع االموال لاقليم”، مبينا 
أن الحكوم�ة ملتزمة بدف�ع رواتب موظف�ي االقليم، 

وهي ليست “وعوداً كاذبة”.

وأوض�ح أن “الحكوم�ة ب�دأت بالدفع لع�دة قطاعات 
اساس�ية ولدينا آلية لحس�اب اعداد موظف�ي االقليم 
الفعلية، وس�نقوم بدف�ع رواتبهم جميعا، واملش�كلة 
االساس�ية ه�ي يف االرق�ام التي يعطيه�ا االقليم فهي 

ارقام عالية وغري دقيقة”.
وتاب�ع بالق�ول إن “واردات االقلي�م م�ن بي�ع النفط 
فق�ط هي 544 مليار دينار صايف عدا ايرادات الكمارك 
وامل�وارد االخ�رى والرضائب وبيع املش�تقات النفطية 
عىل املواطنني، وما يحتاجه االقليم لتغطية الرواتب هو 
300 ملي�ار دينار ما يعني انها كافية لتغطية الرواتب 
ويفيض منه�ا، بينما الحكومة االتحادية تجهز الدواء 

والحصة التموينية ووقود التدفئة لاقليم”.
وكان نائب رئيس الجمهورية، نوري املالكي، أش�ار يف 
ترصيحات صحفية س�ابقة، إىل ان “مسألة االستفتاء 
انته�ت بحكم املحكمة االتحادي�ة وينبغي بدء صفحة 
جدي�دة، ودعا إقليم كردس�تان والحكومة املركزية إىل 

الجلوس عىل طاولة الحوار تحت سقف الدستور”.
فيما رحب رئيس حكومة إقليم كردس�تان، نيجريفان 
بارزاني، ي�وم الخميس املايض، بالترصيحات االخرية، 
لنائب رئيس الجمهورية ن�وري املالكي، حول العاقة 
بني بغداد واربيل، ورضورة ايجاد حلول للمش�اكل بني 
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امنني اجيك عكس التيار
يا شعب !

من يتسائل.. 
ما العمل؟ 

نجيبه
بأن مفتاح الحل 
بإيديكم أنتم !!

ثروتنا 
املهدورة- املاء

فالحو العراق وثورة 
14 تموز 1956

املجيدة
ملاذا الخصخصة.. قطاع 

الكهرباء انموذجا
د. نجم الدليمي

الشيوعية اقوى من املوت وأعلى من أعواد املشانق

احتفاالت كربالء جرس انذار ... ص5

سروة عبد الواحد: القتل من ابرز مسات سلطة احلزبيـن ..لن 
نتنازل عن دمائكم الطاهرة،أنتم تسلكون طريق القتل السكاتنا 

وحنن نلجأ للقانون ونراكم خلف القضبان قريبا



)2(
الش��يوعي المرتد هادي محمود" 
كاوة محم��ود" ي��رد عل��ى ح��رق 
الجماهي��ر الكادح��ة المنتفض��ة 
لمقر حزب��ه العنصري ببيان فاق 
بيان��ات مس��عود بارزان��ي وقاحة 

وصالفة.
ب��ارزاين  ع�صاب��ات  رم��وز  اأك��ر  يج��ر�ؤ  مل 
عن�صري��ة عل��ى التفوه باخلط��اب العن�صري 
ل��كا�ة حممود �ص��كرتري م��ا ي�ص��مى باحلزب 

ال�صيوعي الكرد�صتاين...!!
فه��ذا املرتد ي�ص��ر على ترديد اأ�امر اأ�ص��ياده 
يف الكي��ان ال�ص��هيوين اللقي��ط ح��ول �ح��دة 
الع��راق، فق��د اأ�ص��در بيان��ا مل ي�ص��ر في��ه اإىل 
اإق��دام اجلماه��ري الكادح��ة املنتف�ص��ة عل��ى 
اإ�ص��رام الن��ريان يف مق��ر حزبه الذي��ل الذليل 
حلزب م�صعود، �اإمنا حمل العراق م�صوؤ�لية 

م��ا يج��ري يف كرد�صت��ان، �كاأنن��ا يف د�لت��ن 
منف�صلتن ) يف هذا الظرف الع�صيب ملواجهة 
جوانب االزمة الداخلي��ة، �اأزمة العالقة مع 
الع��راق الت��ي ال ميك��ن معاجلته��ا م��ن خالل 

اتفاق حزبي ثنائي(..!!
ان املرتد عن املبادئ �املتاجر بدماء ال�صهداء 
ال يت��ورع اإطالق��ا يف اال�صتهت��ار بالوطن، �ما 
يق��وم ب��ه ه��ذا املرتد ا�ق��ح اأ�ص��كال االرتداد 
درج��ة فيه��ا، ��صيلقى امل�ص��ري املحتوم على 
ي��د اجلماه��ري املنتف�ص��ة مب��ا يتنا�ص��ب م��ع 

ا�صتهتاره مب�صاعرها الغا�صبة.
)3(

 م��ن يجه��ل معنى ث��ورة 14 تموز 
1958 ال يصل��ح لمهم��ة التغيي��ر 

الجذري المطلوب !!
حن يعلن عنا�صر م��ن رموز احلراك املدين " 
ان ا�ص��ل جميع الك��وارث التي حلت بالعراق 

هو انقالب 14 متوز 1958 " فهو لي�س جاهال 
�صيا�صي��ا �معرفي��ا �تاأريخي��ا، ب��ل �منحازا 
العداء ال�صع��ب العراقي املحلين �االقليمن 
يف  لوج��وده  اطالق��ا  قيم��ة  �ال  �الد�لي��ن، 
�صاح��ة االحتج��اج ...�اإن يعلن ه��ذا املوقف 
عن ح�صن نية فنن�صحه اأن يقراأ �يعي تاأريخ 
�طن��ه ��صعبه قبل اأن ي��زج نف�صه يف �صاحات 

االإحتجاج �يغو�س يف �صعارات �صطحية. 
الوطن��ي  الي�ص��اري  الزعي��م  منج��زات  م��ن 
العراق��ي ال�صهيد اخلال��د عبد الك��رمي قا�صم، 
ال��ذي تاأمر عليه كل من جاء على ظهر الدبابة 
الف��ارق   ..2003 ني�ص��ان   9 يف  االأمريكي��ة 
الوحي��د انهم تامر�ا عليه ب�صفته زعيم ثورة 
14 متوز 1958 يف االإنقالب الفا�صي  8 �صباط 
1963 براأ���س حربة بعثية �دباب��ة اأمريكية، 
اإىل احلك��م عل��ى ظه��ر  الي��وم فج��ا�ؤ�ا  اأم��ا 
الدباب��ة االأمريكي��ة اأي�صا �لك��ن براأ�س حربة 

مزد�جة اإ�صالمية طائفية - قومية عن�صرية. 
�ال�صحي��ة يف املرتن ال�صع��ب العراقي عامة 
اأق��ل م��ن  �الطبق��ات الكادح��ة خا�صة.فف��ي 
خم���س �صنوات، �بالرغم م��ن املوؤامرات  مثل 
موؤام��رة ال�ص��واف يف املو�ص��ل �املوؤام��رة يف 
كركوك �موؤام��رة م�صطفى البارزاين �غريها 
 14 ث��ورة  حكوم��ة  ا�صتطاع��ت    ... الكث��ري 
مت��وز الوطنية، حكومة ال�صهي��د الزعيم عبد 
الك��رمي قا�ص��م ان تقدم  اجن��ازات كربى على 
جمي��ع االأ�صع��دة ال�صيا�صي��ة �االقت�صادي��ة 
�الزراعي��ة  �اخلدمي��ة  �االجتماعي��ة 

�ال�صناعية..الخ 
الوطني��ة  املنج��زات  راأ�صه��ا   عل��ى  �كان 
بغ��داد  حل��ف  م��ن  اخل��ر�ج  الك��ربى... 
املنطق��ة  م��ن  اخل��ر�ج   - اال�صتعم��اري  
اال�صرتليني��ة - ا�ص��دار قان��ون النف��ط 80 - 
ا�ص��دار قان��ون اال�ص��الح الزراع��ي - ازال��ة 

القواعد الع�صكرية الربيطانية .. الخ 
بن��اء 25 م�صت�صف��ى �160 م�صتو�صف- بناء 
22 ج�ص��را �اإن�صاء ع�صرة مدن �صكنية -بناء 
2334 مدر�ص��ة �44 م�صن��ع - بن��اء معر�س 
بغداد الد�يل - بناء مطار بغداد الد�يل- بناء 
ميناء اأم ق�صر - بناء ملعب ال�صعب الد�يل...

�غريه��ا الكث��ري.    قام��ت حكوم��ة الزعي��م 
ال�صهيد عبد الكرمي قا�صم  باأكرب عملية اإ�صكان 
لفق��راء الع�صوائي��ات باإن�صاء مدين��ة الثورة 
�ال�ص��ركات  امل�صان��ع  �اأ�ص�ص��ت  املليوني��ة، 
�صناع��ة   - اخلفيف��ة  ال�صناع��ات  �صرك��ة   (
املقايي���س الكهربائي��ة - بواخر نق��ل الغاز - 
م�صف��ى نفط الب�ص��رة - �صايل��وات احلبوب 
�صناع��ة   - البرت�كيمايوي��ات  �صناع��ة   -
الرخام - �الزجاج - �معامل مكاب�س التمور 
احلديث��ة - �االألب��ان - اجلل��ود- الزي��وت 

-اخلياطة ...الخ .

ه��ذا ناهيكم عن اإط��الق احلري��ات �تاأ�صي�س 
الفالحي��ة  �اجلمعي��ات  العمالي��ة  النقاب��ات 

�املنظمات املهنية �الن�صائية. 
 اأُجن��ز كل ذل��ك يف ظ��ل د�صت��ور �طن��ي �علم 
عراق��ي جام��ع للوطني��ة العراقي��ة �قي��ادة 
زعامة �طنية عراقية ع�صامية نزيهة، زعامة 

ي�صارية �طنية اعتمدت املبادئ التالية :
ا�ال � �صيان��ة �صيادة الع��راق �عدم التفريط 
يف قد�صي��ة �حدته �ا�صتقالله �منع اأي تدخل 
اأجنب��ي يف �صوؤ�نه، �ص��واء كان تدخال اإقليميا 

اأ� د�ليا.
ثانيا � �طنية القرار �كونه نابعا من م�صلحة 

ال�صعب  العليا .
ثالث��ا � نزاهة احلك��م �ع�صاميت��ه ..�برهنت 
�ص��رية الزعي��م ال�صهيد �اإخوان��ه ال�صهداء يف 
حياته��م �م�صتن��دات مماته��م عل��ى ذل��ك، بل 

اإعرتف بذلك حتى اأعدائهم �قتلتهم الحقا. .

علم��ا ان ما يق��ارب ال 195 حزبا ال تعد� �صوى 
ا�ص��م ��صرك��ة �صخ�صي��ة، ع�صائري��ة، مافيوية 
�صيقب���س متزعميه��ا مبل��غ م��ايل بن�صب��ة 20 % 
من املبل��غ الكل��ي املخ�ص���س يف امليزانية لدعم 

االأحزاب املجازة. 
م��ع  بامل�صا�م��ة  احل��زب  �صاح��ب  يق��وم  ث��م 
االأح��زاب احلاكمة اليوم ليبيع حزبه - �صركته 

احلكوم��ي  الدع��م  م��ن   %80 ال  ن�صب��ة  عل��ى 
املخ�ص�س لالأحزاب الفائزة يف االإنتخابات. ..

تبق��ى الق��وى املدني��ة الوطني��ة الت��ي تخو�س 
معرك��ة االإنتخاب��ات يف موق��ع املناف���س النزيه 

الذي ي�صتحق الدعم من قبل الي�صار العراقي. 
م��ع االإحتف��اظ براين��ا اخلا���س بع��دم �صواب 
خو���س الي�ص��ار العراق��ي االإنتخاب��ات تاأكي��دا 

للموق��ف املعل��ن يف اإنتخاب��ات 2010-2005-
2014...�نتائجه��ا الت��ي برهنت عل��ى �صواب 

هذا املوقف. 
اإع��الن املفو�صي��ة املحا�ص�صاتي��ة  �مبنا�صب��ة 
الالم�صتقل��ة ع��ن قائم��ة ال 206 املج��ازة نعيد 

ن�صر موقفنا من االنتخابات باالنتخابات :
 م��ن رف��ع �صع��ار " اإ�ص��الح الطبق��ة الطفيلي��ة 

الفا�صدة احلاكمة  اأما انتهازي اأ� �اهم ؟
مثل��ت ت�صكيلة مفو�صية االإنتخابات التي �صمت  
اأع�صاء من الكتل الطائفية �االثنية حما�ص�صة 
در�صا تقدمه الطبقة الطفيلية الفا�صدة احلاكمة 
بام��رة ا�صيادها.در�س موجه ملن ال يزال يتوهم 
اإمكاني��ة اإ�صالحها. ..ت��ارة بالتعويل على هذه 
احل��وت ا� ذاك �اأخرى بالتحال��ف مع اأطرافها 

الفا�صدة �ثالثة �ه��ذه الطامة الكربى التعويل 
دعم على الغازي االمريكي نف�صه. ..

الطفيلي��ة  الطبق��ة  م��ع  الكادح��ن  معرك��ة  اإن 
الفا�صدة احلاكمة بام��رة اأ�صيادها. .هي معركة 
حياة اأ� م��وت �لي�س �صعارات فارغة ير�ج لها 

االنتهازيون �الواهمون....!!
معرك��ة ال حت�ص��م باالنتخابات املع��دة النتائج 

�صلفا. ..�اإمنا باالإرادة ال�صعبية.
�اإذا كان موق��ف االنته��ازي متوقع��ا باعتب��اره 
ج��زء من منظوم��ة الف�ص��اد ال�صغ��ري يف الد�لة 

يطمح اأن يكون فا�صدا كبريا بدرجة �زير. 
ف��اإن ا�صتم��رار الواه��م يف �هم��ه �صيحول��ه اإىل 
�ص��اذج �ب��وق ب�ص��وت ن�ص��از ي�صتف��ز م�صاع��ر 

ال�صعب العراقي.

القوم��ي  النظ��ام  جترب��ة  االإي��راين  االإ�صالم��ي  النظ��ام  ا�صتن�ص��خ 
امل�صري،ا�صتن�صاخا كامال حت��ت عنوان املقا�مة االإ�صالمية،�انتهج 
�الوطني��ة  الي�صاري��ة  الق��وى  قم��ع  يف  النا�ص��ري  اخلي��ار  ذات 

الدميقراطية خا�صة �ال�صعب عامة.
�جتاه��ل ع��ن عم��د حق��وق الطبق��ات امل�صحوق��ة خ�صو�ص��ا العمال 
�الفالحن،رافع��ا ذات ال�صع��ار " املقا�م��ة �حتري��ر فل�صطن"، كما 

جعل من��ه ��صيلة للتدخل يف ال�صوؤ�ن الداخلية للد�ل العربية ب�صكل 
خا�س العراق.

الي��وم، يتفجر ال�ص��راع الطبقي يف اإي��ران، فالعام��ل االقت�صادي هو 
احلا�صم يف النهاية، �النا�س ال تاأكل �صعارات، �الت�صحية يف املعارك 
�صد االإمربيالية �ال�صهيونية، يدفع ثمنها الطبقات الفقرية يف الوقت 

الذي تتنعم به الطبقة احلاكمة باالمتيازات.

المفو�شية ُتجيز 206 " حزبً�" في ب�زار �شي��شي فو�شوي متعمد لم ي�شهد له الت�أريخ مثيال

انتف��شة ال�شعب الإيراني تبرهن مجددا على 
�شقوط ال�شع�ر القومچي العربي بن�شخته الإ�شالمية

  > ل �شوت يعلو فوق �شوت المعركة<

بيانات - مواقف
اليسارالعراقي 2

قصارى القول اليساري

احلركة املدنية الوطنية تعقد مؤمترها التأسيسي 
حتت شعار )بالدولة املدنية نبين الوطن ونرسخ 

املواطنة والتعايش السلمي (
املدني�ة  الحرك�ة  عق�دت 
الوطنية مؤتمرها التاس�ييس 
العام الي�وم يف بغداد بحضور 
املدني�ة  الحرك�ة  اعض�اء 
الضيوف  الوطنية وعدد م�ن 
وب�إرشاف  والش�خصيات 
مفوضي�ة االنتخاب�ات دائرة 
تس�جيل االح�زاب والكيانات 

السياسية 
بع�زف  املؤتم�ر  واس�تهل 
النشيد الوطني وقراءة سورة 
الفاتح�ة ع�ى ارواح ش�هداء 
الع�راق وتخل�ل املؤتمر كلمة 
العبايج�ي  رشوق  للنائب�ة 
وكذلك قراءه املنهاج السيايس 
وفق�رات من النظ�ام الداخيل 
الوطني�ة  املدني�ة  للحرك�ة 
الحرك�ة  انتخب�ت  بعده�ا 
املدنية االمانة العامة للحركة 
املكونه من تس�عه أش�خاص 
بحض�ور ٢٨٠ م�ن أعضائها 
وق�د حصلت الس�يدة رشوق 
العبايج�ي ع�ى ٢٧٢ ص�وت 
وحصل الس�يد باس�م خشان 
ع�ى ٢٤٦ وحصل�ت الس�يدة 

امل الس�احر عى ٢٤١ صوت 
الفق�ار  ذو  الس�يد  وحص�ل 

حسني عى ٢٣٤ وحصل السيد 
رائد فصيح عى ٢٣٢ وحصل 
الس�يد س�ام محم�ود ع�ى 
السيدة سوزان  ٢٢٧وحصلت 
ع�ى ٢٢١ ص�وت وحصل�ت 

الس�يدة بان هاش�م عى ٢١٧ 
ص�وت وحصل الس�يد جعفر 

نزار ع�ى ٢١٤ صوت وحصل 
الس�يد حيدر النقيب عى ٢٠٣ 
وحصل الس�يد ع�ادل اليابس 
واجتمع�ت  ه�ذا   ١٩٢ ع�ى 
االمانة العامة للحركة املدنية 

الوطنية عى انتخاب الس�يدة 
رشوق العبايج�ي امينة عامة 

االنتخابات  للحرك�ة وكان�ت 
العلي�ا  املفوضي�ة  ب�إرشاف 

املستقلة لانتخابات .
للحرك�ة  االعام�ي  املكت�ب 

املدنية الوطنية

مشروع البيت املدني

عزي الوهاب .. الفنان الشامل
)مبناسبة مرور مخس وعشرون عاما على وفاته(

َبع�َد تفك�ر َطوي�ل وِنقاش�ات ُمَعَمقة 
َتوَصلنا اىل أَن أنَس�ب إس�م لهذا املرشوع 
الَتوَعوي الثق�ايف )والذي له طموحات و 
انتقاالت س�وف يتخذه�ا ويعلن عنها يف 
اوانها املناس�ب ( هَو )البي�ت املَدني ( ملا 
َيحملُه هذا اإلس�م من َرمزية وُش�مولية 
لكاَف�ة األف�كار واأليديولوجي�ات وألَن 
املَدني�ة كالَبي�ت ال�ذي َيح�وي وَيحم�ي 
مش�ارِبِهم  إخت�اف  ع�ى  املَدني�ني  ُكل 
ومناِهلِهم الفكرية , َيرى )البيت املَدني( 

أَن الع�راق والِعراقيني والَقضية الوطنية 
واملدنية بأَمس الحاجة اليوم اىل الَتكاُتف 
والَتعاُض�د وَتوحي�د الُجهود َنح�َو َنرش 
الفكر املَدن�ي وتوعية املُجَتَم�ع وَتمكني 
الناس من إدراك ما يحيُق بهم من أخطار 
ُتهدد وجودُهم َكجنس برشي وَتستهدُف 
َحقُه�م بالحي�اة الُح�رة الَكريم�ة , كما 
وَيطم�ح البي�ت املَدن�ي من خ�ال َعملِه 
ع�ى َدع�م ُكل القي�م املُنتمي�ة للحضارة 
م�ن ِس�لوك و َفعاليات ُتناس�ب الحاِض 

ُمتطلع�ة للُمس�تقبل بما يواك�ب العالم 
الُح�ر املُتَحِض اىل إحداث َنقلة َنوعية من 
َمرحل�ة الَرتاب�ة الس�لوكية االجتماعية 
واملَحكومة بهذا الَكم الهائل من ُمعرقات 
الَتق�ُدم واإلزده�ار والَنهض�ة الفكري�ة 
املُجَتمعية )كأس�تخدام الدين والعش�رة 
والقبيل�ة والع�ادات والَتقالي�د املوروثة 
وغره�ا ( اىل َمرحل�ة اإلب�داع والَتطُور 
االجتماع�ي من خال الَتكيز عى إظهار 
وَدِعم وُمتاَبعة ُكل االف�كار و الَفعاليات 

والنتاجات االنس�انية التي تنمي املعرفة 
وتثري الروح ، الت�ي تعد املُعِب الَحقيقي 
الصاِدق عى الَتمُس�ك بالحياة وترس�يخ 
مبادئ املدنية وإقتفاء األَمل وهذِه الَنقلة 
يف َحقيقتها َتتشابُه اىل َحٍد َكبر بنَي حياة 
املوت الَسيري والحياة يف َكنف الَطبيعة 
وم�ن خال هذا الطرح ب�ات واضحاً أننا 
عازمون عى َدعم وم�ؤازرة ُكل ماينرش 
امل�وت   ُ ُكل مايب�ث  الحي�اة وُمناهض�ة 

والَبغضاء والَكراهية .

عبدالرزاق عبدالكريم

فن�ان م�ارس أكث�ر أش�كال الف�ن، فهو 
إىل جان�ب كون�ه مخرج�ا مسحي�ا فانه 
كت�ب املسحي�ة والقص�ة والنث�ر الفني 
بال�تاث  ومسحي�ات األطف�ال واهت�م 
الش�عبي وكت�ب العدي�د م�ن املق�االت يف 
ش�تى املجاالت الفنية منه�ا التجمة من 
اللغ�ة األملاني�ة والتصوي�ر الفوتوغرايف.  
)عبد العزي�ز عبد املجيد س�لمان الوهاب 
موالي�د مدين�ة كرب�اء ع�ام ١٩٣٨( هذا 
حس�بما مثبت يف هوي�ة األح�وال املدنية 
العراقية.  اعتى خش�بة املسح ألول مرة 
يف مدينت�ه كرباء يف مسحي�ة من تأليف 
املرحوم األستاذ موىس إبراهيم الكربايس 
ع�ام ١٩5٤م وه�و طال�ب يف املتوس�طة 
بعدها ش�ارك يف مسحية يف س�بيل التاج 
يف الع�ام نفس�ه، انض�م اىل فرق�ة األهايل 
وهي من الفرق الشعبية التي كانت تقدم 
األعم�ال الفنية يف املناس�بات يطلق عليها 
يف حين�ه )البقال ب�ازي( ث�م تطورالعمل 
ليق�دم م�ن خال امل�دارس وبش�كل أكثر 
إنتظام�ا مع بع�ض التقنيات البس�يطة. 
اخ�رج مسحي�ات الفنان الكبر يوس�ف 
راس   ,١٩5٧ بب�ك  تؤم�ر  منه�ا  العان�ي 
الش�ليلة ١٩5٩ واملقاتل�ون ع�ام ١٩5٩ و 
غرها.  التحق بمعه�د الفنون الجميلة يف 

بغداد ليتخرج منه ع�ام ١٩٦١ وهو ثالث 
طالب من كرباء بعد الخريج األول بدري 
حس�ون فري�د والثان�ي املرح�وم الفنان 

ن�ارص االش�يقر.  لع�ب دورا متمي�زا يف 
حرك�ة الثقافة يف مدين�ة كرباء وخاصة 
حرك�ة امل�سح رافق�ه يف ه�ذه املس�رة 
مجموعة من الشباب منهم املرحوم عاء 
الهاش�مي وعب�د اله�ادي رايض ومحمد 
الخويط�ر ومحم�د النجار وس�لمان عبد 
وع�يل الكش�مري وعب�د الكريم حس�ني 
وعبد الرزاق عبد الكريم وهاشم الشالجي 
وحس�ني أب�و املع�ايل ومه�دي الطوي�ل 
..وغرهم ش�كلوا يف حينها ظاهرة كانت 

معروف�ة ومؤث�رة يف املجتم�ع الكربائي 
وخاص�ة األوس�اط الثقافي�ة ومناداتهم 
بالحداث�ة والتطوير والس�عي لخلق وجه 
ثق�ايف متح�ض يف املدينة لكونه�ا عريقة 
بتاثه�ا الغزي�ر والث�ر منه�ا االحتفاالت 
الكب�رة الت�ي تق�ام س�نويا ع�ى أرضها 
بمناس�بة استش�هاد اإلمام الحسني )ع( 

والتي تستمر بحدود الشهرين. 
كان التواج�د الرئييس لهؤالء الش�باب يف 
دار الفنان ع�زي الوهاب الكائنة يف مركز 
املدينة )شارع صاحب الزمان � )ع( وهي 
املنطقة املحصورة بني الحرمني املطهرين 
الحسيني والعبايس, كما كانت الدار محط 
العراقي�ني  واملثقف�ني  الفنان�ني  ضياف�ة 
والع�رب الزائري�ن ملدينة كرب�اء, ضمت 
ال�دار اكب مكتبة ثقافي�ة وفنية وخاصة 
كتب ومجات املسح، وقد اعتبها بعض 
املثقف�ني العراقيني بأنها اكب مكتبة فنية 
ع�ى عموم العراق يف حين�ه, أضافت هذه 
املكتب�ة له�ؤالء الش�باب زي�ادة اإلطاع 
واملعرفة عى الثقاف�ات العربية والعاملية 
الحديث�ة منه�ا والقديم�ة، كان�ت هن�اك 
املس�اهمة  منه�ا  للمجموع�ة  مب�ادرات 
وبش�كل فعال مع رئاس�ة صح�ة كرباء 
يف حمل�ة تنظيف وغس�ل الش�وارع أثناء 
تف�ي مرض الكول�را يف النص�ف الثاني 
من الق�رن املايض, وكذلك إقامة مهرجان 
االخيض األول عام ١٩٧٢ من خال فرقة 

مسح كرباء الفني وهي الفرقة األهلية 
الوحي�دة املج�ازة يف كرباء ع�ام ١٩٧٠, 
العاصم�ة  م�ع  مس�تمرا  التواص�ل  كان 
بغداد وخاص�ة حركة املسح وذلك بقيام 
املجموعة تنظيم سفرات جماعية وعائلية 
ملش�اهدة عروض فرق العاصمة وخاصة 
) فرق�ة امل�سح الفني الحدي�ث , الفرقة 
القومية , املسح الشعبي , اتحاد الفنانني 
..ال�خ ( وقد تجاوز عدد الباصات يف بعض 
السفرات العرشة, وكان يتم حجز القاعة 
بأكمله�ا لجمه�ور كرب�اء، باإلضافة إىل 
ذل�ك كان تركيز الفنان ع�زي الوهاب مع 
مجموعته يف املسح وذلك بتقديم األعمال 
املسحية م�ن خال املدرس�ة الثانوية أو 
مديري�ة التبية أو نقاب�ة املعلمني، أخرج 
أعم�اال عدي�دة منه�ا : ماكو ش�غل, خان 
أب�و ميس�ور, أعداؤن�ا .. ع�ني يف مديرية 
النش�اط الفني – مديرية تربية كرباء – 
ق�دم خالها الكثر من األعمال املدرس�ية 
تتضم�ن توجه�ا تربويا لط�اب املدارس 
أوبريت�ات  قص�رة,  مسحي�ات  منه�ا 
غنائي�ة, م�سح الدم�ى وكان يعتمد عى 
طاب امل�دارس أنفس�هم بتقديمها.  كان 
طموحه كبرا بتقديم عطاؤه لكل العراق 
م�ن خ�ال العاصم�ة بغ�داد، فانتق�ل إىل 
ماك املؤسس�ة العامة للس�ينما واملسح 
خال س�بعينات القرن امل�ايض، توجه إىل 
الطفل العراقي وانحس اهتمامه بمسح 

الطف�ل تأليفا وإع�دادا وإخراج�ا, حصل 
عى بعثة للتخصص يف أملانيا وبعد عودته 
ق�دم أعماال عديدة لألطفال عى مس�ارح 
بغ�داد منه�ا: ) الفرارة الطائ�رة , الوردة 
الدجاجة  املزرع�ة,  والفراش�ة, أصدق�اء 
الشاطرة..الخ ( وهو أول من ادخل مسح 
الدم�ى املتحرك�ة إىل تلفزيون بغ�داد من 
خ�ال ثاثون حلقة خاط�ب بها األطفال 
جاعا شعاره األول والدائم )التبية أوال( 
�� عزي الوهاب متع�دد املواهب كما بينا 
سابقا نوجز بعض منها:  • كتب يف التاث 
الشعبي, القصص والحكايات واملوروثات 
والعادات الش�عبية من خال مجلة التاث 
الشعبي العراقية. • كان فاعا وناشطا يف 
القصة واملسحية والسيناريو والخاطرة 
واملقال�ة والتمثيلي�ة والبام�ج اإلذاعي�ة 
والتلفزيوني�ة  • اح�د املؤسس�ني األوائل 
للتلفزي�ون التب�وي العراق�ي وقدم من 
خاله العديد من األعمال التبوية  • أسهم 
يف كتاب�ة مجموعة من قصص األطفال يف 

الصحف واملجات العراقية والعربية. 
 • ن�رش تراجم عن نصوص عاملية وأملانية 
)مجلت�ي  • عم�ل مح�ررا يف  وروس�ية  
األطف�ال  ب�أدب  املتخصص�ة  واملزم�ار( 
والصادرة من قبل وزارة الثقافة العراقية  
• أوف�د إىل دولة الكوي�ت وعمل هناك مع 
مؤسس�ة اإلنت�اج ألبامج�ي املش�تك يف 
العمل الكبر )افتح يا سمسم ( لاستفادة 

م�ن خبته يف فن م�سح الدمى • صدرت 
له س�بع كتيبات لألطفال أبرزها ترجمة 
للحكاي�ات الش�عبية ع�ن اللغ�ة االملانية. 
كتب عن�ه الفنانون واملثقف�ني العراقيني 
بعد رحيله منهم:  * الفنان القدير والكبر 
يوسف العاني: )كان عزي الوهاب ضمن 
املس�رة , يعيش�ها ويعايش�ها , وينق�ل 
صداه�ا إىل مدين�ة كرباء م�ع لفيف من 
ش�باب متحم�س ومخلص له�ذا املسح 
الحدي�ث والجدي�د(  ) هك�ذا ظ�ل ع�زي 
الوه�اب واح�دا م�ن أنق�ى وأنب�ل الذين 
عمل�وا يف املسح العراقي , فهو يف بداياته 
كان يتعل�م ويحل�م بمسح جدي�د (,) إن 
عزي الوهاب عامة من عامات مسحنا 
املضيئة والطيبة التي تخطت كل عوائقها 
لتثب�ت وجودها الفاعل يف س�ياق حركتنا 
املسحية النظيف�ة واملبدعة واألمينة, إن 
ع�زي الوهاب حال�ة مسحية تس�تاهل 
االح�تام واالعت�زاز والبحث ع�ن آثارها 
بكث�ر من الحم�اس املخل�ص (.  *وقال 
عن�ه الكات�ب والصحف�ي ع�كاب س�الم 
الظاهر:)رح�م الله الفن�ان عزي الوهاب 
, ذلك اإلنس�ان الطيب واملخ�رج والكاتب 
ال�ذي كابد وعانى وأعطى ورحل بصمت. 
 ( ١٩٩٢م  الل�ه ي�وم ١٤/١٢/  * توف�اه 
املوض�وع مس�تل من كتابي � موس�وعة 
امل�سح العراقي يف كرب�اء � الجزء األول 
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الدكتور جنم الدليمي

خطة الدرا�سة 
اوال :ي ن�سيياأة �سنييدوق النقد والبنك الدولييين )موؤ�س�سات 

احلكم العاملي (.
ثانيا :ي مفهوم اخل�سخ�سة .

ثالثييا : ي حميياور و�سفيية �سندوق النقييد الييدويل ،الو�سفة 
املرعبة واملاآ�ساوية .

رابعا :ي اهداف اخل�سخ�سة .
خام�سا : ي نتائج اخل�سخ�سة .

�ساد�سا : ي وجهة نظر ي ما العمل ؟
م�سادر الدرا�سة .

مقدميية : يعد مفهوم اخل�سخ�سة مثييار نقا�ش حاد ووا�سع 
بن ممثلي املدر�سة الربجوازية واملدر�سة االأ�سرتاكية من 
االقت�سادييين وال�سيا�سييين وغريهييم يف اي بلييد ، فان�سار 
املدر�سيية الربجوازية يوؤيدون وبحما�ش قوي تنفيذ برامج 
اخل�سخ�سيية ،اأمييا ان�سييار املدر�سيية االأ�سرتاكييية فانهييم 
يرف�سييون اخل�سخ�سة �سكال وم�سمونا ،وكل فريق ينطلق 

من االآيدولوجية التي يوؤمن بها .
ان الواقييع املو�سوعييي احلييي وامللمو�ييش الييذي يعك�ييش 
جتارب تنفيييذ اخل�سخ�سة التي طبقييت يف ع�سرات الدول 
، ومنهييا البلييدان النامية وبلدان اأوروبييا ال�سرقية ورابطة 
الييدول امل�ستقلة ) جمهوريات االحتيياد ال�سوفياتي �سابقا( 
، خري دليل وبرهان كارثي على تنفيذ برامج اخل�سخ�سة .

اأوال : ي ن�ساأة �سندوق النقد والبنك الدويل .
ن�سئييت موؤ�س�سييات احلكييم العاملييي يف عييام 1944 وفييق 
معاهييدة بريتون وودز ، واملقر الرئي�سييي لهذه املوؤ�س�سات 
هييو وا�سنطيين ، وتعترب هييذه املنظمييات الدولييية املتمثلة 
ب�سندوق النقد والبنك الدولين ومنظمة التجارة العاملية 
املتحييدة  الواليييات  ت�ستخدمهييا  ومنفييذة  طيعيية  ،ادوات 
االمريكييية للتدخييل يف ال�سييوؤون الداخلية للييدول امل�ستقلة 
يف بلييدان ا�سيا وافريقيييا وامريكا الالتينييية ودول اوروبا 
ال�سرقييية ورابطيية الييدول امل�ستقلة )جمهوريييات االحتاد 
ال�سوفياتييي �سابقييا ( ،ميين اجل حتقيييق اهييداف �سيا�سية 
االمربيييايل  الغييرب  ل�سالييح  واآيديولوجييية  واقت�سادييية 
وبقيييادة امييريكا املفرطيية يف عدوانيتهييا ووح�سيتهييا �سد 

�سعوب العامل .
ان منظمييات احلكم العاملية ، هييي منظمات دولية خا�سعة 
ب�سييكل مبا�سيير او غييري مبا�سيير لنفييوذ الواليييات املتحييدة 
االمريكييية وخلدمتهييا لغر�ش انقيياذ اقت�سادهييا الراأ�سمايل 
املتاأزم بنيويا ، كما ت�سكل هذه املنظمات الدولية احد اذرع 
مييا ي�سمى بالنظام االقت�سادي العاملييي اجلديد الذي يتميز 

بوح�سيته املفرطة .
تت�سييم هييذه املنظمييات بالتناق�ييش ال�سييارخ بيين اهدافهييا 
املعلنة عنييد تاأ�سي�سها وبن ممار�ساتها الفعلية وانعكا�سها 
على الواقع املو�سوعي لغالبية اقت�ساديات �سعوب العامل 
بالن�ساط الهدام والتخريبي ، وت�ستخدم احلكومة العاملية 
هذه املنظمات الدولية وفقا الهدافها وم�ساحلها ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالآيديولوجية .
ان الهييدف الرئي�ييش لعمل ون�سيياط هذه املنظمييات الدولية 
ي�سييب بالدرجيية االوىل ل�سالييح انقيياذ النظييام الراأ�سمييايل 
من االنهيييار احلتمي ب�سبييب ازماته االقت�سادييية واملالية 

املتكررة .
ثانيا :ي مفهوم اخل�سخ�سة .

ان مفهييوم اخل�سخ�سيية يعنييي باملفهييوم العلمييي املب�سط 
 ،  ) خدمييية  ي  انتاجييية   ( ال�سعييب  موؤ�س�سييات  بيييع  ،هييو 
وبا�سعييار زهيييدة التتعييدى 3% ميين قيمتهييا الفعلييية ، اىل 
قييادة وكييوادر )مييالكات( احلييزب اوال�سلطيية احلاكميية ، 
واىل الربجوازييية االدارييية والبريوقراطييين والطفيلين 
، واىل فئيية ل�سو�سييية / اجرامييية متمثليية بقييوى اقت�ساد 
الظييل ) املافيييا ( ،وهييوؤالء جميعييا لي�ش لهم عالقيية بخلق 
االنتيياج املييادي . )هييذا مييا حييدث على �سبيييل املثييال ، يف 
رو�سيا االحتادية وبقييية رابطة الدول امل�ستقلة ، ويف دول 
اوروبييا ال�سرقية ( ، وما يح�سييل يف غالبية البلدان النامية 
.ان حتالييف املافيا ال�سيا�سييية واملافيا االقت�سادية واملافيا 
االجرامييية �ساحبة راأ�ييش املال الغري م�سييروع ، وحتالف 
املافيييا الربجوازييية االدارييية ي البريوقراطييية املدعوميية 
ميين قبل موؤ�س�سات احلكم العاملي وعييرب الواليات املتحدة 
االمريكييية ، يهييدف باال�سا�ش علييى اال�ستحييواذ والهيمنة 
علييى ثروات ال�سعييوب ، ويكاد يكون ذلييك ا�سبه باملجان ) 
ففييي رو�سيا مثال مت بيع 500 موؤ�س�سيية �سناعية عمالقة بي 
7 مليييار دوالر، بينمييا تقدرقيمتها احلقيقية بييي 900 مليار 
دوالر ( ، ومت تنفيييذ برامييج اخل�سخ�سيية يف رو�سيييا ميين 
قبييل خييرباء غربييين وامريكان بلييغ عددهم نحييو 30 الف 
غالبيتهييم على عالقة وثيقة بوكاليية املخابرات االمريكية ، 
انهم خرباء يف التخريب والدمييار االقت�سادي ي االجتماعي 
وحتى االخالقي ، هدفهم الرئي�ش من اخل�سخ�سة هو خلق 
مييا ي�سمى بالطبقة املتو�سطيية ، وقد ف�سلوا يف حتقيقها . مت 
تطبيييق ما ي�سمى برامج اخل�سخ�سة منييذ ال�سبعينات من 
القرن املا�سي ولغاييية اليوم وحتت م�سميات عديدة ،منها 
على �سبيل املثال )�سيا�سة الباب املفتوح ، و�سيا�سة العالج 
بال�سدمة (، وغريها ميين الت�سميات االخرى .يحمل مفهوم 
اخل�سخ�سيية طابعييا �سيا�سيييا واقت�ساديييا واآيديولوجيييا 
يهييدف اىل بناء العالقييات الراأ�سمالية التابعيية واملتخلفة ، 
وهو مفهوم مناق�ش 100% ملفهوم التاأميم االأ�سرتاكي الذي 
يحول امللكية اخلا�سة لو�سائل االنتاج اىل ملكية عامة ،اي 

ملكية ال�سعب .
ثالثييا : ي حميياور و�سفيية �سندوق النقييد الييدويل ،الو�سفة 

املرعبة واملاآ�ساوية .
ان ميين اأهم حماور و�سفة �سنييدوق النقد والبنك الدولين 
ومنظمة التجارة العاملية يف ظل ما ي�سمى بالنهج الليربايل ي 
النيوليربايل املتطرف ،تكمن يف العمل على لربالية التجارة 
ولربالييية اال�سعار ، وتنفيذ ما ي�سمى بربامج اخل�سخ�سة 
، والعمييل اجليياد علييى ا�سعيياف دور الدوليية يف امليييدان 
االقت�سييادي ي االجتماعي ،والعمل علييى ت�سفية موؤ�س�سات 
القطاع العام االنتاجية واخلدمية ، والغاء جمانية التعليم 

والعييالج وال�سكن ب�سييكل تدريجييي ،والتخلي عيين �سمان 
حييق العمييل للمواطنن ب�سكل عام ولل�سبيياب ب�سكل خا�ش 
، والتدخييل املبا�سيير وغييري املبا�سر عرب " عمييالء النفوذ " 
و " الطابييور اخلام�ييش " املواليين واملنفذييين لتوجيهييات 
امييريكا املتواجدييين يف ال�سلطييات التنفيذييية والت�سريعية 
، ميين اجييل تنفيذ توجيهييات وار�سييادات موؤ�س�سات احلكم 
العاملي ، والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية وخا�سة يف امليدان 

االقت�سادي ي االجتماعي . 
ان جوهرهييذه املحيياور الال�سرعييية واملرعبيية واملخالفيية 
الرادة الغالبية العظمى من �سعوب العامل ، هو العمل على 
تن�سيييط وتفعيييل دور ومكانيية القطاع اخلا�ييش الراأ�سمايل 
،املافيييوي ، الل�سو�سييي ،املحلييي والالأجنبييي ،ويف جميع 
القطاعات االقت�سادية االنتاجية واخلدمية ، ويتم الرتكيز 
علييى قطاع االأ�ستخراج )نفييط ، غاز ... ( والقطاع اخلدمي 

ب�سبب �سرعة تعظيم االأرباح اخليالية .
ان تطبيييق حميياور هييذه الو�سفة ،يتييم ل�سالييح االقت�ساد 
الراأ�سمييايل العاملي ب�سكل عام ول�سالح االقت�ساد الراأ�سمال 
االمريكييي ب�سييكل خا�ييش ،ولي�ييش ل�سالح تطوييير وتعزيز 
االقت�سيياد الوطنييي ، وميين ميتثييل لتطبيق هييذه الو�سفة 
مبحاورهييا الكارثييية يرتكييب خيانيية عظمييى بحييق وطنه 

و�سعبه .
رابعا :ي اهداف اخل�سخ�سة .

ان اي برامييج اأو و�سفات البد وان يكون لها اهداف عديدة 
، وللخ�سخ�سة اهداف يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�سادية 
ي االجتماعية ،وهذه االهييداف مرتابطة ومت�سابكة بع�سها 

مع البع�ش االخر وال ميكن الف�سل بينها .
يف امليييدان ال�سيا�سييي يكمن الهدف ال�سيا�سييي للخ�سخ�سة 
ال�سيا�سييي  النظييام  تفكيييك   / تقوي�ييش  علييى  العمييل  ، يف 
واالقت�سييادي ي االجتماعييي للييدول اال�سرتاكييية واالأنظمة 
الوطنييية والتقدمييية الراف�سيية للنهج االمريكييي املرعب ، 
والعمييل علييى خلق فو�سييى �سيا�سية ، وتاأ�سي�ييش ع�سرات 
بييل مئييات ميين" الدكاكيين " ال�سيا�سية املفل�سيية جماهرييا 
الي�سارييية  االحييزاب  اخييرتاق  علييى  العمييل  وكذلييك   ،
وال�سيوعييية واالحييزاب الدينييية والقومييية ، وخ�سو�سا 
اخرتاق قياداتهييا وكوادرها )مالكاتها ( احلزبية ال�سابة ، 
والعمييل اجليياد على ايجاد ا�سدقاء ي حلفيياء حميمن لها يف 
ال�سلطييات احلاكميية ، تنفيذية كانييت ام ت�سريعية ، لتنفيذ 
توجيهات منظمييات احلكم العاملية ، وكذلييك تنفيذ رغبات 
واهداف اأمريكا ، والعمل على تاأ�سي�ش ما ي�سمى مبنظمات 

املجتمييع املييدين حتت الفتييات وم�سميات عديييدة ، لت�سبح 
اكرثها اوكارا مولييدة لعمالء النفوذ والطابور اخلام�ش يف 
البلييد ، ويتم متويييل هذه املنظمات كلهييا اأو اغلبها من قبل 
موؤ�س�سييات امريكييية " م�ستقلة " تهدف اىل ن�سر ما ي�سمى بي 
" الدميوقراطية النموذج االمريكي " ! فهل من املعقول ان 
ي�سييل عدد منظمات املجتمع املييدين يف العراق اىل ما يقارب 
6000 منظمة ؟ ويف رو�سيا االحتادية اىل اكرث من 10000 

منظمة جمتمع مدين ؟ ملن ومل�سلحة من يتم ذلك ؟
الهييدف  يكميين  االجتماعييي  ي  االقت�سييادي  امليييدان  يف 
االقت�سادي من تنفيييذ برنامج اخل�سخ�سة هو العمل على 
ابعيياد دور الدوليية يف امليييدان االقت�سييادي واالجتماعي ، 
وكذلييك العمييل علييى ا�سعيياف دور ومكانة القطيياع العام 
وعييرب ا�ساليب عديييدة منها ) غياب اجلييدوى االقت�سادية 
( للقطيياع العام وت�سريع قانييون ) افال�ش املوؤ�س�سات ( من 
اجييل �سراء هذه املوؤ�س�سات باثمييان بخ�سة او �سبه جمانية 
ميين قبل املتنفذين يف ال�سلطة وحلفائهييم ، والعمل امل�ستمر 
لتحويل القطيياع العام اىل بقرة حلوب ل�سالح الربجوازية 
االدارية والبريوقراطية ، ول�سالح االأوليغار�سية واملافيا 
وقوى اقت�ساد الظل ، ويرافق ذلك تف�سي الر�سوة والف�ساد 
املايل واالداري ب�سكل مرعييب ،الذي ا�سبح ي�سكل �سرطانا 
قاتييال يف ج�سم ال�سلطة واملجتمع .ان الربجوازية االدارية 
والبريوقراطييية وقييوى اقت�سيياد الظييل واالأوليغار�سييية 
ي�سكلون النييواة االقت�سادييية ي االجتماعية لقييوى الثورة 
امل�سييادة ، وهييم بنف�ييش الوقييت الوقييت ي�سكلييون النييواة 
البلييد  يف  واملتوح�سيية  املتخلفيية  للراأ�سمالييية  الرئي�سييية 
الييذي طبق هذه الو�سفيية " ال�سحرييية " ، وب�سبب تطبيق 
هييذه الو�سفيية الكارثييية مت حتويل البلد الغنييي يف ثرواته 
املادييية والب�سرية اىل بلد فقييري يعاين من البطالة واملجاعة 
وتف�سييي االمرا�ييش والتخلييف وظهييور وتنامييي ) اقت�ساد 
الظييل ( املافوي املت�سابييك امل�سالح مع ال�سلطييات املحلية 

واالقليمية والدولية .
خام�سا :ي نتائج اخل�سخ�سة .

توؤكييد جتييارب الييدول التي طبقييت و�سفة �سنييدوق النقد 
والبنييك الدولين ،مبا اليقبل ال�سك يف بلدان ا�سيا وافريقيا 
وامييريكا الالتينييية ويف دول اوروبييا ال�سرقييية ورابطيية 
الييدول امل�ستقليية ) جمهوريييات االحتيياد ال�سوفياتي (، اىل 
نتائييج م�سرتكيية رئي�سييية وا�سا�سييية وهييي :ي 1- حتويل 
البلييدان من منتجيية اىل بلييدان م�ستهلكة وخا�سيية البلدان 
الغنييية مبواردهييا الطبيعية )نفط ، غيياز ... ( .2- هبوط 
م�ستمر لالأنتاج املييادي يف قطاعات ) الزراعة و ال�سناعة ( 
،وتقلي�ش االأ�ستثمارات لهذه القطاعات الهامة ،انها عملية 

تخريب منظمة وممنهجة .
 3- تدهييور م�ستميير الأهييم املوؤ�سرات االقت�سادييية ، ومنها 
انخفا�ييش الدخييل القومييي وانخفا�ييش م�ستميير النتاجييية 
العمييل وانخفا�ييش م�ستميير ملعدل النمييو ال�سنييوي للناجت 
املحلييي االجمايل.4-انحطاط امل�ستييوى املعا�سي للغالبية 
الدخييول  ا�سحيياب  وخا�سيية  املواطنيين  ميين  العظمييى 
املحييدودة ، والعي�ييش الدائم يف حالة العييوز والفقر املدقع 
والدائييم ،فالغني يزداد غنا والفقري يييزداد فقرا ، وتتعمق 
الفجييوة االقت�سادية - االجتماعية يف املجتمع ل�سالح %1 
الذييين ميثلون احليتان والدينا�سييورات املالية الفا�سدة ، 
والعمييل التدريجي على الغاء التعليييم والعالج وال�سكن ، 
وغييياب �سمان حق العمل للموطنن ب�سييكل عام ولل�سباب 

ب�سييكل خا�ييش ، فميين ميلك املييال ي�ستطيع احل�سييول على 
التعليييم والعالج وال�سكيين ... ومن الميلك ذلك فليذهب اىل 
اجلحيييم !!، و يرافييق ذلك عييادة انت�سار ظواهيير االنتحار 
والقتييل وال�سرقيية وتهريب االطفييال والن�سيياء " املتاجرة 
بال�سلع احلية " وبيعهم با�سعار بخ�سة . 5- تنامي ظاهرة 
الت�سخييم النقييدي ب�سبييب االختييالف بيين التيييار النقدي 
والتيييار ال�سلعي ل�سالح التيييار االول مما يوؤدي اىل تدهور 
القييوة ال�سرائية للعملة الوطنييية وتدهور م�ستمر مل�ستوى 
معي�سيية ا�سحيياب الدخييول الثابتيية .6- تنامييي معييدالت 
البطالة وخا�سة و�سط ال�سباب ، وتنامي معدالت اجلرمية 
املنظميية ،وظهييور املافيات التييي تتاجر بالب�سيير ، وتف�سي 
املخييدرات وخا�سيية لييدى ال�سبيياب ،وانت�سييار االمرا�ييش 
املختلفة ومنها االيدز "نق�ش املناعة " وال�سرطان وغريها 
ميين االمرا�ييش اخلطييرية يف املجتمييع .7- تف�سييي الف�ساد 
والر�سييوة يف ال�سلطيية واملجتمييع ب�سييكل وا�سييع ، وهروب 
روؤو�ييش االمييوال الوطنييية للخييارج ،ويرافق ذلييك تنامي 
معييدالت املديونييية الداخلييية واخلارجييية ، وبالنتيجيية 
ت�سديييد التبعية ال�سيا�سييية واالقت�سادييية واملالية للغرب 

االأمربيايل وملوؤ�س�سات احلكم العاملي . 
�ساد�سا : ي وجهة نظر ي ما العمل ؟

ان برنامييج اخل�سخ�سيية مييا هييو اال برناجمييا اآيديولوجيا 
وطبقيييا منحازا ومعييربا عن م�سالح الطبقيية الربجوازية 
، فاملوقييف املبدئي والوطني للقييوى الي�سارية وال�سيوعية 
ينبغييي ان ينطلق من املوقييف الطبقي والوطنييي الراف�ش 
مل�سييروع برامييج اخل�سخ�سيية ، وان اي قييوى �سيا�سييية 
تتخلييى عن هييذه الثوابت الوطنية واملبدئييية �سوف ت�سع 
نف�سهييا يف �سييف او خانة اعييداء الطبقة العامليية وحلفائها 
، اأي انهييا �ستقييف مييع م�سالح الطبقيية الربجوازية ، وهذا 
ي�سييكل قمة اخليانيية الوطنية والطبقية فكريييا واقت�ساديا 

و�سيا�سيا .
ان موقف احييزاب اال�سالم ال�سيا�سييي ) ال�سيعية وال�سنية 
( هييي مييع تنفيذ برنامييج اخل�سخ�سيية وجلميييع قطاعات 
االقت�سيياد الوطنييي ، مبا فيهييا خ�سخ�سة قطيياع الكهرباء 
، وهييي تنطلييق ميين تبنيهييا القت�سيياد ال�سييوق الراأ�سمييايل 
وهيمنيية القطاع اخلا�ش الراأ�سمايل على االقت�ساد الوطني 
، وان موقييف االحييزاب القومييية )العربييية والكردييية ( 
ليين يختلييف عيين موقييف احييزاب اال�سييالم ال�سيا�سييي فيما 
يتعلييق باخل�سخ�سيية .ان موقف قيادة احلييزب ال�سيوعي 
العراقي اي�سييا ال يختلف كثريا عن موقف احزاب اال�سالم 

ال�سيا�سييي واالحزاب القومية حييول اخل�سخ�سة وامللكية 
اخلا�سيية لو�سائييل االنتاج ، بدليل قييول ال�سيد حميد جميد 
وعييرب التلفزيييون " نحن لرباليييون " ، وان قيييادة احلزب 
تقر بوجييود اأقت�ساد ال�سييوق القائم علييى امللكية اخلا�سة 

لو�سائل االنتاج .
النزيييه  ال�سيوعييي  واملنا�سييل  العمييايل  القائييد  ي�سييري 
واملخل�ييش واالمن لالفكار املارك�سييية - اللينينية الرفيق 
اراخاجييادور يف كتابه ماهو االتي )) ك�سف مكتب االأر�سال 
بع�ييش جوانب زيارة حميد جميييد مو�سى �سكرتري احلزب 
ال�سيوعييي العراقييي اىل اأمييريكا . يف البداييية مل يتجييراأ " 
�سكرتييري احلييزب ال�سيوعي العراقي " علييى اعالن طبيعة 
زيارتييه ... وحتييدث التقرير عن الندوات التييي عقدها ابو 
داوود وعيين االأنتقييادات املريييرة للييي " اأ�سقيياء االمريكان 
" وكفييى املوؤمنيين �سر القتال . وعندمييا جاءت معلومات 
هيئيية االأر�سال لتو�سيح طبيعيية جدول زيارة وفد احلزب 
ا�سطيير مكتب اعالم اخلييارج اىل ا�سدار ورقيية اأخرى بعد 
تلك الن�سييرة ال�سييادرة يف 7/31/ 1998. فجاء االي�ساح 
يف 1998/8/5 ليك�سييف جييزءا من حقيقيية الزيارة ... ويف 
االي�سيياح الالحق اأعرتف ابييو داوود باأنييه التقى موظفن 
اأمريكييين ... وان اللقيياءات كر�ست لن�سيحيية االأمريكين 
وتوجيييه النقد لهييم !!. ال نظن ان ال�سيوعييين والوطنين 
االأمريكييية وال  امل�ساعييدات  العراقييين يجهلييون طبيعيية 
طبيعيية امل�سوؤلن عيين اق�سييام وزارة اخلارجية االأمريكية 
وال نعتقييد ان " قيادة"ابي داوود غييري مطلعة على برامج 
املخابييرات املركزييية االأمريكييية ب�سييدد تنظيييم الزيارات 

والدعوات املخ�س�سة لدعم املعار�سة العراقية . 
اننييا ندييين الزيييارة وطريقيية التفكييري التييي اأدت اليهييا .. 
وندييين التعويييل على اأمييريكا وال نييرى يف �سيا�سيية " عدو 
عييوي �سديقي " ما ين�سجم مع طبيعة وتاريخ ال�سيوعين 
العراقييين الذي ميتد عميقييا يف التاريخ الوطني ل�سعبنا .. 
وميين منطلق احلر�ش عليه نطلب ن�سر حما�سر لقاءاته مع 

االأمريكان خدمة للحقيقة ((. 
�سفحة 93-95 .ان زيارة ابو داوود للخارجية االأمريكية 
واملعييروف ان الغالبييية ميين العامليين فيهييا هييم وثيقييي 
ال�سليية مييع وكاليية املخابييرات املركزية ،نقول ميين هنا ان 
الزيييارة خاطئيية وغري مربرة ،ومثرية لت�سيياأوالت عديدة 
وم�سروعةمن قبل اع�ساء وا�سدقاء احلزب ومنها : ماهي 
ا�سبيياب ودوافع الزيييارة ؟ وما هو الهييدف الرئي�ش منها ؟ 
وماهييي نتائجها ؟ وملاذا مل يعرف اع�ساء احلزب عنها اي 
�سيييء ؟ وغريها من اال�سئليية امل�سروعة التي حتتاج اليوم 
اىل تو�سيييح ر�سمييي للتنظيييم احلزبييي ، وعييدم التو�سيح 

يعني هناك �سيء ما ؟ ؟.
 ي�سييري اأراخاجييادور )) ... ان القائدييين الوطنييين فهييد 
و�سالم عادل اللذييين حفظا و�سانا ال�سرف الوطني حلزبنا 
حتييت اق�سى الظروف واملحيين التي حلييت بال�سعب وبهما 
�سخ�سيييا (( . ومن االخطاء اجل�سيمة التي ارتكبتها قيادة 
احلييزب ال�سيوعييي العراقييي ، هييي م�ساركتهييا مبييا ي�سمى 
جمل�ييش احلكييم الربميييري ، وبغ�ييش النظيير عيين طبيعيية 
امل�ساركيية �سواء كانييت على ا�سا�ش طائفييي اأو غريه ، فهي 
خطوة مدانيية اأ�سال وغري مربرة ونقطيية �سوداء يف تاريخ 
قيييادة احلييزب ال�سيوعييي العراقييي ، واخلطيياء االآخر ان 
ن�سمييع من ابو داوود على ان امريييكا " تقر وتعرتف بحق 
تقرييير امل�سري لل�سعوب " !! هنا ميياذا نقول عن قمع ثورة 

م�سييدق عييام 1953 ؟ وعيين االنقييالب الفا�سييي يف العراق 
1963 ويف اندوني�سيييا عييام 1965 ويف �سيلييي عييام 1973 
؟وغريهييا من االنقالبات الفا�سية االخرى ، وماذا نقول عن 
مييا ي�سمى بالربيع العربي ونتائجه املاآ�ساوية ؟ وما يحدث 
االن يف فنزويييال ويف العييراق و�سوريا ، هييل هو حق تقرير 

امل�سري ؟؟.
نعتقد ان علييى ال�سعب العراقييي ادراك حقيقة مو�سوعية 
، وهييي ان قادة وكوادر اأحييزاب اال�سالم ال�سيا�سي )�سنية 
او�سيعييية ( وقادة وكييوادر االحزاب القومييية )عربية او 
كردييية ( وقيييادة احلييزب ال�سيوعي ،لن تعار�ييش برنامج 
اخل�سخ�سيية من حيييث املبييداء ،ومنهييا خ�سخ�سة قطاع 
الكهربيياء ،الأن هناك توافييق وت�سابك وترابييط يف امل�سالح 
ال�سيا�سييية واالقت�سادييية ي االجتماعييية بيين قييادة هييذه 
االحييزاب ال�سيا�سية وبدرجييات متفاوتة مع نهج الواليات 
املتحييدة املحتلة للعييراق اليوم . ان الهييدف الرئي�ش لنهج 
امييريكا جتاه العييراق هو ا�سعيياف ثم تخريييب االقت�ساد 
الوطنييي ، عييرب و�سفييات متعييددة ومنهييا تنفيييذ برنامييج 
اخل�سخ�سة ، ناهيك عن ا�ساعة الفو�سى وعدم اال�ستقرار 
ال�سيا�سييي واالقت�سييادي- االجتماعييي ، فاأمييريكا تتحمل 
كامل امل�سوؤولية عما حدث منذ احتاللها العراق عام 2003 

ولغاية اليوم .
برنامييج  الف�سييال  واحلقيقييية  الوحيييدة  املراهنيية  ان 
اخل�سخ�سيية ب�سكل عام وخ�سخ�سة قطاع الكهرباء ب�سكل 
خا�ش تعتمد على جماهري ال�سعب العراقي وقواه الوطنية 
والتقمييية والي�سارية . ويجييب ان يلعب ا�سدقاء واع�ساء 
وكييوادر هييذه االحييزاب بالتعيياون والتن�سيق مييع احتاد 
نقابات العمال واجلمعيييات الفالحية واملنظمات ال�سبابية 
واملهنية بهييدف اف�سال م�سروع خ�سخ�سيية الكهرباء ، اأي 
مبعنييى اأخر العمييل اجلاد على قيام جبهيية وطنية �سعبية 
وا�سعيية تظييم كل القييوى ال�سيا�سييية املعار�سيية مل�سييروع 
اخل�سخ�سيية يف العراق . هييذا هو احلل اجلييذري الف�سال 

و�سفة �سندوق النقد والبنك الدولين . 
ال خل�سخ�سة قطاع الكهرباء

يعييد قطيياع الكهرباء ميين القطاعات اال�سرتاتيجييية الهامة 
لل�سعييب العراقييي ، ولن تختلييف اأهميته عن قطيياع النفط 
والغيياز ، وتكميين م�سكلة الكهرباء منييذ االحتالل االأمريكي 
للعييراق عام 2003 ولغاية اليوم ،يف ان هناك قوى اقليمية 
ودولييية تقييف عائقا ومعرقييال للحكومة العراقييية يف ان ال 
ت�سييع حلوال جذرية لهذا القطاع احليوي ، الأن هذه القوى 
لهييا م�سلحيية يف بقاء هييذه امل�سكلة من دون حلييول جذرية 

تخدم ال�سعب العراقي .
ان املعاجليية اجلذرييية لهييذا القطيياع اال�سرتاتيجييي الهام 
يتطلب قرارا جريئا ميين احلكومة العراقية وعدم االذعان 
ل�سغوط العوامييل االقليمية والدولييية ،وان تدرك ان هذا 
القطيياع يجييب ان يكون ملييكا لل�سعب - طبعييا - اذا كانت 
احلكوميية ت�سعر مب�سوؤوليتهييا اجتاه ال�سعييب واالقت�ساد 

العراقي .
ان احللييول اجلذرييية لهييذا القطيياع اال�سرتاتيجييي يعنييي 
اوال رف�ييش خ�سخ�ستييه وثانيييا تاأميييم القطيياع و�سيطرة 
الدوليية علييى انتاجييه بالكامييل ، وثالثييا تخفي�ييش ا�سعاره 
وجعلهييا رمزييية مبا يتنا�سييب ودخول ال�سريحيية العظمى 
من العوائل العراقية ولكون العراق يعد من اغنى البلدان 
امل�سييدرة للنفط والغاز ، يتوجييب ت�سعري الكيلوواط على 
غييرار البلدان امل�سدرة للنفط با�سعار بخ�سة ،فعلى �سبيل 
املثييال ان �سعر كيلييوواط الكهربيياء يف الكويت اأرخ�ش 20 
مييرة ... ميين كلفة االإنتيياج ،ولكييون قطاع الكهربيياء ي�سكل 
البداية احلقيقية لعملية التطور االقت�سادي - االجتماعي 
يف العييراق ، وهييذا يعنييي اي�سييا البييدء بت�سغيييل املعامل 
وامل�سانييع واملييزارع وقطيياع اخلدمييات )�سحييية ،تعليم 
،فندقيية ...( وتوفري الراحيية للمواطنن يف ظييرف مناخي 

قا�سي �سيفا على ال�سعب العراقي .
ال ميكن اعادة اعمييار البالد والنهو�ش باالقت�ساد الوطني 
بييكل فروعييه االأنتاجييية واخلدمييية اال ميين خييالل توفييري 
و�سمان الكهرباء ب�سكل م�ستمر ومنتظم ، وتوفري الكهرباء 
يعنييي ت�سغيييل االقت�سيياد الوطنييي وهييذا يعنييي معاجلة 
البطاليية وخا�سيية و�سييط ال�سبيياب وكذلييك يعنييي توفييري 
الغذاء والدواء وغريها ميين ال�سلع ال�سرورية للمواطنن 
، وبالنتيجة �سوف يتم تقلي�ش عملية اال�سترياد من ال�سلع 
واخلدمييات ميين اخلارج وب�سييكل تدريجي وهييذا ي�سب يف 

�سالح تطوييير االقت�ساد العراقي ، وهذا ما ترف�سه القوى 
االقليمية والدولية ومنظمات احلكم العاملية .

االنفاق هائل والنتائج �سعيفة
لقييد انفقييت احلكوميية العراقييية مبالييغ فلكية علييى قطاع 
الكهرباء ، وميكن القييول ان النتائج ال تعني �سيا باملقارنة 
مييع االنفاق املايل الكبري . ي�سري النائب فرات ال�سرع ع�سو 
جلنيية الطاقة الربملانييية وخالل اعييوام )2004 -2012 ( 
مت انفيياق 37 مليار دوالر علييى قطاع الكهرباء ، اما النائب 
ح�سيين اال�سدي ي�سري خالل الفييرتة )2003 -2011 ( مت 
انفيياق اكييرث ميين 60 مليييار دوالر ،بينما النائييب �سريوان 
الوائلي في�سري اىل انفاق 40 مليار دوالر لنف�ش الفرتة ، اما 
رافييع العي�ساوي وزير املالييية ال�سابق فيوؤكد انه مت انفاق 
اكرث من 100 مليار دوالر خالل الفرتة )2003 - 2012 ( 
بالوثائق الر�سمية ، هنا يطرح �سوؤال م�سروع وهو : كم بلغ 
االنفاق املايل على قطيياع الكهرباء للفرتة )2004 - 2017 

(؟؟؟.
خ�سائر مالية هائلة وغري مربرة

ميكن القول ،باأن متو�سط االنفاق املايل على قطاع الكهرباء 
بلييغ نحييو 50 مليييار دوالر ،  للفييرتة )2003 -2012 ( 
والنتيجيية فييوق ال�سفيير بقليييل ، وكان ميكيين للحكوميية 
العراقية ان تبني اكرث من 20 حمطة كهروذرية يف العراق 
علييى غييرار ما بنتييه ايران لي�سبييح العراق البلييد االأول يف 
ال�سرق االو�سط م�سدرا للكهرباء ... ولكن تبا للف�ساد املايل 

.!!!
ي�سري ع�سام اجللبي وزييير النفط ال�سابق وخالل الفرتة ) 
2003 - 2013 ( ا�ستييوردت احلكوميية العراقية م�ستقات 
نفطييية بقيمة 50 مليار دوالر ، وهناك تقديرا اآخر يوؤكد ان 
كلفيية ا�سترياد امل�ستقييات �سنويا بلغ 20 مليييار دوالر )20 
×14 �سنيية ( ي�ساوي 280 مليييار دوالر ، وين�سر بع�ش 
اخلرباء ان حرق الغاز امل�ساحب الأنتاج النفط يقدر مابن 
25 - 30 مليييار دوالر خييالل الفييرتة ) 2003 - 2014 ( 
، وكمييا يوؤكد الوكيييل االأول لوزارة الكهربيياء ال�سابق رعد 
احلار�ييش ، مت انفيياق 23 مليييار دوالر على ثالثيية م�ساريع 
فا�سليية وفا�سدة وخا�سييرة . هذه اخل�سائيير املادية الهائلة 
فقط لقطاع الكهرباء ، اأما بقية القطاعات االخرى االأنتاجية 
واخلدمية فكم كانت خ�ساراتها املادية يا ترى ؟ اأما هروب 
راأ�ش املال الوطني من العراق اىل الدول االقليمية والبلدان 
الراأ�سمالية وخا�سة بريطانيا - اأمريكا ... فقد بلغ اأكرث من 

400 مليار دوالر .
بع�ش احللول واملقرتحات

يف  االأجتماعييية   - واالأقت�سادييية  ال�سيا�سييية  اللوحيية  ان 
العييراق منييذ الغزو و االحتالل االأمريكييي للعراق منذ عام 
2003 وحلييد اليوم غاية يف التعقيييد والت�سابك ب�سبب نهج 
املحا�س�سيية الطائفييي / القومييي - ال�سيا�سييي ،ا�سافة اىل 
ذلييك فاأن العامل الييدويل واالأقليمي اأ�سبح املحرك واملوجه 
واملنظييم للعامييل الداخلي ، اأي موجييه لل�سلطة الت�سريعية 
والتنفيذييية ، وان قييادة املثلث الطائفييي / القومي موزعة 
ارتباطاتهييم ووالئاتهييم علييى دول اقليمييية وكاأمنا ح�سب 
العائدية الطائفييية / القومية ، فالطرف ال�سيعي مع ايران 
بالدرجة االوىل ، والطرف ال�سني مع ال�سعودية وبقية دول 
اخلليج وتركيييا ،والطرف الكردي موزع بن ايران وتركيا 
وال�سعودييية ، واجلميييع لديهييم عالقات جميميية ووطيدة 

وقوية مع الواليات االأمريكية وحلفائها .
نعتقييد ، ان بع�ييش احللول واملقرتحات التييي �سيتم ذكرها 
ت�سييكل حماولة اولية ملعاجلة اللوحة ال�سيا�سية يف العراق 
وهييي :- 1( العمييل علييى نبييذ ورف�ييش نهييج املحا�س�سة 
ال�سيا�سي / الطائفي والقومي من قبل قادة املثلث الطائفي 
قوال وفعال وب�سكل علني . 2 ( عدم االأخذ بو�سفة �سندوق 
النقييد والبنييك الدولين ،النهييا و�سفة كارثييية ال تتالأم مع 
واقييع العييراق ، وباملقابل العمييل على تعزيييز دور الدولة 
االأقت�سييادي - االأجتماعييي من خييالل تعزيييز دور ومكانة 
القطيياع العييام . 3 ( العمل اجلاد علييى رف�ش اخل�سخ�سة 
�سييكال وم�سمنييا ، وباملقابل �سرورة القيييام بتاأميم املوارد 
الطبيعييية وغريها ،وجعلها يف يييد الدولة ،اأي ملك لل�سعب 
العراقييي )نفط ، غيياز ، كهرباء ، التجييارة اخلارجية ... ( 
والعمييل على اعييادة النظر باملوؤ�س�سات التييي خ�سخ�ستها 
�سابقا وارجاعها لل�سعب العراقي . 4 ( العمل على حتقيق 
جمانييية التعليييم وجلميييع املراحييل الدرا�سييية وجمانييية 
العالج وال�سكن و�سمان حق العمل للمواطن وفق الد�ستور 
. 5 ( العمل على ت�سجيع املناف�سة احلرة بن قطاع الدولة 
وبقييية القطاعييات االأقت�سادييية االأخرى من حيييث االأنتاج 
ونوعيتة واالأ�سعارويتم ذلييك وفق �سوابط قانونية عادلة 
. 6 ( و�سييع �سيا�سيية �سعرية عادلة ميين قبل احلكومة على 
ال�سلييع الغذائييية والييدواء وال�سلييع املعمييرة وغريها من 
ال�سلع مبا يتنا�سب والدخييول النقدية للمواطنن وخا�سة 
اأ�سحيياب الدخييول املحييددة . 7 ( علييى جماهييري ال�سعييب 
العراقي ميين عمال وفالحيين و�سباب ومثقفيين ون�ساء ... 
ميين اأن يعلنوا موقفهم الراف�ش خل�سخ�سة قطاع الكهرباء 
الأنه �سيكون البداية خل�سخ�سة قطاع ال�سناعة والزراعة 
واخلدمات والبنوك والتجارة اخلارجية واملوانئ والنقل 
واملوا�سالت و�سكك احلديد واملطارات وغريها وحتى املاء 
وال�سوارع ل�سالح فئيية ل�سو�سية / اجرامية �سرقت قوت 
ال�سعب وتريد اليوم �سييراء موؤ�س�سات ال�سعب بثمن بخ�ش 
ال يتعييدى 3% ميين قيمتهييا الفعلييية / احلالية اليييوم ، ويف 
حاليية عدم �سماع احلكوميية لراأي ال�سعب وقييواه الوطنية 
، فال�سعييب لديييه خييياران ال ثالييث لهمييا : اخليييار االول : 
اعييالن االأ�سراب العييام ال�سلمي واملفتوح ميين قبل العمال 
والفالحن وال�سباب والن�ساء واملوظفن واملتقاعدين و... 
، اخليييار الثيياين : مقاطعيية االنتخابات الربملانييية القادمة 
يف اآيييار عييام 2018 ، وعييدم الت�سويييت الحييزاب اال�سالم 
ال�سيا�سييي )�سيعية / �سنية ( واالحييزاب القومية ) عربية 
/ كردية ( ، فال�سعييب العراقي وقواه الوطنية والي�سارية 

هم ا�سحيياب القرار االأخييري ولي�ش حيتييان ودينا�سورات 
الف�ساد املايل .

م�سادر الدرا�سة .
1- اآرا خاجييادور ، نب�ش ال�سنن ) حول ال�سراعات داخل 
احلركيية الي�سارييية والوطنييية العراقييية ( دار الفارابييي 

،بريوت 2014 .
2- د. رحيم عجينة ، االأختيار املتجدد ) ذكريات �سخ�سية 
و�سفحات من م�سرية احلزب ال�سيوعي العراقي ( مطبعة 

اأوف�سيت اليقظة ، بغداد ،ال�سنة 2007 .
3- ريت�سارد بيت واأخرون ، الثالوث غري املقد�ش ، ترجمة 
�سوكييت يو�سف ، الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ، دم�سق ، 

ال�سنة 2007 .
4- د. جنييم الدليمي )مالحظات اولييية حول تنفيذ برنامج 
اخل�سخ�سيية منييوذج رو�سيييا االحتادييية ( كلييية العلييوم 
ال�سيا�سييية - جامعيية بغييداد ، العييدد 34 ،كانييون الثيياين 

-حزيران ، ال�سنة 2007 .
5- د . جنييم الدليمييي ) االآثييار االقت�سادييية - االجتماعية 
للنهييج االقت�سييادي اللييربايل ، رو�سيييا امنوذجييا ( جمليية 
العلييوم ال�سيا�سييية / كلييية العلييوم ال�سيا�سييية - جامعيية 

بغداد ، كانون الثاين - كانون االول ، ال�سنة 2009 .
6- جريدة البينة اجلديدة يف 2014/6/17 .

8- قنيياة البغدادية لقيياءات مع اع�ساء الربملييان العراقي 
)برنامج انور احلمداين ( يف 2013/5/12 و 2014/4/22 .
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الف�شل �شلق

اأواخ��ر  والنيوليربالي��ة يف  ال�شيا�ش��ي  الدي��ن  تزام��ن �شع��ود 
ال�شبعين��ات من الق��رن الع�شري��ن. يختلف ريغ��ان وتات�شر عن 
اخلميني، واحل�شن الرتابي، وجهيمان العتيبي، وانقالب تركيا 
يف 1980، لك��ن النتيجة واح��دة؛ وهي ت�شاوؤل حج��م الإن�شان 
يف نظ��ام عاملي حمكوم ب��اهلل ومن �شادر ال�شم��اء، وبالراأ�شمالية 
وم��ن �شادر ثروات النا�س ونتائ��ج علمهم. يف احلالتني يت�شخم 
راأ���س امل��ال امل��ايل، ويت�ش��اءل حجم الإن�ش��ان بتال�ش��ي قيمة ما 
ي�شن��ع وينتج لي�شري اأكرث فق��رًا. يف احلالتني ي�شت�شلم الإن�شان 
لق��در ل ي�شنعه، لقدر اعت��رب هو ال�شبب لوج��وده. مع ت�شاوؤل 
حجم الإن�شان، ل بّد من ال�شت�شالم اأمام قوى تنهبه ودين يربر 
للناهب��ني ما يفعلونه. يزداد عدد الفقراء، وتت�شاءل ح�شتهم يف 
ال��رثوة العاملية. يف جمتمع يقي�س النا���س ل بقيمهم الإن�شانية، 
ب��ل بح�ش��ب م��ا ميلك��ون، يت�ش��اءل حج��م الإن�ش��ان والعتبار 
املعطى له. قيمته بقدر ما ميلك. اإذن هو مو�شوع خلدمة اأرباب 
النظ��ام بفرعي��ه: الف��رع ال��ذي ينهب والف��رع الذي ي��ربر له ما 
ينه��ب. الراأ�شمالية تعرف كيف تنهب والدي��ن ال�شيا�شي يعرف 
كيف ي��ربر. الإن�شان لديهما يخ�شع. يتوج��ب عليه اأن يخ�شع، 
واأن يقتن��ع بخ�شوع��ه. األي���س الدولر عملية قدري��ة، عملة هي 
مبثاب��ة الق��در الذي يخلق ويختل��ق؟ األي�س ال��دولر قوة ت�شرّي 

العامل؟ بامل�شاركة مع �شطوة ال�شماء وتكليفاتها ال�شرعية؟
�ش��ار النا�س اأك��رث تديناً، بالعقي��دة ل بالإمي��ان. كرث احلجاب 
وك��رثت الفت��اوى ال�شرعية، و�شار الهم عن��د اأ�شحابها مر�شاة 
ال�شماء ل العمل من اأجل نيل احلقوق على الأر�س. لل�شماء رب 
يحميها وعلى الأر�س �ش��ادة يديرونها. امل�شايخ وخرباء الدين 

يتعاونون مع خرباء التكنولوجيا حلماية وتاأبيد نظام العامل.
مل يك��ن �شدفة تزامن احلركتني الدينية واملالية يف العامل. ومن 
غ��ري الإجحاف اعتبار احلركة الدينية �شرورة للحركة املالية. 
ال��رثوة وتراكمها بحاجة اىل تربير. ول اأف�شل من الدين لتربير 
م��ا لالأثرياء. جميعهم ترك اأمر الفقراء للخرباء يف الأمم املتحدة 
وال��دول واملنظمات احلكومية، وقد عق��دت اجتماعات على هذا 
اجلان��ب اأو ذاك، وم��ا اأدى الأمر اإل اىل تاأكي��د تاأبيد احلركتني، 
ف��ازداد عدد فقراء الأر���س، وانخف�س ع��دد اأغنيائها مع زيادة 
ع��دد احلاملني ل��رثوات كبرية )بالبالي��ني(، خا�شة من��ذ اأزمة 
2008.تنت��ج احلرك��ة الديني��ة املالي��ة �شلطة؛ فهن��اك من يريد 
احلف��اظ على ما لديه. وتنتج حركة الفقراء مزيدًا من البعرثة، 
اإذ لي���س لدى قوى الن�شال دفاعاً عن الفقراء اأو فهماً اأو برناجماً 

لو�شع عاملي يتفاقم.
يف ه��ذا الوقت �شرت حول الع��امل ايديولوجيا اخل�شخ�شة، اأي 
اإحال��ة ممتلكات الدول��ة للقط��اع اخلا���س. وكان �شرورياً رفع 
ال�شوابط ع��ن راأ�س املال املايل وحركت��ه. وكان �شرورياً تربير 
ذل��ك بالأدجل��ة “لرباع��ة” القط��اع اخلا���س يف اإدارة ممتلكات 
الدول��ة. تن�شلت الدول��ة، اأو بداأت تتن�شل م��ن واجباتها جتاه 
�شعبه��ا خا�شة فيم��ا يتعّلق بال�شمان��ات ال�شحية والجتماعية 
والعم��ل. اأُ�شعفت النقابات العمالي��ة. جرى ت�شدير ال�شناعات 
الغربي��ة اىل دول اأ�شيا. امل�شنوعات ح��ول العامل جرت فربكتها 
يف م�شان��ع يف دول ي�شودها ال�شتبداد. دول العامل الثالث �شابقاً 
�ش��ارت موؤمتن��ة عل��ى القم��ع والتعذي��ب واحت��واء احل��ركات 
الطبقي��ة. �شار العامل اأكرث ان�شباط��اً؛ والبطالة اأكرث انت�شارًا؛ 
والهجرة حديث الف�شائي��ات اليومي. ماآ�شي املهاجرين تعر�س 
عل��ى الف�شائيات يومياً، اىل اأن برزت املتاج��رة بالب�شر: العرب 

جتار عبيد.
قب��ل ذلك حدث��ت ث��ورة 2011. فزع احل��كام الع��رب. بع�شهم 
وّزع امل��ال لر�ش��وة �شعوبهم، وبع�شه��م الآخ��ر اأفزعنا باحلكم 
الإ�شالمي. ا�شطر الع�شكر ل�شتالب ال�شلطة. بع�س هذه البلدان 
خ�شع لثورات م�ش��ادة اأنتجت حروباً اأهلي��ة. حدثت احلروب 
الأهلي��ة يف بلدان ذات تعددية دينية ومذهبية واإثنية. وبع�شها 
موح��د يف معظ��م هذه الأم��ور. لكنه��ا جميعها تعاين م��ن تفاوت 
وتناق���س طبقي حاد. احتالل امليادي��ن مل يدم طوياًل. احلروب 
الأهلية ما زالت م�شتمرة. لي�س اأق�شى من معاقبة ال�شعوب على 

حركتها الن�شالية.
األب�س بع�س احلكام ث��وب احلداثة قوى تقاتل يف مواجهة قوى 
الظ��الم لب�ش��ة ال�ش��واد. لدى كل �شلط��ة بلطجي��ة و�شبيحة من 
الفقراء. فليحارب��وا وليقتلوا بع�شهم. العقوبات ينزلها الفقراء 
باأنف�شه��م. جماع ال�شعوب حان له اأن يتعّلم اأن الن�شال يف �شبيل 

احلق��وق ل طائل من��ه. اخل�ش��وع للطغيان وا�شتب��داد احلكام 
القدماء واجلدد هو وحده املطلوب. على من كاد ي�شبح مواطناً 
اأن يع��ود اىل �ش��ف الرعايا ويهت��ف للم�شتبد املخّل���س من اآتون 

احلرب الأهلية وهجمات الإرهابيني الوح�شية والع�شوائية.
مل يك��ن غريباً اأن ي�شري الوطن العربي املمتد من جنوب و�شرق 
البح��ر املتو�شط اىل ال�شح��ارى الداخلية، ومنه��ا اىل �شواطىء 
املحي��ط الهندي �شاحة ح��روب اإبادة وتهج��ري جماعي وتبادل 
�ش��كاين )يكاد ُي�شمى تطهريًا عرقي��اً اأو دينياً مذهبياً(. �شعوب ل 
تع��رف ماذا تريد. اأُريد له��ا اأن ل تعرف. ويقف حكام م�شتبدون 
قائل��ني اأن احل��ركات ال�شعبية مب��ا فيها مثقفوه��ا ل برامج لهم. 
بالطب��ع نع��رف برنام��ج الطغاة، وه��و القم��ع والتدمري خلدمة 
ال�شادة الكب��ار، على اأعقاب النيوليربالية، ركزت موارد كل بلد 
يف اأيدي اأ�شخا�س معدودين. كرث عدد الثوار اجلهلة املو�شوفني 

واملو�شوعني يف �شفوف الظالمية.
�ش��ار علين��ا اأن نخت��ار اأ�ش��واأ الختي��ارات: ب��ني حاك��م طاغية 
م�شتبد متلب�س غ�شباً عنه رداء احلداثة، وثوار اأفقرتهم احلياة 
فل��م يب��ق من الفك��ر يف اأدمغته��م الكثري، ومل يبق م��ن حلم على 

عظامهم الكثري. اجلوع اأبو الكفار )والتكفرييني(.
نظام عاملي �شار الوط��ن العربي مركزه؛ مركز القتل، والدمار، 
والظالمي��ة، والتكفري، والإرهاب، وكل م��ا ين�شب اىل الظالمية. 
اأح��وال ه��وؤلء النا�س ل ل��زوم لفهمها، ناهي��ك بالتعاطف معها. 
التعاطف الوحي��د اأن تدور احلرب الأهلي��ة )الثورة امل�شادة( 
ب��ني الأنظم��ة وخ�شومها، وي��رتك اجلمهور دون اأدن��ى اعتبار. 
َ اجلمهور بيئة حا�شن��ة لالإرهاب. فهو اأي�شاً يحتاج  ل ب��ل اعُتربرِ
اىل اأن يعاق��ب به��دم البي��وت والتهج��ري يف الداخ��ل واخل��ارج، 
والبطالة عن العم��ل، والهجرة غري ال�شرعية، وارتكاب �شل�شلة 
ل تنته��ي من اأعم��ال التهري��ب والغت�شاب والجت��ار بالب�شر، 

وجلب املهاجرين عرب البحار.
ومت��دد  باجلف��اف  واقع��اً(  التهدي��د  )�ش��ار  مه��ددة  منطقتن��ا 
ال�شح��راء اىل ال�شاح��ل وانقط��اع املياه، اإذ تبن��ى ال�شدود على 
الأنهار الك��ربى )النيل والفرات ودجل��ة( يف البلدان املجاورة. 
بل��دان تدّم��ر �شناعتها بحج��ة ع��دم الفعالية، وت�ش��ري اأر�شها 
ياب�ش��ة، خالية الغط��اء الزراع��ي. ب�شرها يتزاي��دون، ول حتل 
الهج��رة امل�شكل��ة. املزيد م��ن الق�ش��ف واجليو���س العاملية من 
اأج��ل اإب��ادة من تبقى يف الأر���س. لي�شت الأم��ور، بالطبع، بهذه 
الب�شاط��ة. لكن ل بّد من التحليل للو�شول اىل هذه ال�شتنتاجات 

الواقعية.
الراأ�شمالي��ة النيوليربالية )الراأ�شمالية اجلديدة( وجدت نف�شها 
م��ن دون عدو يذكر يف بلدان املرك��ز اأو يف الأطراف، خا�شة بعد 
�شق��وط الحت��اد ال�شوفيات��ي. النقاب��ات تراجع��ت يف الداخل، 
واأجهزة القمع تتوىل مهامها يف بلدان الأطراف. ازدادت الفجوة 
ب��ني الطبقات حول الع��امل. فقدت الليربالية حياده��ا اإذ مل تعد 
نقي�ش��اً. �ش��ارت الث��ورة يف بل��دان الأط��راف اأك��رث �شعوب��ة. 
اجلماه��ري يف كل م��كان ت��ربر ال�شيا�ش��ات الليربالي��ة اجلديدة. 
فئات �شعبية وا�شعة توؤيد اخل�شخ�شة، ولربلة النظام، واإلغاء 
القي��ود عل��ى الراأ�شمالي��ني وموؤ�ش�شاته��م. والدين ط��ّوع الذات 
الإلهي��ة خلدمة الراأ�شمالية اجلدي��دة التي مهما اأ�شيبت باأزمات 
فاإنه��ا ترتاجع، ول تتعلم من درو���س اأزماتها. من يخالفها ُيتهم 
بالإره��اب ويع��دم ميداني��اً، دون حماكم��ات. وم��ن يعار�شه��ا 
ُيرم��ى الإره��اب يف و�شطه كي تثب��ت التهمة. اأ�شح��اب املطالب 
التاريخي��ة وىل زمانه��م. مطالبه��م ُترمى بالإرهاب. ي��زول مبداأ 
العدالة. هو العنف املج��ّرد متار�شه الراأ�شمالية على الأطراف. 
تع��ود القواع��د الع�شكري��ة. يع��ود ال�شتعمار يف بل��دان اأخذت 
ا�شتقالله��ا منذ عقود. ع��ودة ال�شتعمار حتدث بعنف اأكرب، لأّن 
الأ�شلحة اأ�شبحت اأكرث تطورًا ومناهج التعذيب اأكرث لياقة. هل 
كان��ت اتفاقات كامب دايفي��د، ووادي عرب��ة، واأو�شلو، لتحدث 
اإل يف زم��ن النيوليربالي��ة؟ ُينتخ��ب رئي���س اأ�شود الل��ون يف بلد 
املركز. يخو���س ثمانية حروب وُيعطى جائزة نوبل، كما الذين 
وقع��وا اأو�شلو وكامب دايفيد، وكم��ا رئي�شة بورما التي متار�س 
ح��رب اإبادة. الذين مار�شوا ح��روب اإبادة يف اأوروبا ُيحاكمون، 
وُيحكم��ون ول��و بعد حني. يج��ب اأن يبقى املركز نق��ي ال�شمعة، 
فخورًا بذاته، حمافظاً على مبادئه الإن�شانية وعلى موقعه فوق 

اجلبل اأخالقياً.
ل تع��اين منطق��ة اأخرى يف العامل ما تعاني��ه املنطقة العربية. ما 
ُيعترب ثروة حتت الأر�س ُيبدد وُيهدر، بعد اأن يبنى نظام عاملي 
اأخالق��ي ا�شتهالكي قائم عل��ى التبذير. ثروة ما فوق الأر�س من 
اأنه��ار جاري��ة وغريه��ا تقتطع. و�ش��دود تبنى يف بل��دان املنبع. 

و�شح��راء تزحف نحو الداخل. نا�س يتزاي��دون بوترية عالية. 
يحتج اجلمهور على واقعه. يدخل الدين يف خاليا دماغه. يعترب 
اأن مال��ه دي��ن عليه. الدي��ن والدْين تعب��ريان ل يختلف��ان اإل يف 

اللفظ. الديان منحاز للطبقة العليا الداخلية واخلارجية.
يع��ود ال�شتعمار. يحتل اأقط��ارًا، ويدم��ر دوًل. والأهم من ذلك 
يحت��ل العق��ل يف وق��ت يزع��م اجلميع اأنه��م �شد الغ��زو الثقايف. 
وليته��م اأخذوا من الغ��زو الثقايف غري تقني��ات مفعولها �شطحي 
يف الوع��ي ويف املعرفة. تزدهر �شيا�ش��ات الهوية ومنها احلروب 
الأهلي��ة. امل�ش��رح جّهزت��ه النيوليربالية، وزودت��ه بالتعبريات 
الديني��ة. اإ�شرائيل دولة عظمى يف منطق��ة عربية تفتقر اىل دولة 
واح��دة. دولة �شرعي��ة واحدة: وال�شرعية ل تك��ون اإل بالنا�س 
ور�شاهم. ولي�س بالنتخابات ال�شكلية وحدها، على �شرورتها. 
منطق��ة م��ا زالت تتل��وى اأملاً من متزيقه��ا يف اتفاق��ي وعد بلفور 
وموؤمت��ر فر�شاي، رغ��م قيام دولة اإ�شرائي��ل. يع�شع�س ال�شعور 
بالهزمي��ة بع��د النف�ش��ال وح��رب 1967. انت�ش��ارات حملي��ة 
وبع�شه��ا وهمية. البع�س يرفع اإ�شارة الن�شر والأكرثية تغرق 
يف �شع��ور املذل��ة. يكفي ذلك حل��رب اأهلية، خا�ش��ة اإذا كان كال 
الفريق��ني ينتم��ي اىل مذه��ب دين��ي. اأ�شبح��ت ال�شيع��ة موازية 
لإ�ش��ارة الن�ش��ر، وال�شن��ة موازي��ة للهزمي��ة. ل غ��ري املنت�شر 
ينطق باإ�شم املنطقة. ُيعقد اتفاق نووي مع دولة املركز الكربى. 
الط��رف الآخر لديه اتفاقية كامب دايفيد واأخواتها. املنت�شرون 
اأه��ل احلق طبعاً. املهزوم��ون اأهل تاري��خ النحطاط. ين�شحب 
احلا�ش��ر على املا�شي. التاريخ بحاجة اىل تعديل. ايديولوجيو 
النت�ش��ار جاه��زون. لذل��ك ُتبن��ى نظري��ات جدي��دة. �ش��ارت 

املقاومة رمزا لالنت�شار ل للهزمية. تكتمل حلقة الالعقالنية.
ه��ي لعقالنية عدم اأخ��ذ موازين القوى بع��ني العتبار. تنعدم 
روؤي��ة ف��راغ املنطق��ة العربي��ة م��ن العم��ل والإنت��اج ومتا�شك 
املجتم��ع. جمتمعات مفتت��ة ل ت�شتطيع حتقيق �ش��يء مهما بلغ 
عدده��ا. التفتت تباركه موجة ديني��ة �شلفية جارفة. طاعون من 
ن��وع جديد. املواجهة مع ال�شتعم��ار اجلديد تتحّول اىل حروب 
اأهلي��ة. ل حتتاج ه��ذه اىل اختالف املذهب والدي��ن. اجلزائر يف 
الت�شعين��ات جتربة مل��ا �شياأتي، ولي�س فيه��ا اختالفات مذهبية. 
جترب��ة ناجح��ة بنظ��ر م��ن دبره��ا وقاده��ا، اأو ا�شتنت��ج العرب 
منه��ا. ُتعم��م التجربة يف بقي��ة اأ�شق��اع الأمة العربي��ة، خا�شة 
واأن العقالني��ة غائب��ة.يف جمتم��ع مغل��ق مل يعد النقا���س دائرًا 
حول ق�شايا ول اأف��كار. موجة العداء للفكر، بحد ذاته، تنت�شر. 
املثقفون معظمهم “وع��اظ �شالطني”. لكن الرتقي الثقايف يدان. 
يخو���س كل فري��ق حرب��ه �ش��د الأع��داء الداخلي��ني. ل ل��زوم 
لالأف��كار. يتوجب اإنهاء مهمة القتال قب��ل التفكري. املمار�شة قبل 
التفكري. اأما املمار�شة الفكرية فهي ممنوعة. يكفينا تقليد ال�شلف 

ال�شالح. يكفينا اأن ن�شكن املا�شي ول نفكر يف التاريخ.
مراك��ز البحوث ممنوع��ة. النظر يف جت��ارب الأمم الأخرى التي 
نه�ش��ت �شب��ه مع��دوم. ل نع��رف اإل ذاتن��ا املدفونة يف م��ا قاله 
ال�شل��ف ال�شالح. ل نعرف عن ال�شلف ال�شال��ح اإل �شالحه. اأما 
اأن ُيعت��رب طبقة فوق طبق��ات فهذا حمّرم. التح��رمي والتقدي�س 
يطالن الفكر. م��ن دون اأفكار حمرمة ل يتقدم اأي جمتمع. يكفي 

التقاتل حول �شالحية ال�شلف ال�شالح.
تبق��ى  واأن  الداخ��ل،  م��ن  تنفج��ر  اأن  له��ذه املجتمع��ات  ُي��راد 
النفج��ارات داخلي��ة. كل انفج��ار خارج��ي ي��وؤدي اىل توا�ش��ل 
ب��ني البلدان العربية. وه��ذا اأمر غري مرغوب به. اأو اىل مواجهة 
م��ع العدو الإ�شرائيل��ي. وهذا اأمر غري مرغوب ب��ه اأي�شاً. اإن ما 
اأجنزت��ه اتفاق��ات �شايك���س بيكو وموؤمت��ر فر�شاي خ��الل وبعد 
احلرب العاملية الأوىل يجب اأن يبقى �شليماً. لكن يجب اأن تكون 
الفتنة، وما يهدد ال�شلم الأهلي، وما ينتج عنه من حروب اأهلية 
يف الداخ��ل، �شمن احل��دود املر�شوم��ة، وحتت �شق��وف مقررة 
�شلف��اً. على احلروب الأهلية اأن متّزق هذه ال�شعوب. وعليها اأن 
تخ�شع بعدها لت�شويات ل تر�شى بها لكي تبقى اإمكانيات جتدد 

احلروب الأهلية متجددة.
اأمل؟

لي�س �شدف��ة اأن العامل الراهن ت�ش��وده الفو�شى. ولي�س �شدفة 
اأن ه��ذه املنطق��ة ه��ي مركز كل ح��روب العامل. لي���س �شدفة اأن 
له��ذه املنطقة اأهمي��ة مركزية يف العامل. اأهمي��ة جتعل كل الدول 
الك��ربى والإقليمي��ة طاحم��ة لكي يك��ون لها موطىء ق��دم فيها. 
ولي���س �شدفة اأن هذه املنطقة معر�شة للزوال واإن بقي �شكانها. 

لكن هناك اأمل.
الأم��ل ه��و اأن تنتقل املنطقة م��ن �شلفيتها الديني��ة والقومية اىل 
عقالني��ة جدي��دة. وكل عقالني��ة تع��ود اىل علماني��ة يك��ون فيها 

للدي��ن م��كان. الأمل اأن ينتق��ل كل قطر اىل ط��ور العمل والإنتاج 
وال�شيا�ش��ة. بال�شيا�ش��ة تك��ون اإدارة الإنت��اج. بالإنتاج نح�شل 
عل��ى متا�ش��ك يف كل املجتم��ع. مُيك��ن مواجه��ة الع��ودة اىل عهد 
ال�شتعم��ار املفرو�س على املنطق��ة بالعمل والإنت��اج والتقدم. 
نتج��اوز اأنف�شن��ا. ننخ��رط يف الع��امل. نتعل��م من جت��ارب الأمم 
الأخرى املحتلة و�شب��ه املحتلة. جتارب اأمم العامل الثالث التي 
تقدم��ت بالرغم من ظروف الحتالل. ل يك��ون ذلك اإل بالغو�س 
يف حناي��ا الروح والقبول مب��ا كنا ل نقبله: العمل ح�شب منوذج 
غرب��ي )انتقل اىل اأ�شي��ا موؤخرًا( م��ع املحافظة عل��ى جوانيتنا. 
ن�شتطي��ع اأن نتبن��ى ثقاف��ة الغ��رب ونحاف��ظ عل��ى جوانيتن��ا. 

ن�شتطيع اأن نتجاوز اأنف�شنا واأن نحافظ على جوانيتنا.
امله��م ازدواجي��ة القب��ول وع��دم القب��ول، ازدواجي��ة التخطي 
واللت��زام، ازدواجية اأن نكون م��ن نحن مع ال�شعي اىل “نحن” 

جديدة تختلف عما �شبق.
الأم��ل يحتاج اىل بطولت من ن��وع جديد. البطولت التي هي ما 
منار���س داخل كل ذات عربي��ة. لن ي�شتطيع الع��امل الدخول اىل 

جوانيتنا.
يب��دو الأمر م�شتحي��اًل. لكنه ممكن. طريقن��ا حتقيق املمكن على 

�شعوبته.
عبد الع��ال: اللحظة التاريخي��ة تفر�س ا�شتع��ادة دور ال�شتات 

كقوة فاعلة يف القرار الوطني
يف ت�شاري��ح ع��دة اأدىل به��ا الأ�شتاذ مروان عبد الع��ال، م�شوؤول 
اجلبه��ة ال�شعبي��ة لتحرير فل�شط��ني يف لبنان لو�شائ��ل اإعالمية، 
ويف  الداخ��ل  يف  الفل�شطين��ي،  لل�شع��ب  التحي��ة  خالله��ا  وّج��ه 
ال�شت��ات، وحتدي��دا يف لبن��ان الذي قف��ز من ف��وق ال�شعوبات، 
ومعان��اة الظ��روف الت��ي يعي�شه��ا م��ن خميم نه��ر الب��ارد وكل 
املخيم��ات، مثني��اً عل��ى روح التوحد، وع��رب اأ�شابي��ع الغ�شب 
الأربعة املا�شية ليقول:" مل تب��داأ بقرار، بل الواجب ال�شيا�شي 
يفر���س اأن تك��ون النتفا�ش��ة حمورعملن��ا، �شعبن��ا يف كل مكان 
واح��د، يف ال�شتب��اك مع الحت��الل، ويف اندفاع ذات��ي غا�شب ، 
لذل��ك يقع عل��ى عاتقنا القي��ام بالواجب��ات الأ�شا�شي��ة من اأجل 
القد���س، وفل�شط��ني، وهويتن��ا، وح��ق الع��ودة ال��ذي يتعر�س 

ملخاطر جدية هذه الأيام.
ويف �ش��وؤال عن مهمة القي��ادة، وواجبها يف اخلارج قال: واجبها 
نظم احلركة الداعمة لالنتفا�شة ال�شعبية املتوا�شلة يف الداخل، 

حتى ل تقع يف دائرة الروتني، وهذا يحتاج خطة �شاملة ".
وع��ن اأه��م ه��ذه النق��اط اأج��اب: " تاأط��ري التح��ركات الداعمة 
للقد�س، واإيجاد �شيغة م�شرتكة للفاعلني يف كل املخيمات للعمل 
والتاأثري، اأي اإيجاد �شيغة تنظيمية لإدارة، واإدامة، وتن�شيق، 
وتنويع، وتو�شيع امل�شاركة بالتحركات، ومنها اإبداع جديد من 
الدع��م يف اخلارج عرب اجت��ذاب العنا�شر النوعي��ة وال�شبابية، 
الع��ام لالأن�شط��ة  للقي��ادة، وت�شدرامل�شه��د  الفر�ش��ة  ومنحه��ا 
املختلفة، حتى ل يتم اإ�شعاف هذا الدور". واأ�شاف: "اإن وظيفة 
القي��ادة ال�شيا�شية اإنت��اج �شيولة �شيا�شية. اللحظ��ة التاريخية 
تفر���س ا�شتعادة دور ال�شتات، كقوة فاعل��ة يف القرار الوطني، 
ف��ال بد من القيام مب�شوؤولية ال�شغط، م��ن اأجل بناء املوؤ�ش�شات 

الوطنية، وجتديد ووحدة احلركة الوطنية الفل�شطينية".
ودع��ا عبد الع��ال اإىل" ال�شتف��ادة من قدرات ال�شب��اب، وتفعيل 
طاقاته، وتعمل على حتمل��ه امل�شوؤولية، وعلى تو�شيع اإ�شهامه 
يف اإب��داع اأ�ش��كال جدي��دة للدع��م ع��رب تفعي��ل جل��ان املقاطعة، 
ومواجه��ة التطبي��ع، ورف��ع م�شت��وى الوعي الوطن��ي والثقايف 

وال�شيا�شي".
وع��ن تاأثري ا�شتم��رار النتفا�شة قال: "يج��ب اأن تفر�س تغيري 
يف اأ�شالي��ب وطريقة التفكري مب�شمون، ولي���س اجلانب ال�شكلي 
م��ن الن�ش��اط، النتفا�شة من الناحية الواقعي��ة تتقدم بالدرجة 
التي ت�شتعي��د قيمها، وجتدد روح الق�شية الفل�شطينية، فالبنية 
التقليدي��ة ت�شع��ف الق��درة يف التاأثريعل��ى اخلي��ارات الفئوية 
ال�شيا�شي��ة". وح��ذر عب��د الع��ال م��ن " اأن مقت��ل كل حرك��ة هو 
ادخاله��ا يف ال�شخ�شانية والفئوية والتعن��ت والرغبة يف ت�شدر 
امل�شه��د، وان�شداد قنوات التعبري، هذا �شيوؤدي اإىل حالة اإحباط 
واإق�ش��اء غ��ري معل��ن للق��وى والفئ��ات ال�شعبية ع��ن الأن�شطة 
اإىل ال�شتفادة م��ن قيم النتفا�شة اجليدة،  ". وخت��م بالدعوة 
وقودها الداخلي يكون بالتج��دد الداخلي بت�شاعدها، وتدرجها 
وكفاحيته��ا، و�شعبيته��ا الوا�شع��ة، لأن منط��ق الو�شاية ينتج 
اأزم��ة امل�شارك��ة ال�شيا�شية، لذلك مطلوب فه��م معنى ال�شيا�شية 

واإدراك بنيتها العميقة و بعدها الرتبوي والوطني.
*المصدر الحزب الشيوعي اللبناني

املحزب��ة  غ��ري  ال�شيا�ش��ة  نظري��ة 
جوه��ر عم��ل موؤ�ش�ش��ات التموي��ل 
الت��ي  الثقاف��ة  وه��ي  الأجنبي��ة، 
بخب��ث،  او  ب�شذاج��ة  جعل��ت، 
وع��ي فئ��ات وا�شعة مع��اد لفكرة 
انتظ��ام الأف��راد يف �شي��غ العم��ل 

احلزب��ي  او  النقاب��ي  اجلماع��ي 
او جماع��ات �شغ��ط و ي�شه��ب يف 
تعزي��ز الفردي��ة والتعاط��ي بعقل 
انفع��ايل عاطف��ي يتخ��اذل دوما يف 
ا�شتحق��اق ادامة الفع��ل الكفاحي 
الواع��ي، وه��م ب�شقيه��م ال�ش��اذج 
ل�شع��ارات  يلج��اأون  اخلبي��ث،  و 
ف�شفا�ش��ة لم�شم��ون له��ا �ش��وى 
حالة كرنفالي��ة ل ت�شكل اأي تهديد 
واع لبن��ى الهيمن��ة الإيديولوجيا 

والإقت�شادي��ة وال�شيا�شي��ة عل��ى 
ن�شاأة الوطن وحا�شره وم�شتقبله 
.م��ن ال�شذاج��ة اأن ينجرف الوعي 
لالأح��زاب  م��ربر  غ��ري  لع��داء 
ي�شدح��ون  لن�شط��اء  وراياته��ا 
لي��ل نه��ار بتجلياته��م الليربالي��ة 

دع��اة  اأي  للحري��ات،  وتنطحه��م 
دميقراطي��ة اولئك الذين يفتقدون 

لها عند املمار�شة .
ت�ش��ر  واأن  جه��ة  م��ن  ذل��ك  كل 
الجهزة المني��ة وخالفا للقانون 
الت��ي  الد�شتوري��ة  وللحق��وق 
انتزعها �شعبنا وم��ن خالل ن�شال 
الحزاب والق��وى الوطنية كافة، 
احلزبي��ة،  الراي��ات  رف��ع  مبن��ع 
فهذا �ش��وؤال بر�شم جدي��ة ال�شلطة 

ال�شيا�شية التي تدعي حرية العمل 
احلزبي والذي بات ي�شهد ت�شييقا 
يتنامى وهام�شا يتقل�س يف الآونة 

الخرية.
الي�شاري��ة  الق��وى  ن�ش��ال  ان 
الأردين  ال�شيوع��ي  واحل��زب 

م�شتم��ر و لي���س ذو �شف��ه طارئ��ه 
كح��ال الكثريين ال��ذي ل يخربون 
ن�شالت و ت�شحي��ات املنا�شلني، 
يوا�ش��ل  التاري��خ  يف  كن��ا  وكم��ا 
ن�شاله��م  ال�شب��اب  ال�شيوعي��ون 
وجذوره��م  الفتي��ه  ب�شواعده��م 
اأعم��اق  يف  ال�شارب��ة  الكفاحي��ة 
التاري��خ وبوعي الفكر و املمار�شة 
املرتاكم ن�شجا وفهم��ا لولوياتنا 
عل��ى  امللق��اة  وامله��ام  الوطني��ة 

عاتقهم .
لي���س دميقراطي��ا او وطني��ا م��ن 
يتخ��ذ موقف��ا معادي��ا م��ن راي��ات 
الح��زاب وحقه��ا بالتوا�ش��ل مع 
و�شيبق��ى  ال�شعبي��ة،  قواعده��ا 
اأح��د اأه��م اأ�شب��اب جن��اح ثورات 

ال�شع��وب انتظامه��ا يف ت�شكي��الت 
واأحزاب ونقابات قادتها للتغيري، 
كما �شهدنا حرفا مل�شارات احلراك 
الف��رتة  يف  العرب��ي  ال�شعب��ي 
ملزاحم��ة  توظيفه��ا  و  ال�شابق��ة 
الإمربيالي��ة  و  الرجعي��ة  الق��وى 

نظرا لفتقار �شعوبنا التنظيم .
*المصدر الحزب الش��يوعي 
االردني – المكتب الش��بابي 

والطالبي

ايهاب الق�شطاوى 

ح�شرة املعت�شد بال�شهاينة والمريكان 
تتقب��ل  اأن  اأرج��و   ، "قهر�شت��ان"  واىل 
حتيات��ي املحملة بكل م��ا هو بغ�س وُكره 

ل�شخ�شكم الردى، اأما بعد..
عله��ا  بر�شال��ة  اإلي��ك  اأر�ش��ل  اأن  وددت   
تذك��رك باأ�شياء قد تك��ون اأغفلتها بعد ان 
ا�شرف��ت عل��ى النتهاء من اربع��ة اعوام 
م��ن �شن��وات حكم��ك املظل��م، ف��اإن كانت 
جوق��ة املنافقني الذين يبن��ون م�شتقبلهم 
عل��ى انقا�س الوطن قد جعلوك تن�شى ما 
اقرتفته ي��داك ، فدعني اأُذكرك ببع�س ما 

جرى اأثناء حكمك املظلم للوطن .
 ففي عهدكم زاد الفقر وا�شت�شرى اجلهل، 
خرج��وا  اأطه��ار  �شب��اب  دم��اء  و�شال��ت 
مطالب��ني باحلري��ة والعدال��ة، وم��ا بقى 
منه��م بقى خل��ف ق�شب��ان ال�شج��ون، يف 
عهدك��م البائ��د مت��ت ا�شتباح��ة الق��رار 
الوطن��ي واأ�شبحن��ا دول��ة تعي���س على 

املعون��ات وال�شتدان��ة م��ن دول العامل، 
مع��دلت  �شيا�شات��ك  حقق��ت  اأن  فبع��د 
غ��ري م�شبوقة ف��ى ن�شب الفق��ر، البطالة، 
امل�شاع��دات  اإىل  وجلوئ��ك  والت�شخ��م، 
اخلارجية والقرو�س الدولية والإقليمية 

والإقرتا�س من �شندوق النقد الدويل.
 مما اأدى اإىل تنفيذ �شيا�شات الإفقاراملتعمد 
لبن��اء الوط��ن م�شحوب��اً ببي��ع القط��اع 
الدول��ة  الع��ام وخ�شخ�ش��ة موؤ�ش�ش��ات 
اخلدمية والإنتاجي��ة كال�شحة والتعليم 
النق��د  �شن��دوق  ل�ش��روط  اإ�شتجاب��ة 
ال��دويل ورف��ع الدع��م الهزي��ل بالأ�شا���س 
ع��ن املحروق��ات وال�شل��ع الأ�شا�شية مما 
اأدى اإىل اإرتف��اع جن��وين يف اأ�شعار الغذاء 
وال��دواء ولزال ي�ش��ري ف��ى املزي��د م��ن 
الفق��راء،  عل��ى  التق�شفي��ة  الإج��راءات 
وعندما بعت ترابنا الوطنى الذى امتزج 
بدم��اء �شهدائن��ا للب��دو الرع��اع من اجل 
ر�ش��ا ا�شيادك م��ن ال�شهاين��ة، ويف حتٍد 
�ش��ارخ لإرادة ال�شع��ب امل�ش��ري، الن 
تق��دم على امل�شهد الخ��ري او قبل الخري 
يف خطتكم فى تهجري اأهايل �شيناء وافراغ 
�شين��اء وجعلها منطقة غري اأمن��ة تنفيذًا 
لأوامراأ�شيادكم وخدمة للكيان ال�شهيوين 

بعد خ�شوعكم ل�شفقة القرنز
 م�شتهدف��اً م��ن وراء ذلك "ح��ل" الق�شية 
الفل�شطينية واإنهاء اأي اأمل للفل�شطينيني 
يف حق العودة، وبني ف�شلكم يف ت�شليلنا، 
وف�شلك��م يف تلبية مطالبن��ا الب�شيطة، كنا 
نح��ن دائما م��ن يدف��ع ثم��ن ا�شتبدادكم، 
اأرج��و األ يكون الق�ش��ر الرئا�شى الفاخر 
حم��ى من ذاكرتك م�شهد اجلثث املتفحمة 
ف��ى  بالر���س  الت�ش��ق  ال��ذي  واللح��م 
اأويف  العب��ارات،  يف  اوغرق��اً  القط��ارات، 
اق�ش��ام ال�شرط��ة، او ف��ى ال�شج��ون، او 
حت��ت انقا���س البنايات، لي�ش��ري امل�شهد 
دم��اء فى العيون، دماء فى الأفواه، دماء 
ت�شبقه��ا دم��اء ويتبعه��ا دم��اء، ليتح��ول 
الوط��ن اإىل �شاح��ة م��ن �ش��راخ الأمهات 
املكلومة، والذي��ن مل يقرتفوا ذنباً �شوى 
اأنهم كان��وا مواطنني م�شريني اإبان فرتة 

حكم��ك، ول��و حدث��ت ه��ذة الك��وراث فى 
اإح��دى ال��دول الأخرى ل�شتق��ال روؤ�شاء 
و�ُشج��ن م�شوؤول��ون و�شقط��ت حكومات، 
لكنك كنت وما زلت تتمتع بجلد يف �شماكة 

جلد وحيد القرن .
نعم انك ت��درك جيدا اأن الأزم��ة العميقة 
امل�شت��وى  عل��ى  �ش��واء  حتا�ش��رك، 
القت�ش��ادي اأو ال�شيا�ش��ي، وندرك اي�شا 
انك حت��اول عبثا الفكاك منها بال�شتمرار 
يف املزيد من البط���س والإرهاب والفقار 
املنظ��م لن��ا، لك��ن اق��ول لك��م ان تراك��م 
القه��ر والظل��م، مل يع��د حمتم��اًل، وه��و 
م��ا �شي�شعل املزي��د من املع��ارك �شدكم، 
وكلما حاولومت اإغالق املجال العام بالدم 
واحلدي��د والنار، �شا يفتح��ه الغا�شبون 
جم��دًدا،  واملظلوم��ني  املقهوري��ن  م��ن 
مر�ش��ى ال�شرطان وفريو�س �شي والف�شل 
طرق��ات  يف  اأج�شاده��م  امللق��اة  الكل��وي 
امل�شت�شفي��ات ومعاه��د الأورام ير�شلون 
تل��ك التحية وينتظ��رون ي��وم احل�شاب. 
وحت��ى ذل��ك الي��وم اأُب�ش��رك ب�شه��ام م��ن 
ال�شراخ الذي يخ��رتق ال�شموات ويجلد 
الذي��ن  املر�ش��ى  �ش��وت  ه��و  ال�شم��ت، 
تاجر به��م وب�شحته��م وبحياتهم رجالك 
املخل�ش��ون، الذين التفوا حولك وتقربوا 
من��ك واأ�شبح��وا بطانت��ك ذات الرائح��ة 

التى اأزكمت الأنوف.
قب�شت��ك  اأحكم��ت  الواىل...لق��د  �شي��ادة 
الأمني��ة عل��ى الع��وام والب�شط��اء حت��ى 
ن�ش��وا اأنهم ب�ش��ر، واأن له��م حقوقا يجب 
اأن يطالب��وا به��ا، ولكن اأب�ش��ر، ان �شاعة 
ح�شابن��ا ل��ك قريب��ة، و لن جت��د اأجهزتك 
الأمني��ة حتمي��ك، ف��ال �شرط��ة تنف��ع ول 
جي���س ي�شف��ع. ول��ن جت��د هن��اك دزين��ة 
ال�شحافيني املُ�شبح��ني بحمدك، كذلك لن 
جتد حمامي��ا خبيثا يل��وي احلقائق، كما 
فع��ل مع م��ن �شبق��ك، ويدافع عن��ك اأمام 
قا�شي املحكمة، فمحاكمتك التي ننتظرها 

�شتكون اأمام ال�شعب.
عظي��م  تقب��ل  اأرج��و  احل��ني  ذل��ك  واإىل   

كراهيتي...!!

النيوليبرالية والدين ال�سيا�سي

�سيبقى �سعار لينين انتظموا ،حا�سرا لإحداث 
نقلة ذات اأثر نوعي للطامحين في التغيير 

الوطني والجتماعي 

ر�سالة اإلى والى "قهر�ستان"
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اإىل  ترتقي  م�شبوقة،  غري  بحملة  الإعالمي  الف�شاء  ي�شج 
م�شتوى الإرهاب الإعالمي املنظم، عنوانها الظاهر الهجوم 
العمق حملة �شد  لكنها يف  و  الوطني،  موؤمتر احلوار  على 
احلل ال�شيا�شي، و�شد القرار 2254، و�شد الدور الرو�شي، 
بغ�س النظر عن التاأويالت والتف�شريات واملربرات الباهتة، 
التي ي�شوقها اأركان حرب هذه احلملة، ت�شكيكاً، وت�شويهاً، 

وتزويرًا، �شد هذا ال�شتحقاق.
القا�شم امل�شرتك اجلديد، يف هذا ال�شتنفار الإعالمي الأعمى 
فثمة  جنيف،  ومفاو�شات   ،2254 القرار  على  التباكي  هو 
ما ي�شبه الإجماع بني هوؤلء، ولأول مرة على التم�شك بهذا 
القرار، و�شرورة عدم اخلروج عنه، والدعوة اإىل التفاو�س 
اأحد  حقق  »�شوت�شي«  باأن  القول  ميكن  هنا  ومن  املبا�شر، 
اأهدافه، حتى قبل اأن ينعقد، وهو اإقرار اجلميع مبا يجب، 
القل  اأو على  التفاو�س،  اإىل طاولة  للعودة  ال�شتعداد  اأي 

و�شع هوؤلء يف ماأزق جديد.
من  ورع��ب  قلق  حالة  العمق،  يف  الهي�شرتيا   هذه  تعك�س 
قوى  من  تبقى  ما  اأج��ل   ودن��و  ال�شيا�شي،  احل��ل  اق��رتاب 
ت�شويه وظيفة  اعتمد على  الهجوم  اأن هذا  العرقلة، بدللة 
ات�شاح  قبل  حتى  عليه،  امل�شبق  واحلكم  »�شوت�شي«، 
جدول اأعماله النهائي، وقبل توجيه الدعوات اإىل الأطراف 
الت�شكيك  م�شهد  ت�شدر  من  اأن  بدللة،  اأي�شاً  و  املختلفة، 
التي  القوى  تلك  هي  احلملة،  هذه  يف  والرف�س  والت�شويه، 
اجلارية  الفرز  عمليات  اإطار  يف  الطريق،  قارعة  على  بقيت 

وامل�شتمرة بني قوى املعار�شة ال�شورية.  
توؤكد التجربة امللمو�شة مع الراعي الرو�شي، اأنه حتلى على 
واحليادية  وال�شراحة  بالو�شوح  الأزم��ة،  �شنوات  مدى 
والنزاهة يف التعاطي مع كل ال�شوريني يف النظام واملعار�شة، 
ولذلك  ال�شاأن،  ذات  والإقليمية  الدولية  القوى  مع  وحتى 
م�شار  يف  ح�شل  الذي  التقدم  كل  اإحداث  ا�شتطاع  بال�شبط 
بالقرار  ومرورًا  جنيف،  بيان  من  بدءًا  ال�شيا�شية،  العملية 
وجتربة  ا�شتانا،  م�شار  و  الإرهاب،  على  واحلرب   ،2254
الواحد  الوفد  ت�شكيل  وعملية  الت�شعيد،  خف�س  مناطق 
للمعار�شة، والإ�شرار على م�شاركة كل القوى ذات ال�شاأن 
يف العملية ال�شيا�شية، ومن خالل هذا اجللد و هذه النزاهة 
جتر  التي  القاطرة  ي�شبح  اأن  الرو�شي،  احلليف  ا�شتطاع 
التعقيدات،  جميع  رغ��م  ال�شيا�شية،  العملية  كل  خلفها 
والت�شابكات يف الأزمة ال�شورية، وحتقيق الإجماع الإقليمي 
والدويل حولها، و هو قادر اأي�شاً على اإي�شالها اإىل حمطتها 
احلفاظ  يوؤمن  ال��ذي    ،2254 القرار  تنفيذ  اأي  الأخ��رية، 
اأرا�شيها،  كامل  على  �شيادتها  ويعيد  �شورية،  وحدة  على 
ويوفر اإمكانية اأن يقرر ال�شوريون باأنف�شهم م�شري بالدهم، 
و�شوًل اإىل التغيري الوطني الدميقراطي اجلذري وال�شامل، 
كا�شتحقاق لبد منه، وعليه فاإن اأحد اأهم املعايري يف املوقف 
العملي من احلل ال�شيا�شي التوافقي، هو املوقف من الدور 
هجوم  هو  الدور،  هذا  على  وهجوم  ت�شكيك  فكل  الرو�شي، 
ال�شيا�شي،  للحل  ممانعة  وكل  نف�شه،  ال�شيا�شي  احلل  على 
هي �شري عك�س التيار اجلديد يف منظومة العالقات الدولية 
قا�شية  معارك  خالل  ومن  ب�شعوبة،  طريقه،  ي�شق  الذي 

وعلى جبهات عديدة، ولكن بثبات ودون رجعة.
لسان  السورية  اليسارية  قاسيون  جريدة  *افتتاحية 

حال حزب اإلرادة الشعبية المعارض
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ت��درون االنتخابات قربت لو هم 
ماتدرون؟ 

 الن احنا تعودنا على ا�سطوانة 
م��ا ادري... م��ا يخ�سن��ي... اين 

�سعلية...!!!
�سوفوا يا جماعة اخلري 

عليك��م  ن�سيح��ة  ان�سحك��م 
نف���س  انتخب��وا  العبا���س 
احلرامية والل��ي ا�سرتكوا بقتل 
�سبابنا مبجزرة ا�سبايكر ...!!!

وانت��و تعرفون كل���س زين منو 
اللي چان ورا ا�سبايكر ..

واحل�س��ن  احل�س��ن  عليك��م 
انتخبوا نف���س هذوله اللي دمرو 

الع��راق و�سعب��ه... وخلو امهاتنا ي��دورون بالزبالة علم��ود يعي�سون 
ويعي�سون اوالدهم...

منن اجيكم ومن اطلعلكم ..؟
اكللك��م اذا وزع��وا عليكم بطانيات و�سوبات  ونفط��ات ...بربكم مراح 

تنتخبوهم؟
هم راح نروح رك�س وننتخبهم الن بيها �سوبات وچم دوالر امريكي... 

اخ من الدوالر و�ساحب الدوالر؟
 �سلون دمروا بلدنا هذولة اللي اجونا با�سم الد�سيمقراطية ؟وجابولنة 

حفنة حرامية !!
مالع��ن االمريكان ربوهم ودربوه��م مثل العتوي مال املطبخ ما يجوز 

من بوك ال�سحمة من املطبخ ...ا�سلون تعلوم ؟
ب�س مع ذلك ان�سحكم انتخبوا العتاوي نف�سهم..

الن اين بع��دين ماتعلمت من عم��ري 15 �سنة اللي راح وياهم وبعدين ما 
متعلم عليهم ..!

ابربكم انتخبوهم ع�سى واأن يتعدلون وي�سريون اوادم ..!
ب�س اخ من ذيل الچلب �سيعدلة ما تكلوويل �سيعدلة؟

خال�س��ة احلچ��ي ..اين ا�سوفن هاي فر�ستنا االخ��رية يا �سعبنا ! ولو 
ت�سيب لو تخيب ؟

ها �ستكولون ؟
اخ من الچ��اي ب�س اريد ا�سكت الواوي اللي برا�سي وافتهم منكم وين 

رايحن وين جاين .
ا�سوف اطف��ايل وماعندي ا�سرتيلهم �سي ور�سيهم من وره هذولة اللي 

باكو البلد او باكو النفطات واحنا �ساكتن ..!
عم��ي باكونا كلنا ميخال��ف ..! وكتلونا كلنا ميخال��ف ..! هجرونا كلنا 
ميخالف ّ..! �سردون��ة كلنا ميخالف...! هجمو بيوتنا على رو�سنا كلنا 

ميخالف ....!
ماتكل��ويل ا�سوك��ت يخالف ؟م��و كايف ميخالف ..!!! ب�س م��رة بحياتكم 

كولوا  ال يخالف وبعد ما ننتخبكم ..يخالف. ..يخالف ...يخالف !!!
ولو مرة وحدة ب�س بحياتكم عليكم العبا�س!!!

قال ال�ساعر ابو القا�سم ال�سابي
والبد لليل ان ينجلي       والبد للقيد ان ينك�سر

التغيري �س��رورة تاريخية وحتمية وفق قانون 
الديالكتي��ك والب��د م��ن حدوثه.وم��ن الطبيعي 
اأن ال يح��دث التغيري م��ن فراغ وحذلق��ة ل�سان 

والفاظ رنانة، وامنا ياأتي بجهود م�سنية
واي�س��ا  متوا�سل��ة،  ودميوم��ة  ديناميكي��ة 

باحلراك ال�سعبي والكفاح واالنتفا�سة .
واملث��ل ال�سعبي يقول باحلرك��ة بركة، ولنتكلم 
الع��ام  له��ذا  التفائ��ل  ع��ن  �سدي��دة  ب�سراح��ة 
اجلدي��د واالمنيات ال�سالة واالحالم ال�سبابية 
والت�س��دق باال�سالح��ات وال��ذي ينطل��ق م��ن 
قادة االحزاب الديني��ة والعلمانية الفا�سلة، مل 

يك��ن غري حم�س هراء وخ��داع و�سعارات مزيفة 
للواق��ع واحلقيق��ة. ل��و اجرينا درا�س��ة م�ستفي�سة ومو�سوعي��ة ح��ول امل�سهد.ال�سيا�سي 
الغام���س �سرناه كال��ح  و�سوداوي ال يب�سر بخري اطالقا وباقي جام��د كما هو عليه بدليل 
قانون االنتخابات مل يتغري  رغم مطالبة الي�سار التقدمي والتيارات املدنية والدميقراطية 
بتغي��ريه. وبالرغ��م من ف�س��ل االحزاب الديني��ة والعلماني��ة يف ادارة احلك��م، فهي ذاتها 
املر�سح��ة لالنتخابات، مما زاد الطن بلة اأنها ب��داأت حمالتها "االنتخابية" امل�سعورة قبل 

املوعد الر�سمي لها، يف االحياء ال�سعبية
الفقرية والع�سوائيات املعدمة التي  طحنها ال�سراع الطبقي ورماها عاما.

 ان ه��ذه االح��زاب ال�سريرة ت�ستغل و�سع الفقراء املعا�سي البائ�س فتقوم بتوزيع اكيا�س 
البطاط��ة  والباذجن��ان والب�سل وقناين املاء، واي�س��ا ما نراه بالتلف��از يغدقون باالموال 
عل��ى املهاويل و�سع��راء التك�سب، الذين يكيل��ون املديح الزائف لق��ادة االحزاب الفا�سدة 
لتبيي���س �سفحتهم  الكاحل��ة وتغطية عوراته��م ال�سيا�سيه التي بات��ت مك�سوفة ويعرفها 
القا�س��ي والداين. ام��ا احل�سود الع�سائريه التي �سفقت لكل االنظمة املتعاقبة التي حكمت 
الب��الد ا�سبح��ت حالة  قدمية ال تنطلي على احد.و يف احلقيقة  فال�سرب قد نفذ، والطبقات  
الكادح��ه م��ن العمال وال�سرائ��ح الو�سطى واملثقفن الذين �ساقت به��م �سبل العي�س حيث 

البطاله والفقر املدقع  واملر�س، تبحث عن اجابة اىل ال�سوؤال..   ما هو ال�سبيل للتغيري؟
وجواب��ه بالطبع ان التغيري ينبعث من داخل انف�سنا ثم املجتمع، ون�سال حركات التحرر 

الوطني خري مثال على ذلك.  
ورد الفعل الثوري قادم ال حمالة لهدم وتقوي�س البناء القدمي املتهرئ، و�سوف لن نغالط 

انف�سنا بالتمني والوعود الدمياغوجيه اخلادعة  وحقا قال ال�ساعر
ومن يتهيب �سعود اجلبال      يع�س ابد الدهر بن احلفر

بطبيع��ة احلال  هذه اللعب��ه الدميقراطية قد انك�سفت وا�سبحت جلي��ه للعيان باعتبارها  
و�سفه جاهزة فا�سدة ت�سليلية، مل تعد �ساحلة لال�ستهالك ال�سيا�سي، بل ومقرفه.

  ام��ا االحزاب ال�سغرية والتيارات املدني��ه والدميقراطيه امل�ساركة  يف االنتخابات  فهي 
ب�سراح��ة مثرية لل�سفقة، النها �ست�سبح لقمة �سائغة   لالحزاب  الكبرية وخا�سرة  �سلفا،  

فامامها جدار �سانت ليغو ال�سئ ال�سيت، الذي يحول دون و�سولهم اىل قبة  الربملان.
ام��ا م��ن يت�سائل..  م��ا العمل؟ فنجيبه ب��اأن مفتاح احل��ل باإيديكم اأنتم... ولك��م القرار ..! 
فال�سع��وب ه��ي الت��ي ي�سن��ع التاريخ وتغيري املل��وك  واالباط��رة والقيا�س��رة واحلكام 

الطغاة..!!!

اأبوحازم التورجني 

هنال��ك م��ن يعتق��د ان الن�س��ال ومناه�س��ة 
املتح��دة  الوالي��ات  و�سيا�س��ة  م�ساري��ع 
االو�س��ط  ال�س��رق  منطق��ة  يف  االمريكي��ة 
واالدنى، ما عادت ذي جدوى وقد وىل زمنها، 
فهي امتداد خاطئ ل�سيطرة نظرية املوؤامرة 
على تفكري و�سلوك �سعوب املنطقة، فاأمريكا 
م��ا عادت معادية لطموح ال�سعوب كي تقابل 
بالع��داء ال�ساب��ق، هك��ذا وبب�ساط��ة يجري 
ت�سطي��ح االمور ال�سائك��ة واملعقدة يف خفايا 
�سيا�س��ات االمربيالي��ة املتوح�سة، وثمة من 
يدع��ي اأن مع��اداة ال�سيا�س��ة االمريكية هي 
ج��زء م��ن اأرث )اأمرا�س وخملف��ات احلرب 
الب��اردة بالكره ال�سام��ل الأمريكا( وما عادت 
منا�سبة او غري مقبولة يف الظروف الراهنة، 
الت��ي تتزعم فيه��ا الواليات املتح��دة العامل 
)وتق��ود احل��رب عل��ى االره��اب والتطرف 

وداع�س(.
ف )احل��رب الب��اردة انته��ت بتف��كك النظام 
فه��و  اال�سرتاك��ي،  واملع�سك��ر  ال�سوفييت��ي 
امل�س��وؤول عن بث الكراهية �س��د امريكا( *، 
وكم ه��و مظل��وم ه��ذا االحت��اد ال�سوفييتي 
الذي انتهى من اخلارطة ال�سيا�سية العاملية 
وم��ا انته��ت االتهام��ات الباطل��ة والطعون 
ال�سهل��ة من مالحقته، وثمة من يختلف معي 
عل��ى املك�س��وف ب��ان )امريكا لي�س��ت وح�سا 
يري��د اأ�سع��ال ح��رب طائفي��ة(، ف��اذا كانت 
االمربيالي��ة االمريكية لي�ست وح�سا، فلماذا 
كل هذه اجله��ود املحمومة يف توريد ال�سالح 
بغزارة متناهي��ة للمناطق امللتهبة ومناطق 

احلروب املحلية وال�سراعات بن الدول.
اإح�سائيات االمم املتحدة تقول ان الواليات 
املتح��دة كانت عل��ى عالقة مبا�س��رة او غري 
مبا�س��رة باأكرث من ثالثن حرب خالل ن�سف 
الق��رن املا�سي، وقد انفق��ت يف تلك احلروب 
اأكرث م��ن 140 تريليون دوالر، �ساعدت على 
ا�ستمرار طغمة املجمع الع�سكري ال�سناعي 

وامل��ايل، يف تطوي��ر ال�سناع��ات الع�سكري��ة 
ب��كل تقنياته��ا وجماالته��ا، اي ان احل��روب 
املحلي��ة تبقى هو املورد واملغ��ذي لكربيات 
ال�سناعات الراأ�سمالي��ة املرتبطة ب�سيا�سات 
الهيمن��ة والتدخ��الت االمريكي��ة يف �س��وؤون 

الدول...
فمقت�سي��ات انه��اء احل��روب او ال�سيط��رة 
عليها تبداأ من عزل منطقة احلروب  وفر�س 
احل�سار عليها، ومن��ع توريد ال�سالح اليها، 
فت�سدي��ر ال�سالح يقف يف مقدم��ة ما ت�سدره 
الوالي��ات املتح��دة وبحج��م يف��وق اخليال 
من حيث االرق��ام املهولة، فتج��ارة ال�سالح 
توف��ر اكرب قدر ممكن م��ن االرباح لل�سركات 
الراأ�سمالي��ة االمريكي��ة ، فعجل��ة امل�سان��ع 
ال�سخم��ة الإنت��اج اال�سلح��ة ال ميك��ن لها اأن 
وا�سع��ة  او  حم��دودة  ح��روب  دون  ت��دور 
باالإ�ساف��ة اىل  بوؤر التوت��ر ومنازعات الدول 
املتخلف��ة، ومن يظ��ن ان الوالي��ات املتحدة 
تق��ود حربا عل��ى االرهاب والتط��رف، عليه 
ان ال ين�سى باأن الواليات املتحدة هي نف�سها 
بالتحدي��د، م��ن اوجد كل منظم��ات االرهاب 
والرعب والتطرف، بداًء بالقاعدة البن الدن 
وانته��اًء بداع�س البغدادي وه��ي امل�سوؤولة 
عنها ب��كل التفا�سيل وامل�س��ارات، واملهم ان 
هنال��ك حروب م�ستعرة وح��روب م�ستمرة، 
وهنال��ك حاجة للعت��اد وال�س��الح، والتاجر 

االمريكي خري مّورد.
وال�س��وؤال الكبري الذي يطرح نف�سه، ما الذي 
تغ��ري يف الراأ�سمالي��ة واالمربيالي��ة، ليكون 
الن�س��ال �سدها غري ذي ج��دوى، وال معنى 
ل��ه مثلم��ا يظ��ن البع�س ال��ذي ي��رى حياته 
ه��و وح��ده اأجمل م��ا تك��ون يف ظ��ل الهيمنة 
االمربيالي��ة ول��و كانت على ح�س��اب الكثري 

من القيم واالعتبارات واملعاناة الب�سرية.
املارك�سي��ون الزال��وا يوؤمن��ون ان االرب��اح 
الطائل��ة املتاأتية من فائ���س القيمة واملتاأتي 
للعم��ال  الب�س��ع  اال�ستغ��الل  م��ن  ب��دوره 
والكادحن، وه��ذا اال�ستغالل الزال متكر�س 
بقوان��ن ع��رب امت��الك الراأ�سم��ايل لو�سائ��ل 

االنت��اج، وه��ذا اال�ستغ��الل وه��ذه امللكي��ة 
اجلب��ارة لكل �سيء ه��ي التي تخل��ق ان�سب 
الظ��روف لغلواءيه وج��ربوت الراأ�سمالية، 
وتل��ك ه��ي معطي��ات حقيقي��ة مو�سوعي��ة 
على ار���س الواقع، ولي���س الن املارك�سين 
يوؤمن��ون به��ا ع��ن وع��ي متب�س��ر وقناع��ة 
كاأعل��ى  االمربيالي��ة  فمناه�س��ة  را�سخ��ة، 
تربطن��ا  الراأ�سمالي��ة  مراح��ل  م��ن  مرحل��ة 
ازاء  عدوانيته��ا  مبناه�س��ة  بال�س��رورة 

م�سائ��ر ال�سعوب، وطموحه بتحويل العامل 
اىل �س��وق مفتوح��ة وب��ال �سواب��ط ل��كل م��ا 

تنتجه م�سانعها 
تط��ورت  ق��د  االمربيالي��ة  ج��دا،  �سحي��ح 
وتغ��ريت ا�ساليبه��ا يف التعامل م��ع الق�سايا 
الدولي��ة، مبا يتالئم مع تط��ورات الع�سر يف 
ظ��ل الث��ورة العلمية والتكنيكي��ة ومنظومة 
االت�س��االت الت��ي حول��ت الع��امل اىل جمرد 
قري��ة �سغ��رية ،ولك��ن جوه��ر االمربيالي��ة 
الزال كم��ا ه��و ومل يتغ��ري، مبج��رد انته��اء 

احلقب��ة اال�ستعمارية يف ال�سيطرة والت�سلط 
املبا�س��ر على مق��درات وم�سائ��ر ال�سعوب، 
واال�سالي��ب  الط��رق  ه��و  اختل��ف  ال��ذي 
والو�سائ��ل امل�ستحدث��ة يف التعام��ل مع هذه 
الق�سي��ة، فم��ن ال�سم��ات التي ظل��ت مالزمة 
لل�سيا�س��ة االمربيالي��ة بالعالق��ة م��ع الدول 
الفتية، ه��و انحيازه��ا الت��ام والدائم ل�سف 
واالأوتوقراطي��ة  الدكتاتوري��ة  االنظم��ة 
والع�سكري��ة، ب��ل يف الكثري م��ن االحيان هي 

امل�سوؤولة عن و�سول تلك الطغم اىل ال�سلطة 
ع��رب خمتل��ف اال�سالي��ب مب��ا فيه��ا ا�ساليب 
والت�سفي��ات  والقت��ل  والتاأم��ر  االنقالب��ات 
اجل�سدية للرموز الوطنية والدميقراطية يف 
العدي��د من الدول بوا�سط��ة عمالها واذرعه 
وكالة املخابرات املركزي��ة االمريكية �سيئة 
ال�سيت) بدءا من م�سدق يف اأيران، وجيفارا 
ولومومبا، وع�س��رات االالف من املنا�سلن 
الوطني��ن، هذا عدى ان تك��ون تلك االنظمة 
الدكتاتورية هي بحد ذاتها �سنيعة الوح�س 

االمربيايل، ولدينا من االمثلة مبا ال يعد وال 
يح�س��ى م��ن االنظمة التي ت�ستم��ر يف البقاء 

بدعم وم�ساندة الوح�س االمربيايل.  
اأن الن�سال �سد ال�سيا�سة االمريكية )زعيمة 
االمربيالية( يتداخل وميتزج مع العديد من 
امله��ام الوطني��ة والدميقراطي��ة، يف العديد 
م��ن بلدانن��ا املتخلفة، فالعديد م��ن امل�ساكل 
اال�سا�سي��ة  لبلدانن��ا متاأتية م��ن التوجهات 
وامل�ساريع االمربيالية املناه�سة لطموحات 

ميك��ن  ال  املث��ال  �سبي��ل  فعل��ى  بلدانن��ا، 
احلدي��ث عن تطوي��ر اقت�س��اد وطني يخدم 
خط��ط التنمي��ة يف اي بل��د دون التح��رر من 
هيمن��ة وتخريب و�سطوة االط��راف املمثلة 
لال�ستغالل الراأ�سمايل، فما تريده الراأ�سمالية 
يف العراق مثال، هو حتويل العراق اىل جمرد 
منت��ج وم�سدر للبرتول، و�س��وق ا�ستهالكي 
ملنتج��ات ال��دول الراأ�سمالي��ة، وه��ذا واق��ع 
احلال يف العراق املحطم امل�سلول اقت�ساديا، 
واالمثلة عديده .... ومن هنا تربز الدالالت 

الواقعي��ة ب��اأن الن�سال �س��د هيمنة الوح�س 
االمربي��ايل ه��و منح��ى وطن��ي، يه��دف اىل 
تكري���س الهوي��ة الوطنية والق��رار الوطني 
امل�ستقب��ل،  خي��ارات  �سياغ��ة  يف  امل�ستق��ل 
والنهو�س بالبلد مبا يتنا�سب مع االمكانيات 
واملوؤه��الت الفعلي��ة الت��ي ميتلكه��ا ويتمتع 

بها...
 ومناه�س��ة ال�سيا�س��ة االمربيالي��ة، تقودنا 
بال�س��رورة، اىل موق��ف حازم �س��د مروجي 
ومنف��ذي م�ساري��ع االمربيالية، م��ن الطغم 
ال�سيا�سية الفا�سدة التي كافاأتها االمربيالية 
االمريكية على خدماته��ا الكثرية يف تكري�س 
الف�س��اد ونه��ب البل��د علنيا، م��ن االيغال يف 

احلاق اأكرب اال�سرار بالبلد،
وق��د يب��دو للوهل��ة االوىل ج�سام��ة املهم��ة 
الوطنية يف ظل انخراط كامل البلد يف اخلرج 
االمربي��ايل، لك��ن ه��ذا ال مين��ع م��ن وجوب 
الوط��ن  لق�سي��ة  املبدئي��ة  بالقي��م  التم�س��ك 
واملنطلق��ات الفكرية يف الن�س��ال الطبقي اىل 
جان��ب الطبق��ة العامل��ة وعم��وم الكادح��ن 
�سد كل مظاه��ر اال�ستغ��الل والنهب العلني 
للرثوات ودخول البلد يف اأب�سع مراحل الفقر 

واالمرا�س والتخلف ال�سامل،
 وعلي��ه ف��اأن الن�س��ال �س��د االمربيالي��ة هو 
موق��ف طبقي واخالقي ال يقب��ل التاأويل وال 
التنظ��ري وال الق�سم��ة على اأثن��ن، وبخالف 

هذا �سي�ستمر اخلراب والقادم ا�سوء.
 والب��د هنا من اال�س��ارة �سريعا، ان الن�سال 
�سد امل�ساري��ع االمريكية يف العراق، يتطلب 
قي��ام جبه��ة عري�س��ة ووا�سعة ل��كل القوى 
وال�سخ�سي��ات الوطني��ة الت��ي يهمه��ا انقاذ 
البل��د م��ن �سيا�س��ات احلكوم��ات املرتبط��ة 
م�سرييا بنهج الوح�س االمربيايل، فمناه�سة 
حكومات املحا�س�سة الطائفية الفا�سدة، هو 
اهم جتلي��ات ن�سالنا اليوم��ي �سد �سيا�سات 
الوح���س االمربيايل، ومن يق��ول خالف ذلك 
يخ��دع نف�سه ويوا�س��ل ا�ستم��رار اخلديعة 
وا�ستم��رار النه��ب والف�س��اد..... وللحديث 

�سله

 ح�سن ن�سراوي
هن��اك فهم مغل��وط بدراية او ع��دم فهم خلط 
قطب��ان  وجعلهم��ا  املدني��ة  بالدول��ة  الدي��ن 
 … االخ��ر  احده��م  يقب��ل  ال  متناق�س��ان 
وهذا تروي��ج ال�سح��اب االف��كار ال�سيقة او 
املنتفع��ن وا�سح��اب االف��ق املح��دوده …
الق�سد بالدولة املدنية احرتام اجلميع متدين 
او غ��ري متدين وفق �سواب��ط وقوانين نافذه 
م��ن خ��الل احلري��ات ال�سخ�سي��ة واالف��كار 
وال��روؤى والت�س��ورات ويكون املتق��دم ا�سل 
املواطن��ه واحلقوق والواجب��ات .. يف الدولة 
املدني��ة الوط��ن للجمي��ع بغ���س الن�س��ر عن 
الل��ون والدي��ن والعرق والقومي��ة واملذهبيه 
ويكون اجلميع مت�ساوي … وعدم زج الدين 
يف ال�سيا�س��ة بل جعله م�س��در الهام ووعي .. 

واالن�س��ان ح��ر يف عبادات��ه دون �سغوط … 
عندم��ا ي��راد يف الدول��ة املدني��ة ف�س��ل الدين 
عن ال�سيا�س��ة املراد من��ه يف ال�سيا�سية تلعب 
هن��اك  … ولي���س  االه��م  ال��دور  امل�سلح��ة 
�سدي��ق دائم او عدو دائم ب��ل م�سلحة دائمة 
… وهذا مايتعار�س وجوهر الدين الذي هو 

من الثوابت …
الدي��ن  بخل��ط  تتاأ�س���س  ال  املدني��ة  الدول��ة 
اأو  الدي��ن  الُتع��ادي  اأنه��ا  كم��ا  بال�سيا�س��ة، 
ترف�س��ه، فاأن الدي��ن ي�سل يف الدول��ة املدنية 
عام��ال مهم��اً يف بن��اء االأخالق وخل��ق الطاقة 
الو�سعي��ه  القواني��ن  واال�سرت�س��اد من��ه يف 
واي�س��ا م�س��در اله��ام خلقي الف��راد املجتمع 
لي���س عل��ى ا�سا�س التماي��ز مع باق��ي االديان 

بل يكون موحد له��ا يف مايخ�س م�سالح االمه 
واملجتم��ع ويخ��دم الوط��ن واملواطنه ويزيد 
من ن�سيجه��ا املجتمعي … ويكون يف اولوية 

الدولة املدنية …
املواطن��ة، وال��ذي يعن��ي اأن الف��رد ال ُيعرف 
اأو  مبال��ه  اأو  باإقليم��ه  اأو  بدين��ه  اأو  مبهنت��ه 
قانوني��ا  تعريف��ا  ُيع��رف  واإمن��ا  ب�سلطت��ه، 
اجتماعي��ا باأن��ه مواط��ن، ينتم��ي اىل دولت��ه 
الت��ي تعن��ي ما�سي��ه وحا�س��ره وم�ستقبل��ه 
… وان جمي��ع املكون��ات املادي��ة يف دولته 
ه��ي ملك��ه وارث��ه اأي اأن��ه ع�س��و يف املجتمع 
ل��ه حق��وق وعلي��ه واجب��ات وه��و يت�س��اوى 
فيه��ا م��ع جمي��ع املواطن��ن دون متي��ز وفق 
اجلهوي��ة والنخبوي��ه والفوؤي��ة واملناطقي��ة 

انتاجه  قوة  ا�سا�س  املواطن على  … يقا�س 
العقلي والبدين وتفاعله مع حميطه وجمتمعه 
تنويري��ة  فكري��ة  م�ساري��ع  م��ن  ومايط��رح 

وان�سانية …
 وم��ن مرتك��زات الدولة املدنية انه��ا تتاأ�س�س 
عل��ى نظ��ام م��دين يف منظوم��ة عالقته��ا الت��ي 
تق��وم على ال�س��الم والت�سامح وقب��ول االآخر 
وامل�ساواة يف احلق��وق والواجبات والعدالة 
وتوزي��ع الرثوات ب�سكل ي�سمن حقوق جميع 
اف��راد املجتم��ع دون متاي��ز او حمابات وفق 

ميول احلاكم وال�سلطه … ويكون ا�سا�سها
الدميقراطي��ة، ه��ي الت��ي متنع م��ن اأن توؤخذ 
الدول��ة غ�سب��ا م��ن خ��الل ف��رد اأو نخب��ة اأو 
عائلة وتوريث احلكم وجعل الرجل املنا�سب 

يف امل��كان املنا�س��ب وب��ث الوع��ي املجتمع��ي 
وتنوير العقول ملعرف��ة احلقوق والواجبات 
واالهتم��ام بتعلي��م و�سحة وثقاف��ة املجتمع 
… وتكون القوانين نافذه وملزمه للكل من 
خالل الف�سل بن ال�سلطات وا�ستقالل الق�ساء 
الغ��ري  واالع��الم  والتعب��ري  الفك��ر  وحري��ة 
امل�سي���س واعط��اء ح��ق للم��راءة يف املجتمع 
من خالل فر�س التعلي��م والقيادة املجتمعيه 
يف مفا�س��ل الدولة االقت�سادي��ة واالجتماعية 

والثقافية وال�سيا�سية … 
هذه ه��ي اهداف الدول��ة املدني��ة وطموحتها 
ولي���س لها موقف من الدي��ن ابدا …م�سكلتها 
يف االر���س واالن�س��ان وبنائ��ه … ولي�س كما 

يروج لها البع�س 

�سامر ح�سن

موؤخ��را  كرب��الء  حمافظ��ة  احتفل��ت 
بالذكرى ال�سنوية بعي��د مولد ال�سيد 
امل�سي��ح ع يف �سابق��ة فري��دة، وه��ذا 
بح�سب راأيي له ا�سباب ودوافع علي 

تناولها يف هذا املقال. 
ان اهم �سبب او داف��ع للمحتفلن هو 
لك�س��ر الرتابة الت��ي فر�سته��ا عليهم 
واملعي�سي��ة  احلياتي��ة  الظ��روف 
يف  الناف��ذة  ال�سيا�س��ة  وباالخ���س 
املدينة، والتي تت�سم بالطابع الديني 
ه��ذا  االحتف��ال  ان  رغ��م  املحاف��ظ، 
ال ميث��ل للمدين��ة وال عقي��دة اهله��ا 
اي��ة اهمي��ة �س��وى اتباعه��م التقومي 
امليالدي بح�ساب اي��ام ال�سنة...ففي 
كربالء ب�سكل خا�س، تتو�سح املدينة 
بطاب��ع مظاهري اكرث من��ه جوهري. 
فلو كنت م��ن مّدعي الفج��ور -اجّلك 
اهلل- كان علي��ك اخف��اء مظاه��ر ه��ذا 
الفح���س فق��ط للخال�س م��ن االنتقاد 

ومن ثم لك ان تقرتفه كما �سئت!
نع��م لال�سف ه��ذا النوع م��ن )النفاق 
االجتماعي( الذي يت�سح به جمتمعنا 
تاأريخي��ا، وكم��ا  ل��ه ج��ذور عميق��ة 
ا�س��رت، ملجتمع مدينتنا ن�سيب كبري 
من��ه، لي�س م��ن باب االنتقا���س ابدًا، 
فان��ا فرد من ه��ذا املجتم��ع ولكن من 

باب الدرا�سة والت�سخي�س. 
فه��ذه  املو�س��وع،  �سل��ب  اىل  اع��ود 
ال�سباب عمدت اىل ك�سر حالة الرتابة 
ال�سع��ارات  خ�س��م  يف  واجلم��ود 
واملظاهر الت��ي تلزمهم عي�س حياتهم 
حزان��ى بوؤ�ساء، طبقا لروايات رجال 
الدي��ن التي توؤك��د على ع��دم انتهاج 
الفرح وال�س��رور واال كان��ت النتائج 
والعواقب وخيم��ة..! وهذا ما مل�سته 
م��ن انطباع��ات الكثريين م��ن النا�س 
خ�سو�سا ع��ن طريق تعليقاتهم على 
مواق��ع  عل��ى  االخري��ن  من�س��ورات 
واخلا�س��ة  االجتماع��ي  التوا�س��ل 
ال�سن��ة،  برا���س  االحتف��االت  بخ��رب 
حي��ث كان��ت ردودهم جله��ا )زين ما 
اهلل يكلبه��ا بين��ا، راح تخ�س��ف بيك��م 
الگاع، �سل��ون بع��د اهلل يرحمن��ا؟، 
القيام��ة... ي��وم  ي�س��ري  راح  ولك��م 
ال��خ( وه��ذا بطبيع��ة احل��ال يعك�س 
ثقافتنا التي اكت�سبناها من الروايات 

وامل��وروث الدين��ي -�سائب��ا كان ام 
ال- وكذل��ك االجتماعي وما ترعرعنا 
عليه وهو غري دقي��ق باملرة ملن يفهم 
الدين وحق��وق االن�سان التي اعطاها 
ايان��ا اخلال��ق، فيق��ول االم��ام عل��ي 
ع "اعم��ل لدني��اك كاأن��ك تعي���س ابدًا 
...". فاحتف��ال ال��زواج مث��ال مب��اح 
واملوال��د  كذل��ك  اخلت��ان  واحتف��ال 
اي�س��ا، فاالحتفاالت مبوالي��د االئمة 
اي�س��ا موج��ودة ويت��م التح�سري لها 
وامل�سارك��ة فيه��ا، ونح��ن اي�سا ب�سر 
لدين��ا م�ساع��ر ومي��ول وانطباع��ات 
جترنا للت�سرف كباقي الب�سر، فلماذا 
نغالط انف�سنا ونفخر مبظاهر احلزن 
والتاأ�س��ي ونرتك اجلان��ب االخر من 
جوان��ب الطبيع��ة االن�سانية اال وهو 

ال�سعادة واالن�سراح؟!
م��ا يهمني م��ن ذل��ك كله ه��و النتائج 
املرتتب��ة عل��ى ه��ذا احل��دث اال وهو 
االحتفال بعي��د راأ�س ال�سنة امليالدية 
الوا�سح��ة  املجتمعي��ة  والر�سال��ة 
والغري م�سفرة وفحواها؛ ان احلياة 
�سئ وقيود املوؤ�س�س��ات الدينية ذات 
النف��وذ واالع��راف املجتمعي��ة التي 

تغلغلت الينا موؤخرا �سيئا اخر.
املجتم��ع م��ّل التقيي��د ه��ذا واالتباع 
)رجال��ه(  الدي��ن  بغ��الف  املغلف��ن 
وكذلك االعراف والتقاليد -ل�ست هنا 
احاول االنتقا�س من ال�سابط الديني 
االجتماعي��ة  والتقالي��د  واخللق��ي 
املحافظة- ولكن املثل يقول )الزيادة 
كالنق�سان(، وارى يوما بعد يوم، ان 
الت�سدد يف التعامل مع النا�س من قبل 
بع���س ه��وؤالء النا�س وكذل��ك بع�س 
�سي��وخ املناب��ر مدع��ي الزه��د املم��ل 
املتربقع��ن  امل�سوؤول��ن  اىل  ا�ساف��ة 
اخل��داع  املذهب��ي  الدين��ي  بال��رداء 
ممن يري��دون من وراء ذل��ك مكا�سب 
�سخ�سية فئوية، ه��ذا الت�سدد يجعل 
م��ن النا�س ت�سل��ك طريقا اخ��را؛ اما 
باالجتاه املعاك�س، او املوازي ولكن 
بطريقة خمتلفة، وهذا احلدث يعترب 
معاك�س��ا متام��ا وه��و مبثاب��ة ر�سالة 
�سريح��ة -كما ذكرت- للقائمن على 
فر���س قيودهم عل��ى املجتم��ع ق�سرا 

تتلخ�س باالتي:-
• ان كنت��م تتبع��ون الدين احلقيقي 
بنواي��ا  مبادئ��ه  تطبي��ق  وتري��دون 
اىل  تنتبه��وا  ان  فعليك��م  �سادق��ة 

النا���س  وتعط��وا  جي��دا  خطواتك��م 
حقوقه��م كم��ا تري��دون منه��م الكثري 
من الواجبات التي  تلزمونهم بها عن 
طريق الرتهي��ب والتخويف، فالدين 
كم��ا ه��و �سديد وح��ّدي اىل ان��ه �سمح 
ول��ن، حي��ث يق��ول اهلل تع��اىل )وم��ا 
يكلف اهلل نف�س��ا اال و�سعها( فانتبهوا 
وعوا، فلرب حجر ال يعجبكم يدميكم 
ي��وم ال ينف��ع الن��دم وتتح��ول حينها 
بالدنا اىل فو�سى عارمة وجمتمع ثاين 
جراء االنفجار الذي يولده ال�سغط، 
ومن الطبيعي ان يكون التغري جارفا 
كتي��ار ياأخ��ذ مع��ه كل م��ا يف طريق��ه 
وه��ذا احل��ال �سيكون �سلبي��ا خطريا 
كان  -ان  امل�س��وؤول  م��ن  ي�ستدع��ي 
يكرتث- ان ياأخذ ذلك بنظر االعتبار. 
• ان كنتم تت�سرفون ابتغاء مر�ساة 
فالنتائ��ج  واهوائك��م؛  م�ساحلك��م 
املنتظ��رة م��ن ج��راء قب�ستك��م على 
كفيل��ًة  �ستك��ون  النا���س؛  �سل��وك 
منك��م  النا���س  ونف��ور  با�سقاطك��م 
يوم��ا بع��د ي��وم، وانت��م م��ن يتحمل 
امل�سوؤولي��ة كامل��ة عن كل م��ا يحدث 
من نفور ه��ذه النا�س اي�سا من الدين 
وانفجاجه��م عنه ب�سب��ب �سيا�ساتكم 
مب�ساحلك��م  وان�سغالك��م  البله��اء 
تاأم��رون  ح��ن  ال�سيق��ة  الدنيوي��ة 
النا���س بال��رب وتن�س��ون انف�سكم ولن 
يكون من ه��وؤالء النا�س اال الع�سيان 
ال�سلوك��ي اذ انهم لي�س��وا مت�سّوفن 
ومل يعت��ادوا عل��ى ذلك ام��ام التطور 
واحلداثة و�سبل التوا�سل مع العامل 
اخلارجي ال��ذي تغرّي كلياً، فاحفظوا 
لن��ا مدينتن��ا ولك��ن لي���س بالتظاه��ر 

وال�سكل بل باجلوهر والفحوى. 
اح��د  كان  املدين��ة؛  قد�سي��ة  قان��ون 
اال�سباب املبا�سرة ملا حدث و�سيحدث 
ان كنتم تعقلون، فالنا�س قد �سجرت 
من التزييف املتعمد من القائمن على 
ال�سلط��ة واملوؤيدي��ن له��م والرا�سن 
تفل��ت  ي��وم  بع��د  بفعلهم...ويوم��ا 
االم��ور م��ن ايديك��م، وليته��ا جاءت 
عل��ى ذل��ك فح�سب ب��ل رمب��ا �ستكون 
وبااًل على دينن��ا ومدينتنا وتاأريخنا 
وانتم امل�سببون احلقيقيون لذلك فهل 
للمواط��ن ان ياأخذ على ايديكم ام انه 

ال تعنيه هذه اي�ساً؟!
"االن�سان حري�س على ما ُمنع" علي 

بن ابي طالب ع

من يت�شائل..  ما العمل؟ نجيبه امنين اجيك يا �شعب !
باأن مفتاح الحل باإيديكم اأنتم !!

مناه�شة ال�شيا�شة االمريكية والن�شال �شدها، ل�شت بطرا فكريا  
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منذ احتالل العراق يف احلرب العاملية 
االوىل و�ضعبه ينا�ضل من اجل حريته 
وا�ضتقالل��ه وطموح���ه يف بن��اء دول��ة 
اقت�ض��اده  حتف��ظ كرامت��ه وت�ض��ون 
الوطن��ي, وقد متكن م��ن خالل ن�ضاله 
الطوي��ل ت�ضكيل قوى واأحزاب وطنية 
ا�ضتطاع��ت قيادة م�ضريت��ه الن�ضالية 
الت��ي تكلل��ت بنجاح ثورت��ه يف الرابع 

ع�ضر من متوز عام 1958 املجيدة.
يف ع��ام 1955 واأثن��اء اجتماع اللجنة 
املركزي��ة للحزب ال�ضيوع��ي العراقي 
ع��ادل  �ض��الم  الرفي��ق  انتخ��اب  مت 
�ضكرتريًا للجن��ة املركزية, كما ذكرت 
زوجته ال�ضي��دة بثينة ناجي يف كتابها 
) �ضرية منا�ضل ( كان من اأول اأوليات 
الرفي��ق ه��و اأع��ادة العم��ل مب�ضمون 
اجلبهة الوطنية, والتي انبثقت خالل 
 1954 ع��ام  الربملاني��ة  االنتخاب��ات 
والت��ي تعر�ض��ت اإىل اجلم��ود نتيج��ة 
للحمل��ة االإرهابي��ة الت��ي قادها رئي�س 
ال�ضلط��ة اآنذاك نوري ال�ضعيد من اأجل 
فر���س دخول الع��راق اإىل حلف بغداد 
) �ضيئ ال�ضي��ت (, وقد ادركت جميع 
االأح��زاب والقوى الوطني��ة بان مهام 
اخل��روج م��ن حل��ف بغ��داد واإط��الق 
الد�ضتوري��ة ال ميك��ن الأي  احلري��ات 
حزب القيام بها مبفرده مهما اأوتي من 
اأ�ضباب القوة واملنعة, ولكن حتقيقها 
يتطل��ب م��ن جمي��ع الق��وى الوطني��ة 
االن�ضم��ام اإىل جبه��ة واح��دة ت�ضمهم 

جميعا.
يف  ال�ضيا�ضي��ة  ال�ضاح��ة  و�ضه��دت 
جماهريي��ة  فعالي��ات   1956 ع��ام 
وا�ضع��ة عمت جميع امل��دن العراقية,  
وتطورت اىل انتفا�ضة �ضعبية وا�ضعة 
احتجاجا على الع��دوان الثالثي على 
م�ض��ر, وباملقاب��ل ت�ضاع��دت اأ�ضاليب 
القم��ع واالإره��اب م��ن قب��ل ال�ضلط��ة 
الرجعية لقمع تلك التظاهرات بالقوة 
اأبن��اء  �ض��د  الر�ضا���س  وا�ضتخ��دام 
ال�ضع��ب, و�ضقط العدي��د من ال�ضهداء 
واعتق��ل املئات م��ن املتظاهرين وزج 
بهم يف ال�ضج��ون, وطالت هذه احلملة 
ق��ادة االأح��زاب الوطني��ة فق��د حك��م 
عل��ى ال�ضي��د كامل اجلادرج��ي رئي�س 

احلزب الوطني الدميقراطي بال�ضجن 
ق��ادة ح��زب  ونف��ي  �ضن��وات,  ث��الث 
ال�ضامرائ��ي  فائ��ق  وه��م  اال�ضتق��الل 
و�ضدي��ق �ضن�ضل, واأُع��دم ال�ضيوعيان 
مه��دي  وعط��ا  حم��ود  ال�ضي��خ  عل��ي 
الدبا���س يف مدين��ة احل��ي يف حمافظة 
الكوت, وان جمم��ل االأحداث و�ضعت 
اأني��ة  مهم��ة  اأم��ام  الوطني��ة  الق��وى 
الهجم��ة  ملح��ة و�ضروري��ة ملقاوم��ة 
ال�ضر�ضة لل�ضلط��ة وهي حتالف جميع 
�ضعوب��ة  ورغ��م  الوطني��ة,  الق��وى 
الو�ض��ع ال�ضيا�ضي القائم انذك ومرور 
واالأح��زاب  الق��وى  ب��ن  املباحث��ات 
املوج��ودة عل��ى ال�ضاح��ة ال�ضيا�ضية 
باملد واجلزر, لكنه��ا اتفقت يف النهاية 
على قي��ام اجلبه��ة الوطني��ة ) جبهة 
االحتاد الوطن��ي ( واأ�ضدرت جلنتها 
العليا بيان��ا يف 1957/3/9 اأو�ضحت 
فيه االأ�ضباب املوجبة لقيامها وحددت 

مطالبها الوطنية الكربى كما يلي :
1���� تنحية وزارة نوري ال�ضعيد وحل 

املجل�س النيابي
2�� اخلروج من حل��ف بغداد وتوحيد 
�ضيا�ض��ة الع��راق م��ع �ضيا�ض��ة البالد 

العربية املتحررة
اال�ضتعم��اري  التدخ��ل  مقاوم��ة   ����3
ب�ضت��ى اأ�ضكال��ه وم�ض��ادره وانته��اج 

�ضيا�ضة عريقة م�ضتقلة
الدميقراطي��ة  اإط��الق احلري��ات   ����4

الد�ضتورية
5���� اإلغ��اء االإدارة العرفي��ة واإط��الق 
واملعتقل��ن  ال�ضجن��اء  �ض��راح 
واإع��ادة  ال�ضيا�ض��ن  واملوقوف��ن 
املف�ضول��ن من املدر�ض��ن واملوظفن 
الأ�ضب��اب  والط��الب  وامل�ضتخدم��ن 

�ضيا�ضية
, وكان جم��رد اإع��الن جبه��ة االحتاد 
الوطني ميثل ن�ض��را تاريخيا للحركة 
الوطني��ة العراقي��ة , وتوحي��د جميع 
احلزبي��ة  وغ��ري  احلزبي��ة  الق��وى 
والتفافه��ا ح��ول االأه��داف الرئي�ضي��ة 
للحرك��ة الوطني��ة , وكم��ا راأى بع�س 
الوع��ي  تنام��ي  اإن   ( م��ن  الوطن��ن 
احلرك��ة  ق��وة  وا�ضت��داد  الوطن��ي 
الوطني��ة وت�ضكي��ل جبهته��ا الوطنية 

املوح��دة يف ع��ام 1957 كان��ت اح��د 
العوام��ل الت��ي �ضاع��دت يف انعكا���س 
ذلك على ال�ضباط يف اجلي�س العراقي 
, وتكون��ت اللجن��ة العلي��ا لل�ضب��اط 
االأح��رار ( م��ن جانب اخ��ر فقد �ضعد 
احل��زب ال�ضيوع��ي العراق��ي احلركة 
اال�ضرابية بن العمال للتمهيد للثورة 
, ففي بداية عام 1958 �ضهدت العديد 
من االإ�ضراب��ات العمالية وهي تطالب 
بتحقيق مطالبها العادلة برفع االأجور 
وحت�ض��ن ظروف العمل , وكان اأهمها 
اإ�ض��راب عم��ال معمل ن�ضي��ج الو�ضي 
يف اذار 1957 , والعم��ال الزراعن يف 
ني�ض��ان من نف�س العام وتعاظم ن�ضاط 
ال�ضيوع��ن ب��ن او�ض��اط الفالح��ن , 
ولعبت اجلمعيات الفالحية ) ال�ضرية 
ال�ضيوع��ي  احل��زب  �ضكله��ا  الت��ي   )
العراق��ي , دورا مهم��ا يف رفع م�ضتوى 
وع��ي الفالح��ن يف ن�ض��االت جماعية 
اأه��داف احلرك��ة الفالحي��ة  لتحقي��ق 
 300 رف��ع   1958 ع��ام  ربي��ع  ويف   ,
فالح��ا ال�ضالح يف الدغ��ارة والرميثة, 
مطالب��ن بتطبي��ق قان��ون ) املنا�ضفة 
( ال��ذي اأقرت��ه احلكوم��ة بع��د ن�ضال 
طوي��ل ل�ضريح��ة الفالح��ن , وال��ذي 
املحا�ضي��ل  ن�ض��ف  مبوجب��ه  يعط��ي 
للف��الح , وق��د تلته��ا مناط��ق اأخ��رى 
فف��ي 1958/5/29 حم��ل اأك��ر م��ن 
350 فالح��ا ال�ض��الح يف منطقة خريي 
تق��ع مب�ضافة 7ك��م جن��وب الديوانية 
احل��زب  وا�ض��در   , نف�ض��ه  للغر���س 
بتاري��خ  بيان��ا  العراق��ي  ال�ضيوع��ي 
1958/6/3 اأع��رب فيه عن م�ضاندته 
املطلق��ة النتفا�ض��ة الفالح��ن , وحث 
ال�ضع��ب عل��ى م�ضاندته��ا وق��د اأعرب 
فالحوا ال�ضامية والفي�ضلية واحلمزة 
واملحاوي��ل  واملدحتي��ة  والقا�ض��م 
م�ضاندته��م  ع��ن  اخ��رى  ومناط��ق 
خلو���س  واال�ضتع��داد  لالنتفا�ض��ة 
املعرك��ة معهم, وهك��ذا كان الفالحون 
يف اأعل��ى م��زاج ثوري حت��ى �ضبيحة 
ث��ورة الراب��ع ع�ض��ر م��ن مت��وز ع��ام 
1958 الت��ي حققت طموحات ال�ضعب 
دولت��ه  وبن��اء  باال�ضتق��الل  العراق��ي 

الوطنية

�ضري��ان  ه��و  امل��اء  اأن  املعل��وم  م��ن 
االأ�ضا�ضي��ة  الركي��زة  احلي��اة, وه��و 
التنمي��ة  عليه��ا  تق��وم  الت��ي  االأوىل 
املحافظ��ة  وان  بل��د,  الأي  ال�ضامل��ة 
عل��ى املي��اه وتنمي��ة موارده��ا كانت 
وال ت��زال هدف��ا رئي�ض��ا م��ن اأه��داف 
احلكوم��ات الر�ضي��دة يف العامل, التي 
لالرتق��اء  جهوده��ا  ق�ض��ارى  تب��ذل 
مب�ضت��وى موارده��ا املائي��ة, وتبتكر 
كل االأ�ضالي��ب الت��ي ت�ضم��ن منو هذه 
امل��وارد وا�ضتمراره��ا, وكذل��ك تقوم 
ببن��اء ال�ض��دود لال�ضتف��ادة الق�ضوى 
املي��اه  ولدع��م  االأمط��ار,  مي��اه  م��ن 
لالأغرا���س  وا�ضتخدامه��ا  اجلوفي��ة 
الزراعي��ة, ف�ضال عن ذل��ك فاأن الكثري 
م��ن الدول ال توجد فيها انهار جارية, 
لكنه��ا ت�ضتفي��د م��ن مي��اه االأم?ار يف 
زراع��ة اأن��واع كثرية م��ن املحا�ضيل 

االإ�ضرتاتيجية اأو غريها.
لكن لالأ�ضف ال�ضدي��د يقف امل�ضوؤولون 
اأم��ام  عاجزي��ن  الع��راق,  بلدن��ا  يف 
ال�ضي��ول,  االأمط��ار وتدف��ق  ت�ضاق��ط 

وكاأن  بذل��ك,  فوجئ��وا  ق��د  وكاأنه��م 
بغ��داد وبقية املحافظ��ات مل تغرق يف 
كل مو�ضم اأمط��ار, فرنى اليوم جميع 
اأوج��ه احلي��اة يف العا�ضم��ة متعطلة 
وال�ض��وارع وبي��وت املواطنن غارقة 
يف املياه.فيم��ا جترف ال�ضيول القادمة 
م��زارع  اجلبلي��ة,  املرتفع��ات  م��ن 
الفالح��ن يف حمافظة وا�ضط, وتوؤدي 
اىل نفوق االآالف من حيواناتهم, وهنا 
تتحول مياه االأمطار اإىل عامل تخريب 
وه��دم بدال من اال�ضتف��ادة منها, وكل 
ذل��ك ب�ضبب الف�ض��اد امل��ايل واالإداري 
وعدم ال�ضعور بامل�ضوؤولية, واالكتفاء 
بتربيرات لي���س لها وجود على ار�س 
الواقع, اأمث��ال ال�ضخرة الثقيلة التي 
تدحرجت يف اأنب��وب املجاري, واأدت 
ان  اأو  و�ضواحيه��اّ  بغ��داد  غ��رق  اإىل 
هن��اك بع�س البي��وت املتجاوزة على 
طريق م�ضروع مه��م وكبري لت�ضريف 
املي��اه, حال��ت دون تفعي��ل امل�ضروع 
واإنق��اذ بغ��داد من الغ��رق. كم�ضروع 
»خ��ط اخلن�ض��اء«, ايل بح�ضب ادعاء 

تتمك��ن,  باأنه��ا مل  العا�ضم��ة,  اأمان��ة 
ه��ي والدولة ب��كل قواها, م��ن ازاحة 
البي��وت املتج��اوزة اأو نقلها اإىل مكان 

اآخر!
املتج��اوزون  املواطن��ون  ويت�ض��اءل 
عل��ى االأر�س املق��رر اإقام��ة امل�ضروع 
عليها, هل م��ن ال�ضعب منحهم قطعة 
اأر�س من اأرا�ضي الع��راق الوا�ضعة, 
اأي��ام  منه��ا  الكث��ري  وزع  والت��ي 
االنتخاب��ات, لينتقل��وا اإليها, ويجري 

ا�ضتكمال امل�ضروع؟!
يف كل بل��دان العامل يق��وم امل�ضوؤولون 
بالتخطي��ط وفق��اً للدرا�ض��ات العلمية 
واإع��داد  امل�ضتقب��ل,  ا�ضتك�ض��اف  يف 
امل�ضاريع وتنفيذها على اأ�ضا�س علمي 
االأن��واء  توقع��ات  فالي��وم  ودقي��ق. 
اجلوي��ة حت�ض��ب بدقة كب��رية, وهي 
خالية م��ن االأخط��اء, اإال بن�ضبة تكاد 
ال تذك��ر. لك��ن لالأ�ض��ف ال�ضدي��د نرى 
الدوائ��ر املخت�ض��ة يف بلدن��ا ت�ضتن��د 
اإىل الع�ضوائي��ة واالرجت��ال يف عملها, 

وتوؤدي اىل هدر الروات العظيمة

ثابت �ضالم

عضو االمانة العامة لحزب اليسار 
العراقي

 للعام ال�ضاد�س ع�ضر, تتوا�ضل عملية 
وجتري��ف  العراق��ي  النخي��ل  اأع��دام 
الب�ضاتن, اإ�ضافة اىل ا�ضعال احلرائق 
النخي��ل وم��وت اأع��داد كب��رية منه, 
لتبوي��ر ه��ذه امل��زارع بغر���س تغيري 

ن�ضاطها اإىل عقاري
 فلم تكتف ه��ذه املافي��ات امللي�ضاوية 
املواطني��ن  بي��وت  باغت�ض��اب 
خ�ضو�ض��ا اتب��اع الديان��ة امل�ضيحية 
وتزوير م�ضتن��دات امللكية " قانونيا" 
,اإذ اقدم��ت عل��ى حتوي��ل مقاطع��ات 
زراعي��ة  م��ن الت�ضني��ف الزراعي اإىل 
لت�ضهي��ل  الب��ور  االأرا�ض��ي  ت�ضني��ف 
علمي��ات �ضرائها بابخ�س االثمان ومن 
ثم بيعها على منت�ضبي هذه امللي�ضيات 
واقاربهم بالتق�ضيط املافيوي املريح, 
اال�ضتعب��ادي  والئه��م  و�ضم��ان 
االنتخاب��ات, يج��ري  وا�ضواته��م يف 
كل ذلك بت�ضهي��ل م�ضوؤولن حكومين 
 " ي�ضم��ى  مب��ا  مبا�ض��رة  يرتبط��ون 
اللج��ان االقت�ضادي��ة " الل�ضو�ضي��ة 
امللي�ضي��ات  ه��ذه  الح��زاب  التابع��ة 

وكتلها الربملانية.
لق��د ت�ضببت هذه االعم��ال االجرامية 
البيئ��ة   ا�ضاب��ت  باأ�ض��رار  املنظم��ة 
وتاأثريها املدمر على طبيعة املناخ يف 

املدن العراقي��ة, حيث �ضكلت ب�ضاتن 
النخيل �ضياجها الطبيعي, ناهيكم عن 
اخل�ضائر االقت�ضادية اجل�ضيمة جراء 
املخ�ض�ض��ة  التم��ور  اأن��واع  اختف��اء 
ب��ل وا�ضب��ح  للت�ضدي��ر.  خم�ض�ض��ة 

العراق بلدا م�ضتوردا للتمور....!! 
 ويع��زى  انخفا���س تقل���س ب�ضات��ن 
النحيل يف الب�ضرة اىل تهريب الف�ضائل 
اإىل اإي��ران وام��ارات اخلليج عرب �ضط 
الع��رب  ووفق��اً الإح�ض��اء عراقي ُنفذ 
ع��ام 2002 قبيل احت��الل البالد, بلغ 
عدد النخيل قرابة 30 مليون �ضجرة, 
اإال اأن اإح�ضائي��ة جديدة �ضدرت عام 
2014 �ضجلت وجود 16 مليون نخلة 
فقط. وعزت احلكوم��ة اآنذاك ذلك اإىل 
احلرب واملع��ارك وهج��رة الفالحن 

من الريف اإىل املدن. 
واالأ�ضب��وع املا�ض��ي, ك�ض��ف النائ��ب 
يف الربمل��ان العراق��ي م��ازن امل��ازين, 
اأن هن��اك اأيادي خفية حت��اول تدمري 

االقت�ضاد العراقي.
واأو�ضح امل��ازين يف بيان نقلته و�ضائل 
"هن��اك  اأن  عراقي��ة  حملي��ة  اإع��الم 
موؤ�ض��رات م��ن مديري��ة الزراع��ة عن 
اإ�ضاب��ة اأ�ضج��ار النخي��ل يف الب�ض��رة 
اإىل  ت��وؤدي  باأمرا���س  مفتع��ل  ب�ض��كل 

تيب�ضها وتلفها ب�ضرعة".
واأكد موظف يف اأمانة بغداد, يف حديث 
مع "العربي اجلدي��د" ا�ضرتط خالله 
عدم الك�ضف عن ا�ضمه, اأن 17 ب�ضتاناً 
للنخي��ل تابع��ة للدول��ة مت تدمريه��ا 

خ��الل االأ�ضابي��ع املا�ضي��ة يف مناطق 
واجلادري��ة  وال��دورة  الكاظمي��ة 
والطارمي��ة واأب��و غري��ب م��ن خ��الل 
احلرق اأو نقل عدوى اإليها من مناطق 
اأخرى مثل اأمرا���س ح�ضرة الدوبا�س 
اأو الفطري��ن اأو �ضو�س النخيل و�ضداأ 

ال�ضعف.
وق��ال: "خ��الل �ضه��ر اأو اثن��ن عل��ى 
يتح��ول  املر���س,  نق��ل  م��ن  االأك��ر 
الب�ضتان اإىل اأر���س قاحلة, وبعد اأيام 
يق��وم اأحدهم بتقدمي طل��ب م�ضاطحة 
)ا�ضتثمار ملدة 30 عاماً( لهذا الب�ضتان 
ويبني عليه م�ضروع��ه اأو يقوم ببناء 

وحدات �ضكنية عليه".
وب��ّن املوظف, اأن م�ضوؤولن ونافذين 
و�ضيا�ضي��ن,  برمل��ان  واأع�ض��اء 
النخي��ل  قت��ل  مافي��ا  يف  متورط��ون 
العراق��ي, قائ��اًل اإن "املل��ف اأك��رب من 
اأن يك�ضف��ه موظ��ف �ضغ��ري مُيك��ن اأن 

ُيقتل", يف اإ�ضارة اإىل نف�ضه. 
واأو�ض��ح اأن قيم��ة بع���س الب�ضات��ن 
وحتول��ت  اأُتلف��ت  اأو  اأحرق��ت  الت��ي 
اإىل منطق��ة ا�ضتثمار حجزه��ا نافذون 
بالدول��ة, تبل��غ اأك��ر م��ن 50 مليون 

دوالر. 
ب��ن  نخي��ل  ب�ضت��ان  "مث��اًل  وتاب��ع: 
اجلادرية والدورة يف بغداد م�ضاحته 
10 اآالف م��رت تاب��ع للحكوم��ة اأُتل��ف 
نخيل��ه ب�ض��كل مفاج��ئ وبع��د �ضه��ر 
ت�ضلمه ع�ض��و بحزب اإ�ضالمي م�ضارك 

يف ال�ضلطة حالياً.

فالحو العراق وثورة 14 تموز 1956 
المجيدة

ثروتنا المهدورة- الماء 

مافيا الملي�سيات تعدم النخيل العراقي و�سط 
�سمت حكومي مطبق

عمال وفالحين وطلبة
اليسارالعراقي 6

من خالل املتابعة اجلادة واملو�ضوعية 
الأقلي��م كورد�ضت��ان الع��راق , والو�ضع 
االأن�ضاين  املرتدي واملنفجر الذي مير به 
ال�ضعب الكورد�ضتاين , مبختلف مكوناته 
القومي��ة واالأثني��ة ال يب�ضر خ��ريًا على 
امل��دى القريب والبعي��د , �ضببه الف�ضاد 
امل��ايل واالأداري امل�ضت�ض��ري يف اأجه��زة 
االأربع��ة  وحمافظات��ه  االأقلي��م  �ضلط��ة 
, ناهي��ك ع��ن �ض��وء العم��ل يف املناط��ق 
املختل��ف عليها طيلة اأك��ر من 14 عاماً 
خلت , معاناة كبرية لل�ضعب من جميع 
نواح��ي احلي��اة , اأقت�ضادي��ة ومالي��ة 
وتعليمية و�ضحي��ة وثقافية والخ , من 

خ��الل �ضوء ت�ضرف احلكومات املتعددة  وعدم االأ�ضرت�ض��اد يف اأدارة اأمور االأقليم و�ضواًل 
لتوحيد ال�ضلطة واالأ�ضتقرار ال�ضيا�ضي املطلوب , مما ولد تعطل احلياة و�ضللها امللحوظ يف 
جممل احلياة العامة , باالأ�ضافة اىل ال�ضراع القائم واملتوا�ضل وعدم التفاهم , ويف اأحيان 
اأخ��رى التقاطع واأحيان��اً القطيعة التامة , م��ع التهديد والوعيد من قب��ل الطرفن احدهما 
لالآخ��ر بن احلكوم��ة االأحتادية وحكومة االأقليم , اأ�ضاف��ة اىل ال�ضراع احلاد والقوي جدًا 
ب��ن اأركان الق��وى ال�ضيا�ضية املختلفة يف االأقليم نف�ضه , علماني��ة كانت اأم اأ�ضالمية معتدلة 

ومتطرفة.
فال�ضراع احلاد والوا�ضح بن القوى ال�ضيا�ضية الكردية حباً وطمعاً بال�ضلطة قائم ودائم , 
فالق��وى ال�ضيا�ضية الكردية املتنفذه احلاكمة يف �ضراع متوا�ضل ودائم على ح�ضاب القوى 
ال�ضيا�ضي��ة وعم��وم �ضع��ب كرد�ضتان احلري�ض��ة والنزيه��ة املغيبة واملبع��دة عن احلدث 
وتاأثريات��ه , رغ��م ن�ضالها وب�ضماته��ا الوا�ضحة عرب الثورات واالأنتفا�ض��ات الكرد�ضتانية 
من��ذ بداي��ة القرن املا�ضي وحلد اللحظ��ة بطرق واأ�ضاليب متنوعة غ��ري جمدية وخمفقة يف 
جممل احلياة العامة , وهي حالة مدانة وموؤ�ضفة حقاً وال يحمد عقباها يف املنظارين البعيد 
والقريب , وبحق وحقيقة اأ�ضتمراره يعترب اأنتحار �ضيا�ضي و�ضعبي ال يحمد عقباه ونتائجه 
وخملفات��ه على عم��وم ال�ضعب املتواجد يف اأقلي��م كورد�ضتان , والنتائ��ج تتكلم على اأر�س 
الواق��ع ق��ي ق�ضم من حمافظات االأقلي��م , ومنها ال�ضليمانية وحلبج��ة واأق�ضيتهما ومدنهما 
وق�ضباتهما مثااًل ولي�س ح�ضرًا , رانية وقلعة دزة لت�ضل ال�ضرارة ال�ضعبية الواقدة ق�ضاء 
كوي�ضنج��ق , ب�ضب��ب الو�ضع املايل املرتدي وف�ضاده الدائ��م واملتوا�ضل وامل�ضتمر , اأ�ضافة 
ل�ض��وء اخلدم��ات والرعاية الأبناء وبنات ال�ضعب الكورد�ضت��اين امل�ضحي بكل ما ميلك طيلة 
عق��ود متعددة ومتوا�ضلة , حتى اأنبثقت االأنتفا�ض��ة ال�ضعبية بوجه قادتهم الربجوازين 

الع�ضائرين الظالم لهذا ال�ضعب االأبي.
فالتاري��خ الكورد�ضتاين مل��يء بالكوارث املتوارثة بفعل احلكوم��ات الدكتاتورية املتعاقبة 
, باالأ�ضاف��ة اىل دور تاآم��ري وخياين فا�ضح لق�ضم من الف�ضائ��ل الكردية نف�ضها )اجلحو�س( 
املتعاونة مع تلك احلكومات االآنفة الذكر منذ زمن طويل , وما يوؤ�ضف له حقاً اأن تلك القوى 
اخلائن��ة هي املقربة حالي��اً للحكومات املتعاقبة يف اأقليم كرد�ضتان ما بعد اأنتفا�ضة ال�ضعب 
اخلال��دة ع��ام 1991 , وتلك القوى الكردية التي عمل��ت باأزدواجية وا�ضحة املعامل وعلى 
املك�ض��وف يف خدمة اأعداء الثوار الكورد�ضتانين , من الع��رب والكرد والكلدان والرتكمان 
واالآثوري��ن وال�ضري��ان واالأرم��ن وغريهم , الذين قدم��وا الدماء ال�ضخية م��ن اأجل اأحقاق 
احل��ق حتقيقاً للعدالة االأجتماعية وحرية و�ضع��ادة �ضعب كورد�ضتان خ�ضو�ضاً والعراق 
عموم��اً , باخلال���س م��ن النظ��م االأ�ضتبدادي��ة الفا�ضي��ة الدكتاتورية التي جلب��ت الويالت 

والدمار و�ضريان الدماء يف العراق عموماً وكورد�ضتانه خ�ضو�ضاً. 
فلق��د حذرن��ا باأ�ضتم��رار ب��اأن القائ��م ال يب�ض��ر خ��ريًا يف املنطق��ة امللتهب��ة عموم��اً , ب�ضبب 
ال�ضراع��ات الداخلي��ة يف االأقليم اجلنوبي لكورد�ضتان الك��ربى داخلياً , وخارجياً ال�ضراع 
الدائر بن عموم القوى الكردية يف االأق�ضام االأخرى �ضمااًل وغرباً و�ضرقاً , وهذا ما ال يحمد 
عقب��اه عل��ى املدين القري��ب والبعيد , والتي تعت��رب كارثة يتحملها ال�ضع��ب الكورد�ضتاين 
بجمي��ع مكونات��ه القومي��ة واالأثني��ة دون اأن ت�ضع��ر ماأ�ضاة ه��ذا ال�ضعب من قب��ل القيادة 
والكورد�ضتاني��ة الع�ضائرية واحلزبي��ة , وعليه ال�ضعب يختار طري��ق الهجرة املتوا�ضلة 
من اأر�س كورد�ضتان عموماً , وخ�ضو�ضاً ال�ضبيبة املثقفة العاطلة عن العمل , كما وطريق 
املواجه��ة م��ع ال�ضلطات الكورد�ضتاني��ة يف املطالب��ة امل�ضتمرة بحقوقه��ا املهظومة من قبل 

قادتهم الفا�ضدين النفعين الذاتين.  
العالج واحلل:

على القي��ادات الكورد�ضتانية املتع��ددة يف االأقليم واملحافظات االأجتم��اع الفوري لالألتقاء 
عل��ى قا�ض��م م�ضرتك اأ�ضغ��ر , باأقرب وقت ممكن ملعاجل��ة اأمور �ضعبه��م ومعاجلة الو�ضع 
امل��رتدي املنفج��ر , بعيدًا عن اأ�ضاليب القمع والقتل واالأعتق��ال الكيفي , مع الر�ضوخ التام 
ملطاليب املتظاهرين واأحرتام توجهاتهم امللحة بعيدًا عن القمع واالأعتقال الكيفي ,وو�ضع 
برنام��ج عم��ل وطن��ي �ضعبي اأ�ضرتاتيج��ي جديد يرعي جمي��ع املكونات القومي��ة واالأثنية 
والديني��ة يف التعائ���س ال�ضلم��ي �ضمن قان��ون ود�ضتور ومواثي��ق واأ�ض���س عادلة وحقوق 
املواطن��ة الكاملة لل�ضعب الثائر بوجه الطغ��اة الدكتاتورين , والعمل اجلاد واملو�ضوعي 
ب�ضفافي��ة وم�ضداقية وبنكران الذات وبال�ضد من امل�ضالح اخلا�ضة احلزبية , خللق اأ�ض�س 
ومقومات بناء �ضلطة مدنية دميقراطية قانونية �ضليمة , تراعى ال�ضالم والت�ضامح واملحبة 
وحري��ة الفك��ر والتعبري وقب��ول االآخر والعي�س الرغي��د لل�ضعب , م��ع زرع الثقة املتبادلة 
م��ن جميع النواح��ي الفاعلة , ال�ضيا�ضي��ة واالأقت�ضادي��ة واملالية واالأجتماعي��ة والثقافية 
والتعليمي��ة وال�ضحية واخلدماتية املطلوبة لل�ضعب , وقانون ود�ضتور عادل دائم من�ضف 
�ضعبي متفق عليه ومقر برملانياً و�ضعبياً , اأحرتاماً للحياة العامة خللق نظام متطور تقدمي 
بعي��دًا عن الفو�ض��ى العارمة والقتل امل�ضتمر م��ن خالل االأغتياالت املتك��ررة واالأعتقاالت 
امل�ضتم��رة بدون وجده ح��ق , ل�ضالم دائم خارج العنف والعنف امل�ضاد , والقبول بالعي�س 
امل�ضرتك بحق��وق عادلة ومن�ضفة بعيدًا عن التحزب والع�ضائري��ة والعائلية واملح�ضوبية 
واملن�ضوبي��ة و�ضواًل اىل جمتم��ع ح�ضاري يعي حقوق النا�س العادل��ة وم�ضاواتها , لتكون 
املواطن��ة اأواًل , لبن��اء نظام املواطنة املدني��ة الدميقراطية , يعي املواط��ن حقوقه وينفذ 
واجباته على اأكمل وجه ممكن , يف االأخال�س والت�ضحية من اأجل عموم ال�ضعب على تربته 
الغالي��ة , فال حق��وق قومية واأثنية م��ن دون التغيري اجلذري للحكوم��ات املتعاقبة داخل 

كورد�ضتان.
وهنا البد من اأيجاد ركائز اأن�ضانية يف االأركان التالية:

1.ال�ضم��ان التعليم��ي الع��ام لعموم ال�ضع��ب وفر�س املرحل��ة االأبتدائي��ة يف التعلم وحمو 
االأمي��ة عل��ى عموم ال�ضعب وجمان��اً يف كافة مراح��ل التعليم , ليكون االأقلي��م الكورد�ضتاين 

منوذجاّ �ضاحلا وفريدًا يقتدى به.
2.ال�ضم��ان ال�ضح��ي الع��ام لعم��وم النا���س املتواجدين عل��ى االأر���س دون اأ�ضتثناء الأحد 

وجماناً , ليكون منوذجاً �ضارخاً حلياة �ضحية جديدة.
3.ال�ضم��ان االأجتماع��ي للعاطلن ع��ن العمل تهت��م ال�ضلطة باأموره��م املعا�ضية واخلدمية 

وال�ضكن الالئق بهم.
4.فر���س ال�ضرائ��ب الت�ضاعدية عل��ى املنتفعن واأ�ضح��اب االأعمال املنتج��ة وفق الدخل 

املرتفع , خللق موازنة يف املعي�ضة العادلة لعموم ال�ضعب الكورد�ضتاين.
5.خلق مناخ وجو اآمن واأمن و�ضالم دائم قائم يف كورد�ضتان , واحلرية االأن�ضانية وحمبة 
النا���س جميعاً بغ�س النظ��ر عن الدين والتدين من عدمه اأو اأختالف��ه وتنوعه )ال اأكراه يف 

الدين(. 
 6.الت��داول ال�ضلم��ي لل�ضلطة وف��ق القانون والد�ضتور , مع اأحرتم املب��اديء الدميقراطية 

العادلة واملن�ضفة لالأن�ضان , من خالل قانون اأنتخابي عادل ومن�ضف للجميع.
 7. العمل للبناء الدميقراطي العادل يف جميع موؤ�ض�ضات قائمة وفاعلة بعيدًا عن التاأثريات 

ال�ضيا�ضية وال�ضلطوية والع�ضائرية والعائلية والخ
8.ف�ض��ل ال�ضلطات الثالث وعدم التدخل يف اأمور الق�ض��اء , واجلميع يخ�ضعون له حتقيقاً 

للعدالة والنزاهة وال�ضفافية. 
9. العم��ل لبن��اء اأقت�ض��اد وطني يبنى عل��ى اأ�ضا�س االأكتف��اء الذاتي , وزي��ادة ال�ضادرات 
وتقلي��ل االأ�ضت��رياد , وخل��ق اأ�ض�س جدي��دة لالأقت�ضاد ال�ضياح��ي الذي يوؤفر اأم��وااًل طائلة 

لل�ضعب. 
10.االأهتم��ام الت��ام بالقطاعات ال�ضناعية والزراعية تكاملياً اأنتاجي��اً مع االأهتمام املتزائد 
بالروة احليوانية , كون كورد�ضتان لها خ�ضائق طوبوغرافية تدعم هذا املنتج احليوي.
11.اأي��الء االأهتم��ام املتزائ��د بامل��وارد الطبيعي��ة يف قط��اع النف��ط وتطوره نح��و االأف�ضل 
, واحلف��اظ علي��ه م��ن عب��ث العابث��ن والفا�ضدين , وم��واد اأخ��رى من اخلام��ات املنتجة 

كالفو�ضفات والكربيت واحلديد وجممل املعادن املتوفرة يف كورد�ضتان.
12.االأهتم��ام الت��ام باملثقفن واملتعلم��ن واالأدباء والفني��ن والتكنوق��راط , كونهم عملة 
�ضعبة باالأقليم البد مراعاتها وتطور اأدائها , ورفع �ضعار فاعل )االأن�ضان اأثمن راأ�ضمال(.

13.احلف��اظ عل��ى موارد االأٌقلي��م و�ضيانتها من عب��ث الف�ضاد امل��ايل واالأداري وخ�ضو�ضاً 
املنافذ احلدودية.

التطور ال�سيا�سي الجديد في كرد�ستان العراق ..
 والحلول المو�سوعية!!

عاصي داليهموم بالد الرافدين - ميزوبوتاميا

منصور عجمايا

املعر���س  اعت��اب  عل��ى 
ل�ض��ور  الراب��ع  ال�ضن��وي 
�ضه��داء احلرك��ة ال�ضيوعي��ة 
الع��راق,  يف  والي�ضاري��ة 
وال��ذي اقي��م يف ي��وم ال�ضهيد 
 14  ( العراق��ي  ال�ضيوع��ي 
�ضباط ( و�ضلتني العديد من 
�ضور ال�ضهداء من اال�ضدقاء 
ال�ضهداء,  وعوائل  واملعارف 
التوا�ض��ل  �ضبك��ة  ع��رب 
طري��ق  ع��ن  او  االجتماع��ي 
امل�ضتمر  اال�ضبوعي  تواجدي 
�ض��ارع  يف  اجلم��ع  اي��ام  يف 

املتنب��ي ويف مقه��ى القي�ضرية 
ل�ضاحب��ه حافظ, حيث اق��وم بالتاأكد والتحري عن تلك ال�ض��ور قدر االمكان 
وم��ن ثم تهيئتها للطبع والن�ضر, ا�ضتوقفتني كثريا جمموعة من ال�ضور الأحد 
ال�ضهداء االأبطال, وهو ال�ضهيد اخلالد ح�ضن عبد النبي, و�ضلتني عرب الربيد 
اخلا�س على �ضفحتي يف ) الفي�س بوك ( من ابن �ضقيقه ال�ضديق العزيز عدي 
ح�ض��ن الطائ��ي, ومنها �ضور جلثمان��ه وهو م�ضجى بعد االغتي��ال, مع القليل 
م��ن املعلوم��ات عن ال�ضهيد اخلال��د, ن�ضرت بع�س ال�ض��ور, وكاملعتاد مع اي 
�ضور جدي��دة اح�ضل عليها عل��ى �ضفحة ال�ضهيد ال�ضيوع��ي العراقي, ع�ضى 
ان اح�ض��ل على معلومات اكر عن ال�ضهيد, ولكن دون جدوى, ات�ضلت باأحد 
ا�ضدقائ��ي من ال�ضيوعين املخل�ضن والثابتن على القيم واملبادئ اخلال�ضة 
بعي��دا ع��ن املزايدات الرخي�ض��ة والرثرة اجلوفاء من مدين��ة الكوت وممن 
اث��ق بهم متام��ا, فوعدين خريا على ان يزودين باملعلوم��ات الحقا, وفعال جاء 
ال��رد من �ضاحبي املخ�ضرم يف اليوم التايل وعرب الهاتف اجلوال, ولكن كالمه 
كان مليء باال�ضى وال�ضجن على م�ضري ونهاية ال�ضهيد ح�ضن عبد النبي, ثم 
انقط��ع ال�ضوت الأ�ضمع بعدها �ضوت نحي��ب وبكاء خافت, ا�ضتدراكا للموقف 
اعت��ذرت من �ضاحبي �ضاك��را ووعدته ان نلتقي الحقا, فق��ال ب�ضوت متقطع 
كذل��ك, وعند اللقاء زودين باملعلومات املكتوبة التالية ان�ضرها كما هي لالأمانة 
وفاءا لل�ضهيد اخلالد ح�ضن عبد النبي كونه اأحد اجلنود املجهولن يف تاريخ 

احلركة ال�ضيوعية يف العراق, وما اأكرهم . 
عن عملية ا�ضت�ضهاد ح�ضن عبد النبي 

بع��د القب�س على عزيز احلاج ع��ام 1969 وا�ضت�ضالمه الأجهزة اأمن العفالقة 
ويظه��ر ان��ه كان مهي��اأ م�ضبقا بك�ض��ف اوكار القي��ادة والبيوت الت��ي ي�ضكنها 
ك��وادره من دون ان ي��رتك �ضيئا مل يقدمه لتلك االأجه��زة, �ضواء يف العا�ضمة 

بغداد او يف املحافظات .
وملا كانت ال�ضربة مفاجئة و�ضريعة, فقد مت اعتقال جمموعة من الرفاق منهم 
ال�ضهي��د عب��د النب��ي جميد من حملية الك��وت الذي اعدم الحق��ا مع اخرين يف 
حماكمات عفلقية قرقو�ضية .ا�ضتطاع رفاق اآخرين منهم ناجي عبود الرا�ضي 
املتف��رغ للعم��ل احلزبي من��ذ عام 1963 وه��و معلم من احلي وعب��د الزهرة 
مزبان, م��ن اأهايل الب�ضرة والهارب من �ضجن احلل��ة من النجاة, وان�ضحبوا 
باجت��اه الري��ف .اأثناء التحقيق م��ع املعتقل��ن يف اأمن الك��وت, وحفاظا على 
�ضالمتهم قام كل من ناجي عبود الرا�ضي وعبد الزهرة مزبان واأخرين باقتحام 
دار مدي��ر اأم��ن الكوت اثناء الدوام ويف و�ضح النه��ار – �ضياء العلكاوي �� يف 
مدين��ة الكوت, و�ضيطروا على �ضرطة االأمن وحرا�س الدار وقيدوهم واخذوا 
اأ�ضلحتهم ثم دخلوا الدار وطلبوا من زوجة مدير االأمن ) العلكاي ( ان تت�ضل 
بزوجه��ا عن طريق هاتفه��م االأر�ضي اآنذاك بعد ان طماأنوه��ا على حياتها مع 

اطفالها, واخربوها بانهم �ضيوعيون ولي�ضوا �ضراق وال قتلة .
بع��د االت�ض��ال الهاتف��ي مع مدي��ر االأمن, تن��اول �ضماع��ة الهات��ف ناجي عبد 
الرا�ضي وبلغ مدير االأمن انه يف حالة موت او قتل احد رفاقنا املعتقلن حتت 
التعذيب فان اأيدينا �ضتطال اأي م�ضوؤول يف املحافظة وم�ضريه املوت احلتمي 
وباإمكانه��م اج��راء التحقيق اال�ضويل مع املعتقلن عن طري��ق الورقة والقلم 

بعد ذلك ان�ضحبت املجموعة من الدار .
يف نف���س اليوم طلب �ضي��اء العلكاوي التكريتي من م�ضوؤوليه يف بغداد اعفاءه 

من مهمته ورحل هو وعائلته من الكوت .
ظلت �ضلط��ة العفالقة برئا�ضة املحافظ اآنذاك حمم��د حمجوب الدوري تغري 
بع���س �ضعاف النفو�س اأو الذين لهم عالقة بحزب البعث من الفالحن مببلغ 
) 3000 ( دين��ار م��ع بندقي��ة كال�ضنك��وف ل��كل م��ن يخربهم باأماك��ن تواجد 

ال�ضيوعين يف اأرياف املحافظة ال �ضيما يف اأرياف ق�ضاء احلي .
كان��ت جمموع��ة ناج��ي عبود الرا�ض��ي, وعبد الزه��رة مزب��ان, وح�ضن عبد 
النب��ي, وحميد �ضل���س واخرين لديه��م قاعدة يف منطقة وا�ض��ط القدمية على 
ف��رع دجل��ة الدار�س حي��ث كانت مدينة احلج��اج بن يو�ض��ف ) وا�ضط ( تقع 
علي��ه, وميت��د النهر اىل غرب مدين��ة علي الغربي حيث تب��دا اأهوار اجلنوب, 
وتغط��ي املنطقة اأحرا�س كثرية .وملا و�ضلت اأخب��ار املجموعة وتواجدها يف 
تل��ك املنطقة مت جتهي��ز حملة من البعثين ورجال االأم��ن وال�ضرطة املحلية, 
وكان يتق��دم احلمل��ة مفو���س االأم��ن املج��رم جب��ارة واملع��روف بق�ضاوت��ه 
واإجرام��ه حي��ث ا�ضت�ضهد م��ن جراء ق�ضاوت��ه اأحد رفاق احل��زب بعد �ضباط 

1963 على يديه .
وللتوثيق اأكر عن املعركة التي دارت يف ني�ضان 1969 يف منطقة وا�ضط نورد 
اأق��وال عبا�س ك�ضكول وه��و ع�ضو فرع يف حزب البعث ومن امل�ضاركن يف تلك 

احلملة للقب�س على رفاق احلزب .
حي��ث يق��ول عبا�س انطلقت احلمل��ة ملحا�ضرة ال�ضيوعين م��ن مدينة الكوت 
وق�ض��اء احلي من احلزبين ورجال من ال�ضرطة واالأمن, ويف املقدمة مفو�س 
االأم��ن جب��ارة يركب �ضي��ارة ) بي��ك اب ( وامام��ه ر�ضا�س جاه��ز لل�ضر,عند 
الو�ضول اىل تلك املنطقة ) وا�ضط القدمية ( مل جند اأحدا وال يدل املكان على 
وج��ود اأي حترك وكان ي�ضود املنطق��ة ال�ضكون, يف تلك اللحظات ونحن نتهياأ 
للنزول من �ضياراتنا, واذا باطالقة واحدة من االمام ا�ضابت املفو�س جبارة 
قائ��د احلملة يف �ضدغه لي�ضقط ميتا .عند ذاك ا�ضابنا االرتباك, ونحن يف هذا 
املوق��ف ظهر من خلفنا رجل مبالب�س الفالحين وبي��ده بندقية ر�ضقنا ب�ضلية 
ف��وق روؤ�ضن��ا و�ضاح علين��ا ان�ضحبوا واال نبيدكم جميعا, ث��م قال لنا نحن ال 
نري��د ان ت�ضي��ل الدماء, ثم هتف بحياة احلزب ال�ضيوع��ي العراقي مع �ضلية 
اأخرى ف��وق روؤ�ضنا, وان�ضحبنا نحن احلزبين اىل ال��وراء مرتاجعن, بينما 
ظلت ال�ضرطة املحلي��ة و�ضرطة االأمن حما�ضرين, وتخل�ضنا نحن, حيث كنا 
نطل��ق الر�ضا�س يف اله��واء .كانت نتيجة املعركة مقتل 5 م��ن افراد ال�ضرطة 

املحلية و 6 افراد من �ضرطة االمن ب�ضمنهم املجرم مفو�س االأمن جبارة .
ان�ضحب��ت املجموع��ة املنا�ضل��ة حت��ى ال يت��م حما�ضرتها باجت��اه اجلنوب, 
و�ضقط ال�ضهيد ح�ضن عبد النبي الطائي بعد ان كان يغطي ان�ضحاب رفاقه .

اجته��ت املجموع��ة باجت��اه االهوار غ��رب علي الغرب��ي, حيث كان��ت هنالك 
قاع��دة م��ن �ضنة 1963 يديرها يف حينه ال�ضهيد حاف��ظ بغدادي ع�ضو حملية 
العم��ارة وهو م��ن اهل �ضيخ �ضع��د, داهمه��م اجلي�س واحلر���س القومي عام 
1963 وا�ضت�ضه��دوا يف معرك��ة غري متكافئة .نقل جثم��ان ال�ضهيد ح�ضن عبد 
النب��ي وا�ضم��ه احلرك��ي ) اأب��و جن��م ( وو�ضع اجلثم��ان امام بلدي��ة احلي, 
للتع��رف عليه اأوال والإرهاب النا�س يف البلدة .وبنف�س االأ�ضلوب قامت اأجهزة 
اأم��ن العفالق��ة بو�ضع جثمان ال�ضهي��د عبد االأمري ر�ضاد وه��و معلم من عائلة 
مي�ض��ورة, ويف وقت الحق جثمان ال�ضهيد احمد حممد �ضالح بعد اغتيالهم يف 
الري��ف بعد اخرتاقه من اأجهزة اأمن العفالقة الربابرة, واالأخري من منا�ضلي 
املو�ض��ل وهارب من �ضجن احلل��ة, وكالهما كانا تنظيميا مع اللجنة املركزية 
وه��م اأع�ض��اء يف حملية الك��وت .وو�ضعت جثامينهم بع��د اغتيالهم يف فرتات 
متفاوت��ة ام��ام بلدية ق�ضاء احل��ي لكن مع املن��اداة بانهم كان��وا ي�ضرقون يف 

الريف ) حرامية ( ومت قتلهم على ايدي الفالحن يف قراهم جراء �ضرقاتهم .
ه��ل نقول ب��ان قادة احلزب ال�ضيوع��ي العراقي كان��وا يف الق�ضر اجلمهوري, 
ويف ذلك الوقت يتفاو�ضون مع جمرمي البعث قاتلي رفاق احلزب بعد �ضباط 
1963 لعق��د جبهة )) ال وطنية (( ومنا�ضلي احلزب يتم ت�ضفيتهم على انهم 

�ضراق ؟ األي�ضت هذه ماأ�ضاة �ضعب العراق ؟ انتهى ما كتبه �ضاحبي
�ضكرا ل�ضاحبي املخل�س والويف على تلك املعلومات القيمة .

املجد واخلل��ود لل�ضهيد اخلالد ح�ضن عبد النبي الطائي وكل �ضهداء احلركة 
الوطنية يف العراق .
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عبد ال�ساحب منعم املو�سوي

الجزء االول
والللظللام،  الللركللود  بفرته  الب�سرية  مللرت   
حتت  و�سطوته  الدين  وهيمنة  واخلللنللوع 
الطقو�س  باأداء  الب�سر،  وتاه  املقد�س  غطاء 
وانق�سام االديان وخافاتها، وانق�سموا بحثا 
او  فل�سفيه،  فكره  وهي  الوجود  جوهر  عن 
فقهيه،  اأخاقية  فكره  وهي  للتعاليم  تتبعا 
اىل  وانق�سام  ت�ستت  مللن  ذلللك،  يخلو  ومل 
لتاأكيد  قا�سية  دينيه  وحروب  وملل  مذاهب 
التمييز  لغر�س  قائم  ب�سكل  املقد�س،  �سطوة 

والتفا�سل.  
او  حيوانا  كتابا،  مكانا،  املقد�س  كان  �سواء 
ان�ساناً، اىل ان جاء من حاول انقاذ الب�سرية 
النور،  فرتة  حيث  املرحلة،  هذه  ظلمة  من 
والتحول نحو مهمات االن�سان لل�سيطرة على 
الطبيعة والرقي بقيمه وما امامه من مهمات 
لتح�سني  نافع  هو  عما  الدائم  بالبحث  الئقة 

او�ساعه االجتماعية وعاقاته االإن�سانية.
م�سلح   )1384-1325( وكلف  جون  فكان 
انكليزي، اال انه يف عام )1484(، مت اخراج 
عظامه وحرقها وفقا لقرار بابوي. جون ه�س 
)الت�سيك  بوهيمي  م�سلح   ،)1415-1369(
بالغازوق  بللاالإعللدام  عليه  حكم  حللاللليللا(، 

واحلرق، واخرين. 
الت�سحيات  ورغلللم  عللراقللنللا  ان  املللوؤ�للسللف 
فرتة  اىل  عميق،  وب�سكل  يعود  املماثلة، 
تطلعاته.  واحباط  االن�سان  وقهر  الظام، 
-1483( لوثر؟  مارتن  بيننا  من  افلي�س 

الب�سيط،  االمللللاين،  الللراهللب  هللذا   ،)1596
روما  بابا  معار�سا  الفقراء  الفاحني  ابللن 
ثوره  قاد  والذي  و�سلطانه،  �سوجلانه  بكل 
يف  ينتمي  التي  الكني�سة،  وجلله  يف  عارمه، 
يتهمها  وان  رهبانيتها.  �سلك  اىل  اال�سا�س 
عانيه وب�سجاعة منقطعة النظري بالن�سب.

فكيف كان ذلك؟ يف �سنة 1511 �سافر حاجا 
غريت  التي  هللي  الرحلة  وهللذه  روملللا،  اىل 
على  بذاته،  اطلع  ان  بعد  حياته،  جمللرى 
على  ا�سا،  القائمة  الفري�سة  هللذه  بهتان 
اغناء روما ماليا، فعاد م�سلحا اوال ثم ثائرا، 
اال�ساح.  ف�سل  اأن  بعد  ومغريا.  معار�سا 
وقام بتثبيت لوحات ت�سم 95 راأي من اآرائه 
على باب كني�سة القد�سيني، ترجمت اىل باقي 
دول  كل  يف  توزيعها  ومت  االوربية.  اللغات 
الاهوت  يف  املعرفة  عميق  لوثر  كان  اأوربا. 
رف�س  لذلك  والفل�سفة،  والتاريخ  والقانون 
املخاطر.  رغم  البابا  وقد�سية  �سيادة  علنا، 
ويف عام 1520 �سدر بحقه حرم كن�سي من 

البابا 
فقام لوثر باأحراقه يف ال�ساحة العامة، وعلى 
بللداأت   )1521( �سنة  يف  اال�سهاد  روؤو�لللس 
على  بناء  حيث  والتغيري،  الثورة  مرحلة 
اخلام�س،  ت�سارل�س  االإملللراطلللور،  طلب 
ت�سم،  كانت  هيئة  امللام  للمثول  ا�ستدعي 

املانيا على اختافهم.  نباء، وامراء وكهنة 
فكان  اآرائلله  عن  العدول  منه  الهيئة  طلبت 
ما  كللل  عللن  الللرتاجللع  اجللللواب، ال ميكنني 
كتبته او قلته اال ب�سرط، ان يبني يل احدكم، 
ان اقوايل وكتاباتي، تناق�س الكتب املقد�سة، 
او تناه�س مبادي العقل وال�سمري او تثبتوا 
ما  م�ستقيمة.  غري  او  �سليمة  غري  بانها  يل، 
عدى هذا، ال ميكنني الرتاجع عن ارائي او 

العمل بخافها. 
�سيق،  �للسللارع  ويف  بيته  اىل  الطريق  ويف 
انق�ست عليه جمموعة من الفر�سان املقنعني. 
من  باإيعاز  ورتللبللورغ،  قلعة  اىل  وحملوه 
وخال  �ساك�سونيا.  حاكم  فردريك،  �سديقه 
برتجمة  لوثر  قللام  اأ�سهر،  ع�سرة  اأقامته 
جديدة للكتاب املقد�س اىل االملانية. فكان هذا 
حجر اال�سا�س يف تاريخ االدب االأملاين وبذلك 
ومعناها،  توبوا،  امل�سيح،  كلمة  ترجمت 
اىل  وم�ساعركم  وانف�سكم  عقولكم  حولوا 

�سورة اخرى بتجديد اذهانكم.
القدمي  العهد  برتجمة  ومعاونيه  لوثر  قام 
اكمال  بذلك  .ليتم   1534 �سنة  وذلك  اي�سا، 
والعمل  القدمية،  اللغات  درا�سة  يف  ر�سالتة 
اخر  حتى  الرتجمة  يف  قابليته  �سقل  على 
ن�سر  يف  كبريا  دورا  للطباعة  .كللان  حياتة 
كتب وافكار مارتن لوثر على املاء .ولكونه 
)وحللدة(  كلمة  ا�ساف  فقد  وخاقا  مبدعا 
و  االأعللرتا�للسللات  مللن  الكثري  اثلللارة  الللتللي 
�ساحيات  من  الكثري  الغت  .لكونها  اجلدل 
�سيت�سح من  .كم  البابا  الكني�سة وامتيازات 
موؤمنا  كللان  مارتن  ان  ال�سل�سلة.غري  هللذة 

ولي�س  وحللدة،  باالميان  يتم  اخلا�س  بللاأن 
املفرو�سة  الكن�سية  اوالطقو�س  بال�سلوات 
الكن�سي  التكفري  اجزاء  اأن  ا�ستنتج  .ولذلك 
ال  وال�سدقة  وال�ساة  ال�سوم  اي  الثاث، 
ت�ستند مطلقا اىل �سر التوبة الكن�سي .وبهذا 
احلواجز.،   من  الكثري  ازالللة  من  ا�ستطاع 
على  ويطلع  الكن�سي،  احلللرم  داخللل  ليلج 
بروؤيا  النا�س  على  ويخرج   ، بنائه  ا�س�س 
اللحمة  ا�سا�سها  وعدال،  رحمة  اكرث  جديدة 
ماأ  لوثر  يفت  .ومل  واالجتماعية  اال�سرية 
الواجبات  تللرك  عن  �سينتج  الللذي  الللفللراغ 
القدمية،  الكن�سية  والللعللادات  والقوانني 
بالتاأمل والقراءة واال�سغاء واخلدمات التي 
يوؤديها املرء الأ�سرتة واملجتمع .وو�سع لذلك 
املو�سيقى  وا�ستخدم  غزيرا  ارثا  الرتانيم، 
رجال  ترانيمه  حول  جتمع  بحيث  ال�سعبية 
وال�سيوخ  الن�ساء  من  عاديني  ورجللال  دين 
واملدار�س  املنازل  يف  واالطفال.،فاأنت�سرت 

وال�ساحات العامة .
يوهان  امثال  املو�سيقيني  كبار  له  حلن  وقد 
بغريب،  لي�س  .وهللذا  تيدمان  وماريا  بللاخ 
ماليا  �ساعده  جميا  لوثر  �سوت  كان  حيث 
والللده  كاهل  عن  م�ساريفه  عللبء  لتخفيف 
هو  البابا  احيانا.اعتر  الغناء  .ملمار�ستة 
روما  وا�سقف  الكاثوليكية  الكني�سة  راأ�للس 
.وهو خليفة القدي�س بطر�س .وهو مع�سوم، 
اي�سا  احلق  .وله  الر�سويل  الكر�سي  ويراأ�س 
مبنح القدا�سة الأحد املوؤمنني، �سواء لبطولته 
اخرى  الأ�سباب  او  ب�سفاعته  احد  ا�سفاء  او 
يقررها البابا .قرر مارتن لوثر الرهبنة �سنة 
منه   بالقرب  نزلت  �ساعقة  اثر  على   ،1505
كان على ظهر  نتيجة عا�سفة رعدية.، حني 
منزل  من  اجلامعة  اىل  عودته  اثناء  ح�سان 

ذويه .
اإن جنا �سيغدو راهبا .ومع هذة  انه  فاعلن 
الللذاتللي،  وعيه  وبعمق  البحتة  ال�سدفة 
رجال  عن  املالية  االأدارة  ف�سل  ا�ستطاع 
الدين، واناطها مبجال�س خا�سة لهذة الغاية 
تاريخ  يف  كبري  لتطور  بداية  تعتر  .وهللذة 
الزمنية  ال�سلطة  �سيطرة  حول  الب�سرية، 
.انت �سخر  الكني�سة  واموال  على ممتلكات 
وعلى هذا ال�سخر �ساأبني كني�ستي.، وابواب 
اجلحيم لن تقوى عليها .هكذا اعلن امل�سيح 
للتاميذ اأن �سمعان بن يوحنا )�سخر( وهو 
مفاتيح  .واعطاه  الكني�سة  �سيبني  بطر�س 
على  تربطة  ما  فكل  ال�سماوات.،  ملكوت 
ما  وكل  ال�سماء،  يف  مربوطا  يكون  اأالر�للس 
ال�سماء  يف  يكون حملوال  االر�س  حتلة على 
�سراع  حلبة  كان  وفهمها  العبارة  .وهللذة 
فاأن  .وعليه  طويل  لزمن  وجللدال  و�سجال 
وامل�سيح   . امل�سيح  نائب  هو  بطر�س  خليفة 
الكني�سة.، منحت  الكني�سة .وهذة  راأ�س  هو 
والهيمنه  لل�سيطرة  مللتللعللددة،  ا�للسللمللاءا 
.بل  حياته  مراحل  �ستى  يف  االن�سان  على 
االأر�سية،  الكن�سية  .فهي  مماته  بعد  وحتى 

الكني�سة  وكللذلللك  املللجللاهللدة،  والكن�سة 
ال�سماء.،  يف  باتت  الللتللي   اي  املنت�سرة: 
وهي الكني�سة املتاأملة: اي تلك املوجودة يف 
املطهر! ل�سرعنة �سكوك الغرفان .كان لوثر 
وقبل كتابة القواعد 95.، عندما �سعد على 
ركبتيه املدعو �سلم بياط�س يف روما يف �سنة 
فباالأميان  البار  ...امللا  ي�سمع  كان   ،.1510
حياة  غريت  التي  هي  اجلملة  يحيا...وهذة 
هوؤالء  كان  اذا  يدرينا  ما  قولة:  حد  لوثر.، 
الطريقة.،  هذة  على  يتكلمون  النا�س،ممن 
يق�سدون ان يجعلوا اللة مرابيا او تاجرا ال 
قائا: و�سل  يتهكم  .ثم  لنا�سيئا جمانا  يغفر 
ر�سائل  يحمل  وكان  اجلحيم  االمللوات  احد 
الغفران .، فطلب االأعتاق واخلا�س بف�سل 
هذة الر�سائل.، فجاء ابلي�س ليقابله، وبينما 
لهيبها  اذاب  النار.،  حر  امام  الر�سائل  يقراأ 
ال�سمع، الذي يختم به والتهمته مع الر�سائل 
فجر  ابلي�س،  يدي  يف  وهي  عليها  ختم  التي 

ذلك ال�سخ�س معه اىل ا�سفل اجلحيم .
اىل  الكني�سة   يف  امل�ستخدمة  املبخرة  ت�سري 
اللل�للسلليللدة ملللرمي الللللعللللذراء، الللتللي حلللل يف 
الاهوت ومل حترتق.ويتبادل  نار  اح�سائها 
ح�سب   القدا�س  هذا  يف  االدوار  الق�ساو�سة 
الكبري  الناقو�س  يقرع  الكن�سية.ثم  الرتب 
ثالثة بعد االأوىل يف بداية �ساة قومة الليل 
اىل  املوؤمنني  ليدعوا  ختامها.،  يف  والثانية 
امل�سيح  جنود  عللداد  يف  ويكونوا  الكني�سة 
وجللنللدة. ابلي�س  حمللاربللة  يف  ال�ساحلني 
ويكون احد الق�ساو�سة حمتزما اي�سا الأثنى 
ع�سر ناقو�سا �سغريا داللة لتاميذ امل�سيح. 

ح�سب  كمجموعات  احل�سور  تق�سيم  يتم 
واحلافظني  كاملوؤمنني  ودرجتهم،  ا�سنافهم 

لل�سريعة والوعاظ.
اي�سا،  ا�سنافا  التائبني  ترتيب  عملية  تتم 
ح�سب التاأديبات الكن�سية وواجبات التوبة 
وزمنها.وبذلك تتم عملية الطرد من الكني�سة 
تباعا  التوبة  وزمن  درجة  ح�سب  تدريجيا 
التقدم يف مرا�سيم هذا الطق�س واقرتابة  مع 
الكني�سة. اأبواب  اأن تغلق  النهاية وقبل  من 

بتناول  امل�ساركه  للجميع  يحق  ال  حيث 
القد�س  الللروح  دعللوة  ثم  املقد�س.  القربان 
الرب  ج�سد  اىل  واخلمر  اخلبز  وا�ستحالة 
ي�سوع ودمة االأقد�سني.وحقيقة هذا الطق�س 
بللداأ  امل�سيح  حلياة  الكامل  التج�سيد  هللو 
ال�سيد  ...ثم مياد  العذراء  ال�سيدة  باختيار 
دفنة... ثم  وال�سلب  ومعاناته،   ... امل�سيح 

االعلى...  االأب  اىل  ال�سعود  ...ثم  وقيامتة 
اليمنى  اجلهة  يف  العر�س  بجانب  والوقوف 
ثانية.وي�ستعني  لاأر�س  العودة  منتظرا 
الق�ساو�سة عادة بجميع الو�سائل املتاحة يف 
الكني�سة لتج�سيد و�سرد هذة امل�سرية حتى 
ال�سخرة  على  للداللة  الو�سادة  ا�ستخدام 
التي اغلق بها قر ال�سيد امل�سيح.وت�ستخدم 
ادعلليللة:االأوىل  �ستة  القدا�س  هللذا  نهاية  يف 
املوؤمنني  لاأخوة  الثانية  االأحلليللاء،  لاأباء 
الرابعة  املوؤمنني،  للملوك  الثالثة  االحياء، 
للعذراء مرمي والقدي�سني، اخلام�سة للن�ساك 
املوؤمنني. للموتى  وال�ساد�سة  القدي�سني 

وتنرغ  جامعة  يف  الفل�سفة  مدر�س  اأن  غري 
نيقوماخو�س  اىل  االأخلللاق  كتاب  و�للسللارح 
دكتوراة  �سهادة  على  واحلا�سل  الر�سطو 
القانون  العميقة يف  يف االهوت وذو املعرفة 
املاج�ستري  �سهادة  الكني�سة وحامل  وتاريخ 
اح�س  لوثر  مارتن  الوقور  االأب  االأدب  يف 
الكاثوليكية  للكني�سة  الت�سدي  ب�سرورة 
يف  �للسللديللدة  ورغللبللة  املحبة  لللدافللع  تلبية 
�سنة  يف  كتب  احلقيقة.لذلك  اىل  الو�سول 
هرني  انكلرتا  ملك  على  احلاد  ردة   1522
ال�سبعة.على  الكني�سة  طقو�س  حول  الثامن 
للذنوب، حرق  الق�سي�س  الغاء غفران  ا�س�س 
االأالهللي،  القدا�س  الغاء  الغفران،  �سكوك 
الغاء غفران الق�سي�س لذنوب امليت، املطالبة 
حتويل  والللغللاء  والق�س�س  الكهنة  بلللزواج 
امل�سيح  ج�سد  اىل  واخلمر  للخبز  الق�سي�س 
وخزعبات. ن�سب  عملية  باعتبارها  ودمة 

وكتب يف ذلك ر�سائل كثرية من اأخرها ر�سالة 
حول املجاميع الدينية واخرى �سد جمددي 
التعميد ور�سالة عنيفة بعنوان بابوية روما 

ا�س�سها ال�سيطان.
باال�سرار  االميللان  عدم  جهارا  اعلن  وبذلك 
اللل�للسللبللعللة وحلللق الللغللفللران وكلللذللللك عللدم 
قراءة  لوثر  البابا.اجاز  ب�سلطة  االعللرتاف 
الكتاب املقد�س بدون و�سيط وحرم ال�ساة 
القواعد  انت�سرت  مفهومة.وبذلك  غري  بلغة 
وب�سرعة  وا�سعا  انت�سارا   95 والفر�سيات 

فائقة طباعة كان ذلك او �سفاها.
للتم�سك  دعى  راأي  كل  لوثر  مارتن  دح�س 
اجلامدة.ومن  بالعقيدة  والعمل  بال�سكليات 
امل�ساواة  اىل  دعى  الوا�سعة  حركته  خال 
االأملللان  الفاحني  �ساعد  مما   ،. النا�س  بني 
على قراأة االأجنيل بلغتهم فاأكت�سفوا حقيقة 
دور الكني�سة يف بوؤ�س و�سعهم والغنب الذي 
ع�سرات  منذ  كابدوة  الذي  لل�سنك  ا�سابهم 

ال�سنني.
حاملة  االكت�ساح  يف  الفاحني  ثورات  بداأت 
معها اق�سى واأق�سى انواع التطرف واالنتقام 
ذلك  خطورة  رغم  للظهور  لوثر  ا�سطر  مما 
املتطرفني  على  �سخطة  ليعلن  حياتة  على 
والطغاة، معلنا بطان جميع مفاهيم ا�سرار 
ولي�س  كن�سي  و�سع  اأنها  موؤكدا  الكني�سة.، 
الكني�سة  ح�سب  التوبة  دينيا.ف�سر  و�سعا 
التكفري  مع  واالأعللرتاف  الندامة  من  يتاألف 
الذي يقوم به التائب ومن ثم الغفران الذي 
ل�سر  ذكر  هناك  لي�س  حني  الق�س.يف  مينحة 
قانوين  نظام  امل�سيح.لكنة   تعاليم  يف  التوبة 
لوثر  والكني�سة.يجد  الللبللابللوات  و�سعة 
البديل يف احلكمة والتوا�سع.، واأن يخدم كل 
منا اأالخر، ونبادر بع�سنا بع�سا باالحرتام.

وا�سنعوا ثمارا تليق بالتوبة، فمن له ثوبان 
فليفعل  طعام  له  ومن  له،  لي�س  من  فليعط 
وحينئذ  اأخيك،  مع  ا�سلح  اوال  هكذا.اأذهب 
هذة  كل  بذلك  قربانك.وت�سري  وقللدم  تعال 
اأالر�س  على  يحدث  الغفران  اأن  اىل  االقوال 
قبل ان يحدث يف ال�سماء.لكن الكني�سة تتعكز 
اللة  روح  وهو  القد�س  :*الروح  على  اي�سا 

الذي ير�سد الب�سر ويكون دليا لهم.
وقد ظهر اوال بعدة ا�سكال ح�سب ما ورد يف 
االجنيل.ب�سكل حمامة مرة وريح عا�سف او 

األ�سنة منق�سمة كاأنها من نار مرة اخرى.
قللوة،  هي:فهم،  القد�س  اللللروح  ومللواهللب 
م�سورة و حكمة. علم،  اللة،  تقوى، خمافة 

فهي:�سدقة،  الللقللد�للس  الللللروح  ثللمللار  املللا 
عطف،  �ساح،  اأثللارة،  �سر،  �سام،  فرح، 
النف�س  كبح  تللوا�للسللع،  اخللا�للس،  خللنللوع، 
والعفة.*مفاتيح امللكوت وهي ال�سلطة التي 
يدخلوا  كي  النا�س  امللام  الطرق  فتح  تتيح 
لبطر�س،  ي�سوع  واعطاها  اللللللة.،  ملكوت 
واال�سكالية واخلاف هنا يف من �سي�ستخدم 

هذة املفاتيح.
وذلك يف قول ي�سوع لبطر�س ما تربطة على 
االر�س يكون املربوط يف ال�سماء، وما حتلة 

يف االأر�س يكون املحلول يف ال�سماوات.
موتها،  بعد  النف�س  بها  متر  حالة  *املطهر 
وهي مرحلة للح�سول على القدا�سة الازمة 

من اجل الدخول اىل جمد ال�سماء.

اللة  مينحها  التي  االخلللرية  الفر�سة  اأي 
معه.ومن  كاملة  �سراكة  يف  لينعم  للب�سر، 
الوثيقة  وهللو  للميت،  الغفران  �سك  هنا 
يدفعة  املللال  من  مبلغ  مقابل  الكني�سة  من 
اال�سعار  للكني�سة.وتختلف  ال�سخ�س 
االعفاء  لغر�س  وذلللك  الللذنللوب،  باختاف 
الكامل اأو اجلزئي من العقاب على اخلطايا، 
م�سطلح  ظهر  عنها.وقد  العفو  يتم  والتي 
�سكوك الغفران كعاج لعذاب املطهر.يف عام 
1520 ن�سر مارتن نداءة ال�سهري اىل النباء 
وامل�سيحني يف املانيا.وتاة بر�سالة عنوانها 
للكني�سة.ويف كليهما هاجم  البابلي  يف اال�سر 
املذهب النظري لكني�سة روما.فا�سدر البابا 
ليو العا�سر مر�سومة �سد لوثر.وقد احتوى 
الذي  وهللو  ق�سية،   41 على  املر�سوم  هللذا 
احرقة لوثر علنا امام جمع حا�سد من االهايل 

والطاب والعلماء يف مدينة فتنرغ.
وبذلك تنت�سر مفاهيم لوثر حيث ميوت اأدم 
و�سورتة،  هو  فينا  ا�سلة  الرا�سخ  االأول 
وحتى يبلغ اأدم اجلديد مرتبة كمال �سورة 
املوت.،  حتى  باقية  فانها  اخلطيئة  اللة.اما 
مع انها تتناق�س يوما فيوما بتجديد  الذهن 
الق�سا�س  هو  اخلوف  اأن  ريب  والعقل.وال 
من  اأ�سوؤ  واأنللة  ال�سدة،  حللدود  اأبعد  البالغ 
عن  ف�سا  احللللاالت  اأكللرث  يف  نف�سة  املللوت 
خوف الدينونة واجلحيم.ال يرغب البابا يف 
اليقدر  اأنة  كما  تكفريية،  عقوبات  اية  الغاء 
على الغاء اي منها، اال تلك   التي فر�سها هو 
بنف�سة، م�ستندا اىل �سلطتة اخلا�سة او تلك 
التي اأقرها القانون الكن�سي.فلو كان بامكان   

عالية  رتبتة  كانت  مهما  الكني�سة  كاهن 
ب�سلطة  اللة  عقاب  يبطل  اأن  منخف�سة  اأو 
يطرد  اأن  بامكانة  لكان  امللكوت،  مفاتيح 
االوبئة ويبطل احلروب وثورات الع�سيان 
والزالزل واحلرائق واعمال القتل وال�سرقة 

وهجوم امللحدين.
اأن اللة ال يقول كل ما ربطتة اأنا، حتلة انت.

يكون  االأر�للس،  على  حتلة  ما  كل  يقول  بل 
حملوال يف ال�سماوات.

احللليللاة  هللو  اللللللة  اأمللللام  تكفري  اعللظللم  اأن 
لي�س  اأن  يثبت  املقد�س  اجلديدة.والكتاب 

هناك  حاجة اىل اأمر اخر ير�سي اللة.
اإنة كام احلق وال�سواب اأن حمو اخلطيئة 
العقاب.،  من  نوع  اأي  حمو  من  جدا  اأف�سل 
االألهي  ال�سام  على  يح�سل  الذي  املرء  الأن 
اأن  لة  حاجة  ال  باملغفرة،  االميان  بوا�سطة 
ال�سمري  ا�سطراب  عللقللاب.الأن  اي  يخاف 
ال�سمري  ابتهاج  اأما  موؤذيا،  العقاب  يجعل 
النا�س،  فية.اأن  مرغوبا  العقاب  يجعل  فاأنة 
هذا،  امللكوت  مفاتيح  �سلطة  يفهمون   الذين 

ويطلبون الغفران، وينالونة بح�سب اإميانهم 
ال�سحيح  هو  فهمهم  يكون  هللذا،  الب�سيط 
الذي  التوبة،  تعليم  الكايف.اما  املائم  وهو 
ميكن  ال  خطاياهم،  مغفرة  اأن  النا�س  يعلم 
التكفري  اعمال  بوا�سة  اال  عليها  احل�سول 
اأي  اىل  يللوؤدي  وال  خللداع  وهللم  فهو  فقط.، 
ما  االأن�سان  على  ي�سود  النامو�س  نتيجة.اأن 
دام حيا.وبذلك ال يجوز اأن يفر�س �سيء من 
االمللوات.اإذن يتحتم منع كل  القوانني على 
وال�سام. الوحدة  يناق�س  اأن  �ساأنة  من  ما 

القوانني،  من  يتحررون  االحياء  كان  فاذا 
التحرر. بهذا  احللرى  االملللوات  يكون  فكم 

لت�سمل  مو�سوعة  التوبة  قوانني  كانت  فلو 
تنطبق  االخللرى  القوانني  لكانت  االمللوات، 
االموات  واجبات  من  اأن  يعني  عليهم.هذا 
اأن يتقيدوا باالأعياد واالحتفاالت وبال�سوم 
ميتنعوا  واأن  ال�ساة،  و�ساعات  واال�سهار 
واحلليب  البي�س  تناول  عن  معينة  ايام  يف 
وال�سمك  الزيت  اال  الياأكلوا  وان  واللحم، 

والفواكة واخل�سار.
ويحملوا  الواجبات  يتمموا  اأن  عليهم  واأن 
كني�سة  كاهل  ترهق  التي  الثقيلة  االعمال 
باأن  القائل  االعتقاد  امل�سكينة.اإن  امل�سيح 
الكن�سي،  القانون  ي�سرتطها  التي  العقوبات 
املللوت،  بعد  وق�ساوؤها  اجللراوؤهللا  واجللب 
�سريح  ن�س  اأي  اىل  ي�ستند  ال  اعتقاد  هو 
يقرة  وال  املقد�س،  الكتاب  من  �سريعة  او 
ب�سبب  الكني�سة  دخل  اأنللة  ويبدو  املنطق، 
اأي�سا  دخلت  كما  واهمالهم،  الكهنة  ك�سل 
اخرى.ويلخ�س  كثرية  خرافية  معتقدات 

ي�سرتطها  التي  العقوبات  باأن  اأفكارة  لوثر 
القانون الكن�سي يجب اأن ال تفر�س اال على 
واالقوياء  منهم  اال�سحاء  وعلى  االحياء 
ال  والذين  بالك�سولني  ويح�سرها  فقط.بل 
الكهنة  حياتهم.يت�سرف  ا�ساح  يف  يرغبون 
على  امل�سرفني  عقوبات  ي�ستبقون  الذين 
اجلهل  ت�سرف  للمطهر،  ويوؤجلونها  املوت 
وال�سر.اأن كل ما تطالب به العدالة االلهية، 

خارج عن نطاق ال�سلطة الكن�سية.
هل ياأذن البابا الأحد اال�ساقفة او غريهم من 
ومينعة  �سخ�سا  يقيد  ان  الكني�سة  روؤ�ساء 
اأن  بعد  الر�سويل،  الكر�سي  امام  املثول  عن 
الكني�سة  اأقدمت  فللاذا  طلبة؟  يف  هو  ار�سل 
اللة  دعاهم  الذين  النا�س  احد  احتجاز  على 
الق�ساء  كر�سي  وهللو  عر�سة  اأمللام  للمثول 
اال�سمى، فلن يكون عملها هذا اال عما �سريرا 

ال �سك فية.
ويف اخلتام يدل لوثر باأنة يبدو لة، اأن هناك 
النا�س،  مللن  ا�سناف  او  جمموعات  �ست 
العقوبات  مللن  ا�ستثناوؤهم  يجب  الللذيللن 
املللوت،  على  وامللل�للسللرفللني  وهلللم:االملللوات 
املر�سى والذين يعانون من اأعاقات مزمنة، 
الللذيللن مل  ايللة جللرائللم،  يقرتفوا  الللذيللن مل 
للعموم  الظاهرة  العلنية  اجلرائم  يقرتفوا 
انف�سهم.وي�ستنتج  با�ساح  يقومون  والذين 
لوثر بدون ادنى �سك، اأن العقوبات ال تفر�س 
ا�سباب  حتملها  عللن  متنعة  انلل�للسللان  على 
يقوم  اأن  علية  يتعني  كللان  م�سروعة.فاذا 
فيكد  واوالدة،  اإمللراأتللة  خدمة  يف  باأعمال 
اأن  ويعمل بيدية ليك�سب قوت عيالة، فعلية 
ال يتخلى عنها، بل باالحرى علية اأن يتجاهل 

القوانني الكن�سية اطاعة للة.
تاأمل مثا يف حالة احدى النفو�س الكاملة يف 
االميان واملحبة، وهي ملزمة يف �ساعة موتها 
باداء �سبعة ايام �سيام.، ايكون اللة  بالغا يف 
الق�ساوة، اىل حد اأنه ال يلغي عقوبة ال�سبعة 
والتوا�سع  العظمى  املحبة  مقابل  تلك  ايام 

البالغ الغاية جتاة اللة.
م�سغا  املطهر  كللان  اذا  اخللر:  ام  هناك  ثم 
مبكان  ي�سمى  ال  فلماذا  فقط،  للعقوبات 

العقوبة، بدل مكان املطهر؟
اكت�سابة يف  يتم  اأو جدارة  ا�ستحقاق  اإن كل 
املوت  بعد  هناك  اكت�ساب  وال  احلياة،  هذة 
نفيا  تنفي  االأر�لللس  على  عبارة  مطلقا.اأن 
قاطعا معنى املطهر، الأنة لي�س على االأر�س.
ملزم  غللري  انلله  لللوثللر  مللارتللن  يعلن  وبللذلللك 
يعرفون  ال  الذين  النا�س  هوؤالء  يوافق  باأن 
والذين  �سئيلة.،  معرفة  اال  امل�سيح  تعاليم 
التي  الب�سعة  القتل  جرائم  اأن  يعتقدون 
البابا  الثاين وامللقب  البابا يوليو�س  ارتكبها 
�سخ�سيا يف احلملة  �سارك  والذي  املحارب، 
�سد البندقية، يعتقدون اأنها مل تكن جرائما 
بل بركات، وانها كانت داللة على ان مرتكبها 

كان راعيا حقيقيا لرعية امل�سيح.
انت  هل  التائب  �سوؤال  ال�سروري  من  لي�س 
نادم؟بقدر ما هو �سروري �سوؤالة هل توؤمن 
باأنك حت�سل عل الغفران مب�ساعدتي؟وعلى 
اتوؤمنان  االأعميان،  ي�سوع  �ساأل  النحو  هذا 
�سيء م�ستطاع  افعل هذا؟حيث كل  اقدر  اأين 
للموؤمن.وي�ستمر لوثر يف طروحاتة.وال�سوؤال 
االتي يطرح نف�سة، ما قولك يف األنا�س الذين 
والقد�س واالأماكن  اىل روما  يقومون باحلج 
على  احل�سول  اأجللل  من  االخللرى  املقد�سة 
اأ�سباب  عدة  هو:هناك  الغفران؟وجوابي 
تدفع النا�س اىل حج االأماكن املقد�سة، ولكنها 
�سائع  �سرعية.االأول  اأو  منطقية  تكون  قلما 
اكرث من غرية، وهو حب االأ�ستطاع من اأجل 
عنها. ولل�سماع  ماألوفة  غري  امورا  م�ساهدة 
امللل  عن  العقل،  وخفة  الطي�س  هذا  وينبع 
مل  واعتيافها.ولو  التعبدية  اخلدمات  من 
تكن احلال هكذا، لوجد احلاج غفرانا اف�سل 
عائلتة،  يعيل  بقى  موطنة.ولو  يف  بكثري 
لكان اقرب اىل امل�سيح. ال�سبب الثاين حمتمل 
على  احل�سول  بدافع  الأنة  �سابقة،  من  اأكرث 
الغفران، ولكن الذين يقومون بهذة الزيارات 
امل�سيح  يهملون  الأنهم  ال�سخرية،  ي�ستحقون 
ع�سرة  ينفقون  موطنهم.فهم  من  والقريب 
ا�سعاف من النقود يف الغربة، وال يح�سلون 
اأو فوؤائد تذكر.فكان االأجدر بهم  على نتائج 
اأقللوال  يف  ويتاأملوا  مواطنهم  يف  يبقوا  اأن 
املقد�س، الأن املحبة ت�سرت كرثة من  الكتاب 
اىل  ال�سوق  هو  الثالث  اخلطايا.وال�سبب 
حتمل االأمل وامل�سقة ب�سبب اخلطيئة، وهذا 
�سبب  فهو  الرابع  ال�سبب  نادرا.اأما  يحدث 
تفاين  هو  احلللج  على  الباعث  الأن  فا�سل، 
االأن�سان يف التقوى من اأجل تكرمي القدي�سني 
ومتجيد اللة وتهذيب النف�س.ثم ي�ستطرق يف 
اأن يقول يف املقام اأالول والرئي�س اأن تعطي 
اأحد جريانك املحتاجني. األفقراء،اأو تقر�س 
وعلى العموم ان متد يد امل�ساعدة الأي اأن�سان 
وقع يف ال�سيق، اأو ا�سابة االأمل، ومهما كانت 
مبكان،  االهمية  من  الفعل  هذا  اأن  حاجتة، 
حتى اأن بناء الكنائ�س يجب اأن يتوقف اإزائه 
الكني�سة  تزيني  اأجللل  من  الترعات  وكذلك 
هذة  على  لها.بناء  جديدة  اأنية  �سراء  اأو 
يت�سع  ال  كثرية  اأخللرى  وهناك  ال�سواهد، 
الوقت اأن اعددها بالتف�سيل، فاأين ا�ستنتج اأن 
لي�س للقد�سيني فائ�س من االأ�ستحقاقات، مما 
الك�ساىل من املوؤمنني.واين ا�سرح  قد ي�ساعد 
جزما، باأين ال اأ�سك يف هذة االأمور التي قلتها 
اأنا م�ستعد الأن اواجة املوت حرقا  اأالن، بل 

يف �سبيل الدفاع عنها.
واأوكد اأن كل معار�س هو من�سق عن االأميان 
من  مقطعا  اورد  اأن  اخلتام  يف  القومي.واود 
التي  اأوغ�سطني،  القدي�س  عظات  احللدى 
القاها مبنا�سبة االأ�ست�سهاد،حيث قال: لي�س 
حتثنا  عظات  بل  غفرانات،  ال�سهداء  اأعياد 
حماكاة  يف  نللرتدد  ال  كي  اال�ست�سهاد،  على 
ال�سهداء، وناأتي مبثل ما نود نحن اأن نحتفل 

بة.
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وتو�ضيح  ت�أكيد  على  العراقي  الي�ض�ر  جريدة  حترير  هيئة  تود 
نهجه� وخطه� الي�ض�ري الوطني لقرائه� الأعزاء واملتمثل ب�لآتي :

و�ضعب�  اأر�ض�  العراق  وحدة  على  احلف�ظ  اجل  من  1-الن�ض�ل 
ورف�ض كل ا�ضك�ل الحتالل الأجنبي �ضي��ضي� واقت�ض�دي� وع�ضكري�َ، 
وح�ضر  امللي�ضي�ت  جميع  وحل  الب��ضلة  امل�ضلحة  قواتن�  وتطوير 

ال�ضالح بيد الدولة.
)�ضن�عة،  امل�دية  الإنت�جية  القط�ع�ت  تطوير  على  2-العمل   
الوطنية  الرثوات  يف  الق�دمة  الجي�ل  حقوق  و�ضم�ن  زراع��ة...( 
ك�لنفط والع�ز، وحترير هذه الرثوة من �ضيطرة ونهب ال�ضرك�ت 

الحتك�رية المربي�لية.
وتطبيق كل ذلك يتم من خالل التدخل املب��ضر للدولة بهدف تعزيز 
ال�ضي��ضية  التبعية  من  والتخل�ض  الوطنية  وال�ضي�دة  ال�ضتقالل 

والقت�ض�دية للبلد.
عراقية  وب���أي��دي  جديد  عراقي  د�ضتور  ت�ضريع  على  3-العمل 
والعمل  اليوم،  العراقي  املجتمع  ح�جة  يالئم  ومب�  متخ�ض�ضة 

التدخل يف  الد�ضتور، وعدم  الثالث وفق  ال�ضلط�ت  ا�ضتقاللية  على 
ونهج  )مبداأ(  ا�ضوء  رف�ض  على  اجل�د  والعمل  �ضلطة،  كل  �ضوؤون 
قبل  من  ح�لي�  به  واملعمول  املقيت  القومي  الط�ئفي  للمح��ض�ضة 

النظ�م احل�كم يف بغداد.
حيت�ن  �ضد  اجل�د  الن�ض�ل  اىل  العراقي  الي�ض�ر  جريدة  4-ت�ضعى 
اىل  والدعوة  ال�ضلطة  يف  والأداري  امل���يل  الف�ض�د  ودين��ضورات 
ارج�ع  اأجل  من  اجل�د  والعمل  هذا(  لك  اين  )من  ق�نون  ت�ضريع 
الأموال املهربة امل�ضروقة من قبل حيت�ن الف�ض�د يف ال�ضلطة وعرب 

الق�نون.
)ال�ضحرية(  الو�ضف�ت  كل  ترف�ض  العراقي  الي�ض�ر  جريدة  5-اأن 
الدولية  والتج�رية  والقت�ض�دية  امل�لية  املوؤ�ض�ض�ت  تقدمه�  التي 
التي تهدف اىل تعزيز وربط القت�ض�د واملجتمع العراقي ب�لغرب 
يع�ين  م�ضكلة  اأخطر  مع�جلة  اىل  اجلريدة  ت�ضعى  وكم�  الراأ�ضم�يل، 
م�ضكلة  وهي  ال  ال�ضب�ب  و�ضط  وخ��ضة  العراقي  املجتمع  منه� 

البط�لة. 

جم�نية  واق��رار  العراقي  للمواطن  املع��ضي  امل�ضتوى  وحت�ضني 
التعليم وجلميع مراحله، وجم�نية العالج و�ضم�ن ال�ضكن الالئق 

للمواطن.
6-ت�ضعى جريدة الي�ض�ر العراقي اىل حت�ضني نظ�م التعليم و�ضم�ن 
جم�نيته لك�فة املراحل، وحت�ضني النظ�م ال�ضحي من خالل زي�دة 
العلمي  الك�در  توفري  بهدف  القط�ع�ت  لهذه  امل�لية  التخ�ضي�ض�ت 
من��ضبة  وب�أ�ضع�ر  اجليد  ال��دواء  وتوفري  املتخ�ض�ض  واملهني 
تتن��ضب مع الدخول النقدية للمواطنني ويف ظل رق�بة �ض�رمة من 

قبل الدولة على الدواء والغذاء وامل�ضتورد. 
7-ت�ضعى اجلريدة اىل حت�ضني امل�ضتوى املع��ضي للعم�ل واملوظفني 
واملتق�عدين من خالل زي�دة املرتب�ت والأجور مت��ضي� مع الت�ضخم 
الت�أمين�ت  ق�نون  والعمل على رف�ض  العراقية.  ال�ضوق  النقدي يف 
وينبغي  القت�ض�دي،  العراق  وواقع  يتالئم  ل  الذي  الجتم�عية 
العمل على رف�ض برن�مج اخل�ضخ�ضة �ضكال وم�ضمون� لأنه يجلب 
ايه� القراء العزاءالفقر والذلل واجلوع للغ�لبية العظمى من املواطنني العراقيني.

ان جريدة الي�ض�ر العراقي هي اجلريدة ال�ضعبية التي تدافع عن 
الوطنيني  ك�فة  اىل  الدعوة  توجه  واملظلومني،  الفقراء  م�ض�لح 
وامل�ض�عدة  الدعم  تقدمي  اأجل  من  احلبيب  عراقن�  يف  املخل�ضني 
بهدف ا�ضتمرار �ضدوره�، وهي �ض�كرة �ضلف�ً ملن يرغب يف الكت�بة 
من كل الخت�ض��ض�ت ال�ضي��ضية والقت�ض�دية والجتم�عية...... 
ووفق نهج اجلريدة الي�ض�ري الوطني الذي ي�ضب مل�ضلحة العراق 

اأر�ض� و�ضعب�.
وهيئة  العراقي  الي�ض�ر  جريدة  مع  واملرا�ضلة  التوا�ضل  ميكن 

التحرير على العنوان الإلكرتوين الت�يل :
www.Alyasaraliraqi1934@alyasaraliraqi.org
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) مظاهرات 
واحتجاجات 
غير مقننة (

 )1(
 كلمة البد منها

الكت�بة م�ضوؤولية اأخالقية قبل ان تكون اأي �ضيء اآخر، وعندم� يع�لج 
ك�ت��ب م��� اأية ظ�ه��رة اجتم�عية، يفرت���ض ان يكون هدف��ه يف ذلك هو 

امل�ض�همة يف حتجيم الظ�هرة ال�ضلبية وتعميم الظ�هرة اليج�بية.
 وعندم��� اكت��ب يف �ضحيفة)الي�ض���ر العراقي( اجعل م��ن هذا الهدف 

ن�ضب عيني اأول واأخريا.
 وعندم��� اأورد ا�ض��م حزب��� او �ضخ�ض� م���، ف�ل�ضبب يف ذل��ك هو جعله 
من��وذج لهذه الظ�هرة او تل��ك، ولي�ض لذمه او مدح��ه. وحينم� كتبت 
يف الع��دد  ال�ض�ب��ق >16< م��ن جري��دة )الي�ض�ر العراق��ي( يف عمود 
الت�ريخ< مل  >العظ�مة يف  < مق�لة بعنوان  >خواطر ع�مل م�ضطر 

اأخرج كم� اأ�ضرت اإليه اعاله.
ولك��ن ب�لرغ��م من ذلك ف�ملق�ل اأث�ر ق�ضم م��ن الن��ض، ل ل�ضيئ ال لنهم 
وج��دوا ان �ضف��ة العظ�م تنطب��ق عليهم، الأمر الذي دف��ع احدهم اىل 
الع��واء متهم� اي���ي مبختلف الته�م�ت �ض�أجت�وزه��� انطالق� من قول 
ال�ضع��ر )لو كل كلب عوا األقمته حج��را ل�ضبح احلجر مثق�ل بدين�ر( 
وقد اعذرته على تهوره لين �ضعرت ان �ضيئ�ته كبرية و)احلملة كبري 

ي�ضر ....( .
)2(

شيكلك الصاحب كله نعم 
ال�ض�حب كلمة هندية )sahib ( ين�دي به� الهنود ال�ضب�ط وال�ض�دة 
الربيط�ني��ني، واأنتقل��ت ه��ذه الكلم��ة اىل الع��راق عن طري��ق اجلنود 
الهن��ود الق�دم��ني مع الحت��الل الربيط�ين للعراق يف احل��رب الع�ملية 

الوىل.
 وهن���ك ق�ضة له��ذا املثل )�ضيكل��ك ال�ض�حب كله نع��م ( وهي ان احد 
ال�ضب�ط النكليز تعرف على ع�ئلة عراقية ولهذه الع�ئلة بنت جميلة، 
وك�ن ه��ذا ال�ض�ب��ط �ضخي م��ع هذه الع�ئل��ة لهذا تعلم��ت الأم بع�ض 

الكلم�ت النكليزية عن طريق هذا ال�ض�بط.
 وذات ي��وم ح�ضل لالأم �ضغ��ل م�ضتعجل خ�رج البيت مم� ا�ضطره� اىل 
ت��رك الدار، وك�ن املوعد هو موعد زي�رة ال�ض�بط النكليزي ف�أو�ضت 
ابنته��� ق�ئل��ة بنت��ي اخ�ض��ى ان تط��ول غيبت��ي عن ال��دار ف���ذا ح�ضر 
ال�ض�حب ل تخ�لفي اأمره وكلم� طلب منك �ضيء قويل )yes اي نعم (.
وح�ض��ر ال�ض�بط بعد مغ�درة الأم الدار وبق��ت البنت لوحده� فطلب 
ال�ض�ب��ط موا�ضلته�، ف�متنعت البنت اول الأمر ولكنه� تذكرت و�ضية 

امه� فط�وعته ومكنته من نف�ضه�.
 واخ��ربت امه��� اثن�ء عودته� اىل البيت ب�لذي ح�ض��ل له� مع ال�ض�بط 
فعنفته� الأم ب�ضدة على عمله�، ال ان البنت ق�لت له� امل تو�ضيني ان 

اقول نعم لكل طلب�ت ال�ض�بط؟ 
وانت�ضر اخلرب ب�ملنطق��ة وندمت الأم ندم� �ضديد على و�ضيته� لبنته� 

ولكن بعد فوات الوان..
م��ن املوؤ�ض��ف ان بع���ض العراقي��ني اخل�نع��ني جعلوا م��ن ال�ض�حب 
اجلدي��د، وهو الأن المريكي �ضيدهم املطلق، يقولون نعم لكل طلب�ته 
م��ن اجل احلف�ظ على مك��ضبهم الالم�ضروعة بعد ترحيبهم ب�ض�حبهم 

المريكي.
 ولك��ن ال�ضعب العراقي الأن من الوع��ي اىل احلد الذي ل تنطلي عليه 
العي��ب ال�ض�ح��ب ول ت�بعيه اخل�نع��ني، و�ضيبقى �ضعبن��� ال�ضريف 
�ض�م��دا وال�ض�ح��ب المريك��ي ل ين���ل ال م��ن خدمه واذن�ب��ه الذين 
تع��ودوا بي��ع �ضرفهم لكل م��ن يدفع اك��رث وت�ريخهم وت�ري��خ اآب�ئهم 

�ض�هد على ذلك.
 و�ضتك��ون ث��ورة هذا ال�ضعب اعن��ف من ثورته يف �ضن��ة 1920 التي 
ط��ردت ال�ض�ح��ب النكلي��زي و�ضيموت ه��وؤلء الذين ب�ع��وا �ضرفهم 

بخزيهم يوم ل ينفعه �ض�حبهم اجلديد..!

لرئ��ضة  الإع��الم��ي  املكتب  اأعلن 
مع�ضوم  ف���وؤاد  اإن  اجلمهورية 
ان�ضم�م  ق���ن��ون  ع��ل��ى  ���ض���دق 
اتف�قية  اىل  ال��ع��راق  جمهورية 
احلرية النق�بية وحم�ية التنظيم 
البند  احك�م  اىل  ا�ضتن�دا  النق�بي 
والبند   )61  ( امل�دة  من  اول(   (
)ث�لث�( من امل�دة ) 3( من امل�دة 
تعزيز  بغية  الد�ضتور،  من   )73(
احلرية النق�بية كو�ضيلة لتح�ضني 
ال�ضلم،  لق��رار  العم�ل  اأو���ض���ع 
ت�أ�ضي�ض  يف  احل���ق  وت��ك��ري�����ض 
اليه�  والن�����ض��م���م  ال��ن��ق���ب���ت 
الن�ضم�م  يف  واحل��ق  وحم�يته� 
للعم�ل  دول���ي���ة  م��ن��ظ��م���ت  اإىل 
ولغر�ض  ال��ع��م��ل،  ول���ض��ح���ب 
اإىل  ال��ع��راق  جمهورية  ان�ضم�م 
وحم�ية  النق�بية  احلرية  اتف�قية 
 )87  ( رق��م  ال��رق���ب��ي  التنظيم 
اأن  اإىل  م�ضريا   ،  1948 ل�ضنة 
يف  للن�ضر  اأر�ضل  الق�ن������ون  هذا 

اجلريدة الر�ضمية. 

 يف اآخ��ر �ضه��ر م��ن ع���م 2017 
انطلق��ت مظ�ه��رات احتج�جية يف 
مدينة ال�ضليم�نية واغلب اق�ضيته� 

ونواحيه� بوجه احلزبني الكوردين )PUK ( و )PDK ( وب�قي 
الح��زاب الذيلي��ة الت�بع��ة لهم� من حمل��ة ال�ضع���رات ال�ضالموية 

وامل�رك�ضية.
ولنه��� ك�ن��ت مظ�هرات غري مقنن��ة ول مدجنة فقد ح���ول البع�ض 
النتق����ض منه��� وال�ضتخف�ف به� حت��ى و�ضل المر عن��د البع�ض 
منه��م اته�مه� ب�لعم�ل��ة وو�ضف املتظ�هري��ن ب�مل�أجورين من خالل 

انتق�داتهم لالعم�ل واملم�ر�ض�ت التي رافقته� .
وك�ن��ت املظ�ه��رات التي تخ��رج يف ب�قي دول الع���مل مل يحدث فيه� 
مم�ر�ض���ت واعم���ل غري من�ضبط��ة، والغريب يف الع��راق العجيب، 
ان دع���ة مع�ر�ض��ة احلكم الط�ئف��ي الف��ضد مل ي�ض�ن��دوا اجلم�هري 
الغ��ضب��ة يف ال�ضليم�ني��ة وان ك�نت هن�ك بع���ض الت�ضريح�ت من ) 
مل��وك واب�طرة وقي��ضرة و�ضالطني وامراء و�ضيخ ( تلك الحزاب 
الت��ي تدع��ي الدميقراطي��ة واملدنية، اذ ك�ن��ت ت�ضريح�ته��م ا�ضبه 

م�يكون مبن مي�ضك الع�ض� من الو�ضط لكي ير�ضي الطرفني !!
لق��د تع��ود البع���ض ان ي�ض���رك يف مظ�ه��رات جم���زة م��ن ال�ضلطة 
الف��ض��دة وبحم�ية الجه��زة المنية وع��دم تعر�ضه��م لالعتق�لت 
واملالحق���ت، وهذا م� جع��ل ال�ضعب ليوؤم��ن ب�ملظ�هرات، بل حتى 
ا�ضبح��ت اجلم�هري ت�ضكك يف امر ه��وؤلء املتظ�هرين، و�ضبب قي�دة 
الف��ضدين وتواجدهم بني املتظ�هرين، وهذه ادت اىل و�ضعهم كرقم 
م�ض���ف اىل عج�ئ��ب الدني�، مظ�هرة بقي�دة متنفذي��ن يف حكم ف��ضد 
يط�لب��ون ب��ضالح م� خربه الف��ضدين، ولي���ض لن� �ضوى ان نذكرهم 

بلزومية ابو العالء املعري عندم� ق�ل عنهم :
فلم� راأيت اجلهل يف الن��ض ف��ضي�

جت�هلت حتى ظن اين ج�هل
فواعجبي كم يدعي الف�ضل ن�ق�ض
ووا اأ�ضفي كم يظهر اجلهل ف��ضل

ولق��د ح�ولوا ان يوؤط��روا مظ�ه��رات ال�ضليم�نية ب�ط���ر املن�طقية 
والقومي��ة متن��ض��ني ب�نه��� �ضوف متت��د اىل ب�قي امل��دن العراقية يف 
الو�ض��ط واجلنوب عند ذاك ينقلب ال�ضح��ر على ال�ض�حر و�ضت�ضرق 

�ضم�ض احلرية بقوة الفقراء وامل�ضت�ضعفني !
بعد اي�م من مظ�هرات ال�ضليم�نية خرج مئ�ت الآلف من اليرانيني 
يف مظ�ه��رات احتج�جي��ة بوج��ه النظ���م الثيوقراط��ي ومط���ردة 
الف��ضدي��ن، ه� هم �ضب�ب ايران يخرج��ون يف مظ�هرات مليونية من 
اج��ل نيل اخلب��ز والكرامة وا�ضرتج���ع احلري���ت املغت�ضبة، ومن 
اأج��ل ع��ودة اي��ران اىل و�ض��ع الدولة بع��د ان مت عزلهم ع��ن الع�مل 

املتح�ضر.
 ان هيمنة رج�لت الدين يف ايران جعلوا من ال�ضب�ب اليراين وقودا 
حل��روب الط�ئفية املقيت��ة بذريعة ) العم��ق ال�ضرتاتيجية (  دف�ع� 
عن انظ��ة ف��ضدة ودكت�تورية، ول يخفى عل��ى احد ب�أن ال�ضب�ب يف 
اي��ران ميتلكون وعي� �ضي��ضي��� يوؤهلهم لقي�دة بلده��م، وبذلك يكون 
�ضريح��ة ال�ضب���ب اليراين يف م�ض�ف �ضب�ب البل��دان املتح�ضرة من 

حيث رف�ضهم لنظ�م ولية الفقيه وهيمنة التج�ر !
 وليك��ن يف ب���ل ذي��ول املاليل ب���ن انتف��ض��ة ) الب�زار (  الت��ي بداأت 
مواق��ع  ب�نتف��ض��ة  �ضتنته��ي    ) الك��ضي��ت   ( الت�ضجي��ل  ب�أ�ضرط��ة 
التوا�ض��ل الجتم�ع��ي ) الفي�ضبوك ( و�ضينتهي زم��ن هيمنة �ضراق 

الثورات والرثوات.
ولك��ن م��� اث�ر ده�ض��ة الدميقراطيني احلقيقيني يف الع��راق هو عدم 
م�ض�ن��دة املتظ�هري��ن) الر�ضمي��ني ( لل�ضع��ب الي��راين، اذ ك�ضف��ت 
مواقفه��م النته�زي��ة ع��ن زيفه��م ونف�قه��م ال�ضي��ض��ي، والغريب يف 
امره��م ان من يج�ل�ضهم ويدخل معهم يف نق��ض�ت �ضي��ضية �ضيجدهم 
مثل الببغ�وات يرددون عب�رات عن الت�ض�من الأممي بني ال�ضعوب 

!
 ايه��� املتخ�ذلني املتخفني خلف اقنع��ة املظ�هرات الر�ضمية ليكن يف 
ب�لك��م ب�ن �ضريحة ال�ضب���ب العراقي بداأ ينمو لدي��ه الوعي الثوري 
ال��ذي اكت�ضب��ه من الو�ض��ع املع��ض��ي وم��ن مم�ر�ض���ت الف��ضدين، 
و�ضوف ل ينتظر ا�ض�رة منكم لكي يخرجوا يف مظ�هرات احتج�جية 

بوجه الف��ضدين ومن يت�ضرت عليهم ب�ضع�ر ال�ضالح.
مرحى لالنتف��ض�ت والحتج�ج�ت يف ك�فة ارج�ء املعمورة من اجل 

العي�ض الكرمي والدميقراطية احلقيقية والعدالة الجتم�عية،.
ولأنن��� ل�ضن��� م��ن دع���ة التمني���ت يف بداي��ة الع���م اجلدي��د، نعلن 
ت�ض�منن� مع املتظ�هري��ن واملنتف�ضني بوجه النظمة الف��ضدة التي 
اتخ��ذت من الفك�ر الديني��ة والقومية و�ضيلة للك�ضب امل�دي، املجد 

ل�ضهداء النتف��ض�ت ال�ضعبية واحلرية للمعتقلني .

 مؤيد محمد قادر

تنويه...
جري��دة الي�ض���ر العراق��ي ال�ض���درة يف بغداد، هي منرب ل��كل ي�ض���ري عراقي، ولي�ض ن�طق��ة ب�إ�ضم 
ف�ضي��ل او حزب ي�ض���ري بعينه.....ب��ضتثن�ء املرتدين خدم برميري ووجه��م الآخر الذين يتب�كون 
عل��ى النظ���م البعثي الف��ضي املقبور على ي��د اأ�ضي�ده المريك�ن....اأنه� �ض��وت الي�ض�ر العراقي من 
اأج��ل حرية الوطن وكرامة ال�ضع��ب العراقي بجميع اأطي�فه املت�أخي��ة، يف مواجهة الإعالم الط�ئفي 

والعن�ضري والنته�زي التفتيتي.
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 ) كتاب المصير 
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واستالمها في معرض بغداد الدولي للكتاب..
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