
ب�دءاً، ال نه�دف إىل إحب�اط املتفائلني 
بتح�ول الخي�ار االنتخاب�ي للمواطن 
العراق�ي نح�و التي�ار املدن�ي، وإنما 
ال�ذي  الش�ديد  باإلحب�اط  نذكره�م 
أصابه�م يف إنتخاب�ات 2005 و2010 

واإلحباط األشد يف إنتخابات 2014 .
ثم، ننبه إىل اعرتاف املتفائلني أنفسهم 
بأن اإلنتخابات ستجرى وفق قوانني 
غ�ر عادل�ة، ليس�ت بصال�ح القوى 
الصغ�رة كما هم يصفون أنفس�هم 

بأنفسهم. 
يضاف إىل ذل�ك إنهي�ار تحالف  تقدم 
املدن�ي بعد تخيل " الحزب الش�يوعي 
العراق�ي – طري�ق الش�عب  " عن�ه 

والتحاقه بتحالف  سائرون....ص2

التي واجهت  العقب�ات  اهم 
العراق  الفك�ر املارك�ي يف 
عموما  العربي�ة  واملنطق�ة 
هي تهمة االلحاد وأصبحت 
"التحقت  اليس�ارية  القوى 
والعلماني�ة"،  املدني�ة  به�ا 
األوس�اط  ب�ني  مح�ارصة 
الش�عبية, وقد استغلت ذلك 
األحزاب اإلسالمية فتغلغلت 
يف صف�وف الجماه�ر, ويف 
هذا الحصار الشعبي للقوى 
اليس�ارية واملدني�ة أصب�ح 

العم�ل  العس�رعليها  م�ن 
وأصبحت السلطة متمركزة بيد األحزاب االسالمية التي حققت 
النجاح يف توظيف هذا العزلة، اال ان األحزاب اإلسالمية مارست 
فس�اد وجش�ع مادي اناني وبن�ت إمرباطوراتها عىل حس�اب 
قطاعات واس�عة م�ن الش�عب وخصوص�ا الش�عبية الفقرة 
التي تبعتها بس�بب االلت�زام الديني، وكانت ه�ذه فرصة كبرة 
ونقطة انعطاف، للتيارات اليس�ارية واملدنية الوطنية ان تقوم 
باخ�رتاق حاجز اتهامها باإللح�اد واال دينية.لقد نجحت القوى 
اليس�ارية واملدني�ة م�ن خ�الل مظاهراتها يف وس�ط العاصمة 
بغ�داد واملحافظات العراقية عموما يف خلق صورة مختلفة عند 
الكثر من بس�طاء الناس وممن كانوا يحس�بون عىل األحزاب 
اإلس�المية وتم اس�تقطابهم اىل س�احات االحتج�اج. حتى ان 
أحزاب السلطة انتابها الخوف من هذا املد وكرس حاجز الخوف 
واالحرتام لها حيث ردد املتظاهرون الش�عار املعروف ) باس�م 
الدين باكون�ا الحرامية(. تطورت االح�داث وأصبحت جماهر 
واس�عة ت�رتدد عىل س�احات االحتجاج بش�كل مس�تمر أخاف 
األحزاب اإلسالمية لدرجة أصبحت تلبس لباس املدنية، ثم جاء 
االخرتاق الثاني من فصيل إس�المي مهم يف الس�احة السياسية 
وه�و التيار الصدري الذي اس�تطاع ان يأخذ زم�ام املبادرة من 

املدنيني بجموعه الغفرة التي كانوا يسمونها املليونية؟
ان ه�ذا االخ�رتاق املقاب�ل أدى اىل اضعاف وانكم�اش التيارات 
املدنية عىل حالها وخلق حالة تشظي بسبب املوقف من مشاركة 
الصدريني يف االحتجاج�ات ما بني مؤيد ومن يراها مناورة.لقد 
جرت عش�ية االنتخابات تحالفات انتخابي�ة ما يهمنا منها هو 
التحال�ف املدني ال�ذي انفرط اىل تحالف�ني مدنيني وخرج عنهم 
الحزب الش�يوعي ليتحالف مع التيار الصدري بإحدى تشكالته 

الجديد وهو حزب االستقامة؟
ان الحزب الش�يوعي تبنى موقف التحال�ف مع الصدريني وفق 
رؤيا يعتق�د فيها ان الصدري�ني والحزب يش�رتكان يف القاعدة 

الجماهرية وهمومها.
م�ن املؤكد ان املاركس�ية ليس�ت نظرية جامدة وق�د قام لينني 
وماو بتطويع النظرية وفق رؤيتهما وأصبحنا امام ماركس�ية 
لينينية وماركس�ية ماوية ووفق الواقع الذي كانت فيه روسيا 
القيرصي�ة والص�ني، وال يض�ر ان يق�وم الح�زب الش�يوعي 
بالتفك�ر إليج�اد الصيغة املناس�بة لبلدن�ا ويفك�ر بتحالفات 

مناسبة، اال ان الحزب مارس أخطاء كبرة فهو:
 أوال- تعك�ز ع�ىل جماهر ليس�ت جماهره باألس�اس بل هو 
اف�رتاض ومازالت بنيتها الفكرية بني�ة دينية قوية وتقاد وفق 

العقل الجمعي املرجعي.
 ثاني�ا- ان أي تحالف يجب ان يذه�ب اليه وهو عارف ومتمكن 

من نقاط قوته واال سيكون تحالف بني قوي وضعيف.
 ثالث�ا- ان اهم نقاط القوة للحزب التي أهملها وادار ظهره لها 
هي القوى املدنية التي ش�اركته س�احات االحتج�اج حتى انه 
ش�ارك بش�كل غر مب�ارش وزج برفاقه بأس�ماء مدنية وليس 

باسم الحزب وهذا بحد ذاته كان خطا اخر.
رابعا- كان يجب ان يعمل الحزب بجهد حقيقي لتوحيد اليسار 
حوله وكان�ت هناك فرصة كبرة ُضِيعت، فه�و اعترب التحالف 
مع الصدريني سياس�ة يف حني أغفل السياس�ة يف وحدة اليسار 
واضاع الفرصة الن يكون الفكر اليس�اري قوي يساهم يف دعم 

املدنية وتطلعات الشعب العراقي.
ان اليس�ار العراقي يقع عليه يف الظروف املعقدة الحالية واجب 
ضخم ويجب التصدي له بكل ش�جاعة, ه�ذا الواجب هو إعادة 
بناء الحركة الش�يوعية واليسارية وتنظيم صفوفها. اننا امام 
مهمة تش�به عملية ترميم للصبغة الوراثية “دي ان اي" "حيث 
أصابه�ا الخلل"، لتقوم بواجبها الوراث�ي الصحيح، فان قوافل 
الشهداء والتضحيات الجسيمة التي قدمتها جماهر الشيوعية 
واليس�ار العراق�ي بش�كل ع�ام ومازال�ت تحمل راي�ة الحرية 
والعدالة االجتماعية ه�ذه األهداف النبيلة بحاجة " لتوريثها " 
ألجيالنا الجديدة لتكمل مس�رة من س�بقوهم يف التضحية من 

اجل وطن حر وشعب سعيد.

بعيدًا عن األوهام...سوف لن تكون نتائج انتخابات 2018 
خمتلفة عن نتائج إنتخابات 2014 سوى بارتفاع نسبة مقاطعة 
االنتخابات...وللتيار املدني فرصة أفضل أن توفر شرط هام..!!

كلمة حزب اليسار العراقي يف املؤمتر األول 
لالحتاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق

بيان حزب اليسار العراقي حول بازار الكتل االنتخابية 
الفاسدة التابعة اجلاري وسط استياء شعيب كبري 

اليسار العربي املقاوم.. ص2
بيــــــــــــان أحزاب اليسار الديمقراطي في 

المغرب : تدعو كافة مناضالت ومناضلي اليسار 
الديمقراطي إلى تعبئة كل اإلمكانيات النضالية 

وفي كل الواجهات،

الحزب الشيوعي اللبناني: يدين اعتقال عشرات 
الكوادر من الحزب الشيوعي السوداني وعلى 
رأسهم سكرتيره العام الرفيق محمد مختار 

الخطيب وأعضاء قياديين

الحزب الشيوعي األردني : التداعيات الخطيرة 
لسياسات الحكومات المتعاقبة ورضوخها المذل 

المالءات صندوق النقد الدولي والمانحين 
االمبرياليين وعمالئهم

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 ؟

نخب ترفع رايات المدنية والليبرالية  والشــيوعية تشكو ضعف للتحالفات حكاية
وعــي المواطن العراقــي االنتخابي..وهي ذاتها تفتقد البســط 

التأريخي  الوعي  مقومات 
والمعرفي والسياسي..!!

النخ�ب  دور  ولعب�ت  ب�ل، 
بادائه�ا  الس�لبي  الس�طحية 
املبادرة،  وشعاراتها، وضعف 
واحباطها للتحركات الشعبية 

االحتجاجية العفوية
فمنهم م�ن عول ع�ىل الغزاة 
لتحويل الع�راق يابان وأملانيا 
ورح�ب  األوس�ط،  ال�رق 
باالحت�الل واس�ماه تحري�را 

والحقا تغي�را .والطام�ة الكربى ال 
ي�زال ه�ؤالء يعول عىل الدور األمريك�ي املنقذ بعد كل ه�ذه الكوارث التي 
حل�ت بالش�عب والوطن...! بل ويس�تغرب املطالبة بإلغاء ما يس�مى ب » 

تحالف املصالح االسرتاتيجي« مع الغزاة.
وال يفق�ه معن�ى ومغ�زى ث�ورة 14 تم�وز 1958 الوطني�ة التحرري�ة 
ومنجزاتها، وعالقة انقالب 8 شباط 1963 البعثي الفايش األسود بانقالب 
17 تم�وز 1968 ونظام البع�ث والحروب الداخلي�ة والخارجية والحصار 

واالحتالل.
وعالقة كل ذلك بموقع العراق الجيوسيايس والنفط واالقتصاد. بل يتباكي 
بعض هؤالء عن جهل وسبق اإلرصار عىل النظام امللكي العميل لالستعمار 
الربيطان�ي دون يكلف�وا انفس�هم حتى عن�اء اإلطالع عىل كت�ب التأريخ 

املوضوعية.
 تميز التحاق هؤالء باملظاهرات الشعبية االحتجاجية العفوية، أما ألسباب 
انتهازية لتجيرها باتجاه تحس�ني موقعهم التابع الهاميش يف منظومة 9 
نيسان 2003  كالذين تحولوا إىل بطانة مدنية لالسالم السيايس. او ألهداف 
إصالحي�ة تتوهم امكاني�ة تحقيقها يف بني�ة نظام املحاصص�ة الطائفية 

والعنرصية الفاسد التابع املولد لألزمات.
حت�ى اضطرت الجماهر الكادحة املنتفضة عفوي�ا للعودة إىل البيوت بعد 
أن اصدمت بأداء هذه النخبة املدنية الس�لبي،خصوصا رفعها ش�عارها  " 

إسقاط مدحت املحمود" لستة جمع متتالية عىل سبيل املثال ال الحرص.
ان ال�دور التخريبي املنظم لالنتهازيني، وضعف وعي غالبية النخبة املدنية 
، ودور النخب�ة الليربالي�ة التزيفي للمفاهيم وللتأريخ.ق�د اضعف املبادرة 
املطلوبة لدى القيادات املدنية الش�جاعة التي تتصدر س�احات االحتجاج. 
وافىض النحس�ار موجتي االحتجاجات الش�عبية التي انطلقت يف 2011 و 

.2015
وكان رد فعل النخبة االنتهازية التي س�عت إىل ه�ذه النتيجة،هو االندماج 
الكيل يف منظومة الفس�اد وتنفيس ازماتها، والتخيل عن القوى املدنية, اما 
النخب�ة املدنية فصبت جام غضبها عىل الش�عب العراقي واتهامه بالجهل، 
بل وشتمه من قبل بعض العنارص املدنية األمية معرفيا وسياسيا املنتفخة 

إعالميا.
ولعل ضعف الدور اليساري بسبب خوضه معركة إعادة البناء، التي طالت 
ألس�باب ذاتية وموضوعي�ة، قد أس�هم يف تمرير ال�دور التخريبي للزمرة 
االنتهازية, واضعف من دوره املطلوب يف تقوية القوى املدنية عىل األرض, 
رغم نجاحه  يف أحداث حالة الفرز يف التيار املدني بني القوى والشخصيات 
املدنية الوطنية الواعية والشجاعة والتعاون والتنسيق معها، وبني الخليط 
املدني السطحي آالمي سياسيا املنتفخ اعالميا. ان إتهام الجماهر بضعف 
الوع�ي، ما هو إال عكازة العقلية االنتهازية  والس�طحية, فدور الجماهر 
باألس�اس عفوي�ا، أما دور النخ�ب فواعيا، وعندما تتخلف النخب يفش�ل 

تحويل الدور العفوي للجماهر إىل فعل منظم يحقق األهداف املطلوبة.

بدع�وة كريمة من القائ�د النقابي 
املعروف سعيد نعمة حرض الرفيق 
عض�و  املوس�وي  زي�ارة  صب�اح 
اليس�ار  لح�زب  العام�ة  األمان�ة 
العراقي املؤتمر األول لالتحاد العام 
لنقاب�ات عمال وموظف�ي العراق، 
جنب�ا إىل جنب وف�ود االتحاد العام 
لنقاب�ة العامل�ني يف الع�راق ممثال 
برئيس�ه عبد الكريم عبد الس�ادة, 
وإتح�اد نقاب�ات النف�ط يف العراق 
ممثال برئيس�ه حسن جمعة عواد، 
وعب�د الكاظ�م كري�م وادي رئيس 
النقاب�ة العامة للعامل�ني يف موانئ 
العراق, وجميل محس�ن ممثال عن 

جمعية الرساجني.....ص2

الطائفي�ة  املحاصص�ة  نظ�ام  ان 
ال�ذي  التاب�ع  الفاس�د  والعنرصي�ة 
ل�روط  تام�ا  خضوع�ا  يخض�ع 
صن�دوق النق�د والبن�ك الدوليني، قد 
ارض رضرا كبرا باالقتصاد الوطني 
العراق�ي، حي�ث جرى تدم�ر منظم 

لقطاعي الصناعة الوطنية والزراعة 
وحول العمال إىل عاطلني عن العمل، 
الريع�ي  االقتص�اد  ع�ىل  واإلرصار 
الفاس�دة  األحزاب  الكارثي.تتوه�م 
ه�ذه التي دمرت البالد ونهبت أموال 
الش�عب، وفرطت بالسيادة الوطنية 

ال�دول  بمصال�ح  الع�راق  وربط�ت 
إع�ادة  امكاني�ة  تتوه�م  األجنبي�ة، 
إنتاج نفس�ها تحت مسميات وطنية 
ومدني�ة مفربك�ة، بع�د أن س�قطت 
شعارات املتاجرة بالهويات الطائفية 
والعنرصي�ة تح�ت أق�دام الجماهر 
التحالف�ات  ب�ازار  املنتفض�ة.ان 
االنتخابية تج�ري إدارته م�ن ايران 
وتركيا ومملكة ال س�عود، فما هذه 
إقليمي�ة  أدوات  س�وى  التحالف�ات 
طائفية عنرصي�ة تفتقد اىل الوطنية 
العراقية.يه�دف تدوير س�فر الغزاة 
األمريكان لنفايات املنطقة الخرضاء 
وإع�ادة إنتاجه�ا بتس�ميات وطنية 
مزيف�ة إىل اس�تمرار نه�ب ث�روات 

الشعب وتجويعه واذالله......ص2

مواق�ف النائب�ة الكردي�ة الوطنية العراقي�ة رسوة عبد 
الواح�د يف ترصيح�ات مقتطف�ة - وكاالت : أن�ا ض�د 
سياس�ات مس�عود برازاني جمل�ة وتفصي�اًل..... ليس 
فقط سياس�ة الس�ّيد الربازان�ي، سياس�ة الحزبني هي 
سياس�ة واحدة....وأن�ا أعتربهم األخوي�ن االثنني، هما 
يش�بهان بعض كأنهم ت�وأم، لكن الس�ّيد الربازاني كان 
يف منص�ب رئي�س إقلي�م كردس�تان وأنا من ي�وم تركه 
لرئاس�ة االقليم ليس لدّي شأن به كشخص......لكن هو 
عندم�ا كان يتبّوأ منصب رئاس�ة إقليم كردس�تان عنوًة 
وبانق�الب عىل القان�ون أو عىل الرعية، واس�توىل عىل 
منصب رئاسة االقليم ملدة عامني، فكان هذا الخالف، كّنا 
نتحّدث عن هذه املخالفة القانونية، وثّم هناك مع األسف 
ديكتاتوري�ة موجودة يف أربيل، ال أس�تطيع أن أنكر هذا، 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني ح�زب ال ديمقراطي، 
ال يؤمن�ون بالديمقراطية، فهذا س�بب خالفنا، وخالفنا 
نحن كتغير، أس�اس تواجدنا منذ 2009 هو كان بسبب 
انتقادن�ا لسياس�ة الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 
واالتح�اد الوطن�ي الكردس�تاني اللذين لديه�م اتفاقية 

اسرتاتيجية يف ما بينهما، وطريقة إدارة إقليم كردستان 
ونه�ج الحزبني كنا نع�ارض هذا النهج وكن�ا نريد وما 
زلن�ا نؤمن بنظ�ام ديمقراطي برملان�ي، ال نظام رئايس 
ديكتاتوري.فه�ذان الحزبان عندم�ا تقتيض مصلحتهما 
أم�راً ما يذهبان إلي�ه دون التفكر باملصلح�ة العامة أو 
حت�ى بأن التاريخ م�اذا يكتب عنهما....مث�اًل أتذّكر عام 
96 أيضاً السّيد جالل طالباني استعان بالجيش اإليراني 
ملحاربة برازاني وبرازاني اس�تعان بجيش صّدام حسني 

فبالتايل هناك اتفاقات.
أن�ا بوجه�ة نظ�ري انته�ى االس�تفتاء، ال يوج�د يشء 
اس�مه االستفتاء ونتائج االس�فتاء، بمجّرد صدور قرار 
م�ن املحكمة االتحادي�ة بإلغاء نتائج االس�تفتاء وقرار 

املحكمة االتحادية.

صباح زيارة الموسوي

االحد 28  كانون الثاني  2018م Sun .28 January 2018 العدد )18( )18(issus

ص6ص5ص5ص3

علينا ان نقف عند 
املنحدر الذي وصلت 
اليه القيادة بهذا 
التحالف الذيلي 

االنتهازي والتحالفات 
االخرى التي ولدت 

ميتة...!!

االنتخابات القادمه على 
االبواب والذئاب 

الجائعة ما انفكت 
تتصارع على الفريسة 

بشراهة..

تدهور القطاع 
الزراعي يف 

العراق

خطر النهج األصالحي  
 النيوليربالي -الدليل 

والربهان – روسيا إنموذجًا
د. نجم الدليمي

ص7

 رسالة القائد 
الشيوعي الشهيد 
ستار غانم ) سامي 

حركات( بطل 
التغيريالثوري

الشيوعية اقوى من املوت وأعلى من أعواد املشانق

اخبار ومواقف



ب��دءًا، ال نه��دف اإىل اإحب��اط املتفائل��ن بتح��ول 
اخليار االنتخابي للمواطن العراقي نحو التيار 
امل��دين، واإمنا نذكره��م باالإحباط ال�ش��ديد الذي 
اأ�شابه��م يف اإنتخابات 2005 و2010 واالإحباط 

االأ�شد يف اإنتخابات 2014 .
ث��م، ننب��ه اإىل اع��راف املتفائل��ن اأنف�ش��هم باأن 
االإنتخاب��ات �ش��تجرى وفق قوانن غ��ر عادلة، 
لي�ش��ت ب�شالح القوى ال�شغرة كما هم ي�شفون 

اأنف�شهم باأنف�شهم. 
ي�ش��اف اإىل ذل��ك اإنهيار حتالف  تق��دم املدين بعد 
تخل��ي " احل��زب ال�شيوع��ي العراق��ي – طريق 

ال�شعب  " عنه والتحاقه بتحالف  �شائرون.  
ان ع��دد الناخب��ن يف االأق��راع اخلا���ص مم��ن 
يح��ق لهم الت�شويت )1023000( ناخب ت�شمل 

عنا�شر اجلي���ص والقوات االأمني��ة "وال�شجناء 
منه��م يف  امل�شت�شفي��ات" �ش��ارك  والراقدي��ن يف 
الت�شوي��ت يف اإنتخاب��ات 2014 ...)956986( 
ناخب��اً ...تذه��ب اأ�شواته��م بال من��ازع الأحزاب 
جمل�ص احلكم ومن التحق بها باتفاقات باإ�شراف 
االأمريكان، التي حتا�ش�ش��ت �شمهم اإىل القوات 

امل�شلحة كمتطوعن. 
واإع��داد متقاع��دو دم��ج امللي�شيات وف��ق قانون 
دم��ج امللي�شيات رقم��ي 91 ال�شادرع��ام 2004 
من قب��ل �شلطة االحت��الل االأمريك��ي واملعروف 
با�ش��م  قانون برمير، الذي تقرر مبقت�شاه دمج 
ملي�شي��ات احزاب جمل���ص احلكم �شي��ئ الذكر، 
املح��دد جمموعه��م وف��ق القان��ون ب 100000 
عن�ش��ر، ولكن الرقم قف��ز ا�شعافا م�شاعفة على 

ي��د حيت��ان العمالة والقت��ل والنهب. فف��ي اإقليم 
كرد�شت��ان العراق قفزت ح�ش��ة البي�شمركة من 
70000 اإىل 500000 ب��ن متقاع��د ومنت�شب... 
واإذا افر�شن��ا اأن ح�ش��ة بقية اح��زاب جمل�ص 
احلكم املقررة ب 30000 قد قفزت اإىل  300000 
ف�شيك��ون املجموع م��ا يق��ارب 800000 ناخب 

ي�شوت الأحزاب جمل�ص احلكم �شيئ ال�شيت.
اإن اأ�ش��وات الق��وات امل�شلحة واأ�ش��وات الدمج 
ه��ي مبثاب��ة تقري��ر م�شب��ق لنتائ��ج االإنتخابات 
والعن�شري��ة،  الطائفي��ة  االأح��زاب  ل�شال��ح 
خ�شو�شا اإذا ما اأخذنا باالعتبار اإعداد عوائلهم 
وذويه��م. ناهيك��م ع��ن م�ش��ر ا�ش��وات مالين 

االمين...!!
حتققه��ا  الت��ي  النتائ��ج  تختل��ف  ل��ن  و�ش��وف 

نتائ��ج  ع��ن  والعن�شري��ة  الطائفي��ة  االأح��زاب 
اإنتخاب��ات 2014 بدرج��ة نوعي��ة اإال يف ثالث��ة 
جم��االت يف اإط��ار الكت��ل ذاته��ا، وه��ي.... 1- 
اأ�ش��وات احل�ش��د ال�شعب��ي وانق�ش��ام اأ�ش��وات 
دولة القان��ون بن العبادي واملالك��ي واأ�شوات 
املجل���ص االأعلى االإ�شالمي ب��ن بقاياه واملن�شق 
عن��ه عمار احلكي��م....2- وخ�شو�شية التحول 
يف ال��راأي الع��ام يف االإقلي��م بال�ش��د م��ن حزب��ي 
بارزاين وطالب��اين ل�شالح التغير وحزب اجليل 
اجلديد...3- عدم الو�ش��وح يف موقف مواطني 
اإزاء  داع���ص  اإغت�ش��اب  م��ن  املح��ررة  امل��دن 

االإنتخابات برمتها. 
فدول��ة القانون التي ح�شلت عل��ى )92( مقعدا 
يف اإنتخاب��ات 2014 �شتخ�ش��ر ن�شبة كبرة منها 

ل�شالح العبادي.
اما التيار ال�ش��دري بجميع قوائمه الذي ح�شل 
عل��ى )34( مقع��دا يف اإنتخاب��ات 2014 �ش��وف 
ل��ن ي�شيف له التح��اق اخلا�شري��ن يف اإنتخابات 
2014 �ش��وى بح��دود 100000 �ش��وت تتحرر 
م��ن ن�شب��ة �شان��ت ليغ��و 1.7 وترج��م بحدود 
3 مقاع��د. ه��ذا اإذا افر�شن��ا حمافظته��ا عل��ى 

اأ�شوات 2014.
وكم��ا اأ�شلفنا �شابقا فاإن نتائج القوى االخرى يف 
اإنتخابات 2014 �شتتوزع على احلزب واملن�شق 

عنه
كاإئتالف املواط��ن )29( مقعد بعد خ�شارة عدد 
م��ن املقاعد، واإئتالف متح��دون لالإ�شالح )23( 
م�شره جمه��ول فهو يدخل �شم��ن موقف املدن 

املحررة، واإئتالف الوطنية )21( بن�شبة معينة 
كذل��ك، �شيخ�ش��ر كل م��ن احل��زب الدميقراط��ي 
االإحت��اد  وح��زب  مقع��دا   )19( الكرد�شت��اين 
الوطن��ي الكرد�شت��اين )19( الكث��ر م��ن املقاعد 
ل�شالح التغير واجلي��ل اجلديد وحتالف برهم 

�شالح.
ولع��ل االآم��ال املعق��ودة على حتال��ف ) متدن ( 
وحتال��ف ) التيار املدين الدميقراطي ( ب�شفتهما 
التحالفن الذين ميثالن اجلمهور املدين العراقي، 
ميكنها، اأي االآمال، اأن تتحول اإىل حقيقة متثيلية 
مدنية برملانية موؤثرة ن�شبيا، يف حالة ح�شولهما 
عل��ى دع��م واإ�شن��اد ق��ادة �شاح��ات االإحتج��اج 
والي�شار العراقي وفق برنامج التغير اجلذري 

املطلوب املحدد باأهداف وا�شحة. 

اأيها الفقراء واملعدمون
اأيه��ا العمال الذين تتكد�شون عل��ى االر�شفة بعد 

تدمر معامل االإنتاج 
اأيه��ا الفالح��ون الذي��ن ا�شبحت��م ب��ال اأر�ص وال 

زراعة 
اأيه��ا الط��الب الذين تعانون م��ن اإنهي��ار التعليم 

و�شياع امل�شتقبل
اأيها املهنيون املهم�شون 

اأيها املثقفون امل�شتهدفون
اأيها املتقاعدون امل�شطهدون
اأيها ال�شعب العراقي البطل

 ايتها القوات امل�شلحة البا�شلة
 اأيها القادة الوطنيون يف �شاحة االحتحاج

والعن�شري��ة  الطائفي��ة  املحا�ش�ش��ة  نظ��ام  ان   
تام��ا  خ�شوع��ا  يخ�ش��ع  ال��ذي  التاب��ع  الفا�ش��د 
ل�شروط �شندوق النقد والبنك الدولين، قد ا�شر 
�شررا كبرا باالقت�ش��اد الوطني العراقي، حيث 
جرى تدم��ر منظم لقطاع��ي ال�شناع��ة الوطنية 
والزراع��ة وحول العم��ال اإىل عاطلن عن العمل، 

واالإ�شرار على االقت�شاد الريعي الكارثي.
دم��رت  الت��ي  ه��ذه  الفا�ش��دة  االأح��زاب  تتوه��م 
البالد ونهبت اأم��وال ال�شعب، وفرطت بال�شيادة 
ال��دول  مب�شال��ح  الع��راق  وربط��ت  الوطني��ة 
االأجنبي��ة، تتوه��م امكانية اإع��ادة اإنت��اج نف�شها 
حتت م�شمي��ات وطنية ومدني��ة مفربكة، بعد اأن 
�شقط��ت �شع��ارات املتاج��رة بالهوي��ات الطائفية 

والعن�شرية حتت اأقدام اجلماهر املنتف�شة.
ان ب��ازار التحالف��ات االنتخابي��ة جت��ري اإدارته 
م��ن اي��ران وتركي��ا ومملك��ة ال �شع��ود، فما هذه 
التحالفات �شوى اأدوات اإقليمية طائفية عن�شرية 

تفتقد اىل الوطنية العراقية.
يه��دف تدوي��ر �شفر الغ��زاة االأمري��كان لنفايات 

املنطق��ة اخل�ش��راء واإع��ادة اإنتاجه��ا بت�شميات 
وطنية مزيف��ة اإىل ا�شتمرار نهب ث��روات ال�شعب 

وجتويعه واذالله.
كم��ا ت�شته��دف التدخ��الت االإيراني��ة والركي��ة 
وال�شعودي��ة يف اإع��ادة هيكل��ة حتالف��ات حيت��ان 
العمالة والقتل والدمار والنهب والف�شاد،ا�شتمرار 
تدخلها بال�شوؤون الداخلية العراقية، و�شرب اأية 
حماول��ة للنهو���ص باالقت�شاد الوطن��ي العراقي 
وال�شناع��ة الوطنية والزراعة،وبالتايل ا�شتمرار 

تدفق ع�شرات مليارات الدوالرات خلزائنها .
ب��ل، ومنه��ا م��ن ارت��دى لبا���ص املدني��ة، حت��ى 
ا�شتط��اع اأن ي�شتخ��دم ممثلي احل��زب ال�شيوعي 

كبطانة مدنية وطابور خام�ص بن املدنين..
ان حزبن��ا، ح��زب الي�ش��ار العراق��ي ال��ذي اأعلن 
موقفا مبدئي��ا وا�شحا منذ �شقوط النظام البعثي 
الفا�ش��ي على يد ا�شياده االأمري��كان من االإحتالل 
وجمل���ص احلك��م الربمي��ري وجمم��ل العملي��ة 
الفا�ش��دة، ق��د اأتخذ موقف��ا راف�ش��ا للم�شاركة يف 

االإنتخابات،بدءًا من عام 2005 .
ال�شيا�ش��ي  امل�شه��د  يف  ا�شتغرابن��ا  يث��ر  ومم��ا 
العراق��ي الراهن هو حم��ى االإنتخاب��ات، وكاأنها 
اإنتخاب��ات جت��رى وف��ق قوانن عادل��ة و�شروط 

م�شاركة متكافئة.
العراقي��ة  الدول��ة  ت��واأم  العراق��ي  الي�ش��ار  ان 
احلديثة،بتاأريخ��ه املجي��د املدي��د املعم��د بدماء 
ال�شه��داء وب��دوره الراه��ن الفاع��ل، ال يع��رف 
باالأحزاب الطائفية والعن�شرية كقوى» كبرة« 
ويرف���ص امل�شارك��ة يف انتخاب��ات مف�شل��ة عل��ى 

مقا�شها..
واحرام��ا الإرادة ال�شعب العراقي،ف��اإن الي�شار 
العراق��ي ومن��ذ اإنتخاب��ات 2005 وج��ه الدعوة 
الوطني��ة  وال�شخ�شي��ات  القوائ��م  النتخ��اب 

الدميقراطية.
وكما يقال رب �شارة نافعة، فقد مثل نزع البطانة 
ال�شيوعي��ة الربميري��ة لقناعه��ا امل��دين املزي��ف ، 
فر�شة للقوى املدني��ة الوطنية يف ا�شتعادة زمام 
املبادرة الإقامة اأو�شع حتالف مدين وطني مدعوم 
م��ن قبل الي�ش��ار العراق��ي، وفق برنام��ج وطني 
حت��رري يفت��ح الطري��ق اأم��ام ال�شع��ب العراقي 
للتخل�ص م��ن اخلي��ارات والتخندق��ات الطائفية 

والعن�شرية واالنتهازية.
يب��دو اأن اللحظ��ة الراهن��ة جتع��ل م��ن املب��ادئ 
الي�شارية واملدنية الوطنية الدميقراطية املعربة 
عن تطلعات ال�شعب العراقي التي عرب عنها قادة 
�شاحات االحتجاج نحو التغير اجلذري، جتعل 
منها روؤية طبقي��ة ووطنية لتحالف ي�شاري مدين 

وطني دميقراطي.
ميث��ل اخلي��ار البدي��ل ام��ام ال�شع��ب العراق��ي 
والطائفي��ة  الظالمي��ة  اخلي��ارات  مواجه��ة  يف 

والعن�شرية واالنتهازية.
ان التحال��ف الوحي��د الذي ي�شتح��ق دعم الي�شار 
العراقي،هو التحالف امل��دين الوطني امل�شتند اإىل 

الربنامج التايل: 
امل�شال��ح  اتف��اق  ب"  ي�شم��ى  م��ا  1-اإلغ��اء 
اأمريك��ي  جن��دي  اآخ��ر  وط��رد  اال�شراتيج��ي" 
ومالحق��ة الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة وف��ق 
القان��ون ال��دويل ملعاقبته��ا عل��ى الك��وارث الت��ي 

�شببتها لل�شعب والوطن.
الع��راق،  �ش��وؤون  يف  ال��دول  تدخ��ل  2-اإنه��اء 
خ�شو�ش��ا الدول االإقليمية الث��الث ايران وتركيا 

وال�شعودية.
3-و�ش��ع خط��ة وطني��ة �شامل��ة لبن��اء الدول��ة 
املدني��ة الوطني��ة الدميقراطية الإجن��از املرحلة 

الوطنية الدميقراطية.

4-اإج��راء التحقي��ق القان��وين النزيه م��ع جميع 
من تبواأ املراك��ز احلكومية بدءًا باأع�شاء جمل�ص 
وال��وزراء  الث��الث  بالرئا�ش��ات  م��رورا  احلك��م 
والن��واب ووكالء ال��وزراء انته��اءًا بلجان الكتل 
الكب��ار  واملوظف��ن  واملقاول��ن  االقت�شادي��ة 

املرتبطن بها.وحما�شبتهم وفق القانون.
داع���ص  كارث��ة  ع��ن  امل�شوؤول��ن  5-حما�شب��ة 

واملتاأمرين معها.
6-ت�شري��ع حزمة قوانن فوري��ة تعالج االأزمات 
امل�شتع�شي��ة الناجت��ة ع��ن منظوم��ة 9 ني�ش��ان 
2003 العميل��ة التدمرية الفا�شلة، وعلى راأ�شها 

البطالة،الكهرباء واملاء، اخلدمات.
7-اإع��ادة بن��اء اجلي���ص العراق��ي عل��ى ا�شا�ص 
قان��ون اخلدم��ة الوطني��ة االإلزامي��ة مل��دة ع��ام 
ون�شف العام غر قابل��ة للتمديد،مع حق املجند 

بالتطوع.
8-حل امللي�شيات وردع جتار الع�شائرية وح�شر 

ال�شالح بيد الدولة.
 14 ث��ورة  حكوم��ة  قوان��ن  عل��ى  9-احلف��اظ 
التقدمية ويف مقدمتها قانون االأحوال ال�شخ�شية 
وقان��ون االإ�ش��الح الزراع��ي وقان��ون رق��م 80 

وتطويرها.
10-دعم وتطوير دور املراأة يف املجتمع.

11-العم��ل اجلاد على اإ�شتع��ادة اأموال ال�شعب 
العراق��ي امل�شروق��ة واملهرب��ة للخ��ارج و�شمنها 
العمالت ال�شعبة والذهب امل�شروقة من احتياط 
البن��ك املركزي من خالل التع��اون والتن�شيق مع 
منظم��ة االأمم املتحدة ودول االحت��اد االأوروبي 

وغرهم.
حزب الي�شار العراقي- االأمانة العامة 

 بغداد
2018/1/16

بيان حزب الي�سار العراقي حول بازار الكتل االنتخابية الفا�سدة التابعة 
الجاري و�سط ا�ستياء �سعبي كبير 

بيانات - مواقف
اليسارالعراقي 2

بعيدًا عن االأوهام...�سوف لن تكون نتائج انتخابات 2018 مختلفة عن نتائج اإنتخابات 2014 �سوى 
بارتفاع ن�سبة مقاطعة االنتخابات...وللتيار المدني فر�سة اأف�سل اأن توفر �سرط هام ..!!!

كلمة حزب الي�سار العراقي في الموؤتمر االأول لالتحاد العام لنقابات 
عمال وموظفي العراق

اخبار ومواقف 

بدع��وة كرمي��ة م��ن القائ��د النقابي املع��روف �شعيد 
نعم��ة ح�شر الرفيق �شب��اح زي��ارة املو�شوي ع�شو 
االأمان��ة العامة حلزب الي�شار العراقي املوؤمتر االأول 
لالحت��اد الع��ام لنقاب��ات عم��ال وموظف��ي الع��راق، 
جنبا اإىل جن��ب وفود االحتاد الع��ام لنقابة العاملن 
يف الع��راق ممث��ال برئي�ش��ه عب��د الكرمي عب��د ال�شادة 
ورئي���ص اإحتاد نقابات النف��ط يف ممثال بح�شن جمعة 
عواد، وعبد الكاظم كرمي وادي رئي�ص النقابة العامة 
للعاملن يف موان��ئ العراق وجميل حم�شن ممثال عن 

جمعية ال�شراجن. 
كم��ا �ش��ارك الرفي��ق �شباح زي��ارة املو�ش��وي ع�شو 
االأمان��ة العامة حل��زب الي�شار العراق��ي باقراح من 
جلنة املوؤمتر يف اللجنة امل�شرفة على انتخاب املكتب 
التنفي��ذي لالحت��اد الع��ام لنقاب��ات عم��ال وموظف��ي 

العراق.
خالصة كلمة حزب اليسار العراقي

ونتمن��ى  الكرمي��ة  الدع��وة  عل��ى  ن�شكرك��م  ب��دءًا، 
ملوؤمتركم النجاح.

كما يهمني أن اصحح بأنني لست رئيس 
حزب اليسار العراقي،وانما عضو األمانة 
العام��ة للحزب، حيث تح��رر حزبنا من 
مركز األمي��ن العام او الس��كرتير العام، 
واعتمد مبدأ القيادة الجماعية وتعدد 

المهام حسب القدرات والطاقات.
ان نظ��ام املحا�ش�ش��ة الطائفي��ة والعن�شرية الفا�شد 
التاب��ع ال��ذي يخ�ش��ع خ�شوع��ا تاما ل�ش��روط البنك 
الدويل الل�شو�شية،قد ا�ش��ر �شررا كبرا باالقت�شاد 
العراق��ي ، حي��ث ج��رى تدم��ر ال�شناع��ة الوطني��ة 
وحول العمال اإىل عاطلن عن العمل ، واالإ�شرار على 

االقت�شاد الريعي الكارثي.
يحض��ى  عم��ال  كنقاب��ات  دورك��م  ان 
بدعم اليس��ار العراق��ي المطلق، ونرى 
ف��ي تعددية النقاب��ات العمالية ظاهرة 
إيجابية إن خضعت للعمل المش��ترك، 

وسلبية أن شكلت حالة تشرذم.

م��ا يث��ر ا�شتغرابن��ا يف امل�شه��د ال�شيا�ش��ي العراقي 
الراه��ن ه��و حم��ى االإنتخاب��ات، وكاأنه��ا اإنتخاب��ات 
جترى وفق قوانن عادلة و�شروط م�شاركة متكافئة.
اأم��ا واقعها فت��م و�شفه من قبل عب��د العزيز احلكيم 
الذي ال جتوز علي��ه كميت �شوى الرحمة، حن �شاأله 
ال�شحف��ي عن معن��ى تعاونه مع احل��زب ال�شيوعي 
العراق��ي يف ح��ن كان الأبي��ه حم�شن احلكي��م الف�شل 
يف اإيق��اف امل��د االأحم��ر ف��رة 14مت��وز 1958 ؟  {. 

اإذ اخت�ش��ر ال�شورة بقول��ه } الأن احلزب ال�شيوعي 
العراق��ي حالة �شغ��رة االأن ان الي�شار العراق تواأم 
الدول��ة العراقي��ة احلديث��ة، بتاأريخه املجي��د املديد 
املعم��د بدم��اء ال�شه��داء وب��دوره الراه��ن الفاعل، ال 
يع��رف باالأح��زاب الطائفي��ة والعن�شري��ة كقوى» 
كب��رة« ويرف�ص امل�شاركة يف انتخابات مف�شلة على 

مقا�شها.
اأم��ا من ارت�ش��ى حلزبه ان ي�ش��ارك يف جمل�ص احلكم 

ك�شيع��ي وتخل��ى عن هويت��ه الطبقي��ة والوطنية فال 
ميث��ل الي�ش��ار العراق��ي وامن��ا ميث��ل زم��رة منتفعة 

مرتدة.
الي�ش��ار  العراقي،ف��اإن  ال�شع��ب  الإرادة  واحرام��ا 
العراقي ومنذ اإنتخابات 2005 وجه الدعوة النتخاب 
القوائ��م وال�شخ�شي��ات الوطني��ة الدميقراطي��ة ان 

وجدت.
يف اخلتام اأكرر التمنيات بنجاح موؤمتركم.

بعد إنهيار مؤامرة مس�عود بارزاني 
الع�راق... لتفتي�ت  الصهيوني�ة 

نيجرفاني بارزاني املتحفظ عىل نهج 
عمه .

يقب�ل بال�روط الوطني�ة العراقية 
النه�اء تداعي�ات املؤامرة..ويكش�ف 
للعب�ادي ع�ن صفق�ة اربي�ل 2 التي 

قدمها صاحب " ما ننطيها " يقايض 
فيها بإعادة تأهيل مس�عود بارزاني 
لرئاس�ة االقلي�م مقاب�ل عودت�ه اىل 
..ن�ص  ال�وزراء...!!  رئي�س  موق�ع 

الروط الوطنية العراقية :
اوال: االلتزام بوحدة وس�يادة العراق 
عىل كام�ل اراضي�ه وان االقليم جزء 

من العراق.
ثانيا: اعادة وتفعيل جميع السلطات 
االتحادي�ة يف االقلي�م بضمنها املنافذ 

الحدودية واملطارات.
اللجان املختصة  ثالثا: اس�تمرارعمل 
الس�لطة  تح�ت  املط�ارات  بفت�ح 

االتحادية.

رابع�ا: اس�تكمال جمي�ع االجراءات 
الس�لطات  كام�ل  بع�ودة  الخاص�ة 

والقوات االتحادية لها.
خامس�ا: تكون الحدود الدولية تحت 
الس�يطرة االتحادي�ة باعتباره�ا من 

الصالحيات الحرصية لها.
سادس�ا: االلت�زام بح�دود االقليم يف 

العام 2٠٠٣ التي نص عليها الدستور 
وعدم التجاوز عليها.

سابعا: يس�لم النفط املس�تخرج من 
الحق�ول داخ�ل االقليم اىل الس�لطات 

االتحادية.
ثامن�ا: تصدير النفط حرصيا من قبل 
الحكوم�ة االتحادية من خالل رشكة 

النفط الوطنية سومو.
تاس�عا: استكمال عمل اللجان املعنية 
بروات�ب موظف�ي االقلي�م لضم�ان 

وصولها للموظفني الفعليني.
ع�ارشا: خض�وع حس�ابات روات�ب 
موظفي االقليم لديوان الرقابة املالية 

االتحادي يف بغداد.
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منذ اأن مت تدويل االأزمة ال�شورية، وخرج التحكم بها من اأيادي 
لقرارهم  ال�شورين  ا�شتعادة  االأ�شا�ص  املهمة  باتت  ال�شورين، 

و�شيادتهم
ومن »ح�شن حظ« ال�شعب ال�شوري، اإن هذا التدويل جرى يف ظل 
ميزان القوى الدويل اجلديد، الذي يتوافق مع هذا احلق، فكانت 
توافقات  اإىل  املتتابعة،  وجوالته  جنيف  من  املبادرات  �شل�شلة 
خلف�ص  ا�شتانا  واتفاقات   2254 االأم��ن  جمل�ص  وق��رار  فيينا، 
موؤمتر  اإىل  ال�شورية،  للمعار�شة  واحد  وفد  ت�شكيل  اإىل  التوتر، 
احلوار الوطني املزمع عقده يف �شوت�شي، كلها نتاج دور القوى 
الذي  الرو�شي،  الدور  االأ�شا�شية  وبالدرجة  ال�شاعدة،  الدولية 
ات�شم بالو�شوح، والواقعية، واملرونة والثبات، فال اإق�شاء الأحد، 
وال هيمنة الأحد بنف�ص الوقت، وبهذا فر�ص نف�شه بدور حموري 
جامع، ولهذا اأي�شاً كان حمل ت�شويه وت�شكيك كل املت�شددين، يف 

خمتلف االأطراف.
اإن الراكم الذي حدث خالل هذه العملية ال�شعبة، عملية احلل 
ل�شيادتهم، يعترب تقدماً  ال�شورين  ال�شيا�شي، كمدخل ال�شتعادة 
البناء عليها، ومن  كبرًا، وي�شكل مبجموعه نقطة ا�شتناد ميكن 
الثغرات  �شد  على  العمل  ينبغي  بل  بها،  التفريط  امل�شموح  غر 
كل  رغم  اأ�شا�شها،  على  ال�شيا�شية  العملية  وا�شتكمال  املتبقية، 

الت�شعيد امليداين على االأر�ص موؤخرًا.
التي  والقوى  متظهراته،  عن  النظر  وبغ�ص  الت�شعيد،  هذا  اإن 
االإدارة  اإىل حماوالت قوى احلرب يف  باأ�شا�شه  به، يعود  ت�شاهم 
ويف  الدويل،  امل�شتوى  على  املتاآكل  دورها  ال�شتعادة  االأمريكية، 
عن  النظر  غ�ص  عرب  وذلك  االأ�شا�ص،  بالدرجة  ال�شوري  امليدان 
بع�ص  وتوريط  دول��ي��اً،  ب��االإره��اب  املو�شوفة  الن�شرة  جبهة 
اأخرى  مرة  م�شتغلة  بالدعم،  جديد  من  واإيهامهم  ال�شورين، 
تاأخر امل�شار ال�شيا�شي، ب�شبب ا�شتمرار اأوهام املت�شددين ح�شماً 
واإ�شقاطاً؛ ومن هنا فاإن اال�شتفادة الق�شوى من موؤمتر احلوار 
القليلة  االأي��ام  خالل  ينعقد  اأن  املفرو�ص  من  الذي  �شوت�شي  يف 
 2254 القرار  وتنفيذ  جنيف  ملفاو�شات  داعم  كم�شار  القادمة، 
داعمة  خطوة  امللتقى  هذا  اأن  عن  فعدا  كربى؛  اأهمية  يكت�شب 
وميكن  ا�شتثنائية،  اأهمية  يكت�شب  اللحظة  هذه  يف  فاأنه  للحل، 
جتربة  اإجها�ص  حماوالت  على  وملمو�شاً  واقعياً  ردًا  يكون  اأن 
يف  التجربة  هذه  لعبته  الذي  وال��دور  الت�شعيد،  خف�ص  مناطق 
ال�شورية،  االأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات  على  االأو�شاع  تهدئة 
ومينع حتويل امليدان ال�شوري اإىل �شاحة لت�شفية احل�شابات بن 
البالد.  يف  الالحق  نفوذها  تثبيت  اأو  والدولية،  االإقليمية  القوى 
اجلدية،  درجات  باأعلى  التحلي  املطلوب  فاإن  ذلك  اإىل  وا�شتنادًا 
ودعمه،  به،  امل�شاركة  حيث  من  الوطني،  احلوار  موؤمتر  جتاه 
يف  ال�شورين  من  اأو�شع  فئات  النخراط  االإمكانية  يوفر  ومبا 
خالله  من  تقدم  توافقي  حل  اأ�شا�ص  على  ال�شيا�شية،  العملية 
ال  باتت �شرورة وطنية  التي  املطلوبة،  التنازالت  االأطراف  كل 
حتتمل الت�شويف واملماطلة، يف ظل املخاطر امل�شتجدة املحيطة 
وعر�شاً،  طواًل  املنتهكة  الوطنية  ال�شيادة  وا�شتعادة  بالبالد، 
االإن�شانية،  الكارثة  واإيقاف  االإره��اب،  على  احلرب  وا�شتكمال 

و�شواًل اإىل التغير الوطني الدميقراطي اجلذري وال�شامل.

حزب  حال  لسان  السورية  اليسارية  قاسيون  جريدة  *افتتاحية 
اإلرادة الشعبية المعارض



د.جنم الدليمي

املقدمة 
الأقت�صادي��ة   – الجتماعي��ة  التح��ولت  عملي��ة  اإن 
الت��ي امت��دت من��ذ ع��ام 1985 حت��ى ع��ام 2016، يف 
الأحت��اد ال�ص��وفياتي- رو�ص��يا الأحتادي��ة ق��د خلق��ت 
اأ�ص��رع ا�ص��تقطاب طبق��ي يف التاري��خ واأك��ر ا�ص��كاله 
خ�صو�ص��ية ، هذا ال�ص��تقطاب مل ياأت نتيجة ل�صياقات 
تقليدي��ة، بل ج��اء كاأ�ص��تدارة حادة من الالاإ�ص��تقطاب 
الطبقي الذي ميز املجتمع الأ�ص��راكي ال�ص��وفياتي اىل 
حالة الأ�ص��تقطاب الطبقي امل�ص��وه واملرعب يف رو�ص��يا 
الحتادي��ة الت��ي تبن��ت الراأ�ص��مالية كنظ��ام �صيا�ص��ي 
اأفق��اره واأذلل��ه  – اأقت�ص��ادي مف��رط يف  واجتماع��ي 
ووح�ص��يته بالن�ص��بة للغالبي��ة العظم��ى م��ن ال�ص��عب 
الرو�صي ب�صكل عام ولل�صغيلة �صانعة اخلريات املادية 
ب�ص��كل خا�ص،وقد جرى ذلك �صم��ن �صياقات ومعدلت 

وم�صتويات مت�صارعة مل ت�صهد الب�صرية مثياًل لها. 
لق��د مت تفكي��ك الأحت��اد ال�صوفيات��ي)1985- 1991( 
حت��ت �صيناري��و ماي�صم��ى بالبريوي�صروي��كا ال�صي��ئ 
ال�صيت يف �صكلة وم�صمونة ، والذي افرز نتاج �صيا�صية 
وثقافي��ة  واجتماعي��ة  واأيديولوجي��ة  واقت�صادي��ة 
وع�صكري��ة خطرية لي�ص فقط عل��ى ال�صعب ال�صوفياتي 
فح�ص��ب ، بل على ال�صع��وب الفقرية يف العامل لأنه كان 
ي�ص��كل ال�صند واحلليف الأمني له��ا، و�صكل هذا التحول 
املرعب حدثاً خارج املنطق والعقل والعلم املو�صوعي. 
خ��الل الفرة 1992- 1999 طبق��ت رو�صيا الأحتادية 
، وكان��ت  الأقت�ص��ادي  بالأ�ص��الح  �صيا�ص��ة ماي�صم��ى 
�صيا�ص��ة العالج بال�صدم��ة ت�صكل العم��ود الفقري لهذا 
النهج املتوح�ص ، وخالل الفرة من عام 2000 ولغاية 
اليوم طبق��ت ولتزال تطبق رو�صيا النهج النيوليربايل 
، وي�صتن��د هذا النه��ج الأ�صالح��ي – النيوليربايل على 
تطبي��ق و�صفة �صندوق النقد والبنك الدوليني ، والتي 
مت تطبيقه��ا م��ن دون الأخ��ذ بنظ��ر الأعتب��ار الظروف 
الأجتماعي��ة والقت�صادي��ة وحت��ى النف�صي��ة لل�صع��ب 

الرو�صي. 
اول : - من اين ينبع اخلطر:

ت�ص��كل املوؤ�ص�ص��ات الدولي��ة املتمثل��ة ب�صن��دوق النقد 
والبنك الدوليني ومنظم��ة التجارة العاملية احدى اهم 
الدوات القت�صادية واملالية والتجارية يف يد الوليات 
املتحدة المريكي��ة بهدف التدخل بال�ص��وؤون الداخلية 
لل��دول من اأجل معاجلة اأزمة النظام المربيايل العاملي 

ب�صكل عام والمربيالية المريكية ب�صكل خا�ص . 
ان اله��دف الرئي�ص��ي لهذه املوؤ�ص�ص��ات الدولية يكمن يف 
الأ�صتح��واذ على ث��روات �صعوب العامل وب��كل الطرق 
ال�صيط��رة  وفر���ص   ، م�صروع��ة  الغ��ري  وال�صالي��ب 
الع��امل  دول  عل��ى  والتجاري��ة  واملالي��ة  القت�صادي��ة 
وقيادته��ا وفق منظور ه��ذه املوؤ�ص�ص��ات الأ�صتعمارية 
ب��ني  القت�صادي��ة  العالق��ة  حتوي��ل  عل��ى  والعم��ل   ،
دول املرك��ز ودول الط��راف اىل عالق��ة غ��ري متكافئ��ة 
وا�صغاللي��ة ظاملة ، اي عالق��ة املنتج القوي وامل�صتهلك 
املطي��ع وال�صعي��ف ، والعمل على ت�صدي��ر الراأ�صمالية 
عل��ى  الالم�صروع��ة  الأ�صالي��ب  وب��كل  كاأيديولوجي��ة 
�صع��وب العامل وخا�ص��ة �صعوب بلدان اآ�صي��ا واأفريقيا 
واأمريكا الالتينية ورابطة الدول امل�صتقلة )جمهوريات 

الحتاد ال�صوفيتي( ودول اوربا ال�صرقية .
والبن��ك  النق��د  �صن��دوق  و�صف��ة  خطرجوه��ر  يكم��ن 
الدولي��ني يف : العمل على ليربالية الأ�صعار ، وليربالية 
، والعم��ل  ، وتنفي��ذ برنام��ج اخل�صخ�ص��ة  التج��ارة 
عل��ى تقلي��ل النف��اق احلكومي �ص��واء عل��ى القطاعات 
النتاجي��ة واخلدمية ، وتقدمي القرو���ص وفق �صروط 
قا�صية ومذلة لل�صعوب ، والدول والعمل على ا�صعاف 
ث��م ت�صفية القطاع العام �ص��واء يف القطاعات النتاجية 
)زراع��ة ، �صناع��ة ، ... ( اأو يف القطاع��ات اخلدمي��ة 
)تعليم ، �صحة ، �صكن ،...( والعمل على الغاء جمانية 
التعلي��م وال�صح��ة وال�صك��ن وبالت��ايل يت��م ابع��اد دور 
الدول��ة القت�ص��ادي والجتماعي والعم��ل على تعزيز 

دور ومكان��ة القط��اع اخلا���ص الراأ�صم��ايل املافي��وي يف 
القت�صاد واحلي��اة الجتماعية بهدف بن��اء راأ�صمالية 

تابعة ومتخلفة وم�صوهة .
ثانيا : منجزات ال�صراكية وازمة الراأ�صمالية :

يحاول خونة ال�صعب والفكر مثل غوربا ت�صوف وفريقه 
الفا�صد ومن ايدهم وليزال يوؤيد نهجهم اخلياين املتمثل 
بالبريوي�صروي��كا ، من ان تفكيك الحت��اد ال�صوفياتي 
ق��د جاء ب�صب��ب ازمة النظ��ام ال�صيا�ص��ي والأقت�صادي 
تت��م اي مقاوم��ة  بان��ه مل  ، ويدع��ون  – الأجتماع��ي 

او معار�ص��ة لنه��ج غورب��ا ت�ص��وف م��ن قب��ل ال�صعب 
ال�صوفيات��ي ، وه��ذا ادعاء كاذب واف��راء على الواقع 
املو�صوع��ي بدليل يف ايار عام 1991 ج��رى ال�صتفتاء 
ال�صعب��ي على النظام الأ�صراك��ي وعلى وجود او عدم 
وج��ود دول��ة الحت��اد ال�صوفيات��ي ، ف�ص��وت ال�صعب 
ال�صوفيات��ي بن�صب��ة اكر من 77% تاأي��دا للنظام القائم 
و�صوت ال�صعب يف اجلمهوريات الأ�صالمية ال�صوفياتية 
مابني 85- 90 % ل�صالح النظام ال�صراكي يف الأحتاد 
ال�صوفيات��ي ، ولك��ن قوى الث��ورة امل�ص��ادة املدعومة 
م��ن قب��ل الأمربيالي��ة المريكي��ة وحلفائه��ا يف الغرب 
ال�صع��ب  ت�صوي��ت  بنتيج��ة  يعرف��وا  مل  الأمربي��ايل 
ال�صوفيات��ي )وم��ع ذل��ك يدع��ون انه��م دميقراطي��ون 
ورعاة حقوق الن�ص��ان... ( فاخليانة يف قيادة احلزب 
وال�صلطة قد �صكلت احد اهم العوامل الرئي�صة يف تفكيك 

دولة الحتاد ال�صوفياتي.
ان جترب��ة البن��اء ال�صراك��ي يف الحت��اد ال�صوفياتي 
من��ذ عام 1917 ولغاية ع��ام 1985 مل تواجه اي ازمة 
اقت�صادي��ة كان��ت اأو مالي��ة اأو اجتماعي��ة اأو غريه��ا ، 
وال�صب��ب الرئي�ص��ي يع��ود اىل ان الدول��ة ال�صراكي��ة 
متتل��ك وت�صتثم��ر امل��وارد الب�صرية واملادي��ة بعقالنية 
ووفق قانونية التخطيط القت�صادي ال�صراكي الذي 
ي�ص��ع امل�صلحة العام��ة لل�صعب ف��وق اأي اعتبار اآخر 
، وت�ص��كل رو�صي��ا ال�صوفياتية ) با�صتثن��اء جمهوريات 
الحتاد ال�صوفياتي الخرى ( اأحدى اأهم الدول الغنية 
يف موارده��ا الب�صري��ة واملادية فه��ي متتلك )11،5 % ( 
م��ن امل�صاح��ة الياب�صة عاملي��ا ، وت�صكل 2% م��ن �صكان 
الع��امل ، ولديه��ا احتياط��ي نفط��ي ي�ص��كل )14،5 %( 
من الحتياط��ي العاملي ، ولديه��ا 40% من الأحتياطي 
العامل��ي م��ن الغاز ، ومتتلك 25 % م��ن املياه ال�صاحلة 
لل�صرب يف الع��امل ، ومتتلك 25% من الغابات يف العامل 
، و )9%( م��ن احلق��ول املحروث��ة يف الع��امل ، والدولة 

الوىل يف ت�صدير املا�ص .... .
اإن م��ن منج��زات ال�صراكي��ة يف الحت��اد ال�صوفييتي 
ه��ي التي :- يف عام 1940م اأي قب��ل �صنة من احلرب 
الوطنية العظم��ى )1941-1945( زاد الناجت املحلي 
م��رة  نح��و)4.5(  ال�صوفييت��ي  الحت��اد  يف  الأجم��ايل 
باملقارنة م��ع عام 1928 وزاد الدخل القومي خالل 12 
�صن��ة )1928-1940( نحو )5م��رات( وال�صتثمارات 
نح��و )6.7( م��رة والأنتاج ال�صناع��ي زاد نحو )6.5( 
م��رة وخ��الل 3 خط��ط اقت�صادي��ة مت بن��اء )9000( 
موؤ�ص�ص��ة �صناعي��ة عمالق��ة اأي �صنوي��ا وباملتو�صط مت 
بن��اء نح��و )600( موؤ�ص�ص��ة �صناعية كب��رية ،وخالل 
)15( �صن��ة قب��ل احل��رب العاملي��ة الثاني��ة )1926-
1941( زاد حج��م انتاج قط��اع �صناعة املاكينات نحو 
)30( م��رة ،وال�صناع��ات النفطي��ة والكيمياوي��ة نحو 
)17.5( مرة ،وزاد انتاج الطاقة الكهربائية نحو )24( 

مرة.
يف ع��ام 1943 زاد الأنتاج ال�صناعي احلربي نحو )2( 
م��رة باملقارنة مع ع��ام 1941 ،وزاد انتاج الدبابات يف 
الحت��اد ال�صوفييتي بنحو ) 4( مرات اكر مما اأنتجته 
املاني��ا النازية وزاد انتاج الطائرات احلربية بنحو) 2 
( م��رة اكر مما انتجته املاني��ا النازية ،وخالل الفرة 
)1946-1950( مت بن��اء )201( ملي��ون م��ر مرب��ع 
للبن��اء ال�صكن��ي للمواطن��ني ال�صوفي��ت ،وزاد الدخ��ل 
احلقيق��ي للمواط��ن ال�صوفي��ت يف ع��ام 1950 بن�صب��ة 
35-40% باملقارن��ة م��ا قبل احل��رب الوطنية العظمى 
،ويف ع��ام 1987 ف��ان الناجت املحلي الجم��ايل لرو�صيا 
ال�صوفياتي��ة فق��ط قد �ص��كل ن�صبة ت��راوح مابني 37-
40% م��ن الن��اجت املحلي الجم��ايل للولي��ات املتحدة 
المريكي��ة ،اأم��ا رو�صي��ا الحتادية فانها ت�ص��كل اليوم 
ن�صب��ة ت��راوح ماب��ني 10-12% م��ن الن��اجت املحل��ي 

الجمايل لمريكا.
يف ع��ام 1987 بل��غ عدد املدار�ص نح��و 70 الف مدر�صة 
وع��دد الدار�ص��ني فيها نحو )23( ملي��ون طالب ،اأما يف 
ع��ام 2015 كان ع��دد املدار���ص )44.8( ال��ف مدر�ص��ة 

يدر�ص فيها 14.4 مليون طالب )1(.
وكان يف الحت��اد ال�صوفييت��ي يعمل نح��و )24( مليون 
مهند���ص وعام��ل فن��ي يف القط��اع ال�صناع��ي ويف ع��ام 
1992 تقل���ص الع��دد اىل )11( ملي��ون مهند�ص وعامل 
وفن��ي ب�صب��ب تنفي��ذ برنام��ج اخل�صخ�ص��ة ،ويف ع��ام 
2014 تقل���ص الع��دد اىل )3( ملي��ون مهند���ص وعام��ل 
فن��ي يعمل يف القط��اع ال�صناعي الرو�ص��ي. ويف م�صنع 
اور املا���ص كان يعمل )43( الف مهند�ص وعامل فني يف 
رو�صي��ا الحتادية ويف عام 2015 تقل�ص عدد العاملني 
في��ه اىل )3000( مهند���ص وعامل وذل��ك ب�صبب حتوله 
اىل القط��اع اخلا���ص الراأ�صم��ايل الطفيل��ي ،ويف القطاع 
الزراع��ي ويف ظل ال�صلطة ال�صوفييتي��ة كان يعمل اكر 
م��ن )10( مليون مزارع اما يف رو�صيا الحتادية ولعام 
2015 تقل���ص الع��دد اىل )6.7( ملي��ون م��زارع ،ويف 
القط��اع التجاري قبل عام 1992 كان عدد العاملني فيه 
نح��و )6( ملي��ون �صخ���ص اما يف ع��ام 2014 فزاد عدد 
العاملني في��ه اىل )12.7( مليون �صخ���ص ،ويف القطاع 
املايل يف ظل حكم ال�صلطة ال�صوفياتية كان عدد العاملني 

في��ه نحو )400( ال��ف �صخ�ص اما يف ع��ام 2014 فزاد 
العدد اىل مليون و)302( الف �صخ�ص)2( .

وخ��الل ال�صن��وات الث��الث )2013-2015( انخف�صت 
الأج��ور بن�صب��ة 35% واملرتب��ات التقاعدي��ة بن�صب��ة 

.)3(%35
القت�ص��ادي  بالأ�ص��الح  ي�صم��ى  م��ا  تطبي��ق  وب�ص��ب 
،انخف���ص الأنت��اج يف القطاع��ات النتاجية مابني 60-
90% ،كم��ا انخفظ��ت انتاجي��ة العم��ل نح��و )2( م��رة 
القطاع��ات القت�صادي��ة  ،وبلغ��ت ن�صب��ة الأندث��ار يف 

وخا�ص��ة الأنتاجية مابني 55-90% ،وانخف�ص الناجت 
املحلي الأجمايل خ��الل الفرة 1992-2006 نحو )2( 

مرة)4( .
ام��ا القط��اع الزراعي ،فقد حلت في��ه الكارثة احلقيقية 
فم��ا بني 35-40 مليون هكت��ار اأ�صبحت مروكة وغري 
مزروع��ة ،وت�صتورد رو�صيا �صلع غذائية اأكر من %60 
،وخالل الف��رة 1992-2004 اختفت )13( الف قرية 
يف الري��ف الرو�ص��ي ،وان 80% م��ن اللت واملع��دات 
الزراع��ي يحت��اج اىل  ا�صتب��دال والقط��اع  حتت��اج اىل 
تخ�صي�ص��ات مالية نح��و 20% يف حني يت��م تخ�صي�ص 
1% فق��ط ،وبلغت ن�صبة امل�صاري��ع الزراعية اخلا�صرة 
لعام 2004 نحو 50% يف حني بلغت هذه الن�صبة يف ظل 

ال�صلطة ال�صوفياتية نحو 3% لعام 1990)5(.
يف ظل ال�صراكي��ة كان قطاع التعليم امنوذجا يحتذى 
ب��ه بدليل كان الحتاد ال�صوفياتي يحتل املرتبة الثانية 
عاملي��ا ،ام��ا رو�صيا الحتادي��ة فهي حتت��ل املرتبة 42 
عاملي��ا ،وت�ص��ري اح�ص��اءات منظم��ة اليون�صك��و اىل ان 
رو�صي��ا ال�صوفياتي��ة كانت حتتل املرتب��ة الثالثة عامليا 
بع��دد العلم��اء ال�صب��اب ام��ا الي��وم فاحتل��ت رو�صي��ا 
الحتادي��ة املرتب��ة )40( عاملي��ا بع��دد ال�صب��اب م��ن 
العلم��اء وهن��اك تقدي��ر اخر يوؤك��د عل��ى املرتبة )47( 

عامليا)6(.
م��ن   )%15( ا�صتح��وذ   2002-1992 الف��رة  خ��الل 
الأغنياء الرو�ص عل��ى )85%( من الدخل القومي وزاد 
ع��دد املليارديري��ة م��ن 6 ملياردي��ر ع��ام 1997 اىل 60 

ملياردي��ر ع��ام 2007 واىل 200 ملياردي��ر ع��ام 2015 
،ولي���ص غريبا ان تكون الكلفة ال�صهرية لأطعام حيوان 
 )4500( ي�ص��اوي  الرو�صي��ة  الوليكار�صي��ة  حرا�ص��ة 
دولر ،يف ح��ني ي�ص��اوي رات��ب الربوفي�ص��ور ال�صهري 

450-500 دولر؟! )7( .
ح�ص��ب تقدي��رات جمل���ص الدوم��ا )الربمل��ان( بلغ��ت 
اخل�صائ��ر املادية لل�صعب الرو�صي ب�صبب تنفيذ برنامج 
اخل�صخ�صة للفرة )1992-2005( نحو )2( تريليون 
دولر اي اك��ر مما خ�صره ال�صعب ال�صوفياتي يف حربه 
العادل��ة �ص��د املاني��ا الفا�صية ب��� )2.5( م��رة ،وخالل 
موؤ�ص�ص��ة   )500( بي��ع  مت   )2004-1992( الف��رة 
�صناعي��ة كربى ب��� )7( مليار و200 ملي��ون دولر ،يف 
ح��ني قدرت قيمته��ا احلقيقية بريلي��ون دولر ،وتبلغ 
دورة را���ص امل��ال )القت�ص��اد املافي��وي( او "اقت�صاد 
الظ��ل" يف مو�صك��و فقط نحو تريلي��ون دولر)8(. ومن 
 )1999-1992( بال�صدق��ة  الع��الج  �صيا�ص��ة  نتائ��ج 
وتنفيذ النه��ج ال�صالحي-النيولي��ربايل فقدت رو�صيا 
اك��ر م��ن )20( ملي��ون �صخ���ص ومت تهري��ب اكر من 
)3( تريليون دولر تعم��ل ل�صالح القت�صاد الرا�صمايل 
الغرب��ي- وب�صب��ب هذا النهج مت ت�صفي��ة واغالق اكر 

من )100( الف موؤ�ص�صة انتاجية يف رو�صيا )9(.
ثالثا : خطر ال�صتثمار الجنبي

املخاط��ر  اأه��م  اأح��د  الأجنب��ي  الأ�صتثم��ار  ي�ص��كل   
الأقت�صادي��ة والأجتماعي��ة وال�صيا�صي��ة عل��ى البلدان 
الت��ي يتم فيه��ا الأ�صتثم��ار الأجنب��ي ،وان دول الغرب 
الأمربي��ايل و�صركات��ه العاب��رة للقارات ت�ص��كل م�صدر 
ال��دول  ح��دود  خ��ارج  الجنب��ي  لال�صتثم��ار  رئي�ص��ي 
الأمربيالي��ة �ص��واء يف بل��دان اآ�صي��ا واأفريقي��ا واأمريكا 
الالتيني��ة ،ويف رابط��ة ال��دول امل�صتقل��ة )جموري��ات 

الحتاد ال�صوفياتي( ومنها رو�صيا الحتادية مثال.
ان اه��م م��ا ميي��ز الأ�صتثم��ار الأجنب��ي وبغ���ص النظر 
ع��ن اأ�صكال��ه فه��و يت��م وف��ق �ص��روط قا�صي��ة واحيانا 
مذل��ة للبلدان ، فهو يعمل على نه��ب وا�صتغالل ثروات 
ال�صعوب وبكل الو�صائل ،ويعزز التبعية القت�صادية/

الجتماعي��ة وال�صيا�صي��ة بالغ��رب الأمربي��ايل ،وكم��ا 
الق��رار  اتخ��اذ  يف  الدول��ة  ومكان��ة  دور  ي�صع��ف 
وا�صتقالليت��ه ،وان اله��دف الرئي�ص م��ن ال�صتثمار هو 
العم��ل على ت�صري��ف اأزمة النظ��ام الأمربيايل وتعظيم 
الرب��اح اخليالية ،وكما هو مع��روف ان طبيعة و�صكل 
ال�صتثم��ار لن يحقق مبدا التكافوؤ بني دول املركزودول 
الط��راف ،فه��و يك��ون من حي��ث املب��دا ل�صال��ح دول 

املركز.
ان رو�صي��ا لي�ص��ت بحاج��ة اىل الأ�صتثم��ارات الأجنبية 
اأ�ص��ال ،فهي دولة غني��ة يف مواردها املادي��ة والب�صرية 
،فل��و مت الأ�صتثم��ار لهذه املوارد وب�ص��كل عقالين ووفق 
القوان��ني  تطبي��ق  ومت  وطني��ة  ا�صراتيجي��ة  روؤي��ة 
ال�صارم��ة بهدف من��ع هروب روؤو�ص الأم��وال للخارج 
وحماربة جادة لظاهرة الف�ص��اد املايل والدراي والتي 
اأ�صبح��ت ا�صب��ه مبر���ص ال�صرط��ان يفت��ك باملجتم��ع 
والقت�صادالوطن��ي ،فم��ن غ��ري املعقول اأ�ص��ال من ان 
ي�ص��دق املرء ،ب��اأن الأم��وال املهربة اىل خ��ارج رو�صيا 
للف��رة )1990-1997( بلغت نح��و 7 تريليون دولر 
، فك��م بلغ��ت الم��وال املهرب��ة خالل الف��رة )1998-

هج��رة  ب�صب��ب  املادي��ة  اخل�صائ��ر  ام��ا  ؟؟   )2016
العق��ول للف��رة املذك��ورة فق��د بلغ��ت نح��و )800( 
ملي��ار دولر)10(. وخ��الل فرة ما ي�صم��ى بال�صالح 
ه��روب  عملي��ة  زادت   )2016-1992( القت�ص��ادي 
روؤو���ص الموال ال�صنوية اىل خ��ارج رو�صيا من 150-

200 مليار دولر �صنويا ، ،وبلغ اجمايل قيمة م�صريات 

احلكوم��ة الرو�صية ل��الأوراق املالية لع��ام 2015 نحو 
)91.2( مليار دولر ،كان الأف�صل والأجدر باحلكومة 
الرو�صي��ة ان ت�صتثم��ر ه��ذه الأموال يف تطوي��ر القطاع 
الزراع��ي وال�صناع��ي به��دف توف��ري الم��ن الغذائ��ي 
والدوائ��ي ومعاجل��ة البطالة وخا�صة و�ص��ط ال�صباب 

،ولكن ...؟! )11(.
جدول رقم )1(

ن�صبة م�صاهم��ة الرا�صمال الجنبي يف بع�ص اهم فروع 
القت�صاد الوطني الرو�صي )12(

القطاع ن�صبة م�صاهمة الرا�صمال الجنبي
 انتاج الطاقة الكهربائية29.7 %

ال�صناعات التحويلية %39.3
�صناعة التبغ وامل�صروبات الكحولية%53.2

ال�صناعات ال�صتخراجية%55.8
�صناعة ال�صكك احلديدة و�صناعة املاكينات%75.4

انتاج امليثالوجيا%76.6
�صناعة بناء املاكينات والطاقة %95.2

من اجل��دول رقم )1( ميكن ت�صليط ال�صوء على بع�ص 
اأخطر الأفرازات ال�صلبية لالأ�صتثمار الجنبي واملتمثلة 

يف التي :-
1- يعك���ص اجلدول رق��م )1( ا�صوء اف��رازات �صيا�صة 
اللي��ربايل  القت�ص��ادي والنه��ج  بالأ�ص��الح  ماي�صم��ى 
املف��رط يف وح�صيت��ه ،وهو اي�صا نتيج��ة �صلبية كبرية 
ل�صيا�ص��ة ماي�صم��ى باخل�صخ�ص��ة �صيئ��ة ال�صي��ت يف 
�صكله��ا وم�صمونه��ا ،وبهذا اخل�صو���ص يوؤكد احد اهم 

عراب��ي "اخل�صخ�ص��ة" يف رو�صي��ا الحتادي��ة اناتويل 
رئي���ص  ،نائ��ب  اخل�صخ�ص��ة  وزي��ر   ] ]جوباي���ص 
ال��وزراء لل�صوؤون القت�صادية ،وزير املالية ،مدير عام 
�صرك��ة الكهرباء لعموم رو�صي��ا �صابقا ،واليوم م�صوؤول 
عن تطوي��ر التكنولوجيا احلديث��ة ،وبنف�ص الوقت انه 

بائع ورود بامتياز .. والعمل -طبعا- لي�ص عيبا.
يقول )) نحن لن منار�ص جمع املال .. بل كان هدفنا هو 
الق�صاء على ال�صيوعية ،وهذان الهدفان خمتلفان ..كما 
ق��ال نحن كنا نع��رف ان خ�صخ�ص��ة كل م�صنع ،معمل 
... يعن��ي ذل��ك دق الب�صم��ار يف نع���ص ال�صيوعية ... يف 
1992/9/1 قمن��ا با�صدار ) الفاوجر( ،نحن ا�صتولينا 
عل��ى امل�صانع واملعامل م��ن اليادي احلم��راء اي من 
ال�صيوعي��ون به��دف بن��اء الراأ�صمالي��ة يف رو�صي��ا .... 
وان اخل�صخ�صة يف ع��ام 1997 كانت املهمة الرئي�صية 
لها ه��ي وقف ال�صيوعية ،ان هذه املهم��ة قد مت تنفيذها 
م��ن قبلنا ..((. انه حميم للولي��ات املتحدة الأمريكية 
وموؤ�ص�صاته��ا الدولية املتمثلة ب�صن��دوق النقد والبنك 

الدوليني .. وهو ما�صوين بارع ومنفذ مطيع.
2- يعك���ص اجل��دول رق��م 1 اي�ص��ا اخلط��ر اجل��دي 
واحلقيقي لتبعية الأقت�صاد الوطني الرو�صي لل�صركات 
املتع��ددة اجلن�صية ب�صكل ع��ام والغربية ب�صكل خا�ص 
،ويف حال��ة ال�صتم��رار على هذا النه��ج اخلطري �صوف 
تفق��د رو�صي��ا الحتادي��ة ا�صتقرارها القت�ص��ادي ،فال 

قيمة للتحرر ال�صيا�صي بدون التحرر القت�صادي.
3- ان ه��ذا النهج اخلطري كان ولي��زال ي�صب ل�صالح 
الوليغار�صية الرو�صي��ة والغربية اي ل�صالح احليتان 
والدينا�ص��ورات املالي��ة الرو�صية-الغربي��ة ،وب�صبب 
ه��ذا النه��ج الكارث��ي ف��ان القت�ص��اد الرو�ص��ي عان��ى 
ويعاين و�صوف يعاين من م�صاكل اقت�صادية واجتماعية 
خط��رية ،وخا�صة اذا عرفنا ان 90% من ثروة ال�صعب 
الرو�ص��ي هي يف ي��د املليونريي��ة واملليارديرية الرو�ص 
،وان 10% م��ن الروة تعود لل�صعب الرو�صي ،هذا هو 
اجلوه��ر احلقيق��ي للرا�صمالية ،ومن هن��ا ينبع اخلطر 
اجل��دي عل��ى النظ��ام احلاك��م يف مو�صك��و يف املي��دان 

الجتماعي-القت�صادي بالدرجة الوىل.
رابعا : بع�ص نتائج النهج ال�صالحي-النيوليربايل يف 

رو�صيا
 ان تطبي��ق �صيا�ص��ة ماي�صم��ى بال�ص��الح القت�صادي 
والنه��ج النيولي��ربايل من��ذ ع��ام 1992 ولغاي��ة اليوم 
،ميك��ن القول عن��ه انه نهج��ا فا�صال واو�ص��ل املجتمع 
ال�صيا�ص��ي  املي��دان  م�ص��دود يف  اىل طري��ق  وال�صلط��ة 
والأقت�ص��ادي والأجتماع��ي ،فالزمات وب��كل انواعها 
ا�صبحت �صفة مالزمة للنظام احلاكم واو�صل املجتمع 
والدولة اىل طري��ق م�صدود ،وهو ميثل م�صالح القلية 
يف املجتم��ع الرو�صي ،ومن هنا ين�ص��ا اخلطرعلى نظام 

احلكم القائم اليوم.
ان اجلدول رقم )2 ،4،3( يعك�ص التي:

1- ان التح��ول م��ن النظ��ام ال�صراك��ي القائ��م عل��ى 
امللكي��ة العامة لو�صائل النتاج والتخطيط الأقت�صادي 
اىل  العالي��ة  والنتاجي��ة  القت�صادي��ة  اجل��دوى  ذو 
الرا�صمالي��ة ذات النتاجي��ة املنخف�ص��ة /املتدني��ة قد 
�صكل موؤ�صرا اقت�صاديا هاما خالل الفرة املذكورة ،اي 
مبعن��ى اخر مت التحول من ال�صراكية ذات النتاجية 
اىل الرا�صمالي��ة ذات الطاب��ع اخلدمي/الطفيل��ي وكم��ا 
عك�ص ه��ذا النهج/التح��ول ف�صل النه��ج ال�صالحي – 

الليربايل خالل الفرة من عام 1992 ولغاية اليوم.
2- ف�ص��ل النه��ج الأ�صالحي-النيولي��ربايل يف حتقي��ق 
م�صت��وى انت��اج وخ��الل 12 �صن��ة )2003-2014( مل 
يتمك��ن م��ن الو�ص��ول اىل م�صتوى الأنت��اج لعام 1990 

لكن��ه حق��ق انت��اج كب��ري يف انت��اج النف��ط والغ��از ... 
بالدرجة الوىل.

ال�صناع��ي  الأنت��اج  يف  وملمو���ص  كب��ري  تراج��ع   -3
والأنت��اج الزراعي يف غالبية اأ�صناف الأنتاج واجلدول 

رقم )3،2( يعك�ص ذلك بو�صوح.
النه��ج  حققه��ا  الت��ي  ))النجاح��ات((  اه��م  ان   -4
الأ�صالحي-النيولي��ربايل ه��و يف جم��ال ع��دد العاملني 
يف قط��اع اخلدم��ات ،اي يف قط��اع التج��ارة والقط��اع 
امل��ايل ومي��دان الدارة اذ زاد عدد العامل��ني يف القطاع 
التج��اري بنح��و )216.5%( باملقارنة م��ع عام 1990 
،ويف القط��اع امل��ايل نح��و )326.7%( باملقارنة مع عام 
1990 ،ويف مي��دان الدارة نح��و )232.5%( باملقارنة 
مع عام 1990 ،يف حني انخف�ص عدد العاملني يف القطاع 
ال�صناعي لعام 2014 نحو )56.3%( باملقارنة مع عام 
1990 ويف القطاع الزراعي انخف�ص عدد العاملني لعام 

2014 نحو )62.7%( باملقارنة مع عام 1990.
 5- يف ع��ام 2015 ،انخف���ص الن��اجت املحل��ي الأجمايل 
بن�صب��ة 3.4% باملقارن��ة م��ع ع��ام 2014 ،وزاد ع��دد 
الفق��راء من 12 ملي��ون �صخ���ص اىل 23 مليون �صخ�ص 
،وكل واح��د م��ن اثنني م��ن املواطن��ني الرو�ص يح�صل 
عل��ى دخل نق��دي �صه��ري 15ال��ف روبل اي م��ا يعادل 

)250( دولر .
وي�ص��ري نيك��ولي ليتك��ني يف ع��ام 2011 مت تهري��ب 1 
تريلي��ون دولر)13( ومت حتقيق ذل��ك من خالل تنفيذ 
ا�ص��وء برنام��ج عرف��ه ال�صع��ب ال�صوفياتي-الرو�ص��ي 

ال وه��و برنام��ج اخل�صخ�صة الذي مت حت��ت ا�صراف 
وتوجيه املوؤ�ص�ص��ات الدولية واملتمثلة ب�صندوق النقد 

والبنك الدوليني.
اخلال�صة 

 م��ن اأج��ل درء خطر النه��ج الأ�صالح��ي –النيوليربايل 
الأزم��ة  م��ن  واخل��روج  الأحتادي��ة  رو�صي��ا  واأنق��اذ 
امل�صتم��رة يف املجتم��ع والقت�ص��اد الرو�ص��ي يتطل��ب 

الأتي: 
 – ال�صالح��ي  النه��ج  ع��ن  التخل��ي  ال�ص��روري  م��ن 
النيولي��ربايل املعمول ب��ه حالياً، واأتباع نهج��اً �صيا�صياً 
واقت�صادي��اً – اجتماعياً جديدًا نابعاً من واقع وحاجة 
ال��روات  تاأمي��م  عل��ى  ، والعم��ل  الرو�ص��ي  املجتم��ع 
الطبيعية)نف��ط ، غ��از، املا���ص... املعام��ل وامل�صان��ع 
الكحولي��ة  وامل�صروب��ات  التب��غ  �صناع��ة  الرئي�صي��ة، 
احلدي��د...(  و�ص��كك  احلرب��ي  ال�صناع��ي-  واملجم��ع 
و�ص��رورة اع��ادة النظ��ر وب�ص��كل ج��دي ح��ول تنفيذ 
برنام��ج اخل�صخ�ص��ة من��ذ ع��ام 1992 ولغاي��ة اليوم 
، وخا�ص��ة خ��الل الف��رة)1992-1999( لنها كانت 
غ��ري �صرعي��ة، والعمل عل��ى اقامة امل��زارع احلكومية 
والتعاوني��ة يف القطاع الزراعي، والع��ودة اىل جمانية 
التعليم والعالج وال�صكن و�صمان حق العمل للمواطن، 
والعم��ل عل��ى تعزي��ز دور ومكان��ة الدول��ة يف املي��دان 
الأقت�ص��ادي – الجتماعي من خ��الل تعزيز دور قطاع 
الدولة والقي��ام باأ�صتفتاء �صعبي حر ودميقراطي حول 
م�صتقبل النظام ال�صيا�صي والأقت�صادي – الأجتماعي ، 
فال�صع��ب هو �صاحب الق��رار النهائي يف حتديد طبيعة 

النظام القائم اإ�صراكي اأم را�صمايل. 
الوطني��ة  وق��واه  الرو�ص��ي  ال�صع��ب  عل��ى  واأخ��ريًا 
والي�صاري��ة وال�صيوعي��ة اأن يحذروا م��ن الأ�صتمرار يف 
هذا النهج اخلطري- النه��ج الأ�صالحي – النيوليربايل 

املتطرف واملتوح�ص. 
امل�صادر

الرو�صية.  باللغة   2016/6/9 الربافدا،  • جريدة 
• جري��دة رو�صيا ال�صوفياتي��ة، 2016/9/17 باللغة 

الرو�صية. 
• جري��دة رو�صيا ال�صوفياتية ، 2016/8/25 باللغة 

الرو�صية. 
• جملة العلوم ال�صيا�صية / كلية العلوم ال�صيا�صية / 
جامعة بغ��داد، العدد 38-39، كان��ون الثاين – كانون 

الأول ، ال�صنة 2009، �ص125. 
• جريدة الربافدا، 7-8 /2005/6 باللغة الرو�صية. 
• اجلري��دة الأقت�صادي��ة ،رق��م 240 اكتوبر ، ال�صنة 

2005، باللغة الرو�صية. 
�ص131.  �صابق،  م�صدر   ، ال�صيا�صية  العلوم  • جملة 
• جري��دة باتري��وت، رق��م 28، مت��وز، ال�صنة 2005 
باللغ��ة الرو�صي��ة، جري��دة الغ��د، رق��م 25، حزيران، 
ال�صنة 2005 باللغ��ة الرو�صية، جريدة الغد، رقم 33، 

ايلول ، ال�صنة 2005، باللغة الرو�صية. 
• جريدة الغد، رقم 38، ايلول ، ال�صنة 2016 باللغة 

الرو�صية. 
• جري��دة رو�صيا ال�صوفياتي��ة، 2007/1/16 باللغة 

الرو�صية. 
باللغ��ة   2016/9/21-20 الرباف��دا،  جري��دة   •

الرو�صية. 
• جريدةرو�صي��ا ال�صوفياتي��ة، 2016/4/19 باللغ��ة 
الرو�صية، جريدة الربافدا، 19-2016/4/20 باللغة 

الرو�صية. 
• جري��دة رو�صيا ال�صوفياتي��ة، 2016/8/25 باللغة 

الرو�صية.
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اإيهاب الق�سطاوى

»يف ال�س��ف الراب��ع االبتدائ��ى .. فى اواخر 
املرق�س��ية  مبدر�س��ة   ، 1985م  دي�س��مرب 
االبتدائي��ة وق��ف معل��م ال�س��ف يحذرنا من 
اإب��داء اأي خط��ا اأم��ام املفت���ش املر�س��ل م��ن 
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م ، وكان��ت �س��احة 
مدر�س��تنا نظيف��ة وانيق��ة ، وح��ن و�س��ل 
املفت���ش ، كان يب��دو مهيًب��ا ، �س��ليم الوقف��ة 
، م�س��دود الظه��ر مث��ل وت��ر القو���ش ، وكنا 
الزى املدر�س��ى الكلحى ، وقد �س��بق ان مرر 
الين��ا املعلم  ما �س��يطرحه علينا يف ح�س��ور 
املفت���ش ، وه��و ار���ش الفريوز "�س��يناء " ، 
والت�س��حيات االليمة التى بذل��ت لتحريرها 
، وان املفت���ش �س��ريدد :" م��ا �س��اء اهلل ثالث 
م��رات" ، فلي�ش واحًدا واإمن��ا اأربعون فتاة 
ي�سيحون متدافعن  : "نحن حماة الوطن" 
، وبالفع��ل ح�س��ر املفت���ش وكن��ا بالع��دوى 
قلق��ن ، وعل��ى الف��ور قم��ت وقف��ت ورفعت 
ا�س��ابعى وقلت ب�س��وت مرتفع : "من فدى 
الوطن مات مقتول" ، "�سليمان مات مقتول" 
، اق��رتب من��ى املفت���ش وعالم��ات الده�س��ة 
تتعل��ى وج��ه وب��ادر قائ��ال : "ا�س��مك اية يا 
�س��اطر" ، قل��ت : "ايه��اب" ، ق��ال املفت�ش : 
"�سليمان خاطر" ،  "�س��ليمان من" ، قلت : 
ق��ال ىل "انت �س��اطر ج��دا" و�س��طرد : "من 
علم��ك اخلطالبة واجلراة ه��ذة يا حبيبيى" 
، قلت لة : " ا�س��تاذ جم��دى" ، خرج املفت�ش 
وب�ساحبتة ا�ستاذ "جمدى " ، كثري ال�سرود 
وال��ذى كان ي��اأكل اأظفاره يف اأوق��ات الفراغ 
، وين��ادي طالًب��ا ا�س��مه عبد الرحي��م : عبد 
العظي��م ام�س��ح "ال�س��بورة" ، اهلل ير�س��ى 

عليك ، ومل اراة جمددا حتى االن .
"اأنا ال اأخ�سى املوت وال اأرهبه ، اإنه ق�ساء 
اهلل وق��دره ، لكنني اأخ�س��ى اأن يكون للحكم 
الذي �س��وف ي�س��در �س��دي اآثار �سيئة على 
زمالئ��ي ، ت�س��يبهم باخل��وف وتقت��ل فيه��م 
وطنيتهم" ، كان��ت هذه اأخر كلمات نطق بها 
اأ�سدرت املحكمة  اأن  “�سليمان خاطر” بعد 
الع�س��كرية بحقِه حكًما بال�س��جن “املوؤبد”، 
بالقاه��رة  احلرب��ي  ال�س��جن  اإىل  نقل��ه  ومت 

لق�ساء العقوبة املوقعة عليه.
ومل��ن ال يع��رف من ه��و "�س��ليمان خاطر" ، 
ه��و اخ��ر جن��دي امن مرك��زي موؤه��ل ، فقد 
كان حا�س��ل على الثانويه العامه ومنت�سب 
بكلي��ة احلقوق جامع��ة الزقازيق- ويعترب 
تغي��ري  يف  الرئي�س��ي  ال�س��بب  “خاط��ر” 
�س��روط االلتح��اق باالأم��ن املرك��زي ، ومن 
املتعلم��ن  اأ�س��بح ممن��وع جتني��د  بعده��ا 
“�س��ليمان  يف ق��وات االأم��ن املرك��زي .ه��و 
حممد عب��د احلميد خاطر” م��ن مواليد عام 
“اإكي��اد البحري��ة” التابعة  1961 بقري��ة 
ملدينة “فاقو�ش” اإحدى �س��واحي حمافظة 
من خم�سة  االأخري  االبن  “ال�س��رقية” وهو 
اأبن��اء يف اأ�س��رة ب�س��يطة تعم��ل بالزراع��ة. 
فت��ح “خاط��ر” عيني��ه عل��ى اآث��ار النك�س��ة 
الت��ي حلق��ت بالوط��ن العربي ع��ام 1967 
من العدو ال�س��هيوين الغادر، وبعدها �س��هد 
حادثة الهجوم الدينء على مدر�سة بحر البقر 

بال�س��رقية ع��ام1970، والتي ا�س��تخدمت 
فيها الق��وات اجلوية االإ�س��رائيلية طائرات 
الهجم��ات  واأ�س��فرت  االأمريكي��ة،  الفانت��وم 
عن ا�ست�س��هاد اأك��ر من 30 طفاًل واإ�س��ابة 
باخلدم��ة  “خاط��ر”  التح��ق  الع�س��رات. 
الع�سكرية االإجبارية، وكان جمنًدا يف قطاع 
االأم��ن املرك��زي التاب��ع ل��وزارة احلربي��ة 
.البداي��ة كانت اإحدى الليايل املظلمة ليوم 5 
اأكتوب��ر 1985م ، وحتدي��ًدا يف النقطة 46 
مبنطقة راأ�ش برقة “جنوب �س��يناء” ، التى 
كان يقوم فيها باداء نوبة حرا�س��ته املعتادة 
، فق��د راأى اأخيل��ة ترتاق���ش اأمام��ه قادم��ة 
نح��وه باأعداد كب��رية ، وعندما اقرتبت منه 
وجد بينها اأج�س��اًدا عارية لن�س��اء ورجال ، 
حت��ى اأ�س��بحت عل��ى مدى قري��ب منه ومن 
النقط��ة التي ُكّل��ف بحمايتها ومن��ع اأي اأحد 
من دخولها ، فوجئ مبجموعة من ال�سائحن 
اله�س��بة  ت�س��لق  يحاول��ون  ال�س��هاينة 
الت��ي تق��ع عليه��ا نقط��ة حرا�س��ته خاطبهم 
“خاط��ر” باالإجنليزية باأنه ممنوع العبور 
له��ذه املنطقة فا�س��تمروا بالت�س��لق ، فاأطلق 
ر�سا�س��ات حتذيري��ة “الأن ذل��ك ي�س��كل يف 
العرف الع�سكري و�س��عية عدائية وخطرة 
يج��ب التعام��ل معها باإط��الق الر�س��ا�ش ، 
ولكنه��م زادوا يف �س��خريتهم ، وبعد اأن راأى 

بع�س��هم يب�س��قون باجتاهه وباجتاه العلم 
امل�س��ري ، وبالفعل اأطلق النار عليهم وقتل 
منهم 7 اأ�سخا�ش ، �َسَلَم “خاطر” نف�سه بعد 
احلادث واأ�س��در “املخلوع” ح�سنى مبارك 
��ا مبوج��ب قان��ون الطوارئ  ق��راًرا جمهوريًّ

بتحويل ال�ساب اإىل حماكمة ع�سكرية .
الق��رار  يف  “�س��ليمان”  حمام��ي  طع��ن 
اجلمه��وري، وطل��ب حماكمته اأمام قا�س��يه 
و�س��فته  الطع��ن.  رف���ش  ومت  الطبيع��ي 
ال�س��حف املوالية للنظ��ام باملجنون وقادت 
�س��حف املعار�س��ة حملة من اأج��ل حتويله 
املحكم��ة  م��ن  ب��داًل  اإىل حمكم��ة اجلناي��ات 
ون��دوات  موؤمت��رات  واأقيم��ت  الع�س��كرية 
رئي���ش  اإىل  والتما�س��ات  بيان��ات  وقدم��ت 
اجلمهوري��ة، ولك��ن مل يتم اال�س��تجابة لها، 
قال التقرير النف�س��ي الذي �سدر بعد فح�ش 
“خاط��ر” بع��د ” احل��ادث اإن “�س��ليمان” 
خمت��ل نوًع��ا م��ا وال�س��بب اأن “الظ��الم كان 
يحول خماوفه اإيل اأ�سكال اأ�سطورية خرافية 
مرعب��ة جتعل��ه يقف��ز م��ن الفرا���ش يف فزع، 
وكان الظ��الم يجعل��ه يت�س��ور اأن االأ�س��باح 
تعي���ش يف ق��اع الرتع��ة، واأنها تخب��ط املاء 
بق��وة يف الليل وه��ي يف طريقه��ا اإليه“. بناء 
على راأي اأطباء و�سباط وق�ساة احلكومة، 
عوقب “�س��ليمان” الأنهم اأثبتوا اأن االأ�سباح 

التي تخيفه يف الظالم ا�سمها �سهيونية“.
يحك��ي “�س��ليمان خاط��ر” م��ا ح��دث خالل 
اأقوال��ه يف حم�س��ر التحقي��ق “كن��ت عل��ي 
نقط��ة مرتفع��ة م��ن االأر���ش، واأن��ا ما�س��ك 
اخلدمة ومعي ال�س��الح �س��فت جمموعة من 
االأجان��ب �س��تات وعي��ال وتقريب��ا راج��ل . 
فقلت لهم “�ستوب نو با�سينج” باالإجنليزي 
ماوقفو�ش خال�ش ” وعدوا ك�س��ك احلرا�سة 
واأن��ا راجل واقف يف خدمتي واأوؤدي واجبي 
وفي��ه اأجه��زة ومع��دات م��ا ي�س��ح�ش ح��د 
ي�س��وفها واجلبل من اأ�س��له ممن��وع اأي حد 
يطل��ع عليه �س��واء م�س��ري اأو اأجنبي، دي 
منطق��ة ممنوع��ة وممن��وع اأي ح��د يتواجد 
فيه��ا وده اأم��ر واإال يبق��ي خال���ش ن�س��يب 
احل��دود فا�س��ية وكل اللي تورينا ج�س��مها 
نعديها“. واأ�س��اف “خاطر” اأمال اأنتم قلتم 
ممنوع ليه قولوا لنا ن�سيبهم واإحنا ن�سيبهم. 
�ساأله املحقق: ملاذا يا “�سليمان” ُت�سر علي 
تعمري �سالحك؟ قال: الأن اللي يحب �سالحه 
يح��ب وطن��ه ودي حاج��ة معروف��ة واللي 
يهمل �سالحه يهمل وطنه. � مباذا تربر حفظ 
رقم �س��الحك؟ � االإجابة من اأوراق التحقيق 
اأن متت  بعد  “الأين بحبه زي كلمة م�سر“. 
ا �س��در احلكم  حماكم��ة “خاط��ر” ع�س��كريًّ
بال�سجن 25 عاًما باالأ�سغال ال�ساقة املوؤبدة 

يف 28 دي�س��مرب عام 1985 ومت ترحيله اإىل 
ال�سجن احلربى مبدينة ن�سر بالقاهرة.

يف ر�س��الة من ال�س��جن كتب “�س��ليمان” اأنه 
عندما �س��األه اأحد ال�سجناء “بتفكر يف اإيه”؟ 
قال : “اأفكر يف م�سر اأمي اأت�سور اأنها امراأة 
طيبة مثل اأمي تتعب وتعمل مثلها، واأقولها 
ي��ا اأمي اأنا واح��د من اأبنائك املخل�س��ن من 
ترابك ودمي من نيلك وحن اأبكي اأت�سورها 
جتل���ش بجانب��ي مث��ل اأم��ي يف البي��ت يف كل 
اإج��ازة تاأخ��ذ راأ�س��ي يف �س��درها احلن��ون 
وتق��ول ال تبك��ي يا �س��ليمان اأن��ت فعلت كل 
م��ا كنت اأنتظ��ره منك يا بني . اأنا ال اأخ�س��ى 
املوت وال اأرهبه اإنه ق�ساء اهلل وقدره لكنني 
اأخ�س��ى اأن يكون للحكم الذي �س��وف ي�سدر 
�س��دي اآث��ار �س��يئة عل��ى زمالئي ت�س��يبهم 
باخل��وف وتقت��ل فيه��م وطنيته��م” . عندما 
�سدر احلكم بحقة قال: هذا احلكم، هو حكم 
�س��د م�س��ر الأن جندي م�س��ري اأدى واجبه 
ث��م التفت اإىل اجلنود الذين يحر�س��ونه قائال 
روحوا واحر�س��وا �سينا �س��ليمان م�ش عايز 
حرا�س��ة ، مت ترحيل “خاطر” اإىل م�ست�سفى 
ال�س��جن بدعوى معاجلته من البلهار�س��يا” 
وهناك ويف اليوم التا�سع حلب�سه، وحتديًدا 
يف 7 يناي��ر لع��ام 1986 اأعلن��ت االإذاع��ة 
امل�س��رية ون�س��رت ال�س��حف خ��رب انتح��ار 
“�س��ليمان خاط��ر” يف م�ست�س��فى  اجلن��دي 
اأعلن��ت   . غام�س��ة  ظ��روف  يف  ال�س��جن 
م�س��لحة الط��ب ال�س��رعي وكذلك ال�س��ابط 
امل�س��وؤول عن الق�س��ية “عمر �س��ليمان” اأن 
اجلن��دي “�س��ليمان خاط��ر” ق��د اأق��دم على 
االنتحار . وقال البيان الر�سمي اإن االنتحار 
مت مب�س��مع الفرا�ش ثم قالت جملة امل�س��ور 
اإن االنتحار مت مبالءة ال�س��رير، وقال الطب 
ال�س��رعي اإن االنتح��ار مت بقطع��ة قما�ش من 
ما ت�س��تعمله فرق ال�س��اعقة . تقدمت اأ�سرة 
اإعادة ت�س��ريح اجلثة عن  “خاط��ر” بطلب 
طريق جلنة م�س��تقلة ملعرفة �س��بب الوفاة، 
ومت رف�ش الطلب مما زاد ال�س��كوك واأ�سبح 
القت��ل �س��يناريو اق��رب م��ن االنتح��ار. م��ا 
اأن �س��اع خ��رب م��وت �س��ليمان خاط��ر حتى 
خرجت املظاهرات التي تندد بقتله من �ستى 
اجلامعات واملدرا�ش الثانوية ، وقال �سقيقة 
: “لقد ربيت اأخي جيًدا واأعرف مدى اإميانه 
وتدين��ه ، اإن��ه ال ميك��ن اأن يك��ون قد �س��نق 
نف�سه لقد قتلوه يف �سجنه واأ�سافت والدتهم 
“ابنى اتقتل ع�س��ان تر�س��ى عنه��م اأمريكا 

واإ�سرائيل“.
م�س��طفى   / ال�س��يد  �س��هادة  ف��ى  وج��اءت 
عثمان ، املجند بال�س��جن احلربى ، حينذاك 
، كوثيق��ة �س��ادمة جدي��دة ، والتى ن�س��رت 
عرب ح�ساب املنا�سل/كمال خليل عرب موقع 
التوا�س��ل االجتماع��ى "في���ش ب��وك" عقب 
ن�س��ر مقاىل ، وقد جاءا بها : "كتب ال�س��ديق 
العزيز م�س��طفى عثمان تعليقا فى البو�ست 

ال�سابق
وال��ذى قمت مب�س��اركته من اال�س��تاذ اإيهاب 

الق�سطاوى :
اال�ستاذ كمال خليل بعد التحيه:

اأحب ان اقول حل�س��رتك باأنى كنت موجود 
ايامها فى ال�سجن احلربى كفرد جمند 

واأنا اأت�سرفت مبقابلة ال�سهيد �سيلمان وكان 
يلعب معنا الكوره بعد الع�س��ر ويعلم ربنا 
اأد اأي��ه قائ��د ال�س��جن العميد اأ�س��ماعيل كان 

بيحبه اأد اأيه 
اىل  اأ�س��ماعيل  العمي��د  ياأت��ى  كان  فعندم��ا 
ال�س��جن يق��وم بامل��رور عل��ى كل ال�س��جون 
ث��م يذهب لالأطمئنان على ال�س��هيد �س��يلمان 
وكث��ريا ج��دا كان ياأخذه للجلو���ش معه فى 

مكتبه.
وقب��ل احل��ادث ي��وم االح��د اأت��ى اأهل��ه اىل 
الزياره ال�ساعه 2 بعد الظهر ومتت الزياره 
ف��ى ا�س��رتاحة العمي��د اأ�س��ماعيل واأن��ا من 
االف��راد اللى كنت ب�س��تغل فى مكتب العميد 

اأ�سماعيل كاأعمال اإداريه
ومع��ى ف��رد اأ�س��مه خالد م��ن االأ�س��ماعيليه 

وقمنا بال�سالم على اأ�سرته
وبعد اأنتهاء الزياره التى اأ�س��تمرت اأكرت من 

�ساعه 
اأتى اىل ال�سجن 2 �سحفين اأجانب وجل�سو 

مع ال�سهيد �سيلمان اأكرت من �ساعه 
وف��ى �س��باح االأتن��ن اأت��ى �س��يادة العميد 
للتهنئ��ة  مع��ه  للذه��ب  وطلبن��ا  اأ�س��ماعيل 
االخ��وه امل�س��حين ف��ى ال�س��جون وعندم��ا 
دخلنا �س��جن 2 ومت جمع ال�س��جن والعميد 
الرائ��د  وجدن��ا  التهنئ��ه  بيق��دم  اأ�س��ماعيل 
�س��فوت قائ��د ام��ن ال�س��جن يج��رى ويكل��م 
باأق�س��ى  ث��م  اأذن��ه  ف��ى  اأ�س��ماعيل  العمي��د 
�س��رعه توجه العميد اأ�سماعيل اىل م�ست�سفى 
ال�سجن وجرينا وراه حلد امل�ست�سفى ودخل 
اىل حجرة ال�س��هيد وف�س��ل فيه��ا 10 دقائق 

ومعاه الدكاتره
ثم خرج العميد وكان يبكى بحرقه وكل اللى 

قاله:
قتلوه والد الكلب

اأما عن غرفة ال�سهيد �سليمان خاطر:
غرف��ه 3 × 4 م��رت واأرتفاعه��ا 2 مرتو 60 

�سم 
وال�سباك على ارتفاع مرت و20 �سم 

وال يوجد فى ال�سقف اأى �سىء ممكن اى حد 
يعلق حاجه الن اللمبه كب�ش

وح�س��ل اأجتم��اع ي�س��م العمي��د اأ�س��ماعيل 
والرائد �سفوت قائد االمن وكل اللى �سمعته 
منه��م هو توجيه االتهام اإىل ال�س��حفين الن 

العميد ا�سماعيل قال بالن�ش:
دا مافي�ش فى ج�سمه جرح

هذه �سهادتى واهلل على مااأقول �سهيد ..
رحم اهلل كل �سهدائنا االبرار".

التابع��ة  القومي��ة  ال�س��حف  وخرج��ت 
لنظ��ام اخلائ��ن "مب��ارك" حين��ذاك لتعل��ن 
انتحار"�س��ليمان خاط��ر" باأن �س��نق نف�س��ه 
على ناف��ذة ترتفع عن االأر���ش بثالثة اأمتار 
، ويق��ول م��ن �س��اهدوا اجلث��ة اإن االنتحار 
لي���ش ه��و االحتم��ال الوحي��د، واإن اجلث��ة 
كان بها اأثار خنق باآلة ت�س��به ال�سلك الرفيع 
علي الرقبة وكدمات على ال�س��اق ت�سبه اآثار 
جرج��رة اأو �س��رب ن ه��ذا وق��د �س��لم نظام 
العمي��ل "مبارك" تعوي�س��ات الأ�س��ر القتلى 
ال�س��هاينة جراء ما حدث . تف�سلنا عن هذه 
احلادثة اك��ر من30عاًما وال ت��زال حكاية 

للوطنية«. رمًزا  “خاطر” مُتثل 

اإن اأحزاب الي�سار الدميقراطي )اأحزاب فيدرالية الي�سار 
الدميقراط��ي وح��زب النه��ج الدميقراطي(، وه��ي تتابع 
م�س��تجدات الو�س��ع الوطن��ي وم��ا يعرف��ه م��ن ت�س��اعد 
لوت��رية االحتجاجات ال�س��عبية يف عدة م��دن وقرى عرب 
كام��ل ال��رتاب الوطن��ي، املعربة ع��ن مطال��ب اجتماعية 
املواطن��ات  م��ن  وا�س��عة  وفئ��ات  ل�س��رائح  م�س��روعة 
واملواطنن، والتي توؤ�سر على حدة االحتقان االجتماعي 
كنتيج��ة طبيعية لل�سيا�س��ات الال�س��عبية والالاإجتماعية 
املم��الة م��ن املوؤ�س�س��ات املالي��ة الدولية، والت��ي اأدت اإىل 
املزيد من التفقري و�س��رب القدرة ال�س��رائية للمواطنات 
واملواطن��ن باالإجه��از عل��ى �س��ندوق املقا�س��ة كاآلي��ة 
�س��وق  االأ�س��عار يف  االأج��ور وحتري��ر  للدع��م وجتمي��د 
�س��به احتكاري��ة وارتف��اع مع��دالت البطال��ة وا�س��تمرار 
نزيف ت�س��ريح العمال وه�سا�س��ة عالقات ال�س��غل، مقابل 
ا�ستمرار اأ�سكال الف�ساد والريع واالمتيازات واالإعفاءات 

اجلبائية الأ�س��حاب الروات وهدر امل��ال العام واالإفالت 
م��ن املحا�س��بة وغريه��ا م��ن جتلي��ات تعمي��ق الف��وارق 
االجتماعي��ة الطبقي��ة واملجالية. يحدث ذل��ك يف ظل ردة 
حقوقية خطرية تعود باملغرب �سنوات للوراء، من خالل 
�س��رب احلريات وقمع االإحتجاجات واعتقاالت لل�سباب 
وحماكم��ات  ق�س��ائية  ومتابع��ات  والن�س��اء  واالأطف��ال 
�س��ورية )احل�سيمة، زاكورة، امي�س��ر، جرادة، اأوطاط 
احل��اج، تندرارة…(، واملتابعات ال�سيا�س��ية ملنا�س��لي 
التنظيم��ات الدميقراطي��ة املنا�س��لة، كان اأخرها متابعة 
امل�ست�س��ار الربملاين عبد احلق ح�س��ان املنا�سل بفيدرالية 
الكونفدرالي��ة  جمموع��ة  وع�س��و  الدميقراط��ي  الي�س��ار 
مبعي��ة  امل�ست�س��ارين  مبجل���ش  لل�س��غل  الدميقراطي��ة 
�سحفين، واال�ستماع للم�ست�سارين اجلماعين لفيدرالية 
الي�س��ار الدميقراط��ي باأوط��اط احل��اج رفق��ة منا�س��لي 
النه��ج الدميقراطي.بناءا على كل ما �س��بق ف��اإن اأحزاب 

الي�س��ار الدميقراطي:1. تع��رب عن ت�س��امنها املطلق مع 
االحتجاج��ات ال�س��عبية للمواطن��ات واملواطن��ن يف كل 
املناط��ق )جرادة، زاكورة، تنغ��ري، اوطاط احلاج…( 
وتطالب الدولة واحلكومة بالتعامل اجلاد وامل�سوؤول مع 
املطالب العادلة وامل�س��روعة املعرب عنها، عو�ش اللجوء 
اإىل املقارب��ة االأمني��ة القمعية التي لن تنت��ج اإىل مزيدا من 

توتر االأو�ساع.
2. جت��دد التاأكي��د عل��ى موقفه��ا امل�س��اند ملطالب �س��اكنة 
احل�س��يمة وتطالب باطالق �س��راح املعتقلن على خلفية 
احلراك وكافة املعتقلن ال�سيا�س��ين. وتدين كل اأ�س��كال 
الت�سييق على احلقوق واحلريات التي ت�سمنها املواثيق 

والعهود الدولية.
االأخ عب��د احل��ق ح�س��ان  املتابع��ات يف ح��ق  3. تدي��ن 
�سيا�س��ية  حماكم��ة  وتعتربه��ا  االأربع��ة  وال�س��حفين 
للمواق��ف اجلريئ��ة للمجموع��ة الكونفدرالي��ة مبجل���ش 

امل�ست�س��ارين اإزاء ق�س��ايا وطني��ة وقومية. كم��ا تطالب 
بوق��ف كل املتابع��ات وامل�س��ايقات الت��ي يتعر���ش له��ا 
الدميقراط��ي  النه��ج  الفيدرالي��ة ومنا�س��لو  م�ست�س��ارو 
باأوطاط احلاج مبعية منا�س��لي باق��ي التنظيمات والتي 
تع��د م�س��ا بحقوقه��م الد�س��تورية يف االحتجاج ال�س��لمي 
والتعب��ري عن ال��راأي.4. ترف�ش وب�س��دة القانون االإطار 
للرتبية والتكوين الذي يعد اإجهازا ر�س��ميا على ما تبقى 
م��ن جمانية التعلي��م من خالل فر�ش ر�س��وم الت�س��جيل، 
وي�س��كل ا�س��تمرارا ملخط��ط تفوي��ت املدر�س��ة العمومية 
اخلدم��ات  عل��ى  االإجه��از  �س��ياق  يف  اخلا���ش،  للقط��اع 
العمومية.5. حتذر الدولة من االإ�سرار على اال�ستمرار يف 
تنزيل �سيا�س��ات عمومية الاإجتماعية وقرارات ال �سعبية 
�س��تزيد من درجة االحتقان االجتماع��ي وتعمق الفوارق 
االجتماعية، فم�سامن قانون املالية 2018 وقرار حترير 
�سعر �س��رف الدرهم واال�ستمرار يف رفع الدعم عن املواد 

االأ�سا�س��ية وحماول��ة فر�ش قانون اال�س��راب وماأ�س�س��ة 
اله�سا�س��ة ع��رب التوظي��ف بالعق��دة…، كله��ا اإجراءات 
�س��تكون لها انعكا�س��ات اجتماعية خطرية ولن توؤدي اإال 
اإىل مزي��د من التفق��ري والتهمي�ش واالإق�س��اء.6. تعترب اأن 
املدخل لبناء منوذج تنموي ي�س��من العدالة االجتماعية 
وامل�ساواة والتقدم االقت�سادي واالجتماعي، هو االإقرار 
احلقيق��ي والفعل��ي للدميقراطي��ة مب��ا تعنيه م��ن حقوق 
وحريات وف�س��ل لل�س��لط وانتخابات نزيهة ودولة احلق 
والقانون و�سمان �س��روط الكرامة واملواطنة الكاملة.7. 
تدع��و كاف��ة منا�س��الت ومنا�س��لي الي�س��ار الدميقراطي 
اإىل تعبئ��ة كل االإمكاني��ات الن�س��الية ويف كل الواجهات، 
خلو�ش معارك ن�س��الية ميداني��ة يف مواجهة هذا الهجوم 
املت�ساعد على احلرية والكرامة واملكت�سبات االجتماعية 

لل�سعب املغربي.
2018 يناير   16 البي�ساء  •الدار 

برقي��ة ت�س��امنية م��ن احل��زب ال�س��يوعي اللبن��اين م��ع احلزب 
ال�سيوعي ال�سوداين

قامت ال�سلطات ال�سودانية خالل االأيام املا�سية بحملة اعتقاالت 
وا�س��عة يف �س��فوف املنا�س��لن ال�س��ودانين حي��ث مّت اعتق��ال 
ع�س��رات الكوادر من احلزب ال�سيوعي ال�س��وداين وعلى راأ�سهم 

�سكرتريه العام الرفيق حممد خمتار اخلطيب واأع�ساء قيادين، 
اإثر م�سريات مطلبّية �سلمّية نّظمها احلزب يف عدة مدن �سودانّية 
من اأج��ل مطالب اقت�س��ادية و�سيا�س��ية ومب�س��اركة جماهريية 

وا�سعة.
يدين احلزب ال�س��يوعي اللبناين ب�س��ّدة هذه املمار�سات القمعية 

الت��ي يق��وم به��ا النظام اال�س��تبدادي �س��د اأبناء �س��عبه و�س��د 
ال�س��يوعين ويدعو لالإفراج الفوري ع��ن كّل املعتقلن واإىل دعم 
ن�سال ال�سعب ال�سوداين من اأجل حقوقه ال�سيا�سية واالقت�سادية 

يف ظّل ظروف احلكم القمعي واالأمني والتفقريي.
التقدمي��ة  االأح��زاب  اللبن��اين  ال�س��يوعي  احل��زب  يدع��و  كم��ا 

ال�س��يوعين  دع��م  اإىل  الع��امل  ح��ول  وال�س��يوعية  والي�س��ارية 
ال�س��ودانين والتح��ّرك ال�سيا�س��ي واالإعالم��ي م��ن اأج��ل اإجبار 

النظام على اإطالق �سراحهم.
احلزب ال�سيوعي اللبناين

2018/1/18

: التداعيات اخلطرية ل�سيا�س��ات احلكومات 
املتعاقبة ور�سوخها املذل المالءات �سندوق 
النقد الدويل واملانحن االمربيالين وعمالئهم 
تفاجاأ الراأي العام االأردين بالهجمة ال�سر�س��ة 
على امل�ستوى املعي�س��ي يف البالد واملخاطرة 
باأمن الوط��ن ال�سيا�س��ي واالجتماعي، جراء 
القرارات االقت�سادية التي اتخذتها احلكومة 

يف اأعقاب اإقرار موازنة 2018.
فه��ذه الق��رارات الت��ي تعم��ق اأزم��ة الب��الد 

ال�سيا�سية واالقت�سادية ت�سكل هجوماً �سر�ساً 
خط��ريًا  وتهدي��دًا  املواطن��ن  جي��وب  عل��ى 
مل�س��توى معي�س��ة غالبي��ة املواطن��ن الذي��ن 
يعان��ون م��ن التداعيات اخلطرية ل�سيا�س��ات 
امل��ذل  ور�س��وخها  املتعاقب��ة  احلكوم��ات 
المالءات �س��ندوق النق��د ال��دويل واملانحن 
ه��ذه  و�س��توؤدي  وعمالئه��م.  االمربيالي��ن 
الق��رارات اىل ارتفاع��ات مذهل��ة يف اال�س��عار 
م��ن خ��الل انفجار موج��ة جديدة م��ن الغالء 

الفاح���ش وزي��ادة مع��دل الفق��ر. فاحلكوم��ة 
ته��دف اىل جباي��ة م��ا يق��رب من ملي��ار دينار 
م��ن خ��الل زي��ادة اال�س��عار وزي��ادة مع��دل 
�س��ريبة املبيعات و�سمولها العديد من ال�سلع 
واخلدمات التي كانت معفاة اأو تر�سخ ملعدل 

�سريبي منخف�ش.
اإن الق��رارات االقت�س��ادية املعادي��ة الأو�س��ع 
الفق��ر  مع��دل  �س��رتفع  ال�س��عبية  اجلماه��ري 
و�ست�س��يع حالة من الركود االقت�س��ادي التي 

�س��توؤدي اىل انخفا���ش من��و الن��اجت املحل��ي 
االجمايل رغم انخفا���ش معدل منوه املتوقع. 
اأم��ا البطال��ة ف�س��رتتفع ب�س��بب ت��دين مع��دل 
النم��و االقت�س��ادي وتوقع ع��ودة املئات من 
االأردني��ن العامل��ن يف دول اخلليج. اجلميع 
االقت�س��ادية  االو�س��اع  �س��عوبة  ي��درك 
واالجتماعي��ة يف الب��الد، ولك��ن معاجلته��ا ال 
تت��م من خ��الل ال�س��غوط غ��ري املنطقية على 
ال�س��عب وال�س��كوت املخ��زي عن الفا�س��دين 

واملتهربن من ال�سريبة.
الو�سع املتاأزم يف االأردن يتطلب تغيري �سامل 
للنهج االقت�س��ادي وا�س��الح �سيا�سي وا�سع 
ي�س��مح باي�س��ال ممثلن حقيقين لل�سعب اىل 
الربمل��ان واطالق احلري��ات العامة، لتجنيب 
الب��الد املاأزق الذي تعاين منه العديد من دول 
اجلوار.. �س��يما واإن هذه االجراءات تاأتي يف 
وقت �س��عب يعاين من��ه االأردن من �س��غوط 
كب��رية حملي��ة واإقليمي��ة، �س��غوط تتطل��ب 

ت�س��افر اجلهود ملواجهتها. وانه بدون جبهة 
داخلي��ة متينة ترتك��ز على حياة اقت�س��ادية 

اآمنة، ال ميكن مواجهة هذه ال�سغوط.
لق��د كان االأج��در بحكوم��ة امللقي، اأن ت�س��ع 
موازنة ا�ستثنائية ت�سلب من عود املواطنن 
ومتكنه��م م��ن ال�س��مود واملنع��ة يف مثل هذه 
الظروف الع�س��يبة، ال اأن ت�س��ب الزيت على 

النار.
عمان يف 2018/1/16 

فى الذكرى 30 الغتياله : الق�صة الممنوعة .. "�صليمان خاطر ..  البطل الذى اأعدمه العميل مبارك ار�صاءًا  لل�صهاينة
- �صليمان مات مقتول ع�صان ما قدر�ش يخون -

بيــــــــــــان اأحزاب الي�صار الديمقراطي في المغرب : تدعو كافة منا�صالت ومنا�صلي الي�صار الديمقراطي اإلى 
تعبئة كل االإمكانيات الن�صالية وفي كل الواجهات

الحزب ال�صيوعي اللبناني: يدين اعتقال ع�صرات الكوادر من الحزب ال�صيوعي ال�صوداني وعلى راأ�صهم �صكرتيره 
العام الرفيق محمد مختار الخطيب واأع�صاء قياديين

ت�صريح �صحفي �صادر عن الحزب ال�صيوعي االأردني 

اليسار العربي المقاوم
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ال�سيا�س��ية  ال�س��احة  الق��وى اخل��رة عل��ى   ان 
يف الع��راق واقلي��م كرد�س��تان ت��رى يف احل��راك 
والت�سدي لطروحات وتربيرات القيادة الكارثية 
بارق��ة اأم��ل يف اإنقاذ احل��زب م��ن االنهيار.ونحن 
ندع��و رفاق حمل ال�س��اح يف االم�س �س��د اب�س��ع 
دكتاتورية يف الوط��ن العربي اإىل جتنب االنفعال 
ال��ذي  والت�س��نج وت�س��خي�س املر���س الطفيل��ي 
�س��رب جهازنا الع�س��بي لك��ي نع��ود اإىل املفاهيم 
والقي��م الفكرية الثوري��ة التي ابتعدن��ا عنها منذ 
زم��ن بعيد ...!! ان ه��ذا املر�س الفكري املنحرف 
ال تتحمل��ه القيادة وحدها اب��دًا، فجميعنا نتحمل 
خملفات ممار�س��ات املا�سي االأليم التي قبلنا بها، 
�س��واء كانت يف موؤمترات او اجتماعات او ....او 
...الخ.لق��د مت مترير الكثر م��ن املفاهيم الفكرية 

التحريفي��ة لتربي��ر �سيا�س��ات وحتالف��ات متعار�س��ة مع الروؤي��ة الطبقي��ة والوطنية 
، غر املدرو�س��ة ا�سا�س��اً ل��دى رفاقنا يف القاع��دة احلزبية. واليوم وبع��د مرور عقود 
طويل��ة نتذمر  ونعار�س النهج غ��ر املقنع وكاأنه وليد اللحظة الراهنة ولي�س تتويجا 
لانحرافات الفكرية واخلروقات التنظيمية املتعمدة على جميع امل�س��تويات.اذن فان 
معاناتن��ا الراهنة هي لي�س��ت ولي��دة اليوم فقد كربن��ا نحن اأجيال ال�س��يوعيني اأجيال 
ال�س��بعينيات والثمانيني��ات  ومعاناتن��ا ك��ربت معن��ا، ومل نق��دم جليل الت�س��عينيات 
واجليل احلايل �س��وى �س��رد لذكريات الت�س��حيات، وتركناهم دون �ساح فكري ثوري 
فاأ�س��بحوا فري�س��ة �س��هلة لاإ�س��ام ال�سيا�س��ي الرجعي.اذا كنا يف التنظيم او خارجه 
نتحمل امل�سوؤولية الأننا بقينا يف التنظيم دون الت�سدي لتوجهات القيادة اخلاطئة، اأو 
ان�سحبنا اإىل خارجه ان�سحاب املتفرج ال�سلبي. ومل نكتف بهذا املوقف املتعار�س على 
طول اخلط مع �س��فات املنا�سل ال�سيوعي الثائر،بل اتخذنا موقف االإ�ساءة والت�سهر 

بحق الرفاق الذين رفعوا �سوتهم �سد نهج القيادة التدمري.
الي��وم، وبعد جميع ه��ذه الكوارث توه��م القي��ادة بامكانية العزف نف�س اال�س��طوانة 
امل�س��روخة �سد الراف�س��ني لتخليها عن التحالف مع القوى املدنية والي�سارية ل�سالح 
التحالف الطفيلي مع االإ�سام ال�سيا�سي...!  وعلى �سبيل املثال ال احل�سر ن�سمع طرح 
القيادة ب�س��اأن الرفاق املتذمرين من االخطاء التي ترتكبها نورد املثال الب�س��يط ولكنه 
قاتل يف كرد�ستان، اذ يخرج علينا كاوة حممود �سكرتر احلزب ال�سيوعي الكورد�ستاين 
يف لق��اء مع اإحدى القنوات التلفزيونية ليجيب على ال�س��وؤال الذي ُطرح عليه....ملاذا 
هناك الكثرين من رفاقكم يف احلزب هم خارج التنظيم احلزبي ولهم ردود فعل مغايرة 
لطرحك��م وتوجهكم ال�سيا�س��ي ؟ ي��رد كاوة... الكثرون من ه��وؤالء مرتبطني باأحزاب 
اخرى او لديهم م�س��الح او هم ذيول لاحزاب االخرى  او مرتبطني باالجنبي.....!!!  
ونحن نتحداه ان يك�س��ف عن امل�س��تور وتوجهات امل�ستور ول�سالح من يعمل امل�ستور 
!  يجب ان يتم التو�س��يح لرفاق احلزب وا�س��دقاء احلزب بان هذا احلراك املنتف�س 
�س��د القيادة احلزبية على م�س��توى العراق كله ، هو ل�س��الح حزبنا ول�س��الح رفاقنا 
الذين ابتعدو عن احلزب، الأن هذا احلراك اأخذ طابعا �ساما ايجابيا، �ساعد على مللمة 
رفاق الفكر الثوري داخل احلزب وخارجه ملناق�س��ة م�س��تقبل احلزب .لي�س هناك اي 
�س��رورة للتخوف  الننا عمرنا وتاريخنا مل نخ�س��ى من اعداء �سعبنا العراقي من يوم 
التاأ�س��ي�س وحل��د يومنا ه��ذا.واذا كنا عقاء حق��ا فعلينا ان نلتفت لرفاقنا املخل�س��ني 
وللقوى الوطنية قبل التحالفات ال�س��ارة باحلزب وال�س��عب.ال ياأتي هذا احلر�س من 
الف��راغ، ب��ل انه يدل على حرقة قل��وب وعقول رفاقنا على حزبهم ال�س��يوعي العراقي 

الذي ترعرعوا فيه وتعلموا معنى احلياة والثقافة واملعرفة منه...
انا �س��عيد ج��دا عندما يكون هن��اك تفاعل حقيقي من اجل م�س��تقبل حزبنا ال�س��يوعي 

العراقي 
واحلركةالي�سارية العراقية..

وبالفعل تت�س��ارع االأحزاب فيما بينهما 
م��ن اجل  البق��اء يف ال�س��لطة وكل حزب 
ي��روم اال�س��تحواذ عل��ى ح�س��ة اال�س��د 
وليك��ن من بع��دي  الطوف��ان ، والوعود  
للمواطن��ني املخدوع��ني تذه��ب يف مهب 
الريح. قرعت طبول  االنتخابات وبدات 
بواك��ر االنتخاب��ات  يف رك���س مارثوين 
ه��ذه  اأن  واملده���س   ، النظ��ر  منقط��ع 
االحزاب امل�س��اركه هي نف�س��ها تلطخت 

ايديها بالف�ساد...!
بل وغارقه به اىل حد اذنيها ، ورغم  ذلك 
مل  ت�س��تحي م��ن الع��ار  وال�س��نار  الذي  
حل��ق به��ا، بل عل��ى العك�س فق��د متادت 
يف غيه��ا واع��دت  العده  والتح�س��رات 

والبهرجه خلو�س غمار م�س��رحية االنتخابات من جديد وبثوب جديد، وبعقد 
حتالفات نفعيه م�سبوهة وال تتورع  بعقد حتالفات حتى مع ال�سيطان واعداء  

االم�س البعثية، بل تعدى اىل حتالفات مع �سخ�سيات  متهمة باملاده  )  4  ( .
 ت�سعى االحزاب الفا�سدة اىل جتميل وتبيي�س

�س��فحتها ال�س��وداء املاحلة، باتخاذها م�س��ميات  جديدة جذاب��ة ملفتة للنظر 
ويافط��ات براقة، ال  �س��يما حزب الوفاء اال�س��امي وحزب  التق��دم واالرتقاء 

وحزب الطليعة  اال�سرتاكي وحزب الديك... وهلم جرا ...!!
حقا انه امر مثر لا�ستغراب والده�سه وجود   )300 ( حزب يف بلد ال تتعدى  

نفو�سه ) 30 (   مليون ن�سمة امر م�سحك ومثر لل�سخرية. 
 وغ��ر موج��ود  يف  العامل   العربي  والعاملي  يف حني ال�س��ني ال�س��عبيه تعداد  
�سكانها  مليار وربع  املليار  ن�سمه ويحكمها حزب  واحد هو  احلزب ال�سيوعي   
ال�سيني، وهو  بلد متطور �سناعيا  وزراعيا  ويعتمد  اقت�ساده  على  االكتفاء  
الذات��ي ويخل��و  من االزم��ات  والبطالة.   ويف احلقيقة ان االحزاب امل�س��اركه 
يف  االنتخاب��ات ال تع��دو كونه��ا كروب��ات وجتمعات �س��غرة رديف��ة وتابعة 
لاحزاب املتنفذة ولو  غربلنا االحزاب لكانت نتيجتها ال تتعدى ا�س��ابع  اليد 
الواحدة...!! وهنا  يبادر  اىل  ذهني  �س��وؤال  ؟  ماذا  قدمت  االحزاب  الدينيه  
والعلمانيه  طيلة  ) 14  ( �سنه  خلت  لل�سعب  امل�سكني  غر  البوؤ�س  وال�سقاء  
ونكد  العي�س - واالن  ت�س��عى  اىل  العودة لل�س��لطة  باي  ثمن  وباي  و�س��يلة 
خمادعة  ومدنية، املهم  الفوز  وينطبق عليهم املثل   )  جاي  ايكحلها  عماها  (  
واي�سا  ) جمل  الغركان  غطه(   .. ان حم�سلة فرتة حكم نظام 9 ني�سان 2003 
هي الف�س��اد واحلكومة عاج��زة وتركت احلبل  على الغارب، ومل تفعل �س��يئا 
النها منهكة  ومثقلة بالديون والقرو�س.  ومما  زاد  الطني بلة تطبيق احلكومة 
اخل�سخ�س��ة ثم تاها ا�ستقطاع رواتب املتقاعدين واملوظفني ا�سحاب الدخل  
املح��دود.  القت هذه االجراءات التع�س��فية  ب�س��الها عل��ى الطبقات الكادحة 
وا�س��حاب املهن احل��رة والك�س��بة الذين �س��حقتهم عجلة ال�س��راع  الطبقي. 
وعليه فالطبقات املعدمة نفذ �سربها وتعي�س حالة ا�ستنفار  وغليان ال يحتمل 

قابل  لانفجار.
ويف احلقيق��ه اجلماه��ر  يحدوها  االم��ل  وتتطلع اىل قوى الي�س��ار والتيارات 

املدنية  والدميقراطية..                                                    
و�س��اعة التغي��ر قادم��ة ال ريب يف ذل��ك، والطوفان يقرتب وبات قاب قو�س��ني 
او ادن��ى ، وال  جمال للرتيث فالفر�س��ة ال  تتكرر ، واالحزاب ف�س��لت يف ادارة 

احلكومة،  والبد  من  تغير  النظام  ال�سيا�سي  برمته...
 واملثل ال�س��عبي يق��ول ) انطي العجني خلبازه( وال خي��ار ومنا�س غره. اما 

الطارئون
و�سا�س��ة ال�سدفة الذين عا�سوا يف كنف  واح�س��ان الغرب وتغذوا  على  فتات  
االجنب��ي فال�س��عب ال  بريده��م..  ارحلوا ال م��كان ملم بني  ظهرانين��ا  فاللعبة  
الدميقراطي��ة ق��د  انته��ت  واحرتق��ت  ورقتك��م االخ��رة و�س��ادت ال�س��تارة 

عليها....!!!

المصالح��ة  لجن��ة   : الموض��وع 
الوطنية العراقية 

التاريخ : 15/3/2015 
)اعان بغداد للم�س��احلة: اإدان��ة الدكتاتورية 

والتكفر وحرمة الدم(
الوطني��ة  امل�س��احلة  رئي���س جلن��ة  اال�س��تاذ 

املحرتم
ال�سيخ نوري العنزي املحرتم

اال�ساتذة اع�ساء اللجنة املحرتمون
حتية عراقية خال�سة

ن�س��كركم على التف�س��ل بار�س��ال )اعان بغداد 
والتكف��ر  الدكتاتوري��ة  اإدان��ة  للم�س��احلة: 
وحرمة الدم( الينا، ونقدر حر�س��كم ال�س��ادق 

على �سماع راأي الي�سار العراقي به.
ب��دءًا ال بد من التذكر مبوقفن��ا املبدئي املعلن 
م��ن عل��ى �س��فحات جري��دة احت��اد ال�س��عب 
التي �س��درت منها اعداد اربع��ة فقط يف بغداد 
ع��ام 2004 الع��ان رف�س��نا الحت��ال بادن��ا 
ودعمنا للمقاومة الوطنية ال�س��عبية امل�س��لحة 
وال�س��لمية لطرده من ار�س��نا، ولف�س��ح رموز 
العملي��ة ال�سيا�س��ية الفا�س��دة. والحق��اً املعلن 
يف جري��دة الي�س��ار التي �س��درت يف بغداد عام 
2011  ا�ستقبااًل لقرب موعد مغادرة املحتل 

االمريكي لبادنا، وهي اربعة اعداد اي�سا.
املوق��ف املعل��ن عل��ى موقع التي��ار الي�س��اري 
الوطن��ي العراق��ي الر�س��مي – موق��ع الي�س��ار 
العراقي – و�سفحته على الفي�سبوك – الي�سار 
العراق��ي – ويف اللق��اءات الت��ي اجري��ت م��ع 
من�س��ق التيار الي�س��اري الوطني العراقي على 

الف�سائيات 
) ف�س��ائية امل�س��تقلة – ف�س��ائية الي�س��ارية- 

ف�سائية رو�سيا اليوم (.
ناهيكم عن البيانات وامل�س��اهمة يف اال�سرابات 
العمالي��ة والتظاهرات اجلماهرية اإ�س��افة اىل 
الندوات واالجتماعات التي مت عقدها يف مقرنا 

بغداد.
وال�س��بورة  املعمق��ة  احل��وارات  يف  وكذل��ك 
مع الق��وى الي�س��ارية العراقي��ة والتي توجت 
العراق��ي  الي�س��اري  العم��ل  جلن��ة  بت�س��كيل 
والوثائ��ق   2013 �س��باط   1 يف  امل�س��رتك 
ال�س��ادرة عنها، ومن ث��م يف احلورات الطويلة 
وال�س��بورة واملبدئي��ة الت��ي ج��رت م��ن اجل 
تاأ�س��ي�س حتال��ف ي�س��اري وطن��ي دميقراط��ي 
بني جلن��ة العمل الي�س��اري العراقي امل�س��رتك 

والتي��ار الدميقراط��ي وجتم��ع اإرادة االه��ايل. 
اإ�س��افة اىل م�س��اهمتنا الفعال��ة عل��ى �س��عيد 
العاق��ات م��ع االح��زاب والق��وى الي�س��ارية 
العربية وب�سكل خا�س اللقاء الي�ساري العربي 

يف دوراته اخلم�س.
واخرًا ولي�س اأخرًا يف االجتماع الر�سمي الذي 
عق��د ب��ني التي��ار الي�س��اري الوطن��ي العراقي 
وجلن��ة امل�س��احلة الوطني��ة التابع��ة ملجل�س 

الوزراء .
املقدمة

14 مت��وز  م��رَّ الع��راق من��ذ انت�س��ار ث��ورة 
مراح��ل  بث��اث  التحرري��ة  الوطني��ة   1958
�سيا�س��ية : امت��دت املرحل��ة االأوىل منها خم�س 
�سنوات تقريباً، اأما الثانية فاأربعون عاماً )منذ 
انق��اب 8/2/1963حت��ى 9/4/2003(، 
فيم��ا جت��اوزت الثالث��ة الع�س��ر �س��نوات، وما 
تزال م�س��تمرة من��ذ 2003 حت��ى يومنا هذا. 
وت�س��نف اأنظم��ة احلكم خ��ال املراحل الثاث 
على الت��وايل: ي�س��اري وطني ث��م قومي عربي 
وراهناً مفرزات الغزو االأمريكي من حتا�س�س 

طائفي واثني.
تت�س��ابهان  االأخرت��ان  املرحلت��ان  كان��ت  اإذا 
م��ن حيث حجم الك��وارث التي حلَّت بال�س��عب 
والوط��ن عل��ى اأيديهم��ا، من ح��روٍب تدمرية 
داخلية وخارجية وتفريٍط بال�س��يادة الوطنية 
ودولي��ة  اإقليمي��ة  لق��وى  وتبعي��ٍة  العراقي��ة 
جماعي��ة  ومقاب��ر  طويل��ني  وج��وع  وح�س��اٍر 
وماي��ني القتل��ى واملعوق��ني واملهجرين وقمع 
واغت�س��اب واغتي��ال واختط��اف، ف�س��ًا ع��ن 

البطالة، وانعدام اخلدمات االأ�سا�سية.
 فق��د متيزت املرحلة االأوىل التي متخ�س��ت عن 
انت�س��ار ث��ورة 14 مت��وز 1958 املجي��دة، 
الت��ي يطل��ق عليه��ا اأع��داء ال�س��عب العراق��ي 
م��ن امل�س��تعمرين واالإمربيالي��ني والرجعيني، 
ت�سمية مرحلة املد االأحمر، يف اإ�سارة اإىل تبوئ 
الي�س��ارية  الوطني��ة  الع�س��كرية  ال�سخ�س��ية 
امل�س��تقلة- الزعيم ال�س��هيد عبد الكرمي قا�س��م 
ورفاقه الع�سكريني الي�س��اريني- للحكم، بدعٍم 
جماهري وا�س��ع يت�س��دره احلزب ال�سيوعي 
العراق��ي بقي��ادة الرفيق ال�س��هيد �س��ام عادل 
قائد احل��زب، ومتثَّل متيزها بتحقيق منجزات 
طبقي��ة ووطنية كربى لل�س��عب والوطن، رغم 
ق�س��ر ف��رتة حكمه��ا، متج�س��دًة بالتح��رر م��ن 
اال�س��تقال  وحتقي��ق  الربيط��اين  اال�س��تعمار 

الوطني، حيث اأ�سقطت النظام امللكي الرجعي 
العمي��ل واأقامت جمهوري��ة وطنية دميقراطية 
م�ستقلة ذات �سيادة، انتزعت ال�سلطة من اأيدي 
االإقطاعي��ني وحلفائهم من كب��ار الربجوازيني 
والبروقراطيني وو�س��عتها يف اأيدي ال�س��عب 
الوطني��ة  الي�س��ارية  الع�س��كرية  الكتل��ة  ع��رب 
املدعومة من الي�س��ار العراق��ي ممثًا باحلزب 
ال�س��يوعي العراق��ي وقيادته التاأريخية �س��ام 
ع��ادل ورفاق��ه الذي��ن ا�ست�س��هدوا يف االنقاب 

البعثي الفا�سي اال�سود املدبر امريكياً اأي�ساً.
الع�س��كرية  الهيمن��ة  قو�س��ت  فق��د  كذل��ك، 
وال�سيا�سية لا�ستعمار باالن�سحاب من منظمة 
»حل��ف بغداد« واإلغ��اء االتفاقي��ة الثنائية مع 
كل م��ن بريطاني��ا واأمري��كا، وحتري��ر العمل��ة 
العراقية من قيود اجلنيه االإ�سرتليني، عدا عن 
اأنها ا�س��رتجعت اأرا�س��ي االمتي��ازات النفطية 
التي كانت تغطي كل م�س��احات العراق تقريباً 
»اأ.  االحتكاري��ة  النف��ط  �س��ركات  وحتتكره��ا 
ب. �س��ي.«. كما كان قانون االإ�س��اح الزراعي 

خطوة وطنية وتقدمية هامة.
يف الوقت نف�س��ه، ف�س��حت الثورة املج��ال اأمام 
وال�س��حي  واالقت�س��ادي  ال�س��ناعي  التط��ور 
والتعليم��ي يف الب��اد، حت��ت راي��ة الدفاع عن 
الث��ورة  اأعدائه��ا وتطوي��ر  �س��د  اجلمهوري��ة 
لل�س��غيلة  امل�س��روعة  املطام��ح  وحتقي��ق 
م��ن  ال�س��عبية  الفئ��ات  وكاف��ة  والكادح��ني 
نقاب��ات العم��ال وجمعي��ات الفاح��ني واحتاد 
الطلب��ة واحتاد ال�س��بيبة ورابط��ة الدفاع عن 
حق��وق امل��راآة. كم��ا ت�س��كلت ف��رق املقاوم��ة 
ال�س��عبية البطلة، وظهرت اإىل العلن ال�سحافة 
الدميقراطي��ة الثوري��ة وال�س��يوعية. وانت��زع 
العمال حقوقاً اقت�س��ادية مغت�س��بة من اأرباب 
العمل منذ �س��نني طويلة، وحتققت مكت�س��بات 
هام��ة بالن�س��بة للمراآة ب�س��ن قان��ون االأحوال 

ال�سخ�سية. 
بحرياته��م  م��رة  الأول  الكادح��ون  ومتت��ع 
�س��حقها  الت��ي  كرامته��م  وا�س��رتجعوا 
والربجوازيون  واالإقطاعيون  اال�س��تعماريون 
الرجعي��ون ده��رًا طوي��ًا. ورفع��وا روؤو�س��هم 
عالي��اً عل��ى م�س��طهديهم وم�س��تغليهم، بينم��ا 
ف�س��ح خون��ة ال�س��عب واجل��ادون والعماء 
الرجعي��ون، فت��ذوق ال�س��عب الكادح �س��عادة 
العه��د الظاف��ر. كم��ا اأطلق��ت الث��ورة طاق��ات 
الوطني��ة  املنج��زات  ع��ن  للدف��اع  اجلماه��ر 

الي�سارية.
اإذن، تبني جتربة ال�س��عب العراقي نف�س��ه، اإن 
احلل الي�س��اري ه��و طريق ال�س��عب للخا�س 
من الكارثة وا�س��تعادة الوطن امل�ستباح، واأنه 
الوحي��د ال��ذي كان عل��ى م�س��توى طموح��ات 

ال�سعب الوطنية.
الو�سع الراهن

اليوم، ومنذ احتال داع�س ال�سهيونية 40% 
من االرا�سي العراقي واغت�ساب و�سبي ن�سائه 
وقتل وتهجر االطفال وال�س��يوخ وتدمر اآثار 
ح�سارته و�س��رقة نفطه، بالتعاون والتخطيط 
و�س��لطته  الب��ارزاين  م�س��عود  م��ع  امل�س��بق 
ممثل��ة  الفا�س��ي  البع��ث  وفل��ول  الع�س��ائرية 
باملجرم عزت الدوري وع�ساباته املتحالفة من 
جتار املذهبية ال�سنية من امثال طارق الها�سمي 
وظاف��ر الع��اين واملرت��زق علي حامت ال�س��لمان 
ال��ذي اع��رتف” اأن داع�س جمموعة �سر�س��رية 
واوالدن��ا ه��م املقاتلني اعطون��ا حقوقنا تنتهي 
داع���س”، وباإهم��ال متعم��د من قبل املم�س��كني 
مبفاتيح ال�سلطة الع�سكرية واالمنية واملالية، 

االحزاب املتاجرة بالطائفية واالثنية .
جتري معركة م�سرية على ار�س العراق اراد 
له��ا االمربيالي��ون وال�س��هاينة واتباعهم على 
اجلبهت��ني، ان تك��ون حربا طائفية وعن�س��رية 
وف��ق  الع��راق  تق�س��يم  اىل  بالنتيج��ة  تف�س��ي 
املخطط املعد �س��لفاً. وهذا ما يف�س��ر اال�س��رار 
على خو�سها حتت �سعارات ا�سامية ، فداع�س 
ترفع �س��عار ” ال اله اال اهلل” ، والطرف املقابل 

يرفع �سعار ” لبيك يا ر�سول اهلل”.
غ��ر اإن م�س��ار املعرك��ة اآخ��ذ باالجت��اه نح��و 
ا�س��تنها�س الروح الوطنية العراقية املتاأ�سلة 
يف نفو���س العراقي��ني، اأحف��اد ثورة الع�س��رين 
املجي��دة وث��ورة 14 مت��وز 1958 اخلال��دة 
واالنتفا�س��ات ال�س��عبية مند تاأ�س��ي�س الدولة 
العراقي��ة حتى يومنا هذا، االنتفا�س��ات �س��د 
اال�س��تعمار االنكلي��زي واالحت��ال االمريكي، 
و�س��د الدكتاتوري��ة البعثي��ة الفا�س��ية ونظام 
املحا�س�س��ة الطائفي��ة االثني��ة الفا�س��د التابع 

للغازي االمريكي.
اإن بادنا تولد من جديد يف خ�س��م معركة اأُريد 
له��ا اأن ُتفتتها، اإنها �س��رورة عراقية �س��تطهر 
الع��راق م��ن الق��وى العميل��ة وفل��ول البع��ث 
ال�س��هيونية داع���س  الفا�س��ية وراأ���س حرب��ة 

وا�سيادهم جميعا االمريكان.

معرك��ة تلد �س��عارها الوطن��ي العراقي، رايته 
خم�س��بة بدم��اء ال�س��هداء، كان�س لل�س��عارات 
اال�س��اموية املرفوع��ة ر�س��ميا، ان��ه ال�س��عار 

الوطني التحرري } كلنا فداء العراق{.
امل�ساحلة الوطنية احلقيقية ت�سرتط ان تكون 

وطنية فعًا
اإن برنامج امل�س��احلة الوطني��ة احلقيقية، هو 
ذلك ال��ذي ي�س��من احلفاظ على وح��دة الباد 
وتطهر الوطن من القوى الداع�سية االإرهابية 
ال�س��هيونية والبعثي��ة الفا�س��ية… الربنامج 
الوطن��ي التحرري القادر على تعبئة ال�س��عب 
العراق��ي تعبئ��ة وطني��ة متح��ررة حق��اً م��ن 
اخلط��اب الطائف��ي- االثن��ي املقي��ت، املرتجم 
اأفع��اال على ار�س املعركة ال �س��عارات طائفية 

وعن�سرية تفريقية ، نرى ابرز بنوده هي :

وطني��ة  ط��وارئ  حكوم��ة  ت�س��كيل   : االول 
مدته��ا  انتقالي��ة  ولف��رتة  كامل��ة  ب�س��احيات 

عامني، جترى بعدها انتخابات حرة .
الث��اين : ت�س��كيل جلن��ة وطني��ة م��ن الكفاءات 
عل��ى  وعر�س��ه  الد�س��تور  لتعدي��ل  العراقي��ة 

ال�سعب لا�ستفتاء عليه.
الثال��ث : اإع��ادة بن��اء اجلي���س العراق��ي على 
اأ�س��ا�س اخلدم��ة الوطني��ة االإلزامي��ة ملدة عام 

غر قابلة للتمديد.
الرابع : حل امللي�سيات دون متييز.

اخلام�س : اإلغاء ما ي�سمى ب ” اتفاق امل�سالح 
اال�سرتتيجي” مع الغازي االمريكي.

قوان��ني وطني��ة  ت�س��ريح حزم��ة   : ال�س��اد�س 
واقت�سادية واجتماعية ت�سمن �سيطرة العراق 
عل��ى ثروات��ه وحتقي��ق العدال��ة االحتماعي��ة 
و�س��رب ق��وى الف�س��اد يف الدول��ة واملجتم��ع 
وف�س��ل الدي��ن ع��ن الدول��ة وحتقي��ق ال�س��لم 

االأهلي يف ظل الدولة الوطنية الدميقراطية.
ال�س��ابع : اإقام��ة اف�س��ل العاق��ات م��ع الدول 
العربي��ة واالقليمية يف خمتل��ف املجاالت على 
قاع��دة ع��دم التدخ��ل يف ال�س��وؤون الداخلي��ة. 
ودعم كفاح ال�س��عب الفل�س��طيني دعماً �س��امًا 
وحق��ه يف تقري��ر م�س��ره، ومعاقب��ة كل م��ن 
يتعام��ل مع الكيان ال�س��هيوين اف��رادًا واحزاباً 

ومنظمات و�سركات.
دول  م��ع  العاق��ات  اأو�س��ع  اإقام��ة   : الثام��ن 
الربيك�س ويف مقدمتها رو�سيا وال�سني والهند.

هذا، اإذا كان الهدف، هو امل�ساحلة مع ال�سعب 

العراق��ي امل�س��طهد ،اأم��ا اإذا كان هدفها اإعادة 
حتا�س���س الغنيمة، ومكافئة القوى الفا�س��ية 
الت��ي �س��هلت لداع�س احت��ال امل��دن العراقية 
وتدمر اآث��ار العراق احل�س��ارية واغت�س��اب 
ن�سائها و�سبيها وقتل اطفالها وتهجر �سكانها، 

فهي عارعلى جبني كل من ي�سرتك فيها.
اإن)  �س��راحة  وب��كل  الق��ول  ميكنن��ا  وعلي��ه 
اع��ان بغداد للم�س��احلة: اإدان��ة الدكتاتورية 
والتكف��ر وحرم��ة ال��دم(…. يقول كل �س��ي، 
حت��ى ليبقي كل �س��ي عل��ى حاله،.ب��ل ويزيده 
�س��وءًا. �س��واء من حيث احلفاظ عل��ى طبيعة 
النظام املحا�س�ساتية الطائفية االثنية، مرورًا 
العراقي،ع��رب  ال�س��عب  بتق�س��يم  االإمع��ان  يف 
التق�س��يمية،  باي��دن  فيدرالي��ة  اال�س��رارعلى 
وت�سكيل ملي�سيات للمدن حتت م�سمى احلر�س 
الوطن��ي، وانتهاءًا با�س��تمرار التبعية للغازي 

االمريكي عراب داع�س.
اإن اعان بغداد للم�ساحلة يتجاهل اأهم اإرادة، 
هي اإرادة ال�سعب العراقي، التي متثل و�سيلته 
املجرب��ة يف اإنت��زاع حقوقه املغت�س��بة على يد 
نظ��ام املحا�س�س��ة الطائفي��ة االثني��ة الفا�س��د 
�س��واء بطبعت��ه الراهنة او بن�س��خته اجلديدة 

التي ُيعد ا�سدارها.
اإن الي�س��ار العراقي يوؤمن ب��اإن اخليار الثالث، 
اخليار الوطن��ي التحرري، الذي انطلق حلظة 
ا�س��قاط النظ��ام البعثي الفا�س��ي على ا�س��ياده 
ني�س��ان   9 يف  الع��راق  واحت��ال  االمري��كان 
مواجه��ة  يف  ال�س��حيح  اخلي��ار  ه��و   .2003
خياري...نظ��ام املحا�س�س��ة الطائفية االأثنية 

الفا�سد، واإعادة �سكل من ا�سكال الدكتاتورية.
الق��دمي،  اجلدي��د-  امل�س��احلة  م�س��روع  اإن 
يهدف وبكل ب�س��اطة اىل امل�ساحلة بني خياري 
ح�س��اب  عل��ى  والدكتاتوري��ة،  املحا�س�س��ة 
اجل�س��يمة  وت�س��حياته  العراق��ي  ال�س��عب 

و�سيعر�س الوطن ملخاطر ال حدود لها.
ه��ذه ه��ي كلمتن��ا الت��ي حت�س��ى بدع��م جميع 
الق��وى الي�س��ارية العراقي��ة املعار�س��ة لنظام 
املحا�س�س��ة، وتل��ك ه��ي كلمتك��م، اأم��ا الكلمة 
االخ��رة واحلا�س��مة فه��ي لل�س��عب العراق��ي 

حتماً .
صباح الموسوي

منسق التيار اليساري الوطني 
العراقي

15/3/2015

ح�سن ن�سراوي

هناك خلط يف املفاهيم والت�سورات ومزج الت�سكيات 
البنوي��ة ملوط��ن االمم ... كثر الت�س��ور وخا�س��ة يف 
منطقتن��ا العربية ... الدول��ة والوطن تعني احلكومة 
التنفيذي��ة ... مادام هذه احلكوم��ة فاعله اذن الدولة 
والوط��ن فاع��ل ... وهذا م��ن االخط��اء الفادحة جدا 
... وم��ا احلكومة اىل انبثاق ب�س��ري م��ن مكون االمة 
ومهمتها ت�س��ر االمور االجتماعية بتفرعتها �سيا�سية 
ثقافية اقت�س��ادية تنموية وق�س��ائيا ... اي هي جمرد 
عماله مقابل اجر يدفع من ثروات تلك البلد ... ولي�س 
القاب�س عل��ى حيثيات الوطن والدول��ة ... اي عندما 
تتا�سى احلكومة تتا�سى الدولة والوطن ... لنقرتب 

من مفاهيم مكونات االمم... 
اأواًل - الوطن 

الوط��ن مفهوم معقد و مت�س��عب الأنه يرتب��ط اإرتباطاً 
وثيقاً بامل�س��اعر و العواطف التي جتمع بني جمموعة 
م��ن االأف��راد مبنطق��ٍة جغرافي��ة معين��ة وه��و احليز 
امل��كاين والزماين لتلك ال�س��عوب وخزين ارثها وتراثها 
ومنجزها العقلي واالبداعي ... وهو القا�سم امل�سرتك 
لاف��راد واالنتم��اء االمث��ل له��م م��ن حي��ث احلق��وق 
والواجب��ات ... الوط��ن احلا�س��ن واالط��ار اجلام��ع 
ل��كل الوعي االدراك��ي من دين وثقاف��ة ولغة وعادات 
وتقاليد وخرات و�سراع م�سري ... اي بدون وطن 
تتا�سى جميع امل�سميات ... اي هو الرمزية التكوينية 

التي حتت اجلميع ين�سهر ويتفاعل 
ثانياً- احلكومة 

وح�س��ب نظام احلك��م جمه��وري او مملك��ة او امارة 
او�س��لطنه او ما�س��ابه ذل��ك ... ه��ي تنف��ذ �سيا�س��ات 
مقت�سيات الدولة وجمهورها ... ووفق ما مر�سوم لها 
واملهمة املناطة بها ... وح�سب تفرعتها وفق م�سلحة 
ادارة الدول��ة وتق�س��يم امله��ام والعم��ل املربمج وفق 
الي��ة متفق عليه��ا ... ومن تلك االختيارات لل�س��لطات 

العليا هي :
احلكومة موؤ�س�س��ة من موؤ�س�س��ات الدولة وهي مكلفة 
بال�س��لطة التنفذي��ة على اأعلى م�س��توى مبعن��ى اأنها 
تنفذ �سيا�س��ات الدولة والقوانني التي ت�سنها ال�سلطة 
الت�سريعية .تتكون احلكومة من جمموعة من االأفراد 
ي�سمون الوزراء اأو رئ�س��اء موؤ�س�سات واحينا ترتبط 
مبا�س��رة باعلى ال�س��لطة  او تفرد لها �س��لطة م�س��ماة 
رئا�س��ة الوزراء او جمل�س رئا�سة الوزراء  و يراأ�سهم   
رئي�س الوزراء اأو رئي�س احلكومة ح�سب نظام الدولة 
ولكن��ه يف كل االأح��وال ي�س��طلع بنف���س امله��ام عل��ى 

اإختاف الت�سميات.
وعلي��ه فيج��ب التفرق��ة ب��ني احلكوم��ة والدول��ة ون 
اإن كان امل�س��طلحان ي�س��تخدمان يف ح��االت كث��رة 
كمرتادف��ني اإال اأن مفه��وم الدولة اأ�س��مل  واأو�س��ع من 
مفه��وم احلكوم��ة التي ال تع��دو عن كونها ج��زًءا من 

الدولة و موؤ�س�سة من موؤ�س�ساتها.
ثالثاً- الدولة

الدولة  اإ�سطاحاً �س��كل من اأ�سكال التنظيم ال�سيا�سي 
و القان��وين ملجتم��ع اأو بل��د م��ا. و تع��رف عل��ى اأنه��ا 
جمموعة من االأفراد ي�ستقرون باأقليم جغرايف حمدد و 
يخ�سعون ل�سلطة �سيا�سية معينة و بالتايل فاملقومات 

االأ�سا�سية للدولة هي :
جمموعة االأفراد - ال�سعب م�سدر ال�سلطات

الرقع��ة اجلغرافي��ة من حدود وانه��ار ومباين وجمال 

جوي وثروات طبيعية وكل اخلزين العيني املوجود 
يف تلك الدولة

 تدار من قبل ال�سلطة ال�سيا�سية
ال�س��عب - يعترب ال�س��عب اأه��م مكون��ات الدولة اإذ ال 
ميك��ن تخي��ل دولة م��ن غر �س��عب بغ���س النظر عن 
ع��دده. يخ�س��ع جمي��ع اأفراد ال�س��عب دون اإ�س��تثناء 
ل�س��لطة القان��ون ال��ذي تق��ره الدول��ة؛ و القانون هنا 
واح��د م��ن �س��مانات الوح��دة و �س��يادة الدول��ة يف 
نف���س الوقت.ومن ب��ني مقومات الوحدة اأي�س��اً اللغة 
الواح��دة  والتاري��خ الواح��د  وهو ما يدفعن��ا هنا اإىل 
التط��رق اإىل مو�س��وع مه��م و هو مو�س��وع الفرق بني  
ال�س��عب و االأمة: فال�س��عب اأملنتم��ي اإىل دولة واحدة 
اجلغ��رايف   االإقلي��م  و  التاري��خ  و  اللغ��ة  يف  ي�س��رتك 
والقان��ون الذي ي�س��ري على اجلميع مث��ًا   يف الدولة 
واللغ��ات  والقومي��ات  االع��راق  تتواج��د  الواح��دة 
والثقاف��ات واالرث احل�س��اري والع��ادات والتقاليد 
يف نف���س الدول��ة واجلام��ع امل�س��رتك بينهم��ا الوط��ن 
والوطنية هذا التلوين الب�سري يطلق على اجلغرافية 

املتواجد فيها هذه االطياف امة. 
الرقع��ة اجلغرافي��ة - تعت��رب الرقع��ة  اجلغرافي��ة 
املحدود ركناً اأ�سا�س��ياً لقيام الدول��ة بغ�س النظر عن 
كرب اأو �سغر م�ساحته، و تكمن اأهميته يف نقطتني اأواًل  
اأن ال�سعب ي�ستقر عليه ب�سفة دائمة  و ثانياً اأن الدولة 
متار�س �سلطتها و �سيادتها �سمن حدوده دون منازعة 
دول��ٍة اأخ��رى، و يف ه��ذا املجال ت�س��دد امل��ادة الثانية 
مليث��اق االأمم املتح��دة على �س��رورة اإحرتام �س��امة 
االأرا�س��ي و اال�س��تقال ال�سيا�س��ي لل��دول االأع�س��اء 
 3 اىل  الرقع��ة اجلغرافي��ة   لبع�س.تنق�س��م  بع�س��ها 

جماالت
اأ - املجال الرتابي: وي�س��مل م�س��احات الياب�سة ذات 
احلدود املعرتف بها دولياً وي�س��م كل طبقات االأر�س 

وما يحتويه باطنها من ثروات
ب - املج��ال املائ��ي: ويتكون من النه��ار والبحرات 
الت��ي تتواجد داخ��ل املجال الرتابي كما ي�س��م حزاماً 
من املياه ال�ساحلية يعرف باملياه االإقليمية التي متتد 
ح�س��ب تعريف موؤمت��ر االأمم املتحدة لقان��ون البحار 
ل�سنة 1982 اإىل 12 ميل بحرياً ابتداأً من خط االأ�سا�س. 
وتعترب املياه االإقليمية منطقة �سيادة الدولة بالظبط  
كحدودها الرتابية  ومتتد هذه ال�سيادة اإىل قاع البحر 

وما يحتويه من ثروات طبيعية.
ج - املج��ال اجل��وي: وهو كل ما يعلو ح��دود الدولة 
الرتابي��ة  واملائية من هواء و ف�س��اء ج��وي، وتنظم 
االإتفاقيات الدولية �س��احيات الدولة  و�سيادتها على 
هذا املجال منذ بداية ع�س��ر الطران اأي اأوائل القرن 
الع�س��رين. وتكم��ن اأهميته يف اأنه جم��ال متار�س عليه 
الدولة �سيادتها  وهو املعربعن ا�ستقاليتها متاماً مثل 

املجالني الرتابي واملائي
ال�س��لطة ال�سيا�سية  وجود ال�سعب واالإقليم اجلغرايف 
ال يكف��ي لقيام دولة اإال مع وجود هيئة منظمة للحياة 
واأي�س��اً  ال�سيا�س��ية   و  واالإجتماعي��ة  االإقت�س��ادية  
لتمثيل ال�سعب يف املحافل الدولية. ت�سمى هذه الهيئة 
احلكوم��ة  ومتار�س احلكومة �س��لطتها باإ�س��م الدولة 
بحي��ث تل��زم االأفراد باإح��رتام القانون الذي ي�س��بط 

حياة املجموعة ويحافظ على وجود كيان  الدولة.
بالرغ��م م��ن اأن مكونات الدولة واح��دة و ثابتة يف كل 
ال��دول اإال اأن ا�س��كالها و نظمه��ا تختلف م��ن دولة اإىل 
اأخرى مثل النظم الرئا�س��ية اأو الربملانية... اأو الدول 
املدنية اأو الثيوقراطية اىل غرها من االأ�سكال والنظم 

علينا ان نقف عند المنحدر الذي و�صلت 
اليه القيادة بهذا التحالف الذيلي 

االنتهازي والتحالفات االخرى التي ولدت 
ميتة...!!

االنتخابات القادمه على االبواب 
والذئاب الجائعة ما انفكت تت�صارع 

على الفري�صة ب�صراهة..

رد التيار الي�صاري الوطني العراقي الى لجنة الم�صالحة الوطنية حول : م�صروع الم�صالحة 
الوطنية الجديد المعنون

نافذة الخميسطراطيش عامل ميكانيك

شيركو ماربين

سلمان لفته الساعدي

ازدواجية الدولة والحكومة
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القوم��ي  والتعن�ص��ر  الطائفي��ة  ب��داأت 
املقيت��ني ، تنخران يف عظ��ام العراقيني 
وحت��ى  الطف��ل  م��ن  اأبت��داءًا  جميع��اً 
ال�ص��يخ مرورًا بال�صبيبة اليافعة ، فهما 
الكب��ران و�ص��رطان ي�ص��ري  ال��داءان 
يف ج�ص��د املجتم��ع العراق��ي طيل��ة 15 
عام��اً ، الل��ذان يغذيان الأره��اب القائم 
واملنفل��ت والنائم ، بهدر دماء ال�ص��عب 
العراق��ي املظلوم بال ثمن ، �ص��هداء من 
الطبق��ة الفقرة الكادح��ة العاملة على 
قارع��ة الط��رق ، معدوم��ة الأمكاني��ات 
 ، والأقت�ص��ادية  املالي��ة  والق��درات 
والت��ي جتمعها مع الآخري��ن من خالل 

الأن�ص��انية ، ولك��ن الأره��اب والطائفية والعن�ص��رية القومية والأثنية بعي��دة عن اأوجه 
الأن�ص��انية ، لتلتقي كلياً مع الأرهاب بكل اأ�ص��كاله واألوانه ، وقادة ال�ص��لطات التوافقية ما 
بعد ال�ص��قوط والحتالل عملت وتعمل خلدمة الأرهاب ، فالقوى الأ�صالمية امل�صي�صة بكل 
م�ص��مياتها ومعها التعن�صر القومي يف خدمة الأرهاب ، كونهم يقودون ال�صلطة وحبهم لها 

واأ�صتمرارية دميومة بقائهم فيها لعقد ون�صف من الزمن الدامي الغابر.
املحا�ص�ص��ة الطائفية والتعن�ص��ر القوم��ي يلتقيان يف خندق واحد لتقا�ص��م الغنائم بنهب 
امل��ال الع��ام ، مبوجب احل�ص���ص لكل طرف على ح�ص��اب الوطن وال�ص��عب ، وهذا بعينه 
ه��و خدم��ة جماني��ة معلومة ووا�ص��حة املعامل لداع���ص الأرهاب��ي ، وقبل��ه القاعدة وكل 
م�ص��ميات الأرهاب زرقاوي وخ�صراوي و�ص��فراوي ووالخ ، فاجلميع متفقني وم�صاومني 
على دماء العراقيني من اأجل م�ص��الهم اخلا�ص��ة ونواياهم املري�ص��ة ، بعيدًا عن م�صلحة 
ال�ص��عب العراق��ي املظل��وم قبل ال�ص��قوط وبعده ، لتزي��د الطامة اأكرب مما ه��و متوقع ، يف 
جميع احل�صابات التي فاقت الت�صور ، بكل قوانني الع�صر املتخلف ولي�ص املتطور ، بعيدًا 
عن قيم الدين وال�ص��مر املفقود لدى جميع القادة ال�صيا�ص��يني العراقيني ، بدون اأ�صتثناء 

لأحد كان من يكون.
اأزاء الواقع الدامي احلايل واملرارة امل�صتمرة يتطلب ما يلي :

1-تعزيز الروح ال�ص��عبية الظاهرة املناق�ص��ة واملناه�ص��ة ملا هو قائم مرير موؤمل دامي ، 
وعلى �ص��عب العراق دعم وم�صاندة روح ال�ص��عب والنفكر بالتغير نحو الأف�صل ب�صبب 

الظلم والظالم واملعاناة اجلمة التي ترادفه با�صتمرار.
2-�ص��عبنا الي��وم راف�ص متاماً للق��وى املاع�ص��ية الطائفية احلاكمة ما بع��د 2003 وحلد 
اللحظة ، وهذا يتطلب اأ�ص��تثماره وتعزيز تط��وره وتنميته باأجتاه رف�ص القوى الظالمية 
الفا�ص��دة يف اأداء اأنتخاب��ات 2018 املق��رح اأدائه��ا ، لأبعاده��ا عن �ص��نع الق��رار العراقي  

وال�صلطة التنفيذية.
3-اخلالف��ات العميقة بداأت تظهر على القوى ال�صيا�ص��ية الأ�ص��المية والتعن�ص��ر القومي 
املقي��ت احلاكم��ة ، يف داخل كل ط��رف من هذه الأطراف كاًل على ح��دة اأو جمتمعني معاً ، 
وهذا يتطلب باملقابل اأ�صتثمار الو�صع القائم وتعزيز دور القوى الوطنية جمتمعة خلدمة 

الوطن وال�صعب.
4-ال�صراع دائر وقائم بني جميع القوى الأ�صالمية امل�صي�صة �صنية كانت اأم �صيعية ، وكما 
هناك �ص��راع على امل�صالح لكل من هذه اجلهات كل على حدة اأو جمتمعني معاً. واجلميع 
ل يخلون من عالقاتهم الدولية الأقليمية وخ�ص��وعهما لل�صعودية وتركيا من جهة واأيران 

من جهة اأخرى وهم م�صرين ومغلوب على امرهم.
5-جميع القوى الطائفية ت�ص��عى بكل الطرق اخلبيثة للهيمنة على ال�ص��لطة ما بعد 2018 
، لزيادة مرارة ال�صعب وخراب البلد املدمر اأ�صاًل وخ�صو�صاً املدن الغربية منه ، و�صعب 
املنطقة نازح يف خميمات م�ص��لولة احلياة فيها ، وهو يف كارثة اأن�ص��انية من ال�ص��عب جدًا 
معاجلته��ا بحكم��ة ودراية ، بالرغ��م من قدرات البلد املالية يف معاجلة الو�ص��ع الأن�ص��اين 

الفريد من نوعه يف العامل
6-يف اجلانب الكرد�ص��تاين ح��دث ول حرج يف اأوجه ال�ص��راعات القائمة بني جميع القوى 
الكرد�ص��تانية ، باحلزبني الدميقراطي والأحتادي)حدك واأوك( وال�ص��يوعي الكورد�صتاين 
من جهة ، والتغير ومعه القوى الأ�ص��المية الكردية ومعهما حزب برهم �ص��الح من جهة 
ثاني��ة ، كل ذل��ك ل يقل خطورة وا�ص��حة على ال�ص��عب الكورد�ص��تاين على امل��دى القريب 

والبعيد معاً.
7-القوى الدميقراطية الليربالية هي الأخرى منق�صة على نف�صها مبا فيها الي�صار العراقي 
خمتلف اىل حد كبر دون ان يجمعهما اأي قا�ص��م م�ص��رك ، وهذا ل ين�ص��ب ل�صالح القوى 
املدني��ة العلماني��ة التي بن��ى عليها ال�ص��عب العراقي اآماله وم�ص��تقبله املن�ص��ود ، لعراق 

دميقراطي جديد معافى من اخلراب ال�صلطوي الأ�صالمي والقومي العن�صري العراقي .
8-ما يوؤ�ص��فنا حقاً ، لي�ص هناك اأهتمام وتقييم واأحرام للمكونات الأ�ص��يلة من ال�ص��عب 
العراقي ، اأ�ص��وة بالهنود احلمر يف اأمريكا والأبرجون يف اأ�صراليا ، حيث ال�صعب الكلداين 
وبقي��ة امل�ص��يحيني ومعه��م الأزيدي��ني ، يعان��ون ال�ص��يم والقهر وفق��دان الدم��اء الزكية 
وال�ص��بي والأغت�ص��اب بفعل داع�ص ومباركة ماع�ص ، ناهيك عن الهجر والتهجر الق�صري 
ب�ص��بب فعل الأخوين داع�ص وماع�ص على حد �ص��واء ، وال�ص��عب الكلداين الأ�ص��يل وبقية 
املكونات الأخرى قابلة  للزوال على املدى القريب والبعيد ، وفق الو�ص��ع القائم ال�ص��يء 

للغاية من ال�صعب معاجلته اأن مل نقل من امل�صتحيل.
املعوقات الأنتخابية اأيار  2018 :

1-عدم معاجلة النزوح ال�ص��عبي القائم يف املحافظات حيث ل زال املاليني منهم نازحاً يف 
املخيمات يف املناطق الغربية العراقية بالأ�صافة اىل كركوك .

2-ع��دم اأج��راء تعديل عل��ى القان��ون الأنتخاب��ي  ودون مراع��اة الدميقراطي��ة النزيهة 
وال�ص��فافة ، ول زال��ت على املب��داأ الطائفي والتعن�ص��ر املقيت ، غايتهم الأ�ص��تحواذ على 

ال�صلطة من دون تغير لل�صالح العام.
3-احلفاظ على املفو�ص��ية املحا�ص�ص��اتية الطائفية والقومية العن�صرية الغر امل�صتقلة 
، تكرر ماأ�ص��اة ونواق�ص الأنتخابات ال�ص��ابقة بعيدًا عن ال�ص��فافية والنزاهة ، لتعمل وفق 

اأجنداتها اخلا�صة حزبياً وطائفياً وقومياً عن�صرياً.
4-لزالت امليلي�ص��يات الطائفية قائمة ومنفلتة تفعل فعلها الأرهابي بال�ص��د من الناخبني 
واأ�صحاب الراأي ال�صليم ، لتغير قناعاتهم ال�صخ�صية لأختيار ال�صالح بعيدًا عن الطالح.
5-القوى الأ�صالمية الطاحلة �صنية و�صيعية متلك املال والأعالم والقنواة الف�صائية دون 
ح�ص��اب ول رقيب على ح�ص��اب قوى مدنية دميقراطية عاملة للتغير. وهذا خلل كبر يف 
مي��زان الق��وى الأنتخابية عموماً ، كونه من�ص��ب بال�ص��د من النزهاء وال�ص��رفاء وهم مع 

التغير من العراقيني احلري�صني على ال�صعب والوطن.
6-لزال الفا�ص��دون واملف�ص��دون على حد �صواء ، يعبثون يف ال�ص��لطة العراقية ولهم دور 
كب��ر يف تغير امل�ص��ار العراقي نحو الأ�ص��واأ والأرداأ. ولهم دور فاع��ل يف مواقع متميزة ، 

متلك املال وال�صلطة واجلاه يف �صراء الذمم بطرق متنوعة ومتعددة
7-مل يكن رئي�ص الوزراء العبادي نزيهاً و�صفافاً بكل ما طرحه ويطرحه ، ملعاجلة الف�صاد 
والق�ص��اء على الفا�ص��دين واملف�ص��دين فاق��دًا امل�ص��داقية يف اأدائه ما بعد داع���ص ، معززًا 

مواقع ماع�ص الفا�صدة اخلادمة لقوى داع�ص من حيث يعلم اأو ل يعلم.
8-لزال��ت احلي��اة متع��رة يف جمي��ع متطلباته��ا اخلدمي��ة والتعليمي��ة والأجتماعي��ة 
وال�ص��حية ، والتي تعك�ص �صلباً على الواقع املعي�ص��ي والنف�صي لل�صعب ب�صكل كبر ، مع 
زي��ادة الفقر والع��وز واحلاجة والبطالة القائم��ة واملقنعة يف اأزدياد مع زيادة م�ص��تمرة 
لنفو���ص الع��راق ، حيث يف كل عام هناك زيادة يف نفو�ص الع��راق تتجاوز املليون ، بالرغم 

من فقدان بنات واأبناء العراق ب�صبب الأرهاب املتوا�صل لقتل فقراء العراقيني.
وهنا نت�صائل :

ه��ل العراق و�ص��عبه ي�ص��ران اىل املجه��ول؟! يا ترى اأي��ن هو احلل بع��د كل هذا اخلراب 
والدم��ار العا�ص��ف بال�ص��عب واملدمر للوط��ن؟؟ من هو امل�ص��وؤول عن هذا ال�ص��يم والقهر 

املتوا�صل والدماء ال�صلية بفعل جمهول؟!
 هل ال�ص��عب العراقي اأ�ص��بح لعبة داخلياً واأقليمياً ودولياً ، ب�ص��بب ما اأ�صرنا اليه اأعاله؟ 
ما هو احلل؟ وما هي النتائج الأ�ص��تنتاجية لو�ص��ع احللول املو�ص��وعية ملعاجلة الو�صع 
املزري الدامي امل�ص��تمر؟ اأين هو القانون والد�صتور املن�ص��ف للعراق و�صعبه لبناء دولة 
مدني��ة دميقراطي��ة؟؟ اأين هو املنقذ لهذا الوطن؟ ملاذا ل يتم ف�ص��ل الدين عن الدولة؟ وما 
عالق��ة الدي��ن بالدولة واملجتم��ع؟؟ فالدين والتدين ه��و العالقة التي جتمع بني الأن�ص��ان 

وربه..!!
باأعتق��ادي ال�صخ�ص��ي فر�ص الدين والتدين على ال�ص��عب طامة ك��ربى ل ميكن معاجلتها 
على مدى العقود، فف�ص��ل الدين عن الدولة هو احلل وبعك�ص��ه يفقد الأن�ص��ان وجوده من 
النواحي العرقية والوطنية وحتى الدينية ، من حيث ل يعلم كونه فقد �صمره ب�صكل اأو 
باآخر.. وهذه احلالة ناخرة يف عظم الأن�ص��ان،  وحالة مر�ص��ية ل ميكننا معاجلتها ، كونها 
�ص��رطان دائم غر قابل للمعاجلة مطلقاً ، ب�ص��بب حب الذات وامل�ص��الح ال�صخ�ص��ية على 

ح�صاب الوطن واملواطنة. 
حكمتنا:)ممك��ن لالأن�ص��ان اأن يفق��د دين��ه اأو يغره ، ولكن اأن يفقد �ص��مره فه��ذا خيال ل 

ميكننا ت�صوره(

�لأنتخابات �لعر�قية 2018 �لى �أين؟
هموم بالد الرافدين - ميزوبوتاميا

منصور عجمايا

العراق��ي  ال�ص��يوعي  ال�ص��هيد  ذوي  ن�ص��ر 
جماه��ر ام��ني اخليون ن��داء يف احد مواقع 
الن��ت، يدعوا ويرج��وا من لدي��ه معلومات 
ال�ص��هيد  وت�ص��فية  اعتق��ال  ظ��روف  ع��ن 
جماهر اخبارهم بها وقد �ص��دين املو�ص��وع 
وخ�صو�ص��ا ان ال�ص��هيد من عائلة �صيوعية 
معروف��ة، فوال��ده ال�ص��هيد ام��ني اخلي��ون 
احد دع��اة وحاملي راية الكفاح امل�ص��لح يف 
مرحلة نهاية ال�ص��تينات من القرن املا�ص��ي 
�ص��من موج��ه ي�ص��ارية تبناها بع���ص قادة 
وك��وادر احل��زب ال�ص��يوعي العراق��ي قبل 
وبع��د ان�ص��قاق القي��ادة املركزي��ة 1967، 
اعتقل ال�ص��هيد امني اخليون على اثر بع�ص 
العم��ال ذات الطاب��ع الث��وري اجليفاري، 
ويبدوا انها كانت مر�صودة او خمرقة من 
اخل�صوم، وبعد جولة من التحقيقات اطلق 
�ص��راحه ثم اغتيل ورميت جثته يف ال�ص��ارع 
) والوثيقة امللحقة مبو�صوعنا هذا تعتربه 
اع��دم (، وكذل��ك اعدم��ت وال��دة ال�ص��هيد 

جماهر يف وقت لحق .
حاولت احل�ص��ول عل��ى بع���ص املعلومات 
ح��ول ال�ص��هيد جماه��ر وظ��روف اعتقال��ه 
اح�ص��ل  ومل  وهن��اك  هن��ا  م��ن  واعدام��ه 
ال عل��ى بع���ص الإ�ص��ارة الت��ي ت�ص��ر اىل 
او  خ�صو�ص��يته  او  املو�ص��وع  ح�صا�ص��ية 
بع���ص املالب�ص��ات غ��ر العتيادي��ة، مم��ا 
�ص��دين اك��ر للمتابع��ة. وقب��ل ايام ن�ص��ر يف 
احدى �صفحات الفي�ص �صور ملحا�صر تعود 
ملحكمة الثورة �صيئة ال�صيت، فيها تفا�صيل 
حماكم��ة ال�ص��هيد جماه��ر وا�ص��دار حك��م 
الع��دام بحق��ه، مع الكث��ر من التفا�ص��يل 
املث��رة واملريب��ة يف مرحل��ة �ص��اخنة م��ن 
فيه��ا  ك��رت  الن�ص��ارية  تاري��خ احلرك��ة 
اخلروق��ات داخ��ل احل��زب واحلركة، ومع 
هذا يوافق احد اع�صاء املكتب ال�صيا�صي يف 
قيادة احلزب على ار�ص��ال �صاب اىل الداخل 
للعمل مع �ص��باط الم��ن العامة كخط مائل 
او خم��رب ل�ص��الح احل��زب، لينك�ص��ف ام��ر 
ه��ذا ال�ص��اب ) جماه��ر ( ويعتق��ل للم��رة 
وحماول��ة  الول  اعتقال��ه  بع��د  الثاني��ة، 
الم��ن لت�ص��خره للتج�ص���ص عل��ى احلزب 
) كم��ا تدع��ي الوثيق��ة ( اليكم ن�ص��خة طبق 
ال�ص��ل من الوثيقة لالطالع والتاأكد ع�ص��ى 
ان ي�ص��اهم ذل��ك يف ط��رح حقيق��ة ظ��روف 
ا�صت�صهاد ال�صاب جماهر ومن له معلومات 

غر الت��ي بالوثيقة ليديل بها ع�ص��ى ان تهداأ 
وت�صريح الهواج�ص يف اذهان ذوي ال�صهيد 

ورفاقه وحمبيه .
ن�صخة طبق ال�صل من حما�صر املحاكمة :

رئا�صة حمكمة الثورة
بغداد

العدد / 428 / ج / 1989
التاريخ / 16 / ذو القعدة / 1409

19 / 6 / 1989 م
قرار التجرمي

ت�ص��كلت حمكم��ة الث��ورة بتاري��خ 16 / ذو 
 /  6  /  19 املواف��ق  ه���   1409  / القع��دة 
1989م برئا�ص��ة ال�ص��يد عواد حم��د البندر 
وع�ص��وية العمي��د احلقوق��ي داود �ص��لمان 
�صهاب والعميد احلقوقي طارق هادي �صكر 

وا�صدرت با�صم ال�صعب القرار التي :�
احال ال�صيد رئي�ص ديوان الرئا�صة مبوجب 
ام��ر الحال��ة املرق��م 6 /388 يف 29 / 5 / 
الم��ن  املرقم��ة 4 / 989  الق�ص��ية   1989
العامة �ص 1� اخلا�صة باملتهم جماهر امني 
ح�صني علي اخليون . لجراء حماكمته وفق 

املادة 156 من ق . ع .
لدى اجراء املرافعة وال�صتماع اىل مطالعة 
املدع��ي الع��ام املق��دم احلقوقي ها�ص��م طه 
حمد الذي طل��ب حماكمة املتهم وفق املادة 
: 204 / 1 / اآ بدلل��ة امل��واد 49 ، 50 و 53 
وامل��ادة : 175 / 2 م��ن ق . ع وم�ص��ادرة 

اأمواله املنقولة وغر املنقولة .
ا�ص��تمعت املحكمة اىل : اف��ادة املتهم ودفاع 

وكيله املحامي املنتدب جنكيز جميل . 
وبالتدقي��ق واملداولة تبني ما يلي :� بتاريخ 
18 / 1 / 1989 مت القب���ص عل��ى املته��م 
جماهر امني ح�ص��ني عل��ي اخليون ) عربي 
العراق��ي  ال�ص��يوعي  باحل��زب  لعالقت��ه   )
العميل وممار�صته ن�ص��اطا تخريبيا معاديا 
للحزب والثورة والوطن وا�ص��تمراره بهذا 
العمل حتى بعد القب�ص عليه يف املرة الوىل 
بتاري��خ 14 / 12 / 1987 وك�ص��به للعم��ل 
ل�ص������الح دائ��رة المن وبذلك يك��ون عمله 
مزدوج��ا . رغ��م علمه مبحذوري��ة ذلك . من 
�صر التحقيق الق�صائي واملحاكمة اجلارية 
والطالع على حم�صر �صبط ر�صالة معنونة 
اىل املكتب ال�صيا�ص��ي للحزب ال�ص��يوعي من 
احد الكوادر ال�صيوعية بحوزة املتهم كانت 
خمفية يف مالب�ص��ه الداخلي��ة وخمطط لدار 
ال�صيوعي املكنى ابو �صالم م�صت�صار ال�صرية 
التخريبية ال�صاد�ص��ة ومقال��ة مكتوبة بخط 
املتهم ح��ول هزمية اي��ران . والطالع على 
حما�ص��ر تفريغ ا�ص��رطة الكا�ص��يت امل�صجل 
عليه��ا احادي��ث املته��م والتي توؤي��د عالقته 
باحلزب ال�صيوعي وا�ص��تمراره بهذا العمل 
حت��ى بع��د القب���ص علي��ه يف امل��رة الوىل 
والتف��اق معه عل��ى التعاون م��ع الجهزة 
املخت�صة . لذا وقد تبني للمحكمة بانه �صبق 
ان مت القب���ص عل��ى املتهم بتاريخ 14 / 12 
/ 987 من قبل مديرية امن حمافظة نينوى 
اثن��اء نزول��ه من املنطق��ة ال�ص��مالية للقيام 
بالأعمال التخريبية داخل املحافظة بتكليف 
م��ن قيادة حزبه العميل ومت التن�ص��يق معه 

وجتنيده للعمل ل�ص��الح العمل المني ومت 
نق��ل عمله المني اىل بغ��داد بتاريخ 30 / 5 
/ 1988 ال ان عالقت��ه ا�ص��تمرت باحل��زب 
عمي��ل  وكان  العمي��ل  العراق��ي  ال�ص��يوعي 
م��زدوج وان��ه حجب الكثر م��ن املعلومات 
املهمة ع��ن دائرة المن كما تب��ني للمحكمة 
ان وال��د املتهم اع��دم ع��ام 970 لكونه احد 
قادة الكفاح امل�ص��لح يف منطق��ة الهوار كما 

مت اعدام والدته لن�صاطها املعادي .
ام��ا املته��م فق��د اع��رف يف ادوار التحقيق 
مب��ا ن�ص��ب اليه وب��ني بانه ارتب��ط باحلزب 
 987 ع��ام  العمي��ل  العراق��ي  ال�ص��يوعي 
عندم��ا كان عم��ره 14 �ص��نة ويف عام 1980 
�ص��افر اىل تركيا والتقى بخواله ال�صيوعيني 
هن��اك وهم��ا جم��ال وكف��اح ول��دي ح�ص��ني 
عل��ي ثم اخ��ذ يتنقل ب��ني �ص��وريا والحتاد 
ال�صوفيتي واليمن لغر�ص الدرا�صة والعمل 
احلزب��ي والتدري��ب ث��م التح��ق باملخربني 
ال�ص��يوعيني يف �ص��مال القطر وا�صرك بزرع 
اللغ��ام يف الطري��ق العام يف قاط��ع بهدنان 
و�ص��رب دائرة الم��ن يف القو�ص والتعر�ص 
ملدينة العمادية ودهوك بوا�ص��طة الهاونات 
بالإ�ص��افة اىل قيام��ه مبهم��ات ال�ص��تطالع 

وحتديد الهداف . 
ويف ع��ام 987 ا�ص��بح ام��ر الف�ص��يل الول 
عنا�ص��ر  اح��د  ث��م  ال�صاد�ص��ة  ال�ص��رية  يف 
ت�ص��كيل ما ي�ص��مى ) بجهاز الم��ن ( واجهة 
التح��ري وجم��ع املعلوم��ات عن العنا�ص��ر 
ال�ص��يوعية امللتحق��ة اىل مق��ر الف��وج الول 
لغر�ص التاأكد من نواياهم خ�صية من عملهم 
ل�ص��الح الجهزة المنية وا�صبحت عالقته 
بال�ص��يوعي لبي��د عباوي ابو �ص��الر ع�ص��و 
اللجن��ة املركزي��ة ال��ذي كلف��ه بالن��زول اىل 
الداخل وبالتن�صيق مع امل�صت�صار ال�صيا�صي 
 ) اجم��د  اب��و   ( ال�ص��يوعي  الول  للف��وج 
للقي��ام بالأعم��ال التخريبي��ة داخ��ل امل��دن 
وقام با�صتطالع الق�ص��ام الداخلية جلامعة 
املو�ص��ل ودار ا�ص��راحة �ص��باط اجلي���ص 
والنادي الجتماعي واح��دى الكازينوهات 
بال�ص��يوعية  وات�ص��ل  الغاب��ات  منطق��ة  يف 
فالنتين��ا الطالبة يف جامعة املو�ص��ل كونها 
ت�صكن الق�صام الداخلية لغر�ص ال�صتفادة 
منه��ا لن �ص��قيقها خليل كان �ص��يوعيا وقتل 
م��ن قب��ل القطع��ات الع�ص��كرية واتف��ق مع 
ال�ص��يوعي ابو �ص��الر على ان يكون الهدف 
الول يف العملي��ات التخريبية هو الق�ص��ام 
الداخلي��ة وبتاري��خ 14 / 12 / 987 قب�ص 
علي��ه من قبل دائ��رة امن نين��وى واعرف 
ب��كل ن�ص��اطاته املذك��ورة اع��اله ث��م اطلق 
�ص��راحه بعد ان مت التن�ص��يق مع��ه . ال انه 
بال�ص��يوعي  التق��ى  بتاري��خ 3 / 1 / 988 
ابو �ص��الر ب�صكل �ص��ري و�صرح له مو�صوع 
القب�ص عليه وعملية التن�ص��يق معه واتفقا 
على ا�ص��تثمار هذه العالقة ل�ص��الح احلزب 
ال�ص��يوعي بع��د ان واف��ق عل��ى ذلك ع�ص��و 
املكت��ب ال�صيا�ص��ي ) جمي��د حمي��د البياتي � 
ابو داود ( وطلب منه ابو �ص��الر ان ي�صتمر 
بلقائه مع �ص��ابط الم��ن وان تكون الطالبة 
فالنتينا مرا�ص��لة حزبيه خا�صة له واوعده 

بانه �ص��وف يزوده مب�ص��د�ص على �صكل قلم 
ل�ص��تخدامه يف حالت ال�ص��رورة وانه نفذ 
جمي��ع م��ا طلبه من��ه ابو �ص��الر م��ن جمع 
املعلوم��ات عن رج��ال المن . . . ال�ص��باط 
وعناوينهم وارقام �صياراتهم وانه متكن من 
الت�صال بال�ص��يوعي ) �صعد كرمي ا�صماعيل 
( واو�ص��ح له عمله املزدوج وان ال�صيوعي 
املذكور اخربه باملعلومات التي لديه والتي 
ت�ص��ر اىل وج��ود عنا�ص��ر �ص��يوعية تعم��ل 
ل�ص��الح دوائر المن ومنه��م ابو عادل وابو 
علي وهنالك �صيوعي يت�صل به يدعى حافظ 
ابراهي��م وه��و مكلف بت�ص��فية ال�ص��يوعيني 
اب��و ع��ادل واب��و عل��ي لل�ص��ك بتعاونهم مع 
المن .ول��دى تدوين اقوال املتهم امام هذه 
املحكمة اعرف بالتهمة امل�ص��ندة اليه وايد 
ما ج��اء باإفادته املدون��ة يف ادوار التحقيق 
وادع��ى بانه طل��ب من دائرة الم��ن عندما 
مت القب���ص عليه يف امل��رة الوىل ان يعمل يف 
بغداد ال انهم ا�صروا على يعمل يف املنطقة 
ال�صمالية ولعدم اطمئنانه لالأجهزة المنية 
اخذ يعمل ب�ص��كل مزدوج وا�ص��تمر بعالقته 
باحلزب ال�ص��يوعي العراقي العميل وطلب 
الرحمة والراأفة .مل��ا تقدم تايد للمحكمة ان 
املته��م جماهر ام��ني علي ح�ص��ني اخليون 
ارتك��ب فعال ينطبق واح��كام املادة 204 / 
1 / اآ بدلل��ة امل��واد 49 و 50 و 53 واملادة 
175 / 2 م��ن ق . ع تقرر جترميه مبوجبها 
وحتدي��د عقوبته مبقت�ص��اها .قرارا �ص��در 
باتفاق الآراء وافهم علنا يف 16 / ذو القعدة 

/ 1409 ه� املوافق 19 / 6 / 1989م .
ع�صو / موقع  ...............   ع�صو/ موقع  

.........  الرئي�ص / موقع
_____________

رئا�صة حمكمة الثورة
بغداد

العدد / 428 / ج / 1989
التاريخ / 16 / ذو القعدة / 1409

19 / 6 / 1989 م
قرار احلكم

ت�ص��كلت حمكم��ة الث��ورة بتاري��خ 16 / ذو 
 /  6  /  19 املواف��ق  ه���   1409  / القع��دة 
1989م برئا�ص��ة ال�ص��يد عواد حم��د البندر 
وع�ص��وية العمي��د احلقوق��ي داود �ص��لمان 
�صهاب والعميد احلقوقي طارق هادي �صكر 

وا�صدرت با�صم ال�صعب القرار التي :
احلك��م عل��ى املج��رم جماهر امني ح�ص��ني 
عل��ي اخلي��ون بالإعدام �ص��نقا حت��ى املوت 
وف��ق امل��ادة 204 / 1 / اآ بدلل��ة املواد 49 
و 50 و 53 وامل��ادة 175 / 2 م��ن ق . ع 
وم�ص��ادرة امواله املنقولة وغ��ر املنقولة 
. واعتب��ار جرميت��ه جناي��ة عادي��ة خمل��ة 
بال�ص��رف عمال بقرار جمل�ص قي��ادة الثورة 

املرقم 61 يف 17 / 1 / 1988 .
قرارا �صدر باتفاق الآراء وافهم علنا يف 16 
/ ذو القع��دة / 1409 ه� املوافق 19 / 6 / 

1989م .
العمي��د احلقوق��ي ���� ط��ارق هادي �ص��كر /   
العمي��د احلقوقي ��  داود �ص��لمان �ص��هاب / 

عواد حمد البندر �� رئي�ص حمكمة الثورة

عا�صي دايل

 من��ذ الق��دم ينبع نه��ري دجل��ة والفرات من 
تركي��ا  ت�ص��تغل  ومل   ، الركي��ة  الأرا�ص��ي 
حينه��ا ملياهه��ا ب�ص��كل كب��ر يف الزراع��ة ، 
وكان��ت احتياجاتها قليلة ومل تكن ال�ص��دود 
ق��د اأن�ص��ئت عليه��ا ، وكذلك ف��ان احتياجات 
�ص��وريا م��ن مي��اه النهري��ن كان��ت بكمي��ات 
قليل��ة ، وتقت�ص��ر عل��ى الحتياج الب�ص��ري 
واحلي��واين وزراعة م�ص��احات �ص��غرة من 
اأرا�ص��يها ، وبهذا فان جممل امل��وارد املائية 
للنهري��ن تقريبا يدخل الأرا�ص��ي العراقية ، 
وا�ص��تمرت هذه احلالة طيلة مئات ال�ص��نني 
، وبه��ذا ف��ان كام��ل ال��وارد املائ��ي تقريب��ا 
للنهري��ن يدخ��ل الأرا�ص��ي العراقي��ة ، مم��ا 
اأدى اإىل تكوي��ن اأهوار يف املنطقة اجلنوبية ، 
واهما اأه��وار غرب القرنة واحلمار على نهر 
الف��رات ، وكذلك تكون هور امل�ص��ندك وهور 
احلويج��ة عل��ى نه��ر دجل��ة ، وع��دة اأهوار 
مو�ص��مية واأهوار �ص��غرة اأخرى ، ويذهب 
املتبقي اإىل �ص��ط العرب ، وقد اأن�ص��ئت �صدة 
الهندية على نهر الفرات عام 1911 ، و�صدة 
الك��وت على نهر دجلة ع��ام 1927 ، وكليهما 
اقت�ص��رت على توزيع املياه فق��ط ، ومل يتم 
التفك��ر يف ا�ص��تغالل ه��ذه ال��روة اجلبارة 
كاإن�ص��اء �ص��دود خل��زن املي��اه الفائ�ص��ة عن 
اأحلاج��ه ، ويف ع��ام 1957 مت اإن�ص��اء �ص��دة 
�ص��امراء عل��ى نه��ر دجل��ة بناظ��م مرتب��ط 
بقن��اة اىل منخف�ص الرث��ار لتخلي�ص بغداد 
واملحافظات اجلنوبية من الفي�صان ، وكذلك 
مت ت�صغيل �صدة الرمادي وناظم الوروار مع 

اإن�ص��اء �صداد على بحرة احلبانية ، لغر�ص 
خزن جزء من في�ص��انات الفرات كما ان�ص��ئ 
ناظم املجرة على بحرة احلبانية  ، لغر�ص 
اإىل منخف���ص  الفي�ص��ان  ت�ص��ريف موج��ات 
اأب��ي دب�ص ، ورغم ذلك ن��رى على مر العقود 
املا�ص��ية ومن��ذ تاأ�ص��ي�ص الدول��ة العراقي��ة 
عام 1921 وحتى الآن ، ف�ص��ل الدبلوما�صية 
العراقية يف احل�ص��ول على اتفاق مع الدول 
الع��راق  ي�ص��من ح�ص��ته  م��ع  املت�ص��اطئه 
املائي��ة ، بالإ�ص��افة اإىل �ص��وء التخطي��ط  ، 
وعدم تطبيق الط��رق التكنولوجية احلديثة 
ذل��ك  كل  اأدى   ، املائي��ة  امل��وارد  اإدارة  يف 
اإىل تده��ور ه��ذا القط��اع احلي��وي امله��م يف 

القت�صاد العراقي .
 والي��وم وكما ه��و معروف للجمي��ع بوجود 
اأزم��ة عاملي��ة كب��رة ، تواج��ه اأغل��ب دول 
العامل ومنها بلدنا العراق وهي اأزمة الغذاء 
، واإن هذه الأزمة ح�ص��ب ما يراه املخت�صون 
ل ميكن اأن ت�صاهيها اأية اأزمة اأخرى ، وذلك 
مل��ا لها من متا�ص مبا�ص��ر يف حياة الإن�ص��ان ، 
وبهذا ان�ص��ب �ص��عي جميع الدول اإىل تاأمني 
حاجات �ص��كانها من املواد الغذائية ، ب�صتى 
الطرق والو�صائل املتاحة حتى و�صل احلال 
ببع���ص ال��دول الغني��ة بالب��رول ، والت��ي 
لأمتلك اأرا�ص��ي كبرة �ص��احلة للزراعة اإىل 
ا�ص��تثمار اأرا�ص��ي  يف دول اأخ��رى لكي توفر 
الغذاء ال��كايف ل�ص��كانها ، دون العتماد على 
ا�ص��تراد املحا�ص��يل الزراعية التي ت�ص��بب 
باإرهاق اقت�صادها ، وهذا يتطلب من اجلهات 
احلكومي��ة العراقي��ة لالنتباه اإىل م��ا يعانيه 
القطاع الزراعي يف العراق من و�ص��ع بائ�ص 
ومردي خطر، وو�ص��ع احلل��ول الناجعة 
ب��ر  اإىل  واإي�ص��اله  انت�ص��اله  حت��اول  الت��ي 
الأمان لأنه ي�ص��كل عن�ص��رًا مهماً من عنا�صر 
النهو�ص بالقت�ص��اد العراقي ، والذي يعاين 
من الك�ص��اد ب�ص��بب اعتماده ب�ص��كل اأ�صا�صي 
عل��ى النف��ط ، واإهم��ال العنا�ص��ر الأخ��رى 
التي ت�ص��كل اإ�صناد قوي للنهو�ص بالقت�صاد 
، وحت��ول البل��د من بلد زراعي اإىل م�ص��تورد 

جلميع املنتجات الزراعية !.
 وللنهو�ص بالواق��ع الزراعي يتطلب جهودًا 
ا�ص��تثنائية م��ن قب��ل اجله��ات املخت�ص��ة ، 
واتخاذ قرارات جريئ��ة لغر�ص حتقيق هذا 
اله��دف ، ومن ث��م اتخ��اذ خط��وات حقيقية 
الت��ي  امل�ص��تلزمات  كاف��ة  لتوف��ر  وج��اّدة 

يحتاجه��ا ه��ذا القط��اع حتى ياأخ��ذ دوره يف 
دعم القت�صاد العراقي ومنها

1 ����  معاجل��ة الت��دين يف اإنتاجي��ة الر���ص ، 
وا�صت�ص��الح الأرا�ص��ي ع��رب ت�ص��كيل جه��ة 
خمت�ص��ة م��ن وزارت��ي الزراع��ة وامل��وارد 
املائي��ة تكلف بو�ص��ع اخلط��ط والإجراءات 
العملية من اجل ا�صت�ص��الح �صامل لالأرا�صي 
م��ع  اجل��اد  والتعام��ل   ، تدهوره��ا  ووق��ف 

ملوحة الربة وانخفا�ص خ�صوبتها . 
2 ���� العتماد على املكننة الزراعية احلديثة 
التي ت�ص��اند الفالح يف ا�صت�ص��الح الأرا�ص��ي 
الكيماوي��ة   الأ�ص��مدة  وتوف��ر   ، الزراعي��ة 
باأ�ص��عار مدعومة ، وتوفر الب��ذور اجليدة 
والت��ي ت�ص��اهم يف رف��ع اإنتاجية املحا�ص��يل 

الزراعية كّماً ونوعاً 
واحلي��واين  الزراع��ي  املنت��ج  حماي��ة   ����  3
املحلي عرب �ص��مان اأ�ص��عار عادلة للمنتجات 
م�ص��تلزمات  ودع��م   ، الوطني��ة  الزراعي��ة 
واملبي��دات  كالأ�ص��مدة  الزراع��ي  الإنت��اج 
والب��ذور املح�ص��نة ، وعرب فر���ص اأو زيادة 
الر�صوم الكمركية على املنتجات امل�صتوردة 
املناف�ص��ة ، وتر�صيد عمليات ال�صتراد وفق 
منظور وطني يعتمد ت�صجيع املنتج الوطني 

املحلي ودعمه وحمايته . 
���� �ص��رورة تبن��ي م�ص��روعا مو�ص��وعيا   4
لإع��ادة النظ��ر بقوانني الزراعة والإ�ص��الح 
اهتمامات��ه  �ص��دارة  يف  ي�ص��ع   ، الزراع��ي 
م�صالح �ص��غار الفالحني ، ويكافح امل�صاعي 
او  الإقطاعي��ة  �ص��به  العالق��ات  لإع��ادة 
اخل�صخ�ص��ة ال�ص��املة يف القط��اع الزراع��ي 
، ومتلي��ك الأرا�ص��ي الت��ي وزع��ت للفالحني 
مبوج��ب قوانني الإ�ص��الح الزراعي رقم 30 

ل�صنة 1958 و 117 ل�صنة 1970 .
5 ����  الهتم��ام بقط��اع ال��روة احليواني��ة 
وال�ص��مكية ، ع��رب دع��م وت�ص��جيع الفالحني 
الع��روق  حت�ص��ني  خ��الل  م��ن  واملرب��ني 
الأدوي��ة  وتوف��ر  اجلي��دة  والأ�ص��ول 
واللقاح��ات البيطرية والأع��الف املدعومة، 
ه��ذا اإ�ص��افة اإىل اإع��ادة ت�ص��غيل امل�ص��اريع 
الإنت��اج  جم��ال  يف  املعطل��ة  او  العاطل��ة 

احليواين والنباتي والروة ال�صمكية
6 �� مكافحة الت�صحر ومعاجلة ملوحة الربة 
وا�صت�ص��الح الأرا�ص��ي الزراعية ، وتطوير 
مناط��ق الغاب��ات الطبيعية وال�ص��طناعية 
بالب�ص��تنة  والعناي��ة   ، النخي��ل  وب�ص��اتني 

واإ�صاعة الزراعة املحمية وتطويرها 
7 ���� تطوير)املب��ادرة الزراعي��ة( احلكومية 
وزي��ادة املبال��غ املخ�ص�ص��ة له��ا، وو�ص��ع 
�ص��روط و�ص��وابط اإقرا���ص مي�ص��رة ، م��ع 
واملراقب��ة  املتابع��ة  واأهمي��ة  �ص��رورة 
للم�ص��اريع الت��ي تنف��ذ ، بالعتم��اد عل��ى ما 
تقدم��ه  املب��ادرة ، والعم��ل عل��ى دجمها مع 

ال�صيا�صة الزراعية للدولة
8 ���� العمل على حل جميع امل�ص��اكل املتعلقة 
اأم��ام  الدول��ة  وو�ص��ع   ، املي��اه  مب�ص��ادر 
م�ص��وؤولياتها ب�صان وجوب التو�صل مع دول 
اجلوار ) تركيا واإيران و�ص��وريا ( اىل حلول 
دائم��ة ومن�ص��فة مل�ص��كلة ح�ص�ص��نا املائية 
م��ن نهري دجلة والف��رات والروافد الأخرى 
، والعم��ل على �ص��رورة تر�ص��يد ا�ص��تخدام 

املتوفر من املياه .
9 �� تفعيل دور اجلمعيات الفالحية التعاونية 
القائم��ة ، وح��ث الفالح��ني عل��ى النخراط 
فيه��ا، ودع��م احلرك��ة التعاونية وت�ص��جيع 
عمله��ا عل��ى اأ�ص���ص دميقراطي��ة يف جمالت 
الإنتاج والتوزيع والت�ص��ويق ، والعمل على 
ت�صكيل جمعيات فالحية تخ�ص�صية يف جمايل 
النت��اج النبات��ي واحلي��واين ، واجلمعيات 
التعاوني��ة التخ�ص�ص��ية يف جم��ال املكنن��ة 

والنقل واخلزن العادي واملربد

اإىل اعتم��اد  باأم���ص اأحلاج��ه  والي��وم نح��ن 
�صيا�ص��ات وبرامج تهدف اإىل حتقيق التنمية 
الزراعي��ة امل�ص��تدامة ، با�ص��تغالل امل��وارد 
الأم��ن  لتحقي��ق  عق��الين  ب�ص��كل  الطبيعي��ة 
الغذائي الوطن��ي ، وبنف�ص الوقت املحافظة 
على حقوق الأجيال القادمة من هذه املوارد 
، وذل��ك من خ��الل ال�ص��تفادة م��ن املبادرة 
الزراعي��ة ، وو�ص��ع خطط وبرام��ج لتنمية 
�ص��يما يف جم��الت  ، ول  الزراع��ي  القط��اع 
والروائي��ة  ال�صت�ص��الحية  امل�ص��روعات 
، والعم��ل عل��ى زي��ادة الكف��اءة الإنتاجي��ة 
وا�ص��تثمار امل��وارد الزراعي��ة لتحقيق اكرب 
ق��در م��ن الأم��ن الغذائ��ي ، وكذل��ك تطوي��ر 
اأنظمة الزراعة املقاومة للجفاف والت�صجيع 
عل��ى اختي��ار اأنواع املحا�ص��يل التي تتحمل 
اجلفاف ، وا�ص��تخدام اأنظم��ة الري احلديثه 
وتبط��ني القن��وات القائمة  للتقلي��ل من هدر 
املي��اه ، وا�ص��تثمار املي��اه اجلوفي��ة لزراعة 

الأرا�صي التي ي�صعب و�صول املياه لها. 
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املتمدن  احل���وار  يف  املن�شورة  ر�شالته  يف 
الغراء يعلن الرفيق اآرا خاجادور ان ر�شالته 
املوجه اىل عزيز حممد �شكرتري احلزب اأنئذ 
احلزب  حياة  من  مهمة  جوانب  تتناول   (
القارئ  يالحظ  �شوف   . العراقي  ال�شيوعي 

ان احلزب حتول منذ فرتة طويلة اىل �شفينة 
بال اجتاه يف بحر هائج(.

ظل  يف   ( بانه  خاجادور  ارا  الرفيق  ويرى   
وكثرية  كبرية  اه��داف  تتوا�شع  االحتالل 
امام مهمة كن�س االحتالل , واعني بذلك: ان 
احلديث حول االهداف ال�شيا�شية , ومناهج 
وال�شراعات  الكفاح,  وا�شاليب  الن�شال, 
اطار  ان تدور يف  ينبغي  ال�شابقة,  الداخلية 
الر�شالة  التحرير(   � واالوىل  الكربى  املهمة 

موؤرخة يف 1 �شباط 2006 
الرفيق  البطل  ال�شهيد  ر�شالة  ادن��اه  نن�شر 
���ش��ت��ار غ���امن امل��ع��روف يف ك��رد���ش��ت��ان بني 
االن�شار ب ) �شامي حركات( الذي ا�شت�شهد 
وقوعه  اثر  الفا�شي  البعثي  التعذيب  حتت 
املهمات  اح��دى  اثناء  الفا�ش�شت  قب�شة  يف 

ال�شرية يف بغداد عام 1994
ر�شالة �شامي حركات قائد انتفا�شة ان�شارية 
�شد قيادة عزيزحممد االنتهازية بعد اعتقاله 
هو وعدد من رفاقه االن�شار بتهمة واهية " 
حيث   " احل��زب  قيادة  الغتيال  التخطيط 
�شجنوا يف املرافق ال�شحية ملدة �شتة �شهور 
االع��رتاف  على  اجبارهم  بهدف  وع��ذب��وا 
ل�شمودهم  ونتيجة  ادى  مما  التهمة  ب�شحة 
حتت  منت�شر  الرفيق  ا�شت�شهاد  اىل  البطويل 
حني  اال�شطوري  ال�شمود  هذا   , التعذيب 
 , اجل���الد  دور  يف  "الطريق  "رفيق  ي��ق��وم 

فال�شمود اعقد واعظم.
ان ر�شالة ال�شهيد �شامي حركات , هي ر�شالة 
على  حر�شا   , املحدود  وللتوزيع   , داخلية 
ون�شرها   , الفا�شي  النظام  بيد  وقوعها  عدم 
قدمه  ملا  موازية  �شورة  تقدم  النها  اليوم 

رفيق قيادي خم�شرم عن نف�س املرحلة
حركات  �شامي  البطل  ال�شهيد  ر�شالة  ن�س 
موؤ�ش�س ) �شيوعيون عراقيون( يف كرد�شتان 

العراق
ر�شالة اىل الرفاق حمدودة التوزيع

حول : انهيارات تنظيمات اليمني االنتهازي 
يف الداخل

املركزية  للجنة  الكامل  امام االجتماع  كانت 
عقد  ع�شية  ال��ع��راق��ي,  ال�شيوعي  للحزب 
اح�شائية   ,  1985 خريف  الرابع  املوؤمتر 
االع�شاء  من   %90 من  اك��ر  ان  اىل  ت�شري 
انتقال  منذ   , الداخل  اىل  املر�شلني  والكوادر 
او  عليها  قب�س  اما  املعار�شة,  اىل  حزبهم 
ارادتها.  النظام مبح�س  ا�شت�شلمت الجهزة 
ومن �شمن ال10%الباقية ال يزال الغمو�س 
توجيه  وك���ان   , بع�شهم  م�شري  يكتنف 
مناق�شة  من  بديال  املجتمعني  بني  االتهامات 

ا�شباب هذه االنتكا�شات
اروق��ة  يف  دارت  التي  املناق�شات  واث��ن��اء 
املوؤمتر ا�شري فقط � كالعادة � اىل االجنازات 
املتحققة على ال�شعيد التنظيمي � وهي على 
اية حال اجنازات على الورق � خالل الفرتة 
 , اخفاقات  م��ن  ح��دث  م��ا  ام��ا   . املن�شرمة 
فرحل اىل ن�شاط العنا�شر املتطرفة و�شيادة 
الليربالية والت�شيب. وكان ان اعادوا ت�شكيل 
لي�س  الداخل  خطوط  على  امل�شرفة  الهيئات 
ادت  ال��ت��ي  اال���ش��ب��اب  جت��ن��ب  ي�شمن  مب��ا 
يتالئم  با�شلوب  وامن��ا   , االنتكا�شات  اىل 

والتوازن الذي افرزه املوؤمتر
حديثهم  جل  كان  املوؤمتر,  انف�شا�س  وبعد 
مل  التي  الهائلة  التنظيمية  االجن��ازات  عن 
وو�شفوا   , توهمات  �شوى  حقيقتها  يف  تكن 
الذي  اجلديد  بالتوجه  موؤمترهم  مقررات 
الداخل,  منظمات  عمل  يف  نتائجه  �شتظهر 

الحقا
وبغية دح�س االدعاءات الزائفة , ن�شع بني 

تهمهم  ممن  والوطنيني  ال�شيوعيني  اي��دي 
قد  الذين   , والوطن  العاملة  الطبقة  ق�شية 
يتوهمون ويعقدون االمال على زيف هوؤالء , 
ن�شع احلقائق ادناه , وال ن�شتهدف من وراء 
ذلك الت�شهري , ويعلم قادة اليمني بان هناك 

الكثري من احلوادث ي�شلح كل منها م�شل�شال 
ال ينتهي

�شرنكز بهذا ال�شدد على الفرتة املح�شورة 
منذ عقد املوؤمتر الرابع ولغاية ت�شرين االول 
1988, وهي فرتة طويلة ن�شبيا من املمكن 
بتوجههم  دع��وه  ما  نتائج  خاللها  تظهر  ان 
اجلديد , هذا ف�شال عن ان الفرتة املذكورة 
اذا   , ن�شبيا  هادئ  تطور  فرتة  تعترب  كانت 
التي  واالره��اب  القمع  �شيا�شة  اعتربنا  ما 
متار�شها الفا�شية عامال ثابتا. حيث اجنزت 
, كما  الوطنية  القوى  خاللها امل�شاحلة بني 
ان � ح �س ع � مل يكن يعاين من اية �شعوبات 

فنية او غريها
باأن   , ذك��ر  مما  الرغم  على  نالحظ,  ولكن 
االنهيارات التي ح�شلت على �شعيد الداخل 
 . املوؤمتر  قبل  ما  فرتة  اىل  بالقيا�س  تزايدت 
ون�شتطيع ان نوجز هذه االنهيارات مبا يلي 

:
عقد  ع�شية   , للعدو  اال�شت�شالم  ح��االت   �1
جلنة  م�شوؤول  ا�شت�شلم   , الرابع  املوؤمتر 
تنظيم  مكتب  ع�شو  القاد�شية  حمافظة 
مبا  ادىل  وطبعا   , لل�شلطة  االو�شط  الفرات 
ميتلك من معلومات عن التنظيم الذي يقوده 
, وحاليا يعمل يف جريدة الثورة ل�شان حال 
احلزب احلاكم , ويوقع املقاالت التي يكتبها 

با�شم 
� ابو وفاء � كما ان اغلب الكوادر التي ار�شلت 
ا�شت�شلمت  امل��دن  يف  للعمل  كرد�شتان  من 
ي�شري  الينا  و�شل  وما   , لل�شلطة  طواعية 
مب�شتويات  كادر   15 من  اكر  ا�شت�شالم  اىل 
الفرات  منظمات  على  يتوزعون  خمتلفة 
االو�شط واملنطقة اجلنوبية ومنطقة بغداد 
اخلليج  منظمات  م�شوؤول  �شلم  وموؤخرا   .
احد  ب��اأن��ه  علما   , النظام  ���ش��ف��ارات  الح��د 
منطقة  ع�شو  ومب�شتوى  املتقدمة  الكوادر 
االدالء  حد  عند  ي�شت�شلم  من  يتوقف  وال   .

باملعلومات وامنا يجند كجا�شو�س للنظام
واملالحظ ان حاالت اال�شت�شالم قد ت�شاعفت 
الرجعية  باحلرب  النار  اطالق  ايقاف  بعد 
 , املنظمات  كافة  االنهيار  موجة  �شملت  اذ 
حيث   , كرد�شتان  اقليم  منظمات  خ�شو�شا 
مبختلف   , الكوادر  من  العديد  ا�شت�شلمت 
العديد  ا�شت�شالم  عن  ف�شال   . امل�شتويات 
من  عدد  بينهم  من   , الع�شكرية  الكوادر  من 

ال�شباط
القت  دم�شق  يف   : االن��د���ش��ا���س  ح���االت   �2
القب�س  موؤخرا  ال�شورية  االمنية  االجهزة 
ع  ا   ( ب  امل��ع��روف   *) ه  )ع  امل��دع��و  على 
حممد  لعزيز  اخل��ا���س  ال�شكرتري   "…  )
وجاء   , املركزية  للجنة  العام  ال�شكرتري 
ادىل  التي  االعرتفات  نتيجة  عليه  القب�س 
بها احد �شباط املخابرات العراقية املدعو ) 
ك ع ح ز( " " الذي اختطف من قبل احدى 
ذكر  والتي   , العراقية  اال�شالمية  املنظمات 
�شباط  اح��د  ه��و   ) ع  ا   ( امل��دع��و  ب��ان  فيها 
ونتيجة   .  1983 عام  منذ  النظام  خمابرات 
يزود  ك��ان  باأنه   ) ع  ا   ( اع��رتف  التحقيق 
 , منظمة  بتقارير  املذكور  املخابرات  �شابط 
االوراق  على   , وزوجته   , يطلع  كان  وانه 
اخلا�شة بعزيز حممد وير�شلها اىل خمابرات 
م�شجلة  االعرتفات  هذه  بان  علما   , النظام 
على �شريط كا�شيت و�شبه متداولة يف دم�شق 
ال  ح��وادث  باعرتافاته  ذكر  انه  من  ف�شال   .
نود التطرق اليها اال اننا نعتقد بانها �شتبقى 
حممد  عزيز  اال���ش��ت��اذ  ذاك���رة  يف  حم��ف��ورة 
يزال  وال   , العراقية  املخابرات  وار�شيف 

املذكور يقبع يف احد ال�شجون ال�شورية

يف  ال�شيا�شي  املكتب  من  حتذير  �شدر  كما 
 ( املدعو  مع  التعامل  من  يحذر  كرد�شتان 
جلنة  ع�شو   ) ه  ابو   ( ب  املعروف   ) ط  ع 
 , املثنى  حمافظة  م�شوؤول  الو�شط  الفرات 
 , القيادة  بثقة  حت�شى  التي  الكوادر  ومن 

ي�شرف  باأنه  علما  خمابرات,  رجل  باعتباره 
كل  يف  حزبية  وخطوط  منظمات  عدة  على 
االو�شط وبغداد وميتلك  الفرات  من منطقة 
معمال للنجارة و�شيارة اجرة للتغطية على 

اعماله التج�ش�شية
كما ك�شف النقاب بان املدعو ) ابو ب ( ع�شو 
ال�شلطة  احد جوا�شي�س  الب�شرة هو  حملية 
حلظة  حتى  ك��ان  بانه  علما   ,  1979 منذ 
خطوط  ع��دة  على  ي�شرف  ام��ره  انك�شاف 
ويت�شل   , وب��غ��داد  الب�شرة  يف  تنظيمية 

مبا�شرة باملكتب ال�شيا�شي
3� حاالت عدم مراعاة قواعد العمل ال�شري : 
قد   1982 ع��ام  منذ  م.���س  توجيهات  كانت 
دعت اىل التو�شع بالعمل التنظيمي واالنتقال 
ت�شكيل  اىل  الفردية  ال�شالت  ا�شلوب  من 
اخلاليا واللجان وعقد االجتماعات . وكانت 
 . لالنتحار  ة  الدعو  مبثابة  التوجيهات  هذه 

يف وقت كانت اجهزة االمن ال جتد �شعوبة 
حتركاتهم  وح�شر  ال�شيوعيني  مراقبة  يف 
قب�س  ان  الالابالية  هذه  نتائج  من  وكان   .
 � املحلية  اللجنة   � دياىل  منظمة  قيادة  على 
 , اال�شدقاء  املنظمة مبافيهم  اع�شاء  وكافة 
العنا�شر  من  حمدود  عدد  �شوى  ينجو  ومل 
قدموا  ما  و�شرعان  كرد�شتان  اىل  التجاأت 
ع�شو  املنظمة  م�شوؤول  حمملني  ا�شتقاالتهم 
ما  م�شوؤولية  كرد�شتان  يف  املتواجد  ل.م 
دياىل  حملية  ان  بالذكر  واجلدير   , بهم  حل 
كب�شت يف بيت م�شوؤول املنظمة الذي هو يف 
الطباعة  اجهزة  الخفاء  وك��را  الوقت  ذات 
يخ�شع  ك��ان  امل��ذك��ور  البيت  ب��ان  علما   .
ان  .كما  االمن  قبل اجهزة  دائمة من  لرقابة 
الكوادر  القب�س على عدد من  القت  ال�شلطة 
� تابعني ملنظمات  � من بينهم اع�شاء حملية 
عن  النقاب  ك�شف  كما   , كرد�شتان  اقليم 
من  ت��دار  كانت  االقليم  منظمات  بع�س  ان 
امتالل  عن  ف�شال   . االمن  وكالء  بع�س  قبل 
اجهزة ال�شلطة معلومات وافية عن حمطات 

النزول.
ماذا ن�شتتنج من كل هذا ؟

اىل  ت�شري  اع��اله  اليها  امل�شار  احل��االت  ان 
ي�شمى  م��ا  افتقار  وه��ي   , واح���دة  حقيقة 
التي  املقومات  الب�شط  ال�شيوعي  باحلزب 
هذا  ويعود   . الطبقي  التنظيم  اليها  ي�شتند 
التقليدي  ال�شيوعي  بناء احلزب  اىل طبيعة 

اال�شالحية  ال�شيا�شة  م��ع  ين�شجم  مب��ا 
يعد  مل  تنظيم   , انتهاجها  على  داأب  التي 
اعد  فقط   , ا�شرتاتيجية  ثورية  مهمات  له 
فلي�س  ال��راه��ن��ة.  اللحظة  �شيا�شة  لتنفيذ 
من  �شفوفه  يف  ينظم  ان  امل�شتغرب  م��ن 
و  للعدو  طواعية  ا�شت�شلمت  التي  العنا�شر 
مراكز  ت�شلموا  وامنا   , فقط  كاع�شاء  لي�س 
جمرد  اىل  وحتوله   , فيه  ح�شا�شة  قيادية 
للقيادة  فيه  الوالء  يكون  بريوقراطي  هيكل 
وال�شيا�شة املر�شومة هي املقايي�س التي يتم 

يف �شوئها اختيار الكادر.

اال ان ما يثري االنتباه ملا ا�شرنا اليه , اذا ما 
ا�شتثنينا ظاهرتي االن�شقاقات واال�شتقاالت 
اال�شت�شالم  ح��االت  تزايد  هو   , اجلماعية 
للعدو , التي ارتفعت ن�شبتها ما بعد املوؤمتر 
وقعت  احل��االت  هذه  واكر   , خطري  ب�شكل 

 . واملتقدمة  الو�شطية  الكوادر  �شفوف  يف 
وكاح�شائية يف عام 1986 ا�شت�شلم اكر من 
15 كادر من بني الذين ار�شلوا اىل الداخل اأ 
با�شتثناء اقليم كرد�شتان � والكثري من هوؤالء 
كان قد �شارك ول�شنوات يف تنفيذ ال�شيا�شات 

اال�شالحية. 
هذه  ا�شباب  يرجعون  التقليدية  ق��ادة  ان 
هذا  من  ال�شخ�شية  االخطاء  اىل  االنهيارات 
اىل عوامل  يرحلونها  او  و  ذاك  او  امل�شوؤول 
ون�شاط   � االع����داء  م��وؤام��رات   � خ��ارج��ي��ة 
الالم�شوؤولة  والليربالية  املت�شيبة  العنا�شر 
ا�شبحت  التي  احلالة  هذه  تب�شيط  ان  اال   .
منذ زمن بعيد � ظاهرة تطبع منظمات اليمني 
حاالت  من  املزيد  اىل  اال  يوؤدي  ال   , باكملها 
االنتكا�س والرتدي . اذ ان دفن الروؤو�س يف 
ال  يجري  ما  عن  العيون  واغما�س  الرمال 
يحول دون توقف هذه الظاهرة من ال�شري يف 
جمراها الطبيعي, هذه الظاهرة التي ولدتها 
, وهي طبقية من  ا�شباب فكرية   , , تولدها 
تتعلق  و�شيا�شية   , اي�شا  اجلوهر  حيث 
التقليدية  لل�شيوعية  النظري  باخلطاب 

وبرناجمها ال�شيا�شي.

ان  منذ   , ظلت  التقليدية  ال�شيوعية  ان 
ال�شيوعي  احل��زب  داخ��ل  �شائدة  ا�شبحت 
امينة   , العراقية  ال�شيوعية  احلركة  ويف 
فكرة  على  امل�شتندة  اال�شالحية  ل�شيا�شتها 
 1958 منذ  وه��ادن��ت   . الطبقي  ال��ت��ع��اون 
يف  وا�شهمت  الربجوازية  حكم  ا�شكال  كافة 
� وبفعالية بفك احل�شار  املنعطفات احلادة 
عن الربجوازية وانقاذ حكمها من االنهيار. 
حول  يتمحور  ال�شيا�شي  ن�شاطها  جل  وكان 
واذا   , ذاك  او  احلاكم  هذا  �شورة  جتميل 
لنظام  معار�شتها  اعلنت  ان  وان  حدث  ما 
�شوى  تكون  ال  املعار�شة  هذه  فاأن   , معني 
او  امت�شا�س  ام��ا  ت�شتهدف  طارئة  حالة 
تدجني املعار�شة داخل احلزب , او حماولة 
ايجاد  بهدف  ال��ربج��وازي��ة  على  ال�شغط 
�شروط اف�شل للتعامل معها . وعند انتقالنا 
ال�شيوعية  ان  نالحظ  املمار�شة  جانب  اىل 
التقليدية قد اتفقت مع كل انظمة احلكم ومل 
تدخل يف �شراع �شيا�شي جاد معها . مثل هذه 
ال�شيا�شة عانت وتعاين من الف�شل تلو الف�شل 
, الن الربجوازية مل تعد بحاجة اىل تزكية 
احكمت  بل  التقليدية,  ال�شيوعية  احلركة 
لتو�شالتها  ت�شتجب  عليها ومل  العزلة  طوق 
وك���ان اخ��ره��ا دع��وت��ه��ا الن��ه��اء االو���ش��اع 

اال�شتثنائية.
ومن املعروف ان موؤمترهم الرابع مل يكن اال 
تتويجا ملرحلة �شبقت موؤ�شراتها عقد املوؤمتر 
, هذه املرحلة , هي مرحلة التف�شخ الفكري 
الفكري  ال�شعيد  فعلى   . التنظيمي  والتفتت 
الدفاع  �شوى  التقليدية  مب��ق��دور  يعد  مل 
ال�شعيد  وعلى   , ا�شال  خمرتقة  مواقع  عن 
التنظيمي , فاأن بع�س اقطاب اليمني انتظمت 
اجلوهر  حيث  م��ن  تختلف  ال  بتجمعات 
اكر  انها  �شوى  ال�شائد  الفكري  اخلط  عن 
الت�شفوية  ل�شيا�شتها  الدعوة  يف  �شراحة 

الداعية اىل العودة الح�شان الفا�شية.
فاأنه معلق  املوؤمتر  افرزه  الذي  اما االجتاه 
االح��داث  �شري  ي�شكله  ال��ذي  ال�شغط  بني 
الثورية , وبني اال�شا�س الفكري واالجتماعي 
العودة  يريد  والذي  التقليدية,  لل�شيوعية 
احلرب  ايقاف  وكان   . النظام  نحو  �شريعا 
الفا�شية,  نحو  املرحلة  مو�شم  ببدء  ايذانا 
االو�شاع  النهاء  دعوتهم  طرحوا  ان  فكان 
التي  القاعدة  ماهي  نعلم  وال   , اال�شتثنائية 
يكون  حتى  اليها  بالعودة  اليمنيون  يطالب 

الو�شع الراهن ا�شتثناءا
التم�شك  ال�شيا�شة املعلنة هي  وعموما ظلت 
قنوات  وف��ت��ح  ال��ن��ظ��ام  مب��ع��اداة  اللفظي 
وهذا  االخ���رى,  اجلهة  من  معه  االت�شال 
اللحظة  موقف  هو  للنظام  العداء  ان  يعني 
ولي�س موقفا ات �شمن ت�شور ا�شرتاتيجي. 
وبال�شرورة ال ميكن لل�شيا�شة التنظيمية ان 
تكون على النقي�س مع اخلط الفكري ال�شائد 
الفكري  اخل��ط  يالئم  مبا  �شيغت  ولهذا   ,
 , للفا�شية  ال�شطحي  ال��ع��داء  خط  ال�شائد 
يتعدى  ال  مبا  التنظيمية  املهمات  وح��ددت 
ولذلك  املحدد.  وال�شيا�شي  الفكري  ال�شقف 
عانت هذه ال�شيا�شة التنظيمية من االخفاق 

مع  ال�شراع  طابع  ان  ب�شبب  االخفاق  تلو 
ح��ادة  مواجهة  م��ن  يتطلبه  وم��ا  الفا�شية 
اىل  الركون  واخ��را  اوال  ت�شتوجب   , عنيفة 
ويف  مكافحة  ثورية  طبقية  منظمات  بناء 
غاية ال�شرية ووفق ت�شور فكري و�شيا�شي 
كهدف  الفا�شية  با�شقاط  يتحدد  ا�شرتتيجي 
الربوليتاريا  دكتاتورية  وباقامة  مبا�شر  اين 

وبناء اال�شرتاكية يف العراق كهدف بعيد.
ال�شيوعي  للحزب  التنظيمي  البناء  ان  اال 
ال�شيا�شات  وليد   , ا�شلفنا  وكما  التقليدي 
اال�شالحية ,واعد منذ �شنوات ملهمة االتفاق 
ولذلك  �شدها.  الن�شال  ولي�س  ال�شلطة  مع 
كان هذا التنظيم يعاين من البطالة ال�شيا�شية 
ان جاز التعبري بانتظار ما حتركه االحداث 
الظروف  وخلق  تهيئة  على  العمل  دون 
يف  ملمو�شة  �شيغ  اىل  واالن��ت��ق��ال  املالئمة 
الن�شال �شد الفا�شية. كما ان اعداد الع�شو 
اخلط  وفق  جتري  كانت  وتربيته  احلزبي 
ال�شيا�شي والفكري ال�شائد . وهذا كما ا�شلفنا 
تنفيذ  ت�شتطيع  عنا�شر  باعداد  اال  ي�شهم  ال 
, وهذا  ال�شلطة  ا�شقاط  �شيا�شة ال ت�شتهدف 
يعني اعدادا ال يتوجب اثارة احلقد الطبقي 

للحما�س  اطالق  من  ي�شتوجبه  العدو  �شد 
واملبادرة الثوريني.

التي  البريوقراطية  الهيكلية  ان  عن  ف�شال 
, ال ت�شمح  التقليدي  بناء احلزب  بها  يت�شم 
و�شعف  باجلمود  تت�شم  عنا�شر  برتبية  اال 
التي  العنا�شر  بع�س  وجدت  املبادرة.وان 
يبقى  جت��اوز  فانه   , االط���ار  ه��ذا  تتجاوز 
موؤقت و�شرعان ما تعالج البريوقراطية هذا 
� اخلرق � بال�شيغة التي ت�شمن ا�شتمرارية 
طرحت  حني  لذلك  التقليدية.  املمار�شات 
مهمة القيام بن�شاطات ع�شكرية ثورية داخل 
ي�شمن  ال��ذي  باال�شلوب  عوجلت   , امل��دن 
عدم التفكري مبثل هذه االعمال الحقا. حيث 
اعترب اي ن�شاط ثوري مبثابة الكارثة التي 
التنظيم, املطلوب  الق�شاء على  اىل  �شتوؤدي 
يثري  م��ا  ع��ن  �شلمي,يبتعد  ه���ادئ  ت��ط��ور 
 ( التوجيهات  اغلب  فكانت   , اال���ش��ك��االت 
اذهبوا واقعدوا يف بيوتكم وار�شلوا لنا من 

هناك ا�شعار الطماطة واخل�شروات فقط ( 
فال عجب ان ال ت�شتطيع مثل هذه املنظمات 
وا�شتيعاب  الفا�شية  هجمات  م��واج��ه��ة 
امل�شاكل التي تعانيها احلركة الثورية �شواء 
وياأتي  العاملي.  ال�شعيد  على  او  العراق  يف 
 , الفكري  لالنهيار  كمح�شلة  النهيار  ه��ذا 
التقليدية.  ال�شيوعية  تعانيها  التي  ولالزمة 
ب��االح��رى  او   , امل�����ش��دود  ال��ط��ري��ق  ازم���ة 
مغازلة  اجتاه  واح��د,  باجتاه  ال�شري  ازمة 
الفا�شية.هذه االزمة توؤ�شر عدم قدرتها على 
ادارة ال�شراع من خالل طروحاتها التي مل 
التعاون  �شيا�شة  اط��ار  من  ما  يوما  تخرج 
ال�شراع  ه��ذا  ت�شاعد  وح��امل��ا  الطبقي. 
التقليدية  الذهن  يف  املعد  املخطط  وجتاوز 
مل جتد منظمات اليمني امامها �شوى االنهيار 
. وعليه ال ن�شتطيع حني التحدث عن ماأزق 
بالتنظيمات  نقارنه  ان  اليميني  التنظيم 
القواعد  على  املبناة  املكافحة  الثورية 
و�شعه  يفرت�س  وامنا   , العمل  يف  اللينينية 
مقارنته مع املنظمات اال�شالحية التي تدير 

ال�شراع بو�شائل ا�شالحية.
كافة  ندعو  فاأننا   , اع��اله  ا�شري  ملا  ووفقا 
ببع�س  معينة  �شالت  لديهم  ممن  رفاقنا 
 , ال�شيوعي  للحزب  التنظيمية  اخلطوط 
�شمن  اخلطوط  بع�س  دمج  من  احل��ذر  اىل 
�شال  على  واالبقاء   , التنظيمية  خطوطنا 
توجيهات  �شدور  حلني   . معها  خيطية  ت 
االنتماء  طلبات  قبول  ينبغي  وال   . جديدة 
م��ن ع��ن��ا���ش��ر اخل��ط��وط امل���ذك���ورة دون 
االنحياز  من  والتاأكد  امل�شبق  التمحي�س 
على  والرتكيز  ا�شا�شي,  ك�شرط  الفكري 
هدفنا اال�شا�شي الذي ننا�شل من اجله بناء 
ثورية مبعزل عن  لينينية  مارك�شية  منظمة 
املنظمات والتجمعات ال�شيوعية التقليدية , 
منظمة ت�شكل جتاوزا لهذه التجمعات ونفيا 

لها.
واىل امام

�شيوعيون عراقيون
اذار 1989

مالحظة اي�شاحية

�شتار  ال�شهيد  الرفيق  مع  يل  ات�شال  اخر  يف 
غامن ابلغني بانه قد اأر�شل يل ما بحوزته من 
باأ�شم  العراق  كرد�شتان  يف  �شادرة  وثائق 
حجم  يقدر  كان  اإذ  عراقيون(  )�شيوعيون 
خطورة نزوله اىل بغداد فهو على ا�شتعداد 
حد  الفا�شي  البعثي  النظام  ملواجهة  كامل 
الوثائق  تقع  ال  ان  حر�س  وقد  اال�شت�شهاد 

باأيدي اجلالدين
اال�شماء  من  االوىل  باالحرف  اكتفيت  لقد 

الواردة يف الر�شالة , فاأقت�شى التو�شيح 
�شباح زيارة املو�شوي

العراقية  ال��دول��ة  ت���واأم  العراقي  الي�شار 
امل�شري  كتاب   (  2014-1921 احلديثة  
ال�شيوعي – قوى التغيري الثوري يف احلزب 
ال�شيوعي العراقي- الكاتب : �شباح زيارة 

املو�شوي
يف  االوىل  للمرة  ن�شرت   : ن�شراملادة  تاريخ 
الثانية  للمرة  والحقاً   1989 عام  كرد�شتان 
حال  ل�شان  احلركة  جريدة  يف  ع���ام1990 
ال�شيوعي  احل��زب  يف  ع��ادل  �شالم  منظمة 
الثالثة  العراقي - كما مت ن�شر املادة للمرة 

يف 2006 / 2 / 8 على املواقع االلكرتونية
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 ر�سالة القائد ال�سيوعي ال�سهيد �ستار غامن ) �سامي حركات( بطل التغيريالثوري 



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

ن�سخة جديدة من فتوى املرجعية 
الدينية �سيئة ال�سيت فـي �سنة 1959

)مظاهرات 
واحتجاجات غير 

مقننة(

يف ع��ام 1959 واثن��اء احت��دام ال�ص��راع ب��ن الق��وى الرجعي��ة 
ممثل��ة بحزب البع��ث وكل التيارات الرجعي��ة املوؤيدة له مبا فيها 
احل��وزة الديني��ة الت��ي يقودها يف ذل��ك الوقت "حم�ص��ن احلكيم" 
م��ن جه��ة واحلرك��ة التقدمي��ة العراقي��ة وعل��ى راأ�ص��ها احلزب 
ال�ص��يوعي العراقي م��ن جهة اخرى, وبع��د ان حتولت اجلماهري 
الكادح��ة يف امل��دن والفالح��ن يف عم��وم اري��اف العراق اىل �ص��ف 
احلزب ال�ص��يوعي العراقي وكرث املنتمن للحزب وافال�س القوى 
الرجعية وعجزها يف ايقاف املد الثوري لل�ص��عب العراقي ن�ص��رت 
جملة احل�صارة املوؤيدة للحزب ال�صيوعي العراقي ق�صة لالطفال 

بعنوان )احلمار احلكيم(.
قام��ت الق��وى املعادية لل�ص��يوعية باقناع املرجع الديني حم�ص��ن 
احلكي��م, بان الق�ص��ة التي ن�ص��رتها املجلة ال�ص��يوعية  ت�ص��تهدفه 
�صخ�ص��يا وهدفها اال�ص��تهانة به وت�ص��بيهه باحلم��ار. وقد اعرتف 
)طال��ب الرفاع��ي( م��ن موؤ�ص�ص��ي حزب الدع��وة اال�ص��المية بعد 
�ص��قوط نظام �صدام ح�صن يف كتاب ر�صيد اخليون املعنون )امايل 
طال��ب الرفاع��ي ( ان��ه هو ومه��دي احلكي��م ابن حم�ص��ن احلكيم 
واآخري��ن هم من ق��ام باقناع حم�ص��ن احلكيم بذل��ك ,وكان هدفهم 
ان يوحوا ان ال�ص��راع ب��ن التيار التقدمي وبينه��م, هو ان التيار 

التقدمي ال يعرف غري ))ال�صتائم والكلمات البذيئة((.
 ويف واقعة اخرى وهي اي�ص��ا باعرتاف طالب الرفاعي يف الكتاب 
املذكور �صابقا انهم ات�صلوا مبح�صن احلكيم وتكلموا عن ))افعال 
ال�ص��يوعين (( يف العراق و�صرورة الت�صدي لهم وعلى ال�صيد ان 
ي�ص��در فتوى �صدهم, ولكنه قال لهم انه �صبق وان �صوؤل نف�س هذا 
ال�ص��وؤال من قبل احد باعة االقم�صة يف مدينة النعمانية عن م�صاألة 
خا�صة فقال له )ان ال�صيوعية كفر واحلاد( وانه ال داعي ال�صدار 

فتوى اخرى.
 ويق��ول طال��ب الرفاع��ي انن��ا ذهبن��ا اىل النعماني��ة وا�ص��تطعنا 
الو�ص��ول اىل بائع االقم�ص��ة وا�ص��تطعنا احل�ص��ول عل��ى الفتوى 
وقمن��ا بتعميمها يف �ص��حفنا و�ص��حف املعادين لل�ص��يوعية وقام 
اأئمة امل�ص��اجد وقراء التعازي بن�صرها يف كل االو�صاط وا�صتطعنا 
تاألي��ب النا���س على ال�ص��يوعية من خالل ق�ص��ة جملة احل�ص��ارة 

والفتوى التي ح�صل عليها تاجر االقم�صة يف النعمانية.
 مت تتوي��ج عمل هذه القوى بانقالب 8�ص��باط 1963 ومت تطوير 
هذه الفتوى اىل احلد الذي اعلن فيه ال�صابط الطائفي )عبد الغني 
ال��راوي( اح��د ق��ادة االنقالبين اننا هيئنا انف�ص��نا الع��دام اآالف 
ال�ص��يوعين املعتقل��ن يف قبور جماعية ولكن انقالب عبد ال�ص��الم 
عارف على حلفائه يف 18 ت�ص��رين 1963 واخلالف داخل القوى 

الرجعية انقذ اآالف ال�صيوعين من الدفن اجلماعي.
املرحل��ة الت��ي منر به��ا االن تكاد تكون مت�ص��ابهة مع م��ا حدث يف 
�صتينيات القرن املا�ص��ي, فقد و�صل التيار اال�صالمي احلاكم االأن 
اىل مراحل��ه النهائية وانف�س من حوله اغلب اجلماهري املوؤيدة له 
وا�ص��بح عمل رجاله احلاكمن مثار لل�ص��خرية والتذمر من خالل 
حتوله��م اىل �ص��راق للمال الع��ام واال�ص��تهتار بكل القي��م النبيلة, 
وحتول ال�ص��عب "بف�ص��ل" عملهم اىل و�ص��ع �ص��يء اليح�صد عليه 
وحت��ى الق��وى احلاكمة ب��داأت بالت�ص��رذم اىل احلد ال��ذي جعلها 

تك�صف غ�صيلهم الو�صخ فيما بينهم.
حاولت ال�ص��لطة احلاكمة بعد �صعورها ان ال�صعب العراقي الذي 
ه��و علماين بطبيعت��ه وان توجهاته الدينية االأن ه��ي حالة طارئة 
لن ي�ص��تمر به��ا طويال باخ��رتاع حال��ة جديدة ملخاطبت��ه واثارة 
م��ن ال يزال غ��ري مقتنع قناعة مطلقة ان هذه ال�ص��لطة غري موؤهلة 
لال�ص��تمرار وحكم العراق, بخلق م�ص��كلة ال مربر لها, وخ�صو�صا 
ان معرك��ة حتريراالر���س العراقية م��ن رج�س داع���س قد انتهت  
فحركوا احد اقزامهم املدعو "حممود احل�صن" وكاأن االمر يخ�صه 
وح��ده وبدون توجيه من اح��د اىل دمج قانون ال�ص��رائب البلدية 
ورف�س فر�س �ص��رائب على امل�صروبات الروحية النها تتنافى مع 
واردات الدولة ))االإ�ص��المية(( وا�صتبدلوا فقرة فر�س ال�صريبة 

عليها اىل منع ا�صتريادها وبيعها وانتاجها و�صربها ! 
وه��ي حماول��ة خبيث��ة م��ن اال�ص��الم ال�صيا�ص��ي بخل��ط االوراق 
وحتويل املعركة بينه وب��ن التيار العلماين الذي بداأ عوده يقوى 
وي�صتد بفعل الرتاث العلماين لل�صعب العراقي اوال وبفعل االعمال 
الالاخالقية التي ميار�ص��ها اال�ص��الم ال�صيا�ص��ي يف قيادت��ه للدولة 
بال�ص��رقات والتزوي��ر واخل�ص��وع لالجنبي حفاظا على مكا�ص��به 
الالم�صروعة, اىل حتويل االنظار عن كل جرائمه واعتبار املعركة 
بين��ه وب��ن التيار العلماين ال�ص��ريع النمو اىل �ص��راع على �ص��رب 

))العرق ((.
 وان اخلالف بينه وبن العلمانين هو ان العلمانين ال يفكرون اال 
ب�ص��رب )العرق( وانه لي�س لديهم اي برنامج بديل غري ))الت�صكع 
وال�ص��رب والعربدة (( وحماربة احلجاب ))اال�ص��المي (( وعلى 
ال�ص��عب العراقي ان يلتف حولهم النهم مع��ادون لهذه التوجهات 
الت��ي تتنافى م��ع الدين واالخالق وان هدفهم حماية ال�ص��عب من 

هذه الت�صرفات.
ول��و رجعن��ا اىل بداية ال�ص��راع املبا�ص��ر بن اال�ص��الم ال�صيا�ص��ي 
والعلمانين اىل �ص��نة 1959 وا�ص��تغالل ق�ص��ة لالطفال بعنوان 
)احلمار احلكيم ( ا�ص��درتها �ص��حيفة �ص��يوعية ليحولها اال�صالم 
ال�صيا�ص��ي عل��ى انها ت�ص��تهدف رمز اال�ص��الم ال�صيا�ص��ي حم�ص��ن 
احلكيم وي�ص��در فتواه �ص��يئة ال�ص��يت )ال�ص��يوعية كفر واحلاد( 

جند ان اال�صلوب اجلديد م�صابه لال�صلوب القدمي.
 ولكن لال�ص��ف ال�ص��ديد ان التيار العلماين وبالذات التيار الي�صاري 
حلد االن مل ي�ص��توعب الق�ص��ية وكل ف�صيل ينظر للق�صية مبفرده 
يف ح��ن ان اخلطر �صي�ص��ل للجمي��ع وان الهجم��ة الرجعية بداها 
اال�ص��الم ال�صيا�ص��ي ودفع بالقزم حممود احل�ص��ن اىل ان يكون هو 

البادئ بالهجوم
امتنى من كل قوى الي�صار والعلمانية ان ت�صد ال�صفوف وتتجاوز 
خالفاتها الثانوية وان ال ت�ص��تكن للتيار الرجعي احلاكم حتى لو 
ان هذا القانون يرف�ص��ه رئي���س اجلمهورية او املحكمة االحتادية 
فان هذه القوى �ص��تجد مربر اآخر لها و�ص��وف تكون اكرث �صرا�ص��ة 
ودموي��ة اذا اقتنعت ان حيلها وجرائمها ا�ص��بحت مك�ص��وفة ومل 

جتد اي مربر لها.
نتمنى للي�ص��ار ان ي�ص��توعب الدر�س اجلديد وان ال ين�صى جتارب 

اال�صالم ال�صيا�صي وحيله املا�صية

اأ�صامة عبد الكرمي 

الفنان  )اال�صتدوديو(  َم�صَغل  اىل  طريقي  يف 
١٩٥٢,ال��ع��راق   ( �صريف  حميد  الت�صكيلي 
بالتلهف  ممزوج  �صعورغريب  يخاجلني   ,)
اللقاء مع فنان �صريف يف املكان الذي حوله 
ت�صكيلي  عر�س  قاعة  اىل  ليلي  مرق�س  من 
و�صط  يف  نف�صك  جتد  كما  الر�صم,  وم�صغل 
تعربعن  الت�صكيل,  متنوعة  الفنية  اعماله 

وجود النتاجات الفنية.
ولي�س  الفني,  لالبداع  الروحي  املكان  انه 
والتبادل  اللقاءات  للعبة  �صطحية  و�صيلة 
ان���ه عامله  االج��ت��م��اع��ي داخ���ل امل�����ص��غ��ل, 
نف�صه  مي��ن��ح  ح��ي��ث  ب��ت��ج��ارب��ه  اخل���ا����س 
بكل  اجلمالية  روؤيته  ببناء  احلركة  حرية 
فالفنان  الفل�صفية,   – التاملية  ابعادها 
ولوحاته  ادوات��ه  مع  نف�صه  يعزل  �صريف 
االل��وان  مع  ويتحدث  واخل�صبية  الورقية 
والفر�صاة و�صطح اللوحة وينفذها من خالل 
والرموز,  والعالمات  لالأ�صكال  ال�صياغات 
ف�صاءات  ي�صكل  والتجميع,  الفرز  وبعملية 
التقني  ا�صا�صها  مرئية  عرباإ�صارات  للتاأمل 
والفكري عن طريق الالوعي, لريتقي املنجز 
بامل�صمون على ال�صكل, نحن ال ن�صاهد رموز 
اللوحة  �صطح  على  روح��ان��ي��ة  ت��ع��وي��ذات 
ك�صبب ميتافيزيقي خارج االإدراك الب�صري.

املكان  برهبة خراب  ي�صطدم  �صريف  الفنان 
وت�صويه البيئة  لكي ميثل حالة ثنائية بن 
حيث   , والفو�صى  والقناعة  النف�س  �صفاء 
وجد يف االن�صان مادة ب�صرية للتعبري بوعي 
انه  اخل��ارج��ي,  واملحيط  ال��روح  دم��ار  عن 
كاأنه   والروح,اح�س  املادة  بن  دائم  �صراع 

من  انتزاعاً  انتزع  ا�صطوري   متثال حجري 
ان  ال�صنن..اليريد  اآالف  عمرها  ح�صارة 
فيه..  الذاكرة  يفقد  وان  الواقع  ينف�صلهذا 
اليه  مدفوعاً  الوطن  اىل  م�صدودا  ك��ان  بل 
واالح�صا�س  وال�صوق  احلنن  بعواطف 
بالغربة , فات�صم ا�صلوبه ببالغة  التجريدية 
� التعبريية يف جميع لوحاته  � اآثار املو�صل 
الت�صطيح واجلودة يف  � عن طريق  منوذجاً 
يف  فيغو�س  التعرجات  �صماكة  �صملت  حن 
اعماقه بحثاً عن االلوان واال�صكال لتنا�صب 
ترتاكم  خميلته  يف  تن�صاب  عندما  قناعته, 
ثوبها  يف  جتريدية  ب�صخو�س  عينيه  ام��ام 
ت�صامر  با�صكال وت�صورات  لتوحي  الدرامي 

خميلة املتلقي.
والكثيفة  اخل�صنة  لالألوان  مييل  �صريف  بداأ 
الثمانينات  نهاية  منذ  اللوحة,  �صطح  على 
من القرن الع�صرين, فهو يت�صابق بن اللون 
املرتاكمة  الطالء  تقنية  الكت�صاف  وامللم�س 
وال�صمغ  كاالكريليك  املختلفة  امل��واد  من 
اال�صاءة  لتجعل  كلها  والرمل,  والن�صارة 
تتميزتلك  لوحاته,  �صطوح  على  الكامنة 
بح�صية  نفذه  مبعرثة,  بعفوية  ال�صطوح 
بطرق  ولكن  متفاوته,  كلها  عالية,   مرهفة 
م�صاحة  على  الطالء  بع�س  كر�س  خمتلفة, 
جماورة لت�صكل عرو�س متباينة اللون مثل 

احلمم الربكانية. 
تثبيتها  مت  التي  الرتاكيب  هذه  راأ�س  وعلى 
ل��ون  اي  او  اال���ص��ود  ال��ل��ون  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
�صاحات  ب�صبه  اللوحة  �صطح  ليقطع  غامق 
وال  منتظمة  غري  ومربعات  وم�صتطيالت 
داخ��ل  منف�صلة  تراكيب  كانها  م��وؤط��رة, 
�صطح اللوحة, فتربز الرتاكيب الداخلية مع 
ي�صبه  ال�صاقطة  والظالل  باال�صواء  �صعور 

�صوء �صموع رامربانت.
التحليلية  الوحدة  ميتلك  �صريف  ان  ويبدو 
للمو�صوع, فهو يتمتع بقدراته الذاتية امللمة 
حيث  عامله  يف  املتواجدة  باملو�صوعات, 

يتميز باملكان والزمان يف العمل املتوازن.
ت��دم��رياالآث��ار  تعالج  ال��ت��ي  ل��وح��ات��ه  ففي   
كثيفة  متعرجة  دوام��ات  هناك  و�صرقتها, 
خمتلفة  م��واد  فيها  ي�صتخدم  ال��ط��الء  م��ن 
ممزوجة  وال��رم��ل  اخل�صب  الن�صارة  م��ن 
ليخلق  االكلرييك,  واالل���وان  ال�صمغ  مع 
التعبريية,   � التجريدية  القيمة   بقناعته 
تت�صق باالألوان والفر�صاة مع االأ�صكال البني 
واال�صود كخلفية لل�صطح, تربزها على �صكل 
واالزرق  ال��وردي  اللونن  من  �صخية  كتل 
يك�صف  �صردي  �صعور  كانه  وم�صتقاتهما, 
مما  املهم�س,  ال�صكل  يف  التوتر  من  نوع  عن 
اأن يلحظه وان تقراأ العن  املتلقي  ي�صتطيع 
معمول  اللوحات  ه��ذه  �صطح  ك��ان  لو  كما 
انتوين  الكتالين  بالفنان  التذكري  بطريقة 

باتي�س)١٩٢3-٢0١٢(.   
التعبريعند  غ���ري���زة  ت��ب��ق��ى  ه���ذا  وم���ع 
الطبقات  خالل  من  بال�صكل  مرتبط  �صريف 
واح��دًا  عن�صرًا  كونه  الطالء  من  اوالطالء 
لت�صبح  اجلمالية,  عنا�صرال�صورة  م��ن 
للخيال  توحي  ال�صورالتي  عرب  م�صريته 
الذي ي�صافرمن الف�صاء اخلارجي اىل جوهر 
بن  والربط  اخللط  ه��ذا  ,فيحقق  االر���س 
االلوان امل�صرقة واملتباينة � اللون الربتقايل 
�صربات  م��ع  ل��ل�����ص��واد,  واال���ص��ف��رامل��ائ��ل 
باللون  املبلل  الن�صارة  مب��ادة  خملوطة 
خمتلفة  ظ��الل  لتخلق  الغامق  االرج���واين 
اللوحة  �صطح  على  خ�صنة  ت�صاري�س  من 

اخل�صبية كاأنها اإنفجارات بركانية.

اأراد  ما  اإذا  االأدي��ب  ان  للبع�س  يخيل 
كان عليه   , يكتب عن حادثة معينة  ان 
بنف�صه  احل��ادث��ة  ه��ذا  يعي�س  ان  اأوال 
يكتبها  ثم   , بها  وينفعل   , وي�صهدها   ,
ولكن   , ح��وادث  من  �صهده  ملا  موؤرخا 
لي�س  نق�صدها  التي  االأدب��ي��ة  التجربة 
�صرطا لها ان يعي�صها االأديب ليتمكن من 
و�صفها ,, واإيفائها حقها من احلديث , 
يف  معينة  حادثة  عن  االأدي��ب  يقراأ  فقد 
فينفعل   , واالإ�صالمي  العربي  التاريخ 
بها وي�صفها وياأتي اإبداعه فيها مبنتهى 
الروعة واجلمال ,, وكاأنه عا �صها فعال 
علي  املعروف  ال�صاعر  ا�صتطاع  ولقد 

فتح  حادثة  لنا  ي�صف  ان  طه  حممود 
 , زي��اد  بن  ط��ارق  يد  على   ,, االأندل�س 
حتى  اجلمال  رائعة  ق�صيدته  فتاتينا 
ليخيل لل�صامعن او القارئن ,, انه كان 
حا�صرا عملية فتح االأندل�س مع اجلنود 
حينذاك :أشباح جن فوق صدر املاء 

**** تهفو بأجنحة من الظلماء
وثبن  السماء  عقبان  تلك  ام   
الخضم  الجبال عىل  من**** قنن 

النائي
 ال بل سفني لحن تحت لواء**** 

ملن السفني ترى ؟وأي لواء ؟.
تحت  ال��ج��ب��ار  ال��ف��ت��ى  وم���ن 
باملوج  رشاعها****مرتبصا 

واألنواء
وال��ع��دو  ال��ب��ح��ر خ��ل��ف��ي   
اىل  الطريق  ازائ��ي****ض��اع 

السفني ورائي
سحابة  الخضم  ف��اذا  وتلفتوا   

****حمراء مطبقة عىل األرجاء
 قد احرق الربان كل سفينة**** 

من خلفه اال رشاع رجاء 
أشعة  خيط  الفجر  عليه  ألقى   
الصخرة  ف��وق  بيضاء   ****

الشماء
فقد   , بها  ونعجب   , االأبيات  هذه  نقرا   

احلادثة  لنا  ي�صف  ان  ال�صاعر  ا�صتطاع 
فالتجربة   , احلا�صر  امل�صاهد  و�صف 
االأدبية هي ال�صورة النف�صية التي تبن 
,,مبو�صوع  االأدي��ب  انفعال  للقاريء 
م�صهد  او   ,, احلياة  مو�صوعات  من  ما 
املثرية  اخلالبة  الطبيعة  م�صاهد  من 
ان  التجربة  يف  ي�صرتط  وال   , لالإعجاب 
ان  يكفي  واإمن��ا  فعال  االأدي��ب  يعي�صها 
طريق  عن  انفعاله  وياأتي   , بها  ينفعل 
االنفعال  وه��ذا   , ال�صماع  او  ال��ق��راءة 
واالإق��ن��اع  ال��ق��وة  م��ن  ي��ك��ون  ان  يجب 
في�صعر   , ال��ق��اريء  اىل  ينتقل  بحيث 
بنف�س االإح�صا�س الذي �صعر به االأديب 
احلياة  وجت��ارب   , للن�س  كتابته  حن 
الميكن  اإنها  حيث  والتنوع  الغنى  من 
ان تعد وحت�صى , الن احلياة متنوعة 
نحياه  ان  ميكننا  ال  وم��ا   , اجل��وان��ب 
التعاي�س معه عن  جتربة قد نتمكن من 
دائم  ينبوع  هي  التي   , القراءة  طريق 
باآالف  ميدنا   , اأبدا  ين�صب  ال   , العطاء 
وكاأنه   / واجلميلة  احلية  التجارب 
بزمننا  متعددة  حيوات  نحيا  يجعلنا 
والتجارب   , نعي�صه  ال���ذي  الق�صري 
حيث  من  بينها  فيما  تتفاوت  االأدب��ي��ة 

القيمة واال�صالة وال�صمو

ك��ت��ب ال��ف��ق��ي��د زك���ي خ���ريي يف 
كنا   (  : م��ع��ن��اه  م��ا  م��ذك��رات��ه 
الليايل  ون�صهر  انف�صنا  جنهد 
ار�صيف  يف  وال��ن��ب�����س  للبحث 
والتاريخ  اللينينية  املارك�صية 
والن�صو�س  امل���ربرات  الي��ج��اد 

الذيلية  مواقفنا  تنا�صب  التي 
االحت��اد  االك��رب  ل��الخ  والتابعة 

ال�صوفياتي(. 
نف�صه,  يعيد  ال��ت��اري��خ  وال��ي��وم 
كثريا  نف�صه  ال��ب��ع�����س  ي��ج��ه��د 
اليجاد املربرات وكثريا ما تكون 

مواقف  على  للتغطية  متناق�صة 
الغالبية من داخل  مرفو�صة من 
التنظيم وخارجه ومن اال�صدقاء 
وحتى االعداء مما ي�صبب حرجا 
كبريا لرفاق يدافعون عن موقف 

هم ا�صال غري مقتنعن به. 

ًي�����ص��ج��ل ل��ل��راح��ل زك���ي خ��ريي 
وان  االخ��ط��اء  ببع�س  اع��رتف��ه 

كان بعد حن. 
املنحرفن  عن  نقول  ماذا  ولكن 
يعلمون  وه��م  اخليانة  ح��د  اىل 

جيدا مدى انحرافهم ؟

الفي�صبوك  ت�صفحت  امل�����ص��اء  *ه���ذا 
مثال  �صيء  بكل  حتتفل  النا�س  وج��دت 
والزهور   _ _ول��الأع��ن��اب  للطماطة  عيد 
_والربتقال - والتفاح -ويو�صف افندي 
اين  .ومب��ا  ال��ث��ريان  وحتى  الاللنكي(   (
الفكرة  جاءت   .. البي�س  ملحت  باملطبخ 
البي�س �صعره مقارنة  مل ال نحتفل بعيد 
ب��ب��اق��ي االغ���ذي���ة ارخ�����ص��ه��ا ك��ث��ري من 
طبخه  طريقة   . عليه  اعتمادها  العوائل 
معظم  على  ويحتوي  م��غ��ذي   . �صهلة 
 . فيتامينات   . بروتن   . الغذائية  املواد 
عالقة  للبي�س  لي�س  اجلديدة  واحلقيقة 
خطر  لكن   . بالدم  الكول�صرتول  بزيادة 
او  بالبي�س  نحتفل  هل  بايل  على  �صوؤال 
ال��راأي  ولكم  البي�س؟؟؟  ام  بالدجاجة 

وحتديد تاريخ االحتفال...!
ونحاول  وارب��اك  قلق  اج��واء  نعي�س   *
ان نخرج من هذه االأجواء  انا اتكلم من 
ما  ميار�س  ..الكثري  ال�صحية  الناحية 
ينا�صبه للرتويح عن النف�س ..وهذا حق 
ب�صراهة  االكل  يتناول  البع�س  ان�صاين  
..او تدخن �صحائر او اركيلة ..البع�س 

ينام �صاعات طويلة 
عند  ال�صيجارة  مع  القهوة  �صرب  ام��ا 

املزاج  .....او  خا�صة  نكهة  لها  البع�س 
العكر واملتوتر 

وخطري  �صلبي  تاأثري  لها  االمور  هذه  كل 
عمره  ك��ان  ال��ف��رد..م��ه��م��ا  �صحة  على 
وابناء  عائلة  عن  م�صوؤولن  ..والأن��ن��ا 
ورعايتهم  خلدمتهم  م�صخرة  ..وحياتنا 
كل  ..يف  ..اكيد  الوطني  الواجب  ..م��ع 

اماكن اعمالنا 
ال��ت��وت��ر ل���ه ت��اث��ري ���ص��ل��ب��ي يف زي���ادة 
اال�صابة  ..او  ال���دم  يف  الكول�صرتول 
به  ي�صعر  ما  يتجاهل  ..الكثري  بال�صكري 
من اعرا�س وعالمات ..رمبا من متاعب 

احلياة اليومية 
املهمة  بالفحو�صات  �صحتنا  فلرناقب 
�صخ�س  اي  يجريها  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
الكول�صرتول  ..ومراقبة  الدم  ..فح�س 
كان  ومن  قلب   تخطيط  ..عمل  وال�صكر 
تناول  ..عليه  امل�صت�صفى  ..ع��ن  بعيدا 
النعناع  �صاي  �صرب  ..او  مفيدة  اطعمة 
..ليال  الليمون  ..مع ع�صري  ..والبابوجن 
..او اكل الرمان مثل هذه البدائل ت�صاعد 
الإ�صابات  التعر�س  م��ن  التقليل  على 
دائما  ال��دم��وي��ة...  واالأوع���ي���ة  القلب 

الوقاية خري من العالج .

م��ن ي�ص��حك عل��ى م��ن , م��ن بداأ 
ال�ص��حك على من , م��ن يرد على 
من �ص��حك علي��ه ب�ص��حكة اأقوى 

, م��ن يغف��ر مل��ن �ص��حك عليه , من �ص��حك عل��ى ال�ص��عب الذي مل 
ي��ذق طعم ال�ص��حكة م��ن القلب ؟ م��ا ان اأعلن ع��ن التحالفات بن 
االح��زاب والكيان��ات ال�صيا�ص��ية يف العراق من اجل اال�ص��رتام يف 
لعب��ة االنتخاب��ات حتى بداأ املواطن يحد نف�ص��ه يف حرية من امره 
, وظهرت ت�ص��اوؤالت يف ذه��ن املواطن الذي يعي���س بدون خدمات 
وال ام��ان وال �ص��مان اجتماع��ي وجوه��ر تل��ك الت�ص��اوؤالت هي ال 
ان�ص��يابية التحالف��ات , االح��زاب التي روجت ملحارب��ة العلمانية 
اعلن��ت عن حتالفه��ا مع دع��اة العلمانية , واالح��زاب التي تدعي 
العلمانية ارمتت يف اح�صات اعداء العلمانية , مدنيون اإ�صالموين 
, دعوجي��ة مدنية.  دميوقراطين مع احزاب ا�ص��تبدادية يف قائمة 
واح��دة , قوائ��م جتم��ع كل الوان االح��زاب ال�صيا�ص��ية النفعية , 
ال�ص��حية واجلالد يف قائمة م�ص��رتكة , اختل��ط احلابل بالنابل من 
اج��ل الفوز مبقاعد يف اأ�ص��واأ برملان عرفته الب�ص��رية , والغاية هي 

احل�صول على االمتيازات واملنافع من من�صب النائب ! 
قذ يعجز املحللن ال�صيا�ص��ين عن معرفة ا�ص��باب هذه التحالفات 
, ورمبا الي�صتطيع املراقبن للم�ص��هد ال�صيا�صي بالعراق الو�صول 
اىل عل��ة هذه التحالفات , ولكن اليخفى على اي مواطن ب�ص��يط يف 
الع��راق �ص��بب ه��ذه التحالفات , ولو فر�ص��نا بان اال�ص��باب تبدو 
مرئية تارة والمرئية تارة اخرى اال ان الغاية وا�ص��حة مثل عن 
ال�ص��م�س , و�ص��وف يطلق��ون �ص��عارات انتخابية ل�ص��الح املواطن 
املغل��وب على امره و�ص��رنى وعودا انتخابية  لو مت تطبيق ع�ص��ر 
ه��ذه ال�ص��عارات والوعود �ص��وف يتح��ول البلد اىل حالة يح�ص��ده 
البل��دان املتط��ورة , انه��ا نف���س اللعب��ة الت��ي تتك��رر يف كل دورة 
انتخابي��ة و�ص��راعات االح��زاب والكتل �ص��وف حترق االخ�ص��ر 
والياب�س وبالتايل �ص��يكون املواطن هو اخلا�ص��ر م��ن اللعبة , وهل 
�ص��يغري مقع��د او مقعدين دميوقراطين و�ص��ع هيمن��ة االحزاب 
الديني��ة , لي���س بام��كان مقعدي��ن او ثالث��ة مقاع��د مدني��ة فر���س 
القوان��ن املدنية على مئات املقاعد الرجعية ولو افرت�ص��نا بانهم 
�ص��وف يكون��ون م�ص��در �ص��غط عل��ى الق��وى الرجعية عن��د ذاك 
�ص��ينربي الدميقراطي��ن للدفاع ع��ن اكرثية اال�ص��وات وهذا هو 
جوه��ر الدميوقراطية االنگلو - امريكية , ان ال�صيا�ص��ين يف كل 
انح��اء العامل يتو�ص��لون املواطنن ك��ي ينتخبوه��م , ولكن يف بلد 
العجائب والغرائب العك�س هو ال�ص��حيح اذ يتو�ص��ل املواطن من 
املر�ص��ح لكي يتقبل �ص��وته من خالل تقبيل اطارات �صيارته وهذا 
لي�س حبا باملر�ص��ح بل من اجل احلفاظ على م�صدر عي�صه وحياته 

وحياة افراد ا�صرته ! 
فيم��ا يخ���س االحزاب الت��ي تدع��ي ال�ص��يوعية كان االوىل بهم ان 
ي�ص��لوا اىل احلكم عرب ا�ص��وات اجلماهري يف احي��اء الفقراء وبن 
�ص��فوف العمال والكادحن واملزارعن , وم�صبقا نحن نعلم باأنهم 
�ص��يربرون ابتعاده��م ع��ن هذه اجلماه��ري بالظروف املو�ص��وعية 
ال�ص��يوعي  احل��زب  و�ص��ايا  حت��ت  الزال��وا  وكاأنه��م  والذاتي��ة 
البريوقراطي فب االحتاد ال�ص��وفيتي متنا�ص��ن ب��اأن قيود الذيلية 
اثق��ل من قي��ود االحت��ال كل اعذارهم عب��ارة عن مهدن��ات ثقافية 
وهاهم ي�صت�ص��هدون بتحالفات الكني�صة مع احزاب الي�صار يف قارة 
امري��كا الالتينية وما دروا بان ن�ص��االت �ص��عوب امريكا الالتينية 
طبقي��ة - حتررية و�ص��تان مابن رجاالت الكني�ص��ة يف تلك القارة 
ورج��االت االديان يف هذا البلد ال��ذي يكتو بنار تدخالت الدول من 
جه��ة ونر الف�ص��اد احلكومي من جهة اخ��رى , ان رجاالت االديان 
يف الع��راق يعملون على تطبيق حكم ) ثيوقراطي ( بينما رجاالت 
الكني�ص��ة الالتيني��ة ينا�ص��لون م��ن اجل توف��ري اخلب��ز والكرامة 
ملواطنيهم وتطبيق العدالة االجتماعية لي�س على م�ص��توى القارة 

فح�صب بل على م�صتوى الكرة االر�صية !
اليبعدن��ا ع��ن اع��الن نتائ��ج االنتخاب��ات �ص��وى ا�ص��هر مع��دودة 
و�ص��يكون ال�ص��حك م��ن ن�ص��يب اولئك الذي��ن حافظوا عل��ى نقاء 
فكرهم وبقوا متم�ص��كن بق�ص��ية الفقراء وامل�صت�ص��عفن و�ص��وف 
يذرف زعاطيط ال�صيا�ص��ة دم��وع التما�ص��يحويلقون بالالئمة على 
ال�صعب الذي مل يح�ص��ن االختيار ويف اخلتام �صيظهر للعيان مدى 

�صحة املثل امل�صري : ال�صاطر ي�صحك يف االآخر !

 مؤيد محمد قادر

تنويه...
جري��دة الي�ص��ار العراق��ي ال�ص��ادرة يف بغداد, هي منرب ل��كل ي�ص��اري عراقي, ولي�س ناطقة باإ�ص��م 
ف�ص��يل او حزب ي�ص��اري بعينه.....با�ص��تثناء املرتدين خدم برميري ووجهم االآخر الذين يتباكون 
على النظام البعثي الفا�ص��ي املقبور على يد اأ�ص��ياده االمريكان....اأنها �ص��وت الي�ص��ار العراقي من 
اأج��ل حرية الوطن وكرامة ال�ص��عب العراقي بجميع اأطيافه املتاأخي��ة, يف مواجهة االإعالم الطائفي 

والعن�صري واالنتهازي التفتيتي.
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