
هبة الشعب العراقي للدفاع عن الوطن وظهور الوطنية العراقية بأهبى صورها يف 
معركة حترير الوطن من دواعش الصحراء قد أرعب دواعش اخلرضاء وقرص من عمرهم

)1(
صدور جريدة اليسار العراقي 

بعد انقطاع اضطراري ! 

يط��رح انقط��اع ص��دور اجلري��دة اس��ئلة 
حريصة وأخرى مغرضة !!

كم��ا تردن��ا اس��ئلة واراء ومالحظات حول 
مغ��زى نش��ر اجلري��دة ملوضوع��ات فكرية, 
صفح��ات  حتت��ل  ونظري��ة,  سياس��ية 

ومساحات كبيرة من اجلريدة....
من نافل القول التذكير بضعف االمكانيات 
املالية كسبب رئيسي في عرقلة استمرار 
صدور جري��دة اليس��ار العراقي,حيث هذه 
ه��ي احملاول��ة الثالث��ة الص��دار صحيف��ة 
يس��ارية بعد احملاولة االولى بصدور جريدة 
احتاد الش��عب ع��ام 2004 واحملاولة الثانية 

ف��ي ص��دور جريدة اليس��ار ع��ام 2011 , وكلت��ا احملاولتني اس��تهدفتا ايصال 
رس��الة يسارية الى الش��عب العراقي,  مناهضة لالحتالل االمريكي ولنظام 
احملاصص��ة الطائفية االثنية الفاس��د التابع, رغم املعرفة املس��بقة بتوقف 

صدور الصحيفتني .
يحدونا األمل املس��تند إل��ى اإلرادة الوطنية احلرة ف��ي أن نتمكن من مواصلة 
اصدار جريدة اليس��ار العراقي, باالس��تناد الى عوامل عديدة مش��جعة, من 
ابرزه��ا القناع��ة اجلمعي��ة للق��وى والش��خصيات اليس��ارية ألهمية صدور 
الصحيفة لتكون صوتاً يس��ارياً طبقياً ووطنياً عراقياً جامعاً من كردس��تان 
الع��راق الى االه��وار, وتنامي الوعي الش��عبي الع��ام املؤمن بوج��وب احداث 
التغيير السياس��ي واالقتص��ادي واإلجتماعي اجل��ذري, املعبرعنه في احلركة 
االحتجاجية املدنية الوطنية والنش��اطات الشبابية اإلجتماعية والثقافية 

والفنية على كامل خارطة الوطن.
إن ضعف الوعي التأريخي واملعرفي وحتى السياس��ي الس��ائد بني قطاعات 
الطلبة والش��باب, نتيجة الظروف املوضوعية والذاتي��ة التي مرت في بالدنا, 
س��واء فت��رة النظ��ام البعثي الفاش��ي املقب��ور أو فت��رة االربعة عش��ر عاماً 
التدميري��ة املاضية منذ احتالل العراق وهيمن��ة القوى الطائفية والعنصرية 

على السلطة واجملتمع.
مم��ا وضعنا أمام خي��ار جعل جريدة اليس��ار العراقي منبراً سياس��ياً وفكرياً 
في أن واحد, ومبعنى اوضح , القيام بدور اجلريدة السياس��ية واجمللة الفكرية. 
على أمل حترير الش��باب من ثقافة االنترنيت والعودة بهم الى ناصية التعلم 
والتثقف من خالل قراءة الدراسات واملقاالت, مع االستفادة من الفوائد اجلمة 

لالنترنيت ووسائل التواصل االجتماعي.
ناهيكم عن كون اجلريدة اس��بوعية, فمهمتها ليس��ت خبرية, وامنا حتليلية 
تثقيفية حتريضية, وبنفس الوقت حتافظ على التواصل مع األوساط الكادحة 

عبراالعمدة مبوضوعاتها الراهنية ولغتها البسيطة املفهومة.
وبنف��س الوقت س��نتجاهل, كما فعلن��ا على مدى نضالنا اليس��اري املديد, 
جمي��ع احملاوالت املغرضة م��ن قبل الثرثارين وضعاف النفوس, التي تس��تدف 
التقليل من اهمية صدور الصحيفة أو تلفيق االكاذيب واالشاعات عن أسباب 
توقفها املؤقت, فهؤالء قد ادمنوا على ممارسة القيل والقال وسيلة » نضالية« 

تبريراً خلنوعهم وذواتهم املريضة.
وه��ا نحن نعاود اص��دار اجلريدة بتبرعات اليس��اريني انفس��هم, ونعمل على 
مواصلة نظام االشتراك الذي عملنا به في احملافظات والتبرعات املباشرة في 

بغداد, واألمل يحدونا في احلصول على تبرعات من املهجر. 

)2(
إقام��ة التحالف اليس��اري بني الق��وى الش��يوعية واليس��ارية العراقية هو 

املقياس األوحد على يسارية أو ميينية وطفيلية أي فصيل يساري وشيوعي
فالتحالف اليساري وفق برنامج طبقي ووطني حترري ، سيفتح خياراُ كفاحياً 
امام الش��عب في مواجهة السلطة الفاس��دة التابعة، ويقطع الطريق على 
وجب��ة البدي��ل الليبرال��ي العميل األمريك��ي التدبير، ويس��تنهض اجلماهير 
الغاضبة لس��حق س��لطة العم��الء واخلونة واللص��وص وإس��قاط راياتهم 

الطائفية والعنصرية. 
أم��ا التخن��دق خل��ف اليميني��ة الذيلي��ة الذرائعي��ة واليس��ارية الطفولية 

والنرجسية الفردية املريضة.. 
فما هو اال خيانة طبقية ووطنية أو انتهازية مفضوحة

)3(
يسار كفاحي ام ” يسار ” لغوجي 

إن املقي��اس الوحي��د على درجة الوع��ي املعرفي والسياس��ي والنضالي لكل 
فصيل أو رفيق هو استيعابه لضرورة وحدة الصف الشيوعي واليساري. 

ان ظهورنا من كردس��تان إلى االهوار كقوة يسارية موحدة مسلحة ببرنامج 
طبق��ي ووطن��ي حترري…سيس��تنهض طاقات الش��عب العراق��ي الكفاحية 

ونفاجئ العدو الطبقي بقوتنا احلقيقية،ال كما يتوهمها هو قوة ثانوية.

)4(
قل شيوعي مرتد فاسد وال تقل يساري مرتد

يؤاخذن��ا رفاق كثيرون على مبادرتنا في تهنئة الرفيق رائد فهمي الس��كرتير 
اجلدي��د للحزب الش��يوعي العراقي في املؤمتر العاش��ر 2016 واالجتماع الذي 

عقده معه الرفيق فريد احلداد.
وكان جوابنا نفس��ه إل��ى رفاقنا الرافضني ملبادرتن��ا املتعلقة باملؤمتر اخلامس 
للحزب الش��يوعي عام 1993…وه��و ) ليس لدينا خالف ش��خصي مع أعضاء 
قيادة احلزب وإمنا اخلالف مبدئي سياس��ي ونظري، وليس في توجهنا التفريط 

بحزب الشهداء، وتصدينا وسنتصدى لكل خائن ومنحرف (. 
نع��م .. نحن أمام حلظ��ة تاريخية في حي��اة حزبنا وش��عبنا ووطننا،ال تقبل 

التراخي والنرجسية والفردية الذاتية.
أنها حلظ��ة تطرح علينا مهاما طبقية ووطني��ة واممية مجتمعة في معركة 

واحدة يتقرر فيها مصيرنا ومصير بالدنا وشعبنا...
وإن كنا حقا نرفع راية فهد وس��الم عادل وحس��ن س��ريع وخال��د احمد زكي 
وعش��رات الق��ادة وآالف الش��هداء األبطال،فعلينا أن ال ندع الراية تس��قط، 

فبسقوطها ينتصر أعداء الوطن والشعب ويتفتت الوطن، ويباد الشعب.
ولذلك ن��رى ضرورة أن يتحلى الكتاب بالدقة عند التصدي لالرتداد والفس��اد 

والشخصيات “الشيوعية” املتورطة في كل ذلك.
إذ يرتكب الكتاب الش��يوعيون الرافضون لنه��ج قيادة حميد مجيد الكارثي 
واملتمث��ل في االنخ��راط مع الق��وى الطبقي��ة املعادية للش��عب ،الطائفية 
والعنصري��ة والليبرالية، في مؤسس��ات اإلحتالل األمريكي وبش��كل خاص 

مجلس احلكم البرميري. 
يرتكبون خطأ فادحاً باس��تخدام مفردة ” اليس��اري املرتد ” النه وببساطة ال 
يوجد فصيل يساري وال حتى مناضل يساري واحد قد ارتد عن املبادئ وانخرط 

في منظومة 9 نيسان 2003. 
ان اجلهة الوحيدة املتورطة هي قيادة حميد مجيد للحزب الشيوعي العراقي 
واتباعه��ا الذين ارتفعت حميتهم ” الش��يوعية ” فجأة عل��ى وقع ” احلقوق 

واالمتيازات” والذي يطلق عليهم عادة ” شيوعي سابق«. 
فقل شيوعي مرتد وال تقل يساري مرتد..

السالم لروح العالمة مصطفى جواد

قصارى القول اليساري
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اليسار 
العراقي

من إجل إقامة الدولة املدنية الوطنية 
الدميقراطية وحتقيق العدالة االجتماعية

رقم اإليداع بدائرة الكتب والوثائق ببغداد 2166 لسنة 2016

نداء التغيير الوطني التحرري 
العراقي... إنقاذ الشعب والوطن

ب��ني معركة حتري��ر املوص��ل بتضحيات 
العمالة  ومس��اومات حيت��ان  الفق��راء 

والنهب يولد البديل الوطني التحرري
بعد سلس��لة احلوارات واالتصاالت التي 
أجريت في الش��هور القليل��ة املاضية, 
غي��ر املنقطع��ة ع��ن اجله��د الوطن��ي 
اجلماعي املبذول خالل العامني املاضيني 
,ناهيكم عن جتربة هبة 25 شباط 2011 
حت��ى هب��ة 31 متوز 2015 الت��ي متحورت 
حول اإلجابة العملية على الس��ؤال ....

ما العمل ؟
 ان الن��واة املطلوبة للب��دء بتنفيذ هذا 
اخلي��ار الوطن��ي التح��رري، والتي متتلك 
اإلرادة الصلبة والوعي, املعرفة والقدرة، 
عل��ى إطالق��ه والس��ير به قدم��ا بصبر 
وشجاعة، ينبغي أن تتألف من مناضلني 
من كل املدن العراقية دون اس��تثناء مبن 

فيها الشمالية والغربية.
ان تش��كيل جبهة املعارضة الشعبية 
الوطني��ة العراقية س��يمنح الش��عب 
العراقي األداة املؤهل��ة لتعبئة طاقاته 
من أج��ل اخلالص م��ن حك��م العمالة 
والنه��ب، والتص��دي الطم��اع ترام��ب 

الفاشي.
 أوال : مقاوم��ة ش��عبية وطني��ة ض��د 
ترام��ب  واطم��اع  األمري��كان  الغ��زاة 
الفاشي..ومالحقة مجرمي احلرب القادة 
االمريكي��ني قضائيا، وإلزام امريكا بدفع 

التعويضات للعراق.
ثانيا : التخلص من وهم شعار » اصالح 

النظام الفاس��د التاب��ع » الذي يروج له 
أقط��اب الطبق��ة الطفيلية الفاس��دة 
ذاته��م. وتش��كيل معارض��ة ش��عبية 
وطنية لنظام احملاصصة الفاسد التابع 
وإسقاط عمليته اللصوصية البرميرية، 
ومحاكم��ة حيت��ان العمال��ة واخليان��ة 

والقتل والنهب والفساد.
ثالث��ا : بن��اء عملية سياس��ية وطنية 
باعتماد دس��تور حكومة حتري��ر العراق 
م��ن االس��تعمار البريطان��ي، حكوم��ة 
الش��هيد الزعي��م الوطني عب��د الكرمي 

قاسم، دستورا مؤقتا. 
رابع��ا : إج��راء انتخاب��ات ح��رة ونزيهة 
وش��فافة بقانون انتخابي عادل يضمن 
حف��ظ الص��وت العراقي. بإش��راف األمم 

املتحدة.
خامسا : الس��عي للحصول على دعم 
املنظم��ات وال��دول للش��عب العراقي، 
ال��دول واملنظم��ات الدولي��ة التي حتترم 
سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه 
األمم  ميث��اق  إل��ى  الداخلية،اس��تنادا 

املتحدة والئحة حقوق اإلنسان.
سادس��ا : الهدف بن��اء الدول��ة املدنية 
الوطنية الدميقراطية التي حتقق العدالة 

االجتماعية.
س��ابعا : يج��ري اإلعالن ع��ن املعارضة 
الش��عبية الوطنية السلمية في مؤمتر 

صحفي بالعاصمة بغداد.
ثامن��ا: تش��كيل جلن��ة متخصصة في 

العالقات اخلارجية. 

أقدم��ت الوالي��ات املتح��دة األمريكية على 
ارتكاب جرمية دولية عظمى بحق الش��عب 
العراق��ي ف��ي غزوه��ا لبالدنا ضارب��ة عرض 
احلائ��ط القان��ون الدولي ومس��تهترة بإرادة 
الش��عب العراقي وحقه في احلياة احلرة في 

بلد مستقل ذو سيادة. 
اعتمدت القيادة األمريكية مبدأ جهاز السي 
آي اية في إس��تخدام اخلونة مطايا تركبهم 
باعتباره��م »معارضة عراقية« لتبرير غزوها 

حتت يافطة » التحرير » من نظام فاشي.
فاخملاب��رات األمريكية تعرف في قاموس��ها 
الرسمي اخلونة الذي تستخدمهم في مترير 
خططه��ا العدوانية املبيتة ضد الش��عوب 
ب ) الكريه��ون اصدقاؤن��ا خون��ة بلدانه��م 
نعلمهم ندربهم نس��لمهم الس��لطة ثم 
نرميهم في املزابل عن��د انتفاء حاجتنا إلى 

خدماتهم (.
ه��ا قد ح��ان الوق��ت لرمي أعض��اء مجلس 
احلك��م البرميي��ري ف��ي املزبل بع��د أن اجنزوا 

املهمة القذرة على أحسن وجه. 
إذ ق��ام ه��ؤالء اللص��وص ف��ي زرع الفتن��ة 
الطائفي��ة والعنصرية، تفتي��ت العراق إلى 
اقطاعي��ات طفيلية متصارع��ة على نهب 
الث��روات ، تدمير البنية التحتية االقتصادية 
صناع��ة وزراعة وتعليم��ا وصحة وخدمات ، 
التفريط باألراضي واملي��اه العراقية لصالح 
ال��دول اإلقليمية ، حتويل مناف��ذ احلدود إلى 
مواقع ملافيات األحزاب الطائفية والعنصرية 
لتوريد نفايات العالم من أدوية فاسدة ومواد 

غذائية غير صاحلة. 
نه��ب 1000 ملي��ار دوالر وتس��ليم النف��ط 
العراقي للش��ركات االحتكاري��ة األمريكية 

اللصوصية.
باحملصلة ق��ام أعضاء مجلس احلكم بتمرير 
أكذوب��ة » التحري��ر » ثم أس��موه » تغييرا« 
وال يزالون بعد أن أعلن أس��يادهم انفسهم 

محتلني ال محررين .! 
ونفذ أعضاء مجل��س احلكم البرمييري مبدأ 
كيسنجر الذي يريد إقامة إمارة على كل بئر 
نفط ، كما نفذ هؤالء اللصوص تهديد بيكر 

بإعادة العراق الى العصر احلجري. 
تأم��رت أح��زاب مجل��س احلك��م الطائفية 
بأس��م  س��واء  واالنتهازي��ة،  والعنصري��ة 
احلكومات املركزية أو حكومة اإلقليم، إلجراء 
عملي��ة دموية كب��رى به��دف التعجيل في 
تقسيم العراق، بادخالهم الذراع األمريكي 
الصهيون��ي داع��ش إل��ى العراق وتس��هيل 
احتالل��ه س��تة م��دن بكامله��ا واغتصاب 

النساء وذبح الرجال وتدمير اآلثار. 
فرفعوا ش��عار العراق ما بعد داعش هو غير 

العراق ما قبل داعش.
غي��ر أن هبة الش��عب العراق��ي للدفاع عن 
الوط��ن وظه��ور الوطني��ة العراقي��ة بأبهى 

صورها في معرك��ة حترير الوطن من دواعش 
الصحراء، قد أرعب دواعش اخلضراء، وافشل 
اخملط��ط األمريكي إلطالة أم��د وجود الدولة 

الداعشية حتى تنفيذ التقسيم. 
إن الدماء العراقي��ة التي جرت نهرا منذ يوم 
الغزو األس��ود في 9 نيسان 2003 قد عمدت 
طريق إس��تعادة وحدة وسيادة الوطن وحرية 

الشعب. 
ها هي أحزاب مجلس احلكم البرمييري متنح 
نفس��ها اإلج��ازات حت��ت مس��ميات مدنية 
مزيف��ة ف��ي محاول��ة إلطالة أم��د خدمتها 
لس��يدها وول��ي نعمتها الغ��ازي االمريكي، 
ال��ذي عل��م ودرب البدي��ل عنه��م، فقد هيأ 
وجبة ) كريه��ون اصدقاؤنا خون��ة بلدانهم 
نعلمهم ندربهم نس��لمهم الس��لطة ثم 
نرميهم في املزابل عن��د انتفاء حاجتنا إلى 
خدماته��م الق��ذرة ( وجبة ه��ي الثالثة في 
تأريخ العراق من��ذ انتصار ثورة 14 متوز 1958 
الوطني��ة التحرري��ة التي حقق��ت منجزات 

كبرى للشعب والوطن. 
الوجبة األولى ، وجبة إنقالب 8 شباط 1963 
، الت��ي اس��تخدمها األمري��كان مطية حتت 

اليافطة القومجية العربية. 
الوجبة الثانية ، وجب��ة غزو واحتالل العراق 
9 نيسان 2003، التي استخدمها األمريكان 
مطية حتت اليافط��ة الطائفية والعنصرية 
املغلق��ة ب » التحري��ر » و » الدميقراطية » و 

» التغيير«. 
الوجبة الثالثة ، وجبة » الليبرالية وحكومة 
التكنوق��راط« التي مت إجن��از إعدادها لتكون 

مطية املرحلة القادمة. 
وقد وصل اإلستهتار األمريكي بإرادة الشعب 
العراق��ي ح��د تكلي��ف الصبي الس��عودي 
س��عد رفيق احلريري باإلش��راف على إختيار 
العراقي��ة   « الليبرالي��ة   « الش��خصيات 

لتشكيل احلكومة البديلة. !!!
نعم ، لق��د جنح��ت االمبريالي��ة األمريكية 
بقط��ع الطري��ق عل��ى ث��ورات وانتفاض��ات 
وهبات الشعب العراقي من أجل بناء الدولة 
العدال��ة  وحتقي��ق  الدميقراطي��ة  الوطني��ة 
االجتماعية، جنحت في قطع طريق اإلنتصار 

وتكبد العراقيني اخلسائر. 
اليوم ، يخوض الش��عب معركته التأريخية 
الكب��رى الفاصلة، معركة مركبة، يتقرر في 
ضوء نتيجته��ا ال طبيعة الدول��ة العراقية 
وشكل احلكم فحس��ب ، وإمنا وجود العراق 

ذاته. 
فبعد مرور 14 عام عل��ى االحتالل االمريكي 
للع��راق ف��ي 9 نيس��ان 2003 حان��ت حلظة 
محاكم��ة ) الكريه��ون اصدقاؤن��ا اعض��اء 
مجلس احلكم خونة بلدهم ( لقطع الطريق 

على وجبة العمالء اجلدد. 
والكلمة الفصل فيها للشعب العراقي ...

الدعوة إلى لقاء-اجتماع تشاوري لكل فصائل اليسار العراقي !

رزكار عقراوي
بيان��ات للدفاع عن احلريات السياس��ية في 
الع��راق و تضام��ن مبدئ��ي رائع م��ن معظم 
األحزاب الشيوعية واليسارية العراقية مع 
احلزب الش��يوعي العراقي الش��قيق, وإدانة 
لالعتداء الغادرعلى مقر احلزب في الديوانية, 

واملطالبة بكشف املعتدين ومعاقبتهم. 
ف��ي ه��ذا الظرف احلس��اس يتطل��ب من اي 
وقت مضى ومن جميع قوى اليسار العراقي 
التقارب وتعزيز التنس��يق والعمل املشترك, 
وصوال إلى حتالف يس��اري واسع وحتى حزب 

يساري موحد متعدد املنابر.
 وأدع��و قيادة احلزب الش��يوعي العراقي الى 
املب��ادرة والدع��وة إل��ى لق��اء تش��اوري لكل 
فصائل اليسار العراقي كخطوة أولية نحو 

ذلك. 

بيانات االحزاب :
-  احلزب الش��يوعي العمال��ي العراقي -بيان 
حول مهاجمة مقر احلزب الشيوعي العراقي 
ف��ي الديوانية - عمل اجرام��ي اخر مناهض 

للحريات السياسية!
 - احتاد الش��يوعيني في الع��راق -ال لالعتداء 
عل��ى مق��ر احل��زب الش��يوعي العراقي في 

الديوانية 
-  احلزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي 
-ندين بش��دة األعت��داء االرهاب��ي على مقر 

احلزب الشيوعي العراقي في الديوانية!! 
-  حزب اليس��ار الش��يوعي العراقي -الرفاق 
االع��زاء ف��ي احل��زب الش��يوعي العراق��ي- 

استنكار 
 - التيار اليس��اري الوطن��ي العراقي -إعتداء 
العصاب��ات اإلجرامي��ة عل��ى مق��ر احل��زب 
الش��يوعي العراقي يؤكد صواب التحذيرات 
من خطورة إستغالل اسم احلشد الشعبي 

إلرهاب اجملتمع

رئيس التحرير: صباح زيارة الموسوي

صباح زيارة الموسوي
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فريد الحداد
ــيوعي  ــداء على مقر احلزب الش ــل كان االعت ه
ــي في الديوانية هو احلدث الذي نبه وأثار  العراق
ــا فيه احلزب  ــكل اطرافه مب ــي ب ــار العراق اليس
ــمل  ــيوعي العراقي الى التهديد الذي يش الش

اجلميع  ؟
ــتحي او  ــار العراقي كانت تس أم ان قوى اليس

تكابر للتنازل أحدها الى االخر؟
ــى بادرت  ــة املؤاتية حت ــدت الفرص ــا أن وج  وم
ــال برقيات ورسائل االستنكار الى  جميعا ألرس

احلزب الشيوعي العراقي حلرق مقر احلزب؟
ــبق من فترة  ــعار مس  أو أنه كان هناك إستش
ــت بالقليلة لضرورة توحيد جميع أطياف  ليس
ــه ومواقفه بخصوص  ــاروتوحيد منهاج اليس

الوضع العراقي وتداعياته اخلطيرة؟
وصدفة حرق املقر أوجدت املناسبة لإلعالن عن 
الرغبة الكامنة التي تبلورت خالل فترة طويلة 
ــطي وضياع الفرص، حيث  ــتات والتش من الش
كان احد أسباب الشتات هو التزمت التنظيمي 
البيروقراطي الذي خلق حالة من احتكار القرار 
ــراف التيار  ــر والنظرة الفوقية ألط وإلغاء االخ

اليساري والى بعضهم للبعض اآلخر.
ــرارات  ــاة خروج ق ــك مأس ــة ذل ــت نتيج  .كان

سياسية خطيرة خاطئة
ــزب  ــر للح ــر العاش ــه ان املؤمت ــك في ــا ال ش مم
ــيوعي العراقي قد خرج بنتائج مهمة في  الش

ثالث نقاط رئيسية:
ــزب  ــى رأس احل ــي عل ــد فهم ــاب رائ أوال- انتخ
ــول الكثير على  ــي. الذي يع ــيوعي العراق الش
ــلفه ونهج اختلف  قيادته لتصحيح مسار س
ــة  بالعملي ــول  الدخ ــذ  من ــرون،  الكثي ــه  علي
ــدءا من  ــر مقبول ب ــي اطار غي ــية وف السياس
مجلس احلكم ومنذ اإلحتالل في 9 نيسان2003 

الى يومنا.
ــار، ليس  ــر تصحيح املس ــث يتمنى الكثي  حي
ــوب على اليسار بل  ــار او احملس فقط من اليس

جماهير عريضة انتقدت توجه احلزب هذا.
ثانيا- دعم القيادة بقيادات شابة طالب الكثير 

ــى صعيد  ــم التجديد عل ــوة، لدع ــذه اخلط به
القيادة في احلزب.

ــاق الذين تركوا  ــوة الرف ــا- اخلروج بقرار دع ثالث
ــا هو االختالف  ــباب مختلفة، أهمه احلزب ألس
ــابقة، والقرار  ــة وقيادة احلزب الس على سياس

غير مشروط.

ــت اهم مخرج لتوحيد  ان النقطة األخيرة كان
ــه، او على األقل  ــكل اطراف ــار العراقي ب اليس
إيجاد صيغة عمل مشترك، رغم أنني ال اعتقد 
ــا بعد هذه  ــر خصوص ــودة الكثي ــة ع بإمكاني
ــي تطوير  ــاهمت ف ــرة الطويلة، والتي س الفت
ــاق التاركني للعمل  ــؤالء الرف ــق وتصورات ه اف
ــارية  ــكيالت يس ــون الى تش ــوا ينتم او أصبح
ــن املمكن إيجاد صيغة عمل  مختلفة، لكن م
ــاب مفتوحا لتطورات  ــترك، وهذا يترك الب مش

التقارب واحلوار.
ــاري العراقي حتديدا كانت له رؤيا  ان التيار اليس
ــداث األخيرة خصوصا  ــد تطور األح جديدة بع
املطالبات في التظاهرات اجلماهيرية في ساحة 
التحرير والتي كان أحد املشاركني االساسيني. 
ــى ضرورة نقل  ــعور متنامي ال وأصبح لديه ش
ــة ومطالبها بدولة  هذه التظاهرات اجلماهيري
مدنية الى صيغة عمل نوعي يستدعي جتميع 
ــاحات  وتنظيم هذه القوى املتواجدة على الس
ــل البدء بأي عمل جديد، وقد جنح في تطوير  قب

ــرز القادة املدنيني  ــاور منتظمة مع أب صيغ تش
الوطنيني امليدانيني في ساحات التظاهر. 

ــا، بان هذا  ــت رؤيا أخرى خالصته ــا نضج  وكم
ــراك احلزب  ــدي بحاجة الى اش ــل التوحي العم
الشيوعي العراقي, فيه إال أن سياسات القيادة 
ــتمرت  ــم عقلية االقصاء التي اس ــابقة ث الس
ــى جتاذبات اثارت  ــزب والتي أدت ال ــي داخل احل ف
ــار  ــم على طرفا اليس ــة الكثير ممن ه حفيظ

العراقي وابدوا عدم االرتياح..

ــاري  ــن، واحلقيقة تقال، وهي ان التيار اليس  لك
ــق ضرورة  ــل وف ــردد في العم ــم يت ــي ل العراق
ــيوعي العراقي وفق  ــزب الش ــل مع احل التعام

تصوراته املبدئية وليست التناحرية الثانوية. 
ــد فهمي  ــق رائ ــار الرفي ــا ان مت اختي ــك م ولذل
ــيوعي العراقي وطرحت  سكرتيرا للحزب الش
مبادرة الدعوة لعودة الرفاق، حتى ارسل منسق 
ــاري صباح زيارة برسالة تهنئة الى  التيار اليس
سكرتير احلزب اجلديد ونشرت علنا واتخذ قرارا 
ــف التجاذبات من  ــدة ووق ــح صفحة جدي بفت

طرفه.
ــعرت بان الوقت  ــذه التطورات ش في خضم ه
مالئم خلطوة عملية باجتاه خلق أجواء مصاحلة 
ــدء بعمل جاد  ــي والب ــكل املاض ــادة نظر ب وإع
ــبل توحيد او العمل املشترك مع  ــة س لدراس

كل قوى اليسار العراقي.
ــع الرفيق  ــراء إجتماع م ــت باالتصال إلج فقم
ــكرتير احلزب الشيوعي العراقي  رائد فهمي س
ــفهية واضحة من  ــالة ش ــت رس ــث حمل حي
ــول توحيد العمل وإيجاد  الرفيق صباح زيارة ح
ــتركة للعمل، وقد مت اإلجتماع في  صيغة مش
ــق رائد فهمي في غاية  22\02\2017 وكان الرفي

اإليجابية.
ــي ليس حكرا   واهم ما قاله ان الفكر املاركس
ــه ان يجد  ــن يؤمن ب ــن حق اي م ــى أحد وم عل
اإلطار املناسب للعمل, كما تلمست انني امام 
رفيق جاد في خلق فرص جناح للحزب الشيوعي 

وعموم اليسار العراقي.
ــة عند اجلميع والكثير ممن  انني أرى افق إيجابي
ــن ينتظم  ــاري أو م ــزب والعمل اليس ــرك احل ت
بتنظيمات يسارية مختلفة يؤيد اخلطوة هذه  

ويتفهم حاجة اليسار للعمل املشترك اجلاد.

من أجل يسار فاعل يكون ظهيرًا 
للحركة المدنية في العراق

شه مال عادل سليم 
البد ان نراجع وبسرعة جميع االوراق املطروحة 
ــية الكوردستانية قبل  على الساحة السياس
ــيني  ان نناقش جدية افكار وطروحات السياس
ــن القيادة  ــوم م ــون الي ــن يطالب ــورد الذي الك
ــتانية ان تخطو خطوة  ــية الكوردس السياس
ــعبي  الش ــتفتاء  االس ــالن  اع ــاه  باجت ــة  جدي
ــتان ام البقاء في اطار عراق  الستقالل كوردس

دميقراطي فيدرالي موحد ..... 
ــدرت حركة َكوران )  ــوم 29/ 1 / 2011 اص في ي
ــيروان  ــة نوش ــتانية بزعام ــر( الكوردس التغيي
ــى بيانا من 7 نقاط , طالبت فيه بحل  مصطف
ــة وكان هذا البيان  ــان واحلكومة الكوردي البرمل

ــا املتظاهرون في البداية  ــع منها لهيب املظاهرات التي طالب فيه ــرارة التي اندل كالش
ــاد في اإلقليم، لكن جوبهت بالرصاص . . و بعد ان  بإصالحات عامة والقضاء على الفس
وصلت اعداد قتلى املتظاهرين الى عشرات وجرح املئات من املدنيني العزل آالخرين، ارتفع 

سقف املطالب الى حل احلكومة والبرملان، واستقالة رئيس اإلقليم. 
ــتجواب يوم 9 اذار  ــة اس ــتمرار املظاهرات وضغط املتظاهرين ادى الى عقد جلس ان اس
)مارس( لرئيس حكومة اإلقليم، برهم صالح، امام البرملان الكوردي. وفي اجتماع استغرق 
ــاعات، استطاع فيها رئيس احلكومة احلصول على ثقة البرملان باغلبية األصوات  عدة س

من جديد.
كما وعد رئيس احلكومة باجراء العديد من اإلصالحات، لكن وعوده لم تكن كافية لتهدئة 
الشارع الكوردستاني ، وانهاء املظاهرات التي خمدت يوم 19 نيسان )ابريل( بالقوة بعد ان 
ــرت القوات األمنية واآلالف من قوات البيشمركة في مدينة السليمانية ومنطقة  انتش

َكرميان وجمجمال وكالر وحلبجة اجلريحة . 
ــاد اول اجتماع بني  ــتان، مت انعق ــية في اقليم كوردس ــة األوضاع السياس ــدف تهدئ وبه
املعارضة التي تضم حركة التغيير بزعامة السيد نوشيروان مصطفى واالحتاد االسالمي 
ــلمني في العراق بزعامة السيد  ــتاني والذي يعتبر الفرع الكوردي لالخوان املس الكوردس
صالح الدين محمد بهاء الدين صادق ، واجلماعة االسالمية الكوردستانية بزعامة الشيخ 
ــتاني بزعامة مام  ــان ) االحتاد الوطني الكوردس علي بابيرومتان من جهة، واحلزبان الرئيس
ــتاني بزعامة السيد مسعود البارزاني ( من جهة  جالل الطالباني والدميقراطي الكوردس
ــميت حينها بـ)اإلجتماعات اخلماسية(، لكنها لم تدم طويال، حيث انتهت يوم  اخرى، س

27 من نفس الشهر، بعدما رفض احلزبني احلاكمني تنفيذ مطالب املعارضة.
ــت حدود اقليم  ــوز )يوليو( 2011، تعرض ــف الداخلية , وفي مت ــذه العواص ــا مع ه وتزامن
كوردستان الى قصف مدفعي من قبل كل من ايران وتركيا بهدف مطاردة مقاتلي حزب 
ــتاني ) PKK , بالكوردية )Partiya Karkerên Kurdistan ( ، وسقط في  العمال الكوردس

تلك االحداث عشرات الضحايا املدنيني، كما مت إخالء العديد من القرى احلدودية .
ــا في ما يتعلق  ــني حكومة اربيل وبغداد خصوص ــهد توترا كبيرا ب ــهر ذاته ش وفي الش
ــاكل بني احلكومتني  ــاكل العقود النفطية واملناطق )املتنازع عليها( . ووصلت املش مبش
الى حد غير مسبوق منتصف شهر اب )اغسطس( حينما ارسلت حكومة اإلقليم قوات 
البيشمركة لتتمركز بالقرب من ناحية جلوالء مبحافظة ديالى بحجة حماية املواطنني 
ــى املنطقة ذاتها مما  ــة عناصر اجليش العراقي ال ــلت احلكومة املركزي ــراد، فيما ارس األك

تسبب في زيادة التوتر في املنطقة.
وفي األيام االخيرة من العام 2011، حتول اقليم كوردستان من اقليم للصراعات والتناحرات 
الداخلية الى ساحة لتصفية املشاكل واالزمات السياسة والقانونية العراقية، ال سيما 
ــوم 18 كانون األول بعد  ــمي الى اإلقليم ي ــد جلوء نائب رئيس اجلمهورية، طارق الهاش بع

صدور مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه باعمال ارهابية. 
ــمبر ( 2011 تصاعدت ازمات بني االحزاب  والبد من ذكر بانه، في يوم 2 كانون االول ) ديس
ــباب بعد صالة  ــام مجموعة من الش ــان , عندما ق ــي منطقة بهدين ــتانية ف الكوردس
ــروبات  ــة دهوك، باحراق مجموعة من محالت بيع املش ــة في قضاء زاخو مبحافظ اجلمع
ــاج ، وفي املقابل قامت مجموعات أخرى  ــياحية ومحال للمس الكحولية والفنادق الس

باقتحام أربعة من مقرات االحتاد االسالمي الكوردستاني في دهوك واحراقها.
ــف احراق احملالت  ــالمي بوقوفه خل ــتاني االحتاد اإلس ــزب الدميقراطي الكوردس ــم احل اته
ــزب الدميقراطي بحرق مقراتهم . وعلى  ــالمي احل والفنادق، بينما اتهم حزب االحتاد االس
رغم العديد من احملاوالت لتهدئة األوضاع، إال ان اإلحتاد االسالمي رفض اجللوس الى طاولة 
ــبب اعتقال عدد من كوادرهم بعد  ــتاني بس املفاوضات مع احلزب الدميقراطي الكوردس

تلك االحداث .... 
ومع نهاية العام ووجود العديد من امللفات واملشاكل العالقة بني االحتاد اإلسالمي واحلزب 
ــتاني، واألزمات العراقية بني القيادات السنية املتواجدة حاليا في  الدميقراطي الكوردس

اإلقليم و املتمثلة بالهاشمي، وحكومة املالكي .....
ــط هذه العواصف واملشاكل املستعصية التي تعصف بوجود االقليم والعراق  وفي وس
ــخصيات السياسية الكوردستانية في االقليم بني  واملنطقة برمتها تطالب بعض الش

حني واخر , باجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير كوردستان...
ــتانية بانه بالرغم من ان الشعب الكوردي  ــوؤن الكوردس في حني يرى املهتمون في الش
ــتقلة , اال  ــعوب ميلك حق تقرير املصير وحق االعالن عن دولته املس كغيره من األمم والش
ــة مصطنعة لتغطية  ــرج حتديدا ما هي اال زوبع ــات وفي هذا الوقت احل ــذه املطالب ان ه
ــاكل احلقيقية التي تنخر في  ــاكل في االقليم من جهة والهروب من مواجهة املش املش
ــد املؤسسات والوزارات في االقليم وفي مقدمتها الفساد االداري واحلزبي من جهة  جس

اخرى ....
ــه وباحلاح هو: اال جتلب هذه االراء في هذا الوقت حتديدا ) اي  ــؤال الذي يطرح نفس والس
في زمن انفجار بركان املشاكل في العراق واملنطقة برمتها ( لالقليم املزيد من املشاكل 
ــوريا ( الذين  ــة من قبل الدول احمليطة بالعراق وخاصة ) تركيا , ايران , س ــات اجلدي والعقب
ــراق ؟ هل هذه االراء  ــة النظام الفيدرالي في الع ــال جترب عملوا ويعملون جاهدين الفش
نابعة من دراسة معمقة وواقعية لالوضاع الداخلية واحمليطة بكوردستان ام هي الهروب 
ــاكل التي تهدد الشعب الكوردستاني في الصميم ؟ هل يحتاج اتخاذ  من عظمة املش
ــتان الى اطالق تصريحات وتهديدات !! ..... ــتقالل كوردس ــتفتاء الشعبي الس قرار االس
ــبق االستفتاء الشعبي , رغم  ــة من جميع النواحي تس ام الى خطوات متانية ومدروس
ــعوب حقها في تقرير مصيرها ؟ اليس هكذا تصريحات  ــة الش امياني املطلق في ممارس
ــتقلة ؟ ملاذا اصبح حق  ــة العمل من اجل اقامة دولة كوردية مس ــوه وتفرغ من جدي تش
ــيني الكورد تطرح اثناء تفاقم املشاكل  ــتان ورقة تهديد بيد السياس ــتقالل كوردس اس
ــبه بحلم  ــرى البعض بان قيام دولة كوردية في هذه الظروف اش ــة ....في حني ي الداخلي

الشعراء وعندما يركض االنسان وراء احللم يخسر املنجز واملوجود على األرض ....؟! 
ــتفتاء الشعبي الكوردستاني حول  ــبق قراراالس اخيرا ... نعرف جميعا بانه يجب ان تس
ــا : توحيد البيت  ــوات جدية وفي مقدمته ــاء ضمن اطارالعراق خط ــتقالل ام البق االس
الكوردي ونبذ اخلالفات الداخلية بني احلزبني ) االحتاد والوطني الكوردستاني والدميقراطي 
ــاكل داخلية  ــكل فعلي والقضاء على مش ــد االدارتني بش ــتاني( ومنها توحي الكوردس
ــي الصميم وهي من مخلفات االقتتال الداخلي املدمر التي التزال  كثيرة اخرى تهددنا ف
ــتاني , والتي عجزت القيادة الكوردية  ــلبية شاخصة في فكر الفرد الكوردس اثارها الس
ولالسف عن حلها ومنها توحيد الكلمة الكوردية من خالل فصل الهيمنة االخطبوطية 
ــات احلكومية وفي مقدمتها البرملان والوزارات واملؤسسات  احلزبية الضيقة عن املؤسس
ــخر حكومة االقليم جميع امكانياتها املادية  ــتانية االخرى ...كما يجب ان تس الكوردس
ــتانية  ــتقطعت من احملافظات الكوردس واملعنوية لتطبيع االوضاع في املناطق التي اس
ــتفتاء  ــل ان تخطو اي خطوة جدية في طريق التحضير لالس ــي زمن البعث البائد قب ف
ــتانيني  ــعبي جميع الكوردس ــتفتاء الش ــمل االس ــعبي حول مصير االقليم ليش الش
ــي دميقراطي حر ، ام  ــي البقاء ضمن عراق فيدرال ــم املصيرية االخيرة ف ــوا كلمته ليقول
ــا فعال مقتنعني  ــة احلرة ..... اذا كن ــتان الدميقراطي ــال واعالن جمهورية كوردس االنفص

بفكرة االستفتاء الشعبي حول استقالل كوردستان ...!!

نضالنا الوطني ال يستقيم مع سياسة القبول باالحتالل ونتائجه ورموزه
ابو حازم التورنجي

حتل  الذكرى الرابعة عشرة لبداية الغزو االمريكي 
ــرعية  ــن  )الش ــى الضد م ــه عل ــراق واحتالل للع
ــة من التبريرات  ــني الدولية !!( وحتت يافط والقوان
ــا وبهتانها،  ــاة بطالنه ــع واحلي ــت الواق ــي اثب الت
ــا  زورا دولة  ــة التي حتدثت عنه ــة اجلراحي والعملي
ــل متواصل  ــا ، حتولت الى عم ــالل  وعمالؤه االحت
ــد العراقي املنهك اساسا  ــيم كامل اجلس لتهش
حتت وطأة حروب الطاغية املقبور العبثية واحلصار 
ــروع االمريكي  ــم، ومنذ البداية قلنا ان املش الظال
ــرا وتوجها صهيونيا عدوانيا  يحمل في طياته فك
، يرمي الى حتطيم راس العراق، وليس رأس النظام 
الدكتاتوري اجملرم  صدام مثلما زعم قراصنة الغزو 

واالحتالل املتغطرس..
ــة رأس  ــدة ازال ــات املتح ــكان الوالي ــد كان بام  لق
ــل كانت وال تزال  ــي ارادت ذلك فعال، ب النظام لوه
ــي نواياها مرامي واهداف اخرى غير تلك املعلنه،  ف
ــن االحتالل وما  ــتفيدين م وغيرالتي يروجها املس
ــلطة تدير البلد وفق  متخض عنه من هيكيلة لس

املشيئه االمريكيه.
ــي وان حتدثت به عن  ــبق ل  وال اريد هنا تكرار ما س
املشروع  الصهيو- امريكي التدميري  التقسيمي 
ــعوب  ــاف واخضاع  ش ــتيت و اضع ــن اجل تش م

ــيطره عليها وعلى ثرواتها.  املنطقة واحكام الس
ــي كبلت العراق ببنودها من  واملعاهدات املذله الت
ــياق, مبا يغني  قبل دولة االحتالل، تأتي في هذا الس
ــكري الضخم  ــن التواجد العس ــة االحتالل ع دول
املكلف، فيدار البلد من قبل سفارة دولة االحتالل 

ووفق الية املعاهدات السرية منها والعلنيه.
ــذي كان والزال,  ــالل ال ــا من االحت ــد 14عام    وبع
والعراق يغوص في دوامة الكوارث واخلراب املتواصل 
ــب احلياة، التي  ــى كل االصعدة ومختلف جوان عل
ــتعيد عافيته بدون  ــن للعراق ان ينهض ويس الميك

اخلالص من االحتالل ذاته ورموزه .
ــي  القرارالوطن ــة  ــيادة وحري الس ــد  ــد فق بل ان   
ــغ توجه وطني يلبي  ــتقل، ال ميكن له ان يصي املس
طموحاته الوطنية في االستقالل الفعلي الناجز, 
ــتلزمات كفاحنا الوطني من  وعلية فإن أولى مس

اجل التحررهي :
ــاً مبوقف  ــه علن ــالل وإدانت ــزو واالحت ــض الغ    *رف
ــوؤليه عما  ــه كامل املس ــح وصريح، وحتميل واض
ــراب وكوارث، ورفض  ــت اليه أوضاع وطننا من خ آل
ــوغات والتبريرات امللفقة واخملادعة, التي  كل  املس
ــه وتعامله مع  ــا البعض لتبرير تعاطي احتمى به
ــحة  توجيهات وتوجهات االحتالل، ليعمل ككاس
ــي عن  ــي- صهيون ــروع االمريك ــام املش ــام ام الغ
ــاذجة ودوافع  وعي وادراك أو بدونه، وفق حتليالت س

انتهازية.
ــوض كفاحا فكريا  ــتلزم خ ــياق يس  وفي هذا الس

ــاط االنهزامية  ــيا ضد كل مفاهيم االحب وسياس
ــلم  التي حتاول تكريس الواقع االحتاللي كامر مس
ــى اخر تصعيد  ــاوزه او تغيره، مبعن ــه، وال ميكن جت ب
ــة التي  ــم اليمينية املظلل ــد املفاهي ــال ض النض
تستهني بقدرة الشعب العراقي, اذا ما متت تعبئته 
ــوى والتوجه، يراد به  ــال جماهيري وطني احملت بنض
ــده غير اخليارات التي اوجدها  صياغة خيارات جدي
ــة واثنية وعرقية  ــيمات طائفي االحتالل من تقس

وعملية سياسية تكرس االحتالل ومشاريعه .
ــر خيار االقرار بواقع احلال  ومن يدعي انه ال خيارغي
ــة امكانية للخالص  ــول به ، يعدم اي احلالي والقب
ــما وضعيفا وتابعا بل  الوطني وبقاء العراق مقس

وغارقا في الفقر والديون.
ــك رفض  ــتلزم االمر كذل ــدم يس ــا تق ــا مل **وتبع
)العمليه السياسيه !( االحتالليه والتحلل من ايه 
ــارع،  التزمات فيها تقيد وحتد من التوجه نحو الش
نحو املهمشني واملعدمني واملسحوقني املتضررين 
ــة ومن بعدها  ــات الدكتاتورية البعثي ــن سياس م
ــات الطوائف  ــة حلكم عصاب ــة الديني الدكتاتوري

واملليشيات .
ــاليب  ــعب املتضررة، كل االس ــات الش تعليم فئ
ــاليب  ــم منها على صياغة اس ــة والتعل النضالي
ــتعراض  ــكال االس ــدة تتخطى اش ــة جدي نضالي
املوسمي الذي  اليخدش وجه السلطات الطائفية, 
والتي يغلب عليها االطمئنان من عدم جدوى هذه 

احلركات .

ــان التضحيات  ــى التضحيات, ب ــول ملن يخش  واق
ــائر متواصلة في كال  ــتمرة واخلس ــودة ومس موج
احلالتني الن ما يريدة االحتالل هو التدمير والتخريب 
ــي النضال ضد االحتالل وتخريبه  , فالتضحيات ف
سيكون صفحة مشرفة في تاريخ القوى الوطنية 

املناضله ضد التبعية وتسلط االجنبي.
ــي التحرري  ــام نضالنا الوطن ــداً ان مه  اعرف جي
ــتحيال   ــهال, لكنه ليس مس والدميقراطي ليس س
ايضا، فمن جترأ على حمل السالح عن وعي وقناعة 
ــنوات  ــة الطاغية املقبور، س ــد اعتى  دكتاتوري ض

طوال عامرة بالشهداء والتضحيات .
ــزات من أجل  ــى اجتراح املعج ــك، عل لقادر بال ش
ــلطات الطوائف  ــة دكتاتورية س ــن، ملواجه الوط
ــيوعيون العراقيون االمناء ملباديء  الغاشمة، والش
ــد  ــد فه ــطرها اخلال ــي س ــي الت ــال الوطن النض
ــرون بذلك وهو  ــن اجلها، لهم جدي ــهد م واستش

واجب عليهم وان كان جسيما.

ــارية  ــوى اليس ــع كل الق ــوار م ــاب احل ــح ب ***فت
ــبقة او  ــروط  أو مواقف  مس ــال ش ــيوعية ب والش
ــيق اجلهود,  ــاءات، وفق ورقة عمل يراد بها تنس الغ
على االقل من اجل التصدي لسياسات السلطات 
ــتوجب  ــة املتخلفة, واالمر يس ــة الرجعي اليميني
ــية  السياس ــف  املواق ــدق  تخن ــوق  ف ــامي  التس

والفكريه املتباينة. وعلى وطني السالم.

زوبعة االستفتاء حول استقالل كوردستان …
هل تغطي عىل مشاكل اإلقليم ؟

دعوة أخرى
ــيوعي  دعوة صادقة الى قيادة حزبنا الش
العراقي للتحلي باجلرأة الثورية والتواضع 
ــيوعية واليسارية  من أجل التعبئة الش

الشامل

ــى  ــت األول ــي ليس ــوة ه ــذه الدع ان ه
ــوى اخليرة  ــن الق ــادرة ع ــرة الص وال األخي
واليسارية شخصيات وأحزاب إلى حزبنا 

الشيوعي العراقي.

 واملطالبة بفتح صفحة جديدة بني احلزب 
ــخصيات اليسارية وضرورة  والقوى والش
ــترك للهجمة  ــدي املش ــاون والتص التع

الشرسة على رفاقنا. 

وليكن في علم قيادة الشيوعي العراقي 
ــعب اليفرقون بني شيوعي  أن اعداء الش
ــة وحتى منها  ــاري او احزاب تقدمي ويس

الشيوعية. 

ــرة ودفعنا جميعا  لقد مررنا بتجربة مري
الثمن الغالي.

وعليه، ينبغي علينا التحلي باملسؤولية 
ــن  ــددا ثم ــع مج ــي ال ندف والتواضع،لك

النهج اخلاطئ واملتعجرف الراهن.

 ان احترامنا لرفاقنا هو مقياس احترامنا 
ــا اإلثبات لعوائل  ــنا، وينبغي علين ألنفس
ــة  الغالي ــم  أبنائه ــاء  دم أن  ــهداء  الش
ــع متاجرة  ــدرا،أو هي موض ــم تذهب ه ل

سياسية انتهازية رخيصة.

ــوى  الق ــد  توحي ــى  إل ــادرة  املب ــل  ولع  .
الشيوعية واليسارية هو خير برهان على 

صدق نضالنا 

ــيق،   ان اجلرأة الثورية في التحاور والتنس
ــن اإلخالص  ــازل وإمنا تعبرع ــي التن ال تعن
ــق  ــات ان الرفي ــة ، وإثب ــة العالي واملبدئي
ــد  ــة القائ ــا بصف ــع حق ــادي يتمت القي
الشيوعي وليس رقما بيروقراطيا معرقال 

للكفاح.

ــى اخلطر من  ــزب ال ــرض احل ــوم ، يتع الي
ــتعادة مبدأ  جديد وهو بإمس احلاجة الس
ــهيد اخلالد فهد  قوال وفعال  الرفيق الش
)قووا تنظيم حزبكم قووا تنظيم احلركة 

الوطنية (.

ــد  فهد يدعونا إلى  فإذا كان رفيقنا اخلال
ــإال يقع على  ــة الوطنية ، ف تقوية احلرك
عاتقنا من باب أولى أن جنلس كشيوعيني 

ويساريني بعضنا مع البعض؟

ــي طبيعة  ــب ان نع ــدرب يج ــاق ال ــا رف ي
الصراع الطبقي الدائر في بالدنا.

وكذلك الصراع احلزبي الداخلي اإليجابي 
ــد الذاتي،الذي  ــد والنق ــدأ النق ــق مب وف
ــهم في جتدد  ــر ظاهرة صحية ، يس يعتب

حياة احلزب مع جتدد احلياة.
 

ــة واالبواب  ــة تاريخي ــا فرص ــم، أمامن نع
ــادرة  املب ــام  زم ــذ  ألخ ــا  لن ــرعة  مش

الثورية،طبقيا ووطنيا وامميا, 
وشعبنا تواق يرقب ما سنقدم عليه.

ــظ في ذاكرته  ــعب العراقي يحتف فالش
ــي  ــة الت ــوى املقدام ــا الق ــة بأنن الوطني
ــدى تأريخ حزبنا،  ــت املعارك على م خاض
ــن محنته  ــى دورنا للخالص م ويعول عل

والكارثة الوطنية املستمرة.

شيركو ماربـين
طراطيش عامل ميكانيكي

عواد احمد
اليوم 9 نيسان الذكرى الرابعة عشرة لالحتالل 
االميركي-البريطاني املشؤوم للعراق .معظم 
ــماه البعض )حتريرا ( .  العراقيني خدعوا به وس
وقام بعض املطبلني الميركا وعمالئها بالترويج 
لوهم ان اميركا ستجعل العراق )يابان الشرق 
ــط ( . واحلصيلة ان العراق اضحى اليوم  االوس
ــعبه املآسي  ــال ويعيش ش بلدا محطما فاش
ــيم  ــاب ، التقس ــاعة : االره ــالت كل س والوي
ــي والعرقي واملذهبي والقومي والقتل  الطائف
ــيم  ــوم على ابواب التقس ــي والبلد الي اليوم
ــة وقومية وعرقية كل  ــى اقطاعيات طائفي ال
ــالح البنى التحتية  ــيء معطل االعمار اص ش
ــوارع اليوم  ــا ومن ينظر الى الش متوقف متام
ــراب الذي حل بالعراق  يعرف حجم الدمار واخل
…نحن االن في مرحلة ماقبل القرون الوسطى 
ــوراء الى القيم  ــع الى ال ــهد تراج ..اجملتمع ش

في الذكرى الرابعة عشرة الحتالل العراق
القروسطية  ــائرية واالخالق  والعش املذهبية 

الرجعية واملتخلفة.
ــية نسبية في  صحيح ان هناك حرية سياس
ــبيا  ــكار والعقائد والقناعات متوفرة نس االف
ــاد  ــراء الفس ــبب ضعف الدولة واستش بس
ــغال بالصراعات  ــي اجملتمع واالنش والعنف ف

احلزبية والطائفية واحلرب على االرهاب.
ــم تكتمل بعد  ــة العراقية مازلت ل  ان الدول
كدولة لها هيبة وتأثير وقوانني ..ومازالت تعد 

في عداد الدول الفاشلة. 
ان املرحلة املقبلة ستشهد تغييرات ماساوية 
ــال حترير  ــة مابعد اكتم ــمة في مرحل وحاس
املوصل, واليوم بدأ صراع قومي محموم لضم 
كركوك الى اقليم كردستان, اذ تشهد املدينة 

اغتياالت يومية وتطهيراعرقيا في ظل تواطؤ 
وصمت الطبقة احلاكمة في بغداد.

ــلطة  ــوج ترامب الى الس ــول االه ــد وص  وبع
وتصريحاته النارية مازال البعض من العمالء 
ــتهتارها  واملوهومني يعولون على اميركا واس
وتدخالتها في شؤون الدول يعولون عليها في 
ــي ضمورالعراق الذي اوغلت في  بعث الروح ف

تدميره وتخريبة بشتى السبل والوسائل.
ــام من االحتالل بلد  ــوم, العراق وبعد 14 ع الي
ــف  ــون ومهجرون فقر بطالة تقش ممزق نازح
افالس وفساد مالي واداري …وحروب متواصلة 

.ال امان وال استقرار. 
املوت للمحتلني واذنابهم 

البد ان يعود العراق حرا عزيزا قويا مستقال 

12 حزيران اليوم العالمي لمناهضة عمالة األطفال

   كيف نفكر؟



3 األحد 7 أيار 2017 العدد )12)دراســات

Sun. 7 May 2017 issue (12)

الصراع الروسي - األمريكي حول المشرق العربي وإيران 
بروفيسورميثم الجنابي

ــنوات من   لقد كتبت هذا املقال قبل بضع س
ــية في الصراع  ــر للدولة الروس الدخول املباش
ــوريا. لكن مضمون رؤيته املستقبلية  حول س
ــا وضعته في  ــذا اإلطار كم ــب في ه كان يص
احلصيلة التي توصلت إليها عن أن السياسية 
ــرق العربي  ــة جتاه إيران واملش ــية احملتمل الروس
ــتراتيجي، بأثر  ــير نحو نوع من الثبات االس تس
تراكم ما ادعوه باستتباب منظومة املرجعيات 
ــالل االحتاد  ــية بعد انح ــرى للدولة الروس الكب
ــا تزال حلقات  ــوفيتي. فقد كانت تلك وم الس
ــية إلى  في حالة االنتقال اجللية للرؤية الروس
ــتراتيجية  إدراك ضرورة الثبات حول مبادئ إس
ــن  ــياق ميك ــذا الس ــن ه ــدى. وضم ــدة امل بعي
ــاه احلالة  ــية جت ــم إدراك محددات السياس فه
ــية واألمنية واالقتصادية ملنطقة  اجليوسياس
املشرق العربي وإيران. وهذه احملددات هي تكامل 
الدولة الروسية اجلديدة، والرؤية النقدية شبه 
ــنيع لليبرالية  الشاملة ألسباب الفشل الش
الروسية، وصعود فكرة الدولة الكبرى )وروسيا 
ــا والتاريخ واإلمكانية  دولة كبرى بأثر اجلغرافي
ــية اجلديدة  ــكرية(. كما أن الرؤية الروس العس
ــدي لتجربة  ــاس التأمل النق ــة على أس مبني
ــم رفض فكرة  ــاردة ونتائجها، ومن ث احلرب الب
ــا من أن  ــب الواحد، انطالق ــية القط وسياس
القطب الواحد عاجز عن حل القضايا العاملية 
ــية  ــل هيمنة ذهنية سياس ــا في ظ خصوص
تنتمي في الكثير من عناصرها للقرن التاسع 
ــر الكولونيالي. مع ما ترتب عليه من رؤية  عش
ــاب، اي  ــم متعدد األقط ــو إلى عال ــة تدع بديل
ــدول مبعايير جديدة  ــترك فيه ال إلى عالم تش
ــد  بتقالي ــة  محكوم ــت  ليس ــتقبلية  ومس
ــة. وعند هذا  ــة االوروامريكي ــة الغربي الهيمن
احلد يقف الصراع احلالي بني رؤية بديلة وأخرى 
تتمسك بنتائج »احلرب الباردة« وسعى لإلبقاء 
ــي طغيانها بهذا  ــع ف عليها. بل وأخذت تتوس

الصدد. 
ــد،  ــي اجلدي ــرب الكولونيال ــد الغ ــد اعتق فق
وباألخص في هيئة الواليات املتحدة األمريكية، 
بان »إمبراطورية الشر« )االحتاد السوفيتي( قد 
ــا، لكنها كانت حتس أيضا  جرى القضاء عليه
»بدول الشر« األخرى الصاعدة، أي تلك التي لم 
ولن تعترف بنتائج احلرب الباردة، بوصفها أمورا 

ال تخصها من حيث اجلوهر. 
ومفارقة الظاهرة، تقوم في »إمبراطورية اخلير« 
لم تصنع خيرا، بل على العكس. وفيما لو جرى 
إهمال هذه املقارنات البالغية، فان لصراع األمم 
ــات تولد ومتوت،  ــاص. واإلمبراطوري منطقه اخل
وتبقى فكرة التطور اإلنساني وقيمه الرفيعة، 
ــل  ــر البدائ ــي جتذي ــة ف ــوى الفاعل ــدى الق إح
ــانية. وهذه العملية جزء من  العقالنية واإلنس

منطق التاريخ اإلنساني وثقافات القومية.
ــكر  واملعس ــوفيتي  الس ــاد  االحت ــار  انهي إن 
ــخ الثبات  ــة تاري ــي نهاي ــم يعن ــتراكي ل االش
ــر الفعلية،  ــز الش ــدي ملراك ــة والتح واملقاوم
ــر وتعيش  ــا تزال تفك ــي كانت وم ــك الت أي تل
ــذه  ــة واإلذالل. وله ــر الهيمن ــط مبعايي وتخط
ــدة ومخلفة في  ــكال عدي القوى املقاومة أش

آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. 
ــة  ــور املقاوم ــه مبح ــيطلق علي ــا س ــل م ولع
ــوريا  ــرق العربي )س ــي إيران واملش والتحدي ف
ــن بني أكثرها صمودا  ــان حزب اهلل( كان م ولبن
ــي هذه املواجهة  ــوة. وجند جتربته النوعية ف وق
ــتهان به،  ــدوره دورا ال يس ــد لعب هو اآلخر ب ق
ــتراتيجية  إلى جانب الصيرورة التلقائية لإلس
ــس االلتقاء والتقارب  ــية، في وضع أس الروس
ــي خمس  ــتتباب بعد حوال ــذ باالس ــذي اخ ال
ــنوات من التحدي واملواجهة العنيفة لهذا  س
ــور جتاه التكالب الدولي الهائل ضده، مبا في  احمل
ــة. غير أن  ــب الدول العربي ــك من جانب اغل ذل
النتيجة اجللية اآلن تقوم في فشل »التحالف 
ــوريا« أي كل تلك القوى  الدولي« و«أصدقاء س
املستكبرة واملتجبرة وأتباعها من خونة صغار، 
من كسر إرادة التحدي. كما أن جتربة التغلغل 
ــيا على مدى عيدن  واالحتالل األمريكي في آس
من »القرن األمريكي« اجلديد قد باءت بالفشل. 
ــكرية  ــن الناحية العس ــيا م ــقطت آس اذ أس
ــط الهيمنة  ــرة ومن ــة فك ــة األخالقي واملعنوي
ــفت عن  األمريكية التقليدية. والنتيجة كش
أن مشاريعها عن احلرية والدميقراطية واالزدهار 

اقرب إلى األكاذيب. 
ــدي )إيران  ــة والتح ــور املقاوم ــه مح وقد واج
ــاريع  ــذه املش ــزب اهلل( ه ــان ح ــوريا ولبن وس
ــار هو نتاج عمل  ــا من أن احلرية واالزده انطالق
ــل دؤوب ورؤية  ــات كبرى وعم ــي وتضحي تلقائ
ــتقبلية واقعية وعقالنية تعتمد في كل  مس

حيثياتها على النفس أوال وقبل كل شيء. 
ــرق )العراق وتركيا(  ــا القوى األخرى في املش أم

فان لكل منه خصوصيته حلد اآلن.
ــث العربي  ــى هي إقامة املثل ــة املثل إن الصيغ
اإليراني التركي، لكنه يبقى مشروع املستقبل 
ــدة  ــل والوح ــا التكام ــبيا. بينم ــد نس البعي
اإليرانية العربية املشرقية ممكن وضروري. فهو 
ــتعيض أو يّفعل اجلامعة العربية  ميكنه أن يس
ــر اخلونة! أما  ــع اآلن في األغلب غي التي ال جتم
اجلزيرة فال ميكنها االندماج في املشرق العربي 
ــي مجرى هذا القرن. وبالتالي فان  على األقل ف
ــو الوحدة اإليرانية العراقية  البديل الواقعي ه
ــن أن تصنع دولة  ــورية اللبنانية. أنها ميك الس
ــيما وإنها  ــة فقط. الس ــة وليس إقليمي عاملي
ــحب األطراف  ــوة الوحيدة القادرة على س الق
ــذا بدوره يتمثل  ــول املركز اجلديد. وه ولفها ح
ــل التقاليد اخلفية والعريقة لهذه الوحدة  وميث
املتنوعة. فالدولة الفارسية القدمية ومركزها 
في املدائن، واخلالفة العربية اإلسالمية األموية 
ــأ  ــق وبغداد. ولم تنش ــي دمش ــية ف والعباس
ــالمي مركزا  ــخ العربي االس ــدار التاري على م
ــي أن احللقة  ــا . ذلك يعن ــدة كبرى غيره موح
ــروع إلى  ــدة الضرورية لتحويل هذا املش الوحي
ــي وتكامله  ــر العراق الفعل ــع يفترض حتري واق
الذاتي مبعايير الوطنية والقومية العربية عبر 
ــاهمة األولية في خوض الصراع الشامل  املس
ــحق التام واملطلق لقوى اإلرهاب  من اجل الس

ــيا أن  وحواضنه وداعميه. عند ذاك ميكن لروس
ــور املقاومة  ــرف عامليا في مح ــون أيضا ط تك
ــتند إلى الواقعية  الداعية إلى بديل كوني يس

والعقالنية والنزعة اإلنسانية. 
ــي املعاصر  ــدى بديهيات الفكر السياس إن إح
ــوي بني  ــة الترابط العض ــن حقيق ــق م تنطل
ــداث العاملية وتأثيرها املتبادل.  فقد كانت  األح
نهاية القرن العشرين وبداية احلادي والعشرين 
ــة جديدة« ملا  ــا بداية »مرحل ــدو كما لو أنه تب
ــر أن األحداث احلالية،  ــرب الباردة«. غي »بعد احل
ــتداد املواجهة  ــا يتعلق منها باش وباألخص م
ــية  والسياس ــية  والدبلوماس ــة  اإلعالمي
ــيا والواليات  ــني روس ــة ب ــكرية املبطن والعس
ــراف  ــا( واألط ــاز )جورجي ــي القوق ــدة ف املتح
الروسية )نوفوروسيا – اوكراينا( وإيران والعراق 
ــوريا وليبيا واليمن، تكشف عن أن »احلرب  وس
ــاردة« هي مجرد  ــرب الب ــاردة« و«ما بعد احل الب
حلقات في تنافس األمم وصراع املصالح. وجرت 
ــذه البديهة حتت  ــاء ه ــاوالت عديدة إلخف مح
شعارات شتى مثل »نهاية التاريخ« و«النظام 
العاملي اجلديد« وما شابه ذلك. بينما كشفت 
ــريعة، عن أن ذلك لم يكن  وقائع األحداث الس
أكثر من نزوات أيديولوجية المعة ملا كان ينمو 
ــح معامله عن »القطب الواحد« و«القرن  وتتض
ــاوالت اختزال  ــد«. مبعنى مح ــي اجلدي األمريك
ــى إرادة »القوة  ــتقبل والبدائل إل التاريخ واملس
العظمى الوحيدة«، والعمل بوعي أو دون وعي 
ــفي« املالزمة  ــب قواعد »االنتقام والتش حس
ــات املتحدة على  ــار التاريخي« للوالي »لالنتص
»القطب السوفيتي«. وال يخلو هذا االستنتاج 
ــر أنه جرى تضخيمه عبر موجة  من صحة، غي
ــة«  العام ــات  »العالق ــة  دعاي ــن  ــحة م كاس
وتغطية إعالمية ضخمة بتنظيم فائق الدقة 

واإلحكام. 
ــق قواعده في التاريخ  لكننا نعرف بان للمنط
ــة  ــات العام ــة والعالق ــا أن للدعاي ــا، كم أيض
ــع.  قواعدها اخلاصة. وما بينهما تفاوت شاس
ــتعمال  ــوء االس وكان يكفي حدث عابر في س
ــا احلديثة، كما  ــازات التكنولوجي املتعمد الجن
ــن أيلول، لكي  ــر م جرى في أحداث احلادي عش
ــا على عقب.  تنقلب املعادلة »التاريخية« رأس
ــهوات  ــا أبرزت بصورة فضيعة الش مبعنى أنه
ــفت بدورها عن  ــة للهيمنة، كما كش الدفين
ــدة«  ــى الوحي ــوة العظم ــة » »الق أن »حصان
ــات إرهابية من  ــام مجموع ــد حتى أم ال تصم
ــة واملمزقة. وهي  ــتان املتخلف ــي أفغانس فياف
ــي طي الكتمان، كما كان من  مفارقة كانت ف
ــة« في رؤية  ــب تأمل نتائجها »املنطقي الصع

اآلفاق السريعة الزوال »لالنتصار األمريكي«.
فقد احتوت أحداث احلادي عشر من أيلول على 
ــض النظر عن كل ما  ــة يقوم فحواها )بغ رمزي
قيل ويقال عن سيناريوهات العملية اإلرهابية 
ــي أن بداية »القرن  ــة وراءها( ف ــوى القائم والق
ــم بقدر كبير من الالعقالنية  األمريكي« تتس

واحلرب الساخنة. 
ــعت الواليات املتحدة إلى التهام أكثر  فقد س
واكبر مما تستطيع هضمه. مبعنى التهام أوربا 
ــرقية وضم كل ما ميكن ضمه إلى احللف  الش
ــوفيتية  ــا الس ــرة البقاي ــي. ومحاص األطلس
ــرعي  ــيا بوصفها الوريث الش ــص روس وباألخ
ــة التهام  ــوفيتية. وجرت محاول ــة الس للدول
ــتان من اجل الدخول إلى وسط آسيا،  أفغانس
ــة املتاخمة  ــط املنطق ــورة أدق إلى وس أو بص
ــهلت  ــيا والصني والهند وإيران. واستس لروس
ــا واجهت  ــراق، لكنه ــالل الع ــي احت ــر ف األم
ــا جديا. بينما  ــى اعتراضا دولي ــا للمرة األول هن
ــالل عن أن  ــداث الالحقة لالحت ــفت األح كش
ــائغة بل دبوسا خربا!  العراق لم يكن لقمة س
ــي والغوص  ــو اللهو األمريك ــا احلصيلة فه أم
في مشاكل شتت اإلرادة األمريكية وخلخلت 
ــف عن  أيديولوجية »االنتقام التاريخي« وكش
ــلة  ضعفها الفعلي في مجرى أحداث وسلس
احلروب التي جرت بني جورجيا وروسيا، وتعثرها 
في مجرى ونتائج احلرب االوكراينية احلالية على 
ــروق وجنوب اوكراينا(، وتأزمها  ــيا )ش نوفوروس
ــبه التام  ــوريا، وتوقفها ش ــي املوقف من س ف
ــي العراق بعد  ــادة خلخلتها ف ــام إيران، وإع أم
ــة اليديولوجيا الفوضى  هروب املمثل الصنيع
ــقية إلى  ــرح األحداث الدمش اخلالقة من مس
ــة  ــة بهيئ ــورية العراقي ــة الس ــراف البادي أط

دواعش فواحش! 

فقد كانت الضربة الروسية جلورجيا حتتوي من 
ــكرية على  ــية والعس حيث أبعادها السياس
ــوة األمريكية وردعها  ــاد للق حتجيم عملي ح
ــر والفعال. بحيث ميكننا القول، بان  غير املباش
ــة التي جرت في القوقاز وجتري  األحداث الدامي
ــدى الغزو األمريكي  ــي اوكراينا تعيد ص اآلن ف
للعراق. وتكشف عن ترابط األحداث ونتائجها. 
ــرة الدعاية  ــد وتي ــة أن تتصاع ــس مصادف ولي
ــتعادة »احلرب  ــمى باس ــا يس ــية عم السياس
الباردة« وما شابه ذلك. مبعنى إننا نكتشف في 
ــاردة« بحد ذاته  ــتعادة مصطلح »احلرب الب اس
ــباح القدمية اخمليمة  ــس ورؤية األش على حتس
على خيال وذاكرة الغرب األطلسي، الذي يجد 

ــالم  ــدده »تهديدا« للس ــا يعارض مت في كل م
ــة« و«األمن العاملي«. أما في  و«املصالح الدولي
الواقع فإننا نقف أمام متدد في محاوالت روسيا 
ــرق  ــا العاملي. ولعل حتول املش ــتعادة دوره الس
ــؤرة محتملة  ــد إلى ب ــران من جدي ــي وإي العرب
للصراع، ليس إال إحدى أصوات الصدى العنيف 
للحرب الروسية األمريكية العلنية واملستترة 
ــر القالع  ــا، بوصفها آخ ــاز واوكراين ــي القوق ف
ــات املتحدة احتاللها من اجل  التي تنوي الوالي

اإلشراف على احلدود الروسية املباشرة! 
ــلة  ــي في السلس ــي واجلزئ ــار األول إن االنكس
ــيا بها  التي أرادت الواليات املتحدة تطويق روس
ــة  ــدأت تتهاوى، أو على األقل إن السياس قد ب
ــعى من اآلن فصاعدا لكسرها  ــية تس الروس
ــذي  ال ــر  األم ــائل.  والوس ــبل  الس ــف  مبختل
ــي وإيران  ــرق العرب ــة املش ــن منطق يجعل م
ــر  ــة القادمة امليدان املباش ــرة القريب في الفت
ــزال ميدان  ــه كان وما ي ــيما وان ــراع. الس للص
ــرى، أي القوة التي حتدد  املصالح العاملية الكب
ــتراتيجية الدول الكبرى وسلوكها العلني  إس
واملستتر. األمر الذي يرشح هذه املنطقة لكي 
ــة الكبرى.  ــات العاملي ــؤرة« الصراع ــح »ب تصب
وهي إمكانية واقعية مائة باملائة بأثر األهمية 
ــرق  )املش ــا  له ــة  واالقتصادي ــية  اجليوسياس
العربي وإيران وعبرهما دول اخلليج(، أي كل تلك 
ــد األكبر ملصادر  ــزن الرصي ــة التي تخت املنطق
ــاز أيضا. كما  ــة )النفط( والغ ــة العاملي الطاق
ــؤر توترا للصراع  ــد الب تختزن إحدى اكبر واش
املباشر وغير املباشر للسياسة األمريكية من 
اجل الهيمنة التامة في منطقة ودول املشرق 

العربي، وباألخص إيران والعراق وسوريا.
***

ــرق  ــدى احلقائق اجللية فيما يخص املش  إن إح
ــة ال حتتوي بحد  ــو أن املنطق ــي وإيران ه العرب
ــراب، لكنها  ــة اإلثارة واالحت ــا على حتمي ذاته
ــية  حتتوي بقدر ما فيها من أهمية جيوسياس
ــاد العاملي املعاصر،  ــة هائلة لالقتص واقتصادي
ــاعي االستحواذ عليها  على قدر مماثل من مس
ــة اقرب إلى  ــا. وهي حقيق ــم مبا فيه والتحك
ــياق  البديهة حاملا يجري النظر إليها ضمن س
ــق املتعلقة بها  ــق واحلقائ ــفه الوثائ ما تكش
ــت  ــي التاريخ احلديث واملعاصر. من هنا ليس ف
فرضية حتوله إلى بؤرة الصراع القادم من نتاج 
ــع الصراع  ــا تنبع من واق ــدر ما أنه ــال، بق اخلي
ــري التخطيط له  ــا يج ــي احلالي وم السياس
ــتراتيجيات  ــاريع عملية واس ووضعه في مش

مستقبلية. 
وإذا كانت الدعاية األمريكية زمن احلرب الباردة 
ــوفيتي« ومحاوالته  قد جعلت من »اخلطر الس
الوصول إلى »املياه الدافئة« )اخلليج( هو الوجه 
ــاعيها الفعلية من اجل االستحواذ  اآلخر ملس
والسيطرة والهيمنة التامة فيه، بأثر االنبطاح 
التاريخي والصميمي لدويالت اخلليج والبحث 
ــخصية اخملنثة لهذه  عن »حماية« بفعل الش
ــداث الالحق، وباألخص  ــدول، فان مجرى األح ال
ــف عن  ــوفيتي قد كش بعد انحالل االحتاد الس
حقيق األشياء كما هي. بحيث لم تعد املراوغة 
ــك النفراد القرار  ــعارات ذات جدوى وذل في الش
ــة والهيمنة  ــة الدولي ــي في السياس األمريك
الفعلية املؤقتة »للقطب الواحد« واستفحال 
املساعي اإلمبراطورية واخلصوصية األمريكية. 
وليس مصادفة أن تخوض الواليات املتحدة في 
ــرن األمريكي«  ــد األول )واألخير( من »الق العق
)احلادي والعشرين( حروبا مستمرة ومكشوفة 
ــكرية )على جبهات عديدة في آن  وعلنية عس
واحد( وسياسية واقتصادية ودبلوماسية رمت 
ــة و«القانون  ــط كل األعراف الدولي عرض احلائ
ــدة وإلغاء االتفاقات  الدولي« وهيئة األمم املتح
ــلح وما إلى ذلك.  ــابقة فيما يخص التس الس
ــرى هذا  ــي مج ــر ف ــة أن يظه ــس مصادف ولي
العقد، وباألخص بعد الهجوم على أفغانستان 
ــرة »الدومينو« في  ــالل العراق وظهور فك واحت
ــية والتدخل الفض  ــقاط النظم السياس إس
ــت ذريعة  ــدول حت ــة لل ــئون الداخلي ــي الش ف
ــة«  ــة« و«املدني ــق »الدميقراطي ــعار تطبي وش
ــادي والتكنولوجي« للدول،  و«التطوير االقتص
فكرة »السيطرة على مصادر الطاقة من اجل 
ــيطرة على املواد  ــيطرة على الدول، والس الس

الغذائية من اجل السيطرة على الشعوب«. 
ــت مهمة التحكم  ــياق أصبح وضن هذا الس
ــرق العربي )التي  ــة في املش ــيطرة التام والس
ــرائيل  ــم يكن بإمكان دويلة مصطنعة كإس ل
القيام به( مهمة مباشرة وعملية، لكي يجري 
ــا إيران  ــاب الذي يطوق الحق ــتكمال النص اس
ــالم. ومن بعده تصبح  ــا على االستس ويجبره
ــوة الفاصلة  ــدة األمريكية الق ــات املتح الوالي
ــتراتيجية  ــيا والصني بأثر اخلطة اإلس بني روس

ــيطرة على كامل املشرق العربي واخلليج  للس
ــطى.  ــيا الوس ــتان ودول آس ــران وأفغانس وإي
حينذاك يكون بإمكان الواليات املتحدة القدرة 
ــية  الفعلية على خلخلة األوضاع اجليوسياس
ــيوية الناهضة  ــكرية لكل القارة اآلس والعس
واملستقبلية )الصني والهند وروسيا( كأقطاب 
ــتعداد ذاتي لكسر الهيمنة األمريكية  ذات اس
ــرب االوروامريكي  ــي للغ ــخ الكولونيال والتاري
ــتعادة  ــتمر لقرون عديدة. ومن ثم اس الذي اس
ــي للمدنية واحلضارة التي وضع  التاريخ الفعل
ــها وأصولها. مبعنى القدرة على  الشرق أسس
ــانية  إنتاج توازن جديدة يعطي للمدنية اإلنس
إمكانية االرتقاء إلى مصاف احلضارة اإلنسانية 

احملكوم بقوة القانون واألخالق العملية.
ــي  ــون الظهور الروس ــة أن يك ــس مصادف ولي
ــيوية  االوروآس ــرة  الفك ــتنهاض  ــد واس اجلدي
ــوفييتي في  ــاد الس ــي كان االحت ــة )الت القدمي
ــتحواذ القوة  ــا بأثر اس ــيدا ضيق ــع جتس الواق
ــي  ــا(، والتجمع الروس ــي تنفيذه ــف ف والعن
ــيا  ــعه صوب دول آس ــد، وتوس ــي اجلدي الصين
الوسطى، ثم توسعه بانخراط عينات افريقية 
ــتدراج الواقعي  ــم االس ــة جنوبية، ث وأمريكي
ــوى العملية  ــتان وإيران إليه، س للهند وباكس
املعقدة والديناميكية في الوقت نفسه. مبعنى 
إننا نقف أمام جتمع عاملي جديدة يوازي ويواجه 
على املدى القريب والبعيد التيار االوروامريكي 
ــياق أصبح  ــي األفول. وضمن هذا الس اآلخذ ف
ــرق العربي وإيران  ــي صوب املش التوجه الروس
ــد، وعنصرا عمليا  ــذا التيار الصاع ــزء من ه ج
ــية املناهضة  ــية الروس في الرؤية اجليوسياس
ــي القرار  ــتفرادها ف ــة األمريكية واس للهيمن
ــم طبيعة االندفاع  ــن هنا ميكن فه الدولي. م
الروسي صوب الشرق واجلنوب، أي صوب الصني 
واسيا الوسطى وإيران واملشرق العربي )سوريا 
ــلح  ــد نزوع األخير للتس ــص والعراق بع باألخ
ــذالن األمريكي  ــاون معها، بأثر اخل منها والتع
ــر ومنظومة  ــد، أي احملكوم برؤية عناص املتعم
ــتقالل القرار الوطني العراقي الذي جسده  اس
املالكي في سنواته األخيرة(. ومن املمكن رؤية 
ــي تغير لهجة  ــي ف مالمح هذا التوجه الروس
ــي والدعائي، الذي يستظهر  اخلطاب السياس
ــز املصالح  ــول التدريجي في مترك ــن التح باط

الروسية العاملية.
إن هذا التوجه اجلديد ليس محكوما أو مرتبطا 
بالنسبة لروسيا مبا ميكن دعوته مبساعي األخذ 
ــأر من هزميتها في »احلرب الباردة«، بقدر ما  بالث
ــن الزمن بعد  ــي مجرى عقدين م أنه تراكم ف

انحالل االحتاد السوفيتي. 
ــي املواقف  ــداه ومداه ف ــا، إن للتاريخ ص طبع
والتوجه واألحكام. فإذا كانت العالقة الروسية 
ــابك  ــن تراكم وتصادم وتش ــة جزء م األمريكي
ــا اخلاص، فان  ــى أن لها تاريخه ــح، مبعن املصال
ــره في احلاضر، خصوصا حاملا  للماضي أيضا أث
ــن األحكام  ــدة م ــي« كتلة صل ــون »املاض يك

السياسية واأليديولوجية. 
ــي احد مناذج  ــية األمريكية ه فالعالقة الروس
صعود اإلمبراطوريات وانحاللها. ومبا أن التاريخ 
ــي ثقافي، من  ــو تاريخ سياس ــوري ه اإلمبراط
هنا شدة وقوة مخلفاته في الذاكرة القومية 
ــنجة  ــية. فقد كانت العالقة املتش والسياس
بني االحتاد السوفيتي والواليات املتحدة تتمثل 
ــية  ــة بني اإلمبراطورية الروس تقاليد املواجه
ــة، والحقا  ــة العثماني ــدة واإلمبراطوري الصاع
بينها وبني اإلمبراطورية البريطانية. وإذا كانت 
ــا اإلمبراطوري  ــيا أكثر عراقة في تاريخه روس
ــرة، فإنها  ــني اإلمبراطوريات املعاص وأطولها ب
األكثر إنهاكا وتعبا. فاإلمبراطورية جهد دائم 
وهموم لن تنتهي. األمر الذي يعطي لنا إمكانية 
القول، بان قوة اإلمبراطورية األمريكية لم تكن 
ــي صعودها املتأخر.  ــي ذاتها أكثر مما كانت ف ف
ــريع، ولكن في  ــة أفولها الس ــن هنا إمكاني م
ظل شروط وظروف جديدة محكومة بفاعلية 
ــي نعثر على تناقضها  العوملة. وهي احلالة الت
احلاد في الرؤية األمريكية ومساعيها العملية. 
مبعنى الدعوة للعوملة والسعي لالستفراد بها 
ــوة العظمى  ــب الواحد« و«الق مبعايير »القط
ــة« و«اإلصالح«  ــدة« وفرض »الدميقراطي الوحي
ــة اجلديدة  ــي حني أن العومل ــابه ذلك. ف وما ش
ــات اقتصادية  ــارات ودول ومجموع ــود ق وصع
ــث اجلوهر مع كل  ــية تتعارض من حي وسياس
ــوري أيا كانت قوته. وهي العملية  نزوع إمبراط
ــا األولي وصداها اخلجول في  التي أخذت مداه
الدعوة لعالم »متعدد األقطاب«. لكنه خطاب 
ــية،  ــي املواقف الروس ــع ويصدح ف ــدأ يتوس ب
وباألخص في أواخر الفترة األولى لرئاسة بوتن. 
أما زمن الرئيس ميدفيدوف )وهو استكمال أو 
نسخة طبق األصل لبوتن(، فانه لم يعد يقف 

ــوة لعالم متعدد األقطاب، بل  عند حدود الدع
ــب الواحد ويعتبرها  واخذ يهاجم فكرة القط
غير شرعية. وهي اللهجة النوعية اجلديد في 
اخلطاب الروسي التي حتولت بعد احلرب األخير 
ــة مرة  ــتعادة بوتن للرئاس ــاز، واس ــي القوق ف
ــات  ــتركة للمؤسس ــرى، إلى مرجعية مش أخ
ــاء احملافظات  احلكومية والبرملان ومجلس رؤس

والنخب السياسية قاطبة. 
ــد يبدو  ــاب النوعي اجلدي ــذا اخلط ــدأ ه لقد ب
ــر الدعاية التقليدية الغربية كما لو انه  مبعايي
ــتعادة للحرب الباردة أو حرب باردة جديدة.  اس
ــيء دقيق. وذلك  لكنها عبارة ال تفصح عن ش
الن القول بها يعني أن »احلرب الباردة« لم تنته. 
ــات تبرهن على إننا  في حني أن مجمل املعطي
ــة تاريخية جديدة ال عالقة لها  نقف أمام حال
ــابقة، بقدر ما هي  ــد احلرب الباردة الس بتقالي
»حرب« البحث عن توازن دولي جديد ومنافسة 

من اجل املصالح واملناطق. 

***
ــم يكن البحث عن توازن جديد على الصعيد  ل
ــو توجه ما  ــا. وه ــا وجلي ــرا واضح ــي أم العامل
ــبي. لكن األمور  ــوض النس ــه الغم زال يكتنف
ــي الدفاع  ــي تقوم ف ــة في املوقف الروس اجللي
ــمى بالعالم  ــروج مما يس ــرة ضرورة اخل عن فك
ــوة لتعدد األقطاب،  ذي القطب الواحد، والدع
ــس  ــي ولي ــون الدول ــكام للقان ــرورة االحت وض
ــت قدرتها  ــدول أيا كان ــية لل ــإلرادة السياس ل
ــم  املفاهي ــذه  ــة ه ــن حصيل وم ــا.  ومكانته
ــنوات القرن  املتراكمة وباألخص في مجرى س
ــع  ــذت تتعمق وتتوس ــرين، أخ ــادي والعش احل
ــة  ــط ملواجه ــال والنش ــل الفع ــرة العم فك
ــذه احلالة في  ــة. وبلغت ه ــة األمريكي الهيمن
ــديد اللهجة  ــي الش كثافة اخلطاب السياس
ــة األمريكية في  في انتقاده واتهامه للسياس
ــتعاد  ــع جورجيا، والحقا اس ــرة م احلرب األخي
ــددة في تقييم السياسة  النقد الالذع واملتش
ــتان والعراق  ــا في أفغانس ــة وحروبه األمريكي
وليبيا وسوريا، اي كل ما وجد تعبيره في الفكرة 
ــية  ــا الرؤية اجليوسياس ــت إليه ــي توصل الت
ــية عن أن التدخل األمريكي لم يؤد في  الروس
ــى التخريب والتدمير  كل املناطق والدول إال إل
ــل والنعرة البدائية وتفتت الدولة  وإثارة القالق
ــعارات املرفوعة. بل أن  وعدم حتقيق اي من الش
ــواء كان ذلك  النتائج جرت بالعكس متاما. وس
ــت الظاهرية  ــة الفعلية وليس ــر السياس بأث
ــعارات( للدولة األمريكية أو بغيرها، فان  )الش
ــة، أال وهي أن  ــة وواحدة وجلي النتيجة واضح
ــادرة مبفردها على  ــت ق ــات املتحدة ليس الوالي
ــكلة محلية أو إقليمية. ومن ثم  حل أية مش
ــاكل العاملية.  ــن حل املش ــي عاجزة متاما ع ه
ــة جديدة  ــرض بالضرورة سياس فاألخيرة تفت

ورؤية عاملية مشتركة. 
ــاله معزولة عن  ــن النتيجة املذكورة أع لم تك
ــدة وباألخص  ــية الصاع ــوة الروس ــم الق تراك
تطابق فكرة املصالح الكبرى للدولة الروسية 
ــة. مبعنى  ــة وعاملي ــح قومي ــا مصال باعتباره
ــيا القومية هي مصالح  إدراك أن مصالح روس
ــد  عاملية أيضا. وهي الرؤية التي أخذت تتجس
ــكرية وتوسيع مدى  ــيط القوة العس في تنش
ــرات  ــة للطائ ــات اجلوي ــاف والطلع االستكش
اإلستراتيجية، والتوجه صوب البحر الشمالي 
ــية«  ــادر طاقة »روس ــن مص ــه ع ــث في للبح
ــود القول،  ــل الرمزي الذي ي ــدة. وهو الفع جدي
ــطح الكرة  ــيا ليس على س ــان مصالح روس ب
ــي الفضاء بل وفي أعماق احمليطات  األرضية وف
ــا مصالح كونية. كما لم تعد  والبحار، أي أنه
ــرة، بقدر ما  ــن نزوات عاب ــذه املصالح جزء م ه
ــات متدرجة من اجل  ــد في حلق أخذت تتجس
ــب التأييد والتعضيد، بدأ من استجماع  كس
ــابق في »مجلس الدول  االحتاد السوفيتي الس
ــترك«،  املش ــاع  الدف ــة  و«منظم ــتقلة«  املس
ــنغهاي« واستدراج الهند وإيران  و«منظمة ش
ــا بصفة أعضاء  ــتان ومنغوليا إليه وأفغانس
ــن اطر  ــف ع ــات تكش ــوى حلق ــني، س مراقب
ــل االبتعاد  ــد«. ومبقاب ــح »القطب اجلدي ومالم
ــة نرى التقرب مع  ــن معاهدة التجارة العاملي ع
أوبك، ومبقابل تبريد العالقة باألطلسي واالحتاد 
ــرق العربي  ــن دول املش ــرى التقرب م األوربي ن
ــي  ــل الهجوم اإلعالمي األطلس وإيران، ومبقاب
ــية اجلديدة،  نرى توحد وتصلب اللهجة الروس
بحيث يردد رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء 
ــاء احملافظات واملعارضة  والبرملان ومجلس رؤس

كالما موحدا ومتشابها.
ــى ما هو  ــل عل ــت رد فع ــة ليس ــذه احلال إن ه
ــار من أن السياسة األمريكية  اخذ في االنتش
ــرق  ــيا للتوجه صوب الش هي التي دفعت روس

ــا تعكس  ــرب، بقدر ما أنه ــن الغ ــزال ع واالنع
ــميته  ــة االختالف والبحث عما أس ديناميكي
ــي. وهو  ــد العامل ــى الصعي ــد عل ــوازن جدي بت
ــبة لروسيا بارتقاء فكرة  توازن محكوم بالنس
املصالح القومية إلى مصاف العاملية. من هنا 
ــة األمريكية  ــة اصطدامها بالسياس إمكاني
ــى أعينها  ــر إلى األمور وعل ــي مازالت تنظ الت
ــة للمحافظني  ــة األيديولوجية الكثيف عصاب

اجلدد. 
ــوازن جديد  ــث عن ت ــه أن البح ــك في ــا ال ش مم
ــبب قلق  ــية ما زال قلقا بس ــي الرؤية الروس ف
ــن هنا  ــتقراره. م ــدم اس ــي وع ــوازن الدول الت
ــي  ــار العمل ــة واالختب ــة الواقعي ــزاوج الرؤي ت
ــرى، إن  ــا. بعبارة أخ ــن أحيان ــب اخلش والتجري
ــد لم تتأطر  ــية عن التوازن اجلدي الرؤية الروس
ــة املعالم  ــتراتيجية واضح ــة إس بعد بنظري
ــوح والثبات  ــذا الوض ــح ه ــة، إال أن مالم وثابت
ــدد في  ــكل متش ــد بش ــذت تبرز وتتجس أخ
ــوريا والدفاع عن حقوق الدولة  مجرى احلرب س
ــي. ووجد  ــتقالل قرارها السياس اإليرانية واس
ــاعي الدولة الروسية  ــه في مس ذلك انعكاس
ــرق العربي  ــة باملش ــع العالق ــني وتنوي لتحس
ــوريا باألخص( وإيران، ومن ثم عدم املساس  )س
ــي كانت وما  ــروف الدرامية الت ــم الظ بها رغ
ــكلة  ــكلة اإليرانية« و«املش تزال حتيط »باملش

السورية«.
ــيا إلى توسيع ومتتني العالقة  فقد سعت روس
بدول املشرق العربي وإيران ودول اخلليج العربي 
على السواء. ومن املمكن تذكر الزيارة التاريخية 
ــج ونوعية  ــدول اخللي ــن ل ــا بوت ــام به ــي ق الت
االستقبال واخلطاب السياسي املتبادل. لكننا 
نعثر في اخلطاب السياسي والدعائي الروسي 
ــائد( على مواقف تقول،  أيضا )وليكن غير الس
ــارات األخرى. فكما أن  ــان املصالح فوق االعتب ب
ــعودية الوهابية«،  ــدة مع »الس الواليات املتح
ــران »آيات  ــع إي ــير م ــيا الس ــان بإمكان روس ف
ــذه الفكرة  ــا في ه ــر عم ــض النظ اهلل«. وبغ
ــرة املعقدة، إال  ــذال للظاه ــطيح وابت من تس
ــا صداها أيضا  ــود رؤية له ــير إلى وج أنها تش
ــية لتوظيف كل ما ميكن  بني النخب السياس

توظيفه من اجل املصالح اخلاصة. 
إال أن الرؤية الروسية اإلستراتيجية اآلخذة في 
ــة أيضا بطبيعة  ــم والوضوح محكوم التراك
ــرب  ــح. فالغ ــراع املصال ــي وص ــراع العامل الص
ــبة لروسيا. من هنا فان  »مغلق« حلد ما بالنس
ــرا طبيعيا  ــرق واجلنوب أم ــه صوب الش التوج
ــا )وأوربا(  ــت أملاني ــا. فقد رفض ــد ما حتمي وحل
ــي. حتت حجة  ــروع »احتاد الطاقة« الروس مش
ــم الرفض  ــادر«. ومن املمكن فه ــع املص »تنوي
ــه بقايا  األملاني، لكنه يعكس في الوقت نفس
ــيا عن »أوربا«.  عدم الثقة ومحاوالت عزل روس
ــة بالصراع  ــرة املرتبط ــداث األخي ــل األح ولع
ــدد في توسيع  حول اوكراينا والتحمس املتش
ــل لغة  ــيا وجع ــع روس ــة م ــق املواجه وتعمي
ــية والتلويح  ــة االقتصادية والسياس املقاطع
بالقوة العسكرية )توسيع خطوط األطلسي 
ــوى احد  ــية( س اقرب فاقرب من الدولة الروس
ــف عن أن  ــك يكش ــة. كل ذل ــا اجللي مظاهره
ــرب )االوروامريكي( ال  ــيا والغ الصراع بني روس
عالقة له بطبيعة النظام السياسي ومستوى 
ــذه األحداث  ــارت كل ه ــدول. فقد أث ــور ال تط
ــة من  ــس االوروامريكي ــرائر النف ــاد وس األحق
ــف« بغض النظر  ــيا بوصفها »الدب اخملي روس
ــي  ــي النظام السياس ــر النوعي ف ــن التغي ع
ــا  ــمالي(. إنن ــي( واالقتصادي)الرأس )الدميقراط
ــة االوروامريكية  ــل السياس ــي مجم ــر ف نعث
ــن دعوته  ــتمرار ما ميك ــيا اس األخيرة من روس
ــج وتكامل  ــدم نض ــة وع ــل اإلرادة األوربي بخل
ــتراتيجية. وهذا بدوره  رؤيتها السياسية اإلس
ــر وغير  ــا املباش ــن خضوعه ــزوال ع ــس مع لي

املباشرة للسياسية األمريكية.
ــل الفعلي في  ــرورة التكام ــل نرى صي وباملقاب
ــية فيما يتعلق مبجمل املشاكل  الرؤية الروس
ــة  والعاملي ــة  اإلقليمي ــة  واخلارجي ــة  الداخلي
ــواء  وكيفية مواجهتها وإيجاد احللول لها، س
ــتجماع  ــي أو عبر اس ــتقالل القرار الروس باس
ــث عن بديل  ــتعدة للبح ــوى القادرة واملس الق
ــري في ظروف  ــو تكامل يج ــي متوازن. وه عامل
ــن درامية ودموية، اي كل ما  معقدة ال تخلو م
ــة للرؤية  ــة االنتقال اجللي ــر عليه في حال نعث
ــني متطلبات الصراع  ــية من التأرجح ب الروس
احملكوم مبصالح ضيقة وجزئية وعابرة وضغوط 
ــرورة الثبات حول مبادئ  خارجية، إلى إدراك ض
إستراتيجية بعيدة املدى. وعلى كيفية حسم 
هذه املعادلة القلقة تتوقف ديناميكية احلالة 
ــية واألمنية واالقتصادية ملنطقة  اجليوسياس

املشرق العربي وإيران.

إحدى الحقائق الجلية فيما 
يخص المشرق العربي 

وإيران هو أن المنطقة ال 
تحتوي بحد ذاتها على 

حتمية اإلثارة واالحتراب، 
لكنها تحتوي بقدر ما فيها 

من أهمية جيوسياسية 
واقتصادية هائلة لالقتصاد 

العالمي المعاصر، على 
قدر مماثل من مساعي 

االستحواذ عليها والتحكم 
بما فيها
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بقلم: حمة الهمامي
بع��د مائة عام ونيف من اتفاقية “س��ايكس 
� بيكو” )1916(التي قّس��مت مبوجبها القوى 
)فرنس��ا،  آن��ذاك  الرئيس��ية  االس��تعمارية 
اجنلت��را( الوط��ن العربي، وبعد مائ��ة عام من 
وع��د بلف��ور )1917( ال��ذي ش��ّرع اغتص��اب 
فلسطني، جتد الشعوب العربية نفسها في 
مواجهة محاولة تقسيم جديدةعلى أسس، 
ديني��ة، طائفي��ة ومذهبي��ة، وقبلي��ة وأتنية، 
تدف��ع إليها القوى االمبريالية وعلى رأس��ها 
الواليات املتحدة األمريكية وحليفها الكيان 
الصهيون��ي والرجعية العربية واإلس��المية 
باملنطق��ة واجلماعات والعصاب��ات اإلرهابية 
املتطرف��ة التي تعم��ل على تنفيذ مش��روع 

التقسيم هذا.
إن مشروع التقس��يم اجلديد، وإن كان هدفه 
ال يختل��ف ع��ن ه��دف اتفاقية “س��ايكس � 
بيكو” التي يعود الفضل إلى لينني-قائد ثورة 
أكتوب��ر 1917 العظيم��ة ف��ي فضحها-وهو 
تأبيد الس��يطرة عل��ى الوط��ن العربي وعلى 
ش��عوبه، فإنه جاء في ظرف غير ظرف احلرب 
العاملي��ة األولى. إن هذا املش��روع اجلديد جاء 
على إثر ثورات وانتفاضات اندلعت منذ مطلع 
العام 2011، في أكثر من قطر عربي، مبضامني 
وطني��ة، معادي��ة لإلمبريالي��ة، ودميقراطي��ة 
واجتماعي��ة، وم��ن هذا املنطلق ف��إن الغرض 
منه ه��و إجهاض هذه الث��ورات واالنتفاضات 
واالنحراف بها عن أهدافها األصلية وتدشني 

مرحلة جديدة من الهيمنة واالضطهاد.

محاولة للتحرر من االستبداد 
والفساد والهيمنة االستعمارية

1� لق��د حاول��ت معظ��م الش��عوب العربية 
قبل س��ّت س��نوات ال��ت خلص م��ن أنظمة 
فث��ارت  واالس��تغالل  والفس��اد  االس��تبداد 
وانتفضت وحترك��ت في تونس ومصر واملغرب 
وليبي��ا وس��وريا والبحري��ن واليم��ن وغيرها 
من البل��دان، مطالبة باحلري��ة والدميقراطية 
والكرامة،  االجتماعي��ة  والعدالة  واملس��اواة 
ولك��ن النتيج��ة لم تك��ن نفس��ها في كل 
م��رة وفي كل حالة. فق��د عرفت هذه الثورات 
واالنتفاض��ات مس��ارات مختلف��ة حكمتها 
من جهة موازين القوى الداخلية ودرجة وعي 
الش��عوب وتنّظمها،ومن جهة ثانية موازين 

القوى اإلقليمية والدولية.
فإذا كان الش��عبان التونسي واملصري متكنا 
من إسقاط الدكتاتورين اللذين يحكمانهما، 
ومن حتقي��ق خطوة هامة في اجت��اه حتررهما، 
قب��ل أن تنتك��س ثورتاهما وتلت��ف عليهما، 
به��ذه الدرجة أو تل��ك، الق��وى الرجعية، من 
بقاي��ا النظام��ني القدمي��ني أو م��ن “اإلخوان 
املسلمني” الذين ساندتهم القوى االمبريالية 
والرجعية العربية والتركية على الصعود إلى 
السلطة، فإن األمور ذهبت في طرق أخرى في 

باقي البلدان.
لق��د متكن��ت الرجعي��ة املغربي��ة م��ن جل��م 
انتفاض��ة 20 فبراي��ر الش��بابية ع��ن طري��ق 
القمع واإلس��راع بتق��دمي تن��ازالت، اعتبرتها 
ش��كلية،  املغربي��ة  الدميقراطي��ة  احلرك��ة 
لكنها ساهمت في حتييد جزء من الطبقات 
الوس��طى )التعدي��ل الدس��توري( وج��زء من 
الطبق��ة العاملة )املفاوضات م��ع املركزيات 
النقابية واتفاق أفريل معها( واس��تفادت من 
تش��تت القوى الدميقراطية ومن التناقضات 

بينها وبني جماعة العدل واإلحسان.
كما متكن��ت الرجعية الس��عودية من إغراق 
انتفاضة البحرين في الدم، خوفا من تطورها 
وم��ن تأثيراتها في املنطقة ومن أن تس��تفيد 
منها أغلبية السكان الشيعة، املهّمشة من 
نظام احلكم االس��تبدادي. وفي ليبيا وسوريا 
واليمن، سرعان ما حتولت احلركات السلمية 
املطالبة بإصالح��ات دميقراطية واجتماعية، 

إلى حروب أهلية وإقليمية مدمرة.
ففي ليبيا، حيث تدخلت القوات األطلسية، 
انته��ى األم��ر إل��ى إس��قاط نظ��ام العقي��د 
القذافي وحتوي��ل البالد إلى فض��اء للفوضى 
ومرت��ع للجماعات اإلرهابية القادمة من أكثر 
من بلد والت��ي ظّلت تهدد أم��ن دول املنطقة 

وخاصة تونس واجلزائر ومصر ومالي. 
وفي سوريا، وضعت كل من قطر والسعودية 
وتركي��ا كل ثقله��ا، بدع��م أمريك��ي غرب��ي 
صهيوني، إلس��قاط النظ��ام البعثي وتدمير 
الدول��ة الس��ورية وتفكيكه��ا وحتويلها إلى 
كيان��ات طائفي��ة حت��ت س��لطة عصاب��ات 
املرتزقة املستقدمني بعشرات اآلالف من عدة 

دول عربية وإسالمية.
وفي اليمن وبعد فترة، من الهدوء املغش��وش 
الذي عقب خلع الرئيس علي عبد اهلل صالح، 
اندلعت احل��رب األهلية من جديد وس��ارعت 
الرجعية السعودية بتكوين حتالف عسكري 
عربي وتدخلت بشكل مباشر ملواجهة تطور 
تأثي��ر احلوثي��ني املدعومني من إي��ران، وهو ما 

حول “اليمن السعيد” إلى خراب.
وإلى كل هذا ففي الع��راق لم تتغير األوضاع 
جوهري��ا منذ الع��دوان األمريك��ي الغربي في 
عام 2003، بل إن احلالة ما انفكت تسوء أكثر 
فأكثر بحكم الصراعات الطائفية التي وضع 
أسس��ها احملت��ل األمريكي والت��ي ما انفكت 

تغّذيها التدخالت اإلقليمية.

اســتراتيجية استعمارية إلعادة 
تقسيم المنطقة

2� إن االمبريالية األمريكية التي ما تزال الالعب 

الرئيس��ي في منطقة الش��رق األوس��ط، قد 
عملت، في إطار مراجعة ألولوياتها التي تتجه 
اآلن نحو التركيز على منطقة احمليط الهادي، 
على تعوي��ض التدخل املباش��ر في الش��رق 
األوس��ط بوس��ائل وأدوات أخ��رى، م��ن بينها 
إث��ارة احل��روب األهلية الرجعية، باس��تخدام 
عمالئه��ا التقليدي��ني من العائ��الت املالكة 
القروسطية، في الس��عودية وقطر واإلمارات 
واألردن، وف��ي “تركيا أردوغان” وبتدريب ومتويل 
وتس��ليح واس��تعمال عصابات وميليشيات 
مرتزق��ة وظالمي��ة، تع��ارض بش��دة الق��وى 
الثورية والدميقراطي��ة والتقدمية واملناهضة 
لإلمبريالي��ة، بل تعارض بش��دة كل محاولة 
لتغيير موازين القوى لصالح شعوب املنطقة 

مبا يفتح أمامها أبواب التحرر والتقدم،
وفي هذا اإلطار فإن السياسة التي تكرسها 
الواليات املتحدة األمريكية، س��ابقا وحاضرا، 
ف��ي س��وريا وليبي��ا والع��راق واليم��ن، والتي 
يس��تخدم فيها ما يس��مى “جي��ش الدولة 
اإلسالمية” وغيره من امليليشيات والفصائل 
املرتزقة املس��لحة )القاعدة، جيش النصرة…( 
الت��ي هي في األس��اس منتوج م��ن منتجات 
التدخالت االمبريالية في املنطقة، ال غرض منه 
سوى إجهاض املسارات الثورية والدميقراطية 
والتحّرري��ة للش��عوب العربي��ة التي هي في 
حاج��ة إلى التخلص م��ن الهيمنة األجنبية 
ومن االس��تعمار الصهيوني، وإلى وضع يدها 
على خيراته��ا لتحقيق ازدهاره��ا وإلى إعادة 
تنظيم دولها على أسس عصرية ودميقراطية 
وتقدمية، وإدخال هذه الشعوب ومجتمعاتها 
في صراع��ات دينية ومذهبية، دموية ومدمرة، 
إللهائه��ا ع��ن قضاياه��ا احلقيقي��ة وح��رف 
أنظاره��ا عن أعدائها احلقيقيني، االمبرياليني 
والصهاين��ة والرجعي��ني من احل��كام العرب 

واملسلمني.
وم��ن جه��ة أخ��رى ف��إن الوالي��ات املتح��دة 
األمريكي��ة تهدف م��ن خالل إث��ارة الفوضى 
واحلرب في املنطقة إلى منع القوى الرأسمالية 
واالمبريالية املنافس��ة لها من االستفادة من 
الوضع الذي يتيحه سقوط أو اهتزاز عمالئها، 
وم��ن كس��ب مواق��ع عل��ى حس��ابها وعلى 
حس��اب حليفه��ا الكي��ان الصهيوني، رأس 
حربته��ا في املنطقة، وحلفائها من األنظمة 
الرجعية العربي��ة. إن الواليات املتحدة تدرك 
أن القوى االستعمارية القدمية التي كان لها 
قدم في املنطقة )فرنس��ا، اجنلترا ….( حتن إلى 
العودة إليها بقوة. كما أنها تدرك أن روس��يا، 
التي اس��تعادت شيئا من قوتها العسكرية، 
لها مصلحة في استعادة بعض مناطق نفوذ 
االحتاد الس��وفييتي س��ابقا وحماية نفسها 
من توس��ع أنش��طة اجلماعات اإلرهابية. أما 
الصني فال تخفى حاجتها إلى األس��واق وإلى 
مصادر الطاقة لتلبية ما حتتاجه إلى تشغيل 

صناعتها.
وف��ي احملصلة فإن الواليات املتحدة تريد فرض 
تقس��يم جديد للمنطقة على أسس دينية 
ومذهبي��ة طائفية وأتني��ة لتأبيد متزق الوطن 
العربي وتأجيل نهوضه على أس��س عصرية، 
دميقراطية وتقدمية، وضمان اس��تمرار تفوق 
الكيان الصهيوني، وهي ال جتد من أداة أفضل 
من اجلماعات اإلرهابية الظالمية املس��لحة 
الت��ي تدّم��ر ال��دول وتقض��ي عل��ى مقومات 
وجوده��ا وتخرب كل ما لديها من مكاس��ب 
حضاري��ة وثقافي��ة تش��كل هويته��ا وتزرع 
األحقاد املذهبية وتس��تعمل أبش��ع وسائل 
القتل والتعذيب وتدمر املنجزات االقتصادية 
والعلمي��ة وتلغ��ي املكاس��ب االجتماعي��ة 
للعم��ال والش��غالني وكل خط��وة خطته��ا 
النس��اء نح��و نيل حريته��ن وهو م��ا يحول 
املنطقة إلى مجموعة من الدويالت الضعيفة 
واملتخلف��ة الت��ي ال تش��كل أي خط��ر على 

مصالح االمبريالية األمريكية وحلفائها.

اتساع رقعة الصراع ونشر 
فوضى عارمة

3� لق��د جن��م عن ه��ذا الوضع اتس��اع رقعة 
الصراع. فقد أصبحت كبريات القوى الدولية 
واإلقليمية، تتدخل بصورة مباشرة في سوريا 
والعراق واليمن وليبيا. وهي تتش��كل عمليا 
ف��ي حتالفني رئيس��يني، األول، وه��و الطاغي، 
يتمح��ور حول الوالي��ات املتح��دة األمريكية 
ويضم فرنسا وتركيا والسعودية وغيرها من 
الدول التي تعمل في ركاب الواليات املتحدة، 
والثان��ي يضّم روس��يا )وإلى حّد م��ا الصني( 
والنظام الس��وري وإيران وح��زب اهلل اللبناني 

واجلماع�������ة احلوثية باليمن. وإلى ذلك كله 
فمن الواضح أن القوى الغربية لم تتخل إلى 
اليوم عن فك��رة التدخل في ليبيا في الوقت 
الذي أصبحت فيه روس��يا تبحث لنفس��ها 
ع��ن حلفاء في ه��ذا البلد وال تس��تبعد هي 
أيضا التدخل في مجري��ات األحداث في هذا 
البل��د الش��قيق لدعم بعض أط��راف النزاع. 
كما تستغل القوى الغربية احلالة في تونس 
لتع��ّزز حضورها. وهي تراق��ب تطور األوضاع 
في اجلزائ��ر الغنية بالث��روات الطبيعية، كل 

ذلك حتت غطاء مقاومة اإلرهاب.
ولك��ن غير خاف أن “احلرب عل��ى اإلرهاب” ما 
ه��ي إال غط��اء إلخفاء احل��رب احلقيقية التي 
تخوضها كبريات الدول الرأس��مالية، بصورة 
مباش��رة أو بالوكال��ة، م��ن أجل الس��يطرة، 
في ه��ذه املرحلة الت��ي يعجز فيه��ا النظام 
الرأس��مالي العاملي عن حل أزمته املتواصلة 
م��ن ع��ام 2008، على مص��ادر امل��واد األولية 
والنفط واألسواق واملواقع االستراتيجية، ومن 
أجل احلفاظ على حلفائهم وترسيخ قدمهم 
في املنطقة. إن اإلرهاب وأدواته هما من صنع 
الق��وى االمبريالية وعلى رأس��ها االمبريالية 
األمريكية، وفي كل يوم تنكش��ف معطيات 
جديدة ح��ول االرتباط العض��وي للجماعات 
اإلرهابي��ة بالقوى االس��تعمارية وأذنابها من 

الدول اخلليجية ومن تركيا.
وما من ش��ك في أن املس��تفيد األول إقليميا 
م��ن هذا الوض��ع الكارث��ي لألقط��ار العربية 
ومن متزي��ق صفوف ش��عوبها وتدمي��ر دولها 
وتخريب اقتصاداتها ونه��ب ثرواتها وتهجير 
أع��داد كبيرة من بناته��ا وأبنائها، هو الكيان 
ف��ي  امل��زروع  الكي��ان  ه��ذا  إن  الصهيون��ي. 
قل��ب الوط��ن العرب��ي، م��ا كان يحل��م مبثل 
ه��ذا الوض��ع الكارثي عن��د انط��الق الثورات 
واالنتفاض��ات العربية. وقد اس��تغله الكيان 
لالنف��راد بالش��عب الفلس��طيني واإليغ��ال 
ف��ي اضطهاده وتهجي��ره وتقتيله واغتصاب 
بقية أراضيه واالس��تمرار في تهويدها وإلغاء 
هويتها العربية الفلسطينية. كما استغله 
لتوس��يع تأثي��ره وم��د عروق��ه ف��ي املنطقة 
والتطبيع م��ع معظم دولها، بش��كل علني 

وسافر أكثر فأكثر.
كما أن قوى أخرى ومن بينها تركيا “أردوغان”، 
الت��ي تبح��ث ع��ن التوّس��ع، اس��تغلت هذا 
الوض��ع للتنكي��ل بالش��عب الك��ردي وقواه 
نفوذها  وتوس��يع  والتقدمي��ة  الدميقراطي��ة 
عل��ى حس��اب جاريه��ا الس��وري والعراقي، 
واملساهمة في نهب ثرواتهما الطبيعية وفي 
س��رقة منجزاتهما الصناعي��ة، على طريقة 
اللص��وص وقطاع الطرق. وه��ي جتد في ذلك 
كل الدع��م م��ن االمبريالي��ات الغربية التي 
يجمعها بها احللف األطلسي، كما يجمعها 
به��ا الع��داء حلركات حت��رر ش��عوب املنطقة 

املضطهدة واحملكوم عليها بالتخلف.
وال ميك��ن عدم التعرض للتدخ��ل اإليراني في 
املنطق��ة أيضا. إن نظام طه��ران، يتدّخل في 
أكثر م��ن قطر عربي، وهو ج��زء من التحالف 
اإلقليمي الدولي الذي يشمل روسيا والصني 
وس��وريا الخ… ويتدخ��ل النظ��ام اإليراني في 
الع��راق إلى جانب النظ��ام الطائفي املنّصب 
أمريكي��ا من��ذ احت��الل البلد في ع��ام 2003. 
والذي ميارس التمييز ضد الس��كان الس��نة. 
كم��ا يتدخل ف��ي اليمن إلى جان��ب احلوثيني 
الذين يواجهون ما يسمى “التحالف العربي” 
بقيادة الرجعية الس��عودية، مم��ا أعطى هذا 
الص��راع طابع��ا طائفي��ا، س��نيا � ش��يعيا. 
وف��ي س��وريا يدع��م النظ��ام اإليران��ي نظام 
بش��ار األس��د الذي يواج��ه حلفا س��عوديا، 
تركي��ا، قطري��ا، غربيا، صهيوني��ا يهدف إلى 
تفتيت س��وريا وتنصيب نظام خاضع لإلرادة 

الصهيونية األمريكية فيها.
وإذا كان تقييم التدخ��ل اإليراني قد يختلف 
من بل��د إلى آخر، ومن وضع إلى آخر، حس��ب 
طبيعة الص��راع القائم، )دع��م إيران النظام 
السوري مثال ساعد على منع تفكيك الدولة 
وتفتي��ت األرض بالكامل لصال��ح اجلماعات 
اإلرهابي��ة والكيان الصهيون��ي وقطر وتركيا 
والس��عودية واالس��تعمار الغربي، بينما دور 
إي��ران في العراق دّعم النظ��ام الطائفي الذي 
نصبه األمري��كان بعد غزو البل��د الخ…(، فإن 
خيط��ا رابط��ا وحيدا يق��ود النظ��ام اإليراني 
ف��ي كل تدخالته وهو مصاحل��ه القومية في 

املنطقة وفي الساحة الدولية.
وفي كلمة فإن الوطن العربي تنهش��ه اليوم 
الكواس��ر من كل جهة، وتضعفه التدخالت 

األجنبية وتؤّجل حتّرر شعوبه.

الشعوب العربية الضحية األساسية
4� إن الشعوب العربية ما كانت تريد لنفسها 
ه��ذا امل��آل وه��ي تنتف��ض ضد مس��تغليها 
ومضطهديها من أنظمة االستبداد والعمالة 
ومن القوى االمبريالية. لقد كانت تطمح إلى 
التحرر من االس��تبداد واالس��تغالل الفاحش 
والفساد والهيمنة األجنبية وإلى نيل حريتها 
وحتقي��ق نهوضها في كافة اجملاالت. كما أنها 
كانت تطمح إل��ى تطوير التعاون فيما بينها 
ولم ال حتقيق وحدتها ووضع حد حلوالي القرن 
من التقسيم الذي أحدثته اتفاقية “سايكس 
� بيكو”، س��يئة الصيت. ولكن غياب قيادات 
ثورية، وطنية ودميقراطية وتقدمية، حقيقية 
ومؤثرة، وقادرة على الس��ير بثورات الشعوب 
العربي��ة وانتفاضاته��ا إلى نهايته��ا أي إلى 
حد افتكاك الس��لطة من الطبقات والقوى 
الرجعية وبناء الس��لطة الش��عبية، الثورية 
اجلدي��دة، هو الذي فس��ح اجملال أم��ام القوى 
االمبريالية والرجعية، احمللية واإلقليمية، كي 
تتالعب مبصائ��ر الش��عوب العربية وجتهض 
وانتفاضاته��ا وتنح��رف به��ا ع��ن  ثوراته��ا 

أهدافها األصلية.
إن اخلط��أ ليس في ك��ون الش��عوب العربية 
ثارت أو انتفضت، كم��ا تزعم بعض األصوات 
املأجورة لتخيف هذه الشعوب من االستمرار 
في النضال، وإمنا كما قلنا في غياب التنظيم 
الث��وري، احلزبي أو اجلبهوي، إلجناز مهام الثورة 
وف��ق برنام��ج ث��وري واضح يعك��س مصالح 
العم��ال والكادحني وكل الفئات الش��عبية. 
وك��م من مثال ف��ي التاريخ يب��ني أن أكثر من 
ثورة، أدت في غياب مثل هذا التنظيم وبالتالي 
مثل هذه القيادة، إلى عكس ما كانت تهدف 
إلي��ه، إل��ى إع��ادة انتص��اب الق��وى املعادية 
للثورة في الس��لطة، وإلى اس��تعمال أبشع 
األس��اليب في التعامل مع الطبقة العاملة 
والكادح��ني عموماوتأديبه��م عل��ى جرأتهم 
على النضال والثورة. لذلك فال خالص لهؤالء 
إال في االستمرار في النضال وجتاوز نقائصهم 

وأخطائهم.
ومن هذا املنطلق فإن ما تتعرض له الشعوب 
العربية اليوم من مؤامرات ومحاوالت تقسيم 
جدي��دة ومن مج��ازر ومذابح عل��ى أيدي فرق 
امل��وت املدعومة م��ن الق��وى االمبريالية ومن 
الصهيونية والرجعية العربية واإلس��المية، 
لي��س اس��تثناء ف��ي التاري��خ، بل ه��و نتاج 
منطق��ي لوض��ع تاريخي معّقد ج��ّدا. وليس 
أم��ام الش��عوب العربية من مخ��رج من هذا 
الوض��ع غي��ر اس��تخالص الدرس من��ه وأخذ 
مصيرها بيدها كي تستعيد املبادرة وتنتفض 
ضد املؤامرات التي حتاك ضدها وحتقق آمالها 

وطموحاتها.

خالص الشعوب العربية في 
النضال

5� إن أمام الش��عوب العربية فرصة ال تعوض 
لكي تدرك أن ال مخرج لها مما هي فيه إال عبر 
ثورات وتغييرات وطنية ودميقراطية وتقدمية 
واجتماعية عميقة وحقيقية، حتس��م فيها 
أمره��ا نهائيا وبش��كل جذري، م��ع األنظمة 
والقوى الرجعية واالستعمارية والصهيونية 
الت��ي حكمت عليه��ا بالعبودي��ة والتخلف. 
إن كاف��ة الش��عوب معّرضة في ه��ذه الفترة 
أو تل��ك م��ن تاريخها إل��ى االنت��كاس، ولكن 
م��ا يفّرق ش��عبا عن ش��عب ه��و قدرته على 
النهوض بسرعة واستعادة عافيته ومواصلة 
مس��يرته، وفرض إرادته على أعدائه، وهو أمر 
ال يت��م بصورة عفوي��ة، بل ال بد ل��ه من وعي 

وتنظيم.
إن الش��عوب العربية رغم األوض��اع املعقدة 
الت��ي تعيش فيها وشراس��ة األع��داء الذين 
األجنبي��ة،  التدخ��الت  وتع��دد  تواجهه��م 
اإلقليمي��ة والدولي��ة، فإنها ل��م تتوقف عن 
النضال وه��ي حتاول أن تتج��اوز العوائق التي 
تق��ف في وجهها. فالش��عب الفلس��طيني 
أطلق ش��بابه العام الفارط انتفاضة جديدة 
أربكت الصهاينة الذين عملوا بكل الوسائل 
على منعها من التحول إلى انتفاضة شعبية. 
وإل��ى ذل��ك ف��إن أش��كال املقاوم��ة الفردية 
واجلماعي��ة ومنها “معركة الس��كاكني” لم 
تتوقف. وفي الع��راق تتطور منذ مدة حركات 
مدني��ة، متج��اوزة للطوائف، يش��ارك فيها 
العمال واألجراء والتجار واملوظفون والشباب 
والنس��اء، ضد غالء األس��عار وضد الفس��اد 

والفقر والبؤس.
وف��ي لبن��ان كذل��ك ب��رزت حت��ركات مدنية، 
اخلدم��ات  وس��وء  الفس��اد  ض��د  ش��عبية، 
االجتماعية. وف��ي تونس، لم يتوقف النضال 
االجتماع��ي ض��د االختي��ارات النيوليبرالية 
املتوحشة لالئتالف احلاكم الذي قطع شوطا 
هاما في االلتفاف على الثورة. كما أن اجلبهة 
الشعبية والقوى الدميقراطية املعارضة لهذا 
االئتالف لم تتن��ازل عن مطالب الثورة وظلت 
وفية لهاومصرة على مواصلة املسار الثوري، 
وقدرت على إفشال بعض مخططات احلكم 

وتعطيل بعضها اآلخر.
وف��ي املغرب، رغ��م القمع الوحش��ي تواصل 
احلرك��ة الدميقراطية والثوري��ة واالجتماعية 
مس��يرتها بثب��ات ض��د وحش��ية رأس املال 
والقم��ع امللك��ي. وقد عرف��ت منطقة الريف 
اجتماعي��ا  طابع��ا  أخ��ذ  واس��عا  ح��راكا 
وسياس��يا إث��ر اغتيال البوليس بائع س��مك 
بطريقة وحش��ية. وفي مصر لم تنفك القوى 
الدميقراطي��ة تناض��ل من أج��ل احلفاظ على 
م��ا حتق��ق للش��عب املص��ري من مكاس��ب 
دميقراطية ف��ي مواجهة احلكم العس��كري 

الذي أس��قط حكم “اإلخوان” إث��ر حراك 30 
جوان/يونيو 2013.

وم��ن املؤكد أن كل هذه احل��ركات في األقطار 
العربي��ة من ش��أنها أن تهي��ئ لنهوض ثوري 
وال  جدي��د.  واجتماع��ي  ودميقراط��ي  وطن��ي 
نعتقد أن هذا النهوض سيس��تثني في املرة 
القادم��ة بلدانا كالس��عودية وقطر وغيرهما 
من الدول اخلليجية الرجعية التي أنقذها في 
الفترة السابقة ضعف الثورات واالنتفاضات 
احلاصلة في أكثر من بلد عربي وهو ما سّهل 
له��ا التآمر عليه��ا مبعية الق��وى االمبريالية 
وص��رف أم��وال طائل��ة م��ن أج��ل إجهاضها 

وحرفها عن أهدافها.
وال ميك��ن بأي ح��ال من األحوال أن ننس��ى ما 
يعانيه األك��راد من ظلم ومهانة في مختلف 
األقطار التي يتوزعون عليها نتيجة اتفاقية 
س��ايكس � بيكو التي حرمت ش��عب صالح 
الدين األيوبي من حتقيق حريته ووحدته. ونحن 
نالح��ظ اليوم ما يخوضه األكراد من نضاالت 
القوميةاملش��روعة  ع��ن حقوقه��م  للدفاع 
ف��ي مواجه��ة الرجعية التركي��ة واجلماعات 

اإلرهابية.
وما من شك في أن نضال األكراد يدعم نضال 
الش��عوب العربية وشعوب املنطقة من أجل 
حريته��ا واس��تقاللها، طاملا أنه ل��م يوّظف 
إن إقليمي��ا أو دولي��ا خلدم��ة أه��داف الكيان 
الصهيون��ي والق��وى االس��تعمارية الغربية 
لعرقل��ة نضال الش��عوب العربي��ة من أجل 

التحرر واالنعتاق والوحدة.

تدارك تخلف العامل الذاتي
6� ولك��ن أي نهوض ش��عبي عربي، جديد في 
أي بل��د م��ن البلدان ل��ن يبلغ أهداف��ه إذا لم 
تتوفر له القي��ادة الثورية، القادرة على تدارك 
تأخر العام��ل الذاتي على العامل املوضوعي. 
لذلك ال مناص اليوم، م������ن اإلسراع بإعادة 
بناء احلركة الثوري��ة والتقدمية العربية على 
أس��س صلبة، إع��ادة بنائها، قطري��ا وقوميا، 
ح��ول مش��روع ث��وري وحت��رري كبي��ر، وهو ما 
يتطل��ب جهدا ووقتا، ولكن ال بد من االنطالق 

فيه دون تردد أو انتظار.
إن الفرصة، رغم قتامة الوضع الراهن، متوفرة 
لك��ي جتعل الش��عوب العربية م��ن املعركة 
الراهنة آخر املعارك التي تخوضها قبل الفوز 
بحريته��ا واس��تقاللها ووحدته��ا، لكن ذلك 
يبقى مش��روطا مب��دى حتمل الق��وى الثورية 
وعلى رأسها القوى اليس��ارية، ملسؤوليتها، 
في توضيح الرؤي��ة، وصياغة البرامج وحتديد 
وتنظي��م  والتكتي��كات  االس��تراتيجيات 

الصفوف.
إن احلروب املذهبية والطائفية املثارة من قوى 
االس��تعمار والتي جتد أدوات لها في الداخل، 
لتش��هد، ملن يريد اس��تخالص ال��درس، على 
أن ال بديل ألي ش��عب من الش��عوب العربية 
ع��ن الوحدة في إطار دولة وطنية مس��تقلة، 
علماني��ة، عصري��ة، اجتماعي��ة، تقدمي��ة، 
تتعايش فيها كل األديان والطوائف واملذاهب 
واألعراق، دون متييز وتكون األساس الذي تنبني 

عليه أي وحدة عربية شاملة في املستقبل.
إن جترب��ة “اإلخوان” وما ميارس��ه “الدواعش” 
وغيره��م م��ن الف��رق املتطرف��ة والعميل��ة 
لالستعمار، يبينان مبا ال يدع أي مجال للشك 
أن الش��عوب العربية، إذا أرادت فعال أن تتحرر 
وتتوّح��د، فال مفر لها م��ن الفصل بني الدين 
والسياسة، بل ال مفر لها من جعل املواطنة، 
ال االنتماء الديني أو املذهبي، أو القبلي واألتني، 
األساس الذي تنبني عليه الدولة. “ال سياسة 
ف��ي الدين وال دي��ن في السياس��ة” كما قال 
الش��يخ محمد عبده، مفت��ي الديار املصرية 
ف��ي مطل��ع الق��رن العش��رين، و”العلمانية 
أو امل��وت”، كم��ا قال املفكر احل��ّر، نصر حامد 
أبو زيد، قب��ل وفاته مبدة قصي��رة، في رد على 
سؤال حول هل أن العلمانية ضرورية أم ال في 

البلدان العربية؟
إن ه��ذه الدولة الوطنية، املدني��ة العلمانية، 
الدميقراطية والتقدمية واالجتماعية، ال متثل 
اإلطار الذي يحقق فيه العمال والكادحون وكل 
الفئات الشعبية األخرى، حتّررهم السياسي 
واالقتص��ادي واالجتماعي فحس��ب، بل هي 
أيض��ا اإلط��ار ال��ذي يحققون في��ه حريتهم 
الفكري��ة والديني��ة. أما الدول��ة “اإلخوانية” 
أو “لداعش��ية” الوهابي��ة أو غيرها من الدول 
القائمة على الدين كالس��عودية وغيرها من 
دول املنطقة، فهي دول��ة ال حتترم باملرة حرية 
العقي��دة ب��ل هي تف��رض على الن��اس قراءة 
محددة للدين موغلة ف��ي التخلف، وخادمة 
ملصال��ح األقلي��ات الطبقي��ة الرجعية، وهي 
تقمعه��م، وحترمه��م من أبس��ط حقوقهم 
إن ل��م يخضع��وا إلرادته��ا. وهو م��ا يعكس 
الطاب��ع املع��ادي للدميقراطية له��ذه الدولة 
التي تتغّط��ى بالدين، مثلم��ا تغّطت الدولة 
الفاش��ية التقليدي��ة بالقومي��ة، لتس��ّلط 
عل��ى العمال والكادحني والنس��اء واملثقفني 
واملبدعني أفظع أس��اليب القمع واالستغالل 

واالضطهاد.
أما في فلسطني التي متثل حالة استعمارية 
أن ح��ّل  الوقائ��ع  اس��تثنائية، فق��د بين��ت 
“الدولت��ني” ح��ل وهم��ي، ل��م يس��تفد منه 
منذ أوس��لو س��وى الكي��ان الصهيوني الذي 
تضاعفت مس��توطناته خاص��ة في الضفة 
واش��تدت س��يطرته على القدس كما احتّد 
بطش��ه بالشعب الفلس��طيني. وحتى هذا 
احلل املغش��وش يتم التراج��ع عنه اليوم مع 
إدارة الفاش��ي اجلديد، “دونال��د ترامب”، الذي 
أصب��ح يتحدث “عم��ا يتفق علي��ه الطرفان 
اإلس��رائيلي والفلس��طيني”، متخليا بذلك 
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بش��كل صريح ع��ن اتفاقي��ات أوس��لو. ومن 
ه��ذا املنطل��ق فإن احل��ل احلقيق��ي للقضية 
الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الوطنية 
الفلسطينية، العلمانية والدميقراطية، على 
كامل أرض فلس��طني احملررة من االس��تعمار 
الصهيون��ي. ومهم��ا كان��ت الصعوبات التي 
تواج��ه ه��ذا احلل فإن��ه يبقى احل��ل الواقعي 
الوحيد لتمكني الش��عب الفلس��طيني من 
حق��ه وتخليص بقي��ة ش��عوب املنطقة من 
هذا الكي��ان االس��تيطانيالغريب ال��ذي زرع 
بالقوة ف��ي املنطقة ليمثل قاع��دة متقدمة 
لالس��تعمار الغربي بزعامة الواليات املتحدة 

األمريكية.

االعتماد على الذات شرط 
للنجاح

7� هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مس��ألة 
أساس��ية تط��رح عل��ى ش��عوبنا وش��عوب 
املنطق��ة بأس��رها، كم��ا تطرح عل��ى القوى 
الوطني��ة والدميقراطية والتقدمي��ة العربية، 
وهي مسألة التعويل على الذات أوال وأساسا 
لتحقيق التحرر والوح��دة وبالتالي التخلص 
من ظاهرة العجز املستبطن منذ عقود والذي 
زرعته في وعي ش��عوبنا القوى االستعمارية 
الغربي��ة والصهيوني��ة وأدواتهم��ا احمللية من 
أنظم��ة وق��وى رجعي��ة متخلفة، ومف��اده أن 
ش��عوبنا عاجزة عن حترير نفس��ها بنفسها 
وأن��ه ال ب��ّد لها من “ول��ي أمر” أو “ق��وة كبرى 

حامية” لكي حتقق أهدافها.
إن واجبن��ا ه��و أن نعال��ج ه��ذه املعضلة، وأن 
ن��زرع في ش��عوبنا وعي��ا جديدا لتق��در على 
حترير نفس��ها بنفس��ها. إن تعّق��د األوضاع 
وصعوبته��ا مثله مثل شراس��ة أع��داء أمتنا 
واخت��الل موازين الق��وى حالي��ا لفائدتهم ال 
ميكن أن يش��كل بأي��ة حال ذريع��ة للتفريط 
في اس��تقاللية القرار وترك سلطة القرار بيد 
اآلخر حتى ل��و كان حليفا فم��ا بالك إذا كان 
حليفا مزيفا أو عدوا في جبة صديق، فما من 
ط��رف أجنبي يتدخ��ل الي��وم إال وله مصاحله 
أن  ميكنن��ا  وال  توّجه��ه  الت��ي  ومخططات��ه 
نتعاطى معه بحنكة إال إذا كان أمرنا بأيدينا. 
إن الش��عب أو األم��ة التي ال تق��در على حترير 
نفس��ها، لن يحّررها الغير ولن يقوم مقامها 

في إجناز ثورتها ونهضتها.
إن ه��ذا ال يعني أن ظروفن��ا املعقدة والصعبة 
ال تفرض على ش��عوبنا حتالف��ات وتفاهمات 
ظرفي��ة أو مرحلي��ة، أو أنها ال تف��رض عليها 
أن تتعاط��ى بحنك��ة ودراي��ة كبيرت��ني م��ع 
التناقضات لفرزه��ا وترتيبها، والتمييز بني ما 
له األولوية وبني ما هو ثانوي، أو أنها ال تدعوها 
إلى اس��تغالل التناقضات حت��ى بني األعداء. 
كل هذا مشروع ومطلوب ولكن ال يقدر عليه 
إال ح��زب أو قوة ثوري��ة تتمتع باالس��تقاللية 
وتستند  والتنظيمية  والسياس��ية  الفكرية 
ف��ي املق��ام األول إلى ش��عبها ألن��ه الضامن 
احلقيقي للنجاح. كما تس��تند في املستوى 
حقيقي��ني  أصدق��اء  إل��ى  واألمم��ي  القوم��ي 

يحترمون سيادتها.
وح��ني يك��ون عندنا نقص أو عج��ز فعلينا أن 
نواجه��ه بكل جرأة، ونوّفر ش��روط تداركه، ال 
أن نّتخذه ذريعة لكي نفّرط في اس��تقالليتنا 
ونّت��كل عل��ى غيرنا ألنن��ا في ه��ذه احلالة لن 
نحق��ق أهدافن��ا وحتى إذا حتققت فبش��كل 
جزئ��ي ومش��وه. إن التج��ارب الناجح��ة في 
التاري��خ، ه��ي التجارب التي عرف��ت قياداتها 
كيف حتاف��ظ على س��يادة قراره��ا حتى في 
أصع��ب الظروف، وال تقبل العون والس��ند إال 
في حدود احت��رام هذه الس��يادة وعدم النيل 

منها.
إن ما جرى ويجري في فلس��طني، منذ أوسلو 
خاصة، يبني بش��كل غير قابل للطعن فساد 
املساومات التي تستبدل التعويل على القوى 
الذاتية أوال وأساسا، بالتعويل على “التعّقل” 
و”احلي��اد”  الصهيون��ي  للع��دو  املس��تحيل 
ال��كاذب للواليات املتح��دة األمريكية وغيرها 
من الق��وى االس��تعمارية الغربي��ة الداعمة 
الزائف��ة  و”األخ��وة”  الصهيون��ي،  للكي��ان 
لألنظم��ة الرجعية العربية الت��ي تتآمر على 

القضية الفلسطينية وتعمل على قبرها.
أما ما يجري في سوريا فهو دليل آخر على ما 
ذهبنا إليه. فهل كان من احملتم أن تصل األمور 
إل��ى ما وصل��ت إليه الي��وم من ح��رب مدمرة 
تتدخل فيها بش��كل مباش��ر ق��وى إقليمية 
ودولي��ة؟ بالطب��ع ال، فالق��وى اخلارجي��ة ل��م 
تتدخل إال لكون قوى داخلية خلقت الظروف 
املالئم��ة لذلك التدخ��ل. فالنظام الس��وري، 
أحببن��ا أم كرهنا، وبقط��ع النظر عن تطورات 
الوض��ع وما رافقها من تغيير في التناقضات، 
فإن��ه يتحمل جزءا من املس��ئولية ألنه واجه 
احل��راك اإلصالحي ال��ذي انطلق ف��ي البداية 
بش��كل س��لمي، عن طري��ق القم��ع، وهو ما 
س��ّهل التدّخ��ل األجنبي مبس��اعدة من قوى 
سياسية داخلية اس��تخدمتها قطر وتركيا 
والسعودية باإلضافة إلى الكيان الصهيوني 
والقوى االس��تعمارية الغربي��ة بهدف تدمير 
الدول��ة الس��ورية وتفكيكها واالس��تعاضة 

عنها بكيانات طائفية ضعيفة وتابعة.
لق��د دفع ه��ذا الوضع ق��وى إقليمي��ة ودولية 
)روس��يا، إيران ال��خ…( إلى التدخ��ل إلى جانب 
النظام الس��وري، لي��س بدافع “إنس��اني” أو 
“خي��ري” بل دفاعا عن مصاحلها ألن س��قوط 
س��وريا وتفككها على غرار ما جرى في ليبيا 
والع��راق تتض��ّرر منه��ا تل��ك الق��وى بصورة 
مباشرة س��واء في املستوى االقتصادي أو في 
املستوى األمني واالس��تراتيجي. ومهما كان 
لهذا التدخل من دور في احلفاظ نس��بيا على 
الدولة الس��ورية وعلى وح��دة ترابها التي ما 
تزال مهددة، فال ميكن ألحد أن ينكر أن القضية 
السورية خرجت إلى حد كبير من أيدي القوى 
الوطنية السورية وأصبحت محل تفاوض بني 
القوى الدولي��ة واإلقليمية التي س��تتحكم 
بشكل أو بآخر في احللول التي ستفرض على 
اجلانب السوري وفقا ملصالح هذه القوى، وهو 
ما سيعّسر مستقبال مهمة القوى الوطنية 

في استعادة زمام األمور.
وبعب��ارة أخ��رى ف��إن تقييم الوضع الس��وري 
ينبغ��ي أن تؤخذ فيه بع��ني االعتبار مختلف 
التط��ورات من��ذ البداي��ة، ال أن يقتص��ر على 
املرحلة األخي��رة بعد تعقي��د األوضاع وتبدل 
التناقض��ات م��ن تناق��ض داخلي ب��ني حراك 
دميقراط��ي يش��مل قطاع��ات واس��عة م��ن 
اجملتمع، وبني النظام احلاكم الرافض لإلصالح 
الدميقراطي، إلى تناقض ذي طابع وطني يواجه 
بني املتمسكني بوحدة الدولة السورية شعبا 
وترابا وبني القوى الداخلية واخلارجية التي تريد 
تدمير ه��ذه الوحدة. إن االكتفاء بهذه املرحلة 
األخيرة من ش��أنه أن يقود إل��ى اعتبار كل ما 
جرى في س��وريا )وغيرها من األقطار العربية( 
في البداية م��ن حراك دميقراط��ي واجتماعي 
مشروع، مجرد “مؤامرة خارجية”، وهو ما ينكر 
على الش��عب حقه في احلري��ة والدميقراطية 
والعدالة االجتماعية، ويبّرئ نظام احلكم من 
سياس��اته الرجعية )االس��تبداد السياسي 
واالس��تغالل االجتماعي( ويعفيه مستقبال، 
إذا ظ��ل قائما، من االس��تجابة إل��ى مطالب 
الش��عب ال��ذي س��يكون م��ن حق��ه مجددا 

املطالبة بالتغيير.
إن إثارة ه��ذه اجلوانب تكتس��ي أهمية بالغة 
بالنس��بة إل��ى كل ث��وري حقيق��ي، ومن باب 
أول��ى وأحرى بالنس��بة إل��ى كل اش��تراكي، 
ثوري، يري��د تطوير حركة وطنية، مس��تقلة، 
دميقراطي��ة وتقدمية، تفتح الب��اب على ثورة 
اش��تراكية حقيقية تقضي على اس��تغالل 
اإلنس��ان لإلنس��ان. إن من يرى ف��ي إثارة هذه 
اجلوانب “خلطا بني التناقضات” أو “وضعا ملن 
يقف إلى جانب س��وريا اليوم في نفس مرتبة 
والس��عودية  الصهيوني  والكيان  االمبريالية 
ال��خ…”، إمنا ه��و مخطئ ألن ع��دم اخللط بني 
الق��وى  ب��ني مواق��ع  والتميي��ز  التناقض��ات 
املتصارع��ة ال يعن��ي مطلق��ا طم��س بعض 
التناقضات مقاب��ل إبراز أخرى أو غض الطرف 
عن الطبيعة الطبقية احلقيقة لروسيا وإيران 
والصني عالوة على النظام الس��وري، ألن مثل 
هذا املوقف لن يسمح بتطوير حركة طبقية 
عمالية وش��عبية، مستقلة ومناضلة وقادرة 
على حتقي��ق الثورة الوطنية واالجتماعية، بل 
إنه يجعل م��ن الطبقة العامل��ة والكادحني 
عموم��ا مج��رد تواب��ع لبورجوازي��ة بلده��م 
ولبعض قوى الرأسمال العاملي حتى لو كانت 
اليوم غير مسيطرة أو ليست في مقام العدو 
الرئيسي للشعوب العربية الذي هو بال شك 
االمبريالية الغربي��ة بزعامة الواليات املتحدة 

األمريكية وربيبتها الصهيونية.
وبالطب��ع فإن ما يط��رح على الق��وى الثورية 
والتقدمية وعلى الشعوب العربية في عالقة 
بالق��وى اخلارجي��ة، يط��رح أيضا ف��ي عالقة 
بالداخ��ل، أي في عالقة بالق��وى البورجوازية 
والرجعي��ة. فالقوى الثوري��ة والتقدمية التي 
تط��رح نفس��ها معّبرا عن مصال��ح الطبقة 
واألري��اف  امل��دن  ف��ي  والكادح��ني  العامل��ة 
والفئات الوس��طى من اجملتم��ع التي يدمرها 
غزو الرس��اميل والس��لع األجنبي��ة، مطالبة 
الفكري��ة  اس��تقالليتها  عل��ى  باحلف��اظ 
والسياس��ية وال ميكنه��ا بأي عن��وان كان أن 
تتخلى عنها وتتحول إلى مجرد توابع لألحزاب 
الرجعية احلاكمة، تس��تعملها ديكورا لتبرير 
قمعها للش��عب الكادح ومترير سياس��اتها 
املعادية ل��ه مقابل بعض الفت��ات. إن حفاظ 
القوى الثورية والتقدمية على اس��تقالليتها 
الفكري��ة والسياس��ية هو الضامن لنس��ج 
التحالف��ات وصياغة التكتيكات الس��ليمة 
وتصحيح األخط��اء واالنحرافات حني حتصل، 
بل هو الضامن الستقاللية احلركة الشعبية 

وجناحها في نهاية املطاف.
إن كل وقتن��ا وجهدنا ينبغ��ي أن ينصّب على 
االلتحام بش��عوبنا لكي نكسبها لبرامجنا 
الت��ي ينبغ��ي أن تك��ون الترجم��ان الواع��ي 
ملصاحله��ا وطموحاته��ا. وعلين��ا أن ندرك أن 
الش��عب ه��و احلامي والواق��ي والس��اتر، وأّن 
الدع��م اخلارج��ي مبا في��ه دع��م األصدقاء، ال 
ينف��ع إال إذا كان احلزب الثوري ج��زءا ال يتجّزأ 
من شعبه، منصهرا فيه ومعترفا له بقيادته، 
وه��و ما يجب عل��ى كل حزب ثوري، يس��اري، 

عمالي، أن يعمل على حتقيقه.

أهمية العمل الجبهوي 
لتحقيق االنتصار

8� إن امله��ام الت��ي يطرحه��ا الواق��ع العربي 
الراه��ن، متش��عبة ومتع��ددة، فه��ي في اآلن 
نفس��ه مهام وطنية ودميقراطية واجتماعية 
وثقافية، تنطلق من التصدي لتفكيك الدولة 
وض��رب املكتس��بات ومتت��د إلى حتري��ر الوطن 
من االحتالل وبس��ط الس��يادة على الثروات، 
وإش��اعة مبادئ احلرية واملس��اواة مبا في ذلك 
املساواة بني الرجال والنساء، وحتقيق العدالة 
االجتماعي��ة، لتص��ل إلى قط��ع الطريق أمام 
أش��كالها  مبختل��ف  األجنبي��ة  التدخ��الت 
ومحاوالت إعادة التقس��يم والتجزئة وتفجير 
الكيان��ات القائمة. وهذه كله��ا مهام تعني 
غالبي��ة طبق��ات الش��عب وفئات��ه، ال طبقة 
العمال وحده��ا، وهي تقتضي بالتالي توحيد 
ه��ذه الغالبية وتقوية صفها حول مش��روع، 
وطني، علماني، دميقراطي، اجتماعي، تقدمي، 
تك��ون الطبقة العامل��ة والطبقات الكادحة 
والفقيرة عماده والقوى الثورية والدميقراطية 

والتقدمية محركه وطليعته قطريا وقوميا.
ومن البديهي أن اجلبهة هي اإلطار القادر على 
جتميع كل هذه الطبق��ات والفئات. كما أنها 
ه��ي القادرة على جتميع أبناء وبنات القوميات 
اخملتلف��ة،  والثقاف��ات  واملذاه��ب  والديان��ات 
وه��ي كثي��رة ومتنوعة ف��ي الوط��ن العربي، 
وعملت القوى االس��تعمارية والرجعية، على 
استغاللها دائما لزرع الفرقة وإثارة الصراعات 
واحل��روب األهلية املدم��رة. لذلك ف��إن تكوين 
جبه��ات نضال في كل األقط��ار العربية، كل 
حسب أوضاعه اخلصوصية، أمر متأكد للغاية 
لتجاوز حالة التش��تت والضياع التي عليها 
القوى الثورية والتقدمية من جهة والطبقات 

والفئات الش��عبية من جه��ة أخرى. إن غياب 
األطر اجملّمعة وس��يطرة النزعات السكتارية، 
مبختلف أش��كالها، والت��ي تغّذيها املصالح 
الضيقة وتق��ف وراءها أحيانا ق��وى إقليمية 
ودولية هو من أهم األسباب التي تعرقل تطور 
النض��ال في أكثر م��ن بلد عربي مب��ا في ذلك 
في فلس��طني الت��ي متثل عق��دة الصراع في 

املنطقة العربية.
إن ل��ّب العم��ل اجلبه��وي ه��و التجميع على 
أساس برنامج سياسي يستجيب ملقتضيات 
املرحلة، بقطع النظر عن االنتماءات الفكرية 
لألطراف املعنية بهذا العمل. وهو ما يتطلب 
إملام��ا دقيق��ا بالتناقض��ات الت��ي تتحك��م 
ف��ي الوطن العربي بش��كل ع��ام وبكل قطر 
من األقط��ار العربية بش��كل خ��اص وحتديد 
األولويات التي متليها هذه التناقضات وصياغة 
برنامج مشترك على هذا األساس، سواء كان 
ذل��ك في مس��توى كل قطر على ح��دة أو في 
املستوى القومي العربي. ورغم أن هذا املوقف 
يبدو منطقيا جدا وس��ليما ج��دا لكل عقل 
متماس��ك، فإنه ال يجد طريقه إلى التطبيق 
في حياة األحزاب اليس��ارية والتقدمية التي 
م��ا تزال تس��يطر عليها العقلي��ة االنعزالية 
الت��ي تعجز عن فهم خصائ��ص كل مرحلة، 
واستخراج احللقة الرئيسية فيها التي متكن 
من مس��ك كل السلس��لة. وطامل��ا أن القوى 
الثورية والتقدمية لم تستوعب هذه املسألة 
ول��م تقلع ع��ن ضي��ق النظر، فإن الش��عوب 
العربية س��تبقى عرضة النتكاس��ات عديدة 

رغم ما تقدمه من تضحيات.

التجربة التونسية
9� إن التجربة التونسية في هذا اجملال جديرة 
باالهتم��ام. فالث��ورة الت��ي انطلق��ت في 17 
ديس��مبر/كانون األول 2010 في س��يدي بوزيد 
وأّدت إل��ى س��قوط الطاغية بن عل��ي في 14 
جانفي/يناي��ر 2011، لم تس��لم من��ذ البداية 
م��ن املؤام��رات الداخلي��ة واخلارجي��ة بهدف 

إجهاضها.
لقد كانت احملاولة األولى ترمي إلى إبقاء نظام 
بن عل��ي دون بن على مع إدخ��ال “إصالحات” 
عليه وإكس��ابه طابع��ا ليبرالي��ا، وكانت يد 
“فيترمان”، مسؤول اخلارجية األمريكية الذي 
قام بزيارات مكوكية إلى تونس، ظاهرة. ولكن 
اجلماهي��ر املنتفضة متكنت من إفش��ال هذه 
احملاول��ة عن طريق أكب��ر اعتصامني في تاريخ 
تون��س وق��ع تنظيمهم��ا بس��احة احلكومة 
بالقصب��ة )القصبة 1 والقصب��ة 2(. وقد كان 
من نتائجهما إس��قاط آخر حكومة يرأسها 
آخر وزير أول لنب علي وفرض حّل احلزب احلاكم 
)التجمع الدستوري الدميقراطي(، واملؤسسات 
التمثيلية الصورية لنظ��ام بن علي )البرملان، 
البلدي��ة(  اجملال��س  املستش��ارين،  مجل��س 
وتكوين حكومة مؤقتة مكلفة مبهمة تنظيم 
انتخابات عامة الختيار أعضاء مجلس وطني 
تأسيس��ي مهمت��ه صياغ��ة دس��تور جديد 
لتون��س يضم��ن احلري��ات الفردي��ة والعام��ة 
واملس��اواة بني املواطنني مبا فيها املساواة بني 
اجلنسني، ويضبط مؤسسات احلكم اجلديدة 
وآليات عملها. وق��د وقع تنصيب “هيئة عليا 
لتحقيق أهداف الثورة” تتولى مهمة تش��ريع 
القوان��ني خالل الفت��رة الس��ابقة النتخابات 
اجملل��س الوطن��ي التأسيس��ي، فصاغت هي 
القانون االنتخابي ال��ذي انتخب مبوجبه هذا 

اجمللس.
وقد أدت انتخابات اجمللس الوطني التأسيسي 
الت��ي انتظم��ت ف��ي 23 أكتوب��ر 2011، إل��ى 
ف��وز “حرك��ة النهض��ة” الت��ي تنتم��ي إل��ى 
“حرك��ة اإلخوان املس��لمني”. فعقدت حتالفا 
م��ع حزبني ليبرالي��ني، هما “ح��زب املؤمتر من 
أج��ل اجلمهوري��ة” الذي أعطت إلى رئيس��ه، 
منصف املرزوقي، رئاس��ة اجلمهورية، و”حزب 
التكتل من أج��ل الدميقراطية”، الذي أعطت 
إل��ى رئيس��ه، مصطفى ب��ن جعفر، رئاس��ة 
اجمللس الوطن��ي التأسيس��ي، ولكنها كانت 
هي التي متس��ك ف��ي الواقع دوالي��ب احلكم. 
وقد اس��تغلت هيمنتها على السلطة، التي 
ساعدتها عليها بشكل مباشر وغير مباشر، 
قوى غربية )الواليات املتحدة، أملانيا، فرنسا…( 
وق��وى رجعية، عربية وإس��المية )قطر، تركيا 
خاص��ة( وصع��ود “اإلخ��وان املس��لمني” في 
مصر وليبيا، بعد س��قوط القذافي، واملغرب، 
حملاولة االنقالب على املس��ار الثوري في تونس 
واالنحراف ب��ه عن أهدافه وإقام��ة دكتاتورية 

جديدة على أسس دينية.
كل  النهض��ة”  “حرك��ة  اس��تعملت  وق��د 
الوس��ائل لتحقيق أهدافها، وف��ي مقدمتها 
العن��ف الرجع��ي ض��د املعارض��ة والنقابات 
واإلعالمي��ني واملثقف��ني واملبدع��ني واحلركات 
الشبابية والنسائية الخ… وقد استعانت في 
ذل��ك مبيليش��يات نظمتها للغ��رض )“روابط 
حماية الثورة( وباجلماعات “السلفية” )أنصار 
الش��ريعة( التي س��تنتقل ف��ي مطلع 2013 
إلى ممارس��ة اإلرهاب الدم��وي واغتيال قائدين 
كبيرين من قادة اجلبهة الشعبية هما شكري 

بلعيد واحلاج محمد البراهمي.

ميالد الجبهة الشعبية:
التحول الهام في الحركة 

الثورية والديمقراطية
10� كانت نتائج اليس��ار والقوى الدميقراطية 
الثوري��ة التونس��ية ف��ي انتخاب��ات اجملل��س 
الوطني التأسيسي لعام 2011، هزيلة، إذ لم 
يتجاوز ع��دد النواب الذين حصلت عليهم ال� 
7 صلب مجلس يضم 217 نائبا. وهو ما أعطى 
تفوق��ا هائال للق��وى الرجعي��ة، “اإلخوانية” 
والليبرالية، وش��جعها على السير قدما في 
اجتاه االلتفاف على املس��ار الث��وري ومحاولة 
إجهاضه بالكام��ل. وقد كان تش��تت القوى 
الثورية والدميقراطية وتقدمها إلى االنتخابات 
غي��ر موحدة، من أه��م العوامل التي تفّس��ر 
ضع��ف النتائ��ج الت��ي حصل��ت عليه��ا في 
االنتخابات. لقد كان بإمكانها، لو تقدمت في 

قائمات موحدة، احلصول على نتائج أحس��ن، 
متكنها م��ن احت��الل موقع أفض��ل، رغم كل 
الضغوط التي مارستها القوى الرجعية على 
الناخب��ني وكثرة األموال التي صرفت لش��راء 
األصوات وحمالت التش��ويه التي استهدفت 
الق��وى الثوري��ة ف��ي املس��اجد وفي وس��ائل 

اإلعالم وفي االجتماعات العامة.
ومن حس��ن احلظ أن النتائج الس��لبية التي 
حصلت عليها القوى اليسارية والدميقراطية 
الثوري��ة ف��ي االنتخابات، مثل��ت حافزا كبيرا 
لهذه الق��وى كي تضع حّدا لتش��تتها. وكان 
لوج��ود قي��ادات صلب ه��ذه الق��وى، مؤمنة 
بأهمية الوح��دة وقادرة على مقاومة النزعات 
الس��كرتارية داخل أحزابه��ا ومنظماتها، دور 
حاس��م في التجميع والتوحيد، فكان إعالن 
تأس��يس اجلبه��ة الش��عبية ف��ي 7 أكتوب��ر 
2012، أي عام��ا بعد انتخابات اجمللس الوطني 
التأسيس��ي. وق��د انبنت اجلبهة الش��عبية، 
التي تض��ّم أحزابا ماركس��ية وقومية عربية 
تقدمية وشخصيات مس��تقّلة، على أرضية 
سياس��ية ثوري��ة، دميقراطي��ة، مجّمعة. وهو 
ما ميثل قف��زة نوعية في تاري��خ هذه األحزاب 
واملنظمات التي كانت العداوات األيديولوجية 

حتكم عالقات بعضها ببعض الخ…
وق��د كان ملي��الد ه��ذه اجلبهة تأثي��ر كبير في 
تعديل موازين القوى السياسية في الساحة 
التونس��ية، وف��ي الدف��ع نحو مزي��د توحيد 
الق��وى الدميقراطية والثورية، بل إن تش��كيل 
اجلبهة الشعبية كان له دور كبير في إفشال 
مشروع حركة النهضة وحلفائها من القوى 
الظالمية )أنصار الشريعة خاصة( والليبرالية 
الرامي إل��ى إقامة دكتاتورية جديدة في البالد 

بغطاء ديني.

جبهة اإلنقاذ خطوة حاسمة 
في إسقاط مشروع اليمين 

“اإلخواني”
11� تعتب��ر “جبهة اإلنق��اذ” التي بعثت على 
إثر اغتيال الش��هيد احلاج محم��د البراهمي 
يوم 25 جويلية/يوليو 2013، أي قرابة 6 أشهر 
بعد اغتيال الش��هيد ش��كري بلعي��د، على 
أيدي نفس العصابات اإلرهابية، املتمركزة في 
اجلب��ال واملدن على حد الس��واء والتي تبحث 
عن إس��كات املعارض��ة الثوري��ة والتقدمية، 
خدمة للمش��روع الظالمي الرجعي، من أهم 
التكتيكات الناجح��ة واملليئة بالدروس التي 
خاضته��ا اجلبه��ة الش��عبية والت��ي مثلت 
دليال على نضجها السياس��ي وقدرتها على 
التعاط��ي م��ع األوض��اع احمللي��ة واإلقليمية 
الصعب��ة واملعق��دة والقط��ع م��ع القوال��ب 

اجلامدة والطفولية اليسارية.
باخلط��ر  الش��عبية  اجلبه��ة  أحّس��ت  لق��د 
الفاشس��تي الزاح��ف ال��ذي يس��تهدف كل 
املكاسب الدميقراطية التي حققها الشعب 
التونس��ي في ثورته كما يستهدف املكاسب 
التي حصلت عليها النساء نتيجة نضالهن 
م��ن أج��ل املس��اواة ف��ي احلق��وق. ول��م تكن 
االغتياالت السياسية، التي اتسعت تدريجيا 
لتش��مل أعوان األمن واجليش، بهدف تفكيك 
مؤسس��ات الدول��ة وإضعافه��ا، اس��تعدادا 
لالنقض��اض على اجملتمع، والس��يطرة عليه، 
واالعت��داءات اجلس��دية عل��ى الدميقراطي��ني 
والتقدمي��ني ف��ي كاف��ة اجملاالت، س��وى أحد 
مظاهر الهجوم الفاشس��تي على الش��عب 

واجملتمع.
املاس��كة  النهض��ة  حرك��ة  كان��ت  لق��د 
بالس��لطة وصاحب��ة األغلبي��ة ف��ي اجمللس 
الوطني التأسيس��ي أعّدت دس��تورا رجعيا، 
في 1 جوان/يونيو 2013، لفرضه على اجملتمع. 
كم��ا كانت احلكوم��ة التي تس��يطر عليها، 
ال تتوان��ى عن ف��رض اإلجراءات تل��وى األخرى 
لضرب احلريات والتحكم في وس��ائل اإلعالم 
املدني��ة  والتظاه��رات  االجتماع��ات  ومن��ع 
والس��لمية، وجت��رمي التح��ركات االجتماعية 
االحتجاجي��ة، مس��تعملة في ذل��ك أجهزة 
القم��ع الرس��مية من جه��ة وأجه��زة أمنية 
أخرى موازية وميليش��يات مّكونة من عناصر 
إجرامي��ة، كان��ت تس��تقبل حتى ف��ي قصر 
الرئاس��ة، من جهة أخ��رى. وكان لرجال الدين 
املتطرف��ني دور كبي��ر ف��ي كل ه��ذا إذ كان��وا 
يس��تعملون املساجد لتقس��يم التونسيني 
ب��ني “مؤمنني” و”كفار” وللتحريض علنا على 
األحزاب واملنظمات والنقابات والش��خصيات 

الدميقراطية والتقدمية وللدعوة إلى القتل.
لق��د أدرك��ت اجلبه��ة الش��عبية أن اخلط��ر 
الفاشستي هذا يهدد غالبية اجملتمع واألحزاب 
والقوى السياسية واملدنية، كما يهدد وحدة 
الشعب التونسي، وحتى وحدة الدولة والبالد، 
ويفتح الطري��ق إلى حرب أهلية مدمرة كتلك 
التي جتري في ليبيا وسوريا. ومن هذا املنطلق 
فهم��ت اجلبه��ة الش��عبية أن الوقت يفرض 
جتميع غالبية القوى االجتماعية والسياسية 
الت��ي له��ا مصلح��ة ف��ي التص��دي للخطر 
الفاشستي الزاحف في كل مظاهره، فدعت 
إلى تشكيل “جبهة إنقاذ” تضم حتى القوى 
البورجوازي��ة الليبرالي��ة التي ترف��ض الدولة 
الدينية، والتي مّستها االعتداءات. فتشكلت 
هذه اجلبه��ة على إثر اغتيال الش��هيد احلاج 
محم��د البراهمي وحددت لنفس��ها برنامجا 
واضحا: إسقاط دس��تور 1 جوان/يونيو 2013 
وإس��قاط  دميقراط��ي،  بدس��تور  وتعويض��ه 
حكوم��ة “النهض��ة” وتعويضه��ا بحكومة 
أخ��رى مؤقت��ة تع��ّد النتخاب��ات تش��ريعية 

ورئاسية في أجل محدد.
وبن��اء على ه��ذا البرنام��ج نظم��ت “جبهة 
اإلنقاذ” ما أصبح يعرف ب� »اعتصام الرحيل” 
)أي رحي��ل حك��م “التروي��كا” بزعامة حركة 
النهضة( الذي انطلق ي��وم 27 جويلية/يوليو 
2013، واختار مكانا له هذه املرة بساحة باردو 
أين يوجد مق��ر اجمللس الوطني التأسيس��ي. 
فش��ّل هذا االعتصام عمل اجمللس كما ش��ّل 
عم��ل احلكومة، وفرض على التحالف احلاكم 
بزعام��ة “النهض��ة” الدخول ف��ي مفاوضات 
برعاية كبريات منظم��ات اجملتمع املدني وفي 

مقدمته��ا املركزي��ة النقابي��ة، االحت��اد العام 
التونسي للشغل. وال بد من ذكر أن التطورات 
احلاصلة في املنطقة ومنها خاصة س��قوط 
حكم اإلخوان في مصر، كانت من بني العوامل 
اخلارجية الضاغطة على حكم “اإلخوان” في 

تونس والتي دفعتهم إلى التراجع.
وق��د أدت ه��ذه املفاوض��ات التي دام��ت عدة 
أش��هر إلى مراجعة الدستور وإلغاء الفصول 
الرجعي��ة في��ه وتعويضه��ا بأخ��رى تضم��ن 
الطابع اجلمهوري واملدني للدولة، كما تضمن 
احلري��ات، مبا فيه��ا حرية العقيدة، واملس��اواة 
ف��ي احلقوق ب��ني النس��اء والرج��ال. كما أدت 
إلى إس��قاط حكومة النهضة واس��تبدالها 
بحكوم��ة أخرى مؤقتة ترأس��ها ش��خصية 
االنتخاب��ات  عل��ى  لإلش��راف  “مس��تقلة” 
العامة التشريعية والرئاسية وفقا للدستور 
اجلديد. وه��و ما مثل انتص��ارا كبيرا للحركة 
الدميقراطية التونس��ية، وللشعب التونسي 
الذي مّر بأصعب الظروف في ظل حكم حركة 
النهض��ة ومتكن م��ن اجتناب الس��قوط في 
فوضى كبيرة لن تس��تفيد منها سوى القوى 

الفاشية، ومن إنقاذ املسار الثوري.

تعزيز مكانة الجبهة الشعبية 
ودورها في المجتمع

12� إن ه��ذا االنتص��ار م��ا كان ليتحق��ق دون 
تكتيك “جبهة اإلنقاذ” الذي كرسته اجلبهة 
الشعبية. لقد كانت جبهة اإلنقاذ عبارة عن 
حتالف طبقي واس��ع للتصدي خلطر داهم من 
مصلحة اجلميع، وباخلص��وص القوى الثورية 
والتقدمي��ة، إزاحته ملا في��ه من ضرر للطبقة 
العامل��ة والش��عب عام��ة. ورغ��م أن اجلبهة 
الش��عبية لم يك��ن لها نفس حج��م القوى 
الليبرالي��ة م��ن ناحي��ة اإلمكانات البش��رية 
واملادي��ة، فق��د كان لها تأثير سياس��ي كبير 
في ضبط توجهات جبهة اإلنقاذ وفي تسيير 
نش��اطها، وذل��ك بس��بب فهمها الس��ليم 
ملوازين القوى وللمهام التي يقتضيها الوضع 
وابتعادها  والتحالفات الضرورية لتحقيقها، 
ع��ن الش��عارات اجلوف��اء الت��ي ال عالقة لها 

بالواقع.
لقد تعرضت اجلبهة الش��عبية إلى االنتقاد، 
حتى من مناضلني نزهاء، ألنها مدت يدها إلى 
قوى بورجوازي��ة ليبرالية، معتبرة ذلك “خطأ 
فادحا” لكن قيادات اجلبهة رّدت بأن التكتيك 
الس��ليم ال ميكن ضبطه دون إدراك خصائص 
كل مرحلة من مراحل تطور الصراع الطبقي 
وحتديد اخلطر الرئيس��ي الذي يه��دد الطبقة 
العاملة والشعب وفهم حقيقة موازين القوى 
بني الطبقات والقوى السياسية الفاعلة في 
اجملتمع لرس��م التحالفات وأش��كال النضال 
والعمل التي من ش��أنها جتميع أوسع القوى 
املمكنة إلزاحة ذلك اخلط��ر. وفي الواقع فإنه 
لوال تكتيك “جبهة اإلنقاذ” ملا حتقق للطبقة 
العاملة والشعب ما حتقق لهما من مكاسب 
هما اآلن يس��تغالنها ملواصل��ة نضالهما من 
أجل التصدي للقوى الرجعية وحتقيق أهداف 

ثورتهما.
وما من ش��ك ف��ي أن انتخاب��ات أكتوبر 2014 
الت��ي جاءت بعد س��قوط حكومة “اإلخوان” 
ف��ي تونس، قد أف��رزت أغلبية لفائ��دة القوى 
البورجوازي��ة، ومكن��ت حرك��ة النهض��ة من 
احملافظ��ة عل��ى مكان��ة هامة في الس��احة 
السياسية إذ أنها حصلت على املرتبة الثانية 
في االنتخابات التش��ريعية، بعد حزب “نداء 
تون��س”، الليبرالي. ولكن اجلبهة الش��عبية 
تقدم��ت باملقاب��ل، فه��ي القوة السياس��ية 
الثالثة في البالد ولها كتلة برملانية محترمة 
)15 نائ��ب( ومؤثرة في البرمل��ان، عالوة على أن 
مرش��حها حص��ل عل��ى املرتب��ة الثالثة في 

االنتخابات الرئاسية.
وإذا كان تأثي��ر ح��زب “نداء تون��س” و”حركة 
النهض��ة” املتحالفني في احلكم منذ ما بعد 
االنتخاب��ات، ه��و اآلن بص��دد التراجع نتيجة 
فشل هذين احلزبني في حتقيق آمال الطبقات 
الكادحة والفقيرة، فإن تأثير اجلبهة الشعبية 
يتزايد نس��بيا، وما كان لذل��ك أن يتحقق لوال 
التكتي��كات املبدئي��ة واملرنة الت��ي اتبعتها 
من��ذ تأسيس��ها. وال ميكن بالطبع االس��تناد 
إلى التحالف ال��ذي يتم اليوم بني حزب “نداء 
تونس” الذي كان باألمس في “جبهة اإلنقاذ” 
و”حرك��ة النهضة “، للحكم بالس��لب على 
تكتيك “جبهة اإلنق��اذ”، ألن ما هو تكتيكي 
يختلف عما هو اس��تراتيجي، عّما هو صالح 
ملرحل��ة كامل��ة، بكونه، ظرفي��ا، ال يصلح إال 
للحظ��ة مح��ددة، ف��ي موازين ق��وى معينة، 
وال ميك��ن احلكم علي��ه بطريقة س��ليمة إال 
م��ن زاوية احلاجة إلي��ه، أو عدم احلاجة، ضمن 
س��ياق تاريخي محدد، لتطوير احلركة الثورية 
أو جتنيبها خس��ارة أو هزمية مكلفة. ومن هذه 
الزاوية فإن تكتيك جبهة اإلنقاذ كان سليما. 
أما ما حص��ل بعده من تغيير في املواقع فهو 
أمر طبيعي. فاجلبهة الش��عبية لم يجمعها 
بح��زب “نداء تونس” س��وى مصلحة ظرفية، 
ال اس��تراتيجية، ولم يكن لديها أي وهم حول 
حليفها الظرفي، بل إنها كانت تتوقع حتالفه 
م��ع “حرك��ة النهض��ة”، بع��د االنتخاب��ات، 
لذل��ك تتصدى اجلبهة الش��عبية اليوم لهذا 
التحال��ف وه��ي ال تتوانى ع��ن فضح مواقف 
حزب “نداء تونس” ومقاومتها بحزم ومبدئية، 
مبا يؤّكد استقالليتها السياسية وإخالصها 

لألرضية التي تأسست عليها.
إن جترب��ة اجلبه��ة الش��عبية ف��ي تونس لها 
أهمي��ة خاص��ة ف��ي واقعن��ا العرب��ي الراهن 
وميك��ن االس��تفادة منها ف��ي باق��ي األقطار 
العربية ملواجهة األوض��اع الصعبة واملعقدة 
التي تعيش��ها ش��عوبها والت��ي تتطلب من 
والتقدمي��ة  والدميقراطي��ة  الثوري��ة  الق��وى 
توحي��د صفوفها حت��ى تتمكن م��ن توحيد 
ه��ذه الش��عوب ومنع إع��ادة متزي��ق صفوفها 
بعد 100 ع��ام ونيف من اتفاقية س��ايكس � 
بيكو وقرن كامل من وعد بلفور، على أس��س 
دينية ومذهبية، وتقريب س��اعة خالصها من 

االستعمار والصهيونية والرجعية.
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د. علي ناصر كنانة

ــيوخ بتاريخ 23  ــتماع في مجلس الش ــة اس خالل جلس
ــة من الكويت،  ــَد إخراج القوات العراقي ــو 1991، بَُعي ماي
ــيناتور  ــر، قال الس ــة جيمس بيك ــر اخلارجي ــا وزي حضره
ــي Patrick Leahy: »أعتقد أنه يتوّجب علينا  باتريك ليه
ــنوات  ــج الثانية خالل س ــط حلرب اخللي ــدء بالتخطي الب
ــتقرار كله سيبقى«  قليلة اعتباراً من اآلن، ألّن عدم االس
ــج الثانية« فإنه يعني  ــا يقول ليهي »حرب اخللي . وعندم
العراق طرفاً فيها، وأن السنوات القليلة التي أشار إليها 
 Weekly ــرعان ما حانْت، ففي عدد ديسمبر 1996 من س
ــدى مجالت احملافظني، وضعت اجمللة عنواناً  Standard، إح
  ،»Saddam Must Go: A how-to Guide« :ًــارزا ــاً ب عريض
يحيل إلى ملف عن العراق، إذ كتَب االفتتاحية زملاي خليل 
 Paul إضافة إلى باول ولفويتز ،Zalmay M. Khalilzad زاد
ــننضطر جملابهته  ــَب خليل زاد: »س ــد كت Wolfowitz. وق
ــتكون أفضل« . وفي عام 1997  عاجالً أم آجالً.. وعاجالً س
صاَغ بعض كبار احملافظني اجلدد »مشروع القرن األمريكي 
 »Project for the New American Century ــد  اجلدي
ــّدد ضد العراق . وفي  ــّدد منذ البداية على التش الذي ش
ــرن األمريكي  ــروع الق ــون الثاني 1998 وّجَه »مش 26 كان
ــس كلينتون حملْت  ــة إلى الرئي ــالًة مفتوح اجلديد« رس
دعوًة صريحة وحلوحة للتخّلص من نظام صدام حسني:

»نحن نحثكم على االستحواذ على تلك الفرصة، وإعالن 
ــات املتحدة  ــدة تضمن مصالح الوالي ــتراتيجية جدي اس
وأصدقائنا وحلفائنا من حول العالم. تلك االستراتيجية 
ــى إزالة نظام صدام  ــيء، إل ينبغي أن تهدف، قبل كل ش
حسني من السلطة. نحن نقف مستعّدين لتقدمي دعمنا 
الكامل لهذا املسعى الصعب لكن الضروري./.../ السيد 
ــن القرن احلادي  ــن العالم في اجلزء األول م ــس، إن أم الرئي
ــالل الكيفية  ــّد كبير من خ ــيتقّرر إلى ح ــرين س والعش
التي يُعالج بها هذا التهديد. /.../ االستراتيجية الوحيدة 
ــتخدام  املقبولة هي في التخّلص من إمكانية العراق اس
ــامل. وهذا  ــلحة الدمار الش ــتخدام أس أو التهديد باس
ــكري إذ  ــروع بالعمل العس يعني، في املدى القريب، الش
ــكل واضح. وفي املدى البعيد،  ــي بش ــل الدبلوماس فش
ــلطة. ذلك  ــني ونظامه من الس ــي إزاحة صدام حس يعن

يحتاج ليصبح هدف السياسة اخلارجية األمريكية« .
ــروع لغًة تضخيمية تتجّلى في مفرداٍت  ــتخدم املش يس
ــتعمل في  ــة للتعبير عن غرٍض داللي واحد، وتس متنّوع
ــبيهاً باملنطق الرياضي في استخالص  بنيتها أسلوباً ش

نتائج املعادالت:
 وإذا ما دّقَق املرء في هذه املعادالت فإن االستهداف يظهر 
ــي أوضح صورِه في أن ضمان مصالح أمريكا وحلفائها  ف
ــتراتيجية الوحيدة  ــن العالم كله واالس وأصدقائها وأم
ــة األمريكية،  ــة اخلارجي ــة لتكون هدفاً للسياس املقبول
كل ذلك يتحّقق من خالل اإلطاحة بنظام صدام حسني. 
ــرن األمريكي  ــروع الق ــرى يربط خطاب مش ــة أخ وبكلم
ــات املتحدة وإزاحة صدام  اجلديد جدلياً بني هيمنة الوالي
ــق بوجود  ــدف األول ال يتحق ــه، أي أن اله ــني ونظام حس
الثاني، مبعنى أن القرن احلادي والعشرين لن يكون أمريكياً 
بوجود صدام حسني. إنها معادلة لغوية تدفع إلى اجلنون 
ــلوبي  واالنفالت والقتل. وبالرغم من احلذق اللغوي واألس
ــتهداف صدام  ــرح موضوع اس ــاول به PNAC ط الذي ح
ــلوب هو اإلحلاح احملموم  ــني، ولكن ما شاَب هذا األس حس
ــني، وهو إحلاح  ــي تكرار ذكر اإلطاحة بنظام صدام حس ف
ــن الناحية البالغية، ولكنه  ــر مرغوب وغير مطلوب م غي
ــرورٌي من زاوية التأثير على املتلقي، خاصة إذا كان هذا  ض
ــة وصّناع  ــات املتحدة األمريكي ــو رئيس الوالي ــي ه املتلق

القرار.
ــروع القرن األمريكي اجلديد«  ــتهما للغة »مش وفي دراس
ــذه األفكار  ــتوبر أن ه ــيلدون رامبتون وجون س يلحظ ش
ــكل  ــتتصاوُت راديكاليًة إلى حدٍّ ما إذا ما أُعلنْت بش »س
ــاَج إليجاد لغٍة ميكن  ــداً، وهكذا فإن PNAC احت واضح ج
ــّرح PNAC بأن الواليات  ــَم معانيه . في تقريره يص أن تنّع
 ،constabulary duties ــاز واجبات املتحدة حتتاج إلى »إجن
ــة األمنية في  ــكيل البيئ ــع تش ــاط م ــرَِطّية، باالرتب ِش
ــى تعبير  ــتوبر إل ــر رامبتون وس ــة«. ينظ ــق املتأزم املناط
ــض لتحويل  ــلوب غام ــرَطّية« على أنه أس ــات ِش »واجب
ــرطة  ــة إلى ش ــدول أجنبي ــكان ل ــود األمري ــالل اجلن احت
محلية ودودة، و«تشكيل البيئة األمنية« إلى لغٍة مؤّدبة 
للسيطرة على شعوب أخرى بفّوهة البندقية، و«مناطق 
متأزمة« إلى أسلوب لطيف للقول »بلدان نريد السيطرة 
ــلحة النووية األمريكية – التي  ــا«. ومثل ذلك، األس عليه
ــامل، إذا ما امتلكها أي  ــلحة الدمار الش تُدعى عادة، أس
منهم – توصف »أسلحة الردع النووي األمريكية«، بينما 
ــارات »دفاعات للدفاع عن  ــّمى الصواريخ العابرة للق تُس
 Defenses to defend the American ــي الوطن األمريك

  . »homeland
ــير إليها رامبتون وستوبر،  إن لغة تنعيم املعاني التي يش
ــع القضايا ما  ــروع في احلديث عن جمي ــأ إليها املش يلج
عدا واحدة، تلك هي عندما يحني أوان احلديث عن إسقاط 
ــر صورها  ــحن اللغة بأكث ــني، هنا تش ــام صدام حس نظ
مباشرًة وجرأًة وحتّدياً. ومن جانبنا نرى أن خطاب املشروع 
ــرى. فما لم يصّرح  ــر من أي فكرة أخ ــي ما هو أخط يخف
ــه ميّثالن في هذا  ــني ونظام به اخلطاب هو أن صدام حس
السياق كنايًة عن العراق، ألنهم يدركون أن صدام حسني 

ونظامه ال يشّكالن أي تهديد بهذا احلجم.
وهكذا نرى أن مشروع القرن األمريكي اجلديد، منذ نشأتِه، 
ــتهدَف العراق تصريحاً وتلميحاً بلغِة استهداٍف لم  اس
ــي أي تقرير أو  ــائيتها ف ــظ مثيالً لصرخانيتها وإنش نلح
ــا اّطلعنا. وما إن  ــتراتيجية أخرى على قدر م ــة اس دراس
ــن يهيمنون على قيادة احلزب  خاض احملافظون اجلدد، الذي
ــد، انتخابات  ــرن األمريكي اجلدي ــروع الق اجلمهوري ومش
ــة األمريكية في نوفمبر 2000 أشار الكثير منهم  الرئاس
ــد كانت هذه  ــر غير منجز – وق ــى العراق كعمل خطي إل
ــس الدميقراطي،  ــارة إلى ضعف قيادة الرئي ــفرة لإلش ش
التي يتهمونها، كما يظهر، بعدم حسم موضوع العراق، 
ويتجاهلون قيادة الرئيس اجلمهوري جورج بوش األب الذي 
ترك هذا العمل غير منجز عام 1991، أي لم يتم إسقاط 

الرئيس العراقي صدام حسني.
ــروع القرن األمريكي اجلديد املوسوم »إعادة  في تقرير مش
بناء الدفاعات األمريكية: استراتيجيات، قوات وموارد لقرن 
 Rebuilding America>s Defenses: Strategies ــد جدي
ــذي  Forces and Resources for a new century. »، ال
ــروع للكثير من  ــس أعضاء املش ــره عام 2000  يؤس نش
ــة إلدارة بوش. وقد  ــة اخلارجي ــة بالسياس ــة العقلي الثق
ــد التقرير عبر العالم كمخطط تفصيلي للهيمنة  أُنتق
ــة، إذ بدأ بإعالن أن الواليات املتحدة في  الكونية األمريكي
ــاً  ــى وحيدة »ال تواجه منافس ــر قوة عظم ــت احلاض الوق
ــية ألمريكا ينبغي أن  ــتراتيجية األساس عاملياً«. وأن االس
ــتمرار  ــاظ على هذا املوقع النافع واالس تهدف إلى »احلف
ــتقبل«. ولتحقيق هذا  ــرة ممكنة في املس ــه ألطول فت في
الهدف، يُفّضل إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة في 

ــط وفي أقاليم أخرى في العالم خالية من  الشرق األوس
ــرق أوروبا، أمريكا الالتينية  القواعد، مبا في ذلك جنوب ش
ــياق، ومرًة أخرى يؤكد  ــرق آسيا . وفي هذا الس وجنوب ش
تقرير  PNAC على ضرورة التخلص من صدام حسني ألنه 

يقف حائالً أمام كل شيء كما يوحي التقرير: 
ــذا قواعد في  ــن قيمة هك ــي، تكم ــن منظور أمريك »م
بقائها حتى لو أزيح صدام من املسرح. وعلى مدى طويل، 
ــراً للمصالح  ــل تهديداً كبي ــى أن إيران متث ــد تبرهن عل ق
ــة في اخلليج كما كان العراق. وكذلك ينبغي أن  األمريكي
تتحّسن العالقات األمريكية – اإليرانية، ولكن االحتفاظ 
ــياً في  ــد متقّدمة في اإلقليم تظّل عنصراً أساس بقواع
ــأن املصالح األمريكية  ــتراتيجية األمن األمريكي بش اس

الطويلة املدى في املنطقة«.
ــتوبر على هذه الفقرة مبا يلي: »إذا ما  ويعّلق رامبتون وس
ترجمنا هذه الفقرة إلى إجنليزية خالصة ستكون هكذا: 
»ال يعنينا أي نوع من احلكومة لديهم، نريد جنودنا هناك 
حتى نستطيع السيطرة على نفطهم«. ومع ذلك، هناك 
محّرمات ضد قول ذلك بصراحة، وهكذا يتحّدث أصحاب 
ــروع عن »قواعد متقّدمة« في أسلوب تلطيفي بدالً  املش
ــدى« تلطيفاً  ــح أمريكية طويلة امل ــود، و«مصال من اجلن

للقول »نفط« .
ــة  ــحي الرئاس ــمبر 1999 بني مرش خالل مناظرات ديس
 take >em« :ــه ــس بوش عن قول ــة، تراجع الرئي األمريكي
ــامل« عندما سئَل  ــلحة دمار ش out«، إذا كانت لديه أس

عّما إذا كان قال: »take him out«، فأجاَب:
 »Take out the weapons of mass destruction«   . وما 
ــو بوش حتى بدأت إدارته  ــاب الرئيس جورج دبلي إن متّ انتخ
ــراق، عندما قام  ــدة حيال الع ــة جدي العمل على سياس
ــا -  بزيارة املنطقة  ــة كولن باول – كما ذكرن ــر اخلارجي وزي
ــديد العقوبات مبا يدعى –  في فبراير 2001 ليدعو إلى تش
العقوبات الذكية – كسبيل إلعادة بناء دعم األمم املتحدة 
لنظام العقوبات. ولكن الفكرة ماتت داخل اإلدارة نفسها 
بسبب األزمة األمريكية الصينية بشأن طائرة التجّسس 
ــم جاءت أحداث 11  ــة التي احتجزتها الصني. ث األمريكي
ــة، ليس ألنه  ــني إلى الواجه ــبتمبر لتعيد صدام حس س
طرٌف في الهجمات، ولكن ألنه »العمل غير املنجز« الذي 
ــى اإلدارة، فهو »حاكم مارق  ــبة إل حان وقت إجنازه بالنس
واجه اجملتمع الدولي، وال يخفي دعمه للمنظمات املعادية 
ــرائيل، وفي األقل ما زال يتحّدى الواليات املتحدة. إنه  إلس
ــة التي متّ إعدادها  ــب. أي أن اخلطة العام النموذج املناس

منذ عشر سنوات حان الوقت إلعادة النظر فيها .
ــرة، هو حجم  ــذه الفق ــق على ه ــتدعي التعلي ــا يس وم
اإليهام اللغوي الذي يستحضر ما أدعوه »الوهم املقبول« 
ــة«، فالقول )حاكم مارق واجه  لتمرير »احلقيقة املرفوض
اجملتمع الدولي( هو اختراع لغوي أمريكي لواقع غير قائم، 
ــني( قّدَم التنازالت واحداً تلو اآلخر  ألن احلاكم )صدام حس
ــن أجل إرضاء »اجملتمع الدولي«. وهو »مارق« ألنه ال يروق  م
ــكل  ــدة، كأي حاكم آخر ال ينتظم بالش ــات املتح للوالي
ــة األمريكية  ــات الهيمن ــياقات متطلب ــوب في س املطل
على العالم. أما »اجملتمع الدولي«، فهو مفهوم اخترعْتُه 
ــابقاً، لتختبئ وراءه.  الواليات املتحدة أيضاً، كما ذكرنا س
ــدى الواليات املتحدة(،  ــي األقل مازال يتح ــا اجلملة )وف أّم
ــروق«،   بالرغم من أن  ــِة »امل ــٌع لغوي على تهم ــو تنوي فه
ــدٍّ حقيقي للواليات  ــم يكن يعرب عن حت ــني ل صدام حس
ــدة، وهي تعرف ذلك، وال تنكر محاوالت نظامه منذ  املتح
ــع اإلدارات األمريكية  ــام 1990 إيجاد قنوات للتفاهم م ع
املتعاقبة التي كانت كلها ترفض هذه العروض وال تقبل 

بغير شروط تعجيزية.
ــروق« و »التحدي«  ــان اللتان تعبِّران عن »امل وهاتان اجلملت
ــان »الوهم املقبول« الذي يلقى رواجاً في أوساط  تعكس
ــالً  ــي متثي ــا فيأت ــا وردَ بينهم ــَد أن م ــة. بَْي ــة عريض دولي
ــُه للمنظمات  ــة«: )وال يخفي دعَم ــة املرفوض لـ«احلقيق
ــاب ال ينعت هذه  ــظ أن اخلط ــرائيل(. وياُلح ــة إلس املعادي
ــي ليجعل من  ــة، ولكن دعمها يكف ــات باإلرهابي املنظم
ــألة  ــباً«. أي أن أصل املس ــاً مناس ــني »منوذج صدام حس
ــب«، لتحقيق الهيمنة  ــو في البحث عن »منوذج مناس ه
األمريكية، ولكن هذا النموذج تتحّقق منوذجيته املناسبة 
ــرائيل التي متّثل  من خالل دعمه للمنظمات املعادية إلس

معادالً موضوعياً للواليات املتحدة.
 Robert Dreyfuss يذكر روبرت دريفوس وجاسون فيست
ــراق بُحثْت في  ــة احتالل الع and Jason Vest أن »قضي
ــي احمليط ببوش، بعد  ــاع األول لفريق األمن القوم االجتم
ــت األبيض في  ــى مكتبه بالبي ــن انتقاله إل ــوم واحد م ي
كانون الثاني 2001، طبقاً ألحد املشاركني في االجتماع« 
ــروك Brooke أن ولفويتز دعاه في  ــل جان ماير عن ب . وينق
ــر 2001، أي بعد فترة  ــي فبراي ــن الليل ف ــت مـتأخر م وق
ــرَُه أن أوان  ــتالم إدارة بوش مكاتَبها، ليبّش قصيرة من اس
ــبق بول  ــر اخلزانة األس ــان . ويذكر وزي ــدام قد ح ــع ص خل
ــراق كان على األجندة في  ــل أن تغيير النظام في الع أوني
ــن القومي في 30 كانون  ــاع لبوش مبجلس األم أول اجتم
ــاريه، بعد ذلك،  ــوش ومستش ــد أن ب ــي 2001. ويؤك الثان
استحوذوا على احلادي عشر من سبتمبر خللق حالة متّهد 
ــليط الضوء على بن  ــني، بدالً من تس ــة صدام حس إلزاح
ــتان .  ــتقرار في أفغانس ــتراتيجية لألمن واالس الدن واس
ــوالء(: أن جورج بوش  ــي كتابه: )ثمر ال ــف أونيل )ف ويكش
الذي ترأس االجتماع، أبلغ فريقه بقرارين: األول تنحية كل 
ما يتعلق بعملية السالم بني العرب وإسرائيل جانباً حتى 
ــو كان هذا يعني إراقة املزيد من الدماء، والثاني التركيز  ل
على العراق وضرورة غزوه عسكرياً. وطلَب من مساعديه 

يومها: »اذهبوا واعثروا لي على طريقة للتنفيذ« . 
ــن حقيقة أّن العراق كاَن  ــهادات كلها ع تلتقي هذه الش
ــه الهدف األول،  ــدة احملافظني اجلدد بصفت ــى أجن وارداً عل
ــتعراضي،  ــى لو اقتضْت معاجلُتُه املرورَ بهدٍف آخر اس حت
ــتان. ويروي املستشار  ــولتز، مثل أفغانس يقول جورج ش
ــة األمريكية ديفيد ل. فيليب أن  ــابق في وزير اخلارجي الس
ــؤول مكافحة اإلرهاب في إدارة  ــارد أي. كالرك، مس ريتش
بوش، اندهَش عندما طرح دونالد رامسفيلد، بعد أيام من 
11 سبتمبر، فكرة ضرب العراق. والحظ كالرك عدم وجود 
ــتكى  ــدة والعراق. وطبقاً لكالرك، اش أي صلة بني القاع
ــتان لألهداف ذات القيمة  رامسفيلد من افتقار أفغانس

العالية، قائالً:
»ال أريد أن أطلق صاروخاً بتكلفة مليون دوالر على خيمة 

بقيمة خمسة دوالرات«. 
ــتان، نحتاج  ــدة في أفغانس ــاب كالرك:«ال.. ال. القاع فأج

لقصف أفغانستان« .
ــدل احلوار على عمٍل متواتر، بخفاٍء حيناً وبعالنيٍة حيناً  وي
آخر، من أجل إيجاد صلة غير واقعية بني العراق والقاعدة، 
ــّرر اخلطط  ــي، تب ــوي اإلعالم ــتهالك اللغ ــة لالس أي صل
ــص فجاعًة ما رواه  ــوب تنفيذها. ولعّل أكثر القص املطل

كالرك بهذا الصدد:
ــحَبني الرئيس إلى داخل غرفة مع اثنني آخرين، أغلق  » س
ــراق فعل هذا.  ــدك أن تخلق جّواً بأن الع ــاب، وقال: أري الب
ــر مصّدق على اإلطالق إن جورج  احملادثة كلها تركْتني غي

بوش يريدني أن أعود بتقرير يقول:«العراق فعل هذا« .
ثم يعّبر بوش بنفاد صبر عن رغبته الكامنة، مستخدماً 
مجازين متنافرين بالغياً، فال عالقة بني الذباب والرياضة، 

إال في ما أراد بوش إيصاله ملساعديه مبا ال يقبل الشك:
»لقد سئمُت من ضرب الذباب. سئمت من اللعب مدافعاً. 

أريد أن ألعب هجوماً. أريد أن أبادر بقتال اإلرهابيني ».
 I>m tired of swatting flies. I>m tired of playing
 defense. I want to play offense. I want to take the

.fight to the terrorists
ــاب( يعني  ــن ضرب الذب ــئمُت م ــي القول: )س ــاز ف إن اجمل
ــن الغرابِة أن يجري على  ــعور بالبطالة. وهو تعبيٌر م الش
ــه الكثير مما  ــب للتو وأمام ــس أمريكي منتخ ــان رئي لس
ــد يعني عند الرئيس  ــعبه. ولكنه ق ينبغي أن ينجزه لش
ــئم  ــي له هو أن يحارب وقد س ــوش أن الهدف األساس ب
ــك اجلمل الالحقة.  ــة القتال كما توحي بذل انتظار حلظ
وكان غزو أفغانستان سهالً إلى احلد الذي أغرى بالسعي 

نحو إمتام العمل اخلطير غير املنجز: غزو العراق.
وفي تقريرٍ، نشرته واشنطن بوست، يتناول غلني كيسلر 
Glenn Kessler أسئلة استهداف العراق في عقلية إدارة 
ــبتمبر 2001  بوش، فيذكر أن الرئيس بوش وّقَع، في 17 س
ــتة أيام من هجمات احلادي عشر من سبتمبر،  أي بعد س
وثيقًة، من صفحتني ونصف، دُِمَغْت بختم »سّري للغاية« 
ــارْت إلى خطة محاربة أفغانستان كجزء من حملة  وأش
كونية ضد اإلرهاب. مسؤول رفيع املستوى في إدارة بوش 
أبلَغ كيسلر أن الوثيقة وّجهت البنتاغون كذلك للشروع 

في التخطيط للخيارات العسكرية لغزو العراق .
ــمبر 2001، أُبلغ اجلنرال تومي فرانكس بأن على  وفي ديس
ــرع في إعداد خطة  ــادة املركزية لوزارة الدفاع أن تش القي
احلرب للعراق، إذ تتضمن خطوط الهجوم، أهدافاً محّددة 
ــكيل قوات برية  ــرات األمريكية، وتش ــخ والطائ للصواري
ــت وكالة اخملابرات املركزية من 100 – 200  آلية. وقد ُمنح
ــات. ويذكر كالرك  ــون دوالر إضافية لتغطية العملي ملي
ــتان  ــت األبيض حّول 700 مليون دوالر من أفغانس أن البي
ــتخدامها في  ــي ميكن اس ــة التحتية الت ــل البني لتموي

العملية العسكرية في العراق . 
 Bush at« ــي كتابه ــوب وودورد Bob Woodward ف يورد ب
war« إن اجتماع احلرب ُعِقد في 15 سبتمبر بكامب ديفيد 
ــني ضغطوا  ــت األبيض القيادي ــن صقور البي ــر م فالكثي
ــواء  ــة دفعه نحو احلرب ضد العراق، س ــى الرئيس بغي عل
ــبتمبر.  ــر من س ــم يكن على صلة باحلادي عش كان أو ل
ــأل رامسفيلد، أليس هذا  فعندما اجتمعت اجملموعة، س
ــتكون هناك  ــار إلى أنه س أوان الهجوم على العراق؟ وأش
ــا زال قلقاً  ــي املنطقة، وهو م ــرة للقوات ف ــة كبي جاهزي
ــتان. وسبَق  ــأن وجود أهداف جيدة في أفغانس بعمق بش
ــه ، قائالً: »مهاجمة  لولفويتز أن ضرَب على الطبِل نفس
ــتكون غير مأمونة«. كان قلقاً على مائة  ــتان س أفغانس
ألف من القوات األمريكية يتم توريطهم في قتال جبلي 
في أفغانستان لستة أشهر. على العكس من ذلك، كان 
ــاً، وذا نظام ظالم، ميكن أن ينكسر بسهولة.  العراق هّش
ــدام كان  ــبة 10-%50 بأن ص ــاك فرصة بنس ــّدر أن هن وق
ــة«. ويجب على  ــبتمبر اإلرهابي متورطاً في هجمات »س
الواليات املتحدة أن تالحق صدام في وقٍت ما، إذا ما أُخذْت 

احلرب على اإلرهاب بشكل جّدي« .
ــفيلد وولفويتز  ــي البنية اللغوية ألفكار رامس ياُلحظ ف
منطٌق غير عقالني ظاهرياً، فاألول )رامسفيلد( يقول: )ال 
ــون دوالر على خيمة  ــق صاروخاً بتكلفة ملي ــد أن أطل أري
ــزو )احلرب( ينبع  ــة دوالرات(، وكأن قرار الغ ــة خمس بقيم
ــة للهدف الذي  ــة االقتصادية أو املالي ــدار القيم من مق
ــز(: )مهاجمة  ــي )ولفويت ــول الثان ــره. فيما يق ــراد تدمي ي
أفغانستان ستكون غير مأمونة( والعراق بلد هش وقابل 
ــر بسهولة ومالحقة صدام حسني هي اجلدية في  للكس
ــتبدال هدف  ــاب. وكأن األمر يتعلق باس ــرب على اإلره احل
ــباب موجبة للغزو،  ــر مأمون، وليس بأس ــون بآخر غي مأم
ــا من دون دليل: )يجب  ــا يحاول ولفويتز أن يلّمح إليه كم
ــٍت ما، إذا  ــدة أن تالحق صدام في وق ــى الواليات املتح عل
أخذت احلرب على اإلرهاب بشكل جّدي(، في إشارة إلى أن 
اإلطاحة بصدام حسني أمٌر ال بدَّ منه. إن ما يبدو على أنه 
ــو تالعٌب باللغة إلقناع الرئيس  منطق غير عقالني إمنا ه
باملنطق القوي اخلبيئ الهادف لغزو العراق بذريعة إسقاط 
ــني حتت مظّلة احلرب على اإلرهاب، وقَد  نظام صدام حس
ــر من سبتمبر 2001،  ــكٍل صريٍح في الثامن عش وردَ بش
عندما وّجهْت إحدى وأربعون شخصية بارزة من احملافظني 
ــرن األمريكي  ــروع الق ــواء »مش ــن حتت ل ــدد، املنضوي اجل
ــتول، رسالًة إلى الرئيس  اجلديد« الذي يقوده وليام كريس

بوش دعْتُه فيها بقوة إلى غزو العراق:
ــة كولن باول  ــر اخلارجي ــح األخير لوزي ــع التصري نتفق م
ــني على وجه  ــن أبرز اإلرهابي ــني »واحد م ــأن صدام حس ب
ــت دعماً  ــة العراقية منح ــون احلكوم ــد تك األرض«.. وق
ــى الواليات املتحدة. ولكن  ــكٍل ما للهجوم األخير عل بش
ــرة بالهجوم،  ــو لم يوجد دليل يربط العراق مباش حتى ل
فإّن أي استراتيجية تستهدف استئصال اإلرهاب ورعاته 
ــماً إلزاحة صدام حسني من  يجب أن تتضمن جهداً حاس
السلطة في العراق. وإن الفشل في االلتزام بهكذا جهد 
ــالماً مبكراً ورمبا حاسماً في احلرب  سوف يشّكل استس

على اإلرهاب الدولي .
ــخصياته،  ــروع القرن األمريكي اجلديد، بأبرز ش يعود مش
ــوي من دون  ــاء منطقها اللغ ــم احلجج لبن ــٍة تُراك وبلغ
ــا تعّلَق األمر  ــذا البناء طامل ــة ه ــراٍث لقوة أو هشاش اكت

بالعراق فيحضر التصريح بجرأتِه املألوفة:
يلجأ محّررو الرسالة إلى االستعانة باقتباس   -
ــن أن تعّضَدُه.. ولعل  ــانيد ميك عن كولن باول يفتقر ألس

هذا التصريح جرى على لسان باول مبثابة »الشتيمة« في 
حلظة حانقة: )صدام حسني واحد من أبرز اإلرهابيني على 
وجه األرض(. فلم يصدر عن أي مسؤول أمريكي، وفي أكثر 
ــني  ــواء احتقاناً، تصريح يغامر بالقول أن صدام حس األج
ــي »دعم اإلرهاب«  ــمه ف ــي«، بل أن محاولة زج اس »إرهاب
كانت تتم عبر التلميح من دون التصريح، وكثيراً ما نفى 
ــؤولون أمريكان حيازتهم ألي دليل يثبت وجود صلة  مس
ــاب،  بالرغم من  املزاعم التي حاولت  ما بني صدام واإلره

إدارة بوش اختالقها لتثبيت هذا اإليهام.
ــة  ــالة االحتمالي ــاب الرس ــتخدم أصح ويس  -
ــؤولية  ــالة من دون أن تتحّمل مس اخملادعة التي متّرر الرس
ــون احلكومة العراقية  ــن مصداقيتها: )وقد تك الدفاع ع
ــر على الواليات  ــا للهجوم األخي ــكل م منحْت دعماً بش
ــد( لتعّبر عن  ــة تبدأ بـ )ق ــة غير الواثق ــدة(. فاجلمل املتح
ــتخدمون  ــا يتمنى قائلها أن يكون. ويس اإليحاء فقط مب
ــم صدام  ــة العراقية وليس اس ــرة تعبير احلكوم هذه امل
حسني أو نظام صدام حسني، إلشاعة املزيد من الضبابية 
ــؤولية. ويواصلون فرضيتهم )منحْت  والتمّلص من املس
دعماً بشكل ما( ليؤكدوا غياب أي تصّور عن هذا الدعم.. 
واحلقيقة اللغوية هنا هي »االفتراض« لتكريس املزيد من 
ــن التغريب يحيل  ــم املرغوب«. وملزيد م ــاء بـ »الوه اإليح
ــالة هذا الدعم »املفترض« شكالً ومضموناً  محررو الرس
ــات املتحدة«، في واحدة  ــى »الهجوم األخير على الوالي إل
من املرات القالئل التي ال تُذكر فيها هجمات احلادي عشر 
ــم، ولطاملا كان األمر إيهاماً فلرمبا بدا  من سبتمبر باالس
ــب إحالتُه إلى هجوم مجهول من دون تعريف  من املناس
ــق لغوي  ــف بأي منط ــرأة التي تعص ــن اجل ــح. ولك صري
ــم يوجد دليل  ــول املتعالي: )ولكن حتى لو ل ــي في الق ه
ــٌح آمٌر بأن  ــوم(. وهنا تصري ــرة بالهج يربط العراق مباش
ــم تصْح، ال نحتاج  ــات واالحتماالت، صّحْت أو ل االفتراض
ملصداقيتها في أن العراق على صلة بأحداث احلادي عشر 
ــبتمبر أم ال ألن إزاحة صدام حسني يجب أن تكون  من س
ــيء  ــتراتيجية احلرب على اإلرهاب. وأي ش في صميم اس
غير ذلك سيكون استسالماً مبكراً وحاسماً. الشيء آخر 

غير العراق إذاً.. هذا هو الهدف.
ــز أن »بعض  ــبتمبر 2001 ذكرت نيويورك تامي ــي 19 س وف
مسؤولي اإلدارة، بقيادة باول د. ولفويتز، نائب وزير الدفاع، 
وآي. لويس ليبي، رئيس موظفي نائب الرئيس ديك تشيني، 
ضغطوا من أجل حملة عسكرية مبكرة وواسعة ليست 
ضد شبكة أسامة بن الدن في أفغانستان فحسب، وإمنا 
ــتبه بها في العراق  ــد إرهابية أخرى مش ــاً ضد قواع أيض
ــعوا إلى  ــؤولون س ــي إقليم البقاع بلبنان. هؤالء املس وف
ــّم العراق إلى قائمة األهداف مع هدف إطاحة الرئيس  ض
ــا طويالً احملافظون  ــني، اخلطوة التي دافع عنه صدام حس

الداعمون للسيد بوش .
ــروع القرن األمريكي اجلديد«  وليس بعيداً عن دوائر »مش
ــتول   ــرت كاغان Robert Kagan  ووليم كريس يكتب روب

William Kristol بتاريخ 21 كانون الثاني 2002:
ــّر. وال  ــع كل يوم مي ــه يكبر م ــي هائل. إن ــر العراق »اخلط
ــي اآلن على عجل،  ــر/.../ التاريخ ميض ــتطيع أن ننتظ نس
ــهر كثيرة  ــراق. إذا ما مضت أش ــي الع ــاعة تدق ف والس
ــزداد اخملاطر تصاعدياً  ــدون قرار للتحّرك ضد صدام، قد ت ب
ــبتمبر،  ــر من س ــات املتحدة. وبعد احلادي عش ــي الوالي ف
ــة، ما نفعله وما  ــذه اخملاطر نظرية. في النهاي لم تعد ه
ــام صدام  ــة بخصوص نظ ــهر املقبل ــه في األش ال نفعل
ــوف يؤثر بشكل حاسم على أمننا  حسني في العراق س
املستقبلي./.../ في املستقبل القريب، العراق هو التهديد 
واالختبار األعلى إذا ما تعّلمنا كأمة من درس احلادي عشر 

من سبتمبر« . 
ــاً بأزمة  ــُر املرء حتم ــذه الفقرة تذّك ــرًة له ــراءًة عاب إنَّ ق
ــل هذه اجلمل  ــا في عام 1962 ألن مث ــخ في كوب الصوراي
ــن أن تكون  ــوف واحلرب ميك ــي تصنع اخل ــة الت املتضّخم
ــوفييتي أيام احلرب  مقنعًة لو جرى احلديث عن اإلحتاد الس
ــوفييتية إلى  ــل الصواريخ الس ــاردة، وحتديداً بعد نق الب
األراضي الكوبية. وإّن مثل هذه األفكار تدفع باملتلقي إلى 

استنتاجني:
ــا يقيمون في األوهام، وهم  إما أن القائلني به  -

على قناعة مبا يقولون. وهذا احتمال مستبعد.
ــدون اختالق هذه  ــني بها يقص ــا أن القائل وإّم  -
ــية صريحة. وال أرى  ــذه اللغة ألغراض سياس األفكار وه

ذلك احتماالً قوياً.
ــون هذا اخلطاب  ــني بها يختلق ــا أن القائل وإّم  -
ــى الكلمات  ــر صريحة، تتحاش ــذه اللغة ألهداف غي به

تسميتها. وهذا هو ما أميل إليه.
ــأّن كاغان  ــع من إمياني ب ــار الثالث تنب ــي باخلي وإن قناعت
وكريستول يدركان، وسواهما، أّن ال صلة للعراق باإلرهاب، 
ــروع القرن األمريكي اجلديد، يتبنّيان  وإمنا هما، ضمن مش
االستراتيجية األمريكية اجلديدة )غير املعلنة( التي تقوم 
على استباق التاريخ ووأد احلتميات التاريخية في مهدها، 
ــّكل  ــل العراق ميّثل حاضنًة نهضوية قد يش ــداً مث وإّن بل
ــتراتيجياً على املصالح األمريكية في املنطقة  خطراً اس

.

ــز Mother Jones  عن الصحفيني روبرت  ــل األم جون وتنق
ــأت وكالًة  ــت أن إدارة بوش أنش ــون فيس دريفوس وجاس
ــواَة حملِة  ــد »ن ــت فيما بع ــرية، أصبح ــتخبارية س اس
ــة لوزارة الدفاع«، كان غرضها خلق تبرير  التضليل التابع
ــا من خطاب  ــت الحظ ــراق. دريفوس وفيس ــالل الع الحت

جيوش اللغة واإلعالم ـ دراسة في لغة وإعالم الغزو األمريكي للعراق 2003

الحلفة األولى

ــم، كانت قضية  بوش أنه »بعد يوم واحد من أدائه القس
احتالل العراق قد برزت«. وقبل احلادي عشر من سبتمبر، 
بدأت اإلدارة تنفيذ خطة طّورها »مشروع القرن األمريكي 
ــكلة«  ــية حّل »مش اجلديد الذي كانت مهّمته األساس
ــر  ــي العراق. ولنش ــر النظام ف ــط بتغيي ــرق األوس الش
ــتحدثت اإلدارة »مكتب اخلطط  ــات الزائفة، اس املعلوم
اخلاصة Office of Special Plans )OSP(« ضمن »شؤون 
 New East and South ــيا ــوب آس ــى وجن ــرق األدن الش
ــي  Asian Affairs )NESA( لُيدار من قبل ابرام شولكس
 William Luti ــراف وليم لوتي Abram Shulksy حتت إش
ــر NESA. وأولئك الذين لم يتفقوا  من وزارة الدفاع ومدي
ــتحدثت من قبل  مع البروباغندا املعادية للعراق التي اس
OSP متّ إبعادهم عن املواقع االستخبارية املهمة، حسبما 
 Karen  ــكي ذكرت ليفتنانت كولونيل كارين كويتكوس
ــن بأن »مجموعة  ــهدت مع آخري Kwiatkowski التي ش
 NESA/OSP ــي ــي ق ــاب لوتي وشولكس العاملني حلس
»سلقوا« بروباغندا بأسلوب استخباري. ورمبا جاءت أكثر 
 Sam Gardiner األدلة لعنًة من الكولونيل سام غاردينر
ــّدد 50 قصة إخبارية  ــة USAF( الذي ح ــن القوة اجلوي )م
ــط اخلاصة OSP: بكلمات  ــة ابتدَعها مكتب اخلط مزيف

أخرى، أول وزارة أمريكية للبروباغندا . 
*

ــتالم مكاتبهم في البيت األبيض،  منذ األيام األولى الس
ــوع العراق  ــوش موض ــو ب ــورج دبلي ــداوَل أركان إدارة ج ت
ــِه »عمالً خطيراً لم يُنجز« في عام 1991 من قبل  بصفت
بوش األب. ومنذئٍذ بدأ صقور اإلدارة في التحضير اللغوي 
ــتهدافِه  ــراق وضرورة اس ــرس خطورة الع واإلعالمي لغ

عملياً، مبا في ذلك عسكرياً، في أذهان الراي العام.
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ــقطْت عنك  ــي. لقد أُس ــر عراق ــت غي »أن
ــية... اْكُتْب رسالة إلى أهلك تطلب  اجلنس
ــفيرك إلى خارج  منهم ما حتتاجه قبل تس
ــجن لـ«آرا  ــال ذلك مدير الس العراق...«، ق
ــتعالئية  ــة اس ــة أوامري ــادور«، بلهج خاج
ــوم رقم 17( في 22  باردة، بعد صدور )املرس

آب/ أغسطس العام 1954.
وكانت وزارة نوري السعيد الثانية عشر قد 
تشّكلت في 3 آب/أغسطس وُعرفت الحقاً 
ــكيلها  ــيم« وقد جاء تش ـــ«وزارة املراس ب
ــيمها  ــداد، وأهم مراس ــراً حللف بغ حتضي
ــية« و«مكافحة األفكار  ــقاط اجلنس »إس
ــالق  وإغ  ،)16 ــم  رق ــوم  )املرس ــة«  الهّدام
ــاء امتيازات  ــزاب وإلغ ــات وحّل األح النقاب
ــعيد  الصحف، وقد أصدر وزير الداخلية س
ــا تعليمات تقضي مبراجعة  قزاز في حينه
من شملهم قانون إسقاط اجلنسية أقرب 
ــرطة وتقدمي تعّهد خطي بنبذ  مركز للش
الشيوعية خالل شهر واحد ملن كان داخل 

العراق وشهرين ملن كان خارجه.
وضّمت قائمة إسقاط اجلنسية العراقية 
ــية معارضة متنّوعة،  ــخصيات سياس ش
بينهم: كامل قزاجني وتوفيق منير )الّلذان 
ــريف الذي كان  ــّفرا إلى تركيا( وعزيز ش ُس
ــلطات أنه  متوارياً عن األنظار، وظّنت الّس
ــوريا، فكتب رسالة من مخبئه  كان في س
يُعلن فيها أنه موجود في العراق حتّدياً لها، 
وعدداً من السجناء الذين صدرت بحقهم 
ــري وبهاء  ــة مثل: زكي خي ــاً غليظ أحكام
ــني وجاسم حمودي  الدين نوري وأكرم حس
ــادق الفالحي  ــدي وص ــرزاق الزبي ــد ال وعب
ــامرائي ومحمد عبد  ــح الس ــل صال وكام
ــيخ حسني الساعدي،  اللطيف وعلي الش
ــارج بينهم  ــي اخل ــن كانوا ف ــض الذي وبع
ــماوي والشاعر عدنان  الشاعر كاظم الس

الراوي والدكتور صفاء احلافظ وآخرين.
ــة  ــادور الدرامي ــة آرا خاج ــس حكاي وتعك
ــي العراق،  ــي ف ــع القانون ــة الوض هشاش
ــة العراقية، حيث  ــذي عانت منه الدول وال
ــة )رقم 42  ــية العراقي ــون اجلنس كان قان
ــدور القانون  ــام 1924( قد صدر قبل ص لع
ــتور( العام 1925، ووضع  ــي )الدس األساس
و)ب(  )أ(  ــية  للجنس ــني  درجت ــون  القان
ــية وليس  ــهادة جنس ــترط وجود ش واش
ــية فقط، األمر الذي جاءت تداعياته  جنس
الحقاً واستثمر ألسباب سياسية، فـ«آرا« 
ــية العراقية منذ  األرمني اكتسب اجلنس
والدته، وفي سنة صدور القانون، وألنه كان 
محكوماً بتهمة الشيوعية حكماً مؤبداً، 
ــياً  ــاومته سياس فقد جرت محاوالت ملس
حتت حجة عدم عراقيته، وبالطبع فإن كل 

حالة عوملت على انفراد.
ــية  ــة آرا خاجادور حول اجلنس ولعّل حكاي
ــّزان حكايات عديدة،  ــك، تفتح أمامنا خ تل
منها نفق بعقوبة الذي ساهم في حفره، 
وأطلق السجانون عليه الحقاً اسم »نفق 
ــق فتوحي قد زار بعقوبة  آرا«، وكان د. موف
ــروع  ــبعينات في إطار مش ــي أوائل الس ف
لوزارة التخطيط العراقية، وهناك استمع 
إلى مرافقه وهو يتحدث عن عدد من مباني 
املدينة ومن ضمنها سجن بعقوبة، وحني 
وصلوا إلى السجن همس محدثه في أذنه: 

»هنا كان نفق آرا خاجادور الشهير«.
قلت لـ«آرا«: كيف تعاملت مع طلب مدير 

السجن؟
ــدث عن ذكرياته  وما أن بدأ يتح  
ــدأت املعلومات تتدّفق وكأنها أقرب  حتى ب
ــي الذاكرة. وقد  ــى محفوظة اختزنت ف إل
ــة الدم في  ــا األريحية وخّف ــت هن اختلط
ــوداوية  ــم األجواء الثقيلة والس جوابه رغ
ــد كتبت  ــال: لق ــها، فق ــي كان يعيش الت
ــال  ــل أطلب منهم إرس ــى األه ــالة إل رس
ــاي والسكر والتنت )التبغ - السجائر(،  الش
وذلك بدالً من طلب بدلة ومالبس ونقود وما 
شابه ذلك. وما أن اّطلع مدير السجن على 
ــة  ما كتبته، بصق بوجهي، وعّلق بشراس
على ما كتبت قائالً: أمتزح معي؟ فقلت له: 
أنا »آرا« األرمني العراقي الشيوعي، »وطني 
ــلمان، وهوّيتي العراق، وإنني أممي  نقرة الس

وأحبُّ اإلنسانية«.
ــة ألفتح  ــك احلكاية الدرامي ــتعدت تل اس
ــي ذاكرة آرا  ــدة حلكاية أخرى ف نافذة جدي
ــة ال تقّل غرابة وإثارة  خاجادور، وهي حكاي
ــية، وإن كان ظّلها أخّف  عن حكاية اجلنس
ــا كان آرا وعدد  ــى. يومه ــن احلكاية األول م
ــيخ  ــّيما عمر علي الش ــن رفاقه، وال س م
ــر نفق  ــرعوا بحف ــد، قد ش ــدي حمي ومه
ــام 1954 وقد هرب  ــهير، الع بعقوبة الش
منه السجناء، وبعد فشل العملية وإلقاء 
ــني جاءه أحد اجلنراالت  القبض على الهارب

للتحقيق معه، وكان سؤاله احملّير:
ــف حفرت  ــي، كي ــا آرا األرمن »ي  
ــي؟ وأين ذهبت  ــاهلل عليك أخبرن النفق؟ ب
ــي  ملعلومات ــط  فق ــي  ل ــل  ق ــراب؟...  بالت
ــّرر  ك ــا؟«،  فعلته ــف  كي ــكرية...  العس
النقشبندي - كما يذكر آرا اسمه - سؤاله، 
لكن آرا استخّف بسلطوية السائل حيث 
ناكفه: »إن ذلك سّر املهنة، فكيف تريدني 
ــن اجلنرال  ــا كان م ــّر«، فم ــي الس أن أفش
ــذالن. وكان  ــعوراً باخل ــرة وش إالّ أن ازداد حي
ــق، وكما  ــدأوا بحفر النف ــد ب ــه ق آرا ورفاق
ــول: »إن احلاجة أم االختراع«، فقد كانوا  يق
ــة« ويعملون منه  ينقلون التراب »بالكوني
مخاديد )وسائد( ودواشك )أفرشة( ينامون 
ــّراس. أما  ــوا نظر احل ــا، لكي ال يلفت عليه

ــتعملوها فكانت أدوات  ــم التي اس أدواته
ــيطة )اجلفاجير والسكاكني  املطبخ البس

واملالعق).
استعدُت مع آرا تلك االستذكارات، عسى 
ــاع عراقنا  ــن أوج ــالً ع ــو قلي ــد ول أن نبتع
احلاضر الذي أصبح مرتعاً للزبائنية ونظام 
ــة واإلثنية  ــم واحملاصصات الطائفي الغنائ
ــاد والرشا، ولعّل  واإلرهاب والعنف والفس
ــة  ــا يزال كما عرفته منذ نحو خمس آرا م
عقود من الزمان، يُتابع كل صغيرة وكبيرة، 
ــعني  على الرغم من أنه في الثالثة والتس
من عمره املديد، ويعيش وحيداً بشقة في 
ــراغ، لكنه ال  ــيكية ب قلب العاصمة التش
يزال يتمّتع بحيوّيته، وأستطيع القول إنني 
ــّنه،  ــخصاً بأريحّيـته وفي س لم أقابل ش
ــوار حتى يأخذك  ــا أن تبدأ معه احل ــو م فه
ــه الكبيرة  ــه اخلاصة وأحالم ــداً لعوامل بعي
ــه، وكما يقول اللبنانيون  ومغامراته ومتع
ــش« )أي يحب احلياة(، على الرغم  إنه »عّيي
ــم الذي حاق  ــة والّظل ــن مراراته املعّتق م
ــد أمنلة عن األمل  ــه، لكنه لم يتراجع قي ب
ــر حتى وهو  ــل رفيقه األول واألخي الذي ظ
يقضي عشر سنوات عجاف في السجون، 
قسمها األكبر في سجن صحراوي اسمه 
ــي نحو 5  ــلمان«، مثلما يقض ــرة الس »نق
سنوات أخرى في اجلبال الوعرة متنقالً بني 
ــوران  ــان، ومن س ناونزنك ونوكان وبشتاش
ــر لقيادة  ــن موقع إلى آخ ــى بهدنان، وم إل

حركة األنصار الشيوعيني.
ــهد حتت  ــادل الذي استش ــالم ع وكان س
ــرح  ــد اقت ــام 1963 ق ــي الع ــب ف التعذي
استبقائه في املنفى، حيث كان في العام 
1959 سكرتيراً عاماً الحتاد نقابات العمال 
ــكرتارية احتاد نقابات  وعمل في براغ في س
العمال العاملي، واستمر هناك بعد انقالب 
ــباط )فبراير( 1963 الذي جنا منه، وعاد  8 ش
ــام 1965،  ــراق في مطلع الع ــّراً إلى الع س
ــة في العام 1970  ــّر إلى املنفى ثاني واضط
ــيوعي  وحتى العام 1974 ممثالً للحزب الش
ــلم واالشتراكية«،  في مجلة »قضايا الس
ــاء مهماته  ــر الثمانينات وانته ــي أواخ وف
ــيوعية،  ــار الش ــوات األنص ــادة ق ــي قي ف
ــجون  ــراغ. وكانت الس ــاه ب ــاد إلى منف ع
ــل حّيزاً  ــد أعطت الرج ــال واملنافي ق واجلب
ــر، حيث  ــراف باآلخ ــامح واالعت ــن التس م
ــية للتغّلب على آالمه  مارس رياضة نفس
وعذاباته، ولكي ال يتحّول االختالف واخلالف 
إلى نوع من الكراهية واحلقد، وقد ساعدته 
ــأته األولى  ــه العائلية ونش ــك بيئت في ذل

االنفتاحية. 
ــيوعية إلى  ــة الش ــت احلرك ــني تعّرض وح
ــاب  ــا أص ــه م ــار أصاب ــّدع واالنحس التص
ــبب  ــرات من القيادات والكوادر، بس العش
ــاحة الرأي واخلالف الذي سرعان  ضيق مس
ــات  ــدل بالعقوب ــوار واجل ــتبدل احل ــا اس م
ــة اْعُتِبر آرا خارج  والتهميش والعزل لدرج
ــات تتعّمق  ــزب، وبدأت تلك اخلالف إطار احل
ــوات اإليرانية في  ــاً عند توغل الق خصوص
ــبب احلصار  األراضي العراقية، والحقاً بس
ــر اخلارجي  ــى العنص ــان عل ــي والره الدول
ــم  ــس احلك ــة مجل ــي جوق ــاركة ف واملش
ــد االحتالل،  ــكيالت ما بع ــي وتش االنتقال
ــن آرائه في كتابه  ــد عّبر عن جزء م وكان ق
ــنني« الذي قّدم له رفيقه الذي  »نبض الس

ظّل مخلصاً له د. عبد احلميد برتو.
ــن  م ــرات  العش ــره  وغي ــادور  خاج آرا 
ــع  موق ــن  م ــوا  كان ــواء  س ــيوعيني،  الش
ــا زالوا يتصّرفون  ــؤولية أو خارجها، م املس
ــيوعية  بكونهم مرجعية ش ــون  ويتعامل
ــة  والبيروقراطي ــة  األوامري ــاق  نط ــارج  خ
ــهم عنها مبواقف مختلفة،  وميّيزون أنفس
ــت على  س ألن حياتهم وتضحياتهم تأسَّ
أحالمهم لوطنهم أوالً وللقيم واملثل التي 
ــس عبثاً حني يكون  ــوا من أجلها، ولي ضّح
ــجن أن وطنه نقرة  ــوار آرا مع مدير الس ح
ــاءه أممي،  ــلمان وهوّيته عراقية وانتم الس
ــك، وكان يعتقد وال يزال  ــو لم يخِف ذل وه
ــواء كانت  ــع املركز األممي، س ــه م أن عالقت
ــاب وحدة  ــة، هي من ب ــخصية أو حزبي ش
ــداف، وميكن أن تكون من باب  األفكار واأله
ــاليب، أو تكاملها  ــائل واألس ــدة الوس وح
ــا اآلن أصبح أكثر حرّية في  وتفاعلها، ورمب
انتقاد بعض توجهات الرفاق األشقاء، ألنه 
ــون ظروفنا، وعلينا  ــب تعبيره ال يعرف حس
ــا. ولعّل التعويلية  نحن أن نقّرر ما يخّصن
واالتكالية كانتا أحد أسباب إخفاق احلركة 

السياسية في بالدنا مبختلف تياراتها.
ــجانون،  الس ــّميه  يس ــا  كم ــي  األرمن آرا 
ــد حركة  ــي األممي وقائ ــيوعي الوطن الش
األنصار الشيوعية العربية التي تأّسست 
من أربعة أحزاب شيوعية عربية )العراقي 

ــوري واللبناني واألردني( وأحد طاقم  والس
ــة هروبه من  ــتعيد حكاي الرعيل األول يس
ــتة  ــجن بعقوبة التي مضى عليها س س
ــن الزمان، والذي ترك اجلنرال  عقود ونّيف م
يضرب أخماساً بأسداس: »كيف فعلها آرا 

األرمني؟ وأين أخفى التراب؟«.
ــره طوله  ــق الذي متّ حف ــول آرا: إن النف يق
ــر واحد، لكننا  ــراً وعرضه حوالي مت 27 مت
ــة متّكنا  ــرّية التاّم ــديد والس بالصبر الش
ــتكمال حفر النفق  ــن إجناز مهمتنا واس م
بأدوات بدائية، وربط داخل السجن بخارجه 
ــا، حيث  ــا نقوم به ــتطالعات كّن ــر اس عب
ــيخ »املتمارض« إلى  نرسل عمر علي الش
ــجن، فيعاونه أحد  املستشفى خارج الس
األطباء القوميني ويسّهل مهّمته، ألنه كان 
ــجناء، ويعطيه الفرصة  يتعاطف مع الس
ملراجعته أكثر من مرة في األسبوع، وهكذا 

متّكنا من رسم اخلطة وتنفيذها.
ــر باتفاق بني  ــاعة الصف وعندما حانت س
ــجنية في  ــارج والقيادة الس احلزب في اخل
ــى تأجيل املوعد  ــي اضطرت إل الداخل الت
ــاب الليالي  ــبب حس لثالثة أيام، وذلك بس
ــذ بالغة  ــة التنفي ــت حلظ ــرة، وكان املقم
ــا هي بالغة  ــة والدقة واحلذر، مثلم الرهاف
ــجاعة، حيث ظّلت حديث  البطولة والش
ــيوعيون  ــتطاع الش العراق كّله، فقد اس
ــقت  اخلروج من حتت األرض وكأنها قد انش

لتدفع بهم إلى احلرّية.
يقول آرا كان سجن بعقوبة حديثاً ومبنّياً 
من الكونكريت، ومكان احلفر ليس مناسباً، 
لكننا بدأنا باحلفر في مكان طيني واعتقد 
رفاقي أنه سينهار علينا، لكن خبرته التي 
ــبها من أماكن العمل اخملتلفة التي  اكتس
اشتغل فيها من مكاتب لتنظيف طائرات 
مطار الشعبية في الصحراء العام 1941، 
ــد في النفط، كما عمل جناراً مع  وفيما بع
ــابق في أيام العطل  والده العسكري الس

كّلها، مّكنته من اكتساب مهارات عّدة. 
ــى طريق  ــى اهتديت إل ــألته مت ــني س وح
ــم  ــة انتظ ــال: إن أول خلي ــيوعية؟ ق الش
ــت  فيها، ضّمت آرام ميلكونيان وآرديشس
ــادور،  ــي، وآرا خاج ــو كهربائ ــيروب وه وس
ويومها كان فهد »يوسف سلمان يوسف« 
ــه: نصبنا  ــد عّلق بقول ــام احلزب ق أمني ع
ــؤول  ــتعمار. وكان املس وتداً في مقر االس
ــترايكيان، قبل تأسيس الفرع  ــتيبان س س
األرمني للحزب الشيوعي في العام 1943، 
مثلما كان كريكور بدروسيان هو مسؤول 
ــي وهو لبناني األصل وعربيته  الفرع األرمن
ــد  ــع فه ــوار م ــادل احل ــة، وكان يتب ضعيف
ــني محمد  ــاً، ومع حس ــية أحيان بالفرنس
ــبيبي باإلنكليزية، كما يقول آرا، وقد  الش
ــؤوالً للفرع األرمني وهو في  أصبح آرا مس
ــره. وقد حكم  ــرينات من عم مطلع العش
ــام 1948،  ــد في الع ــجن املؤب ــه بالس علي
وبقي في السجن حتى ثورة 14 متوز/ يوليو 

.1958
ــن لقاءاته مع  ــادور ع ــألت آرا خاج وقد س
ــي دار احلكمة في  ــال: التقينا ف ــد، فق فه
ــد، وأخرى مبوعد  ــورجة، مّرة بدون موع الش
ــرّدد على دار  ــت أت ــب منه، حيث كن وبطل
ــيم، وكان األخير  ــة للقاء بزكي بس احلكم
ــي  ــخص الثان ــو الش ــدار، وه ــؤول ال مس
ــت لقاءاتي معه  ــاً، وكان ــزب عملي في احل
ــني محمد  ــا التقيت حس ــتمرة، كم مس

الشبيبي الذي كان مسؤول التثقيف. 
وعن أعضاء قيادة الفرع األرمني قال إنهم: 
ــتيفان  ــقيقه س ــتراليان وش أنترانيك س
ــت بعض اللقاءات  وآرام بوكوس وآرا، وكان
ــي إحداها التقوا  ــيم وف تتم عند زكي بس
حسني محمد الشبيبي الذي كان لتوه قد 
ــبيبي  خرج من املعتقل. ويقول آرا: إن الش
ــق الثقافة، وله  ــع االطالع وعمي كان واس
ــؤوالً  ــاع طويل باللغة العربية، وكان مس ب
عن حزب التحّرر الوطني الذي حاول احلزب 
ــة له، حني  ــكيله كواجه ــيوعي تش الش
ــر الداخلية 5  ــح جريو وزي ــعد صال أجاز س
ــزب  ــام 1946 وكان احل ــة الع ــزاب وطني أح
ــة مكافحة  ــّكل عصب ــيوعي قد ش الش
ــت عدداً من اليهود  الصهيونية التي ضّم
ــكرتيرها يعقوب  ــي صفوفها بينهم س ف
مير مصري، )عادل مصري( وكان مسؤولها 
ــني أبو العيس. وقد أشرت إلى  محمد حس
ــال حسني الشبيبي  مالحظة آرا حول إرس
ــتفهم منه، ملاذا لم  ــعد صالح يس إلى س
ــرح  يرّخص حلزب التحرر الوطني؟ وحني ش
ــبيبي األسباب التي دعته ملثل  صالح للش
ــزب موقفه. وقد  ــم احل ــك اإلجراء، تفّه ذل
ــبة لي  ــت معلومة آرا اجلديدة بالنس أدرج
ــعد  ــة الثانية لكتابي عن »س ــي الطبع ف

صالح - الوسطية والفرصة الضائعة«.

ــة احلفر؟  ــم دامت عملي ــألته: ك وحني س
فأجاب: دامت العملية بضعة أشهر، وكّنا 
ــباب تتعلق  ــف أحياناً ألس ــر للتوق نضط
ــاف العمل، ثم نعاود احلفر  باحتمال انكش
وأحياناً في الظالم، ونقوم بتكسير احلجر، 
ثم استعنا الحقاً بسلك كهربائي لغرض 
ــا ننقل التراب إلى  ــاءة الداخلية، وكن اإلض
ــائد وأفرشة، حتى  الغرف لنعمل منه وس
ــأي  ــعروا ب ــم يش ــن ل ــجناء اآلخري إن الس
ــع احلزب  ــد اتفقنا م ــيء غريب. وكنا ق ش
ــجن في إحدى الزيارات العائلية  خارج الس
ــل احلزب 3  على موعد التنفيذ، حيث أرس
ــون ويذهبون ملدة  ــخاص بالدراجات يأت أش
ــة وليقوموا  ــدء العملي ــون ب ــام يترقب 3 أي
ــن عملية التنفيذ  ــاعدة الهاربني، لك مبس
ــرور هؤالء لعّدة  ــر الذي كان م تأّخرت، األم
ــجن سيثير الشبهة  مرات أمام دائرة الس

عليهم.
ولم نكن ندري ما الذي حصل وقّررنا التنفيذ 
ــاف العملية. ويضحك آرا  خوفاً من انكش
ويقول: بعد عّدة سنوات سمعت من عامر 
ــي  عبداهلل يرّدد في وصف الوضع السياس
ــن النور في نفق  بقوله: هناك »بصيص م
ــك كنت  ــول ذل ــا كان يق ــم«، وكّلم مظل
ــات الضوء إلى  ــتعيد حلظة تدفق حزم أس
ــرّي. وكّنا  ــك في س ــق، فأضح ــل النف داخ
ــا إلى الهواء  ــاديش، وخرجن قد حّضرنا دش

الطلق، وكنت أنا آخرهم.
ــة عزيز احلاج وبعد  كان زكي خيري بصحب
مشي طويل ومرهق وجدا مقهى عند عبور 
ــا فيه بعد أن أخذ التعب  السّكة، فجلس
ــون: من  ــألهم اجلالس ــا مأخذاً، وس منهم
أنتما أيها الغريبان، وهل تطلبان مساعدة؟ 
ــّماجة »أي صيادو سمك«.  فأجابا: نحن س
وكانت املدينة قد استنفرت بالكامل، وجاء 
ــن التحقيقات  ــرزاق عبد الغفور م عبد ال
ــة الهاربني، حيث  ــة ملتابعة مالحق اجلنائي
ــاعات من  ــض عليهما بعد س ــي القب ألق
ــت الدوريات تبحث وتفّتش  هروبهما، وظّل

باستنفار عن اثنني آخرين.
وفي مسيرهما آرا وعمر علي الشيخ صادفا 
ــا هذان  ــني، حيث بادراهم ــخصني واقف ش
ــخصان بالقول: »حّولوا« )أي تفضلوا  الش
ــى أين ذاهبان(؟  ــوا(، وين رايحني: )إل - أو قّرب
ــور  ــيخ«: لعب ــي الش ــر عل ــا »آرا وعم أجاب
ــر؟ ثم  دجلة، قاال لهما: ملاذا ال تعبران اجلس
ــني(، أو ناهبني )أي  ــألوهما: جاتلني )قاتل س
ــيخ: نحن  ــارقني(، فأجاب عمر علي الش س
ــرفاء، فأجابه الفاّلح: »جا الينهب بنية  ش
موشريف؟« أي )الذي يختطف امرأة ليس 

شريفاً(.
سألوا آرا: يبدو عليك أنك غريب، رمبا شعروا 
ــر العربية، فأجاب:  ــة أو اللكنة غي باللهج
ــط اللغات  ــني حيث تختل ــي من خانق إنن
ــر في القرية  ــات، لكن اخلبر انتش واللهج
مثلما تنتشر النار في الهشيم، ليس هذا 
فحسب، بل إن عمر علي الشيخ سألهم: 
ــالم؟ األمر  ــل أنصار الس ــن انتخبتم؟ ه م

الذي زاد في تأكيد هوّيتهم السياسية.
ــّلم  ــاب بيده بندقية وس وبعد حني جاء ش
ــاق نحن من مؤيدي  ــم وقال لهم: رف عليه
ــالم، وهناك اثنان ألقي القبض  أنصار الس
عليهما )واحد طويل وضخم والثاني قصير 
ــري وعزيز  ــأن زكي خي ــوا ب ــف(، وعرف ونحي
احلاج قد مت إلقاء القبض عليهما. واضطّر 
آرا وعمر علي الشيخ أن يبيتا ليلتهما في 
البساتني. ويقول آرا: إنه كان يدخن، ولكنه 
توقف عن ذلك لكي ال يستدلوا عليه، بناء 
ــيخ، لكن  على محادثة مع عمر علي الش
ــرطة طّوقت القرية وشاهدوا أفرادها  الش
ــّلل  ــم، خصوصاً بعد تس ــون حوله يحوم
ــجار،  خيوط نور الفجر األولى من بني األش
ثم سمعوا رمية إطالقة في الهواء وصوت 
يصرخ: هذا آرا األرمني اجلثيث أي )العريض 

املنكبني(. 
ــالً: أنا آرا،  ــدم االعتداء قائ ــم آرا بع طالبه
ــوم ألقي القبض  ــو ما ذكرني مبا قاله ي وه
ــداد ورّددناه  ــام 1967 في بغ ــه في الع علي
ــادور )يا ناس  ــا آرا خاج ــزاز: أن ــا باعت حينه
ــا ناس قولوا  ــزب آرا انلزم(، أي ي كولوا للح
ــيلة إخبار  للحزب إنني اعتقلت، وهي وس
ــي قد تتبع  ــلبية الت لدرء االحتماالت الس

اعتقاله.
ــام هذه  ــارىء أم ــع الق ــي أن أض وإذا كان ل
ــا جزء من لقطات  الّلقطة املمّلحة، فإنه
ــّزان معلومات ال  ــا دفتر خل ــدة احتواه عدي
ــبي أن  ــادور وحس ــمه آرا خاج ــب اس ينض
أختم هذه اللقطة بالقول: ال يصنع القائد 
ــى رغبة أو إلمالء  ــّون بناًء عل بقرار وال يتك
ــا تنجبه ظروفاً  ــراغ أو الختيار حزبي وإمن ف
ــر ذاتي،  ــا موضوعي وآخ ــاً بعضه وأوضاع
ــخصية  ــه ومؤهالته الش ــا كارزميت منه
ــه واخلبرات  ــا في حيات ــي لعبه واألدوار الت
ــى اتخاذ القرار  ــبها وقدرته عل التي اكتس
ــواء كان صائباً  ــبة، س في اللحظة املناس
ــى من الترّدد  أو خاطئاً، إذْ ليس هناك أقس
واالنتظار، ال سّيما حني يستوجب احلسم، 
ومثلما على القائد اتخاذ القرار، فال بّد من 

املرونة في التنفيذ.
ــد امتلكت كفاءة  ــت قيادة فهد ق وإذا كان
ــرى عملية وتنظيمية،  نظرية وفكرية وأخ
ــتراتيجيات وإدارة  ــم اس ــت من رس ومتّكن
ــة، فإنها  تكتيكات تبعاً للظروف امللموس
ــجيع  ــت وراء تش ــه كان ــي الوقت نفس ف
ــابة لتولي املسؤوليات برز فيها  قيادات ش
سالم عادل وجمال احليدري وأبو العيس وآرا 
ــوء من  ــادور وآخرين، إذْ ليس هناك أس خاج

اختيار قيادات غير مؤهلة.

كي ال ننسى أيام الجمر!!!   وطني نقرة السلمان وهويتي عراقية والهوى أممي
الشهيد الخالد نزار ناجي يوسف

جبار فشاخ جبار

ــيد )ناجي  ــكن الس ــارة يس ــة العم ــي مدين ف
ــف( مدير )معارف لواء العماره( ، الذي كان  يوس
ــي العراق و من  ــاة التحديث و املدنية ف ــد دع اح
ــازات الكبيرة  ــل ، و صاحب اإلجن ــه األوائ مثقفي
ــة التربوية  ــد العملي ــا على صعي التي حققه
ــرم ، و ذي  ــات من القرن املنص ــي عقد األربعين ف
ــه و تقاربه  ــة التقدمية و دعم ــف الوطني املواق
ــي مع الشخصية الوطنية  الفكري و السياس
ــس و قائد )حزب  ــعد صالح( ، مؤس املعروفة )س
األحرار( و الذي كان معارضا للحكومات امللكية 
ــعبيا كبيرا و الداعي  الرجعية و ميتلك رصيدا ش
الى تأسيس عراق دميوقراطي مؤسساتي ، و كان 
ــلوب السيد )ناجي يوسف( في تربية عائلته  أس

صورة من فكره التقدمي النير !!!
ــواء الوطنية التحريرية  بهذا البيت و بهذه األج

ــته في أحد  ــف ـ أبو ليلى( الذي بدأ دراس ، ولد في عام 1944 املناضل البطل )نزار ناجي يوس
ــيد )ناجي  ــاره( اال ان التوجهات الفكرية الوطنية للس ــة في )مدينة العم ــدارس االبتدائي امل
ــكن في  ــل كمدرس الى بغداد ، و س ــة الرجعية أئنذاك ، اذ نق ــم تعجب احلكوم ــف( ل يوس

الكرادة الشرقية !!! .. 
ــده من تاثير فكري و ثقافي  ــاري التقدمي منذ نعومة أظفاره ملا لوال ــر )نزار( بالفكر اليس تأث
ــقيقته ـ ثمينة( من ضمن الذين اثروا بعمق في  ــالم عادل )زوج ش ــهيد س عليه و كان الش
ــرى )ثمينة(على  ــقيقته الكب ــى تأثره باندفاع و صالبة و إصرار ش ــري اضافة ال ــوره الفك تط

النضال في صفوف احلزب ، متحدية كل العوامل املعيقة !!! .. 
ــح للحزب الشيوعي ، و هنا برزت  ــن مبكرة الى )أحتاد الطلبة العام( ، ثم رش انتمى )نزار( بس
ــي املرحلة اإلعدادية ، و كان يبتكر طرقا جديدة للتواصل  ــه التنظيمية و هو ال يزال ف قابليات
ــتري له )موتورسايكل( ، ليتمكن من توزيع بيانات و  مع الرفاق ، بحيث أنه اقنع والده بان يش

رسائل احلزب على اجلماهير بأقصى سرعة !!! .. 
ــباط األسود 1963، التحق باملقاومة في )إعدادية الكاظمية(، و ظل  في صبيحة انقالب 8 ش
ــت و ابتدأت بقصف  ــل االنقالبيني مع رفاقه الى ان تقدمت دبابات األنقالبيني الفاشس يقات
ــعيد متروك( الذي حقق ملحمة  ــهيد )س ــهد بعض الرفاق و منهم الش املقاومني و استش
ــزار( اذ اختفى في بيت  ــتطاع بعض الرفاق الهرب و منهم )ن ــهاده و اس بطولية قبل استش
احد اقاربه في الكاظمية ، و على أثر أختفاءه هذا قامت زمر احلرس القومي البعثية املَأْبونة 
ــور اخملتفني و  ــت والدته وحدها تنظم أم ــهم والده و بقي ــراد العائلة و على رأس ــال أف أعتق

املعتقلني من أفراد االسرة !!!
ــوفيتي(  ــفر مزور الى )االحتاد الس ــراح والده بذل جهده لتهريب )نزار( بجواز س بعد إطالق س
ــة الى تعدد مهامه  ــاح في صفوف احلزب ، فباإلضاف ــه مرحلة جديدة من الكف ــدأت في و ابت
احلزبية و كونه عضوا في )جلنة الدفاع عن الشعب العراقي( انتخب رئيسا ل)رابطة الطلبة 
ــاكلهم .وقد  ــوفيتي( و كان له دور بارز في رعاية الطلبة و حل مش العراقيني في االحتاد الس

اسهم ايضا في الكثير من املؤمترات الطالبية و احلزبية !!! .. 
ــركة العامة  ــزار( للوطن عام 1971 و مت تعيينه مهندس في )الش ــذا لقرار احلزب عاد )ن تنفي
للصناعات الهندسية( ، أضافة لعمله احلزبي السري بعدها سرعان ما ترك عمله الوظيفي 
ــي املؤمتر الثالث للحزب عام 1976الذي عقد في  ــرغ متاما للعمل التنظيمي احلزبي ، فف ليتف
ــد املندوبني للمؤمتر، و كان اول  ــت رقابة األجهزة األمنية للبعث اجملرم ، كان )نزار( اح ــداد حت بغ
ــية  ــوة و صراحة في مداخالته الثالث للتحالف مع )البعث( لطبيعته الفاش ــن تصدى بق م

املعادية للحزب فكريا و طبقيا !!! .. 
ــة البعثية نتيجة موقفه اجلريء و  ــددت حياته بالتصفية من قبل األجهزة األمني عندما ته
ــة 1977 ، و التحق هناك بعمله  ــاله الى براغ نهاي ــب في املؤمتر ، اضطر احلزب الى إرس الصل
ــتراكية( ، و كان يقضي ليله و نهاره في رعاية الرفاق الفارين من  ــلم واالش في )مجلة الس

االعتقاالت و التعذيب بعد انهيار اجلبهة املشؤومة في العراق !!!
ــيوعية ذوي اخلبرة على جميع  ــة الثمانينات أصر املئات من املناضلني و الكوادر الش ــي بداي  ف
األصعدة و من كل حدب و صوب ملقارعة نظام البعث الفاشستي، على القدوم إلى كردستان 
ــعب املنكوب بزمرة البعث اجملرم ، و ليقاتلوها  ــتقبل افضل للش ــجاعة حاملة مبس بقلوب ش
ــم ظروفه الصحية ليلتحق بحركة االنصار تاركا  ــهيد )نزار( رغ حتت راية احلزب و منهم الش
ــائرا  عمله و عائلته معرضا حياته للمخاطر ، ليكون طاقة من العمل و باقة من الفرح ، س
في املقدمة ، نصيرا و كادرا و إعالميا دؤوبا. أسهم و قاد مهمات تنظيمية و قتالية و إعالمية 

و فنية عديدة !!! 
في يوم األول من شهر ايلول\ 1983 استشهد النصير الشيوعي البطل ) نزار ناجي يوسف \ 
ابو ليلى( في معركة )بشت أشان الثانية( بقرية )بولي( ، مع قوات )األحتاد الوطني الكردستاني 
\ أوك( ، و لم يكن قد جتاوز )التاسعة و ثالثني( عاما ، اال انه و منذ نعومة اظفاره كان مشروعا 

دائما للشهادة بروحه الوثابة و قلبه اجلسور و حتديه الصعاب في ميادين النضال !!!
تلك كانت سنوات اجلمر ال يعرف دقائقها أال من كابدهـا !!!

قناديل شيوعية عراقية
خالد حسين سلطان 

بعد سقوط الطاغية واالحتالل البغيض للعراق عام 2003، 
ــيء من احلرية املفقودة، هرعت عوائل الضحايا  ومع بوادر ش
ــكل اطيافهم  ــابق، ب ــهداء واملغيبني من النظام الس والش
ــيوعية  ــة الش ــهداء احلرك ــل ش ــم عوائ ــم ومنه وميوله
ــن أي وثيقة او معلومة او  ــارية في العراق، بالبحث ع واليس
ــهداء الذين لم تسلم جثاميهم الطاهرة لذويهم،  قبر للش
ــميات مختلفة  ــكلت العديد من اجلمعيات، وحتت مس وتش
ــاعدة العوائل  ــد فردي او دعم من جهة حزبية ما ملس وبجه
ــعاها هذا. وحصل اجناز في هذا اجملال حيث  املنكوبة في مس
ــمية  ــهداء على وثائق رس ــم كبير من ذوي الش حصل قس
ــابق  ــة او القضائية للنظام الس ــادرة من االجهزة االمني ص
ــم، ومن ضمن الوثائق  ــت اعدام او تصفية املبحوث عنه تثب
شهادات الوفاة، ومتكن الكثير منهم للوصول الى بقايا قبور 
ــواهد القبور التي هي عبارة عن لوحة  هؤالء املعدومني او ش

ــواهد، حيث  ــجالت االجهزة االمنية، بعد ان فعل الزمن فعله بتلك الش معدنية حتمل رقم املغدور في س
فقدت معالم بعضها متاما .

ــلطان منذ تشرين  ــني س لقد كنت من ضمن هؤالء الباحثني عن ذويهم، بحثا عن اخي املغيب عماد حس
ــاة او قبر، وخالل  ــهادة وف ــم نعثر على أي وثيقة او ش ــد اليوم حيث ل ــدوى وحل ــن دو ج ــي 1980، ولك الثان
ــيرهم، وأخذت اجمع  ــهداء وتعلقت بهم وبس تلك الرحلة املضنية واملتعبة، تعرفت على الكثير من الش
ــد وتضاعف ولعي  ــى 250 صورة. تصاع ــم ليصل عدد الصور ال ــا متوفر من معلومات عنه ــم وم صوره
ــهداء، وبدأت بالبحث  ــي بتلك الصور ومبقترح من بعض االصدقاء قررت ان اقيم معرض لصور الش وهوس
ــواء الطلق وعلى كورنيش دجلة  ــارع املتنبي وباله ــب. كان معرضي االول في ش عن املكان والوقت املناس
ــبة العيد الـ )79 ( مليالد احلزب الشيوعي العراقي في 31  ــاعر املتنبي ومبناس اخلالد وبالقرب من متثال الش
ــنوية، ليتضمن املعرض الرابع في 14 شباط 2016 ) يوم الشهيد  اذار 2013، وهكذا تواصلت املعارض الس
ــهداء احلزب الفعلي، وان  ــا لعدد ش ــيوعي العراقي (اكثر من ) 1000 ( صورة وهذا العدد صغير قياس الش
ــهداء بسبب ظروف العمل السري واساليب القمع واالرهاب  كان ال ميكن حتديد عدد دقيق ومضبوط للش
الدموية التي مارستها االنظمة املتعاقبة على جماهير احلزب وظروف املنافي والتشتت، وبشكل مقصود 
ــهداء في مراحل معينة، بسبب ضخامة العدد والذي  احيانا من بعض القيادات للتغطية على عدد الش
يشير الى اخطاء وسلبيات العمل القيادي الذي قد يصل الى حد اخليانة، ويدفع القاعدة احلزبية لالنتفاض 
ــلح ) 1979ـ  1988 ( وال  ــرة الكفاح املس ــو ما حصل خالل فت ــرب مثال على ذلك ه ــهر واق ــرد. واش والتم
ــت آشان ( 1983 وما قبلها وبعدها. حيث سالت الكثير من الدماء الشيوعية  ــيما احداث مجزرة ) بش س
الزكية في جبال كردستان وكذلك في الداخل بسبب فوضى الكفاح املسلح واالرجتال في اتخاذ القرارات 
العسكرية واختيار القيادات لذلك، كذلك اخليانات واالندساسات والتي مت التساهل او التسامح مع كثير 

من حاالتها، على حساب دماء طاهرة خليرة الشباب الثوري ومن اصحاب الكفاءات املنوعة .
ــات لتعزيز تلك التجربة، ولعل  ــا وصلتني العديد من الوصايا واملقترح ــالل معارض الصور التي اقمته خ
ــت معلومات اولية عن  ــهداء، حتى وان كان ــهيد من الش ــيرة كل ش ــا واكثرها تكرارا هو تدوين س اهمه
ــي ذاكرة رفاقهم ومحبيهم وذويهم. عمال بهذا  ــهيد من خالل ما مدون عنهم في ادبيات احلزب او ف الش
ــدي الكثير منها،  ــهداء، فتراكم ل ــن جمعه من معلومات وكتابات عن الش ــرح بدأت بجمع ما ميك املقت
وحفاظا على هذا التاريخ الثر والناصع والنقي عملت على اصدار ما جتمع من صور وسير للشهداء على 
ــكل الذي بني ايديكم على ان تتبعه اجزاء اخرى،  ــلة كتب، فجاء اجلزء االول منها بهذا الش ــكل سلس ش
وعسى ان ينال رضا القارئ الكرمي واالصدقاء واملعارف وذوي الشهداء ومحبيهم ممن طالبوا بتدوين وتوثيق 

سير الشهداء وصورهم .
ــهادهم  ــهداء خالدون وكلهم قادة باستش ــب مواضيع الكتاب جاء عفويا دون أي اعتبار فكلهم ش ترتي

البطولي وبعضهم من اجلنود اجملهولني في تاريخ احلركة .
ــواء  ــخصي وفردي ودون أي دعم من أي جهة س ــول ان كل ذلك كان مبجهود ش ــام ال بد من الق ــل اخلت قب
ــض محاوالت العرقلة جلهودنا من هذا الطرف او ذاك  ــية او حكومية بل على العكس، حصلت بع سياس
ــهداء واملغيبني، علما ان هذا الطرف يغذي ارشيفه مما  ــل واهمال البعض مللف الش للتغطية على تكاس

ننشر من صور للشهداء، وخصوصا النادرة واجلديدة منها، دون تقييم او اعتراف بجهودنا .
ــات وكتابات وصور  ــا لديهم من معلوم ــاعدتنا برفدنا مب ــذا نطلب من اجلميع مس ــا ه ــتمرارا لنهجن اس
ــهداء احلزب الشيوعي العراقي واحلركة اليسارية في العراق لنتمكن من توثيقها في تلك السلسلة  لش

Email : kh_sultan1960@yahoo.com : وميكن ارسال ما لديهم ان رغبوا على البريد االلكتروني
اجملد واخللود لشهداء.
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عبد الحسن حسين يوسف

في بداية حديثي معكم, اعترف لكم بانني رجل غير 
ــدون تعقيد, ولم  ــاطه وب مثقف وافهم االمور ببس
اكتب يوما في صحيفة في زمن النظام الصدامي, 

كما لم اكتب ايضا أي كلمة مدح للنظام اجلديد.
ويوم كتبت مقالة في احد الصحف التقدمية التي 
ــني, قامت زوجتي  ــقوط صدام حس صدرت بعد س
ــربت  ــربت على اجليران ومع كل قدح ش بتوزيع الش
نسخة من الصحيفه, إلن زوجها صار صحفي ورمبا 
ــت من هموم  ــعر انها تخلص ــي داخلها تش كان ف
ــتماع الى))تنظيراتي (( التي اقولها في البيت  االس
ــبة وبدون مناسبة  ــابق مبناس في زمن النظام الس
ــتطيع ان اقولها خارج البيت خوفا على  إلني ال اس
حياتي, ولكني اآلن ساقولها في الصحيفة بدل ان 
ــوة احلاجة الى  ــكينة زوجتي بق ــا على املس افرضه

منصت ملا يدور في رأسي.
ــى قناعة,  ــيطة وصلت ال ــي البس ــن خالل قراءت م
ــاكل  ــاكلي ومش ــيوعية هي التي حتل مش أن الش
ــه ليس  تعصبا  ــي وإن في ما اقول ــني امثال الكادح
ــس ولينني.النهم ال أوالد عمي وال  الى ماركس واجنل
ــب ألني عراقي  ــي وال يربطني بهم أي نس أوالد خال
وهم من ))بالد الكفر(( حسب قول االسالميني بكل 
ــت ان كالمهم صدق ويدخل  تالوينهم, لكني فهم

القلب بدون استأذان .
قال ماركس )) اهلل يرحمه(( ان الشراكة بني العامل 
ــه ألن واحد يعمل  ــراكة غيرعادل وبني رب العمل ش
ــردود العمل, والبد الحدهم  ــتولي على م واألخر يس
ــب قول  ــل . فبدأت افكر وحس ــن العم ــرج م ان يخ
ــس اذا ترك العامل العمل, من اين يأتي االنتاج  مارك
ومن الذي يشغل اآللة ؟ لكن اذا رب العمل هو الذي 
ترك العمل ماذا يحدث ؟ بعد ما فكرت عرفت انه ال 
ــيئ, الن رب العمل هو اصال ليس لديه  يحدث أي ش

عمل.
ــس واقتنعت مبا يقول تذكرت قصة   وملا قرأت مارك
تشبه العالقة بني العامل ورب العمل تقول القصة 

يقال :
ــه اجلوع في  ــان يقوم بعمل يقي ــر ب ــب فك  ) ان االرن
ــة القمح فقام  ــتاء واراد ان يجرب زراع ــل الش فص
ــتطاع ان يحصل على  ــر ادوات العمل واس بتحضي
ــذار. وكان هناك ارض زراعية  ــتخدامه للب قمح الس
نظيفه ال يوجد فيها امالح وقبل ان يبدأ العمل, مر 

به ثعلب وسأله ماذا تعمل يا صديقي االرنب ؟
ــام به ليتخلص من  ــص عليه االرنب ما عزم القي  ق
ــتلطف الثعلب هذه  ــر فاس ــام البرد واملط اجلوع اي
ــب ان عمل اثنني  ــه يا صديقي األرن ــرة, وقال ل الفك
ــد !! فلماذا ال نعمل معا حتى  ــل من عمل واح أفض

يكون التعب اقل واملردود اكثر ؟
ــارك باخلبرة ايضا, خصوصا وإن   ونستطيع ان نتش
ــن االرنب  خبرتنا قليلة في زراعة القمح, فأستحس

الفكرة ووافق عليها .
ــا بدا الثعلب مبا عرف عنه من خبث ودهاء يلعب  هن
ــي ان هذا اجلبل  ــه يا صديق ــب, فقال ل ــكار االرن باف
ــكان عملنا فمطلوب  ــب منا مائل الى اجتاه م القري
ــاه ميالن اجلبل حتى ال  ــن احدنا ان يضع رجله باجت م
ــر يحرث االرض ومبا انك يا  ينهار ويدمر عملنا, واالخ
ــس لديك القوة  ــب ضئيل احلجم ولي ــي االرن صديق
ــوم بهذه املهمة وانت  ــة لصد اجلبل فاني اق الكافي
تقوم باحلراثة وهذا هو احسن تقسيم للعمل فيما 

بيننا .
ــل واخذ يغني  ــب ووضع رجل على رج وصعد الثعل

واالرنب يعمل وقد اخذ منه التعب مأخذ .
ــني العامل ورب العمل ال  ــراكة ب انا أقتنعت ان الش
ــراكة بني االرنب والثعلب, العامل  تختلف عن الش
يعمل ورب العمل يضع رجل على رجل بدون أي عمل, 
ــن الفرق ان العمال بفضل افكار ماركس ولينني  لك
بدأوا يعرفون االعيب ارباب العمل الذين يسمونهم 
ــن ان ال  ــون جاهدي ــة ( ويعمل ــني ) البرجوازي املثقف
ــاركونهم  ــون رجل على رجل, ويش يتركوهم يضع

االنتاج .
وانا وكل العمال والكادحني مطلوب منا ان نتخلص 
ــيوعي الذي بشرنا  منهم من اجل بناء نظامنا الش
ــاء احلركة  ــني وكل زعم ــس ولين ــس واجنل ــه مارك ب

الشيوعية العامليه .
ــتعمال  ــتطع اس ــي لم اس ــي ألنن ــي اعذرون اخوان
ــل  ــا عام ــره (( فأن ــني )) اجملعم ــات املثقف مصطلح

وإمكانياتي ال ترتقي الى مستواهم ......وشكراً

بمناسبة األول من ايار يوم العمالي العالمي :  

شراكة غير عادلة 

خواطر عامل مسطر
)قطيع المتعلمين(                                   
من املعروف لدى القاصي والداني ما ان يجتمع عراقيان 
ــة, يذكر الكاتب حنا  اال ويكون حديثهم عن السياس
ــو إن لكل عراقيان رأي يختلف عن اآلخر والرأيان  بطاط
ــكالن رأيا مخالفا لهما , لألسف لقد فات بطاطو  يش
ــي ودرجة الوعي لديهم , اذ  ان يحدد انتمائهم الطبق
ــت لديهم  من املرجح انه يقصد املتعلمني الذين ليس
ــكلون نوعا معينا مما  ــتقاللية في الرأي وهؤالء يش اس
يسمى بالقطيع, هؤالء املتعلمني الذين أطلقوا وصف 

بصراحة ابو روزا الحرافيش 

 أسبوعية سياسية اجتماعية
تصدر كل يوم أحد

ُكّتاب اليسار العراقي:
شه مال عادل سليم � فريد احلداد � شيركو ماربني 

عبد احلس حسني يوسف � مؤيد محمد قادر

رئيس  التحرير: صباح زيارة املوسوي

اليسار العراقي ـ عمارة مرجان ـ ساحة التحرير ـ بغداد
alyasaraliraqi1934@yahoo.com :بريد إلكتروني

للتواصل:

اليسار  العراقي

ــع واالقتصاد  ــم الدليمي أن اجملتم ــني الدكتور جن يب
ــتمرة،  ــي يواجه ازمات دورية متعددة ومس االمريك
ــبب ذلك الى اساسه االقتصادي املتمثل  ويرجع س
ــائل االنتاج ،  ــة اخلاصة االحتكارية لوس في امللكي

وإلى التناقض بني العمل ورئس املال. 
ــى ان االمبريالية االمريكية  ــير املؤلف أل وكما يش
ــاق  ــي اإلنف ــم، ف ــي العال ــى ف ــة األول ــل املرتب حتت
ــة االقتصادية  ــكري، املديونية، غياب العدال العس
ــتهالك الطاقة، اخملدرات، اجلرمية،  - االجتماعية، اس
عدد املعتقلني، التجسس على الدول، وفي اشعال 

احلروب غير العادلة. 
ــم التي تقوم  ــكا الدولة االولى في العال ــد امري تع
ــتقلة،  ــؤون الداخلية للدول املس بالتدخل في الش
ــيناريوهات  ــية وس وفي )إنتاج( املعارضة السياس
الفوضى والتخريب املنظمة، ومنها احلريق العربي 
ــات احلكومية،  ــام باالنقالب ــع العربي(، والقي )الربي
ــدول الرافضة  ــعوب وال ــى الش ــار عل ــرض احلص ف

لنهجها الالمشروع. 
ــي العالم  ــى ف ــة االول ــكا الدول ــد أمري ــا تع وكم
ــكان االحتاد  ــي( لها، ف ــدو الوهم ــي تصنع )الع الت
ــا )طالبان(  ــا )القاعدة( وبعده ــوفيتي، وبعده الس
ــدف تصريف جزء من  ــش واإلرهاب( به واليوم )داع
ــل طابعآ بنيويآ, ومن اجل توحيد  ازمتها والتي حتم

الشعب االمريكي. 
ــمالية، كنظام  ــس للرأس ــر الرئي ــو اجلوه ــذا ه ه
ــي مرحلته  ــي، وف ــادي واجتماع ــي واقتص سياس
ــي امريكا والتي تتصف:  ــة - االمبريالية، ف املتقدم
ــة  العدواني ــرة،  احملتض ــة،  الطفيلي ــة،  باالحتكاري

واالجرامية. 
ــمالية  ــال كارل ماركس » ان الرأس ــآ عندما ق حق
ــمالية ليس لها  ــحق وتذل الفقراء ... » فالرأس تس
ــتقبل البشرية  ــتراكية هي مس مستقبل، واالش

وهذه هي احلتمية التاريخية.

كراسة استراتيجية: 

الديَّن العام وأزمة 

المجتمع األمريكي  

كتب

مؤيد محمد قادر

ــيخ واملفتي واملرجع (  ــيد والزعيم والرئيس والش القطيع على اجلماهير التي تتبع ) الس
هم ايضا قطيع ولكن ل ) احلزب والكتلة وسكرتير احلزب وصاحب امتياز جريدة او مجلة 

او مؤسسة اعالمية ( ! 
ــير العالم, اما  ــفة بتفس ــغل الفالس ــكارل ماركس مقولة رائعة مفادها ) لقد انش  ل
ــة كانت مركونة على رفوف ذاكرة الثقافة العراقية  ــن فعلينا ان نغيره ( وهذه املقول نح
ــذه اللحظة ليس عند  ــام الدكتاتوري وحلد ه ــقوط النظ ــنوات التي تلت س طيلة الس
ــايخ (( الثقافة, ليس أمامنا  ــب بل حتى عند )) مش الفئة القليلة من املتعلمني فحس
ــوى العمل على تفّير الواقع العراقي والكف عن تفسيره, والتتم  في املرحلة القادمة س
ــكرتيرنا املبجل وامنا بالعمل في  ــيد القائد أو س ــحرية من الس عملية التغير بعصا س
صفوف اجلماهير واالنخراط في حياتهم اضافة الى التعرف على سبل معيشتهم عند 
ــل املطاليب احلقيقية من  ــوات من مرحلة العمل من اج ــا نكون قد اقتربنا خط ذاك رمب
ــع املناضلني في القاعات والصاالت فهذا  ــل توفير اخلبز والكرامة, لقد ولى زمن تقوق أج
زمان ترجمة الفكر الى عمل على ارض الواقع في ميادين النضاالت الطبقية, رمبا يتصور 
ــابقة  البعض ان االبتهاج واالحتفال باملآثر البطولية للمناضلني الطبقيني في فترات س
من الزمن نوع من العمل النضالي اال انهم في حقيقة األمر اليختلفون عن الفئات التي 

تفرض االبتهاج بسيرة اشخاص قبل ما يقارب 1400 عام !! 
ــبه بطنني الذباب على مسامعنا من نوع ) اذا قال  ــعارات اش  يجب العمل على محو ش
ــذي يخص مطاليب  ــال احلزب ( القول ال ــكرتير, ق ــال العراق ( أو ) اذا قال الس ــد, ق القائ
الشعب هو من الشعب والقول الذي فيه مطاليب للفقراء واحملرومني هو منهم واليهم 

أوال واخيرا . 
ــل الفقراء من  ــي واقتصادي مترف, وال ميث ــش في وضع اجتماع ــعب من يعي الميثل الش
يطلق الوعود لهم وهو يرتدي لباس من حرير, وفي نفس الوقت الميثل الثقافة احلقيقية 
ــا ان يوفر اخلبز  ــر متحرر فكري ــتطاع الغي ــزء من قطيع املتعلمني , ليس مبس ــن هو ج م

والكرامة للفقراء واملستضعفني !! 

عاش 

االول

من ايار 

يوم 

العمال 

العالمي

من صفحة المبدع الراحل حميد العقابي
ــي ال توجد أية  ــر( والنظام الدين ــني املثقف )احل ... أن ب ــنُّ أظ
ــة التقاء، وحتى لو تخّلى املثقف )احلر( عن راديكاليته  نقط
ــتكون  ــاومة، فس ــي بلعبِة املس ــع النظام الدين ــل م ودخ

اخلسارة املؤكدة من نصيبِه. 
النظام الديني مبنّي على الرفض العنيد للثقافة احلرة ألنه 
ــبة  ــيكون في خطر، واألمر بالنس يعلم جيداً أن وجوده س

إليه مسألة حياة أو موت.
ــن رفضه التام  ــى املثقف )احلر( أن يعلن ع ــك أرى أن عل لذل

لكل تعامٍل مع النظام الديني.
قد يقول قائل: »في هذه احلالة ستكون العزلة هي نصيب 

املثقف«!
ــعب  ــي خطابه إلى الش ــه ف ــه التوج ــول: »ال، إذ... علي أق
ــتنهاضه، وكذلك أن إصراره على رفض النظام الديني  واس

يعزز من دور  السياسي املعارض.«


