
النظام الفاسد التابع يستعيد بعد قرن أسلوب 
اإلستعامر الربيطاين يف حراسة الطرق الربية

لم تعد مهمة إقامة التحالف اليساري 
العراقي بطرا نظريا أو ورقة مساومة 

انتهازية بل واجبا ثوريا فوريا 
انهين��ا بإع��ان موقفنا كل مح��اوالت متييع 
أو  اليس��اري،  التحال��ف  تش��كيل  مهم��ة 
اس��تخدامها ورق��ة انتخابي��ة، أو تغطي��ة 
لعاق��ات انتهازي��ة مع ق��وى إس��امية أو » 

مدنية » مشبوهة...إلخ
ووضعن��ا رائد فهمي أمام واجب��ه إلثبات أنه 
س��كرتير مختل��ف حقا عن س��ابقه حميد 

مجيد وليس امتداداً له بقناع آخر. 
كما نقلنا الدعوة لوحدة اليسار من الفورات 
املوس��مية منذ عام 2003 إلى محك الواجب 
الطبق��ي والوطن��ي ف��ي مواجه��ة الق��وى 
الفاشية والظامية، ووضعنا جميع األحزاب 
والقوى الش��يوعية واليسارية العراقية أمام 

مسؤولية العمل الفوري.
وعرين��ا احملاول��ة الاخاقي��ة في اس��تغال 
املش��اعر النبيل��ة للرف��اق خ��ارج التنظيم 
احلزب��ي، الذين يحرصون عل��ى مصير احلركة 
الش��يوعية واليس��ارية العراقي��ة، احملاول��ة 

الاخاقي��ة املتمثل��ة في محاول��ة حتويلهم إلى منت��دى ثقافي يس��اري، وليس 
إستعادة دورهم النضالي وإطاق طاقاتهم الكفاحية الكامنة واملعطلة.

ومت القضاء على أية محاولة من قبل قيادة احلزب الشيوعي العراقي لتحويل هذا 
الهدف النبيل إلى مسرحية مفبركة لكسب الوقت والهروب إلى األمام. 

اليوم، طرحنا املقومات الثاث إلقامة التحالف اليساري العراقي بعد أن أوضحنا 
أن ال عاقة لنا باللقاء« التشاوري اليساري«. 

عقد اجتماع بني الرفيق رائد فهمي والرفيق فريد احلداد بواسطة الرفيق أبو احلسني 
ال اجلبير، وقد تناول االجتماع املعوقات التي تعرقل وحدة العمل اليساري.  

ثم تلقينا دعوة شخصية من الرفيق فرحان قاسم، وصلتنا بواسطة الرفيق عبد 
احلس��ن حسني يوس��ف، وبعد التداول الرفاقي قررنا املش��اركة كأشخاص أسوة 

بجميع املدعوين.  
ما أن انتهى اإلجتماع األول حتى بدرت تصرفات ال عاقة لها مبضمون الدعوة التي 
ح��ددت عقد اجتماع ثاٍن لدراس��ة قضيتني محددتني وهم��ا املوقف من العملية 
السياس��ية، واحلراك االحتجاج��ي، على أن توجه الدع��وة إلجتماع الحق بحضور 
ممثلي األحزاب والقوى الش��يوعية واليس��ارية، علما أن غالبي��ة حضور اإلجتماع 
األول هم من الرفاق املنقطعني عن العمل في صفوف احلزب الش��يوعي العراقي 
ألس��باب متعددة ويلتقون بانتظام في املتنبي أو يتواصلون عبر وس��ائل التواصل 

االجتماعي.  
فوجئنا باجتماع جلنة التحضير لاجتماع الثاني بتحويل نفسها إلى جلنة متابعة 
أو تنس��يق ولديها منسق ، بل وسمحت لنفسها بالدعوة إلى ما أسمته لقاًء » 
فكرياً » ، دعت له شخصيات مشبوهة طعمتها بشخصيات يسارية معروفة.  

واألدهى من كل ذلك جرى ترتيب ندوة تلفزيونية س��ريعا، مخطط لها س��لفا، مبا 
فيه طبيعة الضيوف ونوعية االس��ئلة، إلعطاء انطباع للرأي العام بشرعية كل 

ما جرى من خروقات ، مما أكد صواب حتفظ عدد من رفاقنا حول النوايا املبيتة .
وقد قررنا س��حب رفيقنا من عضوية اللجنة على الفور لكي ال نلعب دور شاهد 

الزور وأُبلغت اللجنة بذلك.
وعلي��ه نعل��ن ع��دم حتملنا اية مس��ؤولية ع��ن هذا اللق��اء، واإلجتم��اع الوحيد 
ال��ذي لدينا اإلس��تعداد حلضوره ، ه��و إجتماع يحضره ممثلو األحزاب الش��يوعية 
واليسارية العراقية وجميع من يرغب بحضوره من الشخصيات الشيوعية خارج 

التنظيمات.  
أم��ا موقفنا من وحدة اليس��ار العراق��ي فمعلوم وال أحد ميكن��ه التقليل منه أو 

املزاودة عليه.  
نطرح هنا وبش��كل واضح ال لبس فيه مقترح تش��كيل اجمللس اليساري العراقي 
الذي يضم ممثلني عن األحزاب الشيوعية واليسارية العراقية وكذلك الشخصيات 
الش��يوعية واليس��ارية املس��تقلة، وهو مجلس استش��اري، ينبثق عنه القيادة 

اليسارية املوحدة بصاحيات تنفيذية.  
ونعيد ملخص مقترحنا العملي املنش��ور مؤخرا الذي يلخص اخلطوات العملية 

املطلوبة إلقامة التحالف اليساري العراقي:
طريق وحدة اليسار العراقي مير عبر القناة الطبقية والوطنية 

تط��ور وتعمق احلوار اجل��اري حول األهمي��ة املوضوعية والذاتي��ة النتقال األحزاب 
والق��وى الش��يوعية واليس��ارية العراقية من حال��ة البؤر الثوري��ة املتعددة إلى 

مستوى اخلندق الواحد.  
وت��كاد جتمع الطروحات الغنية واملتنوع��ة والتفصيلية على إمكانية حتقيق هذه 

الوحدة فيما إذا توفرت ثاثة شروط وهي:
الش��رط األول التركيز على البرنامج السياسي اليساري وجتنب الغرق في امليدان 

اإليديولوجي والنظري.  
الش��رط الثان��ي املوقف املع��ارض لنظام احملاصص��ة الطائفية اإلثنية الفاس��د 
بصفت��ه صنيع��ة لإلمبريالي��ة األمريكية ورهينة لل��دول اإلقليمي��ة وال خاص 
للش��عب العراقي عامة، والكادحني خاصة منه، إال بتحقيق التغيير السياس��ي 

واالقتصادي واالجتماعي اجلذري استنادا إلى اإلرادة الشعبية.  
الشرط الثالث تشكيل جلنة متثل األحزاب والقوى الشيوعية واليسارية العراقية 
، مهمتها إعداد البرنامج اليس��اري السياس��ي وآلية النضال من أجله، والائحة 
التنظيمية الداخلية التي تنظم العمل اليساري العراقي املشترك ، مع احتفاظ 
كل فصيل باستقاليته وحقه في رسم سياساته ، على أن ال تتعارض مع املبادئ 

العامة للبرنامج اليساري املشترك. 
تلكم هي مقومات وشروط النضال الطبقي والوطني في املرحلة التاريخية التي 

متر بها بادنا. 
وال أفضلية حلزب يساري على آخر إال مبامسة الدعوة لوحدة اليسار في مواجهة 

القوى الفاشية والرجعية، مامستها بالبرهنة العملية على أرض الواقع.

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

تزايد عمليات االختطاف والتعذيب والتهديد بالتوازي مع تقدم القوات 
المسلحة العراقية الرسمية والشعبية في المعركة ضد داعش اإلرهابي

تتصاع��د التصريح��ات املتاج��رة بدماء 
ش��هداء الق��وات املس��لحة العراقي��ة 
الرسمية والشعبية،عن مرحلة ما بعد 
هزمي��ة داع��ش، معلنة نيتها اس��تثمار 
النصر الوطني العراقي طائفيا وعنصريا. 
وما عمليات إعتق��ال وقتل الصحفيني 
في إقليم كردستان، واختطاف وتعذيب 
املدنيني في بغداد واحملافظات، إالاّ إش��ارة 
إلى ما س��يكون عليه ح��ال العراقيني، 
كوقود في معركة صراع القوى احلاكمة 
الفاسدة التابعة على السلطة واألرض 

واملياه والنفط في عراق ما بعد داعش.
تشير حوادث اخلطف املتزايدة في العراق 

الى خوف العائالت وتزيد تذمر الس��كان 
مما آلت إليه حياتهم حالياً، وما يزيد األمر 
خطورة في نظر السكان أن من يرتكبون 

عمليات اخلطف ال يزالون طلقاء.
تقول الوقائ��ع على األرض  أن اخلاطفني، 
ميلك��ون الس��الح والنف��وذ وأن كل ذلك 
موجه ضد املواطنني اآلمنني، وليس ضد 

قوى اإلرهاب.
غي��ر أن ال��روح الوطني��ة العراقية التي 
سادت في معركة تطهير املدن العراقية 
م��ن رجس داع��ش، هي ذاته��ا املناضلة 
ف��ي س��احات االحتج��اج ض��د دواعش 

اخلضراء.

ومن ق��دم دمه م��ن أجل الوطن س��وف 
لن يس��مح للدجال��ني املتاجرين بالدين 
والقومية واملذهب، أن يستخدمهم ضد 
إخوت��ه وأخواته املكافحني ضد الطبقة 

الطفيلية الفاسدة.
فاملنتص��ر ف��ي أرض املعركة املس��لحة 
مساند حكما للمقاتل في أرض املعركة 
الس��لمية، املعركة الوطنية التأريخية 
املش��تركة من أجل احلفاظ على سيادة 
العراق وكرامة الش��عب العراقي وإقامة 
الدول��ة املدني��ة الوطني��ة الت��ي حتقق 

العدالة االجتماعية.

تشيع حكومة العبادي األخبار عن التعاقد 
مع ش��ركات املرتزق��ة األمريكي��ة  » حماية 
الطري��ق الدول��ي الطريق الدولي م��ن بغداد 
إل��ى احل��دود األردنية والس��ورية، طريق املرور 
الس��ريع رقم واحد الذي يربط بني دول شرق 
البحر األبيض املتوسط بدول اخلليج العربي، 
ويبل��غ طوله 1200 كيلومت��ر تقريبا بدءاً من 
احلدود العراقية- السورية والعراقية االردنية 

إلى احلدود العراقية الكويتية.
كما يعلن قطاع الطرق في املنطقة الغربية 
بأن ش��ركة املرتزقة األمريكي��ة تبرم العقود 
معهم ملس��اعدتها على » حماية »الطريق 

الدولي رقم واحد.
واللصوصي��ة  القت��ل  مش��ايخ  تط��وع  إن 
والنه��ب ف��ي املوص��ل واملنطق��ة الغربي��ة 
للعم��ل بإمرة الش��ركة األمني��ة األمريكية 
اإلرهابي��ة، ه��و اس��تمرار لتأري��خ أجدادهم 
األس��ود في خدم��ة املس��تعمر البريطاني، 
لق��د كت��ب امل��ؤرخ حن��ا بطاطو »وس��بب 
معارضة ش��يوخ عشائر ش��مر من آل الياور 
الذين يعيش��ون ف��ي لواء املوص��ل لثورة 14 
متوز ومش��اركتهم في املؤامرة إلس��قاطها 
هو صدور قانون اإلصالح الزراعي في الثالثني 
من ش��هر أيل��ول 1958 الذي ص��ادر معظم 
أراضيه��م الزراعية في املنطقة. ويعتبر هذا 

القانون أحد األس��باب الرئيس��ية للتحرك 
املع��ادي للث��ورة. وكان أحمد عجي��ل الياور 
عل��ى عالقة وثيقة برج��ال العهد املباد فقد 
كانت عش��يرة شمر تس��كن في الصحراء 
عل��ى امتداد أنابيب النف��ط، أي أنهم حرس 
لشركات النفط وحلفظ األمن في الصحراء 
للحك��م االس��تعماري ف��ي العه��د املباد. 
وارتبط احمد عجيل الي��اور بعالقة صداقة 
م��ع الوصي عب��د اإلل��ه فقد كانا يدرس��ان 
معاً ف��ي كلي��ة فكتوريا في اإلس��كندرية، 
وقبيل ث��ورة 14 متوز كان يجتم��ع به وبغيره 
من شيوخ العش��ائر. وكما أن أحمد عجيل 
ال��ذي كان يخدم مصال��ح اإلنكليز بالوراثة 
عن والده عجيل باش��ا الياور من أكبر رجال 
العشائر أي شيخ من شيوخ العشائر الذين 
اعتم��د عليهم االنكليز واعتزوا بهم وحضر 

حفالت تتويج مللوك بريطانيا في لندن«.
تأت��ي خطوة حكومة العب��ادي هذه منافية 
وتفريط��ا  العراقي��ة،  الوطني��ة  للس��يادة 
باألم��وال العراقية، وتنفيذا ملا يس��مى ب » 
إتفاق املصالح االس��تراتيجي« الذي يجعل 
م��ن العراق تابع��ا ذليال للغ��زاة االمريكيني، 
وه��ي تن��درج ف��ي س��ياق تثبي��ت اإلحتالل 

التعاقدي األمريكي للعراق.

ج��اء املقت��رح الروس��ي بخص��وص مناطق 
تخفيف التوتر على األراضي السورية، الذي 
تبناه اجتماع أس��تانا األخير، مبادرة جديدة 
في سلس��لة املبادرات اإلبداعية حلل األزمة 
الس��ورية، فه��و م��ن جهة يؤرض املش��روع 
التركي - األمريكي القائم على إقامة مناطق 
آمنة بالطريق��ة التقليدية، التي كانت عادة 
أداة تثبت نفوذ القوى الدولية املهيمنة على 
أراضي الدول األخرى، ومن جهة أخرى يساعد 
اتفاق أس��تانا على تثبيت الهدنة، وتوسيع 
الرقع��ة الت��ي تش��ملها، وإيق��اف األعمال 
القتالي��ة على األراضي الت��ي حددها اخلبراء 
العسكريون في املناطق األربع، وإحداث الفرز 
املطلوب بني املس��لحني على أساس املوقف 
الفعل��ي م��ن احل��ل السياس��ي، وإمكانية 
توحيد بنادق السوريني ضد اإلرهاب، وإدخال 

املساعدات اإلنسانية، وتنقل األفراد. 
وعلى هذا األساس، فإن نتائج هذه اجلولة من 
مفاوضات أستانا، والتي جرت مبشاركة دولية 
أوس��ع، وبحضور ممثلي الفصائل املسلحة، 
األزم��ة  ف��ي  الناف��ذة  اإلقليمي��ة  والق��وى 
السورية، واملبعوث الدولي اخلاص، والدعوات 
الواضحة بإمكانية مس��اهمة ق��وى دولية 

رئيس التحرير: صباح زيارة الموسوي

صباح زيارة الموسوي

التصعيد ضد »مناطق وقف التصعيد« 

بعد زيارته للمرة األولى.. القائد اليساري الفلسطيني سعدات يحذر 
من تأثير اآلالعيب والشائعات من مختلف الجهات على إضراب األسرى

أخرى في عمليات الرقابة باإلضافة إلى الدول 
الضامنة، واالتفاق املوقع، على أس��اس فترة 
زمنية محددة، تعتبر كلها خطوات متجددة 
تساهم في تثبيت وتعزيز اتفاق وقف إطالق 
الن��ار، وتقدمه إلى األمام، وتس��حب الذرائع 
املفتعلة التي اس��تخدمتها أطراف متعددة 

على طريق دفع العملية السياسية اجلدية؛ 
وباإلضاف��ة إلى ذلك، إن جناح أس��تانا، قطع 
الطري��ق على تلك القوى التي س��ارعت إلى 
نع��ي العملي��ة السياس��ية، بع��د الضربة 
األمريكي��ة العدواني��ة االس��تعراضية على 
مطار الش��عيرات، وأكد بامللم��وس، أن احلل 

السياس��ي خيار ثابت، وإن تأخ��ر، وأنه خيار 
وحيد، وإن تعددت مح��اوالت منعه أومتييعه 
وإفراغ��ه م��ن محت��واه، وأن الق��وى الدولية 
الصاع��دة التي تعم��ل من أجل��ه، هي قوى 
متتل��ك اجلدية الالزم��ة، والطاق��ات واألدوات 
الكافي��ة حلمايت��ه، ورعايت��ه وجناح��ه، رغم 
مح��اوالت العرقلة كلها، وم��ن هنا تتجلى 
أهمي��ة عملية أس��تانا برمته��ا، وجناح هذه 
اجلولة منها بش��كل خ��اص، كإطار مكمل 
لعملي��ة جني��ف، ولع��ل ه��ذا كله يفس��ر 
احلمل��ة اإلعالمي��ة، رفض��اً أو تش��كيكاً، أو 
تشويهاً ضد االتفاق، حتت راية التباكي على 
وحدة األراضي الس��ورية، في س��ياق تقدميه 

على أنه تقاسم ملناطق النفوذ. 
إن املوق��ف العملي من اتف��اق مناطق »وقف 
التصعيد« يعتبر مقياساً للموقف من احلل 
السياسي، واملوقف من احلل السياسي عبر 
مسار جنيف، وعلى أساس القرار 2254 وكما 
أكدن��ا مراراً، ه��و معيار الوطنية الس��ورية، 
وألن االتف��اق جاء خرق��اً جدي��داً باجتاه احلل 
السياسي املنشود، وتسريعاً له، فإنه يعتبر 
ضمانة للحفاظ على وحدة سورية، وإفشال 
أوهام ومحاوالت التقسيم والتفتيت كلها، 
وهو الس��بيل إلى إيقاف الكارثة اإلنسانية، 
ومكافح��ة اإلرهاب وخروج القوات األجنبية 
م��ن األراض��ي الس��ورية كلها، وص��والً إلى 
حق الش��عب الس��وري في التغيير الوطني 

الدميقراطي اجلذري الشامل.  

في فلسطني يولد األحرار
في معتقالت االحتالل ينتصر األبطال

ها هي انتفاضة األسرى مستمرة... 
ها هم يعلموننا دروس احلرية والنصر اآلتي 

األس��رى املعتقل��ون ف��ي س��جون االحتالل 
الصهيوني، مس��تمرون في معركة األمعاء 
اخلاوي��ة، من أج��ل احلرية والكرام��ة، وها هو 
إضرابه��م عن الطعام يدخل غداً االس��بوع 
اخلام��س، كل الدع��م وكل التحيات لألحرار 

خلف القضبان
للمرة األولى منذ ب��دء اإلضراب عن الطعام، 
متكنت محامية مؤسسة الضمير من زيارة 
األس��ير القائد أحمد سعدات، والذي يضرب 
عن الطعام لليوم احلادي عشر، ويتواجد في 

سجن »اوهليكدار«.
وبياّن��ت احملامية فرح بيادس��ة، أناّ س��عدات 
حض��ر  إلى الزيارة مكب��ل اليدين وبدا عليه 
اإلرهاق الش��ديد، وعالم��ات التعب واإلرهاق، 
كما يعاني م��ن اصفرار ف��ي الوجه وهبوط 
حاد في الوزن فقد خس��ر من وزنه ما يقارب 

10 كيلو ليصل إلى 65 كغم.
وأفاد س��عدات بأن قوات مصلحة السجون 
نقلت��ه ي��وم اخلمي��س املاض��ي 2017/5/11، 
برفقة 38 أس��يرا من بينهم األسرى )عباس 
السيد، حسن سالمة، عاهد أبو غلمة، نائل 
البرغوثي، محمد القيق، باس��م خندقجي، 
محمد رمضان، ورامي احللبي(، من عزل سجن 
عسقالن الى عزل سجن اوهليكدار. وقامت 
خ��الل عملي��ة النق��ل مبصادرة مالبس��هم 

وابقته��م بالزي املوحد الذي تفرضه عليهم 
مصلحة السجون.

وم��ن اجلدي��ر بالذكر أن األس��رى ال��ذي جرى 
نقلهم مضرب��ني عن الطعام من��ذ 11 يوما 
وال يتناولون س��وى املاء بع��د ان قامت قوات 
مصلح��ة الس��جون مبصادرة املل��ح منهم، 
ه��ذا باإلضافة الى 20 أس��يرا آخري��ن كانوا 
متواجدين م��ن قبل ومضربني ع��ن الطعام 
منذ 2017/4/17. وأضاف سعدات بأن األسرى 
املضرب��ني ف��ي س��جن اوهليك��دار يعانون 
من س��وء الرعاية الصحي��ة حيث اقتصرت 
الفحوصات الطبية على الفحوصات الوزن 

والضغط دون فحص السكر.
وأش��ار س��عدات أن الظروف املعيش��ية في 
قس��م 4 )املعب��ار( س��يئة وصعب��ة وغي��ر 
إنس��انية وخاص��ة ف��ي ظ��ل احلر الش��ديد 
ويحتجز ف��ي كل غرفة 10 أس��رى محرمون 
من كل االدوات احليوية من مواد نظافة وبدون 
مراوح وال يسمح لهم باخلروج إلى الفورة إال 

ساعة واحدة يوميا.
وأضاف سعدات بأن قوات مصلحة السجون 
مت��ارس سياس��ات عقابي��ة بح��ق األس��رى 
املضرب��ني ع��ن الطع��ام بغ��رض إرهاقه��م 
والنيل من عزميته��م الصلبة، ومنها إخراج 
األسرى إلى الس��احات مكبلني وتعريضهم 
للش��مس احلارة من الغ��رف اثناء املداهمات 
التفتيش��ية التي تتكرر مرت��ني يوميا. كما 
فرضت مصلحة الس��جون عقوبات عديدة 
عل��ى األس��رى املضربني منها ف��رض غرامة 
مالية بقيمة 200 ش��يكل على كل مضرب 

ع��ن الطع��ام، ومنعه��م م��ن التبض��ع من 
الكانتين��ا وزيارة األهالي ملدة ش��هرين وذلك 
كله في محاولة إلرغامهم على فك االضراب 

وإحباط عزميتهم .
 وف��ي ذات الس��ياق أكد القائد س��عدات أن 
ق��وات مصلحة الس��جون حاولت أن تعرض 
عليه الفيديو الذي فبركه االعالم اإلسرائيلي 
بح��ق القائد م��روان البرغوث��ي ولكنه رفض 
مش��اهدته باعتباره من منتوجات االحتالل 
الفاس��دة وحي��ل م��ن احلي��ل املس��تهلكة 
االس��رى  معنوي��ات  لكس��ر  والبائس��ة 
وصمودهم وكس��ر حالة التالحم الشعبي 
واجلماهيري مع احلركة األس��يرة ونضاالتها 

التي ال تنطلي عليهم.
وش��دد القائد س��عدات على أهمية وضرورة 
احل��ذر م��ن ه��ذه األالعي��ب واإلش��اعات من 
مختل��ف اجلهات واالش��كال وخصوصا من 
مصلحة الس��جون والدوائر احلكومية التي 
تتناول فك األس��ير م��روان البرغوثي اضرابه 
موكداً ثقته أنها لم ول��ن تنطلي على أبناء 
ش��عبنا. وقال س��عدات أن األسرى املضربني 
رفض��وا مقابل��ة مندوب��ي اللجن��ة الدولية 
للصليب األحمر الذي حضروا اليوم لزيارتهم 
بسب رفض مندوبي اللجنة الدولية الدخول 
الى األقس��ام والغرف الت��ي يحتجزون فيها 
واعتبر س��عدات أن ه��ذا املوقف من اللجنة 
الدولية مرفوض ومدان ويس��تدعي املراجعة 
واحملاس��بة مل��ا ينط��وي علي��ه م��ن تنك��ر 
للمس��ؤوليات املناط��ة باللجن��ة الدولي��ة 

ومندوبيها في حماية األسرى وحقوقهم.
وفي اخلتام، أكد سعدات على متسك االسرى 
مبطالبهم اجلماعية وشرعية اضرابهم حتى 
حتقيقه��ا، ويؤكد ف��ي ذات الوق��ت على أنه 
يستمد عزميته من عزمية األسرى وصمودهم 
ف��ي وجه محاوالت إدارة مصلحة الس��جون 
من كس��ر معنويات األسرى املضربني وكسر 
حال��ة االلتف��اف اجلماهي��ري الش��عبي في 

قضية األسرى.
وأضاف بأن ظروفهم بش��كل عام مستقرة 
ومعنوياته��م عالي��ة رغم الهب��وط باألوزان 
والتعب العام، وختم بالقول إن أرادة املضربني 
هي من ارادة الش��عب الفلسطيني التي لم 

تهزم ولن تهزم بصمود وحتما ستنتصر.
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فريد الحداد

كن��ت قد كتبت ف��ي العدد الس��ابق -12- من 
جريدة اليسار العراقي عن اخملرج لتوحيد عمل 
اليس��ار العراق��ي ب��كل اطرافه مب��ا فيه احلزب 
الش��يوعي العراق��ي، واستبش��رنا خي��را حني 
تقرر عقد لق��اء حتاوري لليس��ار العراقي وكان 
للرفيق فرحان قاس��م الكادر املتقدم في احلزب 
الش��يوعي العراقي دورا بارزا ف��ي الدعوة التي 
وجهت الى مائة ش��خصية يسارية غالبيتهم 

ممن ترك احلزب الشيوعي في مراحل مختلفة.
 لك��ن لألس��ف ه��ذه اخلط��وة لم تس��تكمل 
بالش��كل الصحي��ح حي��ث تفاجئن��ا بحركة 
تش��به احل��ركات الس��حرية الت��ي يق��وم بها 
ش��خص بتغطية نفس��ه بقطعة قماش وما 
ه��ي إال ثوان��ي واذا به ببدلة من ل��ون مختلف 
تثير عجب املش��اهد ،وهذا م��ا حصل بالفعل 
ف��ي االجتم��اع الثاني ال��ذي كان م��ن املقرر ان 
تهي��ئ جلن��ة التحضي��ر املكون��ة من س��بعة 

وتعد الجتماع ثاني يحض��ره ممثلو التنظيمات 
واألحزاب اليس��ارية للتشاور ونقل العاقة الى 
مرحل��ة جديدة عملي��ة او على األق��ل هذا ما 

توقعناه.
 لك��ن بدل م��ن ذل��ك أصبحت اللجن��ة من 8 
أعض��اء وأطلقت على نفس��ها جلنة تنس��يق 

وسمت لها منسقاً شخص.

 وقامت بتوجيه دعوة ملؤمتر فكري ولش��خصيات 
عليها خاف كبير من الغير متوقع تواجدها في 
اللقاءات، وبدأ االعداد لتكون هذه اللقاءات مجرد 
لقاءات فكرية حوارية قد يس��تفيد منها من له 
نوايا عمل أطروحة دكتوراه كما اصبح دارجا هذه 

األيام في مواضيع تثير العجب والسخرية؟.
لق��د أُتخمنا تنظيرا من التطور الارأس��مالي 
وتنظيرات في اجلبهة ونبني االشتراكية سويًة 
ثم بقدرة قادر من كان ينظر للجبهة يومها وإذا 
بليل��ة وضحاها أصبح جيفارا وصار منظراً في 
الكفاح املس��لح، واألن ينظ��ر » للكتلة«  التي 
ستس��قط على رأس حامليها وتس��حق حتى 
العظام، انها نظرية الكتلة التاريخية؟ نظرية 
جلبت من اقص��ى األرض وفي ظروف مختلفة 

والهداف محددة ليسقطوها على العراق!!
أن توحي��د اليس��ار ال يحت��اج ال��ى دراس��ات 
فكرية ونظريات، انه حاج��ة ميدانية وضرورية 
وطال انتظارها، اليس��ار العراقي املوجود على 
الس��احة هم ف��ي غالبتهم ك��وادر تنظيمية 
ذات رؤى وامكاني��ات عملية م��ا يحتاجوه نوايا 
صادق��ة جتمعه��م ويتح��اورون لإلجاب��ة على 

(كيف ومتى).

من أجل يسار فاعل يكون ظهيرًا 
للحركة المدنية في العراق

شه مال عادل سليم 
حكومة إقليم كردستان تعمل لتركيع الصحافة 
والقضاء على ما تبقى من حّرية تعبير، هذا ليس 
كام��ي انا، بل تقارير املنظم��ات الدولية واحمللية 
التي تراقب حّرية الصحافة وسامة الصحفيني 
في العراق وإقليم كردستان تقول ذالك، فكل من 
يري��د ان يطعن في حقيق��ة التقاريرواالحصاءات 
واالرق��ام املذك��ورة في املق��ال، علي��ه ان يتحقق 
من صحة التقارير بنفس��ه ويك��ف عن اتهامي 
بالباط��ل وال��زور والبهت��ان واط��اق الش��تائم و 
الته��م اجلاهزة واملعلبة، ال لش��يء اال النني اقف 
بوجه الفساد واملفسدين واملنافقني السياسيني 
الذين دمروا الباد وجعلوا منها خرابة ومستنقع 
للفقر واجله��ل واملرض, نعم السياس��يني الذين 
ينهبون خيرات اإلقليم ويجوعون الشعب بحجة 
( التقش��ف واالدخ��ار االجباري وف��رض الضرائب 

على الفقراء )، واطالب بوقفة حقيقية بوجه كل املفس��دين واملتسلطني للنهوض بواقعنا 
االصاحي احلقيقي والعمل اجلاد من اجل االصاح والتنمية البش��رية ونبذ كل ما هو فاسد 
لبناء ( البش��ر قبل احلجر ) وتخليص اإلقليم من اثار الفس��اد واملفسدين وحيتانهم وسراق 
املال العام ومحتكري السلع واملتاعبني باألسعار وجتار السوق السوداء وجوقة فن التصفيق 
والتطبي��ل والتزمي��ر والتظليل إللهاء الن��اس على قضاياهم املعيش��ية اليومية و فصيلة 
النفعي��ني واالنتهازي��ني والوصوليني والطفيليني اصح��اب االمتي��ازات واملناصب واملكرمات 
احلزبية الرخيصة، واشباه الصحفيني الذين يدفعون مهنة الصحافة نحو االنهيار األخاقي 

واملهني. حداد على حرية الصحافة في إقليم كردستان: -
ف��ي 3 ايار 2017، كش��فت منظمة (مراس��لون با ح��دود )في تقريرها الس��نوي بأن العالم 
العرب��ي ال ي��زال منطقة تضيي��ق على حرية الصحاف��ة، حيث يئن الصحافي��ون حتت وطأة 
الضغوط بجميع أنواعها وش��تى أشكالها وحسب املنظمة، يستند التصنيف على قياس 
حالة حرية الصحافة، انطاقا من تقييم مدى التعددية واستقالية وسائل اإلعام ونوعية 

اإلطار القانوني وسامة الصحافيني في 180 بلدا. 
وحس��ب التقرير املذكور تراجع (العراق واقليم كردستان ) من املركز 156 السنة املاضية إلى 
املرك��ز 158 هذا العام،واصبح ( خامس أس��وأ بلد على مؤّش��ر حري��ة الصحافة بني البلدان 
العربية في قارة آس��يا). في اقليم كردس��تان، ال تزال احلكومة تضرب بالقوانني عرض احلائط 
غي��ر آبه باالنتقادات بتاتاً، حيث تضيق اخلناق على الفضاء العام وحتاول بكل جهدها اإلجهاز 
على التعددية اإلعامية، موجهاً سياطها على االقام والقنوات التي تنتقد وتدفع الفاعلني 
اإلعاميني والصحفيني باس��تمرار نحو هاوي��ة الرقابة الذاتية والقم��ع العلني, حيث اعلن 
(مرك��ز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيني)* في تقرير ل��ه في اليوم العاملي حلرية الصحافة 
ال��ذي يصادف (الثالث مايو )م��ن كل عام، عن احصاءاته لعدد حاالت العنف املس��جلة ضد 
الصحفيني (عني الش��عب التي تراقب الس��لطة في إقليم كردستان )خال االشهر االربعة 

املاضية، موضحا ان االحصاءات ضمت( 90 )خرقا ضد الصحفيني. 
سجل مركز ميترو خال االشهر االربعة التي مضت من عام 2017، اي منذ بداية العام احلالي 
وحتى 3 أيار اجلاري،( 90 ) أنتهاكا حلرية الصحافة وحقوق الصحفيني، ش��ملت( 71 )صحفيا، 
من الذين س��جلوا تل��ك االنتهاكات في مركز ميت��رو، وتضمنت تلك االنته��اكات مايلي: 2 
حالة استش��هاد، جرحى 1، حاالت االعتداء والضرب 16، حاالت املنع والعرقلة املتعمدة اثناء 
الواج��ب 8، حاالت مصادرة ادوات عمل الصحفيني 36، حاالت حتطيم ادوات عمل الصحفيني 
8، 1 حالة اس��تهزاء واس��تهانة، 5 حالة اعتقال بدون اوامر قضائية، التهديد 8 حالة، حاالت 

اجبار الصحفيني على التوقيع على تعهد 2، تعرض بيوت الصحفيني الطاق نار 2 حالة.
وحسب هذه التقارير الدولية واحمللية، اليحفي على احد ان حّرية تعبير وحّرية الصحافة في 
حالة من التراجع، وان االنتهاكات التي سجلت خال االشهر االربعة ( من بداية العام احلالي 

وحتى 3 ايار اجلاري ضد الصحفيني واالعاميني ) خير دليل على ذالك. .
فحس��ب االحصاءات الرس��مية ال زالت االعت��داءات على الصحفيني في اقليم كردس��تان 
واهانتهم وحتطيم ادوات عملهم وعدم تزويدهم باملعلومات الضرورية مستمرة، بالرغم من 
إصدار ( قانون يجيز للمواطن الكردس��تاني من ممارس��ة حقهم في احلصول على العلومات 
لدى املؤسس��ات العامة واخلاصة وفقأ الحكام قانون رقم (11 ) لس��نة 2003 والذي اس��تند 

حلكم الفقرة ( 1 ) من املادة ( 56 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992()1 ). .
واالكثر من هذا تقوم بعض اجلهات الرسمية وبامر من (املسوؤلني احلزبيني ) في اإلقليم ومن 
اجل الضغ��ط على الصحفيني وترهيبهم واحلد من حتركاته��م، بتقدمي دعاوى قضائية ضد 
الصحفيني ومطالبتهم مببالغ مالية خيالية بحجة التشهيروالتلفيق، اضافة الى (اإلفات 

من العقاب ).
وبس��بب ازدياد وتيرة أعمال العنف والتخويف واالره��اب ضد الصحفيني في اإلقليم (مبا في 
ذلك عمليات القتل واالختطاف واملضايقات والتهديدات واالعتقاالت وعمليات االحتجاز غير 
القانونية ومداهمات املكاتب وبي��وت الصحفيني )، صنفت التقارير الدولية واحمللية اخملتصة 
بحّري��ة الصحافة وحّرية تعبير وحقوق االنس��ان، العراق واقليم كردس��تان من ضمن الدول 

املنتهكة حلقوق الصحفيني والتي تطمس اإلعام والصحافة احلرة..
اخي��را : الب��د ان اش��ير الى ان حكومة إقليم كردس��تان ترفع ش��عار( من راق��ب الناس مات 
همأ )، فكيف مبن يراقب احلكومة الرش��يدة جدا ف��ي اإلقليم (الذي اصبح مكانا امنأ لقتلة 
الصحفيني حس��ب تصري��ح نقابة الصحفي��ني في االقلي��م )(3 ) وحتددي��ا اصاحب االقام 
(الهدامة التي ال تلتزم باملوضوعية وتعم ضد مصالح اإلقليم وتهدد امنه القومي حس��ب 

ادعاء احلكومة الرشيقة والرشيدة ). .
إن حكومة اإلقليم ولاس��ف تعتبر بعض الصحفيني أعداء ومخربني، وعليه حتاول جاهدا ان 
( تفقأ عيونهم) التي تراقب الس��لطة وكبار حيتانها، ولهذه االسباب الميكننا ابدا أن نتوقع 
الكثير من حكومتنا الرش��يدة والرش��يقة ج��دا والتي تطلق كل وس��ائل القمع والتجويع 
على الصحفيني وتلجا الى وس��ائل شراء اصواتهم واقامهم مبغريات ماديه بائسه، وعندما 
تفش��ل في حتقيق اهدافها، لن تتردد في ماحقتهم ومعاقبتهم واس��تخدم القوة لتغييب 
دورهم واس��كاتهم ال��ى االبد، مع أن (الصحف��ي احلقيقي واملهني ) هو ال��ذي يخدم قضايا 
وطنه ويحترم مهنته ويعتمد النزاهة واالخاص وال ينتسب ألي حزب او جهة إال حب الوطن 

واالرض واحلرية... 
اختتم مقالتي مبقولة للشاعر العراقي الكبير( احمد مطر ) في هذا اجلانب قد تختصر كل 

املعاني وهي .:
أذكُر ذاَت مرةٍ  أن فمي كاَن بِه لس��ان وكاَن يا ما كان يش��كو غياَب العدل ِ واحُلرية ويُعلُن 
احتقارُه للش��رطِة السريِة لكنُه حنَي شكا أجرى لُه السلطان جراحُة رَسمية من بعد 

ما أثبَت باألدلِة القطعية أناّ لساني في فمي زائدة ٌ دودية! 

ما أشبه اليوم بالبارحة  
الرفيق الشهيد الخالد سالم عادل والقضية الكردية*:

ليس عبثا أن ينشط اآلن صنائع المستعمرين وخصوصا صنائع األمريكان والخونة 
والجواسيس لتحفيز » حركة قومية » كردية في الظاهر وتخدم االستعمار في الواقع 

 لقد اثبتت مسيرة احلياة وتضحيات 
الش��عوب من اجل احلري��ة والعدالة 
والتق��دم, بإن املبادئ الثورية ال تتغير 
حس��ب  جوهره��ا  يتمظه��ر  وامن��ا 
الظ��روف امللموس��ة , واالنتهازي��ون 
وحدهم  هم م��ن يتغيرون وبتلونون 
حس��ب مصاحلهم االنانية الضيقة 

املتعارضة مع مصلحة الكادحني .
كان الشهيد اخلالد سام عادل قائد 
احلزب الشيوعي العراقي قد تصدى 
بش��كل مبك��ر لاف��كار االنعزالية 
القومي��ة الضيقة وحذر م��ن آثارها 
التدميري��ة عل��ى كف��اح الش��عب 
العراق��ي عام��ة والش��عب الكردي 

خاصة
( فنظرة االنعزال القومي املظللة بني 
مثقفي البرجوازية الصغيرة الكردية 
واجتماعي��ة  تأريخي��ة  ج��ذور  له��ا 
متش��عبة وهي جتد التش��جيع كل 
التشجيع من القوى املعادية لوحدة 
الشعب العراقي بعربه وأكراده ضد 
االستعمار األجنلو أمريكي وصنائعه 
احمللي��ني. وم��ا ل��م يق��ف الوطنيون 
والقومي��ون الصادق��ون م��ن األكراد 
والعرب وفي مقدمتهم الشيوعيون 
موقف��ا حازما وصريح��ا ازاءها, وفي 
الدفاع عن الوحدة الشعبية املتينة 
فأنه��ا س��تؤثر ال ف��ي ح��رف نضال 
جماهير الش��عبني العربي والكردي 
الوحي��د  الصحي��ح  ع��ن طريقه��ا 
للتح��رر الوطني والقومي وحس��ب 
ب��ل ميك��ن أن تتس��لل ال��ى صفوف 
املناضل��ني الطليع��ني الش��يوعيني 
ايضا.) سام عادل - رد على مفاهيم 
برجوازي��ة قومي��ة و تصفوي��ة - آب 

1957
وبعد أن أس��تعرض الرفيق الشهيد 
س��ام ع��ادل اجله��ود الت��ي يبذلها 

احلزب على صعيد التثقيف وتعميق 
الوعي الطبقي للحفاظ على وحدة 
احلزب الطبقي��ة وتركيبته الوطنية 
االممي��ة , ه��ذه اجله��ود الت��ي اثمرت 
انعطافا لدى الرفاق املعنيني استنادا 
ال��ى ق��وة املب��ادئ , وانهي��ار االفكار 
اخلاطئة ومتسكهم بسياسة احلزب 
الصحيح��ة , فق��د اعل��ن الرفي��ق 

الشهيد سام عادل ...
 ( ولكن ذلك لم يجعل من املس��ألة 
شيئا منتهيا بل األمر على العكس 
فق��د تنبه احل��زب بقوة ال��ى ضرورة 
رف��ع كفاح��ه الفكري ض��د االفكار 
فتش��كل  حتيطن��ا  الت��ي  الغريب��ة 
ضغط��ا مس��تمرا يرم��ي الى صرف 
املنظم��ات والرف��اق ف��ي تطبيقهم 
تتس��لل  احلزب.. وعندما  لسياس��ة 
مثل ه��ذه االفكار الى خي��رة رفاقنا 
ف��ي كردس��تان ف��أن ذل��ك يعني أن 
هنالك خطرا ال ميكن االس��تهانة به 

من جرائه��ا خصوصا ف��ي الظروف 
احل��ادة واملتش��ابكة الت��ي مت��ر به��ا 
حركتن��ا الوطنية والتي يحاول فيها 
املس��تعمرون اليائس��ون التش��بث 
ب��كل ش��ئ للخ��روج م��ن أزمتهم 
واحلفاظ عل��ى نفوذهم ومصاحلهم 

االستغالية اجلشعة ...
وليس عبث��ا أن ينش��ط اآلن صنائع 
صنائ��ع  وخصوص��ا  املس��تعمرين 
واجلواس��يس  واخلون��ة  األمري��كان 
لتحفيز » حركة قومية » كردية في 
الظاهر وتخدم االستعمار في الواقع 
حرك��ة ال ميك��ن أن يكون نش��اطها 
ب��اي ح��ال م��ن األح��وال اال خيان��ة 
صريحة لقضيتنا الوطنية ولقضية 
الش��عب الكردي نفس��ه الذي ليس 
أمامه مطلقا س��وى طريق الكفاح 
املش��ترك م��ع الش��عب العربي في 
العراق ومع س��ائر االقليات القومية 
فيه م��ن اج��ل االس��تقال والتحرر 

الوطن��ي والدميقراطي��ة. والش��عب 
الكردي ال ميكن أن يسير وراء حركات 
مشبوهة تستهدف استبدال شكل 
االستعمار بآخر اشد ضراوة وبشاعة 
من��ه يتس��لم في��ه الزم��ام صنائع 
األمري��كان وخدمهم وهو ال ميكن أن 
يس��تعيض عن حترره الوطني الناجز 
في ع��راق حر مس��تقل مت��ارس فيه 
قوميتاه الرئيستان العربية والكردية 
حقوقا دميقراطية متساوية بحركة 
انفصالية تس��ير دواليبها دس��ائس 
أو باستقال  املستعمرين األمريكان 
مزي��ف يضع الش��عب الك��ردي مرة 
ثاني��ة أمام مهم��ات التحرر الوطني 
م��ن االس��تعمار وصنائعه .) س��ام 
ع��ادل - رد عل��ى مفاهي��م برجوازية 

قومية و تصفوية - آب 1957
����������������

*املص��در : كت��اب اليس��ار العراقي توأم 
الدولة العراقية احلديثة 1921--2014

تراجع حّرية التعبري وحّرية 
الصحافة يف إقليم كردستان

توضيح للرفاق واالصدقاء 

ولعوائل الشهداء 
انن��ا ليس ضد احلزب اب��داً، فنحن هو احلزب  نحن 
من ضحى بحياته من أجل قضية الكادحني التي 
ميثله��ا وج��ود احل��زب، قدمنا عش��رات األالف من 

خيرة رفاقنا في ساحات النضال .
ولكن خافي املتواصل ح��ول القيادات االنتهازية 
التي متكنت ان تختطف حزبنا الشيوعي العراقي 
ورمته في احضان اجلبهات املشبوهة والتحالفات 
غي��ر مدروس��ة ،ب��ل واالنتهازية عل��ى  القيادات 
املتتالي��ة بعد استش��هاد الكوكب��ة الثورية من 
قادة احلزب وحتديدا منذ استش��هاد قيادة الرفيق 

الشهيد اخلالد سام عادل ورفاقه األبطال.
ولألس��ف،  ال يزال هناك رفاق الميي��زون بني احلزب 

والقيادة .
في السبعينيات دخلنا اجلبهة الاوطنية وقبلنا 
اي��ادي البعث وفي الس��نوات االول��ى من اجلبهة 
كان��ت هناك تصفيات خليرت رفاقنا الذين رفضوا 
هذا التحالف الذيلي. ومع ذلك مت متريره بسهولة 

.
ثم اكتش��فنا بأن هناك الكثيري��ن من القياديني  
يعمل��ون لصالح عدون��ا الطبقي الذي يس��مى 

باحلليف االستتراتيجي .!!!
وج��اءت الضرب��ة البعثية الفاشيةليستش��هد 
خي��رة رفيقاتنا رفاقن��ا، أما من جن��ى وبقى داخل 
الع��راق ظ��ل يعي��ش مرعوب��ا مش��لوال،بل وجن 

الكثيرون.
غير أن قادة احلزب فقد فروا فرار الفئران،والعجب 
كل العجب ان ينج هؤالء من جميع الضربات منذ 

انقاب 8 شباط 1963 االسود حتى يومنا هذا.
والتشخيص اليوم مهم جداً..

علم��ا ان البع��ض يعتق��د هناك ش��يئ مخفي 
او س��ري او تنظيم��ي غير مكش��وف... كا والف 

كا...
 ف��ي اي��ام اجلبه��ة املش��بوهة متك��ن بعض من 

القياديني من كشف قواعدنا احلزبية بالكامل 
ولهذا  كان البعث يصطادنا الواحد تلو االخر .

كان التزامنا جانب الصمت وعدم انتقاد القيادات 
التي دفعت بحزبنا نحو الدمار والتخريب والهجرة 
والس��جون واملش��انق ، جعلها قيادة مس��تهترة 

باملبادئ ودماء الشهداء وتاريخ احلزب.
وكما يؤس��ف له  ال يزال البعض ال مييز بني احلزب 
والقي��ادات الت��ي بعضه��ا  تس��ال م��ن االحزاب 
الطبقي��ة املعادي��ة ومتكن��ت م��ن اخترقنا حتى 

اللعنة .
ولو كانت هذه القي��ادة التي حتالفت حتالفت مع 
البع��ث مخلصة حق��ا وقد أخط��أت كما تدعي 
،ل��كان عليها االس��تقالة ال ان تأت��ي بقيادة من 

تاميذها.
 ان قي��ادة عزي��ز محم��د وتلميذه حمي��د مجيد 
مولع��ة باجلبهات الذيلية، جبه��ات دفعنا ثمنها 

نحن قاعدة احلزب وليس القياديني ثمنها دما
في بشتاشان حيث ذهب خيرة رفاقنا غدرا..

فمن كان املسؤول؟ 
الي��س ذات القي��ادة الت��ي دخل��ت جبه��ة 1973 

الذيلية؟
 الي��س هي ذات القيادة الت��ي دخلت في جبهتي 

جوقد وجود ...بداية الثمانينيات ؟
التحالف��ات  ه��ذه  ثم��ن  أخ��رى  م��رة  يدفعن��ا 

االنتهازية.
ملاذا لم يقتل اي قي��ادي في حينما انهارت جميع 

هذه اجلبهات؟
وأن اعتق��ل أحده��م أو مس��ك يوق��ع التنازالت 

ويسلم بحياته .
لذلك فنحن وقواعد وك��وادر نفتخر بقادة حزبنا 
الشهداء فهد وحازم وصارم ، سام عادل وجمال 

احليدري والعبلي. 
كم��ا نفتخر بك��وادر التغيير الثوري ، الش��هداء 
حسن س��ريع وخالد احمد زكي ومحمد اخلضري 

وعادل سليم ونزار ناجي يوسف.
ونعري العناصر القيادية االنتهازية من أمثال عزيز 
محمد وباقر ابراهيم وكرمي احمد وكمال ش��اكر 
ونظ��ام حبيب ..الخ وتامذته��م حميد  ومفيد و 

لبيد وجاسم ....الخ 
واجبن��ا التص��دي له��ؤالء اجلبن��اء واال ال قيم��ة 
األبطال...ألنن��ا  الش��هداء  للق��ادة  لتمجيدن��ا 
وببس��اطة نخ��ون املب��ادئ االي استش��هدوا من 

أجلها، إن صفقنا ملن خانها وتاجر بدمائهم.
وليعلم اجلميع 

ان زمن الس��ريات قد ولى ....فاليوم يوم التواصل 
املفتوح واللحضوي...اي حلظة بلحظة.

وبالتال��ي لم نعد بحاجة إلى اس��ابيع وش��هور 
إليصال واستام الرسائل .

وللعل��م واليقني نقول لكم ، ليس هناك ش��يئ 
ما يسمى باخملفي والسري او اخذ جانب الصمت 

لكي ال نشهر بحزبنا !
احل��زب الش��يوعي العراق��ي ه��و حزبن��ا نح��ن 
جميعا،س��واء م��ن خ��اض الكف��اح املس��لح او 

النضال السري.
إنن��ا من دافع ع��ن  احلزب وس��تبقى كذلك حتى 

املوت.
اق��ول جلميع الرفاق اخمللصني اذا اتيتم لي مبقال او 
منشور ادين بها حزبي او رفاقي اخمللصني حلزبهم 
فه��ل لكم علي ح��ق النق��د واالعتذار.بل وحتى 

املعاقبة...!!!
ادانت��ي ه��ي للقي��ادات املش��بوهة وم��ا اكث��ر 

املشبوهني !
حتية رفاقية لكل رفاقي خارج وداخل التنظيم....

 حتية ش��يوعية من عامل ميكانيكي أمي تعلم 
القراءة والكتابة داخل حزبنا الشيوعي العراقي

شيركو ماربـين
طراطيش عامل ميكانيكي

قد يكون كالمي هذا 
مزعجا ولكن البد منه

بلقيس حسن
الغالبي��ة تش��تكي من بس��اطة وعي 
الن��اس وع��دم اهتمامها مب��ا يجري أو 
اتخاذه��ا ملوق��ف ضد الفس��اد ، ولكن 
حتى أصحاب الوع��ي ومدعي الثقافة 
ينس��ون أن عليه��م نش��ر الوع��ي بني 
صف��وف ه��ؤالء النق��اذ بل��د محط��م 
وشعب يسير الى الهاوية ويتردى بكل 

جوانب احلياة.
مث��ا ه��ذا الفيس��بوك ه��و منبر حر 
يق��رأ مابه عش��رات اآلالف م��ن الناس 
بل املايني ، لكن لألس��ف لم يستغله 
الكثي��رون فنرى غالبيتهم يس��خرونه 
للنك��ت البائس��ة، ولصورهم اليومية 
الت��ي تعكس نرجس��ية عالية، ولصور 
األكات واملطاعم ، ولكلمات ليس لها 
عاقة بالوعي وال بالثقافة وال بالشعور 

بهذا البلد احلزين.
إن كنت��م أح��رارا ش��اركوا بكلمة حق 

ضد الظلم، امنحوا البس��طاء فرصة 
ليتعلموا اتخاذ موقف وجرأة. 

البل��دان ف��ي خط��ر وهن��اك م��ن يريد 
القض��اء عليك��م متاما وانت��م تلهون 

وتعبثون واملوت يحصد. 

   كيف نفكر؟

توحيد اليسار العراقي بات مطلبا جماهيريا
منصور عجمايا

تط��رق الكثير م��ن الكتاب واملفكرين وأصحاب الش��أن 
التقدم��ي واليس��اري وحت��ى الش��يوعي ، بخص��وص 
توحي��د العمل والتنس��يق ب��ني قوى اليس��ار التقدمي 
، ف��ي ه��ذه املرحل��ة احلساس��ة واملعق��دة والعصيبة ، 
الدامية والدامعة مبآس��يها وظلمه��ا وظامها الواقع 
واملفروض على شعبنا العراقي ، طيلة الفترة املنصرمة 
قب��ل األحت��ال األمريكي ع��ام 2003 بعقود م��ن الزمن 
الغابر وحروبه الطائش��ة املدم��رة واحلصار الظالم على 
الش��عب ، وما بعده ليزيد الطني بّلة بس��بب س��يطرة 
األس��ام السياسي بتطرفه الديني السلفي والشيعي 
، وحتالفهما القومي الش��وفيني امل��دان واملنافي جلميع 
القيم األنس��انية ، بعد تذرعهم وأس��تغالهم البشع 

للدميقراطية بأسلوب دمياغوجي فج.
وعلي��ه بات العم��ل التوحي��دي واألحتادي اليس��اري من 
الضروري��ات امللحة واملطلوب��ة وآنية ، للخ��روج وأخراج 
وأنتش��ال الش��عب العراق��ي املظلوم والفقي��ر البائس 
املظل��وم  واملدم��ر جداً ، من ج��راء التطف��ل البرجوازي 
والتخن��دق الطائف��ي املبن��ي عل��ى التط��رف الدين��ي 
األس��امي بش��قيه الش��يعي والس��ني ، اللذان فقدا 
أبس��ط قي��م وروح األنس��انية العراقية ، حت��ى باتا من 
الطبقات الفوق الرأسمالية الطفيلية ، نتيجة الفساد 
املالي واألداري املمارس عنوة على الش��عب ، با رقيب وال 
حس��اب قانون��ي وضميري وبدون خجل رغم تش��بثهم 
وتطرفه��م الدين��ي ، بعيداً كل البعد ع��ن قيم األخاق 
ورح الدين واألنس��انية نفسها حتى بات امللحد مفضل 
عليهم كونه بعيداً عن الفس��اد املالي واألداري ونظيف 

األيادي.
لذا يتطلب اآلتي:

1.ليس هن��اك كائن من كان حزباً أو حركة أو قائداً ميلك 

احلقيقة الكاملة با منافس.
2.اليس��ار برمت��ه هو الوطن��ي الدميقراطي ف��ي الكون 
العامل��ي ، وعلي��ه البد م��ن األنفتاح وتقب��ل اآلخرين من 

اليسار بدون قيود وال شروط مسبقة.
3.األعتراف الكامل بجمي��ع القوى مهما كانت قوامها 
العددية من حي��ث التنظيم والق��وة واحلركة مبا فيهم 

األشخاص ذوات القاعدة الشعبية واملاضي احملترم.
4.عدم ألغاء اآلخ��ر ودورهم ومواقفه��م اخملتلفة مهما 
كان��ت اآلراء ، كونها حالة صحي��ة واردة مطلوبة والبد 

منها.
5.تش��خيص العلل واملصائب والويات القائمة من قبل 
جميع القوى الوطنية اليس��ارية ه��ي واحدة ، لذا ليس 
هن��اك أختاف من تغيير الوضع املزري القائم ، والبد من 
األلق��اء العاجل لترتي��ب األمور بأقرب وق��ت ممكن بدون 

مزايدات وعراقيل لتوحيد العمل.
6.لكي نحترم األنسان العراقي وخصوصاً املرأة والطفل 
والش��بيبة اليافعة الريانة ، علينا بتوحيد العمل بعيداً 
عن التنضي��ر واملناضرة ، التي ال تق��دم وال تؤخر خطوة 

واحدة لألمام حالياً.
7.الفك��ر العلمي متطور ويتطور وس��وف يتطور ، طاملا 
هناك أنس��ان يتجدد ويتط��ور ويتقدم فكري��اً وعملياً ، 
وعلي��ه الفكر املاركس��ي هو اآلخر يتط��ور ويتقدم ولم 
يقتص��ر على مارك��س وآالف املفكرين اليس��اريني ، لذا 
علينا ببناء الفك��ر املنفتح على اآلخر والتقبل والقبول 
به ، أياً كان نوع��ه ومصدره كي يكون في خدمة وتطور 

وتقدم األنسان نفسه.
8.األتفاق على مس��ار علمي تطوري تقدمي للخروج من 
األزمة احلياتية العس��يرة الش��به مس��تعصية ، بفعل 
ش��ريعة الغ��اب الديني املتط��رف والقوم��ي العنصري 
الهدام املسيطرين على مقاليد األمور احلياتية الفاسدة 

املدمرة لألنسان العراقي.
9.البد من أيجاد مش��روع منهاج وبرنامج عمل حقيقي 

وح��ي ، يتفق عليه اليس��ار العراقي وفق مب��دأ احلداثة 
والتحدي��ث املتواص��ل واملس��تمر ، في تلقي��ح األفكار 
وقبوله��ا للس��ير بها في األجت��اه اخلادم للش��عب وبناء 
الوطن ، على أسس س��ليمة مؤسساتية قادرة لتغيير 
من��ط احلياة العامة وفق��اً للقانون الع��ادل ، ونظام يعي 

حقوق اجلميع بالتساوي وفق مبدأ املواطنة.
10.علينا فهم وتفهم املاركس��ية بحيويتها وعلميتها 
وتطوره��ا احلالي والاح��ق ، دون أقتصارها على ماركس 
وأجنلس ولينني وفهد وس��ام عادل وغيرهم ، فلكل زمن 
مفكريه وفاس��فته ، ولكن واجب ومطلوب األستفادة 

من أفكارهم واآلخرين.
11.األبتعاد عن طرح ش��روط مس��بقة للحوار والنقاش 
ب��ني وطنيي الع��راق وخصوصاً اليس��اريني مهما كانت 

توجهاتهم وأفكارهم املتنوعة وحتى اخملتلفة.
12.األجم��اع الكل��ي يك��ون عل��ى أيصال ق��وى نظيفة 
متمكنة ش��عبية ، لها باع طويل في علم السياس��ة 
والفكر الوطني التقدم��ي الى البرملان العراقي ، خلاص 
الشعب من دماره ولدميومة بقائه في العيش بأمن وأمان 
وس��ام دائم ، ألنهاء الفساد املستش��ري بني الطبقات 
النفعية الداعش��ية واملاعش��ية ، خصوصاً الطفيلية 
البرجوازي��ة احلاكم��ة لعق��ود من الزمن الفاش��ي وحلد 
اللحظة كونه��ا وليدة ألمتداد الفاشس��ت لعقود من 

الزمن.
13.ليس هناك تعافي ومعافاة وحلول جذرية لألنس��ان 
العراق��ي ، وألي مك��ون قومي أو ديني في غي��اب النوايا 
الوطني��ة الصادق��ة والنظيفة ، وتش��خيصاً اليس��ار 
العراقي الوطن��ي الدميقراطي التقدم��ي ، غيابه وعدم 
فاعليت��ه معن��اه غياب دور الع��راق دولة وش��عباً داخياً 

ودولياً.
حكمتن��ا:ال حلول للع��راق االاّ بتوحيد اليس��ار 
العراق��ي ، م��ن أجل خالص الش��عب والوطن مما 

هو عليه.
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عبد الحسن حسين يوسف
كثرت االقاويل ان العراق ككيان سياس��ي 
غي��ر موج��ود س��ابقا ب��ل ان وج��وده كان 
مرتبطا بد خول االستعمار البريطاني بعد 
احل��رب العاملي��ة االولى ورغم ع��دم وجوده 
بهذا الش��كل فع��ا اال ان مناطق معينة 
كانت تتوحد بني فت��رة واخرى خصوصا ان 
االرض املنبس��طة ووج��ود النهري��ن دجلة 
والف��رات من املوصل وحت��ى البصرة وكون 
هذي��ن النهرين م��ن اهم وس��ائط النقل 
لاشخاص والتبادل البضائعي واالنسجام 
والتقاليد  بالع��ادات  والتش��ابه  الفك��ري 
والتفكي��ر العش��ائري ب��ني ه��ذه املناطق 
جعل من عيش��هم املش��ترك امر ضروري 
لهم وكانت هناك اس��ماء مختلفة لهذه 
املنطقة اجلغرافي��ة ولكن كانت مضامني 
هذه االس��ماء غير مختلفة كثيرا ولكنها 
فق��ط كانت تعب��ر عن اغراض سياس��ية 
متعارضه ف��ي بعض االحيان وكانت حدود 
ه��ذا الكيان تتوس��ع او تتقلص تبعا لقوة 
الكي��ان السياس��ي ال��ذي يحكمها فمن 
اخلطىء ان العرب اطلقوا اسم العراق على 
اماك��ن معينة متتد م��ن منطقة بلد على 
دجلة وحتى الصقاوية على الفرات بل ان 
هذه التسمية تشمل اغلب مناطق العراق 
احلالي��ة وخطب��ة االمام علي ف��ي الكوفة 
عندما خاطبهم وقال ( يا اهل العراق ) ولم 
يقل يا اه��ل الكوفة وف��ي وقتها لم يكن 

االمام علي ال في بلد وال في الصقاوية.. 
ولم تكن التس��مية لبعض املناطق بانها 
عراق العجم دليل على فارس��ية س��كان 
هذه املناط��ق اال ان الهدف م��ن ذلك نفي 
لعروبتها الغراض سياس��ية وطائفية في 
وقتها ومت اس��تثمارها حاليا الغراض اخرى 
غي��ر كتابة التاري��خ بطريق��ة صحيحة . 
وظ��ل هذا الكي��ان حاله ح��ال الكثير من 
مناط��ق الش��رق االوس��ط وحت��ى العالم 
في تغيي��ر جغرافي مس��تمر وعندما بنى 
العباس��يون بغ��داد و اصبح��ت عاصم��ة 
للدولة العباسية كانت كل واليات الدولة 
العباس��ية تتمحور كلها في ه��ذا املركز 
الذي هو ارض الس��واد او الع��راق .وعندما 
وص��ل احلكم ال��ى الدول��ة العثمانية كان 
العراق يتوحد ويتفرق حسب حاجة الدولة 
العثماني��ة فمرة يتحول ال��ى ثاث واليات 
ه��ي البصرة وبغداد واملوص��ل ومرة تتوحد 
هذه الوالي��ات حتت حكم والي واحد وحتى 
عند تفرقها يبقى والي بغداد هو املسيطر 
عليه��ا وان جي��ش والية بغ��داد هو اجليش 
الرس��مي الذي م��ن واجبه حماي��ة حدود 
الوالي��ات الثاث ولك��ن الثاب��ت ان العراق 
احلالي هو نفس��ه العراق في زمن االحتال 
التركي الثالث لبغداد س��نة 1831 وكانت 
ح��دوده تبدأ من والي��ة ( وان التركية ) ودير 
الزور الس��ورية ومتتد بعد ذلك في صحاري 
ش��مال اجلزيرة العربية حت��ى مياه اخلليج 
العراب��ي وحدوده الش��رقية هي نفس��ها 
حدوده م��ع ايران عدا بع��ض املناطق التي 
بقي��ت مناطق ن��زاع حتى الوق��ت احلاضر 
رغم االتفاقيات املستمرة بني العراق وايران 
وكان بني الفترة واالخرى يقوم هذا الطرف 

او ذاك بنقضها. 
ولتنوع االرض العراقية وقرب سكانها من 
االنهار او بعدهم تكونت حضارات مختلفة 
في العراق فاملدن والسكان القريبون منها 
اكث��ر حتضرا ف��ي العهود االول��ى للمدنية 
وتليه��م الق��رى املس��تقرة ف��ي الزراع��ة 
والس��اكنني ف��ي حافات االه��وار ثم البدو 
الرحل الذين كان وجودهم خطر مس��تمر 
عل��ى الكيانات السياس��ية التي نش��أ ت 
ف��ي العراق على مر العصور واملتابع حلاالت 
احلركة الس��كانية في العراق يش��اهد ان 
عدم استقرار السكان في املناطق احلضرية 
ومنها بغداد كان السبب الرئيسي الختفاء 
احلال��ة احلظرية املتوارثة االساس��ية فيها 
وكانت االوبئة والفياضانات عامل اساسي 
لتفريغ املدن من ساكنيها االصليني ليحل 
محله��م ع��ن طريق الغ��زو واالس��تحواذ 
سكان حافات الصحراء او البدو الرحل من 
خال استيائهم على ملكيات املدن شبه 
اخلالية من الس��كان وكان استقرار هؤالء 
الب��دو في بغ��داد لم يكن عامل مس��اعد 
لتحظره��م ب��ل حت��ول بقايا س��كانه الى 

العادات البدوية املتخلفة.
 وهو االمر الرئيسي الذي لم يجعل العراق 
ينطل��ق باجتاه االنتاج الراس��مالي ويتطور 
بنف��س الطريق��ة في بل��دان اخ��رى رغم 
محاوالت كثير من الوالة العثمانني العمل 
على تطويره اقتصاديا وسياسيا وتوحيديا 
وعلى راس هؤالء الوالة هو الوالي داود باشا 
) -1817 1831 م) وق��د اس��تطاع اخض��اع 
كل س��كان العراق الى حكم��ه من خال 
تكوين جيش ق��وي ونظام ضرائبي متطور 
وحاول ادخ��ال كثير من الصناعات احلديثة 
للع��راق منه��ا معم��ل لصنع االس��لحة 
ومعم��ل لصن��ع االقمش��ة ومت نصب اول 
مضخة لرفع املاء للدور والبساتني واسس 
اول مطبعة حديثة واول مدرس��ة متطورة 
وكان حكم��ه ه��و بداية حقيقي��ة لوجود 
طبق��ة عامل��ة عراقية تعمل عل��ى االلة 
امليكانيكي��ة ومنه��ا بدأت اول��ى عمليات 
الصهر الس��كاني ف��ي الع��راق من خال 

تك��ون هذه الطبقة التي نش��أت من اديان 
مختلف��ة ومذاه��ب وقومي��ات مختلف��ة 
ايض��ا ولكن الق��وى االس��تعمارية وعلى 
راسها املقيم البريطاني وضعت كثير من 
العراقيل لعدم أمتام ه��ذه املهمة الكبيرة 
لهذا الوالي املتنور االم��ر الذي دفع الوالي 
الى حجز املقيم البريطاني في ( مقيميته 
) وتس��فيره الى بريطانيا بع��د ذلك ونهج 
بعض الوالة االخرين نفس نهج داود باش��ا 
ومنه��م الوالي مدحت باش��ا الذي حطم 
الكثي��ر م��ن االقطاعي��ات الكبي��رة مثل 
االقطاعيات في املوصل وكركوك واسكان 
القبائ��ل بش��كل قس��ري ف��ي الوس��ط 
واجلنوب حتى ان س��نة 1900 م كاد العراق 
أن يكون دولة مس��تقلة متكاملة االسس 
الضريبية واالدارية والسياسية وهكذا كان 
العراق ف��ي اغلب االحيان كيان سياس��ي 
واقتصادي وجغراف��ي واحد وعند االحتال 
البريطاني لم يتغير ش��يء من ذلك وبقي 
العراق على حاله وليس لبريطانيا أي فضل 
في توحيد العراق بل النها وجدته في حالة 
موحده واستثمرت هذا التوحد الغراضها 
والعس��كرية  والسياس��ية  االقتصادي��ة 
وخصوصا بع��د معرفتها بكميات النفط 
الهائلة فيه وتطور الصناعات الراسمالية 
الت��ي حتت��اج الى النف��ط في ب��اد الغرب 
ولسهولة  انتاجها  الراسمالي الس��تمرار 

السيطرة العسكرية عليها.
ولهذا من اخلطأ االعتقاد ان الطبقات غير 
موجو ة في نهاية الدولة العثمانية وبداية 
احلك��م الوطني في العراق ب��ل انها كانت 
غي��ر واضحة املعالم و موجوده بش��كلها 
اجلنيني فالضباط الشريفيني (الذين جاءو 
مع الش��ريف حس��ني )وماك��ي االراضي 
ورؤس��اء العش��ائر والس��ادة( رجال الدين 
) واالغ��وات كان��وا اضافة الى تنافس��هم 
السياسي واملراتبي فالسنة قبل الشيعة 
والدي��ن االس��امي قب��ل االدي��ان االخ��رى 
والعرب قبل القوميات االخرى فانهم كانوا 
متنافس��ني اقتصاديا ورجال الدين منهم 
اضافة الى انهم م��اك اراضي كانوا ايضا 
جباة للزكاة (الس��نة ) وال��زكاة وللخمس 
املش��تركني  ي��زودون  (الش��يعة)فانهم 
معهم بامللكية بآيات من القران جتعل من 
ملكياتهم الكبيرة وبجانبها الفقر املدقع 
لسواد الناس منزلة من اهلل (نحن قسمنا 
معيش��تهم ف��ي احلياة ورفعن��ا بعضهم 
فوق بعض درج��ات لينظر بعضهم بعض 
س��خريا .. س��ورة الزخرف اي��ة 32 ) (واهلل 
فضل بعضكم على بعض في الرزق سورة 
النحل آية 71) ولهذا ان املال هو واحدة من 
خمس اشياء يجب احلفاظ عليها والدفاع 
عنها واالربع��ة الباقية هي (الدين والعقل 

والنفس والنسل ).
ل��م تك��ن صراعاته��م عدائي��ة  ولك��ن   
لش��عورهم بتقارب مصاحلهم وتشابهها 
ولكن في السنني االخيرة التي سبقت ثورة 
14 متوز 1958 بدا متركز راس املال واستقرار 
ملكي��ة االرض وثب��ات ماكيه��ا وظه��ور 
طبق��ات جدي��ده واح��زاب تعبر ع��ن هذه 
الطبق��ات مثل الطبق��ة العاملة وطبقة 
الفاح��ني الفق��راء والطبق��ة البرجوازية 
الصفي��رة (فئة املوظف��ني واالفندية ) كما 
يطل��ق عليها اس��م الطبقة الوس��طى 
وظه��ور احلزب الش��يوعي وبعض االحزاب 
الوطني��ة والقومي��ة االخ��رى جع��ل هذه 
الفئات املالكة اكثر متاس��كا واستطاعت 
توحي��د جهوده��ا ف��ي أح��زاب تعب��ر عن 
مصاحلها مثل (احلزب الدس��توري ) بزعامة 
ن��وري س��عيد وح��زب االمة ((االش��تراكي 
)) بزعام��ة صال��ح جب��ر وبع��ض االحزاب 
القومي��ة والوطني��ة ((املوس��مية )) مثل 
ح��زب االس��تقال بزعامة محم��د مهدي 
كب��ة وفائق الس��امزائي واحل��زب الوطني 
الدميقراطي بقيادة كامل اجلادرجي وغيرها 
م��ن االح��زاب والتنظيم��ات الصغيرة في 

وقتها.
ورغ��م ان املصالح الطبقية هي الس��ائدة 
دائما اال انه في بعض االحيان تختفي حتت 
واجهات دينيه او مذهبي��ة او قوميه وهذا 
ما نراه في احلكم الوطني (بعد 1920 ) في 
العراق فالعراقيني السنة الذين توحدوا حتت 
احلكم امللكي ((السني ))اهتموا بالسلطة 
السياسية اكثر من السلطة االقتصادية 
وله��ذا التجأت الفئات االخ��رى الدينية او 
املذهبية اجتاه��ات ثانية فاس��تلم اليهود 
التج��ارة واملعامات الربوية وعندما هجروا 
بطريقة قسرية بعد 1949 استلم التجارة 
التجار الش��يعة وبعض التجار ذو االصول 
االيرانية اما كردس��تان اجلنوبية (كردستان 
الع��راق حاليا) فكانت مع االنتماء العراقي 
اكث��ر منه م��ع الترك��ي فعندم��ا اوقفت 
حكومة االنتداب البريطانية ايصال سكة 
احلدي��د ب��ني خانق��ني وكركوك ال س��باب 
مالية شعر سكان كردس��تان اجلنوبية ان 
هذا العمل هو محاولة انكليزية لضمهم 
الى تركي��ا فكثرت احتجاجاته��م مما دفع 
احلكوم��ة العراقية النش��اء ه��ذا الطريق 
عل��ى نفقة احلكوم��ة العراقي��ة لطمأنة 
الكرد بانه��م مع العراق ولي��س مع تركيا 
التي اضطهدتهم مئات السنني في حكم 

الدولة العثمانية .
في ظروف معينة تكون الوالءات للمذهب 

او القومية اكثر منه للوطن فأهل املوصل 
وم��ن خ��ال ارتباطاته��م االقتصادية مع 
سوريا و تركيا ((السنيتني ))كانو اقرب الى 
حلب الس��ورية منها الى العراق واحلركات 
القومي��ة فيه��ا كانت اقوى م��ن احلركات 
القومي��ة في م��دن الوس��ط واجلنوب الن 
التجزئ��ة ب��ني الع��راق وس��وريا اصابتهم 
بالظ��رر فالتعرفة الكمركي��ة بني البلدين 
وايقاف حركة جتارة االقمشه مثا بني املدن 
املتاخم��ة على جانب��ي احل��دود اصابتهم 
باخلس��ائر الفادح��ة وقد انش��طرت كثير 
من العوائل والعش��ائر بفعل رس��م حدود 
واضح��ة املعال��م ب��ني الدولت��ني ولهذا ان 
احل��ركات القومية الوحدوي��ه كانت حتارب 
التجزءة والتقسيم بني هذه الدول ال سباب 
مصلحية اقتصادية بحته وليس للشعور 
القوم��ي فيه��ا .. ام��ا املدن ف��ي املنطقة 
الوس��طى واجلنوبي��ة من العراق بس��بب 
ضعف الرواب��ط االقتصادية بني هذه املدن 
وس��وريا وتركيا وقرب مصاحله��ا مع ايران 
كان��ت عاقاتهم اقوى معها وليس النهم 
اقل عراقية من االخرين او انهم تابعني الى 
ايران او انهم من اصول فارسية كما يحلو 

للبعض ان يقول. 
ورغم ذلك كانت اغلب املناطق الش��يعية 
اقتصاديا تابعة الى(( السنة ))فاغلب املزارع 
املوجودة في البصرة هي ملك ماكني سنه 
في حني ان كل الفاحون فيها من الشيعة 
عدا ملكيات شيخ احملمرة خزعل ((الشيعي 
)) الزراعية الكبيرة وان كل االرض الزراعية 
ف��ي الناصرية من الناحية القانونية تابعة 
ال��ى عائلة س��نية واح��ده ه��ي عائلة ال 
الس��عدون في حني ايضا ان كل الفاحني 
فيه��ا باملطلق هم من املزارعني الش��يعة 
وبقيت االرض لغاية سقوط احلكم امللكي 
ف��ي الناصرية هي من الناحي��ة القانونية 
مل��ك ال الس��عدون ولكن مت��رد الفاحون 
وتغلغ��ل االفكار املتم��ردة فيهم وطبيعة 
االهوار الوعرة متكن الفاحون من االستياء 
على هذه االرض وتقسيمها بينهم بالقوة 
من ال السعدون حتى قبل سقوط النظام 
امللك��ي لهذا الس��بب ان اغل��ب احلركات 
الفكري��ة والتنظيمية املعادية للس��لطة 
احلاكم��ة جتد من يس��معها ف��ي املناطق 
اجلنوبي��ة والوس��طى اكث��ر م��ن املنطقة 

الغربية. 
لقد حت��ول العراق بفعل ارتب��اط احلكومة 
العراقي��ة مبختل��ف الروابط م��ع بريطانيا 
الى بؤرة ملع��ادات ح��ركات التحررالوطني 

ف��ي املنطقة ورأس حربة لض��رب أي عمل 
تش��عر بريطاني��ا ان هذا العمل يش��كل 

خطرا عليها.

بداية ظهور 
الطبقة العاملة 

في العراق 
يعتمد ظهور الطبقة البرجوازية ونظيرتها 
الطبق��ة العاملة في أي مكان الى عوامل 
مختلفة ولكن هناك طريقني رئيسيني في 
هذا اجمل��ال هما الطريق الداخل��ي وانتقال 
الصناعات احلرفية (املانفكتورة)الى مرحلة 
اعلى بفع��ل متطلبات الس��وق الداخلية 
وتوس��ع التج��ارة وه��ذا م��ا ح��دث الوربا 
وامريكا وعامل آخر ه��و التطور من اخلارج 
وهو عن طريق استعمار بعض البلدان من 
قبل بلدان اكث��ر تقدما في اجملل الصناعي 
االم��ر الذي فرض عليه��ا ان يكون تطورها 
االقتص��ادي تط��ور كولنيال��ي (تبعي ) وان 
يكون ظهور الطبقة العاملة فيها مرتبط 
بحاج��ة الس��وق االس��تعمارية وتثبي��ت 
مصاحله��ا ف��ي تل��ك الدولة املس��تعمرة 
والع��راق م��ن ال��دول الت��ي كان التط��ور 
الرأسمالي ونش��أة الطبقة العاملة فيها 

مرتبط بالعامل اخلارجي. 
لقد اكتش��ف االوربيون اهمي��ة العراق او 
منطقة (ما بني النهرين) مع بدايات ظهور 
الراس��مالية االوربية وحاجاته��ا الى طرق 
ام��دادات وركائ��ز عس��كرية حلماي��ة هذه 
الطرق التي تريطه��ا بالهند التي كانت (( 
منج��م ))للتوابل الغالي��ة الثمن في ذلك 
الوق��ت والتي جعلت م��ن اهلها املعدمون 
جن��ودا حلماي��ة مصالح بريطاني��ا في كل 
بق��اع العال��م (س��تكون بغداد مب��و قعها 
الفريد مرك��زا عظيمأ للتجارة البريطانية 
والغربي��ة وباق��ل رعاية واهتم��ام وكل ما 
يعزز لتوس��يع ش��بكة توزيع هذه التجارة 
وزي��ادة حجمه��ا بدرجة عاليه ه��و ادخال 
قوة البخار ... من تقرير س��كة حديد وادي 
الف��رات البريطاني��ة 1857) وكان التج��ار 
االنكلي��ز من اوائل من دخل العراق ووصلوا 
حتى املوصل في محاولة اكتشاف اهمية 
املنطقة وكانت الدول��ة العثمانية ال تريد 
أي تطور في كل مستعمراتها التي كانت 
تغطيها بغطاء ديني محاولة منها لكبح 
جم��اح أي حركة حترر تظه��ر فيها بحجة 
انه��ا منافية لاس��ام ال��ذي ال يؤمن باي 
حدود بني املس��لمني ولكن حكم املماليك 
واالستقال النسبي عن الدولة العثمانية 
جعل هؤالء الوالة املماليك يحاولون السير 
ف��ي بن��اء اقتص��اد عراقي متطورش��بيه 

بالتطور االوربي كما اسلفنا.
لقد س��بقت بريطانيا فرنسا التي احتلت 
مص��ر باقام��ة عاق��ة دبلوماس��ية م��ع 
حكومة املماليك في بغداد من اجل ايقاف 
أي عملي��ة تط��ور راس��مالي م��ن الداخل 
حت��ى ان احتال الع��راق من قب��ل القوات 
البريطاني��ة كان متس��رعا ولذل��ك كانت 
خس��ائرهم العس��كرية في العراق كبيرة 
قياسا بالدول االخرى وان مدينة الكوت قد 
حتولت الى مقبرة كبيره جلنود االمبراطورية 
البريطانية ولكن هدفهم هو ان يس��بقوا 
فرنس��ا ف��ي ه��ذه العملية واس��تطاعت 
تأم��ني جزء مه��م من طري��ق الوصول الى 
مستعمرتها الكبرى ( الهند ) وكان هدف 
بريطاني��ا هو احل��اق العراق مبس��تعمرتها 
الهن��د وحتى اس��كان الكثير م��ن الهنود 
ف��ي مناط��ق البص��رة واملناط��ق احملاذي��ة 
له��ا لتغيي��ر الطبيعة الس��كانية لهذه 
املنطق��ة ولكن ث��ورة 1920 العراقية رغم 

تعثرها اس��تطاعت ان توقف هذا اخملطط 
وان تضع احلجر االس��اس للدولة العراقية 
احلديثة وال��ذي فرض عل��ى بريطانيا دمج 
الوالي��ات العراقية الث��اث البصرة وبغداد 
واملوصل حتى تستطيع فرض نفوذها على 

املنطقة.
اس��تطاع البريطانيون في تغلغلهم هذا 
الذي س��بق احتالهم املباشر للعراق اثناء 
احلرب العاملية االولى خلق كثير من الفرص 
التصديري��ة له��م من الع��راق للمنتجات 
اخل��ام املوجودة في��ه وكان تصدي��ر التمور 
والش��عير والص��وف على راس ه��ذه املواد 
املطلوب��ة والتي كانت تتعفن س��ابقا في 
اماكنها لعدم وجود وس��ائط نقل لنقلها 
الى اماكن اس��تهاكها وحتى تس��تطيع 
بريطاني��ا تصدير هذه املنتج��ات بطريقة 
س��ليمة انش��ات له��ذا الغ��رض معامل 
متطوره مث��ل مكابس للص��وف ومعامل 
لكب��س التم��ور وتنافس��ت النش��اء طرق 
برية ونهرية الستخدامها في عملية نقل 
س��ريعة حتافظ على املنتج��ات من التلف 
واس��تطاعت املانيا ايض��ا وذلك لعاقاتها 
القوية مع الدولة العثمانية احلصول على 
امتي��از مد س��كة حديد م��ن البصرة الى 
بغداد ومقررة ان تص��ل هذا اخلط الى اوربا 
سميت في وقتها (سكة حديد بغداد برلني 
) ولك��ن احلرب العاملية االولى التي اندلعت 
قي س��نة 1914 حالت دون امتام املش��روع 
الذي اجنز منه 74 ميا بني بغداد وس��امراء 
ومت تسيير كثير من السفن النهرية اليصال 
املواد االنش��ائية ال��ى اماك��ن العمل وقد 
ظه��رت نتيجة لهذه االعمال بواكير وجود 
طبقة عامل��ة عراقية كان العثمانيون قد 
بدئوا مراحلها االولى و اس��تطاع االوربيون 
وضع اخلط��وط التالية لتطويرها باس��س 
علمي��ة الن ب��وادر وج��ود رأس��مال وطني 
لبن��اء معام��ل او ش��ركات نق��ل او غيرها 
غي��ر موجوده لضعف هذا الرأس��مال وقد 
حطم دخ��ول البضائع الغربي��ة كل بوادر 
انتق��ال الصناعات احلرفي��ة (املانفكتورة ) 
الى مرحلة اعلى وانش��اء مصانع متطوره 
ب��ل العك��س ادى حتطم االعم��ال احلرفية 
الى زي��ادة البطال��ة واعتماد الع��راق على 
البضائع املستوردة الرخيصة نسبيا والتي 
ال تس��تطيع الصناعة احلرفي��ة العراقية 
مجاراتها و لهذا السبب اختفى خمسون 
الف حرفي في بغداد وحدها بس��بب عدم 
قدرته��م الصمود واعان افاس��هم وكان 
اهم هذه احلرف التي تكاد تكون قد اندثرت 
النحاس��ية واحلديدي��ة  ه��ي الصناع��ات 

والنسيج اليدوي (احلياكة ). 
وق��د ش��مل التخري��ب االقتص��ادي م��ن 
خ��ال التغلغ��ل االوربي لي��س الصناعات 
احلرفي��ة فقط بل ان هن��اك صناعة اهلية 
كبيرة نس��بيا وبنوعية راقية لم تستطع 
الصم��ود ايض��ا الن راس��مالها لي��س من 
القوة ليتمكن من االستمرار في منافسة 
الراس��مال الغرب��ي فمثا في كردس��تان 
هناك صناعات اسلحة في منطقة راوندوز 
وصل��ت امكاني��ة تصنيعه��ا ال��ى حدود 
صناع��ة مداف��ع ضخمة وبن��ادق متطورة 
لم تس��تطع املنافس��ة مع هذا التغلغل 
وانتق��ل اغلب هؤالء الصناع املهرة اما الى 
البطالة املباش��رة او الى اعمال اخرى ليس 
له��ا عاق��ة باعمالهم الفنية الس��ابقة 
مما جعلهم ناقمني اكث��ر من غيرهم على 
هذا التغلغل االس��تعماري الذي افقدهم 
مهنهم الفنية السابقة ورغم ان عددهم 
قليل نس��بة الى س��كان العراق الذي لم 
يتج��اوز %5 اال ان نوعيته��م واحتكاكهم 
م��ع االلة اوج��د لديهم نوع م��ن التفكير 
السلبي اكثر من االخرين وكانت نقمتهم 
على التغلغل الراس��مالي ليس الس��باب 
حترري��ة ولكن النه��م يحاول��ون حتى بعد 
انتقاله��م الى عمال اخ��رى هو ايقاف هذا 
التغلغل من اجل العودة الى االنتاج احلرفي 

وهذا النوع من الرفض اسماه ماركس في 
البيان الش��يوعي ب(االشتراكية الرجعية 
) أي محاول��ة ارج��اع االنت��اج ال��ى ما بعد 
االنتاج الراس��مالي الذي اصبح غير ممكن 

التحقيق. 
هناك من االس��باب املهمة التي اخرت منو 
ونض��وج الطبق��ة العامل��ة العراقية هي 
اس��تخدام الس��جناء ف��ي اعم��ال كثيرة 
وب��دون اج��ر تقريبا مثل انش��اء الس��دود 
ومعامل الطابوق وغيرها من املهن املتعبة 
االخرى الى حد ان احد مدراء السجون كان 
فرح��ا الن اعداد الس��جناء بازدي��اد النهم 

سوف يعمرون االرض باجملان. 
كان��ت القوانني االس��تعمارية التي تنظم 
العمل مجحفة ج��دا الى احلد الذي وصل 
ان العامل لو مرض بسبب اهماله لنفسه 
ال تص��رف له اج��ور عم��ل وان اعطيت له 
اجازه فه��ي اجازة غير مدفوعة االجر وهذا 
يعن��ي ان رب العم��ل الذي ه��و اجنبي في 
اكث��ر االح��وال والطبيب الذي يش��خص 
امل��رض ايضا اجنب��ي فان العامل ن��ادرا ما 
يعطى اجازة مرضي��ة مدفوعة الثمن وان 
ط��رده م��ن العم��ل ال يعن��ي ان هناك من 

يطالب بحقه. 
حت��اول  االس��تعمارية  السياس��ة  كان��ت 
جاه��دة التقلي��ل م��ن العم��ال العراقيني 
امله��رة حت��ى تس��تطيع اس��تيراد عمال 
مهرة من خارج العراق من اجل الس��يطرة 
عليهم ويكون والئه��م لانكليز اكثر من 
العراقيني اه��ل االرض ولهذا ان املش��اريع 
النفطي��ة كانت نس��بة العراقيني فيها ال 
يتجاوزال 12 % ونسبة العمال االجانب في 
الس��كك هو 20 % ونس��بتهم في املوانئ 
40 % رغ��م ان الع��راق يزخ��ر بالعاطل��ني 
ع��ن العمل وقد وص��ل االمر بالس��لطات 
االنكليزي��ة وحكوم��ات االنت��داب انه��ا ال 
جتعل العامل يس��تمر ف��ي عمله اكثر من 
خمس��ة اعوام و اس��تبداله بعامل عراقي 
جديد او بعامل اجنبي حتى ال يتجذر وعيه 
الطبقي وت��زداد خبرته ويطالب مبطالب ال 
تري��د الدولة مطالبته به��ا ونتيجة لذلك 
ل��م يحاول العمال قط��ع صلتهم بالريف 
والعش��يرة النها بالنس��بة لهم ماذ هم 
االخي��ر وال يعملون من اج��ل بلورة وعيهم 
الطبقي العمالي الن عيونهم ش��اخصة 
للري��ف الذي لم يقطع��وا الصلة به عدى 
العمال الذين انتقلوا الى الطبقة العاملة 
م��ن ال��ورش والصناع��ات احلرفي��ة بع��د 
خرابها بفعل الغزو البضائعي الراسمالي 
االجنبي التي يعتب��رون ارتباطهم بالعمل 
واالل��ة ارتباط مصيري وهم لهذا الس��بب 
ال يرتبط��ون ب��اي ج��ذور ريفي��ة جتعله��م 
يتراجعون عن مطالبه��م العمالية ولكن 
تراودهم دائما احام عودتهم الى ورشهم 
واعمالهم احلرفي��ة ويحلمون بالعودة الى 
العمل احلرفي الذي انتهى دوره واصبح في 

حكم املاضي. 
نتيجة لكل تلك االسباب والظلم املستمر 
للعمال وتدن��ي اجورهم والفصل الكيفي 
والعمل الشاق وعدم حتديد ساعات العمل 
ظهرت اولى بوادر الوعي في صفوف العمال 
وه��و وعي جنيني لم يرتقي الى مس��توى 
الوعي الطبقي ب��ل محاولة خملاطبة امللك 
واحلكوم��ة وانتظار العط��ف االبوي منها 
العطائه��م حقوقه��م وحاول قس��م من 
العمال الواعني ومن الذين يعملون باعمال 
لها عاقة مباش��رة باالل��ة ان يوجدوا نوع 
م��ن العم��ل النقابي لهم وق��دم ( محمد 
صال��ح الق��زاز ومحي الدي��ن محمد ) في 
بداي��ة االم��ر طلبا لفتح نادي باس��م نادي 
العم��ال اال ان وزير الداخلية العراقي رفض 
الطلب وعوقب االثن��ني بنقل احدهم الى 
مكان عم��ل آخر والثان��ي مت ايقاف عاوته 

السنوية. 
كتب��ت في اجل��زء الثاني ان وزي��ر الداخلية 
عاق��ب مقدمي طل��ب تأس��يس جمعية 
للعمال) محمد صالح القزاز ومحي الدين 
محم��د ) بنقل االول الى م��كان عمل آخر 
وأيقاف ع��اوة الثاني ولكن ه��ذه النخبة 
العمالية لم تستكني ولم تترك مطالبها 
العمالية واس��تطاعت بعد فترة ان حتصل 
على موافقة وزير الداخليةبتكوين جمعية 

باسم جمعية
العم��ال ولكن وزير الداخلي��ة طلب تغيير 
هذا االس��م فقام مقدم��ي الطلب بتغير 
االسم الى اسم (جمعية اصحاب الصنائع 

)وكان مقدمي الطلب كل من ..
-1محمد صالح القزاز

-2احمد السيد محمد
-3 محمد مصطفى

-4 نعيم فتوحي
-5 يويف سيد طه

-6عبد اجلبار سلمان
-7محي الدين محمد

ولكنه��ا لم تك��ن جمعية تض��م العمال 
فق��ط ومن خال اس��مها الواضح بل هي 
جمعي��ة عامه للعم��ال والصحاب العمل 
ايض��ا وكانت جمعيه هامية الش��كل ال 
وضوح في مطالبها ب��ل هي اهداف عامه 
وحتى االنتساب لها ايضا مفتوح فيكفي 
ان يك��ون املنتس��ب قد جت��اوز العش��رون 
سنة من العمر وس��لوكه حسن بشهادة 
اثنني من االعضاء ليك��ون عضوا في هذه 

كانت السياسة 

االستعمارية تحاول 

جاهدة التقليل من العمال 

العراقيين المهرة حتى 

تستطيع استيراد عمال 

مهرة من خارج العراق 

من اجل السيطرة عليهم 

ويكون والئهم لالنكليز 

اكثر من العراقيين اهل 

االرض

بدايات الصراع الطبقي في العراق من أواخر الدولة 
العثمانية وحتى ثورة 14 تموز 1958



اجلمعية ولكن في بع��ض االحيان ظهرت 
بوادر مطالب سياسية في هذه اجلمعيات 
جت��اوزت املطال��ب املهني��ة مث��ل تأييدهم 
لرئيس الوزراء توفيق الس��ويدي عند تقدمي 
استقالته احتجاجا على بعض التدخات 
االنكليزي��ة في عم��ل حكومت��ه وكذلك 
اس��تطاعوا اصدار صح��ف ومجات رغم 
انها مكت��وب ف��ي اجازاته��ا انها صحف 
ادبي��ة وثقافي��ة اال انها كان��ت تكتب في 
بعض االحيان مقاالت سياسية ومطلبية 
ولكن بأفكار خجول��ة مما دفع بعض اركان 
احلكوم��ة واالنت��داب ال��ى محاول��ة اغراء 
قيادات ه��ذه اجلمعيات بالوظائف االفضل 
واالمتي��ازات وبعد فش��لها في ذلك قامت 
بطريقة التخويف املباش��ر واغتالت رئيس 
جمعي��ة البقال��ني علنا ام��ام الناس بعد 

خروجه من اجتماع عمل نقابي .
كان لضعف البرجوازية الوطنية وتبعيتها 
للراس��مالية االوربي��ة االث��ر الواض��ح في 
ع��دم تط��ور احلرك��ة النقابي��ة العمالية 
وجتذير مطالبه��ا املهنية ول��م تنتج قادة 
عماليني كبار كما انتج��ت البلدان اجملاورة 
اال ف��ي حاالت اس��تثنائية على راس هؤالء 
املتميزين هو محمد صالح القزاز الذي لم 
يهادن الس��لطة السياس��ية ولم يتراجع 
عن اه��داف العمال التي اعل��ن االتزام بها 
رغم تعرضه للسجن والنفي والفصل من 

العمل ..
كان��ت الفترة الت��ي تلت نهاي��ة االنتداب 
البريطان��ي على العراق ه��ي فترة ادت الى 
التطور العددي الكبي��ر للطبقة العاملة 
العراقية من خال ازدياد اعمال االس��تثمار 
في مجاالت النس��يج والس��كائر والزيوت 
وتطور الس��كك احلديدي��ة نتيجة احلاجة 
امللحة لنقل البضائع الس��ريعة من والى 
العراق مما ادى الى زيادة العاملني في املوانئ 
ثم ان دخول الكهرباء الى العراق اوجد ايضا 
طبقة عامله كبيرة تعمل في هذا القطاع 
ف��ي مج��ات االنت��اج والتوزي��ع والصيانة 
وتطور العمل احلكومي في مجاالت عديدة 
وخدميه مثل عمال البلديات واملاء واجملاري 
حتى وص��ل عمال االنتاج ف��ي العراق قبل 
1958 ال��ى اكث��ر م��ن 260000 الف عامل 
يضاف لهم كثير من العمال املوس��ميني 
مثل عمال املكابس والتمور وعمال معامل 
الطحن واجلرش في ايام املواس��م الزراعية 
وكثي��ر من العم��ال الزراعيني املوس��ميني 
ايض��ا ممن يعمل ف��ي احملاصي��ل الصيفية 
انتاجا وتس��ويقا وامام هذا التطور الهائل 
ف��ي العدد ظه��ر انتاج النفط ف��ي العراق 
االمر الذي جعل احلكومة تدخل الى سوق 
العمل م��ن خال املش��اركة في مناصفة 
االرب��اح النفطية مع الش��ركات االجنبية 
ووص��ول عدد عمال النف��ط العراقيون الى 
اكثر من 60000 عامل هذا االمر ادى الى ان 
تتحول الطبقة العاملة الى طبقة يحسب 
لها حساب واصبحت طبقة تعمل لذاتها 

وتريد حتقيق مطالبها املشروعة .
وام��ام تس��لط ارباب العمل وحت��ى ادارات 
الدولة ف��ي القطاعات االنتاجية فيها الى 
ان يتع��اون العمال في امله��ن اخملتلفة من 
اج��ل احلصول على حقوقه��م مثل حتديد 
س��اعات العم��ل واصدار قانون تش��ريعي 
للعمال وحتديد احلد االدنى لاجور واحتساب 
اي��ام العطل واجلم��ع اي��ام مدفوعة االجر 
واصدار قان��ون الضم��ان االجتماعي وكان 
لتغلغل الفكر اليس��اري ومعرفة العمال 
بكثير من النش��اطات العمالي��ة العربية 
والعاملية كان له��ذا التيار الدور االكبر في 
تط��ور املطالب العمالي��ة متجاوزين حتى 
مطالبه��ا النقابية ال��ى مطالب اكبر في 
اجمل��االت السياس��ية ورغم انه��ا لم تصل 
الى مستوى العمل السياسي الواضح اال 
انها في ذلك الوقت تعتبرخطوة متقدمه 
ف��ي هذا اجمل��ال وقد س��اند العم��ال حزب 
(االخاء الوطني) بقيادة ياس��ني الهاشمي 
واحلزب (الوطني العراقي)بقيادة جعفر ابو 
التمن وقد س��اندت نقاب��ة العمال انقاب 
بك��ر صدق��ي وتظام��ن معهم الش��اعر 
محم��د مهدي اجلواهري باصداره صحيفة 
(االنق��اب ) املتظامنة م��ع االنقاب ولكن 
ضع��ف وع��ي العم��ال انذاك جع��ل هذه 
االح��زاب تس��تثمرهم ف��ي صراعه��ا مع 
االح��زاب االخرى وبعض االحيان مع القصر 
امللك��ي ولكن وجود بعض املاركس��ني من 
امثال يوسف متي ونوري روفائيل ومساندة 
محمد صال��ح القزازمتكنوا م��ن احلصول 
عل��ى بعض املكاس��ب السياس��ية منها 
حتويل نادي الس��كك الترفيه��ي الى نادي 
ذو طابع سياس��ي وهذا الن��ادي كان مقره 
في مديرية الس��كك احلديديه وعلى متاس 
مباش��ر مع العمال الس��اكنني قريب من 
املديري��ة في الكرخ مكان��ه االن هو مكان 
(فن��دق الرش��يد ) احلالي ه��ذا النادي حتول 
اس��مه الى نادي املواصات ثم نادي النقل 
لينتهي الى اس��مه اجلديد (ن��ادي الزوراء )
وقد اتهمت الس��لطة امللكي��ة القائمني 
عل��ى ادارة الن��ادي على انه��م حولوه الى 
مقر للحزب الش��يوعي العراقي فاشتدت 

املضايقة عليه ..
وم��ن اهم االظرابات الكبي��رة التي حدثت 
في سنني ما بعد االنتداب هو اظراب عمال 
املطابع الذي حدث في الثاني من تش��رين 
الثاني س��نة 1942 وقد وجه العمال انذارا 
ال��ى ارب��اب العم��ل بتحقي��ق مطالبهم 
قب��ل يومني من االظ��راب دون نتيجه وبعد 
االظراب اس��تطاع العم��ال باحلصول على 
زيادة في االجور بنسبة %25 واعتبار اجلمع 
والعط��ل اي��ام مدفوع��ة االج��ر ليلتحق 
بعدهم عمال النسيج الذين حصلوا ايضا 
على مكاسب مادية بزيادة اجورهم وايضا 
احلصول على موافقة اصدار نشرة باسم ( 
صدى العمال ) وفي كانون الثاني من نفس 
الس��نة اظرب عمال سكائر جعفر وعمال 
س��كائر عبد العزيز وعمال شركة الدخان 

العراقي��ة وقد اس��تمر اظرابهم خمس��ة 
ايام والتقى بهم وزير الشؤون االجتماعية 
ووعدهم بتطب��ق االتفاق الذي ابرم بينهم 
وب��ني ارب��اب العم��ل ولك��ن الوزي��ر خنث 
بوع��ده االمرال��ذي اضطرهم ال��ى القيام 
باظراب ثاني استطاعوا فيه احلصول على 
مطالبه��م املرفوعة الرب��اب العمل ومنه 

االتفاق على احلد االدنى لاجور وزيادتها. 
وكان للتطور في مجال اس��تخراج النفط 
وتط��ور الكثير م��ن الصناع��ات العراقيه 
املرتبطة به وظهور الورش الفنية واهمها 
ورش تصليح السيارات بعد االزدياد الهائل 
في عددها قياس��ا ملا قبل االنتداب ان ازداد 
ع��دد العم��ال وخصوصا الفني��ني منهم 
ولك��ن ه��ذا التط��ور الهائ��ل ف��ي العدد 
واخلب��رة النقابية لم جتذر وعي العمال الى 
احل��د الذي يحول مطالبه��م النقابية الى 

مطالب سياسيه واضحة كما اسلفنا. 
كان للقساوة الش��ديدة التي يتعرض لها 
الفاح��ني ان اش��تدت الهجرة م��ن الريف 
ال��ى املدينة وكان ملدينت��ي بغداد والبصرة 
النسبة االكبر للهجرة حتى وصلت الهجرة 
لغاية س��نة 1957الى بغ��داد من مدينتي 
العمارة والكوت الى 27 % من نفوس بغداد 
والى نس��بة 30 % من نف��وس البصرة في 
نهاية السنة نفسها واغلب الوافدين الى 
البص��رة هم م��ن العمارة وهذا ما ش��كل 
ضغ��ط كبير عل��ى عمال بغ��داد والبصره 
محله��م  احلل��ول  الوافدي��ن  الس��تعداد 
بالعمل خصوصا ان اغلب االعمال ال حتتاج 
الى خب��رة كبيرة وقد يتعلمها العامل في 
ش��هر وحتولوا الى عمال كاسري لاظراب 
في أي مكان من اماكن العمل واضافة الى 
ه��ذا كان للهجرة الى بغداد من ش��ماله 
واهمها هجرة اهل تكريت والقرى القريبة 
منها واستقرار الكثير من البدو في بغداد 
بع��د تع��رض اهالي بغ��داد لاوبئ��ة مثل 
امراض الكولي��را والتيفوئيد واجلدري الذي 
يقضي على االالف من سكانها ان اختفت 
املظاهر احلضرية املعروفة في بغداد تاريخيا 
فيها وحتولت ال��ى مدينة حتكمها االعراف 
العش��ائرية وكانت عادات النهب والسلب 
والتجاوز على ام��اك الغير احد اهم هذه 
العادات الس��يئة الواف��دة اليها من البدو 
والفاح��ني اضافة الى ذل��ك فقد تعمقت 
االزم��ة االقتصادي��ة في العراق وفش��لت 
االنتفاضات العراقي��ة من حتقيق اهدافها 
واهم هذه االنتفاضات هي انتفاضة 1952 
التي لم تس��تطع اقام��ة حكومة وطنيه 
عراقية ولكنها عمق��ت االزمة بني احلكم 
الرجعي والشعب واقنعت القوى الوطنية 
ان توحدها في جبه��ة عريضه كانت هذه 
االنتفاض��ة هي الس��بب امله��م الذي دفع 
اجلن��ود والضباط لتكوي��ن حركة الضباط 
اس��قاط  عل��ى  االحراروالعم��ل  واجلن��ود 
النظام امللكي الرجعي عن طريق القوة هو 
الس��بيل الوحيد لتحرير العراق وتخلصه 
من االح��اف االس��تعمارية وتخلصه من 
املشاريع االس��تعمارية التي تعمل لتبذير 
اموال النفط العراقي وكان مجلس االعمار 
العراق��ي هو الذي اخذ عل��ى عاتقه اقامة 
مشاريع تبذيريه ال يستفاد منها الشعب 
العراق��ي وق��د كان حتت س��لطة مجلس 

االعمار 70 %من عائدات النفط العراقي
ويب��ني اجل��دول التال��ي كي��ف ان مجلس 
االعم��ار صرف اغلب املبال��غ التي بعهدته 
في مشاريع خدمية ال تؤدي الى منو الطبقة 
العامل��ة عدديا وال لزيادة االنتاج الصناعي 

وتقليل االستيراد من اخلارج ..
اجل��دول االتي يبني برام��ج مجلس االعمار 

من 1951 وحتى 1959 وهو تاريخ الغاءه
نوع املشاريع ...املصروفات الفعلية بالدينار 

...النسبة املئوية
 80923471.... الزراعي��ة  املش��اريع   1-

% 24..........
 24851624.... الصناعي��ة  -2املش��اريع 

........11 3%-مشاريع 
 67571705......... واملواص��ات  -3النق��ل 

% 21........
 82065423........ واالس��كان  -4املبان��ي 

% 25..........
 58417530............. اخ��رى  -5مج��االت 

% 19.........
الع��ام..................329827875  اجملم��وع 

100%...................
ع��ن كت��اب -تقيي��م النم��و االقتص��ادي 
للدكتور هاشم جواد وكتاب القطاع العام 
للدكتور الشهيد صباح الدرة منقول من ( 

كتاب سعاد خيري- ثورة 14 متوز ) 
وم��ن ه��ذا نس��تنتج ان اقل نس��بة كان 
للمش��اريع الصناعية والت��ي بلغت 11 % 
فقط م��ن ميزانية مجل��س االعمار وكان 
هذا من اهم االس��باب الت��ي ادت الى تاخر 
من��و الطبق��ة العاملة وايضا ع��دم تقليل 
االعتم��اد عل��ى النف��ط الذي بق��ي مازم 
ل��كل احلكوم��ات املتعاقب��ة التي حكمت 
الع��راق وكان اغل��ب املش��اريع الصناعية 
هي مش��اريع بناء وجس��ور وقاع ضخمة 
من ابني��ة حكومية وغيرها من املش��اريع 
التي ال يستفاد منها املواطن العادي وكان 
نصيب الشعب الكو ردي مزيدا من القمع 
واالضطه��اد القومي واالهم��ال العام في 
املشاريع بكافة اشكالها مما جعل العيش 
في ظ��ل هكذا نظام تبع��ي امر غير ممكن 
وه��و ما مهد ال��ى انتفاض��ة 1956 والتي 
تعتبر(( ابروفات)) ث��ورة 14 متوز 1958 وكان 
الع��دوان الثاث��ي على مصر هو الش��رارة 
التي مهدت النتفاضة خريف 1956 وكانت 
ه��ذه االنتفاض��ة هي جتربة جلبه��ة االحتاد 
الوطني العراقية التي استطاعت ان تقيم 
تظاه��رات ف��ي 30 مدينة عراقي��ة اجبرت 
بها احلكومة الى اع��ان االحكام العرفية 
وغلق املدارس الثانوية والكليات في العراق 
وزجت باالالف من الوطنيني وعلى راسهم 
الشيوعيون في السجون وقد استطاعت 

هذه االحزاب جتاوز اخطاءها والتخلص من 
الكثير من الترددات التي رافقتها بامكانية 
بناء نظ��ام وطني دميقراطي في ظل هكذا 
حكومة رجعية وكانت اغلب هذه االحزاب 
واجلماهي��ر العراقي��ة الكادح��ة من عمال 
وفاحني وكس��به مهيأي��ن الي عمل ثوري 
تقوم به القوى الوطنية والقوات املسلحة 
وكانت ثورة 14 متوز 1958 هي خامتة املطاف 
للعمل اجلماهيري املس��تمر واالنتفاضات 
اجلماهيري��ه الت��ي ال تنهي وم��ا ان تنتهي 
انتفاض��ة حتى تب��دا االخ��رى وكان احلزب 
الشيوعي العراقي هو دائما في طليعة أي 
عمل جماهي��ري او عمل جبهوي متكامل 
في كل مج��االت العمل املع��اض للنظام 

امللكي. 

الفكر الشيوعي 
العراقي من بدايات 
التكون وحتى ثورة 
14 تموز 1958 

االرض العراقي��ة من��ذ ق��رون م��ن الزم��ن 
وخصوصا املناطق الوع��ره فيها هي دائما 
اماكن للتمرد على السلطات االستبداية 
وكان��ت االماك��ن اجمل��اورة لها ايض��ا تعج 
بالتم��رد ض��د االضطهاد ث��م ان االقتصاد 
العراق��ي ومن��ذ بداي��ات التك��ون لم يكن 
يعتم��د عل��ى امللكية اخلاص��ة التقليديه 
ب��ل ان االرض في اغلب االحيان هي ملكية 
الدولة او ملكا للخليفة فعندما يخاطب 
هارون الرش��يد الغيمة الت��ي جترها الريح 
(اي��ن ما مطرتي ياتيني ريعك ) فهذا يعني 
ان االرض هي ملك اخلليفة وريعها له هذه 
م��ن الناحي��ة االقتصادية اهم االس��باب 
الت��ي جعلت االقط��اع الش��رقي يختلف 
في تكون��ه ونتائجه عن االقط��اع الغربي 
االوربي الن االرض في الش��رق من الناحية 
القانوني��ة هي ملك الدولة ولهذا ان اغلب 
التم��ردات الت��ي حدثت في الع��راق وحتى 
ضمن حدود الدولة العباس��ية ومن قبلها 
الد ولة االس��امية كان مت��ردا يعتمد على 
نصوص اسامية تؤمن بالتقسيم العادل 
للري��ع فالقرامط��ة او ال��زجن او ث��ورة بابك 
اخلرمي ف��ي ايران ل��م تعلن انه��ا معادية 
لاس��ام بل ه��ي تطال��ب بتطبيقه وهذا 
يعني ان االس��ام من الناحي��ة التاريخية 
في��ه نصوص تبيح التمرد واالنتفاضة ضد 
الظلم االس��امي الذي يجد له اخلليفة او 
االمير من النصوص ما يستطيع فيه تبرير 
االستحواذ على اتعاب الفاحني والكادحني 
وقد س��اعدت روح التمرد التي تربى عليها 
الس��كان البعيدي��ن عن مركز الس��لطة 
االس��تبدادية ظه��ور االفكار الت��ي تدعو 
للمس��اوات والعدال��ة االجتماعي��ة وكان 
انتص��ار االحتاد الس��وفيتي وتك��ون دولته 
االش��تراكيه وحصول ث��ورات اوربية كثيرة 
بتأثير ثورة اكتوبراالش��تراكية السوفيتيه 
االث��ر املهم ف��ي تس��رب الش��يوعية عن 
طريق الطاب العراقيني الدارسني في اوربا 

والوافدين اليها من دول الش��رق االسامي 
وق��د دخلت ه��ذه الفكرة ال��ى مصر قبل 
غيرها من البلدان العربية وكان لاستعمار 
الفرنسي ودخول الكتب واجملات الفرنسية 
الدور املهم في انتشار االفكار االشتراكية 
فيه��ا وكان لدخ��ول اجمل��ات املصرية الى 
العراق مثل املصور والسياسة واملستقبل 
واله��ال واملقتط��ف ال��ذي كان يتلقفها 
الش��باب العراق��ي دور مه��م في انتش��ار 
الثقافة االش��تراكية كما عرف الش��باب 
العراق��ي الكثي��ر م��ن الكت��اب املصريني 
املنادين بالعدال��ة االجتماعية مثل رفاعة 
الطهطاوي وشبلي شميل وغيرهم الذي 
سمع الشباب العراقي عن طريقهم ايضا 
كلمة االشتراكية والفوضوية وغيرها من 
املصطلحات اجلديدة التي لم يس��معوها 
سابقا وحتى على صعيد الترجمة وصلت 
ال��ى الش��باب العراق��ي كتب اش��تراكية 
مهم��ة منها كتاب لين��ني( الدولة والثورة 
) وق��د ترجم��ه ع��ن الفرنس��ية املص��ري 
احم��د رفعت بعنوان (عن احل��روب االوربية 
ماضيها وحاضرها ) وكانت املراس��ات بني 
الشباب العراقي وبني دور النشر والصحف 
االجنبية مس��تمر وهو يدل على مدى حب 
هؤالء الشباب للمعرفة وخصوصا املعرفة 
االش��تراكية الت��ي اجتاح��ت العالم كله 
مبفاهيمه��ا ومصطلحاته��ا اجلديدة على 
سماع العالم وخصوصا العربي والعراقي 
وكانت اخبار ثورة اكتوبر الروس��ية مبعث 
س��رور لكل ش��عوب الش��رق الذي يكنون 
كره��ا ش��ديدا لروس��يا القيصري��ة حتى 
ان هزميته��ا العس��كرية مع اليابان س��نة 
1904 ش��يء مريح ل��كل هذه الش��عوب 
وكان ص��دى الث��ورة البلش��فية قد وصل 
الى كرب��اء والنج��ف عن طري��ق اجملندين 
والوافدي��ن اليها وقد وص��ل باحد احلمالني 
الكربائي��ني ان رفع علم��ا احمر في احدى 
ساحاتها ويحمل ايضا بوق وفي كل نفخة 
بوق يهز العلم ويصيح حتيا البلشفية وقد 
اص��در احد علماء الدين النجفيني (محمد 
تقي الش��يرازي ) فتوى باعتبار البا شفة 
اصدقاء االسام انطاقا من الكره الشديد 
لانكلي��ز الذي��ن وصلوا في اس��تهتارهم 
بحياة العراقي��ني انهم يطلقون النار على 
كل من ل��م ينهض من مكان��ه اثناء مرور 
اجلنود قرب��ه وكانت لن��داءات لنني وزعماء 
الش��رق  اكتوبراملوجه��ة لش��عوب  ث��ورة 
االس��تعمارية  للمعاه��دات  وكش��فه 
ف��ي تقس��يم العال��م واهمه��ا اتفاقي��ة 
(س��ايس بيكو ) التي مبوجبها مت تقس��يم 
العالم العربي الى مس��تعمرات انكليزية 
وفرنس��يه ابلغ االثر في االنحي��از للتوجه 
االش��تراكي في هذه البلدان ومنها العراق 
كم��ا ان بعض الوافدين ال��ى العراق حضر 
انتفاضات العمال االورب��ني مثل انتفاضة 
جماعة (س��بارتاكوس ) في املانيا ومنهم 
حسني الرحال وشاهد العمال االملان وهم 
يقيمون متاريس��هم في شوارع برلني وقد 
حمل بعض القادمني من الشرق االسامي 
ذو امليول اليس��ارية لزيارة العتبات الدينية 
اخبار ثورات الشرق االسيوي وثورة الباشفة 
في روس��يا وايضا عن طريق املكتبات التي 
اس��توردت الكتب املاركس��ية ومن اهمها 
مكتب��ة مكن��زي نتيج��ة لذلك انتش��رت 
الكثي��ر م��ن احللقات الس��رية التي كانت 

مهمتها قراءة ه��ذه الكتب والتأثر بهكذا 
افكار وكان من اوائل االش��خاص الذين لم 
ينكروا اميانهم باالش��تراكية هم االخوين 
حم��دي الباججي ومزاحم الباججي الذين 
قاموا بتشكيل احلزب الوطني العراقي مع 
الزعيم الوطني جعف��ر ابو التمن ولكن مت 
فصل مزاح��م عن احلزب الوطن��ي بعد ان 
تواطىء مع نوري سعيد وحصل منه على 
مقعد وزاري وكان من الرواد الذين كان لهم 
صوت في االميان باالشتراكية وكتبوا عنها 
م��ن العراقيني ه��م محمد عبد احلس��ني 
وعب��د الرزاق ع��وده الى ان ب��رز بعدهم من 
اعتبر االش��تراكية بالنس��بة ل��ه قضية 
حياتي��ة هو حس��ني الرحال الذي ش��كل 
حلقة لدراس��ة املاركس��ية الت��ي تكونت 
س��نة1922 و جعلت من غرف��ة في جامع 
احليدر خانه في بغداد شارع الرشيد مكان 
الجتماعاتها ودراستها لهذه االفكار هذه 
احللقة التي قال عنها مؤسس��ها حسني 
الرح��ال ان اول كتاب قرأت��ه هذه اجملموعة 
هو (االمبريالية اعلى مراحل الراسمالية || 

لنني ).وكانت هذه احللقة تتكون من
-1حس��ني الرح��ال -اب��ن ضاب��ط عثماني 
وم��ن عائلة جلبية وماكي س��فن ومن ام 
تركمانية م��ن بيت النفطج��ي التي تدير 

جتارة النفط في كركوك
2مصطفى علي -ابن عائلة ارس��تقراطية 
وطال��ب حقوق ووصل الى وزارة العدل بعد 

ثورة 14 متوز 1958
3 محمود احمد الس��يد -ابن عائلة غنية 
الرواي��ة العراقي��ة  وكان م��ن رواد كت��اب 
(كت��ب رواي��ة وحيده باس��م ج��ال خالد 
وقص��ص قصيرة) وابن ام��ام جامع وصهر 
حس��ني الرحال وكان تاثره بافكار حس��ني 
الرحال واضحة حت��ى في روايته وقصصه 

القصيرة
4عبد اهلل جدوع -موظف بريد

-5محمد س��ليم فتاح -طال��ب طب وابن 
مسؤول عثماني سابق

-6عون��ي بك��ر صدق��ي- معل��م وتق��دم 
ف��ي امكانيات��ه الفكرية حت��ى وصل في 
خمس��ينيات الق��رن املاض��ي ال��ى رئيس 
حترير صحيفة(ص��وت االح��رار) ذات امليول 

الشيوعية
-7ابراهيم القزاز
-8 فاضل محمد

وكان جمي��ع املنتم��ني له��ذا احللق��ة هم 
م��ن الطبقات غي��ر العمالي��ه ومن اصول 
برجوازية وطاب جامعات فقد كان حسني 
الرحال ابن عائلة من ماكي اساطيل النقل 
البحري ومن عائل��ة حتمل لقب اجللبي اما 
امه التركماني��ة فهي من بيت النفطجي 
التي كان��ت م��ن العوائ��ل املهيمنة على 
نفط كركوك وقد مت تسمية احللقة االولى 
باسم ( احلزب السري العراقي ) واسس نادي 
اس��ماه ن��ادي التضامن واس��تطاع اصدار 
صحيفة باس��م (الصحاف��ة) وكانت ذات 
ميول ش��يوعية ويكتب��ون عنوانها باللون 
االحمر ومن اهم من كتب فيها هو سليم 
فت��اح املع��روف في ذل��ك الوق��ت بهدوءه 
وسعة اطاعه وحس��ني الرحال وعبد اله 
ج��دوع وكتب فيها ايض��ا كتاب آخرين لم 
يكونوا ضم��ن حلقة احليدر خانه ولكنهم 
يكتبون في الصحيفة فقط منهم طالب 
مشتاق وعبد القادر صالح ومحمد شوقي 
الداوودي وش��اكر محمود الوتاشي وصدر 
منها س��تة اع��داد قبل اغاقه��ا من قبل 
السلطة امللكية وقد دعت هذه احللقة الى 
العمل على حترر امل��رأة وحريتها في اختيار 
زوجها وعمله��ا ودخولها كاف��ة مفاصل 
احلياة املس��موح للرجل بدخولها في ذلك 
الوقت االمر الذي جعل رجال الدين يشنون 
حملة في خطب اجلمع��ة وفي احاديثهم 
العام��ة م��ع مريديه��م وق��ام قس��م من 
اعداء حرية املرأة بتس��ميتهم (باالنثويني ) 
محاولة للتقليل من قيمتهم ولم ينقطع 
االتصال بني اعضاء هذه احللقة رغم حترك 
قوى االمن ضدهم واستطاعوا اصدار عدد 
جدي��د من جريدته��م (الصحافة ) س��نة 
1928 وكان مقاله��ا االفتتاح��ي بعن��وان 
(عدن��ا ) ولم يس��مح لهم االم��ن امللكي 
مبعاودة صدور عدد آخر ومت اغاقها نهائيا .. 
استطاع حسني الرحال وجماعته االتصال 
باالممية الثالثة وبعض االحزاب الشيوعية 
االوربي��ة وكان يقوم بترجم��ة مقاالت من 
جريدة اللومونتيه الش��يوعية الفرنسية 
والصح��ف االخرى وكان ه��ذا العمل الذي 
قام به حس��ني الرحال آخر عمل له بعدها 
اس��تكان وانص��رف الى اوضاع��ه اخلاصة 
البعي��دة عن العمل السياس��ي املباش��ر 
ولكن ماهو جيد في عمل الرحال وجماعته 
انه مهد الطريق للقاء شباب آخرون كانوا 
اح��دى نوات��اة تاس��يس احلزب الش��يوعي 

العراقي سنة 1928 في بغداد .
في اجل��زء الرابع من هذه الدراس��ة وصلنا 
ال��ى ان حس��ني الرح��ال وجماعت��ه رغم 
استكانتهم وانصراف اغلبهم الى شؤونه 
التي أ بتعدت عن العمل السياسي املباشر 
اال انهم وضعواكانو اللبنات االولى لعمل 
سياس��ي اكث��ر تط��ورا وكان اه��م هؤالء 

الشباب 

-1عاصم فليح
-2فاضل محمد
-3مهدي هاشم

-4يوسف اسماعيل
-5نوري روفائيل
-6جميل توما

-7قاسم حسن
-8عبد القادر اسماعيل
-9محمود احمد السيد

تس��كن  كان��ت  االس��ماء  ه��ذه  واغل��ب 
ف��ي محلة باب الش��يخ بغداد مما س��هل 

التقائهم ومعرفة بعضهم البعض
وفي نفس الوقت تقريبا ضهرت مجموعة 

اخ��رى ف��ي البص��رة كان عل��ى راس هذه 
اجملموعة عراقي اش��وري هاجر مع ابيه الى 
جورجيا اس��مه (بطرس فاس��يلي) يحمل 
نفس صفات حس��ني الرح��ال ومجموعته 
باجادته للغة االنكليزية والروسية ولغات 
اخ��رى وعاد الى البص��رة وهو محمل بكل 
الصف��ات الثورية وكان��ت اجملموعة تتكون 

اضافة الى بطرس فاسيلي هم
-1 يوسف سلمان يوسف(فهد )

-2داود سلمان يوسف
3 -زكريا الياس دوكا

-4غالي زويد
-5عب��د احلميد اخلطيب (ثبت بعد ذلك انه 

يعمل لصالح اخملابرات البريطانية )
-6سامي نادر

-7 عبد القادر السياب
-8مهدي وفي

-9جرجيس ...من الناصرية
10 -صالح حنا من كركوك

وكان ن��ادي الش��بيبة مركز لنش��اط هذه 
اجملموع��ة ف��ي البص��رة يس��اندهم اح��د 
مبعوثي الس��وفيت في مدينة احملمرة جاء 
كون��ه طبي��ب وقد كان يوس��ف س��لمان 
يوس��ف ه��و التلمي��ذ احلقيق��ي لبطرس 
فاسلي وعلى يديه تعلم املباديء احلقيقية 
للش��يوعية وم��ن خال جه��وده واالخرين 
معه اس��تطاع ان يشكل احلزب الشيوعي 
احلقيقي في العراق بدا من مدينة الناصرية 
وقد ب��دا عمله��م حتت واجه��ة ( جمعية 
االح��رار) التي دعت الى التس��امح الديني 
وفصل الدين عن السياس��ة والعمل على 
حترير املراة ونش��ر االخ��وة بني الناس بغض 
النظر ع��ن اديانه��م والوانه��م ولغاتهم 
وقد اس��تطاعت ه��ذه اجلمعية لفت نظر 
رجال الش��رطة من خال حتول ما تطرحه 
ال��ى مواضي��ع نقاش بني الش��باب وصغار 

املوظفني ..
تكونت في تلك الفترة مجموعة ثالثة في 

بغداد كان ابرزها
-1زكي خيري

-2محمود عبد الوهاب
-3 عبد اللطيف الشيخ احمد

-4عبد الوهاب االمني
كانت ه��ذه اجملموع��ة الثالث��ة ميالة الى 
االغتي��االت الفردي��ة وق��د ارادت ان تق��وم 
فعا باغتيال عبد احملس��ن الس��عدون وقد 
ق��ال عنها بع��د ذلك زكي خي��ري ان الروح 
التذمري��ة هي احلالة املس��يطرة علينا في 

ذلك الوقت
كان��ت اجملامي��ع االول��ى للش��يوعية هي 
ومذاه��ب  وادي��ان  قومي��ات  م��ن  خلي��ط 
مختلفة كانت ومنذ البداية رمزللمواطنة 
والوحدة االنسانية ولكن مع ذلك ان اغلب 
ش��يوعيي تلك الفترة كان��وا من طبقات 
لم تعش محنة الفقر بش��كلها املباش��ر 
ب��ل انهم م��ن طبق��ات اخ��رى تعيش في 
حي��اة بعيدة ع��ن الفق��راء ولكنها كانت 
تعيش معهم ش��عوريا وكان��ت مجاميع 
بغ��داد اكثر وعيا م��ن املناطق االخرى لكن 
املناطق االخرى وبالذات الناصرية والبصرة 
كان��ت اكث��ر تنظيما والتزام��ا في العمل 
الش��يوعي ورمبا كان الس��بب ان يوس��ف 
س��لمان يوس��ف(فهد) كان ه��و املوج��ه 

الرئيسي لهم
اس��تمرت االتصاالت بني اجملامي��ع املتناثرة 
في املدن ولكن ل��م تنتهي اال ببيانات ضد 
االس��تعمار وضد احملتل البريطاني وتنتهي 
االجتماعات دون اع��ان واضح عن تنظيم 
ش��يوعي عراقي حت��ى 31 اذار 1934 ليتم 
تشكيل احلزب الشيوعي العراقي حتت اسم 
( جلنة مكافحة االس��تثمار واالس��تعمار) 
كان الباك��ورة الفعلية لتنظيم ش��يوعي 

واضح املعالم ....
كان س��كرتير هذه اللجن��ة عاصم فليح 
وكانت فت��رة بدايتهم متزامنة مع انقاب 
بكر صدقي يوم 29 تش��رين الثاني س��نة 
1936 وف��ي الوق��ت الذي ق��ام بكر صدقي 
باعتقال كل من مهدي هاشم وزكي خيري 
و ابعدهما الى خارج بغداد كان الشيوعيون 
من ضمن املؤيدين لانقاب وكان الشيوعي 
غال��ي زويد عل��ى راس املتظاهرين املؤيدين 
لانق��اب في البص��رة والتق��ى بذلك مع 
جماع��ة االهالي الذين اس��تفادوا من هذا 
التأ ييد بان حصدوا نصف املقاعد الوزارية 
ف��ي احلكومة رغ��م ان هدف بك��ر صدقي 
واجلي��ش هو خلق دولة مش��ابهة حلكومة 
كمال اتاتورك التركية وان يكون اجليش هو 
حامي للدس��تور ويقوم بتغيير أي حكومة 
ال تعجب��ه بحج��ة مخالفتها للدس��تور 
وعاش الش��يوعيون في الفوضى واملواقف 
الغير واضحة الى ان عاد يوس��ف س��لمان 
(فهد) م��ن االحتاد الس��وفيتي بعد اكمال 
دراسته في جامعة كادحي الشرق والتقى 
مع الش��يوعي الناشط عبد اهلل مسعود 
ليصع��ق مس��عود بق��ول فه��د (وان كنا 
ش��يوعيني فاننا النريد حتقيق الش��يوعية 
االن .ال ميكننا لي ي��د التاريخ ) واصدر عبد 
اهلل مس��عود س��نة 1940 جريدة س��رية 
باس��م الش��رارة بديل عن صحيفة كفاح 
الشعب التي كانت جريدة احلزب منذ 1935 
ولكن يوس��ف س��لمان الذي كان اس��مه 
احلزبي في ذلك الوقت ( سعيد ) رفض خط 
اجلريدة وطلب من عبد اهلل مسعود تغيير 
ه��ذا اخلط ولكن عبد اهلل مس��عود رفض 
الطلب وطلب من يوس��ف سلمان ان كان 
يريد ان يكون له ص��وت في قيادة احلزب ان 
يس��كن في بغداد وان احلزب س��يصرف له 
اربع��ة دنانير للتفرغ احلزبي وقبل يوس��ف 
س��لمان الع��رض وانتق��ل الى بغ��داد ومت 
تشكيل جلنة مركزية للحزب من (عبداهلل 
مس��عود ويوس��ف س��لمان وودي��ع طلبه 
وجورج يوس��ف ونعيم طويق وحسني طه 
) واس��تمر اصدار الشرارة بوتيرة تصاعديه 
عددي��ا حتى وصل��ت في س��نة 1942 الى 
2000 نس��خة وقد اجتهت الشرارة وجهة 
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يوسف سلمان يوسف )فهد (
سيرة شخصية وسياسية

ولد يوس��ف س��لمان فهد س��نة 1901 بعد 
ان انتقل��ت عائلت��ه م��ن الق��وش (املوص��ل ) 
قبل عش��رة س��نني من والدته وذلك للضروف 
االقتصادية السيئة في منطقتهم االصلية 
ودخل ف��ي احد م��دارس الس��ريان االبتدائية 
ث��م في مدرس��ة (الرج��اء الصال��ح ) وكانت 
لغ��ة التعليم االساس��ية في ه��ذه املدارس 
ه��ي اللغ��ة االنكليزية ولكنه بس��بب مرض 
وال��ده وكبر عائلته اضطر ال��ى ترك التعليم 
واالجتاه الى العمل وانتقل الى البصرة ليعمل 
مس��تخدم في ميناء البصرة وكان احتكاكه 
مع عم��ال املين��اء والعمل الصع��ب واالجور 
القليل��ة والفصل الكيفي لهم زرع عنده اول 
بذرة اشتراكية في داخله وخصوصا ان امليناء 
يصل اليه الكثير من االشخاص الغير عراقيني 
واس��تطاع ان ياخذ منهم الكثير من افكاره 
اجلنينية ه��ذه وكان الجادته اللغة االنكليزية 

ان اصب��ح هو املرج��ع للعمال في عرض مظاملهم عل��ى ادارة امليناء االنكليزية وكان 
اظافة الى انه يصوغ املطالب العمالية فانه ايضا بدا يتصدر العمال من اجل حتقيق 
ه��ذه املطالب وفي س��نة 1919 ع��ادت العائلة مرة اخرى الى مدين��ة الناصرية هذه 
املدين��ة التي اصبحت تغلي ضد االنكليز وتهيء نفس��ها للثورة التي بدأ الش��اعر 
محمد س��عيد احلبوبي بجعلها مركز من مراكز املقاومة ضد االنكليز وكان يساعد 
الث��وار الع��رب ف��ي الناصرية قوة كردي��ة كبيرة قادم��ة لها من كردس��تان اجلنوبي 
(كردس��تان العراق حاليا)بقيادة الزعيم الكردي الشيخ محمود احلفيد وكان يوسف 
س��لمان يوس��ف (فهد الحقا ) يحصل على حت��ركات الق��وات االنكليزية عن طريق 
اخيه املترجم عند هذه القوات ويوصلها بدوره الى الش��يخ (احلاج رويضي ال بشاره 
) احد ش��يوخ عش��ائر الناصرية الت��ي يوصلها بدوره الى الثوار ورغ��م ان االنتفاضة 
قد فش��لت بفعل القوة البريطانية الهائلة امام ضعف التس��ليح العشائري اال ان 
الشيء املهم ان ابناء هذه املدينة قد امتلئوا حقد على بريطانيا االستعمارية وكان 
فهد قد اعلن اثناء محاكمته س��نة 1947 ان ثورة العش��رين والتجاوزات البريطانية 
على الشعب العراقي هي التي هيأت االرضية التي جعلتني ان اكون شيوعيا الحقا 
واثن��اء هذه احملاكمة قال مقولت��ه املعروفة (لقد انغمرت ف��ي النضال الوطني قبل 
ان اك��ون ش��يوعيا وبعد ان صرت ش��يوعيا لم اجد في احلقيقة م��ا ينافي او يتمايز 
م��ع معتقدي الوطني قبل ان اكون ش��يوعيا وبعد ان صرت ش��يوعيا س��وى صرت 
اني اش��عر مبس��ؤلية اكبر اجتاه وطني وانا ش��يوعي ) وظل يوس��ف سلمان يوسف 
ال��ذي اصبح فيما بعد فه��د يتنقل بني الناصرية والبصرة ولكن لقاءه في الناصرية 
مع اخلياط ابو ناصر (بطرس ش��معون ) اواخر العش��رينات من القرن السابق حسم 

موقفه اجتاه االنتماء الى
الفكر الش��يوعي الذي اخذ بعد ذلك كل كيانه وعمله وتطور فكريا بش��كل كبير 
وتوج��ه الى العم��ال واصبح هو اللولب الذي يعتمد علي��ه اجلميع من حملة الفكر 
املاركسي حتى اندمج باحلركة الشيوعية ليكون بعد ذلك سكرتيرا للحزب ومنظره 

ومرجعه التنظيمي سوى أكان في السجن اوخارجه.



اصاحي��ة وحاولت ان تبتعد جهد االمكان 
عن الروح الثورية للمطالب التي يفترض ان 
يقوم بها حزب ثوري في بداية تكوينه ولم 
جتاري سابقتها كفاح الشعب التي كانت 
ش��بابية وثورية الن التوجه السوفيتي في 
هذه الفترة كان يهدف الى العمل من اجل 
كس��ب ((البرجوازيات الوطنية )) في بلدان 
العال��م الثال��ث وكان ه��و بداي��ة مفهوم 
الطريق اال راسمالي الذي ولد بعد عشرين 

سنة من اخملاض ..
اثناء احلرب العاملية الثانية ومنذ سنة 1939 
كان احلزب الش��يوعي العراقي يقف نفس 
املوقف الذي وقفه لنني اثناء احلرب العاملية 
االولى عندما اعلن ان احلرب العاملية اجلارية 
االن هي حرب لصوص بني الدول الرأسمالية 
من اجل تقس��يم العالم وعلى العمال ان 
يعملوا من اجل اسقاط برجوازياتهم وبناء 
نظام اش��تراكي وفي موقفه ه��ذا التقى 
مع رش��يد عالي الكياني وحكومته التي 
انش��أها العقداء االربعة في مايس 1941 
الذي كان يدعي ان��ه يعمل على احلياد بني 
املعسكرين املتحاربني ايضا وقد اطلق تبعا 
لذلك العسكريني الش��يوعيني احملكومني 
ف��ي س��جون الع��راق من��ذ 1937 بع��د ان 
ناش��د احلزب الش��يوعي العراقي رش��يد 
عالي الكياني برس��الة طويلة مرسلة له 
بطريقة خاصة باطاق سراحهم مخاطبا 
له باس��م ((فخامة رئيس ال��وزراء )) ولكن 
مهاجمة املانيا الهتلرية لاحتاد السوفيتي 
اجبر احلزب الش��يوعي العراق��ي الى الغاء 
احلياد واالعان انه مع الدول ((الدميقراطية)) 
التي كان��ت تظم امريكا وفرنس��ا (احلرة ) 
وبريطاني��ا واالحتاد الس��وفيتي الذي انظم 
لهم بعد خ��رق هتلر اتفاقيت��ه مع االحتاد 
الس��وفيتي ومهاجمته عس��كريا ولكنه 
لم يقطع كل اخلي��وط مع حكومة حركة 
ماي��س 1941 بل ان احد مؤسس��ي احلزب 
(قاسم حس��ن ) هذه الش��خصية املثيرة 
للج��دل ال��ذي يعتب��ره احلزب الش��يوعي 
العراق��ي انه عميل بريطان��ي ولكنه بقي 
اربعة س��نيني في ضيافة الس��وفيت رغم 
ايصال هذه املعلومة لهم عن طريق خالد 
بكداش .. كان قاسم حسن يساعد يونس 
الس��بعاوي احد ق��ادة مايس ال��ى تهريب 
الس��اح الى املقاتلني الفلس��طينني من 
مخازن ساح اجليش العراقي بطريقة غير 
مش��روعة وكان يقابلهم على احلدود فؤاد 
نصار الذي وصل بعد س��نني الى سكرتير 
احل��زب الش��يوعي االردن��ي ويوصل��ه الى 

املقاتلني الفلسطينيني ..
تط��ور احل��زب الش��يوعي العراق��ي عددي��ا 
الى احل��د الذي دف��ع بهجة العطي��ة مدير 
التحري��ات اجلنائية الى الش��كوى من ازدياد 
عددهم قائا( ان آالف من الشيوعيني يحلون 
مح��ل من مت الق��اء القبض عليه��م ) وكان 
الس��بب الذي يجعل الش��يوعيني عصيني 
على اعدائهم يعتم��د بالدرجة االولى على 
مؤهات يوس��ف س��لمان يوس��ف (فهد ) 
القيادية للحزب ووضوح وسهولة التحليل 
الطبقي للماركسية التي يستطيع دعاتها 
تبس��يطها بش��كل يجع��ل كل م��ن يريد 
التعلم يصل الى فكرتها الرئيس��ية و على 
الطبيع��ة الرافضة للش��عب العراقي الي 
ن��وع من انواع االس��تبداد وايضا الى الظلم 
الكبير الذي تعرض له الفاحون من االقطاع 
القاسي الذي اجبرهم الى الهجرة وحتولهم 
الى عمال غير ماهرين يعيشون بؤس شديد 
ج��دا جعل م��ن الفكرة الش��يوعية طريقا 
يس��تهويهم ويدف��ع به��م ال��ى االنظمام 
الس��احة  ان  اخ��رى  مهم��ة  نقط��ة  له��ا 
السياس��ية العراقية كانت ساحة مؤهلة 
للتم��دد الش��يوعي لع��دم وج��ود أي حزب 
عراقي يس��تطيع ان يتح��رك على اجلماهير 
بش��عارات مقبولة مؤثرة فيه��ا مثل حزب 
الكتائب في لبنان او حزب البعث في سوريا 
وام��ام املد الش��يوعي في العراق اس��تدرك 
االس��تعماروكان ان��ذاك (بريطان��ي ) ه��ذه 
اجلماهيرية للشيوعيه مما دفعه الى العمل 
عل��ى مس��اعدة العروبيني على بن��اء حزي 
قوم��ي عربي ليكون ندا للحزب الش��يوعي 
ولم يكن غير حزب البعث الذي اثبت جدارته 
في محاربة الشيوعية في سوريا هو املؤهل 
لتل��ك املهمة ورغ��م ان تواج��د البعث في 
الع��راق كان متاخرا اال ان س��لوكه التآمري 
وانحطاط اعضائ��ه االخاقي والدعم املادي 
الذي يحصل عليه من اسياده جعله يتطور 
عددي��ا بس��رعة وم��ا ان حلت ث��ورة 14 متوز 
1958 حت��ى كان ه��ذا احلزب ل��ه وجود مؤثر 
اس��تطاع مبساعدة اس��ياده البريطانيني ان 
يقضي على هذه الث��ورة بعد اقل من اربعة 

سنني من قيامها.

فهد وقيادته 
للحزب الشيوعي 

العراقي 

كان��ت اح��دى اه��م النق��اط الت��ي بنيت 
عليها املاركس��ية هي العاقة بني االممية 
والوطنية وكيفية الت��وازن بينهما ويجب 
عل��ى أي حزب ش��يوعي ان ال ينس��ى هذا 
التوازن وان ال يكون امميا (كوس��موبو ليتيا 
) الى احلد الذي يفقد فيه وطنيته ويصبح 
غريبا عن بيئت��ه وهموم مجتمعه املصغر 
الذي يسمى الوطن وايضا عليه ان ال يكون 
حزب وطني يتص��رف وكأنه حزب ال تعنيه 
الصراع��ات العامليه النه ش��اء ام ابى جزء 
من هذا العالم اال ان املشكلة التي مر بها 
احلزب الش��يوعي العراقي واعلب االحزاب 

الش��يوعية العاملية انها جندت نفس��ها 
ال��ى الدفاع ع��ن االحتاد الس��وفيتي حتى 
على حس��اب ال��روح الوطني��ة بدعوى ان 
القضاء على االحتاد السوفيتي هو القضاء 
على الب��ذرة الثوري��ة العاملية وه��ذا االمر 
جع��ل احلزب الش��يوعي العراق��ي يتراجع 
ع��ن كثير من املواق��ف الوطنية والقوميه 
بعد ان اعلن االحتاد الس��وفيتي انه ضدها 
او ال يؤمن بها مثل القضية الفلسطينية 
والوح��دة العربية مما جع��ل بعض االحزاب 
املعادية وعلى رأس��ها (البع��ث ) ان تتمدد 
عل��ى حس��اب ه��ذه التبعي��ة مس��تغلة 
تعاط��ف اجلماهي��ر م��ع ه��ذه القضاي��ا 
القومي��ة او الوطني��ة والعمل عل��ى اثارة 

اجلماهير بطريقة (دميوغوجية )
كان��ت س��نوات االربعين��ات م��ن الق��رن 
املاضي س��نوات خصب فكري عاملي وذلك 
النتص��ارات االحتاد الس��وفيتي ف��ي احلرب 
العاملية الثانية وبداي��ات ظهور املنظومة 
العس��كرية  واالنتص��ارات  االش��تراكية 
الصينية في احلرب ضد اليابان وضد قوات 
(الكومنتانغ .حكومة الصني التي سبقت 
االنتص��ار الش��يوعي ) الت��ي توجها احلزب 
الش��يوعي الصيني باالنتصار احلاسم في 

احلرب وظهور 
اجلمهورية الش��عبية الصينية في نهاية 
االربعينات وقد انعكس��ت ه��ذه االوضاع 
عل��ى احل��زب الش��يوعي العراق��ي وتطور 
عدديا وبظل القي��ادة الكفوءة لفهد الذي 
عرف عنه انه قليل الكام ولكنه صارم في 
العمل التنظيمي ومدافع عن الش��يوعية 
ال��ى احلد الذي ق��ال عنه كام��ل اجلادرجي 
ان��ه ((عنيد ح��د الوقاح��ة )) حتى وصلت 
قوة قيادته ان اغلب خصومه الش��يوعيني 
انتهوا اما الى ترك الشيوعية او االنصياع 
ل��ه بعد ان فش��لوا في بن��اء تنظيم بديل 
وقد اس��تطاع في منتصف االربعينات من 
القرن السابق ان يخلق تنظيم قوي مطيع 
الرادت��ه الفوالذي��ة وقد تنكر فه��د حلياته 
اخلاصة واصبح احل��زب والعمل التنظيمي 
كل حيات��ه وكان النتقال��ه ال��ى مدين��ة 
الناصري��ة والتق��اءه بأهلها الذي��ن تعودوا 
عل��ى ازدراء أي ن��وع من ان��واع الظلم االثر 
البالغ به النه وج��د البيئة احلقيقية التي 
كان يريدها وكانت سنة وصوله الى مدينة 
الناصرية هي نفس��ها س��نة بداية الثورة 
ض��د االنكلي��ز(1919 ) االم��ر ال��ذي جعله 
ينغمس حت��ى اذنيه في ه��ذه الثورة التي 
اس��تطاع بها اهل الناصرية طرد االنكليز 

من كل ارياف الناصرية ..
كان فه��د كثي��ر التحرك وقد س��افر الى 
بل��دان عديده س��يرا على االق��دام وتعلم 
كثي��را وعاش في ظنك مادي ال يطاق ووقع 
في مرض شديد ولكن ما ان جتاوزه حتى عاد 
الى سيرته االولى بالسعي لبناء تنظيمات 
صغي��ره قس��م منها انتهى الى الفش��ل 
والقس��م االخ��ر كان نواة لبن��اء تنظيمه 
الشيوعي الذي جند نفسه وكل حياته له 
وقد سافر بعد ان كان التنظيم الشيوعي 
ف��ي بداياته وفي قي��ادة آ خري��ن غيره الى 
االحتاد السوفيتي ليكون طالبا في جامعة 
كادحي الشرق من س��نة 35 19 الى سنة 
37 19 م��ن ا لق��رن املاضي وحض��ر مؤ متر 
الكومنترن الس��ابع (االممية الش��يوعية ) 
ولكن احلزب الشيوعي العراقي كان وجوده 
بصفة مراقب فقط وال يحق له التصويت 
وبع��د عودت��ه س��نة 38 19 رح��ب به في 
البداية عبد اهلل مس��عود الذي كان يقود 
احلزب كونه ش��يوعيا جيدا ولكن س��رعان 
ما بدأ التنافر معه بعد ان اصبحت قيادته 
للح��زب وكفاءته ه��ي التي تس��ير احلزب 
ولكنه ومنذ البداي��ة عمل على التخلص 
من اعضاء اللجنة املركزية القدامى وبعد 
اعتق��ال عبد اهلل مس��عود س��نة 41 لم 
يبقى معه من القيادة القدمية اال شخص 
واح��د هو وديع طلبه وقام بتش��كيل جلنة 
مركزية جديده من اهم االش��خاص فيها 
ه��م( داود الصائ��غ وذو النون اي��وب ووديع 
طلبة وحس��ني الش��بيبي) وانتخب فهد 
س��كرتيرا للح��زب وكانت ه��ذه املرة هي 
االولى الذي يكون فيها فهد سكرتيرا من 
خ��ال اجتماع حزبي وبطريق��ة التصويت 
وكان��ت اف��كار فهد ف��ي ذل��ك الوقت لم 
تخرج من طريقة تفكير االممية الشيوعية 
التي يقودها االحتاد الس��وفيتي وس��تالني 
ش��خصيا من ان مهمة الش��يوعيني في 
البلدان املتخلفة هي بن��اء نظام برجوازي 
دميقراطي وليس نظام اش��تراكي الن هذا 
الطرح يخدم االحتاد الس��وفيتي وقد جعل 
من االممية الش��يوعية صدى لهكذا تصور 
وه��ي التي قلت عنه��ا ان خضوع االحزاب 
الش��يوعية ال��ى االحت��اد الس��وفيتي هو 
الذي جعل االممية مس��يطرة على العمل 
الش��يوعي في البلدان االخ��رى و تابع لها 

على حساب التطور الوطني .
س��افر فهد مرة اخرى برفقة هادي هاشم 
ال��ى اي��ران ومنها ال��ى االحتاد الس��وفيتي 
ليق��وم عب��د اهلل مس��عود بع��د اط��اق 
سراحه ببناء تنظيم جديد ويستولي على 
االت طباع��ة احل��زب ويطرد اغل��ب اعضاء 
قيادة فهد ولكنه ل��م يطرد فهد ملعرفته 
انه ال يس��تطيع التخلص منه المكانياته 
الفكري��ة والتنظيمي��ة وفعا ح��ال عودة 
فهد ترنحت قيادة عبد اهلل مسعود وأعاد 
فهد تش��كيل احلزب من جديد ويبقى عبد 
اهلل مسعود يقود كتلة صغيرة سرعان ما 
تبخ��رت وانتهت من الوج��ود بعد اعتقاله 
مرة اخرى ورفض فهد أي مؤمتر للتس��وية 
الن��ه يعتقد ان��ه مؤمتر للثرث��رة وقد يوقع 
الشيوعيني اجليدين في انياب امن النظام 
امللك��ي .. تكونت مجموعات انش��قاقية 
صغي��رة كان حظه��ا ال يختل��ف كثي��را 
عن ح��ض مجموع��ة عبد اهلل مس��عود 
وتش��رذمت ب��ني تاركي عم��ل او معتقلني 
واختصر فهد اس��رار احل��زب مع مجموعة 

صغيرة من اللجنة املركزية على راس��هم 
زكي بسيم وعلي شكر واحمد عباس وهم 
عمال ويلقب االخير باس��م عبد متر لكونه 
فقي��را وابن ف��اح واغلب اكل��ه ال يتجاوز 
اخلب��ز والتمر واوكل الى علي ش��كر قيادة 
نقابة عمال السكك التي تكاد تكون اهم 

تنظيم نقابي في ذلك الوقت
في س��نة 1944 مت عقد الكونفرنس االول 
للحزب وكان اغلب احلضور ال يعرف س��بب 
االجتم��اع حت��ى فؤجيء ب��ه حفاظا على 
سرية الكونفرنس الذي عقد في بيت علي 
ش��كر في دور عمال السكك في منطقة 
الش��يخ عمر وق��دم فهد تقريرا موس��عا 
الس��وفيتية  بالعاق��ات  متاث��را  ولكن��ه 
العراقي��ة اجلدي��ده وخصوص��ا بع��د نية 
الطرفني في التبادل الدبلوماس��ي بينهما 
ف��كان التقرير ال يختل��ف كثيرا عن تقارير 
االح��زاب الدميقراطية العلني��ة في العراق 
وقد مت تسمية التقرير بالدستور وكان اهم 
ش��يء فيه هو الطلب م��ن احلكومة امداد 
الناس مب��ا يحتاجونه من مواد في حياتهم 
اليومية وحترير الناس من قبظة االحتكارات 
االجنبي��ة وخل��ق اس��واق حرة والس��ماح 
للعم��ال بتنظيم عملهم النقابي وتقليل 
الضرائ��ب ع��ن ذوي الدخل احمل��دود واعفاء 
احلرفيني من الضرائب وتش��جيع التعليم 

واخيرا هو العمل على التبادل ا
لدبلوماسي مع االحتاد السوفيتي ..انتهى 
والنظ��ام  البرنام��ج  باق��رار  الكونفرن��س 
الداخل��ي ال��ذي اهم فقرة في��ه ( ان احلزب 
الش��يوعي العراق��ي ه��و ح��زب الطبقة 
العاملة العراقية والفاحني الفقراء وبعض 
شرائح البرجوازية الصغيرة والكسبة) ومت 
انتخ��اب جلن��ة مركزية ومكتب سياس��ي 
وس��كرتير هو الش��هيد يوس��ف سلمان 

(فهد )...
لق��د واج��ه احل��زب الش��يوعي العراق��ي 
معظلة كبرى هي ان املانيا هاجمت االحتاد 
السوفيتي ناقضة اتفاقتها بعدم االعتداء 
ل��كل  الس��وفيتي  االحت��اد  توجي��ه  وكان 
االحزاب الش��يوعية العاملية ان تش��د من 
ازر االحتاد السوفيتي واجلبهة الدميقراطية 
املعادية للنازية وكانت بريطانيا هي ضمن 
جبهة الدول الدميقراطي��ة ولدى بريطانيا 
قواعد عس��كرية في الع��راق وقد حاولت 
قيادة احلزب الش��يوعي العراق��ي التأقلم 
مع احلالة اجلديده بعيدا عن الس��كوت عن 
االس��تعمار البريطاني وقل��ل احلزب جهد 
االم��كان م��ن املطال��ب الش��عبية ولكن 
الوض��ع العاملي لم يس��مح باس��تقالية 
احل��زب وكانت النها ي��ة ان اصدر احلزب في 
ي��وم 17 آي��ار 1942 وعل��ى لس��ان فهد ان 
احلزب مع ال��دول الدميقراطية (نظرا الن أي 
اذى يصيب أي جزء من اجلبهة الدميقراطية 
العاملية املوحدة يؤثر على االحتاد السوفيتي 
فان حزبن��ا ينظر ال��ى اجلي��ش البريطاني 
ال��ذي يح��ارب النازية االن عل��ى انه جيش 
حترير ) وبعد انتهاء احل��رب العاملية الثانية 
وبدا الصراع الغربي الس��وفيتي من جديد 
انعك��س ايض��ا عل��ى العاقة ب��ني احلزب 
الش��يوعي العراق��ي واحلكوم��ة املرتبطة 
باالنكليز وكثرت االضرابات وعلى راس��ها 
اضراب عمال النفط في كاورباغي توج هذا 
الصراع باعتقال فهد ورفيقه زكي بس��يم 
في بيت صيدلي في منطقة الصاحلية في 
بغ��داد ونقلوا الى التحري��ات اجلنائية وبدا 
معهم التحقيق حال وصولهم وباش��راف 
اجلاد املعروف نائل احلاج عيس��ى مباشرة 
وكان االثنني من الصابة والبطولة بحيث 
ان زي��ادة الض��رب عليه��م تزيدهم صابة 

وش��جاعة واعترف فهد انه فعا سكرتير 
احلزب وهذا ش��يء يعرفه اجل��ادون ولكنه 
لم ينط��ق بحرف واحد اس��اء فيه للحزب 
واس��راره وحكم على فه��د ورفيقيه زكي 
بس��يم والصيدلي براهيم ناجي ش��مويل 
باالع��دام بع��د محاكمة س��ريعة حاولت 
احملكم��ة ان تك��ون جهد االم��كان مهنية 
ولكن تدخ��ل احلكومة والوص��ي حال دون 
اس��تمرارها املهن��ي خف��ض احلك��م بعد 
ذلك الى االش��غال الش��اقة املؤبده لفهد 
ورفيقي��ه ال��ى االش��غال الش��اقة خمس 
عش��ر س��نة وثم نقلهم من سجن بغداد 
املرك��زي الى س��جن الكوت وعاش��وا في 
قواوي��ش جماعية مع االخري��ن يقول زكي 
خيري في كتابه (صدى الس��نني في ذاكرة 
شيوعي عراقي مخضرم ) ( لم يفرط فهد 
باملناضلني في السجن بل كرس كل جهوده 
على العناية مبعيشتهم من مأكل وملبس 
ومنام ونظاف��ة ورياضة وترويح عن النفس 
وقد عنى بتثقيفهم ليس سياس��يا فقط 
وال مبب��ادىء الش��يوعية العلمي��ة وحدها 
بل بثقافتهم املدرس��ية ايض��ا و بالعربية 
الروس��ي خصوصا  وب��االدب  واالنكليزي��ة 
الذي عه��د بتدريب��ه الى االدي��ب املناضل 
حسني الشبيبي عضو املكتب السياسي 
....كان فه��د مربي��ا للرجال صارم��ا صابرا 
طويل االناة وفي احد ايام الس��جن حدثت 
مشادة بني علي ش��كر رئيس نقابة عمال 
الس��كك وفهد فقال علي ش��كر محنقا 
..تصعدون (يعني قيادة احلزب )على اكتافنا 
الى كراس��ي احلكم فرد علي��ه فهد (ال بل 
نصعد على اكتافكم الى املش��انق )وهذا 
م��ا كان مع بالغ االس��ف واحلزن فتأثر علي 
ش��كر وخجل واعتذر على الف��ور وانتهى 
كل ش��يء ...وكان فهد حسب ما قال زكي 
خيري في كتابه مار الذكر ...وكان لش��دته 
ف��ي اخلصومة السياس��ية م��ع الوطنيني 
تأثي��ر س��لبي فعندما اش��تدت اخلصومة 
بينه وبني عزيز ش��ريف بسبب دعوة االخير 
حلل احلزب الش��يوعي السري شبهه فهد 
بالدي��دان الت��ي ال تري��د مفارق��ة الط��ني 
ورمب��ا كان قد فرط ببع��ض املثقفني الذين 
يطالبون��ه بحري��ة املناقش��ة او بصياغة 
برنامج ونظام داخل��ي للحزب كما انه لم 
يتحمل النقد من خ��ارج حزبه فقد نقلت 
له في س��جن الكوت بعض االنتقادات من 
االحزاب اليسارية االخرى للحزب الشيوعي 
فنهض من جانبي وكنا جالسني القرفصاء 
على االرض وتركن��ي وحيدا وكأني اقترفت 
اثم��ا ولم اكن كما يقال (ناقل الكفر ليس 
بكافر ) بل كنت متعاطفا مع النقد املتعلق 
بطاب��ع العاق��ات ب��ني احلزب الش��يوعي 
العراق��ي وبني االحزاب االخ��رى اعني طابع 
التش��دد ......كان فهد يتحمل املناقشات 
الشفوية احلادة بني الرفاق بطول بال ولكن 
ل��م يرد له عل��ى بال نش��ر أي رأي مخالف 
في صحافة احلزب النه كان يطبق املركزية 
الدميقراطية على الطريقة الستالينية أي 
حكم االكثي��ة دون اعط��اء أي حقوق الى 
االقلي��ة كح��ق الدفاع عن ال��رأي مثا في 
الصحافة ........ ورغم ذلك يقول زكي خيري 
...كان حدي��ث فه��د اخاذا آس��را ومعرفته 
موسوعية وكان ملما بالفولكلور وبحياة 
العلمية  بالش��يوعية  اجلماهيرمتضلع��ا 
وال س��يما في االقتصاد السياس��ي وكان 
يدرس��ه بنفس��ه للرف��اق ويعي��د الدرس 
بع��ده محمد حس��ني ابو العي��س وكانت 
مس��ائله االيضاحية مس��تمدة من احلياة 
حياته بال��ذات الغنية بالتج��ارب ...... ......
كان زكي بسيم اقرب مساعدي فهد اليه 

وي��ده اليمنى ف��ي التنظي��م وكان ماكا 
طاهرا كشعاع الشمس وكل وقته حركة 
دائمه في خدمة الرفاق واجلميع حتى فهد 
يخضع حملاس��بته الرفاقية ..ص 130 ..132 
املصدر الس��ابق ....هكذا رب��ى فهد رفاقه 
وترب��ى منه��م واس��تطاع ان يق��ود احلزب 
بكف��اءة وهو في الس��جن وبع��د اعتقاله 
استلم الشهيد يهودا صديق احلزب ولكنه 
لي��س بنف��س االمكاني��ة والكف��اءة التي 
ميلكها فهد وشعر فهد بذلك وطلب منه 
تس��ليم القيادة الى مالك س��يف املعلم 
اب��ن مدينة العمارة اجلنوبية ورغم انه كان 
االق��در من يه��ودا صديق ولكن��ه لم يكن 
االخلص ولكنه لم يسلم املسؤولية ملالك 
س��يف وحتى بعد اعتقاله اس��تلم احلزب 
بدل��ه اخيه حزقي��ل صديق ولم يس��تلم 
مالك سيف احلزب الى ان مت اعتقال حزقيل 
صدي��ق وكان��ت توجيهات فه��د اصبحت 
تصل الى مالك س��يف بطريقة منتظمة 
اع��داده  اضع��اف  عددي��ا  احل��زب  وتط��ور 
الس��ابقة وكان مؤث��را جدا في الس��احة 
السياسية وفي هذا الوقت هبت عاصفة 
كبي��رة هي وثب��ة كانون س��نة 1947 التي 
تاحمت بها جموع الشعب العراقي بكل 
احزابه الوطنية وكان احلزب الشيوعي هو 
املتص��در له��ذه االنتفاضة بع��د ان كانت 
كاورباغ��ي  ومذبح��ة   1946 مضاه��رات 
العمالية قد مه��دت الطريق لهذه الوثبة 
وش��حذت الهم��م ول��م تت��رك أي مجال 
للمس��اومة مع القصر امللكي الذي اندفع 
كلي��ا حتت جن��اح اال س��تعمار البريطاني 
وعند بداية الغليان تخلى نوري سعيد عن 
منصب رئاس��ة ال��وزراء ليدف��ع باحد ابناء 
املذهب ((الش��يعي ))ليتحمل وحده نتائج 
أي عمل يحدث مستقبا وكان هذا اجلديد 
ه��و صالح جبر وكان اله��دف من ذلك هو 
ان يتحم��ل رجل ش��يعي ض��رب انتفاضة 
كبي��رة متوقع��ة يك��ون اغلبها م��ن ابناء 
الش��يعة وان يكون نوري السعيد نضيف 
اليد من هذه االنتفاضة وكان وزير اخلارجية 
املس��ؤول عن التفاوض هو فاضل اجلمالي 
(( الش��يعي )) ايض��ا ومت اع��ان االتفاقي��ة 
وس��ميت في وقتها اتفاقية بور تس��موث 
وذلك نس��بة الى مكان انعقادها وكان من 
اهم بنوده��ا ان تكون القواع��د واملطارات 
العراقية حتت سيطرة بريطانيا في حاالت 
احلرب وان تكون قاعدة احلبانية والشعيبة 
البريطانيت��ني لهما حرية احلركة في حالة 
احل��رب ول��م تك��ن اتفاقي��ة بور تس��موث 
تختل��ف كثيرا ع��ن اتفاقية س��نة30 19 
اال انه��ا كانت بصياغة جديده واس��تطاع 
اح��د وزراء بريطاني��ا تس��خني الهيج��ان 
الش��عبي العراقي بتصريح��ه ان بريطانيا 
تعتبر العراق جزء م��ن العائلة البريطانية 
وبدأت االنتفاضة بأ ضراب طابي اس��تمر 
3 ايام كانت اللجنة الطابية الش��يوعية 
هي املوجه��ة له وجت��ذرت االنتفاضة التي 
الوطني��ة  الق��وى  كل  فيه��ا  اش��تركت 
قي��ادة  وكان��ت  لاتفاقي��ة  الرافض��ة 
الش��يوعيني لانتفاضة واضحة ومعروفة 
وكان الدم الذي سال من املتظاهرين وقتل 
الط��اب املنتفضني جع��ل الهيجان اكثر 
واض��رب ط��اب اجلامعات واالس��اتذة وفي 
اليوم الثاني تبرأ الوصي علنا من القضية 
النه ال يس��تطيع االعتماد على اجليش في 
قم��ع االنتفاض��ة بعد جترب��ة 1942 ولكن 
تلك البراءة لم تنفع ش��يئا بعد ان تسلح 
املتظاهرين بالعصي واصبح الش��يوعيون 
هم في واجهة االحداث وجتذرت املطالب الى 
اكثر من الغاء املعاهدة وطالبوا باس��قاط 
النظ��ام امللكي الذي اصب��ح وجوده خطرا 
على الش��عب العراقي وظهرت ش��عارات 
(عاش��ت اجلمهوري��ة ) الت��ي انطلقت من 
املتظاهرين وهي شعارات غير مرخص بها 
م��ن احلزب وطلب��ت قيادة احلزب املش��رفة 
على التظاهرة من اعضاء احلزب التفتيش 
ع��ن مطلقيه��ا الس��كاتهم وكانت هذه 
الش��عارات في احلقيقة ه��ي ان اجلماهير 
قد جتاوزت احلزب في ش��عاراتها وكانت هي 

التي اصبح��ت الطليعة بدال عنه واجبرت 
هذه الشعارات احلزب الشيوعي الى اصدار 
بيان يرفض فيه هذه الشعارات ((ويطمأن)) 
احلكومة ان الثورة الشيوعية غير موجوده 
في قاموس احل��زب وان العماء واملتطرفني 
هم من رفع هذه الشعارات بنفس الطريقة 
التي جتاوزت فيها اجلماهير احلزب الشيوعي 
في آيار سنة 59 19عندما رفعت شعارات( 
حزب ش��يوعي باحلكم مطل��ب عظيمي) 
واس��تنكرها ايضا النها جتاوزت��ه بطريقة 
اكث��ر جذري��ة واته��م رافعيه��ا بالتطرف 
والتجاوز على الشعارات احلزبية ((وطمأن)) 
ف��ي وقتها قيادة احلزب عبد الكرمي قاس��م 
انه لي��س رافع هذا الش��عار ولكن اعداءه 

رفعوها اساءة له ..
تطورت االنتفاضة ولم تس��تطع الشرطة 
رغم انها قد احتلت س��طوح البنايات ومأ 
ذنة جام��ع املرادية واس��تعملت الس��اح 
بش��كل مباش��ر وقتل��ت العش��رات م��ن 
املتظاهري��ن وص��ل عددهم ال��ى اكثر من 
ثاثمائ��ة ش��هيد ول��م يتوق��ف الزح��ف 
اجلماهيري وهرب صالح جبر في الليل الى 
الفرات االوسط ومنها الى بريطانيا وكلف 
محم��د الصدر رج��ل الدين ((الش��يعي ))
ايضا بتشكيل الوزارة البديلة وصدر تقرير 
الش��رطة متهما احلزب الشيوعي انه هو 
الذي نظم ومول التظاهرة ودليلهم ان آالف 
املتظاهرين نقلوا من احملافظات بشاحنات 
كبيره ومت توفير الغذاء لهم وتسائل تقرير 
الش��رطة من هو الذي ميكنه القيام بهذا 
العم��ل الكبير غير ح��زب منظم ومن هو 
ه��ذا احل��زب املنظم غير احلزب الش��يوعي 
الذي تقول الشرطة ان املفوضية الروسية 
متابع��ة للمظاه��رة وان مس��ؤول الف��رع 
االرمني للحزب الش��يوعي العراقي قد زار 
املفوضية اثناء االح��داث واتهم التقرير ان 
التبرع��ات من العراقي��ني واهمهم اليهود 
وصلت الى اكثرمن خمس��مئة دينار للفرد 
الواح��د وان الش��يوعيني اليه��ود يقومون 

بهذه املهمة...
انتشرت االفكار الشيوعية في زمن حكم 
محم��د الصدر الى احلد الذي اصبح الكادر 
احلزبي الواعي ال يستطيع استيعاب االعداد 
الهائل��ة من املنتم��ني وكث��رت االضرابات 
العمالية الى احل��د التي قام عمال النفط 
ف��ي (كي ث��ري احلدودية )مبس��يرة 350 كم 
الى بغداد وكانت محطة املسير االولى في 
مدينة هي��ت املعروفة بيس��اريتها وكانت 
ق��د س��بقت املس��يرة الكب��رى الصينية 
الت��ي قام بها اجليش االحمر الصيني وكان 
فهد من س��جنه هو القائ��د واملوجه لكل 
النشاطات احلزبية التي حتدث خارج اسوار 
الس��جن وان اللجنة املركزي��ة للحزب قد 
قبلت قيادة فهد بشكل مباشر لقناعتها 
انه مؤهل الى هذه املهمة حتى وهو داخل 
جدران الس��جن وارسل الى قيادة احلزب ان 
حكومة الصدر حتاول في ادعائها االعتدال 
هو السماح للقوى املعادية للشعب ومنها 
بريطانيا بجر االنفاس للقيام بهجوم على 
الشعب العراقي من جديد ودعى فهد الى 
العمل من اجل حكوم��ة تظم كل القوى 
الوطنية العراقية وحتى ممثلي البرجوازية 
الوطنية التي لم يطال��ب فهد باخراجها 
من ه��ذه الدع��وة وطالب املس��ؤول االول 

بتمتني العاقة مع
م��ن ميثلها واه��م من ميثلها ح��زب االحرار 
الصغير الغير مؤثر ولكن لقيمته املعنوية 
كون��ه ممثل طبق��ة موج��وده ف��ي الواقع 
العراقي ل��م يتعاون أي ح��زب من االحزاب 
بشكل مباش��ر مع احلزب الشيوعي عدى 
بع��ض املواقف البس��يطة وه��ذا دليل ان 
احلزب الش��يوعي العراقي في كل تاريخه 
السياس��ي لم يرفض التع��اون مع القوى 
االخ��رى الت��ي تعمل م��ن اج��ل التغير بل 
العك��س ان هذه القوى ه��ي التي رفضت 
ذلك وهي دائما صاحبة الدعوة في معاداته 
وحتى االفتراء عليه ومحاولة اضعافه من 
خال تعاونها مع القوى املنشقة عنه ولم 
يستمر الربيع للحزب الشيوعي طويا بل 
ت��وج بخيانةاحد اعضاءه وهو عبد الوهاب 
عب��د الرزاق وقيامه بارش��اد االمن الى بيت 
احلزب الرئيس��ي والقاء القبض على مالك 
سيف ويهودا صديق وقد خانت الشجاعة 
مالك س��يف متاما لينه��ار بالكامل ويجر 
مع��ه الكثي��ر من قي��ادات احل��زب وكوادره 
امللكية  ويعط��ي مبررللحكومة  وقواعده 
الع��ادة محاكمة فه��د واثنني م��ن رفاقه 
بتهم��ة العمل احلزبي من داخل الس��جن 
وحتكمه��م باالع��دام وتنف��ذه به��م ف��ي 
الساحات العامة في بغداد بحقد ال مثيل 
ل��ه وكان لصموده��م وهتافاته��م بحياة 
احلزب والش��عب اثناء عملية االعدام ابلغ 
االثر عل��ى الصم��ود الش��يوعي الذي قل 
نظيره في كل التاريخ السياسي العراقي.

حتول احلزب بعد اعدام فهد والقاء القبض 
على مال��ك س��يف وانهياره املش��ني الى 
مجامي��ع غير مترابطة ولك��ن الكثير من 
الشباب شمروا عن سواعدهم وبدا العمل 
التنظيمي صحي��ح انهم ال ميلكون اخلبرة 
الكافي��ة ولكن ليس الى مس��توى(( انهم 
الش��يوعيني االطفال ))كما سماهم حنا 
بطاطو بل انهم الشيوعيون الشباب وقد 
وصل ف��ي خضم هذه االوض��اع الى قيادة 
احلزب احد هؤالء الشباب هو (ساسون دالل 
) الذي رفع شعار (ارادوها حرب اباده فلتكن 
حرب اباده ) في ذكرى مرور س��نة على وثبة 
كان��ون والتي تع��رض فيها ال��ى انتقادات 
متطرف��ة  ش��عارات  واعتبروه��ا  كثي��رة 
وتوجه��ت له كثرة م��ن االتهام��ات منها 
التروتسكية والفوضوية والتطرف وغيرها 
م��ن االتهام��ات اجلاهزة م��ن مصطلحات 
ذالك الوقت وحتى بعد اعدامه لم يعتبره 
احلزب الشيوعي العراقي احد شهداءه مثل 
ما فعله ايضا مع من س��بقه الش��يوعي 

اليهودي يهودا صديق !!!!
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مرثية كتبها أحد الشيوعيين عشية اعدام 
الشهيد فهد كتبها يوم 5/22 /1949

ايها الراحل العظيم ...
ان االي��ادي امللطخ��ة بدمائك ايه��ا الراحل العظي��م ..... وان الرؤوس الت��ي دبرت هذه 
املؤام��رة النك��راء واجلرمية التاريخية الش��نعاء بحقك .... تلك العصابات املتوحش��ة 
الدنيئة التي سلبت الطبقة العاملة اياها قائدها العظيم وحارسها اجلبار ستاقي 

حسابها قريبا فالويل مبا كسبت ايديهم االثيمة .....
ان هذه الطغمة احلقيرة من اجلزارين الوحوش ومن الذئاب املفترسة التي دبرت بحقك 
هذه املؤمرة السافلة التي رجت من ورائها ايقاف عجلة التاريخ ولكن حكمه سيصلي 

معها احلساب وتوضع احلد لهم والثامهم ويقبرون حيث املكان الائق لهم ....
ال عجب في ذلك ايها الراحل العظيم .....

ال عج��ب ان تاقي على يد هؤالء البرابرة الس��ائبني وقد رموك في س��جنهم املظلم 
واثقلوا كاهلك بساسلهم تلك الساسل التي ستكون اثرا الثامهم وجرائمهم .... 
ورمزا لنضالنا البطولي اجلبار لتبق��ى لاجيال املقبلة ليعرفوا بربرية واضطهاد هذه 
العصابات من الديدان القذرة وتشبثا تهم النكراء الدامة حكمهم االسود واحملافظة 
عل��ى كيانهم املنهار....اقول ال عجب وانت اول من س��ددت لهم بيدك الفوالذية على 
حكمه��م اجلائر الذي ال يطاق ....لم تنف��ك حتاربهم ليل نهار دون هواده ....ال عجب ان 

ينصبوا لك املشانق بعد ان خابت ضنونهم بسجنك وان تصوروا لغباوتهم
بان كل شيء يهدا بسجنك ولكنهم اصتدموا قويا بصخرة الواقع ....حيث راوا املئات 
م��ن ابنائك وتاميذك حامل��ني لوائك ....مناضلني --- الجناز رس��التك انهم اصابتهم 
اجلنون الهس��تيرية حتى راوا اجلماهير و قد تبنت شعارات حزبك واهدافه ....حينذاك 
جلبوك من بيتك املظلم بعد ان ارهقوك باساليبهم الدنيئة وعذبوك وساموك اشد 
انواع االضطهاد فمس��وا كرامة الطبقة العاملة وحبيبها .....فنصبوا لك املش��نقة 
فتصوروأ ان االمر س��ينتهي ....نعم ان االمر سينتهي بايديهم وحصدهم من الوجود 

على يدنا نحن وفنائهم برمتهم .ايها الراحل احملبوب .
انك رفعت راية النضال وعصفت بوجه الطغات اجملرمني في وقت كان العالم يسوده 
نظام بربري غاية في الفضاعة .....والطبقة العاملة تس��ام اشد انواع االضطهاد ....
حربا ال تعرف فيها استقرار ولني .... حربا على طول اخلط..... متى منحيهم من الوجود 

ونطهر االرض من ارجاسهم .ايها القائد احملبوب .
انك وضعت االس��اس حلركتنا وس��ايرتها وحافظت عليها بدهائك وحكمتك وبذلت 
جهودك لتنمية هذه البذرة .. شربتها مباء حكمتك .سهرت عليها الليالي . ربيت في 
مدرستك خيرة ابناء الطبقة العاملة ودرستها. اننا مدينون لك ايها الراحل العظيم 
.في احضانك دربت رفاقا مثل حازم وصارم نفذوا تعاليمك وحافظوا عليها بكل امانة 
واخاص ..زأرت في وجه الطغاة وصفعت وجوههم بنضالك . كافحت املس��تعمرين 
وعصاباتهم دون لني .. كافحتهم كفاحا مجيد س��جله لك التاريخ باس��طر من نور 
يكون اجنيا لاجيال املقبلة وموضع تقديس��ها واحترامها ...س��هرت الليالي وااليام 

الجل الطبقة وملصلحتها ....اننا مدينون لك ايها الراحل ..
فالى اخللود ايها الراحل ..(هذا جزء من املرثية النها طويلة ...الكاتب )

كان كاتب املرثية يكتب باسم (حارس القافلة حسن)

زكي خيري

محمود أحمد السيد
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قراءة في ماهية الديمقراطية 
)المقومات.. التحديات.. اآلفاق المستقبلية(

الدكتور نجم الدليمي 

مقدمة
أرتب��ط مفه��وم الدميقراطي��ة وتطوره��ا 
بتطور اجملتمع البشري، وان أسلوب اإلنتاج 
الس��ائد في اجملتمع هو الذي يحدد طبيعة 
وهدف الدميقراطية، ويعد ش��كل امللكية 
هو املفتاح الرئي��س لفهم وحتديد طبيعة 
النظ��ام احلاك��م ومحت��وى الدميقراطية، 
وهن��اك عاق��ة وثيقة بني ش��كل امللكية 

والدميقراطية وال ميكن الفصل بينهما.
تعد مس��ألة الدميقراطي��ة من إحدى أهم 
واعق��د املس��ائل الت��ي تواجه الش��عوب 
وقواها السياس��ية الي��وم، وان املوقف من 
الدميقراطية ينبغي إن ينظر إليه من زاوية 
وه��ي إن الدميقراطي��ة ال ميك��ن إن تك��ون 
مفهوماً وإطارا عاماً با حدود وبا ضوابط، 
فإذا ج��رى التعارف اليوم عل��ى إن مفهوم 
الدميقراطي��ة يعني حكم الش��عب، وهذا 
املفه��وم ينطبق حص��راً عل��ى اجملتمعات 
الاطبقي��ة، فالدميقراطي��ة كانت وال تزال 
حتم��ل طابع��اً طبقي��اً وإيديولوجيا في آن 

واحد.
هناك بعض التس��اؤالت املش��روعة حول 
مستقبل الدميقراطية في العراق، ومنها: 
هل إن قادة األحزاب السياس��ية املتنفذين 
في احلكم وغيرهم يؤمنون بالدميقراطية، 
وبالتداول الس��لمي للسلطة قوالً وفعاً؟ 
ه��ل لدين��ا س��لطات حك��م دميقراطي��ة 
حقيقية وهناك فصل فيما بينهما وبدون 
تدخل عل��ى ه��ذه الس��لطة أو تلك؟ هل 
تواج��ه الدميقراطية الي��وم مخاطر جدية 
تؤدي إلى انتكاس��ها وفناؤها والتحول إلى 

نظام ديكتاتوري من منط جديد؟

املحور الأول: الدميقراطية- ماهيتها وتطورها 
التاريخي

 إن الدميقراطية- تعني ش��كل من احلكم 
السياس��ي، من السلطة احلكومية يتميز 
مبشاركة املواطنني في اإلدارة وبتساويهم 
أمام القانون، وبتوفير قدر معني من احلقوق 
واحلريات، وان التاريخ لم يعرف الدميقراطية 
العام��ة، بل ش��هد أش��كاال مختلفة من 
الدميقراطية، وان طبيعة النظام القائم هو 
الذي يحدد ش��كل ومضمون الدميقراطية 
ف��ي اجملتم��ع، وان الدميقراطي��ة كان��ت وال 
تزال حتمل طابعاً طبقي��اً ومنحازاً لصالح 
الطبقة احلاكمة والقابضة على السلطة 
السياس��ية واالقتصادي��ة ف��ي اجملتمع. أن 
الدميقراطية في اجملتمع��ات الطبقية في 
اجملتم��ع العبودي واإلقطاعي والرأس��مالي 
كان��ت وال ت��زال حتمل طابع��اً طبقياً وهي 
عكس��ت وتعك��س دميقراطي��ة األقلي��ة 
احلاكم��ة، دميقراطية النهب واالس��تغال 
واالس��تحواذ عل��ى ث��روات الش��عوب، وان 
املواطن في ظل هذه الدميقراطية الطبقية 
يفقد أهم حقوقه الرئيس��ة واملش��روعة 
وف��ي مقدمتها حقه في العمل، حقه في 
التعليم والعاج والس��كن اجملاني وغيرها 
م��ن احلق��وق األخ��رى. إن الدميقراطية في 
اجملتمع��ات الطبقية وخاصة ف��ي اجملتمع 
الرأس��مالي، ما هي إال ش��كل من أشكال 
احلاكمة،  الرأسمالية  الطبقة  ديكتاتورية 
يتم استخدامها وفقاً ملصاحلها وأهدافها 
واإليديولوجية  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
وحق��وق  الدميقراطي��ة   )) ش��عارات  وان 
اإلنسان..) ما هي إال شعارات يراد بها خداع 
وتضليل اجلماهير م��ن اجل حتقيق أهداف 
مح��ددة تكون في خدمة مصالح الطبقة 

البرجوازية احلاكمة بالدرجة األولى. 
أن ازدواجي��ة املعايي��ر أو أس��لوب الكي��ل 
مبكيال��ني ح��ول مفه��وم الدميقراطية ما 
ه��و أال دلي��ل ح��ي وملم��وس عل��ى ذلك، 
كأدوات  الش��عارات  ه��ذه  وتس��تخدم 
واجتماعية  واقتصادية  ضغط سياس��ية 
وعسكرية ضد الدول والشعوب الرافضة 

أو  ترويضه��ا  به��دف  األمريك��ي  للنه��ج 
تقويضها، وان ما حدث ويحدث في البلدان 
العربية حتت س��يناريو ما يس��مى بالربيع 
العرب��ي، إال دلي��ل حي وملم��وس من اجل 
حتقيق أهداف متعددة لصالح االمبريالية 
األمريكية بالدرجة األول��ى، ويعكس مأزق 
وأزمة النظام الرأس��مالي العاملي بشكل 
عام والنظام الرأسمالي األمريكي بشكل 
خ��اص. أن م��ن أهم الس��مات واخلصائص 
التي تتميز بها الدميقراطية الطبقية هي 
تكريس هيمنة الطبق��ة البرجوازية على 
السلطة واالقتصاد واإلعام، وكما تكرس 
وتعم��ق التفاوت االقتص��ادي- االجتماعي 
ف��ي اجملتمع، وه��ي تنتج البطال��ة والفقر 
وتفش��ي اجلرمي��ة داخ��ل اجملتم��ع، وكم��ا 
تؤجج الصراع��ات والنزاعات السياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعية... وتدفع اجملتمع 
واالقتصاد ف��ي مأزق وأزمات ح��ادة وعامة 

وشاملة ومتكررة.
للدميقراطي��ة  الرئيس��ة  الس��مة  إن 
البرجوازية في النظام الرأسمالي وخاصة 
في مرحلت��ه املتقدم��ة- االمبريالية تؤدي 
إل��ى قي��ام ديكتاتوري��ة س��لطة الطبقة 
البرجوازية والى ديكتاتورية رأس املال املالي 
وبالتالي قي��ام ديكتاتورية الطغمة املالية 

احلاكمة في الغرب االمبريالي.

املحور الثاين: �شروط جناح الدميقراطية
لنج��اح  الرئيس��ة  الش��روط  م��ن  إن   
الع��راق ه��ي حتقي��ق  ف��ي  الدميقراطي��ة 
العدالة االقتصادية واالجتماعية ورفاهية 
اإلنسان، وان يكون اإلنسان اجلوهر الرئيس 
للدميقراطية، وينبغي إن يتم تشريع قانون 
لألح��زاب السياس��ية قانون��اً دميقراطي��اً 
وع��ادالً، ناب��ع م��ن واق��ع وظ��روف العراق 
ويضم��ن حق العم��ل السياس��ي العلني 
وضم��ان ح��ق التكاف��ؤ في النش��اط بني 
األحزاب وفق القانون، ومن الضروري إن يتم 
تش��ريع قانون جديد لانتخابات تس��اهم 
فيه جمي��ع األحزاب السياس��ية من اجل 
حتقي��ق العدال��ة والتكاف��ؤ ف��ي العم��ل 
السياس��ي بني األحزاب، ويجب إقرار مبدأ 
التداول السلمي للسلطة قوالً وفعاً من 
اجل إبعاد ش��بح احتكار الس��لطة وعدم 
ظه��ور الديكتاتورية، ومن الضروري إن يتم 
التموي��ل املال��ي لألحزاب السياس��ية من 
قب��ل الس��لطة التنفيذية ووف��ق القانون 
والضواب��ط الواضح��ة، ومن ش��روط جناح 
الدميقراطي��ة هو العمل عل��ى ضمان حق 
إيديولوجيت��ه  يتبن��ى  إن  كل ح��زب م��ن 
اخلاصة به، وان يك��ون لديه برنامج ونظام 
داخلي معلن للش��عب وينشط من خاله 
وينظم حياته الداخلية، وكما يجب ضمان 
التكافؤ والنزاهة والش��فافية في العمل 
السياس��ي ومن��ع اس��تغال امل��ال العام 
لصالح احلزب أو األح��زاب احلاكمة، ويجب 
إن تق��وم العاقة بني األحزاب السياس��ية 
عل��ى أس��اس االحترام وع��دم التدخل في 
الشؤون الداخلية، عاقة تتميز بالشفافية 
واملوضوعية وغير منحازة ألي طرف إقليمي 
أو دول��ي، بل يجب إن يك��ون الوالء الوطني 

للوطن وللشعب أوالً وأخيرا. 
إن ه��ذه الش��روط الرئيس��ة وغيره��ا إن 
حتققت س��وف تبني مجتمع��اً دميقراطياً 
تتحق��ق فيه احلرية والعدال��ة االقتصادية 
واالجتماعي��ة والكرام��ة للمواط��ن. وفي 
الوق��ت نفس��ه يت��م إبع��اد ش��بح عودة 
الديكتاتورية من جدي��د للعراق، إن حتقيق 
ه��ذه الش��روط ه��ي مس��ؤولية جماعية 

الوطنية  السياس��ية  األح��زاب  تتحملها 
والشعب العراقي في آن واحد. 

االقتصادي��ة  النتائ��ج  اخط��ر  م��ن  إن 
واالجتماعي��ة(( للدميقراطية املس��توردة)) 
في العراق منذ احتال العراق ولغاية اليوم 

قد متثلت باالتي:
-1 تنام��ي مع��دالت البطال��ة والس��يما 
وسط الش��باب، إذ تشكل البطالة نسبة 
%28 من إجمالي القوى العاملة، وتش��كل 
نس��بة البطال��ة بفئة عمري��ة مابني 15-
24 س��نة للع��ام 2006 نس��بة %50،5 من 
إجمالي الق��وى العاملة، ووجود مابني 7-6 
ملي��ون أمي وأكث��ر من (4) ملي��ون عراقي 
مهاج��ر داخل وخارج الع��راق، وان %70 من 
س��كان العراق ال يحصلون عل��ى إمدادات 
املياه الصاحلة للشرب، وان %80 من سكان 
الع��راق ال يحصلون عل��ى خدمات الصرف 
%30 م��ن أطف��ال الع��راق  الصح��ي، وان 
يعان��ون من س��وء التغذي��ة، وان %44 من 
س��كان العراق يقل دخلهم ع��ن 85 دوالر، 
وان مستويات الفقر في الريف العراقي قد 

بلغت %65 وهي في تزايد مستمرة.
-2 تعمق الفجوة االقتصادية واالجتماعية 
داخ��ل اجملتمع العراق��ي بدليل ف��ي العام 
2007 فأن %20 من األسر حتصل على 43% 
من مجموع الدخل على مس��توى العراق، 
بينما يحصل %20 من األسر الفقيرة على 
%7 من مجموع الدخل على مستوى الباد، 
وكم��ا تبل��غ حص��ة الفقراء م��ن إجمالي 
مصروفات موازنة عام 2012 مايعادل 42%، 

في حني تبلغ حصة األغنياء 85%.
-3 انهيار شبة كامل للقطاعات اإلنتاجية( 
مس��توى  وتده��ور  والصناع��ة)،  الزراع��ة 
التعليم وعودة األمية، ناهيك عن أش��باه 
األميني، وكذل��ك تدهور اخلدمات الصحية 
والكهرباء واملاء الصالح للش��رب، وتفاقم 
مشكلة السكن، وفقدان األمن واالستقرار 
للمواطن��ني، إن ه��ذا الوض��ع غير طبيعي 
وينذر بخطر جدي على مس��تقبل اجملتمع 
واالقتصاد والعملية السياس��ية برمتها، 
باملقاب��ل ناح��ظ خط��ر ع��ودة عس��كرة 
االقتصاد واجملتمع، ومنو اإلنفاق العس��كري 
واألمن��ي بدلي��ل وخال 6 س��نوات(2006-
2011) بلغ اإلنفاق العسكري واألمني أكثر 
م��ن 64 ملي��ار دوالر ويتوق��ع إن يتزايد هذا 

اإلنفاق في املستقبل.
-4 تفش��ي ظاهرة الفس��اد املالي واإلداري 
بشكل مرعب داخل منظومة السلطتني 
والتنفيذية... وأصبحت هذه  التش��ريعية 
الظاهرة تشكل(( مرضاً سرطانياً إن صح 
التعبي��ر)) القات��ل الذي ينخر في جس��م 
اجملتم��ع واالقتصاد العراق��ي، فالبرجوازية 
الطفيلي��ة والبيروقراطي��ة، والبرجوازي��ة 
التجارية واإلدارية قد تش��ابكت مصاحلها 
مع مصالح السلطة وبشكل قوي ووثيق، 
مما سهل ذلك التسريع في عملية غسيل 
األم��وال، تهري��ب األم��وال وب��كل الط��رق 
املمكنة وبش��كل غير قانون��ي، بدليل بلغ 
حج��م األم��وال املهربة- حس��ب تقديرات 
جلن��ة النزاه��ة النيابي��ة نح��و 130 مليار 
دوالر، وكم��ا تش��ير تقدي��رات أخرى وخال 
5 س��نوات، فأن الفس��اد املال��ي قد كلف 

اجملتمع العراقي نحو 250 مليار دوالر.
-5 إبقاء االقتص��اد العراقي اقتصادا تابعاً 
ومتخلفاً ومش��وهاً، اقتصاداً وحيد اجلانب 
أي اقتص��اداً ريعي��اً، يعتم��د عل��ى واردات 

النف��ط والت��ي تش��كل %93 من إي��رادات 
االقتص��اد، وهو اقتصاد مرته��ن وخاضع(( 
لتوجيه��ات ونصائح)) املؤسس��ات املالية 
مقدمته��ا  وف��ي  الدولي��ة  واالقتصادي��ة 

صندوق النقد والبنك الدوليني.
-6غي��اب الثق��ة والتعاون اجل��اد واحلقيقي 
ب��ني الس��لطات التش��ريعية والتنفيذية 
اس��تقالية  ف��ي  وضع��ف  والقضائي��ة، 
القض��اء العراق��ي، وأصبح��ت الس��لطة 
القضائية تتأثر بالسلطة التنفيذية وتنفذ 
رغباتها.... وهذا يشكل إنذاراً خطيراً على 
العملي��ة السياس��ية والدميقراطي��ة في 
الع��راق وتضع مقدمات أساس��ية لظهور 

بوادر عودة الديكتاتورية.

املحور الثال��ث: الإخطار املحدق��ة التي تواجه 
الدميقراطية

 إن الدميقراطي��ة احلقيقي��ة هي ممارس��ة 
وس��لوك واعي وهادف، وهي فعل وتطبيق 
عملي في اجملتمع من اجل خدمة املواطنني 
وحتقي��ق املصلحة العام��ة، وعليه فأن من 
أه��م اخملاطر التي تواج��ه الدميقراطية في 

العراق هي األتي:
اخلطر األول: يكم��ن بالتدخات اإلقليمية 
والدولية في الشؤون الداخلية للعراق سواء 
كان ذلك بش��كل مباش��ر أو غير مباش��ر، 
وانعكس��ت مضام��ني ذلك عل��ى تأجيج 
حدة الص��راع وتفاقم مس��توياته وأبعاده 
بني قادة األحزاب السياس��ية املتنفذة في 
احلكم، فضاً عن انعكاس��اته الس��لبية 
على البنية اجملتمعي��ة واالقتصاد العرقي، 
الس��يما إذا علمنا إن العامل اخلارجي يعد 
العامل املوجه واملهيمن واملنظم النس��اق 
العام��ل الداخل��ي، ومن هنا ينش��أ اخلطر 

على وحدة العراق أرضاً وشعباً.
اخلطر الثان��ي: يكمن بالكارث��ة احلقيقية 
واحملدق��ة عل��ى الش��عب العراق��ي والتي 
تتمح��ور في محت��وى الدس��تور العراقي 
واملعم��ول به حالي��اً، وصياغاته املتناقضة 
وال��ذي مت أع��داده عل��ى عجال��ة ووف��ق (( 

مب��دأ الس��لق وامل��راوس)) وه��ذا مخالفاً 
للدميقراطي��ة،  لاش��تراطات األساس��ية 
فأصب��ح ه��ذا الدس��تور املص��در الرئيس 
الفتعال األزمات السياس��ية واالقتصادية 
اجملتم��ع  ف��ي  واإلداري��ة...  واالجتماعي��ة 

العراقي.
اخلط��ر الثال��ث: يكم��ن بالعم��ل(( مببدأ)) 
خاطئ وقاتل وغير دميقراطي، أال وهو نهج 
احملاصصة الطائفي/ القومي/ السياس��ي 
س��يء الصي��ت وال��ذي طب��ق(( وبش��كل 
مبدع)) في الرئاس��ات الثاثة وهي رئاسة 
اجلمهورية، رئاسة الس��لطة التشريعية، 
ورئاسة السلطة التنفيذية وقد تعمق هذا 
النهج اخلاطئ في السلطتني التشريعية 
والتنفيذية على مستوى احملافظات واملركز، 
ل��ذا ينبغي رفض ه��ذا النهج واألخذ مببدأ 
املواطن��ة بدالً من نظ��ام احملاصصة املنتج 
لازمات وبشكل مس��تمر وعلى مختلف 

األصعدة وامليادين.
اخلطر الرابع: يكمن في غياب الثقة من قبل 
غالبية أبناء الشعب العراقي بالسلطتني 
التش��ريعية والتنفيذي��ة، وكذل��ك غياب 
الثقة السياسية بني قادة األحزاب والكتل 
الرئيسة واملتنفذة في احلكم بعضهم مع 

البعض األخر.
اخلطر اخلامس: يكمن في إن(( الدميقراطية)) 
في الع��راق تس��ير اليوم في اجت��اه خطير 
وهو عس��كرة االقتصاد واجملتم��ع، وظهور 
املليش��يات املسلحة بش��كل غير قانوني 
والت��ي تع��ود مرجعيته��ا وهويته��ا إل��ى 
غالبي��ة األحزاب السياس��ية املتنفذة في 
احلكم، وأصبحت تس��تخدم كأداة ضغط 
وعنف ضد اخلصوم السياس��يني وغيرهم، 
وأصبح��ت ه��ذه املليش��يات متل��ك القوة 
والس��لطة في اجملتمع واالقتصاد، وتؤجج 
الصراعات الطائفي��ة/ القومية.. مما ميكن 
إن ي��ؤدي ذل��ك وغي��ره إلى إش��عال احلرب 
الطائفي��ة وبالتال��ي تقس��يم/ تفكي��ك 

العراق إلى(( دويات مستقلة)).
اخلط��ر الس��ادس: إن جمي��ع ه��ذه اخملاطر 
وغيرها ميكن إن تس��اعد وتخلق املقدمات 
واالجتماعي��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
والعس��كرية لظهور نظام ديكتاتوري في 
الع��راق من منط جديد، ولك��ن هذا النظام 
إن ظه��ر بفعل عوام��ل داخلية أو خارجية 
س��يكون مصيره الفش��ل وع��دم حتققه 

على ارض الواقع.

املحور الرابع: الأفاق امل�ش��تقبلية للدميقراطية 
يف العراق

 إن الدميقراطية الش��عبية هي خيار مهم 
وأس��اس أمام الش��عب العراقي واألحزاب 
السياس��ية، ويج��ب عل��ى ق��ادة األحزاب 
ف��ي  املش��اركة  العراقي��ة  السياس��ية 
السلطة أو غير مش��اركة من إن يعترفوا 
باحلقيق��ة والواق��ع املوضوعي وه��و البدء 
باحل��وار الش��فاف واله��ادف والعملي من 
اجل إعداد مش��روع سياس��ي واقتصادي- 
اجتماعي وطن��ي ودميقراطي في ش��كله 
ومضمون��ه به��دف حماية وح��دة العراق 
أرضا وش��عباً، ويج��ب أقرار هذا املش��روع 
في الس��لطة التش��ريعية لك��ي يصبح 
ه��ذا املش��روع قانون��اً ملزماً عل��ى جميع 
الس��لطات واألحزاب السياسية من اجل 
خدم��ة الش��عب العراقي، وم��ن الضروري 
إن يتضم��ن هذا املش��روع الوطن��ي املهام 

اآلتية:-
أوالً: من اجل اخلروج من مأزق(( الدميقراطية 
املس��توردة)) وحتقي��ق األم��ن واالس��تقرار 
ينبغ��ي إق��رار مرحل��ة انتقالي��ة ولفت��رة 
زمني��ة مح��ددة من ع��ام 2015 إل��ى عام 
2025، والعمل بالنظام الرئاسي للمرحلة 
االنتقالية فقط وتشكيل حكومة مركزية 
حازم��ة وصارم��ة وعادل��ة ومهيمنة وغير 
طائفية هدفها الرئيس إعادة أعمار العراق 
اقتصادي��اً واجتماعي��اً وعس��كرياً بهدف 

احلفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً.
ثانياً: اإلق��رار بتعدد األمناط االقتصادية في 
هيكلية االقتصاد العراقي، وان يكون نشاط 
هذه األمناط واحداً مكماً لألخر، وان يلعب 
قطاع الدولة الدور الرئيس واملوجه واملنظم 
له��ذه القطاعات وفق إلية قانونية وإدارية 
واضح��ة، ومن الض��روري إعط��اء األولوية 
لتطوير القطاعات اإلنتاجية املادية بهدف 
خل��ق اإلنت��اج ومعاجلة البطال��ة، والعمل 
على تعزي��ز دور ومكانة الدول��ة في احلياة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة به��دف حتقيق 

رفاهية وسعادة املواطن العراقي.
ثالثاً: العمل اجل��اد على مكافحة البطالة 
والفقر واألمية... وفق إستراتيجية وطنية 
واضح��ة املعالم واأله��داف، وضمن خطة 
اقتصادية- اجتماعية طويلة ومتوس��طة 
وقصي��رة األم��د، ويجب إقرار ه��ذه اخلطة 
م��ن قبل الس��لطة التش��ريعية من اجل 
إن تصب��ح قانون��اً ملزم التنفي��ذ من قبل 
الس��لطة التنفيذي��ة، وإقرار ح��ق العمل 
دس��تورياً وضمان ح��ق التعلي��م والعاج 
والس��كن اجملان��ي وف��ق الدس��تور، ويجب 
ف��ي  واإلداري  املال��ي  الفس��اد  مكافح��ة 
السلطتني التش��ريعية والتنفيذية وإنزال 
أقصى العقوبات مب��ا فيها عقوبة اإلعدام 
وف��ق القانون الع��ادل، ألن الفس��اد املالي 

واإلداري واإلرهاب وجهان لعملة واحدة.
دمقرط��ة  عل��ى  العم��ل  ينبغ��ي  رابع��اً: 
الس��لطة التنفيذية من خال خلق جهاز 
إداري كفوء ومخل��ص ونزيه، والعمل على 

رفض نهج احملاصص��ة الطائفي/ القومي/ 
السياس��ي س��يء الصيت وإحال محله 
مبدأ الرجل املناس��ب في املكان املناسب، 
وكذل��ك العم��ل عل��ى دمقرطة وس��ائل 
اإلعام اخملتلفة ودعمها مادياً وفق القانون 

العادل.
وتطوي��ر  ترس��يخ  اج��ل  م��ن  خامس��اً: 
الدميقراطي��ة الش��عبية وتعزيز مس��ارها 
السياس��ي واالقتص��ادي- االجتماعي في 
اجملتمع يجب تش��ريع ع��دة قوانني مهمة 
وفي مقدمتها قانون األحزاب السياسية، 
وتعديل جذري لقان��ون االنتخابات وجعله 
قانون��ا منصف��اً وع��ادالً جلمي��ع األح��زاب 
السياسية، والقيام بأجراء تعداد سكاني 
واضح املعال��م واألهداف، وتش��ريع قانون 
لنبذ التطرف الديني والسياسي والقومي 
ومحاس��بة كل من يس��عى ويبشر بذلك، 
وإح��ال محله مبدأ التعايش والتس��امح 
السلمي داخل اجملتمع العراقي، وإقرار مبدأ 

املواطنة واملساواة في اجملتمع العراقي.
قان��ون  تش��ريع  عل��ى  العم��ل  سادس��اً: 
يضمن احلق العلني واملش��روع للمنظمات 
اجلماهيرية واملهنية في النشاط والعمل، 
وان يك��ون له��ذه املنظم��ات اجلماهيري��ة 
واملهني��ة دوراً ش��عبياً ورقابياً مس��موعاً 
وكبي��راً وان يؤخ��ذ ب��ه من قبل الس��لطة 

التنفيذية.
س��ابعاً: من الض��روري على ق��ادة األحزاب 
العراقية والكتل السياس��ية املتنفذة في 
احلك��م من إن يرفضوا وينب��ذوا قوالً وفعاً 
وبش��كل علن��ي أم��ام جماهير الش��عب 
الطائف��ي/  احملاصص��ة  نظ��ام  العراق��ي 
القوم��ي/ السياس��ي املقي��ت، والرف��ض 
والتخلي وحل جميع املليشيات املسلحة 
العس��كرية وبكاف��ة ألوانه��ا واعتباره��ا 
غي��ر قانونية وحص��ر الس��اح حتديداً في 
ي��د اجليش والش��رطة وقوات األم��ن، وهذا 

يتطلب تشريع قانون خاص بذلك.
ثامن��اً: يج��ب على ق��ادة جمي��ع األحزاب 
السياس��ية العراقي��ة وق��ادة املنظم��ات 
اجلماهيرية واملهنية من إن يعلنوا وبشكل 
رس��مي رفضهم لفك��رة األقالي��م، ألنها 
متث��ل البداية اخلطيرة واحلقيقية لتفكيك 
العراق واختفاءه من اخلارطة السياس��ية، 
وإقرار هذا املوقف املبدئي س��وف يفش��ل 
جميع املش��اريع الظاملة املعدة للش��عب 

العراقي من قبل قوى دولية وإقليمية.
تاسعاً: النضال من اجل السام والتعايش 
الس��لمي داخ��ل اجملتم��ع العراق��ي، وبني 
األح��زاب السياس��ية العراقي��ة، واحترام 
الرأي والرأي األخر، فبدون السام والتعايش 
الس��لمي ف��ي اجملتم��ع ال ميك��ن حتقي��ق 
األمن واالس��تقرار، وال ميك��ن حتقيق تنمية 
اقتصادي��ة- اجتماعية التي يجب إن يكون 

هدفها اإلنسان أوالً.
بنم��اذج  األخ��ذ  ع��دم  ينبغ��ي  عاش��راً: 
الدميقراطيات الغربية- األمريكية سواء في 
امليدان السياسي أو في امليدان االقتصادي- 
االجتماعي، ألن ه��ذه النماذج ال تتاءم مع 
واقع وظروف وتطلعات الش��عب العراقي، 
ألن ه��ذه النم��اذج م��ن الدميقراطيات قد 
أف��رزت وأنتجت وكرس��ت نتائج س��لبية 
وكارثي��ة وف��ي مقدمتها تنام��ي معدالت 
النق��دي  والتضخ��م  والفق��ر  البطال��ة 
وتفش��ي اجلرمي��ة واخمل��درات، الس��يما في 
وسط الش��باب وتنامي معدالت املديونية 
واملتاجرة بالس��لع احلي��ة وإنت��اج األزمات 
اخملتلف��ة وغي��اب العدال��ة االقتصادي��ة- 

واالجتماعية في اجملتمع.

اخلال�شة
 إن الدميقراطي��ة في الع��راق اليوم هي في 
مأزقاً حقيقياً، وان الشعب العراقي يواجه 
اليوم وضعاً غير عادياً، وان الشعب العراقي 
وأحزابه السياسية يعيش��ون أزمة عامة 
وشاملة نابعة من بنية النظام السياسي 
واالقتص��ادي- االجتماع��ي احلاكم، نعتقد 
هناك خيارات أمام الشعب العراقي وقواه 
السياسية وهما: اخليار األول: ينبغي على 
كافة قيادات األحزاب السياسية العراقية 
احلاكم��ة وغي��ر احلاكم��ة اجللوس س��وية 
من اج��ل احل��وار اجل��اد والتفاه��م وتقدمي 
التن��ازالت وتغلي��ب املصلح��ة الوطني��ة 
للعراق على املصلحة القومية والطائفية 
والسياسية بهدف إعداد وتنفيذ املشروع 
الوطني للمرحلة االنتقالية، هذا املشروع 
الوطني هو الذي سينقذ الشعب العراقي 
من التم��زق واالحتراب الامش��روع. اخليار 
الثان��ي: في حال��ة عدم حتقي��ق االحتمال 
األول أو فش��له وألي سبب كان، فأن مصير 
ومستقبل العراق أرضاً وشعباً يسير نحو 
اجمله��ول- املعلوم، وس��وف تع��م الفوضى 
وعدم االستقرار، وكما ال يستبعد احتمال 
نش��وب ح��رب طائفية أو تفكي��ك العراق 
إلى (( دويات مس��تقلة)) وهذا ما يخطط 
له أعداء الش��عب العراقي من قوى دولية 

وإقليمية.
إن جماهي��ر الش��عب العراق��ي وأحزاب��ه 
الوطني��ة يرفضون اخلي��ار الثان��ي، وعليه 
س��وف ينتصر اخلي��ار األول أال وه��و اخليار 
الش��عبي الوطني والدميقراطي الذي ميثل 
طموحات الشعب العراقي، فا دميقراطية 
ب��دون أح��زاب دميقراطي��ة، وال دميقراطي��ة 
ش��عبية بدون دولة دميقراطي��ة حقيقية، 
وال تنمي��ة اقتصادية- اجتماعية حقيقية 

بدون استقرار سياسي واقتصادي وامني.

الخطر األول: يكمن 

بالتدخالت اإلقليمية 

والدولية في الشؤون 

الداخلية للعراق سواء كان 

ذلك بشكل مباشر أو غير 

مباشر، وانعكست مضامين 

ذلك على تأجيج حدة الصراع 

وتفاقم مستوياته وأبعاده 

بين قادة األحزاب السياسية 

المتنفذة في الحكم،

 من اجل الخروج من 

مأزق)الديمقراطية 

المستوردة( وتحقيق األمن 

واالستقرار ينبغي إقرار 

مرحلة انتقالية ولفترة 

زمنية محددة من عام 

2015 إلى عام 2025، 

والعمل بالنظام الرئاسي 

للمرحلة االنتقالية فقط 

وتشكيل حكومة مركزية
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ل��م تتعرض قضي��ة ال��ى التزيي��ف والدعاية 
القضي��ة  تعرض��ت  كم��ا   , الدمياغوجي��ة 
الفلس��طينية , فح��زب البع��ث العراقي لم 
يتاجر بدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني 
وحس��ب , ب��ل اس��تخدم قضيته��م العادلة 
بطريقة ال عادلة , ملمارس��ة سياس��ة احلروب 
بالنياب��ة ع��ن االمبريالي��ة. و اخل��داع والقت��ل 
واالغتيال واالرهاب , ليس ضد الشعب العراقي 
وق��واه الوطنية فقط , بل مارس لعبته القذرة 
هذه ضد الش��عوب العربية بعامة والش��عب 
الفلس��طيني خاص��ة , فاالغتياالت ش��ملت 
ق��ادة ف��ي منظمة التحري��ر الفلس��طينية , 
ناهيكم ع��ن التدخل الس��افر , بل الوقح في 
ش��ؤون املنظمة وش��رعية متثيلها للش��عب 

الفلسطيني
 ان حم��ات البع��ث الدمياغوجية في تش��ويه 
املوق��ف الث��وري املبدئ��ي للحزب الش��يوعي 
العراقي من القضية الفلسطينية , وان خدع 
بها املايني , لكنها وصلت نهايتها املفضوحة 
الي��وم مبحصلتها التأريخية , تس��ليم العراق 
بع��د تدمي��ره عل��ى بك��رة ابي��ه ال��ى احلركة 

الصهيونية العاملية بدال من حترير فلسطني
 ان نظرة موضوعية , غير منحازة على موقف 
احل��زب الش��يوعي وموق��ف البعث الفاش��ي 
من القضية الفلس��طينية على مدى س��تني 
عاما من زرع الكيان الصهوني في فلس��طني 
, تق��دم صورت��ان , ص��ورة احل��زب الش��يوعي 
العراق��ي الثورية املبدئية , وصورة حزب البعث 

الدمياغوجية التدميرية املشبوهة
 فلم يتردد احل��زب الش��يوعي العراقي بقيادة 
الرفيق الشهيد اخلالد يوسف سلمان يوسف 
- فه��د - ، ف��ي فض��ح املؤام��رة اإلمبريالي��ة 
والصهيوني��ة وأهدافهما الش��ريرة في إقامة 
الكيان الصهيوني على ارض فلس��طني . فقد 
كتب الشهيد فهد في جريدة »العصبة« في 

عام 1946 االتي 
» إنن��ا ف��ي احلقيق��ة ال ن��رى ف��ي الفاش��ية 
والصهيوني��ة س��وى توأمني لبغ��ي واحد، هي 
العنصرية محضية اإلس��تعمار.إن الفاش��ية 
والصهيونية تنهجان خطني منحرفني يلتقي 
طرفاهما وتتش��ابك أهدافهم��ا، وكل منهما 
نصب��ت نفس��ها منق��ذاً وحامي��اً لعنصرها، 
فاألولى بذرت الكره العنصري ونش��رت اخلوف 
والفوضى في أنحاء املعمورة وورطت شعوبها 
وأولعت به��م نيران حرب عاملي��ة لم تتخلص 
أمة من ش��رورها. والثاني��ة الصهيونية بذرت 
الكره العنصري ونشرت اخلوف والفنت واإلرهاب 
في الباد العربية وغررت مبئات األلوف من أبناء 
قومها وجاءت حترقهم عل��ى مذبح أطماعها 
األنكلي��ز  املس��تعمرون  أس��يادها  وأطم��اع 
واألمريكان، فتش��عل بهم ني��ران اإلضطرابات 
ف��ي الباد العربي��ة. وقد كان م��ن أعمالها أن 
حّول��ت فلس��طيننا ال��ى جحي��م ال ينطفئ 
س��عيره وال جتف فيه الدموع والدماء وتهددت 
األقط��ار العربية بأخطاره��ا وبأخطار القضاء 
على كيانها القومي جراء بقاء وتثبيت النفوذ 
اإلس��تعماري فيها وجراء املشاكل العنصرية 
الت��ي حتاول إثارته��ا.«) وثائق احلزب الش��يوعي 

العراقي
 ومما يبره��ن على املوقف الث��وري للرفيق فهد 
من القضية الفلس��طينية هو دعمه املطلق 

لتش��كيل »عصب��ة مكافح��ة الصهيونية« 
الت��ي كانت تضم جميع الش��يوعيني اليهود. 
ويعد تأس��يس العصبة اول عمل استراتيجي 
منظ��م ف��ي املنطق��ة العربي��ة ض��د احلركة 
الصهيونية , وحتى قبل تأسيس حزب البعث 
, الذي س��يتاجر بالقضية الفلسطينية على 
م��دى س��تة عق��ود الحق��ة , ويأتي تاس��يس 
العصب��ة من قب��ل احلزب الش��يوعي العراقي 
تعبي��را عن اس��تيعاب قيادة فه��د التأريخية 
للمخاط��ر الكبرى التي س��تنتج عن انش��اء 
الكيان الصهيوني في املنطقة العربية , وهي 
, اي العصبة متثل بحق احدى اخلطوات الثورية 
اجلبارة , التي سوف لن يقابلها حثاالت البعث 
العراق��ي على طول تاريخهم س��وى باملتاجرة 
الفلس��طيني  الش��عب  بدم��اء  الرخيص��ة 
وقضيت��ه لتمرير السياس��ات االس��تعمارية 
ف��ي املنطق��ة والتي كان��ت خامتته��ا تضييع 
الع��راق ,الذي ش��كل اكبر قوة اس��تراتيجية 
مس��اندة للش��عب الفلس��طيني , فبدال من 
حترير فلسطني مزق البعثيون الفاشست كل 
امكاني��ة للعمل العربي املوح��د ,واضافوا الى 
القضية الفلسطينية قضية جديدة اسمها 
القضية العراقية . في حني واصل الشيوعيون 
العراقيون كفاحهم من اجل فلس��طني وفقا 
لتعالي��م فهد الثوري��ة القاضية بالثبات على 
فك��رة الع��داء للحركة الصهيوني��ة ولفكرة 
الوط��ن القوم��ي الصهيون��ي في فلس��طني 

العربية.
لقد وجهت العصبة نداءاً الى رئيس احلكومة 
الس��وفيتية في 29 اي��ار 1946 موقعا من قبل 
يوس��ف ه��ارون زخل��ا، رئيس العصبة، توس��ل 
فيها القيادة الس��وفيتية تأييد حق الش��عب 
الفلس��طيني التاريخي( إنن��ا نتضرع اليكم، 
أيها الرفيق ستالني، أن تؤيدوا قضية فلسطني 
عندما تطرح أمام األمم املتحدة... ال التباس في 
حق ش��عب فلس��طني العربي في اإلستقال، 
وقضيتهم ال عاقة لها مبأزق اليهود املقتلعني. 
إنن��ا واثقون م��ن أن حكومتك��م، التى تعتمد 
مبادئه��ا وسياس��تها اخلارجية عل��ى إحترام 
حق الشعوب في تقرير مصيرها، ستقف الى 

جانب العرب في محنتهم )املصدر السابق
 فهل قدم البعث الفاشي على مدى خمسني 
عاما من تاريخه االسود , شخصية واحدة من 
قياداته الشعاراتية مثل الرفيق يوسف هارون 
زخل��ا , ناهيكم عن الرفيق فهد ورفاقه االبطال 
الذين اعدموا على يد احلكم امللكي العميل ال 
ملا كانوا ميثل��وه من تهديد لهذا احلكم املقبور 
فحس��ب , بل واخلط��ر الت�اريخي ال��ذي مثله 

موقفهم من رفض قرار تقسيم فلسطني
 وقد اتخ��ذت قيادة الش��هيد اخلالد يوس��ف 
س��لمان يوس��ف - فه��د - موقف��ا تأريخي��ا 
حاسما من اعان غروميكو وزير خارجية االحتاد 
الس��وفيتي في 14 أيار 1947 ف��ي البيان الدي 
ت��اه أمام اجلمعية العامة في األمم املتحدة أنه 
»ال ميكن ضمان املصالح املش��روعة للس��كان 
اليهود والعرب على حد س��واء إال بإقامة دولة 
عربية � يهودية مس��تقلة وثنائية ودميقراطية 
ومتجانس��ة ....إذا ما أثبتت هذه اخلطة كونها 
مس��تحيلة التنفيذ... فس��يكون ضروريا أخذ 
اخلط��ة األخرى باإلعتب��ار... وه��ي اخلطة التي 
تن��ص على تقس��يم فلس��طني ال��ى دولتني 

مستقلتني، واحدة يهودية وأخرى عربية«. وفي 
في 13 تشرين األول قال س. تسارابكني املندوب 
الس��وفيتي لدى األمم املتحدة، إن العاقات بني 
الع��رب واليه��ود أصبح��ت متوترة ال��ى درجة 
إس��تحالة التوفيق بينهما، ولذلك فإن خطة 

التقسيم حتظى بأكبر » امل في التنفيذ«. 
وجاء رد الرفيق فهد الذي كان في سجن الكوت 
على التصريح املذكور، الذي استلمته القيادة 

امليدانية في 1 تشرين الثاني من عام 1947
 »اما عن قضية فلس��طني فل��م نتوصل اكثر 
مم��ا توصلتم اليه عدا ش��ئ واح��د هو ذكركم 
لقومية يهودية في فلس��طني، رمب��ا كان غير 
صحي��ح فكل ما ف��ي األمر إن اإلحت��اد رمبا قال 
بوج��وب األخ��ذ بنظ��ر اإلعتبار بضع��ة مئات 
األلوف م��ن اليهود الذين س��بق وأصبحوا من 
س��كان فلس��طنب بهذا ال يعني إنهم قومية 
وال يعني عدم اإلهتمام بهم ومع هذا فليست 
هذه النقطة جوهرية ف��ي املوضوع . فموقف 
اإلحتاد جاء نتيجة محتمة لألوضاع واملؤامرات 
حتقيقه��ا  املن��وي  اإلس��تعمارية  واملش��اريع 
قي الب��اد العربية وف��ي العال��م. فاملهم في 
املوض��وع ه��و وج��وب الغ��اء اإلنت��داب وجاء 
اجليوش األجنبية عن فلسطني وتشكيل دولة 
دميقراطية مس��تقلة كحل صحيح للقضية 
ومن واجبنا ان نعمل له��ذا حتى األخير ولكن 
إذا ال ميك��ن حتقيق ذلك بس��بب مواقف رجال 
احلكوم��ات العربي��ة ومؤمراتهم م��ع اجلهات 
اإلستعمارية، فهذا اليعني إننا نفّضل حاً آخر 
على احلل الصحيح ونرى من األوفق ان تتصلوا 
بإخواننا في س��وريا وفلس��طني وتستطلعوا 

رأيهم في تعيني املوقف.«) 
 كان تصويت اإلحتاد السوفييتي يوم 29 تشرين 
الثاني الى جانب قرار التقسيم، مبثابة صدمة 
هائل��ة للش��يوعيني العراقيني الذي��ن تثقفوا 
عل��ى املوقف املبدئ��ي لقيادة الش��هيد اخلالد 
فهد. فأصدرت القيادة امليدانية نش��رة داخلية 
في ض��وء توجيهات الرفيق فهد في رس��الته 
التي بعثها من الس��جن، بعد قرار التقس��يم 
مباش��رة يرفض فيه��ا احلزب قرار التقس��يم  
جمل��ة وتفصيا (موق��ف اإلحتاد الس��وفيتي 
بخصوص التقس��يم وف�ّ��ر للصحف املرتزقة 
ومأجوري اإلمبريالية فرصة ال للتشهير باإلحتاد 
السوفيتي فقط، بل أيضا باحلركة الشيوعية 
في البلدان العربي��ة... ولذلك، فإنه يجب على 
احلزب الش��يوعي حتديد موقف��ه من القضية 
الفلس��طينية حس��ب اخلطوط الت��ي إنتمى 

اليها والتي ميكن تلخيصها بالتالي:
 أ ���� إن احلرك��ة الصهيوني��ة حركة عنصرية 
ديني��ة رجعية، مزيفة بالنس��بة الى اجلماهير 

اليهودية.
ب ���� إن الهجرة اليهودية... الحتل مش��كات 
اليه��ود املقتلع��ني ف��ي أورب��ا، ب��ل ه��ي غزو 
منظم تديره الوكالة اليهودية... وإس��تمرارها 
بشكلها احلالي... يهدد السكان األصليني في 

حياتهم وحريتهم.
ج �� إن تقسيم فلس��طني عبارة عن مشروع 
ال��ى إس��تحالة  ... يس��تند  إمبريال��ي ق��دمي 

مفترضة للتفاهم بني اليهود والعرب...
د �� إن ش��كل حكومة فلس��طني ال ميكنه أن 
يتحدد إال من قبل الشعب الفلسطيني الذي 
يعيش في فلسطني فعا، وليس من قبل األمم 

املتحدة أو أية منظمة أو دولة أو مجموعة دول 
أخرى...

ه��� ���� إن التقس��يم س��يؤدي ال��ى إخضاع 
األكثري��ة العربي��ة لألقلي��ة الصهيوني��ة في 

الدولة اليهودية املقترحة.
و �� إن التقس��يم وخلق دولة يهودية س��يزيد 
من اخلصومات العرقية والدينية وسيؤثر جدياً 

على آمال السام في الشرق األوسط.
ول��كل هذه األس��باب ف��إن احلزب الش��يوعي 

يرفض بشكل قاطع خطة التقسيم) 
 ان رؤي��ة فه��د الثوري��ة لطبيع��ة املش��روع 
االمبريال��ي � الصهيون��ي , س��جلت س��ابقة 
تاريخية على صعيد اس��تقال القرار الوطني 
والقومي املس��تقل عن املركز العاملي للحركة 
الشيوعية انذاك , نعني به االحتاد السوفييتى 
, ويوث��ق لرؤي��ة تاريخية مبك��ره الجتاهات هذا 
الص��راع , والذي ترى صورته احلاضر املاس��اوية 
الت��ي حذر منها فهد في نهاي��ة االربعينيات . 
لقد واصل فه��د تاكيده ه��ذا املوقف املبدئي 
من س��جنه خصوص��ا ح��ني وردت معلومات 
مدسوس��ة تش��ير ال��ى تغي��ر موق��ف احلزب 
ه��ذا , في تقرير باس��م » ض��وء على القضية 
الفلس��طينية« نش��رفي اب 1948 بطريق��ة 
غامضة, ]ويذكر الذين زاملو فهد في س��جن 
الكوت انه حني تس��لم التقرير طلب الى احد 
رفاقه ان يقرأه بصوت عال ليسمعه السجناء 
السياس��يون في تنظيم الشيوعيني كما هي 
العادة في التعامل مع ادبيات احلزب التي تصل 
الس��جن . � ولم يكن قد اطل��ع على محتواه 
بع��د � ولكن ما ان بدأ الق��ارئ بتاوة الفقرات 
األولى م��ن التقرير حتى بادر الى ايقافه دون ان 

يخفي استياءه. 
ولم يقرأ التقرير بعدها . وقد اكد هذه الواقعة 
ايض��ا الش��خصية السياس��ية والقانوني��ة 
املع��روف في العراق � س��الم عبي��د النعمان, 
الذي كان سجينا مع فهد يومذاك في حديث 

له مع بطاطو)
 لقد حسم الشهيد سام عادل موقف احلزب 
من هذا التقرير في الكونفرنس الثاني للحزب 
في عام 1956( زيف حقائق الوضع في فلسطني 
, وتستر على بشاعة الصهيونية وعدوانيتها  

واساء الى فكر املاركسية اللينينية) 
 ان متاجرة حزب البعث على مدى خمسني عاما 
من تاريخه االس��ود, بالقضية الفلس��طينية 
, كانت محصلتها ضياع فلس��طني بالكامل 
, وكان لتكال��ب هذه احلرك��ة القومجية على 
مختل��ف تس��مياتها ] البعثي��ة � الناصري��ة 
� القومي��ون الع��رب …الخ[ على ث��ورة 14 متوز 
1958 اجمليدة بحجة عدم قيام الوحدة العربية 
الفوري��ة وضرورة القضاء على املد الش��يوعي 
في العراق الدور االساسي مبا آلت عليه اوضاع 
الع��راق منذ انقاب 8 ش��باط 1963 االس��ود 
حتى تس��ليمها الع��راق لاحت��ال االمريكي 
الصهيون��ي املباش��ر , وج��رى كل ذل��ك حتت 
يافطة حترير فلس��طني من النه��ر الى البحر . 
فاملكس��ب االعظم للحرك��ة الصهيونية هو 
ما قدم��ه البعث لها احتال الع��راق ليصبح 

الوجه االخر للقضية الفلسطينية
������������������

*املصدر : كتاب اليس��ار العراق��ي توأم الدولة 
العراقية احلديثة 1921--2014

في الذكرى الـ 100 لوعد بلفور االستعماري الصهيوني: 
موقف الرفيق الشهيد الخالد فهد من القضية الفلسطينية 

كي ال ننسى أيام الجمر! 
 وحدة اليسار العراقي نظريا وعمليا !

ف��ي مدين��ة العم��ارة يس��كن الس��يد (ناجي 
يوس��ف) مدير (معارف لواء العماره) ، الذي كان 
اح��د دع��اة التحديث و املدنية ف��ي العراق و من 
مثقفي��ه األوائ��ل ، و صاحب اإلجن��ازات الكبيرة 
التي حققه��ا على صعي��د العملي��ة التربوية 
ف��ي عقد األربعين��ات من القرن املنص��رم ، و ذي 
املواق��ف الوطني��ة التقدمية و دعم��ه و تقاربه 
الفكري و السياس��ي مع الشخصية الوطنية 
املعروفة (س��عد صالح) ، مؤس��س و قائد (حزب 
األحرار) و الذي كان معارضا للحكومات امللكية 
الرجعية و ميتلك رصيدا ش��عبيا كبيرا و الداعي 
الى تأسيس عراق دميوقراطي مؤسساتي ، و كان 
أس��لوب السيد (ناجي يوسف) في تربية عائلته 

صورة من فكره التقدمي النير !!!
بهذا البيت و بهذه األج��واء الوطنية التحريرية 
، ول��د في عام 1944 املناض��ل البطل (نزار ناجي 
يوس��ف � أبو ليل��ى) الذي بدأ دراس��ته في أحد 
امل��دارس االبتدائية ف��ي (مدينة العم��اره) اال ان 
التوجه��ات الفكري��ة الوطنية للس��يد (ناجي 
يوس��ف) لم تعجب احلكومة الرجعية أئنذاك ، 
اذ نقل كمدرس الى بغداد ، و س��كن في الكرادة 

الشرقية !!! .. 
تأث��ر (نزار) بالفكر اليس��اري التقدمي منذ نعومة أظفاره ملا لوال��ده من تاثير فكري و ثقافي 
عليه و كان الش��هيد س��ام عادل (زوج ش��قيقته � ثمينة) من ضمن الذين اثروا بعمق في 
تط��وره الفك��ري اضافة ال��ى تأثره باندفاع و صابة و إصرار ش��قيقته الكب��رى (ثمينة)على 

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

رسائل احلزب على اجلماهير بأقصى سرعة !!! .. 
في صبيحة انقاب 8 ش��باط األسود 1963، التحق باملقاومة في (إعدادية الكاظمية)، و ظل 
يقات��ل االنقابيني مع رفاقه الى ان تقدمت دبابات األنقابيني الفاشس��ت و ابتدأت بقصف 
املقاومني و استش��هد بعض الرفاق و منهم الش��هيد (س��عيد متروك) الذي حقق ملحمة 
بطولية قبل استش��هاده و اس��تطاع بعض الرفاق الهرب و منهم (ن��زار) اذ اختفى في بيت 
احد اقاربه في الكاظمية ، و على أثر أختفاءه هذا قامت زمر احلرس القومي البعثية املَأْبونة 
أعتق��ال أف��راد العائلة و على رأس��هم والده و بقي��ت والدته وحدها تنظم أم��ور اخملتفني و 

املعتقلني من أفراد االسرة !!!
بعد إطاق س��راح والده بذل جهده لتهريب (نزار) بجواز س��فر مزور الى (االحتاد الس��وفيتي) 
و ابت��دأت في��ه مرحلة جديدة من الكف��اح في صفوف احلزب ، فباإلضاف��ة الى تعدد مهامه 
احلزبية و كونه عضوا في (جلنة الدفاع عن الشعب العراقي) انتخب رئيسا ل(رابطة الطلبة 
العراقيني في االحتاد الس��وفيتي) و كان له دور بارز في رعاية الطلبة و حل مش��اكلهم .وقد 

اسهم ايضا في الكثير من املؤمترات الطابية و احلزبية !!! .. 
تنفي��ذا لقرار احلزب عاد (ن��زار) للوطن عام 1971 و مت تعيينه مهندس في (الش��ركة العامة 
للصناعات الهندسية) ، أضافة لعمله احلزبي السري بعدها سرعان ما ترك عمله الوظيفي 
ليتف��رغ متاما للعمل التنظيمي احلزبي ، فف��ي املؤمتر الثالث للحزب عام 1976الذي عقد في 
بغ��داد حت��ت رقابة األجهزة األمنية للبعث اجملرم ، كان (نزار) اح��د املندوبني للمؤمتر، و كان اول 
م��ن تصدى بق��وة و صراحة في مداخاته الثاث للتحالف مع (البعث) لطبيعته الفاش��ية 

املعادية للحزب فكريا و طبقيا !!! .. 
عندما ته��ددت حياته بالتصفية من قبل األجهزة األمني��ة البعثية نتيجة موقفه اجلريء و 
الصل��ب في املؤمتر ، اضطر احلزب الى إرس��اله الى براغ نهاي��ة 1977 ، و التحق هناك بعمله 
في (مجلة الس��لم واالش��تراكية) ، و كان يقضي ليله و نهاره في رعاية الرفاق الفارين من 

االعتقاالت و التعذيب بعد انهيار اجلبهة املشؤومة في العراق !!!
 ف��ي بداي��ة الثمانينات أصر املئات من املناضلني و الكوادر الش��يوعية ذوي اخلبرة على جميع 
األصعدة و من كل حدب و صوب ملقارعة نظام البعث الفاشستي، على القدوم إلى كردستان 
بقلوب ش��جاعة حاملة مبس��تقبل افضل للش��عب املنكوب بزمرة البعث اجملرم ، و ليقاتلوها 
حتت راية احلزب و منهم الش��هيد (نزار) رغ��م ظروفه الصحية ليلتحق بحركة االنصار تاركا 
عمله و عائلته معرضا حياته للمخاطر ، ليكون طاقة من العمل و باقة من الفرح ، س��ائرا 
في املقدمة ، نصيرا و كادرا و إعاميا دؤوبا. أسهم و قاد مهمات تنظيمية و قتالية و إعامية 

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 ثاثني) 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 كابده�ا !!!

قناديل شيوعية عراقية
الشهيد محمد الخضري: 

ثوري من الطراز األول 
في العش��رين من آذار لهذا الع��ام 2010 مرت علينا الذكرى 
األربعني الستش��هاد ثوري من الطراز األول في تاريخ احلركة 
الوطني��ة العراقية، أال وهو الش��هيد محمد أحمد اخلضري 
وال بد من التوقف عند هذه الذكرى املؤملة واستذكار مسيرة 
ه��ذا املناض��ل الثوري بعد أن ش��ح الثوريني في ع��راق اليوم 
وأصبح��ت الثورية وب��االً على أصحابها ف��ي بعض األحيان، 
وامتزج��ت خيوطه��ا م��ع خيوط أخ��رى ليس��ت بعيدة عن 

اإلرهاب وبشكل مقصود .
* ولد الش��هيد محمد اخلضري ف��ي ثاثينيات القرن املاضي 

في ناحية اخلضر / محافظة الديوانية .
* تخ��رج من دار املعلمني في بعقوبة وعني معلماً عام 1953 
وكان من الناشطني في املطالبة بتشكيل نقابة للمعلمني 

في ذلك العهد، وبعد ثورة 14 متوز اجمليدة أصبح عضواً في إدارة نقابة املعلمني ورئيس فرعها في الديوانية 
وعضو محلية الديوانية للحزب الشيوعي العراقي ومسؤول التنظيمات احلزبية ملدينة اخلضر، ومن اسم 

هذه املدينة استمد اخلضري لقبه .
* عام 1962 أوقف بسبب نشاطه السياسي الوطني متنقاً بني سجن نقرة السلمان ومواقف السماوة 
والديوانية واحللة وبغداد، ليستقر به املقام في سجن الكوت بعد أن حكم عليه بالسجن ملدة (3) سنوات 

.
* عام 1963 وبعد انقاب 8 شباط األسود هرب من سجن الكوت بعد أن مترد هو ورفاقه على إدارة السجن 
ومتكنوا من حتطيم األبواب، ليلتحق برفاقه في ريف الفرات األوسط مشياً على األقدام ويساهم في قيادة 

مفارز املقاومة ضد أزالم النظام وحرسه القومي، وأصبح عضواً في جلنة منطقة الفرات األوسط .
* تعرض لاعتقال في العهد العارفي ومورس معه أش��كال التعذيب الوحشي ثم أطلق سراحه بكفالة 

.
* في أيلول 1967 تصدى بوعي وحماس النشقاق ( القيادة املركزية ) ونشط في جتميع التنظيمات احلزبية 

في بغداد وكذلك في أعوام 1968 �� 1969 .
* أعيد إلى اخلدمة كمعلم عام 1968 وساهم في قيادة حركة املعلمني الدميقراطية .

* في يوم اجلمعة املوافق 20 آذار 1970 توجه من داره إلى صدر القناة في بغداد للمشاركة في حفل تكرمي 
الوفد الكردي بعد عقد اتفاقية 11 آذار، ولكنه لم يصل إلى مكان االحتفال، وظهر انه اختطف من قبل 
ج��اوزة النظام ووجدت جثته في اليوم التالي في ناحية بل��د وفيها عدة أطاقات نارية، وكان ذلك ضمن 
سياس��ة اجلزرة والعصا التي اتبعتها قيادة البعث مع احلزب الش��يوعي العراق��ي بعد انقاب متوز 1968 

لغرض دفعه نحو سياسة العمل اجلبهوي وباملواصفات التي تناسب قيادة البعث .
* ش��يع جثمان��ه الطاهر في ي��وم 22 / 3 / 1970 من قبل ذويه ورفاقه ومحبي��ه إلى مدينة النجف ليدفن 

فيها، وهو ينتظر طفله األول حيث كان قد تزوج حديثاُ .
* والده كاسب، صاحب مقهى صغير في ناحية اخلضر .

* أم محمد مناضلة ومجاهدة في صفوف احلزب الش��يوعي، عانت ما عانت من العذاب والش��قاء محبًة 
واعت��زازاً باحل��زب وبولدها محمد. على اثر هروب محمد من س��جن الكوت بعد أحداث 8 ش��باط الدامية 
أحيل��ت أم محمد إلى اجمللس العرف��ي بعد جولة من املداهمات والضغوط��ات، وقد حكم عليها احلاكم 
العسكري بالسجن ملدة عامني بعد ترديدها لعبارة » على اهلل . . . وما يخالف . . . تنقضي وتصير سوالف 

» وقضت أم محمد محكوميتها في سجن بغداد عامني كاملني .
* في ذكرى استش��هاد اخلضري ال بد من اس��تذكار الفاح الش��هيد هادي الكعبادي، حيث كتب املناضل 
باق��ر إبراهي��م : ( . . . حظ��ي محمد اخلض��ري بحب الفاح��ني، وكان يقيم في دار الفاح الش��هيد هادي 
الكعبادي، في ريف الشامية، حني طوقت الدار من قبل » زركة » للشرطة واألمن في املنطقة فأبدى هادي 
بس��الة وتضحية مش��هودة، إلنقاذ محمد من الوقوع في أس��رهم، ودفع ملوقفه ثمناً، هو حياته الغالية 

حينما قتل برصاصهم في ربيع 1964 (
اجملد واخللود

للشيوعي املبدئي والقائد الثوري واملثقف الناضج
الشهيد محمد أحمد اخلضري

خالد حسين سلطان 

جبار فشاخ جبار

 ستون عاما على ضياع فلسطين في المنظار العراق ضياع فلسطين في المنظار 
العراقي : بين ديماغوجية البعث الفاشي ومبدئية الحزب الشيوعي العراقي

  رد على مفاهيم برجوازية قومية و تصفوية 20 آب 1957 :
االنحراف االنعزالي

* 

الرفيق الشهيد الخالد سالم عادل

ال ش��ك أن االنح��راف لم يكن ش��يئا مفاجئا 
بشكله العام . فنظرة االنعزال القومي املظللة 
االنفصالية بني مثقف��ي البرجوازية الصغيرة 
واجتماعي��ة  تأريخي��ة  له��ا ج��ذور  الكردي��ة 
متشعبة وهي جتد التش��جيع كل التشجيع 
من الق��وى املعادية لوحدة الش��عب العراقي 
بعربه وأكراده ضد االس��تعمار األجنلوأمريكي 
وصنائع��ه احملليني.وم��ا ل��م يق��ف الوطنيون 
والقوميون الصادق��ون من األكراد والعرب وفي 

مقدمتهم الشيوعيون موقفا
 حازما وصريحا أزاءها, وفي الدفاع عن الوحدة 
الش��عبية املتين��ة فانه��ا س��تؤثرال في حرف 
نضال جماهير الش��عبني العربي والكردي عن 
طريقه��ا الصحي��ح الوحيد للتح��رر الوطني 
والقوم��ي وحس��ب بل ميك��ن أن تتس��لل الى 
الش��يوعيني  الطليعيني  املناضل��ني  صف��وف 

أيضا.4
الس��نتني  رفاق��ه خ��ال  احل��زب  وج��ه  لق��د 
املنصرمت��ني بوجه خاص الى ض��رورة وأهمية 
مطالبه��ا  القومي��ة  احلرك��ة  اس��تيعاب 
ومش��اعرها وب��ني أن الش��يوعيني , له��م من 
املؤه��ات الكامل��ة واألصال��ة للوق��وف ال في 
طليع��ة احلرك��ة الوطني��ة وحس��ب ب��ل في 
طليع��ة احلركة القومي��ة العربي��ة والكردية 
في قطرن��ا أيضا. اال أنه يب��دو أن بعض الرفاق 
الذين لم يس��توعبوا أفكار احلزب وسياس��ته 
أس��تيعابا كاما ومنهم الرفاق جابر وش��اكر 
وقه لغان وش��ريف وقه ال وق��د تفهموا أفكار 
احل��زب وسياس��ته فهما خاطئا ل��م يعطهم 
الصيان��ة الضرورية جت��اه روح االنعزال القومي 
املعادي��ة للش��عب الك��ردي ولس��ائر جماهير 
الش��عب أيضا.كما أن بع��ض األوضاع الذاتية 
التي تتعلق ببعض الرفاق املعنيني قد سهلت 

انزالقه��م في هذا اجملرى املناهض الفكار احلزب 
وسياس��ته ووحدت��ه . وال ش��ك أن احلزب كان 
قد بذل جهدا فكريا مناس��با لتوضيح وشرح 
سياس��ته ف��ي املس��ألة القومية وملس��اعدة 
املناضل��ني في التخل��ص من االف��كار الذاتية 

املترسبة من أوضاع سابقة.
وجتاه املش��كلة الت��ي اثاره��ا اآلن ورفاق آخرون 
فان قي��ادة احلزب بذل��ت جهدها لع��دم تكرار 
األمثل��ة الس��يئة التي أن عوجل��ت بها حاالت 
م��ن هذا القبيل . وقد وقفت قيادة احلزب بحزم 
مبدئي ال تتط��رق اليه روح التلطيف واملهادنة 
جتاه ما ميس مصلحة احلزب واحلركة والشعب. 
وفي الوقت نفس��ه فانها اعتمادا على ثقتها 
باخ��اص ه��ؤالء الرف��اق ألمتهم وش��عبهم 
وحزبه��م والش��يوعية وضعت نص��ب عينها 
العم��ل عل��ى تصحيح افكاره��م ومواقفهم 
واحملافظ��ة عليهم أمناء في احلزب الش��يوعي 
ال��ذي كرس��وا كل طاقاته��م وامكانياته��م 
خلدمته وم��ن أجل بنائه وتقدمه. وقد انعقدت 
ع��دة اجتماعات لهذا الغ��رض مع قيادة احلزب 
وكذلك ب��ني الرفاق أنفس��هم كم��ا أن قيادة 
احل��زب وجه��ت ال��ى الرف��اق املعنيني رس��الة 
ت��رد فيها عل��ى افكارهم اخلاطئة ال��واردة في 
تقاريرهم ورس��ائلهم ونوقشت هذه الرسالة 

في اجتماع عقد الرفاق.
وبالفعل فان ه��ذه اجلهود املس��تندة الى قوة 
املبادئ وسياس��ة احلزب الصحيحة قد أجريت 
انعطافا لدى الرفاق املعنيني من حيث نظرتهم 
للمس��ائل املطروحة وبدأت تنهار في أذهانهم 
األف��كار اخلاطئة التي كان��وا يتبنونها وأعلنوا 

متسكهم التام بسياسة احلزب.
ولكن ذلك لم يجعل من املسألة شيئا منتهيا 
بل األمر على العكس فقد تنبه احلزب بقوة الى 
ضرورة رفع كفاحه الفكري ضد األفكار الغربية 
التي حتيطنا فتش��كل ضغطا مستمرا يرمي 
الى صرف املنظم��ات والرفاق ف��ي تطبيقهم 
لسياس��ة احلزب .. وعندما تتس��لل مثل هذه 

األف��كار ال��ى خي��رة رفاقنا في كردس��تان فان 
ذلك يعني أن هنالك خطرا ال ميكن االستهانة 
به م��ن جرائها خصوص��ا في الظ��روف احلادة 
واملتشابكة التي متر بها حركتنا الوطنية والتي 
يحاول فيها املس��تعمرون اليائسون التشبث 
بكل ش��ئ للخروج م��ن أزمتهم واحلفاظ على 

نفوذهم ومصاحلهم اجلشعة …
وليس عبثا أن ينشط اآلن صنائع املستعمرين 
وخصوصا صنائع األمريكان واخلونة واجلواسيس 
لتحفي��ز ” حركة قومية ” كردي��ة في الظاهر 
وتخدم االستعمار في الواقع, حركة ال ميكن أن 
يكون نش��اطها بأي حال من األحوال اال خيانة 
صريحة لقضيتنا الوطنية ولقضية الش��عب 
الكردي نفسه الذي ليس أمامه مطلقا سوى 
طريق الكفاح املش��ترك مع الش��عب العربي 
في العراق وع س��ائر االقليات القومية فيه من 
أجل االستقال والتحرر الوطني والدميقراطية 
.5 والش��عب الك��ردي ال ميك��ن أن يس��ير وراء 
حركات مشبوهة تس��تهدف استبدال شكل 
م��ن االس��تعمار بآخر اش��د ضراوة وبش��اعة 
من��ه يتس��لم فيه الزم��ام صنائ��ع األمريكان 
وخدمهم وهو ال ميكن أن يس��تعيض عن حترره 
الوطن��ي الناجز في عراق حر مس��تقل متارس 
فيه قوميت��اه الرئيس��تان العربي��ة والكردية 
حقوقا دميقراطية متساوية بحركة انفصالية 
تسير دواليبها دسائس املستعمرين األمريكان 
أو باس��تقال مزي��ف يض��ع الش��عب الكردي 
م��رة ثانية أم��ام مهمات التح��رر الوطني من 

االستعمار وصنائعه.
وكج��زء من كفاح احلزب الفكري والسياس��ي 
ضد دس��ائس االس��تعمار والرجعية ومن أجل 
رق��ع يقظ��ة الرف��اق ازاءها ف��ان قي��ادة احلزب 
ارتأت نش��ر رس��التها الى ق��ادة املنظمات في 
كردستان وكذلك نشر بعض املقتطفات التي 
تلقي ض��وءا على تراجع الرف��اق عن أفكارهم 
اخلاطئة ومتسكهم بسياس��ة احلزب وال شك 
أن ه��ذا الكراس س��يلقة اهتمام��ا كبيرا من 

جميع مناضلي احلزب وخصوصا في كردستان 
وكذلك من سائر الوطنيني والقوميني املعادين 

لاستعمار والرجعية اخلائنة.
وقد يخطر بب��ال البعض أن من املستحس��ن 
احل��زب  سياس��ة  طبيع��ة  مناقش��ة  جتن��ب 
الدميقراط��ي املوح��د ف��ي كردس��تان(البارتي) 
ف��ي هذا الوقت الذي يتجه فيه نش��اط احلزب 
الرئيسي من أجل تقوية حلمة القوى الوطنية 

ولكن هذا الراي خاطئ من االساس وذلك :
أوال � ان البارتي يصر ويوغل في س��لوك خاطئ 
معا د حلزبنا والفكار املاركسية اللينينة وتبني 
سياس��ة انتهازية ت��زرع البلبلة والتش��ويش 
في صفوف املناضلني وتؤدي بحركة الش��عب 
االنعزالي��ة  نح��و  االنح��راف  ال��ى  الك��ردي 
فاالنفصالية. وان حم��ل البارتي على التخلي 
عن هذه االفكار وتلك السياس��ة هو بحد ذاته 

تقوية واضحة للحركة الوطنية والقومية.
ثاني��ا � ألن مجه��ود حزبن��ا م��ن أج��ل اجلبهة 
الوطني��ة املوح��دة ال يتناف��ى وال يتعارض مع 
كفاح��ه الفك��ري اخل��اص م��ن أج��ل توضيح 
وتثبيت أفكاره وسياس��ته التي تتفق متاما مع 
مصلح��ة حركتنا الوطنية والقومية وبالتالي 
تخدم تطورهما ومس��تقبلهما وال يتنافى ما 
اب��داء راينا ف��ي طبيعة األح��زاب القائمة ومع 

نقدنا ملواقفها وآرائها اخلاطئة .
ثالث��ا: ألن حزبن��ا ف��ي موقفه ه��ذا ال يتخلى 
بل يتمس��ك بح��رص أكثر بآرائ��ه ومقترحاته 
االنش��ائية ال��واردة ف��ي ه��ذا الك��راس حول 
أع��ادة النظر في عاقة حزبن��ا مبا يكفل جتنب 
منظماته��ا في كردس��تان أخط��ار املماحكة 
والتنافر ومن أج��ل التقدم بخطوة جديدة في 

سبيل اجلبهة الوطنية املوحدة في العراق.
ونحن ننتهز هذه الفرص��ة للتأكيد مرة أخرى 
بأنن��ا على اس��تعداد ت��ام ملد أيدين��ا لكل من 
ميد لنا يدا واح��دة اذا كان األمر يتعلق بخدمة 
جماهير شعبنا العراقي ومصلحة حترر وطننا 

من طغيان االستعمار وعمائه الرجعيني.
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عبد الحسن حسين يوسف

لتس��مح لي هيئة حترير صحيفة اليس��ار العراقي ان اتكلم 
ه��ذه امل��رة بطريقة (فئوي��ة ) وذل��ك للحاجة املاس��ة لهذا 

الكام. 
اعزائي في كل تيارات اليسار العراقي .... حتياتي لكم 

نح��ن في احتاد الش��يوعيني في العراق كن��ا وال نزال من دعاة 
وحدة اليس��ار العراقي، ومع اي لقاء يجمع القوى اليس��ارية 
والدميقراطية على برنامج مرحلي مشترك الننا مقتنعون ان 
حزبا يساريا مبفرده، او تيار دميقراطي لوحده في الوقت احلاضر 
غير قادرعلى الوق��وف بوجه الهجم��ة االمبريالية الرجعية 
الت��ي توج��ت باالحت��ال االمريك��ي للع��راق وكل تداعياته 

الاحقة ونتائجه في احلكم احملاصصاتي الطائفي واالثني. 
االمر الذي يتطلب توحيد كل اجلهود اليسارية والدميقراطية 
الجناز مهم��ات هذه املرحلة، واهمه��ا التخلص من الوصاية 
االمريكية واالرهاب الداعش��ي وتوفير فرص العمل للشباب 
وتقدمي اخلدم��ات للمواطنني من كهرباء وماء وخدمات بلدية 

وصحية. 
والعم��ل على ايق��اف بيع املصان��ع واالراض��ي ألزالم النظام 
احلالي حتت اي مسميات، وأيقاف بوادر تخلي حكومة االسام 
السياس��ي عن البحبوحة الدميقراطية التي فرضها عليها 
الواقع املعاش، والعمل بش��كل جمعي على اسكات صوتها 
املبح��وح القادم م��ن مقابر ق��رون س��حيقه جتاوزها منطق 

الزمن والواقع.
 ولهذا عندما نس��مع ان هناك اش��خاص او تيارات او احزاب 
يؤي��دون فكرتنا او يطرحون افكار مش��ابهة لها نستبش��ر 
خي��را ...ولذلك عندما وصلتنا دعوة من اش��خاص ال نش��ك 
مطلق��ا باخاصهم لليس��ار العراقي وتاريخه��م النظيف، 
ومعرفتن��ا املس��بقة انهم رغم دعوتهم الش��خصية اكيد 
انهم قد اس��تحصلوا املوافقة املس��بقة م��ن تنظيماتهم 
بتقدمي ه��ذه الدعوة وكانت بالنس��بة لنا بادرة حس��نة من 

البداية اتخذناها مأخذ جدي.
 وكانت الدعوة بعنوان (ملتقى احلوار املدني اليساري العراقي 
) قرأن��ا الدعوة بتمع��ن وتأني ملعرفتنا املس��بقة ان اصحاب 
الدعوة ميثلون خطا فكريا باحلركة اليس��ارية لم يتعود يوما 

او يتكلم عن يسار عراقي.
 ول��م يعت��رف حتى بوجود يس��ار عراق��ي غير يس��اريته وال 
بش��يوعية غير شيوعيته، وعندما نس��مع ان صوتا من هذا 
احلزب يدع��و الى العمل عل��ى وحدة اليس��ار العراقي فهذا 

مؤشر ايجابي يسجل لهذا احلزب.
نح��ن نتفق مع الدعوة التي وجهت لنا من حيث املبدأ ولكن 
لدين��ا ايضا ماحظات عديده عليها كنا نتمنى من اصحاب 

الدعوة ان يتحلوا بالصبر من اجل سماعها. 
ولكنه��م لم  ( يس��تطيعوا صبرا ) واتهمون��ا من اول كلمة 
نق��د ،اننا ارس��لنا جاسوس��ا ليع��رف تفاصيل م��ا يدور في 
جلنة التنس��يق التي مت تش��كيلها في نهاية االجتماع االول.

ومهمتها محددة بالتحضير لاجتماع الثاني. 
نحن نتفق مع اصحاب الدعوة ان االمريكان لم يحتلوا العراق 
من اجل العراقيني وان هناك مش��اريع اقتصادية وسياسية 

يريدون تنفيذها.
 وانن��ا نتفق ايضا مع اصحاب الفك��رة ان اجلماهير العراقية 
تعرف مس��بقا ان االمبريالي��ة ال تفكر اال مبصاحلها ،وان هذه 
اجلماهير تعرف ان الويات التي تعرضت لها في زمن الطاغية 
صدام حسني ما كان لها ان تقع لوال االسناد املباشر من هذه 

االمبريالية.
اننا نعتق��د ان التعبئة اجلماهيرية تزداد صعوبة كلما كانت 
اجلماهير الش��عبية غير مستوعبة ملعطيات القضايا األنية 
املطروحة، حيث تلعب االحزاب الرجعية واالحزاب الشوفينية 
ادوارا كان��ت متوقعة مجي��رة العواطف والنزاع��ات الدينية 
واملذهبية والقومية ملصلحة العملية السياس��ية وتغطية 

لفشلها في حتقيق اي مكاسب للجماهير اخملدوعة بها. 
ان هذه التيارات املتخلفة من مصلحتها ان تعمل على خداع 

اجلماهير وحرفها عن اهدافها احلقيقية. 
ولك��ن اللوم يقع على عاتق احل��زب الذي  كان وال يزال يتكلم 
باس��م التيار اليس��اري وباسم الش��يوعية، ولم يعرف يوما 
كيف يكس��ب اجلماهير ،هذه اجلماهير التي ساندته ورفعت 
ش��عاراتها عاليا ،والتي كانت قد جتاوزت حتى ش��عارات هذا 

احلزب نفسه ملا هو افضل.
 وضح��ت بالكثير م��ن ابنائها م��ن اجله وقائمة الش��هداء 
واملعتقلني م��ن اتباع هذا احلزب ال تعرفه��م حتى قيادة هذا 
احل��زب وبدل ان يس��تفيد هذا احلزب من الهب��ات اجلماهيرية 
الثورية ويس��ير امامها، رفع ش��عارات تظليلية على رأسها 
ش��عار (تضام��ن .كفاح .تضام��ن ) ومحاولة ح��ل احلزب في 
املس��خ (( االحتاد االشتراكي)) الذي صنعه عبد السام عارف 
ث��م توج تخليه بالتحالف الكارثي مع صدام حس��ني وحزبه 
البعثي العفلقي العميل في جبهة لم يجني منها الشعب 

واحلزب غير املآسي والويات. 
 وله��ذا فان اجلماهير تخلت ع��ن هذا احلزب بعد ان تخلى هو 
عنها ، وذهب��ت اجلماهير تفتش عن م��ن يحقق طموحاتها، 
لتجد امامها قوى الظام اال س��امي تلوح لها ( بحور العني 
واخلم��ر والتني والزيت��ون) ولكن ليس في ه��ذه الدنيا بل في 
االخ��رة، اي ((متعة باآلجل )) فلجأت اليها بعد ان اقتنعت ان 

هذه املكاسب ال تتحقق في احلياة الدنيا. 
وحتى يس��تطيع هذا احل��زب ان يعيد موقعه ب��ني اجلماهير 
ويس��اهم في حتجيم قوى الظام الديني��ة والقومية، عليه 

اوال ان يغير شعاراته وممارساته ويعود الى اجلماهير.
 واذا اراد فع��ا ان يك��ون فاعا في اليس��ار العراقي عليه ان 
ين��زل من( بغلته ) وان ال يفك��ر بعقلية (( احلزب القائد)) هذه 
املعزوف��ة التي مارس��ها البع��ث الصدامي وم��ل الناس من 

سماعها.
 وعلي��ه ان ال يفك��ر ان��ه النه��ر الكبي��ر وعليه الت��زام ادبي 
واخاق��ي بارج��اع اجلداول والس��واقي الضالة رمب��ا على وزن 

»اخلراف الضالة«. 
ان النه��ر الكبير رغ��م تاريخه الكبير وتضحي��ات أبنائه، قد 
ركد مائه وذهبت عذوبته،  اما الس��واقي واجلداول »الضالة« 

هي التي جعلت جذوة الشيوعية العراقية مستمره 
اننا في احتاد الش��يوعيني في الع��راق مع كل دعوة مخلصة 

لتوحيد قوى اليسار. 
ولك��ن بدون ش��روط مس��بقة، كما انن��ا ال نعتبر انفس��نا 
املمثلي��ني الوحيدين للش��يوعية في الع��راق ، ولكن ايضا ال 

نعترف بهذا احلق الى غيرنا. 
ان ش��رطنا الوحيد لالتقاء مع اي فصيل يساري عراقي هو 
النظ��رة املتكافئ��ة لنا ،اي بالنظر على اننا فصيل ش��يوعي 

عراقي. 
كم��ا انن��ا ال نعتب��ر الكث��رة العددي��ة ألي فصيل ش��يوعي 
او يس��اري عراق��ي اخ��ر دليل عل��ى صحة خط��ه ،فاالفكار 
الصحيحة  تبدأ دائما بافراد قائل ثم تتوسع وعلينا جميعا 

ان نقتنع بهذ الفكرة. 
اننا نتمنى على كل من يعمل على توحيد اليس��ار، ان يرسل 
دعواته باالس��ماء التنظيمية لتنظيمات اليس��ار وبطريقة 

واضحة.
 ال ان يجم��ع اليس��ار، ث��م يوج��ه دعوات ملن اصب��ح األن من 

املاضي وال يجيد اال السفسطة والتنظيرات الفارغة.
 ..حتيات��ي للجمي��ع واعتذر من اجلميع, فلي��س في ما كتبت 
هدف غير توضيح وجهة نظر عس��ى وان تس��اهم في القاء 

حصى صغيرة في املاء الذي بدأ مييل الى الركود... 

  وحدة اليسار العراقي 
ونظرية  »الحزب القائد«  

خواطر عامل مسطر
)الشباب والثقافة المقننة(                                   
معركتن��ا ليس��ت بس��يطة وال ه��ي س��بب اختاف 
أيديولوجيات فحس��ب , وان كنا نتص��ور بأننا حققنا 
انتص��اراً ف��ي بقع��ة معين��ة , علين��ا أن ن��درك بأننا 
منهزمني في باق��ي مناطق صراعاتنا ولس��وف نكون 
ملعونني في نظر األجيال الاحقة ناهيك عن اس��تياء 
الش��باب الواعي مّنا بس��بب عنجهيتنا وفرض أفكار 
من عندياتنا وعدم السماح لهم أن يكتسبوا الثقافة 
م��ن مصادر مختلفة كوننا مصاب��ني مبرض االزدواجية 

بصراحة ابو روزا الحرافيش 

 أسبوعية سياسية اجتماعية
تصدر كل يوم أحد

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

عبد احلس حسني يوسف � مؤيد محمد قادر

رئيس  التحرير: صباح زيارة املوسوي

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

للتواصل:

اليسار  العراقي

مؤيد محمد قادر

في الش��خصية من حي��ث ندري او الندري , ش��عاراتنا وماضينا السياس��ي حترض على 
التقدم والتطور في الفكر بينما ممارساتنا جتاه الشباب كهنوتية وبطرياركية. 

           ه��ا نح��ن نعي��د ماكان ميارس��ه بحقن��ا آبائنا عندم��ا كانوا يكفرون كل ش��يء 
جديد في حياتنا مثل ارتداء املابس احلديثة وتس��ريحة شعرنا واقتنائنا للكتب احلديثة 
وانشغاالتنا باألفكار احلديثة واجلهر بها , وقد ينفي البعض منا مايدعيه علينا الشباب 
ونتبج��ح باأللت��زام بالقيم وعدم اخلروج ع��ن املألوف , وبالرغم من تس��لحنا باملكانيات 
املادية واملعنوية في صراعنا مع الشباب اال أنهم سينتصرون في نهاية املطاف رغما عن 
أنوفنا , ولكن هناك البعض من املصابني باخلرف الفكري الميكن هزميتهم بس��هولة من 
قبل الش��باب كونهم يتس��لحون بترياق ( املنظمات الثورية ) ومن خال قياداتهم لتلك 
املنظمات حولوا ش��بابنا ال��ى ( مثقفني مقننني ) اذ اليس��محون لهم مبطالعة الكتب 
واجمل��ات واجلرائد الص��ادرة عن األحزاب الت��ي تتبنى مباديء مخالفة ألح��زاب البطاركة 

والكهنة الذين يتربعون على عرش قيادة تلك االحزاب الداعية للتقدم والتطور!! 
           ل��م يكت��ف املصابني باخل��رف الفكري بامتصاص الطاقات الثورية لدى الش��باب 
املتحم��س للثورة عندم��ا خدروهم بترياق الش��عارات الطنانة والرنان��ة وتدجينهم في 
منظم��ات  مهنية ومدنية بس باألس��م , ب��ل عملوا على فرض مصدر واحد للكس��ب 
الثقاف��ي عليهم , وذلك من ب��اب كل من يقرأ افكار يختلف معن��ا فكريا هو عدو لدود 

لنا !! 
          يق��ول املفك��ر كارل مارك��س ( نح��ن ن��زالء عل��ى األرض ) وكوننا ماركس��يون لو 
باملظه��ر فعلينا ان نعم��ل على تطبيق ولو الش��يء النزر من التعاليم املاركس��ية في 
حياتنا االجتماعية وخاصة في تعاملنا مع الش��باب الواعي واملتحمس للثورة والتجديد 
في مجاالت الفكر واالقتصاد واالبداع , ال بأس ان يكون الشباب حتت قيادة ذوي اخلبرة في 
اجملاالت املذكورة آنفاً ولكن ش��رط ان تكون قيادة ذو توجهات دميقراطية حقيقية بعيدة 

عن النزعة التسلطية .
 ولي��س بالض��رورة ان نفرض على الش��باب ماعش��ناه عندما كنا في مرحلة الش��باب 
ألن احلي��اة ف��ي تغيير دائم وال ميكن لنا ان نس��اوي زمن اكتس��اب الثقاف��ة واملعارف من 
مصادر ورقية او شفاهية بزمن ما بعد الثورة املعلوماتية التي حولت كوكب األرض الى 
قرية من خال تطور وس��ائل االتصاالت احلديثة , لنعترف بانته��اء زمننا وانهزامنا, ألننا 
اتخذنا من انفس��نا كهنة ورموز مقدس��ة حتاول ان تفرض نفسها على الشباب وهذا ال 
يحس��م معركتنا, اذ ال تزال الفرص متاحة لنا كي نعي��د بعض ما افتقدناه من مكانة 
عند الش��باب, وابرز تلك الفرص هي اعطائهم مطلق احلرية في التفكير ونفسح اجملال 

امامهم للكسب الفكري من مختلف املصادر والروافد بحرية تامة.
 وعند ذاك نكون نزالء خفيفي الظل على األرض وننهي زمن ( تقنني الشباب ).

 كلنا أمل بأن الش��باب الواعي واملتحمس للثورة سيتمردون على اصنام الثقافة املقننة 
, ولكن جل ما اخش��اه أن يلعبوا نفس دور االصنام في املس��تقبل, عند ذاك سيتم اعادة 
انتاج الكهنوتية الثقافية, س��يقولون عن كل ش��اب يتمرد عليهم متآمرين وفوضويني 

اضافة الى تهمتي الزندقة واالحلاد.

تنويه...
جريدة اليس��ار العراقي الصادرة في بغداد،هي منبر مفتوح جلميع القوى والشخصيات 

اليسارية ،وليس ناطقة بإسم فصيل يساري بعينه.
 باستثناء املرتدين خدم برميير وابواق القوى الطائفية والعنصرية، وأولئك الذين ال يزالون 

يتباكون على سقوظ النظام البعثي الفاشي واصفني اياه بالنظام« الوطني« .
انها صوت اليس��ار العراقي من أجل حرية الوطن وكرامة الش��عب العراقي في مواجهة 

األصوات الطائفية والعنصرية واالنتهازية.

فيسبوك اليسار العراقي

مبروك لـ»صانع األمل« هشام الذهبي

أبو الحسين ال جبير
للمتنب��ي ل��ه طعم جميل في لق��اء  الطيبني  أولها  بلق��اء أبو الطيب 

املتنبي وتصبيحة الصباح..
 ولقاء  الطيبني  القاص حس��ن جويده  والباحث حسن هادي ولقاء د 

.كفاح السوداني  وجريدة اليسار العراقي. والتواجد بالقشله.
 وم��ا اجم��ل لق��اء من نح��ب أن نراه��م ولهم بالنف��وس حضورا 

واشتياق.

حيدر فاضل
خلي يولن شوفلك غير سالفه 

الفكر الفاشس��تي الداعشي  ينش��ر العداء ضد 
ابن��اء البلد االصيليني،، املس��يحيني،، ويكلك داعش 

ما ميثلنه.. اخلطيب املفوه السيد عاء املوسوي 
العلمانيون واليساريون قادمون… .استبشروا خيرا

إيهاب جواد الوزني
يابة طلع التيار املدني سبب متزيق العراق واثارة الطائفية 

ههههههههه 
 وان املروجني للتيار املدني ال يريدوا ان يعيش��وا اال اذالء 

ههههههههههه 
 ايه��ا العراقيني إياكم ان تنطل��ي عليكم االكاذيب 

واالالعيب بعد االن...!!

فرج البدري
#حكومة_املطيرچية_ال_متثلني

تبني بالدليل القاطع أن الطابق الثاني لوزارة الصحة كاَن 
مخصص لطيور احلم��ام وكانوا يقومون بتربية الطيور في 

هذا الطابق..علماً أن هذا الطابق هو فيِه مكتب الوزيرة
 يعني معقولة األس��تهتار واألنحدار وصل هيچ بيكم تربون 

طيور بالوزارة
_يابه همزين شكلوا جلنة من حقوقيني وضباط وعرفوا هذا 
الشيء ألن لو باقي الوضع كما هو چان ص�ارت الوزارة سوق 

الغزل
_بس ال يجيني هس��ه واحد ويگول أهل البيت (ع) 

وصوا بتربية الطيور

رشيد الفهد
مثقفون ملحدون با ثقافة وال دين

ه��ذا عنوان ملقال يأت��ي في إطار الهجمات املتكررة على رواد ش��ارع املتنبي 
منشور على صفحة وكالة سكاي برس .

إذا تأملنا العنوان ال داعي لقراءة املقال حتى ال تشعر بالدوخان .
يقول الكاتب مثقفون با ثقافة !!...كيف؟؟ اذا كانوا مثقفني بالتأكيد 

لديهم ثقافة واال كيف سماهم مثقفني أليس كذلك؟ يعني مثا 
مثقف��ون وغير مثقفني ف��ي نفس الوقت ؟ ... حس��نا وملحدون 

ب��ا دين ! طبعا ب��ا دين النهم ملح��دون واال ماهو املطلوب أن 
يحفظوا سورة العنكبوت مثا .

زيدون عماد
عندما كنا صغار نسمع اذا ارهقت من مشاق احلياة 

اذهب الى النجف ..
اما االن .............

اذا كن��ت حرامي اس��كن او اذهب للنجف هناك من س��يبرر 
سرقاتك .

عذرا يا باحلس��ن من يس��كن في جوارك افسدوا جنتنا 
في أرضك .

#لو_خليت_قلبت محمد 
ياسر الخياط

الفاسدون لسانهم طويل..!!
س��ؤال...1400 عام م��ن احلروب وال زالت ما ه��ي النتيجة وماذا حصلنا 

منها؟؟؟  صادق 


